
 
 

บทที ่2 

ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 

ในบทน้ีจะเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าโครงงาน พลงังานทดแทนโดย

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าชุดเสริมแรงเหวี่ยงซ่ึงมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัลกัษณะโครงสร้างและคุณสมบติัของ

อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบดว้ย เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Generator)  มอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั (AC Motor)  อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  หมอ้แปลง (Transformer) และลอ้หมุนก าลงั 

(Flywheel) 

 

2.1  พลงังานทดแทน [1] 

 

พลงังานทดแทน หรือ พลงังานทางเลือก คือพลงังานท่ีก าลงัจะถูกน ามาใชท้ดแทนพลงังาน

แบบเดิมหรือเป็นพลงังานท่ีเป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจุบนั เน่ืองจากว่า

พลงังานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัก าลงัจะหมดไปในอนาคตอนัใกลน้ี้หรือเพราะมีมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม

มากจนเกินไป และน ามาซ่ึงภาวะปัญหาโลกร้อน พลงังานท่ีใชใ้นปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นพลงังานท่ี

ไดจ้ากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชาติ ซ่ึงปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณ

มหาศาล และ มีมลพิษค่อนขา้งสูง ตวัอยา่งของพลงังานทดแทนหรือ พลงังานทางเลือกท่ีส าคญั เช่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

2.1.1  พลงังานลม  
 

 
ภาพท่ี 2.1  พลงังานทดแทน พลงังานลม 

 
จากภาพท่ี 2.1  พลงังานลม เป็นพลงังานตามธรรมชาติท่ีเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 

ความกดดนัของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเร็ว
ลมและก าลงัลม เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่าลมเป็นพลงังานรูปหน่ึงท่ีมีอยู่ในตวัเอง ซ่ึงในบางคร้ัง
แรงท่ีเกิดจากลมอาจท าใหบ้า้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัพงัทลายตน้ไม ้หกัโค่นลง ส่ิงของวตัถุต่าง ๆ ลม้หรือ
ปลิวลอยไปตามลม ฯลฯ ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความส าคญัและน าพลังงานจากลมมาใช้
ประโยชน์มากข้ึน เน่ืองจากพลังงานลมมีอยู่โดยทัว่ไป ไม่ตอ้งซ้ือหา เป็นพลังงานท่ีสะอาดไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดส้ิน 
พลงังานลมก็เหมือนกบัพลงังานแสงอาทิตยคื์อไม่ตอ้งซ้ือ ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การน าเอาพลงังานลมมา
ใชป้ระโยชน์มากข้ึน พื้นท่ียงัมีปัญหาในการวจิยัพฒันาน าเอาพลงังานลมมาใชง้านเน่ืองจากปริมาณ
ของลมไม่สม ่าเสมอตลอดปี แต่ก็ยงัคงมีพื้นท่ีบางพื้นท่ีสามารถน าเอาพลังงานลมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได ้เช่น พื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลเป็นตน้ ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีช่วยในการเปล่ียนจากพลงังานลม
ออกมาเป็นพลงังานในรูปอ่ืน ๆ เช่น ใชก้งัหนัลม ( Windturbine) เพื่อเปล่ียนให้เป็น พลงังานไฟฟ้า, 
กงัหนัโรงสี (หรือ Windmill) เพื่อเปล่ียนใหเ้ป็น พลงังานกล คือเม่ือต่อเขา้กบัระหดัวิดน ้ าเพื่อระบาย
น ้ าหรือต่อเขา้กบัจกัรกลก็สามารถใชสี้ขา้วหรือนวดแป้งได,้ กงัหนัสูบน ้ า หรือ Windpump, Sails 
หรือใบเรือ เพื่อขบัเคล่ือนเรือ เป็นตน้ Windfarm จะประกอบดว้ยกงัหนัลมเป็นจ านวนมาก และต่อ
เขา้กบัสายส่งกลางเพื่อผลิตไฟฟ้าให้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้าหลกั (ในไทยคือ กฟผ.) ลมในทะเลจะมีความ
แรงและแน่นอนกว่าลมบนบก แต่การสร้างในทะเลถึงจะไม่ท าให้รกหูรกตามากนักแต่ค่าใช้จ่าย
และการบ ารุงรักษาจะแพงกว่าการสร้างบนบกมากเลยทีเดียว แต่ก็ไม่แพงไปกว่าการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลทัว่ไปพลงังานลมถูกน ามาใช้เป็นพลงังานทางเลือกเพื่อมาแทนที
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พลังงานฟอสซิล มีปริมาณมาก มีอยู่ทั่วไป สะอาด หมุนเวียนได้ และมีผลกระทบทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก พลงังานลมมีความสม ่าเสมอในแต่ละปี อาจมีบางช่วงท่ีขาดหายไปบา้งแต่ก็จะ
ไม่สร้างปัญหาในการผลิตไฟฟ้าถา้ออกแบบใหมี้ประสิทธิภาพเพียง 20% ของปริมาณความตอ้งการ
ไฟฟ้าทั้งหมด การติดตามสภาพอากาศอยา่งใกลชิ้ดจะสามารถลดปัญหาลงได ้
 
2.1.2  พลงังานน า้  
 

 
ภาพท่ี 2.2  พลงังานทดแทน พลงังานน ้า 
 

จากภาพท่ี 2.2  พลงังานน ้ า เป็นรูปแบบหน่ึงการสร้างก าลงัโดยการอาศยัพลงังานของน ้ าท่ี
เคล่ือนท่ี ปัจจุบนัน้ีพลงังานน ้าส่วนมากจะถูกใชเ้พื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้า นอกจากน้ีแลว้พลงังานน ้ า
ยงัถูกน าไปใช้ในกรมชลประทาน การสี การทอผา้ และใช้ในโรงเล่ือย พลังงานของมวลน ้ าท่ี
เคล่ือนท่ีไดถู้กมนุษยน์ ามาใช้มานานแลว้นบัศตวรรษ โดยไดมี้การสร้างกงัหนัน ้ า (Water Wheel) 
เพื่อใช้ในการงานต่างๆ ในอินเดีย และชาวโรมนัก็ได้มีการประยุกต์ใช้เพื่อใช้ในการโม่แป้งจาก
เมล็ดพืชต่างๆ ส่วนผูค้นในจีนและตะวนัออกไกลก็ไดมี้การใชพ้ลงังานน ้ าเพื่อสร้าง Pot Wheel เพื่อ
ใชใ้นวิดน ้ าเพื่อการชลประทาน โดยในช่วงทศวรรษ 1830 ซ่ึงเป็นยุคท่ีการสร้างคลองเฟ่ืองฟูถึงขีด
สุด ก็ไดมี้การประยกุตเ์อาพลงังานน ้ามาใชเ้พื่อขบัเคล่ือนเรือข้ึนและลงจากเขา โดยอาศยัรางรถไฟท่ี
ลาดเอียง (Inclined Plane Railroad : Funicular) โดยตวัอยา่งของการประยุกตใ์ชแ้บบน้ี อยูท่ี่คลอง 
Tyrone ในไอร์แลนดเ์หนือ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการประยุกตใ์ชพ้ลงังานน ้ าในยุคแรกนั้นเป็นการ
ส่งต่อพลงังานโดยตรง (Direct Mechanical Power Transmission) ท าให้การใชพ้ลงังานน ้ าในยุคนั้น
ตอ้งอยูใ่กลแ้หล่งพลงังาน เช่น น ้ าตก เป็นตน้ ปัจจุบนัน้ี พลงังานน ้ าไดถู้กใชเ้พื่อการผลิตไฟฟ้า ท า
ใหส้ามารถส่งต่อพลงังานไปใชใ้นท่ีท่ีห่างจากแหล่งน ้าได ้
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2.1.3  พลงังานแสงอาทติย์ 
 

 
ภาพท่ี 2.3  พลงังานทดแทน พลงังานแสงอาทิตย ์

 
จากภาพท่ี 2.3  พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานของแสงและพลงังานของความร้อนท่ีแผ่

รังสีมาจากดวงอาทิตยพ์ลงังานแสงอาทิตยแ์บ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ พลงังานท่ีเกิดจากแสง
และพลงังานท่ีเกิดจากความร้อน    

