
คาํนํา 

 

การส่งเสริมงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมให้ประสบผลสําเร็จไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรมนั้น ความรู้และความเขา้ใจของผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานถือเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ ดงันั้น 

กองพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดให้มีการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามญัใหก้บับุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมข้ึน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน และมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พร้อมกบัได้จดัให้มีการพฒันาคู่มือสําหรับใช้ในการฝึกอบรมหลกัสูตร

ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานสามญัข้ึน เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมใชป้ระกอบการฝึกอบรมในหลกัสูตรดงักล่าว 

 

คู่มือสําหรับหลกัสูตรฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามญัพฒันาข้ึนโดยอา้งอิงขอ้มูลและเน้ือหาจากคู่มือ

ฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานสามญัท่ีมีอยู่เดิมของกองพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านพลงังาน โดยได้มีการ

พฒันาปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีมีการใช้งานในปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบั

รายละเอียดการปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 โดยคู่มือ

ประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ส่วนหลกั คือ กฎหมายและความรู้พื้นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน การจดัการพลงังาน

ไฟฟ้า และ การจดัการพลงังานความร้อน 

 

เน้ือหาในส่วนท่ี 1 มุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บความรู้เบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจน

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน โดยเฉพาะ ความรู้ในเร่ืองระบบการจดัการพลงังานซ่ึงจะสนบัสนุนให้

การอนุรักษพ์ลงังานเกิดข้ึนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยในการพฒันาเน้ือหาของคู่มือไดมี้

การปรับปรุงแนวทางในการพฒันาระบบการจดัการพลงังานพร้อมทั้งปรับปรุงและเพิ่มเติมตวัอย่างเอกสารและ

รูปแบบรายงานท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการจดัการพลงังานไวอ้ยา่งครบถว้น สาํหรับ เน้ือหาในส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 

ประกอบไปดว้ยเน้ือหาภาคทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อน โดยได้

มีการเพิ่มเติมเน้ือหาเก่ียวกบัการตรวจวินิจฉัย การคน้หาศกัยภาพการอนุรักษ์พลงังาน และการวิเคราะห์ผลการ

ประหยดัพลงังาน รวมทั้งเพิ่มเติมกรณีศึกษาและบทสรุปให้ครบถว้นในทุกเน้ือหาวิชา เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

เกิดความเขา้ใจในหลกัการทางทฤษฎีและสามารถนาํความรู้ไปปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

ในการน้ี หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือสําหรับหลกัสูตรฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามญัท่ีพฒันาข้ึนน้ีจะเป็น

ประโยชน์กบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งในการใชป้ระกอบการฝึกอบรมและเป็นคู่มือท่ีใชอ้า้งอิงประกอบการทาํงาน

ด้านการอนุรักษ์พลงังานภายหลงัการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ทั้งน้ีเพื่อให้การอนุรักษ์พลงังานเกิดผลได้อย่างเป็น

รูปธรรมและยัง่ยนืในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่อไป 

 

กองพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นพลงังาน 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

เมษายน  2562 
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บทที ่6 การอนุรักษ์พลงังานสําหรับเคร่ืองสูบนํา้ (Energy conservation of water pump)  

 6.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองสูบนํ้า 6-2 

 6.2 ประเภทของเคร่ืองสูบนํ้า 6-2 

  6.2.1 แยกตามลกัษณะการเพิม่พลงังานใหแ้ก่ของเหลว 6-2 

  6.2.2 แยกตามลกัษณะการขบัดนัของเหลวในเคร่ืองสูบนํ้า 6-3 

 6.3 เฮด (Head) 6-7 
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  6.3.1 เฮดความดนั (Pressure Head, HP) 6-7 

  6.3.2 เฮดความเร็ว (Velocity Head, HV) 6-7 

  6.3.3 เฮดสถิตย ์(Potential Head, Z) 6-8 

  6.3.4 เฮดการสูญเสียรวม (Total Head Loss, HL) 6-8 

  6.3.5 กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve) 6-14 

  6.3.6 กราฟเฮดของเคร่ืองสูบนํ้า 6-15 

  6.3.7 ความเร็วจาํเพาะและคุณลกัษณะของเคร่ืองสูบนํ้า 6-16 

 6.4 หลกัการของ NPSH 6-20 

  6.4.1 หลกัพื้นฐานและความเขา้ใจเก่ียวกบั NPSH 6-20 

  6.4.2 แฟคเตอร์ต่างๆ ท่ีมีผลต่อ NPSH 6-28 

  6.4.3 ผลของของไหลท่ีสูบต่อค่า NPSH 6-29 

 6.5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพพลงังานของเคร่ืองสูบนํ้า 6-29 

  6.5.1 เกณฑก์ารออกแบบเคร่ืองสูบนํ้า 6-30 

  6.5.2 การเกิดคอ้นนํ้าในระบบท่อส่งนํ้า 6-32 

 6.6 การตรวจสอบการทาํงานและประสิทธิภาพพลงังานของเคร่ืองสูบนํ้า 6-33 

  6.6.1 ขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีควรตรวจวดั 6-33 

  6.6.2 เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการตรวจวดัเคร่ืองสูบนํ้า 6-34 

  6.6.3 เทคนิคการตรวจวดัเคร่ืองสูบนํ้า 6-38 

 6.7 การวิเคราะห์การใชพ้ลงังานระบบเคร่ืองสูบนํ้า 6-38 

  6.7.1 กาํลงัไฮดรอลิก 6-38 

  6.7.2 ประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบนํ้า 6-39 

  6.7.3 การคาํนวณขนาดตน้กาํลงัขบัเคร่ืองสูบนํ้า 6-40 

  6.7.4 สมรรถนะการทาํงานของเคร่ืองสูบนํ้า 6-42 

  6.7.5 กฎความคลา้ยของเคร่ืองสูบนํ้า   6-44 

 6.8 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานในระบบเคร่ืองสูบนํ้า 6-48 

  6.8.1 การปรับความเร็วรอบของเคร่ืองสูบนํ้า 6-48 

  6.8.2 การบาํรุงรักษา 6-50 

  6.8.3 การปรับปรุงอุปกรณ์ 6-51 

  6.8.4 การจดัการตรวจสอบ 6-54 



สารบัญ 

 

 6.9 การตรวจวนิิจฉยัเพื่อหาแนวทางการอนุรักษพ์ลงังาน 6-54 

 6.10 แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 6-58 

 6.11 โปรแกรมวิเคราะห์มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 6-59 

 6.12 กรณีศึกษา 6-68 

  

บทที ่7 การอนุรักษ์พลงังานสําหรับพดัลม (Energy conservation for fan)  

 7.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพดัลม 7-1 

 7.2 ประเภทของพดัลม 7-2 

  7.2.1  พดัลมแบบหมุนเหวีย่ง (Centrifugal Flow Fan) 7-2 

  7.2.2  พดัลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fan) 7-4 

 7.3 การสูญเสียพลงังานการไหลในท่อลม 7-5 

                    7.3.1  เฮดความฝืดในท่อลม 7-5 

                    7.3.2  การสูญเสียเฮดเน่ืองจากการไหลผา่นอุปกรณ์ 7-9 

 7.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพพลงังานของพดัลม 7-10 

                   7.4.1 เกณฑก์ารออกแบบพดัลม 7-11 

 7.5 การตรวจสอบการทาํงานและประสิทธิภาพพลงังานของพดัลม 7-12 

  7.5.1 ขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีควรตรวจวดั 7-12 

  7.5.2 เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการตรวจวดัพดัลม 7-13 

  7.5.3 เทคนิคการตรวจวดัพดัลม (Fan & Blower) 7-18 

 7.6 การวิเคราะห์การใชพ้ลงังานของพดัลม 7-18 

  7.6.1 กาํลงัลม 7-18 

  7.6.2 ประสิทธิภาพของพดัลม 7-21 

  7.6.3 การคาํนวณขนาดตน้กาํลงัขบัพดัลม 7-21 

  7.6.4 คุณลกัษณะและสมรรถนะการทาํงานของพดัลม 7-22 

 7.7 กฎความคลา้ยของพดัลม 7-25 

  7.7.1  เม่ือขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของใบพดัมีค่าคงท่ีแต่มีการเปล่ียนแปลงรอบ

ความเร็ว 

7-26 

  7.7.2  เม่ือรอบความเร็วมีค่าคงท่ี แต่ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของใบพดั  

          เปล่ียนไป 

7-27 
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 7.8 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานในพดัลม 7-29 

                 7.8.1  การควบคุมการเปิด-ปิดพดัลม 7-29 

                 7.8.2  การลดปริมาณลม – ความดนั ใหเ้หมาะสมกบัท่ีภาระตอ้งการ 7-30 

                  7.8.3 การควบคุมความเร็วรอบพดัลม 7-31 

                 7.8.4  การตรวจสอบและบาํรุงรักษาพดัลม 7-32 

 7.9 การตรวจวนิิจฉยัเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 7-33 

 7.10 แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 7-35 

 7.11 โปรแกรมวิเคราะห์มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 7-37 

 7.12 กรณีศึกษา 7-43 

  

 



 
 

 
ควา

การ

ไฟฟ

ประ

นาํม

ถูกต

เหม

 
 

 
 
 
 
 
1.1 

เน้ือ

พลงั

ตรว

แต่ล

 
 

ว

 
 
 

 
                 

ามสําคญัของเน

รตรวจวดัพลงั

ฟ้าจาํเป็นตอ้งใ

ะกอบกาํลงัไฟ

มาใชร่้วมกนัเพื

ตอ้งเหมาะสม 
มาะสม กเ็ป็นส่ิ

 บทนํา  

อหาในบทน้ีจะ

งงานไฟฟ้าท่ีมี

วจวดัเพื่อใหเ้กิ

ละประเภทไดอ้

วตัถุประสงค์ 
1.   บอกชนิดข
 2.   บอกความ
 3.   บอกค่าทา
 4.   บอกวิธีกา

     

น้ือหาวชิา 
 

งงานไฟฟ้าเป็น

ใชเ้คร่ืองมือเพื่

ฟฟ้า ความเร็วร
พื่อใหไ้ดภ้าพร

 การคาํนึงถึงค
ส่ิงสาํคญัในการ

 

 
ะกล่าวถึงชนิด

มีความถูกตอ้ง

ดการอนุรักษพ์

อยา่งถูกตอ้ง 

  
ของเคร่ืองมือวั

มสาํคญัของกา

างไฟฟ้าท่ีจาํเป็

ารเลือกใชเ้คร่ือ

นส่ิงท่ีจาํเป็นอ

พื่อวดัค่าต่างๆไ

รอบ ความเร็วล
รวมของปริมา

ความแม่นยาํข

รท่ีจะทาํใหเ้กิด

และวิธีการใช้

และเท่ียงตรง 
พลงังาน และวิ

วดัทางไฟฟ้า 
รวดัค่าพลงังา

ปนในการตรวจ

องมือวดัใหเ้ห

1-1 

 
 

อย่างยิ่งในการ

ไดแ้ก่ กระแสไ
ลมและความส

ณการใชไ้ฟฟ้

องเคร่ืองมือวั

ดการจดัการดา้

ชเ้คร่ืองมือวดัท

  นอกจากนั้น
วิธีการเลือกใช้

นและความเท่ี

จวดัเพ่ือการอน

มาะสมกบังาน

คู่มื

(Elec

รดาํเนินงานอ

ไฟฟ้า แรงดนัไ
ส่องสว่าง เป็น
าของโรงงานห

ดั ตลอดจนกา
านพลงังานอย่

ทางไฟฟ้าท่ีสาํ

ยงัศึกษาถึงค่า

ชเ้คร่ืองมือวดัใ

ท่ียงตรงของขอ้

นุรักษพ์ลงังาน

นแต่ละประเภท

มือผู้รับผดิชอบด้า

เคร่ืองมื

ctr ical M

นุรักษพ์ลงังา

ไฟฟ้า กาํลงัไฟ
ตน้  เคร่ืองมือ
หรืออาคาร กา
รนาํค่าท่ีไดจ้า

ยา่งมีประสิทธิผ

คญั เพื่อให้ได
ทางไฟฟ้าท่ีมี

หเ้หมาะสมกบั

อมูลได ้
นได ้
ทได ้

านพลังงาน (โรงง

 
มือวดัทาง

Measure

น ในการตรว
ฟฟ้า พลงังานไ
อวดัต่างๆ เหล่
ารเลือกและใช้

ากการตรวจวดั

ผล 

ดข้อ้มูลหรือค่า

ความจาํเป็นที

บงานหรือค่าที

าน) พ.ศ. 2562 

บทที ่1
งไฟฟ้า 
ement) 

วจวดัการใช้

ไฟฟ้า ค่าตวั
าน้ีมกัจะถูก

ชเ้คร่ืองมือท่ี

ดไปใชอ้ยา่ง

าของการใช้

ท่ีตอ้งทาํการ

ท่ีตอ้งการวดั



ตอนท่ี 2 บทที ่1 เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า   

 

1-2 

1.2  ชนิดของเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าและวธีิการใช้ 
 
1.2.1 พืน้ฐานการวดัทางไฟฟ้า 
การอ่านค่าปริมาณท่ีวดัโดยตรงจากเคร่ืองวดั เรียกว่า การวดัโดยตรง การวดัปริมาณอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ปริมาณท่ีตอ้งการวดั และใชค่้าท่ีวดัไดน้ั้นมาคาํนวณหาปริมาณท่ีตอ้งการเรียกว่า การวดัทางออ้ม เช่น การวดั
แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพื่อนาํมาคาํนวณค่ากาํลงัไฟฟ้า เป็นตน้  
 
1.2.2 หน่วยวดัทางไฟฟ้า 
ในระบบหน่วยวดันานาชาติ (International System of Units (SI)) หน่วยวดัทางไฟฟ้าพ้ืนฐานท่ีสาํคญัและหน่วย
วดัทางไฟฟ้าในทางปฏิบติัอ่ืนๆ มีนิยามดงัต่อไปน้ี 
 
หน่วยวดัทางไฟฟ้า นิยามของหน่วยวดัทางไฟฟ้า 
1. กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงภายใน

ตวันาํไฟฟ้า มีหน่วยวดัเป็น แอมแปร์ (Ampere) ใชส้ญัลกัษณ์เป็น “A”  
2. กําลังไฟฟ้า  กาํลงัไฟฟ้าเป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของพลงังานไฟฟ้าท่ีใชไ้ปในการทาํใหเ้กิดพลงังาน

ในรูปต่างๆ เช่น พลงังานความร้อน พลงังานแสงสว่าง พลงังานกล มีหน่วยเป็น วตัต ์
(Watt) ใชส้ญัลกัษณ์เป็น “W” กาํลงัไฟฟ้า 1 วตัต ์(W) มีค่าเท่ากบักาํลงัท่ีใหพ้ลงังาน 1 จูล 
(J) ต่อหน่ึงวินาที 

3. แรงดนัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้าเป็นแรงท่ีทาํให้อิเล็กตรอนเกิดการเคล่ือนท่ี หรือแรงท่ีทาํให้เกิดการไหล

ของกระแสไฟฟ้า มีหน่วยวดัเป็น โวลต ์(Volt) ใชส้ญัลกัษณ์เป็น “V” 
4. ความต้านทาน
ไฟฟ้า (Resistance) 

ความตา้นทานไฟฟ้าเป็นการต่อตา้นการไหลของกระแสไฟฟ้า ซ่ึงจะมีค่ามากหรือค่านอ้ย
จะข้ึนอยูก่บัชนิดของวตัถุนั้นๆ  ความตา้นทานไฟฟ้ามีหน่วยวดัเป็น โอห์ม (Ohm) และ
ใช้สัญลกัษณ์เป็น “Ω” ความตา้นทานไฟฟ้า 1 โอห์ม เท่ากบัค่าความตา้นทานไฟฟ้า
ระหว่างจุด 2 จุดบนตวันาํไฟฟ้าท่ีเม่ือมีกระแสไฟฟ้า 1 A ไหลผ่านและ แรงดนัไฟฟ้า
ระหวา่ง 2 จุดนั้นจะเท่ากบั 1 V 

5. ความจุไฟฟ้า 
(Capacitance) 

ความจุไฟฟ้าเป็นความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของตวัเก็บประจุ (Capacitor) มี
หน่วยวดัเป็น ฟารัด (Farad) และใชส้ญัลกัษณ์เป็น “F”  

6. ความเหน่ียวนํา 
(Inductance) 

ความเหน่ียวนาํมีหน่วยวดัเป็น เฮนร่ี(Henry) และใชส้ญัลกัษณ์เป็น “H”  
 

 
1.2.3 เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าพืน้ฐานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
ในการตรวจสอบประสิทธิภาพพลงังานของระบบไฟฟ้าในโรงงานหรืออาคารนั้น ปริมาณทางไฟฟ้าพ้ืนฐานท่ี
ตอ้งการวดัจะไดแ้ก่ กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า กาํลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้า ค่าตวัประกอบกาํลงั  เคร่ืองมือวดั
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ตารางที ่1.2-1 ระดบัความเท่ียงตรงของเคร่ืองวดักบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้

 

Rang, Span& Full Scale 

• Range หมายถึง “ช่วงของปริมาณท่ีสามารถวดัไดด้ว้ยเคร่ืองวดั” 

• Span& Full Scale หมายถึง “ผลต่างระหว่างค่าสูงสุดกบัค่าตํ่าสุดของ Range” 

• ความละเอียด(Resolution, Least Count) ค่าการวดัท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีเคร่ืองมือวดัแสดงได ้
 

ตัวอย่างเช่น หาก Range เท่ากบั -50°C ถึง 200°C แลว้ Span จะเท่ากบั 250°C 
 

การแสดงค่าความคลาดเคล่ือน 

• แสดงเป็นตัวเลข  
ถา้ความแม่นของเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิเป็น±2°C ค่าความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองมือวดัมีค่า ±2°C 
สาํหรับการวดัทุกคร้ัง 

• แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของการอ่านเต็มสเกล (Full-scale)  
ถา้ความแม่นของเคร่ืองมือวดัเป็น ± 5% FS ของการอ่านเตม็สเกล 5V ค่าความคลาดเคล่ือนของ
เคร่ืองมือวดัน้ีมีค่า ±0.25 V สาํหรับการวดัทุกคร้ัง 

• แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของช่วงการวดั (Span)  
ถา้ความแม่นของเคร่ืองมือวดัความดนัเป็น ± 3%ระหวา่งช่วงการวดั 20-50 psi ค่าความคลาดเคล่ือน
ของเคร่ืองมือวดัน้ีมีค่า ± 0.9 psi สาํหรับการวดัทุกคร้ัง 

ระดบั ความคลาดเคล่ือน 
ทีย่อมรับได้ต่อค่า

พกัิด[% ] 

วตัถุประสงค์การใช้งานหลัก 

0.2 ±0.2 เคร่ืองมือมาตรฐาน: เคร่ืองมาตรฐานสาํหรับสอบเทียบ การวดัละเอียดมาก 

0.5 ±0.5 การวดัละเอียด: การวดัทัว่ไปท่ีตอ้งการความละเอียด 

1.0 ±1.0 การวดัปกติ: การวดัง่ายๆ เช่น เคร่ืองวดัพกติดตวั ฯลฯ 

1.5 ±1.5 เคร่ืองวดัอุตสาหกรรม: เคร่ืองวดัสาํหรับแผงจ่ายไฟทัว่ไปและแผงควบคุม 

2.0 ±2.0 เคร่ืองวดัคร่าวๆ: ใชก้บังานท่ีไม่ตอ้งการความเท่ียงตรง 
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• แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าท่ีอ่านได้  
ถา้ความแม่นของเคร่ืองมือวดัเป็น ± 5% การอ่านค่าท่ีวดัได ้2 V จะมีค่าความคลาดเคล่ือน ±0.1 V 

นอกจากน้ีตอ้งพิจารณาถึงเร่ืองราคา ความคงทน ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา การใหบ้ริการหลงัการขายของ   
ตวัแทนจาํหน่าย  โดยเฉพาะดา้นการบาํรุงรักษาซ่อมแซม ปรับตั้งความเท่ียงตรง และแหล่งพลงังาน  เช่น         
แบตเตอร่ี ควรจดัหาไดง่้ายและราคาไม่แพงจนเกินไป เป็นตน้ 
 
1.4 ข้อควรระวงัในการใช้เคร่ืองมือวดั 
 
1.4.1 คู่มือการใช้งาน (User  Manual)  
ควรศึกษาคู่มือการใชง้านของเคร่ืองมือวดัใหเ้ขา้ใจก่อนนาํไปใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
(1) ส่วนประกอบของเคร่ืองมือวดั และหนา้ท่ีของส่วนประกอบนั้นๆ โดยเฉพาะส่วนท่ีปรากฏให้เห็นภายนอกและ
ปุ่มควบคุมต่างๆ 
(2) การทาํงานของปุ่มควบคุมต่าง ๆ 
(3) การเร่ิมตน้ใชเ้คร่ืองมือวดั โดยเฉพาะขอ้ระวงัเก่ียวกบัการบรรจุแบตเตอร่ี (ถา้มี) จะตอ้งไม่ผดิขั้ว 
(4) ขั้นตอนการใชง้าน การเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการวดั (สําหรับเคร่ืองมือวดัท่ีสามารถวดัขอ้มูลไดห้ลายชนิด) ช่วงท่ี
ตอ้งการวดั การปรับตั้งค่าศูนย ์และท่ีสําคญั ขอ้ควรระวงัในการใช ้เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชแ้ละป้องกนัความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดกบัเคร่ืองมือวดั 
(5) วิธีการบนัทึกและอ่านขอ้มูล ปัจจุบนัเคร่ืองมือวดัท่ีทนัสมยัจะใชร้ะบบดิจิทลั จึงตอ้งศึกษาวิธีการบนัทึกและอ่าน
ขอ้มูลใหเ้ขา้ใจก่อนใชง้าน รวมทั้งการปรับตั้ง วิธีการบนัทึก เช่น บนัทึกแบบชัว่คราวหรือแบบต่อเน่ือง เป็นตน้ 
(6) ศึกษาใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัเหตุขดัขอ้งจากการใชง้านและวิธีแกไ้ข 
(7) ศึกษารายละเอียดขอ้กาํหนดเคร่ืองมือวดั ซ่ึงโดยปกติขอ้น้ีน่าจะพิจารณาก่อนการจัดซ้ือ หรือก่อนตดัสินใจ
เลือกใชเ้คร่ืองมือวดันั้น ๆ 
(8) ตรวจสอบความเรียบร้อยครบถว้นของชุดเคร่ืองมือวดัก่อนนาํไปใชง้านทุกคร้ัง โดยเฉพาะกาํลงัไฟฟ้าท่ีเหลือใน
แบตเตอร่ี (ถา้มี) และการทาํงานของเคร่ืองมือวดัวา่เป็นปกติหรือไม่ 
(9) ก่อนนาํเคร่ืองมือวดัไปใชง้านตอ้งแน่ใจวา่ไม่ใชเ้คร่ืองมือวดัผดิประเภทกบังาน  และตอ้งคาํนึงถึงยา่นการวดัดว้ย 
1.4.2 การใช้งาน 
(1) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใชง้านอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัความปลอดภยั และควร
กลบัไปศึกษาคู่มือหากยงัมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัวิธีและขั้นตอนการใช ้หา้มลองผิดลองถูกโดยเด็ดขาด และควรเก็บคู่มือ
ไวใ้นท่ีปลอดภยัหรือเกบ็ไวใ้นกล่องเคร่ืองมืออยูเ่สมอ 
(2) การต่อสายไฟ และการบรรจุแบตเตอร่ี จะตอ้งระวงัไม่ใหผ้ดิขั้ว 
(3) ใหค้วามเอาใจใส่เร่ืองการเร่ิมตน้ปรับตั้ง (Set Up) โดยเฉพาะเร่ืองการตั้งค่าศูนยแ์ละช่วงการวดั (Range) รวมทั้ง
หน่วยของการวดั 
(4) ควรมีบนัทึกขอ้มูลท่ีสาํคญัสาํรองเกบ็ไว ้ไม่ควรบนัทึกในตวัเคร่ืองวดัเพียงอยา่งเดียว 
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(5) หลงัการใชง้านควรเกบ็รักษาใหเ้รียบร้อย ถา้เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีใชแ้บตเตอร่ี ควรถอดแบตเตอร่ีออกเม่ือเสร็จส้ิน
การใชง้านก่อนเกบ็เขา้ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ 
1.5 การเลือกเคร่ืองมือวดัเพื่อตรวจวดัระบบทีใ่ช้พลังงาน 
1.5.1 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่จุดท่ีออกจากหมอ้แปลง จนถึงตูส่้งจ่ายหรือตู ้MDB (Main 
Distribution Board; MDB) ท่ีแต่ละจุดภายในโรงงานค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดัในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า สามารถ
สรุปไดด้งัตารางท่ี 1.5-1 ซ่ึงไดแ้ก่ แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) กระแสไฟฟ้า (แอมป์) กําลังไฟฟ้า (กิโลวตัต์) และตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้า (Power  Factor ) ซึ่งเรียกโดยรวมว่าค่าทางไฟฟ้า เพื่อนาํมาใชใ้นการตรวจสอบสภาพ
โดยทัว่ไปของระบบ เช่น ลกัษณะการใชไ้ฟฟ้า เวลาท่ีมีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดเพ่ือจดัโหลดหลีกเล่ียง
ช่วง Peak ของค่าไฟฟ้า ความสมดุลของกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสเพ่ือยืดอายุการใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ศกัยภาพในปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า โดยทัว่ไปเคร่ืองมือตรวจวดัมีทั้งชนิดท่ีวดัค่าทางไฟฟ้าแบบ

ช่ัวขณะ เช่น แอมป์มิเตอร์หรือเพาเวอร์มิเตอร์แบบแคลมป์ มิเตอร์วดัค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า และเคร่ืองมือ
ตรวจวดัชนิดท่ีวดัและบันทกึค่าแบบต่อเน่ือง 

ตารางที ่1.5-1 ค่าท่ีจาํเป็นและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นตรวจวดัระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

ระบบ ค่าทีต่รวจวดั เคร่ืองมือ 
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า  แรงดนัไฟฟ้า 

 กระแสไฟฟ้า 
 กาํลงัไฟฟ้า 
 ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

 เพาเวอร์มิเตอร์แบบคลอ้งวดั 
 เค ร่ืองมือวัดและบันทึกค่าทางไฟฟ้า

แบบต่อเน่ือง 

 
1.5.2 ระบบแสงสว่าง 
ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งสาํรวจและตรวจวดัสาํหรับระบบแสงสว่าง สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1.5-2 ซ่ึงไดแ้ก่ ชนิดและ
จํานวนของหลอดไฟและโคมไฟในแต่ละพืน้ที ่ตลอดจนค่าทางไฟฟ้าเพื่อคาํนวณดชันีการใช้แสงสว่างซ่ึงไม่ควร
เกินเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง สําหรับพื้นท่ีทาํงานท่ีตอ้งการความสว่างมากข้ึน เช่น 
พื้นท่ีขายของตามศูนยก์ารคา้ ค่าความส่องสว่าง (Lux) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของจาํนวนและตาํแหน่ง
ของหลอดไฟและโคมไฟเม่ือเทียบกบัลกัษณะการใชง้านของแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงจาํเป็นตอ้งวดัค่าความส่องสว่างใน
ระดบัความสูงเดียวกบัพื้นท่ีใชง้านจริง เช่น บนโตะ๊ทาํงาน หรือบนพื้นทางเดินภายในโรงงาน นอกจากน้ียงัตอ้ง
สาํรวจเวลาใชง้านระบบแสงสวา่งในแต่ละพื้นท่ีอีกดว้ย เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 
และเคร่ืองวดัค่าความส่องสวา่ง (Lux Meter) 
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ตารางที ่1.5-2 ค่าท่ีจาํเป็นและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นตรวจวดัระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

ระบบ ค่าทีต่รวจวดั เคร่ืองมือ 
ระบบแสงสว่าง  ค่าทางไฟฟ้าของระบบแสงสวา่ง 

 ค่าความส่องสวา่ง 
 ขนาดพ้ืนท่ีของแต่ละส่วน  

 เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 
 เค ร่ืองวัดค่าความส่องสว่าง 

(Lux Meter) 

 
1.5.3 มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอ่ืน  ๆ
ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดั ไดแ้ก่ ค่าทางไฟฟ้าต่าง  ๆและช่วงเวลาการทาํงาน ตลอดจนความเร็วรอบในกรณีของ
มอเตอร์ท่ีตอ้งการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์ดว้ย เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัค่าทาง
ไฟฟ้า และเคร่ืองวดัความเร็วรอบ 
 

ตารางที ่1.5-3 ค่าท่ีจาํเป็นและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นตรวจวดัมอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

ระบบ ค่าทีต่รวจวดั เคร่ืองมือ 
มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า  ค่าทางไฟฟ้า 

 ความเร็วรอบ กรณีเป็นมอเตอร์   
 เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 
 เคร่ืองวดัความเร็วรอบ    
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สรุปเน้ือหาวชิา 

1. หน่วยวดัทางไฟฟ้า 
1.1 กระแสไฟฟ้า มีหน่วยวดัเป็น แอมแปร์ (Ampere) ใชส้ัญลกัษณ์เป็น “A”  
1.2 กาํลงัไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วตัต ์(Watt) ใชส้ญัลกัษณ์เป็น “W” กาํลงัไฟฟ้า 1 วตัต ์(W) มีค่าเท่ากบักาํลงัท่ีให้

พลงังาน 1 จูล (J) ต่อหน่ึงวินาที 
1.3 แรงดนัไฟฟ้า มีหน่วยวดัเป็น โวลต ์(Volt) ใชส้ญัลกัษณ์เป็น “V” 
1.4 ความตา้นทานไฟฟ้า (Resistance) มีหน่วยวดัเป็น โอห์ม (Ohm) และใชส้ัญลกัษณ์เป็น “Ω”  
1.5 ความจุไฟฟ้า (Capacitance) มีหน่วยวดัเป็น ฟารัด (Farad) และใชส้ัญลกัษณ์เป็น “F”  
1.6 ความเหน่ียวนาํ (Inductance) มีหน่วยวดัเป็น เฮนร่ี (Henry) และใชส้ญัลกัษณ์เป็น “H”  
2. หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือวดั 
ควรพิจารณาถึงประเดน็สาํคญัทางดา้นเทคนิค ดงัน้ี 
2.1 ยา่นการวดัท่ีตอ้งการ (Range)  
2.2 ระดบัความแม่นยาํ (Accuracy) โดยทัว่ไปควรมีระดบัความแม่นยาํท่ีตอ้งการประมาณ ± 0.5%  ถึง  ± 2.0% 
2.3 ลกัษณะการใชง้าน เช่น สมัผสัหรือไม่ตอ้งสมัผสักบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั พกพาไดห้รือติดตั้งอยูก่บัท่ี  
2.4 ระยะเวลาตอบสนอง (ระยะเวลาท่ีใชว้ดัหรือความไว)  
3. ข้อควรระวงัในการใช้เคร่ืองมือวดั 
ควรศึกษาคู่มือการใชง้านของเคร่ืองมือวดัใหเ้ขา้ใจก่อนนาํไปใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
3.1 ส่วนประกอบของเคร่ืองมือวดั และหนา้ท่ีของส่วนประกอบนั้นๆ  
3.2 การทาํงานของปุ่มควบคุมต่าง ๆ 
3.3 การเร่ิมตน้ใชเ้คร่ืองมือวดั โดยเฉพาะขอ้ระวงัเก่ียวกบัการบรรจุแบตเตอร่ี (ถา้มี) จะตอ้งไม่ผดิขั้ว 
3.4 ขั้นตอนการใชง้าน ท่ีสาํคญั ขอ้ควรระวงัในการใช ้เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชแ้ละป้องกนัความเสียหายท่ี

อาจจะเกิดกบัเคร่ืองมือวดั 
3.5 วิธีการบนัทึกและอ่านขอ้มูล  
3.6 ศึกษาใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัเหตุขดัขอ้งจากการใชง้านและวิธีแกไ้ข 
3.7 ศึกษารายละเอียดขอ้กาํหนดเคร่ืองมือวดั  
3.8 ตรวจสอบความเรียบร้อยครบถว้นของชุดเคร่ืองมือวดัก่อนนาํไปใชง้านทุกคร้ัง  
3.9 ก่อนนาํเคร่ืองมือวดัไปใชง้านตอ้งแน่ใจวา่ไม่ใชเ้คร่ืองมือวดัผดิประเภท และตอ้งคาํนึงถึงยา่นการวดัดว้ย 
4. การเลือกเคร่ืองมือวดัเพื่อตรวจวดัระบบทีใ่ช้พลังงาน 
4.1 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่จุดท่ีออกจากหมอ้แปลง จนถึงตูส่้งจ่ายหรือตู ้MDB (Main 
Distribution Board; MDB) ท่ีแต่ละจุดภายในโรงงาน ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดัในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ไดแ้ก่ 
แรงดนัไฟฟ้า (โวลต)์ กระแสไฟฟ้า (แอมป์) กาํลงัไฟฟ้า (กิโลวตัต)์ และตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (Power Factor) 
ซ่ึงเรียกโดยรวมวา่ค่าทางไฟฟ้า  
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ค่าท่ีจาํเป็นและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นตรวจวดัระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

ระบบ ค่าทีต่รวจวดั เคร่ืองมือ 
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า  แรงดนัไฟฟ้า 

 กระแสไฟฟ้า 
 กาํลงัไฟฟ้า 
 ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

 เพาเวอร์มิเตอร์แบบคลอ้งวดั 
 เค ร่ืองมือวัดและบันทึกค่าทางไฟฟ้า

แบบต่อเน่ือง 

 
4.2 ระบบแสงสว่าง 

ค่าท่ีจาํเป็นและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นตรวจวดัระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

ระบบ ค่าทีต่รวจวดั เคร่ืองมือ 
ระบบแสงสวา่ง  ค่าทางไฟฟ้าของระบบแสงสวา่ง 

 ค่าความส่องสวา่ง 
 ขนาดพ้ืนท่ีของแต่ละส่วน  

 เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 
 เค ร่ืองวัดค่าความส่องสว่าง 

(Lux Meter) 

 
4.3 มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอ่ืน  ๆ
 

ค่าท่ีจาํเป็นและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นตรวจวดัมอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

ระบบ ค่าทีต่รวจวดั เคร่ืองมือ 
มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า  ค่าทางไฟฟ้า 

 ความเร็วรอบ กรณีเป็นมอเตอร์   
 เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 
 เคร่ืองวดัความเร็วรอบ    
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พิจารณา รูปท่ี 2.1-1  แสดงรูปแบบระบบส่งจ่ายและจาํหน่ายไฟฟ้า จะสงัเกตไดว้า่กรณีบา้นอยูอ่าศยั ซ่ึงเป็นผูใ้ช้
ไฟฟ้ารายย่อยมีจาํนวนมากและซ้ือไฟฟ้าแรงตํ่าจากการไฟฟ้า  การไฟฟ้าจะลงทุนเร่ืองระบบไฟฟ้าทั้งหมด 
ตั้งแต่หมอ้แปลงจาํหน่าย เสาไฟ สายไฟไปจนถึงเคร่ืองวดัหน่วยหน้าบา้นผูซ้ื้อไฟ  หากมีปัญหาท่ีหมอ้แปลง 
เสาไฟฟ้า สายไฟขาด การไฟฟ้าจะเป็นผูบ้าํรุงรักษาแกไ้ขปัญหาเองทั้งหมด เพราะเป็นสมบติัของการไฟฟ้า  
ขณะท่ีกรณีของอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้น  การไฟฟ้าจะเดินไฟฟ้าแรงสูงมาถึงสถานท่ีๆใช้
ไฟ ณ ตาํแหน่งท่ีทาํการติดตั้งเคร่ืองวดั โดยหลกัการแลว้ค่าใชจ่้ายตั้งแต่หลงัเคร่ืองวดัไปนั้น ผูใ้ชไ้ฟจะตอ้ง
ลงทุนเองทั้งหมด  นบัตั้งแต่หมอ้แปลง เสาไฟ สายไฟไปจนถึงระบบป้องกนั เพราะเป็นสมบติัของผูใ้ชไ้ฟ   
 
การไฟฟ้าทั้งนครหลวงและภูมิภาค ไดจ้าํแนกประเภทของผูใ้ชไ้ฟฟ้าเป็น 8 ประเภท คือ 
ประเภทท่ี 1 บา้นอยูอ่าศยั  
ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเลก็  
ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง  
ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ่  
ประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอยา่ง  
ประเภทท่ี 6 องคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไร  
ประเภทท่ี 7 กิจการสูบนํ้าเพื่อการเกษตร 
ประเภทท่ี 8 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าชัว่คราว 
 
โครงสร้างค่าไฟฟ้าของแต่ละประเภทมีรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัไป กรณีของบ้านอยู่อาศัยน้ัน 
โครงสร้างค่าไฟฟ้าเป็นแบบอัตราก้าวหน้า (ยิ่งใช้ไฟมาก ค่าไฟต่อหน่วยยิ่งแพงข้ึน) ค่าไฟฟ้าจะดูจากหน่วย
ไฟฟ้าท่ีใชเ้ท่านั้น  ซ่ึงต่างกบัผูซ้ื้อไฟฟ้าแรงสูงท่ีดูจากขอ้มูลหลายตวั ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 2.1-1 โดยแสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างค่าไฟฟ้าของผูใ้ชป้ระเภทท่ี 3-5 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีจะเห็นได้
วา่ประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีหลายประเภท มีการเรียกเกบ็ค่าไฟฟ้าหลายส่วน และยงัมีเกณฑค่์าไฟฟ้าขั้นตํ่าอีกดว้ย 
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นตกในสายมาก

รไฟฟ้า) 

รใชพ้ลงังานไฟ
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  โครงสร้างค่า

 
คู่ไปดว้ยแลว้ ก็
อ อาจทาํให้ตอ้

ในระบบมาก แ
ในสายไฟและ

ยา่งมีประสิทธิ
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ลาํดบัต่อไปน้ี

 และการบริหา

        คู่มื

าไฟฟ้าโดยภาพ
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รจดัการการใช้
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มือผู้รับผดิชอบด้า

พรวม 
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ดน้อ้ย หมอ้แป
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่าใชจ่้ายท่ีพึงจ

ชไ้ฟฟ้าท่ีใชป้ร

การใชไ้ฟฟ้า 
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หญ่ ใช้งานไม

ปลงตวัใหญ่ จ่
ซ้ือไฟฟ้าแรงตํ่

จะหลีกเล่ียงได้

ระโยชน์จากโค
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ม่คุม้ค่า ตอ้ง

จ่ายโหลดได้

าํ ภาระน้ีจะ

ด ้ จึงควรแก่
ครงสร้างค่า



ตอนที ่2  บทที
 

2.2 การอนุ
 

มีผูค้นจาํน

แทจ้ริงนั้น 
กวา้งขวางแ

แลว้  สามา
หรือ Unit 
พิจารณาดงั

 

 

 หากใช้

 หากใช้

 หากใช้
 

พิจารณาเค ื

ฉลากเบอร์

เคร่ืองปรับ

เคร่ืองปรับ

เท่ากนัแลว้

เคร่ืองปรับ

ก่อนออกจ

เช่นน้ี กเ็รีย
เม่ือจดัให้มี

เซลเซียส  แ
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             k

ที ่2 ระบบไฟฟ้ากํ

รักษ์พลังงานคื
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 คาํว่าอนุรักษ์พ
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ทธิภาพดีมาก)
หม่ประมาณ 3
กเ็ยน็เท่ากบัเปิ

าท่ีใชจ้ะต่างกนั

ม่ก็จะไดช่ื้อว่า
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ระหยดัแต่เพียง

ลงังานให้เห็นภ
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 ทั้งน้ีข้ึนอยู่



ตอนที ่2  บทที
 

 
2.3.2 การนํ
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าะห์อยา่งถูกตอ้
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นสัญญาณรูปค

ทนดว้ยเฟเซอ

งเวคเตอร์เท่าก

ปท่ี 2.3-2 ซ่ึงป
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หเ้ห็นถึงคุณสม
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ค่าท่ีวดัไ

กร

นระหวา่งสาย 
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คล่ืนไซน์ ท่ีมีท
อร์ (Phasor ) 
กับค่า RMS แ
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ณีสญัญาณไซ
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         คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 
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ตารางที ่2.3-1  สรุปลกัษณะของโหลดพ้ืนฐานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 

 R 
ตวัต้านทาน 
 (Resistor ) 

L 
ตวัเหน่ียวนํา 
 (Inductor ) 

C 
ตวัเก็บประจุ 
(Capacitor ) 

1. สัญลกัษณ์    

2. ความตา้นทานในวงจร
หน่วยเป็น   

R fLLX L  2  fCC
X c  2

11


 
3. ลกัษณะทางคณิตศาสตร์ จาํนวนจริง จาํนวนจินตภาพ  + j จาํนวนจินตภาพ  - j 
4. วธีิการคาํนวณ แบบเวคเตอร์ แบบเวคเตอร์ แบบเวคเตอร์ 

5. ผลทางสัญญาณไฟฟ้า I มีเฟสตรงกบั V 
I มีเฟสตามหลงั V 90 
หรือ I Lag V 90 

I มีเฟสนาํหนา้ V 90 
หรือ I Lead V 90 

6. ชนิดกาํลงัไฟฟ้าท่ีใช ้
วตัต ์(W) 

เป็นจาํนวนจริง 
วาร์ (VAr) 

เป็นจาํนวนจินตภาพ  + j  
วาร์ (VAr) 

เป็นจาํนวนจินตภาพ  - j  
7. ลกัษณะการใชก้าํลงัไฟฟ้า ใชแ้ลว้หมดไป สะสมแลว้จ่ายคืน สะสมแลว้จ่ายคืน 
8. ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 1 0 0 
9. ค่าท่ีวดัไดจ้าก Wattmeter = I2R 0 W 0 W 

 
 
ข้อสังเกตทีพ่งึทราบ 
 L และ C  ถูกนาํมาใชใ้นรูปของค่า XL และ XC มีหน่วยเป็น   เช่นเดียวกบั R  แต่เป็นจาํนวนจินตภาพ ท่ี

สามารถหกัลา้งกนัเองได ้เพราะ XL และ XC มีทิศทางตรงขา้มกนั (ทิศทาง + j กบั - j) ดงัรูปท่ี 2.3-3  ดงันั้น 
หากตอ้งการหกัลา้งคุณสมบติัของ XL กอ็าจนาํ XC ท่ีเหมาะสมมาต่อในวงจรได ้

 เพราะ XL ทาํให้สัญญาณกระแสตามหลงัแรงดนั (I Lag V) 90  และ XC ทาํใหส้ัญญาณกระแสนาํหนา้
แรงดนั (I Lead V)  90   ดงันั้น  ถา้ในวงจรมีคุณลกัษณะเป็นการผสมกนัของโหลดมากกว่า 1 กลุ่ม เช่น 
R+j XL หรือ R-j XC  ก็จะทาํใหค้วามตา้นทานโดยรวมซ่ึงเรียกว่า อิมพีแดนซ์ (Impedance) : Z  มีมุมอยู่

ระหวา่ง -90  ถึง + 90   ทาํใหก้ระแส 
Z

V
I    มีมุมเป็นดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 

Z = R + j XL มีมุมอยูร่ะหวา่ง 0  ถึง + 90   ทาํให ้ I Lag V มีมุมอยูร่ะหวา่ง 0  ถึง - 90    

Z = R - j XC มีมุมอยูร่ะหวา่ง 0  ถึง - 90  ทาํให ้ I Lead V มีมุมอยูร่ะหวา่ง 0  ถึง + 90    
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V

I

โหลด R - j XC

งสรุปไดด้งัรูป

 R    XL และ X

หลงัแรงดนั (I 

แรงดัน (V)

กระแส (I

C ทาํให ้ I Lead
ปท่ี 2.3-6  

XC 

Lag V) 

I)

d V  ดงัรูปท่ี 2

 

2.3-5 
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รูปที ่2.3-5 ลกัษณะสัญญาณกระแสนาํหนา้แรงดนั (I Lead V) 

                
 

 

Resistive Load  :  Z = R 

 
Inductive Load  :  Z = R + jXL 

 
Capacitive Load  :  Z = R - jXC 

 
 

รูปที ่2.3-6 ลกัษณะเวคเตอร์ของ I และ V ในกรณีของโหลดชนิดต่างๆ 
 

 
 L และ C  เป็นอุปกรณ์ท่ีใชก้าํลงัไฟฟ้า  0 W (กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ีย = 0 W) แต่ใชก้าํลงัไฟฟ้าในหน่วย VAr ซ่ึง

เป็นจาํนวนจินตภาพ โดย  VAr ของ L มีทิศทางตรงขา้มกบั VAr ของ C  (สามารถหกัลา้งกนัได)้  ทั้งน้ี ทั้ง 
L และ C มีลกัษณะการใชก้าํลงัไฟฟ้าคือ สะสมแลว้คืนกาํลงัไฟฟ้าออกมา (จึงใชก้าํลงัไฟฟ้า 0 W) ดงัรูปท่ี 
2.3-7 ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าจงัหวะของการสะสมและคืนพลงังานของโหลดทั้ง 2 ชนิดนั้นไม่ตรงกนั และ
สอดคลอ้งกบัทางคณิตศาสตร์ท่ีวา่ VAr ของ L มีทิศทางตรงขา้มกบั VAr  ของ C   

 
 


V

I



แรงดัน (V)

กระแส (I)
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 เรียกค่า Cos  วา่ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (Power Factor) หรือ PF มีค่าระหว่าง 0 ถงึ 1  และ PF = 
S

P  

 กาํลงัไฟฟ้าในหน่วย W คือกําลังไฟฟ้าทีท่าํให้เกิดงาน สามารถเอามาใชป้ระโยชนไ์ด ้เป็นเลขจาํนวนจริง 
ต่างกบักาํลงัไฟฟ้าในหน่วย VAr  ท่ีเป็นจาํนวนจินตภาพ (เป็นเลขจาํนวนท่ีสมมุติข้ึน) เอามาใชท้าํงาน
ไม่ได ้

 จากรูปท่ี 2.12 จะเห็นวา่ ถา้ VAr มาก VA กจ็ะมาก  ถา้ VAr นอ้ย VA กจ็ะนอ้ย  เพราะ VA เป็นดา้นปิดมุม
ฉาก  โดยท่ี VAr  มากหรือน้อย  กําลังไฟฟ้าในหน่วย W ก็ยงัคงเท่าเดมิ (ระบบสามารถทาํงานไดเ้ท่าเดิม)   

 VAr กบั W ตั้งฉากกนั  การมากข้ึนหรือนอ้ยลงของ VAr จึงไม่ส่งผลต่อ W แต่มีผลต่อขนาดของ VA 
 ถา้ระบบใชก้าํลงัไฟฟ้าในหน่วย VAr มาก VA กจ็ะมาก  หรือพดูอีกนยัหน่ึง  ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ามีค่าตํ่า 

กาํลงัไฟฟ้าในหน่วย VA  จะมากซ่ึงถา้ VA มาก ก็หมายความว่ากระแสในระบบมาก ( IVS   และถือ

วา่ V คงท่ี )  เป็นผลใหมี้การสูญเสียในรูปของ RI 2
ในหมอ้แปลงและสายไฟมาก   

 หมอ้แปลงมีพกิดักาํลงัเป็น VA  กรณีท่ีตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ามีค่าตํ่า  อาจมองอีกมุมหน่ึงไดว้า่  ระบบใช้
กาํลงัไฟฟ้าเป็น VA มาก แต่ไดก้าํลงัไฟฟ้าเป็น W นอ้ย  หากหมอ้แปลงจ่ายไฟเตม็พิกดั กจ่็ายโหลดไดน้อ้ย
กวา่กรณีท่ี VA เท่ากนั แต่ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ามีค่าสูง (มีค่าเขา้ใกล ้1)   
 

2.4 การปรับปรุงค่าตวัประกอบกําลังไฟฟ้า (Power  Factor  Correction) 
 
คาํว่าการปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า   เป็นท่ีเขา้ใจกันโดยทัว่ไปว่าคือการปรับปรุงค่าตวัประกอบ
กาํลงัไฟฟ้าใหมี้ค่าเขา้ใกล ้1  ซ่ึงก็คือการลดขนาดของ VAr  เพื่อให้ VA มีขนาดใกล้เคียงกับ W (ดูสามเหล่ียม
กาํลงัไฟฟ้าประกอบ) เน่ืองจากในทางปฏิบติันั้น โหลดส่วนใหญ่จะมีคุณลกัษณะเป็น R ผสม L หรือ Inductive 
Load  ซ่ึงทาํให ้I Lag V  ดงันั้น VAr ในระบบท่ีพบจึงมกัจะเป็น VAr ของ L  เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลว้
พบว่าทั้งบา้นพกัอาศยั อาคารและโรงงาน  ต่างก็ใช ้VAr ของ L  แทบทั้งนั้น  ทาํใหร้ะบบในภาพรวมมีค่าตวั
ประกอบกาํลังไฟฟ้าตํ่า  การไฟฟ้าจึงเรียกเก็บค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ากับผูใ้ช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่  ท่ีมีตวั
ประกอบกาํลงัไฟฟ้าตํ่า โดยเกบ็เงินกบักรณี VAr ของ L (ชนิด Lag)  เท่านั้น  
 
ดงันั้น  การปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า โดยทัว่ไปแลว้สามารถทาํไดโ้ดยใส่ C ขนานกับโหลด หรือ
ขนานกับแหล่งจ่าย ดงัรูปท่ี 2.4-1 เพ่ือให ้VAr ของ L หกัลา้งกบั VAr ของ C แลว้เป็นผลให ้VA ลดลง  จากรูป
เม่ือใส่ VAr ของ C = QC= Q1- Q2  เพ่ือหกัลา้งกบั VAr ของ L (Q1) ทาํให ้VAr ในระบบลดลงเหลือ Q2 แลว้ VA 
ของระบบจะลดลงจาก S1 เหลือเป็น S2 เป็นผลใหก้ระแสลดลงจาก I1 เหลือเป็น I2 
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ในการน้ี  อาจใชต้ารางท่ี 2.4-1  ประกอบการหาค่า tan 1 – tan 2 ไดโ้ดยสะดวก เช่น  
 
 ตอ้งการปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าจาก PF 1 = 0.5 (PF = 50 %) ไปเป็น PF 2 = 0.9 (PF = 90 %) 
  tan 1 – tan 2 = 1.248 
 ตอ้งการปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าจาก PF 1 = 0.7 (PF = 70 %) ไปเป็น PF 2 = 0.9 (PF = 90 %)  
        tan 1 – tan 2 = 0.536 
 ตอ้งการปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าจาก PF 1 = 0.5 (PF = 50 %) ไปเป็น PF 2 = 0.95 (PF = 95 %) 
 tan 1 – tan 2 = 1.403 
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าด kVAr ของตตวัเกบ็ประจุไฟฟฟ้า (ค่า tan 1 – tan 2) 

 

 



 
 

เม่ือ

kVA
เพื่อ

ชุดข

รูปที

ประ

ใชไ้

Con
อยูเ่

 

ทราบขนาดขอ

Ar ของ C อ
อใหไ้ดค่้า kVA
ของ C หลายๆ
ท่ี 2.4-2 และเน
ะกอบดว้ย C ห
ไฟฟ้าท่ีไม่แน่น

ntroller  หรือ 
สมอ ดงัรูปท่ี 2

อง kW ท่ีใชใ้น
อาจไม่ไดมี้จาํห

Ar รวมมีค่าใก
ๆตวัท่ีติดตั้งไว้

น่ืองจากในทา

หลายๆตวั จึงเป็
นอนได ้ ในกา
 PF Controll
2.4-3 

รูปที ่2.4

นระบบ ก็จะห
หน่ายในทอ้งต

ลเ้คียงกบัค่าท่ี

วส้าํหรับการต่อ

างปฏิบติัพฤติ

ป็นขอ้ดีอีกประ

ารน้ี จาํเป็นตอ้
ler ) คอยควบค

รูปที ่2.4-2

 

4-3 Power Fac

2-17 

หาค่า kVAr ขอ
ตลาดหลายขน

ตอ้งการ  (การ
อเขา้ระบบน้ีว่

ติกรรมการใชไ้

ะการหน่ึงท่ี ส
องมีตัวควบคุม

คุมการตดัต่อ C

 

2 Capacitor Ba

 

ctor Controller

        คู่มื

อง C ไดโ้ดยง่า
นาดนกั  ดงันั้น
รต่อ C ขนานก
ว่า Capacitor  
ไฟฟ้าในรอบ

สามารถต่อ C เข
มค่าตัวประกอ

C เขา้ระบบ เพ

ank หรือ Cap B

r และอุปกรณ์ต

มือผู้รับผดิชอบด้า

ย  แต่ทั้งน้ีทั้งน
น อาจตอ้งใช ้C
กนั นาํค่า kVA
Bank (นิยมเรี
วนัไม่คงท่ี  ดั
ขา้ระบบไดม้า

บกําลังไฟฟ้าอั

พื่อใหค่้าตวัปร

Bank 

ตดัต่อ Cap Ba

านพลังงาน (โรงง

นั้น ขนาดกาํลั
C หลายๆตวัต
Ar บวกกนัไดเ้
รียกกนัว่า Cap
ดงันั้น การท่ี C
ากนอ้ยตามพฤ

อัตโนมัติ (Pow
ระกอบกาํลงัไ

ank 

าน) พ.ศ. 2562 

ลงัไฟฟ้าเป็น 
ต่อขนานกนั

ลย) จึงเรียก
p Bank)  ดงั
Cap Bank 
ฤติกรรมการ

wer  Factor  
ฟฟ้ามีค่าสูง

 

 



ตอนที ่2  บทที
 

การปรับปรุ

ท่ี 2.4-4 โด
2.4-5 แสดง
 

รูปที ่

 
ในหมอ้แป

เม่ือค่า PF. 
 
