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มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน  

เล่ม 30(101) ระดับชั้นประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ชนิดเหน่ียวนําสามเฟส 

1. ขอบขา่ย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับน้ีครอบคลุมระดับช้ันประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด
เหน่ียวนํา สามเฟส ที่มีความเร็วเดียว ซึ่งมีพิกัดเป็นไปตาม มอก. 866 เล่ม 1 ที่มีพิกัดในการทํางานกับแหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้าที่เป็นรูปคลื่นไซน์ ดังน้ี 

 มีกําลังที่พิกัด PN จาก 0.12 kW ถึง 375 kW

 มีแรงดันไฟฟ้าที่พิกัด UN  สูงกว่า 50 V ถึง 1 kV

 มี 2, 4, 6 หรือ 8 ขั้ว

 สามารถทํางานอย่างต่อเน่ืองที่กําลังที่พิกัด ด้วยอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของระดับช้ันอุณหภูมิ
ของฉนวน

หมายเหตุ 1 มอเตอร์ตามมาตรฐานฉบับนี้คือมอเตอร์ท่ีมีประเภทการทํางาน S1 (ทํางานต่อเนื่อง) ตาม มอก. 866 เล่ม 1
อย่างไรก็ตามมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีมีประเภทการทํางานชนิดอ่ืน ท่ีสามารถทํางานอย่างต่อเนื่องท่ีกําลังท่ีพิกัดได้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานฉบับนี้ด้วย 

 แสดงเครื่องหมายอุณหภูมิภายนอกใดๆ ที่อยู่ในช่วงระหว่าง –20 oC  ถึง +60 oC

หมายเหตุ 2 ประสิทธิภาพที่พิกัด และระดับชั้นประสิทธิภาพจะอ้างอิงท่ีอุณหภูมิภายนอก 25 oC ตาม มอก. 866 เล่ม 2(1)

หมายเหตุ 3  มอเตอร์ท่ีมีพิกัดอุณหภูมิอยู่นอกย่าน –20 oC  และ +60 oC  สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นมอเตอร์ท่ีมีโครงสร้าง
พิเศษ เป็นผลให้ถูกยกเว้นจากมาตรฐานฉบับนี้ 

หมายเหตุ 4 มอเตอร์ชนิดสกัดควัน (smoke extraction motors) ท่ีมีค่าระดับชั้นอุณหภูมิสูงถึง 400 oC  ครอบคลุมตาม
มาตรฐานฉบับนี้ 

 แสดงเครื่องหมายด้วยระดับความสูงถึง 4 000 m จากระดับนํ้าทะเล

หมายเหตุ 5 ประสิทธิภาพที่พิกัด และระดับชั้นประสิทธิภาพจะอ้างอิงท่ีระดับความสูง 1 000 m จากระดับน้ําทะเล

ประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสูญเสียของ
มอเตอร์ที่เกิดจากส่วนประกอบฮาร์มอนิกของแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย กําลังสูญเสียในสายเคเบิล ตัวกรอง และตัว
แปลงผันความถ่ี ทั้งหมดน้ันไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับน้ี

มอเตอร์ที่มีหน้าจาน (flanges) ขาต้ัง (feet) และ/หรือ แกน (shaft) ที่ขนาดทางกลแตกต่างไปจาก IEC
60072-1 ครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับน้ี
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มอเตอร์เกียร์ครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับน้ี รวมท้ังที่มีแกนและหน้าจานที่ไม่เป็นมาตรฐาน 

มาตรฐานน้ีไม่ครอบคลุมถึง 

 มอเตอร์ชนิดซิงโครนัส หรือมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร

 มอเตอร์ไฟฟ้าเฟสเดียว

 มอเตอร์ที่มีจํานวนขั้ว 10 ขั้วขึ้นไป

 มอเตอร์ที่มีหลายความเร็ว

 มอเตอร์ที่มีคอมมิวเตเตอร์ทางกล (เช่น มอเตอร์กระแสตรง)