1.  พลงังานท่ีเกิดจากแสง รูปแบบการน าพลงังานของแสงอาทิตยม์าใชง้าน แบ่งอยา่งกวา้ง 
ๆ เป็น 2 รูปแบบ ข้ึนอยู่กบัวิธีการในการจบัพลงังานแสง การแปรรูปให้เป็นพลงังานอีกรูปหน่ึง 
และการแจกจ่ายพลงังานท่ีไดใ้หม่นั้น รูปแบบแรกเรียกวา่ แอคทีพโซลาร์ เป็นการใชว้ิธีการของ โฟ
โตโวลตาอิคส์ หรือ Solar Thermal เพื่อจบัและเปล่ียนพลงังานของแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังาน
ไฟฟ้าหรือพลงังานความร้อนโดยตรง อีกรูปแบบหน่ึงก็คือ พาสซีฟโซลาร์ เป็นวิธีการใชป้ระโยชน์
ทางออ้ม ไดแ้ก่ การออกแบบอาคารในประเทศหนาวให้รับแสงแดดไดเ้ต็มท่ี หรือ การติดตั้งวสัดุท่ี
ไวต่ออุณหภูมิ Thermal Mass เพื่อปรับสมดุลของอากาศในอาคาร หรือติดตั้งวสัดุท่ีมีคุณสมบติั
กระจายแสง หรือการออกแบบพื้นท่ีวา่งให ้อากาศหมุนเวยีนโดยธรรมชาติ 

2.  พลงังานท่ีเกิดจากความร้อน เช่นพลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานคล่ืน เป็นตน้ตวัอยา่ง
รูปแบบ แอคทีพโซลาร์ ไดแ้ก่การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยวิธี โฟโตโวลตาอิคส์ หรือ 
Solar Photovoltaics เช่น เซลล์แสงอาทิตยก์ารผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนของแสงอาทิตย ์
หรือ Solar Thermal Electricity การผลิตความร้อนจากพลงังานแสงอาทิตย ์หรือ Solar Heating 
ตวัอย่างรูปแบบของ พาสซีฟโซลาร์ ไดแ้ก่ หลกัการของโซลาร์ชิมนีย ์เม่ืออากาศร้อนลอยข้ึนเกิด
การถ่ายเทอากาศภายในอาคาร Solar Architecture ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมในการใช ้เซลล์แสงอาทิตย ์
ร่วมกบัอาคาร เพื่อการประหยดัพลงังาน เช่น ติดตั้งเซนเซอร์เพื่อเปิดปิดม่านบงัแสงหรือพดัลม
ระบายอากาศ หรือเปิดปิดไฟในเวลากลางคืนเป็นตน้ หรือการออกแบบอาคารเพื่อให้มีภูมิทศัน์
เก้ือกลูกนัตามภาพประกอบ หรือการใชสี้ทาอาคารท่ีจะสะทอ้นแสง (สีขาว) หรือดูดซบัแสง (สีด า) 
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เพื่อให้มีอุณหภูมิเหมาะสมกบัการอยูอ่าศยั โซลาร์ชิมนีย ์ก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงในการน าธรรมชาติ
ของอากาศมาช่วยปรับอุณหภูมิในอาคาร โดยการสร้างปล่องไฟในแนวตั้งเพื่อรับพลงังานจากดวง
อาทิตย ์เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนท าให้อากาศในปล่องไฟสูงข้ึน อากาศร้อนลอยข้ึนขา้งบนท าให้เกิดการ
หมุนเวยีนของอากาศ ชาวจีนและกรีกโบราณไดใ้ชว้ิชาการ (ของจีนเรียกฮวงจุย้) เพื่อออกแบบท่ีอยู่
อาศยัมาแต่ในอดีตอาคารท่ีชนะเลิศปี 2007 การออกแบบเพื่อให้เหมาะกบัสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืน
สังเคราะห์แสงประดิษฐ ์Artificial Photosynthesis เป็นขบวนการทางเคมีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเลียนแบบ
ธรรมชาติในการสังเคราะห์แสง เพื่อเปล่ียนแสงอาทิตย ์น ้ าและคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ให้เป็นคาร์
โบไฮเดรดและอ็อกซิเจน รวมทั้งการแยกไฮโดรเจนและอ๊อกซิเจนออกจากน ้ า เป็นตน้ พลงังาน
ดงักล่าวยงัตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆมาผลิต เช่น พลงังานลมตอ้งใชล้มมาผลิต พลงังานน ้ าตอ้งอาศยัน ้ า
มาผลิต เป็นตน้ 
 

2.1.4  พลงังานจากแรงโน้มถ่วง   

ในทางฟิสิกส์พลังงานจลน์ของวตัถุเป็นพลังงานท่ีมนัมีคุณสมบัติอนัเน่ืองมาจากการ

เคล่ือนไหวของมนั มนัถูกก าหนดใหเ้ป็นงานท่ีจ าเป็นในการเร่งของมวลท่ีไดรั้บจากส่วนท่ีเหลือกบั

ความเร็วท่ีระบุไว ้ตอ้งไดรั้บพลงังานน้ีในระหวา่งการเร่งความเร็วของตวัเองรักษาพลงังานจลน์น้ี

จนกวา่การเปล่ียนแปลงความเร็ว ของวตัถุท่ีไม่หมุนมวล m เดินทางท่ีความเร็ว V คือ ในกลศาสตร์

ความสัมพนัธ์น้ีเป็นประมาณการท่ีดีเฉพาะเม่ือ V มีมากนอ้ยกวา่ความเร็วของแสง 

 

 
ภาพท่ี 2.4  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจากแรงโนม้ถ่วง (http://valyenergistar.ro/) 

http://valyenergistar.ro/
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จากภาพท่ี 2.4 พลงังานจากแรงโนม้ถ่วงเป็นพลงังานอีกทางเลือกหน่ึง  จากการศึกษาพบวา่

ไดมี้การคิดคน้จากผูป้ระดิษฐ ์ท่ีจะน าพลงังานจากแรงโนม้ถ่วงมาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

2.2  ล้อหมุนก าลงั (Flywheel) [2] 

 

จากภาพท่ี 2.5  ลอ้หมุนก าลงั (Flywheel) เป็นอุปกรณ์เชิงกลท่ีหมุนได้ มนัถูกใชใ้นการเก็บ

พลงังานท่ีเกิดข้ึนจากการหมุน ลอ้หมุนก าลงัมีโมเมนต์ความเฉ่ือยอย่างมีนยัส าคญัซ่ึงต่อตา้นการ

เปล่ียนแปลงของความเร็วในการหมุน ปริมาณของพลงังานท่ีถูกเก็บไวใ้นลอ้หมุนก าลงัเป็นสัดส่วน

กบัก าลงัสองของความเร็วในการหมุนของมนั พลงังานจะถูกถ่ายโอนไปยงัลอ้หมุนก าลงัไดโ้ดยการ

ใส่แรงบิด (Torque) ใหก้บัมนั ซ่ึงเป็นการเพิ่มความเร็วในการหมุนของมนัและดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นการ

เพิ่มการสะสมพลงังาน ในทางตรงกนัขา้ม ลอ้หมุนก าลงัจะปลดปล่อยพลงังานท่ีเก็บไวไ้ดโ้ดยการ

ใหแ้รงบิดต่อโหลดหรือภาระทางกล ซ่ึงเป็นการลดความเร็วในการหมุนของมนั 

  

 
ภาพท่ี 2.5  ลอ้หมุนก าลงัในทางอุตสาหกรรม 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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Flywheel มกัจะท าจากเหล็กและหมุนบนแบร่ิงธรรมดา พวกมนัจะถูกจ ากดัโดยทัว่ไปให้มี
อตัราการหมุนเพียงไม่ก่ีพนัรอบต่อนาที บาง Flywheel ท่ีทนัสมยัถูกจากวสัดุคาร์บอนไฟเบอร์และ
ใชแ้บร่ิงแม่เหล็กท่ีท าใหพ้วกมนัจะหมุนท่ีความเร็วสูงถึง 60,000 รอบต่อนาที 
 