 
  

ที ่2 ระบบไฟฟ้ากํ

รุงค่าตวัประกอ

ดยกาํลงัไฟฟ้า

งค่า % การสูญ

รูปที ่2.4

 2.4-5 เปอร์เซ็น

ปลงไฟฟ้าก็จะมี

 สูงข้ึนกจ็ะลด

กําลัง 

อบกาํลงัไฟฟ้า

ท่ีสูญเสียยงัข้ึน

ญเสียท่ีลดลงเม่ื

4-4 เปอร์เซ็นต์

นตก์ารสูญเสีย

มีลวดทองแดง

การสูญเสียเน่ื

าใหสู้งข้ึน สาม
นอยู่กบัความต

ม่ือมีการปรับป

ตก์ารสูญเสียใน

ยท่ีลดลงเม่ือมีก

งพนัรอบแกน

องจากโหลดใ

2-18 

มารถช่วยลดก

ตา้นทานในส

ปรุงค่าตวัประก

 

นสายไฟเทียบ

 

การปรับปรุงค

นเหล็กซ่ึงเป็นค

ในหมอ้แปลงไ

ารสูญเสียในส

สายและความย

กอบกาํลงัไฟฟ้

กบัค่าตวัประก

ค่าตวัประกอบ

ค่าการสูญเสียเ

ไฟฟ้าลงเช่นกนั

สายไฟฟ้าลงได

ยาวของสายอีก

้าไปสู่ค่าต่างๆ

กอบกาํลงัไฟฟ้

กาํลงัไฟฟ้าไป

เช่นเดียวกบัใน

น  

ด ้ดงัท่ีแสดงใน
กดว้ย ส่วนรู

ๆ 

 

ฟ้า 

 

ปเป็นค่าต่างๆ 

นสายไฟฟ้า ดงั

 

นรูป

รูปท่ี    

งันั้น



         คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 
 

2-19 












 21 cos

1

cos

1







 

8.0

1

5.0

1







 

8.0

200

5.0

200

อน่ึงการท่ีค่า PF สูงข้ึน  ทาํให้โหลดท่ีผ่านหมอ้แปลงไฟฟ้าลดลงด้วย ซ่ึงจะทาํให้หมอ้แปลงไฟฟ้ามี
ความสามารถจ่ายโหลดเพิ่มไดอี้กดงัสมการขา้งล่างน้ี 
                   

 kVA (จ่ายเพิม่)  =     kW (โหลด)     
 
ตวัอย่าง  หมอ้แปลง  400 kVA  จ่ายโหลด  200 kW  ท่ีตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 0.5  ถา้ปรับปรุงตวัประกอบ

กาํลงัไฟฟ้าเป็น  0.8  หมอ้แปลงยงัมีกาํลงัเหลือใชอี้กเท่าใด? 
 
วธีิทาํ               kVA (เหลือ)    =  200    
                 

  =   
 
หมอ้แปลงยงัมีกาํลงัเหลือใชอี้ก              =     400 – 250 =   150   kVA 
 
ส่ิงท่ีไดรั้บอีกอย่างเม่ือค่า PF สูงก็จะทาํให้แรงดนัไฟฟ้าสูงข้ึน ส่งผลให้แรงดนัตกคร่อมในสายไฟฟ้าลดลง
เช่นกนั (ซ่ึงเป็นปริมาณเล็กนอ้ย)  อยา่งไรก็ตามระบบไฟฟ้าท่ีมีค่า PF ตํ่า จะเกิดการสูญเสียพลงังานในระบบ
มาก ส่งผลใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายพลงังานมาก ดงันั้น การแกใ้หค่้า PF สูงข้ึน จะทาํใหค่้าไฟฟ้าลดลง แต่การแกค่้า 
PF น้ีตอ้งลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม จึงตอ้งประเมินความคุม้ค่าดว้ย โดยพิจารณาเปรียบเทียบเงินลงทุนในการ
แกไ้ขค่า PF กบัมูลค่าท่ีสามารถประหยดัไดจ้ากการแกไ้ขค่า PF  
 
2.4.1 การตดิตั้งตวัเก็บประจุ (การตดิตั้ง Capacitor  Bank) 
 
ในการหาตาํแหน่งท่ีเหมาะสมสาํหรับติดตั้งตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านั้น ตอ้งพิจารณาหลายดา้นดว้ยกนั 
ทั้งในดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นเทคนิคและการติดตั้งสาํหรับระบบเดิมท่ีมีอยู ่หรือติดตั้งใหม่ ตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าจะ
สามารถติดตั้งไดห้ลายตาํแหน่งในวงจร โดยแบ่งการติดตั้งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 

 การตดิตั้งแบบศูนย์กลางทีจุ่ดเดยีว (Central Compensation) เพื่อแกไ้ขค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ารวม

ของโรงงานหรืออาคาร ดงัแสดงในรูปท่ี 2.4-6 
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ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารส่วนใหญ่แลว้ จะประกอบดว้ยโหลดท่ีมีขนาดเลก็ๆ จาํนวนมาก แต่ดว้ยเหตุ
ท่ีพิกดัของตวัเก็บประจุไฟฟ้ามีขนาดเป็นมาตรฐาน (Standard Size) ในทางปฏิบติัจะหาตวัเก็บประจุไฟฟ้าท่ีมี
ขนาด kVAr สอดคลอ้งกบัโหลดแต่ละรายการไดย้าก และโดยทัว่ไปแลว้โหลดต่างๆเหล่าน้ีกไ็ม่ไดท้าํงานพร้อม
กนั เหตุน้ีควรติดตั้งตวัเก็บประจุไฟฟ้าเพียงจุดเดียว ณ ตาํแหน่งซ่ึงเป็นจุดรวมของโหลดทั้งหมด  ซ่ึงกรณีเช่นน้ี
จะตอ้งมีสวิตซ์หรือต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าเขา้กับโหลดทั้งหมดหรือบางส่วนตามสภาวะของโหลดได้โดย

อตัโนมติั ตวัอยา่งเช่น ถา้หากมอเตอร์เพียง 50% ของมอเตอร์โหลดทั้งหมดทาํงานพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั ตวั
เก็บประจุไฟฟ้าเพียงคร่ึงหน่ึงในจุดนั้นเท่านั้นท่ีจะถูกต่อเขา้วงจรโหลด อีกคร่ึงหน่ึงจะถูกตดัออก แต่ถา้ไม่มี
สวิตซ์ควบคุมการปิด-เปิดตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าโดยอตัโนมติั และโหลดทาํงานไม่พร้อมกนัแลว้ กค็วรติดตั้งตวัเกบ็
ประจุไฟฟ้าขนานเขา้กบัโหลดแต่ละตวั 
 

โดยปกติแลว้แมไ้ม่มีโหลด หมอ้แปลงไฟฟ้าก็ยงัตอ้งสร้างสนามแม่เหลก็ท่ีเป็นกาํลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟอยู ่ ดงันั้น 
การติดตั้งตวัเก็บประจุไฟฟ้าเพ่ือลดกาํลงัรีแอคทีฟในช่วงไม่มีโหลด โดยต่อตรงเขา้ทางดา้นแรงดนั หรือดา้น
ทุติยภูมิ (Secondary) ของหมอ้แปลงไฟฟ้าอยา่งถาวร ไม่เพียงช่วยประหยดัพลงังานเท่านั้น แต่ยงัช่วยลดขนาด
ตวัเก็บประจุไฟฟ้าท่ีใชป้รับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าของระบบอีกดว้ย ซ่ึงการติดตั้งตวัเก็บประจุไฟฟ้าจะ
เป็นแบบผสม กล่าวคือ โหลดใหญ่ๆ จะติดตั้งตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าท่ีโหลดแต่ละชุด ส่วนโหลดอ่ืนๆ จะติดตั้งแบบ
กลุ่มหรือแบบศูนยก์ลาง ส่วนตวัเก็บประจุไฟฟ้าท่ีติดตั้งท่ีหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นเพียงการแกไ้ขค่าตวัประกอบ

กาํลงัไฟฟ้าของหมอ้แปลงไฟฟ้าเท่านั้น 
 

2.4.2 ข้อดแีละข้อเสียของการใช้ตวัเก็บประจุไฟฟ้า 
 
ข้อด ีของการใช้ตวัเก็บประจุไฟฟ้า 

 เพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีความสูญเสียนอ้ยกวา่ 0.33% 
 เงินลงทุนตํ่าสามารถนาํมาใชใ้นระบบท่ีมีขนาดเลก็ได ้
 มีความยืดหยุน่มาก เพราะสามารถเปล่ียนแปลงการทาํงานของตวัเก็บประจุไฟฟ้าใหส้อดคลอ้งกบัโหลดท่ี

เปล่ียนแปลงได ้
 ไม่มีส่วนท่ีเคล่ือนท่ีได ้ไม่มีเสียงดงัในการทาํงานการเส่ือมสภาพการทาํงานตํ่า และไม่ตอ้งมีการบาํรุงรักษา 
 สามารถติดตั้งในบริเวณใดกไ็ด ้ใชเ้น้ือท่ีในการติดตั้งนอ้ย 
 ปลดออกและต่อเขา้กบัโหลดไดร้วดเร็วและง่าย สามารถเปล่ียนจากโหลดตวัหน่ึงไปยงัอีกตวัหน่ึงได ้
ข้อเสีย ของการใช้ตวัเก็บประจุไฟฟ้า 

 การเกิดแรงดนัเกิน (Over Voltage) เม่ือปลดโหลดออก ดงันั้น จึงควรติดตั้งระบบควบคุมการชดเชยตวั
ประกอบกาํลงัไฟฟ้าอตัโนมติั 

 การเกิดเรโซแนนซ์ (Resonance) เม่ือใชก้บัโหลดท่ีมีฮาร์มอนิก (Harmonic) ทาํใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆท่ีต่อ
อยูใ่นระบบเกิดความเสียหาย ทาํงานผดิพลาดหรือมีอายกุารใชง้านสั้นลง 



ตอนท่ี 2  บทที ่2 ระบบไฟฟ้ากําลัง  
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2.4.3 ข้อควรระวงัในการใช้ตวัเก็บประจุไฟฟ้า 
 เม่ือติดตั้งตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าท่ีจุดใดแลว้ แรงดนัไฟฟ้าทีจุ่ดน้ันจะมีค่าสูงขึน้กว่าเดมิ ดงันั้น การเลือกขนาด

พิกดัของตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าจะตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองน้ีดว้ย 
 จุดท่ีติดตั้งตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าควรมีการระบายความร้อนดพีอสมควร เพราะความร้อนยิง่สูงจะทาํใหอ้ายุ

การใชง้านของตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าสั้นลง 
 การติดตั้งตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าเขา้กบัมอเตอร์โดยตรง ต้องเลือกขนาดตวัเก็บประจุไฟฟ้าให้ด ี และต้องตดิตั้ง

ให้ถูกวธีิ มิฉะนั้นมอเตอร์จะเสียหายได ้
 ถา้จะติดตั้งตวัเก็บประจุไฟฟ้าเขา้ชุด (Capacitor Bank) ควรใช้แบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อป้องกนัอนัตราย

จากแรงดนัเกินท่ีเกิดข้ึนจากการต่อตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าเขา้ไปในระบบมากเกินไป 
 อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอยา่ง เช่น วงจรเรียงกระแสและเตาเผาแบบอาร์ก สร้างฮาร์มอนิกเขา้ไปในระบบเม่ือ

ตอ้งการติดตั้งตวัเก็บประจุไฟฟ้าต้องระวงัปัญหาที่อาจจะเกิดจากฮาร์มอนิก ซ่ึงจะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์
และจะทาํให้ตวัเก็บประจุไฟฟ้าเสียหายทนัที ในกรณีน้ีตอ้งให้วิศวกรผูเ้ช่ียวชาญช่วยออกแบบชุดตวัเก็บ

ประจุไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ป้องกนัข้ึนเป็นพิเศษ 
 
2.4.4 สมการใช้งานทีเ่ก่ียวข้อง 

ปริมาณ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
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S IVS   
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22

3
33 
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3
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กรณีในระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ท่ีมีโหลดยอ่ยหลายรายการ  การหาค่ากาํลงัไฟฟ้ารวมสามารถหาไดด้งัน้ี 
 P  =  P1  + P2  + P3  + … + PN 

 Q  =  Q1 + Q2 + Q3 + … + QN 

 S  =  S1  + S2  + S3  + … + SN   (ตอ้งรวมแบบเวคเตอร์) 

         S = 22 )()(   QP (แนวคิดเช่นเดียวกบัสามเหล่ียมกาํลงัไฟฟ้า) 

 
      
 

หมายเหตุ  ค่าความจุไฟฟ้าของ C หน่วยเป็นฟารัด (F) สามารถหาไดจ้ากสมการ 22 RMS
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ตวัอย่างที ่3 การคดิค่าไฟฟ้าในอัตรา TOU จากใบแจ้งหนีค่้าไฟฟ้า ตาม รูปที ่2.4-9  
วธีิการคาํนวณ 

1. ค่าพลงังานไฟฟ้า   On Peak  =   379,440 หน่วย x 4.2097 บาท/หน่วย    =  1,597,328.57      บาท 

                                     Off Peak  =   (307,260+278,160)หน่วย x 2.6295 บาท/หน่วย  = 1,539,361.89  บาท     
                                     รวมค่าพลงังานไฟฟ้า                                                    = 3,136,690.46      บาท 
2.  ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า On Peak    =  1,722 kW x 132.93 บาท/kW   = 228,905.46      บาท 

3.  ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ท่ียอมให ้             =  61.97% of 1,722 kW               =  1,067  kVAr 

                   ใชจ้ริง 618 kVAr ส่วนท่ีเกิน     =  618-1,067                                 =  (-449 ) kVAr  ไม่เสียค่าปรับ 

4.  ค่าบริการรายเดือน                                                                                     =  312.24           บาท 

5.  ค่าไฟฟ้าผนัแปร(Ft) = (379,440+307,260+278,160)หน่วยx(-0.0480)บาท/หน่วย = -46,313.28    บาท 

6. รวม (1-5)                                              =  3,319,594.88  บาท 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                             =   232,371.64    บาท  

8. รวมเงิน                                                 =  3,551,966.52  บาท  

2.4.6  โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน อตัราค่าไฟฟ้าใหม่เร่ิมใชต้ั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยแบ่งเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี 

ประเภทค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้า 
ประเภทท่ี 1 บา้นอยูอ่าศยั 
 

1.1 อตัราปกติ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าไม่เกิน  150  หน่วยต่อเดือน 
1.2 อตัราปกติ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเกินกวา่ 150  หน่วยต่อเดือน 
1.3  อตัราตามช่วงเวลาของการใช ้(TOU) 

ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเลก็ 
 

2.1 อตัราปกติ 
2.2  อตัราตามช่วงเวลาของการใช ้(TOU) 

ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง 
 

3.1  อตัราปกติ 
3.2  อตัราตามช่วงเวลาของการใช ้(TOU) 

ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ่ 
 

4.1  อตัราตามช่วงเวลาของวนั (TOD) 
4.2  อตัราตามช่วงเวลาของการใช ้(TOU) 

ประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอยา่ง 5.1  อตัราตามช่วงเวลาของการใช ้(TOU) 
5.2  อตัราสาํหรับผูใ้ชท่ี้ยงัไม่ไดติ้ดตั้งมิเตอร์TOU 

ประเภทท่ี 6 องคก์รไม่แสวงหากาํไร 
 

6.1 อตัราปกติ 
6.2  อตัราตามช่วงเวลาของการใช ้(TOU) 

ประเภทท่ี 7 กิจการสูบนํ้าเพื่อการเกษตร 
 

7.1 อตัราปกติ 
7.2  อตัราตามช่วงเวลาของการใช ้(TOU) 

ประเภทท่ี 8  ผูใ้ชไ้ฟฟ้าชัว่คราว  
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ในทางปฏิบติันั้น หมอ้แปลงไฟฟ้ามีกาํลงังานสูญเสีย 2 ลกัษณะ คือ 
 
1. กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียขณะไม่มีโหลด ( No Load Loss :Wi ) หมายถึง กาํลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียขณะท่ีหมอ้แปลง
ไฟฟ้ายงัไม่ไดจ่้ายโหลด แต่มีการต่อไฟทางฝ่ังปฐมภูมิเขา้กบัระบบของการไฟฟ้า ซ่ึงเป็นการสูญเสียในแกน

เหล็ก จึงอาจเรียกวา่ Iron Loss หรือ Core Loss มีค่าเกือบคงท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัการจ่ายโหลด  
 
2. กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียขณะมีโหลด ( Load Loss :Wc ) หมายถึง กาํลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียเน่ืองจากความต้านทานของ
ขดลวดขณะท่ีหมอ้แปลงไฟฟ้ามีการจ่ายโหลด  มีค่าแปรผนัตามกระแสยกกาํลงัสอง เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
Copper  Loss 
 
หากพิจารณาจากรูปท่ี 2.5-3 จะเห็นวา่การสูญเสียทั้ง 2 ลกัษณะสามารถเขียนแทนไดด้ว้ยเส้นปะ และมีการ
สูญเสียรวมดงัเส้นทึบ  จะเห็นวา่แมไ้ม่มีการจ่ายโหลดเลย แต่กย็งัคงมีการสูญเสียในหมอ้แปลงเสมอ 
 

 

รูปที ่2.5-3 แสดงลกัษณะการสูญเสียในหมอ้แปลง 

 
หมอ้แปลงไฟฟ้ามีพิกดักาํลงัไฟฟ้าเป็น kVA  โดยทัว่ไปประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าจะเหมาะสมที่สุด
เม่ือใช้งานที่โหลดประมาณ 60-75%  ของพกัิด  โดยทัว่ไปนิยมใชห้มอ้แปลง 2 ตวั แบ่งภาระการจ่ายโหลด โดย
หมอ้แปลงแต่ละตวัจะรับโหลดประมาณ 75%  ในทางปฏิบติัแลว้ มีหลายกรณีท่ีมีการใชห้มอ้แปลงขนาดใหญ่
เกินภาระการใช้งานจริง จึงทาํให้เกิดการสูญเสียมาก จึงควรจะระมดัระวงัการใช้หมอ้แปลงในลกัษณะน้ี  
พิจารณาตารางท่ี 2.5-1 และ 2.5.2  แสดงค่าการสูญเสียของหมอ้แปลงสาํหรับรับไฟฟ้าแรงสูง 22 kV และ 33 kV 
ตามลาํดบั  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าพกัิดของหม้อแปลงยิ่งมาก การสูญเสีย No Load Loss ก็ยิ่งมาก  หากมีการอนุรักษ์
พลงังานในอาคารหรือโรงงาน ตลอดจนมีการปรับปรุงค่าตวัประกอบกําลังไฟฟ้าแลว้ ก็จะช่วยลดกระแสท่ีหมอ้
แปลงตอ้งจ่ายได ้ ทาํใหล้ดการสูญเสีย Copper  Loss ได้อีกทางหน่ึงดว้ย 
 

 

No Load Loss

Copper 
Loss

LossesLosses

I I LoadLoad

No Load Loss

Copper 
Loss

LossesLosses

I I LoadLoad



ตอนที ่2  บทที
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ตารางที ่2.5-2 เปรียบเทียบกาํลงัสูญเสียของหมอ้แปลงนํ้ามนัแบบทัว่ไปและแบบความสูญเสียตํ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ 
1. กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียของหมอ้แปลงไฟฟ้าทัว่ไปอา้งอิงจากขอ้มูลผูผ้ลิตหมอ้แปลงในประเทศไทย 

2. กาํลังไฟฟ้าสูญเสียของหมอ้แปลงความสูญเสียตํ่าอ้างอิงจากคุณลกัษณะเฉพาะของอุปกรณ์ประหยดั

พลงังาน หมอ้แปลงไฟฟ้ากาํลงัแบบนํ้ามนั พพ. 1011-1 : 2547 โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน 

 

 

 

 หมอ้แปลงธรรมดา หมอ้แปลงความสูญเสียตํ่า 

ขนาด kVA 
สูญเสียขณะไม่มี

โหลด (วตัต)์ 
สูญเสียเน่ืองจาก

โหลด (วตัต)์ 
สูญเสียขณะไม่มี

โหลด (วตัต)์ 
สูญเสียเน่ืองจาก

โหลด (วตัต)์ 
50 230 1,050 170 950 

100 350 1,750 260 1,550 
160 500 2,350 370 2,100 
250 700 3,250 520 2,950 
315 740 3,900 630 3,500 
400 900 4,600 750 4,150 
500 1,100 5,500 900 4,950 
630 1,300 6,500 1,050 5,850 
800 1,400 11,000 1,270 9,900 

1,000 1,700 13,500 1,300 12,150 
1,250 1,900 16,000 1,530 13,750 
1,500 2,150 19,500 1,850 17,850 
2,000 2,600 23,000 2,140 21,600 
2,500 3,200 28,000 2,350 25,650 
3,000 3,800 33,000 2,750 29,700 
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อน่ึง โดยปกติแรงดนัของระบบไฟฟ้าจาํหน่ายในรอบวนัอาจจะไม่คงท่ีนกั เพราะพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าของ
ผูใ้ช้ไฟฟ้าในระบบไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างสมํ่าเสมอ  อีกทั้งทางฝ่ังระบบไฟฟ้าแรงตํ่า ก็มีการเปิดใช้งาน
อุปกรณ์ หรือเคร่ืองจกัรท่ีอาจจะไม่คงท่ีเช่นกนั เป็นผลให้แรงดนัไฟฟ้า ณ จุดใชง้านอาจจะมีค่าแรงดนัใชง้าน
ไม่ตรงกบัค่าในทางทฤษฎี  ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้ วิศวกรไฟฟ้าจะออกแบบให้ระบบมีค่าแรงดนัไฟฟ้าสูงกว่าค่า
แรงดนัใชง้านในทางทฤษฎี  เพื่อตอ้งการเผื่อแรงดนัตกในสายไฟในช่วงท่ีมีการใชก้ระแสมากๆดว้ย  ดงันั้น 
จากเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ี  ทาํให้ผลการตรวจวดัค่าแรงดนัไฟฟ้าในโรงงานหรืออาคารมกัจะพบว่า บา้งก็มีแรงดนั
เกินแรงดนัใชง้านไปมาก  บา้งก็มีแรงดนัเกินแรงดนัใชง้านไปนอ้ย  และมีในบางกรณีท่ีแรงดนัใชง้านใกลเ้คียง
กบัแรงดนัใชง้าน 
 
สําหรับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยนั้น  ค่าแรงดนัใช้งานตามปกติ (ตามทฤษฎี) คือ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส  มี
ค่าแรงดนัใชง้านอยูท่ี่ 380 V  และระบบไฟฟ้า 1 เฟส  มีค่าแรงดนัใชง้านอยูท่ี่ 220 V  ในกรณีท่ีตรวจวดั
แรงดนัไฟฟ้า ณ ตาํแหน่งปลายสายไฟ หรือตาํแหน่งท่ีห่างจากตูค้วบคุมไฟฟ้ามากๆ แลว้พบว่า แรงดนัเกิน
แรงดนัไปจากแรงดนัใชง้านมาก การสูญเสียในระบบก็จะมีค่ามากตามไปดว้ย เป็นผลให้มีการสูญเสียในสาย
และในหมอ้แปลงมากข้ึนอีกดว้ย 
  
การแกไ้ขสามารถทาํไดโ้ดยตรวจวัดแรงดันฟ้าที่ปลายสาย หลายๆ ตาํแหน่ง และหลายช่วงเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากพบว่าในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้ามาก แๆล้ว แรงดันในระบบยังเกินจากแรงดันใช้งานไปมาก 
มาตรการอนุรักษพ์ลงังานอนัหน่ึงท่ีพึงกระทาํได ้คือ ลดแรงดันไฟฟ้า โดยสามารถปรึกษากบัการไฟฟ้าในพ้ืนท่ี
เพื่อใชบ้ริการปรับลด Tap  ของหมอ้แปลงใหมี้แรงดนัไฟฟ้าดา้นแรงตํ่าลดลง  หรือในกรณีท่ีสถานประกอบการ
มีระบบรองรับการปรับ Tap หมอ้แปลงไดอ้ยูแ่ลว้  กอ็าจจะดาํเนินการไดเ้อง  อยา่งไรกดี็  เน่ืองจากแรงดนัไฟฟ้า
ในรอบวนัมีค่าไม่คงท่ีตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีไม่แน่นอน  และแต่ละพ้ืนท่ีๆให้บริการของการไฟฟ้าก็มี
พฤติกรรมของแรงดนัไฟฟ้าท่ีไม่เหมือนกนั  จึงยากท่ีจะคาํนวณให้ประจกัษว์่าจะประหยดัค่าไฟฟ้าไดเ้ท่าใดแน่ 
(สามารถคาํนวณตามทฤษฎีพอเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาได ้แต่ก็อาจจะคลาดเคล่ือนไปจากขอ้เทจ็จริงได้
บา้ง) เพราะผลประหยดัท่ีชดัเจนท่ีสุด คือผลประหยดัจากการตรวจวดัเป็นระยะเวลานานๆ   มาตรการน้ี  จึง
เหมาะท่ีจะเป็นมาตรการประเภทท่ีไม่ตอ้งลงทุนมากนกั เพื่อลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการคาํนวณ 
 
2.6 การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด และการบริหารพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้า 
 
เน่ืองจากค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด หรือค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าท่ีไดก้ล่าวถึงมาแลว้ก่อนหนา้น้ี  เป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีผูใ้ชไ้ฟส่วนใหญ่ตอ้งการจะลดเป็นอยา่งมาก  ดงันั้น  ในการบริหารจดัการการใชไ้ฟฟ้าจึงควรสังเกต
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าไวเ้ป็นสาํคญั  โดยเคร่ืองมือท่ีดีในการประกอบการพิจารณาคือ  กราฟแสดงพฤติกรรม
การใชไ้ฟฟ้าเป็นรายสัปดาห์ (Weekly Load Curve) เพื่อจะไดท้ราบว่าช่วงเวลาใด เป็นช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้า
ค่อนข้างสูงและควรหลีกเล่ียงการใช้งานอุปกรณ์พร้อม กัๆน  นอกจากน้ี ยงัทาํใหท้ราบอีกวา่วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์
มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าเป็นเช่นไร  เม่ือพิจารณาประกอบกบัโครงสร้างค่าไฟฟ้าแลว้ จะไดท้ราบว่าในช่วงเวลา
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จากตวัอย่า

เท่ากนั ดงัน
ลดลงเพรา

ยงัคงเท่าเดิ

  

ที ่2 ระบบไฟฟ้ากํ

องการพลงัไฟฟ

 จะไดท้าํการห
บผิดชอบ และ
ะสิทธิภาพ  

รูปที ่2

ปท่ี 2.6-1 ซ่ึงเป็

 
ห

ความต้อ

ขน

การสูญ

างน้ี จะเห็นว่า
นั้น หาก Facto
ะค่าความตอ้ง

ม 

กําลัง 

ฟ้าแพง จะไดท้
หลีกเล่ียง (สาํห
มีกราฟแสดง

2.6-1 กราฟแส

ป็นกราฟแสดง

น่วยไฟฟ้าที่ใช้ 
ค่า Ft 

งการพลังไฟฟ้า

นาดหม้อแปลง

ญเสียในหม้อแป

ค่าไฟฟ้ารวม 

าโรงงาน 2 แห
ory B สามารถ
งการพลงัไฟฟ้

ทาํการหลีกเล่ีย

หรับอตัรา TO
พฤติกรรมการ
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ถปรับปรุงพฤติ

ฟ้าลดลง แต่ถือ
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ยงเสีย (สาํหรับ
OU)  ดงันั้น  ห
รใชไ้ฟฟ้าแลว้

การใชไ้ฟฟ้าร

 
รใชไ้ฟฟ้าของ

Factory A

จ่ายเท่า

1000 kW 

Fact
(เพราะกาํลงั

Fact
(No Load Loss

Factory B 
Fact

นไฟฟ้าเท่ากนั

ติกรรมการใชไ้

อว่าไม่มีการอน
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หากทราบโครง
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ายเดือนของโร

งโรงงาน 2 กรณ

A 
720,000 เท่ากนั
ากนั เพราะหน่ว

tory B    Fact
งไฟฟ้าสูงสุดท่ี

tory B    Fact
s ไม่เท่ากนั และ
 ประสิทธิภาพน
tory B    Fact

น (หน่วยใชไ้
ไฟฟ้าไดเ้หมือ

นุรักษพ์ลงังาน

 หรือ ในช่วงเว
งสร้างค่าไฟฟ้

้การวางแผนล

รงงาน 2 กรณี 

ณี จะพบวา่ 
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น 
วยเท่ากนั 

3000 kW 
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ใชไ้ม่เท่ากนั) 
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ฟ้าของโรงงาน

ลดค่าไฟฟ้าเป็น

 

 

อง 

มีค่าใชจ่้ายรว

 แลว้ ค่าไฟฟ้า
ะหน่วยไฟฟ้า

 

ฟ้าต่อ

หรือ

นไป

มไม่

าก็จะ

ท่ีใช้



 
 

ลอง

(09.
(ช่ว
 

 

 
จาก

เป็น

สมํ่า

ตอ้ง

kW
สูงส

กนัใ

ไดง้

พฤต

มาก

 
หม

Fac
 
ในก

โรง

งพิจารณาผูใ้ช้

.00 – 22.00 
วงเวลาท่ีนอกเห

กกราฟจะเห็นว

นช่วงค่าไฟแพ

าเสมอ หากค่า
งการพลงัไฟฟ้

W เลย และช่วง
สุดมีค่าลดลง ก็
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด

ง่ายกว่าโรงงาน

ติกรรมการใช

กกวา่   

ายเหตุ  ผูเ้ช่ียว
ctor (ค่าเฉล่ียต่

กรณีของโรงง

งงานย่อย  และ

ชไ้ฟฟ้าอตัรา T
น. ของวนัจนั
หนือจาก Peak

รูปที ่2.6-2 ก

ว่า โรงงานแห่
พงเป็นหลกั ใน
าความตอ้งการ

ฟ้าในลกัษณะนี

งเวลาส่วนใหญ

กต็อ้งเพ่ิมควา

ด  ในกรณีของ
นท่ีทาํงาน 8-1
ช้ไฟฟ้าให้สมํ่

วชาญแนะนาํใ

อค่าสูงสุด) วา่

งานขนาดใหญ

ะสามารถทรา

TOU รายหน่ึ

นทร์ถึงวนัศุกร์
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กราฟแสดงพฤ

ห่งน้ีไม่ไดใ้ชป้

นช่วงค่าไฟถูก
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นึง จากอตัราค่
์ เวน้วนัหยดุร
โดยเสียค่าควา

ติกรรมการใช้

ระโยชน์จากโ
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วามคุม้ค่าในก

ากมีค่าตั้งแต่ 0

งเคร่ืองวดัคอย

งพฤติกรรมกา

        คู่มื

าไฟฟ้าในรูปที

าชการ ไม่นบั
มตอ้งการพลงั

ชไ้ฟฟ้ารายวนัข

โครงสร้างค่าไ
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ย  ดงันั้น  หาก
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นั้น 

 

วง Peak ซ่ึง
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ารใชไ้ฟฟ้าใน

ลงัไฟฟ้ามีค่าสู

าเท่าเดิมและเห

พลงัไฟฟ้าลดล

ารพลงัไฟฟ้าสู
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รอบวนั ซ่ึงได้
ง เม่ือทาํการบ
หมือนเดิม) ให
ลงอยา่งเห็นได้
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ากราฟของโรง
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นจะพบว่าหลงั

  

างาน 

งการไฟฟ้าได้
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GSM เขา้ไปยงั
ของตนเองได้

.6-4 และ 2.6-
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เวลา

งการ

ดเ้ร่ิม

ยการ
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โรง
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รูป
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ฟ้า (kWh) ผา่น
 

ไฟฟ้าสูงสุดผา่

งวนัหยดุ (วนัอ
งสร้างค่าไฟฟ้

ทน เพื่อลดค่าใ
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        คู่มื
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านระบบ AMR

อาทิตย)์  หน่ว
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มือผู้รับผดิชอบด้า
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ตอนที ่2  บทที
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วา่ หากมีขอ้มูล
ขอ้มูลท่ีมากเพี

กขอ้มูลขา้งล่า

องการใชไ้ฟฟ้า

actory X ใชพ้
ลงัไฟฟ้าจึงเท่

ากทาํงานดว้ย

ค่าตวัประกอบ
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 Factory Y  ต
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ากกวา่จึงมีการ

ะเห็นวา่ Facto
อ้งใชห้มอ้แปล

ท่ากนั) 
พราะ Factory Y
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กําลัง 

ลท่ีดีเพียงพอ ก
พยีงพอท่ีจะยนื

งน้ี Factory X
าท่ีเกิดข้ึนอยา่ง

ลงังานเท่ากบั 
ากนั 
จาํนวนชัว่โมง

บกาํลงัไฟฟ้าสู

 Y  ใชก้าํลงัไฟ

ตอ้งเสียค่าตวัป

Y ค่าตวัประก
รสูญเสียในระ

ory Y ใชก้าํลงัไ
ลงขนาดใหญ่ก

Y ใชห้มอ้แปล
ะมีค่าไฟฟ้าแพ

การบริหารจดัก

ยนัแนวความคิ

X และ Factory 
งไร 

 Factory Y  เพ

งท่ีเท่ากนัแลว้ 

สงกวา่ Factory 

ฟฟ้า  P = 0.5 S

ประกอบกาํลงั

อบกาํลงัไฟฟ้า

บบส่งจ่ายท่ีมา

ไฟฟ้าในหน่ว

กวา่ Factory X

ลงขนาดใหญ่ก

พงกวา่ Factory
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การการใชไ้ฟฟ้

คิดใหม่ๆได ้
 

 Y ใชก้าํลงัไฟ

พราะมีการใชก้ํ

  หน่วยไฟฟ้าที

y Y เพราะใชก้าํ

S  หรือ Cos 

ไฟฟ้า (ค่าปรับ
าค่อนขา้งตํ่า ก
ากกวา่ 
ย kVA มากกว

X อยา่งนอ้ย 2 เ

กว่า จึงมี No L
y X 

ฟ้ากส็ามารถพิ

ฟฟ้า 1,000 kW

กาํลงัไฟฟ้า  10

ท่ีใช ้(kWh) กจ็

าลงัไฟฟ้า P = 

 = 
S

P =  0.5   

บ) อยา่งแน่นอ
กระแสท่ีไหลผ่

วา่ Factory X ถึ
เท่าดว้ย  (เงินล

Load Loss มาก

จารณาไดอ้ยา่ง

 เท่ากนั จงพิจ

00 kW เท่ากนั

จะเท่ากนัดว้ย 

 S หรือ Cos 

 

อน 
ผา่นหมอ้แปลง

ถึง 2 เท่า ดงันั้น
ลงทุนดา้นระบ

กกวา่ดว้ย 

งมีตรรกะท่ีชดั

ารณาวา่มีควา

 

น  ความตอ้งกา

 แต่ Factory X

 = 
S

P = 1      

งและสายไฟจึง

น Factory Y จึ
บบไฟฟ้ากไ็ม่

 

ดเจน  

ม

าร

X  

   

ง

จึง
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2.7 การพจิารณาเพื่อคดัเลือกกิจกรรมทีเ่หมาะสม  
มาตรการอนุรักษพ์ลงังานมีทั้งมาตรการท่ีไม่ตอ้งลงทุนและมาตรการท่ีตอ้งลงทุน และในแต่ละมาตรการมี
กิจกรรมหรือทางเลือกในการอนุรักษพ์ลงังานมากมาย ดงันั้นเพื่อให้สามารถคดัเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมและ
ไดป้ระสิทธิภาพมากท่ีสุด จาํเป็นจะตอ้งมีการศึกษาและพิจารณาความเป็นไปไดแ้ละศกัยภาพในการดาํเนิน
กิจกรรม โดยพิจารณาจาก 

ปัจจัยในการพจิารณาคดัเลือกกิจกรรมหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
เร่ืองทีค่วรพจิารณา รายละเอียดการพจิารณา 

1. ผลการประหยดัพลังงาน   กิจกรรมท่ีมีการประหยดัพลงังานมากจะเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจมากกวา่ 
กิจกรรมท่ีประหยดัพลงังานไดน้อ้ยกวา่ 

2. เงนิลงทุนทีใ่ช้    กิจกรรมใดท่ีมีเงินลงทุนตํ่าหรือไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน แต่มีผลการประหยดั
พลงังานมากถือเป็นมาตรการท่ีมีความน่าสนใจท่ีจะดาํเนินการมาก 

3. ระยะเวลาคืนทุนและอายุการใช้
งานของอุปกรณ์ 

กิจกรรมใดท่ีมีระยะเวลาคืนทุนสั้นเม่ือเทียบกบัอายกุารใชง้านถือเป็น 
มาตรการท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากหลงัจากท่ีคืนทุนแลว้ผลการประหยดัพลงังานท่ี 
ไดคื้อกาํไร 

4. ระยะเวลาในการดาํเนินการ   กิจกรรมท่ีดาํเนินการง่ายและใชร้ะยะเวลานอ้ยอีกทั้งไม่กระทบกบักระบวนการ

ผลิตของโรงงานจดัเป็นมาตรการท่ีน่าสนใจ 
5. กําลังคนทีต้่องใช้ กิจกรรมท่ีตอ้งใชค้นมากมกัจะเป็นกิจกรรมท่ียุง่ยาก 

 
การประเมินเพื่อกําหนดว่ากิจกรรมใดหรือทางเลือกใดควรดาํเนินการก่อนหลัง 

รูปแบบการประเมิน รายละเอียดการประเมิน 
1. การประเมินเบ้ืองต้น    สามารถทาํให้เห็นลกัษณะความซบัซ้อน และศกัยภาพเบ้ืองตน้ของแต่ละกิจกรรม   

ซ่ึงกิจกรรมท่ีเปล่ียนวิธีทาํงานไดง่้าย ลงทุนตํ่าและส่งผลกระทบต่อดา้นอ่ืนๆ ตํ่า 
สามารถลงมือปฏิบติัไดใ้นทนัทีและอาจไม่จาํเป็นตอ้งศึกษาประเมินละเอียดในขั้น

ต่อไป ควรไดรั้บการพิจารณาเป็นระดบัตน้ 
2. การประเมินทางเทคนิค สามารถทาํการประเมินโดยการทดลองจริงในบางส่วนของการผลิต หรือศึกษาจาก

มาตรการท่ีประสบความสาํเร็จแลว้จากบริษทัอ่ืนหรือความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 
3. การประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์    

ควรพิจารณาขอ้เสนอหรือกิจกรรมท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าการลงทุนมากท่ีสุดและ

มีระยะเวลาคืนทุนสั้นท่ีสุด 

 
วิธีการประเมินแบบง่ายและเป็นท่ีนิยมคือการประเมินจากระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ซ่ึงสามารถ

คาํนวณไดด้งัน้ี  
 
 ระยะเวลาคืนทุน (ปี) =      

เงนิลงทุนทั้งหมด (บาท) 

ผลประหยดัทีไ่ด้รับต่อปี (บาท/ปี) 



ตอนท่ี 2  บทที ่2 ระบบไฟฟ้ากําลัง  
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2.8 การตรวจวนิิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบไฟฟ้ากาํลงันั้น เหตุของการสูญเสียพลงังาน ดงันั้นควรทาํการตรวจวินิจฉยัเพื่อหา
ส่ิงผดิปกติ เพื่อทาํการแกไ้ขอยา่งสมํ่าเสมอดงัตาราง 
 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
1. ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าทีต้่น

ทางและปลายทางท่ีไกลทีสุ่ด 
 

ขณะท่ีอุปกรณ์ใชไ้ฟฟ้าในโรงงาน

ทาํงานเตม็ท่ี แรงดนัไฟฟ้าท่ีอุปกรณ์
ใชไ้ฟฟ้าไกลท่ีสุดควรอยูใ่นช่วง 
380-390 Volt เพราะเป็นแรงดนัท่ี
อุปกรณ์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง 

 ปรับลดแรงดนัไฟฟ้าท่ีออกจาก

หมอ้แปลงลง 
 เพิ่มขนาดสายไฟฟ้าถา้

แรงดนัไฟฟ้าตน้ทางและปลายทาง

ต่างกนัมาก 
2. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในแต่

ละเฟสทีร่ะบบรวม 
 

กระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสไม่ควร

แตกต่างกนัเกิน 10% เพื่อลดการ
สูญเสียในระบบสายส่ง 

 จดัการยา้ยโหลดใหเ้กิดการสมดุล 

3. ตรวจสอบค่าตัวประกอบ

กําลังไฟฟ้า (PF) 
ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าของระบบ

รวมไม่ควรตํ่ากวา่ 0.90 เพราะจะทาํ
ใหเ้กิดการสูญเสียในระบบสายและ

หมอ้แปลงไฟฟ้า 

 ปรับปรุงคาปาซิเตอร์ถา้บางส่วน

ชาํรุด 
 เพิ่มเติมขนาดคาปาซิเตอร์ถา้ไม่พอ 
 ติดตั้งคาปาซิเตอร์ท่ีระบบรวมถา้

ไม่มี 
 ติดตั้งคาปาซิเตอร์ท่ีอุปกรณ์ท่ีมี

ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าตํ่า 
4. ตรวจสอบภาระของหม้อ

แปลงไฟฟ้าขณะรับภาระสูง 
หมอ้แปลงควรรับภาระใกลเ้คียง 
60% ของพิกดั โดยนาํแรงดนั 
ไฟฟ้าคูณกบักระแสไฟฟ้าเป็น kVA 
เทียบกบัพิกดั 

 ภาระตํ่ากวา่พิกดัมากควรยา้ย

โหลดไปใชห้มอ้แปลงชุดอ่ืนหรือ

เปล่ียนไปใชห้มอ้แปลงขนาด

เหมาะสม 
5. ตรวจสอบมีหม้อแปลงชุดใด

ไม่ใช้งานแต่มีการต่อ

ไฟฟ้าแรงสูงเข้า 

หมอ้แปลงท่ีไม่ใชง้านควรปลด

ไฟฟ้าแรงสูงออกเพื่อลดการสูญเสีย

ในแกนเหลก็ 

 ปลดไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้         
แปลงชุดท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 
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2.9 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานน้ีมีประโยชน์ในการคน้หาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานก่อนท่ี

จะดาํเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือหาผลการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 
 

รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

1. การติดตั้งคาปาซิเตอร์ท่ีอุปกรณ์ใชไ้ฟฟ้า   เพราะ…    

2. การติดตั้งคาปาซิเตอร์ท่ีระบบรวม   เพราะ…    

3. การลดแรงดนัไฟฟ้าใหเ้หมาะสม   เพราะ…    

4. การลดจาํนวนการใชห้มอ้แปลงไฟฟ้า   เพราะ…    

5. การสมดุลกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟส   เพราะ…    

6. การใชหมอ้แปลงในจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด   เพราะ…    

7. การลดฮาร์โมนิกส์ท่ีเกิดในระบบ   เพราะ…    

8. การเลือกใชห้มอ้แปลงในขนาดท่ีเหมาะสม   เพราะ…    

9. การใชอุ้ปกรณ์ควบคุมแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั   เพราะ…    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่2  บทที
 

2.10 โปรแก

เพื่อลดควา

ผูใ้ชน้าํขอ้ม

ถูกตอ้งไดท้
 

มาตรการที่

1. หลักการ
หมอ้แปลง

เพื่อสามาร

ไฟฟ้าหรือ

หมอ้แปลง

เกินไปน้ี จ
เพิ่มข้ึนทั้ง

ทั้งน้ีส่ิงท่ีต้

 
 
 
 
 

 
  รู

2. สมการที
ในการคาํน

ของมอเตอ

2.1 สมการ
2.1.1 พลงัง
       =  พลงั
           ((แร
  
2.2 การวเิค
2.2.1 ระยะ

ที ่2 ระบบไฟฟ้ากํ

กรมการวเิครา

ามยุง่ยากซบัซ้

มูลเบ้ืองตน้ แ
ทนัที 

ที ่ 1 การปรับล

รและเหตุผล 
ไฟฟ้าจะมีอุป

ถปรับแรงดนั

อยู่ปลายทางก็

ควรมีค่า 380 โ
จะทาํให้กาํลงั

ส้ิน ดงันั้นถา้แ
อ้งพิจารณาดว้

รูปที ่2.10-1 ห
ทีใ่ช้ในการวเิคร

นวณท่ีแสดงน้ีจ

อร์และไฟฟ้าแส

ทีใ่ช้ในการวเิค

งานสูญเสียใน

งไฟฟ้าสูญเสีย

รงดนัไฟฟ้าทา

คราะห์การลงทุ

ะเวลาคืนทุน (y
               P

กําลัง 

าะห์มาตรการอ

อนในการวิเค

และขอ้มูลตรว

ดแรงดนัไฟฟ้

กรณ์ปรับตั้งแ

ไฟฟ้าท่ีจ่ายภา

ก็ตาม แต่โดยท
โวลต ์แต่จากก
สูญเสียในแก

แรงดนัไฟฟ้าใ

วยคือ อุปกรณ์

หมอ้แปลงท่ีจะ

ราะห์ 
จะคิดเฉพาะกาํ

สงสวา่งท่ีลดล

คราะห์ทางเทค

แกนเหลก็ลดล

ยในแกนเหลก็ท

างออกหมอ้แป

ทุน 
y) 
PB      = ค่าใช้

อนุรักษ์พลังงา

ราะห์ผลการอ

จวดักรอกลงใ

าด้วยการปรับ

แรงดนัไฟฟ้าด้

ายในโรงงานเห

ทัว่ไปมกัไม่ได

การตรวจวดัใน

นเหล็กของห

ในโรงงานสูง

์ไฟฟ้าท่ีอยูไ่กล

ปรับเเทป 

าลงัสูญเสียในแ

ลงข้ึนอยูก่บัอุป

คนิค 
ลง (kWh/y) 
ท่ีพิกดั (kW) x
ปลงเดิม (Volt.

