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STARTER ประโยชนที่แทจริงและขอจํากัดในการใชงาน   
 
 

 

เรียบเรีบงโดย :  บริษัท แอดวานซ เพาเวอร อิควิปเมนท(ประเทศไทย) จํากัด   
(ผูเชียวชาญทางดานการปองกันมอเตอรและการสตารทมอเตอร )   
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นําเสนอความรูสูสังคมโดย: www.9engineer.com 

มีผูขายจํานวนมากที่เขาไปขาย Soft Starter โดยชูจุดขายในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ทั้งในขณะ Start และ ขณะทํางาน 
แตรับโหลดนอย ๆ (Partial Load) ซึ่งจุดขายนี้สามารถพิสูจนใหดูเหมือนวา ส่ิงท่ีกลาวนี้ เปนจริงไดถาเรา นําเอาแอมปมิเตอรไปวัดกระแส
ที่ไหลเขามอเตอร ก็จะพบวา กระแสที่ไหลเขามอเตอร ในขณะสตารทลดลงจริง เชนเดียวกัน ในกรณีที่มอเตอรทํางานแบบไมมีโหลด หรือ 
รับโหลดนอย ๆ ถาใน Soft Starter ทาํงานในโหมดประหยัดพลังงาน ก็จะพบวากระแสลดลงจริง จึง เปนเหตุใหผูใชที่ไมทราบในหลักการ
ทํางาน ของ Soft Starter ไดเขาใจผิดคิดวาSoft Starter จะสามารถชวยลดการใชพลังงานไดเปนจํานวนมาก แตถาไดศึกษา กันอยาง
ลึกซึ้งแลวจะพบวา Soft Starter ไมไดชวยลดขนาดของพลังงาน และ คาไฟไดในสัดสวนเดียวกันกับขนาด ของกระแสท่ีลดลง บทความนี้จึง
ถูกเขียนขึ้น เพื่อชี้แจงใหผูใชไดเขาใจถึงขนาดของพลังงาน และคาไฟท่ีแทจริง ที่สามารถประหยัดได ซึ่งไมมาก อยางท่ีคิด แตถาประโยชน
หลักของ Soft Starter ไมไดอยูที่เรื่องของการประหยัด พลังงานแลว ประโยชนที่แทจริงของ Soft Starter คืออะไร บทความนี้จะชวยตอบ
คําถามนี้ พรอมกันนี้ จะกลาวถึง ขอจํากัดของการเลือก Soft Starter มาใชงานโดยละเอียด เพื่อใหผูใชงานโดยเฉพาะอยางยิ่ง เจาของ
โรงงาน และ วิศวกรของโรงงานขนาดกลาง และ เล็กไดใชเปนขอมูลในการติดตอกับผูขาย Soft Starter เนื่องจาก Soft Starter คอื
อุปกรณ ที่นําไปใชควบคุมมอเตอร ไฟฟา ที่ใชขับ โหลดทางกล ดังนั้นจะขอแบงการวิเคราะหผลท่ีเกิดขึ้น จากการนํา Soft Starter ไปใชใน 
2 ทางคือ ผลทางไฟฟา และ ผลทางกล ดังจะไดชี้แจงใหเห็นโดยละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ผลทางไฟฟา 

ในสมัยกอนที่มีการเริ่มนําเอา Soft Starter มาใชใหม ๆ นั้นความสามารถของ Soft Starter ที่มีผลตอทางไฟฟา 
จะมีเพียงอยางเดียวคือ ลดกระแสสตารทของมอเตอรในขณะเริ่มเดิน แตตอมา ไดมีการพัฒนา การใชประโยชน Soft Starter ใหครอบคลุม
ไปถึงการลดกําลังการสูญเสีย ขณะทํางานแบบไมมีโหลด หรือ มีโหลดนอย ๆ ดวย ในปจจุบันการนํา Soft Starter ไปใชงานจึงสงผลทาง
ไฟฟาใน 2 แนวทางคือ เพื่อลดกระแสสตารทของมอเตอร และลดกําลังการสูญเสียขณะทํางานแบบมโีหลดนอย ๆ 