2.2.1  ทฤษฏีและการออกแบบเคร่ืองยนต์ล้อหมุนก าลงั 

ลอ้หมุนก าลงั (Flywheel) เคร่ืองควบคุมความเร็วเคร่ืองจกัรมีความแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง
กับล้อช่วยแรง จะควบคุมความเร็วเฉล่ียของเคร่ืองยนต์ เม่ือมี การเปล่ียนแปลงในน ้ าหนัก 
ยกตวัอย่างเช่น เม่ือน ้ าหนกัท่ีกระท าต่อเคร่ืองยนต์เพิ่มข้ึน เคร่ืองยนต์จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มการจ่าย 
ของไหลท างาน (Working Fluid) ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือน ้ าหนกัลงลง เคร่ืองยนตก์็จะตอ้งการของ
ไหลท างานนอ้ยลง เคร่ืองควบคุมความเร็วเคร่ืองจกัรอตัโนมติัสามารถท่ีจะควบคุมการจ่ายของของ
ไหลท างานไปยงัเคร่ืองกลด้วยเง่ือนไขน ้ าหนักท่ีเปล่ียนไป และยงัสามารถคงความเร็วภายใน
ขอ้จ ากดับางอยา่ง 

ลอ้หมุนก าลงัไม่ได้สามารถคงความเร็วให้คงท่ีได้ ดงันั้นมนัจึงตอ้งลดความผนัผวนของ
ความเร็ว ในทางตรงกนัขา้ม ลอ้หมุนก าลงัจะควบคุมการเปล่ียนแปลงความเร็วเน่ืองจากความผัน
ผวนของเคร่ืองกลของช่วงเวลาการเปล่ียนเคร่ืองยนตข์องแต่ละการด าเนินการในแต่ละรอบได ้แต่
มนัไม่สามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงความเร็วเน่ืองจากน ้าหนกัท่ีเปล่ียนไปได ้
 
1.  สัมประสิทธ์ิของความผนัผวนของความเร็ว 

 ความแตกต่างระหวา่งความเร็วต ่าสุดและความเร็วสูงสุดของรอบเรียกวา่ความผนัผวัสูงสุด

ของความเร็ว อตัราส่วนของความผนัผวนสูงสุดของความเร็วต่อค่าเฉล่ียของความเร็ว คือ ค่า

สัมประสิทธ์ิของความเร็ว 

ก าหนดให ้

N   =  ความเร็วเฉล่ียระหวา่งรอบในหน่วย rpm 

       N1 , N2 =  ความเร็วสูงสุดและต ่าสุดในรอบ rpm ระหวา่งรอบ ตามล าดบั 

 n   =  จ านวนจงัหวะการท างานต่อนาที  

CS  =  สัมประสิทธ์ิของความผนัผวนของความเร็ว 

  =  ความเร็วเชิงมุมระหวา่งรอบในหน่วย rad/s 

    1 , 2 =  ความเร็วเชิงมุมสูงสุดและต ่าสุดระหวา่งรอบการหมุนในหน่วย rpm ตามล าดบั 



 

10 
 

  v  =  ความเร็วเชิงเส้นระหวา่งรอบในหน่วย rad/s 

         v1 , v2 =  ความเร็วเชิงเส้นสูงสุดและต ่าสุดระหวา่งรอบการหมุนในหน่วย rpm ตามล าดบั 

 m  =  การผกผนัของสัมประสิทธ์ิความผนัผวนของความเร็ว 

 

สัมประสิทธ์ิความผนัผวนของเวลา คือ 

 

                       (2.1) 

 

                       (2.2) 

 

                       (2.3) 

 

                       (2.4) 

 

สัมประสิทธ์ิความผนัผวนของเวลาเป็นปัจจยัจ ากดัในการออกแบบลอ้ช่วยแรง โดยมนัจะเปล่ียนไป

ข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของการบริการเม่ือลอ้ช่วยแรงท างานอยู ่To Which The Flywheel Is Employed 

ตารางดา้นล่างแสดงเกณฑ์การใชง้านท่ียอมรับได ้(Permissible Value) ของสัมประสิทธ์ิความผนั

ผวนของความเร็วส าหรับเคร่ืองยนตบ์างอยา่ง  

หมายเหตุ :  การผกผนัของสัมประสิทธ์ิความผนัผวนของความเร็วรู้จกัในนามของควบคุม

สถานการณ์ไดดี้ (Steadiness) และถูกแสดงดว้ยสัญลกัษณ์ m 

 

 

 

 

 

 

21

2121 )(

2 NN

NNNN
Cs









21

2121 )(2)(

















21

2121 )(2)(













v

212121

1

vv

v

NN

N

C
m

S 














 

11 
 

2.  พลงังานท่ีสะสมในลอ้หมุนก าลงั 

ลอ้ตุนก าลงัแสดงดงัภาพท่ี 2.6  และไดท้ าการอธิบายไวแ้ลว้วา่ เม่ือลอ้หมุนก าลงัดูดกลืน

พลงังานและความเร็วเพิ่มข้ึน และเม่ือมนัยกเลิกพลงังาน ความเร็วจะลดลง 

โดยท่ี 

 m  =  มวลของลอ้หมุนก าลงัในหน่วย กิโลเมตร 

 k   =  รัศมีของการหมุนของลอ้หมุนก าลงัในหน่วย เมตร 

 I   =  การเปล่ียนโมเมนตม์วลของแรงเฉ่ือยของลอ้ช่วยแรงของการหมุนในหน่วย kg-m2 

 E  =  ค่าเฉล่ียพลงังานจลน์ของลอ้หมุนก าลงั 

  R  =  รัศมีเฉล่ียของขอบ 

 

  N  = ความเร็วเฉล่ียระหวา่งรอบ ในหน่วย rpm =                 (2.5) 

 

  = ความเร็วเชิงมุมระหวา่งรอบในหน่วย rad/s =                 (2.6) 

 

 CS = สัมประสิทธ์ิของความผนัผวนของความเร็ว =        หรือ                (2.7) 

 

พวกเราทราบวา่ค่าเฉล่ียพลงังานจลน์ของลอ้หมุนก าลงั 

 

 
 

    ในหน่วย N.m หรือ จูล              (2.8) 

 

เน่ืองจากความเร็วของลอ้หมุนก าลงัเปล่ียนจาก 1 ไป 2 ค่าสูงสุดของการผนัผวนของพลงังาน 

 

           E =  ค่าสูงสุดพลงังานจลน์ - ค่าต ่าสุดพลงังานจลน์ =                (2.9) 
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รัศมีของการหมุน (k) อาจจะมีค่าเท่ากบัรัศมีเฉล่ียของขอบ (R) เน่ืองจากความหนาของขอบ

มีค่านอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัเส้นผา่นศูนยก์ลางของขอบ 

  

           SS CmvCmRE 222                    (2.10) 

 

จากส่ิงน้ี มวลของขอบลอ้หมุนก าลงัอาจจะท าการวดัได ้ 

หมายเหตุ :  1. จากขา้งตน้ ไดท้  าพิจารณาเพียงโมเมนตม์วลของความเฉ่ือยเท่านั้น โดยโมเมนตข์อง

มวลของความเฉ่ือยส าหรับดุม (Hub) และแขนจึงไม่ไดรั้บการพิจารณา เน่ืองมาจาก

วา่ในความเป็นจริงแลว้ช้ินส่วนส าคญัของลอ้ช่วยหมุนอยูท่ี่ขอบและช้ินส่วนเล็กๆ 

จะอยู่ในดุมและแขน โดยดุมและแขนจะอยู่ใกลแ้กนของตวัหมุน ดงันั้น โมเมนต์

ความเฉ่ือยของดุมและแขนจึงมีค่านอ้ยมาก  

2.  ความหนาแน่นของเหล็กหล่ออาจจะมีค่า 7260 kg/m3 และส าหรับเหล็กกลา้คาร์บอน 

อาจจะมีค่าเท่ากบั 7800 kg/m3 

3.  มวลของขอบลอ้หมุนก าลงัสามารถหาไดจ้าก 

 

  M =  ปริมาตร x ความหนาแน่น                 (2.11) 

  

จากสมการท่ีแสดงขา้งตน้ พวกเราสามารถหาค่าของพื้นท่ีตดัขวางของขอบตดัขวางท่ีมี

รูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ไดจ้าก 

  A =  b x t                   (2.12) 

โดยท่ี 

 A  =  ค่าของพื้นท่ีตดัขวางของขอบตดัขวางท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

  b  =  ความกวา้งของขอบ 

  t  =  ความหนาของขอบ 

เม่ือทราบวา่โดยทัว่ไปแลว้ อตัราส่วนระหวา่ง b/t จะมีค่าเท่ากบั 2 พวกเราจะสามารถหา

ความกวา้งและความหนาของขอบได ้
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4.  เม่ือล้อหมุนก าลงัถูกใช้เป็นมู่เล่ย ์(Pulley) จะท าให้ความกวา้งของขอบควรจะมี

ค่าประมาณ 20 – 40 mm โดยมากกวา่ความกวา้งของสายพาน 

 

