บทที่ 4
โหลดและลักษณะการใชไฟฟา
(Loads and The Variable Load Problem)
4.1 บทนํา (Introduction)
ปญหาที่เกิดขึน้ ในการผลิตสงและจายไฟฟากําลังนั้น คือ การใชไฟฟาที่ไมคงที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในขณะที่การผลิตไฟฟานั้น ไมสามารถผลิตแลวเก็บรักษาไวใชไดโดยวิธี
งาย ๆ ตองผลิตและจัดสงจายเฉพาะในชวงเวลาที่มีความตองการใชเทานั้น จึงทําใหไมสามารถผลิต
ออกมาเต็มกําลังผลิตได ในขณะเดียวกันก็ไมสามารถลดขีดความสามารถของการผลิตสงและจาย
สูงสุดลงได เนื่องจากถามีความตองการใชไฟฟาสูงขึ้นมาเมื่อใดแลว ไมสามารถสงจายใหผูใชไดตาม
ความตองการอาจทําความเสียหายใหกับผูใชและอุปกรณไฟฟาได
ซึ่งจะกระทบถึงผลทาง
เศรษฐศาสตรโดยสวนรวมได ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาวิเคราะห เพื่อคํานวณการใชไฟฟาเพื่อหาจุดที่
เหมาะสมกับความตองการในชวงเวลานั้น ๆ คือตองวิเคราะหเกี่ยวกับโหลดและลักษณะการใชนั่นเอง

4.2 การจําแนกกลุมของโหลดตามขนาด
การจําแนกกลุม ของโหลดตามขนาดนั้นจะยึดถือขนาดของกําลังไฟฟาปรากฎ(S)ของโหลด
ดังกลาวเปนเกณฑ ซึ่งอาจแบงไดเปน 4 กลุม ดังนี้
4.2.1 โหลดขนาดเล็ก มีการใชกําลังไฟฟาไมเกิน 30 กิโลโวลทแอมป (KVA) ไดแก
บานพักอาศัย โรงแรมขนาดเล็ก โรงงานอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน หรือโรงปศุสัตว ระดับของ
แรงเคลื่อนไฟฟาที่ใชคือ 220/380 โวลท
4.2.2 โหลดขนาดกลาง มีการใชกําลังไฟฟาไมเกิน 100 กิโลโวลทแอมป (KVA) ไดแก
ตําบล โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ตึกทําการ หางสรรพสินคาขนาดกลาง เปนตน ระดับ
แรงเคลื่อนไฟฟาที่ใช คือ 220/380 โวลท หรือ 6 –12 กิโลโวลท
4.2.3 โหลดขนาดใหญ มีการใชกําลังไฟฟาไมเกิน 5 เมกกะโวลทแอมป (MVA) ไดแก เมือง
ขนาดกลาง โรงงานอุตสาหกรรม หางสรรพสินคา ตึกทําการขนาดใหญ โรงพยาบาล หรือที่ทําการ
ไปรษณียขนาดใหญ ระดับแรงเคลื่อนไฟฟาที่ใชคือ 6 –30 กิโลโวลท
4.2.4 โหลดขนาดใหญมาก มีการใชกําลังไฟฟามากกวา 5 เมกกะโวลทแอมป (MVA) ไดแก
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ และอื่น ๆ ระดับแรงเคลื่อนไฟฟาที่ใชคอื 30 –110 กิโลโวลท

