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การเลือกใชไดรฟแรงดันตํ่าการเลือกใชไดรฟแรงดันตํ่า  
สําหรับสําหรับมอเตอรขนาดใหญมอเตอรขนาดใหญ    

  SSeelleeccttiioonn  LLVV  DDrriivveess  wwiitthh  BBiigg  PPoowweerr    
 

การออกแบบงานสําหรับมอเตอร
ขนาดใหญ ตั้งแต 900 kW – 1500 kW 
ในบางกรณี ที่มีความจําเปนตองมีการ
ปรับความเร็วรอบของมอเตอร ทางเลือก

คงมี ไมกี่ทาง เชน 

 การปรับความเร็วรอบทางดานแมคคานิค เชน การใชเกียร หรือ Fluid or 
Hydraulics couplings control ซึ่งเปนเทคโนโลยีเกา ราคาแพง ใหญ 
เทอะทะ เปลืองเนื้อที่ และยังคงตองการดูแลบํารุงรักษามาก จึ่งไมคอยจะเปนที่นิยมกันในปจจุบันนี้ 

 เลือกใช DC motor / DC Drives ซึ่งเปนเทคโนโลยีเกา ราคามอเตอรกระแสตรงจะสูง และตองการ การ
ดูแลบํารุงรักษามากในเรื่องแปรงถาน ทําใหปจจุบันนี้ไดลดความสําคัญลงไปเปนอยางมาก 

 การเลือกใช AC Drives กับ AC Induction Motor นับเปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ เพราะ เปนเทคโนโลยี
ใหม ราคาอุปกรณ Drives ลดลงกวาเดิมเปนอันมาก ประกอบกับ Induction Motor ซึ่งเปนที่คุนเคยใน
โรงงานอุตสาหกรรมเปนอยางดี และแทบจะไมตองดูแลบํารุงรักษามากมาย จึงเปนทางเลือกที่นาจะ
เหมาะสมที่สุดในยุคปจจุบัน 

สําหรับมอเตอรขนาดใหญ ตั้งแต 900 kW – 1,500 kW นั้นมีทางเลือกไดเปน Low Voltage กับ 
Medium Voltage อาจจะเปนระบบไฟ 3,300 V หรือ 6,600 V โดยสวนใหญวิศวกรไทย จะกลัว Medium 
Voltage ประกอบกับราคา MV Drives กับ MV มอเตอรเมื่อรวมกันแลวราคาจะสูงกวาระบบแรงดันต่ํามาก ดังนั้น
ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจสําหรับ การออกแบบงานมอเตอรขนาดไมเกิน 1500 kW คือ LV AC Drives + LV 
Motor 

 สําหรับโรงงานผูผลิต LV AC Drives + Motor ชั้นนําสวน
ใหญในโลก ไมมีใครผลิต LV Drives ที่มีขนาดใหญมากๆ เพราะไม
คุมคาทางการคา หรือทางธุรกิจ เนื่องจากความตองการใชในโลกมีไม
มากพอที่จะผลิตเปน mass products ได ดังนั้น การนํา Inverter 2 
ตัวมาขนานกันเพื่อใหสามารถรับกระแสไดสูงขึ้นก็เปนอีกทางเลือก
หนึ่ง ที่มีความเหมาะสมในแงธุรกิจ ดังรูปที่ 1 

 จากรูปที่ 1 เปนการนํา ภาค Inverter 2 ตัว ดาน output มา
ตอขนานกันเพื่อชวยกันแบงภาระกระแส เนื่องจากรูปคลื่น ที่ออกจาก 
Inverter เปนแบบ PWM ไมไดเปนรูปคลื่น sine wave โดยแทจริง 
ดังนั้นจึงไมสามารถจะนํามาขนานกันไดโดยตรงเหมือนระบบไฟฟา 
sine wave ปกติ จึงจําเปนจะตองเพิ่ม Inter Phase transformer ซึ่ง
จะทําหนาที่ synchronization หรือเปนตัวประสานรูปคลื่นแรงดันที่
ออกจาก inverter ทั้งสองตัวใหเปนหนึ่งเดียวกันกอน กอนที่จะจาย
พลังงานใหแกมอเตอร ทั้งยังมีผลประโยชนตามมา คือชวยลดความ
เปนเหลี่ยมของรูปคลื่นลง และเปนการลดความเครียดที่จะเกิดขึ้นที่ 
มอเตอรอันเนื่องมาจาก Harmonics 

 วิธีนี้ราคาที่เพิ่มขึ้นจะมีเพียง  หมอแปลง Inter Phase และจะ
มีความรอน และพลังงานสูญเสียที่หมอแปลงเพิ่มขึ้นบางเล็กนอย
ประมาณ 0.5% - 2% และมีขอจํากัดการนําไปใชงาน ที่สามารถ
นําไปใชงานไดเพียงโหมดการควบคุมแบบ V/F เทานั้น กลาวคือ ภาค
ควบคุม IGBT ที่ Inverter ไมสามารถจะทราบต่ําเหนงที่แทจริงของสนามแมเหล็กหมุนของมอเตอรได เพราะมี 
inter phase transformer มาขั้นกลาง จึงไมสามารถทําการควบคุมแบบ Vector Control ได ดังนั้น หากนําวิธีนี้
ไปใช จะใชไดเฉพาะการนําไปประยุคใชงานที่เปนโหลดแบบ (M ~ n2) เชน พัดลม หรือ ปมน้ําเทานั้น    

