
มอเตอร์ไฟฟ้า



ส่วนประกอบ

มอเตอร์หมุนไดโ้ดยอาศยัหลกัการเหน่ียวนาํทางแม่เหลก็ไฟฟ้าเปล่ียน

พลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงัการกล ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนใหญ่ๆ2ส่วน คือ 

1. สเตเตอร์(Stator)

2.โรเตอร์(Rotor)
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ประสิทธิภาพและการสูญเสีย

• การสูญเสียท่ีมีค่าคงท่ี

– การสูญเสียท่ีแกนเหลก็ (Core Loss)

– การสูญเสียจากแรงลมและแรงเสียดทาน (Windage and Friction Loss)

– การสูญเสียท่ีแกนเหลก็ หรือการสูญเสียขณะท่ีมอเตอร์ไม่มีโหลด (No Load loss)

– การสูญเสียท่ีสเตเตอร์ (Stator Loss)

– การสูญเสียท่ีโรเตอร์ (Rotor Loss)

• การสูญเสียท่ีเปล่ียนแปลงตามโหลดของมอเตอร์

– การสูญเสียจากภาระการใชง้าน (Stray Loss)
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ชนิดของมอเตอร์

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแบ่งได้  3 ชนิด  คือ

- Shunt  Motor 

- Series  Motor 

- Compound  Motor
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ชนิดของมอเตอร์

การจําแนกชนิดของมอเตอร์กระแสสลบั

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 1 เฟส

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 3 เฟส
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ข้อด/ีข้อเสียของมอเตอร์ DC/AC

ข้อดขีอง DC motor คือ
1. การควบคุมแรงบิดหรือความเร็วทาํไดง่้ายและดีมาก
2. มีผลตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง (response) ไดร้วดเร็ว
3. การปรับความเร็วสามารถทาํไดใ้นช่วงกวา้ง

ข้อเสียของ DC motor คือ
1. การบาํรุงรักษาสูงมากเน่ืองจากมีส่วนสึกหรอของแปรงถ่าน
2. ราคาแพงมากเม่ือเทียบกบั AC motor ท่ีมีขนาดกาํลงัแรงมา้เท่ากนั
3. มีขนาดใหญ่กวา่ AC motor ท่ีขนาดแรงมา้เท่ากนั
4. หาแหล่งจ่ายท่ีเป็นไฟกระแสตรงไดย้าก
5. ไม่สามารถนาํไปใชใ้นท่ีมีสารไวไฟได้

ข้อดขีอง AC motor
1. ราคาถูกกวา่ DC motor ท่ีขนาดพิกดักาํลงัเท่ากนัเช่น ท่ี 2 แรงมา้ AC=4500 บาท ,DC = 20000 บาท
2. มีลกัษณะโครงสร้างง่าย ไม่ซบัซอ้น และเลก็กวา่ DC motor ท่ีพิกดัเท่ากนั
3. การบาํรุงรักษานอ้ยมาก แขง็แรงทนทาน
4. ใชใ้นสถานท่ีท่ีมีสารไวไฟ หรือสารเคมีได้
5. มีประสิทธิภาพสูงกวา่ DC motor 
6. หาซ้ือไดง่้าย เป็นท่ีนิยม

ข้อเสียของ AC motor 
1. การควบคุมความเร็วทาํไดย้ากมาก จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทาง power electronics มาควบคุมคือ inverter ซ่ึง

ค่อนขา้งจะมีราคาสูงมาก
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกชนิดของมอเตอร์

 กาํลงัทีใ่ช้ในการทาํงาน 

 ความเร็วรอบ  และการเปลีย่นแปลงความเร็วรอบ

 แรงบดิเร่ิมเดนิ  และแรงบดิสูงสุด

 ความต่อเน่ือง  และการเปลีย่นแปลงภาระในการใช้งาน

 จํานวนการเร่ิมเดนิเคร่ืองจักร

 วธีิการควบคุมการหยุดมอเตอร์

 การเดนิหน้าถอยหลงั

 สภาพแวดล้อมของมอเตอร์
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การประหยดัพลงังาน
1.การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

- ใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ยกวา่มอเตอร์แบบมาตรฐาน  

- ประสิทธิภาพสูงข้ึนประมาณ 2-4% หรือลดการสูญเสียพลงังานไดป้ระมาณ 25-30%

- เกิดความร้อนจากการทาํงานนอ้ยกวา่ 

- อายกุารใชง้านของฉนวนและลูกปืนยาวข้ึน

2. การจัดการทาํงาน(Optimum Management) 

2.1 ระบบทีเ่หมาะสม (Optimum System) จะช่วยใหเ้กิดการประหยดัพลงังานไดเ้ป็นอยา่งดี

- ขนาดของมอเตอร์เหมาะสมกบังาน  โดยกาํลงัสูงสุดของมอเตอร์ควรมีขนาด
พอเหมาะ กบัโหลด 

- ขนาดของระบบไฟฟ้าทีเ่หมาะสม     เช่น ขนาดของแรงดนัท่ีตํ่าไปหรืออยูใ่นสภาวะท่ี
ไม่สมดุล จะเป็นเหตุใหป้ระสิทธิภาพและแรงบิดลดลง 