4.3 คุณลักษณะของโหลด
โหลดในระบบไฟฟากําลัง หมายถึง อุปกรณที่รับหรือดูดกลืนพลังงานไฟฟาเพื่อเปลี่ยนให
เปนพลังงานรูปอื่น ๆ เชน พลังงานกล ความรอน แสงสวาง หรือพลังงานเสียง เปนตน ซึ่งโหลด
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ดังกลาว จะแสดงคุณลักษณะทางไฟฟา ออกมาในรูปของพารามิเตอร 3 ชนิด คือ คาความตานทาน
(R) คาความเหนี่ยวนํา (L) และคาความจุไฟฟา (C) จึงมีการแบงชนิดของโหลดในระบบไฟฟากําลัง
เปน 3 ชนิดดังนี้
4.3.1 โหลดชนิดความตานทาน (Resistive Load) จะแสดงคุณสมบัติของคาพารามิเตอร (R)
เพียงอยางเดียว ไดแกพวกเครื่องใชประเภทความรอน เชน หลอดไฟฟาชนิดมีไส (Incandescent
Lamp) ถามองในรูปของกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับ โหลดพวกนี้จะใชเฉพาะกําลังไฟฟา
จริง (True Power) หรือ P เพียงอยางเดียวในทางเฟสเซอร กระแสไฟฟา และแรงดันจะรวมเฟสกัน
ทําใหองคประกอบกําลัง (Power factor) เปน 1
4.3.2 โหลดชนิดอินดักตีฟ (Inductive Load) โหลดชนิดนี้จะเปนอุปกรณที่มีสวนประกอบ
เปนขดลวด เชน พวกมอเตอรชนิดตาง ๆ ซึ่งจะแสดงคุณสมบัติของพารามิเตอร R และ L ถามองใน
รูปของกําลังไฟฟา โหลดพวกนี้จะใชทงั้ กําลังไฟฟาจริง ( P ) และกําลังไฟฟาตานกลับ (Reactive
Power QL มีหนวยเปน วาร Var ) ซึ่งจะทําใหกระแสไฟฟาลาหลังแรงดัน (เปนมุมซึ่งนอยกวา 90˚)
เกิดเปนองคประกอบกําลังลาหลัง (Lagging Power Factor) มากหรือนอยขึ้นอยูก ับคา QL นี้ ถา
องคประกอบกําลังลาหลังมาก ๆ เรียกวาคา P.F ต่ํา (กําลังไฟฟาตองสูญเสียไปเนื่องจากคา QL มาก)
ถือวาไมเปนผลดีตอการสงและจายไฟฟา โดยปกติทางการไฟฟาจะกําหนดให P.F ไมต่ํากวา 0.85
ถาต่ํากวานี้จะตองมีการแกไข ปรับปรุงใหสูงขึ้น โดยใชอุปกรณบางชนิดไปกําจัดคา QL ใหลดลง
ซึ่งจะไดศกึ ษาในลักษณะวิเคราะหรายละเอียด ในบทที่กลาวถึงการแกไขปรับปรุงคาองคประกอบ
กําลัง ( P.F ) โดยเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง
4.3.3 โหลดชนิดคาปาซิตฟี (Capacitive Load) โหลดชนิดนี้มกั จะไมพบใชโดยทั่ว ๆ ไป
ในระบบไฟฟากําลังแตจะใชในกรณีพิเศษ เชน ใชเปนอุปกรณลดคา QL ในการปรับปรุงคา
องคประกอบกําลัง ( P.F ) ในระบบเนื่องจากโหลดประเภทนี้ จะแสดงคุณสมบัติของคาพารามิเตอร
R และ C ซึ่งถามองในรูปของกําลังไฟฟา โหลดพวกนีจ้ ะใชทั้งกําลังไฟฟาจริง ( P ) และกําลังไฟฟา
ตานกลับ (Reacitve Power Qc มีหนวยเปน Var ) ซึ่งจะทําใหกระแสไฟฟานําหนาแรงดัน (เปนมุม
ซึ่งนอยกวา 90) เกิดเปนองคประกอบกําลังนําหนา (Leading Power Factor) เมื่อเปรียบเทียบกับ
โหลดชนิดอินดักตีฟ จะเห็นวามีคุณสมบัติตรงกันขาม คือคา Qc นั้นมีทิศทางตรงกันขามกับ QL
ในทางเฟสเซอรนั่นเอง ดังนั้นโหลดประเภทนี้จงึ ถูกนํามาตอในระบบเฉพาะกรณีที่ตองการลดคา QL
ของโหลดแบบอินดักตีฟ หรือการปรับปรุงคาองคประกอบกําลังดังกลาว ซึ่งไดแกพวกตัวเก็บประจุ
(Capacitor) และซิงโครนัสมอเตอร ในขณะที่ปอนกระแสกระตุน เกินปกติ (จะแสดงคุณสมบัติของ
Capacitive Load) เปนตน
หมายเหตุ ระบบไฟฟากําลังนั้นถูกมองวาเปนวงจรไฟฟาขนาดใหญมาก ดังนัน้ โหลดจําพวก
แสงสวางและมอเตอรขนาดเล็กมักถูกละทิง้ ไมนํามาคิดในการคํานวณเกี่ยวกับการหากระแสลัดวงจร
ในสภาวะผิดปกติ (Fault Analysis) ซึ่งโหลดดังกลาวเรียกวาโหลดสถิตย (Statics Load)
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4.4 ลักษณะการใชไฟฟา
การผลิตกําลังไฟฟาในระบบไฟฟากําลังนั้น ถูกกําหนดโดยผูใชไฟฟา หรือลูกคา ซึ่งถือวา
เปนโหลดของระบบ แตการใชไฟฟานั้นมิไดคงที่อยูทุกขณะ ปริมาณการใชสูงบางต่ําบางใน
ชวงเวลาหนึ่ง ๆ ไมมีความสม่ําเสมอ ซึ่งเปนปญหาสําคัญในการจัดระบบผลิต สงและจายกําลังไฟฟา
ใหเหมาะสม เพราะสิ่งสําคัญคือจะตองพยายามรักษาระดับแรงดันในการสงจายไฟฟาไปยังผูใ ชใหอยู
ในระดับทีไ่ มสูงหรือต่ําเกินไป จนเกิดความเสียหายตออุปกรณเครื่องใชไฟฟาได โดยจะตองมีการ
วางแผนและจัดโปรแกรมการเดินเครื่องหรือหยุดเดินเครือ่ งกําเนิดแตละเครื่องใหเหมาะสม กับการใช
ไฟฟาในแตละชวงเวลา
หรือถามองในแงของเศรษฐศาสตรวิธีการดังกลาวยังชวยใหเกิดความ
ประหยัด เชน ในชวงเวลาที่มีการใชไฟฟานอย ๆ ก็ไมจําเปนตองเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมกันทุก
เครื่อง นอกจากนี้ถามีการศึกษาลักษณะการใชไฟาอยางตอเนื่อง ในลักษณะเก็บขอมูลทางสถิติ ยัง
ชวยใหสามารถพยากรณการขยายตัวของการใชไฟฟาในอนาคตได เพื่อจะไดมกี ารเตรียมการสราง
แหลงผลิต และจัดหาพลังงานดิบทดแทนหรือสํารองไวลวงหนาเพื่ออนาคตดวยดังนัน้ การที่จะทราบ
ลักษณะการใชไฟฟาไดนั้น ตองศึกษาจากกราฟของโหลด (Load Curve)

