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บทที่ 2
ระบบไฟฟ้ากําลัง
(Electric Power System)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
ระบบไฟฟ้ ากําลังนี้ จะนับจากสายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ ามายังตู จ้ ่ ายกําลังไฟฟ้ า (MDB.)
ฉะนั้นจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้ าอยูอ่ ย่างเดียวคือ หม้อแปลงไฟฟ้ า ค่าทางไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกบันทึกก่อนผ่านเข้าหม้อ
แปลงไฟฟ้าซึ่ งได้แก่ค่าพลังไฟฟ้าสู งสุ ด ค่าพลังงานไฟฟ้า และค่าพลังไฟฟ้ารี แอคตีฟนัน่ คือข้อมูลที่นาํ มาคิดค่า
ไฟฟ้ า ในบทนี้ จึงกล่าวถึงแนวทางการลดค่าทางไฟฟ้าทั้งหมด ที่สาํ คัญคือการปรับปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้า
เนื่ องจากเป็ นตัวที่ ทาํ ให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้ นหรื อลดลงได้ ระบบไฟฟ้ าที่ มีตวั ประกอบกําลังไฟฟ้ าตํ่าจะมี
ความสู ญเสี ยในระบบมาก อุปกรณ์ที่ใช้ตอ้ งมีขนาดใหญ่มากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการซื้ ออุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ตน้ ทาง
จนถึงปลายทางต้องเสี ยมากขึ้น ค่าไฟฟ้าจึงมากขึ้นด้วย ดังนั้นการปรับปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้าให้สูงขึ้ นจึงมี
ความจําเป็ น แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งพิจารณาถึงเงิ นลงทุนกับค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่นาํ มาแก้ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้ าเที ยบกับ
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการแก้ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้า
การแก้ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้ าโดยทัว่ ไปไม่ใช่ปัญหาที่ยุ่งยากมากนัก ยกเว้นบางระบบที่ตอ้ งมีการพิจารณาให้
ละเอียดถี่ถว้ น มิฉะนั้นแล้วแทนที่จะได้ผลดี กลับมีผลเสี ยทําให้อุปกรณ์เสี ยหายมากขึ้น เช่น การเกิด ฮาร์มอ
นิ กขึ้นในระบบ การใส่ คาปาซิ เตอร์ เข้าไปแก้ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้ า ถ้าไม่มีการพิจารณาให้ละเอียดอาจทําให้
คาปาซิ เตอร์เสี ยหายได้เมื่อเกิดเรโซแนนซ์
วัตถุประสงค์
1. อธิ บายสามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้ าและคําจํากัดความของตัวประกอบกําลังไฟฟ้า
2. บอกอัตราค่าปรับตัวประกอบกําลังไฟฟ้าในบิลค่าไฟฟ้า
3. บอกประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า
4. อธิ บายวิธีวิเคราะห์ทางการเงินสําหรับการปรับปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้า
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2.1 บทนํา
พลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานที่ส่งผ่านสายไฟฟ้าไปยังผูใ้ ช้ปลายทาง โดยการไฟฟ้ าจัดระบบของการส่ งจ่ายไฟฟ้า
ไปยังอาคารธุรกิจ โรงงานหรื อบ้านพักอาศัย โดยส่ งจ่ายแรงดันในเขตเมืองและย่านชุมชนเป็ นหลายช่วงแรงดัน
มีหม้อแปลงไฟฟ้ าที่ แปลงแรงดันสู งให้เป็ นแรงดันตํ่าถูกติ ดตั้งในบริ เวณใกล้จุดที่ มีความต้องการใช้ไฟฟ้ าให้
มากที่สุด เพื่อลดการสู ญเสี ยในสายและลดปัญหาแรงดันตกในสายไฟ ปัญหาการสู ญเสี ยในสายไฟและในหม้อ
แปลงอาจมีคนจํานวนมากมองข้าม แต่ท่านทราบหรื อไม่ว่าในปี พ.ศ. 2547 มีรายงานว่าการสู ญเสี ยในสายส่ ง
ไฟฟ้ าของระบบส่ งจ่ายไฟฟ้ ารวมทั้งประเทศ สู งเกือบ 10,000 ล้านหน่วยทีเดียว เมื่อพิจารณาถึงระบบไฟฟ้าใน
อาคารขนาดใหญ่หรื อในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว มีการประมาณการไว้วา่ มีการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ าในหม้ อ
แปลงประมาณ 2-3 % และมีการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ าในสายไฟฟ้ าไม่ เกิน 1 % โดยการสู ญเสี ยในระบบไฟฟ้ า
นี้อยูใ่ นวิสยั ที่จะบริ หารจัดการให้นอ้ ยลงได้ เมื่อเทียบกับกรณี ที่ไม่ได้ให้ความสนใจเลย นอกจากนี้หากไม่มีการ
บริ หารจัดการระบบไฟฟ้ าของโรงงานหรื ออาคารให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะเป็ น นอกจากจะมี การสู ญเสี ยใน
ระบบมากแล้ว ยังอาจถูกการไฟฟ้ าเรี ยกเก็บค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าที่เรี ยกว่าเป็ นค่าปรับ ซี่ งค่าใช้จ่ายส่ วนนี้
สามารถหลีกเลี่ยงได้ดว้ ยการบริ หารระบบไฟฟ้านัน่ เอง
โดยปกติแล้ว สายส่ งไฟฟ้าแรงสู งจะมีการส่ งจ่ายแรงดันอยู่หลายค่า เพื่อส่ งจ่ายและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าอย่าง
เหมาะสม โดยปกติ แล้วผูใ้ ช้ไฟสามารถเลื อกขอใช้แรงดันไฟฟ้ าได้ตามความต้องการหากไม่ขดั กับระเบี ยบ
ปฏิบตั ิของทางการไฟฟ้าและมีแนวสายไฟฟ้าพร้อมให้บริ การ โดยปกติแล้วอาคารขนาดใหญ่หรื อโรงงานมักจะ
ซื้ อไฟฟ้าแรงสู งจากการไฟฟ้า หากเป็ นพื้นที่ให้บริ การของการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) จะใช้ แรงดัน 12-24 kV
แต่ ถา้ เป็ นพื้ นที่ ให้บริ การของการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค (กฟภ.) จะใช้ แรงดัน 11-33 kV (ค่ าไฟฟ้ าเก็บในอัตรา
เดี ยวกัน) ในกรณี ที่เป็ นผูใ้ ช้ไฟฟ้ าขนาดใหญ่มากนั้น มักจะเลือกซื้ อไฟจากการไฟฟ้ าด้วยแรงดัน 69 kV หรื อ
115 kV เพราะแรงดันที่สูงขึ้นนั้น จะมีค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่า แต่การลงทุนด้านระบบไฟฟ้าของผูใ้ ช้กจ็ ะสู งขึ้นด้วย

รู ปที่ 2.1-1 รู ปแบบระบบส่ งจ่ายและจําหน่ายไฟฟ้า
2-2

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

พิจารณา รู ปที่ 2.1-1 แสดงรู ปแบบระบบส่ งจ่ายและจําหน่ายไฟฟ้า จะสังเกตได้วา่ กรณี บา้ นอยูอ่ าศัย ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้
ไฟฟ้ ารายย่อยมี จาํ นวนมากและซื้ อไฟฟ้ าแรงตํ่าจากการไฟฟ้ า การไฟฟ้ าจะลงทุ นเรื่ องระบบไฟฟ้ าทั้งหมด
ตั้งแต่หม้อแปลงจําหน่าย เสาไฟ สายไฟไปจนถึงเครื่ องวัดหน่วยหน้าบ้านผูซ้ ้ื อไฟ หากมีปัญหาที่หม้อแปลง เสา
ไฟฟ้า สายไฟขาด การไฟฟ้าจะเป็ นผูบ้ าํ รุ งรักษาแก้ไขปัญหาเองทั้งหมด เพราะเป็ นสมบัติของการไฟฟ้า ขณะที่
กรณี ของอาคารขนาดใหญ่หรื อโรงงานอุตสาหกรรมนั้น การไฟฟ้ าจะเดินไฟฟ้ าแรงสู งมาถึงสถานที่ๆใช้ไฟ ณ
ตําแหน่งที่ทาํ การติดตั้งเครื่ องวัด โดยหลักการแล้วค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลังเครื่ องวัดไปนั้น ผูใ้ ช้ไฟจะต้องลงทุนเอง
ทั้งหมด นับตั้งแต่หม้อแปลง เสาไฟ สายไฟไปจนถึงระบบป้องกัน เพราะเป็ นสมบัติของผูใ้ ช้ไฟ
การไฟฟ้าทั้งนครหลวงและภูมิภาค ได้จาํ แนกประเภทของผูใ้ ช้ไฟฟ้าเป็ น 8 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 บ้านอยูอ่ าศัย
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร
ประเภทที่ 7 กิจการสู บนํ้าเพื่อการเกษตร
ประเภทที่ 8 ผูใ้ ช้ไฟฟ้าชัว่ คราว
โครงสร้างค่าไฟฟ้ าของแต่ ละประเภทมีรายละเอี ยดและเงื่ อนไขที่ แตกต่างกันไป กรณี ของบ้ านอยู่อาศั ย นั้ น
โครงสร้ างค่ าไฟฟ้ าเป็ นแบบอัตราก้ าวหน้ า (ยิ่งใช้ไฟมาก ค่าไฟต่อหน่ วยยิ่งแพงขึ้ น) ค่าไฟฟ้ าจะดูจากหน่ วย
ไฟฟ้ าที่ใช้เท่านั้น ซึ่ งต่างกับผูซ้ ้ื อไฟฟ้ าแรงสู งที่ดูจากข้อมูลหลายตัว ดังที่แสดงในตารางที่ 2.1-1 โดยแสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างค่าไฟฟ้าของผูใ้ ช้ประเภทที่ 3-5 ที่เกี่ยวข้องกับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้จะเห็นได้
ว่าประเภทผูใ้ ช้ไฟฟ้ามีหลายประเภท มีการเรี ยกเก็บค่าไฟฟ้าหลายส่ วน และยังมีเกณฑ์ค่าไฟฟ้าขั้นตํ่าอีกด้วย
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ตารางที่ 2.1-1 องค์ประกอบของโครงสร้างค่าไฟฟ้าของผูใ้ ช้ประเภทที่ 3–5
องค์ประกอบของโครงสร้างค่าไฟฟ้า

ประเภทผู้ใช้ ไฟฟ้ า
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
3.1 อัตราปกติ
3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการ
ใช้ (TOU Tariff)
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน
(TOD Tariff)
4.2 อัตราตามช่วงเวลาของการ
ใช้ (TOU Tariff )
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
5.1 อัตราตามช่วงเวลาของการ
ใช้ (TOU Tariff)
5.2 อัตราสําหรับผูใ้ ช้ที่ยงั

ค่ าพลังงาน
ค่ า
ค่ า
มีเกณฑ์
ค่ าDemand
(ค่ า kWh)
PF บริการ ค่ าไฟขั้นตํา่

หมายเหตุ
















Demand 30 - 999 kW











Demand ≥1,000 kW































กิจการโรงแรมและ
กิจการให้เช่า
พักอาศัย

ไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU
หมายเหตุ
ยังไม่รวมค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ซึ่ งคํานวณจากหน่วยใช้ไฟ (kWh) รวม และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่ ง
คํานวณจากค่าไฟฟ้ารวม
จากตารางที่ 2.1-1 หากพิจารณาในด้านของการอนุ รักษ์พลังงานและการบริ หารต้นทุน อาจตั้งข้อสังเกตเป็ น
ประเด็นต่างได้ดงั ข้างล่างนี้ และขอเสนอองค์ประกอบของโครงสร้างค่าไฟฟ้าได้เป็ นแผนภาพดังรู ปที่ 2.1-2
• ถ้ามีการอนุรักษ์ พลังงาน หน่วยใช้ไฟ (kWh) ก็จะลดลง ค่าใช้จ่ายก็จะลดลง
• ถ้ามีการควบคุมพฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้ าให้สมํ่าเสมอได้ ค่า Demand ก็จะลดลง ค่าใช้จ่ายก็จะลดลง
• ถ้ามีการบริ หารระบบไฟฟ้ าได้ดี ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า (PF) มีค่าสู งกว่า 0.85 ตลอดเวลา ก็ไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (เป็ นค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้)
• ถ้า มี ก ารอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานแล้ว เป็ นผลให้ห น่ ว ยใช้ไ ฟ (kWh) ลดลงแล้ว ค่ า Ft ที่ จ่ า ยก็ จ ะลดลง รวมถึ ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ก็จะลดลงด้วย
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รู ปที่ 2.1-2 โครงสร้างค่าไฟฟ้าโดยภาพรวม
ในการนี้ หากจะพิจารณาในทางเทคนิคควบคู่ไปด้วยแล้ว ก็มีขอ้ สังเกตเพิ่มเติม คือ
• ถ้าพฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้ าไม่สมํ่าเสมอ อาจทําให้ตอ้ งติ ดตั้งหม้อแปลงขนาดใหญ่ ใช้งานไม่คุม้ ค่า ต้อง
ลงทุนด้านระบบมาก
• ถ้าค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าตํ่า กระแสในระบบมาก แต่ใช้ทาํ งานได้นอ้ ย หม้อแปลงตัวใหญ่ จ่ายโหลดได้
น้อย แรงดันตกในสายมาก การสู ญเสี ยในสายไฟและหม้อแปลงจะมาก (กรณี ผซู ้ ้ื อไฟฟ้าแรงตํ่า ภาระนี้จะ
ตกอยูก่ บั การไฟฟ้า)
ดังนั้น เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้ าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและลดค่าใช้จ่ายที่พึงจะหลีกเลี่ยงได้ จึงควรแก่
การศึกษาแนวคิดของการอนุรักษ์พลังงาน และการบริ หารจัดการการใช้ไฟฟ้ าที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างค่า
ไฟฟ้าที่ควรทราบ โดยจะนําเสนอเนื้อหาตามลําดับต่อไปนี้
•
•
•
•

การอนุรักษ์พลังงานคืออะไร
การปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า
การลดความสู ญเสี ยในหม้อแปลงไฟฟ้า
การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสู งสุ ด และการบริ หารพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
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2.2 การอนุรักษ์ พลังงานคืออะไร
มีผูค้ นจํานวนมากที่ เข้าใจความหมายของคําว่าอนุ รักษ์พลังงานว่าคื อการประหยัด (Saving) แต่ความหมายที่
แท้จริ งนั้น คําว่าอนุรักษ์ พลังงาน หมายถึง การใช้ พลังงานอย่ างประหยัดและมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งมีความหมายที่
กว้างขวางและครอบคลุมกว่าคําว่าประหยัดแต่เพียงเท่านั้น หากพิจารณาเฉพาะแง่มุมด้านพลังงานไฟฟ้ าด้วย
แล้ว สามารถอธิ บายคําว่าอนุ รักษ์พลังงานให้เห็นภาพได้อย่างแจ่มชัดได้จากนิ ยามของคําว่า “หน่ วยไฟฟ้ า”
หรื อ Unit ที่ ในทางเทคนิ คมีที่มาจากหน่ วยของพลังงานไฟฟ้ าที่ เรี ยกว่า kWh (kilowatt – hour) โดยมีขอ้ ควร
พิจารณาดังนี้
kWh = kW x h → ความหมาย = กิโลวัตต์ของเครื่ องใช้ไฟฟ้า x ชัว่ โมงที่เปิ ดใช้งาน
• หากใช้พลังงานอย่ างประหยัด ชัว่ โมงที่เปิ ดอุปกรณ์ควรจะลดลง
• หากใช้พลังงานอย่ างมีประสิ ทธิภาพ กําลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ควรมีค่าน้อยลง
• หากใช้พลังงานอย่ างประหยัดและมีประสิ ทธิภาพแล้ว หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ตอ้ งลดลง
พิจารณาเครื่ องปรับอากาศในรู ปที่ 2.2-1 ระหว่างเครื่ องปรับอากาศรุ่ นเก่ากับเครื่ องปรับอากาศรุ่ นใหม่ที่ได้รับ
ฉลากเบอร์ 5 (ขั้นประสิ ทธิ ภาพดี มาก) ที่ เปิ ดแล้วเย็นทั้ง 2 เครื่ อง เครื่ องรุ่ นเก่าเปิ ดแล้วใช้กาํ ลังไฟฟ้ ามากกว่า
เครื่ องปรั บ อากาศรุ่ นใหม่ ป ระมาณ 30% (เป็ นตัว เลขเฉพาะกรณี ที่ ย กตัว อย่ า งนี้ ) หมายความว่ า เปิ ด
เครื่ องปรับอากาศรุ่ นเก่าก็เย็นเท่ากับเปิ ดเครื่ องปรับอากาศรุ่ นใหม่ หากเปิ ดใช้ในสภาวะเดียวกันและเปิ ดเป็ นเวลา
เท่ากันแล้ว หน่ วยไฟฟ้ าที่ ใช้จะต่างกันถึง 30% ดังนั้น หากมีการพิจารณาเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศรุ่ นเก่าเป็ น
เครื่ องปรับอากาศรุ่ นใหม่ก็จะได้ชื่อว่าใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และถ้าหากมีการปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
ก่อนออกจากห้องเสมอ เช่ น ปิ ดก่อนออกจากห้อง 10 นาที ก็จะได้ชื่อว่าใช้พลังงานอย่างประหยัด หากทําได้
เช่นนี้ ก็เรี ยกได้วา่ ดําเนิ นมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง และจะเรี ยกว่าอนุรักษ์พลังงานได้อย่างดี เยี่ยม
เมื่ อจัดให้มีการล้างเครื่ องปรั บอากาศอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ ง ปรั บตั้งอุณหภู มิอย่างเหมาะสม คื อ 25-26 องศา
เซลเซี ยส และป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้ามาในห้องปรับอากาศ เป็ นต้น และเพื่อให้เห็นภาพของคําว่า
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าได้เด่นชัดยิ่งขึ้น จึงอาจสรุ ปเป็ นประเด็นแนวคิดได้ดงั แผนภาพในรู ปที่ 2.2-2