จ่้ายในการปรับ
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าน 

อนุรักษพ์ลงังา

ในช่องว่าง โป

บแทป 

า้นออก หรือแ
หมาะสมไม่ว่า

ดป้รับแทปให้

นโรงงานมกัอ

หมอ้แปลงสูงขึ

งกว่าเกณฑ์ดงั

ลจากตูจ่้ายไฟไ

 

                  

แกนเหลก็หมอ้

ปกรณ์นั้น ไม่ส

x ชัว่โมงการใช
.) / แรงดนัไ

ับแทป (฿) / ค่

น จึงทาํเป็นโป
ปรแกรมจะคาํ

แทปได ้5 ระดั
าโรงงานจะตั้ง

ห้เหมาะสม โด
ยูใ่นช่วง 390 
ข้ึน มอเตอร์ ห
งกล่าวควรพิจ

ไม่ควรมีแรงดั

    รูปที ่2.10-2

อแปลงท่ีลดลง

สามารถประเมิ

ชง้านต่อปี (h/y
ไฟฟ้าทางออก

ค่าพลงังานไฟฟ

ปรแกรม Micr
านวณผลการอ

บ ห่างกนัประ
งอยูใ่กลส้ถานี

ดยทัว่ไปแรงดั

ถึง 410 โวลต ์
หลอดไฟ ลว้น
ารณาปรับแท

นั ตํ่ากวา่ 370 

2 แทปหลงัจาก

งเท่านั้น เน่ือง
นไดต้รงๆ 

y) x  
หมอ้แปลงให

ฟ้าท่ีลดลง (฿/y

rosoft Excel 
อนุรักษพ์ลงัง

ะมาณ 10  โวล
นจ่ายไฟของกา

นัดา้นออกขอ

 ์ซ่ึงแรงดนัท่ีสู
นใช้กาํลงัไฟฟ้

ทปให้เหมาะส

 โวลต ์

กปรับ  

จากกาํลงัไฟฟ้

หม่ (Volt.))2 - 1

y) 

 

โดย

านท่ี

ต ์
าร

อง

สูง

ฟ้า

ม 

ฟ้า

1)



         คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 
 

2-47 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
 

 

 

ตรวจวดัต้นทาง
แรงดนัไฟฟ้า          = V
กระแสไฟฟ้า          = A
กาํลงัไฟฟ้า              = kW
ตวัประกอบกาํลงั    =

ตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า V

MDB

M
ท่ีจุดใชง้านไกลสุด

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
แหล่งทีม่า

ของข้อมูล
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ขนาดพิกดัหมอ้แปลง RT kVA 1,000.00
1.2 ชัว่โมงการใชง้านใน 1 ปี h h/y 8,760.00
1.3 Core Loss ของหมอ้แปลงท่ีพิกดัโหลด LCR kW 1.75 spect เคร่ือง

1.4 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย CE ฿/kWh 3.00
1.5 ค่าใชจ่้ายในการปรับ TAB หมอ้แปลงไฟฟ้า C ฿ 2,500.00
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 แรงดนัทุติยภูมิใชง้านจริง ณ.จุดไกลสุด VA V 395.00

2.2 แรงดนัไฟฟ้าทุติยภูมิ(ท่ีทางออกหมอ้แปลง) VR V 400.00

2.3 พิกดัแรงดนัไฟฟ้าท่ีปรับลดลง VN V 380.00
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่า Core Loss ของหมอ้แปลงหลงัปรับลด

แรงดนัลดลง

LCN = LCR x h x  ((VR/VN)2-1) kWh/y LCN 1,656.15
3.2 คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัไดต่้อปี   

 CS = LCN x CE ฿/y CS 4,968.45
4. การวเิคราะห์การลงทุน
 4.1 ระยะเวลาคืนทุน

PB  =   C / CS PB y 0.50
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มาตรการที่

1. หลักการ
กาํลงัสูญเสี

ค่าประมาณ

ตลอดเวลา

สูญเสียเหล่

อยา่งไรกต็

ทาํใหก้าํลงั

ทาํการวิเคร

 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

2. สมการที
2.1 สมการ
2.1.1พลงัไ
      = ผลรว
         n / kV
2.2 การวเิค
2.2.1 ระยะ

3. การวเิคร
ใชโ้ปรแกร

ที ่2 ระบบไฟฟ้ากํ

ที ่2 การย้ายโหล

รและเหตุผล 
สียในแกนเหล็

ณ 2.8 กิโล

า ดงันั้นในการ
ล่าน้ีเพิ่มข้ึน จึง
าม การยา้ยโห
งสูญเสียในตวัน

ราะห์ศกัยภาพ

 
   รูปที ่2.10-3 
ทีใ่ช้ในการวเิคร

ทีใ่ช้ในการวเิค

ฟฟ้าสูญเสียขอ

วมของ (พลงัไ
VA พิกดัของห
คราะห์การลงทุ

ะเวลาคืนทุน (y
           PB 

ราะห์ข้อมูล 
รม Excel ในก

กําลัง 

ลดหม้อแปลง 

กหมอ้แปลงข

ลวตัต์ ซ่ึงมีขน
รจ่ายไฟฟ้าท่ีใ

ควรพิจารณาศั

หลดหมอ้แปลง

นาํของหมอ้แป

ในการประหยั

 หมอ้แปลงก่อ
ราะห์ 
คราะห์ทางเทค

องหมอ้แปลงท

ไฟฟ้าสูญเสียใน

หมอ้แปลงชุดที

ทุน 
y) 
        = ค่าใชจ่้

ารวิเคราะห์ขอ้

 

ขนาด 1,000 k
นาดประมาณม

ใช้หมอ้แปลง

ศกัยภาพในการ

งไปรวมกบัหม

ปลงลูกใหม่สูง

ยดัพลงังาน ดงั

อนยา้ยโหลด 

คนิค 
ทุกชุด (kW) 
นแกนเหลก็ขอ

ท่ี n)2 x พลงัไฟ

ายในการยา้ยโ

อมูลโดยป้อนข้
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kVA มีค่าประ
มอเตอร์ 2 แร
หลายชุดและ

รยา้ยโหลดแล

มอ้แปลงชุดอ่ืน

งข้ึนมากกวา่ กํ
งต่อไปน้ี 

 

           รูปที่

องหมอ้แปลงชุ

ฟฟ้าสูญเสียใน

โหลด (฿) / ค่า

ขอ้มูลเบ้ืองตน้

ะมาณ 1.75 กิโ
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แต่ละชุดมีภา

ละลดจาํนวนห

น หากภาระหม
กาํลงัสูญเสียใน

ที ่2.10-4 หมอ้แ

ชุดท่ี n + (kVA
ตวันาํของหมอ้

าพลงังานไฟฟ้

และขอ้มูลตรว

โลวตัต ์และ 2
รงมา้ ตามลาํด
ระน้อยมากๆ
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นแกนเหลก็ท่ีล

แปลงหลงัยา้ยโ

A ท่ีจ่ายของหม้
อแปลงชุดท่ี n

าท่ีลดลง (฿/y)

วจวดัใส่ในช่อ

2,000  kVA 
ดบั เปิดทาํงา
 จะทาํให้กาํลั

หม่สูงเกินไปจ

ลดลงได ้จึงตอ้

โหลด  

มอ้แปลงชุดท่ี  
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y) 

องสีฟ้า 
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ลงั
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พลงัไฟฟ้าสูงสุดของ TR-1 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-1

………..kW …………

พลงัไฟฟ้าสูงสุดของ TR-2 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-2

………..kW ………..

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
แหล่งทีม่า

ของข้อมูล
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ขนาดพิกดัหมอ้แปลงไฟฟ้า TR-1 TR1 kVA 1,000.00

1.2 ขนาดพิกดัหมอ้แปลงไฟฟ้า TR-2 TR2 kVA 2,000.00

1.3 ชัว่โมงการใชง้านหมอ้แปลงในช่วงเวลา On Peak hO h/y 3,380.00
 (09.00 - 22.00 น. จ. - ศ.)

1.4 ชัว่โมงการใชง้านหมอ้แปลงในช่วงเวลา Off Peak hf h/y 5,356.00
(22.00 - 09.00 น. จ.- ศ., 0.00 - 24.00 น. ส. - อ.
และวนัหยุดราชการปกติ)

1.5 Copper Loss ท่ีพิกดัของหมอ้แปลง TR-1 CP1 kW 12.50

1.6 Copper Loss ท่ีพิกดัของหมอ้แปลง TR-2 CP2 kW 22.50

1.7 Core Loss ท่ีพิกดัของหมอ้แปลง TR-1 CL1 kW 1.75

1.8 Core Loss ท่ีพิกดัของหมอ้แปลง TR-2 CL2 kW 2.80

1.9 ค่าพลงัไฟฟ้า CP ฿/kW 132.93

1.10 ค่าพลงังานไฟฟ้าช่วง On Peak CEO ฿/kWh 2.70

1.11 ค่าพลงังานไฟฟ้าช่วง Off Peak CEf ฿/kWh 1.19
1.12 ค่าใชจ่้ายในการยา้ยโหลดหมอ้แปลงมารวมกนั C ฿ 10,000.00
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 พลงัไฟฟ้าสูงสุดของ TR-1 P1 kW 400.00

2.2 พลงัไฟฟ้าสูงสุดของ TR-2 P2 kW 100.00

2.3 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-1 cos1 0.85

2.4 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-2 cos2 0.85
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
แหล่งทีม่า

ของข้อมูล
3.1 กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ TR-1 PA1 kVA 470.59

3.2 กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ TR-2 PA2 kVA 117.65

3.3 กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ TR-1 PR1 kVAR 247.90

3.4 กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ TR-2 PR2 kVAR 61.98
3.5 พลงังานไฟฟ้าเน่ืองจากการสูญเสียท่ี 

Core Loss TR-1 ลดลง
ECO  =  CL1 x hO ECO kWh/y 5,915.00

ECf  =  CL1x hf Ecf kWh/y 9,373.00
3.6 พลงังานไฟฟ้าเน่ืองจากการสูญเสียท่ี Copper Loss 

TR-1 ลดลง

EPO = CP1 x (PA1/TR1)
2x hO EPO kWh/y 9,356.47

EPf = CP1 x (PA1/TR1)
2 x hf EPf kWh/y 14,826.41

3.7 เม่ือนาํโหลดหมอ้แปลง TR-2 มารวมกบั TR-1 
แลว้กาํลงัไฟฟ้าปรากฏใหม่จะเป็น

PAN = (( P1 + P2 )
2 + ( PR1 + PR2 )

2 )1/2 PAN kVA 588.24
3.8 พลงังานไฟฟ้าเน่ืองจากการสูญเสียท่ี Copper Loss 

TR-2 เพ่ิมข้ึน

CPIO = CP2 x ((PAN/TR2)
2 - (PA2/TR2)

2) x hO CPIO kWh/y 6,315.66

CPIf = CP2 x ((PAN/TR2)
2 - (PA2/TR2)

2) x hf CPIf kWh/y -16.59
3.9 การสูญเสียท่ีลดลงทั้งหมด

EO = ECO + EPO - CPIO EO kWh/y 8,955.81

EF = ECf + EPf - CPIf EF kWh/y 24,216.00
3.10 คิดเป็นเงินค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได้

CSO = EO x CEO CSO บาท/ปี 24,135.91

CSF = EF x CEf CEF บาท/ปี 28,850.94
3.11 พลงัไฟฟ้าท่ีประหยดัได้

PS = CL1 + CP1 x (PA1/TR1)
2 - CP2 x ((PAN/TR2)

2

         - (PA2/TR2)
2) PS kW 1.21
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รูปที
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ข้ึน 
แกไ้ขสามารถ

ะแสไฟฟ้าท่ีจ่า

ที ่2.10-5 ค่าตวั
สมการทีใ่ช้ในก

 สมการทีใ่ช้ใน
.1  พลงัไฟฟ้าส
    =  พลงัไฟฟ้
         หมอ้แปล

3.12 ค่าพลงัไ
EP = PS 

3.13 รวมเงิน
S = EP +

4. การวเิคราะ
 4.1 ระย

PB  =   

บปรุงค่าตวัปร

หตุผล 
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วัประกอบกาํล
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รายการ

หยดัได้

ระหยดัได้
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ไฟฟ้าจริง (kW
ง ท่ีกิโลวตัตท่ี์
ทาํใหก้าํลงัสูญ

ร์ขนาดเขา้ไป

ปรับปรุง   รูปที่

นจริง (kW)  
หมอ้แปลง (kW

        คู่มื

W) ต่อกาํลงัไฟ
ใชง้านเท่ากนั

ญเสียตวันาํของ

ปในระบบ จะส

ที ่2.10-6 ค่าตวั

W) x (ค่า kVA 

สัญลกัษ

EP

S

PB

มือผู้รับผดิชอบด้า

ฟฟ้าปรากฏ (k
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งหมอ้แปลง กํ

ส่งผลให้เกิดก

ประกอบกาํลงั

 ขณะใชง้านจริ

ษณ์ หน่วย

บาท/ปี

บาท/ปี

y

านพลังงาน (โรงง

kVA) โดยทัว่
งัไฟฟ้าปรากฏ

าลงัสูญเสียใน

การประหยดัพ

งไฟฟ้าหลงัปรั

ริง / ค่า kVA พิ

ข้อมูล
แห

ขอ

1,930.14

54,916.99

0.18

าน) พ.ศ. 2562 
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2.1.2   พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(kWh/y)                   
               =  พลงัไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดขณะใชง้านจริง (kW) x ชัว่โมงการใชง้านต่อปี (h/y)  
                    x ((กระแสไฟฟ้าท่ีค่า Power Factor เดิม (Amp) / กระแสไฟฟ้าท่ีพิกดั) 2 –  

                        (กระแสไฟฟ้าท่ี Power Factor ใหม่ (Amp) / กระแสไฟฟ้าท่ีพิกดั (Amp)2) 
2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)  

            PB      = ค่าติดตั้ง (Capacitor) (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 

 
 

            แรงดนัทุติยภูมิใชง้านจริง…………..V

ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (PF) ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (PF) 

ก่อนปรับปรุง………….. หลงัปรับปรุง……………

กาํลงัไฟฟ้าท่ีทาํใหเ้กิดงานจริง  Copper Loss ท่ีพิกดัของหมอ้แปลง

……………….(kW) ……………….(kW)

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
แหล่งทีม่า

ของข้อมูล
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ขนาดพิกดัหมอ้แปลงไฟฟ้า kVAR kVA 1,250.00

1.2 ชัว่โมงการใชง้านหมอ้แปลงใน 1 ปี h h/y 8,760.00

1.3 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย CE ฿/kWh 3.00

1.4 ราคาคะแปซิเตอร์รวมค่าติดตั้งต่อ kVAR CC ฿/kVAR 500.00

2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 แรงดนัทุติยภูมิใชง้านจริง VA V 390.00

2.2 ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า(Pf)ก่อนปรับปรุง Pf1 0.80

2.3 ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า(Pf)หลงัปรับปรุง Pf2 0.90

2.4 กาํลงัไฟฟ้าท่ีทาํใหเ้กิดงานจริง PA kW 800.00

2.5 Copper Loss ท่ีพิกดัของหมอ้แปลง CL kW 2.00

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 กระแสไฟฟ้าท่ีพิกดั

IR  =  (kVAR x 1000)/(31/2 x VA) IR A 1,850.48

3.2 มุมระหว่างกระแสและแรงดนัเดิม 1 36.87

3.3 มุมระหว่างกระแสและแรงดนัหลงัจากปรับปรุง 2 25.84

3.4 กาํลงัรีแอคตีฟของคะแปซิเตอร์
 (ขนาดคะแปซิเตอร์)
PRC = PA x (tan1 - tan 2) PRC kVAR 212.58
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
แหล่งทีม่า

ของข้อมูล
3.5 กระแสไฟฟ้าท่ี Power Factor เดิม

IO  =  (PA x 1000) / (31/2 x VA x cos 1) IO A 1,480.39

3.6 กระแสไฟฟ้าท่ี Power Factor ใหม่

IN  =  (PA x 1000) / (31/2 x VA x cos2) IN A 1,315.88

3.7 Apparent Power ขณะใชง้านจริง
kVAA  = PA / cos 1 kVAA kVA 1,000.00

3.8 Copper Loss ของหมอ้แปลงขณะใชง้านจริง

CLA = CL x (kVAA/kVAR)2 CLA kW 1.28

3.9 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดใ้น 1 ปี

ES = CLA x h x [(IO / IR)2 - (IN / IR)2] ES kWh/y 7,175.74

3.10 คิดเป็นค่าไฟฟ้าประหยดัได้ CS ฿/y 21,527.22

CS = ES x CE

3.11 เลือก  Capacitor  ติดตั้งขนาด CP kVAR 250.00

เงินลงทุนค่า Capacitor  และค่าติดตั้ง                  IV ฿ 125,000.00

IV = CP x CC

4. การวเิคราะห์การลงทุน
 4.1 ระยะเวลาคืนทุน

PB =  IV / CS PB y 5.81
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หมอ้แปลงดงักล่าวได ้จะทาํใหป้ระหยดัพลงังานไฟฟ้าของสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการ 
ดงัน้ี 
1)  ตรวจสอบแผนผงัระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) ของโรงงาน เพื่อศึกษาการทาํงานจ่ายโหลดของหมอ้

แปลงไฟฟ้าแต่ละลูก 
2)  ดาํเนินการปลด Drop-out Fuse ดา้นแรงสูงของหมอ้แปลงท่ีไม่ไดใ้ชง้านออก 
3)  วิเคราะห์ผลประหยดัท่ีได ้
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
หมอ้แปลงขนาด 500 kVA ท่ีไม่ไดใ้ชง้านในการจ่ายโหลดใหแ้ก่เคร่ืองจกัรแลว้ แต่ไม่ไดป้ลดไฟฟ้าดา้นแรงสูง
ออก ทาํใหเ้กิดความสูญเสียในแกนเหลก็ของหมอ้แปลง 
5. สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัจากดาํเนินการปลดไฟฟ้าดา้นแรงสูงของหมอ้แปลงขนาด 500 kVA ทาํใหส้ามารถลดความสูญเสียในแกน
เหลก็ของหมอ้แปลงประมาณ 9,636 kWh/ปี 
ควรมีแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานอย่างสมํ่าเสมอ และอาจตอ้งจดัทาํระบบการตรวจเช็คสภาพ
ของหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดท่ีปลดดา้นแรงสูงออก เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตวัหมอ้แปลงเม่ือไม่ได้
ใชง้านเป็นระยะเวลานานๆ 
6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

พิกดัติดตั้งหมอ้แปลง   =  500   kVA 
กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหลก็ (Core Loss) =  1.10   kW 
ระยะเวลาการใชง้าน   = 24   ชัว่โมง/วนั 
จาํนวนวนัทาํงาน    = 365   วนั/ปี 

      = 8,760   ชัว่โมง/ปี 
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย    = 3.37   บาท/kWh  
ค่าความสูญเสีย Core Loss ในหมอ้แปลง       =  Core loss rated  x ชัว่โมงใชง้านหมอ้แปลง 

 (ก่อนปรับปรุง)                 = 1.1 x 24  x 365  
      = 9,636   kWh/ปี 
               ปลด Drop-out Fuse ดา้นแรงสูงของหมอ้แปลงท่ีไม่ไดใ้ชง้านออก 

กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียท่ีลดลง   = 1.10   kW  
               พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้  = 9,636    kWh/ปี  
  คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้  = 9,636 x  3.37   
                                                                                      = 32,473.32                บาท/ปี 
7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน                 =      -               บาท 
ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า               =          32,473.32            บาท/ปี 
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
           

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
แหล่งทมีา

ของข้อมูล
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ขนาดพิกดัหมอ้แปลงไฟฟ้า kVAR kVA 630.00

1.2 ชัว่โมงการใชง้านหมอ้แปลงใน 1 ปี h h/y 8,760.00

1.3 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย CE ฿/kWh 2.87

1.4 ค่าอุปกรณ์และค่าดาํเนินการเปลี่ยน CC ฿ 15,000.00

2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 แรงดนัทุติยภูมิใชง้านจริง VA V 390.00

2.2 ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า(Pf)ก่อนปรับปรุง Pf1 0.81

2.3 ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า(Pf)หลงัปรับปรุง Pf2 0.95

2.4 กาํลงัไฟฟ้าท่ีทาํใหเ้กิดงานจริง PA kW 210.00 ตรวจวดั

2.5 Copper Loss ท่ีพิกดัของหมอ้แปลง CL kW 6.50

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 กระแสไฟฟ้าท่ีพิกดั

IR  =  (kVAR x 1000)/(31/2 x VA) IR A 932.64

3.2 มุมระหวา่งกระแสและแรงดนัเดิม 1 35.90

3.3 มุมระหวา่งกระแสและแรงดนัหลงัจากปรับปรุง 2 18.19

3.4 กาํลงัรีแอคตีฟของคะแปซิเตอร์
 (ขนาดคะแปซิเตอร์)
PRC = PA x (tan1 - tan 2) PRC kVAR 83.01
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค (ต่อ) 
           

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
แหล่งทมีา

ของข้อมูล
3.5 กระแสไฟฟ้าท่ี Power Factor เดิม

IO  =  (PA x 1000) / (31/2 x VA x cos 1) IO A 383.78

3.6 กระแสไฟฟ้าท่ี Power Factor ใหม่

IN  =  (PA x 1000) / (31/2 x VA x cos2) IN A 327.23

3.7 Apparent Power ขณะใชง้านจริง
kVAA  = PA / cos 1 kVAA kVA 259.25

3.8 Copper Loss ของหมอ้แปลงขณะใชง้านจริง

CLA = CL x (kVAA/kVAR)2 CLA kW 1.10

3.9 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดใ้น 1 ปี

ES = CLA x h x [(IO / IR)2 - (IN / IR)2] ES kWh/y 1,631.55

3.10 คิดเป็นค่าไฟฟ้าประหยดัได้ CS ฿/y 4,682.55

CS = ES x CE

3.11 จาํนวนการเปล่ียน no Unit 1.00

เงินลงทุนค่า Capacitor  และค่าติดตั้ง                  IV ฿ 15,000.00

IV = CP x CC
 

     
6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
               เงินลงทุน  = 15,000.00 บาท 
 ประหยดัค่าไฟฟ้า = 4,682.55 บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน  = 15,000/4,682.55  
    = 3.20  ปี 
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กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในขดลวด  (Copper Loss)  20.64 kW 

โหลดท่ีวดัได ้  110 kW 

เพาเวอร์แฟกเตอร์  0.81  

พกัิดตดิตั้ง หม้อแปลง TR2  1,600 kVA 

กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหลก็ (Core Loss)  2.89 kW 

กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในขดลวด  (Copper Loss)  20.64 kW 

โหลดท่ีวดัได ้  489 kW 

เพาเวอร์แฟกเตอร์  0.91  

ระยะเวลาการใชง้าน  20 ชัว่โมง/วนั 

จาํนวนวนัทาํงาน  300 วนั/ปี 

ระยะเวลาการใชง้าน  6,000 ชัว่โมง/ปี 

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย  2.62 บาท/kWh 

    

ก่อนปรับปรุง     

ภาระโหลดหมอ้แปลง TR3 (kVA load)  110 / 0.81  

  135.80 kVA 

ค่าความสูญเสียในหมอ้แปลง TR3    

Core Loss   Core loss rated ´ ชัว่โมงใชง้านหมอ้แปลง 

  2.89 * 24 * 365  

  25,316.40 kWh/ปี 

Copper Loss  Copper Loss rated ´ (kVA load / kVArated)2 

   ´ ชัว่โมงจ่ายโหลดของหมอ้แปลง 

  20.6 * (135.80 / 1,600)^2 * 20 * 300 

  892.11 kWh/ปี 

ความสูญเสียรวม  25,316.40 + 892.11  

  26,208.51 kWh/ปี 

ภาระโหลดหมอ้แปลง TR2 (kVA load)  489 / 0.91  

  537.36 kVA 

ค่าความสูญเสียในหมอ้แปลง TR2    
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Copper Loss  Copper Loss rated ´ (kVA load / kVArated)2 

   ´ ชัว่โมงจ่ายโหลดของหมอ้แปลง 

  20.6 * (537.36 / 1,600)^2 * 20 * 300 

  13,968.56 kWh/ปี 
หลังปรับปรุง : (ยกเลิกหมอ้แปลง TR3 ขนาด 1,600 kVA โดยนาํโหลดไปรวมกบัหมอ้แปลง TR2 ขนาด 
1,600 kVA ) 
 
ภาระโหลดรวม (Active Power)  

 
110 + 489  

  599 kW 

ภาระโหลดรวม  (Apparent Power)  135.80 + 537.36  

  673.16 kVA 

เพาเวอร์แฟกเตอร์หลงัรวมโหลด  kW / kVA     =   599.00 / 673.16 

  0.89  
ค่าความสูญเสียในหมอ้แปลง TR2 ใหม่ท่ีมีโหลด
เพิ่มข้ึน   

Copper Loss  Copper Loss rated ´ (kVA load / kVArated)2 

   ´ ชัว่โมงจ่ายโหลดของหมอ้แปลง 

  20.6 * (673.16 / 1,600)^2 * 20 * 300 

  21,920.86 kWh/ปี 

ผลการประหยดั    

พลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียลดลง  26,208.51 + 13,968.56 - 21,920.86 

  18,256.22 kWh/ปี 

  0.0016 ktoe/ปี 

คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้  18,256.22 * 2.62  

  47,831.28 บาท/ปี 
 

6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด  80,000 บาท 

ระยะเวลาคืนทุนเบ้ืองตน้  80,000.00 / 47,831.28  

  1.67 ปี  
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ประหยดั = 
 = 
 = 
 = 

ทนการลงทุน 
มเป็นเงิน  1,50
                  = 1
                  =  2

รับลดแรงดันไ

ณะการใช้งาน 

บส่งจ่ายไฟฟ้

แรงดนัท่ีโหล

หมอ้แปลงไฟ

ะบบก่อนปรับป

ส่งผลใหเ้กิดก

างชนิด เช่น 

ารดาํเนินงาน 

ไฟฟ้ามีผลต่อก

ฟฟ้าของหมอ้แ

360-320  
40   
40 kW x 16 h
192,000 
192,000 x 2.7
529,920 

0,000   บาท  
1,500,000 / 66
2.25 ปี 

ไฟฟ้าของหม้

้า พบวา่มีหม้
ลดมอเตอร์ไก

ฟ้า                
ปรุง 

การสูญเสียใน

มอเตอร์ท่ีรั

กาํลงัไฟฟ้าท่ีอ

แปลงท่ีมีแรงด
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 kW
 kW

hr x 300 วนั 
 kW

76  บาท/ปี 
 บา

66,744 

ม้อแปลงไฟฟ้า

อ้แปลงไฟฟ้า

ลสุดลดลงจา

            รูปท่ี2

นแกนเหลก็ขอ

ับโหลดตํ่า มี

อุปกรณ์ไฟฟ้

ดนัไฟฟ้าดา้ย

W 
W 

Wh/ปี 

าท/ปี  

า 

าจาํนวน 4 ชุด
กตน้ทางไม่เกิ

2.11-10 แสดง

องหมอ้แปลง

มีประสิทธิภา

าใชล้ดลง โด

ทุติยภูมิสูงก่อ

ด ท่ีมีแรงดนัไ
กิน 10 โวลต ์

งแรงดนัไฟฟ้า

มากข้ึน อีกท

าพลดลง 

ยมีขั้นตอนกา

อนและหลงัป

ไฟฟ้าดา้นทุติย

 

าทMDB4- 

ทั้งประสิทธิภ

ารดาํเนินการ

ปรับลด 

 

ยภูมิ

 

ภาพ



 
 

2.ทํ
3.ต
   นิ
4.ส
   ส
เหม

 

5.ก
ก่อน

 

ทาํการบนัทึกค

รวจสอบค่าแ

นิวตรอลควรอ

สภาพหลังปรับ

สามารถปรับล

มาะสมกบัพิกั

บริเวณตร

MDB-
MDB-
MDB-

MDB-W

ารวเิคราะห์ท

นปรับลดแรง

วนัที

7/9/20
8/9/20
11/9/20
12/9/20
13/9/20

ค่าพลงังานไฟ

แรงดนัไฟฟ้าที

อยูท่ี่ 220 โวลท
บปรุง 
ลดแรงดนัไฟฟ

ดัของอุปกรณ

รวจวดั แ

-1-2 
-1-5 
-4-4 

W/H-1 

ทางเทคนิค 
ดันไฟฟ้า 
ท่ี 

006 
006 
006 
006 
006 

ฟฟ้าของหมอ้แ

ท่ีปลายทางระ

ท ์(ควรตรวจส

ฟ้าท่ีหมอ้แปล

ณ์ปลายทาง แ
แรงดนัไฟฟ้าเ

ก่อนปรับ

407 
410 
407 
407 

รูปท่ี2.11-11

MDB - 1 -

kWh 
5,120.00
5,680.00
5,600.00
5,440.00
5,360.00
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แปลงแต่ละชุ

ะหวา่งเฟสคว

สอบอา้งอิงกั

ลงได ้4 ชุด โด
ละเคร่ืองจกัร

เฉล่ีย 
บ 

แรง

1 แสดงการป

- 2 MDB 

kW
0 2,45
0 2,75
0 2,45
0 2,28
0 2,23

        คู่มื

ชดทุกวนัก่อน

รอยูป่ระมาณ

บัพิกดัแรงดนั

ดยท่ีระดบัแรง

รยงัสามารถทํ

งดนัไฟฟ้าเฉลี

หลงัปรับ 
396.5 
397.5 
399 
396 

รับลดแรงดนั

 - 1 - 5 M

Wh 
50.00 
54.00 
57.00 
89.00 
30.00 

มือผู้รับผดิชอบด้า

และหลงัปรับ

 380 โวลทห์ ื

นไฟฟ้าของอุป

งดนัไฟฟ้าปล

างานไดป้กติ 
ล่ีย จาํนว

นไฟฟ้า 

MDB - 4 - 4 

kWh 
648.00 
744.00 
768.00 
288.00 
792.00 

านพลังงาน (โรงง

บลด 
หรือระหวา่งเฟ

ปกรณ์)    

ลายทางยงัอยูที่

 
วน Tap ท่ีปรับ

1 
1 
1 
1 

MDB - W

kWh
600.0
792.0
744.0
648.0
720.0

าน) พ.ศ. 2562 

ฟสกบั 

ท่ีระดบัท่ี

บลด 

 

W/H - 1 

h 
00 
00 
00 
00 
00 
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ก่อนปรับลดแรงดันไฟฟ้า 
วนัท่ี MDB - 1 - 2 MDB - 1 - 5 MDB - 4 - 4 MDB - W/H - 1 

kWh kWh kWh kWh 
14/9/2006 5,600.00 2,201.00 792.00 744.00 
15/9/2006 5,200.00 2,295.00 744.00 720.00 
18/9/2006 5,120.00 2,017.00 696.00 744.00 
19/9/2006 5,280.00 2,014.00 696.00 744.00 
20/9/2006 5,200.00 1,971.00 792.00 744.00 

AVERAGE 5,420.00 2,300.78 741.33 733.33 
 

หลังปรับลดแรงดันไฟฟ้า 

วนัท่ี 
MDB - 1 - 2 MDB - 1 - 5 MDB - 4 - 4 MDB - W/H - 1 

kWh kWh kWh kWh 
3/10/2006 5,520.00 2,211.00 720.00 720.00 
4/10/2006 5,840.00 2,715.00 744.00 744.00 
5/10/2006 5,840.00 2,637.00 696.00 696.00 
6/10/2006 5,840.00 2,423.00 696.00 720.00 
9/10/20069 5,280.00 1,874.00 696.00 720.00 
10/10/2006 5,680.00 2,175.00 696.00 720.00 
12/10/2006 5,520.00 2,110.00 672.00 768.00 
17/10/2006 5,200.00 2,230.00 744.00 696.00 
18/10/2006 5,280.00 2,244.00 768.00 696.00 
19/10/2006 5,200.00 2,428.00 720.00 792.00 
VERAGE 5,333.33 2,260.14 726.86 720.00 

คิดผลประหยดัเป็น % 1.6% 1.8% 2.0% 1.8% 
 

 
 
 
 
 
 
 



         คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 
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จากขอ้มูลยอ้นหลงัคิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของแต่ละ MDB ดงัน้ี 
 

เดือน - ปี MDB - 1 - 2 MDB - 1 - 5 MDB - 4 - 4 MDB - W/H - 1 

ก.พ. 2006 425,000 102,606 42,480 52,224 

มี.ค. 2006 492,000 229,493 50,640 74,640 

เม.ย. 2006 406,000 329,299 19,440 60,720 

พ.ค. 2006 354,000 484,483 44,880 65,520 

มิ.ย. 2006 352,000 670,030 41,520 59,280 

ก.ค. 2006 459,000 883,336 44,880 64,800 

ค่าเฉล่ียต่อเดือน 414,667 449,875 40,640 62,864 
 

คิดเป็นพลงังานท่ีประหยดัได ้ = [(414,667 x 1.6%) + (449,875 x 1.8%) +(40,640 x 2%)  
                                                    +(62,864 x 1.8%)] x 12 
                                   = 200,121    kWh/ปี 
คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้        = 600,363    บาท/ปี 
 

 
 

กรณศีึกษาท่ี 8 : การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ในระบบไฟฟ้า 
1.ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานมีการใชง้านหมอ้แปลงไฟฟ้า จาํนวน 4 ลูก พิกดัติดตั้งรวม 4,000 kVA โดยท่ีค่าความตอ้งการ
กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดโดยเฉล่ียของโรงงานอยูท่ี่ประมาณ 2,000 kW 
2.ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการสาํรวจพบว่าหมอ้แปลงแต่ละชุดมีค่าตวัประกอบกาํลงั(PF.) ค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงมีผลทาํใหห้มอ้แปลง
ไฟฟ้าตอ้งรับภาระจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงข้ึน และก่อให้เกิดความสูญเสียในสายไฟและขดลวดของหมอ้
แปลงไฟฟ้าสูงข้ึน 
 

หมอ้แปลงไฟฟ้า 
ขนาด กาํลงัไฟฟ้าใชง้านเฉล่ีย ค่า PF  
(kVA) (kW) ก่อนปรับปรุง 

TR#1 1,000 324 0.86 
TR#2 1,000 340 0.80 

 



ตอนที ่2  บทที
 

2.ปัญหาข

ห

3.แนวคดิแ
ทาํการตรว

การปรับป

เพียงพอ ต้
0.95 
4.สภาพหล
ดาํเนินการ

ซิเตอร์เพิ่ม

สามารถช่

แปลงไฟฟ้

 

 

ที ่2 ระบบไฟฟ้ากํ

องอุปกรณ์/ร

มอ้แปลงไฟฟ

TR#3 
TR#4 

รูป

และขั้นตอนก

วจสอบการทํ

ปรุงแกไ้ขต่อไ

ตอ้งดาํเนินกา

ลังปรับปรุง 
รซ่อมแซมอุป

มเขา้ไปในระ

ชวยลดกระแส

ฟ้าลดลง 

หมอ้แปล

ไฟฟ้า 

TR#1 
TR#2 
TR#3 
TR#4 
รวม 

กําลัง 

ะบบก่อนปรับ

ฟ้า 
ขน

(kV
1,0
1,0

ปท่ี2.11-12  ค่า
การดาํเนินงาน

างานของคาป

ป หากอุปกร
ารติดตั้งชุดคา

ปกรณ์ต่างๆท่ี

บบไฟฟ้าท่ีตู ้
สไฟฟ้าท่ีจ่าย

ลง
ขน

(kV
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

บปรุง (ต่อ) 

นาด กาํ

VA) 
000 
000 

าเพาเวอร์แฟก

น 
ปาซิเตอร์และ

ณ์ต่างๆทาํงาน

าปาซิเตอร์เพิ่

ชาํรุดและเปลี

 ้MDB ของห
ยโดยหมอ้แป

าด ค่า P

VA) ก่อ

00 0.8
00 0.8
00 0.8
00 0.8
00 - 
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าลงัไฟฟ้าใชง้

(kW) 
596 
500 

กเตอร์ของระ

อุปกรณ์ชุดคว

นไดต้ามปกติ

มเติมเขา้ไปใ

ล่ียนคาปาซิเต

หมอ้แปลงไฟ

ปลงไฟฟ้าลงไ

PF ค่า PF

น หลงั

86 0.95
80 0.95
84 0.95
82 0.95
 - 

านเฉล่ีย 

บบไฟฟ้าภาย

วบคุมต่างๆ ว
ติ แสดงวา่ขน
ในระบบ โดย

ตอร์ตวัใหม่ท

ฟฟ้าแต่ละลูก 
ได ้และส่งผล

F ประหย

พลงังา

 kWh
 2,620.8
 5,316.4
 11,082.
 9,584.6

28,604.

ค่า P
ก่อนปรับ

0.84
0.82

ยในโรงงาน 

วา่มีความผดิป

าดคาปาซิเตอ

ยออกแบบให้

ดแทนตวัท่ีเสี

เพื่อใหไ้ดค่้า 
ลทาํให้ค่าคว

ยดั

น 
คิดเป็

h (บ
80 8,04
48 16,3
24 34,0
64 29,4
16 87,8

PF 
บปรุง 
4 
2 

 

ปกติหรือไม่ เ
อร์เดิมของระบ

ห้ไดค่้า PF เ

สีย หรือติดตั้ง
 PF = 0.95 
ามสูญเสียใน

ป็นเงิน 

บาท) 
45.86 
21.59 

022.48 
424.84 
14.77 

 

 

พื่อทาํ

บบไม่

ท่ากบั 

งคาปา

ซ่ึงจะ

นหมอ้



 
 

4.สภาพ

5.การวิ
ข้อมูล

พิกดัติ

กาํลงัไ

กาํลงัไ

จาํนวน

ระยะเ

 
ค่าไฟฟ

ก่อนป

กาํลงัไ

ตวัปร

มุม θ
kVA1
 
 
Coppe
 
 
หลังป

ตวัปร

มุม θ2
 

พหลังปรับปรุ

รู

เคราะห์ทางเท

ลเบ้ืองต้น  (ตวั
ติดตั้ง 
ไฟฟ้าสูญเสีย

ไฟฟ้าสูญเสีย

นวนัทาํงาน 
เวลาการใชง้า

ฟ้าเฉล่ีย 
ปรับปรุง  
ไฟฟ้าใชง้านเ

ะกอบกาํลงั (
1 

1 

er Loss 1 

ปรับปรุง  ติดตั้
ะกอบกาํลงั (
2 

รุง (ต่อ) 

รูปท่ี2.11-13 
ทคนิค 
วอยา่งการคาํน

ในแกนเหลก็

ในขดลวด  (C

าน 

ฉล่ีย 
(cosθ 1) 

ตั้งคาปาซิเตอร

(cos θ2) 

 ค่าเพาเวอร์แ

นวณ) 

 (Core Loss) 
Copper Loss)

ร์ใหไ้ดค่้าตวัป
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แฟกเตอร์ของ

สถา

= 
 = 
) = 

= 
= 
= 
= 
 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

ประกอบกาํลั

= 
= 

 

        คู่มื

ระบบไฟฟ้าห

นท่ี :    ตู ้MD
1,000 
1.95 
13.5 
312 
24 
7,488 
3.07 
 
596 
0.84 
32.86 
kW / cosθ
596 / 0.84 
709.52 
Copper Lo
13.5 x (709
6.80 

งั เท่ากบั 0.95
0.95 
18.19 

มือผู้รับผดิชอบด้า

หลงัการปรับป

DB หมอ้แปลง

 

ss at Full loa
9.52 / 1,000) 

5 

านพลังงาน (โรงง

ปรุง 

ง TR#3 

ad x (kVA1 / 
 2 

าน) พ.ศ. 2562 

 

 

 
kVA 
kW 
kW 
วนั/ปี 
ชัว่โมง/วนั 
ชัว่โมง/ปี 
บาท/kWh 
 
kW 
 
องศา 
ตวั 
 
kVA 
kVArated)

2 
 
kW 
 
 
องศา 
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5.การวเิคราะห์ทางเทคนิค (ต่อ) 
หาขนาดคาปาซิเตอร์ จากสมการ    
kVAR = kW x (tan θ1 -  tan θ2)  
 = 596 x (tan 32.86  - tan 18.19)  
 = 189.08 kVAR 
เลือกใชค้าปาซิเตอร์ขนาด  = 50 kVAR 
จาํนวน  = 4 ตวั 
kVA2 = kW / cos θ2  
 = 596 / 0.95  
 = 627.37 kVA 

Copper Loss 2 
= Copper Loss at Full load x 

(kVA2 / kVArated)
2  

 = 13.5 x (627.37 / 1,000)2  
 = 5.31 kW 
ผลการประหยดั    
กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียลดลง = 6.80 - 5.31  
 = 1.48 kW 
พลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียลดลง = 1.48 x 7,488  
 = 11,082.24 kWh/ปี 
คิดเป็นเงินท่ีประหยดั                                                =      11,082.24 x 3.07 บาท/ปี 

    
 

6.การวเิคราห์ผลตอบแทนการลงทุน 
จาํนวนคาปาซิเตอร์ทั้งหมด = 4 ตวั 
ราคาคาปาซิเตอร์รวมค่าติดตั้งประมาณ = 10,000 บาท/ตวั 
รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด = 4 x 10,000  
 = 40,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุนเบ้ืองตน้ = 40,000.00 / 34,022.48  
 = 1.18 ปี 

 

 
 
 
 



 
 

กรณ

1.ค
โรง

ค่อน

2.ปั
หม้

3.แ
จาก

พลั

จึงมี

เตม็

1) ต
2) ด
3) ค

4.ส
รวม

ออก

หม้

5.ก
ข้อม

ขน

การ

การ

ณศีึกษาท่ี 9  :
วามเป็นมาแล

งงานติดตั้งใช้

นขา้งนอ้ยเน่ือ

ปัญหาของอุปก

อ้แปลงจะสูญ

นวคดิและขั้น

กการสาํรวจร

งัไฟฟ้าสูงสุด

มีแนวคิดท่ีจะ

มประสิทธิภาพ

ตรวจวดัโหลด

ดาํเนินตดัหมอ้

คาํนวณเปรียบ

รูปที

สภาพหลังปรับ

มโหลดหมอ้แ

กจากระบบโ

อ้แปลงไฟฟ้า

ารวเิคราะห์ท

มูลเบ้ืองต้น ห
าดพิกดัหมอ้แ

รสูญเสียในแก

รสูญเสียในแก

 การรวมโหล
ละลักษณะกา

ชง้านหมอ้แปล

องจากติดตั้งเผื

กรณ์/ระบบก่
ญเสียในแกนเ

นตอนการดาํเ

วบรวมขอ้มูล

ดท่ี 500 kW ห
ะรวมโหลดหม

พ โดยดาํเนิน
ดเดิมของหมอ้

อแปลงไฟฟ้า

บเทียบการสูญ

ท่ี2.11-14  การ
บปรุง 
แปลงไฟฟ้าท

ดยการปลดฟิ

า Tr.1 โดยผา่
ทางเทคนิค 
หมอ้แปลงไฟ
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แปลง (IFL) 
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ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย                                          = 3.50    บาท/kWh 
ระยะเวลาการทาํงาน                            = 24       h/d 
จาํนวนวนัทาํงาน                            = 300     d/y 
ก่อนการปรับปรุง 
หมอ้แปลง Tr.1วดัโหลดหมอ้แปลง Tr.1 ได ้ = 200 kW 0.86 PF ท่ี 400 V 
                                                                                  = 200 kW / 0.86 PF (หรือ 200 - j118.67) 
โหลด (kVA-actual1)                                          = 232.55  kVA 
การสูญเสียในแกนเหลก็ Tr.1 (IFL1)                    = 1.6               kW 
                                                                                  = 1.6 kW x 24 h/d x 365 d/y 
                                                                                  = 14,160 kWh/ปี 
คิดเป็นค่าใชจ่้าย                                                       = 14,160 kWh/ปี x 3.50 บาท/kWh 
                                                                                 = 49,560     บาท/ปี 
การสูญเสียในขดลวด Tr.1 (CuL1)                          = CuL x (Load Factor)2 
                                                       = 13.5 x (232.55/ 1,000)2 
                                                                                = 0.73               kW 
                                                                                = 0.73 kW x 24 h/d x 300 d/y 
                                                                                = 5,256               kWh/ปี 
คิดเป็นค่าใชจ่้าย                                                      = 5,256 kWh/ปี x 3.50 บาท/kWh  
                                                                   = 18,396               บาท/ปี 
หมอแปลง Tr.2 
วดัโหลดหมอ้แปลง Tr.2 ได ้ = 180 kW 0.9 PF ท่ี 400 V = 180 kW / 0.9 PF (หรือ 180 - j87.17)  
โหลด (kVA-actual2)                                       = 200              kVA 
การสูญเสียในแกนเหลก็ Tr.2 (IRL2)            = 1.6                     kW 
                                                                               = 1.6 kW x 24 h/d x 365 d/y  
                                                                  = 14,160              kWh/ปี 
คิดเป็นค่าใชจ่้าย                                                    = 14,160 kWh/ปี x 3.50 บาท/kWh  
                                                                   = 49,560  บาท/ปี 
การสูญเสียในขดลวด Tr.2 (CuL2)            = CuL x (Load Factor)2 

                                                                                                                                     = 13.5 x (200/ 1,000)2  
                                                                  = 0.54         kW 
                                                                              = 0.54 kW x 24 h/d x 300 d/y 
                                                                 = 3,888 kWh/ปี 
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คิดเป็นค่าใชจ่้าย                                                   = 3,888 kWh/ปี x 3.50บาท/kWh 
                                                                = 13,608 บาท/ปี 
รวมการสูญเสียทั้งสองส่วนจากทั้งสองหมอ้แปลง  
กาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย                                               = 1.6 + 0.73 + 1.6 + 0.54  
                                                                = 4.47 kW 
พลงังานสูญเสีย                                                  = 14,160 + 5,256 + 14,160 + 3,888  
                                                                = 37,464 kWh/y 
คิดเป็นค่าใชจ่้าย                                                  = 37,464 kWh/ปี x 3.50 บาท/kWh  
                                                               = 131,124 บาท/ปี 
หลังการปรับปรง 
นาํโหลดของหมอ้แปลงทั้งสองตวัมารวมไวก้บัหมอ้แปลง Tr.1  
การสูญเสียในแกนเหลก็ Tr.1 (IRL1)        = 1.6 kW 
                                                              = 1.6 kW x 24 h/d x 365 d/y 
                                                                           = 14,160 kWh/ปี 
คิดเป็นค่าใชจ่้าย                                                = 14,160 kWh/ปี x 3.50 บาท/kWh  
                                                              = 49,560 บาท/ปี 
รวมโหลด (Tr.1 + Tr.2)                                     = (200 -j118.67) + (180 — j87.17) 
การสูญเสียในขดลวด Tr.1 (CuL1)                    = CuL X (Load Factor)2 
                                                                           = 13.5 x (432.17/ 1,000)2 
                                                                           = 2.52            kW 
                                                                           = 2.52 kW x 24 h/d x 300 d/y  
                                                                           = 18,144        kWh/ปี 
                                                                           = 18,144 kWh/ปี x 3.50 บาท/kWh 
คิดเป็นค่าใชจ่้าย                                                 = 63,504        บาท/ปี 
รวมการสูญเสียทั้งสองส่วนของหมอ้แปลง Tr.1 
กาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย                                             = 1.6 + 2.52 = 4.12 kW 
พลงังานสูญเสีย                                                 = 14,160+18,144 = 32,304 kWh/ปี 
คิดเป็นค่าใชจ่้าย                                                = 32,304 kWh/ปี x 3.50 = 113,064 บาท/ปี 
ผลการประหยดัพลังงาน 
พลงังานไฟฟ้าสูญเสียลดลง       =พลงังานไฟฟ้าสูญ!สียกก่อนปรับปรุง-พลงังานไฟฟ้าสูญเสียหลงั
ปรับปรุง 
                                                                         = 37,464 - 32,304     kWh/ปี 
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                                                                         = 5,160                  kWh/ปี 
                                                                         = 5,160 kWh/y x 3.50  
 คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้                                = 18,060                    บาท/ปี 
 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
ค่าดาํเนินการ                                                  = 4,000                บาท 
ระยะเวลาคืนทุน                                             = 4,000 / 18,060 
                                                                       = 0.22                  ปี 
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สรุปเน้ือหาวชิา 
1. การไฟฟ้าทั้งนครหลวงและภูมิภาค ได้จําแนกประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น 8 ประเภท คือ 
ประเภทท่ี 1 บา้นอยูอ่าศยั  
ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเลก็  
ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง  
ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ่  
ประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอยา่ง  
ประเภทท่ี 6 องคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไร  
ประเภทท่ี 7 กิจการสูบนํ้าเพื่อการเกษตร 
ประเภทท่ี 8 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าชัว่คราว 
2. องค์ประกอบของโครงสร้างค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ประเภทที ่3 – 5 

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 
ค่าพลังงาน 
(ค่า kWh) 

ค่าDemand 
ค่า 
PF 

ค่า 
บริการ 

มเีกณฑ์ 
ค่าไฟขั้นตํ่า 

หมายเหตุ 

 ประเภทท่ี 3  กิจการขนาดกลาง 
 3.1 อตัราปกติ  
 3.2 อตัราตามช่วงเวลาของการ
ใช ้ (TOU Tariff) 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
      
 

 

 
 

 
 

Demand 30 - 999 kW 
 

 ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ่ 
 4.1 อตัราตามช่วงเวลาของวนั    
 (TOD  Tariff) 
 4.2 อตัราตามช่วงเวลาของการ
ใช ้ (TOU Tariff ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      

 
 

 
 

 
 

Demand ≥1,000 kW 
 

 ประเภทท่ี  5  กิจการเฉพาะอยา่ง 
 5.1 1 อตัราตามช่วงเวลาของวนั   
 (TOD  Tariff) 
5.2 อตัราสาํหรับผูใ้ชท่ี้ยงัไม่ได้
ติดตั้งมิเตอร์TOU 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      
 
 

 
 

 
 

กิจการโรงแรมและ 
กิจการใหเ้ช่า 
พกัอาศยั 

 
 

3. การพจิารณาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารต้นทุน อาจตั้งข้อสังเกตเป็นประเดน็ต่างได้ดงันี ้  