4.5 กราฟของโหลด (Load Curve)
กอนที่จะศึกษากราฟของโหลด ตองมาทําความเขาใจกับคําวา โหลดติดตั้งและโหลดจริง
เสียกอนเพราะทั้ง 2 คานี้มีความสัมพันธกับการเขียนกราฟของโหลดเปนอยางมาก
โหลดติดตั้ง (Connected Load) หมายถึง โหลดไฟฟาที่ติดตั้ง หรือแจงการใชงานไว
ทั้งหมด และแสดงไวในผังไฟฟา (มีหนวยเปนกิโลวัตต หรือกิโลโวลทแอมปก็ได) อาจจะกําลังใช
งานอยูหรือยังไมไดเปดใชงานก็ได โหลดติดตั้งนี้ทําใหเกิดความตองการไฟฟาสูงสุดขึ้นมาได
โหลดจริง (Actual Load) หมายถึง โหลดที่กําลังใชงานอยู จะมีคาสูงสุดเทากับโหลด
ติดตั้ง แตโดยปกติจะนอยกวาเสมอ โหลดจริงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ ตลอดเวลา (ในแต
ละชวงเวลา) เนื่องจากผูใ ชจะปด ๆ เปด ๆ โหลดติดตัง้ อยูตลอดเวลา ถานําคาดังกลาวมาเขียนเปน
กราฟแสดงความสัมพันธ ระหวางเวลาและโหลดจริงจะไดเปน “กราฟของโหลด” (Load Curve)
ดังนั้น
กราฟของโหลด (Load Curve) คือ เสนแสดงคาชั่วขณะของโหลดจริง ในแตละชวงเวลา
เชน
- เมื่อแสดงผลของโหลดจริงในชวงเวลา 1 วัน เรียกวา “กราฟของโหลดประจําวัน”
(Daily Load Curve)
- เมื่อแสดงผลของโหลดจริงในชวงเวลา 1 เดือน เรียกวา “กราฟของโหลดประจําเดือน”
(Montly Load Curve)
- เมื่อแสดงผลของโหลดจริงในชวงเวลา 1 ป เรียกวา “กราฟของโหลดประจําป” (Yearly
Load Curve or Annual Load Curve)
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รูปที่ (4.1) แสดงตัวอยางกราฟของโหลดประจําวัน (24 ชั่วโมง)
4.6 กราฟของโหลดเชิงอุดมคติและที่ใชจริง (Ideal and Realized Load Curves)
กราฟของโหลดเชิงอุดมคติ (Ideal Load Curves) จะมองในรูปของโหลดหรือภาระการใช
ไฟฟาคงที่ในชวงเวลาหนึ่ง (ในรูป 4.2 ก) ซึ่งโรงไฟฟาก็มีความงายในการผลิตพลังงานไฟฟา
ลักษณะที่คงทีอ่ อกมาเปนระยะ ๆ ทําใหการลงทุนต่ําและมีกําไรสูง คือสามารถติดตั้งขนาดเครือ่ ง
กําเนิดไฟฟาใหเหมาะสมและผลิตเต็มขีดความสามารถ

ก) กราฟของโหลดเชิงอุดมคติ

ข) กราฟของโหลดที่ใชจริง

รูปที่ (4.2) แสดงการเปรียบเทียบกราฟของโหลดเชิงอุดมคติและกราฟของโหลดที่ใชจริง
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ในขณะดียวกันก็จําหนายไดหมด แตถาลักษณะการใชไฟฟาประจําวันของผูใชเปนดังรูปที่ (4.2) ข
ถึงแมจะมีคาเฉลี่ยของการใชเทากัน แตในการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจะตองติดตั้งเครื่องที่มีกําลัง
ผลิตสูงกวา เพื่อใหสามารถครอบคลุมการผลิตในชวงที่มีการใชไฟฟาสูงสุดได แตขณะเดียวกันก็
ตองผลิตกําลังไฟฟาในชวงเวลาที่มีการใชไฟฟานอยดวย ซึ่งถาใชเครื่องกําเนิดไฟฟาที่มีกําลังมากมา
จายโหลดการผลิตนอยจะไมคุมคาในความเปนจริงลักษณะการใชไฟฟาของผูใชไฟฟาตามรูปที่ (4.2)
ก จะไมเกิดขึน้ ผูใชไฟฟาจะใชไฟฟามีคาเปลี่ยนแปลงตามกราฟในรูปที่ (4.2) ข เสมอฉะนั้นจึงตองมี
การวางแผนการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหเหมาะสมนัน่ คือ จะใชเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวนกีเ่ ครื่อง
เครื่องหนึ่ง ๆ มีกําลังผลิตเทาไร การออกแบบการติดตั้งดังกลาวจะอาศัยองคประกอบการใชไฟฟา
ตาง ๆ ชวยในการคํานวณออกแบบประกอบลักษณะการใชไฟฟา

รูปที่ (4.3) แสดงกราฟของโหลดเชิงอุดมคติของลูกคาแตละราย
ในรูปที่ (4.3) เปนกราฟของโหลดเชิงอุดมคติ แสดงลักษณะการใชไฟฟาของลูกคาแตละราย
ในวันหนึ่ง ๆ ซึ่งจะมีการใชไฟฟาไมเหมือนกันทําใหเปนการยาก ตอการคาดคะเนการใชไฟฟาดังนั้น
จึงตองคาดคะเนลักษณะการใชไฟฟา เปนชุมชนโดยรวม เชน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด แทน
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4.7 คาตาง ๆ ที่ควรทราบของกราฟของโหลด
ในการศึกษากราฟของโหลดนั้น มีคาตาง ๆ ที่ตองทราบชื่อและความหมาย (พิจารณารูปที่
4.4 ประกอบ)

