การลดคาไฟฟาโดยการใชคาปาซิเตอร
TO REDUCE ELECTRICITY COSTS BY USING A CAPACITOR
กําลังไฟฟาในระบบไฟฟากระแสสลับทั่วไป สามารถแบงออกไดเปนสามสวนคือ
1. กําลังไฟฟาที่ใชงาน หรือกําลังงานจริง (Active or Real power) มีหนวยเปนกิโลวัตต (kW) ซึ่งจะเปนกําลังงาน
ที่เครื่องจักรอุปกรณจะนําไปใชงานจริง เชน เปลี่ยนเปนความรอน แสงสวาง หรือไปเปนทอรกที่ใชในการ
ขับเคลื่อน
2. กําลังรีแอคตีฟ (reactive power ,Q (VAR) ) เปนพลังงานที่ใชสรางสนามแมเหล็ก เพื่อเปนตัวกลางในการ
แปรรูปพลังงานในอุปกรณไฟฟา เชน มอเตอร , หมอแปลง , หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต ลวนแลวแตตอง
การกําลังรีแอกตีฟในการทํางานทั้งสิ้น แตพลังงานจริงๆที่ไดรับจากอุปกรณเหลานี้ ไมไดเกิดจากกําลัง
รีแอกตีฟ แตเกิดจากกําลังไฟฟาที่ใชงาน ดังนั้นถาในโรงงานมีอุปกรณเหลานี้จํานวนมาก ความตองการ
กําลังรีแอกตีฟก็จะมากขึ้นดวย กําลังรีแอกตีฟจะสงผลใหกระแสไฟฟาที่ไหลเขาอุปกรณมีคามากขึ้น ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟาจะสงผลเสียกับระบบไฟฟาดังนี้
2.1 อุปกรณปองกันระบบไฟฟาในโรงงานจะตองมีอัตราพิกัดการทนกระแสสูงขึ้นตาม
2.2 กระแสไฟฟาที่ไหลในสายไฟฟาจะมีคาสูงขึ้น ทําใหเกิดการสูญเสียในสายไฟฟามากขึ้น รวมถึงเกิด
แรงดันตกครอมในสายไฟฟาสูงขึ้นตาม
2.3 เมื่อกระแสไฟฟาทั้งโรงงานเพิ่มสูงขึ้น หมอแปลงซึ่งเปนตัวจายกระแสไฟฟาก็จะตองทํางานหนักขึ้น
และทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพเทาใดนัก
3. อุปกรณหรือเครื่องจักรกลไฟฟานั้นตองการผลรวมแบบเวกเตอรของกําลังงานทั้งสองสวนนี้ จะไดกําลังงาน
ปรากฏ (apparent power ) มีหนวยเปนกิโลโวลตแอมแปร (kVA) ซึ่งก็คือกําลังงานที่ตองจายใหกับเครื่องจักร
หรืออุปกรณไฟฟานั้น ๆ คากําลังงานปรากฏ จะมีคาเทากับคาแรงดันคูณกับคากระแส คานี้วัดออกมาในรูปของ
คา RMS หากในระบบไฟฟามีการใชคากําลังรีแอกตีฟ อยู จะทําคากําลังงานปรากฏ มากกวาคากําลังไฟฟา
ที่ใชงานเสมอ คาเพาเวอรแฟกเตอร ( power factor , pf ) ก็คือคาอัตราสวนระหวางกําลังงานจริงตอกําลังงาน
ปรากฏ โดยคานี้จะทําใหเราทราบวาเครื่องจักรอุปกรณไฟฟา หรือระบบไฟฟาตางๆ นั้นใชกําลังงานจริงเปน
สัดสวนเทาไร คาเพาเวอรแฟกเตอรสูง ยอมแสดงถึงประสิทธิภาพในการใชงานเครื่องจักรอุปกรณ หรือระบบ
นั้นสูงตามไปดวย คาเพาเวอรแฟกเตอร จะมีคาอยูระหวาง 0 ‐ 1 ซึ่งขึ้นอยูชนิดอุปกรณ ดังแสดงในตาราง
อุปกรณ

คาเพาเวอรแฟกเตอร
ทํางานที่ 0 % ของพิกัด ‐‐‐‐‐‐‐> 0.17
ทํางานที่ 25% ของพิกัด ‐‐‐‐‐‐‐> 0.55

อินดัคชั่นมอเตอร (Induction Motor)

ทํางานที่ 50% ของพิกัด ‐‐‐‐‐‐‐> 0.73
ทํางานที่ 75% ของพิกัด ‐‐‐‐‐‐‐> 0.80
ทํางานที่ 100 % ของพิกัด ‐‐‐‐‐> 0.85