 มอเตอร์ที่ประกอบรวมเบ็ดเสร็จในเคร่ืองจักร (ตัวอย่างเช่น เครื่องสูบ (pump) พัดลม และเครื่อง
อัด (compressor)) ซึ่งในการปฏิบัติไม่สามารถทดสอบแยกออกจากเคร่ืองจักร แม้ว่าจะมีการ
จัดเตรียมกระบังปิดปลาย (end-shield) และรองลื่นปลายด้านขับเคลื่อน (drive-end bearing)
ช่ัวคราว หมายความว่ามอเตอร์จะต้อง ก) ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (นอกเหนือจากใช้ตัวต่อ เช่น สลัก
เกลียว) กับหน่วยขับเคลื่อน (ตัวอย่างเช่น แกน หรือตัวโครงครอบเครื่อง) และ  ข) ไม่ได้ถูก
ออกแบบให้สามารถท่ีจะแยกมอเตอร์ออกจากหน่วยขับ แม้ว่ามอเตอร์จะสามารถทํางานอย่าง
อิสระจากหน่วยขับ น่ันคือถ้ากระบวนการในการแยกจะทําให้มอเตอร์ไม่ทํางาน มอเตอร์น้ันจะไม่
ครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับน้ี

(TEAO, IC418) เคร่ืองจักรกลชนิดปิดหุ้มอากาศทั้งหมด (Totally Enclosed Air-Over Machine)
ตัวอย่างเช่น เคร่ืองจักรกลที่ระบายความร้อนที่พ้ืนผิวของตัวโครงครอบเคร่ืองทั้งหมด ใช้ระบบการ
ระบายความร้อนภายนอกโดยใช้วิธีการระบายอากาศนอกเคร่ืองจักรกลเป็นไปตามมาตรฐานฉบับน้ี
การทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์เช่นน้ีอาจจะทําโดยการนําพัดลมออกและจัดระบบการระบาย
ความร้อนโดยการใช้เคร่ืองเป่าลมที่พิกัดการไหลของอากาศคล้ายคลึงกับพัดลมด้ังเดิม

 มอเตอร์ที่มีตัวแปลงผันความถ่ีประกอบรวมกัน (compact drives)  เมื่อมอเตอร์ไม่สามารถ
ทดสอบแยกจากตัวแปลงผันได้ ระดับช้ันประสิทธิภาพพลังงานของชุดขับเคลื่อนจะต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์ชุดสําเร็จ (PDS: Power Drive System) และจะต้องถูกกําหนดในมาตรฐาน
ที่แยกออกต่างหาก

หมายเหตุ 6  มอเตอร์จะไม่อยู่นอกขอบข่ายเม่ือมอเตอร์และตัวแปลงผันความถ่ีสามารถแยกออกจากกันได้
และมอเตอร์สามารถทดสอบแยกต่างหากจากตัวแปลงผัน 

 มอเตอร์เบรก เมื่อระบบเบรกรวมเป็นส่วนหน่ึงภายในโครงสร้างของมอเตอร์ ซึ่งไม่สามารถถอด
ออกหรือจ่ายแรงดันจากแหล่งจ่ายอ่ืนในขณะที่ทําการทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์

หมายเหตุ 7  มอเตอร์เบรกท่ีมีขดเบรกรวมอยู่กับหน้าจานของมอเตอร์จะครอบคลุมตามมาตรฐานนี้ ถ้า
สามารถท่ีจะทดสอบประสิทธิภาพได้โดยไม่เกิดความสูญเสียจากเบรก (ตัวอย่างเช่น การร้ือเบรก
ออก หรือการจ่ายพลังงานให้แก่ขดลวดเบรกจากแหล่งจ่ายท่ีแยกต่างหาก) 
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เมื่อผู้ผลิตเสนอมอเตอร์ที่มีการออกแบบอย่างเดียวกันทั้งโดยมีหรือไม่มีเบรก การทดสอบ
ประสิทธิภาพสามารถทําได้โดยการทดสอบมอเตอร์ที่ไม่มีเบรก ดังน้ัน ในการหาค่าประสิทธิภาพ
อาจจะใช้เป็นพิกัดสําหรับมอเตอร์และเบรกมอเตอร์ได้ทั้งคู่ 

 มอเตอร์ที่แช่นํ้าได้ ที่ออกแบบเฉพาะให้ใช้งานในของเหลว

 มอเตอร์ชนิดสกัดควัน (smoke extraction motors) ที่มีค่าระดับอุณหภูมิสูงกว่า 400 oC

2. เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิงที่ระบุต่อไปน้ีใช้ประกอบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เอกสารอ้างอิงฉบับที่ระบุปีที่พิมพ์ให้ใช้
ฉบับที่ระบุเท่าน้ัน เอกสารอ้างอิงฉบับที่ไม่ได้ระบุปีที่พิมพ์ให้ใช้ฉบับล่าสุด (รวมถึงเอกสารอ้างอิงฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