รูปที่ (4.4) แสดงตัวอยางกราฟของโหลดที่ใชจริงประจําวัน (24 ชั่วโมง)
จากรูปที่ (4.4) สามารถอธิบายคาตาง ๆ ของกราฟของโหลดไดดังนี้
P(base) หมายถึง โหลดที่ไมเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาทีค่ ิดโดยปกติเรียกวา “ฐานโหลด”
P(min) หมายถึง โหลดต่ําสุดในชวงเวลาที่คิดโดยปกติจะเทากับ “ฐานโหลด”
P(max) หมายถึง โหลดสูงสุดในชวงเวลาที่คิด
P(mean) หรือ P(av) หมายถึง โหลดเฉลี่ยในชวงเวลาทีค่ ิด
P(peak) หมายถึง โหลดชวงยอด ซึ่งมีคาเทากับผลตางระหวางโหลดสูงสุด กับฐานโหลด
เมื่อวิเคราะหกราฟของโหลดจะเห็นไดวา P(peak)
จะเปนคาทีบ่ อกวาการใชไฟฟาใน
ชวงหนึ่ง ๆ นัน้ มีความสม่ําเสมอเพียงใดในกรณีที่คา P(peak) มาก ๆ แสดงวาความแตกตางของการ
ใชโหลดสูงสุดและการใชโหลดต่ําสุดมีคามาก มักเกิดกับการจายโหลดประเภทแสงสวาง (ในบาง
เวลาจะมีการใชไฟฟาแสงสวางนอยมาก เชน เวลากลางวัน และกลางดึก) ในทางกลับกันกรณีคา
P(peak) นอย แสดงวาการใชไฟฟามีความสม่ําเสมอมาก มักเกิดกับการจายโหลดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม (เครื่องจักรกลตาง ๆ มักทํางานตลอด 24 ชั่วโมง)
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ดังนั้นจะเห็นวาเมื่อคา P(peak)
สูงจะเปนปญหาในการสงจายไฟฟามากกวาจึงตองหา
แนวทางในการแกไขดังนี้
1) คิดอัตราคาใชไฟฟาในชวงที่โหลดต่ํา ๆ ใหถูกลงโดยการกําหนดระยะเวลาเพื่อสราง
แรงจูงใจใหคนหันมาใชไฟฟาในชวงเวลาดังกลาวใหมาก ซึ่งจะเปนการเพิ่ม P(base) ใหสูงขึ้น
2) ในทางกลับกันตองขอความรวมมือ ใหลูกคาใชไฟใหนอยลง ในชวงเวลาที่เกิดโหลด
สูงสุด โดยแนะนําอยาใหใชโหลดประเภทที่มีขดลวดความรอน และเครื่องปรับอากาศหลาย ๆ อยาง
พรอมกันในชวงเวลาดังกลาวซึ่งเปนการลดคา P(max) ลงได
3) สําหรับโรงไฟฟาพลังน้ํา ควรเดินเครื่องสูบน้ํา (Pumped-Storage Stations) เพื่อสูบน้ํา
ไปเก็บไวบนที่สูง เพื่อนําไฟฟาที่เหลือใชในชวงเวลาที่โหลดนอย ๆ ไปใชและปลอยน้ําลงมาหมุน
กังหันน้ํา เพื่อจายไฟฟาตอนชวงที่มีโหลดมาก ๆ ทําใหเดินเครื่องไดเต็มที่

สรุป การที่จะทําใหกราฟของโหลดมีความสม่ําเสมอไดนั้นก็โดยการเพิ่ม P(base) และลด
P(max) นั่นเอง

4.8 กราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟา (Load Duration Curve)
คือการนํากราฟของโหลดมาเขียนในลักษณะเรียงลําดับจากการใชไฟฟาสูงสุดไปสูการใช
ไฟฟาต่ําสุด โดยยึดถือระยะเวลาในการใชโหลดแตละระดับ ตามกราฟของโหลด (Load Curve)

รูปที่ (4.5) ก แสดง Load Duration Curve จาก Load Curve
กราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟา (Load Duration Curve) นี้จะชวยใหทราบถึง
ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงโหลดแตละคาๆ จากสูงสุดไปสูต่ําสุดตลอดระยะเวลาหรือคาบหนึ่ง ๆ
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(อาจเปน วัน,เดือนหรือ ป ก็ได) เชนถาตองการสรางกราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟา ใน
คาบเวลา 1 ป ทําไดโดยหาจากกราฟใชงานรายวัน เริ่มจากการหาในแตละวันวามีการใชไฟฟา
จํานวนหนึ่งนานกี่ชั่วโมงใน 1 วัน แลวนํามารวมกันทั้งป (8,760 ชั่วโมง) เชนจากรูปที่ (4.5) มีการใช
ไฟฟาจํานวน 18 เมกกะวัตต ยาวนานถึง 1,825 ชั่วโมง เปนตน แตเพื่อความใกลเคียงและถูกตอง
ของกราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟาที่ได ในการที่จะหาวาโหลดขนาดเทาใดที่จะนํามาสราง
กราฟ ปกติจะมีการแบงโหลดออกเปนชวง ๆ อาจเปน 5 ชวงหรือมากกวา ถาแบงชวงละเอียดขึ้น
กราฟที่ไดก็มคี วามถูกตองมากขึ้น กรณีในรูปที่ (4.5) แบงโหลดออกเปน 6 ชวง (จาก 0 –36 เมกกะ
วัตต) เปนตน โดยจุดสูงสุดและต่ําสุดของชวง จะยึดถือจุดสูงสุดและต่ําสุดของการใชไฟฟาเปน
เกณฑ กราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟานีจ้ ะบอกใหทราบถึงคาตาง ๆ ที่มีประโยชนในการ
วางแผนการผลิตพลังงานไฟฟาจากแหลงกําเนิดพลังงานตาง ๆ

รูปที่ (4.5) ข กราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟาในคาบเวลา 1 ป (8,760 ชั่วโมง)
4.9 การหาโหลดเฉลี่ยจาก Load Duration Curve
คาโหลดเฉลี่ย P(mean) หมายถึง คาความตองการกําลังไฟฟาของโหลดในคาบเวลาหนึ่ง ๆ
(คิดเปน วัน เดือนหรือป) เชน คาโหลดเฉลี่ยตลอดวัน หาไดจากพลังงาน (W) ที่ใชไปตลอดทั้งวัน
ตอเวลา (T) ตลอดทั้งวัน เมือ่
W

=
=

พลังงาน (Kw – hr) ที่ตองการตลอดวัน
T
∫ O P dt
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T
=
24 ชั่วโมง
W
=
P 24 ∫ O dt = P(t) = P(24 – 0) = 24 P
∴ P(mean) ตลอดวัน = W = พลังงาน (Kw – hr)
24
เวลา (hr)

ตัวอยางที่ 4.1 จากกราฟของโหลดเชิงอุดมคติในรูปที่ (4.6) สามารถนํามาเขียนเปนกราฟแสดง
ความ ยาวนานในการใชไฟฟา (Load Duration Curve) ไดในรูปที่ (4.7)
P(mean) ตลอดวัน

จากกราฟทั้ง 2 จงหาคา

รูปที่ (4.6) กราฟของโหลดเชิงอุดมคติ ในชวงเวลา 1 วัน ( 24 ชั่วโมง)
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รูปที่ (4.7) กราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟา (Load Duration Curve)
จากกราฟของโหลดในรูปที่ (4.6)
วิธีทํา หาคาโหลดเฉลี่ย P(mean) ตลอดวันไดดังนี้
W