 
ภาพท่ี 2.6  ลอ้หมุนก าลงั 

 

3.  ความเคน้ในแขนของลอ้หมุนก าลงั 

ความเคน้ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนในแขนของลอ้หมุนก าลงั 

1.  ความเคน้แรงดึงเน่ืองจากแรงเหวีย่งออกจากจุดศูนยก์ลางบนขอบ 

2.  ความเคน้ดดัเน่ืองจากการส่งถ่ายแรงบิดจากขอบไปยงัเพลาหรือจากเพลาไปยงัขอบ 

3.  ความเคน้หดตวัเน่ืองจากอตัราท่ีไม่เท่ากนัของความเยน็ในการหล่อความเคน้ดงักล่าวน้ี

ยากท่ีจะวดั 

 

ในท่ีน้ีจะท าการอธิบายความเคน้สองกรณีแรก ดงัน้ี 

1.  ความเคน้แรงดึงเน่ืองจากแรงเหวี่ยงออกจากจุดศูนยก์ลาง เน่ืองจากแรงเหวี่ยงออกจาก

จุดศูนยก์ลางท่ีกระท าบนขอบแขนจะอยูภ่ายใตค้วามเคน้ตรง ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัรายงาน

การตีพิมพก่์อนหนา้น้ีดงันั้น ความเคน้แรงดึงในแขนมีค่า 
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                     (2.13) 

โดยท่ี 

             =  ความเคน้แรงดึง 

             =  ความหนาแน่นของวตัถุ 

  v  =  ปริมาตรรวมของวตัถุ 

 

2.  ความเคน้ดดัเน่ืองจากการส่งถ่ายแรงบิด เน่ืองจากการส่งถ่ายแรงบิดจากขอบไปยงัเพลา

หรือจากเพลาไปยงัขอบ จะส่งผลท าให้แขนอยูภ่ายใตก้ารดดั เน่ืองจากพวกมนัตอ้งการ

ท่ีจะแบกน ้ าหนักแรงบิดทั้งหมด เพื่อท่ีจะหาโมเมนต์แรงบิดสูงสุดบนแขน สามารถ

ตั้งสมมติฐานไดว้า่คานยืน่ยดึไวท่ี้ดุมและรับน ้าหนกัท่ีส่วนปลายของขอบท่ีอิสระ แสดง

ดงัภาพท่ี 2.7  

ก าหนดให ้

  F =  น ้าหนกัท่ีกระท าต่อรัศมีเฉล่ียของขอบ 

  T =  แรงบิดส่งถ่ายสูงสุดจากเพลา 

   R =  รัศมีเฉล่ียของขอบ 

    r =  จ านวนแขน และ 

  Z =  โมดูลสัของหนา้ตดัท่ีตา้นทานการดดั (Section Modulus) ส าหรับพื้นท่ีตดัขวางของ

แขน 

  

โดยทราบวา่น ้าหนกัท่ีกระท าต่อรัศมีเฉล่ียของขอบมีค่า 

 

                     (2.14) 

โหลดท่ีกระท าในแต่ละแขน 

                    (2.15) 
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โมเมนตก์ารดดัสูงสุดซ่ึงอยูบ่นแขน ณ ต าแหน่งดุม 

 

 
    

               (2.16) 

 

ดงันั้น ความเคน้ดดัในแขน คือ 

                     (2.17) 

 

ดงันั้น ความเคน้ทั้งหมดในแขน ณ ต าแหน่งปลายดุม 

                     (2.18) 

 

 

 
ภาพท่ี 2.7  แขนของลอ้หมุนก าลงั 
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ภาพท่ี 2.8  ลอ้หมุนก าลงัในเคร่ืองยนตท่ี์ทนัสมยั 
 
2.2.2  การน าไปประยุกต์ใ้้โดยทัว่ไปของล้อหมุนก าลงั 

1.  การจ่ายพลงังานอยา่งต่อเน่ืองเม่ือแหล่งพลงังานถูกปลดออกไป ตวัอยา่ง เช่น Flywheel 
ถูกน ามาใชใ้นเคร่ืองยนต์ลูกสูบเพราะแหล่งพลงังาน แรงบิดจากเคร่ืองยนต์ มาเป็น
ระยะๆ 

2.  การส่งมอบพลงังานในอตัราท่ีเกินความสามารถของแหล่งพลงังานต่อเน่ือง น่ีสามารถ
ท าส าเร็จไดโ้ดยการจดัเก็บพลงังานในลอ้หมุนก าลงัตลอดเวลาแลว้ปล่อยพลงังานนั้น
อยา่งรวดเร็ว ในอตัราท่ีเกินความสามารถของแหล่งพลงังานนั้น 

3.  การควบคุมทิศทางของระบบกลไก ในการใชง้านดงักล่าว โมเมนตมัเชิงมุมของลอ้หมุน
ก าลงัจะถูกโอนไปยงัโหลดเม่ือพลงังานถูกโอนไปยงัหรือจากลอ้หมุนก าลงั 

 

2.3  มอเตอร์ไฟฟ้า [3] 
 
มอเตอร์ไฟฟ้า คือ เคร่ืองกลไฟฟ้าเหน่ียวน ามีการใชง้านในอุตสาหกรรมกนัอยา่งแพร่หลาย 

เคร่ืองกลไฟฟ้าเหน่ียวน าเป็นเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีประกอบดว้ยสเตเตอร์และโรเตอร์ซ่ึงต่าง
มีขดลวดอาร์เมเจอร์ท่ีเป็นอิสระต่อกนั และท างานด้วยการถ่ายทอดก าลงัไฟฟ้าโดยใช้หลกัการ
เหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดด้านหน่ึงไปยงัอีกด้านหน่ึง ในสภาวะท่ีมีเคร่ืองหมุนด้วย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:P307.jpg
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ความเร็วคงท่ี ความเร็วน้ีจะไม่เท่ากบัความเร็วซิงโครนสั ขดลวดท่ีต่อกบัแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบั
เรียกวา่ ขดลวดปฐมภูมิ ส่วนขดลวดอีกขดหน่ึงเรียกวา่ ขดลวดทุติยภูมิ 
 

2.3.1  ก าลงัในส่วนต่างๆ ของมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

มอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส  การส่งผา่นก าลงัไฟฟ้าอินพุตจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าท่ีสเตเตอร์ไปยงั

เพลาของมอเตอร์นั้นเป็นไปตามล าดบัการไหลของพลงังาน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.9 

 

CRP

mP

fwP

outP

CSP coreP

inP

2P

                                        
             

                
        

             
              

                                        
                                                        

            

                  

                       
            

                      

 
ภาพท่ี 2.9  การส่งผา่นก าลงัของมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

 

ก าลงัไฟฟ้าอินพุต ( inP ) ท่ีขดลวดสเตเตอร์ไดรั้บจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟส จะเกิดการ

สูญเสีย 2 ส่วน คือ ก าลงัสูญเสียของขดลวดสเตเตอร์ ( 1
2RIPCS  ) และการสูญเสียในแกนเหล็ก

ของสเตเตอร์ ( coreP ) ก าลงัท่ีเหลือออกมาจะส่งผา่นช่องวา่งอากาศมายงัโรเตอร์ ( 2P ) และพลงังานท่ี

ส่งผา่นไปยงัโรเตอร์จะเกิดการสูญเสียจากขดลวดโรเตอร์ ( 2
2RIPCR  ) ดงันั้นก าลงักลท่ีออกจาก

โรเตอร์ ( mP ) เป็นผลต่างของ CRPP 2  และก าลังกลน้ีจะเอาชนะการสูญเสียจากความฝืดและ      

แรงตา้นลม  ( fwP ) สุดทา้ยจะไดก้ าลงักลออกมาท่ีเพลาของโรเตอร์ ( outP ) ท่ีสามารถส่งให้กบัโหลด

ของมอเตอร์ได้  จากผงัการส่งผ่านก าลังของมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส สามารถค านวณหาค่า

ประสิทธิภาพและแรงบิดของมอเตอร์ได ้
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2.3.2  ความถี่ในตัวโรเตอร์ 

ในขณะท่ีโรเตอร์ยงัไม่หมุนหรือหยุดอยูก่บัท่ี  มอเตอร์มีค่าสลิปเป็น 1 เม่ือป้อนแหล่งจ่าย

ไฟฟ้าให้กบัมอเตอร์ ความถ่ีของกระแสไฟฟ้าท่ีโรเตอร์จะมีค่าเท่ากบัความถ่ีของแหล่งจ่ายไฟฟ้า  