เครื่ องปรับอากาศรุ่ นเก่า

เครื่ องปรับอากาศรุ่ นใหม่ และฉลากเบอร์ 5

รู ปที่ 2.2-1 เปรี ยบเทียบเครื่ องปรับอากาศ 2 ยุค
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รู ปที่ 2.2-2 ประเด็นแนวคิดของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
2.3 พื้นฐานวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับที่ควรทราบ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องตามสมควร ในที่น้ ีจะขอกล่าวถึงทฤษฎีทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องอย่างพอ
สังเขป ดังนี้
2.3.1. แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
ระบบไฟฟ้าในบ้าน อาคารและโรงงาน เป็ นระบบไฟฟ้ ากระแสสลับ ที่มีสญ
ั ญาณตามทฤษฎีเป็ นรู ปคลื่นไซน์ มี
ความถี่ 50 Hz โดยทัว่ ไปแล้วมี แรงดันระหว่ างสายด้ านแรงตํ่า 380 V แรงดันเฟส 220 V ดังรู ปที่ 2.3-1 ซึ่ ง
ค่าแรงดันที่กล่าวถึงนี้ ไม่ใช่ค่ายอดคลื่น (Peak) แต่เป็ นค่า RMS (Root Mean Square) เฉพาะกรณี ของสัญญาณ
รู ปคลื่นไซน์

VRMS =

Vm
2

ถ้าสัญญาณเพี้ยนไปจากรู ปคลื่นไซน์ ค่าที่วดั ได้อาจมีความผิดพลาด ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่

กับความสามารถของเครื่ องวัด
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ค่าที่วดั ได้เป็ นค่า RMS (Root Mean Square)
กรณี สญ
ั ญาณไซน์

VRMS =

Vm
2

รู ปที่ 2.3-1 ลักษณะการวัดแรงดันระหว่างสาย แรงดันเฟส และค่า RMS
2.3.2 การนําข้ อมูลแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับมาใช้ งาน
เนื่ องจากแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ นสัญญาณรู ปคลื่นไซน์ ที่มีท้ งั ขนาดและเฟสของสัญญาณ ซึ่ งการคํานวณ
มีความยุ่งยาก ในทางทฤษฎี จึงเขี ยนแทนด้วยเฟเซอร์ (Phasor) ซึ่ งเป็ นเวคเตอร์ ชนิ ดหนึ่ ง โดยลดรู ปลงเหลื อ
เพียงขนาดและมุม โดยมีความยาวของเวคเตอร์ เท่ ากับค่ า RMS และมีมุมเท่ ากับมุมเฟสของสั ญญาณ (วัดตาม
ทิศทวนเข็มนาฬิกา เป็ นมุมบวก) ดังรู ปที่ 2.3-2 ซึ่ งปกติแล้ว ในการใช้ไฟฟ้ าโดยทัว่ ไป การทราบแต่ขนาด (ค่า
RMS) ของสัญญาณแรงดันก็เพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานได้ ทําให้การวัดโดยทัว่ ไปละในเรื่ องของมุมไป แต่เมื่อต้อง
ทําการคํานวณหรื อวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ต้องให้วิศวกรหรื อช่างเทคนิคที่มีความรู ้เป็ นผูว้ ิเคราะห์คาํ นวณ
Phasor
(เวคเตอร์ของสัญญาณ)

ค่าแรงดันที่วดั ได้ =

Vm
2

V

รู ปที่ 2.3-2 ตัวอย่างสัญญาณแรงดันไฟฟ้า ค่าทางคณิ ตศาสตร์ และค่าที่วดั ได้
2.3.3. โหลดในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ จะมี ความซับซ้อ นกว่า วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงมาก แต่ อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า ใน
วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับจําแนกโหลดพื้นฐานได้ เป็ น 3 กลุ่ม ดังตารางที่ 2.3-1 ซึ่ งในสภาพการใช้งานจริ ง อาจมี
คุณลักษณะเป็ นการผสมกันของโหลดมากกว่า 1 กลุ่ม การคํานวณจึง เป็ นการคํานวณเลขจํานวนเชิงซ้อนแบบ
เวคเตอร์ ซึ่ งในที่น้ ีขอนําเสนอเพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติเด่นๆที่แตกต่างกัน เพื่อจะใช้ประกอบการอธิ บายต่อไป

2-8

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2.3-1 สรุ ปลักษณะของโหลดพื้นฐานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
R
ตัวต้ านทาน
(Resistor)

L
ตัวเหนี่ยวนํา
(Inductor)

C
ตัวเก็บประจุ
(Capacitor)

1. สัญลักษณ์
2. ความต้านทานในวงจร
หน่วยเป็ น Ω

R

X L = ωL = 2πfL

3. ลักษณะทางคณิ ตศาสตร์
4. วิธีการคํานวณ

จํานวนจริ ง
แบบเวคเตอร์

จํานวนจินตภาพ + j
แบบเวคเตอร์
I มีเฟสตามหลัง V 90°
หรื อ I Lag V 90°
วาร์ (VAr)
เป็ นจํานวนจินตภาพ + j
สะสมแล้วจ่ายคืน
0
0W

5. ผลทางสัญญาณไฟฟ้า
6. ชนิดกําลังไฟฟ้าที่ใช้
7. ลักษณะการใช้กาํ ลังไฟฟ้า
8. ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า
9. ค่าที่วดั ได้จาก Wattmeter

I มีเฟสตรงกับ V
วัตต์ (W)
เป็ นจํานวนจริ ง
ใช้แล้วหมดไป
1
= I2R

Xc =

1
1
=
ωC 2πfC

จํานวนจินตภาพ - j
แบบเวคเตอร์
I มีเฟสนําหน้า V 90°
หรื อ I Lead V 90°
วาร์ (VAr)
เป็ นจํานวนจินตภาพ - j
สะสมแล้วจ่ายคืน
0
0W

ข้ อสั งเกตที่พงึ ทราบ
• L และ C ถูกนํามาใช้ในรู ปของค่า XL และ XC มีหน่วยเป็ น Ω เช่นเดียวกับ R แต่เป็ นจํานวนจินตภาพ ที่
สามารถหักล้างกันเองได้ เพราะ XL และ XC มีทิศทางตรงข้ามกัน (ทิศทาง + j กับ - j) ดังรู ปที่ 2.3-3 ดังนั้น
หากต้องการหักล้างคุณสมบัติของ XL ก็อาจนํา XC ที่เหมาะสมมาต่อในวงจรได้
• เพราะ XL ทําให้สัญญาณกระแสตามหลังแรงดัน (I Lag V) 90 ° และ XC ทําให้สัญญาณกระแสนําหน้า
แรงดัน (I Lead V) 90 ° ดังนั้น ถ้าในวงจรมีคุณลักษณะเป็ นการผสมกันของโหลดมากกว่า 1 กลุ่ม เช่น
R+j XL หรื อ R-j XC ก็จะทํา ให้ค วามต้านทานโดยรวมซึ่ งเรี ย กว่า อิ มพี แ ดนซ์ (Impedance) : Z มี มุมอยู่
ระหว่าง -90° ถึง + 90 ° ทําให้กระแส

I=

V
Z

มีมุมเป็ นดังนี้

Z = R + j XL มีมุมอยูร่ ะหว่าง 0° ถึง + 90 ° ทําให้ I Lag V มีมุมอยูร่ ะหว่าง 0° ถึง - 90 °
Z = R - j XC มีมุมอยูร่ ะหว่าง 0° ถึง - 90 ° ทําให้ I Lead V มีมุมอยูร่ ะหว่าง 0° ถึง + 90 °
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กล่าวคือ โหลด R + j XL ทําให้ I Lag V ดังรู ปที่ 2.3-4 และโหลด R - j XC ทําให้ I Lead V ดังรู ปที่ 2.3-5
ส่ วนโหลด R นั้น I และ V มีมุมตรงกัน โดยเขียนเป็ นภาพเชิงสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 2.3-6

รู ปที่ 2.3-3 ลักษณะทางเวคเตอร์ของ R XL และ XC

แรงดัน (V)
กระแส (I)

θ
V

θ
I

รู ปที่ 2.3-4 ลักษณะสัญญาณกระแสตามหลังแรงดัน (I Lag V)
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แรงดัน (V)
กระแส (I)

I

θ

θ

V

รู ปที่ 2.3-5 ลักษณะสัญญาณกระแสนําหน้าแรงดัน (I Lead V)

Resistive Load : Z = R
I

I

V

Inductive Load : Z = R + jXL
V

V

Z

I

Capacitive Load : Z = R - jXC
I
V

รู ปที่ 2.3-6 ลักษณะเวคเตอร์ของ I และ V ในกรณี ของโหลดชนิดต่างๆ

• L และ C เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้กาํ ลังไฟฟ้ า 0 W (กําลังไฟฟ้ าเฉลี่ย = 0 W) แต่ใช้กาํ ลังไฟฟ้ าในหน่วย VAr ซึ่ ง
เป็ นจํานวนจินตภาพ โดย VAr ของ L มีทิศทางตรงข้ามกับ VAr ของ C (สามารถหักล้างกันได้) ทั้งนี้ ทั้ง
L และ C มีลกั ษณะการใช้กาํ ลังไฟฟ้ าคือ สะสมแล้วคืนกําลังไฟฟ้ าออกมา (จึงใช้กาํ ลังไฟฟ้ า 0 W) ดังรู ปที่
2.3-7 ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าจังหวะของการสะสมและคื นพลังงานของโหลดทั้ง 2 ชนิ ดนั้นไม่ตรงกัน และ
สอดคล้องกับทางคณิ ตศาสตร์ที่วา่ VAr ของ L มีทิศทางตรงข้ามกับ VAr ของ C
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Capacitive Load

Inductive Load

รู ปที่ 2.3-7 ลักษณะการสะสมแล้วคืนกําลังไฟฟ้าของ L และ C
2.3.4. กําลังไฟฟ้ าในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับมีกาํ ลังไฟฟ้ า 3 ชนิด (3 หน่วย) ปกติจะคํานวณเฉพาะขนาด มีรายละเอียดดังนี้
• Active Power (P) หน่วยเป็ น W คํานวณได้จาก P = V × I × Cosθ บ้างก็เรี ยกว่า Real Power
• Reactive Power (Q) หน่วยเป็ น VAr คํานวณได้จาก Q = V × I × Sinθ
• Apparent Power (S) หน่วยเป็ น VA คํานวณได้จาก S = V × I = P 2 + Q 2 ดังรู ปที่ 2.3-8
• θ คือมุมระหว่าง V กับ I ไม่เจาะจงว่า Lead หรื อ Lag เป็ นมุมเดียวกับ θ ในสามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้า
• ปกติจะคํานวณเฉพาะขนาด เพราะ Watt และ VAr มีทิศทางที่แน่นอนบนแกนจํานวนจริ งและจํานวนจินต
ภาพ เพียงรู ้วา่ เป็ น VAr ของ L (Lag) หรื อเป็ น VAr ของ C (Lead) ก็สามารถคํานวณได้
I

V

θ
I
S =V × I
P = V × I × Cosθ
Q = V × I × Sinθ

Z

VA

θ

จํานวนจริง

VAR

จํานวนจินตภาพ
I

V.

S=

θ
W

P = V.I.Cosθ

สามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้า (Power Triangle)

รู ปที่ 2.3-8 สมการคํานวณกําลังไฟฟ้าและสามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้า
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• เรี ยกค่า Cosθ ว่าค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) หรื อ PF มีค่าระหว่ าง 0 ถึง 1 และ PF =

P
S

• กําลังไฟฟ้าในหน่วย W คือกําลังไฟฟ้ าที่ทําให้ เกิดงาน สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ เป็ นเลขจํานวนจริ ง
ต่างกับกําลังไฟฟ้าในหน่วย VAr ที่เป็ นจํานวนจินตภาพ (เป็ นเลขจํานวนที่สมมุติข้ ึน) เอามาใช้ทาํ งาน
ไม่ได้
• จากรู ปที่ 2.12 จะเห็นว่า ถ้า VAr มาก VA ก็จะมาก ถ้า VAr น้อย VA ก็จะน้อย เพราะ VA เป็ นด้านปิ ดมุม
ฉาก โดยที่ VAr มากหรื อน้ อย กําลังไฟฟ้ าในหน่ วย W ก็ยงั คงเท่ าเดิม (ระบบสามารถทํางานได้เท่าเดิม)
• VAr กับ W ตั้งฉากกัน การมากขึ้นหรื อน้อยลงของ VAr จึงไม่ส่งผลต่อ W แต่มีผลต่อขนาดของ VA
• ถ้าระบบใช้กาํ ลังไฟฟ้าในหน่วย VAr มาก VA ก็จะมาก หรื อพูดอีกนัยหนึ่ง ตัวประกอบกําลังไฟฟ้ามีค่าตํ่า
กําลังไฟฟ้าในหน่วย VA จะมากซึ่ งถ้า VA มาก ก็หมายความว่ ากระแสในระบบมาก ( S = V × I และถือ
2
ว่า V คงที่ ) เป็ นผลให้มีการสู ญเสี ยในรู ปของ I R ในหม้อแปลงและสายไฟมาก
• หม้อแปลงมีพิกดั กําลังเป็ น VA กรณี ที่ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้ามีค่าตํ่า อาจมองอีกมุมหนึ่งได้วา่ ระบบใช้
กําลังไฟฟ้าเป็ น VA มาก แต่ได้กาํ ลังไฟฟ้าเป็ น W น้อย หากหม้อแปลงจ่ายไฟเต็มพิกดั ก็จ่ายโหลดได้นอ้ ย
กว่ากรณี ที่ VA เท่ากัน แต่ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้ามีค่าสู ง (มีค่าเข้าใกล้ 1)
2.4 การปรับปรุ งค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า (Power Factor Correction)
คําว่าการปรั บปรุ งค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า เป็ นที่ เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าคื อการปรั บปรุ งค่ าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้ าให้มีค่าเข้าใกล้ 1 ซึ่ งก็คือการลดขนาดของ VAr เพื่อให้ VA มีขนาดใกล้ เคียงกับ W (ดูสามเหลี่ยม
กําลังไฟฟ้ าประกอบ) เนื่ องจากในทางปฏิบตั ิน้ นั โหลดส่ วนใหญ่จะมีคุณลักษณะเป็ น R ผสม L หรื อ Inductive
Load ซึ่ งทําให้ I Lag V ดังนั้น VAr ในระบบที่พบจึงมักจะเป็ น VAr ของ L เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า
ทั้งบ้านพักอาศัย อาคารและโรงงาน ต่างก็ใช้ VAr ของ L แทบทั้งนั้น ทําให้ระบบในภาพรวมมีค่าตัวประกอบ
กํา ลังไฟฟ้ า ตํ่า การไฟฟ้ าจึ งเรี ยกเก็บค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ ากับผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ าขนาดใหญ่ ที่ มีต ัวประกอบ
กําลังไฟฟ้าตํ่า โดยเก็บเงินกับกรณี VAr ของ L (ชนิด Lag) เท่านั้น
ดังนั้น การปรั บปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า โดยทัว่ ไปแล้วสามารถทําได้โดยใส่ C ขนานกับโหลด หรื อ
ขนานกับแหล่ งจ่ าย ดังรู ปที่ 2.4-1 เพื่อให้ VAr ของ L หักล้างกับ VAr ของ C แล้วเป็ นผลให้ VA ลดลง จากรู ป
เมื่อใส่ VAr ของ C = QC= Q1- Q2 เพื่อหักล้างกับ VAr ของ L (Q1) ทําให้ VAr ในระบบลดลงเหลือ Q2 แล้ว VA
ของระบบจะลดลงจาก S1 เหลือเป็ น S2 เป็ นผลให้กระแสลดลงจาก I1 เหลือเป็ น I2
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I
IC
V

IL
Z
Load

รู ปที่ 2.4-1 การต่อ C เพื่อปรับปรุ งค่าค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า
ข้ อสั งเกต จากรู ปถ้าต่ อ C ขนานกับ Load กระแสก็จะลดตํ่าลงตั้งแต่ ตาํ แหน่ งจุดที่ต่อนั้นไปจนถึงแหล่ งจ่ าย
ทั้งนี้ Load ยังคงใช้ กําลังไฟฟ้ า W และ VAr เท่ าเดิมทุ กประการ เพราะแรงดันที่ Load ได้รั บ ถื อว่า ไม่ ได้
เปลี่ยนไป จึงกินไฟเท่าเดิม แต่การที่กระแสในสายจากแหล่งจ่ายลดลง เป็ นเพราะกระแสที่ไหลเข้า C มีทิศทาง
ของเวคเตอร์หกั ล้างกับกระแสที่ไหลเข้าโหลด ทําให้ผลรวมทางเวคเตอร์ของ IC + IL มีขนาดลดลง หรื อจะมอง
ว่า เพราะต่อ C เข้าระบบ แล้วทําให้ VA ลดลงก็ได้ (S = VI และถือว่า V คงที่) จึงทําให้กระแสลดลงด้วย จาก
แผนภาพนี้ หากนํา C ไปต่ อขนานกับแหล่งจ่ าย กระแสก็จะลดตํ่าลงเฉพาะตําแหน่ งที่ แหล่งจ่ ายเท่ านั้น ซึ่ ง
หมายความว่า Bus Bar กับหม้อแปลงมีกระแสไหลน้อยลง แต่ ในสายไฟที่เดินไปยังโหลด กระแสยังคงมากอยู่
แต่การปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าโดยต่อ C ขนานกับแหล่งจ่ายนี้ เป็ นวิธีที่สะดวกและไม่ยุ่งยาก จึงเป็ น
วิธีที่นิยมทํากัน
จากรู ปที่ 2.4-1 ในกรณี ที่ตอ้ งการปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า จาก PF 1 เป็ น PF 2 สามารถคํานวณพิกดั
กําลังของตัวเก็บประจุในหน่วย VAr ได้จากสมการข้างล่างนี้
PF 1 =

kW
= Cosθ1
kVA1

Tanθ1 =

Q1
P

,

PF 2 =

, Tanθ 2 =

Q1 = P x tan θ1 = kW x tan θ1

kW
= Cosθ 2
kVA2
Q2
P

Q2 = P x tan θ2 = kW x tan θ2
ขนาดของตัวเก็บประจุ (kVAr) = Q1 - Q2 = kW tan θ1 - kW tan θ2
= kW (tan θ1 – tan θ2)
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ในการนี้ อาจใช้ตารางที่ 2.4-1 ประกอบการหาค่า tan θ1 – tan θ2 ได้โดยสะดวก เช่น
• ต้องการปรับปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้าจาก PF 1 = 0.5 (PF = 50 %) ไปเป็ น PF 2 = 0.9 (PF = 90 %)
tan θ1 – tan θ2 = 1.248
• ต้องการปรับปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้าจาก PF 1 = 0.7 (PF = 70 %) ไปเป็ น PF 2 = 0.9 (PF = 90 %)
tan θ1 – tan θ2 = 0.536
• ต้องการปรับปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้าจาก PF 1 = 0.5 (PF = 50 %) ไปเป็ น PF 2 = 0.95 (PF = 95 %)
tan θ1 – tan θ2 = 1.403
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ตารางที่ 2.4-1 ค่าประกอบการคํานวณหาขนาด kVAr ของตัวเก็บประจุไฟฟ้า (ค่า tan θ1 – tan θ2)
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เมื่อทราบขนาดของ kW ที่ใช้ในระบบ ก็จะหาค่า kVAr ของ C ได้โดยง่าย แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้น ขนาดกําลังไฟฟ้ าเป็ น
kVAr ของ C อาจไม่ได้มีจาํ หน่ ายในท้องตลาดหลายขนาดนัก ดังนั้น อาจต้องใช้ C หลายๆตัวต่ อขนานกัน
เพื่อให้ได้ค่า kVAr รวมมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ตอ้ งการ (การต่อ C ขนานกัน นําค่า kVAr บวกกันได้เลย) จึงเรี ยก
ชุ ดของ C หลายๆตัวที่ ติดตั้งไว้สําหรับการต่อเข้าระบบนี้ ว่า Capacitor Bank (นิ ยมเรี ยกกันว่า Cap Bank) ดัง
รู ป ที่ 2.4-2 และเนื่ อ งจากในทางปฏิ บัติ พ ฤติ กรรมการใช้ไ ฟฟ้ า ในรอบวันไม่ ค งที่ ดังนั้น การที่ Cap Bank
ประกอบด้วย C หลายๆตัว จึงเป็ นข้อดีอีกประการหนึ่งที่ สามารถต่อ C เข้าระบบได้มากน้อยตามพฤติกรรมการ
ใช้ไฟฟ้ าที่ไม่แน่นอนได้ ในการนี้ จําเป็ นต้องมีตัวควบคุมค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าอัตโนมัติ (Power Factor
Controller หรื อ PF Controller) คอยควบคุมการตัดต่อ C เข้าระบบ เพื่อให้ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ ามีค่าสู ง
อยูเ่ สมอ ดังรู ปที่ 2.4-3

