คําถาม-คําตอบ ที่เกี่ยวของกับ
ขอกําหนดเกี่ยวกับแรงดันเปลี่ยนแปลงสําหรับการเชื่อมตอมอเตอรในระบบไฟฟาแรงต่ํา
(1) ในอาคารหลายแหงอาจมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type เปนจํานวนมาก โดย
เครื่ อ งปรั บ อากาศเหล า นี้ มี โ อกาสที่ จ ะใช ง านพร อ มกั น หากประเมิ น ตามข อ กํ า หนดดั ง กล า วซึ่ ง
กําหนดใหพิจารณาโหลดเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งทั้งหมดเปน “โหลดมอเตอรรวม” ขนาดใหญเพียงตัว
เดียว อาจสงผลใหไมผานการประเมินจะดําเนินการอยางไร
• ตามขอกําหนดฯระบุไวชัดเจนวา “โหลดมอเตอรรวม หมายถึงกลุมของมอเตอรในระบบของผูใชไฟฟา
รายเดียวกันและมีการสตารทใชงานพรอมกัน จะพิจารณาเปนอุปกรณเพียงตัวเดียวซึ่งมีขนาดพิกัด
เทากับผลรวมของขนาดพิกัดของมอเตอรแตละตัว” ในทางปฏิบัติเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type
จํานวนหลายตัวแมจะมีโอกาสใชงานพรอมกัน แตมีโอกาสนอยมากที่จะเริ่มสตารทใชงานพรอมกัน
ดังนั้นในการประเมินจึงพิจารณาจากโหลดเครื่องปรับอากาศแตละตัว มิใชพิจารณาจากโหลดมอเตอร
รวมของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งทั้งหมด
(2) การประเมินแรงดันเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดฯจะนําระยะเวลาของการเกิดแรงดันเปลี่ยนแปลงมา
พิจารณาดวยหรือไม
• ขอกําหนดฯอางอิงขีดจํากัดและวิธีการประเมินแรงดันเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน IEC 61000-3-3
61000-3-5 และ 61000-3-11 ซึ่งมาตรฐานเหลานี้ไมไดพิจารณาถึงระยะเวลาของการเกิดแรงดัน
เปลี่ยนแปลง แตจะพิจารณาเฉพาะขนาดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันสูงสุดและต่ําสุดเทานั้น
(3) กรณีที่สตารทมอเตอรแบบสตาร/เดลตา ในชวงระหวางการเปลี่ยนจากสตารเปนเดลตามอเตอรจะไมได
รับไฟฟาจากแหลงจายและจะเปลี่ยนสถานะเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา ในชวงที่ตอกลับเขาระบบไฟฟา
แบบเดลตามีโอกาสที่มุมเฟสระหวางแหลงจายไฟและเครื่องกําเนิดไฟฟาจะหางกัน 180 องศา ซึ่งจะทํา
ใหเกิดกระแสกระชากสูงไดถึง 12 - 14 เทาสงผลใหแรงดันเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีคาสูงมาก แต
ชวงเวลาที่เกิดกระแสกระชากจะคอนขางสั้นมาก ในกรณีนี้จะพิจารณาอยางไร
• หากกระแสกระชากดังกลาวเกิดขึ้นในชวงเวลาสั้นมากๆ คือตั้งแตซับไซเคิลจนถึงไมกี่ไซเคิล กระแส
กระชากดังกลาวอาจไมเขาขายที่จะตองประเมินตามขอกําหนดฯฉบับนี้ แตหากกระแสกระชากเกิดขึ้น
เปนเวลานานกวานั้นจึงจะเขาขายที่ตองประเมินตามขอกําหนดฯ
