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โครงการฉลากเขียว
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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label)

“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา
เมือ่นํ ามาเปรยีบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทํ าหนาที่อยางเดียวกัน

ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภคทราบวา
ผลิตภัณฑน้ันเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตามวัตถุประสงค ในสวนผูผลิต
หรือผูจัดจํ าหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกํ าไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑเหลาน้ันมากขึ้น 
ผลักดันใหผูผลิตรายอื่นๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการของตนในดาน
เทคโนโลยโีดยคํ านึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสํ าคัญ ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดการยอมรับของประชาชน
และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวย
ปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน

โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย
ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมันต้ังแตป พ.ศ. 2520  และไดรับการตอบ

สนองจากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศไดมีการจัดทํ า
โครงการฉลากเขียว

ส ําหรบัประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business Council
for Sustainable Development, TBCSD) ไดริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536
และไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม และองคกรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติออกมาเปนรูปธรรม จึงนับวาเปนโครง
การทีเ่กดิจากการรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และองคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํ านักงานมาตร
ฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทํ าหนาที่เปนเลขานุการ

หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ
• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจํ าวัน
• ค ํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวดลอมที่ได

รบัเมือ่ผลิตภัณฑน้ันถูกจํ าหนายออกสูตลาด
• มวิีธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ

ทางสิง่แวดลอมตามที่กํ าหนดไวในขอกํ าหนด
• เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทํ าใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอยกวา
 

 ผลิตภัณฑฉลากเขียว
 ผลติภณัฑทีไ่ดรับการคัดเลือกใหออกขอกํ าหนดสํ าหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก

• กระดาษ • คอมพิวเตอร
• หลอดฟลูออเรสเซนซ • เครื่องซักผา
• ผลติภณัฑส ําเร็จรูปทํ าจากพลาสติกที่ใชแลว • ฉนวนกันความรอน
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• ตูเย็น • บริการประเภทซักแหงและซักอบรีด
• สีอิมัลชัน • น้ํ ามนัหลอลื่น
• เครื่องสุขภัณฑ • แชมพู
• เครื่องปรับอากาศ • ผลิตภัณฑลางจาน
• ถานไฟฉาย • เครื่องเรือนไมยางพารา
• สารซักฟอก • เครื่องเรือนเหล็ก
• สเปรย • บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
• มอเตอร • เครื่องถายเอกสาร
• กอกนํ้ าและอุปกรณตางๆ • บรรจภุณัฑที่นํ ากลับมาเติมหรือใชใหมได
• ผลติภณัฑทํ าจากผา • ผลติภณัฑทํ าความสะอาด
• วัสดุกอสรางที่ใชทดแทนไม • สบู

 

 ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกํ าหนด
 ขอก ําหนดของผลิตภัณฑที่กํ าหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและความเสีย

หายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑน้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํ านึงถึง
• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่สามารถนํ ากลับมาใชไดใหม 

(renewable resources) และที่ไมสามารถนํ ากลับมาใชไดไหม (nonrenewable resources)
• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สํ าคัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมีการ

ผลติ การขนสง การบริโภค และการกํ าจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ
• การนํ าขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชประโยชนอยางอื่น (reuse) หรือ

แปรรูปใชใหม (recycle)

การสมัครขอใชฉลากเขียว
การขอใชฉลากเขียวเปนความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจํ าหนาย หรือผูใหบริการที่ตองการ

แสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะสมัครขอใชฉลากเขียว สามารถ
ขอรับเอกสารเพื่อกรอกขอความไดที่สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและเสียคาสมัคร 1,000 บาท ในแตละรุน
หรอืแบบ หรือเครื่องหมายการคา  สถาบันฯ และสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจ
สอบเอกสารและหลักฐาน และจัดทํ าสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณา
และติดที่ผลิตภัณฑเมื่อผลิตภัณฑผานการตรวจสอบตามขอกํ าหนดแลว ผูสมัครจะตองเสียคาธรรม
เนียมการใชฉลากเขียวเปนจํ านวนเงิน 5,000 บาท ในแตละรุน หรือแบบ หรือเครื่องหมายการคา
โดยสัญญามีอายุไมเกิน 3 ป

ถาทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดที่ :
สํ านักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

124 ซอยสามภพนฤมิตร สุขุมวิท 62 พระโขนง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 741-6350-7 ตอ 206, 208, 301
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 11
โครงการฉลากเขียว

มอเตอร

ประธานอนุกรรมการ

ผศ. ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

อนุกรรมการ

ดร. วิระวรรณ  สมบัติศิริ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

นายนภดล   สฤษดิศุข การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

นายสมชาย โรจนรุงวศินกุล การไฟฟานครหลวง

ดร. พีรศักด์ิ  วรสุนทโรสถ คณะกรรมการเทคโนโลยี  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ดร. สุทิน  เวทยวัฒนะ บรษิทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํ ากัด

นายศิริโชติ  สิงหษา บรษิทั เอบีบี อินดัสทรี จํ ากัด

นายประสงค กํ าธรทักษณา บริษัท สยามอีลินมอเตอร จํ ากัด

นายสุเมธ บุญธนากร บรษิทั ศรีอูทอง จํ ากัด

นายศิริชัย  คันธมาส ผูแทนสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

อนุกรรมการและเลขานุการ

ดร. พงษวิภา หลอสมบูรณ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
     นางสาวปารินดา สุขสบาย
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ขอกํ าหนดฉลากเขียวสํ าหรับมอเตอร
จัดทํ าโดย

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 11
โครงการฉลากเขียว

1. เหตุผล

ผลกระทบหลักของมอเตอรตอสิ่งแวดลอม คือการเกิดมลพิษในระหวางการผลิตและการสิ้น
เปลอืงพลงังานไฟฟาจากการใชงานมอเตอรที่มีประสิทธิภาพการใชงานตํ่ า  เน่ืองจากมอเตอร
ท ําหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกล ในกระบวนการผลิตไฟฟาน้ันตองใช
ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยหลักและมีกาซและสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้น เชน
ฝุนละออง เขมา กากขี้เถา น้ํ าทิ้ง โลหะหนัก ซึ่งหากไมไดรับการจัดการควบคุมและปองกันที่
เหมาะสมแลวจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เกิดปญหามล
พษิทางนํ ้าและอากาศ ตลอดจนการหมดสิ้นไปของทรัพยากรพลังงานธรรมชาติในที่สุด

มอเตอรที่ไดรับฉลากเขียว ตองเปนมอเตอรที่มีประสิทธิภาพการใชงานสูง และไมใชสีพนที่มี
อนุภาคโลหะหนักเปนสวนประกอบซึ่งจะชวยลดมลพิษตอสิ่งแวดลอมลง นอกจากยังสนับสนุน
ใหผูผลิตมอเตอรนํ าวัตถุดิบและเศษวัสดุกลับมาแปรรูปใชใหม (recycle) เพื่อลดการเกิดมูล
ฝอย

2. ขอบเขต

มอเตอร ในทีน้ี่ครอบคลุมเฉพาะ มอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟสที่มีกํ าลังออกที่กํ าหนดไมเกิน 375
กิโลวัตต หรือ 500  แรงมา และมีแรงดันไฟฟาที่ระบุไมเกิน 1,000  โวลต

3. บทนิยาม

บทนิยามอางอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟส มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 867-2532

มอเตอร (motor) หมายถึง เครื่องตนกํ าลังทางกลที่แปรรูปมาจากพลังงานไฟฟา โดยอาศัย
สนามแมเหล็กไฟฟา

พิกัด (rating) หมายถึง คาตัวเลขของปริมาณทางไฟฟาและทางกลทั้งหมดและระบุไวบนแผน
พิกัด และมอเตอรเปนไปตามภาวะที่ระบุเหลาน้ัน
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        คาที่กํ าหนด (rated value) หมายถึง คาตัวเลขของปริมาณที่อยูในพิกัด

        กํ าลังออกที่กํ าหนด (rated output) หมายถึง คาตัวเลขของกํ าลังออกที่รวมอยูในพิกัด

โหลด (load) หมายถึง คาที่เปนตัวเลขของปริมาณทางกลทั้งหมดที่กระทํ ากับมอเตอรที่ขณะใด
ขณะหนึ่ง

ไมมีโหลด (no-load) หมายถึง สถานะของมอเตอรที่หมุนที่ความเร็วปกติในภาวะที่กํ าหนด แต
ไมตองการนํ ากํ าลังออกไปใช

รุน (lot) หมายถึง  มอเตอรแบบเดียวกัน แบบชนิดของหนาที่เหมือนกัน กํ าลังออกที่กํ าหนด
เทากัน จากโรงงานเดียวกัน ที่ทํ าหรือซื้อขายหรือสงมอบในระยะเวลาเดียวกัน

4. ขอกํ าหนดทั่วไป

4.1 ตองไดการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟส
มาตรฐานเลขที่ มอก. 867  หรือ มาตรฐานระหวางประเทศหรือระดับประเทศที่เปนที่
ยอมรับ เชน IEC, NEMA,  JIS  หรือ ผานการทดสอบตามวิธีทดสอบที่กํ าหนดในมาตร
ฐานดงักลาว  ยกเวนรายการประสิทธิภาพการใชงานซึ่งจะกํ าหนดในขอ 5.1

4.2 กระบวนการผลิต การขนสง และการกํ าจัดของเสียหลังใชผลิตภัณฑ ตองเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับของราชการ ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุต
สาหกรรม  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

5. ขอกํ าหนดพิเศษ

5.1 ตองมคีาประสิทธิภาพการใชงานตามพิกัดกํ าลังและความเร็วรอบ ไมต่ํ ากวาที่กํ าหนด
ในตารางที่ 1 โดยวิธีทดสอบกํ าหนดในขอ 6.2

5.2  มีนโยบายและแผนงานในการใชวัตถุดิบและเศษวัสดุที่สามารถนํ ากลับมาแปรรูปใชใหม 
(recycle) ได

5.3   สทีีใ่ชสํ าหรับผลิตภัณฑตองไมมีอนุภาคของโลหะหนัก  ไดแก ปรอทหรือสวนประกอบ
ของปรอท  ตะกั่ว  แคดเมียม โครเมียม หรือ ออกไซดของตะกั่ว แคดเมียม  หรือ
โครเมียม
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ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของมอเตอร
ขนาดของมอเตอร 2 ขั้ว 4 ขั้ว 6 ขั้ว 8 ขั้ว