รู ปที่ 2.4-2 Capacitor Bank หรื อ Cap Bank

รู ปที่ 2.4-3 Power Factor Controller และอุปกรณ์ตดั ต่อ Cap Bank
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การปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าให้สูงขึ้น สามารถช่วยลดการสู ญเสี ยในสายไฟฟ้าลงได้ ดังที่แสดงในรู ป
ที่ 2.4-4 โดยกําลังไฟฟ้ าที่ สูญเสี ยยังขึ้ นอยู่กบั ความต้านทานในสายและความยาวของสายอี กด้วย ส่ วนรู ปที่
2.4-5 แสดงค่า % การสู ญเสี ยที่ลดลงเมื่อมีการปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าไปสู่ ค่าต่างๆ

รู ปที่ 2.4-4 เปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยในสายไฟเทียบกับค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า

รู ปที่ 2.4-5 เปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยที่ลดลงเมื่อมีการปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าไปเป็ นค่าต่างๆ
ในหม้อแปลงไฟฟ้ าก็จะมีลวดทองแดงพันรอบแกนเหล็กซึ่ งเป็ นค่าการสู ญเสี ยเช่นเดียวกับในสายไฟฟ้า ดังนั้น
เมื่อค่า PF. สู งขึ้นก็จะลดการสู ญเสี ยขณะมีโหลดในหม้อแปลงไฟฟ้าลงเช่นกัน
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อนึ่ งการที่ ค่ า PF สู ง ขึ้ น ทํา ให้ โ หลดที่ ผ่ า นหม้อ แปลงไฟฟ้ า ลดลงด้ว ย ซึ่ งจะทํา ให้ ห ม้อ แปลงไฟฟ้ า มี
ความสามารถจ่ายโหลดเพิ่มได้อีกดังสมการข้างล่างนี้
kVA (เหลือ)



1
1 

−
 cos Φ 1 cos Φ 2 

= kW (โหลด) 

ตัวอย่ าง หม้อแปลง 400 kVA จ่ายโหลด 200 kW ที่ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้า 0.5 ถ้าปรับปรุ งตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้าเป็ น 0.8 หม้อแปลงยังมีกาํ ลังเหลือใช้อีกเท่าใด?

วิธีทํา

kVA (เหลือ)

= 200
=

หม้อแปลงยังมีกาํ ลังเหลือใช้อีก

1 
 1
−


 0.5 0.8 

200 
 200
−


0.8 
 0.5

= 400 – 250

= 150 kVA

สิ่ งที่ ได้รับอี กอย่างเมื่ อค่า PF สู งก็จะทําให้แรงดันไฟฟ้ าสู งขึ้ น ส่ งผลให้แรงดันตกคร่ อมในสายไฟฟ้ าลดลง
เช่นกัน (ซึ่ งเป็ นปริ มาณเล็กน้อย) อย่างไรก็ตามระบบไฟฟ้ าที่ มีค่า PF ตํ่า จะเกิดการสู ญเสี ยพลังงานในระบบ
มาก ส่ งผลให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายพลังงานมาก ดังนั้น การแก้ให้ค่า PF สู งขึ้น จะทําให้ค่าไฟฟ้าลดลง แต่การแก้ค่า
PF นี้ ตอ้ งลงทุนติ ดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม จึ งต้องประเมินความคุม้ ค่าด้วย โดยพิจารณาเปรี ยบเที ยบเงิ นลงทุนในการ
แก้ไขค่า PF กับมูลค่าที่สามารถประหยัดได้จากการแก้ไขค่า PF
2.4.1 การติดตั้งตัวเก็บประจุ (การติดตั้ง Capacitor Bank)
ในการหาตําแหน่งที่เหมาะสมสําหรับติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ าในวงจรไฟฟ้านั้น ต้องพิจารณาหลายด้านด้วยกัน
ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคนิคและการติดตั้งสําหรับระบบเดิมที่มีอยู่ หรื อติดตั้งใหม่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าจะ
สามารถติดตั้งได้หลายตําแหน่งในวงจร โดยแบ่งการติดตั้งออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
• การติดตั้งแบบศู นย์ กลางที่จุดเดียว (Central Compensation) เพื่อแก้ไขค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ารวม
ของโรงงานหรื ออาคาร ดังแสดงในรู ปที่ 2.4-6
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รู ปที่ 2.4-6 การติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบศูนย์กลาง
• การติดตั้งเป็ นกลุ่มโหลดย่ อยหรื อที่มอเตอร์ ขนาดใหญ่ เป็ นรายตัว (Individual Compensation) เพื่อ
แก้ไขค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าและจุดของโรงงานหรื ออาคาร ดังแสดงในรู ปที่ 2.4-7

รู ปที่ 2.4-7 การติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าแยกแต่ละจุด
การติดตั้งเป็ นกลุ่มหรื อเฉพาะตัวนี้ จะต้องพิจารณาจุดที่ต่อเข้ากับมอเตอร์ ดว้ ย เพราะประสิ ทธิ ภาพในการแก้ตวั
ประกอบกําลังไฟฟ้ าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ า ขึ้ นอยู่กบั ระยะทางจุดที่ ทาํ การติ ดตั้งมายังตัวโหลดหรื อมอเตอร์
ประสิ ทธิ ภาพในการแก้ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้า
การตัดสิ นใจเลือกวิธีติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ าวิธีหนึ่ งวิธีใดมาใช้เพื่อแก้ไขค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าที่โรงงาน
หรื ออาคารใดจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เช่น พิจารณาถึงลักษณะของโรงงาน ลักษณะโหลดส่ วนใหญ่ที่ใช้
ลักษณะการทํางานของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ าและเงินลงทุน ซึ่ งต้องการศึกษาอย่างละเอียดว่าวิธีใดจะมี
โอกาสคุม้ ทุนมากกว่ากัน
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ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารส่ วนใหญ่แล้ว จะประกอบด้วยโหลดที่มีขนาดเล็กๆ จํานวนมาก แต่ดว้ ยเหตุ
ที่พิกดั ของตัวเก็บประจุไฟฟ้ ามีขนาดเป็ นมาตรฐาน (Standard Size) ในทางปฏิ บตั ิ จะหาตัวเก็บประจุไฟฟ้ าที่ มี
ขนาด kVAr สอดคล้องกับโหลดแต่ละรายการได้ยาก และโดยทัว่ ไปแล้วโหลดต่างๆเหล่านี้กไ็ ม่ได้ทาํ งานพร้อม
กัน เหตุน้ ี ควรติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ าเพียงจุดเดียว ณ ตําแหน่งซึ่ งเป็ นจุดรวมของโหลดทั้งหมด ซึ่ งกรณี เช่นนี้
จะต้อ งมี ส วิ ต ซ์ หรื อต่ อตัวเก็บประจุ ไ ฟฟ้ าเข้า กับโหลดทั้งหมดหรื อบางส่ วนตามสภาวะของโหลดได้โดย
อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากมอเตอร์ เพียง 50% ของมอเตอร์ โหลดทั้งหมดทํางานพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ตัว
เก็บประจุไฟฟ้ าเพียงครึ่ งหนึ่ งในจุดนั้นเท่านั้นที่ จะถูกต่อเข้าวงจรโหลด อีกครึ่ งหนึ่ งจะถูกตัดออก แต่ถา้ ไม่มี
สวิตซ์ควบคุมการปิ ด-เปิ ดตัวเก็บประจุไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ และโหลดทํางานไม่พร้อมกันแล้ว ก็ควรติดตั้งตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้าขนานเข้ากับโหลดแต่ละตัว
โดยปกติแล้วแม้ไม่มีโหลด หม้อแปลงไฟฟ้ าก็ยงั ต้องสร้างสนามแม่เหล็กที่ เป็ นกําลังไฟฟ้ ารี แอคที ฟอยู่ ดังนั้น
การติ ดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ าเพื่อลดกําลังรี แอคทีฟในช่วงไม่มีโหลด โดยต่อตรงเข้าทางด้านแรงดัน หรื อด้าน
ทุติยภูมิ (Secondary) ของหม้อแปลงไฟฟ้ าอย่างถาวร ไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยงั ช่วยลดขนาด
ตัวเก็บประจุไฟฟ้ าที่ใช้ปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าของระบบอีกด้วย ซึ่ งการติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าจะ
เป็ นแบบผสม กล่าวคือ โหลดใหญ่ๆ จะติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่โหลดแต่ละชุด ส่ วนโหลดอื่นๆ จะติดตั้งแบบ
กลุ่มหรื อแบบศูนย์กลาง ส่ วนตัวเก็บประจุไฟฟ้ าที่ ติดตั้งที่ หม้อแปลงไฟฟ้ าเป็ นเพียงการแก้ไขค่าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าเท่านั้น
2.4.2 ข้ อดีและข้ อเสี ยของการใช้ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ า
ข้ อดี ของการใช้ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ า
• เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ โดยมีความสู ญเสี ยน้อยกว่า 0.33%
• เงินลงทุนตํ่าสามารถนํามาใช้ในระบบที่มีขนาดเล็กได้
• มีความยืดหยุน่ มาก เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าให้สอดคล้องกับโหลด
ที่เปลี่ยนแปลงได้
• ไม่ มีส่ วนที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ ไม่ มีเ สี ย งดังในการทํา งานการเสื่ อ มสภาพการทํา งานตํ่า และไม่ ต ้องมี ก าร
บํารุ งรักษา
• สามารถติดตั้งในบริ เวณใดก็ได้ ใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย
• ปลดออกและต่อเข้ากับโหลดได้รวดเร็ วและง่าย สามารถเปลี่ยนจากโหลดตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้
ข้ อเสี ย ของการใช้ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ า
• การเกิดแรงดันเกิน (Over Voltage) เมื่อปลดโหลดออก ดังนั้น จึงควรติดตั้งระบบควบคุมการชดเชยตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้าอัตโนมัติ
• การเกิดเรโซแนนซ์ (Resonance) เมื่อใช้กบั โหลดที่มีฮาร์มอนิ ก (Harmonic) ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่
ต่ออยูใ่ นระบบเกิดความเสี ยหาย ทํางานผิดพลาดหรื อมีอายุการใช้งานสั้นลง
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2.4.3 ข้ อควรระวังในการใช้ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ า
• เมื่อติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่จุดใดแล้ว แรงดันไฟฟ้ าที่จุดนั้นจะมีค่าสู งขึน้ กว่ าเดิม ดังนั้น การเลือกขนาด
พิกดั ของตัวเก็บประจุไฟฟ้าจะต้องคํานึงถึงเรื่ องนี้ดว้ ย
• จุดที่ติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าควรมีการระบายความร้ อนดีพอสมควร เพราะความร้อนยิ่งสู งจะทําให้อายุการ
ใช้งานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าสั้นลง
• การติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าเข้ากับมอเตอร์โดยตรง ต้ องเลือกขนาดตัวเก็บประจุไฟฟ้ าให้ ดี และต้ องติดตั้ง
ให้ ถูกวิธี มิฉะนั้นมอเตอร์จะเสี ยหายได้
• ถ้าจะติ ดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ าเข้าชุด (Capacitor Bank) ควรใช้ แบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อป้ องกันอันตราย
จากแรงดันเกินที่เกิดขึ้นจากการต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าเข้าไปในระบบมากเกินไป
• อุปกรณ์ไฟฟ้ าบางอย่าง เช่ น วงจรเรี ยงกระแสและเตาเผาแบบอาร์ ก สร้างฮาร์ มอนิ กเข้าไปในระบบเมื่ อ
ต้องการติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ าต้ องระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากฮาร์ มอนิก ซึ่ งจะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์
และจะทําให้ตวั เก็บประจุไฟฟ้ าเสี ยหายทันที ในกรณี น้ ี ตอ้ งให้วิศวกรผูเ้ ชี่ ยวชาญช่วยออกแบบชุ ดตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ป้องกันขึ้นเป็ นพิเศษ
2.4.4 สมการใช้ งานที่เกีย่ วข้ อง
ปริ มาณ
P
Q
S
Cos θ (PF)

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

P = V × I × Cosθ

P3Φ = 3 × VL × I L × Cosθ

Q = V × I × Sinθ

Q3Φ = 3 × VL × I L × Sinθ

S =V ×I

S 3Φ = 3 × VL × I L

S = P2 + Q2

S 3Φ = P32Φ + QP23 Φ

P
S

P3 Φ
S 3Φ

กรณี ในระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่มีโหลดย่อยหลายรายการ การหาค่ากําลังไฟฟ้ารวมสามารถหาได้ดงั นี้
ΣP = P1 + P2 + P3 + … + PN
ΣQ = Q1 + Q2 + Q3 + … + QN
ΣS = S1 + S2 + S3 + … + SN (ต้องรวมแบบเวคเตอร์ )
∴ ΣS

= (∑ P) 2 + (∑ Q) 2 (แนวคิดเช่นเดียวกับสามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้า)

ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า

=

∑P
∑S

หมายเหตุ ค่าความจุไฟฟ้าของ C หน่วยเป็ นฟารัด (F) สามารถหาได้จากสมการ C =
เมื่อ f คือความถี่ไฟฟ้า
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ตัวอย่ างที่ 1 การคํานวณเพื่อหาขนาดตัวเก็บประจุ ( kVAr) จากข้ อมูลที่ตรวจวัดใน 3 กรณี ดังนี้
1.1 ต้ องการปรับปรุ งให้ PF ของตู้รวมโหลดย่ อยจากค่ าประมาณ 0.60 เป็ น 0.95 ขณะโหลดรวมประมาณ 70
kW

จากตารางที่ 2.4-1 : (tan θ1 – tan θ2) = 1.005
ขนาด kVAr = kW (tan θ1 – tan θ2)
= 70.35 kVAr
(ในทางปฏิบตั ิอาจจัดหาชุดของ Cap Bank ได้เพียงค่าใกล้เคียง)
1.2 ต้ องการปรับปรุ งให้ PF ของตู้รวมโหลดย่ อยจาก 0.839 เป็ น 0.95 ขณะโหลดรวม 289.7 kW
วิธีทํา

θ1 = Cos-1 0.839 = 32.965°  Tan θ1 = 0.6485
θ2 = Cos-1 0.950 = 18.195°  Tan θ2 = 0.3287
ขนาด kVAr = kW (tan θ1 – tan θ2) = 92.65 kVAr
(ในทางปฏิบตั ิอาจจัดชุดของ Cap Bank ได้ 100 kVAr)
1.3 ต้ องการปรับปรุ งให้ PF ของ MDB ให้ สูงขึน้ จาก 0.384, 0.429, 0.397 ในโรงงานให้ เป็ น 0.90
วิธีทํา
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วิธีทํา

Σ P = 212.1 + 232.0 + 199.8 = 643.9
Σ Q = 509.4 + 481.6 + 460.2 = 1,451.2
ΣS =

(∑ P ) 2 + (∑ Q ) 2

P
ค่า PF ก่อนปรับปรุ ง = ∑

kW = โหลดรวม
kVAr

= 1,587.64 kVA
= 0.406 = ค่า PF รวม 3 เฟส

∑S

θ1 = Cos-1 0.406 = 66.046°  Tan θ1 = 2.251
θ2 = Cos-1 0.900 = 25.842°  Tan θ2 = 0.4843
ขนาด kVAr = kW (tan θ1 – tan θ2) = 1,137.58 kVAr
(ในทางปฏิบตั ิอาจจัดชุดของ Cap Bank ได้เพียงค่าใกล้เคียง)
∗ กรณี PF ตํ่าๆเช่นกรณี น้ ี อาจต้องแก้ปัญหาเรื่ องฮาร์โมนิ กส์ในระบบไฟฟ้าก่อน การต่อ C เข้าระบบ อาจ
ทําให้เกิดเรโซแนนซ์ได้ จึงควรให้ผเู ้ ชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ระบบก่อน
ตัวอย่ างที่ 2 การคํานวณการลดความสู ญเสี ยในสายไฟฟ้ า
มอเตอร์เหนี่ยวนํา 3 เฟส 380 V ขณะ Full Load กระแส 75 A Pf = 0.82 Lagging ติดตั้งห่างจาก
แหล่งจ่าย 150 m ความต้านทานของสายไฟฟ้าเส้นละ 0.0635 Ω หากมีการปรับปรุ งให้มีค่า PF = 0.95 แล้ว
การสู ญเสี ยในสายไฟจะต่างกันอย่างไร ?
วิธีทํา
• ก่อนปรับปรุ ง Pf = 0.82 Lagging
การสู ญเสี ยในสายไฟทั้ง 3 เส้น = 3I 2 R = 3 × 75 2 × 0.0635 = 1,071.56 W
• หลังปรับปรุ ง Pf = 0.95 Lagging

การสู ญเสี ยลดลง

= 1 −  0.82 
 0.95 

2

= 0.2550 หรื อ 25.5 %

ดังนั้น หลังการปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า การสู ญเสี ยในสายไฟทั้ง 3 เส้นจะลดลงได้
= 0.2550 x 1,071.56
= 273.25 W
คิดเป็ นค่าประมาณ 1 ใน 4 ของการสู ญเสี ยเดิม
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2.4.5 การเรียกเก็บค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า
ในทางปฏิ บตั ิ แล้ว พฤติ กรรมการใช้ไฟฟ้ าของแต่ละอาคารหรื อโรงงานจะไม่สมํ่าเสมอ มีช่วงใช้ไฟมากบ้าง
น้อยบ้าง มีการเปิ ดปิ ดอุปกรณ์อยู่บ่อยๆ ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ของอาคารด้วยแล้ว หากเป็ น
ช่วงเลิกงาน การใช้ไฟฟ้าก็จะน้อยลงมาก ดังรู ปที่ 2.4-8 ซึ่ งทําให้ท้ งั ค่า W, VAr, PF และ A มีความไม่แน่นอน
มาก แม้จะมีการติดตั้ง PF Controller ไว้ก็ตาม ก็ใช่ว่าค่า PF ของอาคารจะคงที่ เพราะการตัดต่อของ Cap Bank
นั้น เป็ นการใส่ หรื อปลด C ทีละชุด การควบคุมค่า PF จึงมีลกั ษณะคุมค่า kVAr ได้เป็ นขั้นๆ (เป็ น Step) จึงยาก
ที่จะบอกว่า อาคารหลังนั้น หรื อโรงงานแห่งนั้น มีค่า PF เท่าใดกันแน่ เพราะแปรเปลี่ยนไปมาได้หลายค่าในแต่
ละเดือน ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางที่สามารถนํามาใช้ปฏิบตั ิได้ การไฟฟ้าจึงเรี ยกเก็บค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าโดยพิจารณาจากค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด (Maximum Demand) ของกําลังไฟฟ้ าที่เป็ น kW และ
kVAr ในแต่ละเดือนดังรายละเอียดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

รู ปที่ 2.4-8 ตัวอย่างค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าของอาคารหลังหนึ่ง
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สําหรับรู ปที่ 2.4-9 แสดงตัวอย่างใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าอัตรา TOU ของ กฟภ.