(4) ขอกําหนดดังกลาวไดจัดทําแลวเสร็จหรือยัง และจะสงผลกระทบตอผูใชไฟฟาอยางไรบาง ซึ่งดูแลวมี
แนวโนมจะสงผลกระทบกับธุรกิจประเภท SME โดยตรงเนื่องจากทําใหตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น และจะ
พิจารณาอยางไรใหมีความยุติธรรมกับผูใชไฟฟามากที่สุด
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• ขอกําหนดดังกลาวไดจัดทําแลวเสร็จ โดยสามารถ Download เอกสารไดจากเว็บไซตของการไฟฟานคร
หลวง www.mea.or.th ในหัวขอความรูเกี่ยวกับไฟฟา สําหรับประเด็นผลกระทบที่อาจมีตอผูใชไฟฟา
นั้น เนื่องจากการไฟฟานครหลวงตองการควบคุมระดับแรงดันเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดจากการสตารท
มอเตอรมิใหสงผลกระทบกับผูใชไฟฟารายอื่นๆที่มิไดเปนผูสรางปญหา และยึดหลักวาผูที่สรางปญหา
ควรเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุงแกไขปญหานั้น จึงเปนที่มาของการออกขอกําหนด
ดังกลาว
(5) นอกจากขอดีในการออกขอกําหนดฯที่กลาวมาแลว การไฟฟาไดคํานึงถึงมีขอเสียอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นอีก
หรือไม
• เนื่องดวยคํานึงถึงผลกระทบอื่นๆที่อาจมีตอผูใชไฟฟา ทานผูวาการฯจึงไดมีคําสั่งใหพิจารณาประเด็น
การประชาสัมพันธใหหนวยงาน/บุคคลภายนอกทราบดวย จึงเปนที่มาของการจัดการประชุมรับฟง
ขอคิดเห็นในวันนี้
(6) โปรแกรมตารางประเมินที่ใชในการคํานวณคาแรงดันเปลี่ยนแปลงตามที่อางถึงในขอกําหนดฯสามารถ
ขอรับไดจากที่ไหน
• สําหรับผูที่ตองการโปรแกรมตารางประเมินขางตน สามารถติดตอขอรับผานทางอีเมลไดที่ คุณมนัส
อรุณวัฒนาพร : manata@mea.or.th
(7) ใครเปนผูมีหนาที่ในการตรวจประเมินตามขอกําหนดฯขางตน
• เจาหนาที่การไฟฟานครหลวงสํานักงานเขตพื้นที่ที่ผูใชไฟฟาติดตอขอใชไฟฟาเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการตรวจประเมินตามขอกําหนดฯ ทั้งนี้การไฟฟานครหลวงไดมีการจัดอบรมภายในหนวยงาน
ใหกับเจาหนาที่สํานักงานเขตถึงรายละเอียดและวิธีการประเมินตามขอกําหนดขางตนแลว
(8) ในกรณีผูใชไฟฟารายเดิมที่มีการติดตั้งมอเตอรเพิ่มเติม จะตองทําการตรวจประเมินตามขอกําหนดฯ
ดวยหรือไม
• ถาไมไดมีการขอเปลี่ยนแปลงขนาดมิเตอร ในเบื้องตนเจาหนาที่การไฟฟาจะไมเขาไปตรวจประเมินกับ
ผูใชไฟฟารายเดิม อยางไรก็ตามการไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์เขาไปตรวจประเมินเพิ่มเติมในภายหลัง
หากได รั บ เบาะแสว า มอเตอร ข องผู ใ ช ไ ฟฟ า รายเดิ ม นั้ น ไม เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขหรื อ ขี ด จํ า กั ด ใน
ขอกําหนดฯ และสงผลกระทบกับผูใชไฟฟารายขางเคียง
(9) สําหรับโรงงานขนาดเล็กที่ใชมอเตอรขนาด 5 kW จํานวน 10 ตัว ในการประเมินจะพิจารณาจากขนาด
