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บทคัดยอ
บทความน้ีกลาวถึงการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดแมเหล็กถาวร โดยทําการปรับระยะหางของชองวาง

อากาศ (air-gap) ระหวางโรเตอรกับสเตเตอรใหเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสม ซ่ึงระยะของชองวางอากาศนอยจะทําใหโรเตอรเขาใกลสเตเตอร
มากท่ีสุด เครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีใชสําหรับการทดสอบน้ีมีสเตเตอรท่ีประกอบดวยขดลวดทองแดง 9 ขด หลอขึ้นรูปดวยเรซ่ิน และโรเตอรมีจํานวน 2 ชุด
ประกอบดวยแมเหล็กถาวรชุดละ 12 กอน หลอดวยเรซ่ินเชนกัน ทําการทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยใชมอเตอร 3 เฟส ขนาด 5.5 แรงมาเปนตัวตน
กําลัง โดยปรับความเร็วรอบของมอเตอรตนกําลังดวยอินเวอรเตอรขนาด 5 แรงมา ใหเปนไปตามความเร็วรอบท่ีคํานวณไดจากขนาดใบพัดของกังหัน
ลมท่ีความเร็วลมระดับตางๆ วัดคากําลังไฟฟาท่ีใชและกําลังไฟฟาท่ีผลิตไดมาสรางเปนกราฟกําลังไฟฟาเทียบกับความเร็วลมแลวดูประสิทธิภาพท่ีได

คําสําคัญ: เครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดแมเหล็กถาวร ชองวางอากาศ ประสิทธิภาพ

1.บทนํา
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน มีการใชพลังงานไฟฟาเปนจํานวนมาก ท้ังจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน

การผลิตไฟฟาในแบบปจจุบัน อาจไมเพียงพอตอการใชไฟฟาของมนุษยในอนาคต ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในระบบของ กฟผ. (Net Peak) ป
2556 อยูท่ี 26,598 เมกะวัตต มีคาสูงกวาป 2555 ซ่ึงอยูท่ี 26,121 เมกะวัตต อยู 477 เมกะวัตตหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.8 นับเปนปญหาใหญใน
ประเทศ และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงตอการพัฒนา ของประเทศไทยมากขึ้นทุกที เชื้อเพลิงตางๆ ท่ีนํามาใชผลิตกระแสไฟฟา เชน นํ้ามัน กาซ
ธรรมชาติ ถานหิน เปนตน นับวันจะมีปริมาณนอยลงทุกที และคงจะตองหมดไปในอนาคต ดังน้ันจึงมีความพยายามท่ีจะคิดคนแหลงพลังงานใหมๆท่ี
ประหยัด และไมมีวันหมดส้ิน บางชนิดก็นํามาใชบางแลว เชน นํ้าขึ้น -นํ้าลง คล่ืน (ทะเล) ความรอนจากมหาสมุทร แสงอาทิตย ลม และความรอนใต
พิภพ การพัฒนาพลังงานทดแทนนาจะเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับสถานการณในขณะน้ี

ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีทําใหสามารถหาขอมูลท่ีสนใจไดงายขึ้น รวมถึงขอมูลของการสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบทําเองอยางงายๆ
ประเภทเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดแมเหล็กถาวร (Permanent magnet Generator) หรือเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดแมเหล็กถาวรแนวราบ (Permanent
Magnet Axial Flux Generator) ซ่ึงโครงสรางของเครื่องสวนใหญท้ังสเตเตอรและโรเตอร จะหลอขึ้นรูปจากเรซ่ินและใชแมเหล็กถาวรเปนตัวสราง
สนามแมเหล็ก แตเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีสรางขึ้นน้ันยังไมมีการทดสอบประสิทธิภาพใหเปนไปตามหลักวิชาการ และสวนใหญจะสรางขึ้นมาเพ่ือใชงานใน
ลักษณะของกังหันลมผลิตไฟฟา จึงไดทําการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาในการผลิตไฟฟาในรูปแบบของการใชงานเปนกังหัน
ลมผลิตไฟฟาลักษณะดังกลาวขึ้น และเม่ือทราบประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดแบบน้ีแลวก็จะนําไปสูการปรับปรุงระยะหางชองวางอากาศระหวางโร
เตอรกับสเตเตอร เพ่ือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2. เครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟา คือ เครื่องมือท่ีใชสําหรับแปลงพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา โดยอาศัยหลักการทํางาน ของการเคล่ือนท่ีของขดลวดตัด