 ถา้มีการอนุรักษพ์ลงังาน หน่วยใช้ไฟ (kWh) ก็จะลดลง  ค่าใชจ่้ายกจ็ะลดลง 
 ถา้มีการควบคุมพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าใหส้มํ่าเสมอได ้ค่า Demand ก็น่าจะลดลง  ค่าใชจ่้ายกอ็าจจะลดลง 
 ถา้มีการบริหารระบบไฟฟ้าไดดี้ ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (PF) มีค่าสูงกว่า 0.85 ตลอดเวลา ก็ไม่ควร

จะต้องจ่ายค่าตวัประกอบกําลังไฟฟ้า (เป็นค่าใชจ่้ายท่ีหลีกเล่ียงได)้ 
 ถา้มีการอนุรักษพ์ลงังานแลว้เป็นผลให้หน่วยใช้ไฟ (kWh) ลดลงแลว้ค่า Ft ที่จ่ายก็จะลดลง รวมถึง 

ภาษมีูลค่าเพิม่ (VAT) ก็จะลดลงด้วย   



ตอนที ่2  บทที
 

4. การอนุรั

5. พืน้ฐานว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กําลังไฟ
วงจรไฟฟ้า
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งและสายไฟม
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 มีความยืดหยุน่มาก เพราะสามารถเปล่ียนแปลงการทาํงานของตวัเก็บประจุไฟฟ้าใหส้อดคลอ้งกบัโหลดท่ี
เปล่ียนแปลงได ้

 ไม่มีส่วนท่ีเคล่ือนท่ีได ้ไม่มีเสียงดงัในการทาํงานการเส่ือมสภาพการทาํงานตํ่า และไม่ตอ้งมีการบาํรุงรักษา 
 สามารถติดตั้งในบริเวณใดกไ็ด ้ใชเ้น้ือท่ีในการติดตั้งนอ้ย 
 ปลดออกและต่อเขา้กบัโหลดไดร้วดเร็วและง่าย สามารถเปล่ียนจากโหลดตวัหน่ึงไปยงัอีกตวัหน่ึงได ้
ข้อเสีย 
 การเกิดแรงดนัเกิน (Over Voltage) เม่ือปลดโหลดออก ดงันั้น จึงควรติดตั้งระบบควบคุมการชดเชยตวั

ประกอบกาํลงัไฟฟ้าอตัโนมติั 
 การเกิดเรโซแนนซ์ (Resonance) เม่ือใชก้บัโหลดท่ีมีฮาร์มอนิก (Harmonic) ทาํใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆท่ีต่อ

อยูใ่นระบบเกิดความเสียหาย ทาํงานผดิพลาดหรือมีอายกุารใชง้านสั้นลง 
10. ข้อควรระวงัในการใช้ตวัเก็บประจุไฟฟ้า 

 เม่ือติดตั้งตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าท่ีจุดใดแลว้ แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดนั้นจะมีค่าสูงข้ึนกวา่เดิม ดงันั้น การเลือกขนาด
พิกดัของตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าจะตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองน้ีดว้ย 

 จุดท่ีติดตั้งตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าควรมีการระบายความร้อนดีพอสมควร เพราะความร้อนยิง่สูงจะทาํใหอ้ายกุาร
ใชง้านของตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าสั้นลง 

 การติดตั้งตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าเขา้กบัมอเตอร์โดยตรง ตอ้งเลือกขนาดตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าใหดี้ และตอ้งติดตั้ง
ใหถู้กวิธี มิฉะนั้นมอเตอร์จะเสียหายได ้

 ถา้จะติดตั้งตวัเก็บประจุไฟฟ้าเขา้ชุด (Capacitor Bank) ควรใชแ้บบควบคุมอตัโนมติั เพื่อป้องกนัอนัตราย
จากแรงดนัเกินท่ีเกิดข้ึนจากการต่อตวัเกบ็ประจุไฟฟ้าเขา้ไปในระบบมากเกินไป 

 อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอยา่ง เช่น วงจรเรียงกระแสและเตาเผาแบบอาร์ก สร้างฮาร์มอนิกเขา้ไปในระบบเม่ือ
ตอ้งการติดตั้งตวัเก็บประจุไฟฟ้าตอ้งระวงัปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากฮาร์มอนิก ซ่ึงจะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์
และจะทาํให้ตวัเก็บประจุไฟฟ้าเสียหายทนัที ในกรณีน้ีตอ้งให้วิศวกรผูเ้ช่ียวชาญช่วยออกแบบชุดตวัเก็บ

ประจุไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ป้องกนัข้ึนเป็นพิเศษ 
11. การลดความสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า 
ในทางปฏิบติันั้น หมอ้แปลงไฟฟ้ามีกาํลงังานสูญเสีย 2 ลกัษณะ คือ 
1. กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียขณะไม่มีโหลด (No Load Loss) หมายถึง กาํลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียขณะท่ีหมอ้แปลงไฟฟ้ายงั
ไม่ไดจ่้ายโหลด แต่มีการต่อไฟทางฝ่ังปฐมภูมิเขา้กบัระบบของการไฟฟ้า ซ่ึงเป็นการสูญเสียในแกนเหล็ก จึง
อาจเรียกวา่ Iron Loss หรือ Core Loss มีค่าเกือบคงท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัการจ่ายโหลด  
2. กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียขณะมีโหลด (Load Loss) หมายถึง กาํลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียเน่ืองจากความตา้นทานของ
ขดลวดขณะท่ีหมอ้แปลงไฟฟ้ามีการจ่ายโหลด  มีค่าแปรผนัตามกระแสยกกาํลงัสอง เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
Copper Loss 
หมอ้แปลงไฟฟ้ามีพิกดักาํลงัไฟฟ้าเป็น kVA    โดยทัว่ไปประสิทธิภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าจะดีท่ีสุดเม่ือใชง้าน
ท่ีโหลดประมาณ 60-75% ของพิกดั      
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หากตอ้งการหาประสิทธิภาพของหมอ้แปลง สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการขา้งล่างน้ี 
 

ประสิทธิภาพ =      กาํลงัไฟฟ้าท่ีจ่าย 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีจ่าย + กาํลงัไฟฟ้าท่ีเสียไปขณะท่ีไม่มีโหลด + กาํลงัไฟฟ้าท่ีเสียไปขณะมีโหลด 
 

ประสิทธิภาพสูงสุดจะเกิดข้ึนเม่ือ Copper Loss = Iron Loss 
 

ประสิทธิภาพทั้งวนั =   กาํลงัไฟฟ้าท่ีจ่าย x ชัว่โมงท่ีจ่ายไฟฟ้าในแต่ละวนั 
   (กาํลงัไฟฟ้าท่ีจ่าย x ชัว่โมงท่ีจ่ายไฟฟ้าในแต่ละวนั) +(กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียขณะไม่มีโหลด x 24) + 
   (กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียขณะมีโหลด x ชัว่โมงท่ีจ่ายไฟฟ้าในแต่ละวนั) 

 

อน่ึง โดยปกติแรงดนัของระบบไฟฟ้าจาํหน่ายในรอบวนัอาจจะไม่คงท่ีนกั สาํหรับระบบไฟฟ้าของประเทศไทย
นั้น  ค่าแรงดนัใชง้านตามปกติ (ตามทฤษฎี) คือ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส  มีค่าแรงดนัใชง้านอยูท่ี่ 380 V  และระบบ
ไฟฟ้า 1 เฟส  มีค่าแรงดนัใชง้านอยูท่ี่ 220 V  ในกรณีท่ีตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า ณ ตาํแหน่งปลายสายไฟ หรือ
ตาํแหน่งท่ีห่างจากตูค้วบคุมไฟฟ้ามากๆ แลว้พบว่า แรงดนัเกินแรงดนัไปจากแรงดนัใชง้านมาก การสูญเสียใน
ระบบกจ็ะมีค่ามากตามไปดว้ย เป็นผลใหมี้การสูญเสียในสายและในหมอ้แปลงมากข้ึนอีกดว้ย  
การแกไ้ขสามารถทาํไดโ้ดยตรวจวดัแรงดนัฟ้าท่ีปลายสาย หลายๆ ตาํแหน่ง และหลายช่วงเวลา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ หากพบว่าในช่วงเวลาท่ีมีการใชไ้ฟฟ้ามากๆแลว้ แรงดนัในระบบยงัเกินจากแรงดนัใชง้านไปมาก มาตรการ
อนุรักษพ์ลงังานอนัหน่ึงท่ีพึงกระทาํได ้คือ ลดแรงดนัไฟฟ้า โดยสามารถปรึกษากบัการไฟฟ้าในพ้ืนท่ีเพื่อใช้
บริการปรับลด Tap  ของหมอ้แปลงใหมี้แรงดนัไฟฟ้าดา้นแรงตํ่าลดลง   
12. การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด และการบริหารพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้า 
เน่ืองจากค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด หรือค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า เป็นค่าใชจ่้ายท่ีผูใ้ชไ้ฟส่วนใหญ่
ตอ้งการจะลดเป็นอยา่งมาก  ดงันั้น  ในการบริหารจดัการการใชไ้ฟฟ้าจึงควรสังเกตพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าไว้
เป็นสําคญั  โดยเคร่ืองมือท่ีดีในการประกอบการพิจารณาคือ  กราฟแสดงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเป็นราย
สัปดาห์ (Weekly Load Curve) เพ่ือจะไดท้ราบว่าช่วงเวลาใด เป็นช่วงเวลาท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าค่อนขา้งสูงและควร
หลีกเล่ียงการใชง้านอุปกรณ์พร้อมๆกนั  นอกจากน้ี ยงัทาํใหท้ราบอีกวา่วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์มีพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าเป็นเช่นไร  เม่ือพิจารณาประกอบกบัโครงสร้างค่าไฟฟ้าแลว้ จะไดท้ราบว่าในช่วงเวลาใดความตอ้งการ
พลงัไฟฟ้าแพง จะไดท้าํการหลีกเล่ียงเสีย (สาํหรับอตัรา TOD)  หรือ ในช่วงเวลาใดค่าไฟฟ้าต่อหน่วยแพง จะ
ไดท้าํการหลีกเล่ียง (สําหรับอตัรา TOU)  ดงันั้น  หากทราบโครงสร้างค่าไฟฟ้าของโรงงานหรืออาคารท่ี
รับผิดชอบ และมีกราฟแสดงพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าแลว้  ก็จะช่วยให้การวางแผนลดค่าไฟฟ้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
13. การพจิารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานทีเ่หมาะสม  
มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน โดยพิจารณาจาก 
   ผลการประหยดัพลงังาน  กิจกรรมท่ีมีการประหยดัพลงังานมากจะเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจมากกวา่กิจกรรม

ท่ีประหยดัพลงังานไดน้อ้ยกวา่ 
   เงินลงทุนท่ีใช ้  กิจกรรมใดท่ีมีเงินลงทุนตํ่าหรือไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน แต่มีผลการประหยดัพลงังาน
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มากถือเป็นมาตรการท่ีมีความน่าสนใจท่ีจะดาํเนินการมาก 
   ระยะเวลาคืนทุนและอายกุารใชง้านของอุปกรณ์  กิจกรรมใดท่ีมีระยะเวลาคืนทุนสั้นเม่ือเทียบกบัอายกุาร

ใชง้านถือเป็นมาตรการท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากหลงัจากท่ีคืนทุนแลว้ผลการประหยดัพลงังานท่ีไดคื้อกาํไร 

   ระยะเวลาในการดําเนินการ   กิจกรรมท่ีดําเนินการง่ายและใช้ระยะเวลาน้อยอีกทั้ งไม่กระทบกับ
กระบวนการผลิตของโรงงานจดัเป็นมาตรการท่ีน่าสนใจ 

   กาํลงัคนท่ีตอ้งใช ้  กิจกรรมท่ีตอ้งใชค้นมากมกัจะเป็นกิจกรรมท่ียุง่ยาก 
การกาํหนดวา่กิจกรรมใดหรือทางเลือกใดควรดาํเนินการก่อนหลงั  ควรประเมินดงัน้ี 
   การประเมินเบ้ืองตน้   สามารถทาํใหเ้ห็นลกัษณะความซบัซอ้น และศกัยภาพเบ้ืองตน้ของแต่ละกิจกรรม    
   การประเมินทางเทคนิค สามารถทาํการประเมินโดยการทดลองจริงในบางส่วนของการผลิต หรือศึกษาจาก

มาตรการท่ีประสบความสาํเร็จแลว้จากบริษทัอ่ืนหรือความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 
   การประเมินทางเศรษฐศาสตร์   ควรพิจารณาขอ้เสนอหรือกิจกรรมท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าการลงทุนมาก

ท่ีสุดและมีระยะเวลาคืนทุนสั้นท่ีสุด 
 
วิธีการประเมินแบบง่ายและเป็นท่ีนิยมคือการประเมินจากระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ซ่ึงสามารถ

คาํนวณไดด้งัน้ี  
     

ระยะเวลาคืนทุน (ปี) =     
เงินลงทุนทั้งหมด (บาท) 

ผลประหยดัท่ีไดรั้บต่อปี (บาท/ปี)  
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บทที ่3  
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

(Energy Conservation for  Lighting System) 
 

ความสําคญัของเน้ือหาวชิา 

 
หลกัการท่ีสาํคญัในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าแสงสว่าง คือ การใช้แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือใช้
แสงสว่างในบริเวณอย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนส่งผลต่อ
การผลิต ดงันั้น การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จึงเป็นอีกหัวขอ้หน่ึงท่ีมีบทบาทต่อการประหยดัพลงังาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 บทนํา 
 
"แสงสว่าง"  เป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ ระบบแสงสว่างท่ีดี นอกจากจะทาํให้การ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัเสียค่าใชจ่้ายในการใชง้านนอ้ยดว้ย 
 
แสงเป็นพลงังานในรูปคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีตามนุษยส์ามารถมองเห็นได ้ช่วงความยาวคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีถูก
จดัเป็นแสงนั้นมีความยาวคล่ืนอยูร่ะหวา่ง 380 – 780 นาโนเมตร ตามนุษยส์ามารถแจกแจงแสงออกเป็นสีต่าง ๆ 
ตามความยาวคล่ืนท่ีมนุษยม์องเห็นไดต้ั้งแต่ สีแดงซ่ึงมีความยาวคล่ืนยาวสุด (ความถ่ีตํ่าสุด) สีส้ม, สีเหลือง, สี
เขียว, สีนํ้ าเงิน สีคราม จนกระทัง่ถึงสีม่วง ซ่ึงมีความยาวคล่ืนสั้นสุด (ความถ่ีสูงสุด) ดงัรูปท่ี 3.1-1 

วตัถุประสงค์ 
1. บอกทฤษฎีของแสงและการมองเห็นวตัถุได ้
2. บอกอุปกรณ์และหลกัการทาํงานของอุปกรณ์ดา้นไฟฟ้าแสงสวา่งได ้
3. บอกวิธีประเมินและตรวจวดัประสิทธิภาพพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งได ้
4. บอกแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งได ้
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รูปที ่3.1-1 สีต่างๆท่ีประกอบเป็นแสงท่ีตามนุษยส์ามารถมองเห็นได ้
 

การมองเห็นของมนุษยน์ั้นเกิดจากการท่ีแสงจากวตัถุเดินทางผา่นดวงตา ไปกระตุน้เซลลท่ี์จอตา (retina) ใหท้าํ
การสร้างคล่ืนไฟฟ้าบนเส้นประสาท และส่งผ่านเส้นประสาทตาไปยงัสมอง ทาํให้เกิดการรับรู้มองเห็น เซลล์
บนจอตาประกอบดว้ยเซลล์สองกลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ เซลล์รูปกรวยในจอตา (cone cell) ซ่ึงทาํหน้าท่ีไดดี้ใน
ช่วงเวลากลางวนัหรือในยามท่ีมีปริมาณแสงมาก มีหนา้ท่ีสาํคญัในการรับความรู้สึกทางดา้นสีและช่วยแยกแยะ
รายละเอียดของส่ิงต่างๆ ส่วนเซลล์อีกกลุ่มหน่ึงเป็น เซลล์รูปแท่งในจอตา (rod cell) ทาํหน้าท่ีไดดี้ในตอน

กลางคืนหรือในเวลามืดสลวั ช่วยให้สามารถเห็นภาพต่างๆไดอ้ย่างหยาบๆ เซลลก์ลุ่มน้ีไม่มีความสามารถใน
การตอบสนองทางดา้นสีเลย ดว้ยความสามารถในการทาํงานและตอบสนองไดต่้างกนัของเซลลรู์ปกรวย และ
เซลลรู์ปแท่ง ทาํใหต้ามนุษยไ์ม่สามารถตอบสนองต่อความยาวคล่ืนต่างๆไดเ้ท่ากนั ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1-2 

 

 : 

ทีมืด 
  : ทีสว่าง 

 

รูปที ่3.1-2 การตอบสนองของดวงตาต่อแสงท่ีความยาวคล่ืนต่างๆ ในเวลากลางวนั และกลางคืน 

 
 
 
 

ความยาวคล่ืน (nm) 

พลงังาน (kJ/einstein) 
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3.2 แหล่งกําเนิดแสง 
 
แหล่งกําเนิดแสงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
3.2.1  แหล่งกาํเนิดแสงจากธรรมชาต ิไดแ้ก่ แสงอาทิตย ์แสงจากดวงดาว และแสงจากสตัว ์เช่น ห่ิงหอ้ย 
เป็นตน้ดวงอาทิตยจ์ดัเป็นแหล่งกาํเนิดแสงธรรมชาติท่ีมนุษยคุ์น้เคยและใชป้ระโยชนม์ายาวนาน จาก
การศึกษาลกัษณะสเปคตรัม (Spectrum) ของรังสีอาทิตย ์จะพบวา่ พลงังานของรังสีอาทิตยใ์นช่วงท่ีเป็น
แสงท่ีตามนุษยม์องเห็นไดน้ั้นคิดเป็นสดัส่วนประมาณเกือบร้อยละ 50 
3.2.2  แหล่งกาํเนิดแสงประดษิฐ์ ไดแ้ก่ เทียนไข นํ้ามนั และหลอดไฟฟ้าประเภทต่างๆ แสงประดิษฐเ์หล่าน้ี 

เกิดจากการเปล่ียนรูปพลงังาน เช่นแสงจากเทียนไขเกิดจากการเปล่ียนรูปพลงังานความร้อนเป็นพลงังาน

แสง หรือ  กรณีแสงจากหลอดแสงฟลูออเรสเซนต ์เกิดจากการเปล่ียนระดบัพลงังานของอิเลคตรอนในสาร

ฟลูออเรสเซนตท่ี์เคลือบอยูบ่นผวิหลอดดา้นในแลว้ปลดปล่อยพลงังานอยูใ่นรูปพลงังานแสงท่ีตามองเห็น 

 

3.3 นิยามศัพท์ทีสํ่าคญัเก่ียวกับปริมาณแสง 
 
ศัพท์ทีสํ่าคญัเก่ียวกับ

ปริมาณแสง 
นิยามศัพท์ 

1)  ความเข้มการส่อง
สว่าง ( Luminous 
Intensity : I ) หรือกําลัง
ส่องสว่าง (Candle 
power) 

เป็นค่าแสดงระดบักาํลงังานของแหล่งกาํเนิดแสง มีหน่วยวดัเป็น แคนเดลา 
(Candela) การกาํหนดมาตรฐานของปริมาณความเขม้การส่องสว่างมี

พฒันาการมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 โดยคณะกรรมการระหว่าง

ประเทศในเร่ืองการส่องสว่าง (International Commission on 
Lllumination,CIE) ปัจจุบนั ไดมี้การกาํหนดใหป้ริมาณ 1 แคนเดลา มีค่าเท่ากบั 
ความเขม้การส่องสว่างในทิศทางท่ีกาํหนดของ แหล่งกาํเนิดท่ีแผ่รังสีชนิดสี

เดียวท่ีมีความถ่ีเป็น 540*10 เฮิรตซ์ และมีความเขม้การแผรั่งสีในทิศทาง 1/683 
วตัตต่์อสเตเตอร์เรเดียน 

2)  ฟลักซ์การส่องสว่าง 
(Luminous Flux : Φ) 

เป็นปริมาณแสงทั้ งหมดท่ีปลดปล่อยออกจากแหล่งกาํเนิดแสงมีหน่วยเป็น   
ลูเมน ( lumen : lm ) ซ่ึงมีค่าเท่ากบัปริมาณแสงท่ีตกลงพ้ืนท่ี 1 ตารางหน่วย ท่ี
ห่างจากจุดกาํเนิดแสง 1 แคนเดลลาเป็นระยะทาง 1 หน่วย 
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ศัพท์ทีสํ่าคญัเก่ียวกับ

ปริมาณแสง 
นิยามศัพท์ 

3)  ความสว่าง 
(Illuminance : E) 

เ ป็นป ริมาณแสง ท่ีตกกระทบตั้ งฉ ากกับพื้ น ท่ี ขนาด  1 ตาราง เมตร   
โดยทัว่ไปเรียกว่า ระดับความสว่าง (Lighting level) จึงเป็นค่าท่ีบ่งบอกพ้ืนท่ี
นั้ นๆได้รับ แสงสว่างเพียงพอหรือไม่  มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร   
( lm/m2 ) หรือลักซ์ (Lux) ค่าความสว่างจะแปรโดยตรงกบัความเขม้การส่อง
สว่าง และแปรผกผนักบัระยะทางกาํลงัสองระหว่างแหล่งกาํเนิดแสงและพ้ืนท่ี
รับแสง ซ่ึงสามารถเขียนความสมัพนัธ์ไดเ้ป็น 

 

       

4)  ประสิทธิผลการส่อง
สว่าง (Efficacy) 

คือ อตัราส่วนของปริมาณแสงท่ีออกมาจากแหล่งกาํเนิดแสงต่อกาํลงัไฟฟ้า 
(วตัต)์ ท่ีป้อนใหแ้ก่หลอด มีหน่วยเป็นลูเมนต่อวตัต์ซ่ึงคาํนวณไดจ้าก            

          

 

โดยท่ี 

 Efficacy คือ ประสิทธิผลการส่องสวา่ง (lm/W) 

     คือ ฟลกัซ์การส่องสวา่ง (lm) 

  P   คือ กาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อนใหแ้ก่แหล่งกาํเนิดแสง (W) 
 

   
3.4  อุปกรณ์สําคญัในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 
3.4.1  หลอดไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้าแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ หลอดอินแคนเดสเซนต ์(Incandescent lamp) หลอดปล่อยประจุ
ก๊าซหรือหลอดดีสชาร์จ (Discharge Lamp) และหลอดประเภทเรืองแสงในตวั (Luminescence Lamps)  

3.4.1.1  หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp) หลอดประเภทน้ีอาศยัหลกัการจ่ายกระแสไฟฟ้าผา่นไส้
หลอดทัว่ไปทาํจากทงัสเตน ซ่ึงทาํให้เกิดความร้อนและแสงสว่างข้ึน หลอดไส้เป็นหลอดท่ีมีประสิทธิผล การ
ส่องสว่างน้อยที่สุดในบรรดาหลอดทั้งหมด รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างส้ันคือประมาณ   1, 000 – 3,000 
ชัว่โมงแต่หลอดชนิดน้ียงัเป็นหลอดท่ีนิยมใชเ้ป็นอยา่งมาก เน่ืองจากง่ายต่อการติดตั้งและค่าติดตั้งเร่ิมตน้มีราคา

     2(distance)

intensity Luminous
      eIlluminanc                              (3.1) 

P
  Efficacy  


                                          (3.2)



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)   พ.ศ. 2562 
 

3-5 

ถูกสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ หลอดไส้แบบธรรมดา (Normal Incandescent Lamp) และหลอด

ทงัสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamp) 

3.4.1.2  หลอดไส้แบบธรรมดา  หลอดชนิดน้ีประกอบดว้ยขดลวดทงัสเตนบรรจุในหลอดแกว้ เม่ือกระแสไหล
ผา่นไส้หลอดจะเกิดการเปล่งแสงออกมา ขณะหลอดทาํงานขดลวดทงัสเตนจะค่อยๆ ระเหย จนกระทัง่หมดอายุ
การใชง้าน  ซ่ึงไส้หลอดมีลกัษณะเป็นขดลวด ส่วนใหญ่ทาํจากทงัสเตน (Tungsten) มีขอ้ดีคือจุดหลอมเหลว มี
ค่าสูง (3,653 K) และมีความดนัไอตํ่า ทาํใหส้ามารถใชง้านท่ีอุณหภูมิสูงได ้โดยท่ีอุณหภูมิทาํงานของไส้หลอดมี
ค่าประมาณ 2,500 - 2,700 K ในยุคแรกๆไส้หลอดของหลอดเผาไส้จะทาํจากทงัสเตนเป็นแบบ Coil ชั้นเดียว 
และต่อมาไดพ้ฒันาให้เป็นแบบ “Coiled-Coil” Filament ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4-1 ลกัษณะดงักล่าวช่วยลดการ
ระเหิดของทงัสเตนท่ีใชเ้ป็นไส้หลอดทาํให้อายุการใชง้านหลอดยาวนานข้ึนเป็น 1,000 ชัว่โ มง สาํหรับขั้วของ
หลอดทาํดว้ยทองเหลือง (Brass) หรืออะลูมิเนียม (Aluminum) ขนาดท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ E10 E14 E27 E40 โดยท่ี
ตวัเลขหมายถึง ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของขั้วหลอด (มิลลิเมตร)  

 

รูปที ่3.4-1 ภาพขยายของไส้หลอดแบบ “Coiled-Coil” Filament 

หลอดไส้แบบธรรมดาเหมาะสาํหรับการใหแ้สงสว่างทัว่ๆไปโดยเฉพาะบริเวณท่ีตอ้งการความรู้สึกแบบอบอุ่น 
การใหแ้สงเนน้บรรยากาศเช่น บา้น โรงแรม และร้านอาหาร เป็นตน้ และการใชง้านแสงสว่างในระยะเวลาสั้น 
ๆ เช่น หอ้งเกบ็ของ หอ้งนํ้า หลอดประเภทน้ีมีอายกุารใชง้านประมาณ 1,000 ชัว่โมง 

 

หลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแบ่งยอ่ยออกไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ หลอด GLS (General Lighting Service) 
และหลอดสะท้อนแสง (Reflector  Lamp) ซ่ึงมีลกัษณะและรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3.4-1 
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ตารางที ่3.4-1  หลอดไส้แบบธรรมดาชนิดต่างๆ 

ประเภทของหลอดไส้แบบ

ธรรมดา 
รูปร่างลักษณะ รายละเอียด 

หลอด GLS 

 

หลอดประเภทน้ีมีทั้งประเภทใส

และขุ่นซ่ึงเกิดจากการเคลือบผวิ

ดว้ยซิลิกา 

หลอดสะท้อนแสงชนิด Blown 
bulb lamp 

 

เป็นหลอดท่ีมีสารฉาบดา้นขา้ง

เพื่อใหแ้สงสะทอ้นออกมา

ดา้นหนา้ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อ
การส่องเนน้ ซ่ึงมีทั้งแบบมุม
ลาํแสงกวา้งและมุมลาํแสงแคบ 

หลอดสะท้อนแสงชนิด 
Parabolic หรือ หลอด PAR 

 

เป็นหลอดท่ีประกอบด้วยแก้ว 2 

ส่ วน  ได้แ ก่  ตัวสะท้อนแสง 

(Reflector) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นพารา

โบลอยด ์(Paraboloid) ประกบอยู่

กบักระจกส่วนท่ี 2 ซ่ึงเป็นเลนส์

ดา้นหนา้ 

 

ประสิทธิภาพพลงังานของหลอดไส้ชนิดธรรมดาข้ึนอยู่กบัขนาดของหลอด ขอ้มูลค่าฟลกัซ์การส่องสว่างและ
ประสิทธิผลการส่องสวา่ง ของหลอดท่ีใชก้าํลงัไฟฟ้าต่างๆกนั แสดงไดด้งัตารางท่ี 3.4-2 
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ตารางที ่3.4-2  มูลค่าฟลกัซ์การส่องสวา่ง และประสิทธิผลการส่องสวา่ง ของหลอดท่ีใชก้าํลงัไฟฟ้าต่างๆกนั 

กําลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง  
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

25 200 8.0 

40 400 10.0 
60 700 11.7 
75 900 12.0 
100 1,350 13.5 

 

การเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของหลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 3.4-3 

ตารางที ่3.4-3  การเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของหลอดไส้แบบธรรมดา 

ข้อด ี ข้อด้อย 

 ใหแ้สงท่ีมีความถูกตอ้งของสีมาก 
 สามารถหร่ีหรือปรับความสว่างไดง่้ายๆ  ดว้ย

ระบบหร่ีไฟ  
 หลอดจะสวา่งทนัทีท่ีเปิดสวิทซ์ใชง้าน 
 ไม่เกิดคล่ืนสญัญาณรบกวน 

 ใชก้าํลงัไฟฟ้ามากทาํใหต้อ้งเสียค่าไฟฟ้ามาก 
 อายุการใช้งานสั้ น  ประมาณ  750 – 1,000 

ชัว่โมง 
 เป็นแหล่งกาํเนิดความร้อน 
 ประสิทธิภาพในการส่องสวา่งตํ่า 

 

3.4.1.3  หลอดทังสเตนฮาโลเจน เน่ืองจากหลอดเผาไส้ธรรมดา อุณหภูมิจะสูงขณะใชง้านทาํใหเ้กิด การระเหิด

ของทงัสเตน ท่ีใชท้าํไส้หลอด มาเกาะอยู่ท่ีผิวในกระเปาะ ทาํให้กระเปาะแกว้มีสีดาํ เรียกว่า Blackening Effect 

และไส้หลอดบางลงจนขาดในท่ีสุด จึงไดมี้การพฒันาหลอดเผาไส้ธรรมดาน้ีโดยบรรจุธาตุตระกูลฮาโลเจนเขา้ไป

กบัแก๊สท่ีบรรจุในหลอด แลว้อาศยัปรากฏการณ์ Halogen Regenerative Cycle ท่ีเกิดจากการรวมตวัของก๊าซ

ฮาโลเจนกบัโ ลหะทงัสเตนท่ีร้อนจนระเหิด แลว้กลายเป็นสารประกอบทงัสเตน – ฮาโ ลเจน และกลบัมาเกาะท่ี

ไส้หลอดใหม่ ทาํให้หลอดมีอายุการใชง้านมากข้ึน และช่วยให้หลอดไม่เปลี่ยนไปเป็นสีดาํ โ ครงสร้างของ

หลอดทงัสเตน-ฮาโลเจน แสดงดงัรูปท่ี 3.4-2 
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รูปที ่3.4-2  โครงสร้างของหลอดทงัสเตน-ฮาโลเจน 

หลอดฮาโ ลเจนบางรุ่นจะเคลือบ Dichroic film ท่ีแผ่นสะทอ้นแสง ทาํให้รังสีความร้อน (Infrared Ray) 

ประมาณ 60 % ผ่านทะลุ Dichroic film ออกไปดา้นหลงัหลอด และไม่ออกมากบัลาํแสงดว้ย บางคร้ังจึงเรียก

กนัว่าลาํแสงเยน็ (Cool beam) เหมาะสาํหรับใชส่้องวตัถุท่ีไวต่อความร้อน เช่น ผลไม ้อาหาร หรืองานศิลปะ ท่ี

ความร้อนจากลาํแสงสามารถทาํให้สีของวตัถุซีดจางได ้อย่างไรก็ตามการเลือกโ คมไฟท่ีใชก้บัหลอดจะตอ้ง

พิจารณาถึงการระบายความร้อนออกดา้นหลงัโคมไฟดว้ย 

หลอดทงัสเตนฮาโลเจนน้ีมีขนาดเลก็จึงเหมาะสาํหรับทาํเป็นหลอดแบบส่องเนน้ เพราะสามารถใหล้าํแสงแคบ

ได ้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทตามระดบัแรงดนัการใชง้านไดแ้ก่ หลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับ

แรงดันปกติ และหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันตํ่า ลกัษณะของหลอดแสดงดงัรูปท่ี 3.4-3 โดย

หลอดทงัสเตนฮาโลเจนน้ีมีค่าประสิทธิผลการส่องสว่างสูงกว่าหลอดไส้แบบธรรมดาประมาณ 10% และมีอายุ

การใชง้านประมาณ 3,000 ชัว่โมง  หลอดทงัสเตนฮาโลเจนแรงดนัตํ่า เป็นหลอดท่ีมีขนาดเล็กใชง้านกบังานส่อง

เนน้ใหสี้ออกขาว กว่าหลอดอินแคนเดสเซนต ์(อุณหภูมิสีประมาณ 3200 เคลวิน) ระดบัแรงดนัท่ีใชง้านคือ 6V 

12V หรือ 24V โดยต่อผ่านหมอ้แปลงซ่ึงจะตอ้งไม่ติดตั้งห่างจากตวัโคมมากเกินไป เน่ืองจากจะมีปัญหาเร่ือง

แรงดนัตกในสาย โดยมีมุมแสงใหเ้ลือกขนาดท่ี 12  24 และ 36 องศา หลอดชนิดท่ีไม่มีกระจกป้องกนัหลอด ไม่

ควรสัมผสัถูกบริเวณหลอดเพราะจะทาํใหอ้ายกุารใชง้านของหลอดลดลงได ้ขอ้มูลประสิทธิภาพพลงังานของ

หลอดทงัสเตนฮาโลเจนแสดงในตารางท่ี 3.4-4 และ 3.4-5 

  

ก)  ชนิดใชง้านกบัแรงดนัปกติ 220 V ข)  ชนิดใชง้านกบัแรงดนัตํ่า 

รูปที ่3.4-3  หลอดทงัสเตนฮาโลเจน 
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ตารางที ่3.4-4  ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดทงัสเตนฮาโลเจนชนิดใชง้านกบัแรงดนัปกติ 220 V 

อายกุารใชง้านเฉล่ีย 2,000 ชัว่โมง 

กําลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง  
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

75 1,100 14.7 
100 1,500 15 
150 2,600 17.4 
300 5,000 16.7 
500 9,500 19 

1,000 22,000 22 
2,000 44,000 22 

 

ตารางที ่3.4-5  ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดทงัสเตนฮาโลเจนชนิดใชง้านกบัแรงดนัตํ่า 

อายกุารใชง้านเฉล่ีย 3,000 ชัว่โมง 

กําลังไฟฟ้า 

(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

20 320 16 
35 600 17.2 
50 930 18.6 
75 1,450 19.4 
90 1,800 20 

 

3.4.1.4  หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) เป็นหลอด Discharge lamp ท่ีกาํเนิดแสงท่ีมองเห็นไดด้ว้ย

การท่ีรังสีอลัตราไวโอเลตท่ีเกิดจากการคายประจุของไอปรอทความดนัตํ่า ไปกระตุน้สารเรืองแสง โครงสร้าง

ของหลอดแสดงไวใ้นรูปท่ี 3.4-4 โดยภายในผวิหลอดแกว้จะมีสารเรืองแสงเคลือบอยูแ่ละท่ีไส้หลอดรูปคอยลท่ี์

ขั้วหลอดจะมีสาร Emitter เคลือบอยู่ ในหลอดจะมีปรอทจาํนวนเล็กน้อยกับก๊าซอาร์กอนบรรจุอยู่ เม่ือให้

แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้ วไฟฟ้าจะเกิดการคายประจุข้ึน ขั้วหลอดจะปลดปล่อยอิเล็กตรอนร้อนออกมา 

อิเล็กตรอนจะไปชนกบัอะตอมของปรอทเกิดรังสีอลัตราไวโอเลต (253.7 นาโนเมตร เป็นส่วนใหญ่) ข้ึน รังสี

อัลตราไวโอเลตจะไปกระตุ้นสารเรืองแสงและถูกแปลงเป็นแสงท่ีมองเห็นได้ (ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่า 

Photoluminescence) 
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รูปที ่3.4-4 โครงสร้างทัว่ไปของหลอดฟลูออเรสเซนต ์

 

การทาํงานของหลอดฟลูออเรสเซนตจ์ะมีบลัลาสตแ์ละสตาร์ทเตอร์เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยตามวงจร แสดงในรูปท่ี  

3.4-5 โดยบลัลาสตจ์ะต่ออนุกรมกบัหลอด ทาํหน้าท่ีควบคุมกระแสท่ีไหลเขา้สู่ขั้วหลอด ส่วนสตาร์ทเตอร์ 

(Starter) จะต่อขนานกบัขั้วหลอดทั้งสองขา้ง ทาํหนา้ท่ีจุดหลอดและถูกตดัออกมาจากวงจรเม่ือหลอดติดแลว้ 

วงจรดงัรูปเป็นวงจรสาํหรับหลอดฟลูออเรสเซนตส่์วนมากท่ีไส้หลอดจะตอ้งทาํการอุ่นก่อนการจุดหลอด ซ่ึง

การอุ่นจะอาศยัสตาร์ตเตอร์ อยา่งไรก็ตามหลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบจุดติดเร็วซ่ึงมีการอุ่นไส้หลอดตลอดเวลา

และหลอดแบบจุดติดทนัที (Instant Start) ซ่ึงไม่ตอ้งอุ่นไส้หลอด หลอดทั้ง 2 แบบน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีสตาร์ต

เตอร์ 
 

 

รูปที ่3.4-5  วงจรการทาํงานและการนาํกระแสของก๊าซเม่ือจ่ายแรงดนั 

 

ชนิดของหลอดฟลูออเรสเซนตอ์าจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ หลอดฟลูออเรสเซนตรู์ปทรงกระบอก 

(Tubular Fluorescent) และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์(Compact Fluorescent) นอกจากน้ียงัมีหลอด ฟลูออ

เรสเซนตอี์กประเภทคือ หลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบเหน่ียวนาํ (Induction Fluorescent) ซ่ึงใชห้ลกัการเปล่งแสง

คลา้ยหลอดฟลูออเรสเซนตท์ัว่ไปแต่วิธีการจุดหลอดปล่อยประจุต่างกนั 

 

cap ปรอท-อาร์กอน bulb 

สารเรืองแสง ขั้วไฟฟ้า แสงท่ีมองเห็นได ้

อลัตราไวโอเลต (253.7 nm) 
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3.4.1.5  หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอก (Tubular  Fluorescent) เป็นหลอดฟลูออเรสเซนตรุ่์นแรกท่ีผลิต

ออกมา ไดรั้บความนิยมมาก เน่ืองจากมีประสิทธิผลสูง และมีอายุการใชง้านท่ีนานกว่าหลอดไส้ รูปร่างของ

หลอดมีลกัษณะแตกต่างกนั 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบทรงกระบอกตรง แบบทรงกระบอกรูปตวัย ู(U-shape) และแบบ

ทรงกระบอกรูปวงกลม ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4-6 
 

  

(ก) แบบทรงกระบอกตรง (ข) แบบทรงกระบอกรูปตวัย ู (ค) แบบทรงกระบอกรูปวงกลม 

รูปที ่3.4-6 หลอฟลูออเรสเซนตรู์ปทรงกระบอกรูปแบบต่างๆ 

 
หลอดฟลูออเรสเซนตมี์วิวฒันาการและเร่ิมผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 หลอดฟลูออเรสเซนตย์คุแรก มีเส้นผา่น

ศูนยก์ลางถึง 38 mm (หรือ 1.5 น้ิว) มีรหสัเรียกวา่ T12 (ปัจจุบนัเลิกผลิตจาํหน่ายแลว้) ต่อมาหลอดประเภทน้ีได้

มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้มีประสิทธิผลสูงข้ึนและใชก้าํลงัไฟลดลง โดยหลอดประเภทน้ีเรียกว่า หลอด

ผอม ทัว่ไปมีเส้นผา่นศูนยก์ลางเพียง 26 mm (หรือ 1 น้ิว) มีรหสัเรียกว่า T8 ซ่ึงขนาดท่ีนิยมใชก้นัโดยทัว่ไปไดแ้ก่ 

18 W 36 W และ 58W   

ปัจจุบนัหลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบฟลกัซ์การส่องสว่างสูง  ไดพ้ฒันาเทคโนโลยสีารเรืองแสงท่ีเคลือบดา้นใน

ใหม่ เรียกว่า ไตรฟอสเฟอร์ (Tri-phosphor) โดยมีช่ือเรียกทางการคา้ว่า หลอดขั้วเขียว เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ควบคุมปริมาณสารปรอทใหต้ํ่าเพียง 3-5 มิลลิกรัมต่อหลอด (ขณะท่ีของเดิมมีปริมาณปรอทถึง 15-40 มิลลิกรัม

ต่อหลอด) ซ่ึงใชห้ลกัการผสมแม่สี 3 สี คือ แดง เขียว นํ้าเงิน เคลือบสารเป็นสารเรืองแสงภายใน ทาํใหแ้สงสีท่ี

เปล่งออกมามีครบทุกเฉดสี ผลทาํใหด้ชันีบอกความถูกตอ้งของสีของหลอดสูงข้ึนและทาํใหป้ริมาณฟลกัซ์การ

ส่องสวา่งเพ่ิมข้ึนถึง 30% มีประสิทธิผลการส่องสวา่งสูงข้ึน และอายกุารใชง้านนานข้ึน   

สีของหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์นิยมใชก้นัมี 3 แบบคือ Warm White, Cool White, และ Day Light โดยท่ีหลอด

ฟลูออเรสเซนตแ์บบ Warm White เหมาะท่ีจะใชก้บับริเวณท่ีตอ้งการค่าความสว่างไม่เกิน 300 ลกัซ์ แต่ตอ้งการ

ความรู้สึกท่ีอบอุ่น หลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบ Day Light เหมาะท่ีใชก้บัสถานท่ีท่ีตอ้งการค่าความสว่างสูง 

หลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบ Cool White เหมาะท่ีใชก้บับริเวณท่ีตอ้งการความสวา่งไม่เกิน 500 ลกัซ์ 
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ต่อมาไดมี้การพฒันาหลอดฟลูออเรสเซนตรุ่์นใหม่คือหลอดฟลกัซ์การส่องสว่างสูง ประสิทธิภาพสูง (High 

Efficiency Lamps: HE Lamps) หรือหลอด T5 หลอดฟลูออเรสเซนตรุ่์นใหม่น้ีมีขนาดเลก็มาก คือมีเส้นผา่น

ศูนยก์ลางเพียง 16 mm (หรือ 5/8 น้ิว) มีรหสัเรียกว่า T5 แต่หลอดประเภทน้ีจะตอ้งใชร่้วมกบัอิเลก็ทรอนิกส์บลั

ลาสต ์โดยขนาดมีทั้งท่ีเป็นแบบมาตรฐาน (Standard) ท่ีมีขนาดต่างๆ ไดแ้ก่  14 W 21 W 28 W และ 35W และ

แบบความเขม้สูง (High output, HO) ท่ีมีขนาดต่างๆ ไดแ้ก่ 24W 39W 54W และ 80W หากจะเปรียบเทียบ

ปริมาณแสง และประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอด T5 T8 และ T12 สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 3.4-6 จะ

เห็นไดว้า่พฒันาการของ T5 ทาํใหไ้ดห้ลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 ตารางที ่3.4-6 การเปรียบเทียบปริมาณแสง และประสิทธิภาพการส่องสวา่งของหลอด T5 T8 และ T12 

ประเภทหลอด กําลังไฟฟ้า 

(วตัต์) 

ความยาว 

(นิว้) 

ปริมาณแสง (ลูเมน) ประสิทธิภาพการส่องสว่าง 

(ลูเมน ต่อ วตัต์) เร่ิมต้น ค่าเฉล่ียตลอดอายุการใช้งาน 

T5 มาตรฐาน 14 22 1350 1269 – 1275 96 

21 34 2100 1974 – 2000 100 

28 46 2900 2726 – 2750 104 

35 58 3650 3431 – 3450 104 

T5 ความเข้มสูง 24 22 2000 1880 – 1895 83 

39 34 3500 3290 – 3320 90 

54 46 5000 4700 – 4740 93 

80 58 7000 6580 – 6650 88 

T12 40 48 3050 – 3250 2775 – 2950 81 

34 48 2650 - 2800 2430 – 2520 82 

T8 32 48 2700 - 2850 2550 - 2710 89 

ทีม่า: http://dsm.egat.co.th/t5/t5vst8.php: 27/11/2007 
 

3.4.1.6  หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) หลอดประเภทน้ีเป็นหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์

ถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือใชท้ดแทนหลอดอินแคนเดสเซนต ์โดยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตน้ี์มีอายกุารใชง้าน

ประมาณ 8,000 ชั่วโมงและประหยดัไฟได้มากกว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ เน่ืองจากหลอดประเภทน้ีมีค่า

ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 50-80 ลูเมนต่อวตัต ์ดงันั้นจึงสามารถใชห้ลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตไ์ด้

ในบางพ้ืนท่ีหรือบางกิจกรรม โดยเฉพาะบริเวณท่ีตอ้งมีการเปิดไฟท้ิงไวเ้ป็นเวลานานเช่น ไฟส่องสว่างทางเดิน

เป็นตน้  
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สาํหรับการใชห้ลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตเ์พื่อทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนตเ์ช่นการส่องสว่าง ในสาํนกังาน

นั้นจะตอ้งพิจารณาจากคุณลกัษณะของแหล่งกาํเนิดแสง เน่ืองจากหลอดคอมแพคฟลูออเรส-เซนต ์มีลกัษณะ

ของแสงท่ีเป็นจุด ดงันั้นหากใชท้ดแทนหลอดฟลูออเรสเซนตซ่ึ์งลกัษณะของแสงเป็นแนวยาวจะทาํให้เกิดเงา

ข้ึนเป็นจาํนวนมาก หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตมี์ทั้งแบบบลัลาสตแ์ยก และแบบบลัลาสตใ์นตวั ซ่ึงมีรูปร่าง

ลกัษณะดงัรูปท่ี 3.4-7 และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพพลงังานไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3.4-7 

  

ก)  แบบบลัลาสตแ์ยกภายนอก ข)  แบบบลัลาสตใ์นตวั 

รูปที ่3.4-7  หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตแ์บบต่างๆ 

 

ตารางที ่3.4-7 ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์

ชนิด กําลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง  
(lm) 

ประสิทธิผลการส่องสว่าง  
(lm/W) 

บัลลาสต์แยกภายนอก 
8 360 45 
14 720 51.5 
18 1,000 55.6 

บัลลาสต์ในตวั 

8 390 48.8 
11 650 59.1 
15 950 63.4 
23 1,350 58.7 

 
 

3.4.1.7  หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหน่ียวนํา (Induction Fluorescent)  หลอดประเภทน้ีมีหลกัการทาํงานคือ 

เม่ือรับไฟผา่นจากบาลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ชนิดพิเศษเขา้มาท่ีขดลวดปฐมภูมิท่ีพนัอยูบ่นแกนเฟอร์ไรต ์ตวัหลอด

ท่ีคลอ้งอยู่ในแกนเฟอร์ไรตเ์สมือนเป็นทุติยภูมิ  ไฟฟ้ากระแสสลบัความถ่ีสูงจากขดลวดปฐมภูมิ จะสร้าง

สนามแม่เหลก็ข้ึนท่ีรอบตวัหลอด ทาํให้เกิดแรงดนัสูงเหน่ียวนาํข้ึนท่ีหลอด ส่งผลให้อิเล็กตรอนภายในหลอด

เกิดการแตกตวัและวิ่งไปกระทบกบัอะตอมปรอทปล่อยรังสียวูี และผา่นสารเรืองแสงท่ีเคลือบดา้นในผิวหลอด

กลายเป็นแสง  ท่ีมองเห็นได ้ซ่ึงหลกัการเปล่งแสงคลา้ยหลอดฟลูออเรสเซนตท์ัว่ไป  เน่ืองจากหลอดประเภทน้ี

ไม่มีขั้วหลอด จึงมีอายกุารใชง้านนาน เช่น หลอดขนาด 100-150 W มีอายกุารใชง้านนานถึง 60,000 ชัว่โมง มี



ตอนท่ี 2 บทที ่3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 

3-14 

ค่าฟลกัซ์การส่องสว่าง 8,000-12,000 lm และประสิทธิภาพ 80 lm/W  ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลอด

ฟลูออเรสเซนตแ์บบเหน่ียวนาํแสดงดงัรูปท่ี 3.4-8 และตารางท่ี 3.4-8 

 

รูปที ่3.4-8  หลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบเหน่ียวนาํ 

 

          ตารางที ่3.4-8 ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบเหน่ียวนาํ อายกุารใชง้านเฉล่ีย 60,000 ชัว่โมง 

กําลังไฟฟ้า 

(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

100 8,000 80 

150 12,000 80 
 

3.4.1.8 หลอดโซเดยีมความดนัตํา่ (Low Pressure Sodium) เป็นหลอดท่ีมีประสิทธิผลการส่องสว่าง สูงที่สุดใน

บรรดาหลอดทั้งหมดคือจะมีค่าประสิทธิผลการส่องสว่าง 100 - 189 lm/W หลอดโซเดียมความดนัตํ่าจะใชก๊้าซ

นีออน (Neon) และก๊าซอาร์กอน (Argon) ช่วยในการจุดติดหลอด โดยในการดีสชาร์จจะทาํให้ผนงัหลอดแกว้

ร้อนข้ึน ซ่ึงจะทาํให้โซเดียมกลายเป็นไอ ให้แสงสีเหลือง หลอดน้ีมีช่วงเวลาท่ีใชใ้นการจุดติดหลอดและช่วง

เร่ิมเปล่งแสง (Run-Up) 12 - 15 นาที ขอ้มูลทัว่ไปแสดงดงัตารางท่ี 3.4-9 

 

เน่ืองดว้ยประสิทธิผลการส่องสว่างท่ีสูงของหลอดโซเดียมความดนัตํ่า หลอดชนิดน้ีจึงเหมาะท่ีจะใชเ้พื่อการ

อนุรักษพ์ลงังานในกรณีท่ีตอ้งเปิดไฟไวเ้ป็นระยะเวลานาน อาทิเช่น ไฟส่องบริเวณแยก หลอดให้ความเพีย้นสี