1.1 ประโยชนในการลดกระแสสตารทของมอเตอร 

ผูเขียนเขาใจเปนการสวนตัววาประโยชนในเรื่องการลดกระแสขณะสตารทของมอเตอรเปนจุดมุงหมายสําคัญของการคิดคน Soft 
Starter ขึ้นมา เพราะวาการสตารทมอเตอรแบบ Direct on Line นั้น จะทําใหกระแสสตารทสูงมาก ๆ โดยเฉลี่ย จะอยูที่ ประมาณ 6-7 เทา 
บางตัวอาจจะขึ้นไปถึง 9-10 เทาก็เคยเจอ การท่ีกระแสสตารทมีคาสูง ๆ ดังกลาวจะสงผลกระทบหลายอยาง ไมวาจะเปนผลกระทบทางกลหรือ 
ผลกระทบทางไฟฟา จึงไดมีผูคิดคนวิธีการลดกระแสสตารทขึ้นมาหลากหลายวิธี ไมวาจะเปนวิธีงาย ๆ เชน การสตารทแบบสตาร-เดลตาดัง
รูปที่ 1(ก), การใชวิธี Auto-transformer ดังรูปท่ี 1(ข), การใชวิธี Step R หรือ Step L ดังรูปท่ี 1(ค) และการใชวิธีเพิ่มความตานทาน
ของโรเตอรขณะสตารทดังรูปท่ี 1(ง) ซึ่งเปนวิธีที่เหมาะ สําหรับโรเตอรที่เปนสลิปริง 

 

 

 

รูปที่ 1(ก) การสตารทแบบสตาร-เดลตา รูปที่ 1(ข) การใช Auto-transformer 
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รูปที่ 1(ค) การใชวิธี Step R หรือ Step L รูปที่ 1(ง) วิธีเพิ่มความตานทานของโรเตอรขณะสตารท 

การสตารทแบบสตาร-เดลตานั้น ดูจะไดรับการนิยมมากที่สุด เพราะคาใชจายดูจะนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับอีก 3 รูปแบบท่ีเหลือ แต
การสตารทแบบสตาร-เดลตานั้นก็ยังมีขอเสีย กลาวคือยังมีการกระชากของกระแสและแรงบิด ขณะเปลี่ยนจากสตาร เปนเดลตาดังรูปท่ี 2  

 

    

 
 

รูปแบบการสตารทท่ีนาจะนิ่มนวลที่สุด
สําหรับการสตารทท้ัง 3 แบบแรกก็คือการ
สตารทโดยใช Auto-transformer แตการ
สตารทแบบนี้มีขอจํากัดท่ีสําคัญคือตนทุนสูง 
และไมเหมาะกับมอเตอรขนาดใหญ ๆ สวน
การสตารทในแบบ สุดทายนั้น จะเหมาะ
สําหรับกรณีโหลดท่ีตองการแรงบิดเริ่มตน
หนัก ๆ ซึ่งก็มีขอจํากัดคือ ตัวมอเตอรตองมี
โรเตอร เปนแบบสลิปริง การสตารทแบบนี้
จึงเหมาะสําหรับงานบางประเภทเทานั้น  

รูปที่ 2 การเปล่ียนแปลงของแรงบิดและกระแสของการสตารทแบบสตาร-เดลตา 

ตอมาเมื่อเทคโนโลยีสารก่ึงตัวนําไดรับการพัฒนาขึ้น จึงเกิดแนวคิดนําเอาไทริสเตอรมาใชในการควบคุมแรงดัน 
ยานการกําหนดมุมจุดชนวนไทริสเตอร ทําใหคาเฉลี่ยของแรงดันที่จายใหมอเตอร มีคาแปรเปลี่ยนมากนอย ตามการกําหนด มุมจุดชนวนท่ี
ไทริสเตอร ดังแสดงในรูปที่ 3-7 โดยรูปที่ 3 เปนวงจรควบคุมแรงดัน กรณีแหลงจาย เปนไฟเฟสเดียว รูปที่ 4 เปนการเปรียบเทียบลักษณะ
ของรปูคลื่นแรงดันและกระแสเมื่อมุมจุดชนวน (  ) มีคาตาง ๆ กัน และเปนการเปรียบเทียบ กรณีที่โหลดมีรูปแบบตาง ๆ กันท้ังกรณีที่โหลด
เปน R, RL, L‚ จะเห็นไดวา ไมวาโหลดจะเปนแบบไหน ถามุม มีคา มากขึ้นท้ังแรงดันและกระแส ก็จะมีคาลดลงตามการมากขึ้นของมุม ? 
ซึ่งหากนํามาเขียนเปนกราฟเปรียบเทียบระหวาง กระแสที่มุม ตาง ๆ กับกระแสสูงสุด (มุม = 0) ก็จะไดเสนกราฟดังแสดงในรูปที่ 5 โดย
เสนกราฟท่ีกํากับดวย cos j = 1 หมายถึงกรณีมีโหลดเปน R สวนเสนกราฟท่ีกํากับดวย cos j = 0 หมายถึงกรณีมีโหลดเปน L สําหรับโหลด 
ที่เปน RL จะอยูระหวางเสนกราฟ ทั้งสอง แตจะอยูตรงไหนขึ้นอยูกับคา R และ L ถา R มากกวา L ก็จะใกลกับกราฟ cos j = 1 ถา L 
มากกวา R ก็จะขยับไปทางกราฟ cos j = 0 สําหรับรูปที่ 6 และ 7 ก็จะเปนกรณีของไฟ 3 เฟส 