ของ “โหลดมอเตอรรวม” ซึ่งมีคาเทากับ 5 x 10 = 50 kW หรือไม
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• ขึ้นอยูกับลักษณะการทํางานของมอเตอรทั้ง 10 ตัวนั้น หากมอเตอรทั้ง 10 ตัวเริ่มสตารทใชงานไมพรอม
กัน การประเมินจะแยกพิจารณาจากมอเตอรแตละตัว แตหากมอเตอรทั้ง 10 ตัวเริ่มสตารทใชงานพรอม
กัน การประเมินจะพิจารณาจาก “โหลดมอเตอรรวม” ของมอเตอรทั้ง 10 ตัว ซึ่งมีขนาดเทากับ 50 kW
(10) ขอกําหนดฉบับนี้จะบังคับใชกับผูใชไฟฟารายใหมเทานั้น หรือจะใชบังคับกับผูใชไฟฟารายเดิมที่ได
จายไฟไปแลวดวย
• ผูใชไฟฟารายใหมตองปฏิบัติตามขอกําหนดฯจึงจะอนุญาตใหเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟาได แต
สําหรับผูใชไฟฟารายเดิมเบื้องตนเจาหนาที่การไฟฟาจะไมเขาไปตรวจประเมิน อยางไรก็ตามหากการ
ไฟฟาไดรับรองเรียนจากผูใชไฟฟารายขางเคียงวาการสตารทมอเตอรของผูใชไฟฟารายเดิมนั้นสราง
ปญหา การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการเขาไปตรวจประเมินผูใชไฟฟารายเดิมนั้น ซึ่งหากไม
เปนไปตามขอกําหนดฯก็ตองปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามขอกําหนดฯ
(11) สมมติโรงงานมีมอเตอร 10 ตัว หากมอเตอร 9 ตัวแรกเริ่มทํางานไปกอน แลวจึงคอยเริ่มสตารทมอเตอร
ตัวที่ 10 ในการประเมินมอเตอรตัวที่ 10 จะพิจารณาเฉพาะมอเตอรตัวที่ 10 ตัวเดียวใชหรือไม หรือตอง
พิจารณาผลของมอเตอร 9 ตัวแรกที่เริ่มทํางานไปแลวดวย
• ในกรณีนี้การประเมินมอเตอรตัวที่ 10 จะพิจารณาเฉพาะมอเตอรตัวที่ 10 เพียงตัวเดียว เนื่องจากมอเตอร
9 ตัวแรกไมไดเริ่มสตารทใชงานพรอมกับมอเตอรตัวที่ 10
(12) ขีดจํากัดแรงดันเปลี่ยนแปลงที่ระบุไวในขอกําหนดฯ มีความเหมาะสมกับระบบไฟฟาในประเทศไทย
มากนอยเพียงใด และสามารถผอนผันโดยการปรับเพิ่มขีดจํากัดไดหรือไม
• ขีดจํากัดแรงดันเปลี่ยนแปลงในขอกําหนดฯอางอิงมาจากมาตรฐาน IEC ซึ่งถือวาเปนมาตรฐานสากลที่
ใชกันทั่วโลก มิใชมาตรฐานของประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชอางอิงได
สําหรับประเด็นการผอนผันขีดจํากัดแรงดันเปลี่ยนแปลงนั้น กอนหนาที่จะออกขอกําหนดฯฉบับนี้ การ
ประเมินผลกระทบจากการสตารทมอเตอรในระบบไฟฟาแรงต่ํา จะอางอิงจากขีดจํากัดของแรงดัน
กระเพื่อมตาม “ขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม” ซึ่ง
กําหนดขีดจํากัดแรงดันเปลี่ยนแปลงไวสูงสุดไมเกิน 3% ทั้งนี้การไฟฟานครหลวงพิจารณาเห็นวา
ขีดจํากัดที่กําหนดไวเพียง 3% นั้นเขมงวดเกินไปสําหรับอุปกรณไฟฟาแรงต่ําที่มีความถี่ในการทํางาน