แต่เม่ือโรเตอร์เร่ิมเดินความถ่ีของโรเตอร์จะข้ึนอยู่กบัความเร็วสัมพทัธ์ (Relative Speed) หรือ

ความเร็วสลิป  ถา้ก าหนดให้ความถ่ีของกระแสไฟฟ้าท่ีโรเตอร์ท่ีค่าสลิปใดๆ เป็น rf  จะไดส้มการ

ดงัน้ี 

ก าหนดให ้

           SN  =  ความเร็วซิงโครนสั  มีหน่วยเป็น รอบต่อนาที 

           rN   =  ความเร็วของโรเตอร์ มีหน่วยเป็น  รอบต่อนาที 

            f   =  ความถ่ี  มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ 
            P   =  จ  านวนขั้วแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์ มีหน่วยเป็น  ขั้ว 
            S   =  ค่าสลิป 

จากสมการ 

P

f
N S

120
                    (2.19) 

  120

PN
f S                    (2.20) 

ดงันั้น   
120

PNN
f rS

r


                   (2.21) 

น าสมการท่ี (2.21)  หารดว้ยสมการท่ี (2.20)  จะได ้
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PNN
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120

120  

ดงันั้น  fSfr                      (2.22) 
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2.3.3  การเลอืกขนาดมอเตอร์และการเพิม่ประสิทธิภาพในการใ้้งาน 

ในการท างานของมอเตอร์นั้น จะมีการแบ่งลกัษณะรอบท างาน (Duty Cycle) ออกเป็น 3 

ลกัษณะ 

1.  ใช้งานต่อเน่ือง เป็นการน ามอเตอร์มาใช้งานตามโหลดท่ีตอ้งการ โดยปกติแลว้จะมี

โหลดค่อนขา้งคงท่ีในเวลาท่ีต่อเน่ือง ดงันั้น ขนาดของมอเตอร์ในกรณีน้ีจะตอ้งเลือก

ขนานแรงมา้ตามโหลดท่ีต่อเน่ือง  

2.  ใชง้านเป็นช่วงๆ เป็นการน ามอเตอร์มาใชง้านในเวลาท่ีเป็นช่วงหรือคาบ เช่น อาจจะมี

โหลดและอาจจะไม่มีโหลดในบางช่วงหรืออาจจะต่อกบัโหลดและมีการหยุดเดินเคร่ือง

เป็นช่วงๆ หรืออาจจะมีโหลดและไม่มีโหลดและมีการเดินหยุดเดินเคร่ืองเป็นช่วงๆ 

เป็นตน้ ดงันั้นขนาดของมอเตอร์ในกรณีน้ีจะตอ้งเลือกขนาดแรงมา้ให้เหมาะกบัภาวะท่ี

มีโหลดสูงสุด 

3.  ใชง้านไม่แน่นอน เป็นการน ามอเตอร์มาใชง้านตามโหลดในเวลาท่ีไม่แน่นอน ดงันั้น

ขนาดของมอเตอร์ในกรณีน้ีจะตอ้งเลือกขนาดแรงมา้ท่ีสูงสุด (Peak) ท่ีตอ้งการใชแ้ละ

ค านวณเป็นค่าประสิทธิผล (RMS) เพื่อไม่ใหม้อเตอร์เกิดความร้อนข้ึน 

 

2.4  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั [4] 
 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) คือ  เคร่ืองกลท่ีใช้ส าหรับแปลงพลงังานกลเป็นพลงังาน
ไฟฟ้า โดยอาศยัหลกัการท างานว่า เม่ือสนามแม่เหล็กเคล่ือนท่ีตดัขดลวดหรือขดลวดเคล่ือนท่ีตดั
สนามแม่เหล็กก็จะไดไ้ฟฟ้าออกมา เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญัสองส่วน คือ 
ส่วนท่ีสร้างสนามแม่เหล็ก เรียกกวา่ ฟิลด์ และส่วนท่ีสร้างแรงดนัไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ แตกต่างจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง คือ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลบัมีวงแหวนล่ืน (Slip Ring)  มีลกัษณะเป็นวงแหวน  2 วง เม่ือขดลวดหมุนตวัจะท าให้ได้
กระแสไฟฟ้าวิง่กลบัไปกลบัมาในวงจร จึงเรียกวา่ไฟฟ้ากระแสสลบั 
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2.4.1  หลกัการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternators) ท าหน้าท่ีผลิตแรงเคล่ือนไฟฟ้ากระแสสลบั 
โดยใชพ้ลงังานกลจากตน้ก าลงั (Prime Mover) มาหมุนขบัเพลาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
ใช้หลกัการเดียวกนักบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โดยอาศยัหลกัการตวัน าในอาร์เมเจอร์หมุน
ตดัสนามแม่เหล็กท่ีขั้วแม่เหล็ก หรือสนามแม่เหล็กท่ีขั้วแม่เหล็กหมุนตดัตวัน าในอาร์เมเจอร์ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแตกต่างจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง คือ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงขดลวดอาร์เมเจอร์เป็นส่วนหมุนและขดลวดสนามแม่เหล็กอยูก่บัท่ี ส าหรับเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลบันั้นอาจใหข้ดลวดอาร์เมเจอร์อยูก่บัท่ีหรือหมุนก็ได ้ข้ึนอยูก่บัขนาดก าลงัเอาตพ์ุต 
 

1.  ความเร็วรอบและความถ่ี  

ถา้ขดลวดหมุนตดัสนามแม่เหล็ก 1 คู่ข ั้วแม่เหล็ก ได ้1 รอบ จะท าให้เกิดรูปคล่ืนไซน์ 1 

ไซเกิล เป็นมุม 360 องศาไฟฟ้า หรือ 2 เรเดียน นัน่คือ 

องศาไฟฟ้า  =  องศาทางกล  จ  านวนคู่ของขั้วแม่เหล็ก 

           (2.23) 

โดยท่ี     

          องศาไฟฟ้าของรูปคล่ืนไซน์ 

          องศาทางกลท่ีขดลวดตวัน าหมุนตดัขั้วแม่เหล็กครบ 1  รอบ 

              


2

P

 
 จ  านวนคู่ของขั้วแม่เหล็ก 

ถา้ก าหนดใหค้วามเร็วรอบการหมุน n  คงท่ี 

จ านวนรูปคล่ืนไซน์   
2

P
    

ความถ่ี ( f )      
2

P
                    (2.24) 

ถา้ก าหนดใหจ้ านวนคู่ขั้วแม่เหล็ก 
2

P   คงท่ี  

                    nf                          (2.25) 

จากสมการท่ี (2.24) และ (2.25)  จะได ้

2

P
me  

e

m
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 2

P
nf                     (2.26) 

โดยท่ี 

f  =  ความถ่ี  มีหน่วยเป็น ไซเกิล/วนิาที หรือ เฮิรตซ์ (Hz) 

P  =  จ  านวนขั้วแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น ขั้ว 

n   =  ความเร็วรอบการหมุนตดั มีหน่วยเป็น รอบต่อวนิาที (rps) 

N  =  ความเร็วรอบการหมุนตดั มีหน่วยเป็น รอบต่อนาที (rpm) 

จากสมการ (2.26) เม่ือ  N  มีหน่วยเป็นรอบต่อนาที จะได ้

P

f
N

120
  

 120

NP
f                      (2.27) 

N   ในท่ีน้ี  คือ  ความเร็วรอบของสนามแม่เหล็กหมุน (Synchronous Speed) เป็นความเร็ว

รอบของตน้ก าลงัท่ีใช้ขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าให้หมุน เพื่อผลิตแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าให้ได้

ความถ่ีตามตอ้งการ 

 

2.4.2  ส่วนประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั้นิดขดลวดอาร์เมเจอร์อยู่กบัที ่

1.  โครงสเตเตอร์ (Stator Frame) เป็นเปลือกหุ้มภายนอกท าดว้ยเหล็กหล่อ ซ่ึงเป็นช้ินส่วน

ท่ีรองรับส่วนประกอบอ่ืนๆ ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ท าหน้าท่ียึดแกนเหล็กท่ีใช้บรรจุขดลวดอาร์

เมเจอร์ ออกแบบใหมี้ช่องลมเพื่อช่วยในการระบายความร้อน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.10 

 
                                

                         

      

    

          
 

