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ความรอน และผลตอพิกัดกําลัง  
TTeemmppeerraattuurree  VVss  PPoowweerr  RRaattiinngg    

 
มักมีคําถาม ถามมาบอย ๆ เมื่อผูเขียนกลาวถึงเรื่องการ 

Derating ของอุปกรณ ไฟฟาไมวาจะเปน  เครื่องจักรกลไฟฟา เชน  มอเตอร หรือหมอแปลง อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสกําลัง เชน ไทริสเตอร, ทรานซิสเตอร, IGBT หรือ  อุปกรณไฟฟาอื่น ๆ วาเหตุใด เมื่ออุปกรณตาง 
ๆ เหลานี้รอนขึ้น ผูผลิตจึงมักจะแนะนําใหจายกระแสผานอุปกรณเหลานี้ไดนอยลง ซึ่งหมายถึง การลดพิกัดกําลัง
ของอุปกรณลง อันจะสงผลตอเนื่องไปถึงกําลังการผลิตโดยรวมที่ตองลดลงโดยปริยาย นอกจากนี้ยังมีคําถาม
ตาง ๆ พรั่งพรูเขามา เชน  

• ถามอเตอรไมมีพัดลมระบายความรอนจะเกิดอะไรขึ้น 
• ถาใชงานมอเตอรเหนี่ยวนําในงานที่ตองปรับความเร็วรอบเมื่อใดจึงจะตองติดพัดลมระบาย

อากาศเพิ่ม 
• เหตุใดมอเตอรดีซีจึงตองติดพัดลมระบายอากาศแบบแยกสวนและเปาเขาไปที่โรเตอรโดยตรง 

ทําไมจึงไมติดที่ดานทายแลวเปาผานครีบดานนอกเหมือนดังเชนมอเตอรเหนี่ยวนําปกติ 
• ทําไมเมื่อใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทํางานที่ความถี่สูง ๆ จึงทําใหความสามารถในการนํากระแส

ของอุปกรณเหลานั้นลดลง 
• เมื่ออุณหภูมิแวดลอมสูงขึ้น ทําไมจึงทําใหพิกัดกําลังของอุปกรณลดลง 
• ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล มีผลทําใหความสามารถในการนํากระแสของอุปกรณไฟฟาลดลงได

อยางไร 
ถาหากผูอานไปเปดตําราวิชาการก็คงไดรับคําตอบที่เต็มไปดวยสมการคณิตศาสตรมากมาย เห็นแลว

หลายคนแทบจะลืมคําถามที่ตัวเองตั้งขึ้นมา ผูเขียนจึงเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อตอบคําถามตาง ๆ เหลานี้ใหเห็น
ภาพอยางงาย ๆ 

กอนอื่น เรามาดูกันกอนวา ความรอนที่เกิดขึ้นในตัวอุปกรณไฟฟานั้นมาจากไหนบาง หากพิจารณาดูจะ
พบวา ความรอนที่เกิดขึ้นบนอุปกรณไฟฟา ไมวาจะเปนอุปกรณไฟฟาทั่วไป, เครื่องจักรกลไฟฟา หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส มักจะมาจากสาเหตุสําคัญ 2 สาเหตุหลกัคือ 

1. ความรอนเนื่องมาจากกระแสไฟฟาไหลผานความตานทานซึ่งกําลังไฟฟาที่ทําใหเกิดความรอนนี้จะมี
คาแปรผันตามขนาดกระแสยกกําลังสอง และความตานทานสามารถเขียนเปนสมการไดคือ P = I2R เนื่องจาก
ความรอนในสวนนี้เกิดเนื่องมาจากการนํากระแสตามปกติ เราจึงเรียกการสูญเสียไปเปนความรอนในสวนนี้วา 
Conduction Loss 