รู ปที่ 2.4-9 ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าอัตรา TOU ของ กฟภ.
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ตัวอย่ างที่ 3 การคิดค่ าไฟฟ้ าในอัตรา TOU จากใบแจ้ งหนีค้ ่ าไฟฟ้ า ตาม รู ปที่ 2.4-9
วิธีการคํานวณ
1. ค่าพลังงานไฟฟ้า On Peak = 379,440 หน่วย x 4.2097 บาท/หน่วย = 1,597,328.57 บาท
Off Peak = (307,260+278,160)หน่วย x 2.6295 บาท/หน่วย = 1,539,361.89 บาท
รวมค่าพลังงานไฟฟ้า
= 3,136,690.46 บาท
2. ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า On Peak = 1,722 kW x 132.93 บาท/kW = 228,905.46 บาท
3. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่ยอมให้

= 61.97% of 1,722 kW

ใช้จริ ง 618 kVAr ส่ วนที่เกิน = 618-1,067
4. ค่าบริ การรายเดือน

= 1,067 kVAr
= (-449 ) kVAr ไม่ เสี ยค่ าปรับ
= 312.24
บาท

5. ค่าไฟฟ้าผันแปร(Ft) = (379,440+307,260+278,160)หน่วยx(-0.0480)บาท/หน่วย = -46,313.28 บาท
6. รวม (1-5)

= 3,319,594.88 บาท

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

= 232,371.64 บาท

8. รวมเงิน

= 3,551,966.52 บาท

2.4.6 โครงสร้ างอัตราค่ าไฟฟ้ าในปัจจุบัน อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่ มใช้ต้งั แต่เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยแบ่งเป็ น 8 ประเภท ดังนี้
ประเภทค่ าไฟฟ้ า
อัตราค่ าไฟฟ้ า
ประเภทที่ 1 บ้านอยูอ่ าศัย
1.1 อัตราปกติ ปริ มาณการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
1.2 อัตราปกติ ปริ มาณการใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
2.1 อัตราปกติ
2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
3.1 อัตราปกติ
3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน (TOD)
4.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
5.1 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
5.2 อัตราสําหรับผูใ้ ช้ที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU
ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากําไร
6.1 อัตราปกติ
6.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
ประเภทที่ 7 กิจการสู บนํ้าเพื่อ
7.1 อัตราปกติ
การเกษตร
7.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
ประเภทที่ 8 ผูใ้ ช้ไฟฟ้าชัว่ คราว
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2.5 การลดความสู ญเสี ยในหม้ อแปลงไฟฟ้ า
หม้อแปลงเป็ นเครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสสลับ มีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ แปลงแรงดัน และแยกวงจร 2 ฝั่งออก
จากกั น ทางไฟฟ้ า หม้อ แปลงไม่ ไ ด้เ ป็ นแหล่ ง กํา เนิ ด ไฟฟ้ า แต่ เ ป็ นตัว ส่ ง ผ่ า นพลัง งานจากฝั่ ง ปฐมภู มิ
(Primary) ไปยังฝั่ งทุติยภูมิ (Secondary) โดยการเปลี่ยนรู ปพลังงานระหว่างแม่เหล็กกับไฟฟ้ า จากรู ปที่ 2.5-1
จะเห็ นว่าขดลวดทั้ง 2 ฝั่ ง ไม่ได้ต่อถึ งกันทางไฟฟ้ า แต่ อย่า งใด การที่ ฝั่งทุ ติย ภู มิสามารถจ่ า ยไฟได้ เพราะ
พลังงานจากฝั่ งปฐมภู มิจะเปลี่ยนรู ป จากพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานสนามแม่ เ หล็ก แล้ ว เหนี่ ยวนํ าให้ เ กิ ด
แรงเคลื่ อนไฟฟ้ าขึ้นที่ขดลวดฝั่งทุติยภูมินน่ั เอง ขนาดของแรงเคลื่อนเหนี่ ยวนํา (แรงดันไฟฟ้ า) จะมากหรื อ
น้อยขึ้นอยูก่ บั จํานวนรอบของขดลวดที่พนั บนแกนเหล็กเป็ นสําคัญ ในการนี้จะพบว่า หม้อแปลงในทางปฏิ บตั ิ
มีความแตกต่างไปจากหม้อแปลงในทางอุดมคติ เพราะมีความต้านทานในขดลวด ทําให้เกิดการสู ญเสี ยในลวด
ตัวนํา และยังเกิดการสู ญเสี ยขึน้ ในแกนเหล็กที่ข้ ึนอยูก่ บั คุณสมบัติของวัสดุอีกด้วย โดยมีวงจรสมมูลย์ที่สามารถ
อธิ บายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้ นในหม้อแปลงได้ดงั รู ปที่ 2.5-2 ซึ่ งมีความซับซ้อนที่ จะอธิ บาย จึงขออธิ บาย
เพียงเนื้อหาที่ควรทราบพอสังเขปเท่านั้น

รู ปที่ 2.5-1 แสดงโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า

รู ปที่ 2.5-2 แสดงวงจรสมมูลย์ของหม้อแปลง
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ในทางปฏิบตั ิน้ นั หม้อแปลงไฟฟ้ามีกาํ ลังงานสู ญเสี ย 2 ลักษณะ คือ
1. กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยขณะไม่ มีโหลด ( No Load Loss :Wi ) หมายถึ ง กําลังไฟฟ้ าที่ สูญเสี ยขณะที่ หม้อแปลง
ไฟฟ้ ายังไม่ได้จ่ายโหลด แต่มีการต่อไฟทางฝั่ งปฐมภูมิเข้ากับระบบของการไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นการสู ญเสี ยในแกน
เหล็ก จึงอาจเรี ยกว่า Iron Loss หรื อ Core Loss มีค่าเกือบคงที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั การจ่ายโหลด
2. กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยขณะมีโหลด ( Load Loss :Wc ) หมายถึง กําลังไฟฟ้าที่สูญเสี ยเนื่องจากความต้ านทานของ
ขดลวดขณะที่ หม้อแปลงไฟฟ้ ามี การจ่ ายโหลด มี ค่าแปรผันตามกระแสยกกําลังสอง เรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า
Copper Loss
หากพิจารณาจากรู ปที่ 2.5-3 จะเห็นว่าการสู ญเสี ยทั้ง 2 ลักษณะสามารถเขียนแทนได้ดว้ ยเส้นปะ และมีการ
สู ญเสี ยรวมดังเส้นทึบ จะเห็นว่าแม้ไม่มีการจ่ายโหลดเลย แต่กย็ งั คงมีการสู ญเสี ยในหม้อแปลงเสมอ
Losses

e
pp
o
C

os
rL

s

No Load Loss

I Load

รู ปที่ 2.5-3 แสดงลักษณะการสู ญเสี ยในหม้อแปลง
หม้อแปลงไฟฟ้ ามีพิกดั กําลังไฟฟ้ าเป็ น kVA โดยทัว่ ไปประสิ ทธิภาพของหม้ อแปลงไฟฟ้ าจะเหมาะสมที่สุด
เมื่อใช้ งานที่โหลดประมาณ 60-75% ของพิกัด โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้หม้อแปลง 2 ตัว แบ่งภาระการจ่ายโหลด โดย
หม้อแปลงแต่ละตัวจะรับโหลดประมาณ 75% ในทางปฏิบตั ิแล้ว มีหลายกรณี ที่มีการใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่
เกิ นภาระการใช้งานจริ ง จึ งทําให้เกิ ด การสู ญ เสี ย มาก จึ งควรจะระมัดระวังการใช้หม้อแปลงในลักษณะนี้
พิจารณาตารางที่ 2.5-1 และ 2.5.2 แสดงค่าการสู ญเสี ยของหม้อแปลงสําหรับรับไฟฟ้าแรงสู ง 22 kV และ 33 kV
ตามลําดับ ซึ่ งจะเห็นได้ว่าพิกัดของหม้ อแปลงยิ่งมาก การสู ญเสี ย No Load Loss ก็ยิ่งมาก หากมีการอนุ รักษ์
พลังงานในอาคารหรื อโรงงาน ตลอดจนมีการปรับปรุ งค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าแล้ว ก็จะช่วยลดกระแสที่หม้อ
แปลงต้องจ่ายได้ ทําให้ลดการสู ญเสี ย Copper Loss ได้ อีกทางหนึ่งด้วย
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การคํานวณค่ าการสู ญเสี ยเมื่อโหลด หรื อ แรงดันไฟฟ้ าเปลีย่ น
Load Factor หรื อ LF ของการใช้งาน

=

kVA1
kVA

%

กําลังสู ญเสี ยในแกนเหล็กขณะจ่ายโหลด = Wi
กําลังสู ญเสี ยในตัวนําขณะจ่ายโหลด
กําลังสู ญเสี ยรวม
เมื่อ

=

วัตต์

 kVA 1 


 kVA 

= Wi +

2

x WC

 kVA 1 


 kVA 

2

วัตต์
x WC วัตต์

kVA 1 = โหลดจริ ง
kVA = ขนาดพิกดั

การปรับแรงดันไฟฟ้าให้ลดลง จะทําให้ประหยัดกําลังไฟฟ้าได้ดงั นี้
กําลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้
= กําลังที่สูญเสี ยไม่มีโหลด x [(V1 / V2)2-1] kW
เมื่อ
V1
= แรงดันไฟฟ้าก่อนปรับลด
V2
= แรงดันไฟฟ้าหลังปรับลด

ตารางที่ 2.5-1 ค่าการสู ญเสี ยของหม้อแปลงสําหรับรับไฟฟ้าแรงสู ง 22 kV
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ตารางที่ 2.5-2 ค่าการสู ญเสี ยของหม้อแปลงรุ่ นหนึ่งสําหรับรับไฟฟ้าแรงสู ง 33 kV ของผูผ้ ลิตรายหนึ่ง
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ตารางที่ 2.5-3 เปรี ยบเทียบกําลังสู ญเสี ยของหม้อแปลงนํ้ามันแบบทัว่ ไปและแบบความสู ญเสี ยตํ่า
ขนาด kVA
50
100
160
250
315
400
500
630
800
1,000
1,250
1,500
2,000
2,500
3,000

หม้อแปลงธรรมดา
หม้อแปลงความสู ญเสี ยตํ่า
สู ญเสี ยขณะไม่มี สู ญเสี ยเนื่องจาก สู ญเสี ยขณะไม่มี สู ญเสี ยเนื่องจาก
โหลด (วัตต์)
โหลด (วัตต์)
โหลด (วัตต์)
โหลด (วัตต์)
230
1,050
170
950
350
1,750
260
1,550
500
2,350
370
2,100
700
3,250
520
2,950
740
3,900
630
3,500
900
4,600
750
4,150
1,100
5,500
900
4,950
1,300
6,500
1,050
5,850
1,400
11,000
1,270
9,900
1,700
13,500
1,300
12,150
1,900
16,000
1,530
13,750
2,150
19,500
1,850
17,850
2,600
23,000
2,140
21,600
3,200
28,000
2,350
25,650
3,800
33,000
2,750
29,700

หมายเหตุ
1. กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยของหม้อแปลงไฟฟ้าทัว่ ไปอ้างอิงจากข้อมูลผูผ้ ลิตหม้อแปลงในประเทศไทย
2. กํา ลังไฟฟ้ า สู ญเสี ย ของหม้อแปลงความสู ญเสี ย ตํ่าอ้างอิ งจากคุ ณ ลักษณะเฉพาะของอุ ปกรณ์ ประหยัด
พลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้ากําลังแบบนํ้ามัน พพ. 1011-1 : 2547 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
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พิจารณาตัวอย่างในรู ปที่ 2.5-4 แสดงผลการตรวจวัดเพื่อลดการใช้หม้อแปลง จะพบว่าหม้อแปลงแต่ละตัวจ่าย
โหลดน้อยมาก โดยหม้อแปลงแต่ละตัวจ่ายโหลดไม่เกิ น 20 % หากพิจารณารวมโหลดของหม้ อแปลงตัวที่ 1
และ 2 เข้าด้วยกัน และรวมโหลดของหม้อแปลงตัวที่ 3 และ 4 เข้าด้วยกัน ก็จะสามารถปลดหม้อแปลงได้ 2
ตัว เป็ นการใช้งานหม้อแปลงให้มีจุดทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สูงขึ้น และลดการสู ญเสี ยโดยไม่จาํ เป็ น

รู ปที่ 2.5-4 ผลการตรวจวัดเพื่อลดการใช้หม้อแปลง
หากต้องการหาประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลง สามารถคํานวณได้จากสมการข้างล่างนี้
ประสิ ทธิภาพ =

กําลังไฟฟ้าที่จ่าย
กําลังไฟฟ้าที่จ่าย + กําลังไฟฟ้าที่เสี ยไปขณะที่ไม่มีโหลด + กําลังไฟฟ้าที่เสี ยไปขณะมีโหลด

ประสิ ทธิภาพสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อ Copper Loss = Iron Loss

ประสิ ทธิ ภาพทั้งวัน =

กําลังไฟฟ้าที่จ่าย x ชัว่ โมงที่จ่ายไฟฟ้าในแต่ละวัน

(กําลังไฟฟ้าที่จ่าย x ชัว่ โมงที่จ่ายไฟฟ้ าในแต่ละวัน) +(กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยขณะไม่มีโหลด x 24) +
(กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยขณะมีโหลด x ชัว่ โมงที่จ่ายไฟฟ้ าในแต่ละวัน)
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อนึ่ ง โดยปกติแรงดันของระบบไฟฟ้ าจําหน่ายในรอบวันอาจจะไม่คงที่ นกั เพราะพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในระบบไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้ าอย่างสมํ่าเสมอ อี กทั้งทางฝั่ งระบบไฟฟ้ าแรงตํ่า ก็มีการเปิ ดใช้งาน
อุปกรณ์ หรื อเครื่ องจักรที่อาจจะไม่คงที่ เช่นกัน เป็ นผลให้แรงดันไฟฟ้ า ณ จุดใช้งานอาจจะมีค่าแรงดันใช้งาน
ไม่ตรงกับค่าในทางทฤษฎี ซึ่ งในทางปฏิบตั ิแล้ว วิศวกรไฟฟ้ าจะออกแบบให้ระบบมีค่าแรงดันไฟฟ้าสู งกว่าค่า
แรงดันใช้งานในทางทฤษฎี เพื่อต้องการเผื่อแรงดันตกในสายไฟในช่วงที่มีการใช้กระแสมากๆด้วย ดังนั้น จาก
เหตุผลที่กล่าวมานี้ ทําให้ผลการตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าในโรงงานหรื ออาคารมักจะพบว่า บ้างก็มีแรงดันเกิน
แรงดันใช้งานไปมาก บ้างก็มีแรงดันเกินแรงดันใช้งานไปน้อย และมีในบางกรณี ที่แรงดันใช้งานใกล้เคียงกับ
แรงดันใช้งาน
สําหรับระบบไฟฟ้ าของประเทศไทยนั้น ค่าแรงดันใช้งานตามปกติ (ตามทฤษฎี ) คื อ ระบบไฟฟ้ า 3 เฟส มี
ค่ า แรงดัน ใช้ง านอยู่ ที่ 380 V และระบบไฟฟ้ า 1 เฟส มี ค่ า แรงดัน ใช้ง านอยู่ที่ 220 V ในกรณี ที่ ต รวจวัด
แรงดันไฟฟ้ า ณ ตําแหน่ งปลายสายไฟ หรื อตําแหน่ งที่ ห่างจากตูค้ วบคุ มไฟฟ้ ามากๆ แล้วพบว่า แรงดันเกิ น
แรงดันไปจากแรงดันใช้งานมาก การสู ญเสี ยในระบบก็จะมีค่ามากตามไปด้วย เป็ นผลให้มีการสู ญเสี ยในสาย
และในหม้อแปลงมากขึ้นอีกด้วย
การแก้ไขสามารถทําได้โดยตรวจวัดแรงดันฟ้ าที่ปลายสาย หลายๆ ตําแหน่ง และหลายช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง หากพบว่าในช่ วงเวลาที่มีการใช้ ไฟฟ้ ามากๆแล้ว แรงดันในระบบยังเกินจากแรงดันใช้ งานไปมาก มาตรการ
อนุ รักษ์พลังงานอันหนึ่ งที่ พึงกระทําได้ คื อ ลดแรงดันไฟฟ้ า โดยสามารถปรึ กษากับการไฟฟ้ าในพื้นที่ เพื่อใช้
บริ การปรับลด Tap ของหม้อแปลงให้มีแรงดันไฟฟ้ าด้านแรงตํ่าลดลง หรื อในกรณี ที่สถานประกอบการมี
ระบบรองรับการปรับ Tap หม้อแปลงได้อยู่แล้ว ก็อาจจะดําเนิ นการได้เอง อย่างไรก็ดี เนื่ องจากแรงดันไฟฟ้า
ในรอบวันมี ค่าไม่คงที่ ตามปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าที่ ไม่แน่ นอน และแต่ ละพื้ นที่ ๆให้บริ การของการไฟฟ้ าก็มี
พฤติกรรมของแรงดันไฟฟ้ าที่ไม่เหมือนกัน จึงยากที่จะคํานวณให้ประจักษ์ว่าจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้เท่าใดแน่
(สามารถคํานวณตามทฤษฎีพอเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ แต่กอ็ าจจะคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริ งได้
บ้าง) เพราะผลประหยัดที่ ชดั เจนที่ สุด คื อผลประหยัดจากการตรวจวัดเป็ นระยะเวลานานๆ มาตรการนี้ จึ ง
เหมาะที่จะเป็ นมาตรการประเภทที่ไม่ตอ้ งลงทุนมากนัก เพื่อลดความเสี่ ยงจากความไม่แน่นอนของการคํานวณ
2.6 การลดค่ าความต้ องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด และการบริหารพฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้ า
เนื่องจากค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสู งสุ ด หรื อค่าความต้องการพลังไฟฟ้าที่ได้กล่าวถึงมาแล้วก่อนหน้านี้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายที่ผใู ้ ช้ไฟส่ วนใหญ่ตอ้ งการจะลดเป็ นอย่างมาก ดังนั้น ในการบริ หารจัดการการใช้ไฟฟ้าจึงควรสังเกต
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าไว้เป็ นสําคัญ โดยเครื่ องมือที่ดีในการประกอบการพิจารณาคือ กราฟแสดงพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้ าเป็ นรายสัปดาห์ (Weekly Load Curve) เพื่อจะได้ทราบว่าช่วงเวลาใด เป็ นช่ วงเวลาที่มีการใช้ ไฟฟ้ า
ค่ อนข้ างสู งและควรหลีกเลีย่ งการใช้ งานอุปกรณ์ พร้ อมๆกัน นอกจากนี้ ยังทําให้ทราบอีกว่าวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเป็ นเช่นไร เมื่อพิจารณาประกอบกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าแล้ว จะได้ทราบว่าในช่วงเวลา
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ใดความต้องการพลังไฟฟ้าแพง จะได้ทาํ การหลีกเลี่ยงเสี ย (สําหรับอัตรา TOD) หรื อ ในช่วงเวลาใดค่าไฟฟ้ าต่อ
หน่วยแพง จะได้ทาํ การหลีกเลี่ยง (สําหรับอัตรา TOU) ดังนั้น หากทราบโครงสร้างค่าไฟฟ้ าของโรงงานหรื อ
อาคารที่รับผิดชอบ และมีกราฟแสดงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าแล้ว ก็จะช่วยให้การวางแผนลดค่าไฟฟ้ าเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