 

รูปที่ 4 แสดงรูปคลื่นแรงดันและกระแสของโหลด R, RL และ L 
กรณีแหลงจายไฟเปนไฟเฟสเดียว 

รูปที่ 3 การควบคุมแรงดันโดยใชไทริสเตอรกรณีแหลงจายเปนไฟเฟส
เดียว 
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รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบขนาดกระแสเฉลี่ยและกระแส RMS ที่
มุม ตาง ๆ เมื่อเทียบกับกรณีมุม = 0กรณีแหลงจายเปนไฟเฟสเดียว 

 

รูปที่ 6 การควบคุมแรงดันโดยใชไทริสเตอรกรณีแหลงจายเปนไฟ 
3 เฟส 

 
 
< =  รูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบขนาดกระแสเฉลี่ยและกระแส 
RMS ที่มุม;ตาง ๆ เมื่อเทียบกับกรณีมุม; = 0 กรณีแหลงจายเปน
ไฟ 3 เฟส 

Soft Starter ไดนําเอาหลักการควบคุมแรงดันโดยกําหนดมุมจุดชนวนไทริสเตอรมาใช จะตางกันตรงที่วา มุมจุด ชนวน ของ Soft Starter 
จะไมคงท่ี ณ มุมใดมุมหนึ่ง แตจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ โดยจะเริ่มจากมุม 180° ลวลดลงมาเรื่อย ๆ จนถึง 0° (หรือ 150° ® 0° ในกรณไีฟ 3 
เฟส) สงผลใหระดับแรงดันคอย ๆ เปลี่ยนจาก 0 เปน 100 % ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

 

 

 

< = รูปที่ 8 การเปล่ียนแปลงระดับแรงดันเมื่อเปลี่ยนมุม
จุดชนวน ; 

การปรับแรงดันดังกลาว นอกจากจะทําใหกระแสเริ่มตนลดลงแลว ยังสงผลตอเนื่องไปถึงแรงบิดดวย โดยขนาดของแรงบิดจะแปรตามขนาด
ของแรงดันยกกําลังสองดังแสดงในรูปที่ 9 

 

  

 

< =รูปที่ 9 การเปล่ียนแปลงแรงบิดของ
มอเตอรถาแรงดันเปลี่ยนเปนคาตาง ๆ 
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จากรูปจะเห็นไดวา ถาเริ่มปรับแรงดันจากศูนยโวลต แรงบิดก็จะเริ่มจากศูนยเชนกัน สงผลใหไมมีแรงบิดในการ สตารท ในทางปฏิบัติจึงไม
นิยมเริ่มปรับแรงดันจากศูนยโวลต แตจะเริ่มดวยระดับแรงดันคาหนึ่งท่ี อยางนอย สามารถสรางแรงบิดของมอเตอร ใหสามารถเอาชนะ
แรงบิดของโหลดเพื่อใหมอเตอรเริ่มออกตัวได ดวยเหตุนี้ กระแสสตารทจึงไมเริ่มจากศูนย แตจะเริ่มที่คา ๆ หนึ่ง ซึ่งจะมากนอยเทาไรนั้น
ขึ้นอยูกับแรงดัน ที่เริ่มสตารท และคาอิมพีแดนซของตัวมอเตอร แตก็จะนอยกวาในกรณีของการสตารทแบบ Direct on Line 

www.9engineer.com ::ไนนเอ็นจิเนียรดอดคอม, e-industrial technology center : ศูนยกลางขาวสารดานการใชไฟฟาและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออนไลน 

 