2. ความรอนเนื่องมาจากการกลับตัวไปมาของโมเลกุล หรือการเคลื่อนไหวของโมเลกุลเนื่องจากความถี่ 
ความรอนในสวนนี้จะมีคามากนอยตามความถี่ ตัวอยางของความรอนในกรณีนี้ถาเปนพวกเครื่องจักรกลไฟฟา 
เชน พวกมอเตอร, หมอแปลงไฟฟา หรือเครื่องกําเนิด ก็จะมี Loss ประเภท Hysterisis Loss แตถาเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสหรืออิเล็กทรอนิกสกําลังก็จะมี Loss นี้เรียกวา Switching Loss ตอไป เราก็มาดูกันวา เมื่อมีความ
รอนเกิดขึ้นมาแลว จะมผีลอยางไรตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 1 เปรียบเทียบปริมาตรน้ําในถังเทากับปริมาณความรอนสะสม 
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หากจะเปรียบเทียบใหมองเห็นภาพอยางงาย ๆ เพื่อใหผูอานสามารถคาดการณพฤติกรรมเกี่ยวกับความ

รอนได ผูเขียนก็จะขอเปรียบความรอนเขากับน้ําที่เราคุนเคยกันอยางดี หากเราเปรียบปริมาณความรอนวาเปน
เหมือนดังเชนปริมาณน้ํา เราก็อาจเปรียบวัสดุที่เปนที่เก็บความรอนนั้นไวเหมือนดังเชน ตุมน้ําหรือถังใสน้ําได 
สวนอุณหภูมิก็เปรียบไดกับระดับน้ํา ยกตัวอยางเชน เมื่อจายกระแสใหมอเตอร ความรอนจะผุดออกมาจากความ
ตานทานของขดลวดสวนหนึ่ง และผุดขึ้นมาเนื่องจาก Hysterisis Loss สวนหนึ่ง โดยมีเนื้อเหล็กของมอเตอรเปน
แหลงรับปริมาณความรอนนั้น ความรอนที่ผุดขึ้นมานี้ก็เปรียบเสมือนกับเรากําลังเปดน้ําใหไหลลงถังเก็บ ดังรูปที่ 
1 โดยปริมาตรของน้ําในถังเก็บก็คือปริมาณความรอนสะสม ถากระแสที่ไหลเขามอเตอรมีคามาก หรือ ความถี่ที่
จายใหมอเตอรมีคาสูง ๆ ปริมาณความรอนที่ไหลเขาสูถังเก็บหรือเนื้อเหล็ก ก็จะมีคามาก ทําใหปริมาณความรอน
สะสมเพิ่มสูงขึ้นเร็ว ระดับน้ําหรืออุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเร็วดวย ถาไมมีการระบายความรอนออก ปริมาณความรอน
สะสมก็จะมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหมอเตอรไหมได หรือถาเปนกรณีของอุปกรณอื่นๆ เชน 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง อุปกรณเหลานั้นก็อาจจะพังได (น้ําลนตุม) 

 
ในกรณีตัวอยางขางตนนี้เปนกรณีตัวอยางของมอเตอร ซึ่งความรอนสวนใหญจะมาจากความตานทาน แต

ถาเปนกรณีของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออิเล็กทรอนิกสกําลังนั้น ความรอนสวนใหญจะมาจาก Switching 
Loss ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งจะเห็นไดจากรูปวาในขณะที่นํากระแสปกติ จะมีกําลังสูญเสียที่เกิดจากการนํากระแส
หรือ Conduction Loss เพียงแคนิดเดียว แต Switching Loss นั้น จะมีขนาดมากกวาอยางเห็นไดชัด ดังนั้นถา
ความถี่ยิ่งมากขึ้น การ Switch ON-OFF ก็จะเกิดบอยขึ้น สัดสวนของ Switching Loss ตอ Loss ทั้งหมดก็มีมาก
ขึ้น 

 
อยางไรก็ตามเมื่อปริมาณความรอนของอุปกรณมีมากขึ้น 

ก็จําเปนท่ีจะตองหาทางระบายความรอนออกไป เพื่อปองกันไม
ใหอุปกรณเกิดความเสียหาย ซึ่งโดยปกติ การระบายความรอน
จะทําไดใน 3 วิธีคือ การนํา, การพา และการแผรังสี โดยธรรม
ชาติแลวเมื่อมีความรอนเกิดขึ้น ณ จุดใด การเคลื่อนตัวของ
ความรอนจะเกิดขึ้นท้ัง 3 วิธี แตจะไปดวยวิธีไหนมากกวากันน้ัน 
ก็จะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในขณะนั้น ๆ เชน ถามีลมพัดเขามา
แรง ๆ การระบายอากาศดวยการพา ก็จะมีมากที่สุด เปนตน วิธี
การระบายความรอนดวยการพานี้นับไดวาเปนวิธีท่ีไดรับความ
นิยมมากท่ีสุด เพราะถาผูอานสังเกตตามอุปกรณไฟฟาท่ีกําเนิด
ความรอนสูง ๆ ไมวาจะเปนมอเตอรไฟฟา, คอมพิวเตอร, อิน
เวอรเตอร ตางก็ติดพัดลมเอาไวเปาลมเพื่อพาความรอนออกไป
จากอุปกรณ หากเราเปรียบความรอนไดกับนํ้า เราก็อาจเปรียบ