รู ปที่ 2.6-1 กราฟแสดงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ารายเดือนของโรงงาน 2 กรณี
พิจารณารู ปที่ 2.6-1 ซึ่ งเป็ นกราฟแสดงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของโรงงาน 2 กรณี จะพบว่า
Factory A
หน่วยไฟฟ้าที่ใช้
ค่า Ft
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
ขนาดหม้อแปลง
การสูญเสี ยในหม้อแปลง
ค่าไฟฟ้ารวม

Factory B

720,000 เท่ากัน
จ่ายเท่ากัน เพราะหน่วยเท่ากัน
1000 kW
3000 kW
Factory B > Factory A
(เพราะกําลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ไม่เท่ากัน)
Factory B > Factory A
(No Load Loss ไม่เท่ากัน และหม้อแปลง ของ
Factory B ประสิ ทธิภาพน่าจะตํ่ากว่า)
Factory B > Factory A

จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าโรงงาน 2 แห่ งนี้ ใช้พลังงานไฟฟ้ าเท่ากัน (หน่ วยใช้ไฟเท่ากัน) แต่มีค่าใช้จ่ายรวมไม่
เท่ากัน ดังนั้น หาก Factory B สามารถปรับปรุ งพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าได้เหมือน Factory A แล้ว ค่าไฟฟ้ าก็จะ
ลดลงเพราะค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าลดลง แต่ถือว่าไม่มีการอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้ น เพราะหน่วยไฟฟ้ าที่ใช้
ยังคงเท่าเดิม
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ลองพิจารณาผูใ้ ช้ไฟฟ้ าอัตรา TOU รายหนึ่ ง จากอัตราค่าไฟฟ้ าในรู ปที่ 2.6-2 จะเห็นว่าค่าไฟฟ้ าในช่ วง Peak
(09.00 – 22.00 น. ของวันจันทร์ ถึงวันศุ กร์ เว้นวันหยุดราชการ ไม่นบั วันหยุดชดเชย) แพงกว่าช่ วง Off Peak
(ช่วงเวลาที่นอกเหนือจาก Peak) กว่า 2 เท่า โดยเสี ยค่าความต้องการพลังไฟฟ้าเฉพาะช่วง Peak เท่านั้น

รู ปที่ 2.6-2 กราฟแสดงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ารายวันของโรงงานแห่งหนึ่ ง
จากกราฟจะเห็นว่า โรงงานแห่ งนี้ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างค่าไฟฟ้ าเลย เพราะใช้ไฟในช่วง Peak ซึ่ ง
เป็ นช่วงค่าไฟแพงเป็ นหลัก ในช่วงค่าไฟถูกไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เลย อีกทั้ง มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าไม่
สมํ่าเสมอ หากค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดคื อ ค่า 230 kW ในช่วงบ่ายดังที่ปรากฏในรู ป การจ่ายค่าความ
ต้องการพลังไฟฟ้ าในลักษณะนี้ ถือว่าไม่คุม้ ค่า เพราะช่วงเวลาอื่นๆในรอบวัน ไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้ าสู งกว่า 160
kW เลย และช่วงเวลาส่ วนใหญ่มีการใช้ไฟน้อยเสี ยอีกด้วย ดังนั้น หากต้องการให้ค่าความต้องการพลังไฟฟ้ า
สู งสุ ดมีค่าลดลง ก็ตอ้ งเพิ่มความสมํ่าเสมอของกราฟให้มากขึ้น คือ เกลี่ยการใช้งานอุปกรณ์ให้ใช้งานไม่พร้อม
กันให้ได้มากที่สุด ในกรณี ของโรงงานที่เปิ ดทํางานตลอด 24 ชัว่ โมง จะสามารถบริ หารพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ า
ได้ง่ายกว่าโรงงานที่ทาํ งาน 8-10 ชัว่ โมงต่อวัน ในทํานองเดียวกันอาคารสํานักงานของส่ วนราชการจะบริ หาร
พฤติ กรรมการใช้ไฟฟ้ าให้สมํ่าเสมอได้ยากกว่าอาคารธุ รกิ จหรื อโรงพยาบาลที่ มีช่วั โมงการทํางานต่ อวันที่
มากกว่า
หมายเหตุ ผูเ้ ชี่ ยวชาญแนะนําให้พิจารณาความคุม้ ค่าในการจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดจากค่า Load
Factor (ค่าเฉลี่ยต่อค่าสู งสุ ด) ว่ามีค่าเท่าใด หากมีค่าตั้งแต่ 0.9 ขึ้นไป ถือว่าคุม้ ค่าที่จะใช้อตั รา TOU
ในกรณี ของโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการติ ดตั้งเครื่ องวัดคอยเฝ้ าดูการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตย่อยหรื อ
โรงงานย่อย และสามารถทราบกราฟแสดงพฤติ กรรมการใช้ไฟฟ้ าได้ อาจจะบริ หารการใช้ไฟฟ้ าได้ดงั รู ปที่
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2.6-3 โดยกราฟทางขวาคือกราฟแสดงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในรอบวัน ซึ่ งได้มาจากการเอากราฟของโรงงาน
ย่อยทั้ง 4 บวกกัน ซึ่ งจะเห็นได้ว่าความต้องการพลังไฟฟ้ ามีค่าสู ง เมื่อทําการบริ หารระบบ โดยมีการย้ายเวลา
การทํางานของโรงงานย่อยที่ 3 (ถือว่ามีการใช้ไฟฟ้ าเท่าเดิมและเหมือนเดิม) ให้ทาํ งานเร็ วขึ้นจะพบว่าหลังการ
ปรับปรุ งการทํางานกราฟทางขวามีค่าความต้องการพลังไฟฟ้าลดลงอย่างเห็นได้ชดั

รู ปที่ 2.6-3 แสดงการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสู งสุ ดด้วยการย้ายเวลาการทํางาน
ในพื้ นที่ ให้บริ การของการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาคในปั จจุ บนั กรณี ของผูใ้ ช้ไฟฟ้ ารายใหญ่ ทางการไฟฟ้ าได้เริ่ ม
โครงการพัฒนาการอ่านหน่ วยด้วยระบบอัตโนมัติ หรื อระบบ Automatic Meter Reading (AMR) โดยการ
ไฟฟ้าเป็ นผูล้ งทุนติดตั้งเครื่ องวัดให้ แล้วมีการส่ งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ GPRS หรื อ GSM เข้าไปยังศูนย์
ข้อมูลของการไฟฟ้ าทุกๆ 15 นาที ทั้งนี้ ผู้ใช้ ไฟสามารถเข้ าไปดูข้อมูลประวัติการใช้ ไฟฟ้ าของตนเองได้ ทาง
เว็บไซต์ ตลอดเวลา โดยมีการปรับปรุ งข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง (Real Time) ดังตัวอย่างในรู ปที่ 2.6-4 และ 2.6-5 ซึ่ ง
อาจเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการการใช้ไฟฟ้าได้พอสมควร โดยที่ผใู ้ ช้ไฟไม่ตอ้ งลงทุน
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รู ปที่ 2.6-4 แสดงหน่วยใช้ไฟฟ้ า (kWh) ผ่านระบบ AMR ของผูใ้ ช้ไฟฟ้ารายหนึ่ง

รู ปที่ 2.6-5 ความต้องการพลังไฟฟ้าสู งสุ ดผ่านระบบ AMR ของผูใ้ ช้ไฟฟ้ารายหนึ่ง
จากรู ปที่ 2.6-4 จะเห็นว่าการใช้ไฟฟ้ าในช่วงวันหยุด (วันอาทิตย์) หน่วยไฟฟ้ าที่ใช้มีค่าลดลงตํ่ากว่าปกติ หาก
โรงงานแห่ งนี้ ตอ้ งการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างค่าไฟฟ้ าแบบ TOU ก็อาจจะพิจารณาลดการทํางานในช่ วง
Peak เพื่อมาเพิ่มการทํางานในวันอาทิตย์แทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง เพราะช่วง Off Peak ค่าไฟถูกกว่าในช่วง Peak
มาก นี่กเ็ ป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทําได้
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จะเห็นได้วา่ หากมีขอ้ มูลที่ดีเพียงพอ การบริ หารจัดการการใช้ไฟฟ้าก็สามารถพิจารณาได้อย่างมีตรรกะที่ชดั เจน
แต่กค็ วรมีขอ้ มูลที่มากเพียงพอที่จะยืนยันแนวความคิดใหม่ๆได้
คําถาม จากข้อมูลข้างล่างนี้ Factory X และ Factory Y ใช้กาํ ลังไฟฟ้า 1,000 kW เท่ากัน จงพิจารณาว่ามีความ
แตกต่างของการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างไร

ตอบ
• Factory X ใช้พลังงานเท่ากับ Factory Y เพราะมีการใช้กาํ ลังไฟฟ้า 1000 kW เท่ากัน ความต้องการ
พลังไฟฟ้าจึงเท่ากัน
• หากทํางานด้วยจํานวนชัว่ โมงที่เท่ากันแล้ว หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (kWh) ก็จะเท่ากันด้วย แต่ Factory X
มีค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าสู งกว่า Factory Y เพราะใช้กาํ ลังไฟฟ้า P = S หรื อ Cos θ =
ขณะที่ Factory Y ใช้กาํ ลังไฟฟ้า P = 0.5 S หรื อ Cos θ =

P
S

P
=1
S

= 0.5

∴ Factory Y ต้องเสี ยค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (ค่าปรับ) อย่างแน่นอน
• เพราะ Factory Y ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าค่อนข้างตํ่า กระแสที่ไหลผ่านหม้อแปลงและสายไฟจึง
มากกว่าจึงมีการสู ญเสี ยในระบบส่ งจ่ายที่มากกว่า
• จะเห็นว่า Factory Y ใช้กาํ ลังไฟฟ้าในหน่วย kVA มากกว่า Factory X ถึง 2 เท่า ดังนั้น Factory Y จึง
ต้องใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่กว่า Factory X อย่างน้อย 2 เท่าด้วย (เงินลงทุนด้านระบบไฟฟ้าก็ไม่
เท่ากัน)
• เพราะ Factory Y ใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่กว่า จึงมี No Load Loss มากกว่าด้วย
∴ Factory Y น่าจะมีค่าไฟฟ้าแพงกว่า Factory X
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2.7 การพิจารณาเพื่อคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม
มาตรการอนุ รักษ์พลังงานมี ท้ งั มาตรการที่ ไม่ตอ้ งลงทุ นและมาตรการที่ ตอ้ งลงทุ น และในแต่ ละมาตรการมี
กิจกรรมหรื อทางเลือกในการอนุรักษ์พลังงานมากมาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและ
ได้ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด จําเป็ นจะต้องมีการศึ กษาและพิจารณาความเป็ นไปได้และศักยภาพในการดําเนิ น
กิจกรรม โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมหรื อมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เรื่ องที่ควรพิจารณา
รายละเอียดการพิจารณา
1. ผลการประหยัดพลังงาน
กิจกรรมที่มีการประหยัดพลังงานมากจะเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่า
กิจกรรมที่ประหยัดพลังงานได้นอ้ ยกว่า
2. เงินลงทุนที่ใช้
กิ จ กรรมใดที่ มี เ งิ น ลงทุ น ตํ่า หรื อ ไม่ จ ํา เป็ นต้อ งใช้เ งิ น ลงทุ น แต่ มี ผ ลการ
ประหยัดพลังงานมากถือเป็ นมาตรการที่มีความน่าสนใจที่จะดําเนินการมาก
3. ระยะเวลาคื นทุ นและอายุ การ กิจกรรมใดที่มีระยะเวลาคืนทุนสั้นเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานถือเป็ น
ใช้งานของอุปกรณ์
มาตรการที่น่าสนใจ เนื่ องจากหลังจากที่คืนทุนแล้วผลการประหยัดพลังงานที่
ได้คือกําไร
4. ระยะเวลาในการดําเนินการ
กิจกรรมที่ดาํ เนินการง่ายและใช้ระยะเวลาน้อยอีกทั้งไม่กระทบกับ
กระบวนการผลิตของโรงงานจัดเป็ นมาตรการที่น่าสนใจ
5. กําลังคนที่ตอ้ งใช้
กิจกรรมที่ตอ้ งใช้คนมากมักจะเป็ นกิจกรรมที่ยงุ่ ยาก
การประเมินเพื่อกําหนดว่ ากิจกรรมใดหรื อทางเลือกใดควรดําเนินการก่ อนหลัง
รู ปแบบการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
1. การประเมินเบื้องต้น
สามารถทําให้เห็นลักษณะความซับซ้อน และศักยภาพเบื้องต้นของแต่ละกิจกรรม
ซึ่ งกิจกรรมที่เปลี่ยนวิธีทาํ งานได้ง่าย ลงทุนตํ่าและส่ งผลกระทบต่อด้านอื่นๆ ตํ่า
สามารถลงมือปฏิบตั ิได้ในทันทีและอาจไม่จาํ เป็ นต้องศึกษาประเมินละเอียดในขั้น
ต่อไป ควรได้รับการพิจารณาเป็ นระดับต้น
2. การประเมินทางเทคนิค
สามารถทําการประเมินโดยการทดลองจริ งในบางส่ วนของการผลิต หรื อศึ กษา
จากมาตรการที่ประสบความสําเร็ จแล้วจากบริ ษทั อื่นหรื อความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. การประเมินทาง
ควรพิจารณาข้อเสนอหรื อกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าการลงทุนมากที่สุด
เศรษฐศาสตร์
และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุด
วิ ธีการประเมิ นแบบง่ า ยและเป็ นที่ นิย มคื อ การประเมิ นจากระยะเวลาคื นทุ น (Payback Period) ซึ่ งสามารถ
คํานวณได้ดงั นี้
ระยะเวลาคืนทุน (ปี ) =
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2.8 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ ากําลังนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อหา
สิ่ งผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ตน้
ทางและปลายทางที่ไกลที่สุด

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
ขณะที่อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในโรงงาน • ปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่ออกจาก
ทํางานเต็มที่ แรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์
หม้อแปลงลง
ใช้ไฟฟ้าไกลที่สุดควรอยูใ่ นช่วง
• เพิ่มขนาดสายไฟฟ้าถ้า
380-390 Volt เพราะเป็ นแรงดันที่
แรงดันไฟฟ้าต้นทางและปลายทาง
อุปกรณ์ไฟฟ้ามีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ต่างกันมาก
2. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในแต่ กระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสไม่ควร
• จัดการย้ายโหลดให้เกิดการสมดุล
ละเฟสที่ระบบรวม
แตกต่างกันเกิน 10% เพื่อลดการ
สู ญเสี ยในระบบสายส่ ง
3. ตรวจสอบค่าตัวประกอบ
ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าของระบบ • ปรับปรุ งคาปาซิ เตอร์ถา้ บางส่ วน
กําลังไฟฟ้า (PF)
รวมไม่ควรตํ่ากว่า 0.90 เพราะจะทํา
ชํารุ ด
ให้เกิดการสู ญเสี ยในระบบสายและ • เพิ่มเติมขนาดคาปาซิ เตอร์ถา้ ไม่พอ
หม้อแปลงไฟฟ้า
• ติดตั้งคาปาซิ เตอร์ที่ระบบรวมถ้า
ไม่มี
• ติดตั้งคาปาซิ เตอร์ที่อุปกรณ์ที่มี
ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าตํ่า
4. ตรวจสอบภาระของหม้อ
หม้อแปลงควรรับภาระใกล้เคียง
• ภาระตํ่ากว่าพิกดั มากควรย้าย
แปลงไฟฟ้าขณะรับภาระสู ง 60% ของพิกดั โดยนําแรงดัน
โหลดไปใช้หม้อแปลงชุดอื่นหรื อ
ไฟฟ้าคูณกับกระแสไฟฟ้าเป็ น kVA
เปลี่ยนไปใช้หม้อแปลงขนาด
เทียบกับพิกดั
เหมาะสม
5. ตรวจสอบมีหม้อแปลงชุดใด หม้อแปลงที่ไม่ใช้งานควรปลด
• ปลดไฟฟ้าแรงสู งของหม้อ
ไม่ใช้งานแต่มีการต่อ
ไฟฟ้าแรงสู งออกเพื่อลดการสู ญเสี ย
แปลงชุดที่ไม่ได้ใช้งาน
ไฟฟ้าแรงสู งเข้า
ในแกนเหล็ก
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2.9 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้ มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