สนามแมเหล็ก หรือใชสนามแมเหล็กเคล่ือนท่ีตัดขดลวด ทําใหเกิดการเหน่ียวนํา และไดกระแส แรงดันไฟฟาออกมา จากหลักการน้ีสามารถนํามาสราง
เครื่องกําเนิดไฟฟาอยางงายไดกําลังงานท่ีใหกับเครื่องกําเนิดไฟฟา

2.1 โครงสรางของเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดแมเหล็กถาวรท่ีสรางขึ้นมาน้ัน เปนเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ 3 เฟส 12
ขั้วแมเหล็ก โดยโครงสรางของเครื่องกําเนิดไฟฟา แสดงไดตามรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 โครงสรางของเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดแมเหล็กถาวร
- สเตเตอร (Stator) ของเครื่องกําเนิดไฟฟา สเตเตอรของเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีสรางขึ้นทําจากขดลวดทองแดงจํานวน 9 ขด จัดเรียง

ขดลวดเปนวงกลม ตอขดลวดอนุกรมกันเปนชุดๆ ชุดละ 3 ขดตอปลายสายของขดลวดท้ัง 3 ชุดออกดานนอก แลวหลอขึ้นรูปใหขดลวดติดกันดวยเร
ซ่ิน
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- โรเตอร (Rotor) ของเครื่องกําเนิดไฟฟา โรเตอรหรือตัวหมุนของเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดแมเหล็กถาวรท่ีสรางขึ้นน้ีมีจํานวน 2 ชุด แต
ละชุดประกอบไปดวยแมเหล็กถาวร จํานวน 12 กอนตอชุด โดยจัดวางแมเหล็กถาวรบนแผนเหล็กใหเปนลักษณะวงกลมท่ีมีระยะหางจากจุดศูนยกลาง
เทากัน แลวหลอขึ้นรูปดวยเรซ่ิน เชนเดียวกับสเตเตอร

ทําการประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดแมเหล็กถาวรท่ีสรางขึ้น  โดยติดต้ังสเตเตอรและโรเตอรจะอยูบนแกนเดียวกันแตสเตเตอรจะถูกยึดให
อยูกับท่ีจะหมุนไดเพียงโรเตอรท่ีประกบอยูท้ังสองดาน แสดงไดตามรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 เครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีประกอบแลวและระยะหางของชองวางอากาศ
2.2 การตอวงจรของเครื่องกําเนิดไฟฟา ขดลวดของเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีสรางขึ้นแบงเปน 3 ชุด แตละชุดเกิดจากการตออนุกรมของขดลวด

3 ขดเขาดวยกัน แลวตอปลายสายของขดลวดออกมาดานนอก ทําใหสามารถตอขดลวดสเตเตอรได 2 แบบ คือ แบบสตาร (Y) แสดงไดตามรูปท่ี 3 (ก)
และแบบเดลตา () แสดงไดตามรูปท่ี 3 (ข) การตอแบบสตารจะไดแรงดันไฟฟาท่ีสูงแตกระแสไฟฟาตํ่า สวนตอแบบเดลตาจะไดแรงดันไฟฟาท่ีตํ่าแต
กระแสไฟฟาสูง ไฟฟาท่ีผลิตไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีสรางขึ้นน้ีจะเปนไฟฟากระแสสลับแบบ 3 เฟส ซ่ึงในทางปฏิบัติน้ันกังหันลมผลิตไฟฟาตอง
ประจุพลังงานท่ีไดลงแบตเตอรี่จึงตองแปลงใหเปนไฟฟากระแสตรงดวยวงจรเรียงกระแสแบบ 3 เฟส

1. แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาเม่ือตอขดลวดแบบสตารจากสมการ
3Line PhaseV V  (1)

Line PhaseI I (2)
2. แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาเม่ือตอขดลวดแบบเดลตาจากสมการ