การติดต้ังพัดลมไดกับการติดต้ังปมนํ้าท่ีคอยดูดนํ้าออกไปจากถัง
เก็บในรูปท่ี 1  

 
สวนกรณีการระบายความรอนโดยการนําและการแผรังสีนั้น จะใชหลักการตามธรรมชาติ โดยอาศัยความ

แตกตาง ระหวางอุณหภูมิของวัสดุที่เปนแหลงบรรจุความรอนกับอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม เชน อากาศ หาก
อุณหภูมิของสองสิ่งนี้แตกตางกันมาก การระบายความรอนดวยวิธีนี้ก็จะทําไดดี แตถาแตกตางกันไมมาก ก็ทําได
ไมดี ส่ิงที่เราอาจจะชวยไดก็คือการเพิ่มผิวสัมผัสระหวางวัสดุที่เปนแหลงความรอนกับบรรยากาศ เชน การทํา
ครีบใหมอเตอร การติดตั้ง Heat Sink ใหกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการระบายความรอนดวยวธิีนี้ดีขึ้น หาก
เราเปรียบเทียบการระบายความรอนแบบนี้กับการไหลออกของน้ําตามรูปที่ 1 ก็อาจจะเปรียบไดกับการขยาย
ขนาดของทอน้ําขาออก ทําให QO มีปริมาณมากขึ้น การเปรียบการระบายความรอนเหมือนดังเชนการระบายน้ํา
ออกจากถังเก็บ จะทําใหเรามองเห็นภาพของการระบายความรอนไดดียิ่งขึ้น กลาวคือ ถาการระบายความรอนทํา
ไดดี QO ก็มาก ระดับน้ําหรืออุณหภูมิก็ไมสูงขึ้น ถาการระบายความรอนทําไดไมดี QO ก็นอย ถา Qi มากกวา QO 
อุณหภูมิก็สูงขึ้น ถามากกวามาก อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเร็ว และอุณหภูมิจะคงที่เมื่อ Qi = QO นั่นหมายความวา การ
ติดพัดลมตัวใหญ ๆ จะทําใหอุณหภูมิลดลงมากกวากรณีการติดพัดลมตัวเล็ก ๆ 

 
อยางไรก็ตาม การสูงขึ้นของอุณหภูมิเองก็มีผลตอ QO จากรูปที่ 1 ถาระดับน้ําสูงขึ้น ความแตกตาง

ระหวางความดันน้ํากับความดันบรรยากาศก็มีมากข้ึน น้ําก็จะถูกดันใหไหลออกมาจากทอทางออกมากขึ้น QO ก็
มากข้ึน เชนเดียวกัน ถาอุณหภูมิของวัสดุที่เปนแหลงความรอนมีคามากขึ้น ความรอนก็จะไหลออกจากตัววัสดุ
แหลงความรอนไปสูบรรยากาศมากขึ้น 

รูปที่ 2 Switching Loss 
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การที่ QO จะมากขึ้นตามระดับความรอนที่มากขึ้นนี้เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหไดคําตอบวา เหตุใดเสน
กราฟการเพิ่มขึ้นของระดับอุณหภูมิเมื่อเราปอนปริมาณความรอนอยางคงที่ 1 เขาไปใหกับวัสดุใด ๆ จึงเปนดังรูป
ที่ 3 คําตอบก็คือ เพราะในชวงแรก QO นอยกวา Qi มาก ระดับน้ําหรืออุณหภูมิจึงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว แตเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นก็ทําให QO มีคามากขึ้นโดยอัตโนมัติในขณะที่ Qi มีคาคงที่เนื่องจากตนกําเนิดความรอน (I หรือ 
f) มีคาคงที่ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําหรืออุณหภูมิในชวงหลังนี้จึงเพิ่มขึ้นดวยอัตราการเพิ่มที่ลดลง และหยุดการ
เพิ่มในที่สุด เมื่อ QO = Qi พอดี 