แรงมา (hp) กโิลวัตต (kW) (~3,000 rpm) (~1,500rpm) (~1,000 rpm) (~750 rpm)
1.0 0.75 75.5 82.5 80.0 74.0
1.5 1.1 82.5 84.0 85.5 77.0
2.0 1.5 84.0 84.0 86.5 82.5
3.0 2.2 85.5 87.5 87.5 84.0
5.0 3.7-4.0 87.5 87.5 87.5 85.5
7.5 5.5 88.5 89.5 89.5 85.5
10.0 7.5 89.5 89.5 89.5 88.5
15.0 11.0 90.2 91.0 90.2 88.5
20.0 15.0 90.2 91.0 90.2 89.5
25.0 18.5 91.0 92.4 91.7 89.5
30.0 22.0 91.0 92.4 91.7 91.0
40.0 30.0 91.7 93.0 93.0 91.0
50.0 37.0 92.4 93.0 93.0 91.7
60.0 45.0 93.0 93.6 93.6 91.7
75.0 55.0 93.0 94.1 93.6 93.0
100.0 75.0 93.6 94.5 94.1 93.0
125.0 90.0 94.5 94.5 94.1 93.6
150.0 110.0 94.5 95.0 95.0 93.6
200.0 150.0-160.0 95.0 95.0 95.0 94.1
250.0 185.0-200.0 95.4 95.0 95.0 94.5
300.0 220.0-250.0 95.4 95.4 95.4 95.4
400.0 300.0-315.0 95.4 95.4 95.4 95.4
500.0 355.0-400.0 95.4 95.8 95.4 94.5

6. วิธีทดสอบ

6.1  ผูผลิตตองยื่นหนังสือ หรือผลการทดสอบ ตามที่กํ าหนดไวในขอ 4.1 แกเจาหนาที่โครง
การฉลากเขียว

6.2   การทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของมอเตอร  ใหทดสอบตามวิธีทดสอบที่กํ าหนด
ใน IEEE-112 (test method B) และใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน ตามแผน
การชกัตัวอยางที่กํ าหนดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แผนการชักตัวอยาง
จํ านวนเครื่องตอรุน จํ านวนตัวอยางตอรุน เกณฑจํ านวนไมผานที่ยอมรับ

นอยกวา 5 ทั้งหมด 0
  5  ถึง 150 5 0
151 ถึง 500 20 1

501  ถึง 1,200 32 2
1,201 ถึง 3,200 50 3

เกิน 3,200 80 5



TGL-15-98

G:\WORK\BIZ\GREENLBL\Criteria\TGL-15-98.doc 9

6.3    ผูผลิตตองแสดงหลักฐานเรื่องนโยบายและแผนงานของบริษัทในการใชวัตถุดิบและเศษ
วัสดุทีส่ามารถนํ ากลับมาแปรรูปใชใหมได      และลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการ
บริษัท ฯ

6.4   ผูผลิตตองแสดงหลักฐานวาสีที่นํ ามาใชสํ าหรับผลิตภัณฑไมมีอนุภาคของโลหะหนัก หลัก
ฐานดังกลาว ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทผูผลิตสีที่ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัด
การของบริษัท หรือผลการวิเคราะหโลหะหนักตามวิธีทดสอบที่กํ าหนดในมาตรฐาน
ระดับประเทศที่เชื่อถือได

หมายเหตุ ผูผลติสามารถนํ าผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการดังตอไปน้ี มายื่นตอเจาหนาที่
โครงการฉลากเขียว
1) ในกรณทีี่บริษัทผูผลิตมอเตอรทดสอบเอง      จะตองมีเจาหนาที่จากสํ านัก

งานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปนผูควบคุมการทดสอบและรับรอง 
หรือ

2) ทดสอบโดยหนวยงานของรัฐบาล เชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย หรือ

3) หองปฏิบัติการเอกชนอิสระ หรือ สถาบันการศึกษา ที่ไดรับการรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห
กรรมขอกํ าหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบ
และหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1300 (ISO/IEC GUIDE
25)  หรือ

4) ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันตางประเทศที่เชื่อถือได
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ภาคผนวก

1. ขัน้ตอนการรางขอกํ าหนดฉลากเขียวสํ าหรับมอเตอร

ค ําจํ ากดัความและขอบเขต

รายละเอียดของมอเตอรและความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ

พิจารณาวัฏจักรชีวิตของมอเตอรตอสิ่งแวดลอม

เปรยีบเทียบและจัดลํ าดับผลกระทบของมอเตอรตอสิ่งแวดลอม

พจิารณาสิง่ที่ทํ าใหมอเตอรมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด

ก ําหนดมาตรฐานดานคุณภาพและดานสิ่งแวดลอมของมอเตอร
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2. รายละเอียดของมอเตอรและความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ

2.1 ประเภทของมอเตอร

โดยทั่วไป มอเตอรที่ใชในงานปจจุบันสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะระบบไฟ
ฟาของแหลงจาย หลักการหมุน และโครงสราง ไดแก

1. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ   (alternating current motors: AC motors) เปนมอเตอรที่ทิศ
ทางการไหลของกระแสไฟฟาในขดลวดของมอเตอรไหลกลับไปมาตลอดเวลา สามารถแบง
ออกเปนชนิดตางๆ ตามความสํ าคัญและสัดสวนของการใชงาน ไดดังน้ี
1.1 มอเตอรเหน่ียวนํ า (induction motors)

1.1.1 มอเตอรเหน่ียวนํ าเฟสเดียว (single-phase introduction motors) แบงเปน
- เริ่มเดินเครื่องดวยการแยกเฟส (split-phase start)
- แบบเริ่มเดินเครื่องดวยตัวเก็บประจุ เดินเครื่องดวยการเหนี่ยวนํ า

(capacitor start induction run)
- แบบเริ่มเดินเครื่องดวยตัวเก็บประจุ เดินเครื่องดวยตัวเก็บประจุ

(capacitor start capacitor run )
- แบบเริ่มเดินและเดินเครื่องดวยตัวเก็บประจุ (capacitor start and run)
- แบบรีพัลชัน (repulsion start)

1.1.2 มอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟส (three-phase induction motors) แบงเปน
- แบบกรงกระรอก (squirrel-cage) แบงออกเปนชนิด single speed, two

speed และ three speed
- แบบโรเตอรพันลวด (wound-rotor) แบงออกเปนชนิด slip ring และ

commutator
1.2 มอเตอรซิงโครนัส (synchronous motors)
1.3 มอเตอรสเต็ปปง (stepping motors)
1.4 มอเตอรแบบมีคอมมิวเทเตอร (commutator motors)

2. มอเตอรไฟฟากระแสตรง (direct current motors: DC motors)
2.1 มอเตอรแบบวงจรขั้วแมเหล็กขนาน (shunt motors)
2.2 มอเตอรแบบวงจรขั้วแมเหล็กอนุกรม (series motors)
2.3 มอเตอรแบบวงจรขัว้แมเหล็กผสม (compound motors)

มอเตอรเหน่ียวนํ าเปนมอเตอรที่ใชกันอยูอยางแพรหลาย เพราะมีความแข็งแรงทนทาน ราคา
ถกู ประสิทธิภาพสูง ความแนนอนในการใชงานสูง และบํ ารุงรักษาสะอาดไดงาย ในปจจุบัน
อาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดใชมอเตอรเหน่ียวนํ าเปนตนกํ าลังกล ขนาดมอเตอร
เหน่ียวน ําสามเฟสจะมีขนาดตั้งแตต่ํ ากวา 1 แรงมาที่แรงดันต่ํ า (110-660 โวลต) จนกระทั่ง
ถงึหลายพันแรงมาที่แรงดันสูง (3.0 กิโลโวลต หรือสูงกวา)
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2.2 วัตถุดิบ

ในระยะแรกที่เริ่มทํ าการผลิตตองนํ าเขาชิ้นสวนประกอบของมอเตอรไฟฟาจากตางประเทศ
แทบทั้งสิ้น ตอมาจึงเริ่มมีการใชวัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบบางชิ้นที่ผลิตขึ้นไดภายในประเทศ
เชน  ลวดทองแดง     ปจจุบันมีการใชวัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบในประเทศมูลคาประมาณ
รอยละ 30 ของปริมาณวัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบทั้งหมด วัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบสํ าคัญ
ทีนํ่ าเขาจากตางประเทศ ไดแก

- แผนเหล็กซิลิคอน (silicon steel sheet)
- เหล็กเพลา (steel bar )
- อะลูมิเนียมแทง (aluminium ingot )
- ฉนวน (insulation )
- ตลับลูกปน (bearing )
- ตัวเก็บประจุ (capacitor)
- สวิตชตัวตอแบบแรงเหวี่ยง (centrifugal switch) ประกอบดวยสวนอยูกับที่หรือคอนแท็ก

(stationary parts) และตัวหมุน (movable parts)
- น้ํ ายาเคลือบ (varnish and varnish tube)
- แผนไฟเบอร (fiber sheet)
- สายไฟฟาตัวนํ า (lead wire)

ส ําหรับวัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบที่ผลิตในประเทศมีอยูหลายอยาง ไดแก
- ลวดทองแดง (copper wire)
- แผนเหล็ก (steel sheet)
- ชิ้นสวนยอย (stationary parts and movable parts) ผูผลิตบางรายใชของในประเทศ
- เหล็กหลอชิ้นสวนตางๆ
- ภาชนะบรรจุกระดาษ (carton box) หรือลังไม (wooden case)
- สกรู/นอตขนาดตางๆ
- สีพน, ทินเนอร

วัตถดิุบภายในสวนใหญจะซื้อจากผูผลิตในประเทศ แตวัตถุดิบบางชนิดสามารถทํ าไดเองในโรง
งานของผูผลิต
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2.3 โครงสรางและการทํ างานพ้ืนฐาน

มอเตอรทํ าหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล  การหมุนของมอเตอรเกิดจากแรงของ
สนามแมเหล็กไฟฟา (magnetic field) 2 ชุด คือที่สเตเตอร (stator) และโรเตอร (rotor)
พยายามที่จะจัดเสนแรงแมเหล็กใหอยูในแนวเดียวกัน การที่สนามแมเหล็กทั้ง 2 ชุดกระทํ า
ลกัษณะดังกลาว ทํ าใหมอเตอรหมุนไดและยิ่งมุมที่แตกตางกันของแนวแกนของสนามแมเหล็ก
ทัง้ทีส่เตเตอรและโรเตอรรวมทั้งความเขมของสนามแมเหล็กมีคามากเทาไร ก็ยิ่งจะทํ าใหเกิด
แรงทางแมเหล็กไฟฟาที่กระทํ าใหแนวของสนามแมเหล็กทั้ง 2 ชุดเคลื่อนเขาหากันมากขึ้นเทา
น้ัน ผลลัพธของแรงกระทํ าอันน้ืคือ แรงบิดของมอเตอรหรือทอรก (torque)

โดยปกติแลวสนามแมเหล็กในมอเตอรแบบตางๆ จะมีทั้งแบบที่หมุนไปรอบๆ ตัวของมอเตอร
และแบบที่หยุดน่ิงอยูกับที่ ตัวอยางแบบสนามแมเหล็กหมุน ไดแก มอเตอรไฟฟากระแสสลับ
ชนิดเหนี่ยวนํ าแบบกรงกระรอก สวนแบบสนามหยุดน่ิง ไดแก มอเตอรไฟฟากระแสตรง