การแล้ ว ดําเนินการ

1. การติดตั้งคาปาซิ เตอร์ ที่อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า
2. การติดตั้งคาปาซิ เตอร์ ที่ระบบรวม
3. การลดแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม
4. การลดจํานวนการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า
5. การสมดุลกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟส
6. การใชหม้อแปลงในจุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
7. การลดฮาร์ โมนิกส์ที่เกิดในระบบ
8. การเลือกใช้หม้อแปลงในขนาดที่เหมาะสม
9. การใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
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2.10 โปรแกรมการวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้ องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่ องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุ รักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การปรับลดแรงดันไฟฟ้ าด้ วยการปรับแทป
1. หลักการและเหตุผล
หม้อแปลงไฟฟ้าจะมีอุปกรณ์ปรับตั้งแรงดันไฟฟ้าด้านออก หรื อแทปได้ 5 ระดับ ห่างกันประมาณ 10 โวลต์
เพื่อสามารถปรับแรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายภายในโรงงานเหมาะสมไม่ว่าโรงงานจะตั้งอยูใ่ กล้สถานี จ่ายไฟของการ
ไฟฟ้ าหรื ออยู่ปลายทางก็ตาม แต่โดยทัว่ ไปมักไม่ได้ปรับแทปให้เหมาะสม โดยทัว่ ไปแรงดันด้านออกของ
หม้อแปลงควรมีค่า 380 โวลต์ แต่จากการตรวจวัดในโรงงานมักอยู่ในช่วง 390 ถึง 410 โวลต์ ซึ่ งแรงดันที่สูง
เกิ นไปนี้ จะทําให้กาํ ลังสู ญเสี ยในแกนเหล็กของหม้อแปลงสู งขึ้ น มอเตอร์ หลอดไฟ ล้วนใช้กาํ ลังไฟฟ้ า
เพิ่มขึ้ นทั้งสิ้ น ดังนั้นถ้าแรงดันไฟฟ้ าในโรงงานสู งกว่าเกณฑ์ดงั กล่าวควรพิ จารณาปรั บแทปให้เหมาะสม
ทั้งนี้ส่ิ งที่ตอ้ งพิจารณาด้วยคือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยูไ่ กลจากตูจ้ ่ายไฟไม่ควรมีแรงดัน ตํ่ากว่า 370 โวลต์

รู ปหม้อแปลงที่จะปรับเเทป
รู ปแทปหลังจากปรับ
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ในการคํานวณที่แสดงนี้จะคิดเฉพาะกําลังสู ญเสี ยในแกนเหล็กหม้อแปลงที่ลดลงเท่านั้น เนื่องจากกําลังไฟฟ้ า
ของมอเตอร์และไฟฟ้าแสงสว่างที่ลดลงขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์น้ นั ไม่สามารถประเมินได้ตรงๆ
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังงานสู ญเสี ยในแกนเหล็กลดลง (kWh/y)
= พลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในแกนเหล็กที่พิกดั (kW) x ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี (h/y) x
((แรงดันไฟฟ้ าทางออกหม้อแปลงเดิ ม (Volt.) / แรงดันไฟฟ้ าทางออกหม้อแปลงใหม่ (Volt.))2 - 1)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB

= ค่าใช้จ่ายในการปรับแทป (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า

ตรวจวัดต้นทาง
แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
กําลังไฟฟ้า
ตัวประกอบกําลัง

MDB

V
A
kW

=
=
=
=

V

ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
ที่จุดใช้งานไกลสุด

M
รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

1. ข้อมูลเบื�องต้น
1.1 ขนาดพิกัดหม้อแปลง
1.2 ชั�วโมงการใช้งานใน 1 ปี
1.3 Core Loss ของหม้อแปลงที�พิกัดโหลด
1.4 ค่าไฟฟ้าเฉลี�ยต่อหน่วย
1.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับ TAB หม้อแปลงไฟฟ้า
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 แรงดันทุติยภูมิใช้งานจริง ณ.จุดไกลสุด
2.2 แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(ที�ทางออกหม้อแปลง)
2.3 พิกัดแรงดันไฟฟ้าที�ปรับลดลง
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า Core Loss ของหม้อแปลงหลังปรับลด
แรงดันลดลง
LCN = LCR x h x ((VR/VN)2-1)
3.2 คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที�ประหยัดได้ต่อปี
CS = LCN x CE
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = C / CS

RT
h
LCR
CE
C
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ข้อมูล

kVA 1,000.00
h/y 8,760.00
kW
1.75
฿/kWh 3.00
฿ 2,500.00

VA
VR
VN

V
V
V

395.00
400.00
380.00

kWh/y

LCN

1,656.15

฿/y

CS

4,968.45

PB

y

0.50

แหล่งที�มา
ของข้อมูล

spect เครื�อง
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มาตรการที่ 2 การย้ ายโหลดหม้ อแปลง
1. หลักการและเหตุผล
กํา ลังสู ญเสี ย ในแกนเหล็กหม้อ แปลงขนาด 1,000 kVA มี ค่ า ประมาณ 1.75 กิ โ ลวัต ต์ และ 2,000 kVA มี
ค่ า ประมาณ 2.8 กิ โ ลวัต ต์ ซึ่ งมี ข นาดประมาณมอเตอร์ 2 แรงม้า และ 4 แรงม้า ตามลํา ดับ เปิ ดทํา งาน
ตลอดเวลา ดังนั้นในการจ่ายไฟฟ้ าที่ ใช้หม้อแปลงหลายชุ ดและแต่ ละชุ ดมี ภาระน้อยมากๆ จะทําให้กาํ ลัง
สู ญเสี ยเหล่านี้เพิ่มขึ้น จึงควรพิจารณาศักยภาพในการย้ายโหลดและลดจํานวนหม้อแปลงลง
อย่างไรก็ตาม การย้ายโหลดหม้อแปลงไปรวมกับหม้อแปลงชุดอื่น หากภาระหม้อแปลงลูกใหม่สูงเกินไปจะ
ทําให้กาํ ลังสู ญเสี ยในตัวนําของหม้อแปลงลูกใหม่สูงขึ้นมากกว่า กําลังสู ญเสี ยในแกนเหล็กที่ลดลงได้ จึงต้อง
ทําการวิเคราะห์ศกั ยภาพในการประหยัดพลังงาน ดังต่อไปนี้

รู ปหม้อแปลงก่อนย้ายโหลด
รู ปหม้อแปลงหลังย้ายโหลด
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1พลังไฟฟ้าสู ญเสี ยของหม้อแปลงทุกชุด (kW)
= ผลรวมของ (พลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในแกนเหล็กของหม้อแปลงชุดที่ n + (kVA ที่จ่ายของหม้อแปลงชุดที่
n / kVA พิกดั ของหม้อแปลงชุดที่ n)2 x พลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในตัวนําของหม้อแปลงชุดที่ n)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการย้ายโหลด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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พลังไฟฟ้าสูงสุดของ TR-1

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-1

………..kW

…………

พลังไฟฟ้าสูงสุดของ TR-2

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-2

………..kW

………..
สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล

รายการ
1. ข้อมูลเบื�องต้น
1.1 ขนาดพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า TR-1
1.2 ขนาดพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า TR-2
1.3 ชั�วโมงการใช้งานหม้อแปลงในช่วงเวลา On Peak
(09.00 - 22.00 น. จ. - ศ.)
1.4 ชั�วโมงการใช้งานหม้อแปลงในช่วงเวลา Off Peak
(22.00 - 09.00 น. จ.- ศ., 0.00 - 24.00 น. ส. - อ.
และวันหยุดราชการปกติ)
1.5 Copper Loss ที�พิกัดของหม้อแปลง TR-1
1.6 Copper Loss ที�พิกัดของหม้อแปลง TR-2
1.7 Core Loss ที�พิกัดของหม้อแปลง TR-1
1.8 Core Loss ที�พิกัดของหม้อแปลง TR-2
1.9 ค่าพลังไฟฟ้า
1.10 ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak
1.11 ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง Off Peak
1.12 ค่าใช้จ่ายในการย้ายโหลดหม้อแปลงมารวมกัน
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 พลังไฟฟ้าสูงสุดของ TR-1
2.2 พลังไฟฟ้าสูงสุดของ TR-2
2.3 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-1
2.4 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-2
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TR1
TR2
hO

kVA 1,000.00
kVA 2,000.00
h/y 3,380.00

hf

h/y

5,356.00

CP1
CP2
CL1
CL2
CP
CEO
CEf
C

kW
kW
kW
kW
฿/kW
฿/kWh
฿/kWh
฿

12.50
22.50
1.75
2.80
132.93
2.70
1.19
10,000.00

P1
P2
cosφ1
cosφ2

kW
kW

400.00
100.00
0.85
0.85

แหล่งที�มา
ของข้อมูล
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

กําลังไฟฟ้าปรากฏ TR-1
กําลังไฟฟ้าปรากฏ TR-2
กําลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ TR-1
กําลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ TR-2
พลังงานไฟฟ้าเนื�องจากการสูญเสียที�
Core Loss TR-1 ลดลง
ECO = CL1 x hO
ECf = CL1x hf
3.6 พลังงานไฟฟ้าเนื�องจากการสูญเสียที� Copper Loss
TR-1 ลดลง
EPO = CP1 x (PA1/TR1)2x hO
EPf = CP1 x (PA1/TR1)2 x hf
3.7 เมื�อนําโหลดหม้อแปลง TR-2 มารวมกับ TR-1
แล้วกําลังไฟฟ้าปรากฏใหม่จะเป็น
PAN = (( P1 + P2 )2 + ( PR1 + PR2 )2 )1/2
3.8 พลังงานไฟฟ้าเนื�องจากการสูญเสียที� Copper Loss
TR-2 เพิ�มขึ�น
CPIO = CP2 x ((PAN/TR2)2 - (PA2/TR2)2) x hO
CPIf = CP2 x ((PAN/TR2)2 - (PA2/TR2)2) x hf
3.9 การสูญเสียที�ลดลงทั�งหมด
EO = ECO + EPO - CPIO
EF = ECf + EPf - CPIf
3.10 คิดเป็นเงินค่าพลังงานไฟฟ้าที�ประหยัดได้
CSO = EO x CEO
CSF = EF x CEf
3.11 พลังไฟฟ้าที�ประหยัดได้
PS = CL1 + CP1 x (PA1/TR1)2 - CP2 x ((PAN/TR2)2
- (PA2/TR2)2)

PA1
PA2
PR1
PR2

kVA 470.59
kVA 117.65
kVAR 247.90
kVAR 61.98

ECO
Ecf

kWh/y 5,915.00
kWh/y 9,373.00

EPO

kWh/y 9,356.47

EPf

kWh/y 14,826.41

PAN

kVA

CPIO

kWh/y 6,315.66

CPIf

kWh/y -16.59

EO
EF

kWh/y 8,955.81
kWh/y 24,216.00

CSO
CEF

บาท/ปี 24,135.91
บาท/ปี 28,850.94

PS
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kW

588.24

1.21

แหล่งที�มา
ของข้อมูล
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

3.12 ค่าพลังไฟฟ้าที�ประหยัดได้
EP = PS x 12 x CP
3.13 รวมเงินที�สามารถประหยัดได้
S = EP + CSO + CSF
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = C / S

ข้อมูล

EP

บาท/ปี 1,930.14

S

บาท/ปี 54,916.99

PB

y

แหล่งที�มา
ของข้อมูล

0.18

มาตรการที่ 3 ปรับปรุ งค่ าตัวประกอบกําลัง
1. หลักการและเหตุผล
ค่าตัวประกอบกําลัง คือ อัตราส่ วนของกําลังไฟฟ้ าจริ ง (kW) ต่อกําลังไฟฟ้ าปรากฏ (kVA) โดยทัว่ ไปควรมี
ค่าสู งกว่า 0.9 หากตัวประกอบกําลังตํ่า หมายถึง ที่กิโลวัตต์ที่ใช้งานเท่ากัน ต้องมีค่ากําลังไฟฟ้ าปรากฏหรื อ
เควีเอ สู งกว่า หรื อ กระแสสู งขึ้นนัน่ เอง ซึ่ งจะมีผลทําให้กาํ ลังสู ญเสี ยตัวนําของหม้อแปลง กําลังสู ญเสี ยใน
สายส่ งมีค่าสู งขึ้น
วิธีแก้ไขสามารถทําได้โดยติดตั้งคาปาซิ เตอร์ขนาดเข้าไปในระบบ จะส่ งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานและ
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายลดลง

รู ปค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง

รู ปค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง
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2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในขดลวดขณะใช้งานจริ ง (kW)
= พลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในขดลวดที่พิกดั หม้อแปลง (kW) x (ค่า kVA ขณะใช้งานจริ ง / ค่า kVA พิกดั ของ
หม้อแปลง )2
2.1.2 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (kWh/y)
= พลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในขดลวดขณะใช้งานจริ ง (kW) x ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี (h/y)
x ((กระแสไฟฟ้าที่ค่า Power Factor เดิม (Amp) / กระแสไฟฟ้าที่พิกดั ) 2 –
(กระแสไฟฟ้าที่ Power Factor ใหม่ (Amp) / กระแสไฟฟ้าที่พิกดั (Amp)2)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าติดตั้ง (Capacitor) (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า

2-53

ตอนที่ 2 บทที่ 2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

แรงดันทุติยภูมิใช้งานจริง…………..V
ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (PF)

ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (PF)

ก่อนปรับปรุง…………..

หลังปรับปรุง……………

กําลังไฟฟ้าที�ทําให้เกิดงานจริง

Copper Loss ที�พิกัดของหม้อแปลง

……………….(kW)

……………….(kW)
สัญลักษณ์ หน่วย

รายการ
1. ข้อมูลเบื�องต้น
1.1 ขนาดพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
1.2 ชั�วโมงการใช้งานหม้อแปลงใน 1 ปี
1.3 ค่าไฟฟ้าเฉลี�ยต่อหน่วย
1.4 ราคาคะแปซิเตอร์รวมค่าติดตั�งต่อ kVAR
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 แรงดันทุติยภูมิใช้งานจริง
2.2 ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า(Pf)ก่อนปรับปรุง
2.3 ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า(Pf)หลังปรับปรุง
2.4 กําลังไฟฟ้าที�ทําให้เกิดงานจริง
2.5 Copper Loss ที�พิกัดของหม้อแปลง
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 กระแสไฟฟ้าที�พิกัด
IR = (kVAR x 1000)/(31/2 x VA)
3.2 มุมระหว่างกระแสและแรงดันเดิม
3.3 มุมระหว่างกระแสและแรงดันหลังจากปรับปรุง
3.4 กําลังรีแอคตีฟของคะแปซิเตอร์
(ขนาดคะแปซิเตอร์)
PRC = PA x (tan φ1 - tan φ2)
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ข้อมูล

kVAR kVA 1,250.00
h
h/y 8,760.00
CE ฿/kWh 3.00
CC ฿/kVAR 500.00
VA
Pf1
Pf2
PA
CL

V

kW
kW

390.00
0.80
0.90
800.00
2.00

IR
φ1
φ2

A

1,850.48
36.87
25.84

PRC

kVAR

212.58

แหล่งที�มา
ของข้อมูล
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

3.5 กระแสไฟฟ้าที� Power Factor เดิม
IO = (PA x 1000) / (31/2 x VA x cos φ1)
3.6 กระแสไฟฟ้าที� Power Factor ใหม่
IN = (PA x 1000) / (31/2 x VA x cos φ2)
3.7 Apparent Power ขณะใช้งานจริง
kVAA = PA / cos φ1
3.8 Copper Loss ของหม้อแปลงขณะใช้งานจริง
CLA = CL x (kVAA/kVAR)2
3.9 พลังงานไฟฟ้าที�ประหยัดได้ใน 1 ปี
ES = CLA x h x [(IO / IR)2 - (IN / IR)2]
3.10 คิดเป็นค่าไฟฟ้าประหยัดได้
C S = ES x C E
3.11 เลือก Capacitor ติดตั�งขนาด
เงินลงทุนค่า Capacitor และค่าติดตั�ง
IV = CP x CC
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = IV / CS
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ข้อมูล

IO

A

1,480.39

IN

A

1,315.88

kVAA

kVA

1,000.00

CLA

kW

1.28

ES
CS

kWh/y 7,175.74
฿/y 21,527.22

CP
IV

kVAR 250.00
฿ 125,000.00

PB

y

5.81

แหล่งที�มา
ของข้อมูล
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2.11 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุ รักษ์พลังงานที่ ประสบผลสําเร็ จในการอนุ รักษ์พลังงานที่ โรงงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1: การปรับปรุ งค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการแห่ งหนึ่ ง มีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้ า 2 ลูก คื อ MDB 1 และ MDB 2 ทางด้านทุติยภูมิของ
หม้อแปลงมีค่าแรงดันไฟฟ้า 403 V และมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ค่อนข้างตํ่า คือที่ MDB 1 มีค่า 0.81 และ MDB
2 มีค่า 0.78 จากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน มีค่าพลังไฟฟ้าสู งสุ ดเฉลี่ย 1,100 kW
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เนื่ องจากตัวเก็บประจุ ไฟฟ้ าที่ ตู ้ MDB ชํารุ ด ทําให้ค่าเพาเวอร์ แฟคเตอร์ ต่ าํ ส่ งผลให้ Copper loss ในหม้อ
แปลงไฟฟ้ าสู ง จึงทําการการปรับปรุ งค่าเพาเวอร์ แฟคเตอร์ ของหม้อแปลงทั้ง 2 ลูกให้สูงขึ้น โดยการติดตั้ง
ตัวเก็บประจุใหม่ (Capacitor) ที่ Load Center ของ MDB 1 และ MDB 2 จะทําให้กระแสไฟฟ้ าและ Copper
loss ของหม้อแปลงไฟฟ้าลดลง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการเปลี่ยน Capacitor ที่ตู ้ MDB 1 และ MDB 2 เพื่อปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าให้สูงขึ้นจาก 0.81
และ 0.78 ตามลําดับให้สูงกว่า 0.85
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าที่ตู ้ MDB 1 และ MDB 2 มีค่าเท่ากับ 0.81 และ 0.78 ตามลําดับ ทําให้มีการสู ญเสี ย
พลังงานไฟฟ้า