คําถามตอมาคือ แลวอุณหภูมิระดับไหนที่ยังถือวาไมมี
ปญหาตอตัวอุปกรณ คําตอบก็คือ ตองดูท่ี Spec ของอุปกรณ
วาอุปกรณน้ันทนระดับอุณหภูมิไดแคไหน เพราะถาอุณหภูมิ
ถึงระดับท่ี Spec กําหนด ก็เปรียบเหมือนกับวานํ้าเต็มถังแลว 
ถายังฝนเติมนํ้าตอไป นํ้าก็ลน แตในกรณีของอุปกรณไฟฟา
น้ัน นํ้าลนไมไดเพราะเปนภาชนะปด ก็เหลืออยูอีกทางหนึ่ง
คือ ถาตองแตก ซึ่งหมายถึงอุปกรณไหมหรือพังน่ันเอง 

กลับมาที่คําถามสําคัญ ซึ่งจะเปนคําตอบของหัวเรื่องคือ 
แลวความรอนมีผลอยางไรตอการกําหนดพิกัดกําลังของอุปกรณ
ไฟฟา การจะตอบคําถามนี้ไดก็คงตองกลับไปพิจารณาถังใสน้ํา
อีกเหมือนเดิม 

 

 
 

รูปท่ี 4 ปริมาณความรอนเทากัน อุปกรณขนาดเล็กจะมีอุณหภูมิที่สูงกวาอุปกรณขนาดใหญ 
 
เนื่องจากโดยปกติแลว อุปกรณที่มีพิกัดกําลังมากก็จะมีขนาดใหญขึ้นตามไปดวย เพื่อใหรับกําลังไฟฟา

ไดมากกวา เมื่อเปนเชนนี้ก็หมายความวาอุปกรณที่มีพิกัดกําลังนอย ขนาดเล็ก ก็เปรียบเสมือนถังน้ําขนาดเล็ก 
เสนผานศูนยกลางนอย ในขณะที่อุปกรณที่มีพิกัดกําลังมาก ขนาดใหญ ก็เปรียบเสมือนถังน้ําขนาดใหญ เสนผาน
ศูนยกลางมาก ถาใหถังทั้งสองเก็บปริมาณน้ําเทากัน ระดับน้ําของถังเล็กก็จะมีมากกวา ดังเชน รูปที่ 4 นั้นหมาย
ความวาที่ปริมาณความรอนเทากัน อุปกรณขนาดเล็กจะมีอุณหภูมิที่สูงกวาอุปกรณขนาดใหญ แตนั่นก็ไมสําคัญ
เทากับวา ความสามารถในการระบายความรอนของอุปกรณขนาดเล็กโดยทั่วไปแลวจะมีนอยกวาอุปกรณขนาด
ใหญ จึงเปนไปไดวา ถา Qi มีมากจนถึงระดับหนึ่ง อุปกรณขนาดเล็กจะไมสามารถทําใหเกิด QO ที่สมดุลกับ Qi 
ได ผลก็คือ อุปกรณจะรอนขึ้นเรื่อย ๆ จนไหมไดในที่สุด หรือในทางกลับกัน ถา QO นอยลงทั้งสองตัว อุณหภูมิ
ของอุปกรณขนาดใหญก็จะขึ้นชากวาอุณหภูมิของอุปกรณขนาดเล็ก ทําใหเส่ียงตอความเสียหายนอยกวาและนี่
เปนคําตอบวาเหตุใดถาการระบายความรอนไมดี จึงตองเพิ่มขนาดของอุปกรณเพื่อชดเชยการระบายความรอนที่
ไมดีนั้น 

ตอไปเราจะมาเริ่มตอบคําถามที่ทิ้งคางไวตั้งแตตน 
ถาม ถามอเตอรไมมีพัดลมระบายความรอนจะเกิดอะไรขึ้น ? 
ตอบ พัดลมระบายความรอนไดถูกติดตั้งเขามาเพื่อเพิ่ม QO ใหกับมอเตอร ถาหากไมมีพัดลมระบายความ