รูปที่ 1 การขนาน Invert  
โดยผานหมอแปลง Inter Phase 
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ในบางลักษณะงาน ที่โหลดเปนแบบชนิด แรงบิดคงที่ตลอด
ยานการทํางาน (Constant torque) เชนสายพานลําเลียง เครื่องโม 
เครื่องอัด หรือคอมเพรสเซอร กลาวคือ เมื่อมอเตอรหมุนที่ความเร็ว
รอบต่ําๆ ยังคงตองการแรงบิดสูง หรือกระแสยังคงสูงที่ความเร็วรอบ
ต่ําๆ และตองการความแมนยําของแรงบิดตอความเร็วรอบของมอเตอร
สูง ไมสามารถที่จะใชวิธีการ แบงกระแสโดยผาน inter phase 
transformer ไดแตสามารถหันไปใชวิธีการ แบงแรงบิดมอเตอร โดย
การแยกขดลวดมอเตอรออกเปน 2 ชุดภายในมอเตอรตัวเดียวกัน เปน
การแบงแรงบิดชวยกันขับ ซึ่งการออกแบบมอเตอรเปนแบบชนิด 2 
ขดลวด มีขอดีในแงของการตอบสนองตอแรงบิดไดดีกวา และรวดเร็ว
กวา แบบผาน Inter Phase transformer  

 วิธีนี้ราคาที่เพิ่มขึ้นจะมีเพียง มอเตอรที่ตองออกแบบเปน
พิเศษ แตจะใหประสิทธิภาพที่ดีกวา และขนาด Inverter ก็จะมีขนาด
เล็กกวา เนื่องจากสามารถลดขนาดจาก Inter phase transformer 
ลงไปได และสามารถนําไปใชงานไดเกือบทุก application ซึ่งระบบนี้
เปนที่นิยมใชเปนอยางมาก เหมาะสําหรับงานโครงการใหมๆ ที่จําเปน
จะตองซื้อทั้งมอเตอร และ Inverter พรอมๆ กัน 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลทางเทคนิคของมอเตอรเพิ่มเติม 

 

 เนื่องจากมอเตอรในกรณีนี้ใชกับแรงดันสูงกวา 500 โวลต 
ผลกระทบจากการใชชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร หรือแรงดันไฟฟา 
PWM และ ผลกระทบจากคา L/C ของสายเคเบิ้ล ขอแนะนําใหติดตั้ง
ชุดปองกันไมวาจะเปน choke หรือ dv/dt หรือ ชุดกรองรูปคลื่นซายดที่
ดานขาออกของชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร  

ถาเปนโหลดแบบแรงบิดคงที่  ไมสามารถจะตอ  Choke 
คั่นกลางได ขอแนะนําใหออกแบบฉนวนมอเตอรใหทนตอแรงดันทราน
เชี่ยนสูงจาก Inverter ได หรือทําใหสามารถทนความเครียดจาก
แรงดันสูงไดมากกวามอเตอรทั่วไป และควรจะลดคากําลังสูงสุด ในการ

นําไปใชงานลง 10% จากขนาดพิกัดที่โครงสรางมอเตอรจากเดิม เพื่อชดเชยความรอนที่จะเพิ่มขึ้น และจะตอง
เลือกมอเตอรที่ออกแบบใหมีฉนวนที่แหวนรองลื่น (Bearing) อยางนอยดานใดดานหนึ่งเพื่อปองกันไมใหเกิด
กระแสไหลวนจากผลของแรงดันไฟฟาตางศักยที่โรเตอร เชนฉนวนที่แหวนรองลื่นดานตรงขามดานเพลาขับ 
(Non drive end) เปนตน 

สําหรับมอเตอรที่หมุนดวยความเร็วรอบต่ําๆ แตยังคงตองการแรงบิดสูง หรือกระแสยังคงสูงที่ความเร็ว
รอบต่ําๆ จะสงผลใหความรอนสูงขึ้นตามคากระแส ดังนั้นการออกแบบการระบายความรอนของมอเตอร จึง
จําเปนตองออกแบบใหมอเตอรติดพัดลมระบบบายความรอนแยกตางหาก โดยไมสามารถใชมอเตอรชนิดพัดลม
ระบายความรอนติดกับเพลาหมุนของมอเตอร เหมือนกับมอเตอรโดยทั่วไปได 
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รูปที่ 2 การขนาน Inverter  
โดยใชมอเตอรแบบขดลวดขนาน 