ภาพท่ี 2.10  ส่วนประกอบของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
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แกนเหล็กสเตเตอร์ (Stator Core) เป็นส่วนท่ีใชพ้นัขดลวดอาร์เมเจอร์ แกนเหล็กสเตเตอร์

ท ามาจากแผน่เหล็กบางๆ วางอดัซอ้นกนั เพื่อลดการสูญเสียเน่ืองจากกระแสไหลวน และเป็นเหล็ก

อ่อนมีส่วนผสมของสารซิลิกอน เพื่อลดการสูญเสียเน่ืองจากฮีสเตอริซิสในแกนเหล็ก แผน่เหล็กแต่

ละแผ่นจะป้ัมเป็นร่อง (Slot) และเคลือบดว้ยฉนวน แกนเหล็กสเตเตอร์จะมีร่องอากาศเพื่อช่วย

ระบายความร้อน ลกัษณะร่องของแกนเหล็กสเตเตอร์มีอยูด่ว้ยกนั 3 แบบ ไดแ้ก่ ร่องแบบเปิดกวา้ง 

(Wide – Open Type Slot) ร่องแบบก่ึงปิด (Semi – Closed Type Slot) และร่องแบบปิด (Wholly 

Closed Type Slot) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.11 

 

                                   

 
ภาพท่ี  2.11  แกนเหล็กและร่องส าหรับพนัขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 

2.  โรเตอร์ (Rotor) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 

-  โรเตอร์ชนิดขั้วแม่เหล็กยื่น (Salient – Pole Type) นิยมน ามาใชก้บัเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้าท่ีมีความเร็วรอบต ่าและความเร็วปานกลาง เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีใชก้บัโรงจกัร

ไฟฟ้ากงัหนัน ้าของเข่ือนต่างๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.12 

 

     
                

       

 
ภาพท่ี 2.12  โรเตอร์ชนิดขั้วแม่เหล็กยืน่ 
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-  โรเตอร์ชนิดขั้วแม่เหล็กเรียบ (Smooth–Cylindrical Type) ส่วนมากจะน าไปใช้

กบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีขบัด้วยเคร่ืองกงัหันไอน ้ า (Turbine) และเคร่ืองกงัหันแก๊สท่ีมี

ความเร็วรอบสูงประมาณ 1500 รอบต่อนาที และ 3000 รอบต่อนาที ลกัษณะของโรเตอร์

เป็นแท่งเหล็กแผน่ อดัซอ้นกนัเป็นรูปทรงกระบอกยาว มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเล็กกวา่โร

เตอร์ชนิดขั้วแม่เหล็กยื่น โรเตอร์ชนิดน้ีท าให้เกิดการสมดุลดีกว่าชนิดขั้วแม่เหล็กยื่น ลด

การสูญเสียเน่ืองจากแรงเสียดทานของลมและแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลางขณะท่ีตวัหมุนถูกขบั

ดว้ยความเร็ว ดงัแสดงในภาพท่ี 2.13  

 
                          

            

                 

 
ภาพท่ี 2.13  โรเตอร์ชนิดขั้วแม่เหล็กเรียบ 

 

3.  ขดลวดแดมเปอร์ (Damper Winding) มีลกัษณะเป็นแท่งทองแดงฝังอยูท่ี่บริเวณผิว

ด้านหน้าของขั้วแม่เหล็กหมุน ถูกต่อลัดวงจรเขา้ด้วยวงแหวนทองแดงทั้ง 2 ด้านของโรเตอร์ 

ขดลวดแดมเปอร์น้ีจะช่วยป้องกนัการสั่นหรือการแกว่งเม่ือความเร็วของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าข้ึนๆ 

ลงๆ ไม่สม ่าเสมอ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.14 

 

           

             

 
ภาพท่ี 2.14  ขดลวดแดมเปอร์  
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4.  ตวัสร้างสนามแม่เหล็ก (Exciter) ท าหนา้ท่ีผลิตและจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กบัขดลวด

สนามแม่เหล็กของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั ซ่ึงติดตั้งอยูท่ี่เพลาเดียวกนักบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

กระแสสลบั ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัขนาดใหญ่ มกัจะใช ้Exciter แบบไร้แปรงถ่าน 

ท าให้การบ ารุงรักษาน้อยกว่าแบบท่ีใช้สลิปริงและแปรงถ่านระบบการกระตุ้นขดลวด

สนามแม่เหล็กท่ีสมบูรณ์ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากภายนอกมากระตุน้ แต่จะใชไ้พลอต

ตวัสร้างสนามแม่เหล็กติดตั้งไวท่ี้เพลาของโรเตอร์ซ่ึงเป็นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 

ขนาดเล็กท่ีมีขั้วแม่เหล็กหมุนเป็นแบบแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.15 
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                3     
        

                     

                                  3    
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3 
  
 

 
        (ข.) 

ภาพท่ี 2.15  ตวัสร้างสนามแม่เหล็ก (Exciter) 

 (ก.)  Exciter แบบไร้แปรงถ่าน 

(ข.)  Exciter แบบไร้แปรงถ่านและมีไพลอต 
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2.4.3  การพจิารณาเลอืกเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าใ้้งาน 

1.  มาตรฐานการผลิต ควรเป็นเคร่ืองก าเนิดท่ีไดรั้บการรับรองและผลิตตามมาตรฐานสากล   

2.  ความเร็วรอบของการหมุนจะข้ึนอยู่กบัจ านวนขั้วแม่เหล็กของขดลวดสเตเตอร์ และ

ความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้า (ประเทศไทย 50 Hz) เคร่ืองก าเนิด 2 ขั้ว ความเร็วรอบจะเป็น 

3,000 รอบต่อนาที และเคร่ืองก าเนิด 4 ขั้ว ความเร็วรอบจะเป็น 1,500 รอบต่อนาที 

3.  ประเภทของเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ในการหมุนขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าใช้น ้ ามนัดีเซลหรือก๊าซ

ธรรมชาติ การต่อเพลาระหวา่งตวัเคร่ืองยนตก์บัเคร่ืองก าเนิดใชต้ลบัลูกปืนคู่ หรือตลบั

ลูกปืนเด่ียว 

4.  เป็นเคร่ืองก าเนิดท่ีใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารอง หรือจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเน่ือง หรือเป็น

แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลกั 

5.  ชนิดของโรเตอร์เป็นแบบขั้วแม่เหล็กยืน่ หรือขั้วแม่เหล็กเรียบทรงกระบอก 

6.  การควบคุมแรงดนัไฟฟ้า (Auto Voltage Regulation) ตอ้งเป็นตามมาตรฐานสากลท่ี

ก าหนด เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีดีจะตอ้งมีอตัราการเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้าจาก

สภาวะท่ีไม่มีโหลดถึงสภาวะท่ีมีโหลดเต็มพิกดัมีเปอร์เซ็นต์ต ่า การเปล่ียนแปลงของ

โหลดเพิ่มข้ึนหรือลดลงจะตอ้งรักษาใหแ้รงดนัไฟฟ้าคงท่ีเสมอ 

7.  ความสามารถท างานเกินพิกดัชัว่ครู่ โดยสามารถทนกระแสไฟฟ้าได ้1.5 เท่า โดยรักษา

แรงดนัไฟฟ้าใหใ้กลเ้คียงกบัค่าก าหนดมากท่ีสุด 

8.  มีการทดสอบฉนวนขดลวดดว้ยไฟฟ้าแรงสูง 

9.  ความคงทนต่อความเร็วรอบเกินพิกดั ค่ากระแสลดัวงจร และกระแสไฟฟ้าไม่สมดุลทั้ง 

3 เฟส ตอ้งเป็นตามมาตรฐานท่ีก าหนด  

10. มีประสิทธิภาพสูง ปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง 88-93% ซ่ึงข้ึนอยู่กับบริษทัผูผ้ลิตเคร่ือง

ก าเนิดนั้น 
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2.5  อนิเวอร์เตอร์ [5] 

 

เม่ือกล่าวถึง อินเวอร์เตอร์ จะเป็นการหมายถึง อุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้า

กระแสตรงซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของแรงดนัหรือกระแส ไปเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีสามารถ

ปรับค่าแรงดนัหรือกระแสและความถ่ีได ้ปัจจุบนัอินเวอร์เตอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท

ใหญ่ๆดว้ยกนักล่าว คือ 

 1.  อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดนั (Voltage Source Inverter) 