มอเตอรเหน่ียวนํ าแบบกรงกระรอกเปนที่นิยมใชกันมากที่สุด เน่ืองจากโครงสรางที่งาย แข็งแรง
และไมตองใชแปรงถาน (carbon brush) มีการทํ างานเกิดจากสนามแมเหล็กในแกนเหล็ก
(core) ที่เกิดจากขดลวดปฐมภูมิ (primary winding) หมุน     แลวเหน่ียวนํ าโรเตอรที่มีขดลวด
ทติุยภมู ิ (secondary winding) ใหหมุนตาม หรือตัวนํ าในโรเตอรเกิดจากสนามแมเหล็กที่มีคา
คงที่ แตเคลื่อนที่หมุนไปรอบๆ สเตเตอร สนามแมเหล็กจะถูกสงผานชองอากาศ (air gap) มา
เหน่ียวน ําตัวนํ าที่โรเตอร   ทํ าใหเกิดแรงดัน    กระแส      และสนามแมเหล็ก จากโรเตอร
ความเรว็ของสนามแมเหล็กหมุนจากสเตเตอรของมอเตอรเหน่ียวนํ า เกิดจากแรงดันไฟฟา
กระแสสลบัทีป่อนเขาทางสเตเตอร สํ าหรับในระบบ 50 เฮิรตซ ที่ใชกันในประเทศไทยจะทํ าให
สนามแมเหล็กหมุนดวยความเร็วที่ 750 1000 1,500 และ 3,000 รอบตอนาที  สํ าหรับ
มอเตอรแบบ 8  6  4 และ 2 ขั้วตามลํ าดับเราเรียกความเร็วน้ีวาความเร็วซิงโครนัสของ
มอเตอร (synchronous speed)

2.4   กรรมวิธีผลิต

การผลิตมอเตอรไฟฟาน้ันมีการใชวัตถุดิบและสวนประกอบทั้งจากตางประเทศและในประเทศ
โดยจะน ําสวนที่เปนวัตถุดิบมาแปรสภาพใหเปนสวนประกอบของมอเตอรไฟฟาเสียกอน เชน
แผนเหล็กซิลิคอน จะถูกนํ ามาตัดเปนแผนๆ ตามรูปรางและขนาดของสเตเตอรและโรเตอร
แลวนํ ามาประกอบเปนตัวสเตเตอรและโรเตอร  ตัวโรเตอรอาศัยอะลูมิเนียมเปนตัวยึดใหแตละ
แผนติดกัน หรือใชทองแดงแทนในมอเตอรขนาดใหญหรือมอเตอรความเร็วสูง  จากนั้นนํ าชิ้น
สวนตางๆ ไดแก สเตเตอร  โรเตอร คอยล เฟรม (frame) และชิ้นสวนประกอบอื่นๆ มา
ประกอบเขาเปนตัวมอเตอรไฟฟา (รูปที่ 1, 2 และ 3)      ในแตละขั้นตอนการผลิตจะมีการ
ตรวจสอบมิติและสมบัติทางกล เมื่อประกอบเสร็จเรียบรอยจะนํ าไปตรวจสอบทางไฟฟาและ
การท ํางานเพือ่ใหเปนไปตามมาตรฐานที่โรงงานกํ าหนด
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ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑมีขั้นตอนดังตอไปน้ี
1. ตรวจสอบชิ้นงานแตละชิ้น โดยพนักงานที่ทํ าชิ้นสวนนั้น
2. สุมตัวอยางชิ้นสวนขึ้นมาตรวจสอบ โดยเจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพ
3. ตรวจสอบมอเตอรสํ าเร็จรูปที่ผลิตเรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑน้ัน แตละโรงงานใชมาตรฐานตามบริษัทที่
ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค ซึ่งอาจเปนมาตรฐานตามแบบของ JIS (Japanese Industrial
Standard) หรือ IEC (International Electrotechnical Commission) หรือ NEMA  (National
Electrical Manufactures Association)  ส ําหรับประเทศไทยมีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มอเตอรเหน่ียวนํ าเฟสเดียว (มอก 866-2532) และมอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟส (มอก. 867-
2532)

2.5  ลักษณะทั่วไปและการประยุกตใชงาน

ลักษณะทั่วไปและการประยุกตใชงานมอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอรซิงโครนัส มอเตอร
เหน่ียวน ําสามเฟส และมอเตอรเหน่ียวนํ าเฟสเดียวแสดงในตารางที่ 3-6

2.6 อตุสาหกรรมมอเตอร

มอเตอรไฟฟาเปนเครื่องตนกํ าลังที่ความตองการใชงานมีเพิ่มสูงมากขึ้นทั้งทางดานอุตสาห
กรรมและเกษตรกรรม  แตเดิมมอเตอรไฟฟาทั่วไปตองนํ าเขาจากตางประเทศทั้งสิ้น   เมื่อป
พ.ศ. 2515 บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํ ากัด เปนบริษัทแรกที่ขอรับการสงเสริมการลง
ทนุจากส ํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เพือ่ผลิตมอเตอรไฟฟาออกจํ าหนาย   ตอ
มาไดมีผูสนใจจัดต้ังโรงงานผลิตมอเตอรไฟฟาเพิ่มขึ้นอีกหลายราย

จากส ํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในป 2534 มีผูไดรับการสงเสริมการผลิต
มอเตอรไฟฟาชนิดมอเตอรเหน่ียวนํ า จํ านวน 8 ราย (ตารางที่ 7) มีกํ าลังผลิตรวมทั้งสิ้น
1,307,500 เครื่องตอป และจากสถิติกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ในป 2538 มีผูผลิต
มอเตอรไฟฟาในประเทศ 20 ราย เปนผูที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 6 ราย ซึ่งมีกํ าลังการ
ผลติ 2.5 ลานเครื่องตอป หรือประมาณรอยละ 80 ของกํ าลังการผลิตรวมของทั้งประเทศ
ปจจุบันการผลิตมอเตอรไฟฟาในประเทศสามารถสนองความตองการของตลาดในประเทศไทย
ไดเกอืบทั้งหมด ขณะเดียวกันผูผลิตเริ่มใหความสํ าคัญตอการผลิตเพื่อสงออกเพิ่มขึ้น
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2.6.1 การผลิตและการจํ าหนาย

ในระยะแรกมอเตอรไฟฟาที่ผลิตสวนใหญเปนมอเตอรไฟฟาขนาดเล็ก มีขนาดแรงมาต้ังแต
¼ แรงมา ถึง 3 แรงมา เน่ืองจากมีความตองการมอเตอรไฟฟาขนาดเล็กสูงมาก  ตอมามีผู
ผลติบางรายไดผลิตมอเตอรไฟฟาขนาดอื่นๆ ออกมาจํ าหนายเพิ่มขึ้น สถาบันนานาชาติเพื่อ
การประหยัดพลังงาน (IIEC) รายงานวา ในป 2534 มีการผลิตมอเตอรไฟฟาในประเทศไทย
990,000 เครื่อง ซึ่งมีมูลคา ประมาณ 1 พันลานบาท แตเปนมอเตอรขนาดเล็ก (กํ าลังนอย
กวา 1 แรงมา) เสียสวนใหญ

การผลิตมอเตอรไฟฟาในป 2538 มีการขยายตัวเพิ่มขี้นจากปกอน   ตามการขยายตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจและการสงออก จากการสอบถามผูไดรับสงเสริมการลงทุนรายใหญ 4 ราย
ซึง่มกี ําลงัผลิตรวม 1.5 ลานเครื่องตอป หรือรอยละ 60 ของกํ าลังผลิตรวมทั้งประเทศ  ในป
2538 ผลิตมอเตอรไฟฟารวมทั้งสิ้น 1.27 ลานเครื่อง  เพิ่มจากปกอนรอยละ 25.7 โดย
จํ าหนายในประเทศ 1.09 ลานเครื่อง เพิ่มขึ้นรอยละ 15.2  เน่ืองจากความตองการใน
ประเทศเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ  ในขณะที่การจํ าหนายในประเทศชะลอ
ตัวลงจากปกอนเล็กนอย แตยังคงอยูในอัตราสูง เน่ืองจากมีภาวะการแขงขันกันมาก ตารางที่
8 และ 9 แสดงปริมาณการผลิตและการจํ าหนายมอเตอรไฟฟา

2.6.2 การนํ าเขาและการสงออก

ป 2536 มกีารนํ าเขามอเตอรไฟฟากระแสสลับหลายเฟส (AC multiphase motor)
732,900 ตัว รวมมูลคา 727.6 ลานบาท และมีมูลคาการสงออกถึง 370.9 ลานบาท   
(ตารางที่ 9)

จากขอมูลการสงออกของผูผลิต 3 ราย ปรากฏวาในป 2538 มีการสงออกมอเตอรไฟฟาเพิ่ม
ขึ้นถึงรอยละ 50.5 เรงตัวขึ้นมากเมื่อเทียบกับปกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 35.8 เน่ืองจากผูผลิต
ไดมีการพัฒนาทั้งรูปแบบและคุณภาพของสินคาใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่องจนเปนที่ยอม
รบัของตลาดตางประเทศ รวมทั้งการขยายกํ าลังการผลิตเพื่อสงออกมากขึ้น โดยตลาดสงออก
ที่สํ าคัญไดแก ญ่ีปุน ฮองกง เวียดนาม ไตหวัน และประเทศในกลุมอาเซียน

สวนป 2539 พบวาปริมาณการสงออกของมอเตอรเหน่ียวนํ าเฟสเดียวสูงถึง 2,492,179
เครือ่ง โดยมมีูลคา 284,525,235 บาท (ตารางที่ 10) สวนปริมาณการนํ าเขามีจํ านวน
1,444,001 เครื่อง  โดยมีมูลคา 580,170,479 บาท (ตารางที่ 11) นอกจากนี้ยังมีการ
สงออกมอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟสที่มีกํ าลังออกไมเกิน 750 วัตต มีปริมาณการสงออก
177,611 เครื่อง คิดเปนมูลคา 103,656,613 บาท (ตารางที่ 12) และมีปริมาณการนํ า
เขาสูงถึง 4,578,503 เครื่อง สวนใหญจากสิงคโปรและจีน คิดเปนมูลคา 643,121,831
บาท (ตารางที ่13) ส ําหรับมอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟสที่มีกํ าลังออกมากกวา 750 วัตตแตไม
เกิน 75 กิโลวัตต จํ านวน1,208 เครื่อง คิดเปนมูลคา 3,533,719 บาท (ตารางที่ 14)
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สวนปรมิาณการนํ าเขามีจํ านวน 127,112 เครื่อง คิดเปนมูลคา 736,512,122 บาท
(ตารางที ่ 15) ส ําหรบัมอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟสที่มีกํ าลังออกมากกวา 75 กิโลวัตต มี
ปริมาณการสงออก 260 เครื่อง คิดเปนมูลคา 2,365,937 บาท (ตารางที่ 16) และมี
ปรมิาณการนํ าเขาสูงถึง 125,302 เครื่อง มีมูลคา 250,409,836 บาท (ตารางที่ 17)

ส ําหรบัมอเตอรประสิทธิภาพสูงยังไมมีการผลิตในประเทศไทย  และที่นํ าเขาสวนใหญจะมา
จากยโุรปและอเมริกา  และมีเพียงรอยละ 5 ของมอเตอรขนาดใหญที่นํ าเขา