ไมสูงนักคือไมเกิน 4 ครั้งตอชั่วโมง จึงไดจัดทําขอกําหนดฯฉบับนี้ขึ้นมาทดแทน โดยกําหนดขีดจํากัด
แรงดันเปลี่ยนแปลงที่ผอนผันมากขึ้นเปน 4% 6% หรือ 7% ขึ้นอยูกับลักษณะการทํางานของมอเตอรที่
พิจารณา อยางไรก็ตามมอเตอรไฟฟาแรงต่ําที่มีความถี่ในการทํางานเกินกวา 4 ครั้งตอชั่วโมง การ
ประเมินจะยังคงอางอิงจากขีดจํากัดของแรงดันกระเพื่อมตาม “ขอกําหนดกฎเกณฑแรงดันกระเพื่อม
เกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม” เชนเดิม
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(13) ถาผูใชไฟฟารายเดิมที่ใชไฟมานานแลวและไมไดมีการแกไขโหลดภายในเลย แตตอมาไดถูกรองเรียน
วาเปนผูกอใหเกิดปญหาแรงดันเปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้จะดําเนินการอยางไร
• สัญญาซื้อขายไฟฟามีขอความที่ระบุวา “ผูขายสงวนสิทธิงดจายไฟฟาใหผูซื้อ เมื่อปรากฏวาการใช
ไฟฟาของผูซื้อรบกวนการใชไฟฟารายอื่น เชน ทําใหแรงดันตก แรงดันกระเพื่อม ไฟกะพริบ หรือสราง
ความถี่รบกวนการใชไฟฟา” ดังนั้น แมจะเปนผูใชไฟฟารายเดิมที่ใชไฟมานานแลว แตหากสรางการ
รบกวนการใชไฟฟาของผูใชไฟฟารายอื่น ก็จําเปนจะตองปรับปรุงการทํางานของมอเตอรโหลดให
เปนไปตามขอกําหนดฯเชนกัน
(14) ขีดจํากัดแรงดันเปลี่ยนแปลงจะพิจารณาจาก Phase Voltage หรือ Line Voltage เนื่องจากชุดควบคุมการ
สตารทแบบ 2 Phase Control ที่ควบคุมเฉพาะ 2 เฟส แรงดันในเฟสที่ไมไดถูกควบคุมจะมีแรงดันตก
มากกวา ในกรณีนี้การประเมินจะพิจารณาจากเฟสใด
• อางอิงจากสมการในขอกําหนดฯที่ใชคํานวณคาแรงดันเปลี่ยนแปลง การประเมินจะพิจารณาจาก Phase
Voltage สําหรับการสตารทมอเตอร ที่ทําใหเกิดแรงดันเปลี่ยนแปลงไมสมดุลกันในแตละเฟส การ
ประเมินจะพิจารณาจากเฟสที่เปน Worst Case
(15) เหตุใดการไฟฟาจึงไมแยกตั้งหมอแปลงจําหนายเพื่อจายโหลดกลุมอุตสาหกรรมและโหลดกลุมบานอยู
อาศัยออกจากกัน เพื่อมิใหแรงดันเปลี่ยนแปลงจากการสตารทมอเตอรไปสงผลกระทบกับผูใชไฟฟา
ประเภทบานอยูอาศัย
• จากรูปแบบภูมิศาสตรพื้นที่จายไฟของการไฟฟานครหลวง สวนมากแลวมิไดแยกพื้นที่อุตสาหกรรม
และพื้นที่บานอยูอาศัยออกจากกันอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบไฟฟาแรงต่ําซึ่งพื้นที่จายไฟ
เดี ย วกั น จะมี ทั้ งผู ใ ช ไ ฟฟ า ประเภทบานอยูอาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรมอยู รวมกัน ดั งนั้ น ในทาง
ปฏิบัติการไฟฟาจึงไมสามารถแยกตั้งหมอแปลงจําหนายเพื่อจายโหลดกลุมอุตสาหกรรมและโหลดกลุม
บานอยูอาศัยออกจากกันได นอกจากนี้แมจะสามารถแยกหมอแปลงจําหนายเพื่อจายไฟใหกับโหลด
กลุมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ แตปญหาก็ยังคงไมหมดไปเนื่องจากผูใชไฟฟาในกลุมอุตสาหกรรมบาง