สูง จึงไม่ควรนาํไปใชก้บักิจกรรมหรือบริเวณท่ีตอ้งความถูกตอ้งของสีสูง 
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รูปที ่3.4-9  หลอดโซเดียมความดนัตํ่า 

 

ตารางที ่3.4-9 ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดโซเดียมความดนัตํ่า อายกุารใชง้านเฉล่ีย 14,000 ชัว่โมง 

ชนิด กําลังไฟฟ้า 

(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

ชนิดธรรมดา 

35 4,500 123 
55 7,800 148 
90 13,000 146 
135 20,800 161 
180 32,500 179 

ชนิดปรับปรุง

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง 

18 1,800 100 
26 3,600 144 
36 5,800 171 
66 10,500 172 
91 17,000 189 
180 32,500 180.6 

 

3.4.1.9  หลอดไอปรอทความดันสูง (High Pressure Mercury) หรือหลอดแสงจันทร์ เป็นหลอดดีสชาร์จความ

ดนัสูงชนิดแรกท่ีมีการผลิตข้ึนมาใชง้าน เพื่อใชท้ดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต ์หลอดชนิดน้ีท่ีใชเ้ป็นไฟส่อง

สว่างสําหรับไฟถนนในซอย หลกัการทาํงานของหลอดไอปรอทความดนัสูง อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ช่วงดงัน้ี คือ 

ช่วงจุดหลอด (Ignition) ช่วงกาํลงัเร่ิมเปล่งแสง (Run-Up) และช่วงสภาวะคงตวั (Stabilization) 

ช่วงจุดหลอด (Ignition) เกิดจากการทาํงานของขั้วไฟฟ้าช่วย (Auxiliary Electrode) ของหลอด โดยเม่ือเร่ิมจุด

หลอดจะเกิดแรงดันคร่อมระหว่างขั้วไฟฟ้าหลกัและขั้วไฟฟ้าช่วย ซ่ึงทาํให้เกิดการดีสชาร์จของก๊าซ ตวั

ตา้นทานท่ีต่ออยูท่ี่ขั้วไฟฟ้าจะเป็นตวัจาํกดักระแส จนสุดทา้ยจะเกิดเป็นอาร์กดีสชาร์จระหว่างขั้วไฟฟ้าหลกั ซ่ึง

ในช่วงจุดหลอดน้ี หลอดจะทาํงานท่ีสภาวะความดนัตํ่า และหลอดจะเกิดแสงสีฟ้าข้ึน  
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ช่วงกําลังเร่ิมเปล่งแสง (Run-Up) หลงัจากจุดหลอดแลว้ อาร์คดีสชาร์จท่ีเกิดข้ึนในหลอดจะเป็นตวัทาํให้

อุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงจะทาํใหป้รอทกลายเป็นไอ โดยแสงท่ีไดจ้ากหลอดจะยงัมีค่าไม่เตม็ท่ีจนกว่าปรอทในหลอด

ดีสชาร์จจะกลายเป็นไอทั้งหมด เม่ือความดนัไออยูใ่นช่วงประมาณ 2-15 kpa แสงจะเร่ิมมีสีขาว ซ่ึงระยะเวลาท่ี

ใชต้ั้งแต่จุดไส้หลอดจนถึงเวลาท่ีหลอดใหแ้สงสวา่ง 80% จะมีค่าประมาณ 4 นาที 

ช่วงสภาวะคงที ่(Stabilization) เป็นช่วงท่ีหลอดใหค้วามสวา่งเตม็ท่ีซ่ึงจะใชเ้วลาทั้งหมดประมาณ 5 นาที 

หลอดไอปรอทความดนัสูงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่แบบใส และแบบเคลือบสารช่วยกระจาย

แสง  (ดงัรูปท่ี 3.4-10) และแบ่งตามโครงสร้างวงจรไดเ้ป็น 2 แบบ คือ แบบใชบ้ลัลาสต ์กบัแบบไม่ใชบ้ลัลาสต ์

ในหลอดแบบใช้บลัลาสต์ มีค่าประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 40-60 ลูเมนต่อวตัต์ มีอายุการใช้งาน

ประมาณ 14,000 ชัว่โมง และฟลกัซ์การส่องสวา่งจะลดลงตามอายกุารใชง้านของหลอด 

  

ก) หลอดไอปรอทความดนัสูงแบบใส ข) หลอดไอปรอทความดนัสูงแบบเคลือบ 

รูปที ่3.4-10  หลอดไอปรอทความดนัสูงแบบใสและแบบเคลือบ 

 

สาํหรับในหลอดแบบไม่ใชบ้ลัลาสตช่์วยจุดหลอด บางคร้ังถูกเรียกว่า หลอดแสงผสม (Blended Light Lamp) 

เพื่อใช้ทดแทนหลอดไส้ท่ีกาํลังไฟฟ้าสูงๆ ภายในจะมีไส้หลอดลกัษณะคล้ายหลอดไส้ให้ความร้อนและ

เปล่งแสงในช่วงแรกทนัทีเพื่อช่วยกระตุน้ให้ก๊าซภายในหลอดอาร์คแตกตวัและเปล่งแสงจริงให้หลอดอาร์ค

สว่างเต็มท่ี  หลอดชนิดน้ีมีประสิทธิผลการส่องสว่างไม่สูงมากนกั คือ 19-28 ลูเมนต่อวตัต์ มีอายุการใชง้าน

เฉล่ียประมาณ 6,000 ชัว่โมง ซ่ึงสั้นกว่าแบบใชบ้ลัลาสต ์แต่มีขอ้ดีคือเม่ือเปิดไฟ จะมีแสงสว่างท่ีไดจ้ากหลอด

ไส้ในช่วงแรกทนัที ทาํให้  ส่องสว่างพ้ืนท่ีไดไ้วกว่า  ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดไอปรอทความดนัสูงแสดงดงั

ตารางท่ี 3.4-10 และ 3.4-11 
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ตารางที ่3.4-10  ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดไอปรอทความดนัสูงแบบใชบ้ลัลาสต ์อายกุารใชง้านเฉล่ีย 14,000 ชัว่โมง 

ชนิด กําลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

ใส 
125 5,900 47.2 
400 21,000 52.5 

เคลือบ 

50 1,800 36 
80 3,700 46.3 
125 6,300 50.4 
250 13,000 52 
400 22000 55 
700 38,000 54.3 
1000 58,000 58 

เคลือบ 
แบบพเิศษ 

50 2,000 40 
80 4,000 50 
125 6,500 52 
250 14,000 56 
400 24,000 60 

 

ตารางที ่3.4-11 ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดไอปรอทความดนัสูงแบบไม่ใชบ้ลัลาสต ์ 

อายกุารใชง้านเฉล่ีย 6,000 ชัว่โมง 

ชนิด กําลังไฟฟ้า 

(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 

(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

ใส 

160 3,100 19.4 

250 5,600 22.4 

500 14,000 28 
 
 

3.4.1.10  หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) เป็นหลอดท่ีใหป้ระสิทธิภาพการมองเห็นท่ีดี

ท่ีสุดเน่ืองจากหลอดใหเ้ปล่งแสงสีทองเหลือง ซ่ึงเป็นสีท่ีไวต่อการมองเห็นของมนุษย ์หลอดประเภทน้ี  มีอายุ

การใช้งานยาวนานจึงนิยมใช้สําหรับการให้แสงสว่างภายนอกอาคารอาทิเช่น ท่ีจอดรถ ลานรับ-ส่งสินคา้       

ไฟสนามกีฬา เป็นตน้ มีลกัษณะแสดงดงัรูปท่ี 3.4-11 



ตอนท่ี 2 บทที ่3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 

3-18 

 
รูปที ่3.4-11  หลอดโซเดียมความดนัสูง 

 

หลอดโซเดียมความดนัสูงเป็นหลอดท่ีมีประสิทธิผลการส่องสว่างค่อนขา้งสูง 70 - 140 lm/W แต่ให้ความ

ถูกตอ้งของสีค่อนขา้งตํ่า (CRI 23) ยกเวน้รุ่นท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพของแสงซ่ึงจะให้ความถูกตอ้งของสี

ประมาณ 60 - 85 หลอดไฟประเภทน้ี ตอ้งจุดไส้หลอดดว้ยพลัส์แรงดนัสูงประมาณ 1.8 - 5 kV และตอ้งใชเ้วลา

ในการอุ่นไส้หลอดประมาณ 3 - 7 นาที แสงท่ีออกมาจากหลอดจึงจะสวา่งเตม็ท่ี 

 

หลอดโซเดียมความดันสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังน้ี  คือ หลอดโซเดียมความดันสูงแบบ

มาตรฐาน  หลอดโซเดียมความดนัสูงแบบประสิทธิผลการส่องสว่างสูง  หลอดโซเดียมท่ีออกแบบให้ใชแ้ทน

หลอดไอปรอทความดนัสูงและหลอดโซเดียมความดนัสูงท่ีมีความถูกตอ้งของสีสูง   

หลอดโซเดียมความดันสูงแบบมาตรฐานใชเ้ซนอน (Xenon) เป็นก๊าซช่วยจุดติดท่ีความดนัประมาณ 3 kPa โดย

ตอ้งใชอิ้กนิเตอร์ช่วยในการทาํให ้หลอดติด (ยกเวน้หลอดท่ีมีขนาดกาํลงัไฟตํ่า เช่น 50W และ 70W เน่ืองจากว่า

แรงดนัจุดหลอด (Ignition Voltage) มีค่าสูงถึง 2.8 kV 

  

หลอดโซเดียมความดันสูงแบบประสิทธิผลการส่องสว่างสูง สามารถทาํไดโ้ดยเพ่ิมความดนัของ Xenon เป็น

ประมาณ 30 kPa ซ่ึงจะทาํให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างเพ่ิมข้ึนจากหลอดโซเดียมความดนัสูงแบบมาตรฐาน

ประมาณ 15% 

หลอดโซเดียมที่ออกแบบให้ใช้แทนหลอดไอปรอทความดันสูง หลอดประเภทน้ีสามารถใชก้บับลัลาสตห์ลอด

ไอปรอทความดนัสูงได ้และไม่ตอ้งใชอิ้กนิเตอร์ (Igniter) เน่ืองจากมี Build-in Starting Aid หลอดโซเดียม

ความดนัสูงประเภทน้ีเม่ือใชแ้ทนหลอดไอปรอทความดนัสูง จะใชก้าํลงัไฟฟ้าลดลง 15% และให้ ฟลกัซ์การ

ส่องสวา่งเพ่ิมข้ึน 40 % ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดโซเดียมความดนัสูงแสดงไวใ้นตารางท่ี 3.4-12 
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ตารางที ่3.4-12  ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดโซเดียมความดนัสูง อายกุารใชง้านเฉล่ีย 18,000 ชัว่โมง 

ชนิด กําลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง  
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

ชนิดมาตรฐาน 

50 3,450 69 
70 5,600 80 
150 14,500 96.7 
250 26,500 106 
400 49,000 122.5 
1000 130,000 130 

ชนิดประสิทธิผลการ 
ส่องสว่างสูง 

100 10,000 100 
150 16,000 106.7 
250 30,000 120 
400 56,000 140 

ชนิดใช้แทนหลอดไอ

ปรอทความดนัสูง 

220 20,000 91 

350 34,500 98.6 
 

 

3.4.1.11 หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide) มีลกัษณะการทาํงานคลา้ยหลอดไอปรอทความดนัสูง แต่แตกต่าง

กนัตรงท่ีภายในหลอดประเภทน้ีจะเติมสารประกอบเมทลัฮาไลดเ์ขา้ไปกบัปรอท เพื่อทาํให้ไดสี้ของแสงดีข้ึน 

ดงันั้นหลอดเมทลัฮาไลด์น้ีจึงมีคุณสมบัติทางสีที่ดีเหมาะสําหรับใช้ในงานที่ต้องการแสงสีที่ดี เช่นสนามกีฬา 

และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการเห็นแสงสีของวสัดุ เป็นตน้  

ประสิทธิผลการส่องสว่างของหลอดเมทลัฮาไลดข้ึ์นอยูก่บัขนาดกาํลงัไฟฟ้า แต่โดยทัว่ไปแลว้จะมีค่าประมาณ 

65- 95 ลูเมนต่อวตัต ์ อายกุารใชง้านหลอดประเภทน้ีจะมีอายกุารใชง้านนอ้ยกวา่หลอดไอปรอทความดนัสูง คือ

มีอายกุารใชง้านประมาณ 9,000 - 20,000 ชัว่โมง ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลอดเมทลัฮาไลดแ์สดงอยูใ่น

รูปท่ี 3.4-12 และตารางท่ี 3.4-13 ตามลาํดบั 
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รูปที ่3.4-12  หลอดเมทลัฮาไลด ์

ตารางที ่3.4-13 ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดเมทลัฮาไลด ์อายกุารใชง้านเฉล่ีย 9,000 - 20,000 ชัว่โมง 

ชนิด 
กําลังไฟฟ้า 

(W) 
ฟลักซ์การส่องสว่าง 

(lm) 
ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 

ขั้วเดีย่ว (Tubular ) 

250 17,000 68 
400 31,500 78.8 
1000 81,000 81 
2000 189,000 94.5 

ขั้วเดีย่ว 
(Double Envelope) 

70 5,100 72.9 
150 11,000 73.4 

สองขั้ว 
70 5,500 78.6 
150 11,250 75 
250 20,000 80 

   

3.4.1.12  หลอดแอลอีดี (Ligh Emitting Diode , LED) หลอดแอลอีดีเป็นอุปกรณ์สารก่ึงตัวนําที่มีการเปล่งแสง

และถูกควบคุมการกระจายแสงดว้ยเลนส์ท่ีเคลือบไว ้เม่ือใชง้านกบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง อิเล็กตรอนจะ

ผ่านไปตามอุปกรณ์เซมิคอนดกัเตอร์ทาํให้เกิดแสงออกมาตามความถ่ีของแสงท่ีไดก้าํหนดไว ้ดงัรูปท่ี 3.4-13  

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีหลอดแอลอีดีให้มีความเขม้การส่องสว่างสูงจนสามารถใชก้บังานดา้นแสง

สว่างไดซ่ึ้งมีขอ้ดีเม่ือเทียบกบัหลอดประเภทอ่ืน คือ ขนาดเล็กกระทดัรัด ทนการส่ันสะเทือนสูง เปิดปิดได้

บ่อยคร้ัง อายุยาวนาน  มีประสิทธิผลด้านแสงสูง ไม่มีการแผ่รังสียูวแีละอินฟราเรด ไม่มีกาํลงัสูญเสียในการจุด

หลอด ซ่ึงแอลอีดีสมยัใหม่ท่ีนิยมใชง้านดา้นน้ีคือ อะลูมินัม่อินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์ (Aluminum indium 

gallium phosphide, AllInGaP) และ อินเดียมแกลเลียมไนไตรด ์(Indium gallium nitride, InGaN) โดยแบ่งกลุ่ม

หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงดงัน้ี คือ หลอดแอลอีดีทรงวงรี หลอดแอลอีดีฟลกัซ์การส่องสว่างสูง (High flux 

emitter) และหลอดแอลอีดีฟลกัซ์การส่องสว่างสูงมาก (Very high flux emitter)  (ดูรูปท่ี 3.4-13) ซ่ึงนิยมใชก้บั

งานป้ายโฆษณา ป้ายสัญลกัษณ์ และไฟสัญญาณจราจร หรืองานท่ีตอ้งการลกัษณะการใหแ้สงท่ีมีความเขม้การ

ส่องสว่างสูง โดยหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงขนาด 1 วตัต ์สีแดงจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ      

37 ลูเมนต่อวตัต ์สีเขียวจะใหป้ระสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 40 ลูเมนต่อวตัต ์สีนํ้ าเงินจะใหป้ระสิทธิผล

การส่องสว่างประมาณ 12 ลูเมนต่อวตัต ์ และสีขาวจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 34 ลูเมนต่อวตัต ์       

มีอายกุารใชง้านประมาณ 50,000 ชัว่โมง 
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รูปที ่3.4-13  หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูง 

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาแอลอีดีให้อยู่ในรูปหลอดไฟท่ีมีขั้วหลอดแบบทัว่ไป เช่น E27 และ E40 ซ่ึงสามารถ

เปล่ียนทดแทนหลอดไส้ หรือหลอดปล่อยประจุความเขม้แสงสูง (HID) ไดเ้ลย (ดูรูปท่ี 3.4-14) สามารถใชไ้ด้

ทั้งในและนอกอาคาร และในสถานท่ีท่ีไม่ตอ้งการการเกิดประกายไฟช่วงจุดหลอด  ทาํงานไดใ้นอุณหภูมิ

ช่วงกวา้งถึง -40  ถึง 180 องศาฟาเรนไฮน ์ ความเส่ือมทางแสงตํ่า จุดติดเร็ว ไม่ตอ้งใชบ้ลัลาสตใ์นหลอดแอลอีดี

ยอ่ยแต่ละตวัจะมีขนาดเล็ก มีเลนส์ค่าสะทอ้นแสงสูงอยู่ในตวั และบงัคบัทิศทางแสงส่องลงดา้นล่างเป็นหลกั  

จึงไม่จาํเป็นตอ้งใชโ้คมท่ีมีการสะทอ้นแสงสูง มีแสงบาดตาตํ่า  ประหยดัเงินค่าบาํรุงรักษา  หลอดประเภทน้ีเร่ิม

มีความนิยมใชม้ากข้ึน ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงแสดงไวใ้นตารางท่ี 3.4-14 

  

ก)  หลอดขนาด 5 W 300 lm ขั้วหลอด E27 ข)  หลอดขนาด 28 W 2,100 lm ขั้วหลอด E40  

 

ค)  หลอดสาํหรับไฟถนนชนิดสาํเร็จรูปทั้งดวงโคม 

รูปที ่3.4-14  หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงท่ีออกแบบใชท้ดแทนหลอดไฟแบบทัว่ไป 



ตอนท่ี 2 บทที ่3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 

3-22 

ตารางที ่3.4-14 ขอ้มูลทัว่ไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงท่ีออกแบบในรูปหลอดไฟขั้วหลอดแบบทัว่ไป                         
อายกุารใชง้านเฉล่ีย 50,000 ชัว่โมง 

ชนิด กําลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง  
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

ขั้วหลอดแบบ E27 5 300 60 
 

 
 

ขั้วหลอดแบบ E40 
และแบบสําเร็จรูป 

ทั้งดวงโคม 

28 2,100 75 
48 3,300 68.8 
60 4,400 73.4 
80 6,000 75 

100 7,600 76 
125 9,400 75.2 
140 10,600 75.7 
180 13,800 76.7 

 
จากประเภทหลอดไฟท่ีได้กล่าวมาข้างต้นทั้ งหมด สามารถทาํการสรุปเปรียบเทียบขอ้มูลสําคญัเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพพลงังานของหลอดไฟประเภทต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.4-15 
 

ตารางที ่3.4-15  การเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพพลงังานของหลอดไฟ 

ชนิดหลอด กําลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การ 
ส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผลการ

ส่องสว่าง 
(lm/W) 

อายุการใช้งาน 
เฉล่ีย 
(h) 

อินแคนเดสเซนต์ 15-500 120-8,400 8-17 1,000 
ฮาโลเจนแรงดนัปกต ิ 75-2,000  975-50,000 13-25 2,000 
ฟลูออเรสเซนต์ 

ฟลักซ์การส่องสว่างสูง 
18-36 1,300-3,350 72-93 12,000 

ฟลูออเรสเซนต์ฟลักซ์การส่อง

สว่างสูง ประสิทธิภาพสูง 
14-35 1,350-3,650 93-104 20,000 

คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
บัลลาสต์แยกภายนอก 

8-18 360-1,000 45-56 8,000 

คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
บัลลาสต์ในตวั 

8-23 420-1,350 53-64 8,000 

ฟลูออเรสเซนต์ 100-150 8,000-12,000 80 60,000 
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ชนิดหลอด กําลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การ 
ส่องสว่าง  

(lm) 

ประสิทธิผลการ

ส่องสว่าง 
(lm/W) 

อายุการใช้งาน 
เฉล่ีย 
(h) 

แบบเหน่ียวนํา 
โซเดยีมความดนัตํา่  

(ประสิทธิผลการส่องสว่างสูง) 
18-180 1,800-32,500 100-181 14,000 

ไอปรอทความดนัสูง (เคลือบ) 
แบบใช้บัลลาสต์ 

50-1,000 1,800-58,000 36-58 14,000 

ไอปรอทความดนัสูง 
แบบไม่ใช้บัลลาสต์ 

160-250 3,100-5,600 19-22 6,000 

โซเดยีมความดนัสูง 
(มาตรฐาน) 

50-1,000 3,450-130,000 69-130 18,000 

โซเดยีมความดนัสูง  
ประสิทธิผลการส่องสว่างสูง 

100-400 10,000-56,000 100-140 18,000 

เมทลัฮาไลด์ 
(ขั้วเดีย่ว) 

70-2,000 5,100-189,000 73-95 20,000 

เมทลัฮาไลด์ 
(สองขั้ว) 

70-2,000 5,500-220,000 79-80 9,000 

แอลอีดสีมรรถนะสูง 
ขั้วหลอดแบบ E27 

5 300 60 50,000 

แอลอีดสีมรรถนะสูง 
ขั้วหลอดแบบ E40 

28-180 2,100-13,800 75-77 50,000 

  
 ตารางท่ี  3.4-16 แสดงอุณหภูมิสีของแสงจากหลอดไฟฟ้าท่ีใชก้นัทัว่ไป 
 

โทนสีของแสง อุณหภูมิสีของแสง (K) ตัวอย่างหลอดไฟ 

สีหลอดไส ้(Incandescent; I) ประมาณ 2,700 หลอดอินแคนเดสเซนต ์

สีขาวเหลือง (Warm White; ประมาณ 3,000 หลอดทงัสเตนฮาโลเจน 

สีขาว (White; W) ประมาณ 3,500 หลอดไอปรอทความดนัสูง 

สีขาวเยน็  (Cool White; CW) ประมาณ 4,000 หลอดเมทลัฮาไลด์ 

สีขาวฟ้า  (Daylight; D) 5,000 ถึง 6,000 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์

สีขาวฟ้าเยน็ (Cool Daylight; 6,500 ข้ึนไป หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
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   การเลือกใชแ้สงท่ีมีอุณหภูมิสีต่างกนัจะทาํให้บรรยากาศต่างกนัไปดว้ยโทนสีอุ่น จะทาํให้ความรู้สึกผ่อน
คลาย ส่วนโทนสีเยน็จะให้ความรู้สึกต่ืนตวั จึงเหมาะท่ีจะใชใ้นพ้ืนท่ีทาํงานมากกว่า 

 

3.5 การพจิารณาเลือกใช้หลอดไฟ 
การเลือกหลอดไฟฟ้าเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานอาจพิจารณาไดจ้าก ตารางท่ี 3.5-1 ไดแ้สดงสรุปเปรียบเทียบ

สมบติัดา้นต่างๆ ของหลอดไฟเพื่อประโยชนใ์นการตดัสินเลือกใชห้ลอดไฟ 
 

ตารางที ่3.5-1  การเปรียบเทียบสมบติัดา้นต่างๆ ของหลอดประเภทต่างๆ 

รายละเอียด Incandescent Tubular  
fluorescent 

Compact 
fluorescent 

Discharge 

ราคาต้นทุน ถูก ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง – สูง 
ค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงาน 
สูง ตํ่า ตํ่า ตํ่า – ตํ่ามาก 

กําลังไฟฟ้า (วัตต์) 15 – 1,500 8 – 150 9 – 36 35 – 3,500 
อายุ (ช่ัวโมง) 1,000 5,000 – 20,000 8,000 4,000 – 24,000 
อัตราการเส่ือม 
ของลูเมน 

15% 15 – 20% 15-30% 10-40% 

ความถูกต้องของสี1 ดี ดี ปานกลาง – ดี นอ้ย – ดีมาก 
ระยะเวลาในการจุด

หลอด 
ทนัที หน่วงเลก็นอ้ย หน่วงเลก็นอ้ย 5 – 10 นาที 

ความสูงทีต่ดิตั้ง สูงสุด 6 เมตร สูงสุด 6 เมตร สูงสุด 6 เมตร 6 – 30 เมตร 
การใช้งาน ระดบัแสงตํ่าๆ หรือ

แสงสวา่งท่ีใชใ้นการ

ตบแต่ง เช่น ตูโ้ชว ์

แสงสวา่งภายใน

ทัว่ไป โรงงาน
อุตสาหกรรม, อาคาร
พาณิชย,์ สาํนกังาน, 
โรงเรียน, บา้น  

แสงสวา่งภายใน

ทัว่ไป โรงงาน
อุตสาหกรรม, อาคาร
พาณิชย,์ สาํนกังาน, 
โรงเรียน, บา้น 

แสงสวา่งภายนอก,  
ไฟถนน, ไฟตกแต่ง, 
แสงสวา่งภายในท่ี

ตอ้งติดตั้งในระดบัท่ี

สูง 
อ่ืน  ๆ แรงดนัท่ี

เปล่ียนแปลงจะมีผล

ต่อแสงสวา่งจาก

หลอด 

แรงดนัท่ี

เปล่ียนแปลงจะมีผล

ต่อแสงสวา่งจาก

หลอด ความถ่ีในการ
เปิดปิดจะทาํใหอ้ายุ

ของหลอดสั้นลง 

สามารถใชติ้ดตั้ง

แทนหลอดอินแคน

เดสเซนตไ์ดโ้ดยตรง 

ตอ้งใชคู้่กบับลัลาสต์

ท่ีเฉพาะของหลอด, 
การเลือกใชป้ระเภท

ของหลอดชนิดน้ี

ตอ้งเหมาะสมกบั

สถานท่ีใชง้าน 

หมายเหตุ 
1 ดัชนีบอกความถูกต้องของสี (Color  Render ing Index, CRI)  เป็นการวดัค่าของหลอดไฟว่ามีประสิทธิภาพ
ในการแสดงคุณลกัษณะของสีเป็นอยา่งไรโดยจะใชค่้าดชันีบอกความถูกตอ้งของสีเป็นตวัเปรียบเทียบ  ดงันั้น
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ค่า CRI จะเป็นตวับ่งช้ีความถูกตอ้งของสีของหลอดไฟชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกบัความถูกตอ้งของสีท่ีไดจ้าก
แสงอาทิตยซ่ึ์งมีค่า CRI เท่ากบั 100 
 
3.6  อุปกรณ์ทีใ่ช้ร่วมกับหลอดไฟฟ้าทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพพลังงาน 
  
3.6.1  บัลลาสต์ 
บลัลาสตเ์ป็นอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรับการใชง้านควบคุมการทาํงานของหลอดก๊าซดีสชาร์จ นอกจาก จะช่วยใน
การทาํงานของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างให้สมบูรณ์แลว้ ยงัมีผลต่อการควบคุมฟลกัซ์การส่องสว่าง อายกุารใชง้าน
ของหลอด และการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในวงจรดว้ยบลัลาสตมี์หนา้ท่ีหลกัท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ  

ก) ประการแรก  ช่วยสร้างให้เกิดแรงดันเพียงพอในการจุดหลอดก๊าซดีสชาร์จให้ติดควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้าผา่นหลอดขณะสตาร์ทและทาํงาน 

ข) ประการที่สอง จ่ายกาํลงัไฟฟ้าให้หลอดอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นอาจมีหน้าท่ีอ่ืนๆเช่น การปรับหร่ีแสง
สวา่ง เป็นตน้ 

3.6.1.1  บัลลาสต์แกนเหล็ก (Electromagnetic Ballast) โครงสร้างเป็นขดลวดพนัรอบแกนเหลก็ (core & coil) 
ซ่ึงชนิดท่ีนิยมใชใ้นประเทศไทยเป็นแบบตวัเหน่ียวนาํ (inductor) หรือเรียกว่า โชก้ (choke) โดยทาํหนา้ท่ีหลกั
ทั้ง 2 ประการของบลัลาสต ์คือ สร้างแรงดนัสูงเหน่ียวนาํเพ่ือใชจุ้ดหลอดใหติ้ดและจาํกดักระแสใหห้ลอดอยา่ง
เหมาะสมตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัหลอดแต่ละประเภท แต่ละชนิด และแต่ละขนาด ซ่ึงบลัลาสตเ์ป็นอุปกรณ์ท่ี
จาํเป็นสาํหรับหลอดก๊าซดีสชาร์จเพราะเม่ือหลอดไฟผา่นขั้นตอนการจุดติดแลว้นั้น ค่าความตา้นทานของหลอด
จะลดลงอยา่งมาก จึงตอ้งนาํบลัลาสตม์าต่ออนุกรมในวงจรเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นตวัตา้นทานมิให้กระแสไหลเกิน
พิกดัจนไส้หลอดขาด 

การใชง้านร่วมกนัระหวา่งหลอดไฟฟ้าและบลัลาสตจ์ะตอ้งเป็นชนิดท่ีออกแบบใหใ้ชง้านร่วมกนัได ้หากใชง้าน
ผดิชนิดกนัยอ่มทาํใหเ้กิดผลเสียหายหลายอยา่ง เช่น จุดหลอดติดยาก หลอดเส่ือมสภาพเร็ว อายใุชง้านสั้น กาํลงั
สูญเสียในบลัลาสตสู์งซ่ึงจะทาํใหอ้ายงุานบลัลาสตส์ั้นลงได ้การใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ จะตอ้งเลือกใชบ้ลั
ลาสตท่ี์มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกบัหลอดไฟ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

3.6.1.1.1 บัลลาสต์แกนเหล็กทั่วไป (Conventional ballast) ในการทาํงานบลัลาสตซ่ึ์งเป็นขดลวดพนัอยูร่อบ
แกนเหล็กเพื่อสร้างค่าความเหน่ียวนาํสูง ซ่ึงมีผลทาํให้มีค่าความตา้นทานสูงเกิดกาํลงัสูญเสียมากตามไปดว้ย
โดยมีค่ากําลังสูญเสียประมาณ 8 - 12 วตัต์ สาํหรับบลัลาสตท่ี์ใชก้บัหลอด 36 หรือ 40 วตัต ์และหลอด 18 หรือ 
20 วตัต ์ การสูญเสียดงักล่าวจะเปล่ียนไปในรูปของความร้อน ทาํใหอุ้ณหภูมิบลัลาสตข์ณะใชง้านอาจสูงถึง 75 
– 90 °C   จะทาํใหฉ้นวนท่ีเคลือบขดลวดค่อยๆ เส่ือมสภาพและเส่ือมอายกุารใชง้านตามเวลา โดยทัว่ไปบลัลา
สตแ์กนเหล็กแบบทัว่ไปตามมาตรฐาน มอก. มีอายกุารใชง้านประมาณ 10 ปีใชง้าน (หากใชง้านไม่ตลอด 24 
ชม. ต่อวนั กอ็าจใชง้านไดน้านถึง 30 ปี ตลอดอายอุาคาร)  
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3.6.1.1.2 บัลลาสต์แกนเหล็กแบบกําลังสูญเสียตํ่า (low loss ballast) เป็นบลัลาสตแ์กนเหลก็ประสิทธิภาพสูง ท่ี
ลดการสูญเสียพลงังานในบลัลาสตเ์หลือเพียงประมาณ 5 - 6 วตัต์ โดยการใชเ้ส้นลวดท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนและใช้
แกนเหลก็ท่ีมีคุณภาพดี  

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีโครงการจดัตั้งภายใตค้วามร่วมมือระหว่างบริษทัผูผ้ลิต และ/หรือนาํเขา้ผลิตภณัฑบ์ลั
ลาสต ์สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านคร
หลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนแก่ประชาชน เก่ียวกบัค่า
ความสูญเสียพลงังานของบลัลาสต์ และระดบัประสิทธิภาพของบลัลาสตน์ั้นๆ เพื่อให้ผูป้ระกอบการพฒันา
ผลิตภณัฑ์บลัลาสต์ให้เป็นอุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังานไฟฟ้าอีกประเภทหน่ึง และเพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
ประชาชนในการใชบ้ลัลาสตท่ี์มีคุณภาพสูงข้ึน สูญเสียพลงังานนอ้ยลงและสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม  
เพื่อใหเ้กิดการยอมรับในมาตรฐานระดบัประสิทธิภาพและคุณภาพของบลัลาสตป์ระหยดัไฟฟ้า โดยกาํหนดช่ือ
กลางเพื่อเรียกบลัลาสตด์งักล่าวว่า  “บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย” ซ่ึงจะตอ้งผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการทดสอบและรับรอง
จากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์สาหกรรม มอก. 23 - 2521 และตอ้งมีค่ากาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในตวับลัลาสต์
ตํ่ากว่า  6 W ท่ีกระแสไฟฟ้าทดสอบไม่ตํ่ากว่า 0.398A สําหรับบลัลาสต์ท่ีใช้กบัหลอด 36 W และกระแส
ทดสอบไม่ตํ่ากวา่ 0.343 A สาํหรับบลัลาสตท่ี์ใชก้บัหลอด 18 W ในสภาวะ Hot Loss ผลิตภณัฑท่ี์ผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบจะไดรั้บการติดฉลากเบอร์ 5 ลกัษณะดงัรูปท่ี 3.6-1 

 

รูปที ่3.6-1  ตวัอยา่งฉลากบลัลาสตก์าํลงัสูญเสียตํ่า หรือ “บลัลาสตเ์บอร์ 5 นิรภยั” 

ท่ีมีค่ากาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในตวับลัลาสตต์ํ่ากวา่  6 W ใชส้าํหรับหลอดผอมขนาด 18 W  หรือ 36 W 

 

3.6.1.2  บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast)  การทาํงานของบลัลาสตช์นิดน้ีเหมือนบลัลาสตแ์กนเหลก็มี

โชก้ทาํหนา้ท่ีหลกัทั้ง 2 ประการของบลัลาสต ์ แต่การจะลดการสูญเสียกาํลงัไฟฟ้าในโชก้ไดโ้ดยการลดขนาด

โชก้ใหเ้ลก็ลงนั้น จาํเป็นตอ้งใชว้งจรอิเลก็ทรอนิกส์ทาํการเปล่ียนแรงดนัไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติความถ่ี 50 Hz 

เป็นความถ่ีสูงไม่นอ้ยกว่า 20,000 Hz (เกณฑ ์20 kHz เป็นความถ่ีสูงขั้นตํ่า ท่ีหูคนทัว่ไปจะไม่ไดย้นิเสียงการ

ทาํงาน) ซ่ึงการใช้ความถ่ีสูงก็จะทาํให้สามารถลดขนาดโช้กของบลัลาสต์ให้มีขนาดเล็ก นํ้ าหนักเบา มีการ
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สูญเสียตํ่า และประหยดัไฟไดม้ากกว่าบลัลาสตแ์กนเหลก็ได ้ ปัจจุบนัมีการพฒันาบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีใช้

งานในระดบัความถ่ี  kHz – MHz  ดงัรูปท่ี 3.6-2 

 

รูปที ่3.6-2 แผนผงัแสดงส่วนทาํงานหนา้ท่ีต่าง ๆ ของบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 

บลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์จะประกอบดว้ยส่วนสร้างความถ่ีสูง (HF Generator) และ ส่วนโชก้ (Lamp Controller) 

โดยมีวงจรควบคุม (Ballast Controller) ควบคุมการทาํงาน ส่วนวงจรกาํจดัคล่ืนรบกวน (Filter for Interference 

Suppression) นั้นเป็นวงจรท่ีอาจมีในบลัลาสตท่ี์มีราคาสูงและจดัว่ามีคุณภาพดี ซ่ึงบลัลาสตร์าคาถูกบางรุ่นอาจ

ไม่มีวงจรส่วนน้ี ดงัรูปท่ี 3.6-3  บลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์จะมีการสูญเสีย 1-2 วตัต ์

 

รูปที ่3.6-3 ตวัอยา่งภาพอุปกรณ์ภายในกล่องบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์โดยทัว่ไปแลว้จะมีค่าตัวประกอบกําลังตํ่าจึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ปรับปรุงค่าตวัประกอบ

กาํลงั  อุปกรณ์ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัจะถูกต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟและบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์

ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัถูกออกแบบให้อยูใ่นรูปขดลวดเหน่ียวนาํหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้  ในขณะท่ี

อุปกรณ์ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัชนิดวงจรอิเลก็ทรอนิกส์มกัจะประกอบเขา้เป็นส่วนหน่ึงของบลัลาสต ์ 

3.6.1.3  การเปรียบเทยีบข้อด ีข้อเสีย และพลังงานที่ใช้ของบัลลาสต์ ในหวัขอ้น้ีกล่าวถึงขอ้สรุปการเปรียบเทียบ

การใชบ้ลัลาสตช์นิดต่าง ๆ ตั้งแต่เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของบลัลาสตแ์กนเหล็ก ตามตารางท่ี 3.6-1 และบลั

ลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ ตามตารางท่ี 3.6-2 ในดา้นการใชง้านและเปรียบเทียบกาํลงัสูญเสียในบลัลาสตข์องหลอด

ชนิดต่างๆ  ขอ้มูลทางไฟฟ้าของอิกนิเตอร์ท่ีใชก้บัหลอดก๊าซดีสชาร์จความดนัสูง เปรียบเทียบลกัษณะกระแส

ผา่นหลอดและแรงดนัคร่อมหลอดเม่ือใชบ้ลัลาสตต่์างชนิด เปรียบเทียบลกัษณะกระแสผ่านหลอดและแรงดนั

คร่อมหลอดเม่ือใชบ้ลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพตํ่าและมีคุณภาพสูง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกใช้

งานใหเ้หมาะสม 
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ตารางที ่3.6-1 ขอ้ดี-ขอ้เสีย ของบลัลาสตแ์กนเหลก็ 

ข้อด ี ข้อเสีย 

 ราคาตํ่า และอายใุชง้านยาวนานมาก (20 ปี) 

 ทนต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น แรงดนัไม่คงท่ี 

อุณหภูมิสูง 

 ช่างติดตั้งไดอ้ยา่งคุน้เคย และหาซ้ือไดท้ัว่ไป 

 มีการสูญเสียพลงังานสูงประมาณ 20%(6-10W) 

 เกิดความร้อนสู่สภาพแวดลอ้มสูง มีเสียงฮมั 

 มีค่าตวัประกอบกาํลงัตํ่า (PF = 0.27 – 0.52) 

 ใชเ้วลาประมาณ 2-3 วินาทีจึงใหแ้สงสวา่งและมีการ

กระเพื่อม 

 มีการกระพริบเม่ือหลอดไฟฟ้า บลัลาสต ์หรือ 

สตาร์ทเตอร์เส่ือม ซ่ึงนอกจากเปลืองไฟแลว้ ยงัอาจ

ทาํใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้

 

ตารางที ่3.6-2 ขอ้ดี-ขอ้เสีย ของบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

ข้อด ี ข้อเสีย 

 ลดสูญเสียพลงังานประมาณ 20 % 

 ลดความร้อนสู่สภาพแวดลอ้ม และลดเสียงคราง 

 มีตวัประกอบกาํลงัสูง (โดยทัว่ไป PF >0.96) 

 ใหแ้สงสวา่งทนัที และไม่มีการกระเพ่ือม 

 มีวงจรควบคุมตดัการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

       เม่ือผดิปกติ 

 ความเส่ือมของหลอดไฟลดลง อายใุชง้านนานข้ึน 

 ใชไ้ฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงได ้และหร่ีแสงได ้

 สามารถใชก้บัหลอดไฟฟ้าได ้3 - 4 หลอด 

 นํ้าหนกัเบา และไม่ตอ้งใชส้ตาร์ทเตอร์ภายนอก 

 ราคาสูง และอายใุชง้านสั้น 

 มีขอ้จาํกดัในการใชง้านในสถานท่ีมีอุณหภูมิสูง 

 มีฝุ่ นละออง นํ้า ไอนํ้า หรือแรงดนัไม่คงท่ี 

 มีขอ้ท่ีตอ้งระมดัระวงัในการเลือกซ้ือ และ 

       การเลือกใชใ้หเ้หมาะสมต่อลกัษณะการใชง้าน 
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3.6.2 โคมไฟส่องสว่าง (Luminar ies) 
โคมไฟส่องสว่างเป็นอุปกรณ์ทาํหนา้ท่ีบงัคบัทิศทางของแสงจากหลอดไฟ ใหก้ระจายไปในทิศทางต่าง ๆ  โคม
ไฟแต่ละชนิดจึงเหมาะสมกบังานท่ีแตกต่างกนัไป การเลือกใชโ้ คมไฟจึงตอ้งพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ  ใหเ้หมาะสม
กบัสภาพการใชง้าน และความตอ้งการในเร่ืองความสวยงามไปพร้อม ๆ  กนัดว้ย และเพื่อใหไ้ดรั้บแสงสวา่งมาก
ข้ึนก็ควรใช้โคมไฟท่ีสะท้อนแสงให้มากท่ีสุด ปัจจุบันท่ีใช้อย่างแพร่หลายคือส่วนท่ีสะท้อนแสงเป็น 
อะลูมิเนียมอโนไดซ์ ( aluminium anodize ) 

การแบ่งดวงโคมประเภทต่างๆ  ดวงโคมท่ีมีใช้กนัอยู่ในปัจจุบนัน้ีจะมีอยู่หลายประเภท หลายขนาด และมี
รูปร่างแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการนาํไปใชง้านของดวงโคมแต่ละประเภท แต่ละ
สถานท่ี ดวงโคมสามารถแยกประเภทไดต้ามลกัษณะการพิจารณา ดงัน้ี  

 พิจารณาตามลกัษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม 
 พิจารณาตามลกัษณะของการนาํไปใชง้านของดวงโคม 
 พิจารณาตามลกัษณะของหลอดไฟท่ีจะใชก้บัดวงโคม 
 พิจารณาตามลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคม 

3.6.2.1 พจิารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม  เม่ือมีการติดตั้งดวงโคมผูอ้อกแบบจะพิจารณาถึง
ลกัษณะของสถานท่ีท่ีจะติดตั้งดวงโคมวา่ควรจะใชด้วงโคมประเภทใด ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทของดวงโคม
ท่ีจะติดตั้งกบัสถานท่ีต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

3.6.2.1.1 ดวงโคมสําหรับติดตั้งแบบห้อย หรือแขวนจากเพดานหรือคานลงมา มีลกัษณะดงัรูปท่ี 3.6-4 (ก) และ 
(ข) ส่วนใหญ่แลว้ดวงโคมประเภทน้ีจะใชส้าํหรับบริเวณท่ีมีความสูงจากพ้ืนงานถึงเพดานสูงกว่าปกติ หรือเพื่อ
ความสวยงามและใหไ้ดแ้สงสวา่งพอเพียง 

  

(ก)  ลกัษณะดวงโคมของหลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบหอ้ย 

       หรือแขวน 

(ข)  ลกัษณะดวงโคมของหลอดอินแคนเดสเซนต์
แบบ หอ้ยหรือแขวน 

รูปที ่3.6-4  ลกัษณะของดวงโคมสาํหรับติดตั้งแบบหอ้ยหรือแขวน 

 

3.6.2.1.2 ดวงโคมสําหรับยึดติดกับเพดาน  คือ ดวงโคมท่ีติดตั้งใหต้วัดวงโคมยึดติดกบัฝ้าหรือเพดานมีลกัษณะ

ดงัรูปท่ี 3.6-5 ส่วนใหญ่แลว้จะใชส้าํหรับบริเวณท่ีมีความสูงจากพ้ืนงานถึงเพดานไม่สูงนกั มกัจะใชติ้ดตั้งใน

สาํหรับสาํนกังานหรือตามบา้นเรือน 
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รูปที ่3.6-5  ลกัษณะของดวงโคมสาํหรับยดึติดกบัฝ้าหรือเพดาน 

 

3.6.2.1.3 ดวงโคมสําหรับยึดติดเข้าไปในเพดานหรือฝ้า คือ ดวงโคมท่ีติดตั้งแลว้จะตอ้งยึดติดลึกเขา้ไปในส่วน

ของเพดาน อาจจะมีส่วนท่ีเป็นฝาครอบพลาสติกปิดหน้าของดวงโคมหรือเป็นตะแกรงอลูมิเนียมปิดอยู่

ดา้นหนา้ โดยอาจจะมีส่วนท่ียื่นจากเพดานหรือไม่มีก็ได ้มีลกัษณะดงัรูปท่ี 3.6-6 ส่วนใหญ่แลว้จะใชส้ําหรับ

บริเวณท่ีมีความสูงจากพ้ืนฐานถึงเพดานไม่สูงนกั เหมาะสําหรับจะติดตั้งในสํานกังาน ตามห้างสรรพสินคา้ 

หรือหอ้งอาหาร เป็นตน้ 

 

รูปที ่3.6-6  ลกัษณะดวงโคมของหลอดฟลูออเรสเซนตช์นิดติดยดึเขา้ไปในเพดานหรือฝ้า 

3.6.2.2 พจิารณาตามลักษณะของการนําไปใช้งาน ชนิดของโคมไฟออกตามลกัษณะการนาํไปใชง้าน ดงัรูปท่ี   

3.6-7 เช่น โ คมไฟสาํหรับงานอุตสาหกรรม โ คมไฟสาํหรับบา้น โคมไฟประดบั โ คมไฟถนน นอกจากน้ียงัมี

โคมไฟท่ีออกแบบสําหรับงานพิเศษเฉพาะอย่าง เช่น โคมกนัระเบิด ท่ีใชใ้นท่ีอาจติดไฟไดง่้าย โคมกนันํ้ ากนัฝุ่น 

เป็นตน้  

 

รูปที ่3.6-7  ลกัษณะของดวงโคมตามลกัษณะการนาํไปใชง้านสาํหรับไฟถนนบริเวณโรงงานท่ีมีสารเคมี 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)   พ.ศ. 2562 
 

3-31 

3.6.2.3 พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟ หลอดไฟท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัจะมีรูปร่าง ตลอดจนคุณลกัษณะ

เฉพาะตวัเช่นกาํลงัไฟฟ้าท่ีใชต่้างกนัออก ดงันั้นโคมไฟตอ้งถูกออกแบบเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของหลอด 

และความปลอดภยัเม่ือนาํมาใชง้าน หากแบ่งโคมไฟตามประเภทของหลอดอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท

ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ โ คมไฟท่ีใชก้บัหลอดอินแคนเดสเซนต ์  โ คมไฟท่ีใชก้บัหลอดฟลูออเรสเซนต ์และโคมไฟท่ีใช้

กบัหลอด HID ดงัรูปท่ี 3.6-8 

 

   

ก)โคมไฟสาํหรับหลอดอินแคนเดส

เซนต ์

ข) โคมไฟสาํหรับหลอดฟลูออเรส

เซนต ์

ค) โคมไฟสาํหรับหลอดประเภท HID 

รูปที ่3.6-8  ลกัษณะของดวงโคมท่ีพิจารณาตามลกัษณะของหลอดไฟชนิดต่าง ๆ 

3.6.2.4 พจิารณาตามลักษณะการกระจายแสงสว่างของดวงโคม   

3.6.2.4.1  การกระจายกําลังการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคม  ดวงโคมแต่ละประเภท ท่ีถูกสร้างข้ึนมา

จะตอ้งมีการทดสอบหาค่าการกระจายกาํลงัการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมหรือหลอดไฟ (Candle 

Power Distribution) ซ่ึงหมายถึงกราฟแสดงการกระจายแสงสว่างในหน่วยของกาํลงัเทียน โดยปกติแลว้หนา้ท่ี

โดยตรงของดวงโคมจะเป็นตวัควบคุมการกระจายแสงสว่างให้ไปตกลงบนพ้ืนท่ีท่ีเราตอ้งการส่องสว่าง และ

ดวงโคมแต่ละแบบแต่ละชนิดจะมีลกัษณะการกระจายแสงสว่างไม่เหมือนกัน ซ่ึงสามารถท่ีจะหารูปร่าง

ลกัษณะการกระจายกาํลงัการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมแต่ละดวงโคมนั้น ณ มุมต่าง ๆ รอบดวงโคม

โดยให้อยู่ในแนวรัศมีเดียวกนั แลว้นาํมาบนัทึกลงในกระดาษกราฟในระบบพิกดัเชิงขั้วระยะเดียวกนั (Polar 

Coordinate) อาจจะไดเ้ส้นโคง้การกระจายกาํลงัการส่องสวา่งของแสงสวา่งของดวงโคมออกมาดงัรูป 3.6-9 
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รูปที ่3.6-9 กราฟเส้นโคง้การกระจายความเขม้การส่องสวา่งของดวงโคม 

                   

โดยปกติแลว้เส้นโคง้การกระจายกาํลงัการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมน้ีจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั

ออกไปอีกหลายแบบ แลว้แต่ชนิดของดวงโคมท่ีเรานาํมาทดสอบหรือแลว้แต่ชนิดของหลอดไฟท่ีมีรูปร่าง

แตกต่างกนัออกไป 

ประโยชน์จากเส้นโคง้การกระจายกาํลงัการส่องของแสงสว่างของดวงโคมน้ีคือ ทาํให้ทราบถึงลกัษณะการ

กระจายแสงสว่างท่ีออกจากดวงโคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใชด้วงโคมไดเ้หมาะสมกบัประเภทของ

งาน และค่าท่ีอ่านไดจ้ากเส้นโคง้การกระจายกาํลงัการส่องสวา่งของแสงสวา่งของดวงโคมน้ีเป็นค่าเฉพาะจุดใด

จุดหน่ึงเท่านั้น ไม่ใช่ค่าเฉล่ียทัว่พื้นท่ีบริเวณท่ีตอ้งการคาํนวณ บางคร้ังดวงโคมสองชุดอาจจะมีค่าปริมาณ

จาํนวนเส้นแรงของแสงสว่างรวมเท่ากนั แต่ก็ไม่จาํเป็นท่ีลกัษณะของการกระจายแสงสว่างท่ีออกจากดวงโคม

จะตอ้งเหมือนกนั หรือบางคร้ังโรงงานผูผ้ลิตดวงโคมอาจจะจดัทาํตารางแสดงค่าของการกระจายแสงสว่างท่ี