2.6.3 แนวโนมของตลาดในอนาคต

การผลติมอเตอรไฟฟามีแนวโนมขยายกํ าลังการผลิต เพื่อรองรับความตองการของตลาดใน
ประเทศที่จะยังคงเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมใหมในสวนภูมิภาค รวม
ทั้งโรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส ตลอดจนการผลิตเพื่อสงออกยังเติบโตใน
เกณฑดี



TGL-15-98

G:\WORK\BIZ\GREENLBL\Criteria\TGL-15-98.doc 17

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตมอเตอรโดยทั่วไป

เหล็กแผน
ซิลิคอน

สเตเตอร   โรเตอร

เหล็กเพลากลึง
   ฝา (Endshield)

ขดลวด
-พันขดลวดดวยมือ
- พันขดลวดดวย
   เครื่องจักร

     ชุบดวยวารนิช       ประกอบ      ทดสอบ

พนสี

 ผลิตภัณฑ
มอเตอรไฟฟา

เฟรม

Bearing

Terminal
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รูปที่ 2  แผนผงัการผลิตมอเตอรเหน่ียวนํ า

เหล็กเพลา แผนเหล็กซิลิคอน เหล็กแผน

          ตัดตามขนาด ตัดตามขนาด ตัดตามขนาด ตัดตามขนาด
ของเพลา ของโรเตอร ของสเตเตอร ของเฟรม

กลึง หลออัดอะลูมิเนียม เชื่อม ตัดใหเปนรูป
ท ํารองลิ่ม เพื่อยึดแผนเปนตัว เปนตัวสเตเตอร เฟรม

                                       โรเตอร
เจียรนัย อัดเพลา ใสคอลยเขา เชื่อมรอยตอ

เขากับโรเตอร กับสเตเตอร แตงใหเรียบรอย

ใสตัวหมุน* ประกอบสเตเตอร
(movable part) เขากับเฟรม

ตรวจความเรียบรอย ใสวัสดุหุมขอบรู
เพื่อรอยสายไฟ

ใสพัดลม* เชื่อมตัวเก็บประจุ*

ประกอบโรเตอร
ใสตลับลูกปนที่เพลา เขากับสเตเตอร

ใสคอนแท็ก*
                                                                                                  (stationary part)

ตอขั้วคอนแท็กเขา
                                                                                                   กับคอยลสตารต*

ใสแอรดีเฟกเตอร*

ตรวจสอบมอเตอรไฟฟาสํ าเร็จรูป

ที่มา:  เอกสาร [2]    เกบ็รอการจํ าหนาย
หมายเหตุ:  * เฉพาะมอเตอรเหน่ียวนํ าเฟสเดียว
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รูปที่ 3  ตัวอยางการผลิตมอเตอรเหน่ียวนํ าแบบกรงกระรอก

ที่มา:  บริษัทผูผลิต (กค. 2540)
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ตารางที่ 3  ลักษณะทั่วไปและการประยุกตใชงานของมอเตอรไฟฟากระแสตรง
ชนิด ทอรกขณะเริ่มเดินเครื่อง

(%)
ทอรกสูงสุดขณะ
เดินเครื่อง (%)

ความเร็วรอบ
 (%)

การควบคุมความ
   เร็วรอบ (%)

การประยุกตใชงานและขอสังเกตทั่วไป

Shunt, constant
speed

Medium-usually  limited  to
less than 250 by a starting
resistor but may be increased

Usually limited to about 200
by commutation

5-10 Increase up to 200 by
field control; decrease by
armature-voltage control

Essentially for constant-speed applications requiring medium
starting torque. May be used for  adjustable speed not
greater than 2:1 range. For centrifucal pumps, fans, blowers,
conveyors,  woodworking machines, machine tools, printing
presses

Shunt, adjustable
speed

Same as preceding Same as preceding 10-15 6:1 range  by    field
control,   lowered below
base speed by
armature-voltage control

Same as above ,for applications requiring adjustable speed
control,either constant torque or constant output

Compound High-up to 450,  depending
upon degree of compounding

Higher than shunt-up to
350

Varying,    depending  on
degree of    Compounding-
up  to 25-30

Not usually used but may
be up to 125 by field
control

For drives requiring high starting torque and only fairly
consant speed;pulsating loads with flywheet action. For
plunger pumps,shears,conveyors,crushers,bending rolls
,punch presses,hoists

Series Very high-up to 500 Up to 400 Widely variable,    high at
no-load

By series rheostat For drive requiring  very  high  starting  torque  and  where
adjustable,varying speed is satisfactory.   This motor is
sometimes called the traction motor.    Loads  must  be
positively connected , not belted.      For  hoists,  cranes,
bridges,car dumpers. To prevent overspeed, lightest load
should not be much less than  15    to  20% of full-load
torque

ที่มา:  เอกสาร [3]
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 ตารางที่ 4  ลักษณะทั่วไปและการประยุกตใชงานของมอเตอรซิงโครนัส
ชนิดของการออกแบบ มอเตอรซิงโครนัสชนิดความเร็วสูง

( สูงกวา500 รอบตอนาที)
มอเตอรซิงโครนัสชนิดความเร็วตํ่ า

( ตํ่ ากวา500 รอบตอนาที)
Starting torque
(% of normal)

Up to 120 low 40

Pull-in torque
(% of normal)

100-125 30

Pull -out torque(%) Up to 200 Up to 180
Starting current(%) 500-700 200-350
Slip Zero Zero
Power factor High ,   but varies with load and with excitation High,   but varis with excitation
Efficiency(%) Highest of all motors,  92-96 Highest of all motors, 92-96
Typical applications Fans,blowers,degenerator,line shafts,centrifucal pumps and

compressors, reciprocating pumps and compressor, Useful for power-
factor correction. Constant speed. Frequency changers.

Lowed-speed direct-connected loads such as reciprocating compressors
when started  unloaded, degenerators,rolling mills,band mills,ball mills,
pumps. Useful for power-factor control.Constant speed.Fly wheel used
for pulsating loads.

ที่มา:  เอกสาร [3]
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ตารางที่ 5  ลกัษณะทั่วไปและการประยุกตใชงานของมอเตอรเหนี่ยวนํ าสามเฟส
ชนิด ก ําลังงาน

(แรงมา)
ทอรกขณะเริ่ม
เดนิเครื่อง* (%)

ทอรกสูงสุด*
(%)

กระแสไฟฟาขณะเริ่มเดิน
เครื่อง* (%)

สลิป
(%)

ตัวประกอบ
ก ําลัง (%)

ประสิทธิภาพ
(%)

การประยุกตการใชงาน

General-purpose,
normal torque and
starting current,
NEMA class A

0.5-500 HP   Poles  torque
1.5     2      175
1.5     4      250
5.0     2      150
5.0     4      185
100    2      105
100    4      125
500    2        70
500    4        80

Up to 225 but not
less than 200

500-1000 Low,3-5 High, 87-89 High, 87-89 Constant-speed loads where excessive starting torque is not needed and
where high starting current is tolerated.     Fans,blowers,centrifucal
pumps,most machinery tool,
woodworking tools,line shafting.Lowest in cost. May require reduced
voltage starter. Not to be subjected to sustained overloads,because of
heating.Has high maximum torque

General-purpose,
normmal torque,
low starting current,
NEMA class B

0.5-500 Same as above About    the same
as class
About may be less

About 500-550,less
than average of class A

3-5 A little lower
than class A

87-89 Same as class A-advantage over Class  A is lower starting current,but
power factor slightly less

High torque,Low
starting current,
NEMA class C

3-200 200-250 190-225 About  same   as
class B

3-7 Less than
class A

82-84 Constant-speed loads requiring fairly high starting torque and lower
starting current. Conveyors,compressors,crushers,
agitators,reciprocating pumps.Maximum torque at standstill

High torque,medium
and high slip,NEMA
Class D

3-150 Medium slip 350 High
slip 275-315

Usually same as
standstill torque

Medium slip 400-
800,high slip 300-
500

Medium 7-
11;high,12
-16

Low Low Medium slip.Highest starting torque of all squirrel-cage motors.Used for
high-inertia loads such as shears,  punch presses,die stamping,bull-
dozers, boilers.Has very high average accelerating torque. High slip used
for elevators,hoists,and so on,on intermittent loads

Low starting torque,
either normal starting
current,NEMA Class E,
or low starting current,
NEMA Class F

40-200 Low,not less than 50 Low,but not less
than 150

Normal 500-1000,
low
300-500

1 to 3.5 About same
as class A or
Class B

About same as class
A or Class B

Direct-connected loads of low inertia requiring low starting torque,such as
fans and centrifucal pumps.
Has high efficiency and low slip

Wound-rotor 0.5-5000 Up to 300 225-275 Depends upon external
rotor resistance but
may be as low as 150

3-50 High,with rotor
shorted same
as class A

High,with rotor
shorted the same as
class A,but low when
used with rotor
resistor for speed
control

For high-starting-torque loads where very low starting current is required
or where torque must be applied very gradually and where some speed
control(50%)  is needed. Fans, pumps, conveyors, hoists,  cranes,
compressors.Motor with speed control more   expensive   and  may
require maintenance.

หมายเหตุ:  * รอยละของคาโหลดเต็มพิกัด
ที่มา:  เอกสาร [3]
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ตารางที่ 6  ลกัษณะทั่วไปและการประยุกตใชงานของมอเตอรเหนี่ยวนํ าเฟสเดียว
ชนิด ทอรกขณะเริ่ม

เดินเครื่อง
(% )

ราคาเปรียบ
เทียบโดย

ประมาณ (%)

เบรกดาวน  ทอรก
(%)

กระแสไฟฟาขณะ
เริ่มเดินเครื่อง ที่

115  โวลต

ตวัประกอบกํ าลัง
(%)

ประสิทธิภาพ
(%)

กํ าลังงาน
(แรงมา)

การประยุกตใชงานและขอสังเกตทั่วไป

General-purpose
split-phase motor

90-200
Medium

85 185-250
Medium

23
1/4 hp

56-65 62-67 1/20 to 3/4 Fan,blowers,office appliances,food-preparation
machine.Low-or medium-starting torque,low-
inertia loads. Continuous-operation loads. May
be reversed.

High-torque split -
phase motor

200-275
 High

65 Up to 350 32
High

1/4 hp

50-62 46-61 1/6 to 1/3 Washing machines,sump pumps,home
workshops,oil burners.Medium-to
 high-starting torque loads.May be reversed

Permanent-split
capacitor motor

60-75
Low

155 Up to 225 Medium 80-95 55-65 1/20 to3/4 Direct-connected fans,blowers,centrifucal
pumps.Low-starting torque loads.Not for belt
drives.May be reversed.

Permanent-split
capacitor motor

Up to 200
Normal

155 260 - 80-95 55-65 1/6 to3/4 Belt-driven or direct-drive fans,blowers,
centrifucal pumps,oil burners.Moderate-starting
torque loads.May be reversed

Carpacitor-start
general-purpose
motor

Up to 435
Very high

100 Up to 400 - 80-95 55-65 1/8 to 3/4 Dual voltage. Compressors,stokers,conveyors,
pumps.Belt-driven loads   with  high   static
friction.May be reversed.