หลอดไส(Incandescent Light)

1.0

หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Light)

0.5

หลอดไฟฟาชนิดดิสชารจ (Discharge Light)

0.4‐0.6

เตาหลอม (Furnaces)

0.8 ‐ 1.0

เครื่องมือเชื่อม (Welding Device)

0.7 ‐ 0.9

การลดคาไฟฟาโดยการใชคาปาซิเตอร
TO REDUCE ELECTRICITY COSTS BY USING A CAPACITOR
การแกไขปรับปรุงคาเพาเวอรแฟกเตอร ของระบบไฟฟาใหมีคาสูงขึ้นจะกอใหเกิดผลดีดังเชน
1. ลดกระแสไฟฟาที่ไหลอยูในอุปกรณ หรือระบบไฟฟานั้น ๆ ซึ่งจะทําใหลดคากําลังงานสูญเสียในระบบไฟฟาลง
จะมีผลดีตออุปกรณตาง ๆ มีอายุการใชงานนานขึ้น
2. ลดแรงดันไฟฟาตก (voltage drop) ในระบบไฟฟาลง
3. ลดคาไฟฟาลง โดย
‐ ลดคาพลังงานไฟฟา ( kW‐hr) เนื่องจากมีการลดกระแสไฟฟาที่สูญเสียลง
‐ ลดคาความตองการพลังงาานไฟฟารีแอกตีฟ ซึ่งทางการไฟฟากําหนดไววา ผูใชไฟที่มีคาเพาเวอรแฟกเตอร
(lag) ในชวงเดือนใด มีความตองการพลังงานไฟฟารีแอกตีฟเฉลี่ยใน15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเปนกิโลวาร
( maximum 15 minute kilovar demand ) เกินกวารอยละ 63 ของคาความตองการพลังงานไฟฟาแอกตีฟเฉลี่ย
ใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเปนกิโลวัตต ( maximun 15 minute kilowatt demand ) แลว เฉพาะสวนที่เกิน
จะตองเสียคาเพาเวอรในอัตรากิโลวารละ 14.02 บาท (จาก "อัตราคาไฟฟา ตุลาคม 2543 " ของ กฟภ.)
จากผลดีเบื้องตนดังกลาวนี้ จึงทําใหเรานาจะหันมาใหความสนใจ วาเราจะปรับปรุงคาเพาเวอรแฟกเตอรใหสูง
ขึ้นไดอยางไรใชเงินลงทุนเทาไหรคุมคาในการลงทุนหรือไม เพราะทานอาจจะเปนผูหนึ่งที่กําลังจายคาเพา
เวอรแฟกเตอรนี้โดยไมรูตัวอยูก็ได
การปรับปรุง คาเพาเวอรแฟกเตอร
เราสามารถปรับปรุงคาเพาเวอรแฟกเตอร ใหมีคาสูงขึ้นไดสองวิธีคือ
1. ใชคาปาซิเตอร ตอเขาไปในระบบไฟฟานั้น ๆ
2. ใชมอเตอรชิงโครนัส ติดตั้งแทนมอเตอรเดิมที่ใชมอเตอรแบบเหนี่ยวนําแตการแกไข
เพาเวอรแฟกเตอรจะเกิดขึ้นก็ตอเมี่อมอเตอรซิงโคนัสทํางานเทานั้น
โดยในที่นี้จะกลาวถึงการใชคาปาซิเตอรตอเขาไปในระบบไฟฟาเทานั้น การเลือกขนาดคาปาซิเตอรดงั กลาว
ตองคํานึงถึงผลกระทบอันไดแก
1. คาฮารมอนิกส ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดแรงดันเกินพิกัด ( Over voltage )
2. ราคาของคาปาซิเตอร ทั้งนี้จึงตองมีการคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้นดวย

กําลังงานที่ทําใหเกิดงาน (kW)

θ2

กําลังงานรีแอกทีฟจากการ

คาP.F. ของระบบเดิมคือ PF1 = cosθ1

ปรับคา P.F. (kVAR)

คาP.F. ของระบบที่ปรับปรุงคือ PF2 = cosθ2

กําลังงานรีแอกทีฟของ

โดยที่เราสามารถหาคา Capacitor มาทํา

คาปาซิเตอร (kVAR)

การแกคา P.F. ไดจากตารางหนาที่ 8

θ1
กําลังงานปรากฎ
(kVA)

ภาพแสดงความสัมพันธของกําลังงานตางๆ กอนและหลังปรับคาเพาเวอรแฟคเตอร