Line PhaseV V (3)

3Line PhaseI I  (4)

(ก) การตอขดลวดแบบสตาร

(ข) การตอขดลวดแบบเดลตา
รูปท่ี 3 การตอวงจรขดลวดของเครื่องกําเนิดไฟฟา

2.3 ชองวางอากาศ (Air-Gap) ชองวางอากาศท่ีกลาวถึงในท่ีน้ีคือระยะหางระหวางโรเตอรและสเตเตอร เน่ืองจากเสนแรงแมเหล็กตองเดิน
ทางผานอากาศแตอากาศเปนตัวนําท่ีไมดี มีคาความตานทานสนามแมเหล็กสูง ระยะหางท่ีมากน้ันจึงทําใหความหนาแนนของสนามแมเหล็กลดลง ใน
การออกแบบจึงพยายามท่ีจะลดระยะหางของชองวางอากาศน้ีใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เม่ือชองวางอากาศระหวางสเตเตอรและโรเตอรแคบลงจะ
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เปนการเพ่ิมความหนาแนนของกระแสแมเหล็ก น่ันคือเปนการเพ่ิมความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยใชกําลังท่ีลดลงในเครื่องกําเนิดไฟฟาเม่ือ
ชองวางอากาศมีคามาก สนามแมเหล็กท่ีถูกสรางขึ้นและสงผานไปยังสเตเตอรก็จะมีคานอยลง ดังน้ันเรื่องชองวางอากาศจึงสําคัญมากในการออกแบบ
เครื่องกําเนิดไฟฟา ซ่ึงหากชองวางอากาศมีคานอยจะยิ่งดีดวยเหตุน้ีระยะหางของชองวางอากาศตองเล็กท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได

รูปท่ี 4 การรั่วไหล (fringing) ของฟลักซแมเหล็กท่ีเกิดจากชองวางอากาศ

3. การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา
การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาในงานวิจัยน้ี ทดสอบในกรณีใชงานเปนกังหันลมผลิตไฟฟา โดยไดปรับเปล่ียนระยะหางของ

ชองวางอากาศระหวางโรเตอรกับสเตเตอรตามความเหมาะสมต้ังแตระยะ 2 - 6 mm เพ่ิมขึ้นครั้งละ 1 mm
3.1 สมการเบ้ืองตนการหาประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา

1. กําลังไฟฟาท่ีไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟาเม่ือผานวงจรเรกติไฟเออรแลวสามารถคํานวณไดจากสมการ
P I V  (5)

โดยท่ี
P คือ กําลังไฟฟา มีหนวยเปน วัตต (W)
I คือ กระแส มีหนวยเปน แอมแปร (A)
V คือ แรงดันไฟฟา มีหนวยเปน โวลต (V)

2. ประสิทธิภาพสามารถคํานวณไดจากสมการ

100%out

in

P

P
   (6)

โดยท่ี
 คือ ประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา (%)

3. ความเร็วรอบสามารถคํานวณไดจากสมการ
120 f

N
P


 (7)

โดยท่ี
N คือ ความเร็วรอบ มีหนวยเปนรอบตอนาที (rpm)
f คือ ความถีจ่ายใหกับมอเตอร มีหนวยเปน เฮิรต (Hz)
P คือ จํานวนขั้วแมเหล็กของมอเตอร

ในการทดลองใชกับอินเวอรเตอรควบคุมความถี่ของไฟฟาท่ีจายใหกับมอเตอรตนกําลังเพ่ือปรับความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีสราง
ขึ้น แรงดันและกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจะถูกสงผานวงจรเรกติไฟเออรเพ่ือแปลงเปนไฟฟากระแสตรงกอนจายไปยังโหลด ดังแสดงตามรูปท่ี 5

3.2 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา การทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพ
และความสัมพันธของระยะหางของชองวางอากาศ (air-gap) ระหวางโรเตอรกับสเตเตอร แลวทําการปรับความเร็วรอบของเครื่องกําเนิดไฟฟาโดยการ
ปรับความถี่ของอินเวอรเตอรท่ีคํานวณไดตามสมการท่ี (7) ปรับจาก 150 รอบ จนถึง 800 รอบ ทําการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา
โดยทําการปรับระยะชองวางอากาศตอขดลวดแบบสตารและแบบเดลตา เพ่ือตองการทราบระยะชองวางอากาศท่ีทําใหประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยมี
ขั้นตอนการทดสอบมีดังน้ี

1. ทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ี air-gap 2 mm โดยตอขดลวดแบบสตาร ปรับความเร็วรอบต้ังแต 150 รอบ เพ่ิมขึ้นทีละ 50
รอบ จนถึง 800 รอบ วัดคากําลังไฟฟาท่ีเครื่องผลิตได และวัดกําลังไฟฟาขาเขาของตัวตนกําลังแลวสรางกราฟประสิทธิภาพเทียบกับความเร็วรอบ

2. ปรับเปล่ียนระยะ air-gap เปน 3 mm, 4 mm, 5 mm และ 6 mm ตามลําดับ แลวทําการทดสอบเหมือนขอท่ี 1
3. ทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ี air-gap 2 mm. โดยตอขดลวดแบบเดลตา ปรับความเร็วรอบต้ังแต 150 รอบ เพ่ิมขึ้นที

ละ 50 รอบ จนถึง 800 รอบ วัดคากําลังไฟฟาท่ีเครื่องผลิตได และวัดกําลังไฟฟาขาเขาของตัวตนกําลังแลวสรางกราฟประสิทธิภาพเทียบกับความเร็วรอบ
4 . ปรับเปล่ียนระยะ ai r -gap เปน 3 mm, 4 mm, 5 mm และ 6 mm ตามลําดับ แลวทําการทดสอบเหมือนขอท่ี 3
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การทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีสรางขึ้นน้ีเทียบเคียงไดกับการใชตัวตนกําลังเปนกังหันลมผลิตไฟฟาขนาด 300 วัตต ท่ีมีใบพัดขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 1.5 เมตร เม่ือไดรับความเร็วลมตํ่าสุด 2-3 m/s จะมีความเร็วรอบของใบพัดกังหันลมอยูท่ีประมาณ 150 รอบ และเม่ือไดรับความเร็วลม
สูงสุดของศักยภาพลมในไทย 11.9 m/s ท่ีความสูง 50 m จะมีความเร็วรอบของใบพัดกังหันลมอยูท่ีประมาณ 800 รอบ (ท่ีมา:กรมพัฒนาพลังทดแทน
และอนุรักษพลังงาน)

รูปท่ี 5 การตอวงจรการทดลอง

4. ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาเทียบกับความความเร็วรอบเม่ือตอขดลวดแบบสตาร และตอโหลดเปนหลอดอินแคนเดสเซนต

ขนาด 100 วัตต จํานวน 3 หลอดตอขนานกัน และผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกําเนิดไฟฟาเทียบกับความความเร็วรอบเม่ือตอขดลวดแบบ
เดลตา และตอโหลดหลอดอินแคนเดสเซนตขนาด 100 วัตต จํานวน 3 หลอดตอขนานกัน

ตารางท่ี 1 แสดงความเร็วรอบและประสิทธิภาพท่ีระยะชองวางอากาศขนาดตางๆ เม่ือตอขดลวดแบบสตาร

ความเรว็รอบ(rpm)

ประสิทธภิาพ (%)

ระยะ air gap
2 mm. 3 mm. 4 mm. 5 mm. 6 mm.

150 5.05 4.96 4.68 4.96 4.05
200 8.83 8.17 7.63 7.52 6.32

250 13.32 11.65 11.18 11.27 8.70
300 16.97 15.40 15.20 14.25 11.25
350 22.27 19.18 17.58 17.31 13.94
400 26.53 23.26 20.73 20.03 17.08

450 30.80 27.93 23.90 23.38 20.34
500 34.97 32.10 28.53 26.19 23.42
550 38.16 34.83 31.08 28.46 25.91
600 41.63 37.71 34.03 30.49 27.11

650 42.65 40.49 36.65 32.55 28.18
700 45.37 41.90 37.49 33.72 29.76
750 46.34 42.57 38.34 36.30 32.72
800 47.28 43.15 40.97 38.04 33.58