รู ปที่ 2.11-1 แสดงค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง

5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าที่ตู ้ MDB 1 และ MDB 2 มีค่าเท่ากับ 0.90 และ 0.96 ตามลําดับ ทําให้มีการสู ญเสี ย
พลังงานไฟฟ้าลดลงประมาณ 91,584.00 kWh/ปี
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รู ปที่ 2.11-2 แสดงค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง

ข้อเสนอแนะ
สถานประกอบการควรตรวจสอบค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ อย่างสมํ่าเสมอ ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.85 ให้รีบดําเนิ นการ
แก้ไขทันที
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ตู ้ MDB 1
เปอร์เซ็นต์การประหยัด
=
[1 - (PFเดิม / PFใหม่)2] x 100
=
[1 - (0.81 / 0.90)2] x 100
สามารถลด Copper loss
=
19 %
หม้อแปลงขนาด 2,000 kVA มีการสู ญเสี ยที่ Copper loss เท่ากับ 24 kW
พลังไฟฟ้าที่ประหยัด
=
24 x 0.19
kW
=
4.56
kW
kWที่ประหยัด x ชัว่ โมงทํางานต่อวัน x วันทํางานต่อปี
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
=
=
4.56 x 24 x 300
kWh/ปี
=
32,832
kWh/ปี
จํานวนเงินที่ประหยัด
=
32,832.00 x 2.87
บาท/ปี
=
94,227.84
บาท/ปี
ตู ้ MDB 2
เปอร์เซ็นต์การประหยัด
=
[1 - (PFเดิม / PFใหม่)2] x 100
=
[1 - (0.78 / 0.96)2] x 100
=
34 %
หม้อแปลงขนาด 2,000 kVA มีการสู ญเสี ยที่ Copper loss เท่ากับ 24 kW
พลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้
=
24 x 0.34
kW
=
8.16
kW
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
=
kWที่ประหยัด x ชัว่ โมงทํางานต่อวัน x วันทํางานต่อปี
=
8.16 x 24 x 300
kWh/ปี
=
58,752
kWh/ปี
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จํานวนเงินที่ประหยัด

=
=
=
=
=
=

รวมพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
รวมจํานวนเงินที่ประหยัด
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

58,752 x 2.87
168,618.24
32,832 + 58,752
91,584
94,227.84 + 168,618.24
262,846.08

บาท/ปี
บาท/ปี
kWh/ปี
kWh/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

240,000.00
บาท
6,434.83
บาท/ปี
240,000.00/262,846.08
0.91
ปี

กรณีศึกษาที่ 2: ปรับลดระดับแรงดันไฟฟ้ า
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการแห่ งหนึ่ ง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าขนาด 2,000 kVA จํานวน 3 ชุด ใช้งาน 11 ชัว่ โมงต่อ
วัน 300 วันต่อปี มีแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกจากหม้อแปลงประมาณ 406 Volts
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
หม้อแปลงไฟฟ้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าสู ง Core loss ในตัวหม้อแปลงไฟฟ้าจะสู งตาม

รู ปที่ 2.11-3 แสดงหม้อแปลงไฟฟ้าที่จะทําการปรับลดแรงดันไฟฟ้า
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ าที่ ปลายทางและทําการปรับลดแรงดันที่ จ่ายจากหม้อแปลงไฟฟ้ าลง โดยให้
แรงดันไฟฟ้าที่ปลายทางใกล้เคียง 380 Volts จะทําให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
จากการตรวจสอบแรงดัน ไฟฟ้ า ปลายทางของหม้อ แปลงไฟฟ้ า (หลัง จากรวมโหลดแล้ว ) พบว่ า มี
แรงดันไฟฟ้ าเท่ ากันทั้งสองชุ ดที่ 398 Volts ซึ่ งสู งกว่าความต้องการของอุปกรณ์ที่ 380 Volts มาก และวัด
แรงดันต้นทางได้ 406 Volts
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รู ปที่ 2.11-4 แสดงตําแหน่งที่จะปรับแรงดันไฟฟ้า

5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทําการลดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายจากหม้อแปลงไฟฟ้าลง โดยการปรับแทปหม้อแปลงลง 1 Tap (เท่ากับ 10 Volts)
ทําให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าประมาณ 2,130.74 kWh/ ปี
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
Core loss TR1 และ TR3 ลดลง
=
2.378 x [(406/396)2 -1] x 24 x 365 x 2
=
2,130.74
kWh/ ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
=
2,130.74 x 3.02
=
6,434.83
บาท/ปี
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
บาท
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
=
6,434.83
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 3: ปลดไฟด้ านแรงสู งของหม้ อแปลงที่ไม่ ได้ ใช้ งาน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการแห่ งหนึ่ งมีการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้ าทั้งหมด 7 ลูก พิกดั ติดตั้งรวม 4,600 kVA สําหรับ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่เครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในกระบวนการผลิต
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการสํารวจการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ พบว่า หม้อแปลงไฟฟ้ าขนาด 500 kVA จํานวน
3 ลูก ซึ่ งแยกจ่ายพลังงานไฟฟ้ าให้แก่เครื่ องผสมยาง 3 ชุ ด ซึ่ งปั จจุบนั เครื่ องผสมยางได้ชาํ รุ ดไป 1 ชุ ด และ
ต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมค่อนข้างมาก ส่ งผลให้หม้อแปลงไฟฟ้ าไม่ได้จ่ายโหลดจํานวน 1 ลูก ทําให้
เกิดความสู ญเสี ยในแกนเหล็กของหม้อแปลงตลอดเวลา
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
เนื่ องจากการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้ าโดยที่ไม่ได้จ่ายโหลด เป็ นการสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าในรู ปของความ
สู ญเสี ยในแกนเหล็กของหม้อแปลง (No Load Loss; Core Loss) ดังนั้น ถ้าสามารถปลดไฟฟ้าด้านแรงสู งของ
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หม้อ แปลงดัง กล่ า วได้ จะทํา ให้ประหยัด พลัง งานไฟฟ้ า ของสถานประกอบการ โดยมี ข้ นั ตอนในการ
ดําเนินการ ดังนี้
1) ตรวจสอบแผนผังระบบไฟฟ้ า (Single Line Diagram) ของโรงงาน เพื่อศึกษาการทํางานจ่ายโหลดของ
หม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละลูก
2) ดําเนินการปลด Drop-out Fuse ด้านแรงสู งของหม้อแปลงที่ไม่ได้ใช้งานออก
3) วิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
หม้อแปลงขนาด 500 kVA ที่ไม่ได้ใช้งานในการจ่ายโหลดให้แก่เครื่ องจักรแล้ว แต่ไม่ได้ปลดไฟฟ้าด้านแรง
สู งออก ทําให้เกิดความสู ญเสี ยในแกนเหล็กของหม้อแปลง
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังจากดําเนินการปลดไฟฟ้าด้านแรงสู งของหม้อแปลงขนาด 500 kVA ทําให้สามารถลดความสู ญเสี ยใน
แกนเหล็กของหม้อแปลงประมาณ 9,636 kWh/ปี
ควรมีแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานอย่างสมํ่าเสมอ และอาจต้องจัดทําระบบการตรวจเช็คสภาพ
ของหม้อแปลงไฟฟ้ าชุดที่ ปลดด้านแรงสู งออก เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นกับตัวหม้อแปลงเมื่ อ
ไม่ได้ใช้งานเป็ นระยะเวลานานๆ
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พิกดั ติดตั้งหม้อแปลง
=
500
kVA
กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในแกนเหล็ก (Core Loss) =
1.10
kW
ระยะเวลาการใช้งาน
=
24
ชัว่ โมง/วัน
จํานวนวันทํางาน
=
365
วัน/ปี
=
8,760
ชัว่ โมง/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
=
3.37
บาท/kWh
ค่าความสู ญเสี ย Core Loss ในหม้อแปลง
(ก่อนปรับปรุ ง)

= Core loss rated x ชัว่ โมงใช้งานหม้อแปลง
=
1.1 x 24 x 365
=
9,636
kWh/ปี
ปลด Drop-out Fuse ด้านแรงสู งของหม้อแปลงที่ไม่ได้ใช้งานออก
กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยที่ลดลง
=
1.10
kW
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
=
9,636
kWh/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
=
9,636 x 3.37
=
32,473.32
บาท/ปี
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
บาท
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
=
32,473.32
บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 4 : การแก้ ไขชุด Power Factor Controller
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิตชิ้นส่ วนพลาสติกภายในรถยนต์ มีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630 kVA
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการตรวจสอบการทํางานของชุด Capacitor Bank ของหม้อแปลงขนาด 630 kVA พบว่าชุด Controller ใน
ระบบมีปัญหา ทําให้ไม่สามารถควบคุมค่า Power Factor ของระบบได้ ซึ่ งจากผลการตรวจวัดพบว่าค่า Power
Factor ของระบบมีค่าเท่ากับ 0.81

รู ปที่ 2-11-5 ชุด Power Factor Controller ของระบบส่ งจ่าย
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนิ นการจัดซื้ อชุ ด Power Factor Controller ชุ ดใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนชุ ดเก่าที่ มีปัญหา โดยคาดว่าหลังการ
แก้ไขจะสามารถเพิ่มค่า Power Factor ของระบบจาก 0.81 เป็ น 0.95 ได้
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
สามารถเพิ่มค่า Power Factor ของระบบจาก 0.81 เป็ น 0.95
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

1. ข้อมูลเบื�องต้น
1.1 ขนาดพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
1.2 ชั�วโมงการใช้งานหม้อแปลงใน 1 ปี
1.3 ค่าไฟฟ้าเฉลี�ยต่อหน่วย
1.4 ค่าอุปกรณ์และค่าดําเนินการเปลี�ยน
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 แรงดันทุติยภูมิใช้งานจริง
2.2 ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า(Pf)ก่อนปรับปรุง
2.3 ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า(Pf)หลังปรับปรุง
2.4 กําลังไฟฟ้าที�ทําให้เกิดงานจริง
2.5 Copper Loss ที�พิกัดของหม้อแปลง
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 กระแสไฟฟ้าที�พิกัด
IR = (kVAR x 1000)/(31/2 x VA)
3.2 มุมระหว่างกระแสและแรงดันเดิม
3.3 มุมระหว่างกระแสและแรงดันหลังจากปรับปรุง
3.4 กําลังรีแอคตีฟของคะแปซิเตอร์
(ขนาดคะแปซิเตอร์)
PRC = PA x (tan φ1 - tan φ2)
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ข้อมูล

แหล่งทีมา
ของข้อมูล

kVAR kVA 630.00
h
h/y 8,760.00
CE ฿/kWh 2.87
฿ 15,000.00
CC
VA
Pf1
Pf2
PA
CL

V

kW
kW

390.00
0.81
0.95
210.00 ตรวจวัด
6.50

IR
φ1
φ2

A

932.64
35.90
18.19

PRC

kVAR

83.01
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

3.5 กระแสไฟฟ้าที� Power Factor เดิม
IO = (PA x 1000) / (31/2 x VA x cos φ1)
3.6 กระแสไฟฟ้าที� Power Factor ใหม่
IN = (PA x 1000) / (31/2 x VA x cos φ2)
3.7 Apparent Power ขณะใช้งานจริง
kVAA = PA / cos φ1
3.8 Copper Loss ของหม้อแปลงขณะใช้งานจริง
CLA = CL x (kVAA/kVAR)2
3.9 พลังงานไฟฟ้าที�ประหยัดได้ใน 1 ปี
ES = CLA x h x [(IO / IR)2 - (IN / IR)2]
3.10 คิดเป็นค่าไฟฟ้าประหยัดได้
CS = ES x CE
3.11 จํานวนการเปลี�ยน
เงินลงทุนค่า Capacitor และค่าติดตั�ง
IV = CP x CC
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ประหยัดค่าไฟฟ้า
=
ระยะเวลาคืนทุน
=
=

ข้อมูล

IO

A

383.78

IN

A

327.23

kVAA

kVA

259.25

CLA

kW

1.10

ES
CS

kWh/y 1,631.55
฿/y 4,682.55

no
IV

Unit
1.00
฿ 15,000.00

แหล่งทีมา
ของข้อมูล

15,000.00
บาท
4,682.55
บาท/ปี
15,000/4,682.55
3.20
ปี

กรณีศึกษาที่ 5 : การลดการใช้ หม้ อแปลงไฟฟ้ า
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
หม้อแปลงไฟฟ้ าของโรงงานมีท้ งั หมด 3 ชุด ขนาด 1,600 kVA 2 ชุด และขนาด 800 kVA 1 ชุด แต่โรงงานมี
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสู งสุ ดไม่เกิน 1,000 kW เท่านั้น ดังนั้นหม้อแปลงจึงมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับ
ความต้องการพลังไฟฟ้า
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เนื่ องจากมีการลดการผลิตลง ทําให้หม้อแปลงแต่ละชุ ดรับภาระน้อยลง เกิ ดความสู ญเสี ยในหม้อแปลงสู ง
และหม้อแปลงมีประสิ ทธิ ภาพตํ่า จึ งเห็นว่าควรทําการรวมภาระของหม้อแปลงให้อยู่ในชุดเดียว โดยเลือก
รวมภาระของหม้อแปลงขนาด 1,600 kVA ทั้ง 2 ชุดเข้าด้วยกัน เนื่องจากตูค้ วบคุมอยูต่ ิดกัน ไม่ตอ้ งเสี ยค่าเดิน
สายไฟสู งมากนัก

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ตรวจวัดภาระของหม้อแปลงทั้ง 2 ชุด
2. ทําการรวมภาระของหม้อแปลงเข้าด้วยกัน
3. ทําการปรับปรุ งค่า Power Factor ให้เหมาะสม
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ข้ อมูลเบื้องต้ น
สถานที่ :

ตู ้ MDB หม้อแปลง TR2 และ TR3 อาคารไลน์ฟอกย้อม

พิกดั ติดตั้ง หม้ อแปลง TR3

1,600

kVA

กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในแกนเหล็ก (Core Loss)

2.89

kW

กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในขดลวด (Copper Loss)

20.64

kW

โหลดที่วดั ได้

110

kW

เพาเวอร์แฟกเตอร์

0.81

พิกดั ติดตั้ง หม้ อแปลง TR2

1,600

kVA

กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในแกนเหล็ก (Core Loss)

2.89

kW

กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในขดลวด (Copper Loss)

20.64

kW
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โหลดที่วดั ได้

489

kW

เพาเวอร์แฟกเตอร์

0.91

ระยะเวลาการใช้งาน

20

ชัว่ โมง/วัน

จํานวนวันทํางาน

300

วัน/ปี

ระยะเวลาการใช้งาน

6,000

ชัว่ โมง/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

2.62

บาท/kWh

ก่ อนปรับปรุ ง
ภาระโหลดหม้อแปลง TR3 (kVA load)

110 / 0.81
135.80

kVA

ค่าความสู ญเสี ยในหม้อแปลง TR3
Core Loss

Core loss rated ´ ชัว่ โมงใช้งานหม้อแปลง
2.89 * 24 * 365
25,316.40

Copper Loss

kWh/ปี

Copper Loss rated ´ (kVA load / kVArated)2
´ ชัว่ โมงจ่ายโหลดของหม้อแปลง
20.6 * (135.80 / 1,600)^2 * 20 * 300
892.11

ความสู ญเสี ยรวม

kWh/ปี

25,316.40 + 892.11
26,208.51

ภาระโหลดหม้อแปลง TR2 (kVA load)

kWh/ปี

489 / 0.91
537.36

kVA

ค่าความสู ญเสี ยในหม้อแปลง TR2
Copper Loss

Copper Loss rated ´ (kVA load / kVArated)2
´ ชัว่ โมงจ่ายโหลดของหม้อแปลง
20.6 * (537.36 / 1,600)^2 * 20 * 300

13,968.56
kWh/ปี
หลังปรับปรุ ง : (ยกเลิกหม้อแปลง TR3 ขนาด 1,600 kVA โดยนําโหลดไปรวมกับหม้อแปลง TR2 ขนาด
1,600 kVA )
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ภาระโหลดรวม (Active Power)

110 + 489
599

ภาระโหลดรวม (Apparent Power)

kW

135.80 + 537.36
673.16

เพาเวอร์แฟกเตอร์หลังรวมโหลด

kVA

kW / kVA = 599.00 / 673.16
0.89

ค่าความสู ญเสี ยในหม้อแปลง TR2 ใหม่ที่มีโหลด
เพิ่มขึ้น
Copper Loss

Copper Loss rated ´ (kVA load / kVArated)2
´ ชัว่ โมงจ่ายโหลดของหม้อแปลง
20.6 * (673.16 / 1,600)^2 * 20 * 300
21,920.86

kWh/ปี

ผลการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสี ยลดลง

26,208.51 + 13,968.56 - 21,920.86

คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

18,256.22

kWh/ปี

0.0016

ktoe/ปี

18,256.22 * 2.62
47,831.28

บาท/ปี

6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

80,000

ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น

80,000.00 / 47,831.28
1.67

บาท
ปี

กรณีศึกษาที่ 6 : การปรับปรุ งระบบส่ งจ่ ายไฟฟ้ า
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ มีการใช้ไฟฟ้าอัตรา TOD จากการตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร
11 และจากการสํารวจที่ตู ้ MDB ของหม้อแปลง 1,000 kVA พบว่าคาปาซิ เตอร์ ที่ติดตั้งอยู่ที่ตูเ้ สี ย อ่านค่าตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้าได้ 0.8 และแรงดันไฟฟ้าที่ Tap จากหม้อแปลงมีค่า 410 V
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการสํารวจที่ตู ้ MDB พบว่า ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าตํ่าและแรงดันไฟฟ้ามีค่าสู ง

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ติดตั้งระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและปรับค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าให้มีค่าเหมาะสมกับภาระใช้งาน
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
โรงงานได้ทาํ การติดตั้ง Power Force (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและปรับค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า) จะ
ช่วยเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์และลดการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ าในระบบลงได้

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จากข้อมูลการตรวจวัดก่อนและหลังการปรับปรุ งของโรงงาน พบว่า
ก่อนปรับปรุ ง
แรงดันไฟฟ้า 410 V, ค่า PF = 0.8, ค่าพลังไฟฟ้าอ่านค่าได้ 360 kW
หลังปรับปรุ ง
แรงดันไฟฟ้า 394 V, ค่า PF = 0.9, ค่าพลังไฟฟ้าอ่านค่าได้ 320 kW
พลังไฟฟ้าที่ลดลง