 2.  อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายกระแส (Current Source Inverter) 

 

AC DC
Moter

DC

AC

         

         
            

              
(             )

    
              

             

             
(         )
             

                 

 
ภาพท่ี 2.16  หลกัการทัว่ไปของอินเวอร์เตอร์ 
 
2.5.1 หลกัการท างานของอนิเวอร์เตอร์ 

1.  อินเวอร์เตอร์แบบรูปคล่ืนส่ีเหล่ียม วงจรก าลงัของอินเวอร์เตอร์แบบน้ี จะแสดงดว้ยภาพ

ท่ี 2.17 (ก.) โดยมนัจะประกอบไปดว้ยสวติซ์ก่ึงตวัน าชนิดหยุดการท างานดว้ยตวัเอง 6 ตวัคือ S1 ถึง 

S6 ซ่ึงสวิตซ์ดงักล่าวน้ีอาจใช้เป็น ทรานซิสเตอร์ก าลงั GTO MOSFET หรือไธริสเตอร์ท่ีมีวงจร

บงัคบัการหยดุน ากระแส ส าหรับไดโอด D1 ถึง D6 ใชเ้ป็นชนิดฟ้ืนคืนตวัเร็ว (Fast Recovery Diode) 

วงจรสนับเบอร์ซ่ึงไม่ได้แสดงในท่ีน้ีจะถูกน ามาใช้ร่วมกับแต่ละคู่ของสวิตซ์และไดโอดและ

ส าหรับมอเตอร์จะถูกน ามาต่อเขา้ท่ีขั้ว A, B และC ซ่ึงการต่ออาจเป็นแบบสตาร์หรือเดลตา้ก็ได้

สัญญาณควบคุมส าหรับสวิตช์ทั้ง 6 ตวัของอินเวอเตอร์ในรูปท่ี คือ ic1 ถึง ic6 ซ่ึงแต่ละสัญญาณ

ควบคุมจะมีช่วงคาบเวลาเป็น π เรเดียน (180◦) สัญญาณควบคุมดงักล่าวจะถูกจ่ายเขา้ไปยงัสวิตซ์

ในล าดบัท่ีแตกต่างกนัดว้ยเฟส π/3 เรเดียน (60◦) ท าให้มอเตอร์ไดรั้บแรงดนั VAO, VBO และ VCO 

เม่ือเทียบกบัจุดศูนย ์(0) ท่ีแหล่งจ่ายดงัแสดงในภาพท่ี 2.17 (ข.) 
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(ก.) 

 
(ข.) 

ภาพท่ี 2.17  อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดนัสามเฟส 
(ก.)  การต่อชอปเปอร์เขา้ระหวา่งแหล่งจ่ายและอินเวอร์เตอร์ 
(ข.)  คอนเวอร์เตอร์หรือวงจรเรียงกระแสท่ีปรับค่าไดเ้พื่อใหไ้ดรั้บแรงดนัไฟตรงท่ีปรับค่า 
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จากภาพท่ี 2.17 (ข.) รูปคล่ืนแรงดนั VAO, VBO และ VCO แสดงให้เห็นช่วงเวลาการ
น ากระแสไม่น ากระแสของสวิตช์แต่ละตวั ซ่ึงจริงๆ จะมาสัญญาณท่ีใช้ในการควบ ic นัน่เอง โดย
สามารถแสดงไดด้ว้ยตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 2.1  การรับสัญญาณของสวติซ์แต่ละช่วง 

ช่วงท่ี สวติซ์ท่ีไดรั้บสัญญาณควบคุม ช่วงท่ี สวติซ์ท่ีไดรั้บสัญญาณควบคุม 
1 1,5,6 4 2,3,4 
2 1,2,6 5 5,4,3 
3 1,2,3 6 5,4,6 

 
ในขณะท่ี VAB, VBC และ VCA  แสดงรูปคล่ืนแรงดนัระหว่างเฟสกบัเฟสซ่ึงต่างกนั 120◦ 

ส่วน VAN เป็นรูปคล่ืนแรงดนัท่ีเทียบระหวา่งเฟสกบันิวตรอน เน่ืองจากแรงดนัเฟส VAN มีลกัษณะ
เป็นหกชั้นในหน่ึงรูปคล่ืนจึงเรียกอินเวอร์เตอร์ลกัษณะน้ีว่า อินเวอร์เตอร์แบบหกชั้น (Six-Step 
Inverter) ส่วนกระแส ia ซ่ึงแสดงไวด้ว้ยเส้นประเป็นกระแสท่ีไหลเขา้สู่มอเตอร์ จากรูปเห็นไดว้า่จะ
มีลกัษณะผดิเพี้ยนไปจากรูปคล่ืนซายน์ ส่งผลใหเ้กิดความร้อนและการกระเพื่อมของแรงบิดจากผล
ของฮาร์มอนิกส์ติดตามมา  
  

ในการพิจารณาภายใตเ้ง่ือนไขการท างานดงักล่าว แรงดนั VAB และ VAN สามารถอธิบาย
และแสดงดว้ยอนุกรมฟูเรียร์ ดงัต่อไปน้ี 
 

           VAB =  
 √ 

 
 Vd[sin(ωt+π/6)+1/5sin(5ωt+π/6)+  1/7sin(7ωt+π/6)+…]            (2.28) 

           VAN =  2/πVd [sinωt+1/5sinωt+1/7sin7 ωt+….]               (2.29) 
 
ค่า rms ของแรงดนัเฟสมูลฐาน 

 V1 =  √
 

 
 Vd                    (2.30) 

 
จากสมการ (2.28) และสมการ (2.29) เป็นการแสดงค่ามูลฐานและฮาร์มอนิกส์ของแรงดนั

เฟสส าหรับการต่อสเตเตอร์แบบเดลตา้และแบบสตาร์ตามล าดบั (การต่อแบบเดลตา้ VL=Vp ส่วน

การต่อแบบสตาร์ VL=√ vp) จากสมการทั้งสองเราจะพบวา่ส่วนประกอบฮาร์มอนิกของแรงดนัสาย
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และเฟสจะเหมือนกนั กล่าวคือจะมีเพียงฮาร์มอนิกล าดบัท่ีเป็นเลขค่ีเท่านั้น (k=6n±1) ส่วนฮาร์มอ

นิกส์ล าดับท่ีเป็นเลขคู่และล าดับท่ีเป็นตวัเลขคูณ 3 จะไม่มีการปรับอตัราเร็วรอบของมอเตอร์

เหน่ียวน าจะตอ้งปรับความถ่ีและแรงดนัไปพร้อมกนั ส าหรับการปรับความถ่ีแรงดนัเอาต์พุตของ

อินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีสามารถท าไดโ้ดยการปรับคาบเวลา (T) ในหน่ึงการท างาน เน่ืองจาก f=1/T ซ่ึง

การปรับคาบเวลาดงักล่าวกระท าไดด้ว้ยการปรับช่วงหรือคาบของสัญญาณควบคุม ic1  ถึง Ic6 นัน่เอง 

แต่ทั้งน้ีจะสอดคลอ้งกบัค่าแรงดนัมูลฐานของอินเวอร์เตอร์ท่ีถูกสั่งให้คงค่าไว ้ค่าแรงดนัเอาต์พุต

ของอินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีโดยทัว่ไปสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนไดส้องวิธีดว้ยกนักล่าวคือ การควบคุม

แรงดนัไฟตรงอินพุต หรือควบคุมแรงดนัไฟสลบัเอาต์พุตโดยการใช้อินเวอร์เตอร์คู่ ส่วนประกอบ

มูลฐานของแรงดนัของแรงดนัเอาตพ์ุตอินเวอร์เตอร์ สามารถเปล่ียนแปลงได้โดยการควบคุมแรงดนั

อินพุตของอินเวอร์เตอร์ Vd  เม่ืออินเวอร์เตอร์ถูกป้อนจากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง อยา่งในกรณีของ

ยวดยานไฟฟ้าท่ีท างานด้วยแบตเตอร่ี การขบัเคล่ือนท่ีใช้ก าลงัจากโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย ์ฯลฯ 

แรงดนัไฟตรงอินพุตของอินเวอรเตอร์สามารถปรับเปล่ียนได้ด้วยการต่อชอปเปอร์เขา้ระหว่าง

แหล่งจ่ายและอินเวอร์เตอร์ดงัแสดงในภาพท่ี 2.18 (ก.) เน่ืองจากชอปเปอร์มีทั้งชนิดสับไฟลงและ

สับไฟข้ึน ข้ึนอยู่กบัการใช้งานส่วนตวักรอง L-C ท่ีอยู่ระหว่างชอปเปอร์และอินเวอร์เตอร์จะท า

หนา้ท่ีลดการกระเพื่อมและฮาร์มอนิกส์ของแรงดนัไฟตรงท่ีเป็นอินพุตของอินเวอร์เตอร์ 
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(ก.) 