- ปรับปรุงค่าตัวประกอบกาํลงัไฟฟ้าให้ดขีึน้ เน่ืองจาก มอเตอร์ไฟฟ้าประกอบดว้ยส่วน
เหน่ียวนาํจึงควรปรับค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าใหมี้ค่าประมาณ80-90%

8



การประหยดัพลงังาน

2.2  วธีิการจัดการ (Optimum Operation) ช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ

และลดการสูญเสียจากการทาํงานของมอเตอร์

- แยกประเภทและขนาดของโหลดทีจ่ะใช้มอเตอร์ให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสม งานบางประเภทท่ีตอ้งเร่ิมและหยดุบ่อยๆ ควรจดัใหมี้การเร่ิมตน้

อยา่งเหมาะสม

- งานทีม่คีวามจําเป็นต้องใช้ความเร็วหลายระดบั (Multi-Speed) หรืองานที่

ต้องการปรับความเร็ว (Adjustable-Speed) ควรเลือกใช้วธีิทีเ่หมาะสม เพ่ือ

ช่วยลดการสูญเสียไฟฟ้า บางคร้ังการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอาจมีราคาแพง

ดงันั้นควรมีการเปรียบเทียบและหาจุดคุม้ทุน เพ่ือช่วยในการตดัสินใจดว้ย
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การประหยดัพลงังาน
3.  การใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ (Variable Speed Drive) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้

ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะโหลด 

งานท่ีสามารถใชอุ้ปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไดมี้ดงัน้ี

งานด้านการผลติในอุตสาหกรรม

- เคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมทุกประเภทท่ีใชม้อเตอร์ในการขบัเคล่ือน

- ระบบสายพานลาํเลียง

- กระบวนการผลิตท่ีตอ้งควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตใหค้งท่ี

งานทัว่ไปทีม่มีอเตอร์เป็นตัวกาํเนิดพลงังานกล

- ระบบควบคุมป๊ัมนํ้า พดัลม

- ระบบปรับอากาศในโรงงาน อาคารขนาดใหญ่

- ระบบขนส่ง เช่น ลิฟต ์บนัไดเล่ือน

- ระบบอากาศอดั
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การประหยดัพลงังาน
ข้อดขีองการใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว

- สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้

- ควบคุมความเร็วรอบแบบวงปิด ทาํใหร้ะบบทาํงานแม่นยาํและมีเสถียรภาพอยู่

ตลอดเวลา

- เป็นการเพิ่มคุณภาพของช้ินงานใหถู้กตอ้งตามความตอ้งการ

- ช่วยลดการสึกหรอของเคร่ืองจกัรและป้องกนัการสูญเสียจากการทาํงานของมอเตอร์พดั

ลมและป๊ัมนํ้า

- ลดการกระชากไฟตอนตน้ ทาํใหล้ดค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดลงได้

- ประหยดัพลงังาน โดยใชพ้ลงังานตามความจาํเป็นของโหลด
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การประหยดัพลงังาน

4. ความสัมพนัธ์ของมอเตอร์กบัโหลด  ควรหลีกเล่ียงการติดตั้งมอเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่

โหลดจนเกินไป  ประสิทธิภาพและตวัประกอบจะลดลงดงั

5. การบาํรุงรักษามอเตอร์

ตารางแสดงประสิทธิภาพและตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า(Power Factor)ของมอเตอร์เหน่ียวนาํ(Induction Motor)
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สรุป
มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก การใช้มอเตอร์ให้ประหยดัพลังงาน

ไฟฟ้า มข้ีอปฏิบตัิโดยสรุปดงันี้

1.  เลือกใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง เม่ือเปล่ียนมอเตอร์ใหม่

2.  หลีกเล่ียงการเดินมอเตอร์ตวัเปล่า เพราะกาํลงัไฟฟ้าจะสูญเสียทั้งหมด เน่ืองจากไม่มีงาน

3.  หลีกเล่ียงการเร่ิมเดินเคร่ืองและกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาท่ี     

มีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด

4.  ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของงานแต่ละประเภท โดยใช้

อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว

5.  ปรับปรุงและบาํรุงรักษาระบบทางกลของมอเตอร์อยูเ่สมอ เช่น ตรวจสอบแรงตึงของ

สายพาน  อดัจาระบีและหยอดนํ้ามนัหล่อล่ืนตามท่ีกาํหนด
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สรุป
6.  ควรติดตั้งมอเตอร์ในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทไดดี้ เพราะการใชม้อเตอร์ท่ีมีอุณหภูมิสูงจะ

ทาํกาํลงัสูญเสียของมอเตอร์เพิ่มข้ึน เน่ืองจากความตา้นทานของขดลวดมีค่ามากข้ึน

7.  ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหม้อเตอร์ ถา้หากแรงดนัไฟฟ้าสูงเกินกวา่พิกดัท่ีบอกไวบ้น

ป้ายเคร่ืองจะทาํใหเ้กิดกาํลงัสูญเสียในแกนเหลก็มากกวา่พิกดั
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