มอก. 866 เล่ม 1 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 1: พิกัดและสมรรถนะ 

มอก. 866 เล่ม 2(1) เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 2(1): วิธีมาตรฐานสําหรับการหาค่าความสูญเสีย
และประสิทธิภาพจากการทดสอบ (ยกเว้นเคร่ืองจักรกลสําหรับฉุดยานพาหนะ)  

มอก. 866 เล่ม 30(1) เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 30(1): ระดับช้ันประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ (รหัส IE) 

IEC/TS 60034-2-3 Rotating electrical machines – Part 2-3: Specific test methods for 
determining losses and efficiency of converter-fed AC induction motors 

IEC 60034-6 Rotating electrical machines – Part 6: Methods of cooling (IC Code)  

IEC/TS 60034-25 Rotating electrical machines – Part 25: Guidance for the design and 
performance of a.c. motors specifically designed for converter supply 

IEC 60038 IEC standard voltages 

IEC 60079-0 Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements 

3. บทนิยามและสัญลักษณ์
3.1 บทนิยาม 

ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี ให้เป็นไปตามบทนิยามของ มอก. 866 เล่ม 1 และ
บทนิยามดังต่อไปน้ี 

3.1.1 มอเตอร์ความเร็วเดียว (single-speed motor) 

มอเตอร์ที่ทํางานโดยการต่อตรงกับระบบ 50 Hz และ/หรือ 60 Hz 

หมายเหตุ มอเตอร์ความเร็วเดียว อาจสามารถใช้ตัวแปลงผันความถี่แล้วทํางานเป็นมอเตอร์ปรับความเร็วได้ 
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3.1.2 มอเตอร์หลายความเร็ว (multi-speed motor) 

มอเตอร์ที่มีพิกัด 50 Hz และ/หรือ 60 Hz ทํางานโดยการต่อตรงกับระบบ ที่มีหลายขดลวด หรือสามารถ
สับเปลี่ยนขดลวดไปที่จํานวนขั้ว 2 ค่าขึ้นไป ที่มีความเร็วซิงโครนัสต่างๆ กัน 

3.1.3 มอเตอร์แปรความเร็วได้ (variable speed motor)  

มอเตอร์ที่มีพิกัดสําหรับช่วงความเร็วและจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่มีขนาดและความถ่ีแปรผันได้ 

3.1.4 มอเตอร์เบรก (brake motor)  

มอเตอร์ที่ประกอบด้วยหน่วยเบรกทางกลไฟฟ้า (electro-mechanical brake unit) ที่ทํางานโดยตรงบน
แกนมอเตอร์โดยไม่มีตัวเช่ือมต่อ 

3.1.5 มอเตอร์เกียร์ (geared motor)  

มอเตอร์ที่ประกอบด้วยกล่องเกียร์ (gearbox) ที่ไม่มีตัวเช่ือมต่อ (ตัวอย่างเช่น ล้อเกียร์ตัวแรกยึดติดอยู่กับ
แกนมอเตอร์) 

3.1.6 มอเตอร์เคร่ืองสูบ (pump motor)  

มอเตอร์ที่ติดโดยตรงกับเคร่ืองสูบ โดยไม่มีตัวเช่ือมต่อ (ตัวอย่างเช่น จานใบพัดยึดติดอยู่กับแกนมอเตอร์) 

3.1.7 ประสิทธิภาพเฉล่ีย (average efficiency)  

ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยของจํานวนประชากรมอเตอร์ (motor population) ที่มีการออกแบบอย่างเดียวกัน
และพิกัดค่าเดียวกัน 

3.1.8 ประสิทธิภาพระบุ (nominal efficiency)  

ค่าประสิทธิภาพท่ีกําหนดที่จะแสดงความม่ันใจได้ว่าระดับช้ันประสิทธิภาพเป็นไปตามตารางประสิทธิภาพ
ในมาตรฐานฉบับน้ี 

3.1.9 ประสิทธิภาพที่พิกัด (rated efficiency)  

 ค่าประสิทธิภาพที่ถูกกําหนดโดยผู้ผลิต ซึ่งเท่ากับค่าประสิทธิภาพระบุหรือสูงกว่า 

3.2 สัญลักษณ์ 

n  หมายถึง  ประสิทธิภาพระบุ (%) 