∴P(mean)

= 1,150 + 1,000 + 950 + (850 x 2) + (800 x 2) + (750 x 2) + (700 x2)
+ (650 x 2) + (600 x 2) + (500 x 2) + (450 x 2) + (400 x 2) + 350 + (300 x 2)
= 15,450 Kw – hr
= 15,450 Kw – hr = 643.75 Kw
ตอบ
24 hr

4.10 ความตองการไฟฟาสูงสุด (Maximum Demand)
ดีมานด (Demand) หมายถึง คาเฉลี่ยของโหลดในชวงเวลาหนึ่ง ๆ มีหนวยเปนกิโลวัตต
หรือ เมกกะวัตต เชนกัน แตมีความหมายตางจากคําวาโหลด เนื่องจากโหลดนั้นจะหมายถึงคา
ชั่วขณะที่เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา เมื่อเขียนเปนกราฟมักจะไมมีชวงทีร่ าบเรียบเลย ดังนั้นจากนิยาม
ของคําวา ดีมานด (Demand) สามารถเขียนเปนสูตรไดดังนี้
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ดีมานด (Demand)

=

พลังงานในหนึ่งคาบ (Kw – hr)
เวลาในหนึ่งคาบ (hr)
จะเห็นไดวาสูตรในการหาดีมานดนั้นเหมือนกับการหาโหลดเฉลี่ย ตางกันตรงที่คาบเวลาใน
การหาดีมานดนั้นมักเปนระยะเวลาสั้น ๆ
ความตองการไฟฟาสูงสุด (Maximum demand) จึงเปนการวัดคาเฉลี่ยของโหลดไฟฟาสูงสุด
ที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กําหนดใหเชน ภายในเวลา 15 นาที 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง เปนตน
พิจารณา รูปที่ (4.8) จะเห็นวา
- ความตองการไฟฟาสูงสุด 15 นาที (15 - minute demand) มีคาเทากับ 1,000 กิโลวัตต
เกิดขึ้นชวงเวลา 8.45 – 9.00 น.
- ความตองการไฟฟาสูงสุด 30 นาที (30 - minute demand) มีคาเทากับ 960 กิโลวัตต
เกิดขึ้นชวงเวลา 8.42 –9.12 น.
- ความตองการไฟฟาสูงสุด 1 ชั่วโมง (1 - hr demand) มีคาเทากับ 930 กิโลวัตต เกิดขึ้น
ชวงเวลา 8.30 –9.30 น.
- ความตองการไฟฟาสูงสุด 2 ชั่วโมง (2 - hr demand) มีคาเทากับ 870 กิโลวัตต เกิดขึ้น
ชวงเวลา 8.00 –10.00 น.

รูปที่ (4.8) แสดงคาความตองการไฟฟาสูงสุด (Maximum demand) ภายในชวงเวลาตาง ๆ
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คาความตองการไฟฟาสูงสุด (Maximum Demand) นี้ไดจากการอานคาของ “ดีมานดมิเตอร”
หรือจากการวิเคราะหจากกราฟของโหลด (Load Curve) สาเหตุที่ตองมีการหาคาความตองการไฟฟา
สูงสุด (Maximum Demand) ในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ก็เพื่อนําไปกําหนดขนาดของอุปกรณปองกันที่
ใชกับ เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลง สายไฟฟา และอุปกรณอื่นๆ ในระบบซึ่งอุปกรณดังกลาว
สามารถทนโหลดเกินพิกัด (Over Load) ในระยะเวลาสั้น ๆ ไดสูงมากเกือบ 100 เปอรเซ็นต ดังนั้น
ในชวงเวลาของความตองการไฟฟาสูงสุด (Maximum Demand) ซึ่งเปนเวลาสั้น ๆ (15 หรือ 30
นาที) อุปกรณพวกนีจ้ ึงสามารถทํางานในลักษณะโหลดเกินพิกัด (Over Load) ไดโดยไมเกิดความ
เสียหาย ดังนัน้ จึงยึดถือคาความตองการไฟฟาสูงสุดนี้ เปนตัวกําหนดในการพิจารณาเลือกพิกัดขนาด
ของอุปกรณไฟฟาตาง ๆ แทนที่จะใชคาโหลดสูงสุดในระบบ (Maximum Load) มาเปนตัวกําหนด
เพราะจะทําใหขนาดของอุปกรณตาง ๆ ใหญเกินไปสงผลใหราคาลงทุนสูง โดยทั่วๆ ไปการไฟฟาคิด
คาความตองการไฟฟาสูงสุด (คาสูงสุดของดีมานด) เมื่อโหลดสูงสุดเกิดขึ้นติดตอกันเปนเวลานาน
มากกวา 15 นาที

4.11 องคประกอบที่เกี่ยวของกับการจายโหลด
องคประกอบ (Factor) ที่เกีย่ วของกับการจายโหลดจะเปนดัชนีบงบอกความหมายในเชิง
เปรียบเทียบใหทราบ ไดแก “องคประกอบความตองการไฟฟา” (Demand Factor) “องคประกอบ
การใชไฟฟา” (Load Factor) “องคประกอบการเบี่ยงเบน” (Diversity Factor) “องคประกอบการ
เบี่ยงเบนผกผัน” (Coincidence Factor) และ “องคประกอบความสูญเสีย” (Loss Factor) ซึ่งจะกลาว
ในรายละเอียดตอไปนี้
4.11.1 องคประกอบความตองการไฟฟา (Demand Factor) คืออัตราสวนระหวางความ
ตองการไฟฟาสูงสุดที่เกิดขึน้ กับโหลดไฟฟาสูงสุดทีแ่ จงการใชงานเอาไวทั้งหมดรวมกันหรือโหลด
ติดตั้ง (Connected Load) เขียนเปนสูตรไดดังนี้
D.F