จากคุณสมบัติในการลดกระแสสตารท และทําใหกระแสสตารทไมกระชากดังเชนในกรณีของ Direct on Line และ Star-Delta ในขณะที่
ตนทุนก็ไมสูงเหมือนดังเชนกรณีของ Auto-transformer ทําใหในระยะหลัง ๆ จึงมีผูนิยมใช Soft Starter ในการสตารทมอเตอรมากขึ้น 

2. ผลทางกล 

จากรูปที่ 9 แสดงใหเห็นวาการใช Soft Starter จะทําใหแรงบิดเริ่มสตารทลดลง ซึ่งการลดลงของแรงบิดเริ่มสตารทนี้ จะมีทั้งผลดีและผลเสีย
ดังนี้ 

2.1 ผลดีของการที่แรงบิดเริ่มสตารทลดลง 

ผลดีที่เห็นไดชัดคือ ระบบจะสตารทไดอยางนิ่มนวลขึ้นซึ่งจะสงผลดีตามมาในอีก 2 ทางคือ 

2.1.1 ลดการกระชากทางกล ผลดีขอนี้จะชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณทางกล เชน ลดการสึกหรอของเฟอง ทําใหเฟองไมพังเร็ว ลดการ
เกิดสลิปของสายพาน ชวยยืดอายุของสายพาน และการสูญเสียเนื่องจากความรอน 
ยืดอายุการใชงานของแบริ่ง 

2.1.2 ไลนการผลิตไมกระตุกขณะสตารท ทําใหกระบวนการผลิตมีความนิ่มนวลมากขึ้น 

ประโยชนทางกลท้ังสองขอนี้ถือไดวาเปนประโยชนหลักและประโยชนที่แทจริงของการใช Soft Starter นอกเหนือ ไปจากใชเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการจายโหลดของหมอแปลง แตกลับเปนประโยชนที่ผูขายไมคอยพูดถึงบอยนัก เพราะไมสามารถคํานวณระยะเวลาคืนทุน
ไดอยางชัดเจน แตสําหรับผูที่มีปญหาเรื่องเกียรพังบอย ๆ สายพานพังบอย ๆ ผูเขียนขอแนะนําใหลองนํา Soft Starter มาใช ผูเขียน เชื่อวา 
จะชวยลดคาใชจายดานการซอมบํารุงไดอยางมาก 

2.2 ผลเสียของการที่แรงบิดเริ่มสตารทลดลง 

ผลดีที่เห็นไดชัดคือ ระบบจะสตารทไดอยางนิ่มนวลขึ้นซึ่งจะสงผลดีตามมาในอีก 2 ทางคือ 

2.2.1 ทําใหออกตัวชาลง หรือบางกรณีอาจถึงกับออกตัวไมไหว ตามท่ีไดอธิบายไวดวยสมการท่ี 4 แลววาการใช Soft Starter จะทําให
ระยะเวลาในการสตารทนานขึ้น เพราะเมื่อ Tm ลดลง แรงบิดลัพธที่จะไปขับ ใหมอเตอรออกตัวก็จะนอยลง ทําใหระยะเวลาในการออกตัวนาน
ขึ้น และ จะเปนปญหามากขึ้น ในกรณีที่โหลด มีคาโมเมนตความเฉ่ือย (J) สูง ๆ เชน โหลดท่ีเปน Blower, Centrifuge หรือพวก Mill ซึ่ง
ผูเขียนเคยเจอกับตัวเอง ในกรณีของโหลด Blower ที่มีคา J สูงมาก ในกรณีนั้นเปน Blower ดาน Suction ที่ใชดูดลมออกจาก Boiler เปน 
Blower ที่มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.8 เมตร ผูเขียนพบวาถาตั้งคาแรงดันเริ่มสตารทนอยไป มอเตอรจะไม ออกตัวเลย ตองตั้งมากถึง
ระดับหนึ่งจึงจะออกตัวได แตความเร็วจะเพ่ิมขึ้นไดอยางชา ๆเพราะโหลดมีความเฉ่ือยมาก ในกรณีของ Blower ตัวนี้ตองใชเวลาถึงเกือบ 4 
นาที ความเร็วลมจึงจะเขาสูความเร็วพิกัดของมอเตอร 