N  หมายถึง  ประสิทธิภาพที่พิกัด (%) 

f N หมายถึง  ความถี่ที่พิกัด (Hz) 

nN หมายถึง  ความเร็วที่พิกัด (min-1) 

PN  หมายถึง  กําลังที่พิกัด (kW) 

TN  หมายถึง  แรงบิดที่พิกัด (Nm) 

UN หมายถึง  แรงดันไฟฟ้าที่พิกัด (V) 
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4. การจําแนกประเภท 
การจําแนกประเภทของมอเตอร์เหน่ียวนํา 3 เฟส สามารถแบ่งได้ดังน้ี 

4.1 แบ่งตามชนิดของตัวหมุน แบ่งได้ 2 ชนิดคือ 

4.1.1 ตัวหมุนชนิดกรง (cage-rotor)  

4.1.2 ตัวหมุนชนิดพันขดลวด  (wound-rotor) 

4.2 แบ่งตามชนิดของระดับช้ันการป้องกัน การแบ่งตามระดับช้ันการป้องกันให้เป็นไปตาม มอก. 866 เล่ม 5 

4.3 การแบ่งระดับช้ันประสิทธิภาพ ให้แบ่งตามรหัส IE1  IE2  IE3  และ IE4 ตาม มอก. 866 เล่ม30(1) 

5. ประสิทธิภาพ  
5.1 การกําหนด 

5.1.1 ทั่วไป 

มาตรฐานฉบับน้ีใช้กับมอเตอร์ความเร็วเดียวชนิดทํางานโดยการต่อสายทํางานโดยตรง มอเตอร์ที่ทํางาน
โดยใช้ตัวแปลงผันความถี่น่าจะมีความสูญเสียสูงกว่าเมื่อเทียบกับใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยตรง (เป็น
รูปคลื่นไซน์) ซึ่งเกิดจากส่วนประกอบฮาร์มอนิกแรงดันไฟฟ้า จึงไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับน้ี 

การที่จะทําให้พิกัดระดับช้ันประสิทธิภาพสามารถเปรียบเทียบกันได้สําหรับเทคโนโลยีมอเตอร์ที่แตกต่าง
กัน ให้การทดสอบทุกคร้ังตามมาตรฐานฉบับน้ีกระทําที่แรงดันไฟฟ้ารูปคลื่นไซน์ 

ประสิทธิภาพและความสูญเสียจะต้องทดสอบให้สอดคล้องกับวิธีที่เสนอใน มอก. 866 เล่ม 2(1) 

5.1.2 แรงดันไฟฟ้าที่พิกัด ความถี่ที่พิกัด และกําลังที่พิกัด 

ประสิทธิภาพที่พิกัดจะต้องกําหนดจากกําลังที่พิกัด (PN), แรงดันไฟฟ้าที่พิกัด (UN) และความถี่ที่พิกัด 
(fN) 
พิกัดของมอเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าในช่วงทํางานที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างเช่น 400 V ± 10% ตาม IEC 
60038) จะต้องกําหนดประสิทธิภาพท่ีพิกัดค่าเดียว ตัวอย่างเช่น ส่วนของแรงดันไฟฟ้าขยายที่ยอมรับได้
จะต้องไม่นํามาพิจารณา 

มอเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดและความถ่ีที่พิกัดอยู่ร่วมกัน ที่มีฟลักซ์แม่เหล็กและกําลังเท่ากัน 
ตั วอ ย่ า ง เช่ น  2 30  V/400 V (delta/star) ห รื อ  2 3 0  V/460 V (double star/star) จะ ต้ อ งมี
ประสิทธิภาพที่พิกัดและระดับช้ันประสิทธิภาพ (รหัส IE) เพียงค่าเดียว 

มอเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่พิกัด ความถี่ที่พิกัด และกําลังที่พิกัดมากกว่า 1 ค่าอยู่ร่วมกัน จะต้องระบุ
ประสิทธิภาพที่พิกัดและระดับช้ันประสิทธิภาพ (รหัส IE) ในแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดแต่ละค่า ความถี่ที่พิกัด
แต่ละค่า และกําลังที่พิกัดแต่ละค่า ที่อยู่ร่วมกัน 