Capacitor-start
capacitor-run motor

380
High

190 Up to 260 - 80-95 55-65 1/8 to 3/4 Compressors,stokers,conveyors,pumps.High
torque loads. High power factor.Speed may be
regulated.

Shaded-pole motor 50 - 150 - 30-40 30-40 1/300 to
1/20

Fans,toys,Hair dryers,unit heaters. Desk fans.
Low-starting torque loads.

ที่มา:  เอกสาร [3]
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ตารางที่ 7  ผูไดรับการสงเสริมผลิตมอเตอรไฟฟาชนิดมอเตอรเหน่ียวนํ า
ผูไดรับการสงเสริมการลงทุน ก ําลงัการผลิต

(เครื่อง/ป)
ขนาดที่ผลิต
(แรงมา)

1. บรษิัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํ ากัด 77,000 1/6-15
2. บรษิทั บูรพาการไฟฟาอุตสาหกรรม จํ ากัด 76,000 1/4-10
3. บรษิัท ยามาบิชิ อิเลคทริค จํ ากัด 86,000 1/20-3
4. บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี
    (ประเทศไทย ) จํ ากัด

210,000 นอยกวา 30

5. บรษิัท กุลธรยูนิเวอรแซลอีเล็คทริค จํ ากัด 240,000 1/200-1
6. Mr. Tatsuya Ogoshi 420,000 1/4-20
7. บรษิทัสยามอีลีน มอเตอร จํ ากัด 105,500 1-1,000
8. บรษิทัมางซู อิเลคทริค แมชชิน จํ ากัด 93,000 1/4-100

รวม 1,307,500 -
ที่มา:  สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ป 2534 [4]
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ตารางที่ 8  ปรมิาณการผลิตและการจํ าหนายมอเตอรเหน่ียวนํ า
หนวย: เครื่อง

ป ปริมาณการ
ผลิต

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
จากปกอน (%)

ปริมาณการ
จํ าหนาย

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
จากปกอน (%)

การสงออก อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
จากปกอน (%)

2527 163,000 3.0 171,200 9.5 n.a n.a

2528 157,000 -3.7 147,500 -13.8 n.a n.a

2529 170,300 8.5 155.300 +5.3 n.a n.a

2530 326,300 91.6 290,500 87.1 n.a n.a

2531 403,200 23.6 358.900 23.5 n.a n.a

2532 546,471 13.2 423,926 18.1 n.a n.a

2533 624,107 36.7 583,962 37.8 57,700 18.3

2534 717,956 15.0 583,775 0 103,028 78.6

2535 787,858 9.7 747,396 28.0 59,375 -42.4

2536 893,899 13.5 783,662 4.9 87,828 47.0

2537 1,009,40
3

12.9 949,174 21.1 118.542 35.8

2538 1,269,05
3

25.7 1,093,918 15.2 178,545 50.5

หมายเหตุ:  สอบถามจากผูประกอบการ 4 ราย ยกเวนการสงออกซึ่งสอบถามจากผูประกอบการ 3 ราย ที่มีการสงออก
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย [5]
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ตารางที่ 9  สรุปภาวะการตลาดของมอเตอรไฟฟาในประเทศไทย
ป การผลิต การน ําเขา การสงออก

ปริมาณ
(เครื่อง)

มูลคา
(ลานบาท)

ปริมาณ
(เครื่อง)

มูลคา
(ลานบาท)

ปริมาณ
(เครื่อง)

มูลคา
(ลานบาท)

2531
AC/DC<37.5 W NA NA 9,960,000 446,300 5,489,000 728.8
AC/DC>37.5 W NA NA 212,400 62.9 199,700 71.9
AC single-phase NA NA 212,500 105.7 27,200 12.0
AC multi-phase NA NA 227,300 439.4 15,310 5.49

DC motors NA NA 587,300 112.8 582,500 94.8
รวม 433,800 546.5 8,190,000 1,170 6,310,000 913.0

2532
AC/DC<37.5 W NA NA 27,780,000 678.9 12,020,000 1,140
AC/DC>37.5 W NA NA 329,200 59.3 1,200,000 431.2
AC single-phase NA NA 569,300 190.3 40,800 22.7
AC multi-phase NA NA 433,500 593.9 33,400 8.3

DC motors NA NA 2,210,000 1.13 4,177 2.2
รวม 469,740 593.9 31,320,000 2,700 13,300,000 1,600

2533
AC/DC<37.5 W NA NA 37,820,000 1,110 18,390,000 1,690
AC/DC>37.5 W NA NA 297,500 64.6 963,00 323.5
AC single-phase NA NA 1,600,000 396.0 27926 15.6
AC multi-phase NA NA 950,500 672.3 646,200 34.38

DC motor NA NA 2,900,000 324.3 82,400 20.1
รวม 1.20 868.1 43,560,000 2,560 20,110,000 2,090

2534
AC/DC<37.5 W NA NA 45,920,000 1,690 22,140,000 2,100
AC/DC>37.5 W NA NA 1,330,000 167.9 3,130,000 526.3
AC single-phase NA NA 1,950,000 225.3 36,994 13.5
AC multi-phase NA NA 723,330 816.9 1,710,000 67.91

DC motors NA NA 3,980,000 905.9 1,210,000 49.4
รวม 986,021 1,020 53,900,000 3,810 28,560,000 2,760

2535
AC/DC<37.5 W NA NA 47,240,000 2,000 27,900,000 2,370
AC/DC>37.5 W NA NA 975,900 117 9,850,000 701.5
AC single-phase NA NA 808,000 207.7 109,100 46.2
AC multi-phase NA NA 273,900 611.3 2,370,000 104.6

DC motors NA NA 1,810,000 496.5 4,030,000 139.0
รวม NA NA 51.1 3,430 44,250,000 3,360

2536
AC/DC<37.5 W NA NA 45,870,000 2,641 40,820,000 3,240
AC/DC>37.5 W NA NA 801.669 151.4 17,550,000 266.7
AC single-phase NA NA 1,040,000 385.3 227,700 93.1
AC multi-phase NA NA 732,900 727.6 7,170,000 370.9

DC motors NA NA 2,340,000 649.8 5.57 238.1
รวม NA NA 50,780,000 4,550 71,340,000 4,210

หมายเหตุ:  NA = ไมมีขอมูล
ที่มา:  เอกสาร [6]
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ตารางที่ 10  ปรมิาณการสงออกของมอเตอรเหน่ียวนํ าเฟสเดียวในป 2539
ประเทศ ปริมาณ (เครื่อง) มูลคา (บาท) ประเทศ ปริมาณ (เครื่อง) มูลคา (บาท)

อาหรับอิมิเรต 16 21,497 คูเวต 1,795 751,911
อารเจนตินา 19 8,594 ลาว 141 718,699
ออสเตรเลีย 1986 1,364,159 เลบานอน 73 35,225
บังคลาเทศ 50 37,605 ศรีลังกา 135 132,370
เบลเยียม 43,342 107,917,440 โมรอคโค 59 40,714
บัลกาเรีย 3 2,570 พมา 5 4,149
เบนิน 2 10,072 มอลตา 5 5,736
ไอวอรี โคต 25 29,178 มอริตัส 5 1,272
จีน 43,044 2,543,512 มาเลเซีย 29,095 6,856,475
ไซปรัส 2,509 1,653,625 เนเธอรแลนด 13 14,566
เยอรมัน 138 85,845 นิวซีแลนด 1 2,277
อียิปต 23,125 12,743,576 โอมาน 2,200 918,294
สเปน 1,500 1,009,339 ฟลิปปนส 22,841 7,519,584
ฝร่ังเศส 22,638 1,682,008 ซาอุดิอาราเบีย 10 9,030
อังกฤษ 115 99,402 ซูดาน 30 81,185
ฮองกง 513,137 43,753,287 สวีเดน 322 841,282
ฮอนดูรัส 27 26,703 สิงคโปร 2,970 1,589,373
อินโดนีเซีย 180 134,694 ตุรกี 410 11,012
อินเดีย 4,420 2,647,127 ไตหวัน 1,000 246,960
อิตาลี 401 472,265 อเมริกา 29,017 14,814,751
ญี่ปุน 1,744,903 73,328,797 เวียดนาม 367 264,116
กัมพูชา 1 10,184 อัฟริกาใต 98 68,024
เกาหลีใต 2 12,715 รวม 2,492,179 284,525,235
ที่มา:  กรมศุลกากร

ตารางที่ 11  ปรมิาณการน ําเขาของมอเตอรเหน่ียวนํ าเฟสเดียวในป 2539
ประเทศ ปริมาณ (เครื่อง) มูลคา (บาท) ประเทศ ปริมาณ (เครื่อง) มูลคา (บาท)

เบลเยียม 1 6,034 อิสราเอล 50 2,533,000
บัลกาเรีย 910 1,524,412 อินเดีย 15,357 1,307,308
บราซิล 1,728 718,980 อิตาลี 2,839 9,169,382
สวีเดน 8 358,507 ญี่ปุน 127,334 54,575,125
จีน 167,170 75,866,940 เกาหลีใต 187,689 48,931,248
สาธารณรัฐเชค 750 1,298,515 มาเลเซีย 177,742 100,035,400
เยอรมัน 659 6,548,078 เนเธอรแลนด 42 291,472
เดนมารก 4 57,248 นอรเวย 25 167,586
เอกควาดอร 1 774 นิวซีแลนด 6 7,343
สเปน 4 189,326 โรมาเนีย 940 1,319,134
ฟนแลนด 27 2,127,489 สวีเดน 20 58,188
ฝร่ังเศส 1,944 5,472,520 สิงคโปร 551,361 170,195,234
อังกฤษ 130 1,214,249 ไตหวัน 185,415 59,385,420
ฮองกง 1,785 995,638 อเมริกา 7,860 35,082,778
อินโดนีเซีย 12,200 733,151 รวม 1,444,001 580,170,479
ที่มา:  กรมศุลกากร
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ตารางที่ 12  ปรมิาณการสงออกของมอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟสที่มีกํ าลังออกไมเกิน 750 วัตต ป  2539
ประเทศ ปริมาณ (เครื่อง) มูลคา (บาท) ประเทศ ปริมาณ (เครื่อง) มูลคา (บาท)

เบลเยียม 25,340 9,335,428 กัมพูชา 19 80,040
เบนิน 11 13,238 ลาว 48 1,453,855
คองโก 4 2,475 โมรอคโค 15 16,218
จีน 4,200 108,250 พมา 1 33,985
เยอรมัน 1 119,585 มาเลเซีย 10,019 5,554,721
เดนมารก 1 218,497 ฟลิปปนส 6,593 4,052,610
อียิปต 3,520 1,295,326 ซูดาน 840 344,976
ฮองกง 84 105,756 สิงคโปร 711 604,411
อินโดนีเซีย 15,502 8,585,834 ไตหวัน 4,426 766,938
อินเดีย 1,200 132,453 อเมริกา 31 868,859
ญี่ปุน 105,044 69,904,174 เวียดนาม 1 58,984