 
(ข.) 

 
(ค.) 

 

ภาพท่ี 2.18  การขบัเคล่ือนดว้ยอินเวอร์เตอร์ควบคุมแรงดนัหกขั้น (Six-Step Inverter) 

  (ก.) วงการการต่อชอปเปอร์เขา้ระหวา่งแหล่งจ่ายและอินเวอร์เตอร์ 

(ข.) วงจรแรงดนัอินพุตของอินเวอร์เตอร์สามารถปรับเปล่ียน โดยใชค้อนเวอร์เตอร์หรือ

วงจรเรียงกระแสท่ีปรับค่าได ้

(ค.) วงจรแรงดนัอินพุตของอินเวอร์เตอร์สามารถปรับเปล่ียน โดยใช้ไดโอดบริดจ์ตาม

ดว้ยชอปเปอร์ 

 

เม่ือแหล่งจ่ายเป็นไฟกระแสสลบั แรงดนัอินพุตของอินเวอร์เตอร์สามารถปรับเปล่ียนได้

โดยใช ้วงจรในภาพท่ี 2.18 (ข.) และ 2.18 (ค.) ในส่วนของภาพท่ี 2.18 (ข.) จะใชค้อนเวอร์เตอร์

หรือวงจรเรียงกระแสท่ีปรับค่าไดเ้พื่อให้ไดรั้บแรงดนัไฟตรงท่ีปรับค่าได ้จุดอ่อนของวงจรน้ีก็คือ

แรงดนัเอาตพ์ุตมีฮาร์มอนิกส์ความถ่ีต ่าขนาดสูง และมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต ่าท่ีแรงดนัเอาตพ์ุตต ่า 

ส่วนตวักรองจะมีหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวมาในตอนตน้ แต่ตวักรอง C จะมีขนาดใหญ่กวา่วงจร 

ตวักรอง C ท่ีมีขนาดใหญ่จะท าให้การตอบสนองชัว่ขณะของการขบัเคล่ือนชา้ลง จุดอ่อนของวงจร

ในภาพท่ี 2.18 (ข.) สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการใชว้งจรในภาพท่ี 2.18 (ค.) โดยการใชไ้ดโอดบริดจ์
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ตามดว้ยชอปเปอร์ ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์มูลฐานจะรักษาให้เป็นหน่ึงภายใตเ้ง่ือนไขทั้งหมดของการ

ท างานและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ไดโอดบริดจ์สามารถให้การจ่ายไฟตรงส าหรับ

อินเวอร์เตอร์หลายตวั (Multiple Inverter) ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามกฎสูญเสียจะเพิ่มข้ึนอนั

เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนอุปกรณ์ 

เม่ือสมมุติใหก้ารกรองเป็นอุดมคติ ดงันั้นเราสามารถน าเอาสมการ (2.28) และ (2.29) มาใช้

ในการหาค่าใดๆ ของแรงดนัเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์ได้ อย่างไรก็ตามอินเวอร์เตอร์แบบรูปคล่ืน

ส่ีเหล่ียมยงัมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการด้วยกันท่ีจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ซ่ึง

ขอ้บกพร่องโดยทัว่ไปเหล่านั้นประกอบดว้ย 

กรณีท่ีใชไ้ธริสเตอร์จะมีปัญหาในการสับเปล่ียนการน ากระแส (Commutation) ระหวา่งไธ

ริสเตอร์ท่ีภาคอินเวอร์เตอร์ โดยเฉพาะในขณะท่ีมีการเดินมอเตอร์ท่ีอตัราเร็วรอบต ่า (V/f ต ่าๆ) 

เน่ืองจากเราตอ้งลดระดบัแรงดนัในวงจรเช่ือมโยงไฟตรง (dc link, ส่วนท่ีอยูร่ะหวา่งภาคจ่ายไฟตรง

กบัภาคอินเวอร์เตอร์) ลง ซ่ึงการลดค่าแรงดนัท่ีต ่าเกินไปจะส่งผลต่อการบงัคบัการหยุดน ากระแส

ของไธริสเตอร์ แต่อยา่งไรก็ตามปัญหาดงักล่าวน้ีจะไม่เกิดข้ึนหากเปล่ียนไธริสเตอร์ประเภท SCR  

มาเป็นทรานซิสเตอร์ก าลงั GTO, MOSFET, IGBT เพราะอุปกรณ์เหล่าน้ีมี คุณสมบติัสามารถหยุด

น ากระแสไดด้ว้ยตวัเอง 

เน่ืองจากการปรับอตัราส่วน V/f ให้คงท่ีโดยส่วนใหญ่แลว้ จะกระท าโดยการปรับค่า Vd ท่ี

ภาคแหล่งจ่ายไฟตรงดว้ยวิธีการปรับมุมเฟส ดงันั้นท่ีค่าแรงดนัต ่าๆ หรืออตัราเร็วรอบต ่า ค่าการ

กระเพื่อมของแรงดนัท่ีวงจรเช่ือมโยงไฟตรงจะมีค่าสูงส่งผลให้กระแสท่ีไหลเขา้ มอเตอร์มีรูปร่าง

ผดิเพี้ยนไปจากซายน์มากข้ึน ซ่ึงนัน่ก็หมายถึงวา่กระแสอาร์มอนิกส์มีค่ามากข้ึนนัน่เอง และผลของ

ฮาร์มอนิกส์น่ีเองจะท าใหม้อเตอร์ร้อนข้ึนรวมทั้งมีการกระเพื่อมของแรงบิดท่ีอตัราเร็วรอบต ่าๆ 
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2.  อินเวอร์เตอร์แบบ PWM ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่อินเวอร์เตอร์แบบรูปส่ีเหล่ียมโดยเฉพาะ

อินเวอร์เตอร์แบบหกชั้นนั้น  เป็นอินเวอร์เตอร์ท่ียงัมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการด้วยกันท่ี

จ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขซ่ึงหากถา้จะกล่าวไปแลว้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยส่วนใหญ่จะมา

จากการปรับค่าแรงดนัของวงจรเช่ือมโยงไฟตรงท่ีมีค่าต ่าๆเป็นหลกั ดงันั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

เราจึงจบัให้แรงดนัวงจรเช่ือมโยงไฟตรงคงท่ี โดยอาจใช้เป็นแบตเตอร่ีหรือไดโอดมาท าเป็นวงจร

บริดจ ์

 

2.5.2  โครงสร้างภายในของ  Inverter 
1.  ชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) ซ่ึงท าหนา้ท่ี แปลงไฟสลบัจากแหล่งจ่ายไฟ AC 

Power Supply (50 Hz) ใหเ้ป็นไฟตรง (DC Voltage) 

2.  ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) ซ่ึงท าหนา้ท่ี แปลงไฟตรง (DC Voltage) ให้เป็นไฟ

สลบั (AC Voltage) ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงแรงดนัและความถ่ีได ้

3.  ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ซ่ึงท าหนา้ท่ี ควบคุมการท างานของชุดคอนเวอร์เตอร์ 

และชุดอินเวอร์เตอร์ 

 

2.5.3  Inverter การน าไปใ้้ในระบบงานต่างๆ 

1. ใชเ้ป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารอง ท่ีเรียกวา่ Stand By Power Supply หรือ Uninterruptible 

Power Supplies (UPS) เพื่อใช้ทดแทนในกรณีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัหลกัเกิด

ความขดัขอ้ง 

2. ใชค้วบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัโดยใช้หลกัการควบคุมความถ่ีของ

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อต้องการให้แรงบิด (Torque) คงท่ีทุกๆ ความเร็วท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

3. ใช้แปลงไฟฟ้าจากระบบส่งก าลังไฟฟ้าแรงสูงชนิดไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้า

กระแสสลบั เพื่อบริการใหแ้ก่ผูใ้ช ้

4. ใชใ้นระบบเตาถลุงเหล็กท่ีใช้หลกัการเหน่ียวน าให้เกิดความร้อน (Induction Heating) 

ซ่ึงใชแ้รงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัความถ่ีสูงในการท างาน 