ดังน้ัน อย่างน้อยค่าประสิทธิภาพท่ีตํ่าที่สุด และรหัส IE ที่เก่ียวข้อง (สําหรับ แรงดันไฟฟ้าที่พิกัดทุกค่า 
ความถี่ที่พิกัดทุกค่า และกําลังที่พิกัดทุกค่า ที่อยู่ร่วมกัน) จะต้องแสดงบนป้ายพิกัด 
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ค่าประสิทธิภาพ และรหัส IE ทั้งหมด จะต้องระบุไว้ในเอกสารผลิตภัณฑ์ (แค็ตตาล็อก หรือ คู่มือการ
ทํางาน) 

หมายเหตุ  ตัวอย่างเช่น ในประเทศญี่ปุ่นการรวมพิกัด “200V/50Hz – 200V/60Hz – 220V/60Hz” ใช้กันท่ัวไป
สําหรับมอเตอร์ความเร็วเดียว และในยุโรปการรวมพิกัด “380V/50Hz – 400V/50Hz – 415V/50Hz – 
460V/60Hz”ก็ใช้บ้างในบางครั้ง จากตัวอย่างนี้ มอเตอร์จะต้องมีประสิทธิภาพท่ีพิกัด 3 หรือ 4 ค่า และ
บางครั้งอาจจะมี รหัส IE ท่ีแตกต่างกัน 

5.1.3 อุปกรณ์เสริม 

มอเตอร์ไฟฟ้าบางชนิดที่ครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับน้ีบางคร้ังอาจจะมีอุปกรณ์เสริมติดอยู่ด้วย 
ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์กันรั่วสําหรับแกน พัดลมภายนอก เบรกทางกล ตัวหยุดด้านหลังและรองลื่นทาง
เดียว ตัวตรวจจับความเร็ว เคร่ืองกําเนิดชนิดวัดความเร็ว ประกอบอยู่ด้วยกันหลายๆ ชนิด 

ดังน้ัน เน่ืองจากอุปกรณ์เสริมเหล่าน้ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบมอเตอร์เบ้ืองต้น การหาค่า
ประสิทธิภาพในการรวมทั้งหมดไม่สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การทดสอบสําหรับประสิทธิภาพของ
มอเตอร์ที่ดัดแปลงจากมอเตอร์มาตรฐานจะต้องกระทําแก่มอเตอร์พ้ืนฐาน ด้วยระบบระบายความร้อน
เดิม ไม่ติดต้ังอุปกรณ์เสริม 

ความสูญเสียของพัดลมขับที่แยกต่างหากจะถูกรวมเข้ากับการหาประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อพัดลมภายนอก
ถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างมอเตอร์พ้ืนฐาน เมื่อพัดลมภายนอกเป็นตัวเลือกเพ่ิมเติมในมอเตอร์ที่
ผลิตเป็นจํานวนมาก ซึ่งปกติจะเป็นพัดลมที่ติดกับแกน ความสูญเสียของมอเตอร์ (รวมทั้งพัดลมท่ีติดกับ
แกน) สามารถใช้ได้ 

รองลื่นแบบต่อเชิงมุม (รองลื่นแบบรับแรงผลัก) สําหรับมอเตอร์ที่ติดต้ังในแนวดิ่งสามารถทดแทนได้โดย
รองลื่นมาตรฐานในการทดสอบประสิทธิภาพ ดังน้ัน มอเตอร์สามารถทดสอบในแนวนอนได้ 

มอเตอร์บางชนิด (ตัวอย่างเช่น มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์เคร่ืองสูบ และอื่นๆ) ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์กันรั่ว
สําหรับแกนเพ่ือป้องกันนํ้ามันหรือนํ้าเข้าสู่มอเตอร์ อุปกรณ์กันรั่วภายนอกจะต้องถูกนําออกไปในการ
ทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งใช้สําหรับอุปกรณ์กันรั่วที่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกเท่าน้ัน ไม่รวมถึงการ
รื้อมอเตอร์ (การร้ือส่วนหุ้มพัดลมและพัดลมสามารถยอมรับได้) 

เบรกทางกลไฟฟ้า (electro-mechanical brake) จะต้องถอดออกในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ
ของมอเตอร์ ถ้าโครงสร้างของมอเตอร์กําหนดไว้ไม่ให้นําเบรกออก ขดลวดเบรกจะต้องป้อนจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่แยกต่างหาก และการสิ้นเปลืองพลังงานจะต้องไม่นํามาคิดในการคํานวณประสิทธิภาพ
มอเตอร์ 