รูปท่ี 6 ความสัมพันธของความเร็วรอบกับประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาเม่ือตอขดลวดแบบสตาร
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ตารางท่ี 2 แสดงความเร็วรอบและประสิทธิภาพท่ีระยะชองวางอากาศขนาดตางๆ เม่ือตอขดลวดแบบเดลตา

ความเร็วรอบ
(rpm)

ประสิทธิภาพ (%)
ระยะ air gap

2 mm. 3 mm. 4 mm. 5 mm. 6 mm.
150 4.02 3.88 3.69 3.72 2.90
200 6.81 6.34 5.69 5.42 4.53

250 8.94 8.29 8.03 7.90 6.27
300 11.45 10.68 10.76 9.83 8.22
350 14.89 14.23 13.76 12.98 9.37
400 18.21 16.24 15.51 14.74 11.81
450 20.90 18.27 17.69 16.94 12.97
500 22.34 20.83 19.61 17.73 14.65

550 24.49 23.37 21.33 18.81 15.57
600 25.20 24.56 22.53 19.91 16.86
650 27.95 25.31 23.34 21.81 17.90
700 28.48 26.24 24.72 22.91 18.78
750 29.68 27.01 25.14 23.44 20.30
800 30.82 28.35 26.77 24.20 22.00

รูปท่ี 7 ความสัมพันธของความเร็วรอบกับประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาเม่ือตอขดลวดแบบเดลตา
จากการทดสอบพบวา การปรับระยะชองวางอากาศระหวางโรเตอรกับสเตเตอรของเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดแมเหล็กถาวรท่ีสรางขึ้น จะ

สามารถไดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะชองวางท่ีลดลง (ตามทฤษฏีขอท่ี 2.3 เม่ือชองวางอากาศระหวาง สเตเตอรและโรเตอรแคบลงจะเปน
การเพ่ิมความหนาแนนของกระแสแมเหล็ก น่ันคือเปนการเพ่ิมความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟา) เปนกราฟเชิงเสนตามความเร็วรอบของเครื่อง
กําเนิดไฟฟาชนิดแมเหล็กถาวร เม่ือตอขดลวดแบบสตารจะเห็นไดวาประสิทธิภาพจะเพ่ิมขึ้นมากกวาการตอขดลวดแบบเดลตา การตอแบบสตารน้ัน
จะไดแรงดันไฟฟาท่ีสูงแตกระแสไฟฟาตํ่า ตามสมการท่ี (1) และ (2) สวนตอแบบเดลตาจะไดแรงดันไฟฟาท่ีตํ่าแตกระแสไฟฟาสูง ตามสมการท่ี (3)
และ (4) ซ่ึงสําหรับกังหันลมท่ีตองสรางแรงดันไฟฟาสูง รอบการหมุนตํ่าและชารจแบตเตอรี่ไดเร็ว การตอแบบเดลตาจะทําใหตองการกําลังจากลม
(หรือนํ้า) มากกวาเพ่ือท่ีจะใหกังหันเริ่มตนหมุน

5. สรุป
จากผลการทดสอบความสัมพันธของระยะหางของชองวางอากาศ (air-gap) ระหวางโรเตอรกับสเตเตอร ท่ีระยะ 2 mm. เม่ือทําการตอวงจร

เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบสตาร คํานวณคาประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีทําการทดสอบไดประมาณ 47.28 %สวนคาประสิทธิภาพสูงสุด
ของเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีทําการทดสอบเม่ือตอวงจรแบบเดลตาไดประมาณ 30.82 % ซ่ึงจะเห็นไดวาจากผลการทดสอบและกราฟแสดงผลน้ัน ยิ่ง
ชองวางอากาศระหวางสเตเตอรและโรเตอร แคบลงจะเปนการเพ่ิมความหนาแนนของกระแสแมเหล็ก น่ันคือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยใชกําลังท่ีลดลง ในเครื่องกําเนิดไฟฟาเม่ือชองวางอากาศมีคามาก สนามแมเหล็กท่ีถูกสรางขึ้นและสงผานไป
ยังสเตเตอรก็จะมีคานอยลง เรื่องชองวางอากาศจึงสําคัญมาก ดังน้ันระยะหางของชองวางอากาศตองเล็กท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได
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6. กิตติกรรมประกาศ
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