สําหรับโหลดบางประเภท เชน เครื่องโมหิน สายพานลําเลียงหิน คอมเพรสเซอร โหลดพวกนี้ โมเมนตความเฉ่ือย ไมสูง แตตองการแรงบิด
เริ่มสตารทสูง การใช Soft Starter อาจมีผลทําใหขับโหลดไมไหว ถาแรงดันเริ่มสตารท มีคาต่ําจนมอเตอรไมสามารถสรางแรงบิด Tm มา
ชนะ TL ได มอเตอรก็จะไมสามารถเริ่มหมุนได การสตารทโหลด ประเภทนี้จึงตองตั้งแรงดันใหสูงพอสมควร จนบางครั้งอาจตองตั้งถึง 70-
80 % จึงจะสตารทไหว แตถามาคิดดูวา ถาหากตองตั้งแรงดันเริ่มสตารทสูงขนาดนั้น ความเปน Soft Start ก็คงไมเหลือแลว สูไมใชเสียเลย
จะดีกวา 

ในปจจุบันไดมีผูผลิตบางรายแกปญหาแรงบิดเริ่มสตารทสูง ๆ ดวยการออกแบบฟงกชันการสตารทท่ีเรียกวา Torque Control กลาวคือ 
เครื่องจะตรวจสอบเอาวาสตารทไหวหรือไม ถาไม เครื่องก็จะเพ่ิมขนาดแรงดันหรือกระแส (ขึ้นอยูกับวาเปน Voltage Control หรือ 
Current Control) จนกระทั่งออกตัวไหว หลังจากนั้น ก็จะรักษาระดับแรงดัน หรือ กระแสที่สามารถสรางแรงบิดใหมอเตอรสามารถเพิ่ม
ความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงความเร็วพิกัด ปญหาเรื่องการ ออกตัวไมไหว หรอืใชเวลานานเกินไปก็จะทุเลาลง 

2.2.2 ดึงกระแสสูงกวาพิกัดยาวนานกวาที่ควร ถาโหลดมี J มาก 

ขอเสียนี้ตอเนื่องมากจากขอเสียขางตน เพราะในกรณีที่โหลดมีคาโมเมนตความเฉ่ือยมาก ๆ การลดแรงบิดเริ่มสตารท จะทําใหการดึงกระแส
ที่สูงกวาพิกัดยาวนานกวาท่ีควร ถึงแมกระแสนั้นจะมีคาต่ํากวากรณีสตารทแบบ Direct on Line และ Star-Delta ก็ตาม แตการดึงกระแส
สูงกวาพิกัดยาวนานผิดปกติ จะทําใหเกิดปญหาท่ีสําคัญคือ ปญหาความรอน สะสมท้ังท่ีตัวมอเตอรและที่ Soft Starter ตามมา ปญหาดังกลาว
รูจักกันในรูปของคาจํากัด I2t 

จะขอยกตัวอยางกรณีจริงท่ีผูเขียนพบมาตามท่ีไดกลาวไวแลวขางตน 

มอเตอร 4 Pole, 400 kW, 1488 RPM กระแสพิกัด 690 A Starting Control กรณี Direct on Line 6.5 เทา ของกระแส พิกัดโหลด
คือ Blower ที่มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.8 เมตร ของเดิมใชการสตารทแบบสตาร-เดลตา โดยมีระยะ เวลาสตารทประมาณ 3-4 นาที 
ปญหาท่ีผานมาคือ Magnetic Contractor พังบอยมาก ทําใหเสียคาใชจายในการซอม สูงมาก เพราะเปนตัวใหญ ทําใหราคาสูงมาก จึงคิด 
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เปลี่ยนมาใช Soft Starter แตเนื่องจากผูใชไมไดคํานึงถึงคา J จึงทําเรื่องขอซื้อ Soft Starter ขนาด 400 kW มายังผูเขียนหลังจากติดตั้ง 
พบวาไมสามารถสตารทมอเตอรตัวนี้ใหเขาสู ความเร็วพิกัดได แตจะ Trip ดวยฟงกชัน I2t เสมอ ไมวาจะตั้งคา Current Limit ไวที่เทาใดก็
ตาม เมื่อพิจารณาดู ก็พบวาลักษณะของโหลดทําใหการเพิ่มของความเร็วเปนไปอยางชา ๆ สงผลใหมอเตอรตองดึงกระแสสูงตอเนื่อง 
ยาวนาน เพราะแมสตารทแบบสตาร-เดลตา จึงจะดึงกระแสประมาณ 3-4 เทา ยังตองใชเวลายาวนานถึง 3-4 นาที เมื่อเราเปลี่ยนมาใช Soft 
Starter แลวตั้ง Limit ไวที่ 300 % Soft Starter ก็จะตองรับประแส 300 % ไดเปนระยะเวลา อยางนอย 4 นาที เชนเดียวกัน แตเมื่อไป
ตรวจสอบ Spec ระยะเวลาการรับกระแส Over Load ของ Soft Starter ดังแสดงในตารางท่ี 4 พบวา Soft Starter จะสามารถรับกระแส
ขนาด 300 % ของกระแสพิกัดของตัวเอง ไดเปนเวลา เพียง 60 วินาที กรณีสตารทจากสภาพอุณหภูมิปกติไมมีความรอนสะสม (Cold 
Start) เมื่อเปนเชนนี้ก็เปนที่แนนอนวา ถาตั้ง Limit ไวที่ 300 % จะไมมีทางสตารทผานแน ๆ เพราะโหลดตองการระยะเวลาสตารทถึงเกือบ 
4 นาที แตถาทดลองลด I Limit ลงเหลือ 200 % ก็จะพบวาเกิด Trip I2t เชนเดิมเพราะวาท่ีกระแส 200 % แรงบิดยอมลดลง ดังนั้นแทนที่
จะใชเวลาสตารท 4 นาที อาจตองใชถึง 10 นาที แตไทริสเตอรของ Soft Starter รับกระแส 200 % ไดเพียง 200 วินาที กรณี Cold Start 
และ 100 วินาที Hot Start เปนอันวา Soft Starter ขนาด 400 kW ไมสามารถ สตารทมอเตอรขนาด 400 kW ได 