5.2 พิกัด 

ประสิทธิภาพท่ีแจ้งโดยผู้ผลิตบนแผ่นป้ายพิกัด (ประสิทธิภาพที่พิกัด) จะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับประสิทธิภาพที่ระบุ 
ตามนิยามในมาตรฐานฉบับน้ี (ให้เป็นไปตามระดับช้ันประสิทธิภาพ (รหัส IE) บนแผ่นป้ายพิกัด) 

ประสิทธิภาพของมอเตอร์แต่ละตัวที่โหลดเต็มพิกัด เมื่อทดสอบที่แรงดันไฟฟ้าที่พิกัด และความถ่ีที่พิกัดแล้วจะต้อง
มีค่าไม่น้อยกว่าประสิทธิภาพท่ีพิกัดลบด้วยเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนตาม มอก. 866 เล่ม 1 และไม่น้อยกว่าการ
แบ่งระดับช้ันประสิทธิภาพลบด้วยเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  
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ข้อแนะนํา ในการระบุประสิทธิภาพในเอกสารผลิตภัณฑ์ อาจจะระบุประสิทธิภาพที่โหลด 50%, 75% และโหลด
เต็ม สําหรับจุดประสงค์ของมาตรฐานฉบับน้ีใช้สําหรับประสิทธิภาพที่กําลังที่พิกัด 

การแปรผันของวัสดุ กระบวนการผลิต และผลการทดสอบ ในการออกแบบมอเตอร์ ประสิทธิภาพที่โหลดเต็มของ
มอเตอร์ที่มีจํานวนมากจากการออกแบบอย่างเดียวกันไม่เป็นค่าเป็นหน่ึงค่าเดียวกัน แต่อยู่ในช่วงแถบของ
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน ประสิทธิภาพพลังงานท่ีพิกัดในมาตรฐานฉบับน้ีคือค่าระบุ 

5.3 การแบ่งระดับช้ันและการแสดงเคร่ืองหมาย 

5.3.1 ทั่วไป 

ในการออกแบบระดับช้ันประสิทธิภาพท่ีประกอบด้วยตัวอักษร IE (อักษรย่อสําหรับ International 
Energy Efficiency Class) ให้เป็นไปตามตัวเลขที่แสดงการแบ่งระดับช้ันตามตารางที่ 2 ใน มอก. 866 
เล่ม 30(1) 

5.3.2 การแบ่งระดับช้ันประสิทธิภาพ 

การแบ่งระดับช้ันประสิทธิภาพ ให้แบ่งตามรหัส IE1  IE2  IE3  และ IE4 ตาม มอก. 866เล่ม 30(1) 

5.3.3 มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพตํ่ากว่า IE1 

มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพตํ่ากว่าเกณฑ์กําหนดที่ให้ไว้ใน มอก 866 เล่ม 30(1) ตารางที่ 3 และ 4 เป็น
มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพตํ่ากว่าที่มาตรฐานฉบับน้ีกําหนด ห้ามแสดงเครื่องหมายน้ี 

5.3.4 การแสดงเคร่ืองหมาย 

มอเตอร์ที่มีพิกัดด้านออกไม่เกิน 750 W และมีขนาดไม่เป็นไปตาม IEC 60072-1 จะต้องทําเครื่องหมาย
ข้อ ก)  ข)  ช)  ฌ)  และ ญ) เป็นอย่างน้อย ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าตามพิกัดอ่ืนๆ ที่แผ่นป้ายพิกัดจะต้อง
แสดงเครื่องหมายอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

ก) ช่ือผู้ทําหรือเคร่ืองหมายการค้า 

ข) ตัวเลขลําดับของผู้ผลิต (serial number) หรือหมายเลขแสดงการช้ีบ่ง 

หมายเหตุ  การแสดงหมายเลขชี้บ่งเดียวอาจจะใช้ชี้บ่งในมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีผลิตจากการออกแบบทางกล
และการออกแบบทางไฟฟ้าแบบเดียวกันและผลิตในชุดเดียวกันโดยใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกัน 

ค) ข้อมูลเพ่ือระบุปีของการผลิต ให้ทําเคร่ืองหมายบนแผ่นป้ายบอกพิกัดหรือระบุไว้ในแผ่นข้อมูลที่แยก
ต่างหากเพ่ือให้มาพร้อมกับเคร่ือง 

หมายเหตุ  หากข้อมูลนี้สามารถหาได้จากผู้ผลิตโดยระบุข้อมูลท่ีระบุไว้ในข้อ ข) ก็สามารถท่ีจะไม่ระบุบนแผ่น
ป้ายพิกัดและเอกสารแผ่นข้อมูล (data sheet) ท่ีแยกต่างหาก 