=

Maximum Demand
Total Connected Load

จากสูตรจะเห็นไดวา คาองคประกอบความตองการไฟฟานี้ จะมีคานอยกวา 1 เสมอ และมีประโยชน
ในการคาดคะเนขนาดพิกัดของอุปกรณไฟฟาดังกลาวมาแลวโดยคาความตองการไฟฟาสูงสุด
(Maximum Demand) นี้อานไดจาก “ดีมานดมิเตอร” หรือกราฟของโหลด สวนคาโหลดไฟฟาสูงสุด
(Total Connected Load) ดูไดจากผังไฟฟาหรือเนมเพลท (Name Plate) ของอุปกรณ
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4.11.2 องคประกอบการใชไฟฟา (Load Factor) คือ อัตราสวนระหวาง
P(mean) ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ กับโหลดสูงสุดในชวงเวลานั้นเขียนเปนสูตรไดดังนี้
L.F

=

Average Load =
Maximum Load

โหลดเฉลี่ย

P(mean)
P(max)

คาองคประกอบการใชไฟฟานี้ อาจคิดคํานวณเปน รายวัน รายเดือน หรือรายป โดยคิดคาเปน
เปอรเซ็นตก็ได ซึ่งปกติแลวคาองคประกอบการใชไฟฟา จะมีคาไมเกิน 1 หรือ 100 เปอรเซ็นต
เมื่อคิด คาองคประกอบการใชไฟฟารายวัน (Dialy Load Factor)
=
พลังงานไฟฟา (Kw – hr) ที่ใชใน 1 วัน x 100%
24 x ความตองการไฟฟาสูงสุดใน 1 วัน
เมื่อคิด คาองคประกอบการใชไฟฟารายเดือน (Montly Load Factor)
=
พลังงานไฟฟา (Kw – hr) ที่ใชใน 1 เดือน x 100%
720 x ความตองการไฟฟาสูงสุดใน 1 เดือน
เมื่อคิด คาองคประกอบการใชไฟฟารายป (Yearly Load Factor)
=
พลังงานไฟฟา (Kw – hr) ที่ใชใน 1 ป
x
8,760 x ความตองการไฟฟาสูงสุดใน 1 ป

หมายเหตุ

1 วัน
1 เดือน
และ 1 ป

=
=
=

100%

24 ชั่วโมง
720 ชั่วโมง
8,760 ชั่วโมง

ในสูตรของการหาองคประกอบการใชไฟฟา (Load Factor) คาโหลดสูงสุด (Maximum Load)
หรือคา P(max) อาจมีการบอกระยะเวลาไว เชน คาโหลดเฉลี่ยคิดในระยะเวลา 1 เดือน โหลดสูงสุด
จะเกิดขึ้น 30 นาที ในกรณีเชนนี้จะเรียกวา “องคประกอบการใชไฟฟาประจําเดือนชนิด 30 นาที”
เมื่อวิเคราะหสูตรของการหาองคประกอบการใชไฟฟา ทําใหทราบวาคาองคประกอบการใชไฟฟา
สามารถบงบอกถึงการใชงานของอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งไว ในระบบไฟฟานัน้ ๆ มีการใชงานเต็มที่
หรือคุมคากับการลงทุนหรือไมกลาวคือถาคาองคประกอบการใชไฟฟามีคาต่ํามาก ๆ แสดงวาโหลด
เฉลี่ยมีคาต่ํา เมื่อเทียบกับโหลดสูงสุดลักษณะเชนนี้จะเกิดกับสถานีไฟฟายอยทีจ่ ายโหลดประเภท
แสงสวางและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งถือวาระบบมีการลงทุนสูง แตใชไมคุมคา หรือได
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คาตอบแทนต่าํ แตถาในกรณีตรงขาม คือคาองคประกอบการใชไฟฟามีคาใกลเคียง 1 หรือ 100
เปอรเซ็นต แสดงวาระบบนี้มีการใชงานคุมคา หรือไดคาตอบแทนสูง ในทางเศรษฐศาสตรถือวา
เปนผลดีคือ คุมทุน

ตัวอยางที่ 4.2 โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งมีการใชกําลังไฟฟาตลอดวันดังตารางที่ (4.1) และมี
โหลดติดตั้งทัง้ หมด 2,000 กิโลวัตต จงหาคาตาง ๆ ตอไปนี้
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

เขียนกราฟของโหลดเชิงอุดมคติใน 1 วัน
เขียนกราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟา
หากําลังไฟฟาเฉลี่ยตลอดวัน
หาคาองคประกอบความตองการไฟฟา
หาคาองคประกอบการใชไฟฟา

ตารางที่ (4.1) แสดงรายละเอียดการใชไฟฟาภายใน 1 วันของโรงงานอุตสาหกรรมแหง
หนึ่งของ ตัวอยางที่ 4.2
เวลา
(นาฬิกา)
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

โหลด
(กิโลวัตต)
500
400
350
300
400
500
600
700
800
850
900
950

เวลา
(นาฬิกา)
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

โหลด
(กิโลวัตต)
850
750
600
650
750
850
1,000
1,200
1,100
900
700
600
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วิธีทํา ก) จากตารางที่ (4.1) เขียนกราฟของโหลดเชิงอุดมคติใน 1 วัน ไดดังรูปที่ (4.9) ตอไปนี้

รูปที่ (4.9) แสดงกราฟของโหลดเชิงอุดมคติของตัวอยางที่ (4.2)
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ข) จากตารางที่ (4.1) เขียนกราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟาไดดังรูปที่ (4.10)

รูปที่ (4.10) กราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟาของตัวอยางที่ (4.2)
ค) จากกราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟาในรูปที่ (4.10) หาคากําลังไฟฟาเฉลี่ยตลอด
วันไดดังนี้
P(mean)