มุมต่าง ๆ มาให ้ดงัรูปท่ี 3.6-10  ทาํให้สามารถคาํนวณหรือบอกไดว้่าดวงโคมท่ีเห็นอยูน่ั้นเป็นดวงโคมท่ีมีการ

กระจายแสงสวา่งแบบใด 
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รูปที ่3.6-10  ขอ้มูลการกระจายแสงของดวงโคมดาวนไ์ลน ์

 

3.6.2.4.2  ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมประเภทต่าง  ๆดวงโคมท่ีสร้างข้ึนมามีลกัษณะของการกระจาย

แสงสว่างต่าง ๆ กนัออกไป ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของงานประเภทนั้น ๆ เม่ือมีการกระจายแสงสว่างออกเป็น

หลาย ๆ ลกัษณะ ก็จาํเป็นจะตอ้งมีการจดัหมวดหมู่หรือจาํแนกประเภทของการกระจายแสงสว่างของดวงโคม

นั้นออกไป โดยใชห้ลกัการของการกระจายแสงสวา่งในแนวด่ิงของดวงโคม โดยพิจารณาจากอตัราส่วนของปริ

มาณพลกัซ์การส่องสวา่งท่ีพุง่ออกมาจากดวงโคมท่ีลงสู่พื้นต่อปริมาณของแสงสว่างท่ีกระจายออกจากดวงโคม

ข้ึนสู่เพดาน ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของดวงโคมตามลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งได ้6 ชนิด คือ 

1) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Direct Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมีการกระจาย

แสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 90 – 100 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่พื้น และส่วนท่ีเหลือประมาณ 0 – 10 % จะ

กระจายแสงสวา่งข้ึนสู่เพดาน ดงัรูปท่ี 3.6-11 
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รูปที ่3.6-11  ลกัษณะการกระจายแสงสวา่งของดวงโคมแบบกระจายแสงสวา่งลงดา้นล่าง (Direct  Luminaire) 

 

ดวงโคมประเภทน้ีมีขอ้ดีอยูท่ี่ว่า เราสามารถท่ีจะควบคุมทิศทางของการกระจายแสงสว่างใหไ้ปตกลงพ้ืนงานท่ี

ตอ้งการไดง่้าย แต่มีขอ้ควรระวงัเวลาใชด้วงโคมประเภทน้ีคือ จะตอ้งจดัระยะห่างระหว่างดวงโคมใหเ้หมาะสม 

มิฉะนั้นอาจจะทาํให้เกิดเงาข้ึนไดร้ะหว่างจุดก่ึงกลางของดวงโคมท่ีใชใ้นการติดตั้งและอีกประการหน่ึง  ก็คือ 

ความแตกต่างระหวา่งความจา้ของแสงสวา่งท่ีสะทอ้นออกจากตวัดวงโคมกบัผนงัเพดานจะมีมาก จะตอ้งทาํการ

แกไ้ขโดยอาจจะใชว้ิธีทาสีเขา้ช่วย หรือติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีเปอร์เซ็นตใ์นการสะทอ้นแสงสวา่งสูงเขา้ช่วย 

2) ดวงโคมแบบก่ึงกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Semi – direct Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมี

การกระจายแสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 60 – 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่พื้น และท่ีเหลือ 10 – 40 % จะ

กระจายแสงสว่างข้ึนไปบนเพดาน ดงัรูปท่ี 3.6-12  ดวงโคมประเภทน้ีมีขอ้ดีอยู่ท่ีมนัสามารถลดความจา้ของ

แสงสว่างท่ีสะทอ้นระหว่างดวงโคมและเพดานได้ดีกว่าแบบแรกและมีขอ้ควรระวงัคือ เม่ือติดตั้งดวงโคม

ประเภทน้ีแลว้จะตอ้งจดัระยะห่างระหว่างดวงโคมให้เหมาะสม เพราะอาจจะทาํให้เกิดเงาข้ึนไดร้ะหว่างจุด

ก่ึงกลางของดวงโคมท่ีใชใ้นการติดตั้ง 
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รูปที ่3.6-12  ลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคมแบบก่ึงกระจายแสงสวา่งลงดา้นล่าง   

(Semi – direct Luminaire) 

    

3) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างรอบด้าน (General Diffuse Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมี

การกระจายแสงสว่างไฟฟ้ารอบดวงโคมทุกทิศทาง คือ มีการกระจายแสงสว่างลงสู่พื้น กระจายแสงสว่างข้ึนสู่

เพดานและกระจายแสงสว่างตามแนวระดบัของดวงโคมพอๆ กนั ดงัรูปท่ี 3.6-13 ดวงโคมประเภทน้ีมีขอ้ดีคือ 

ค่าความจ้าของแสงสว่างจะสมํ่าเสมอกันทั่วทั้ งห้องและดูสบายกว่าสองแบบแรก แต่มีข้อเสีย คือ  ค่า

สัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์จะมีค่าตํ่ากว่าสองแบบแรก เพราะการควบคุมแสงสว่างให้ไปตกในบริเวณท่ี

ตอ้งการไดย้ากกวา่ 

 
รูปที ่3.6-13  ลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคมแบบกระจายแสงสวา่งรอบดา้น  

(General Diffuse Luminaire) 

 

4) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึน้ด้านบนและลงด้านล่าง (Direct – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภท

น้ีเป็นดวงโคมท่ีมีการกระจายแสงสวา่งข้ึนสู่เพดานและกระจายแสงสว่างลงสู่พื้นเท่ากนั ไม่กระจายแสงสว่างสู่

แนวระดบั ดงัรูปท่ี 3.6-14 ดวงโคมประเภทน้ีมีขอ้ดีคือ ค่าความจา้ของแสงสว่างจะสมํ่าเสมอกนัทัว่ทั้งหอ้งและ

ดูสบายตาดีกว่าสองแบบแรก แต่มีขอ้เสีย คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการใชป้ระโยชน์มีค่าตํ่ากว่าสองแบบแรกและการ

ควบคุมแสงสวา่งใหไ้ปตกในบริเวณท่ีตอ้งการทาํไดย้ากกวา่ 



ตอนท่ี 2 บทที ่3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 

3-36 

 
 

รูปที ่3.6-14  ลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคมแบบกระจายแสงสวา่งข้ึนดา้นบนและลงดา้นล่าง 

(Direct – Indirect Luminaire) 

 

5) ดวงโคมแบบก่ึงกระจายแสงสว่างขึน้ด้านบน (Semi – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคม

ท่ีมีการกระจายแสงสวา่งส่วนใหญ่ประมาณ 60 - 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดข้ึนสู่เพดานและท่ีเหลือ 10 - 40 % 

กระจายแสงสวา่งลงสู่พื้น ดงัรูปท่ี 3.6-15 ดวงโคมประเภทน้ีมีขอ้ดีคือ สามารถลดการแยงตาของแสงสว่างไดดี้ 

เหมาะท่ีจะติดตั้งในบริเวณท่ีไม่ตอ้งการใหมี้การแยงตาของแสงสว่าง เน่ืองจากดวงโคมประเภทน้ีมีการกระจาย

แสงสว่างส่วนใหญ่ข้ึนสู่เพดานมากกว่าลงบนพ้ืนงาน จึงดูเหมือนว่าเพดานจะทาํหนา้ท่ีคลา้ยแหล่งกาํเนิดแสง

สว่างขนาดใหญ่แหล่งหน่ึง และจะสะทอ้นแสงสว่างลงสู่พื้นงาน เม่ือเป็นเช่นน้ีความสามารถในการสะทอ้น

แสงสว่างของเพดานจะตอ้งมีความสามารถในการสะทอ้นแสงสว่างสูงมาก และค่าความจา้ของแสงสว่างท่ี

สะทอ้นแสงสว่างออกมาระหว่างเพดานกบัดวงโคมจะตอ้งไม่แตกต่างกนัมากนกั จึงจะทาํให้ความจา้ของแสง

สว่างท่ีสะทอ้นแสงสว่างออกมาพอใกลเ้คียงกนั และระยะห่างระหว่างดวงโคมกบัเพดานจะตอ้งติดตั้งดวงโคม

ห่างจากเพดานพอสมควร 

 

 
 

รูปที ่3.6-15  ลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคมแบบก่ึงกระจายแสงสวา่งข้ึนดา้นบน  

(Semi – Indirect Luminaire) 
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6) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึน้ด้านบน (Indirect Luminaire)  ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมีการ

กระจายแสงสวา่งส่วนใหญ่ 90 – 100 % ข้ึนสู่เพดาน และท่ีเหลือ 0 – 10 % จะกระจายแสงสวา่งลงสู่พื้น ดงัรูปท่ี 

3.6-16 ดวงโคมประเภทน้ีมีขอ้ดี คือ สามารถลดหรือควบคุมการแยงตาของแสงสว่างไดดี้มากและความจา้ของ

แสงสว่างภายในห้องดูจะสมํ่าเสมอเกือบจะเท่ากนัทั้งห้อง ขอ้เสีย คือ การติดตั้งจะตอ้งติดตั้งดวงโคมให้อยูต่ ํ่า

กว่าเพดานอยา่งพอเหมาะจึงจะทาํให้แสงสว่างสะทอ้นออกจากเพดานลงมาบนพ้ืนไดส้มํ่าเสมอ และดวงโคม

ประเภทน้ีจะมีค่าสมัประสิทธ์ิการใชป้ระโยชนน์อ้ยท่ีสุดในบรรดาประเภทของดวงโคมทั้งหมด 

 

 

 
รูปที่ 3.6-16  ลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคมแบบกระจายแสงสวา่งข้ึนดา้นบน  

(Indirect Luminaire) 

 

3.6.2.4.3 ประสิทธิผลในการกระจายแสงของโคมไฟ ในการพิจารณาความประสิทธิผลการกระจายแสงของโคม

นั้น สามารถพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิการใชป้ระโยชน์ของดวงโคม (Coefficient of Utilization: CU) ตาม

แนวทางของ Illumination Engineering Society, IES) หรือ พิจารณาจากค่าตวัประกอบการใชป้ระโยชน ์

(Utilization factor, UF) ตามแนวทางของ CIE ซ่ึงทั้งสองค่าน้ีมีความหมายเหมือนกนัแสดงอตัราส่วนของฟ

ลกัซ์การส่องสวา่งตกบนพ้ืนท่ีงานต่อฟลกัซ์แสงสวา่งทั้งหมดท่ีออกจากโคม 

ค่าสมัประสิทธ์ิการใชป้ระโยชนน์ั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะการกระจายแสงสวา่งของดวงโคม สดัส่วนของหอ้ง ความ

สูงของห้อง การสะทอ้นแสงสว่างของเพดาน การสะทอ้นแสงสว่างของผนงั และการสะทอ้นแสงสว่างของ

พื้นท่ีท่ีตอ้งการส่องสว่าง โดยทัว่ไปแลว้ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์นั้น โรงงานผูผ้ลิตดวงโคมจะเป็น

ผูจ้ดัทาํตารางค่าสัมประสิทธ์ิการใชป้ระโยชน์กาํกบัมาให้ และสามารถขอรายละเอียดจากบริษทัผูผ้ลิตหรือ

ตวัแทนจาํหน่ายได ้
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1) การหาสัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ของดวงโคม (CU) ด้วยวิธีลูเมนโซนัลคาวิตี (Zonal Cavity) การหา

สัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ของดวงโคมด้วยวิธีลูเมนโซนัลคาวิตี เป็นการคาํนวณแสงสว่างของสมาคม

วิศวกรรมแสงสว่างสหรัฐอเมริกา (Illumination Engineering Society) หรือ IES เป็นการหาอตัราส่วนคาวิตี รูป

หอ้งท่ีใชใ้นการพิจารณาจะเป็นหอ้งส่ีเหล่ียม ซ่ึงสามารถหาไดจ้ากรูปท่ี 3.6-17 

อตัราส่วนคาวิตีหอ้ง  (Room Cavity Ratio) หรือ RCR     สามารถคาํนวณไดจ้าก 

 

 

             

                                                      

 

รูปที ่3.6-17  คาํศพัทเ์ฉพาะทางแสงวิธีโซนลัคาวิตี 

 

ตัวอย่างที่ 1 หอ้งขนาดกวา้ง 8 เมตร  ยาว 10 เมตร  สูง 3 เมตร พื้นท่ีทาํงานสูงจากพ้ืน 0.85 เมตร  ตามรูปท่ี 3.6-

18 โคมไฟแขวนจากเพดานลงมา 0.35 เมตร ถา้ค่าการสะทอ้นแสงเพดาน (cc) 80% การสะทอ้นแสงผนงั (w) 

50% ค่าการสะทอ้นแสงพ้ืน (fc) 20%  จงคาํนวณหาค่า  RCR   

วธีิทาํ    จากสมการท่ี 3.3        
LW

)LW(h5
RCR rc




  

          2
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)108(8.15
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hcc    คือ   ความสูงคาวิตีเพดาน 

hrc    คือ   ความสูงคาวิตีหอ้ง 

hfc    คือ   ความสูงคาวิตีพ้ืน 

cc   คือ  ค่าการสะทอ้นแสงเพดาน 

w    คือ   ค่าการสะทอ้นแสงผนงั 

fc  คือ  ค่าการสะทอ้นแสงพื้น 

โดยปกติ hfc จะอยูร่ะหวา่ง 0.76-0.85  
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                                       (3.3) 
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80%
cc 

20%
fc 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.6-18  การหาค่า  RCR  และค่า CU 

ตัวอย่างที่ 2 หอ้งตามตวัอยา่งท่ี 1 เม่ือค่า RCR = 2  ถา้ค่าการสะทอ้นแสงเพดาน (cc) 80% การสะทอ้นแสง

ผนงั  (w) 50%  ค่าการสะทอ้นแสงพ้ืน (fc)  20%  จงหาค่า CU 

วธีิทาํ     โดยเลือกดวงโคมท่ีมีการแสดงค่า CU ตามตาราง จะสามารถอ่านค่า CU ไดเ้ท่ากบั 0.66  
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2) การหาสัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ของดวงโคม (CU) ด้วยวธีิลูเมน ดชันีห้อง (room index) ดงัรูปท่ี 3.6-19 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.6-19 คาํศพัทเ์ฉพาะของการหาดชันีหอ้ง 

 

ดงันั้นการพิจารณาหาค่าดชันีของห้อง  (Room index: K) สามารถคาํนวณไดส้มการดงัน้ีเพื่อหาค่า CU ดงั

สมการท่ี 3.4 

 

 

           

จากสมการท่ี 3.3 และ 3.4 จะเห็นวา่ RCR และ K มีความสมัพนัธ์กนั แสดงไดเ้ป็น 

 
 
        

สาํหรับรูปท่ี 3.6-20 เป็นตวัอยา่งขอ้มูลดวงโคม  เม่ือคาํนวนหาค่าดชันีหอ้งก็สามารถนาํไปหาค่า CU จากตาราง 

ซ่ึงจะตอ้งทราบค่าการสะทอ้นแสงเพดาน  (c ) การสะทอ้นแสงผนงั (w) และการสะทอ้นแสงพ้ืน (f) ซ่ึง

จากตวัอย่างในตารางจะเขียนเปอร์เซนตก์ารสะทอ้นเป็นสามค่าเช่น 851 จะหมายถึง การสะทอ้นแสงเพดาน 

(c) 80%  การสะทอ้นแสงผนงั (w) 50 % ค่าการสะทอ้นแสงพ้ืน (f) 10 %   

 

 

H      คือ   ความสูงหอ้ง 

 W    คือ   ความกวา้งหอ้ง 

 L      คือ   ความยาวหอ้ง 

MH   คือ   ความสูงของดวงโคม เหนือพ้ืนท่ีทาํงาน 

c     คือ   ค่าการสะทอ้นแสงเพดาน 

 w   คือ   ค่าการสะทอ้นแสงผนงั 

f      คือ  ค่าการสะทอ้นแสงพื้น W
H

L
W

MH 
H w

c

f

พ้ืนท่ีทาํงาน 

0.85 m 
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รูปที ่3.6-20 ตวัอยา่งตารางแสดงค่า Utilization factor ของโคมประเภทหน่ึง 

 

ตัวอย่างที่ 3 หอ้งขนาดกวา้ง 8 เมตร  ยาว 10 เมตร  สูง 3 เมตร พื้นท่ีทาํงานสูงจากพ้ืน 0.85 เมตร  ตามรูปท่ี   

3.6-21  ถา้ค่าการสะทอ้นแสงเพดาน (c ) 80 % การสะทอ้นแสงผนงั (w) 50 % ค่าการสะทอ้นแสงพ้ืน (f) 

10 % จงคาํนวณหาค่า  K   

วธีิทาํ 

     5.247.2
)108(8.1
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รูปที ่3.6-21 คาํศพัทเ์ฉพาะของการหาดชันีหอ้ง 

ตัวอย่างที่ 4  หอ้งตามตวัอยา่งท่ี 3 เม่ือค่า K = 2.5  ถา้ค่าการสะทอ้นแสงเพดาน (c ) 80 % การสะทอ้นแสง

ผนงั (w) 50 %  ค่าการสะทอ้นแสงพ้ืน (f) 10 % โดยเลือกดวงโคมท่ีมีขอ้มูลแสดงค่า Utilization factor ตาม

ตาราง จงหาค่า CU  

0.85 m 

MH = 1.80 m 
50%

w 

80%
c 

10%
f 

3 m 

8 m 
10 
m 
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วธีิทาํ 

            จากตาราง เม่ือ  K = 2.5   cc   80 %   w  50 %  fc  10 %  (851)  UF = 0.65 

 

 

 

 

 

3.7 มาตรฐานระดบัความส่องสว่าง   

ค่าระดับความส่องสว่างเป็นส่ิงท่ีสําคญัยิ่งในการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือให้เกิดการประหยดั

พลงังาน หากผูอ้อกแบบใชค่้าความส่องสว่างสูงเกินความจาํเป็นจะทาํให้เกิดการส้ินเปลืองพลงังานโดยเปล่า

ประโยชน์ แต่ในทางกลบักันหากผูอ้อกแบบใช้ค่าความส่องสว่างตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น จะทาํให้สภาพการ

มองเห็นลดลงกว่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทาํงานอีกดว้ย ดงันั้นค่าความส่องสว่างจึง

ควรอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยไดจ้ดัทาํขอ้แนะนาํระดบัความส่อง

สว่างสําหรับพื้นท่ีและกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารไว ้โดยไดแ้บ่งประเภทของพื้นท่ีและกิจกรรมไวท้ั้งหมด    

31 ประเภทดงัน้ี (มาตรฐานระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพื้นท่ีต่างๆ แสดงไวใ้นภาคผนวก ก. ทา้ยบท) 

 

ประเภทของพืน้ทีแ่ละกิจกรรม 

1) พ้ืนท่ีภายในอาคารทัว่ไป 2) อาคารสาํนกังาน 3) ร้านคา้ปลีก 
4) หอ้งอาหาร และโรงแรม 5) หอ้งสมุด 6) อาคารสถาบนัการศึกษา 

โรงเรียน 
7) พ้ืนท่ีจอดรถภายในอาคารทัว่ไป 8) โรงพยาบาล 9) ร้านแต่งผม 
10) พ้ืนท่ีสาํหรับการแสดงและการบนัเทิง 11) อุตสาหกรรมอาหาร 12) อุตสาหกรรมทาํขนม เบเกอร์ร่ี 
13) อุตสาหกรรมดา้นการเกษตร  
ปศุสัตว ์

14) อุตสาหกรรมซีเมนต ์คอนกรีต และอิฐ 15) อุตสาหกรรมเซรามิกและแกว้ 

16) อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก ยาง 17) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 18) อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ 
19) อุตสาหกรรมเพชรพลอย 20) อุตสาหกรรมซกั อบ รีด 21) อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั 
22) อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ 23) อุตสาหกรรมกระดาษ 24) อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 
25) อุตสาหกรรมการพิมพ ์ 26) อุตสาหกรรมหลอมเหลก็ 27) อุตสาหกรรมทอผา้ 
28) อุตสาหกรรมรถยนต ์ 29) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และไม ้ 30) สนามบิน 
31) วดั โบสถ ์   
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3.8 วธีิการวดัค่าความส่องสว่างของพืน้ทีท่าํงาน   

ในการวดัค่าความส่องสว่าง (E) ของพื้นท่ีทาํงานเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างยิ่ง เม่ือเราตอ้งการประหยดัพลงังาน 

เพราะเน่ืองจากบางคร้ังเราอาจละเลยว่าการเปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประหยดัพลงังาน เช่น หลอดไฟ  บลัลาสต ์

โคมไฟ ซ่ึงอาจสามารถลดการใชพ้ลงังานไดจ้ริง แต่ระดบัความส่องสว่างพ้ืนท่ีทาํงานอาจลดลงไปดว้ย นั่น

หมายถึงอาจมีผลต่อความปลอดภยัในการปฏิบติังานหรือใชง้านพ้ืนท่ีนั้นๆ   

การวดัค่าความส่องสว่างพ้ืนท่ีทาํงาน ควรกระทาํทั้งก่อนและหลงัการปรับปรุงระบบแสงสว่างเพ่ือการอนุรักษ์

พลงังาน  ซ่ึงควรวดัและตรวจสอบค่าความส่องสว่างให้เป็นตามมาตรฐานในแต่ละพ้ืนท่ีดงัภาคผนวก ก  โดย

กาํหนดเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนการวดัค่าความส่องสว่างของพืน้ทีท่าํงาน   

1. เลือกเคร่ืองมือวดั 

ควรเลือกเคร่ืองมือวดัท่ีมียา่นวดัท่ีเหมาะสม เช่น หากเราตอ้งการตรวจสอบความส่องสว่างในอาคาร ก็ควรใช้

ลกัซ์มิเตอร์ (Lux meter) ท่ีมียา่นสูงสุดมากกวา่ 2,000 Lux ข้ึนไป แต่ถา้ตอ้งการตรวจสอบระดบัความส่องสว่าง

พื้นท่ีจากแสงธรรมชาติในอาคาร ควรเลือกคร่ืองวดัท่ีมียา่นสูงสุด 20,000 Lux ข้ึนไป และถา้ตอ้งการตรวจสอบ

ระดับความส่องสว่างพ้ืนท่ีจากแสงธรรมชาติเวลากลางวนันอกอาคาร ควรเลือก เคร่ืองวดัท่ีมีย่านสูงสุด 

100,000 Lux ข้ึนไป และควรเลือกเคร่ืองท่ีมีมาตรฐานรับรองดว้ย 

2. กําหนดพืน้ทีห้่องทีต้่องการวดั   

เช่น ตีตารางกาํหนดพ้ืนท่ีในหอ้งหรือบริเวณท่ีตอ้งการวดัความส่องสว่างทุกๆ 1 ตารางเมตร หรือถา้พ้ืนท่ีใหญ่

มาก อาจกาํหนด เป็นทุกๆ 2 หรือ 5 ตารางเมตรก็ได ้ซ่ึงถา้ยิง่กาํหนดจุดวดัมากเท่าใด ความละเอียดก็จะสูงข้ึน

ตามดว้ย ควรกาํหนดจุดวดัอยูต่าํแหน่งกลางของพ้ืนท่ีดว้ย 

3. ตาํแหน่งการตั้งเคร่ืองมือวดั   

เคร่ืองมือวดัความส่องสว่างเพ่ือตรวจสอบค่าความส่องสว่างพ้ืนท่ีนั้น จะวดัความส่องสว่างแนวระนาบหรือ

แนวนอนขนานไปกบัพื้น และหงายเซนเซอร์รับแสงข้ึนดา้นบน (เน่ืองจากตอ้งการตรวจสอบแสงท่ีตกกระทบ

ลงพ้ืนท่ีทาํงาน) และตั้งเคร่ืองวดัอยูร่ะดบัพ้ืนท่ีทาํงานในหอ้งนั้น เช่น ถา้ทาํงานบนโต๊ะ (ความสูงโต๊ะมาตรฐาน 

0.85 เมตร) ก็ตั้งเคร่ืองวดัระดบัโต๊ะทาํงาน และควรระวงัเร่ืองเงาของผูท้าํการวดั เน่ืองจากบางคร้ังอาจบงัเงา

แหล่งกาํเนิดแสงท่ีเขา้สู่เซนเซอร์รับแสง ดงันั้นเคร่ืองวดับางรุ่นจะมีสายต่อแยกเซนเซอร์รับแสงแยกออกจาก

ตวัเคร่ืองวดัเพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว 

4. จัดทาํตารางบันทกึค่าจากการตรวจวดั   

ควรจดัทาํตารางบนัทึกค่า E ทุก ตาํแหน่งต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้าํหนดจุดวดัในพ้ืนท่ีไว ้  
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5. คาํนวณค่าความส่องสว่างเฉล่ีย (Average illuminance, EAV) 

เราสามารถหาค่าความส่องสวา่งเฉล่ีย จากการนาํค่าความส่องสวา่งของจุด P แต่ละจุด ( PE ) หารดว้ยจาํนวนจุด

ท่ีสนใจ (n) ดงัสมการท่ี 3.6 และสาํหรับความสมํ่าเสมอของแสง (U) หาจากความส่องสว่างตํ่าสุดจากจุด P ท่ี

สนใจ ( minE ) ต่อค่าความส่องสวา่งเฉล่ีย  

 

 

 

6. ตรวจสอบค่าความส่องสว่างเฉล่ีย   

เม่ือคาํนวณค่าความส่องสว่างเฉล่ียเสร็จส้ินแล้ว ทาํการตรวจสอบค่าความส่องสว่างเฉล่ียเทียบกับตาราง

ภาคผนวก ก ตามลกัษณะพื้นท่ีใชง้าน ค่าท่ีวดัไดไ้ม่ควรตํ่ากว่าค่ามาตรฐานหลงัจากมีการปรับปรุงระบบแสง

สวา่งเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานแลว้   

7. ความสมํ่าเสมอของความส่องสว่าง (U) 

หาจากความส่องสว่างตํ่าสุดจากจุด P ท่ีสนใจ ( minE ) ต่อค่าความส่องสว่างเฉล่ีย ( avE ) ค่าความสมํ่าเสมอของ

ความส่องสวา่ง (U) ท่ีเหมาะสมสาํหรับการส่องสวา่งภายในอาคาร ควรมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 0.8 

 

3.8.1 ตวัอย่างการตรวจวดั 

ค่าดชันีช้ีวดัของระบบแสงสว่างแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คือ ค่าพลงัไฟฟ้าติดตั้งต่อพื้นท่ี ซ่ึงบอกถึงระดบัพลงั

ไฟฟ้าติดตั้งใชง้านและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในระบบของส่วนงานนั้นๆ ส่วน ค่าความสว่าง (LUX) ของ

พื้นท่ีนั้นๆ (ตามลกัษณะงานท่ีใชส้อยพ้ืนท่ีนั้น) ซ่ึงบอกถึงระดบัความสวา่งท่ีเหมาะสม โดยในแต่ละส่วนงานจะ

มีมาตรฐานของค่าความสว่างท่ีแตกต่างกันไป เช่น บริเวณทางเดินค่าความสว่างจะน้อยกว่าบริเวณพ้ืนท่ี

สาํนกังาน ฯลฯ ในการวดัค่าความสว่างเฉล่ียของพื้นท่ีนั้นๆ ควรตอ้งทาํการวดัหลายจุด ทั้งบริเวณใตโ้คมและ

ระหวา่งโคม ซ่ึงหากตรวจวดัค่าความสวา่งไดม้ากกวา่มาตรฐานกาํหนดแสดงวา่มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบ

แสงสวา่งสูงเกินจาํเป็น 

 

 

 

 

                                                      
n

E
E P

av
                                         (3.6) 
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เคร่ืองมือท่ีใ ช้ตรวจวัด 

1. เคร่ืองมือวดัค่าความสวา่ง (LUX Meter) 
2. ตลบัเมตร 

3.9 การคาํนวณความส่องสว่างแบบลูเมน (Lumen Method)   

 

วิธีน้ีเหมาะสาํหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณท่ีตอ้งการความสมํ่าเสมอของแสงทัว่ทั้งพ้ืนท่ี

เช่น สาํนกังาน สถาบนัการศึกษา หรือโรงเรียน เป็นตน้ ซ่ึงการคาํนวณแบบลูเมนน้ีจะรวมผลของการสะทอ้น

แสงของเพดาน กาํแพง และพื้นดว้ย ซ่ึงสามารถคาํนวณไดจ้าก 

 

 

         

  โดยท่ี 

    E   คือ  ค่าความส่องสวา่งเฉล่ีย (lux) 

    N   คือ จาํนวนโคม 

   L  คือ ฟลกัซ์การส่องสวา่งของหลอดต่อโคม (lm) 

   MF  คือ ตวัประกอบการบาํรุงรักษา (Maintenance Factor) 

   UF  คือ ตวัประกอบการใชง้านของโคม (Utilization Factor) 

   A   คือ พื้นท่ี (m2) 

 

หลอดไส้ 100 วตัต ์

ฟลูออเรสเซนต ์

1x36 วตัต ์

2. ตลบัเมตร  

วดัพื้นท่ีหอ้ง 

1. ค่าความสวา่ง 
+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

                                                          E   =   
A

MFUFN L 
                                                    (3.7) 
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ค่าตวัประกอบการบาํรุงรักษา เป็นค่าท่ีข้ึนอยูก่บัการบาํรุงรักษาหลอดไฟฟ้า หลอดไฟท่ีไม่ไดท้าํความสะอาดจะ

มีฝุ่ นละอองมาเกาะ มีผลทาํให้แสงท่ีออกมาจากโคมมีปริมาณลดน้อยลง นอกจากน้ีแลว้ปริมาณแสงท่ีลดลง

ข้ึนอยูก่บัความเส่ือมของหลอดไฟ (Lamp Lumen Depreciation: LLD) และเน่ืองมาจากความสกปรกของ     

โคมไฟ (Luminaire Dirt Depreciation: LDD) อีกดว้ย ดงัแสดงในรูปท่ี 3.9-1 

 

ความสกปรกของหลอดไฟและโคมไฟก่อให้เกิดการสูญเสียแสงอย่างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากความสกปรก

เน่ืองจากการสะสมของฝุ่ นละอองบนหลอดไฟหรือบริเวณผวิหนา้ของโคมไฟ โคมไฟท่ีมีลกัษณะเปิดกวา้งและ

ติดตั้งอยู่บนท่ีสูงจะมีโอกาสเกิดการสะสมของฝุ่ นละอองมากกว่าโคมไฟท่ีติดตั้งในท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี 

ความสกปรกของห้องมีส่วนทาํให้เกิดการสูญเสียทางแสงไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากฝุ่ นละอองท่ีสะสมอยูบ่นเพดาน

และผนงัหอ้งจะทาํใหป้ระสิทธิภาพของการสะทอ้นแสงลดลง  สาํหรับความเส่ือมของหลอดไฟ มีสาเหตุมาจาก

การท่ีความส่องสว่างท่ีไดจ้ากหลอดไฟทั้งหมดจะลดลงตามอายกุารใชง้าน ซ่ึงอตัราการลดลงจะข้ึนอยูก่บัชนิด

ของหลอดไฟ  ค่าตวัประกอบการบาํรุงรักษาท่ีเหมาะสมซ่ึงข้ึนอยูก่บัประเภทของหอ้งแสดงดงัตารางท่ี 3.9-1 

 

รูปที ่3.9-1  การสูญเสียทางแสงอนัเน่ืองมาจากการเส่ือมของหลอดไฟและโคมไฟ 

 

ตารางที ่3.9-1  ตวัประกอบการบาํรุงรักษา 

ประเภทของห้อง ค่าตวัประกอบการบํารุงรักษา 

สะอาด 0.8 

ปานกลาง 0.7 

สกปรก 0.6 
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ตวัประกอบการใช้งานของโคม หมายถึงอตัราส่วนปริมาณแสงท่ีออกมาจากดวงโคมและสะทอ้นเพดาน 

กาํแพง และพ้ืน ก่อนจะตกลงมาท่ีระนาบใช้งาน ต่อปริมาณแสงท่ีออกจากหลอด โดยผูผ้ลิตโคมจะเป็นผู ้

กาํหนดค่าตวัประกอบการใชง้านของโคม 

 
จากสมการท่ี 3.7 สามารถหาจาํนวนของดวงโคมไดจ้าก 

       

การท่ีจะประหยดัพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง จาํนวนดวงโคมท่ีคาํนวณไดค้วรจะใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด โดยท่ี 

 

ค่าความส่องสว่างเฉล่ียยงัคงไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดไว ้ปัจจยัท่ีสามารถช่วยให้ดวงโคมมีจาํนวนท่ีลดลง

ไดแ้ก่ 

1) ใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

2) ใชด้วงโคมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

3) หมัน่ทาํความสะอาดตวัหลอดไฟ ดวงโคม เพดาน กาํแพง และผนงัของหอ้ง อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

3.10  การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

3.10.1  ข้อกําหนดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารควบคุมตามกฎทรวงว่าด้วยการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
กฎกระทรวงกาํหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดก้าํหนดเกณฑก์าํลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้นการส่องสว่างในอาคาร ใน

กรณีท่ีมีการส่องสว่างด้วยไฟฟ้าในอาคารโดยไม่รวมพื้นท่ีท่ีจอดรถว่าจะตอ้งมีการออกแบบตามหลกัและ

วิธีการท่ียอมรับไดท้างดา้นวิศวกรรมให้ไดร้ะดบัความส่องสว่างสาํหรับงานแต่ละประเภทอยา่งเพียงพอโดยท่ี

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดตั้งสาํหรับใชส่้องสว่างภายในอาคารแต่ละประเภท จะตอ้งใชก้าํลงัไฟฟ้าไม่เกินค่าท่ีกาํหนด
ไวต้ามตารางท่ี 3.10-1 

ตารางที ่ 3.10-1 ค่ากาํลงัไฟฟ้าส่องสวา่งสูงสุดสาํหรับอาคารประเภทต่างๆ 

ประเภทอาคาร(1) ค่ากําลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด, 
วตัต์/ตร.ม. (Wm-2) ของพืน้ทีใ่ช้งาน 

(ก) สาํนกังาน สถานศึกษา 14 

(ข) โรงแรม โรงพยาบาล/ สถานพกัฟ้ืน 12 

(ค) ร้านคา้ยอ่ย หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้   หรือ  
      ซุปเปอร์สโตร์ (2)               

18 

                                                          N   =   
UFMF

AE

L 


                                                         (3.8) 



ตอนท่ี 2 บทที ่3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 

3-48 

หมายเหตุ  (1) สาํหรับอาคารท่ีมีการใ ช้งานพ้ืนท่ีหลายลกัษณะ พ้ืนท่ีแต่ละส่วนจะต้องใช้ค่าในตารางตาม
ลกัษณะการใช้งานของพ้ืนท่ีส่วนน้ันๆ  

 (2) รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างท่ัวไปท่ีใ ช้ในการโฆษณาเผยแพร่สินค้า ยกเว้นท่ีใ ช้ในตู้กระจกแสดง
สินค้าและท่ีไม่ได้ติดต้ังอย่างถาวร 

 
3.10.2  ข้อแนะนําของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารตามมาตรฐาน IES  

ข้อแนะนําของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารตามมาตรฐาน IES 

1)  ออกแบบแสงสว่างให้เหมาะกับกิจกรรมการทํางาน (แสงสว่างท่ีช้ินงาน, แสงสว่างโดยรอบท่ีไม่ใช่พื้นท่ี

ทาํงาน) โดยการออกแบบใหร้ะดบัแสงสว่างทัว่ ๆ ไปตํ่ากว่า ส่วนแสงสว่างท่ีพื้นท่ีทาํงานจะสูงกว่า ทั้งน้ีจะเนน้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน จาํเป็นตอ้งทราบตาํแหน่งพ้ืนท่ีทาํงาน เพื่อท่ีจะจดัหาระดบัแสงสว่างท่ี
เหมาะสมท่ีตาํแหน่งของพ้ืนท่ีทาํงาน 
2)  ออกแบบดวงโคมที่ให้มีประสิทธิภาพสูง ดวงโคมและระบบการออกแบบติดตั้ง ควรจะมีประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยปราศจากแสงบาดตา 
3)  ใช้หลอดไฟฟ้าทีม่ีประสิทธิภาพสูง (ค่าลูเมน/วตัตสู์ง) ในบางคร้ังการเลือกใชห้ลอดไฟฟ้าจะไม่ดูแค่ค่าลูเมนต่อ
วตัตสู์งเพียงอยา่งเดียว แต่อาจจะดูเพ่ิมเติมถึงอายกุารใชง้าน ราคา และสีแสงท่ีเปล่งออกมา   สีของแสงก็มี
ความสาํคญัเท่ากบัปัจจยัอ่ืน ๆ เน่ืองจากสีมีผลโดยตรงต่อจิตใจและพฤติกรรมมนุษยย์อ่มมีผลต่อประสิทธิภาพ
การทาํงานและอารมณ์ 
4)  ใช้ดวงโคมประสิทธิภาพสูง  ประสิทธิภาพของดวงโคม จะเป็นการเพ่ิมสัมประสิทธ์ิการใชป้ระโยชน์

นอกจากน้ียงัรวมถึงการทาํความสะอาด และความสะดวกในการเปล่ียนหลอดไฟ 
5)  ใช้ดวงโคมทีค่วบคุมความร้อน เพ่ือลดความร้อนท่ีเกิดจากหลอดไฟ  
6)  ใช้สีอ่อนกับอาคาร การดูดกลืนแสงสว่างอนัเน่ืองมาจากการสะทอ้นแสงตํ่า จะเป็นการลดประสิทธิภาพแสง
สวา่ง จึงจาํเป็นตอ้งใชห้ลอดไฟเพ่ิมข้ึน 
7)  ใช้หลอดอินแคนเดสเซนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ถา้มีความประสงคท่ี์จะตอ้งใชห้ลอดอินแคนเดสเซนตค์วร
เลือกใชห้ลอดขนาดวตัตสู์ง ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีกวา่และควรใชคู่้กบัเคร่ืองหร่ีไฟ 
8)  ปิดไฟเม่ือไม่ใช้  ปิดไฟเม่ือไม่ใชจ้ะช่วยประหยดัพลงังานและลดตน้ทุน 
9) ควบคุมแสงบาดตาท่ีหน้าต่าง แสงบาดตาท่ีเขา้จากหน้าต่างมายงัสายตาจะส่งผลต่อความสบายตาและ

ความสามารถในการมองเห็น อาจจะลดความสามารถในการทาํงานลง 
10) แสงธรรมชาติ ประสิทธิผลของแสงธรรมชาติข้ึนอยูก่บัการผสมระหว่างแสงธรรมชาติ และแสงจากหลอด
ไฟฟ้า ข้ึนอยูก่บัออกแบบควบคุมแสงสวา่งอยา่งเหมาะสม 
11)  การบํารุงรักษา การบาํรุงรักษาดี จะใชจ้าํนวนดวงโคมนอ้ยกว่า แต่ใหแ้สงสว่างเท่าเดิม  การบาํรุงรักษาจะ
รวมทั้งการเปล่ียนหลอดไฟ และการทาํความสะอาดดวงโคมตามกาํหนด 
12) ปฏบัิตติามคู่มือการใช้งาน และการบํารุงรักษา การออกแบบแสงสว่างท่ีดีและประหยดัผูอ้อกแบบแสงสว่าง
ควรจะติดป้ายบอกวิธีใชง้านไวด้ว้ย พลงังานจะสูญเปล่าถา้ผูใ้ชอ้าคารไม่รู้จกัการบาํรุงรักษา  
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3.11 การตรวจวนิิจฉัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งนั้น เหตุของการสูญเสียพลงังาน ดงันั้นควรทาํการตรวจวินิจฉยัเพ่ือ

หาส่ิงผดิปกติ เพ่ือทาํการแกไ้ขอยา่งสมํ่าเสมอดงัตาราง 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี

1. ตรวจสอบการทาํความ 
สะอาดหลอดโคมไฟฟ้า 

หลอดและโคมไฟฟ้าสกปรกจะ

ส่งผลใหป้ริมาณแสงสวา่งลดลง 

 

 

 หลอดและโคมท่ีอยูน่อกหอ้งปรับ

อากาศควรทาํความสะอาดทุก

เดือนหรือตามสภาพ 
 หลอดและโคมท่ีอยูใ่นหอ้งปรับ

อากาศควรทาํความสะอาดทุก  6 
เดือนหรือตามสภาพ 

2. ตรวจวดัค่าความส่องสว่าง 
(Lux)  

ค่าความสวา่งในแต่ละพื้นท่ีไม่

ควรเกินมาตรฐาน 

 ลดจาํนวนหลอดลง 1 หลอดต่อ
โคม 

 ติดตั้งแผน่สะทอ้นแสงและลด

หลอด 
 ติดตั้งอุปกรณ์หร่ีแสง 
 ลดขนาดของหลอดไฟฟ้า 

3. ตรวจสอบจํานวนสวติซ์

ควบคุม 
จาํนวนสวิตซ์ควบคุมจะตอ้งมี

จาํนวนเหมาะสมในการใชง้าน 

 ติดตั้งสวิตซ์เพิ่ม 
 ติดตั้งสวิตซ์กระตุกใหก้บั

หลอดไฟท่ีสามารถปิดได ้
 ยา้ยตาํแหน่งสวติซ์ใหอ้ยูใ่นจุดท่ี

ใชง้านไดส้ะดวก 
4. ตรวจสอบการเปิดไฟฟ้าแล้ว

ไม่เกิดประโยชน์ 
หลอดไฟฟ้าทุกหลอดจะตอ้งได้

ประโยชนเ์ม่ือเปิดใชง้าน 

 รณรงคใ์หแ้ต่ละพื้นท่ีปิดเม่ือไม่

เกิดประโยชน ์
 ออกขอ้กาํหนดใหปิ้ดไฟใน

ช่วงเวลาพกั 
 ติดป้ายช้ีบ่งและสติกเกอร์สีท่ี

สวิตซ์ 
5. ตรวจสอบระดบัความสูงใน

การตดิตั้งหลอดฟลูออเรส

เซนต์ 

หลอดฟลูออเรสเซนตค์วรติดตั้ง

ท่ีความสูงไม่เกิน 4 เมตร 

 ลดระดบัความสูงใหใ้กลก้บัจุดใช้

งานใหม้ากท่ีสุด แลว้ลดจาํนวน
หลอดไฟฟ้า 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี

6. ตรวจสอบตาํแหน่งโคมไฟฟ้า

ตรงกับจุดใช้งาน 
โคมไฟฟ้าควรจะตรงกบัจุดใชง้าน  ยา้ยตาํแหน่งโคมไฟฟ้าใหต้รง

กบัจุดใชง้าน 
 จดัผงัการทาํงานใหต้รงกบั

โคมไฟฟ้า 
 ใชห้ลอดไฟฟ้าเฉพาะจุดแทน

หลอดไฟฟ้าท่ีไม่ตรงจุดใช้

งาน 
7. ตรวจสอบการให้แสงสว่างจาก

แบบรวมเป็นแบบเฉพาะจุด 
การใหแ้สงสวา่งแบบรวมจะ

ส้ินเปลืองพลงังานมากกวา่การให้

แสงสวา่งเฉพาะจุด 

 ติดตั้งแสงสวา่งเฉพาะจุดแลว้

ทาํการลดแสงสวา่ง แบบรวม 

8. ตรวจสอบขนาดของหลอด

ไฟฟ้า 
ขนาดหลอดไฟฟ้าควรเหมาะสม

กบัการใชง้าน 

 ลดขนาดหลอดฟลูออเรส

เซนตจ์าก 40 W เป็น 36 W
หรือ 18 W 

 ลดขนาดหลอดแสงจนัทร์จาก 
400 W  เป็น 250 W 

 ลดขนาดหลอดฮาโลเจน 
9. ตรวจสอบชนิดของหลอดให้

เหมาะสมกับการใช้งาน 
ชนิดหลอดท่ีติดตั้งไม่เหมาะสมกบั

การใชง้านจริง 

 เปล่ียนจากหลอดแสงจนัทร์

เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต ์
หรือเมทลัฮาไลต ์

 เปล่ียนหลอดอินแคนเดส

เซนต ์เป็นหลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต ์

10. ตรวจสอบการใช้แสงสว่างจาก
ธรรมชาตแิทนแสงประดษิฐ์ 

ใชแ้สงธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด  ติดตั้งแผน่โปร่งแสงท่ีผนงั 
 ติดตั้งแผน่โปร่งแสงบน

หลงัคาโดยใชแ้ผน่โปร่งแสงท่ี

กนั UV และความร้อน 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี

11. ตรวจสอบการใช้แสงสว่าง
ภายนอกอาคาร 

ไม่ควรติดตั้งไฟท่ีถนนและร้ัวเกิน

ความจาํเป็น 

 เลือกใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพแสงสูง 
 ใชโ้ซลาร์เซลล ์
 ลดขนาดของหลอดไฟ 
 ติดตั้ง Timer หรือ Sensor วดั

แสง 
 ติดตั้งอุปกรณ์หร่ีแสงอตัโนมติั 

12. ตรวจสอบชนิดบัลลาสต์ บลัลาสตแ์กนเหลก็ธรรมดามีการ

สูญเสียประมาณ 10 W  

บลัลาสตแ์กนเหลก็สูญเสียตํ่ามีการ

สูญเสียประมาณ 5.5 W 

บลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์มีการ

สูญเสียประมาณ 1 W 

 เปล่ียนบลัลาสตจ์ากแกนเหลก็

ธรรมดาเป็นบลัลาตแ์กนเหลก็

สูญเสียตํ่า 
 เปล่ียนบลัลาสตแ์กนเหลก็

ธรรมดาเป็นบลัลาสต์

อิเลก็ทรอนิกส์ 

13. ตรวจสอบชนิดโคมไฟฟ้า โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพตํ่ามีค่าการ

สะทอ้นแสงตํ่า 

 ติดตั้งแผน่สะทอ้นแสงแลว้ลด

จาํนวนหลอดไฟฟ้าต่อโคม 
 เปล่ียนโคมไฟฟ้าใหม่ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนแลว้ลด

จาํนวนหลอดต่อโคม 
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3.12  แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานน้ีมีประโยชนใ์นการคน้หาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานก่อนท่ี

จะดาํเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือหาผลการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 

รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

1. การลดจาํนวนหลอดไฟฟ้าท่ีเกินความจาํเป็น   เพราะ…    

2. การเพ่ิมสวิทชไ์ฟฟ้าเพ่ือใหปิ้ดไฟบริเวณไม่ใชง้านได ้   เพราะ…    

3. การปิดไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ีท่ีไม่ใชง้าน   เพราะ…    

4. การใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตแ์ทนหลอดแสงจนัทร์   เพราะ…    

5. การใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตแ์ทนหลอดอินแคนเดสเซนต ์   เพราะ…    

6. การใชห้ลอดโลหะฮาไลดแ์ทนหลอดฮาโลเจน   เพราะ…    

7. การใชห้ลอดโลหะฮาไลดแ์ทนหลอดแสงจนัทร์   เพราะ…    

8. การลดขนาดหลอดแสงจนัทร์และหลอดอื่นๆ    เพราะ…    

9. การใชห้ลอด T5 แทนหลอด T8   เพราะ…    

10. การใชห้ลอด LED แทนหลอดชนิดอื่น   เพราะ…    

11. การใชบ้ลัลาสตแ์กนเหลก็สูญเสียตํ่า   เพราะ…    

12. การใชบ้ลัลาสตอ์ิเลก็ทรอนิกส์   เพราะ…    

13. การใชโ้คมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง   เพราะ…    

14. การใชแ้ผ่นสะทอ้นแสงท่ีโคมเดิม   เพราะ…    

15. การใชอุ้ปกรณ์หร่ีแสงสว่างอตัโนมติั   เพราะ…    

16. การใชโ้ฟโตส้วิทชก์บัหลอดภายนอกโรงงาน   เพราะ…    

17. การใชแ้สงธรรมชาติแทนแสงประดิษฐ ์   เพราะ…    

18. การใชโ้ซล่าเซลกบัระบบแสงสวา่ง   เพราะ…    

19. การใหค้วามสว่างเฉพาะจุดแทนความสว่างแบบทัว่บริเวณ   เพราะ…    

20. การติดตั้งสวิทชก์ระตุกกบัโคมไฟฟ้าท่ีสามารถปิดได ้   เพราะ…    

21. การใชร้ะบบรีโหมดเพ่ือปิด/เปิดไฟฟ้าแสงสว่าง   เพราะ…    

22. การใช ้Light pipe เพ่ือนาํแสงธรรมชาติมาใชง้าน   เพราะ…    
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3.13 โปรแกรมวเิคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

เพื่อลดความยุง่ยากซบัซอ้นในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษพ์ลงังาน จึงทาํเป็นโปรแกรม Microsoft Excel โดย

ผูใ้ชน้าํขอ้มูลเบ้ืองตน้ และขอ้มูลตรวจวดักรอกลงในช่องวา่ง โปรแกรมจะคาํนวณผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ี

ถูกตอ้งไดท้นัที 

มาตรการ 1 การลดหลอดโดยใช้โคมสะท้อนแสง 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานแห่งหน่ึงติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนตข์นาด 36 วตัต ์จาํนวน 100 หลอดในพ้ืนท่ีการผลิต เพื่อใหเ้กิดการ
ประหยดัพลังงาน ทางโรงงานต้องการติดตั้ งโคมสะท้อนแสงท่ีมีประสิทธิภาพในการลดหลอดไฟฟ้าลง
คร่ึงหน่ึง เพื่อใชง้านในการผลิต 10 ชัว่โมงต่อวนั 300 วนัต่อปี อตัราค่าไฟฟ้า  3 บาทต่อหน่วย จากการสํารวจ 
พบว่า สามารถลดหลอดไฟฟ้าได ้50 หลอดโดยการปรับปรุงน้ีไม่ก่อผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและผูท้าํ
งาน 

 

 

 

 