รอน อุณหภูมิมอเตอรก็จะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นในกรณีที่จําเปน ไมสามารถติดตั้งพัดลมระบายความรอนได
จริง ๆ ก็ตองแกไขโดย ลดขนาดของกระแสเพื่อลด Qi หรือเพิ่มขนาดเฟรมของมอเตอรเพื่อเพิ่ม VO 

 
ถาม ถานํามอเตอรเหนี่ยวไปใชในงานที่ตองการปรับความเร็วรอบ เมื่อใดจึงจะตองติดพัดลมระบาย

อากาศเพิ่ม จากมอเตอรปกติทั่วไป ? 
ตอบ การพิจารณาวาจะตองติดพัดลมระบายอากาศเพิ่มหรือไมนั้น เราจะตองตอบคําถามใหไดเสียกอนวา 

เมื่อปรับความเร็วแลว Qi กับ QO เปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร ? 

รูปที่ 3 กราฟการเพิ่มของระดับอุณหภูมิเม่ือ
ปอนปริมาณความรอนอยางคงที่ 
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ในกรณีของมอเตอรเหนี่ยวนําที่มีพัดลมระบายอากาศติดอยูกับเพลานั้น เมื่อถูกปรับใหความเร็วรอบลดลง 
ความแรงของพัดลมระบายอากาศก็จะลดลงดวย สงผลใหความสามารถในการระบายความรอนออกจากตัว
มอเตอรลดลง จึงเปนที่แนนอนวา เมื่อความเร็วรอบของมอเตอรเหนี่ยวนําลดลง QO จะลดลงตาม 

 
การลดลงของ QO นี้ หากยังคง Qi อยูในระดับเดิมก็จะทําใหความรอนที่สะสมอยูในตัวมอเตอรมีคาสูงขึ้น 

และยิ่ง QO นอยลงมากเทาใด ความรอนสะสมก็จะยิ่งสูงขึ้นมากตาม อันเปนสาเหตุใหตองจํากัดกระแสที่ไหลเขา
มอเตอรใหนอยลงเพื่อลด Qi ใหมาสมดุลกับ QO เพราะถายังฝนยอมใหกระแสที่ไหลเขามอเตอรมีคาเทาเดิม 
อุณหภูมิของมอเตอรก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเปนอันตรายกับมอเตอร อยางไรก็ตามถึงแมวาการจํากัดกระแสเพื่อ
จํากัด Qi จะทําใหมอเตอรปลอดภัย แตก็สงผลทําใหความสามารถในการสรางแรงบิดของมอเตอรลดลงดวย รูป
ที่ 5 แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแรงบิดสูงสุดที่มอเตอรสามารถทําได โดยเสนประ เปนพิกัดแรงบิดในทาง
ทฤษฎี แตเมื่อคิดถึงเรื่องการระบายความรอนที่ลดลง พิกัดแรงบิดจะเปลี่ยนมาเปนเสนทึบซึ่งจะเห็นวาลดลง
อยางมากตั้งแตที่ความถี่ประมาณ 75% ของความถี่พกิัดลงมา แตหากตองการใหแรงบิดพิกัดกลับไปเปนเสนประ
เหมือนเดิม ก็จะตองเพิ่มพัดลมระบายอากาศจากภายนอก เพื่อปรับ QO ใหคงที่ไมลดลงตามความเร็ว 

 
หันมาดูในกรณี ของ Qi เนื่ องจาก  Qi เกิดจาก

กระแสที่ ไหลเขามอเตอร เราจึงตองมาดูวา เมื่อปรับ
ความเร็วรอบแลว มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสอยางไร 

เปนที่ทราบกันดีวา ขนาดของกระแสจะเปนเทาใด
นั้น ขึ้นอยูกับแรงบิดตานของโหลดซึ่งมีอยู 4 ประเภท ดัง
รูปที่ 6 ซึ่งขนาดของกระแสที่ความเร็วรอบตาง ๆ ก็จะมี
ลักษณะเชนเดียวกันกับลักษณะของแรงบิดตามรูปที่ 6 นี้
ดวย ซึ่งจะเห็นวา ในกรณีที่เราปรับใหความเร็วรอบสูงขึ้น
นั้น ถึงแมในกรณีของรูป ข และ ง จะดึงกระแสมากขึ้นที่
ความเร็วสูงขึ้น ซึ่งทําให Qi มากขึ้น แตจะไมสงผลตอการ
ทํางาน เนื่องจากวาที่ความเร็วรอบสูง QO ก็จะมากดวย ยก
เวนกรณีที่ความเร็วสูงเกินพิกัด ซึ่งจะทําใหการเพิ่มขึ้นของ
กระแสมีมากกวาปกติ แตโดยทั่วไปโหลดทั้งสองประเภทนี้ 
มักจะไมถูกใชงานที่ความเร็วสูงกวาพิกัดอยูแลว 