รายอาจมีการใชงานอุปกรณที่ออนไหวตอแรงดันเปลี่ยนแปลง เชน ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร
อุปกรณควบคุมความเร็วมอเตอร ซึ่งจะยังคงไดรับผลกระทบจากการสตารทมอเตอรอยูเชนเดิม
(16) ตัวเลข 1.1 ที่ปรากฏในสมการสําหรับคํานวณคาแรงดันเปลี่ยนแปลงสัมพัทธสูงสุด (dmax) กําหนดมาได
อยางไร และเกี่ยวของกับโหลดที่มีอยูเดิมกอนการสตารทมอเตอร (Existing Load) อยางไร
• คาแรงดันเปลี่ยนแปลงสัมพัทธสูงสุดที่แทจริงจากการสตารทมอเตอรคํานวณไดจากสมการตอไปนี้
d max (%) =

VL − existing − VL − total
VL − existing

× 100
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เมื่อ VL-existing = แรงดัน ณ จุดเชื่อมตอซึ่งเกิดจากผลของการจายโหลดที่มีอยูเดิมกอนการสตารท
มอเตอร และ VL-total = แรงดัน ณ จุดเชื่อมตอซึ่งเกิดจากผลของการจายโหลดที่มีอยูเดิมกอนการสตารท
มอเตอรและผลจากการสตารทมอเตอรเอง
แตทั้งนี้ในการประเมินกอนจายไฟจริงไมสามารถทราบไดวาโหลดที่มีอยูเดิมกอนการสตารท
มอเตอรมีคาเปนเทาใด เนื่องจากโหลดในระบบไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในการประเมิน
จึงสมมติใหกอนที่จะสตารทมอเตอรไมมีโหลดอื่นๆตอใชงานอยู ซึ่งในกรณีนี้ VL-existing จะมีคาเทากับ
VSource หรือแรงดันจายไฟปกติของระบบซึ่งเทากับ 230 V และ VL-total จะมีคาเทากับ VStart หรือแรงดัน ณ
จุดเชื่อมตอที่เกิดจากผลของการสตารทมอเตอรเพียงลําพัง
อยางไรก็ตามการตั้งสมมติฐานขางตนทําใหคา dmax ที่ประเมินไดมีคาต่ํากวาคาที่แทจริงซึ่งตอง
คํานึงถึงโหลดที่มีอยูเดิมกอนการสตารทมอเตอรดวย ดังนั้นจึงไดเพิ่มตัวประกอบที่มีคาเปน 1.1 เขาไป
ในสมการเพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนจากการละเลยผลของโหลดที่มีอยูเดิมกอนการสตารทมอเตอร
และทําใหคาที่ไดจากการประเมินมีคาใกลเคียงกับคาแทจริงมากยิ่งขึ้น สําหรับคา 1.1 ไดมาจากการสุม
ทดลองคํานวณปริมาณโหลดที่มีอยูเดิมกอนการสตารทมอเตอรหลากหลายคาแตกตางกัน แลวใชคา
สวนใหญที่ไดจากการคํานวณมาเปนตัวแทนของคาตัวประกอบขางตน
(17) ปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการใชหมอแปลงจําหนายรวมกับผูใชไฟฟารายอื่นๆ ดังนั้นหากผูใชไฟฟาที่มี
มอเตอรขนาดใหญเลือกที่จะรับไฟจากระบบแรงกลางแลวติดตั้งหมอแปลงจําหนายเพิ่มเติมก็สามารถ
แกปญหาไดใชหรือไม
• การรับไฟฟาจากระบบแรงกลางและติดตั้งหมอแปลงจําหนายแยกตางหากเปนการแกปญหาโดยตรง
ตามที่ระบุไวในขอกําหนดฯอยูแลว เนื่องจากกระแสสตารทมอเตอรดานแรงต่ําเมื่อแปลงเปนกระแส