 
รูปที ่2.13-1 โคมก่อนปรังปรุง   รูปที ่2.13-2โคมทีนํ่ามาใช้ 

2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีหลอดไฟฟ้ารวมบลัลาสตใ์ช ้

                          = กาํลงัไฟฟ้าต่อชุด (kW)x จาํนวนชุด x ชัว่โมงใชง้านต่อปี x เปอร์เซ็นตก์ารใช้
งาน 

2.2 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 

       PB           = เงินลงทุน (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัลงในช่องสีฟ้า 
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หน่วย ตัวย่อ ปริมาณ แหล่งข้อมูล
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1ชัว่โมงการเปิดใชง้านใน 1 ปี h/y h 3,000.00 การใชง้าน
1.2 เปอร์เซ็นตก์ารใชง้าน % LF 100.00 การใชง้าน
1.3 ค่าพลงังานไฟฟ้าต่อหน่วย ฿/kWh CE 3.00 บิลไฟฟ้า
1.4 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง บาท CI 10,000.00 ประเมิน
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 พลงัไฟฟ้าจากหลอดและบลัลาสต์ kW PO 0.05 จากหลอดไฟ
      ก่อนปรับปรุงต่อหลอด
2.2 จาํนวนหลอดก่อนปรับปรุง หลอด nO 100.00 สาํรวจ
2.3 จาํนวนหลอดหลงัปรับปรุง หลอด nN 50.00 สาํรวจ
3.การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 พลงังานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง
             Eo = Po x nO x h x LF kWh/y EO 13,800.00
3.2 พลงังานไฟฟ้าหลงัใ ส่แผ่นสะทอ้นแสง 
             EN = Po x nN x h x LF kWh/y EN 6,900.00
พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง        ES = EO - EN kWh/y ES 6,900.00
ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง       SE = ES x CE ฿/y SE 20,700.00
4.การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน           PB = CI/SE y PB 0.48
5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง kWh/y ES 6,900.00
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง ฿/y SE 20,700.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน y PB 0.48

รายละเอยีด
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มาตรการที ่2 การใช้บัลลาสต์แกนเหล็กสูญเสียตํา่ 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานแห่งหน่ึงติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ็นตข์นาด 36 วตัต ์จาํนวน 100 หลอดในพ้ืนท่ีการผลิตซ่ึงบลัลาสตเ์ป็น
แบบแกนเหล็กธรรมดาขนาด 10 วตัต ์ทางโรงงานตอ้งการเปล่ียนไปใชบ้ลัลาสตแ์กนเหล็ก สูญเสียตํ่า 6 วตัต ์
เพื่อใชง้านใน10 ชัว่โมงต่อวนั 300 วนัต่อปี อตัราค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       รูปที ่2.13-3 บัลลาสต์ก่อนปรับปรุง        รูปที ่2.13-4 บัลลาสต์ทีนํ่ามาใช้ 
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีบลัลาสตใ์ช ้

           = กาํลงัไฟฟ้าต่อหลอด (kW) x จาํนวนบลัลาสต ์x ชัว่โมงใชง้านต่อปีx เปอร์เซนตก์ารใช้
งาน  

2.2 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 

PB = เงินลงทุน (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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หน่วย ตัวย่อ ปริมาณ แหล่งทีม่าข้อมูล

1.ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ชัว่โมงการเปิดใชง้านใน 1 ปี h/y h 3,000.00 การใชง้านจริง

1.2  เปอร์เซ็นตก์ารใชง้าน % LF 100.00 การใชง้านจริง

1.3  ค่าพลงัไฟฟ้าต่อหน่วย ฿/kWh CE 3.00 บิลไฟฟ้า

1.4  ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง บาท CI 10,000.00 ประเมิน

2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 พลงัไฟฟ้าจากบลัลาสตเ์ดิม kW PO 0.010 ขอ้มูลบลัลาสต์

2.2  พลงัไฟฟ้าจากบลัลาสตใ์หม่ kW PN 0.006 ขอ้มูลบลัลาสต์

2.3  จาํนวนบลัลาสตท่ี์จะเปล่ียน n 100.00 การสาํรวจ

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 พลงังานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง
       EO =POx n x h x LF kWh/y EO 3,000.00
3.2 พลงังานไฟฟ้าหลงัติดตั้งบลัลาสตใ์หม่ 
       EN =PNx n x h x LF kWh/y EN 1,800.00
3.3 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง    ES = EO- EN kWh/y ES 1,200.00
3.4 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง    SE = ES x CE ฿/y SE 3,600.00
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน                   PB = CT/ST y PB 2.78
5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง kWh/y ES 1,200.00
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง ฿/y SE 3,600.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน y PB 2.78

รายละเอียด
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มาตรการที ่3 การเปล่ียนหลอดแสงจันทร์เป็นหลอดเมทลัฮาไลน์ 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานแห่งหน่ึงติดตั้งหลอดแสงจนัทร์ขนาด 400 วตัต์ จาํนวน 10 หลอดในพื้นท่ีการผลิต เพื่อให้เกิดการ
ประหยดัพลงังาน ทางโรงงานตอ้งการเปล่ียนไปใชห้ลอดเมทลัฮาไลดข์นาด  250 วตัตจ์าํนวน 12 หลอด เพื่อใช้
งานใน 10 ชัว่โมงต่อวนั 300 วนัต่อปี อตัราค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย โดยการปรับปรุงน้ีไม่ก่อผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตและผูท้าํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                รูปที ่2.13-5 หลอดก่อนปรับปรุง      รูปที ่2.13-6 หลอดทีนํ่ามาใช้ 
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีหลอดไฟฟ้าใช ้ 

              = กาํลงัไฟฟ้าต่อหลอด(kW) x จาํนวนหลอด x ชัว่โมงใชง้านต่อปี x เปอร์เซนตก์ารใชง้าน  
2.2 สมการทีใ่ช้วเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1 ระยะเวลาการคืนทุน (y) 

PB       = เงินลงทุน (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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รายละเอยีด หน่วย สัญลกัษณ์ ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1.ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1  ชัว่โมงการเปิดใชง้านต่อปี h/y h 3,000.00 การใชง้านจริง
1.2  เปอร์เซ็นต์การใชง้าน % UF 100.00 การใชง้านจริง
1.3  ราคาพลงังานไฟฟ้าต่อหน่วย บาท/kWh CE 3.00 บิลไฟฟ้า
1.4  ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง บาท CI 20,000.00 ประเมิน
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1  จาํนวนหลอดแสงจนัทร์ หลอด n1 10.00 สาํรวจ
2.2  พลงัไฟฟ้าต่อหลอดแสงจนัทร์ W W1 400.00 ขอ้มูลหลอดไฟ
2.3  พลงัไฟฟ้าจากหลอดเมทลัฮาไลด์ W W2 250.00 ขอ้มูลหลอดไฟ
2.4  จาํนวนหลอดเมทลัฮาไลด์ หลอด n2 12.00 สาํรวจ
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 พลงังานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง kWh/y EO 12,000.00

3.2 พลงังานไฟฟ้าหลงัปรับปรุง kWh/y EN 9,000.00
3.3 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง kWh/y Es 3,000.00
       Es  =  Eo – En
3.4 ราคาพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง   B/y SC 9,000.00
       Sc  =  Es  x  CE
4. การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน y PB 2.22
       PB = CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 3,000.00

5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC บาท/ปี 9,000.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 2.22  
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3.14 กรณศีึกษา 

กรณีศึกษาถือเป็นตน้แบบของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีประสบผลสาํเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานท่ีโรงงานสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 

กรณศีึกษาที ่1: การเลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยเน้นให้ค่าวตัต์ต่อตารางเมตรตํา่ 

1.ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

สํานกังานแห่งหน่ึงมีพื้นท่ีใชง้าน 2m1210 ตอ้งการความส่องสว่าง 500 lux  มีเปอร์เซนตก์ารสะทอ้นแสง 
80/50/20% ( / / )cc w fc   ค่าMF 0.70  โดยตอ้งการใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีค่าวตัตต่์อตารางเมตรตํ่า 

                                           
LW

)LW(h5
RCR RC




  

                                           5.1
1210

)1210(65.15
RCR 




  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.14-1  ขอ้มูลและขนาดหอ้ง 10 x 12 ตารางเมตร 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเพ่ือใหไ้ดค่้าความส่องสวา่งเหมาะสมกบัการใชง้านและมีค่าวตัตต่์อตาราง

เมตรตํ่าท่ีสุด จะส่งผลใหล้ดการใชพ้ลงังานในขณะใชง้าน 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการออกแบบโดยการเลือกโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแต่ละชนิดเพ่ือเปรียบเทียบค่าวตัตต่์อตารางเมตร และ

วิเคราะห์ผลการประหยดัพลงังานก่อนเลือกใชง้าน 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
คดัเลือกโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและบลัลาสตแ์ต่ละชนิด เพื่อวิเคราะห์ค่าวตัตต่์อตารางเมตร ดงัน้ี 
ก) กรณเีลือกใช้โคมธรรมดา 3 36 W  RCR = 1.5 หลอดธรรมดา 36 W ฟลกัซ์แสงสวา่ง 2600 lm  
ตารางแสดงตวัอยา่งขอ้มูลโคมธรรมดา แผน่สะทอ้นแสงอลูมิเนียมอโนไดซ์  ประสิทธิภาพดวงโคม 68.9% เม่ือ

พ้ืนท่ีทาํงาน 

0.85 m 

2.5 m hRC     1.65  
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หอ้งมีเปอร์เซนตก์ารสะทอ้นแสง 80/50/20% ( / / )cc w fc   1.5RCR   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตาราง    เม่ือค่า  RCR = 1.5 ดงันั้น ค่า CU อยูร่ะหวา่ง  0.74 0.66
0.70

2
CU

   
 

  

    N = 
MFCU    n   

A  E

L 


        

= 7.15
70.00.70  3600lm 2

m12m10500lux  





โคม 

  เลือกใช ้ =  16 โคม 

                E = 
A

MFCU    n     N L 
        

= lux509
m12m10

70.070.0 3 lm2600 โคม 16





 

    2m/W  = 
MF  CU  lm/W  

 E


 

                                                           = 2m/W57.18
70.0 70.0lm/W  56

lux 509



 

ข) ถ้าเลือกโคมประสิทธิภาพสูงและหลอดลูเมนสูง ฟลกัซ์แสงสว่าง 3450 lm ใชบ้ลัลาสตแ์บบธรรมดามีการ
สูญเสีย 10 W ต่อหลอด ประสิทธภาพ =   3450/46 =75 lm/W  

ตารางแสดงตวัอยา่งขอ้มูลโคม แผน่สะทอ้นแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพสูง  ประสิทธิภาพดวงโคม 80.51% 
เม่ือหอ้งมีเปอร์เซนตก์ารสะทอ้นแสง 80/50/20% ( fcwcc  // ) 1.5RCR   

W363
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2 X 36 W 

 
 

จากตาราง เม่ือค่า  RCR = 1.5 ดงันั้น ค่า CU อยูร่ะหวา่ง  0.834 0.729
0.82

2
CU

   
 

 

    N = 
MFCU    n   

A  E

L 


        

= 15
70.00.82  2lm 3450

m12m10500lux  





โคม 

  เลือกใช ้ =  16 โคม    

    E = 
A

MFCU    n     N L 
        

= lux528
m12m10

70.082.0 2 lm3450 โคม 16





  

   2m/W   =  
MF  CU  lm/W  

 E


   

  = 2m/W27.12
70.0 82.0lm/W  75

lux 528



 

ค) กรณเีลือกใช้โคมประสิทธิภาพสูง,หลอดลูเมนสูงและบัลลาสต์การสูญเสียตํา่ หลอดลูเมนสูง 36 W ฟลกัซ์
แสงสวา่ง 3450 lm บลัลาสตสู์ญเสียตํ่า จะมีการสูญเสีย 6 W ต่อหลอด 

              W/lm จะมีค่า W/lm82
W42

lm3450

W)636(

lm3450



   

             ดงันั้น  22 m/W22.11
70.082.0W/lm82

lux528
m/W 


  

ง)  กรณใีช้โคมประสิทธิภาพสูง, หลอดลูเมนสูง และบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์  หลอด W361   ถา้ใชบ้ลัลาสต์
อิเลก็ทรอนิกส์จะมีกาํลงัไฟฟ้าอินพทุเท่ากบั 36 W 

Light Output Ratio 
Luminaire: 80.51%  

 DLOR (L) : 80.51% 
ULDR(L) 0.0%  
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            W/lm จะมีค่า Wlm
W

lm
/95

36

3450
  

           ดงันั้น  22 m/W68.9
70.082.0W/lm95

lux528
m/W 


  

5) วเิคราะห์ค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุนก่อนตดัสินใจเลือกใช้ 

การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนของการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพ่ือเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจดงัน้ี 

ตารางที ่3.14-1 การเปรียบเทียบการประหยดัพลงังานของสถานท่ีทาํงานขนาด 2m1210  
เปอร์เซนตก์ารสะทอ้นแสง 80/50/20% ( / / )cc w fc    

ขอ้มูลเปรียบเทียบ 
โคมทัว่ไป โคมประสิทธิภาพสูง 

8 3 36T W   8 2 36T W   8 2 36T W   
จาํนวนหลอดต่อโคม 3 36W  2 36W  2 36W  
ขนาดพ้ืนท่ีใชง้าน  

10 12  10 12  10 12  
ความส่องสวา่งท่ีได ้(lux) 509 528 528 

ขอ้มูลบลัลาสต ์ ธรรมดา สูญเสียตํ่า อิเลก็ทรอนิกส์ 

กาํลงัสูญเสียบลัลาสต ์(W) 10 6 0 

ขอ้มูลหลอดไฟ T8 ขนาด 36 W ธรรมดา ลูเมนสูง ลูเมนสูง 

ฟลกัซ์แสงสวา่งต่อหลอด (lm) 2600 3450 3450 

ฟลกัซ์แสงสวา่งต่อโคม (lm) 3 2600 7800   2 3450 6900   2 3450 6900   
กาํลงัไฟฟ้าหลอด (W) 36 36 36 

กาํลงัไฟฟ้าอินพตุต่อหลอด (W) 10+36=46 6+36=42 36+0=36 

กาํลงัไฟฟ้าหลอดต่อโคม (W) 3 36 108   2 36 72   2 36 72   
กาํลงัไฟฟ้าอินพตุต่อโคม (W) 3 46 138   2 42 84   2 36 72   
ประสิทธิภาพแสงสวา่งหลอด (lm/W) 2600/36 = 56 3450/36 = 95 3450/36 = 107 

ประสิทธิภาพแสงสวา่งรวมบลัลาสต ์(lm/W) 2600/46 = 56 3450/42 = 82 3450/36 = 95 

อายกุารใชง้าน (h) 13,000 16,000 20,000 

ขอ้มูลหลอดไฟ T8 ขนาด 36 W ธรรมดา ลูเมนสูง ลูเมนสูง 

ความถูกตอ้งของสี (CRI) 77 85 85 

ราคาหลอด (บาท) 41 55 55 

ราคาหลอดต่อโคม (บาท) 3 41 123   2 55 110   110 

ขอ้มูลดวงโคม    

2( )m
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ประสิทธิภาพดวงโคม (%) 68.9% 80.5% 80.5% 

CU (%) 0.70 0.82 0.82 

MF (%) 0.70 0.70 0.70 

จาํนวนโคมทั้งหมด (โคม) 16 16 16 
กาํลงัไฟฟ้าเพื่อประหยดัพลงังาน  
(วตัต/์ตารางเมตร) 

18.57 11.22 9.68 

 

000,1

◌่วค่าไฟต่อหนานชัว่โมงทาํงจาํนวนโคม)W(อินพตุกาํลงัไฟฟ้า
)ปี/บาท(ค่าไฟฟ้า


  

ก)  โคมธรรมดา 3 x 36 W และบัลลาสต์ธรรมดา  กาํลงัไฟฟ้าต่อโคม 138 วตัต ์ 16 โคม ใชง้าน 12 ชัว่โมงต่อวนั  
7 วนัต่อสปัดาห์ และใน 1 ปี จะมี 52 สปัดาห์ 
 จาํนวนชัว่โมงทาํงานทั้งหมดต่อปี   =   12 7 52 4368        ชัว่โมง/ปี 
         ถา้การไฟฟ้าคิดค่าไฟหน่วยละ    =     3        บาท  

บาท934,28
000,1

บาท3ชัว่โมง368,4โคม16W138
)ปี/บาท(ค่าไฟฟ้า 


  

  ใน 1 ปี ตอ้งเสียค่าไฟ      =    28,934          บาท 
ข)  โคมประสิทธิภาพสูงและบัลลาสต์การสูญเสียตํา่ 

          บาท612,17
000,1

บาท3ชัว่โมง368,4โคม16W84
)ปี/บาท(ค่าไฟฟ้า 


  

        ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัไดต่้อปี   =  28,934 – 17,612 = 11,322        บาท 
ค)  ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนหลอด T8 ธรรมดา เม่ือหมดอายุ  โดยหลอด T8 ธรรมดา W363  มีอาย ุ     

การใชง้าน 13,000 ชัว่โมง  และใชง้าน 4,368 ชัว่โมงต่อปี  ราคาหลอด T8 ธรรมดา 41 บาท 

  
อายหุลอด

ชัว่โมงราคาหลอดจาํนวนโคม◌่อโคมจาํนวนหลอดต
)ปี/บาท(ดเปล่ียนหลอค่าใชจ่้าย


  

 
ชัว่โมง000,13

ชัว่โมง368,4บาท41โคม16โคม/หลอด3
)ปี/บาท(ดเปล่ียนหลอค่าใชจ่้าย


  

  ค่าเปล่ียนหลอดทั้งหมดต่อปี          =    661        บาท/ปี 
ง)  รวมค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนหลอด เม่ือหลอดหมดอายุ เป็นการรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งปี   
  = (28934+661)-(17612+480) = 29595-18092 = 11,503 บาท ดงัตารางท่ี  3.14-2 
   ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีประหยดัได ้ =  11,503      บาท 
จ)  ถ้าต้องการเปล่ียนเป็นโคมประสิทธิภาพสูง 2 x 36W เปล่ียนบัลลาสต์เป็นชนิดการสูญเสียตํ่า และเปล่ียนมา
ใช้หลอด T8 ลูเมนสูง ถา้ราคาโคม/ชุด ประมาณ 1,610 บาท 
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   ราคาโคมทั้งหมด บาท760,25161016   

   ระยะเวลาคืนทุน   25,760/11,503  2.24 ปี  (ดงัตารางท่ี 3.14-2) 

ตารางที ่3.14-2  การเปรียบเทียบเพ่ือคาํนวณค่าใชจ่้าย และจุดคุม้ทุนของสถานท่ีทาํงานขนาด 2m1210  

ขอ้มูลเปรียบเทียบ 
โคมทัว่ไป โคมประสิทธิภาพสูง 

T8  (3 36W) T8 (2 36W) T8 (2 36W) 

จาํนวนหลอดต่อโคม 3 36W 2 36W  2 36W 

กาํลงัไฟฟ้าอินฟุตต่อโคม (W) 138 84 72 

ราคาหลอดไฟ (บาท) 41 55 55 

บลัลาสต ์ ธรรมดา สูญเสียตํ่า อิเลก็ทรอนิกส์ 

อายกุารใชง้าน (ชัว่โมง) 13,000 16,000 20,000 

การหาค่าใชจ่้ายและจุดคุม้ทุน    

จาํนวนโคม 16 16 16 

กาํลงัไฟฟ้าอินพตุทั้งหมด (W) 138 16 = 2,208   84 16 = 1,344  72 16 = 1,152 

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท/kWh) 3 3 3 

ชัว่โมงการทาํงานต่อวนั 12 12 12 

วนัทาํงานต่อสปัดาห์ 7 7 7 

สปัดาห์ทาํงานต่อปี 52 52 52 

จาํนวนชัว่โมงทาํงานทั้งหมดต่อปี 4,368 4,368 4,368 

ค่าไฟฟ้าต่อปี (บาท) 28,934 17,612 15,096 

ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัไดต่้อปี (บาท) - 11,322 13,838 

ค่าเปล่ียนหลอดไฟทั้งหมดต่อปี (บาท) 661 480 384 

ค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมด  (บาท) 29,595 18,092 15,480 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีประหยดัได ้(บาท) - 11,503 14,115 
เปล่ียนโคมและเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ (16 
โคม)    

ราคาโคมและอุปกรณ์ต่อโคม - 1,610 1,870 

ราคารวมทั้งหมด (บาท) - 25,760 29,920 
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กรณศีึกษาที ่2:  การลดโคมไฟแสงสว่างทีไ่ม่จําเป็น  

1.ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
จากการสาํรวจพบว่าในโรงงานมีช่องแสงท่ีนาํแสงสว่างธรรมชาติจากภายนอกเขา้มาใชใ้ห้ความสว่างแก่พื้นท่ี

และมีการติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนตใ์นบริเวณพ้ืนท่ีใชง้าน  ดงันั้นการเปิดใชง้านหลอด HID ขนาด 400 วตัต ์
ซ่ึงติดตั้งไวสู้งมากจึงไม่เกิดประโยชนใ์นการใชง้าน  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การเปิดใชง้านระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่ีมากเกินความจาํเป็น โดนมีค่าความส่องสว่างมากเกินกว่ามาตรฐานการ
ใชง้านท่ีกาํหนดและไม่เหมาะสมกบัการใชง้านส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลงังานโดยไม่เกิดประโยชน ์
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการวดัค่าความสวา่งเปรียบเทียบก่อนและหลงัปิด ถา้ไม่มีผลกระทบต่อมาตรฐานค่าความสวา่งท่ีควบคุม ให้
ออกเป็นขอ้กาํหนดการเปิดใชง้านและแจง้ใหผู้ใ้ชถื้อปฏิบติัซ่ึงจะส่งผลใหล้ดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
หลอด HID ขนาด 400 วตัต ์จาํนวน 4 หลอด ใชก้าํลงัไฟฟ้ารวมบลัลาสต ์ 438 วตัต/์หลอด มีการเปิดท้ิงไว ้8 
ชัว่โมง/วนั 365 วนั/ปี 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่3.14-2 หลอด HID ขนาด 400 วตัต ์เปิดท้ิงไวโ้ดยไม่เกิดประโยชน ์
5. สภาพหลังปรับปรุง 
ปิดหลอดไฟจาํนวน 4 หลอด โดยไม่ส่งผลต่อมาตรฐานความสวา่ง 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.14-3 หลอด HID ขนาด 400 วตัต ์ท่ีปิดในช่วงเวลากลางวนั 
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6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
จาํนวนหลอด HID ท่ีปิดได ้(N)                 = 4  หลอด 
 กาํลงัไฟฟ้าของหลอด HID รวมบลัลาสต ์(P)               = 438  W/หลอด 
 จาํนวนชัว่โมงใชง้านท่ีปิดได ้(h)   = 8  h/d 
 จาํนวนวนัทาํงาน (D)    = 365  d/y 
 ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย (CE)    = 2.90   ฿/kWh 
 กาํลงัไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(Psave)   = (P x N) / 1,000 
       = 1.752  kW 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(Esave)                = Psave x h x D 
       = 5,115.84  kWh/y 
 ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(Msave)   = Esave x CE 
       = 14,835.94 ฿/y 
7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน                    =            -                บาท 
ผลประหยดัท่ีได ้                    =      14,835.94                     บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน                    =            -                 ปี 

 

กรณศีึกษาที ่3: การแยกสวติช์หลอดไฟ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงอาหารของสถานประกอบการมีการเปิดใชไ้ฟฟ้าแสงสว่างเต็มพ้ืนท่ีตลอด 24 ชัว่โมงในช่วงเวลากลางวนั 
พื้นท่ีโรงอาหารดา้นท่ีติดกบัหน้าต่างจะมีแสงสว่างจากธรรมชาติเขา้มาอย่างเพียงพอโดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิด

ไฟฟ้าแสงสว่าง แต่ไม่สามารถปิดไดเ้น่ืองจากสวิทช์พ่วงกนักบับริเวณอ่ืน อีกทั้งสวิทช์ท่ีติดตั้งอยู่ในบริเวณ
หอ้งครัวทาํใหไ้ม่สามารถปิดไดโ้ดยสะดวก  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
หลอดไฟฟ้าบริเวณริมหนา้ต่างไม่สามรถปิดไดเ้น่ืองจากสวิทชไ์ฟฟ้าพว่งกบับริเวณอ่ืน 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการแยกสวิตช์ควบคุมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างกลุ่มท่ีอยู่ริมหน้าต่างออกมาจากกลุ่มเดิมท่ีอยู่รวมกนัภายใน

หอ้งครัว และยา้ยสวิทช์ให้ไปอยูใ่นจุดท่ีใชง้านไดส้ะดวก ซ่ึงจะสามารถควบคุมการเปิดปิดในเวลากลางวนัได้
ง่ายและประหยดัพลงังาน โดยทาํการตรวจวดัค่าความสวา่งหลงัจากปิดเทียบกบัมาตรฐานท่ีควบคุม 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
มีการเปิดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมหน้าต่างในช่วงเวลากลางวนัในขณะท่ีมีแสงสว่างจากภายนอกส่องผ่าน

กระจกเขา้มาในอาคาร ส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลงังาน 
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รูปที ่3.14-4 เปิดไฟฟ้าแสงสวา่งในขณะท่ีมีแสงสวา่งจากภายนอก 
5. สภาพหลังปรับปรุง 
ดาํเนินการแยกสวิตชค์วบคุมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 43 หลอด บริเวณริมหนา้ต่างออกมา
จากสวิทชเ์ดิม โดยเมือปิดแลว้ค่าความส่องสวา่งยงัไดม้าตรฐาน  
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่3.14-5 ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณริมหนา้ต่างในช่วงเวลากลางวนั 
6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
จาํนวนหลอดฟลูออเรสเซนต ์ (n) = 43 หลอด 
กาํลงัไฟฟ้าของหลอดท่ีวดัได ้ (P) = 49 W 
เปอร์เซ็นตก์ารใชง้านเฉล่ีย (%) = 100 % 
ชัว่โมงการทาํงานท่ีลดได ้ (h) = 8 h/d 
จาํนวนวนัทาํงาน (D) = 313 d/y 
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย (CE) = 2.60 ฿/kWh 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีลดลง (Psave) = (P x n)/1,000 kW 
  = 2.11 kW 
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้ (Esave) = Psave x (%/100) x h x D kWh/y 
  = 5,275.93 kWh/y 
ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้ (Msave) = CE x Esave ฿/y 
  = 13,717.42 ฿/y 
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7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน      =            -  บาท 
ผลประหยดัท่ีได ้      =      13,717.42     บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน      =            -   ปี 

 

กรณศีึกษาที ่ 4:  การตดิตั้งแผ่นสะท้อนแสงประสิทธิภาพสูงและลดจํานวนหลอดไฟฟ้า 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการมีการติดตั้งใชง้านโคมแบบฝังฝ้าทีบาร์ ขนาด 4 x 36W จาํนวน 17 โคม และขนาด 3 x 
36 W จาํนวน 381 โคม โดยมีการเปิดใชง้าน 9 ชัว่โมง/วนั 300 วนัต่อปี ซ่ึงโคมทั้งหมดใชฝ้าครอบพลาสติก
สีขาวขุ่นทาํใหป้ริมาณความสวา่งท่ีไดล้ดลง 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
โคมท่ีใชฝ้าครอบพลาสติกสีขาวขุ่นจะทาํใหแ้สงสว่างท่ีออกจากหลอดไฟฟ้าส่งลงไปยงัพ้ืนท่ีใชง้านไดน้อ้ยลง 
ส่งผลใหต้อ้งใชห้ลอดไฟฟ้าในจาํนวนท่ีมากข้ึน 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการติดตั้งแผน่สะทอ้นแสงประสิทธิภาพสูงแบบอลูมิเนียม ซ่ึงมีประสิทธิภาพการสะทอ้นแสง 95 % และลด
จาํนวนหลอดไฟฟ้าโคมละ 1 หลอด ซ่ึงทาํให้มีการใชง้านหลอดฟูลออเรสเซนตแ์ละบลัาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ 
ลดลงจาํนวนรวม 398 ชุด โดยไดค่้าความส่องสว่างใกลเ้คียงกบัค่าเดิมและไม่เกิดผลกระทบต่อการใชง้าน โดย
ทาํการปรับปรุงโคม 2 ชนิดดงัน้ี 
 โคม 4 x 36 W  จาก 4 หลอดต่อโคมเหลือ 3 หลอดต่อโคม จาํนวน 17 โคม 
 โคม 3 x 36 W  จาก 3 หลอดต่อโคมเหลือ 2 หลอดต่อโคม จาํนวน 381 โคม 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
ทาํการวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีใชไ้ดผ้ลดงัน้ี โคมขนาด 4 x 36 วตัต ์ใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉล่ียต่อโคม 137.03 วตัต ์โคมขนาด  
3 x 36 วตัต ์ใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉล่ียต่อโคม 108.05 วตัต ์ และวดัค่าความส่องสว่างไดด้งัน้ี อาคารสาํนกังาน 426 
LUX และ อาคารโรงงาน 498 LUX 
5. สภาพหลังปรับปรุง 
ทาํการวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีใช้กบัโคมใหม่หลงัจากติดตั้งแผ่นสะทอ้นแสงและลดจาํนวนหลอดไฟลงโคมละ 1 
หลอดไดผ้ลดงัน้ี โคมขนาด 3 x 36 วตัต ์ใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉล่ียต่อโคม 103.83 วตัต ์โคมขนาด 2 x 36 วตัต ์ใช้
กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียต่อโคม 64.99 วตัต ์และวดัค่าความส่องสวา่งไดด้งัน้ี อาคารสาํนกังาน 518 LUX และ อาคาร
โรงงาน 581 LUX ซ่ึงสูงกวา่เดิม 
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รูปที ่3.14-6 โคมไฟฟ้า 3 x 36 วตัต ์ท่ีปรับปรุงเป็น 2 x 36 วตัต ์

 
 

รูปที ่3.14-7  โคมไฟฟ้า 4 x 36 วตัต ์ท่ีปรับปรุงเป็น 3 x 36 วตัต ์ 
6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
1) การปรับปรุงโคม 4 x 36 วตัต ์เป็น 3 x 36 วตัต ์จาํนวน 17 โคม 

       กาํลงัไฟฟ้าต่อโคมเฉล่ียก่อนปรับปรุง =       137.03   วตัต/์โคม 
       กาํลงัไฟฟ้าต่อโคมเฉล่ียหลงัปรับปรุง       =       103.83   วตัต/์โคม 
       กาํลงัไฟฟ้าลดลงเฉล่ียต่อโคม   =       137.03 – 103.83   =  33.2 วตัต/์โคม 
      =       0.0332  กิโลวตัต/์โคม 
       ประหยดัพลงังานไฟฟ้า                 =       0.0332 x 17 x 2,700 

   =       1,523.88    kWh/ปี 
2) การปรับปรุงโคม 3 x 36 วตัต ์เป็น 2 x 36 วตัต ์จาํนวน 381 โคม 

กาํลงัไฟฟ้าต่อโคมเฉล่ียก่อนปรับปรุง  =       108.05   วตัต/์โคม 
กาํลงัไฟฟ้าต่อโคมเฉล่ียหลงัปรับปรุง   =       64.99    วตัต/์โคม 

      กาํลงัไฟฟ้าต่อโคมเฉล่ียลดลง   =       108.05 – 64.99   =  43.06   วตัต/์โคม 
       =       0.04306  กิโลวตัต/์โคม 
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      ประหยดัพลงังานไฟฟ้า                  =       0.04306 x 381 x 2,700 
=       44,295.82    kWh/ปี 

             ประหยดัพลงังานไฟฟ้ารวม                               =       1,523.88 + 44,295.82      
                                                                                 =       45,819.70                    kWh/ปี 
              ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง                               =      45,817.9 x 2.81           
                                 =      128,748.30                 บาท 
7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน    =      335,124                  บาท 
ผลประหยดัท่ีได ้    =      128,748.30                 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน    =       2.60                   ปี 
 

กรณศีึกษาที ่5 : การลดจํานวนการใช้งานหลอดแสงจันทร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการผลิตช้ินส่วนพลาสติกภายในรถยนต์ มีการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างจาํนวนมาก ประกอบด้วย
หลอดแสงจนัทร์และหลอดฟลูออเรสเซนตซ่ึ์งมีการเปิดใชง้านต่อเน่ืองตลอดเวลา 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการตรวจวดัระดบัความเขม้ของแสงสว่างในพ้ืนท่ีต่างๆ พบว่ามีระดบัความเขม้ของแสงท่ีมากเกินความ

จาํเป็น รวมถึงตาํแหน่งการติดตั้งหลอดมีระดบัท่ีสูงเกินไป 
  
 

 
 

 
 

รูปที ่3.14-8 หลอดแสงจนัทร์และหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์จะลด 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ดาํเนินการปรับปรุงโดยลดจาํนวนหลอดแสงจนัทร์ในบางพ้ืนท่ีโดยใชเ้คร่ืองมือวดัความเขม้ของแสงตรวจวดั

ระดบัความเขม้แสงใหเ้พียงพอและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการลดจาํนวนหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์มีจาํนวน
มากเกินความจาํเป็น และในบางพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนตาํแหน่งโคมให้มีความเหมาะสมมากข้ึนทาํให้สามารถลด
จาํนวนหลอดฟลูออเรสเซนตไ์ดเ้พิ่มมากข้ึน โดยสามารถลดจาํนวนหลอดแสงจนัทร์ขนาด 400 วตัต ์ไดจ้าํนวน 
30 หลอด และลดจาํนวนหลอดฟลูออเรสเซนตข์นาด 36 วตัต ์ไดจ้าํนวน 568 หลอด การลดหลอดแสงจนัทร์
และหลอดฟลูออเรสเซนตเ์ป็นการลดแบบถาวรโดยการปลดหลอดและตดัวงจรดา้นจ่ายออกจากระบบ 
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4. สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัปรับปรุงสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้ 336,629 kWh / y 

 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่3.14- 9 หลอดแสงจนัทร์และหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์ยกเลิกการใชง้าน 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 การยกเลกิการใช้หลอดแสงจนัทร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์

รายละเอยีด หน่วย ตวัย่อ ข้อมูลที่ใช้ แหล่งข้อมูล
ข้อมูล
จาํนวนหลอดแสงจนัทร์ หลอด n1 30 สาํรวจ
กาํลงัไฟฟ้าต่อหลอดแสงจนัทร์ + บลัลาสต์ W W1 410 ตรวจวดั
จาํนวนหลอดฟลูออเรสเซนตต์ หลอด n2 568 สาํรวจ
กาํลงัไฟฟ้าต่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ + บลัลาสต์ W W2 46 ประเมิน
ชัว่โมงการเปิดใชง้านต่อวนั h/d h 24 ประเมิน
จาํนวนวนัทาํงานต่อปี d/y d 365 ประเมิน
เปอร์เซ็นต์การใชง้าน % UF 100 ประเมิน
ราคาพลงังานไฟฟ้าต่อหน่วย B/kWh CE 2.87 บิลไฟฟ้า
การคาํนวณ
พลงังานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุง kWh/y EO 336,629
พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง kWh/y Es 336,629
ราคาพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง    Ec  =  Es  x  CE B/y SE 966,126
เทียบเท่านํ้ามนัดิบ ktoe 0.0287
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กรณีศึกษาที ่6 : การเปล่ียนชนิดหลอดไฟฟ้าถนน 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

สถานประกอบการผลิตสายไฟสาํหรับรถยนต ์ มีการใชห้ลอดไฟฟ้าจาํนวนมากและมีหลายชนิดในพ้ืนท่ีสาํหรับใหแ้สง

สวา่งในการทาํงาน 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

 จากการเดินสาํรวจพบวา่ภายในโรงงานมี ค่าความส่องสวา่งสูงเกินมาตรฐาน  จึงทาํการปรับลดกาํลงัไฟฟ้าส่องสวา่งใน

บางพ้ืนท่ี 

      
รูปที่ 3.14-10 หลอดโซเดียมความดนัสุงขนาด 300 วตัต ์  รูปที่ 3.14-11 หลอดฟลูออเรสเซนตข์นาด 92 วตัต ์

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

โรงงานทาํการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าจากโซเดียมความดนัสูงขนาด 300 วตัตท่ี์มีค่าส่องสวา่ง 9000 ลูเมน เป็นฟลูออเรส

เซนตข์นาด 92 วตัตท่ี์ส่องสวา่ง 5000 ลูเมนจาํนวน 25 ชุดและยงัไดค้่าความสวา่งตามเกณฑม์าตรฐาน 

4. สภาพหลังปรับปรุง 

หลงัปรับปรุงสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้13,208 kWh/y 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

รายการ หน่วย ตวัย่อ ช้อมูลทีใ่ช้ แหล่งข้อมูล
ข้อมูล
ชัว่โมงการใชง้านเหลอดไฟฟ้าต่อวนั h/d h 10 ประเมิน
จาํนวนวนัทาํงานต่อปี d/y d 254 ประเมิน
กาํลงัไฟฟ้าหลอดโซเดียมความดนัสูง kW kW 0.3 spect
กาํลงัไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ kW kW 0.092 spect
จาํนวนชุดท่ีเปลี่ยน ชุด n 25
เปอร์เซนต์การใชง้าน % LF 100 ประเมิน
อตัราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย ฿/kWh CE 3.13 บิลไฟฟ้า
การลงทุน บาท C 65,000             
การคาํนวณ
พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงจากการดาํเนินมาตรการ kWh/y EO 13,208
ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้      SE = E0 x CE ฿/y SE 41,341

  การเปลีย่นจากหลอดโซเดยีมความดนัสูงเป็นฟลูออเรสเซนต์
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6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

              เงินลงทุน  = 65,000  บาท 
 ผลประหยดัท่ีได ้  = 41,341  บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน  = 65,000/41,341 
    = 1.57  ปี 

 

กรณศีึกษาที ่7:  การควบคุมการใช้งานระบบแสงสว่างและการตดิตั้งแผ่นหลังคาแบบโปร่งใส 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานจะมีการใชง้านหลอดไฟฟ้าประเภท “หลอดแสงจนัทร์” ขนาด 400 วตัตจ์าํนวน 187 หลอด โดยสภาพ
อาคารมีแผน่หลงัคาแบบโปร่งใสบา้งบางส่วน และในระหวา่งการผลิตกจ็ะมีหมอกควนัจากการหลอมเหลก็ จึง
ทาํใหโ้รงงานจาํเป็นตอ้งเปิดไฟแสงสวา่งตลอดเวลาเพือ่ใหค้วามสวา่ง 

   
รูปที ่3.14-12 ระดบัความเขม้แสงสวา่งก่อนการปรับปรุง 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
เน่ืองจากภายในโรงงานมีการเปิดไฟฟ้าแสงสวา่งตลอดเวลาโดยไม่มีการควบคุมเวลาการเปิด-ปิด บางบริเวณ 
เช่น บริเวณหลอมเหลก็ มีควนัฟุ้งกระจาย และสภาพแผน่หลงัคาแบบโปร่งใส (Skylight) ค่อนขา้งเก่า อีกทั้ง
ระยะห่างระหว่างแผน่ Skylight ประมาณ 12 m ทาํใหแ้สงสว่างจากภายนอกส่องเขา้มาไดน้อ้ย จึงจาํเป็นตอ้ง
เปิดไฟแสงสวา่งช่วย ทาํใหสู้ญเสียพลงังานค่อนขา้งมาก ดงันั้นโรงงานตอ้งการท่ีจะลดการใชพ้ลงังานในส่วนน้ี 
โดยการปรับปรุงแผน่ Skylight และกาํหนดเวลาบริเวณท่ีจะใชง้านระบบแสงสวา่ง 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
- ตรวจสภาพปัจจุบนัของโรงงาน และตรวจสอบเวลาการใชง้านแสงสวา่ง 
- กาํหนดเวลาการใชง้านวา่พ้ืนท่ีบริเวณไหนสามารถท่ีจะลดการใชไ้ฟในช่วงกลางวนั และจาํเป็นตอ้งใชใ้นเวลา 
   กลางคืน 
- หลงัจากปรับปรุงเสร็จแลว้ใหต้รวจสอบค่าความเขม้แสงสวา่ง โดยตอ้งไม่ตํ่ากวา่ค่ามาตรฐาน 
- วิเคราะห์ผลการประหยดัพลงังานท่ีได ้
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4. สภาพหลังปรับปรุง 
 

   
รูปที่ 3.14-13 ระดบัความเขม้แสงสวา่งหลงัการปรับปรุงแผน่หลงัคาแบบโปร่งแสง 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

 
ผลประหยดั                                                             =    289,505     kWh/ปี 
% Safety Factor                                                      =    70                % 
ผลประหยดัจริง                                                      =    202,654      kWh/ปี 
ราคาพลงังาน                                                          =    2.59           บาท/kWh 
ผลประหยดัท่ีได ้                                                    =    524,874      บาท/ปี 
หมายเหตุ 
1. กาํหนด %Use = 70% เน่ืองจากสภาพเดิมอาจจะไม่ไดเ้ปิดไฟครบทุกหลอดหรืออาจจะมีบางหลอดชารุด 
2. ก่อนปรับปรุงใชง้านแสงสวา่ง 24 Hr./Day โดยหลงัปรับปรุงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
- ช่วงกลางวนั (8:00 - 18:00) : สามารถปิดไฟไดต้ลอดเวลา 
- ช่วงกลางคืน (18:00 - 8:00) : จะเปิดไฟเป็นบางบริเวณ 
3. กาํหนด %Safety Factor = 70% เน่ืองจากอาจจะมีบางวนัไม่สามารถปิดไฟช่วงกลางวนัไดเ้ช่น วนัฝนตก 

6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                                                                =     1,198,560  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน                                                     =     2.28           ปี 
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กรณศีึกษาที ่8:  การใช้ Photo Switch ควบคุมการเปิด-ปิดระบบแสงสว่างรอบ โๆรงงาน 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ในบริเวณรอบๆโรงงานและลานจอดรถมีการติดตั้งระบบแสงสว่าง เพื่อให้ความสว่างช่วงเวลากลางคืน โดย
มอบหมายหนา้ท่ีการเปิด-ปิด ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของโรงงาน 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
เน่ืองจากการเปิด-ปิด ระบบแสงสว่างเป็นแบบ Manual ซ่ึงบางคร้ังอาจจะลืมปิดไฟในตอนเชา้ดงันั้นโรงงาน
ตอ้งการท่ีจะลดความสูญเสียน้ีลง โดยการติดตั้ง Photo Switch ควบคุมการทางานซ่ึงจะส่งผลใหส้ามารถลดเวลา
การใชง้านท่ีเกินความจาเป็นไดโ้ดยเฉล่ียประมาณวนัละ 2 ชัว่โมง 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
- สาํรวจบริเวณท่ีจะติดตั้ง Photo Switch 
- ดาํเนินการติดตั้ง และวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีใชง้าน 
- คาํนวณผลประหยดั 
4. สภาพหลังปรับปรุง 

 

  
 

   
 

รูปที ่3.14-14 การติดตั้ง Photo Switch เพื่อควบคุมแสงสวา่งภายนอกอาคาร 
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

 
1. กาํหนดใหห้ลงัปรับปรุงสามารถการใชง้านลงได ้2 hr./พื้นท่ี/วนั 
2. กาํหนด Safety Factor เท่ากบั 80% เน่ืองจากอาจมีบางวนัท่ีจาเป็นตอ้งเปิดไฟเวลากลางวนั เช่น วนัท่ีฝนตก
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้                                =    7,926 k    Wh/ปี 
กาํหนด Safety Factor                                           =     80            % 
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดจ้ริง                           =    7,926 x 80%     kWh/ปี 
                                                                              =    6,341                kWh/ปี 
ตน้ทุนค่าพลงังานไฟฟ้า                                        =    2.85                  บาท/kWh 
ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้                                         =    2.85 x 6,341     บาท/ปี 
                                                                              =    18,072              บาท/ปี 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                                                              =    16,678               บาท 
ระยะเวลาคืนทุน                                                   =    16,678 / 18,072 
                                                                             =     0.92                   ปี 
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กรณศีึกษาที ่9:  การเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์เป็นหลอด LED 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ระบบแสงสว่างในพ้ืนท่ีเดิมใชห้ลอดฟลูออเรสเซ็นตข์นาด 110 W โดยติดตั้ง 2 หลอด ต่อ 1 โคม เปิดใชง้าน
ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 23:00 น. หรือ 14 ชม. ต่อวนั 365 วนัต่อปี 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
เน่ืองจากหลอดฟลูออเรสเซ็นตเ์ดิมมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายดา้นไฟฟ้า 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
เพื่อให้เกิดการประหยดัพลังงานในระบบแสงสว่างทางคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานจึงมีแนวคิดท่ีจะ

เปล่ียนเป็นหลอด LED ขนาด 43 W ทั้งหมด โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดงัน้ี 
- สาํรวจจาํนวนโคมไฟฟ้าท่ีสามารถปรับปรุงได ้
- วิเคราะห์ผลประหยดัและขออนุมติังบประมาณจากผูบ้ริหาร 
- ดาํเนินการปรับปรุง 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัปรับปรุงพ้ืนท่ีมีปริมาณความเขม้แสงสวา่งเพ่ิมข้ึน 

 
รูปที ่3.14-15 การติดตั้ง LED 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

 

 
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้                               =    347,480            kWh/ปี 
กาํหนด Safety Factor                                          =    80                     % 
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พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดจ้ริง                          =    347,480 x 80% kWh/ปี 
                                                                             =    277,984             kWh/ปี 
ตน้ทุนค่าพลงังานไฟฟ้า                                       =    4.00                   บาท/kWh 
ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้                                       =     4.00 x 277,984  บาท/ปี 
                                                                            =     1,111,936          บาท/ปี 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                                                            =    3,000,000           บาท 
ระยะเวลาคืนทุน                                                 =    3,000,000 / 1,111,936 
                                                                           =     2.70                    ปี 
 

กรณศีึกษาที ่10 : ตดิตั้ง Timer  ควบคุมการเปิด – ปิด ไฟบริเวณ Loading Station 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
พื้นท่ีบริเวณขนส่งของ ( Loading Station ) ในส่วนของโรงงานมีการใชไ้ฟฟ้าแสงสวา่งโดยใชห้ลอดไฟ High 
Pressure Sodium ขนาด 400 W ในการส่องสวา่งภายในตวัอาคาร เปิดใชง้านเป็นเวลา 24 ชัว่โมงต่อวนั 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
พื้นท่ีบริเวณขนส่งของ มีหลอดไฟชนิด High Pressure Sodium เปิดใชง้าน จาํนวน 8 หลอด ทางทีมอนุรักษ์

พลงังานของทางโรงงานเห็นวา่ตรงจุดน้ีสามารถปิดไดใ้นช่วงกลางวนั เน่ืองจากมีแสงสวา่งเพียงพอ จึง

เห็นสมควรติดตั้ง Timer ไวส้าํหรับควบคุมเวลาการเปิด – ปิด ไฟแบบอตัโนมติัในบริเวณดงักล่าว 

 

 

 

 

                                                 รูปที ่3.14-16 พื้นท่ีบริเวณขนส่งของก่อนปรับปรุง 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1. สาํรวจไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณ Loading Station  
2. สาํรวจเวลาท่ีสามารถปิด - เปิดไดบ้ริเวณดงักล่าว 
3. นาํเสนอมาตรการปิดไฟบริเวณ Loading Station 
4. ดาํเนินการปิดไฟบริเวณ Loading Station 
5. สรุปและติดตามผล 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)   พ.ศ. 2562 
 

3-79 

4. สภาพหลังปรับปรุง 

ทาํการปิดไฟแสงจนัทร์ขนาด 400 W จาํนวน 8 หลอดบริเวณ Loading Station โดยใช ้Timer กาํหนดเวลาเปิด – 

ปิด ตั้งแต่เวลา 6.00 – 18.00 น. สามารถช่วยประหยดัพลงังานได ้14,826 kWh/ปี 

 

 

 

                                                  รูปที่ 3.14-17 พื้นท่ีบริเวณขนส่งของหลงัปรับปรุง 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

หลอดไฟแสงจนัทร์ขนาด 400 W. จาํนวน 8 หลอด 

พลงังานของหลอดไฟรวมบลัลาสต ์     =     423     W 

ก่อนปรับปรุง  

เปิดใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้                               =     0.423 kW x 24 ชม./วนั x 365 วนั/ปี x 8 หลอด 

                                                =     29,648            kWh / ปี 

หลงัปรับปรุง 

เปิดใชง้านเวลา 6.00 – 18.00 น. รวมเป็นเวลา 12 ชัว่โมง 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้                             =     0.423 kW x 12 ชม./วนั x 365 วนั/ปี x 8 หลอด 

                                              =     14,822                kWh / ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้              =     ก่อนปรับปรุง – หลงัปรับปรุง 

                                                           =     29,648 – 14,822 

                                             =     14,826                  kWh / ปี 

อตัราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย                =     2.57         บาท / kWh 

ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้                      =     14,826 x 2.57       บาท / ปี  

                                             =     38,103                  บาท / ปี 

6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

 เงินลงทุน                                         =     22,578         บาท 

ระยะเวลาคืนทุน               =     0.59              ปี 
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กรณศีึกษาที ่11 : การเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วตัต์ เป็นหลอด LED ขนาด 18 วตัต์ 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
พื้นท่ีส่วนการผลิตและสาํนกังานติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนตข์นาด 36 วตัต ์จาํนวน 500 หลอด โดยควบคุมค่า
การส่องสวา่งท่ี 450-500 ลกัซ์  เปิดใชง้านเป็นเวลา 11 ชัว่โมงต่อวนั 300 วนัต่อปี 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
หลอดฟลูออเรสเซนต ์มีประสิทธิภาพตํ่าและมีอายกุารใชง้านสั้น จึงเปล่ียนเป็นหลอด LED ขนาด 18 วตัต ์มี

อายกุารใชง้านมากกวา่ 40,000 ชัว่โมงต่อปี ส่งผลใหเ้กิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดม้ากโดยค่าความสวา่ง

ยงัคงเท่าเดิม 

รูปที ่2.14-18 ก่อนการเปล่ียนหลอดไฟฟ้า 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนตข์นาด 36 วตัต ์เป็นหลอด LED ขนาด 18 วตัต ์จาํนวน 500 หลอด บริเวณ
ออฟฟิสและในโรงงาน  
4. สภาพหลังปรับปรุง 