รวม 177,611 103,656,613
ที่มา : กรมศุลกากร

ตารางที่ 13  ปรมิาณการน ําเขาของมอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟสที่มีกํ าลังออกไมเกิน 750 วัตต ป  2539
ประเทศ ปริมาณ (เครื่อง) มูลคา (บาท) ประเทศ ปริมาณ (เครื่อง) มูลคา (บาท)

อารเจนตินา 3 12,159 อิสราเอล 44 261,363
ออสเตรีย 156 1,528,866 อินเดีย 170 174,939
ออสเตรเลีย 6,207 3,662,369 อิตาลี 5,815 39,024,036
เบลเยียม 360 775,743 ญี่ปุน 174,837 87,428781
บัลกาเรีย 80 55,704 เกาหลีใต 351,186 69,028,682
บราซิล 55 105,270 ลักแซมเบิรก 6 169,217
แคนาดา 176 516,097 เม็กซิโก 200 8,527
สวิสเซอรแลนด 283 4,669,055 มาเลเซีย 321,930 65,286,790
จีน 1,087,759 61,745,779 เนเธอรแลนด 277 1,469,329
คอสตา 1 38,832 นอรเวย 44 179,510
เชคโกสโลวาเกีย 177 190,980 นิวซีแลนด 6 2,085
เยอรมัน 6,038 55,124,494 ฟลิปปนส 10 356
เดนมารก 435 2,131,532 รัสเซีย 56 55,080
โดมินิกา 5 64,508 โซโลมอน 4 9,861
สเปน 219 580,456 สวีเดน 1,302 5,164,589
ฟนแลนด 234 8,134,866 สิงคโปร 2,307,708 78,380,855
ฝร่ังเศส 891 9,891,639 สโลเวเนีย 25 551
อังกฤษ 3,588 19,173,494 ตุรกี 670 608,826
ฮองกง 38,621 981,551 ไตหวัน 120,000 33,927,139
ฮังการี 76 388,646 อเมริกา 6,973 47,696,351
อินโดนีเซีย 141,873 44,465,920 อัฟริกาใต 2 1,492
ไอรแลนด 1 5,512 รวม 4,578,503 643,121,831
ที่มา:   กรมศุลกากร
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ตารางที่ 14  ปรมิาณการสงออกของมอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟส ที่มีกํ าลังออกมากกวา 750 วัตตแต
ไมเกิน 75 กิโลวัตต ในป 2539
ประเทศ ปริมาณ (จํ านวน) มูลคา (บาท)

ออสเตรเลีย 1,008 755,160
เยอรมัน 7 58,186
ญี่ปุน 16 277,035
เกาหลี 28 216,155
ลาว 13 828,392
มาเลเซีย 3 26,574
ฟลิปปนส 59 1,143,103
สิงคโปร 54 180,580
ไตหวัน 20 48,534
รวม 1,208 3,533,719
ที่มา:  กรมศุลกากร

ตารางที่ 15  ปรมิาณการน ําเขาของมอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟสที่มีกํ าลังออกมากกวา 750 วัตต แต
ไมเกิน 75 กิโลวัตต ในป 2539

ประเทศ จ ํานวน (เครื่อง) มูลคา (บาท) ประเทศ จ ํานวน (เครื่อง) มูลคา (บาท)
ออสเตรีย 376 11,081,924 อินเดีย 7,721 13,266,976
ออสเตรเลีย 1,552 15,863,632 อิตาลี 1,202 24,981,229
เบลเยียม 507 2,529,727 ญี่ปุน 4,419 70,003,176
บัลกาเรีย 422 1,751,008 เกาหลีใต 415 3,876,366
แคนาดา 2 107,532 มาเลเซีย 575 5,294,901
สวิตเซอรแลนด 332 5,405,071 เนเธอรแลนด 14 600,908
จีน 5,597 26,670,273 นอรเวย 1 49,637
เชคโกสโลวาเกีย 8,783 3,244,407 นิวซีแลนด 1 500
เยอรมัน 33,266 139,747,193 โปแลนด 3,439 31,185,866
เดนมารก 799 4,136,925 โรมาเนีย 25 420,385
สเปน 61 523,653 รัสเซีย 3,844 15,882,693
ฟนแลนด 331 20,255,229 สวีเดน 2,030 35,486,169
ฝร่ังเศส 2,738 51,838,644 สิงคโปร 24,385 67,317,165
กินี 1 21,581,397 ตุรกี 3,294 13,297,683
ฮองกง 585 10,528,865 อเมริกา 1,886 24,390,366
ฮังการี 59 578,621
อินโดนีเซีย 868 2,273,78 รวม 127,112 736,512,122
ที่มา:  กรมศุลกากร
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ตารางที่ 16  ปรมิาณการสงออกของมอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟสที่มีกํ าลังออกมากกวา 75 กิโลวัตตป 2539
ประเทศ ปริมาณ (เครื่อง) มูลคา (บาท)

จีน 210 1,340,466
เยอรมัน 1 140,399
ฮองกง 40 57,638
ญี่ปุน 1 236
ลาว 4 460,000
ฟลิปปนส 2 162,432
สวีเดน 1 174,562
สิงคโปร 1 30,204
รวม 260 2,365,937
ที่มา:  กรมศุลกากร

ตารางที่ 17  ปรมิาณการน ําเขาของมอเตอรเหน่ียวนํ าสามเฟสที่มีกํ าลังออกมากกวา 75 กิโลวัตตป 2539
ประเทศ ปริมาณ(เครื่อง) มูลคา (บาท)

ออสเตรีย 8 366,313
ออสเตรเลีย 196 14,851,492
เบลเยียม 1 368,107
จีน 358 22,443,914
เยอรมัน 227 37,638,348
เดนมารก 3 334,198
ฟนแลนด 17,062 80,576,952
ฝร่ังเศส 29 3,778,587
อังกฤษ 30 7,664,517
อินเดีย 6 339,765
อิตาลี 13 3,282,673
ญี่ปุน 135 14,755,494
เกาหลี 18 18,645,461
มาเลเซีย 3 285,496
เนเธอรแลนด 4 38,495
โปแลนด 11 1,721,754
โรมาเนีย 41 2,069,297
รัสเซีย 2 202,425
สวีเดน 81 1,534,525
สิงคโปร 104,040 2,064,986
ไตหวัน 47 19,314,374
อเมริกา 2,987 18,132,663
รวม 125,302 250,409,836
ที่มา:  กรมศุลกากร
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3. มอเตอร

3.1 คาความสูญเสียในมอเตอร

คาความสูญเสียตางๆ ในมอเตอร เกิดจากโครงสรางทางไฟฟา ทางกล และการเปลี่ยนแปลง
ทางไฟฟาดังตอไปน้ี

1. คาความสูญเสียที่สเตเตอร (stator losses) จะอยูในรูปของความรอนเกิดจากกระแสไหลที่
ผานของขดลวดที่มีความตานทานอยูภายใน (I2R)

2. คาความสูญเสียที่แกนเหล็ก (core losses) เกิดจากพลังงานที่ใชในการเปลี่ยนทิศทางของ
สนามแมเหล็กที่ไหลอยูในแกนเหล็ก (hysteresis losses) รวมทั้งความสูญเสียที่เกิดจาก
กระแสไหลวนในแกนเหล็ก (eddy current losses)

3. ความสูญเสียที่โรเตอร (rotor losses) อยูในรูปความรอนเชนเดียวกับสเตเตอรแตเกิดที่ขด
ลวดในโรเตอร

4. คาความสูญเสียจากแรงลมและแรงเสียดทาน (windage and friction losses) เกิดจากแรง
เสียดทานในตลับลูกปนและแรงตานของครีบระบายอากาศที่ตัวมอเตอร โดยรวมแลวการ
สูญเสียที่แกนเหล็ก การสูญเสียจากแรงลมและแรงเสียดทาน เปนคาสูญเสียที่มีคาคงที่และ
ไมขึ้นกับโหลดของมอเตอรเรียกโดยรวมวา “คาความสูญเสียขณะที่มอเตอรไมมีโหลด”
(no-load losses)

5. คาการสูญเสียจากภาระการใชงาน (stray losses) เปนผลจากคาความสูญเสียที่เกิดจาก
ความถี่ในแกนเหล็กที่โรเตอร คากระแสไหลวนในขดลวดที่สเตเตอร คาความสูญเสียจาก
คากระแสฮารโมนิกในตัวนํ าของโรเตอรขณะที่มีโหลด   คาสนามแมเหล็กรั่วไหลที่เกิดจาก
กระแสโหลด ซึ่งการสูญเสียที่สเตเตอร โรเตอร และจากภาระการใชงาน จะเพิ่มขึ้นตาม
ขนาดของโหลด เรียกโดยรวมวา “คาความสูญเสียขณะมีโหลด”

คาความสญูเสียที่กลาวมาแลว สามารถแบงแยกตามลักษณะการทํ างานของมอเตอรไดอีกแบบ
หน่ึงดังน้ี
1. คาความสูญเสียขณะมอเตอรไมมีโหลด (no-load losses) ประกอบดวยคาความสูญเสีย

จากแกนแมเหล็ก และคาความสูญเสียทางกล
2. คาความสูญเสียขณะมอเตอรมีโหลด   (load losses)    ประกอบดวยคาความสูญเสียที่ส

เตเตอร คาความสูญเสียที่โรเตอรและคาความสูญเสียจากภาระการใชงาน
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3.2 การปรับปรุงและออกแบบ

มอเตอรประสิทธิภาพสูงมีการออกแบบที่ปรับปรุงใหมีความสูญเสียจากสวนตางๆลดลง โดย
ปรับปรุงคุณภาพจากจุดตางๆดังน้ี

1. ปรับปรุงคุณภาพของแกนเหล็ก มอเตอรธรรมดาทั่วๆไปใชเหล็กแผนที่มีองคประกอบของ
คารบอนตํ่ า (low carbon laminated steel) สํ าหรับตัวแกนเหล็กที่สเตเตอรและโรเตอรซึ่ง
แกนเหล็กดังกลาวมีคาความสูญเสียสูง       แตในมอเตอรประสิทธิภาพสูงจะใชแผนเหล็ก
ซลิิคอนคุณภาพสูง (high grade silicon steel) ซึ่งมีคาความสูญเสียลดลงถึงครึ่งหน่ึง

2. ใชแผนเหล็กที่บางกวา การลดความหนาของแผนเหล็กที่ใชทํ าแกนเหล็กทั้งในสเตเตอรและ
โรเตอร จะชวยลดการสูญเสียจากกระแสไหลวน (eddy current loss)

3. ลดชองอากาศระหวางสเตเตอรและโรเตอร     การลดชองอากาศที่เปนทางเดินของสนาม
แมเหลก็ไฟฟาจากสเตเตอรไปยังโรเตอร จะทํ าใหสนามแมเหล็กไฟฟาที่ผานชองอากาศมา
ถงึโรเตอรมีความเขมสูงขึ้น  ลดปริมาณสนามแมเหล็กรั่ว  ทํ าใหมอเตอรกินพลังงานไฟฟา
ลดลง เพื่อผลิตแรงบิดเทาเดิมและยังลดความสูญเสียจากภาระการใชงานดวย