ดานแรงกลางผานหมอแปลงแลว กระแสสตารทที่ดึงจากระบบแรงกลางจะมีขนาดเพียงเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับขนาดกระแสพิกัดในระบบแรงกลาง จึงไมกอใหเกิดผลกระทบกับผูใชไฟฟารายอื่นที่เชื่อมตอ
กับระบบไฟฟาแรงกลาง
(18) จากแนวทางการแกปญหาตามขอกําหนดฯ การไฟฟาไดคํานึงถึงเรื่องคาใชจายที่สงผลกระทบตอผูใช
ไฟฟ า หรื อ ไม นอกจากการแยกติ ด ตั้ ง หม อ แปลงจํ า หน า ยแล ว มี แ นวทางแก ป ญ หาอื่ น ที่ ป ระหยั ด
คาใชจายกวาหรือไม
• การแยกติ ด ตั้ง หม อ แปลงและไปเชื่อ มต อ ในระบบแรงกลางเป น แนวทางการแก ป ญ หาขั้น สุด ทา ย
ขอกําหนดฯระบุไววาผูใชไฟฟาสามารถแกปญหาในขั้นตนโดยการปรับลดขนาดกระแสสตารทของ
มอเตอร ดวยการติดตั้งอุปกรณชวยลดกระแสสตารทเชน Soft-starter หรือ Static VAR Compensator
หรือปรับคุณสมบัติ ทางกลของโหลดที่มอเตอร ขับเคลื่อนในขณะสตารทเพื่อชวยลดขนาดกระแส
สตารท หากภายหลังการปรับลดขนาดกระแสสตารทแลว การสตารทมอเตอรผานตามเงื่อนไขในการ
ประเมินก็สามารถเชื่อมตอในระบบไฟฟาแรงต่ําได โดยไมจําเปนตองไปติดตั้งหมอแปลงแยกตางหาก
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(19) ปญหาแรงดันเปลี่ยนแปลงจากการสตารทมอเตอรสวนหนึ่งเกิดจากคาอิมพีแดนซในระบบของการ
ไฟฟาที่อาจมีคาสูง เหตุใดการไฟฟาจึงไมปรับเพิ่มขนาดของหมอแปลงจําหนายหรือสายไฟฟาแรงต่ํา
ใหใหญขึ้นเพื่อลดคาอิมพีแดนซ เพื่อใหกระแสสตารทของมอเตอรที่สามารถผานการประเมินตาม
ขอกําหนดฯไดมีคาเพิ่มสูงขึ้น
• การเลือกขนาดหมอแปลงจําหนายหรือสายไฟฟาแรงต่ํา การไฟฟาจะเลือกใหเหมาะสมกับปริมาณ
กระแสโหลดตอเนื่องในระบบไฟฟา หากปริมาณกระแสโหลดตอเนื่องเพิ่มขึ้นจนหมอแปลงหรือ
สายไฟฟาที่จายไฟอยูเดิมไมสามารถรองรับได เปนหนาที่ของการไฟฟาที่จะตองปรับเพิ่มขนาดหรือ
ติดตั้งเพิ่มเติมใหเพียงพอกับความตองการ แตกรณีกระแสสตารทของมอเตอรนั้นแตกตางกันออกไป
เนื่องจากกระแสสตารทของมอเตอรมีปริมาณสูงในชวงเวลาสั้นๆเพียง 2 - 3 วินาทีเทานั้น หากการ
ไฟฟาตองลงทุนติดตั้งหมอแปลงหรือสายไฟฟาที่มีขนาดใหญมากๆเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาจากการสตารท
มอเตอร เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นสุดทายก็จะสะทอนกลับไปเปนคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของผูใชไฟฟาทั้งหมด ซึ่ง
ไมเปนการยุติธรรมตอผูใชไฟฟารายอื่นๆที่ไมไดเปนผูสรางปญหาแตตองมารวมรับผิดชอบคาใชจาย
ในการแกปญหา แนวทางที่ยุติธรรมคือผูใชไฟฟาที่เปนผูสรางปญหาก็ตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การแกปญหานั้นเอง
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