= 360-320
kW
= 40
kW
พลังงานไฟฟ้าประหยัด = 40 kW x 16 hr x 300 วัน
= 192,000
kWh/ปี
= 192,000 x 2.76 บาท/ปี
= 529,920
บาท/ปี
พลังไฟฟ้าสู งสุ ด
= 40 kW x 285.05 x 12
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= 136,824
รวมประหยัดได้
= 529,920 + 136,824
= 666,744
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ติดตั้ง Power Force รวมเป็ นเงิน 1,500,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน
= 1,500,000 / 666,744
= 2.25 ปี
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. การไฟฟ้ าทั้งนครหลวงและภูมภิ าค ได้ จาํ แนกประเภทของผู้ใช้ ไฟฟ้ าเป็ น 8 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 บ้านอยูอ่ าศัย
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร
ประเภทที่ 7 กิจการสู บนํ้าเพื่อการเกษตร
ประเภทที่ 8 ผูใ้ ช้ไฟฟ้าชัว่ คราว
2. องค์ ประกอบของโครงสร้ างค่ าไฟฟ้ าของผู้ใช้ ประเภทที่ 3 – 5
ประเภทผู้ใช้ ไฟฟ้ า
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
3.1 อัตราปกติ
3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการ
ใช้ (TOU Tariff)
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน
(TOD Tariff)
4.2 อัตราตามช่วงเวลาของการ
ใช้ (TOU Tariff )
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
5.1 1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน
(TOD Tariff)
5.2 อัตราสําหรับผูใ้ ช้ที่ยงั ไม่ได้

ค่ าพลังงาน
ค่ า
ค่ า
มีเกณฑ์
ค่ าDemand
(ค่ า kWh)
PF บริการ ค่ าไฟขั้นตํา่




























































หมายเหตุ
Demand 30 - 999 kW

Demand ≥1,000 kW

กิจการโรงแรมและ
กิจการให้เช่า
พักอาศัย

ติดตั้งมิเตอร์ TOU
3. การพิจารณาด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและการบริหารต้ นทุน อาจตั้งข้ อสั งเกตเป็ นประเด็นต่ างได้ ดงั นี้
• ถ้ามีการอนุรักษ์พลังงาน หน่ วยใช้ ไฟ (kWh) ก็จะลดลง ค่าใช้จ่ายก็จะลดลง
• ถ้ามีการควบคุมพฤติ กรรมการใช้ไฟฟ้ าให้สมํ่าเสมอได้ ค่ า Demand ก็น่าจะลดลง ค่าใช้จ่ายก็อาจจะ
ลดลง
• ถ้ามีการบริ หารระบบไฟฟ้ าได้ดี ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า (PF) มีค่าสู งกว่า 0.85 ตลอดเวลา ก็ไม่ ควร
จะต้ องจ่ ายค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า (เป็ นค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้)
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• ถ้ามี การอนุ รักษ์พลังงานแล้วเป็ นผลให้หน่ วยใช้ไฟ (kWh) ลดลงแล้วค่ า Ft ที่จ่ายก็จะลดลง รวมถึง
ภาษีมูลค่ าเพิม่ (VAT) ก็จะลดลงด้ วย
4. การอนุรักษ์ พลังงานคืออะไร

5. พื้นฐานวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับที่ควรทราบ

Z = R + j XL มีมุมอยูร่ ะหว่าง 0° ถึง + 90 ° ทําให้ I Lag V มีมุมอยูร่ ะหว่าง 0° ถึง - 90 °
Z = R - j XC มีมุมอยูร่ ะหว่าง 0° ถึง - 90 ° ทําให้ I Lead V มีมุมอยูร่ ะหว่าง 0° ถึง + 90 °
6. กําลังไฟฟ้ าในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับมีกาํ ลังไฟฟ้า 3 ชนิด (3 หน่วย) ปกติจะคํานวณเฉพาะขนาด มีรายละเอียดดังนี้
• Average Power (P) หน่วยเป็ น W คํานวณได้จาก P = V × I × Cosθ บ้างก็เรี ยกว่า Real Power
• Reactive Power (Q) หน่วยเป็ น VAr คํานวณได้จาก Q = V × I × Sinθ
• Apparent Power (S) หน่วยเป็ น VA คํานวณได้จาก S = V × I = P 2 + Q 2
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• กําลังไฟฟ้าในหน่วย W คือกําลังไฟฟ้าที่ทาํ ให้เกิดงาน สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ เป็ นเลขจํานวน
จริ ง ต่างกับกําลังไฟฟ้าในหน่วย VAr ที่เป็ นจํานวนจินตภาพ (เป็ นเลขจํานวนที่สมมุติข้ ึน) เอามาใช้
ทํางานไม่ได้
• ถ้าระบบใช้กาํ ลังไฟฟ้าในหน่วย VAr มาก VA ก็จะมาก หมายความว่ากระแสในระบบมาก เป็ นผลให้มี
2
การสู ญเสี ยในรู ปของ I R ในหม้อแปลงและสายไฟมาก
• หม้อแปลงมีพิกดั กําลังเป็ น VA กรณี ที่ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้ามีค่าตํ่า อาจมองอีกมุมหนึ่งได้วา่ ระบบ
ใช้กาํ ลังไฟฟ้าเป็ น VA มาก แต่ได้กาํ ลังไฟฟ้าเป็ น W น้อย หากหม้อแปลงจ่ายไฟเต็มพิกดั ก็จ่ายโหลด
ได้นอ้ ยกว่ากรณี ที่ VA เท่ากัน แต่ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้ามีค่าสู ง (มีค่าเข้าใกล้ 1)
7. การปรับปรุ งค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า (Power Factor Correction)
การปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า โดยทัว่ ไปแล้วสามารถทําได้โดยใส่ C ขนานกับโหลด หรื อขนานกับ
แหล่งจ่าย
ในกรณี ที่ตอ้ งการปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า จาก PF 1 เป็ น PF 2 สามารถคํานวณพิกดั กําลังของตัว
เก็บประจุในหน่วย VAr ได้จากสมการข้างล่างนี้
PF 1 =

kW
= Cosθ1
kVA1

Tanθ1 =

Q1
P

,

PF 2 =

kW
= Cosθ 2
kVA2

, Tanθ 2 =

Q2
P

Q1 = P x tan θ1 = kW x tan θ1

Q2 = P x tan θ2 = kW x tan θ2
ขนาดของตัวเก็บประจุ (kVar) =

Q1 - Q2 = kW tan θ1 - kW tan θ2
= kW (tan θ1 – tan θ2)

การปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าให้สูงขึ้น สามารถช่วยลดการสู ญเสี ยในสายไฟฟ้าลง

8. การติดตั้งตัวเก็บประจุ (การติดตั้ง Capacitor Bank)
1. การติดตั้งแบบศูนย์กลางที่จุดเดียว เพื่อแก้ไขค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ารวมของโรงงาน
2. การติดตั้งเป็ นกลุ่มโหลดย่อยหรื อที่มอเตอร์ขนาดใหญ่เป็ นรายตัว เพื่อแก้ไขค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า
แต่ละ จุด ของโรงงานหรื ออาคาร
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9. ข้ อดีและข้ อเสี ยของการใช้ ตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
ข้ อดี
• เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ โดยมีความสู ญเสี ยน้อยกว่า 0.33%
• เงินลงทุนตํ่าสามารถนํามาใช้ในระบบที่มีขนาดเล็กได้
• มีความยืดหยุน่ มาก เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าให้สอดคล้องกับโหลด
ที่เปลี่ยนแปลงได้
• ไม่ มีส่ ว นที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ ไม่ มีเ สี ย งดังในการทํา งานการเสื่ อ มสภาพการทํา งานตํ่า และไม่ ต ้องมี ก าร
บํารุ งรักษา
• สามารถติดตั้งในบริ เวณใดก็ได้ ใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย
• ปลดออกและต่อเข้ากับโหลดได้รวดเร็ วและง่าย สามารถเปลี่ยนจากโหลดตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้
ข้ อเสี ย
• การเกิดแรงดันเกิน (Over Voltage) เมื่อปลดโหลดออก ดังนั้น จึงควรติดตั้งระบบควบคุมการชดเชยตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้าอัตโนมัติ
• การเกิดเรโซแนนซ์ (Resonance) เมื่อใช้กบั โหลดที่มีฮาร์มอนิ ก (Harmonic) ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่
ต่ออยูใ่ นระบบเกิดความเสี ยหาย ทํางานผิดพลาดหรื อมีอายุการใช้งานสั้นลง
10. ข้ อควรระวังในการใช้ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ า
• เมื่อติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่จุดใดแล้ว แรงดันไฟฟ้าที่จุดนั้นจะมีค่าสู งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น การเลือก
ขนาดพิกดั ของตัวเก็บประจุไฟฟ้าจะต้องคํานึงถึงเรื่ องนี้ดว้ ย
• จุดที่ติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าควรมีการระบายความร้อนดีพอสมควร เพราะความร้อนยิ่งสู งจะทําให้อายุ
การใช้งานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าสั้นลง
• การติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าเข้ากับมอเตอร์โดยตรง ต้องเลือกขนาดตัวเก็บประจุไฟฟ้าให้ดี และต้อง
ติดตั้งให้ถูกวิธี มิฉะนั้นมอเตอร์จะเสี ยหายได้
• ถ้า จะติ ด ตั้ง ตัว เก็ บ ประจุ ไ ฟฟ้ า เข้า ชุ ด (Capacitor Bank) ควรใช้แ บบควบคุ ม อัต โนมัติ เพื่ อ ป้ อ งกัน
อันตรายจากแรงดันเกินที่เกิดขึ้นจากการต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าเข้าไปในระบบมากเกินไป
• อุปกรณ์ไฟฟ้ าบางอย่าง เช่น วงจรเรี ยงกระแสและเตาเผาแบบอาร์ ก สร้างฮาร์ มอนิ กเข้าไปในระบบเมื่อ
ต้องการติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าต้องระวังปั ญหาที่อาจจะเกิดจากฮาร์ มอนิ ก ซึ่ งจะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์
และจะทําให้ตวั เก็บประจุไฟฟ้าเสี ยหายทันที ในกรณี น้ ีตอ้ งให้วิศวกรผูเ้ ชี่ยวชาญช่วยออกแบบชุดตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ป้องกันขึ้นเป็ นพิเศษ
11. การลดความสู ญเสี ยในหม้ อแปลงไฟฟ้ า
ในทางปฏิบตั ิน้ นั หม้อแปลงไฟฟ้ามีกาํ ลังงานสู ญเสี ย 2 ลักษณะ คือ
1. กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยขณะไม่มีโหลด (No Load Loss) หมายถึง กําลังไฟฟ้ าที่สูญเสี ยขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้ า
ยังไม่ได้จ่ายโหลด แต่มีการต่อไฟทางฝั่งปฐมภูมิเข้ากับระบบของการไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นการสู ญเสี ยในแกนเหล็ก
จึงอาจเรี ยกว่า Iron Loss หรื อ Core Loss มีค่าเกือบคงที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั การจ่ายโหลด
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2. กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยขณะมีโหลด (Load Loss) หมายถึง กําลังไฟฟ้ าที่ สูญเสี ยเนื่ องจากความต้านทานของ
ขดลวดขณะที่ หม้อแปลงไฟฟ้ ามีการจ่ายโหลด มีค่าแปรผันตามกระแสยกกําลังสอง เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า
Copper Loss
หม้อแปลงไฟฟ้ามีพิกดั กําลังไฟฟ้าเป็ น kVA โดยทัว่ ไปประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ าจะดีที่สุดเมื่อใช้
งานที่โหลดประมาณ 60-75% ของพิกดั
หากต้องการหาประสิ ทธิ ภาพของหม้อแปลง สามารถคํานวณได้จากสมการข้างล่างนี้
ประสิ ทธิภาพ =

กําลังไฟฟ้าที่จ่าย
กําลังไฟฟ้าที่จ่าย + กําลังไฟฟ้าที่เสี ยไปขณะที่ไม่มีโหลด + กําลังไฟฟ้าที่เสี ยไปขณะมีโหลด

ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดจะเกิดขึ้นเมื่อ Copper Loss = Iron Loss
ประสิ ทธิ ภาพทั้งวัน =

กําลังไฟฟ้าที่จ่าย x ชัว่ โมงที่จ่ายไฟฟ้าในแต่ละวัน

(กําลังไฟฟ้าที่จ่าย x ชัว่ โมงที่จ่ายไฟฟ้ าในแต่ละวัน) +(กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยขณะไม่มีโหลด x 24) +
(กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยขณะมีโหลด x ชัว่ โมงที่จ่ายไฟฟ้ าในแต่ละวัน)

อนึ่ ง โดยปกติแรงดันของระบบไฟฟ้ าจําหน่ายในรอบวันอาจจะไม่คงที่นกั สําหรับระบบไฟฟ้ าของประเทศ
ไทยนั้น ค่าแรงดันใช้งานตามปกติ (ตามทฤษฎี) คือ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส มีค่าแรงดันใช้งานอยูท่ ี่ 380 V และ
ระบบไฟฟ้ า 1 เฟส มีค่าแรงดันใช้งานอยูท่ ี่ 220 V ในกรณี ที่ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ า ณ ตําแหน่งปลายสายไฟ
หรื อตําแหน่ งที่ ห่างจากตูค้ วบคุมไฟฟ้ ามากๆ แล้วพบว่า แรงดันเกิ นแรงดันไปจากแรงดันใช้งานมาก การ
สู ญเสี ยในระบบก็จะมีค่ามากตามไปด้วย เป็ นผลให้มีการสู ญเสี ยในสายและในหม้อแปลงมากขึ้นอีกด้วย
การแก้ไขสามารถทําได้โดยตรวจวัดแรงดันฟ้ าที่ปลายสาย หลายๆ ตําแหน่ง และหลายช่วงเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากพบว่าในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้ ามากๆแล้ว แรงดันในระบบยังเกิ นจากแรงดันใช้งานไปมาก
มาตรการอนุรักษ์พลังงานอันหนึ่ งที่ พึงกระทําได้ คือ ลดแรงดันไฟฟ้ า โดยสามารถปรึ กษากับการไฟฟ้ าใน
พื้นที่เพื่อใช้บริ การปรับลด Tap ของหม้อแปลงให้มีแรงดันไฟฟ้าด้านแรงตํ่าลดลง
12. การลดค่ าความต้ องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด และการบริหารพฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้ า
เนื่ องจากค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด หรื อค่าความต้องการพลังไฟฟ้ า เป็ นค่าใช้จ่ายที่ผใู ้ ช้ไฟส่ วนใหญ่
ต้องการจะลดเป็ นอย่างมาก ดังนั้น ในการบริ หารจัดการการใช้ไฟฟ้ าจึงควรสังเกตพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ า
ไว้เป็ นสําคัญ โดยเครื่ องมือที่ดีในการประกอบการพิจารณาคือ กราฟแสดงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าเป็ นราย
สัปดาห์ (Weekly Load Curve) เพื่อจะได้ทราบว่าช่วงเวลาใด เป็ นช่ วงเวลาที่ มีการใช้ไฟฟ้ าค่อนข้างสู งและ
ควรหลี ก เลี่ ย งการใช้ง านอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มๆกัน นอกจากนี้ ยัง ทํา ให้ท ราบอี ก ว่ า วัน หยุ ด เสาร์ - อาทิ ต ย์ มี
พฤติ กรรมการใช้ไฟฟ้ าเป็ นเช่ นไร เมื่ อพิ จารณาประกอบกับโครงสร้ า งค่ า ไฟฟ้ า แล้ว จะได้ทราบว่า ใน
ช่วงเวลาใดความต้องการพลังไฟฟ้าแพง จะได้ทาํ การหลีกเลี่ยงเสี ย (สําหรับอัตรา TOD) หรื อ ในช่วงเวลาใด
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยแพง จะได้ทาํ การหลีกเลี่ยง (สําหรับอัตรา TOU) ดังนั้น หากทราบโครงสร้างค่าไฟฟ้าของ
โรงงานหรื ออาคารที่รับผิดชอบ และมีกราฟแสดงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแล้ว ก็จะช่วยให้การวางแผนลดค่า
ไฟฟ้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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13. การพิจารณามาตรการอนุรักษ์ พลังงานที่เหมาะสม
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยพิจารณาจาก
• ผลการประหยัดพลังงาน กิ จกรรมที่ มีการประหยัดพลังงานมากจะเป็ นทางเลื อกที่ น่าสนใจมากกว่า
กิจกรรมที่ประหยัดพลังงานได้นอ้ ยกว่า
• เงินลงทุนที่ใช้ กิจกรรมใดที่มีเงินลงทุนตํ่าหรื อไม่จาํ เป็ นต้องใช้เงินลงทุน แต่มีผลการประหยัดพลังงาน
มากถือเป็ นมาตรการที่มีความน่าสนใจที่จะดําเนินการมาก
• ระยะเวลาคืนทุนและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ กิ จกรรมใดที่ มีระยะเวลาคืนทุนสั้นเมื่อเที ยบกับอายุ
การใช้งานถือเป็ นมาตรการที่ น่าสนใจ เนื่ องจากหลังจากที่คืนทุนแล้วผลการประหยัดพลังงานที่ ได้คือ
กําไร
• ระยะเวลาในการดํา เนิ น การ กิ จกรรมที่ ด าํ เนิ น การง่ า ยและใช้ร ะยะเวลาน้อ ยอี ก ทั้ง ไม่ กระทบกับ
กระบวนการผลิตของโรงงานจัดเป็ นมาตรการที่น่าสนใจ
• กําลังคนที่ตอ้ งใช้ กิจกรรมที่ตอ้ งใช้คนมากมักจะเป็ นกิจกรรมที่ยุ่งยาก
การกําหนดว่ากิจกรรมใดหรื อทางเลือกใดควรดําเนินการก่อนหลัง ควรประเมินดังนี้
• การประเมินเบื้องต้น สามารถทําให้เห็นลักษณะความซับซ้อน และศักยภาพเบื้องต้นของแต่ละกิจกรรม
• การประเมินทางเทคนิ ค สามารถทําการประเมินโดยการทดลองจริ งในบางส่ วนของการผลิต หรื อศึกษา
จากมาตรการที่ประสบความสําเร็ จแล้วจากบริ ษทั อื่นหรื อความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
• การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ควรพิจารณาข้อเสนอหรื อกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าการลงทุน
มากที่สุดและมีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุด
วิธีการประเมินแบบง่ายและเป็ นที่ นิยมคื อการประเมิ นจากระยะเวลาคื นทุน (Payback Period) ซึ่ งสามารถ
คํานวณได้ดงั นี้
เงินลงทุนทั้งหมด (บาท)
ผลประหยัดที่ได้รับต่อปี (บาท/ปี )

ระยะเวลาคืนทุน (ปี ) =
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