4. เพิม่ปรมิาณของตัวนํ า ในมอเตอรรุนธรรมดาจะใชลวดทองแดงที่มีขนาดพอดีกับกระแสสูง
สุดที่เกิดจากโหลดของมอเตอร แตในมอเตอรประสิทธิภาพสูงจะใชลวดทองแดงที่สเตเตอร
มีขนาดใหญขึ้น เพื่อลดความตานทานในขดลวด โดยขนาดของตัวนํ าจะใหญกวาประมาณ
รอยละ 35 ถึง 40 สวนในโรเตอรจะมีการออกแบบใหตัวนํ าในโรเตอร และวงแหวนปดหัว
ทายมีขนาดใหญขึ้น เพื่อลดความตานทานเชนกัน

5. ออกแบบรองสล็อตใหมและทํ าใหแกนเหล็กที่สเตเตอรยาวขึ้น เพื่อที่จะรองรับลวดทองแดง
ทีม่ขีนาดใหญขึ้น ทํ าใหตองออกแบบรองสล็อตใหม และขยายความยาวของแกนเหล็กออก
ไป เพื่อรองรับและลดความหนาแนนของสนามแมเหล็ก ซึ่งแกนเหล็กที่ยาวขึ้นเปนการเพิ่ม
พืน้ทีส่งผานสนามแมเหล็กไฟฟา และยังเปนผลตอตัวประกอบกํ าลัง (power factor) ที่ดี
ขึ้นดวย

6. ออกแบบรูปรางของพัดลมระบายความรอนใหม    การออกแบบพัดลมใหมจะทํ าใหชวยลด
แรงเสียดทานและเพิ่มอัตราการไหลของลมใหระบายความรอนไดดีขึ้น

7. ใชตลับลูกปนที่ดีขึ้น  เพื่อใหแรงเสียดทานนอยลง ลดการสูญเสียทางกลจากแรงเสียดทาน

จากการการปรบัปรงุการออกแบบ ทํ าใหมอเตอรประสิทธิภาพสูงมีประสิทธิภาพสูงกวามอเตอร
ธรรมดารอยละ 2-4 ในมอเตอรขนาดใหญ และรอยละ 4-7 ในมอเตอรขนาดที่ต่ํ ากวา 5.5
กิโลวัตต (7.37 แรงมา)  มอเตอรประสิทธิภาพสูงสวนใหญเหมาะสมที่จะใชในเครื่องจักร
ธรรมดาๆ  ไดเปนอยางดี เชน พัดลมแบบตางๆ ปมหอยโขง เครื่องอัดอากาศ
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3.3 การวัดประสิทธิภาพ

การวดัหาประสทิธภิาพทํ าไดโดยนํ าคากํ าลังงานขาออกหารดวยคากํ าลังงานขาเขา ซึ่งวิธีการหา
ก ําลงังานขาเขาและขาออกนั้น มีดวยกันหลายวิธี สามารถแบงออกเปนวิธีการหลักๆได 2 วิธี
ดังน้ี

1. การวดักํ าลังงานที่ขาออกโดยตรง (direct measurement of output)
2. การหาคาความสูญเสียโดยไมใชการวัดโดยตรง (determination of losses without output

measurement)

วิธกีารทดสอบหาคาประสิทธิภาพของมอเตอร  มีหลายสถาบันที่เปนที่ยอมรับและใชกันโดยทั่ว
ไปไดแก
1. Institute of Electrical and Electronics Engineer,Inc.: IEEE 112
2. International Electrotechnical Commission: IEC 34-2
3. Japanese Electrotechnical Committee: JEC 37
4. British Standard: BS 269
5. Canadian Standards Association: CSA C-390
6. American Standards Association Incorporated: ANSI C50-20

เน่ืองจากคาประสิทธิภาพของมอเตอร ขึ้นอยูกับการคิดคาความสูญเสียจากภาระการใชงาน
CSA และ IEEE-112 Test method B คิดคาความสูญเสียจากภาระการใชงานจากการคํ านวณ
จากคาที่วัดได   IEC คิดคาความสูญเสียจากภาระการใชงาน โดยใหมีคาคงที่เทากับรอยละ 0.5
ของพลงังานขาเขา สวน JEC ไมคิดคาความสูญเสียจากภาระการใชงาน ทํ าใหผลการคิดคาประ
สทิธภิาพของมอเตอรจากแตละสถาบันไมสามารถเปรียบเทียบกันได  (ตารางที่ 18)

ตารางที่ 18  ประสิทธิภาพของมอเตอรขนาดเดียวกันจากสถาบันตางๆ
สถาบัน ประสทิธภิาพที่พิกัดกํ าลัง (%)

7.5 แรงมา 20 แรงมา
CSA C-390 80.3 86.9
IEEE 112, Test Method B 80.3 86.9
IEC 34-2 82.3 89.4
BS 269 82.3 89.4
JEC 37 85.0 90.4
ที่มา:  NEMA
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4. ผลกระทบของมอเตอรตอสิ่งแวดลอม

ผลกระทบของมอเตอรตอสิ่งแวดลอม เมื่อพิจารณาตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ (ตารางที่ 19)
สามารถแบงผลกระทบหลักไดเปน 2 ระยะ คือ ในระหวางการผลิต และในระหวางการใชงาน

ตารางที่ 19  ผลกระทบเบื้องตนของมอเตอรตอสิ่งแวดลอม
หวัขอทางสิ่งแวดลอม วัฏจักรชีวิตของมอเตอร

(environmental aspect) กอนผลิต ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใช ทิง้หลังใช
การใชทรัพยากร (resource use) เชน วัตถุดิบ
พลงังาน น้ํ า   1)   6)     10) ×
การเกิดวัตถุอันตราย (hazardous substance)   2)   7) × ×
การปลอยมลสารไปสู
(emission/release of pollutant into)

- อากาศ    3)*   8) × ×
- น้ํ า    4)* × × ×
- ดิน × × × ×

ขยะมลูฝอย/ของเสีย (waste)     5)*   9) ×    13)

ผลกระทบอืน่ๆ (other impacts)    11) ×
ความเหมาะสมสํ าหรับการใช (fitness for
use)

    ×

ความปลอดภัย (safety)    12) ×
หมายเหตุ  มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกํ าหนด

มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกํ าหนด
× ไมเก่ียวของ
* มีขอบังคับตามกฏหมายเชน พระราชบัญญัติโรงงาน
1) ไฟฟา น้ํ ามัน เหล็ก 7) NOx, SOx
2) สีวารนิช 8) CO2, CO
3) ควัน เขมา ที่เกิดจากการเชื่อม 9) บรรจุภัณฑ

กลิ่นระเหยของวารนิชในการชุบ 10) พลังงานไฟฟา
คอยล ไอของอะลูมิเนียม 11) เสียง ความรอน

4) น้ํ าหลอเย็น 12) การตอลงดิน การตอสายไฟ
5) กากสี คราบวารนิช 13) สวนใหญนํ ากลับมาแปรรูปใชใหม
6) น้ํ ามัน ไดยกเวนเชือกและฉนวนไมรา
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4.1 ในระหวางการผลิต

ในระหวางการผลิตมอเตอรไฟฟา มีการใชวัตถุดิบ เชน เหล็ก ทองแดง และใชพลังงานไฟฟา
สวนการเชื่อมจะมีควันและเขมาเกิดขึ้น เกิดไอระเหยของอะลูมิเนียม นอกจากนี้ยังมีการระเหย
ของสีพนและวารนิชซึ่งอาจเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจของผูที่อยูในบริเวณใกลเคียง 
เน่ืองจากมักผสมวารนิชกับโทลูอีน กอนการชุบคอยล ในการผลิตยังกอใหเกิดน้ํ าเสียและกาก
ของแขง็ เชน กากสีและคราบวารนิชที่พอกเยิ้มออกมา ซึ่งควรนํ าไปกํ าจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ

4.2 ในระหวางการใชงาน

มอเตอรทํ าหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกล ในกระบวนการผลิตไฟฟาตองใช
ทรพัยากรธรรมชาติเปนปจจัยหลัก อาทิเชน ทรัพยากรพลังงานเชื้อเพลิง ทรัพยากรนํ้ าและ
อากาศ ดิน และทรัพยากรมนุษย และมีกาซและสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้น อาทิ
เชน ฝุนละออง เขมา กาซและธาตุ ไอนํ้ า เสียง กาก ขี้เถา น้ํ าทิ้ง โลหะหนัก ซึ่งหากไมไดรับการ
จัดการควบคุมและปองกันที่เหมาะสมแลวจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย
ของประชาชน เกิดปญหามลพิษทางน้ํ าและอากาศ ตลอดจนการหมดสิ้นไปของทรัพยากรพลัง
งานธรรมชาติในที่สุด

ในป 2539 ประเทศไทยมีการใชเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาเทียบเทาน้ํ ามันดิบรวมทั้ง
สิ้น 19,230 พันตัน เพิ่มขึ้นจากป 2538 รอยละ 15  โดยแยกตามชนิดการใชเชื้อเพลิง ดังน้ี
1) ปริมาณการใชกาซธรรมชาติรวมทั้งสิ้น 347,589.3 ลานลูกบาศกฟุต หรือเฉลี่ย 952.3

ลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มจากป 2538 รอยละ 13.3 เปนสัดสวนรอยละ 43.8 ของการใช
เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาทั้งระบบ ซึ่งเปนสัดสวนของภาครัฐรอยละ 65.7  ภาค
เอกชนรอยละ 34.3

2) ปริมาณการใชน้ํ ามันเตารวมทั้งสิ้น 5,072.9 ลานลิตร หรือเฉลี่ย 13.9 ลานลิตรตอวัน
เพิ่มขึ้นจากป 2538 รอยละ 3.7 เปนสัดสวนรอยละ 24.8 ของการใชเชื้อเพลิงในการผลิต
พลังงานไฟฟาทั้งระบบ โดยเปนสัดสวนของภาครัฐรอยละ 99.9 ภาคเอกชนรอยละ 0.1

3) ปรมิาณการใชถานหินนํ าเขาและลิกไนตรวมทั้งสิ้น 16,463.9 พันตัน หรือเฉลี่ย 45.1
พันตันตอวัน เพิ่มขึ้นจากป 2538 รอยละ 21.1 เปนสัดสวนรอยละ 21.3 ของการใชเชื้อ
เพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาทั้งระบบ ซึ่งเปนสัดสวนของภาครัฐรอยละ 99.6 ภาคเอก
ชนรอยละ 0.4

4) ปริมาณการใชน้ํ ามันดีเซลรวมทั้งสิ้น 1,325.6 ลานลิตร หรือเฉลี่ย 3.6 ลานลิตรตอวัน
เพิ่มขึ้นจากป 2538 รอยละ 74.3 เปนสัดสวนรอยละ 6 ของการใชเชื้อเพลิงในการผลิต
พลังงานไฟฟาทั้งระบบ และเปนการใชในภาครัฐทั้งหมด