= 1,200 + 1,100 + 1,000 +950 + (900 x 2) + (850 x 3) + 800 + (750 x 2)
+ (700 x 2) + 650 + (600 x 3) + (500 x 2) + (400 x 2) + 350 + 300 /24
ตอบ
= 716.67 กิโลวัตต (Kw)
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ง) หาคาองคประกอบความตองการไฟฟา (Demand Factor)
D.F =
Maximum Demand
Total Connected Load
=
1,200 Kw
2,000 Kw
=
0.6
ตอบ
จ) หาคาองคประกอบการใชไฟฟา (Load Factor) รายวัน
L.F =
P(mean)
x 100%
P(max)
=
716.67 Kw x 100%
1,200 Kw
=
59.7 %
ตอบ
4.11.3 องคประกอบการเบี่ยงเบน (Diversity Factor) เนื่องจากการใชไฟฟาในแตละกลุม
ของโหลด หรือในแตละสถานีไฟฟายอย แตละวงจรของสายสง สายจําหนาย แตละกลุมของหมอ
แปลงและแตละตําบลหมูบานนั้นไมเหมือนกัน จึงทําใหชวงเวลาที่เกิดมีโหลดไฟฟาสูงสุด ในแตละ
กลุมแตละสถานที่นั้นไมตรงกัน เชน กลุมที่พักอาศัยจะมีความตองการไฟฟาสูงสุดในชวงเวลาเย็น
กลุมโรงงานอุตสาหกรรมมีความตองการไฟฟาสูงสุดในเวลากลางวัน หรือกลุมโรงมหรสพ และ
สถานเริงรมยกลับมีความตองการไฟฟาสูงสุดในเวลากลางคืน เปนตน
ลักษณะการใชไฟฟาดังกลาว ถือวาเปนผลดีตอระบบใหญเพราะจะทําใหความตองการไฟฟา
สูงสุดในระบบใหญนั้น จะไมสูงเทากับผลรวมของความตองการไฟฟาสูงสุดของแตละกลุม ทําให
กราฟของโหลดโดยรวมของระบบใหญคอนขางสม่ําเสมอสงผลใหสามารถลดขนาดของเครื่องกําเนิด
ไฟฟา หมอแปลง สายเมนต และอุปกรณปองกันตาง ๆ ในระบบลงได ดังนัน้ จึงทําใหเกิดคําวา
“องคประกอบการเบี่ยงเบน” (Diversity Factor) คือ อัตราสวนระหวาง ผลรวมโหลดสูงสุดของการ
ใชไฟฟาแตละกลุมกับโหลดรวมสูงสุดของระบบ เขียนเปนสูตรไดดังนี้
DV.F =
เมื่อ DV.F
Pmax(i)
∑i Pamx(i)
Pmax

∑i Pmax(i)
Pmax
=
องคประกอบการเบี่ยงเบน (Diversity Factor)
=
โหลดสูงสุดของแตละกลุม
=
ผลรวมโหลดสูงสุดของการใชไฟฟาแตละกลุม
=
โหลดรวมสูงสุดของระบบ

โหลดและลักษณะการใชไฟฟา

79

เมื่อวิเคราะหจากสูตรของ DV.F จะเห็นไดวาคานีจ้ ะตองมากกวาหรือเทากับหนึ่งเสมอ
พรอมทั้งจะเปนดัชนีบงบอกถึงประสิทธิภาพของการจัดกลุมของโหลดวาดีเพียงใด กลาวคือถาคา
DV.F มีคาสูง แสดงวาการจัดกลุมของโหลดมีประสิทธิภาพมากเนื่องจากสามารถจัดใหโหลดสูงสุด
ในแตละกลุมเกิดขึ้นในชวงเวลาที่ไมตรงกัน
4.11.4 องคประกอบการเบี่ยงเบนผกผัน (Coincidance Factor)
องคประกอบการเบี่ยงเบน เขียนเปนสูตรไดดังนี้
C.I.F =
1
DV.F
หรือ =
P(max)
∑i Pmax(i)

คือ

สวนกลับของ

รูปที่ (4.11) แสดงกราฟของโหลด 2 ตําบล และกราฟของโหลดรวมของทัง้ 2 ตําบล
ของตัวอยางที่ 4.3
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ตัวอยางที่ 4.3 จากกราฟของโหลดของ 2 ตําบล ในรูปที่ (4.11)
จงหาคาตาง ๆ ตอไปนี้
ก) องคประกอบการเบี่ยงเบน (Diversity Factor)
ข) องคประกอบการเบี่ยงเบนผกผัน (Coincidance Factor)
ค) โหลดสูงสุดเมื่อรวมจายโหลดจากหมอแปลงตัวเดียว
ง) ขนาดของหมอแปลงที่ลดลงจากเดิมเปนเปอรเซ็นต

วิธีทํา จากกราฟของโหลดตําบลที่ 1 มีโหลดสูงสุด
=
650 KVA
จากกราฟของโหลดตําบลที่ 2 มีโหลดสูงสุด
=
600 KVA
โหลดสูงสุดของ ต.1 + ต. 2
=
650 +600
=
1,250 KVA
จากกราฟของโหลดรวมของทั้ง 2 ตําบล จะไดโหลดรวมสูงสุดเมื่อเวลา 16 นาฬิกา เทากับ
1,050 KVA
ก) หาคาองคประกอบการเบี่ยงเบน
DV.F =
∑i Pmax(i)
P(max)
=
1,250 KVA
1,050 KVA
=
1.2
ตอบ
ข) หาองคประกอบการเบี่ยงเบนผกพัน
C.I.F =
1
DV.F
=
1,250 KVA
1,050 KVA
=
0.84
ตอบ
ค) โหลดสูงสุดเมื่อรวมจายโหลดจากหมอแปลงตัวเดียว
=
1,050 KVA
ตอบ
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ขนาดของหมอแปลงที่ลดลงจากเดิม
=
1,250 – 1,050 KVA
=
200 KVA
คิดเปนเปอรเซ็นต =
200 x 100
1,250
= 16 %
ตอบ
4.11.5 องคประกอบความสูญเสีย ( Loss Factor ) ในการคํานวณหาคาความสูญเสีย
พลังงานไฟฟาในสายสง หรือสายจําหนายไฟฟานั้น มักนิยมหาความสูญเสียกําลังไฟฟาในขณะที่มี
โหลดไฟฟาสูงสุดโดยใชคาองคประกอบความสูญเสีย ( Loss Factor ) เขามาเกี่ยวของในการคํานวณ
ดังนี้
ความสูญเสียพลังงานไฟฟาเฉลี่ยตอปมคี าเทากับ
(องคประกอบความสูญเสีย x 8,760) x ความสูญเสียกําลังไฟฟาในขณะที่มีโหลดสูงสุด
เมื่อ (องคประกอบความสูญเสีย x 8,750)