www.9engineer.com ::ไนนเอ็นจิเนียรดอดคอม, e-industrial technology center : ศูนยกลางขาวสารดานการใชไฟฟาและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออนไลน 

 

แลวจะใช Soft Starter ขนาดเทาใดดี  

สมมติวา Limit กระแสไวที่ 4 เทาของกระแสพิกัดมอเตอรเพื่อใหสตารทไดในเวลา 3 นาที 
จะไดวากระแสสตารทเทากับ 690 x 4 = 2760 A 
ดังนั้นตองเลือก Soft Starter ที่สามารถทนกระแส 2760 A ได อยางนอย 3 นาที หรือ 180 วินาที 

จากตารางท่ี 4 พบวาถากระแส 200 % จะทนได 200 วินาทีหรือ 3 นาทีกับ 20 วินาที ดังนั้นเราจึงเลือก Soft Starter ที่มีกระแส 200 % 
เทากับ 2760 A หรือ 100 % เทากับ 1380 A 

Starting Current (% ของ In) 600 % 450 % 300 % 250 % 200 % 

Cold 2 10 60 120 200 Max-Starting 
Time  

( วินาที)  
Hot 1 5 30 60 100 

ตารางท่ี 4 ระยะเวลาที่ทนไดที่กระแสขนาดตาง ๆ 

จาก Catalog ของ Soft Starter ยี่หอดังกลาวพบวากระแสพิกัดที่ใกลเคียงคือ 1200 A ซึ่งเปนของ Soft Starter ขนาด 710 kW จึงไดนํา 
Soft Starter ขนาดดังกลาวไปทดลองสตารท ซึ่งพบวาสตารทผานโดยใชเวลาในการ สตารทประมาณ 3 นาที 

สรุป ตองใช Soft Starter ขนาด 710 kW จึงจะสามารถสตารทมอเตอรขนาด 400 kW ได 

แตไมใชวาจะเปนแบบนี้เสมอไป กรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นกับโหลดท่ีมีคา J สูง ๆ เทานั้น แตก็เปนกรณีศึกษาท่ี 
ดีวาการเลือก Soft Starter มาใชตองคํานวณกระแสสตารทและระยะเวลาสตารทใหแนนอนไมเชนนั้นจะ ไมสามารถใชงานได นอกจากนี้ยัง
เสียทั้งเวลาและเงินโดยไมจําเปน และนี่คือขอจํากัดท่ีสําคัญอีกขอหนึ่ง ของการใช Soft Starter 

สรุป ประโยชนของ Soft Starter 

1. เพิ่มความสามารถในการจายโหลดของหมอแปลง 

2. ลดการสึกหรอและสูญเสียทางกล 

สรุปประเด็นที่ตองพิจารณาเมื่อเลือกซื้อ Soft Starter 

1. แรงบิดเริ่มตนที่โหลดตองการ\ 

2. โมเมนตความเฉื่อยของโหลด 

3. ขนาดของกระแสและระยะเวลาที่ตองใชในการสตารท 
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