การใชเชื้อเพลิงในภาคการผลิตไฟฟาน้ีมีอัตราสูงเปนอันดับสองรองจากภาคคมนาคมขนสง สง
ผลใหมลภาวะถูกปลดปลอยสูสภาพแวดลอมในอัตราที่สูงดวยเชนกัน หน่ึงในสี่ของกาซ
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คารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่สํ าคัญ ถูกปลดปลอยออกจากภาคการผลิตไฟฟา
นอกจากนั้นภาคการผลิตไฟฟายังปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด ฝุน และเถาเปนจํ านวนมาก
สืบเนื่องมาจากการใชถานหินและลิกไนตที่เพิ่มขึ้น ในปพ.ศ. 2534 กาซคารบอนไดออกไซดที่
ปลอยมาจากภาคการผลิตไฟฟามีประมาณ 34,690 พันตัน หรือประมาณรอยละ 36 ของกาซ
คารบอนไดออกไซดจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดหรือรอยละ27 ของกาซคารบอนไดออก
ไซดในประเทศ หรือประมาณรอยละ 8  เมื่อเปรียบเทียบกับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ในทวีปเอเซีย (ไมรวมจีน) นอกจากนี้ภาคการผลิตไฟฟายังปลดปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ออกไซดของไนโตรเจนและมีเทนประมาณรอยละ 50 ของปริมาณการปลอยทั่วประเทศ

การใชเชื้อเพลิงในภาคการผลิตไฟฟาไมเพียงกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในประเทศเทา
น้ัน แตยังมีผลกระทบไปยังระดับภูมิภาคและระดับโลกในที่สุดในแงของการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิโลก ซึ่งอาจจะไมสงผลใหเห็นชัดทันตาในชั่วชีวิตน้ี แตเมื่อสะสมมากขึ้น ผลตาง ๆ คง
สามารถจับตองเปนรูปธรรมได ฝนกรดเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ประเทศตางๆ ในภูมิภาคใหความ
สนใจ เน่ืองจากฝนกรดสามารถแพรกระจายขามขอบเขตประเทศไดโดยการพัดพาของอากาศ
ปญหาฝนกรดมักเปนผลจากการผลิตไฟฟา เชน การผลิตไฟฟาที่อํ าเภอแมเมาะ จังหวัดลํ าปาง
เน่ืองจากโรงไฟฟาแหงน้ีใชลิกไนตที่มีองคประกอบของกํ ามะถันเปนเชื้อเพลิง

โรงไฟฟาแตละประเภทจะมีประเด็นสิ่งแวดลอมที่ตองไดรับการจัดการและควบคุมแตกตางกัน
ไป โรงไฟฟาพลังความรอนที่ตองใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา เชน ถานหิน น้ํ ามัน และกาซ
ธรรมชาต ิ และการกํ าจัดขยะหรือสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิต ในสวนของโรงไฟฟาพลังน้ํ า
จะเกีย่วของกบัการสรางเขื่อนและอางเก็บน้ํ า เพื่อใชแรงดันของนํ้ าเปนพลังงานในกระบวนการ
ผลติไฟฟา ถึงแมวาทรัพยากรนํ้ าจะเปนทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนไมหมดสิ้นไปก็ตามแต
การกอสรางเขื่อนและอางเก็บน้ํ าน้ันกอใหเกิดปญหาขัดแยงอยางมากกับการใชประโยชน
ทรพัยากรธรรมชาติหลายดาน เชน ทรัพยากรปาไม การใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและ
ท ํากนิการเกษตรกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากการกอสรางเขื่อนและอางเก็บน้ํ าจํ าเปนตองใชพื้นที่ปา
บางสวนเปนอางเกบ็น้ํ า การกอสรางเขื่อนปดกั้นลํ าน้ํ าที่เคยไหลตามธรรมชาติ เมื่อสภาพลํ าน้ํ า
เปลีย่นไป ระบบนเิวศวทิยาแหลงน้ํ ายอมเปลี่ยนไปดวย คุณภาพนํ้ าในอางเก็บน้ํ าและลํ าน้ํ าทาย
น้ํ าเปลี่ยนแปลงสงผลใหสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวในแหลงน้ํ าตองเปลี่ยนแปลงวัฏจักรชีวิตเชน
เดียวกัน

การสงกระแสไฟฟาจากแหลงผลิตไปยังแหลงผูใชไฟจํ าเปนตองสงผานระบบไฟฟาแรงดันสูง 
ประเด็นสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับระบบสงไฟฟาพลังสูงคือผลกระทบจากสนามแมเหล็กไฟฟาที่
มตีอระบบสื่อสารในบริเวณใกลเคียง

ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการกอสรางและการผลิตไฟฟา
- การใชทรัพยากรธรรมชาติในการกอสรางโรงไฟฟาและในกระบวนการผลิตไฟฟา
- การหมดสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถทดแทนได
- การเกิดของเสียจากการกอสรางโรงไฟฟาและจากกระบวนการผลิตไฟฟา
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- การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมในการผลิตไฟฟาพลังน้ํ า
- การสญูเสยีพืน้ทีป่าไมและพื้นที่การเกษตรสํ าหรับการสรางเขื่อนและอางน้ํ า
- การสูญเสียพื้นที่อยูอาศัยของสัตวปา
- การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาของแหลงน้ํ า
- ปญหาขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรนํ้ า
- ตองอพยพโยกยายราษฎรที่อาศัยอยูในพื้นที่อางเก็บน้ํ า

ผลกระทบสิ่งแวดลอมในการผลิตไฟฟาพลังความรอน
- การใชทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติที่สิ้นเปลือง
- การควบคุมปริมาณการปลดปลอยฝุนละออง เขมา และกาซเสีย จากปลองโรงไฟฟาสู

บรรยากาศ
- มลภาวะทางเสียง
- การปลอยนํ ้าทิง้และนํ้ ารอนที่ระบายจากระบบหลอเย็น
- การก ําจัดขยะหรือสิ่งที่เหลือจากขบวนการผลิต

ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากระบบสงไฟฟาแรงสูง
- ผลกระทบจากสนามแมเหล็กไฟฟาตอระบบสื่อสารและโทรคมนาคมในบริเวณใกลเคียง
- ผลกระทบดานทัศนียภาพของบริเวณที่สายสงพาดผาน
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ตารางที่ 20  ปริมาณการใชไฟฟาของภาคงานตางๆ1)

หนวย: Gwh
ป บานเรือน ชุมชน2) อุตสาหกรรม3) การเกษตร อื่นๆ4) รวม

2529 5,795.1 5,998.7 10,162.7 56.7 31.2 22,034.
2530 6,135.5 7,331.2 11,319.4 61.3 46.8 24,894.2
2531 6,253.5 8,847.6 12,951.8 67.4 132.4 28,252.7
2532 7,024.6 10,108.2 15,431.0 89.7 180.3 32,833.8
2533 8,087.6 11,982.8 17,928.0 96.2 247.6 38,342.2
2534 9,152.1 13,975.5 19,813.3 93.8 362.9 43,397.6
2535 10,258.8 18,049.1 20,406.1 117.6 472.1 49,303.7
2536 11,932.7 21,448.3 22,372.8 129.9 395.7 56,279.4
2537 12,893.8 20,116.6 28,920.1 95.7 484.2 62,510.4
2538 14,621.5 23,026.3 32,859.0 102.8 615.3 71,224.9
2539 16,047.4 25,782.4 34,645.3 124.4 754.8 77,354.3
ที่มา:  EGAT, MEA PEA and POF. [9]
หมายเหตุ: 1) Excluding private generation for own use.

2) Including government and non-profit organizations.
3) Classified by TSIC code and including mining since 1992.
4) Temporary customers.

ตารางที่ 21  ปรมิาณการใชไฟฟาของอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 1)

    หนวย : Gwh
ประเภทของ  ป
อุตสาหกรรม  2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539

1. Food and Beverages 3,369.7 3,944.4 4,033.8 3,768.7 4,568.1 5,131.5 5,230.5
2. Textiles 3,927.8 4,356.8 4,584.5 4,33.2 5,509.4 5,723.8 5,780.4
3. Wood and Furniture 329.7 434.8 419.3 511.8 619.6 673.7 660.1
4. Paper 790.9 841.2 972.4 644.1 1,102.3 1,256.6 1,210.2
5. Chemical 2,777.0 3,051.8 3,442.5 3,973.5 4,782.2 5,306.2 5,656.7
6. Non-Metalic 2,535.2 2,494.7 2,279.5 3,442.8 4,429.6 5,034.4 5,765.7
7. Basic Metal 1,458.8 1,584.1 1,612.0 2,008.0 2,603.5 3,282.5 3,340.1
8. Fabricated Metal 2,115.8 2,872.9 2,347.8 2,823.0 4,278.6 5,225.4 5,824.4
9. Other 2)  (Unclassified) 623.1 232.6 714.3 867.7 1,026.8 1,224.9 1,177.2

            รวม 17,928.0 19,813.3 20,406.1 22,372.8 28,920.1 32,859.0 34,645.3
ที่มา:  EGAT, MEA and PEA [9]
หมายเหตุ:  1)  Excluding private generation for own use

2)  Including mining and quarrying



TGL-15-98

G:\WORK\BIZ\GREENLBL\Criteria\TGL-15-98.doc 39

5.   เอกสารอางอิง

[1] จรสั บุณยธรรมา. มอเตอรไฟฟา. วารสารสสท. ฉบับเทคโนโลยี มิ.ย.-ก.ค. 2536 ปที่ 19
ฉบับที่ 109.  หนา 108-111.

[2] รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท ป 2527.  กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ส ํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม.

[3] มอเตอรไฟฟา.   เอกสารประกอบการสัมมนา. 20มิถุนายน 40  โรงแรมโซนทวินทาวเวอร
กรุงเทพ . หนา 11-14.

[4] ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม . พฤษภาคม 2535. หนวยอุตสาหกรรม ฝายวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย.

[5] สรุปภาวะธุรกิจ-อุตสาหกรรม 2538 และแนวโนม 2539. หนวยอุตสาหกรรม ฝายวิชา
การ  ธนาคารแหงประเทศไทย. หนา 338-340.

[6] Thailand’s Energy-Efficiency Industry: Potential for Investment. 1995. International
Institute for Energy Conservation. p. 31-36.

[7] พลกิโฉม...อุตสาหกรรมไทย โครงการมอเตอรประสิทธิภาพสูง. 2539. กองภาคอุตสาห
กรรม ส ํานักงานการจัดการดานการใชไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.

[8] The Environmental Vision of Industries. 1994.  Industrial Structure Council Global
Environment Committee.  Ministry of International Trade and Industry. Japan. 247 p.

[9] รายงานไฟฟาของประเทศไทย ป2539. กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม.

[10] Electricity:Meeting Need With Least Environmental Impacts. 1995 .Thailand
Environment Institute.

_______________________________