 กรณีการทํางานที่ความเร็วรอบสูงจึงไมมีปญหา แต
เมื่อมาพิจารณากรณีที่มอเตอรทํางานที่ความเร็วรอบต่ํา จะ
พบวาจะมีปญหาในกรณีของโหลดประเภท ก และ ค เนื่องจากโหลด ก จะให Qi ที่คงที่ แมวาความเร็วรอบจะลด

ลงในขณะที่โหลด ค จะให Qi ที่เพิ่มขึ้น เมื่อความเร็วรอบลดลง แตเนื่องจาก 
QO มีคาลดลงในขณะที่ความเร็วรอบลดลงทําให Qi > QO ปริมาณความรอน
ในตัวมอเตอรจึงมากขึ้นเรื่อย ๆ สงผลใหอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเปน
อันตรายกับมอเตอร ดวยเหตุนี้หากไมมีการติดตั้งพัดลมระบายความรอนจาก
ภายนอกเพิ่มเติม ก็จะตองจํากัดความเร็วต่ําสุดที่มอเตอรยังสามารถทํางาน
ไดโดยไมเสียหาย ซึ่งหาไดจากจุดตัดระหวางแรงบิดพิกัดของมอเตอรตาม
รูปที่ 5 กับแรงบิดที่โหลดตองการตามรูปที่ 6 เนื่องจากจุดดังกลาวเปนจุดที่
กําหนดแรงบิดสูงสุดที่มอเตอรสามารถรับได รูปที่ 7 จะแสดงผลการพิจารณา
กราฟรวมดังกลาว ซึ่งจะเห็นวาในกรณีของโหลด ข และ ง นั้น จะสามารถ
ปรับไดตั้งแตศูนยในขณะที่โหลด ก และ ค จะไมสามารถทําได แตถาใสพัด
ลมเขาไปก็จะสามารถปรับโหลด ก ไดตั้งแตศูนย สวนโหลด ค นั้นแมจะไม
ลงถึงศูนย แตก็ไดยานที่กวางขึ้น 

 
 

รูปที่ 5 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแรงบิดสูงสุดที
มอเตอรสามารถทําได 

รูปที่ 6 แสดงพฤติกรรมในการ
เกิดแรงบิดตานของโหลด 
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รูปท่ี 7 กราฟแสดงผลจากการปรับแรงบิดของมอเตอร 

 
ถาม เหตุใดมอเตอรดีซีจึงตองติดพัดลมระบายอากาศแบบแยกสวนและเปาเขาไปที่โรเตอรโดยตรง ? 
ตอบ การที่ตองติดแบบแยกสวน ไมติดมากับเพลาเหมือนมอเตอรกรงกระรอกปกติ ก็เพราะวาดีซี

มอเตอรถูกออกแบบมาเพื่อใชกับงานปรับความเร็วรอบ จึงตองติดตั้งพัดลมระบายอากาศแยกตางหาก เพื่อทํา
ให QO มีคาคงที่ จะไดไมเกิดปญหาเหมือนกับเชนมอเตอรกรงกระรอก สวนการที่ตองเปาเขาไปที่โรเตอรโดย
ตรง เปนเพราะวาโรเตอรของมอเตอรดีซีเปนที่อยูของอารเมเจอรซึ่งเปนทางไหลของกระแสหลัก กําลังสูญเสีย
จํานวนมากจึงไปอยูบนโรเตอร การระบายความรอนจึงตองเปาไปที่โรเตอรโดยตรง เพราะถาจะปลอยใหความ
รอนถูกระบายจากโรเตอรมายังสเตเตอรโดยผานแบริ่งตามปกติ ก็คงจะพังทั้งโรเตอรและแบริ่ง เนื่องจากการ
ระบายความรอนดังกลาวทําไดนอย 