ง) รหัสของมอเตอร์หรือแบบรุ่น (model) 

จ) จํานวนเฟส 

ฉ) ระดับช้ันการป้องกัน (รหัส IP) ตาม มอก. 866 เล่ม 5 

ช) ระดับช้ันประสิทธิภาพ (รหัส IE) และค่าประสิทธิภาพที่พิกัด ตาม มอก. 866 เล่ม 30(1) 
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หมายเหตุ จะต้องแสดงเคร่ืองหมายประสิทธิภาพที่พิกัด และรหัส IE บนป้ายพิกัดแบบถาวร ตัวอย่างเช่น “IE2-
84.0%” 

ซ) ระดับช้ันของอุณหภูมิ และขีดจํากัดอุณหภูมิหรืออุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 

ฌ) กําลังด้านออกที่พิกัด หรือย่านกําลังด้านออกที่พิกัด 

ญ) แรงดันไฟฟ้าที่พิกัด หรือย่านแรงดันไฟฟ้าที่พิกัด 

ฎ) ความถี่ที่พิกัด หรือย่านความถี่ที่พิกัด 

ฏ) กระแสที่พิกัด หรือย่านกระแสที่พิกัด 

ฐ) ความเร็วที่พิกัด หรือย่านความเร็วที่พิกัด 

ฑ) ตัวประกอบกําลัง (power factor) ที่พิกัด 

5.4 เกณฑ์กําหนดที่ระบุสําหรับระดับช้ันประสิทธิภาพ IE1, IE2, IE3 และ IE4 

เกณฑ์กําหนดที่ระบุสําหรับระดับช้ันประสิทธิภาพ IE1, IE2, IE3 และ IE4 ให้เป็นไปตามตารางท่ี 3 ถึงตารางที่ 
10 ใน มอก. 866 เล่ม 30(1)  

การประมาณค่าในช่วงของเกณฑ์กําหนดประสิทธิภาพท่ีระบุของกําลังที่พิกัดที่อยู่ระหว่างค่าที่แสดงในตาราง 
สําหรับความถี่จากแหล่งจ่ายหลัก 50 Hz ให้เป็นไปตามข้อ 5.4.5 และ ตารางที่ 11 และตารางที่ 12 ใน มอก. 
866 เล่ม 30(1) 

การประมาณค่าในช่วงของเกณฑ์กําหนดประสิทธิภาพท่ีระบุของกําลังที่พิกัดที่อยู่ระหว่างค่าที่แสดงในตาราง 
สําหรับความถ่ีจากแหล่งจ่ายหลัก 60 Hz ให้เป็นไปตามข้อ 5.4.6 ใน มอก. 866 เล่ม 30(1) 

5.5 การทดสอบ 

การทดสอบให้ทดสอบตาม มอก. 866 เล่ม 2(1)  

5.6 เกณฑ์ความคลาดเลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนคือค่าเบ่ียงเบนสูงสุดที่ยอมรับได้ระหว่างผลการทดสอบกับค่าที่ระบุบนแผ่นป้ายพิกัด
และเกณฑ์กําหนดที่ระบุสําหรับแต่ละระดับช้ันประสิทธิภาพ ผลการทดสอบจะต้องไม่เกินค่าเบ่ียงเบนสูงสุดที่
ยอมรับได้ตามข้อ 12 และตารางที่ 20 ใน มอก. 866 เล่ม 1 
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IEC/TS 60034-31:2010, Rotating electrical machines – Part 31: Selection of energy-efficient 
motors including variable speed applications – Application guide 
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ISO 3, Preferred numbers – Series of preferred numbers 

EN 12101-3, Smoke and heat control systems – Part 3: Specification for powered smoke 
and heat exhaust ventilators 

EN 50347, General purpose three-phase induction motors having standard dimensions and 
outputs – Frame numbers 56 to 315 and flange numbers 65 to 740 

EN 52800, Energy efficiency for power drive systems, motor starters, power electronics and 
their driven applications 

JIS C 4212 (Japanese Industrial Standard), Low-voltage three-phase squirrel-cage high-
efficiency induction motors  

NBR 17094-1, Rotating electrical machines – Induction motors – Specification 

NEMA MG1, Motors and Generators 

SANS 1804-1 (South African Standard), Induction motors – Part 1: IEC requirements 
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