ถูกเรียกวา “ Equivalent Loss Hours”

จากสูตรการคํานวณขางบนแสดงใหเห็นวาไดนําคา “ Loss Factor ” มาเปนองคประกอบ
ชวยใหการคํานวณความสูญเสียพลังงานไฟฟาเฉลี่ยตอปได โดยใชความสูญเสียกําลังไฟฟาในขณะที่
มีโหลดสูงสุด ซึ่งสมการในการหาคา “ Loss Factor ” นี้คือ
Loss Factor

=

ความสูญเสียกําลังไฟฟาเฉลี่ย
ความสูญเสียกําลังไฟฟาในขณะที่มโี หลดสูงสุด

แตในทางปฏิบัติ การคํานวณหาคา Loss Factor จากคา Load Factor โดยใชสูตรสําเร็จ งาย ๆ ดังนี้
Loss Factor = 0.3 (Load Factor) + 0.7 (Load Factor)2
= 0.3 L.F + 0.7 (L.F) 2
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ตารางที่ (4.2 ) แสดงวา Loss Factor ที่ Load Factor ตาง ๆ
Load Factor (%)

Loss Factor

10
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100

0.037
0.088
0.158
0.191
0.232
0.277
0.325
0.377
0.432
0.491
0.553
0.619
0.688
1.000

4.12 แบบฝกหัด บทที่ 4
1)
2)
3)
4)
5)
6)

จงบอกพิกดั ขนาดของโหลดกลุมตางๆ พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ?
การเขียนกราฟของโหลดหมายถึงการนําโหลดชนิดใดมาเขียนกราฟ?
คําวาฐานโหลดหมายถึงโหลดชนิดใด?
การลดคาโหลดชวงยอดจะทําไดอยางไรบาง?
กราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟา หมายถึง การนําโหลดชนิดใดมาเขียนกราฟ?
จากตารางการใชไฟฟาตอไปนี้ ( ตารางที่ 4.3 ) จงหาคาตางๆ ตอไปนี้?
ก) เขียนกราฟของโหลดเชิงอุดมคติใน 1 วัน
ข) เขียนกราฟแสดงความยาวนานในการใชไฟฟา
ค) หากําลังไฟฟาเฉลี่ยตลอดวัน
ง) หาคาองคประกอบความตองการไฟฟา
จ) หาคาองคประกอบการใชไฟฟา
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ตารางที่ (4.3) แสดงรายละเอียดการใชไฟฟาของแบบฝกหัดขอ (6)
เวลา
(นาฬิกา)
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

โหลด
(กิโลวัตต)
430
350
300
250
350
400
470
500
650
730
700
750

เวลา
(นาฬิกา)
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

โหลด
(กิโลวัตต)
650
600
720
800
850
900
800
1,050
1,500
950
700
500

7) สถานีไฟฟายอยแหงหนึ่ง จายไฟฟาใหกับโหลด 2 แหง คือ โหลด ก มีคาโหลดเฉลี่ย 500
กิโลวัตต และ องคประกอบการใชไฟฟา 0.5 โหลด ข มีคาโหลดติดตั้ง 1,650 กิโลวัตต
และองคประกอบความตองการไฟฟา 0.6 ถาโหลดรวมสูงสุดของระบบเทากับ 1,500
กิโลวัตต จงหาคาของ
ก) องคประกอบการเบี่ยงเบน
ข) องคประกอบการเบี่ยงเบนผกพัน
8) จากกราฟของโหลดของกลุมผูใชไฟฟา 3 กลุม คือ กลุม a, b, c ในรูปที่ (4.12) จงหาคา
ตางๆ ตอไปนี้
ก) องคประกอบการเบี่ยงเบน (Diversity Factor)
ข) องคประกอบการเบี่ยงเบนผกพัน (Coincidence Factor)
ค) โหลดสูงสุดเมื่อรวมจายโหลดจากหมอแปลงตัวเดียว
ง) ขนาดของหมอแปลงที่ลดลงจากเดิมเปนเปอรเซ็นต
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รูปที่ (4.12) แสดงกราฟของโหลด 3 กลุม และกราฟของโหลดรวมของทั้ง 3 กลุมของ
แบบฝกหัดขอ (8 )
9) บานพักแหงหนึ่งมีเครื่องใชไฟฟาดังตอไปนี้ หลอดไฟขนาด 120 วัตต 4 หลอด ; 100
วัตต 5 หลอด ; 40 วัตต 10 หลอด และ 10 วัตต 2 หลอด ถาสมมุติวา ดีมานดมิเตอรอาน
คาโหลดสูงสุดในชวงเวลา 15 นาที ได 850 วัตต จงหาคาขององคประกอบความตองการ
ไฟฟา?
10) สถานีไฟฟายอยแหงหนึ่งจายไฟฟาใหกับโหลด 5 แหง แตละแหงมีโหลดติดตั้งและ
องคประกอบความตองการไฟฟาดังตารางที่(4.4) ถาโหลดรวมในระบบมีคาสูงสุดเทากับ
1,050 กิโลวัตต จงหาคาของ
ก) โหลดสูงสุดของแตละแหง
ข) องคประกอบเบี่ยงเบนผกผัน

โหลดและลักษณะการใชไฟฟา

ตารางที่ (4.4 ) แสดงรายละเอียดของโหลด 5 แหง
กลุมโหลด
A
B
C
D
E

โหลดติดตั้ง
(กิโลวัตต)
600
550
750
900
850

องคประกอบ
ความตองการไฟฟา
0.5
0.4
0.6
0.7
0.5
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