 
ถาม ทําไมเมื่อใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทํางานที่ความถี่สูง ๆ จึงทําใหความสามารถในการนํากระแส

ของอุปกรณเหลานั้นลดลง ? 
ตอบ ถาพิจารณาวาสาเหตุของความรอนมาจาก 2 แหลงคือจากกระแสและจากความถี่ จึงอาจ

พิจารณาแยก Qi ออกเปน 2 สวนยอย ๆ คือ Qi1 และ Qi2 ดังรูปที่ 8 ถายังใหความสามารถในการระบายความ
รอน QO มีคาเทาเดิม เนื่องจาก Qi1 + Qi2 ตองเทากับ QO ดังนั้น
เมื่อเพิ่มความถี่ซึ่งเปนสาเหตุให Qi2 เพิ่มก็ตองลด Qi1 หรือลด
กระแส i เพื่อปองกันไมใหอุปกรณมีอุณหภูมิสูงขึ้น อันอาจทําให
เกิดอันตรายกับตัวอุปกรณเองได 

 
ถาม เมื่ออุณหภูมิแวดลอมสูงขึ้น ทําไมจึงทําใหพิกัด

กําลังของอุปกรณลดลง ? 
ตอบ ในการพิจารณาที่ผานมานั้น คําวาอุณหภูมิของวัสดุ 

จะหมายถึงอุณหภูมิของวัสดุเมื่อเทียบกับบรรยากาศ เชนถา
อุณหภูมิบรรยากาศเทากับ 30๐C และอุณหภูมิของวัสดุเทากับ 50
๐C คําวาอุณหภูมิในความหมายที่ผานมาก็จะมีคาเทากับ 20๐C 
กลาวคือ เราเหมาเอางาย ๆ วา อุณหภูมิบรรยากาศมีคาเปนศูนยแลว
อุณหภูมิที่แทจริงคืออุณหภูมิที่สูงกวาบรรยากาศนั้น แตหากเราคิด

รูปที่ 8 Qi1 + Qi2 จะเทากับ QO
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อยางละเอียดแลว เราก็อาจจะเปรียบเทียบไดวา บรรยากาศแวดลอมก็คือแหลงน้ํานอกถัง สวนอุณหภูมิแวดลอม
ก็คือระดับน้ํานอกถังนั้น ดังแสดงในรูปที่ 9 ซึ่งความสามารถในการระบายน้ําออกจากถัง QO จะมากหรือนอยก็ขึ้น
อยูกับความแตกตางระหวางระดับน้ําในถังกับนอกถัง ถาระดับน้ําในถังมากกวาระดับน้ํานอกถังมาก ๆ น้ําก็ระบาย
ออกไดดี ถาแตกตางกันนอยก็ระบายออกไดชา ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิแวดลอมเพิ่มสูงขึ้น จึงเปนเหตุผลใหการ
ระบายความรอน QO ลดลงหากยังคง Qi ไวเทาเดิม อุณหภูมิก็จะสูงขึ้น และอาจเกิดความเสียหายกับอุปกรณได 
จึงตองปองกันโดยการลดกระแสเพื่อลด Qi ใหสมดุลกับ QO ที่ลดลง ซึ่งการลดความสามารถในการนํากระแส ก็
จะทําใหพิกัดกําลังของอุปกรณนั้นลดลงดวย 

 
ถาม ความสูงเหนือระดับน้ํา

ทะเล มีผลทําใหความสามารถในการ
นํากระแสของอุปกรณไฟฟาลดลงได
อยางไร ? 

ตอบ ยิ่งสูง บรรยากาศยิ่งเบา
บางลง โมเลกุลของอากาศไมหนา
แนนเหมือนกัน การระบายความรอน
โดยผานการนําของบรรยากาศก็ลดลง 
เปรียบเสมือนทอทางออกของน้ํามี
ขนาดเล็กลง QO ก็นอยลงจึงตองลด
กระแสเพื่อลด Qi ใหสมดุลกับ QO  

 
 
 

 
 

บทความนี้ เปนสวนหนึ่งของหนังสือ "การควบคุมและการประยุกตใชงานเอซีไดรฟ" โดย ศิวะ หงษนภา 
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รูปที่ 9  QO จะมากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับความแตกตางระหวาง
ระดับน้ําในถังกับนอกถัง 