ติดตั้งหลอด LED ขนาด 18 วตัต ์จาํนวน 500 หลอด 

รูปที ่2.14-19 หลงัการเปล่ียนหลอดไฟฟ้า 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

หลอดฟลูออเรสเซนตข์นาด 36 W. จาํนวน 500 หลอด 

พลงังานของหลอดไฟรวมบลัลาสต ์     =     46     W 
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ก่อนปรับปรุง  

เปิดใชง้านวนัละ 11 ชัว่โมง 300 วนั/ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้                               =     0.046 kW x 11 ชม./วนั x 300 วนั/ปี x 500 หลอด 

                                                =     75,900            kWh / ปี 

หลังปรับปรุง 

เปิดใชง้านวนัละ 11 ชัว่โมง 300 วนั/ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้                             =     0.018 kW x 11 ชม./วนั x 300 วนั/ปี x 500 หลอด 

                                              =     29,700                kWh / ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้              =     ก่อนปรับปรุง – หลงัปรับปรุง 

                                                           =     75,900 – 29,700 

                                             =     46,200                  kWh / ปี 

อตัราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย                =     3.5                       บาท / kWh 

ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้                      =     46,200 x 3.5        บาท / ปี  

                                             =     161,700                บาท / ปี 

6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

 เงินลงทุน                                         =     550,000                บาท 

ระยะเวลาคืนทุน               =      3.4                      ปี 

 

กรณศีึกษาที ่12 : การเปล่ียนหลอดแสงจันทร์เป็นหลอด LED 

1.ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการติดตั้งใชง้านโคมและหลอดแสงจนัทร์ ขนาด 400 W จาํนวน 50 ชุด เปิดใชง้าน 11.5 ชัว่โมงต่อ

วนั, 365 วนัต่อปี 

2.ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

เน่ืองจากการใชโ้คมไฟหลอดแสงจนัทร์ มีประสิทธิภาพแสงตํ่าและมีการใชพ้ลงังานสูงอีกทั้งมีอายกุารใชง้าน

ตํ่าและมีค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนหลอดสูงเน่ืองจากติดตั้งในท่ีสูง 

3.แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ทาํการเปล่ียนหลอดแสงจนัทร์ ขนาด 400 W เป็นหลอด LED ขนาด 250 W จาํนวน 50 ชุด ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถ

ประหยดัพลงังานลงไดม้าก โดยค่าความสวา่งตอ้งใกลเ้คียงกบัหลอดเดิม และเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานก่อน

และหลงัการปรับปรุง 
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4.สภาพหลังปรับปรุง 

เปล่ียนหลอดแสงจนัทร์เป็นหลอด LED จาํนวน 50 ชุด 

 
รูปที3่.14-20  หลงัการปรับปรุงเปล่ียนเป็นหลอด LED 

5.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ข้อมูลเบ้ืองต้น 

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย                                               = 3.57    บาท/kWh 

ระยะเวลาการทาํงาน                                 = 11.5     h/d 

จาํนวนวนัทาํงาน                                               = 365      d/y 

เปอร์เซ็นตก์ารใชง้านระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง       = 90       % 

ก่อนปรับปรุง 

กาํลงัไฟฟ้าต่อหลอด (รวมบลัลาสตแ์ลว้)           = 400     วตัต ์/ ชุด 

จาํนวนหลอดแสงจนัทร์                                     = 50        ชุด 

พลงังานไฟฟ้ารวม                                              = 400 W x 50 ชุด x 11.5 h/d x 365 d/y x 0.9 / 1,000 

                                                                           = 75,555.0  kWh/y 

คิดเป็นค่าใชจ่้าย                                               = 75,555.0  kWh/ปี x 3.57 บาท/kWh  

                                                              = 269,731.35  บาท/ปี 

หลังปรับปรุง 

กาํลงัไฟฟ้าต่อหลอด                                          = 250     วตัต ์/ ชุด 

จาํนวนหลอด LED                                            = 50       ชุด 

พลงังานไฟฟ้ารวม                                          = 250 W x 50 ชุด x 11.5 h/d x 365 d/y x 0.9 / 1,000 

                                                                        = 47,221.9  kWh/y 

คิดเป็นค่าใชจ่้าย                                            = 47,221.9  kWh/ปี x 3.57 บาท/kWh  

                                                           = 168,582.18  บาท/ปี 
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ผลการประหยดัพลังงาน 

พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง                                      = พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง - พลงังานไฟฟ้าหลงัปรับปรุง 

                                                                         = 75,555.0 - 47,221.9  kWh/ปี 

                                                                         = 28,333.10                 kWh/ปี 

                                                                         = 28,333.10  kWh/y x 3.57  บาท/kWh 

 คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้                                = 101,149.17               บาท/ปี 

6.การวเิคราห์ผลตอบแทนการลงทุน 

ค่าดาํเนินการ                                                  = 290,000                บาท 

ระยะเวลาคืนทุน                                             = 290,000 / 101,149.17 

                                                                        =  2.87                   ปี 
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สรุปเน้ือหาวชิา 

1. "แสงสว่าง"  
 แสงเป็นพลงังานในรูปคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีตามนุษยส์ามารถมองเห็นได ้ช่วงความยาวคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีถูก
จดัเป็นแสงนั้นมีความยาวคล่ืนอยูร่ะหวา่ง 380 – 780 นาโนเมตร  
2. นิยามศัพท์ทีสํ่าคญัเก่ียวกับปริมาณแสง 
1)  ความเข้มการส่องสว่าง ( Luminous Intensity : I ) หรือกาํลงัส่องสวา่ง (Candle power) เป็นค่าแสดงระดบั
กาํลงังานของแหล่งกาํเนิดแสง มีหน่วยวดัเป็น แคนเดลา (Candela ) 
2)  ฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux : Φ) เป็นปริมาณแสงทั้งหมดท่ีปลดปล่อยออกจากแหล่งกาํเนิดแสงมี
หน่วยเป็น ลูเมน ( lumen : lm ) ซ่ึงมีค่าเท่ากบัปริมาณแสงท่ีตกลงพ้ืนท่ี 1 ตารางหน่วย ท่ีห่างจากจุดกาํเนิดแสง 1 
แคนเดลลาเป็นระยะทาง 1 หน่วย 
3)  ความสว่าง (Illuminance : E)  เป็นปริมาณแสงท่ีตกกระทบตั้งฉากกบัพื้นท่ีขนาด 1 ตารางเมตร   
โดยทัว่ไปเรียกวา่ ระดบัความสว่าง (Lighting level) มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร ( lm/m2 ) หรือลกัซ์ (Lux) 
ค่าความสว่างจะแปรโดยตรงกับความเข้มการส่องสว่าง และแปรผกผนักับระยะทางกําลังสองระหว่าง
แหล่งกาํเนิดแสงและพื้นท่ีรับแสง ซ่ึงสามารถเขียนความสมัพนัธ์ไดเ้ป็น 

           
 
4)  ประสิทธิผลการส่องสว่าง (Efficacy) คือ อตัราส่วนของปริมาณแสงท่ีออกมาจากแหล่งกาํเนิดแสงต่อ

กาํลงัไฟฟ้า (วตัต)์ ท่ีป้อนใหแ้ก่หลอด มีหน่วยเป็นลูเมนต่อวตัตซ่ึ์งคาํนวณไดจ้าก            
         
   
3. อุปกรณ์สําคญัในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.1 หลอดไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้าแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ หลอดอินแคนเดสเซนต ์(Incandescent lamp) หลอดปล่อยประจุ
ก๊าซหรือหลอดดีสชาร์จ (Discharge Lamp) และหลอดประเภทเรืองแสงในตวั (Luminescence Lamps)  
3.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้ร่วมกับหลอดไฟฟ้าทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพพลังงาน 
1.  บัลลาสต์ 
บลัลาสตเ์ป็นอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรับการใชง้านควบคุมการทาํงานของหลอดก๊าซดีสชาร์จ นอกจาก จะช่วยใน
การทาํงานของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างให้สมบูรณ์แลว้ ยงัมีผลต่อการควบคุมฟลกัซ์การส่องสว่าง อายกุารใชง้าน
ของหลอด และการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในวงจรดว้ยบลัลาสตมี์หนา้ท่ีหลกัท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ  
ก) ประการแรก  ช่วยสร้างให้เกิดแรงดันเพียงพอในการจุดหลอดก๊าซดีสชาร์จให้ติดควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้าผา่นหลอดขณะสตาร์ตและทาํงาน 
ข) ประการที่สอง จ่ายกาํลงัไฟฟ้าให้หลอดอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นอาจมีหน้าท่ีอ่ืนๆเช่น การปรับหร่ีแสง
สวา่ง เป็นตน้ 

2(distance)

intensity Luminous
      eIlluminanc 

P
  Efficacy  
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1.1 บัลลาสต์แกนเหล็กทั่วไป (Conventional ballast) ในการทาํงานบลัลาสตซ่ึ์งเป็นขดลวดพนัอยูร่อบแกน
เหล็กเพื่อสร้างค่าความเหน่ียวนาํสูง ซ่ึงมีผลทาํให้มีค่าความตา้นทานสูงเกิดกาํลงัสูญเสียมากตามไปดว้ยโดยมี
ค่ากาํลงัสูญเสียประมาณ 8 – 12 วตัต ์สําหรับบลัลาสตท่ี์ใชก้บัหลอด 36 หรือ 40 วตัต ์และหลอด 18 หรือ 20 
วตัต ์ การสูญเสียดงักล่าวจะเปล่ียนไปในรูปของความร้อน ทาํใหอุ้ณหภูมิบลัลาสตข์ณะใชง้านอาจสูงถึง 75 – 
90 °C   จะทาํใหฉ้นวนท่ีเคลือบขดลวดค่อยๆ เส่ือมสภาพและเส่ือมอายกุารใชง้านตามเวลา โดยทัว่ไปบลัลา
สตแ์กนเหล็กแบบทัว่ไปตามมาตรฐาน มอก. มีอายกุารใชง้านประมาณ 10 ปีใชง้าน (หากใชง้านไม่ตลอด 24 
ชม. ต่อวนั กอ็าจใชง้านไดน้านถึง 30 ปี ตลอดอายอุาคาร)  
1.2 บัลลาสต์แกนเหล็กแบบกําลังสูญเสียตํา่ (low loss ballast) เป็นบลัลาสตแ์กนเหลก็ประสิทธิภาพสูง ท่ีลดการ
สูญเสียพลงังานในบลัลาสตเ์หลือเพียงประมาณ 5 – 6 วตัต ์โดยการใชเ้ส้นลวดท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนและใชแ้กน
เหลก็ท่ีมีคุณภาพดี  
1.3 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast)  การทาํงานของบลัลาสตช์นิดน้ีเหมือน  บลัลาสตแ์กนเหลก็มีโชก้
ทาํหนา้ท่ีหลกัทั้ง 2 ประการของบลัลาสต ์ แต่การจะลดการสูญเสียกาํลงัไฟฟ้าในโชก้ไดโ้ดยการลดขนาดโชก้
ใหเ้ลก็ลงนั้น จาํเป็นตอ้งใชว้งจรอิเลก็ทรอนิกส์ทาํการเปล่ียนแรงดนัไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติความถ่ี 50 Hz เป็น
ความถ่ีสูงไม่นอ้ยกวา่ 20,000 Hz (เกณฑ ์20 kHz เป็นความถ่ีสูงขั้นตํ่า ท่ีหูคนทัว่ไปจะไม่ไดย้นิเสียงการทาํงาน) 
ซ่ึงการใชค้วามถ่ีสูงก็จะทาํให้สามารถลดขนาดโชก้ของบลัลาสตใ์ห้มีขนาดเล็ก นํ้ าหนกัเบา มีการสูญเสียตํ่า 
และประหยดัไฟไดม้ากกวา่บลัลาสตแ์กนเหลก็ได ้ 
 บลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์โดยทัว่ไปแลว้จะมีค่าตวัประกอบกาํลงัตํ่าจึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ปรับปรุงค่าตวัประกอบ
กาํลงั  อุปกรณ์ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัจะถูกต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟและบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัถูกออกแบบให้อยู่ในรูปขดลวดเหน่ียวนาํหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็ไดใ้นขณะท่ี

อุปกรณ์ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัชนิดวงจรอิเลก็ทรอนิกส์มกัจะประกอบเขา้เป็นส่วนหน่ึงของบลัลาสต ์ 
 

ข้อด-ีข้อเสีย ของบัลลาสต์แกนเหล็ก 

ข้อด ี ข้อเสีย 

 ราคาตํ่า และอายใุชง้านยาวนานมาก (20 ปี) 
 ทนต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น แรงดนัไม่คงท่ี 

อุณหภูมิสูง 
 ช่างติดตั้งไดอ้ยา่งคุน้เคย และหาซ้ือได้

ทัว่ไป 

 มีการสูญเสียพลงังานสูงประมาณ 20% (6-10W) 
 เกิดความร้อนสู่สภาพแวดลอ้มสูง มีเสียงฮมั 
 มีค่าตวัประกอบกาํลงัตํ่า (PF = 0.27 – 0.52) 
 ใชเ้วลาประมาณ 2 - 3 วินาทีจึงใหแ้สงสวา่งและมี

การกระเพ่ือม 
 มีการกระพริบเม่ือหลอดไฟฟ้า บลัลาสต ์หรือ 

สตาร์ทเตอร์เส่ือม ซ่ึงนอกจากเปลืองไฟแลว้ ยงัอาจ
ทาํใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้
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ข้อด-ีข้อเสีย ของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อด ี ข้อเสีย 

 ลดสูญเสียพลงังานประมาณ 20 % 
 ลดความร้อนสู่สภาพแวดลอ้ม และลดเสียงคราง 
 มีตวัประกอบกาํลงัสูง (โดยทัว่ไป PF >0.96) 
 ใหแ้สงสวา่งทนัที และไม่มีการกระเพ่ือม 
 มีวงจรควบคุมตดัการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
       เม่ือผดิปกติ 
 ความเส่ือมของหลอดไฟลดลง อายใุชง้านนานข้ึน 
 ใชไ้ฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงได ้และหร่ีแสงได ้
 สามารถใชก้บัหลอดไฟฟ้าได ้3 – 4 หลอด 
 นํ้าหนกัเบา และไม่ตอ้งใชส้ตาร์ทเตอร์ภายนอก 

 ราคาสูง และอายใุชง้านสั้น 
 มีขอ้จาํกดัในการใชง้านในสถานท่ีมีอุณหภูมิสูง 
 มีฝุ่ นละออง นํ้า ไอนํ้า หรือแรงดนัไม่คงท่ี 
 มีขอ้ท่ีตอ้งระมดัระวงัในการเลือกซ้ือ และ 
       การเลือกใชใ้หเ้หมาะสมต่อลกัษณะการใชง้าน 

 

2. โคมไฟส่องสว่าง (Luminar ies) 
โคมไฟส่องสวา่งเป็นอุปกรณ์ทาํหนา้ท่ีบงัคบัทิศทางของแสงจากหลอดไฟ ใหก้ระจายไปในทิศทางต่าง ๆ  โคม
ไฟแต่ละชนิดจึงเหมาะสมกบังานท่ีแตกต่างกนัไป การเลือกใชโ้คมไฟจึงตอ้งพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ  ใหเ้หมาะสม
กบัสภาพการใชง้าน และความตอ้งการในเร่ืองความสวยงามไปพร้อม ๆ  กนัดว้ย  
การแบ่งดวงโคมประเภทต่างๆ  ดวงโคมท่ีมีใช้กนัอยู่ในปัจจุบนัน้ีจะมีอยู่หลายประเภท หลายขนาด และมี
รูปร่างแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการนาํไปใชง้านของดวงโคมแต่ละประเภท แต่ละ
สถานท่ี ดวงโคมสามารถแยกประเภทไดต้ามลกัษณะการพิจารณา ดงัน้ี  
 พิจารณาตามลกัษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม 
 พิจารณาตามลกัษณะของการนาํไปใชง้านของดวงโคม 
 พิจารณาตามลกัษณะของหลอดไฟท่ีจะใชก้บัดวงโคม 
 พิจารณาตามลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งของดวงโคม 

 
การกระจายกําลังการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคม   
โดยปกติแลว้เส้นโคง้การกระจายกาํลงัการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมน้ีจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั

ออกไปอีกหลายแบบ แลว้แต่ชนิดของดวงโคมท่ีเรานาํมาทดสอบหรือแลว้แต่ชนิดของหลอดไฟท่ีมีรูปร่าง
แตกต่างกนัออกไป 
ประโยชน์จากเส้นโคง้การกระจายกาํลงัการส่องของแสงสว่างของดวงโคมน้ีคือ ทาํให้ทราบถึงลกัษณะการ
กระจายแสงสว่างท่ีออกจากดวงโคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใชด้วงโคมไดเ้หมาะสมกบัประเภทของ
งาน และค่าท่ีอ่านไดจ้ากเส้นโคง้การกระจายกาํลงัการส่องสวา่งของแสงสวา่งของดวงโคมน้ีเป็นค่าเฉพาะจุดใด
จุดหน่ึงเท่านั้น ไม่ใช่ค่าเฉล่ียทัว่พื้นท่ีบริเวณท่ีตอ้งการคาํนวณ บางคร้ังดวงโคมสองชุดอาจจะมีค่าปริมาณ
จาํนวนเส้นแรงของแสงสว่างรวมเท่ากนั แต่ก็ไม่จาํเป็นท่ีลกัษณะของการกระจายแสงสว่างท่ีออกจากดวงโคม



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)   พ.ศ. 2562 
 

3-87 

จะตอ้งเหมือนกนั หรือบางคร้ังโรงงานผูผ้ลิตดวงโคมอาจจะจดัทาํตารางแสดงค่าของการกระจายแสงสว่างท่ี
มุมต่าง ๆ มาให ้ 
ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมประเภทต่าง  ๆดวงโคมท่ีสร้างข้ึนมามีลกัษณะของการกระจายแสงสว่าง
ต่างๆ กนัออกไป ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของงานประเภทนั้น ๆ เม่ือมีการกระจายแสงสว่างออกเป็นหลาย ๆ 
ลกัษณะ ก็จาํเป็นจะตอ้งมีการจัดหมวดหมู่หรือจาํแนกประเภทของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมนั้น
ออกไป โดยใชห้ลกัการของการกระจายแสงสว่างในแนวด่ิงของดวงโคม โดยพิจารณาจากอตัราส่วนของปริ
มาณพลกัซ์การส่องสวา่งท่ีพุง่ออกมาจากดวงโคมท่ีลงสู่พื้นต่อปริมาณของแสงสว่างท่ีกระจายออกจากดวงโคม

ข้ึนสู่เพดาน ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของดวงโคมตามลกัษณะของการกระจายแสงสวา่งได ้6 ชนิด คือ 
1) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Direct Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมีการกระจาย
แสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 90 – 100 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่พื้น และส่วนท่ีเหลือประมาณ 0 – 10 % จะ
กระจายแสงสวา่งข้ึนสู่เพดาน  
2) ดวงโคมแบบก่ึงกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Semi – direct Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมี
การกระจายแสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 60 – 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่พื้น และท่ีเหลือ 10 – 40 % จะ

กระจายแสงสวา่งข้ึนไปบนเพดาน  
3) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างรอบด้าน (General Diffuse Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมี
การกระจายแสงสว่างไฟฟ้ารอบดวงโคมทุกทิศทาง คือ มีการกระจายแสงสว่างลงสู่พื้น กระจายแสงสว่างข้ึนสู่
เพดานและกระจายแสงสวา่งตามแนวระดบัของดวงโคมพอๆ กนั  
4) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึน้ด้านบนและลงด้านล่าง (Direct – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภท
น้ีเป็นดวงโคมท่ีมีการกระจายแสงสวา่งข้ึนสู่เพดานและกระจายแสงสว่างลงสู่พื้นเท่ากนั ไม่กระจายแสงสว่างสู่
แนวระดบั  
5) ดวงโคมแบบก่ึงกระจายแสงสว่างขึน้ด้านบน (Semi – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคม
ท่ีมีการกระจายแสงสวา่งส่วนใหญ่ประมาณ 60 - 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดข้ึนสู่เพดานและท่ีเหลือ 10 - 40 % 
กระจายแสงสวา่งลงสู่พื้น  
6) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึน้ด้านบน (Indirect Luminaire)  ดวงโคมประเภทน้ีเป็นดวงโคมท่ีมีการ
กระจายแสงสวา่งส่วนใหญ่ 90 – 100 % ข้ึนสู่เพดาน และท่ีเหลือ 0 – 10 % จะกระจายแสงสวา่งลงสู่พื้น  
4. การคาํนวณความส่องสว่างแบบลูเมน (Lumen Method)   
วิธีน้ีเหมาะสาํหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณท่ีตอ้งการความสมํ่าเสมอของแสงทัว่ทั้งพ้ืนท่ี

เช่น สาํนกังาน สถาบนัการศึกษา หรือโรงเรียน เป็นตน้ ซ่ึงการคาํนวณแบบลูเมนน้ีจะรวมผลของการสะทอ้น
แสงของเพดาน กาํแพง และพื้นดว้ย ซ่ึงสามารถคาํนวณไดจ้าก 
 

        E   =   
A

MFUFN L 
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  โดยท่ี 
    E   คือ  ค่าความส่องสวา่งเฉล่ีย (lux) 
    N   คือ จาํนวนโคม 
   L  คือ ฟลกัซ์การส่องสวา่งของหลอดต่อโคม (lm) 
   MF  คือ ตวัประกอบการบาํรุงรักษา (Maintenance Factor) 
   UF  คือ ตวัประกอบการใชง้านของโคม (Utilization Factor) 
   A   คือ พื้นท่ี (m2) 
 
การท่ีจะประหยดัพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จาํนวนดวงโคมท่ีคาํนวณไดค้วรจะใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด โดยท่ี
ค่าความส่องสว่างเฉล่ียยงัคงไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดไว ้ปัจจยัท่ีสามารถช่วยให้ดวงโคมมีจาํนวนท่ีลดลง
ไดแ้ก่ 
 1) ใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
 2) ใชด้วงโคมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 3) หมัน่ทาํความสะอาดตวัหลอดไฟ ดวงโคม เพดาน กาํแพง และผนงัของหอ้ง อยา่งสมํ่าเสมอ 
5. การอนุรักษ์พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ขอ้กาํหนดเพื่อการอนุรักษพ์ลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของอาคารควบคุมตามกฎทรวงวา่ดว้ยการออกแบบ

อาคารเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน  

 ประเภทอาคาร(1) ค่ากําลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด, 
วตัต์/ตร.ม. (Wm-2) ของพืน้ทีใ่ช้งาน 

(ก) สาํนกังาน สถานศึกษา  14 
(ข) โรงแรม โรงพยาบาล/ สถานพกัฟ้ืน  12 
(ค) ร้านคา้ยอ่ย หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้หรือซุปเปอร์สโตร์ (2) 18 

หมายเหตุ   
(1) สาํหรับอาคารท่ีมีการใ ช้งานพ้ืนท่ีหลายลักษณะ พ้ืนท่ีแต่ละส่วนจะต้องใ ช้ค่าในตารางตามลักษณะการใ ช้

งานของพ้ืนท่ีส่วนน้ันๆ  
(2) รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างท่ัวไปท่ีใ ช้ในการโฆษณาเผยแพร่สินค้า ยกเว้นท่ีใ ช้ในตู้กระจกแสดงสินค้าและท่ี

ไม่ได้ติดต้ังอย่างถาวร 
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ตารางภาคผนวก ก 

ระดบัความส่องสวา่งสาํหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่ง
แห่งประเทศไทย 

 

พืน้ทีแ่ละประเภทกิจกรรม ความส่องสว่าง (ลักซ์) 
1. พืน้ทีภ่ายในอาคารทัว่ไป 

1.1 โถงทางเขา้อาคาร 100 
1.2 โถงนัง่พกั 200 
1.3 พ้ืนท่ีทางเดินภายในอาคาร 100 
1.4 บนัได บนัไดเล่ือน ทางเล่ือน 150 
1.5 พ้ืนท่ีขนถ่ายสินคา้ภายในอาคาร 150 
1.6 หอ้งอาหารทัว่ไปภายในอาคาร 200 
1.7 หอ้งพกัผอ่นทัว่ไป 100 
1.8 หอ้งออกกาํลงักาย 300 
1.9 หอ้งนํ้า หอ้งสุขา หอ้งรับฝากของ 200 
1.10 หอ้งปฐมพยาบาล 500 
1.11 หอ้งตรวจคนไขท้ัว่ไป 500 
1.12 หอ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า Switch gear 200 
1.13 หอ้งชุมสายโทรศพัท ์/ ไปรษณีย ์/ พสัดุ 500 
1.14 หอ้งเกบ็ของ 50 
1.15 หอ้งบรรจุหีบห่อ ขนถ่ายวสัดุ 300 
1.16 หอ้งควบคุม 200 

2. อาคารสํานักงาน 
2.1 พ้ืนท่ีเกบ็เอกสาร  ถ่ายเอกสาร และพ้ืนท่ีทัว่ไปท่ีมีการสัญจร 300 
2.2 พ้ืนท่ีท่ีมีการเขียน พิมพ ์อ่าน ใชค้อมพิวเตอร์และ data processing 500 
2.3 พ้ืนท่ีท่ีใชส้าํหรับเขียนแบบ 750 
2.4 พ้ืนท่ีทาํงานดา้น CAD(Computer Aid Design) 500 
2.5 หอ้งประชุม 300 
2.6 พ้ืนท่ีเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์  ตอ้นรับ 300 
2.7 หอ้งเกบ็เอกสารสาํคญั 200 

3. ร้านค้าปลีก 
3.1 พ้ืนท่ีขาย (ขนาดเลก็) 300 
3.2 พ้ืนท่ีขาย (ขนาดใหญ่) 500 
3.3 พ้ืนท่ีเกบ็เงิน /ห่อ  บรรจุ 500 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 
ระดบัความส่องสว่างสําหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย 
 

พืน้ทีแ่ละประเภทกิจกรรม ความส่องสว่าง (ลักซ์) 
4. ห้องอาหารและโรงแรม 

4.1 พ้ืนท่ีตอ้นรับ เคาน์เตอร์เกบ็เงิน บริการของโรงแรม 300 
4.2 ครัว 500 
4.3 พ้ืนท่ีภตัตาคาร  หอ้งอาหาร  หอ้งจดัเล้ียง 200 
4.4 หอ้งอาหารแบบบริการตวัเอง 200 
4.5 หอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ 300 
4.6 หอ้งจดังานประชุม  สัมมนา 500 
4.7 พ้ืนท่ีทางเดิน 100 

5. ห้องสมุด 
5.1 พ้ืนท่ีชั้นวางหนงัสือ 200 
5.2 พ้ืนท่ีอ่านหนงัสือ 500 
5.3 เคาน์เตอร์ 500 

6. อาคารสถาบันการศึกษา โรงเรียน 
6.1 พ้ืนท่ีสาํหรับการเรียนการศึกษาทัว่ๆ ไป 300 
6.2 พ้ืนท่ีสาํหรับเรียนภาคคํ่า และการศึกษาผูใ้หญ่ 500 
6.3 หอ้งบรรยาย 500 
6.4 พ้ืนท่ีหนา้กระดานดาํ 500 
6.5 พ้ืนท่ีโตะ๊สาธิตงาน 500 
6.6 หอ้งเรียนทางดา้นศิลปะและหตัถกรรม 500 
6.7 หอ้งแสดงศิลปะในโรงเรียนสอนศิลปะ 750 
6.8 หอ้งเขียนแบบ 750 
6.9 หอ้งทดสอบและฝึกหดั 500 
6.10 หอ้งฝึกหดัทางดนตรี 300 
6.11 หอ้งฝึกหดัทางคอมพิวเตอร์ 500 
6.12 หอ้งฝึกหดัทางดา้นภาษา 300 
6.13 หอ้งเตรียมงานและฝึกหดัทัว่ไป 500 
6.14 หอ้งพกันกัเรียนทัว่ไป 200 
6.15 หอ้งทาํงานครู  อาจารย ์ 300 
6.16 พ้ืนท่ีออกกาํลงักายในร่ม 300 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 
ระดบัความส่องสว่างสําหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย 
 

พืน้ทีแ่ละประเภทกิจกรรม ความส่องสว่าง (ลักซ์) 
7. พืน้ทีจ่อดรถภายในอาคารทัว่ไป 

7.1 ทางเขา้-ออก (ช่วงกลางวนั) 300 
7.2 ทางเขา้-ออก (ช่วงกลางคืน) 75 
7.3 ช่องทางรถวิ่ง (ทางลาดชนั/หวัมุม) 75 
7.4 พ้ืนท่ีจอดรถ 75 
7.5 หอ้งจ่าย/ เกบ็บตัรจอดรถ 300 

8. โรงพยาบาล 
8.1 พ้ืนท่ีรอรับการรักษา 200 
8.2 ทางเดินทัว่ไปเวลากลางวนั 200 
8.3 ทางเดินทัว่ไปเวลากลางคืน 50 
8.4 หอ้งพกัรักษาผูป่้วยนอก 200 
8.5 หอ้งทาํงานแพทย ์ 500 
8.6 หอ้งพกัแพทย ์ 300 
พืน้ทีห้่องพกัผู้ป่วยใน : 
8.7 พ้ืนท่ีทัว่ไป 100 
8.8 แสงสวา่งสาํหรับการอ่านหนงัสือ 300 
8.9 พ้ืนท่ีตรวจทัว่ไปในหอ้งพกัผูป่้วย 300 
8.10 พ้ืนท่ีตรวจโรคและรักษาโรค 1000 
8.11 ความสวา่งในเวลากลางคืน 5 
8.12 หอ้งนํ้าผูป่้วย 200 
8.13 พ้ืนท่ีตรวจโรคทัว่ไป 500 
8.14 หอ้งตรวจหูและตา 1,000 
8.15 พ้ืนท่ีตรวจสอบสายตาโดยการอ่านและดูแผน่ภาพทางสายตา 500 
8.16 หอ้งดูภาพจากจอภาพของเคร่ือง  Scanners 50 
8.17 หอ้งถ่ายเลือด/เคร่ืองรักษาไตเทียม 500 
8.18 พ้ืนท่ีตรวจรักษาโรคผวิหนงั 500 
8.19 หอ้งส่องกลอ้งตรวจอวยัวะภายในร่างกาย 300 
8.20 หอ้งเขา้เฝือก 500 
8.21 หอ้งจ่ายยา 300 
8.22 หอ้งสาํหรับการรักษาโดยการนวดและแผรั่งสี 300 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 
ระดบัความส่องสว่างสําหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย 
 

พืน้ทีแ่ละประเภทกิจกรรม ความส่องสว่าง (ลักซ์) 
8.23 หอ้งพกัฟ้ืนก่อนและหลงัผา่ตดั 500 
8.24 หอ้งผา่ตดั 1,000 
8.25 พ้ืนท่ีใตโ้คมผา่ตดั จาํเพาะ 
พืน้ทีสํ่าหรับห้องดูแลพเิศษ  ICU ( Intensive Care Unit ) 
8.26 พ้ืนท่ีทัว่ไป 100 
8.27 แสงสวา่งใชใ้นการตรวจทัว่ไป 300 
8.28 พ้ืนท่ีสาํหรับการตรวจรักษา 1,000 
8.29 ความสวา่งสาํหรับการเฝ้าไขก้ลางคืน 20 
พืน้ทีห้่องทนัตแพทย์ 
8.30 แสงสวา่งโดยทัว่ไป 500 
8.31 แสงสวา่ง ณ ตวัผูป่้วย 1,000 
8.32 ใตด้วงโคมผา่ตดั 5,000 
8.33 แสงสวา่งสาํหรับเปรียบเทียบ สีพ้ืน 5,000 
8.34 พ้ืนท่ีทดสอบและตรวจสอบสี 1,000 
8.35 หอ้งค่าเช้ือ 300 
8.36 หอ้งปลอดเช้ือ 300 
8.37 หอ้งชนัสูตรพลิกศพ/หอ้งเกบ็ศพ 750 
8.38 โตะ๊ชนัสูตรพลิกศพ 5,000 

9. ร้านแต่งผม 500 
10. พืน้ทีสํ่าหรับการแสดงและการบันเทงิ 

10.1 โรงละคร  พ้ืนท่ีแสดงคอนเสิร์ต 200 
10.2 พ้ืนท่ีสาํหรับงานแสดงทัว่ไป 300 
10.3 หอ้งซอ้ม  หอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ 300 
10.4 พิพิธภณัฑ ์ 300 

11. อุตสาหกรรมอาหาร 
11.1 พ้ืนท่ีสาํหรับขบวนการผลิตทัว่ๆ ไป 200 
11.2 พ้ืนท่ีลา้ง  คดัเลือกขนาดวตัถุดิบ  ผสมวตัถุดิบ บรรจุหีบห่อ 300 
11.3 พ้ืนท่ีสาํหรับการตดัแยกช้ินส่วนเน้ือสัตว ์ผสมนมเนย  โรงกรองสาํหรับ

โรงงานนํ้าตาล 
500 

 



ตอนท่ี 2 บทที ่3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 

3-94 

ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 
ระดบัความส่องสว่างสําหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย 
 

พืน้ทีแ่ละประเภทกิจกรรม ความส่องสว่าง (ลักซ์) 
11.4 พ้ืนท่ีตดัแยกผกั  ผลไม ้ 300 
11.5 พ้ืนท่ีผลิตสาํหรับผลิตอาหารสาํเร็จรูป  หอ้งครัว 500 
11.6 พ้ืนท่ีผลิตบุหร่ี   500 
11.7 พ้ืนท่ีตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์เช่น แกว้  ขวด หอ้งควบคุมคุณภาพ  หอ้ง

ตกแต่งอาหาร 
500 

11.8 หอ้งทดสอบคุณภาพอาหาร 500 
11.9 หอ้งตรวจสอบสี 1,000 

12. อุตสาหกรรมทาํขนม เบเกอร์ร่ี 
12.1 พ้ืนท่ีเตรียมส่วนผสม และอบขนม 300 
12.2 พ้ืนท่ีตกแต่งหนา้ขนม 500 

13. อุตสาหกรรมด้านการเกษตร  ปศุสัตว์ 
13.1 หอ้งขนถ่ายสินคา้ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร 200 
13.2 พ้ืนท่ีปศุสัตวภ์ายในตึก 50 
13.3 พ้ืนท่ีรักษาสัตว ์ 200 
13.4 พ้ืนท่ีเตรียมอาหารสัตว ์ทาํความสะอาดสัตว ์ 200 

14. อุตสาหกรรมซิเมนต์ คอนกรีต และ อิฐ 
14.1 พ้ืนท่ีสาํหรับทาํการอบแหง้วตัถุดิบ 50 
14.2 พ้ืนท่ีเตรียมและผสมวตัถุดิบ 200 
14.3 พ้ืนท่ีทาํงานของเคร่ืองจกัรทัว่ไป 300 

15. อุตสาหกรรมเซรามกิและแก้ว 
15.1 พ้ืนท่ีสาํหรับทาํการอบแหง้ 50 
15.2 พ้ืนท่ีเตรียมงาน และการปฏิบติังานของ  
15.3 เคร่ืองจกัรทัว่ไป 300 
15.4 พ้ืนท่ีข้ึนรูปช้ินส่วน เคลือบเงา และ เป่าแกว้ 300 
15.5 พ้ืนท่ีขดัแต่งผวิ และ แกะสลกั 750 
15.6 พ้ืนท่ีประดบัตกแต่งช้ินงาน 500 
15.7 พ้ืนท่ีขดัแต่งกระจกสาํหรับแวน่ตา  เจียรนยั 750 
15.8 พ้ืนท่ีงานเจียรนยัละเอียด 1,000 
15.9 พ้ืนท่ีผลิตเคร่ืองแกว้เทียม  เพชร  พลอยเทียม 1,500 

 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)   พ.ศ. 2562 
 

3-95 

ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 
ระดบัความส่องสว่างสําหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย 
 

พืน้ทีแ่ละประเภทกิจกรรม ความส่องสว่าง (ลักซ์) 
16. อุตสาหกรรมเคม ี พลาสติก  ยาง 

16.1 พ้ืนท่ีการผลิตท่ีไม่มีการสัญจร 50 
16.2 พ้ืนท่ีการผลิตท่ีเขา้ถึงค่อนขา้งลาํบาก 150 
16.3 พ้ืนท่ีการผลิตท่ีมีคนประจาํเกือบตลอดเวลา 300 
16.4 หอ้งทดสอบท่ีตอ้งการความละเอียดสาํหรับการอ่านมาตราวดั 500 
16.5 สายการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวชภณัฑ ์ 500 
16.6 สายการผลิตยางรถยนต ์ 500 
16.7 พ้ืนท่ีตรวจสอบสี 1,000 
16.8 ขั้นตอนตรวจสอบ  ตดัเจาะ  ขั้นสุดทา้ย 750 

17. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
17.1 พ้ืนท่ีผลิตลวด  สายไฟฟ้า 300 
17.2 พ้ืนท่ีสาํหรับการพนัขดลวดขนาดใหญ่ 300 
17.3 พ้ืนท่ีสาํหรับการพนัขดลวดขนาดกลาง 500 
17.4 พ้ืนท่ีสาํหรับการพนัขดลวดขนาดเลก็ 750 
17.5 พ้ืนท่ีชุบนํ้ายาเคลือบขดลวด 300 
17.6 พ้ืนท่ีสาํหรับการชุบเคลือบผวิ 300 
พืน้ทีป่ระกอบช้ินส่วน 
17.6 ขนาดใหญ่ เช่น หมอ้แปลงไฟฟ้า 300 
17.7 ขนาดกลาง เช่น สวิตชบ์อร์ด 500 
17.8 ขนาดเลก็ เช่น เคร่ืองโทรศพัท ์ 750 
17.9 ขนาดเลก็มากท่ีตอ้งการความละเอียดมาก เช่น อุปกรณ์มาตรวดัต่างๆ 1,000 
17.10 หอ้งทดสอบทางดา้นไฟฟ้า  อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีตอ้งมีการปรับแต่ง 1,500 

18. อุตสาหกรรมหล่อ  หลอม  โลหะ 
18.1 อุโมงคใ์ตพ้ื้น 50 
18.2 แท่น ขนถ่ายโลหะ 100 
18.3 พ้ืนท่ีเตรียมพิมพท์รายสาํหรับการหล่อ 200 
18.4 พ้ืนท่ีตกแต่งโลหะ 200 
18.5 พ้ืนท่ีผสมโลหะ 200 
18.6 แท่นหล่อโลหะ 200 

 



ตอนท่ี 2 บทที ่3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 
ระดบัความส่องสว่างสําหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย 
 

พืน้ทีแ่ละประเภทกิจกรรม ความส่องสว่าง (ลักซ์) 
18.7 พ้ืนท่ีถอดพิมพ ์ 200 
18.8 พ้ืนท่ีเคร่ืองจกัรหล่อโลหะ 200 
18.9 พ้ืนท่ีหล่อดว้ยมือ 300 
18.10 พ้ืนท่ีหล่อโลหะดว้ยพิมพ ์ 300 
18.11 พ้ืนท่ีทาํแบบจาํลอง 500 

19. อุตสาหกรรมเพชรพลอย 
19.1 พ้ืนท่ีคดัเลือกเพชรพลอย 1,500 
19.2 พ้ืนท่ีผลิตตวัเรือนเพชรพลอย 1,000 
19.3 พ้ืนท่ีผลิตนาฬิกาดว้ยมือ 1,500 
19.4 พ้ืนท่ีผลิตนาฬิกาดว้ยเคร่ืองจกัร 500 

20. อุตสาหกรรมซัก อบ รีด 
20.1 พ้ืนท่ีขนถ่าย  คดัเลือกสินคา้ 300 
20.2 พ้ืนท่ีซกัแหง้ 300 
20.3 พ้ืนท่ีซกั อบ รีด 300 
20.4 พ้ืนท่ีตรวจเชค็  ซ่อมแซม 750 

21. อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 
21.1 พ้ืนท่ีขนถ่ายวตัถุดิบ 200 
21.2 พ้ืนท่ีลอกขดัหนงั 300 
21.3 พ้ืนท่ีตดัแต่ง  เยบ็  ขดัเงา  เคร่ืองหนงั 500 
21.4 พ้ืนท่ีคดัเลือกช้ินส่วน 500 
21.5 พ้ืนท่ียอ้มสีหนงั 500 
21.6 พ้ืนท่ีตรวจสอบคุณภาพ 1,000 
21.7 พ้ืนท่ีตรวจสอบสี 1,000 
21.8 พ้ืนท่ีประกอบเคร่ืองหนงั 500 

22. อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ 
22.1 Open die forging 200 
22.2 Drop forging  welding  cold forming 300 
22.3 งานเคร่ืองจกัรท่ีไม่ตอ้งการความละเอียด ค่าผดิพลาด > 0-1 มม. 300 
22.4 งานเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการความละเอียด ค่าผิดพลาด < 0-1 มม. 500 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 
ระดบัความส่องสว่างสําหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย 
 

พืน้ทีแ่ละประเภทกิจกรรม ความส่องสว่าง (ลักซ์) 
22.5 พ้ืนท่ีตรวจสอบ 750 
22.6 พ้ืนท่ีรีด  ดึงลวด  ท่อ 300 
22.7 พ้ืนท่ีงานแผน่โลหะหนา > 5 มม. 200 
22.8 พ้ืนท่ีงานแผน่โลหะบาง < 5 มม. 300 
22.9 พ้ืนท่ีงานสร้างแบบ  พิมพต์ดัเจาะ 750 
พืน้ทีป่ระกอบช้ินส่วน : 
22.10 ขนาดใหญ่ 200 
22.11 ขนาดกลาง 300 
22.12 ขนาดเลก็ 500 
22.13 ขนาดเลก็ และรายละเอียดมาก 750 
22.14 พ้ืนท่ีชุดสังกะสี 300 
22.15 พ้ืนท่ีตกแต่งพ้ืนผวิ  เคลือบสี 750 
22.16 พ้ืนท่ีสร้างพิมพป๊ั์ม  ตดัเจาะสาํหรับเคร่ืองจกัร ขนาดเลก็ 1,000 

23. อุตสาหกรรมกระดาษ 
23.1 พ้ืนท่ีป่ันเยือ่กระดาษ 200 
23.2 พ้ืนท่ีผลิตกระดาษ 300 
23.3 พ้ืนท่ีเขา้เล่ม  เขา้ปกทัว่ไป  พบั  ตดัขอบ เยบ็เล่ม 500 

24. อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 
24.1 พ้ืนท่ีเกบ็เช้ือเพลิง 50 
24.2 พ้ืนท่ีหมอ้นํ้า 100 
24.3 พ้ืนท่ีเคร่ืองจกัร 200 
24.4 พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 200 
24.5 หอ้งควบคุม 500 

25. อุตสาหกรรมการพมิพ์ 
25.1 พ้ืนท่ีทัว่ไปเช่น ตดั  เคลือบ  ป๊ัมนูนบนกระดาษ 500 
25.2 พ้ืนท่ีแท่นพิมพ ์ 500 
25.3 พ้ืนท่ีตกแต่งงานพิมพ ์ 1,000 
25.4 พ้ืนท่ีตรวจสอบสี 1,500 
25.5 พ้ืนท่ีตกแต่งเพลท 2,000 

 



ตอนท่ี 2 บทที ่3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 

3-98 

ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 
ระดบัความส่องสว่างสําหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย 
 

พืน้ทีแ่ละประเภทกิจกรรม ความส่องสว่าง (ลักซ์) 
26. อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก 

26.1 พ้ืนท่ีท่ีคนไม่สามารถสัญจรไปมาได ้ 50 
26.2 พ้ืนท่ีท่ีคนสัญจรไปมาไม่บ่อยนกั 150 
26.3 พ้ืนท่ีท่ีคนสัญจรไปมาตลอดเวลา 200 
26.4 พ้ืนท่ีเกบ็ SLAB 50 
26.5 พ้ืนท่ีเตาหลอม 200 
26.6 พ้ืนท่ีขนถ่าย  ตดั  รีดเหลก็ 300 
26.7 พ้ืนท่ีหรือแท่นควบคุมการผลิต 300 
26.8 พ้ืนท่ีทดสอบควบคุมคุณภาพ 500 
26.9 อุโมงคข์นส่ง 50 

27. อุตสาหกรรมทอผ้า 
27.1 พ้ืนท่ีทัว่ไป 200 
27.2 พ้ืนท่ีแต่ง  ซกั  รีด  ดึงฝ้าย 300 
27.3 พ้ืนท่ีป่ันดา้ย  ทอผา้  ถกัผา้ 500 
27.4 พ้ืนท่ีเยบ็  ถกั  ปัก ละเอียด 750 
27.5 พ้ืนท่ีออกแบบลวดลาย 750 
27.6 พ้ืนท่ียอ้มผา้ 500 
27.7 พ้ืนท่ีอบแหง้ 100 
27.8 พ้ืนท่ีพิมพผ์า้ดว้ยเคร่ืองจกัร 500 
27.9 พ้ืนท่ีพบั  แต่งขอบ  ผา้ 1,000 
27.10 พ้ืนท่ีตรวจสอบสี  คุณภาพผา้ 1,000 
27.11 พ้ืนท่ีซ่อมแซมผา้ 1,500 
27.12 พ้ืนท่ีตดัเยบ็ทัว่ไป 500 

28. อุตสาหกรรมรถยนต์ 
28.1 พ้ืนท่ีงานตวัถงั  ประกอบรถยนต ์ 500 
28.2 หอ้งพน่สี  เคลือบสี  ขดัเงา 750 
28.3 พ้ืนท่ีตกแต่งสี 1,000 
28.4 พ้ืนท่ีผลิตทาํงานใตท้อ้งรถโดยคน 1,000 
28.5 พ้ืนท่ีตรวจเชค็คร้ังสุดทา้ย 1,000 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 
ระดบัความส่องสว่างสําหรับพ้ืนท่ีทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามขอ้แนะนาํของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย 
 

พืน้ทีแ่ละประเภทกิจกรรม ความส่องสว่าง (ลักซ์) 
29. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และไม้ 

29.1 ยอ้มสีไม ้ ผลิตไมอ้ดั 50 
29.2 พ้ืนท่ีอบไอนํ้า 150 
29.3 พ้ืนท่ีเล่ือย  ตดั  เจาะ 300 
29.4 พ้ืนท่ีประกอบช้ินส่วนหลกั 300 
29.5 พ้ืนท่ีขดัเงา  เคลือบสี  ประกอบติดตั้งช้ินส่วนตกแต่ง 750 
29.6 พ้ืนท่ีทาํงานการผลิตบนเคร่ืองจกัรโดยคน 500 
29.7 พ้ืนท่ีคดัเลือกช้ินส่วน 750 
29.8 พ้ืนท่ีตรวจสอบคุณภาพ 1,000 

30. สนามบิน 
30.1 พ้ืนท่ีสาํหรับผูโ้ดยสารขาเขา้ ขาออก พ้ืนท่ีรับกระเป๋าเดินทาง บนัไดเล่ือน 

ทางเล่ือน พ้ืนท่ีทัว่ไป 
200 

30.2 เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์  ติดต่อสอบถาม ตรวจเชค็บตัรโดยสาร  ตรวจ
หนงัสือเดินทาง  จุดตรวจผา่นศุลกากร 

500 

30.3 พ้ืนท่ีนัง่รอ 200 
30.4 หอ้งเกบ็กระเป๋าเดินทาง 200 
30.5 พ้ืนท่ีควบคุมของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 300 
30.6 หอควบคุมจราจรทางอากาศ 500 
30.7 พ้ืนท่ีทดสอบตรวจซ่อมอากาศยาน ทดสอบเคร่ืองยนต ์ เคร่ืองวดัสาํหรับ

อากาศยาน พ้ืนท่ีชานชาลาสถานีสาํหรับผูโ้ดยสาร 
500 

30.8 ข้ึนรถไฟ (ใตดิ้น) 50 
30.9 พ้ืนท่ีขายตัว๋โดยสาร 300 
30.10 พ้ืนท่ีนัง่รอ 200 

31. วดั โบสถ์ 
31.1 พ้ืนท่ีโดยรอบ 100 
31.2 ท่ีนัง่  แท่นบูชา  แท่นยนื  นัง่เทศน์ 300 
31.3 การส่องเนน้ (พระพทุธรูป  พระรูป) 750 

 
ท่ีมา: TIEA – GD 003 สมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแห่งประเทศไทย 
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4.1 บทนํา  
 
มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor) หมายถึง เคร่ืองกลไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล มอเตอร์
ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ตน้กาํลงัและเป็นอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองจกัรกลต่างๆ ท่ีใชใ้นระบบต่างๆในโรงงานและอาคาร  

 
4.2 ชนิดและหลักการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งตามประเภทของกระแสไฟฟ้าได ้2 ชนิดคือ  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct 
Current Motor) และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Current Motor) 
 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือเรียกวา่ ด.ีซี มอเตอร์ อาจแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
 มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกวา่ ซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor) 
 มอเตอร์แบบขนานหรือเรียกวา่ ชนัทม์อเตอร์ (Shunt Motor) 
 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกวา่ คอมเปาวดม์อเตอร์ (Compound Motor) 
 
ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัหรือเรียกวา่ เอ.ซี มอเตอร์ สามารถแบ่งออกตามจาํนวนเฟสของกระแสไฟฟ้าได้
ดงัน้ี 

 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 1 เฟส หรือเรียกวา่ ซิงเกลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing phase motor) ซ่ึง
สามารถจาํแนกยอ่ยไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

o สปลิทเฟส มอเตอร์ (Split-phase motor) หรืออินดกัชนัมอเตอร์(Induction motor)มอเตอร์ชนิดน้ีนิยม
ใชง้านมากในตูเ้ยน็ เคร่ืองสูบนํ้าขนาดเลก็ เคร่ืองซกัผา้ เป็นตน้ มีขนาดแรงมา้ขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงมา้ , 1/3 
แรงมา้, 1/2 แรงมา้ จะมีขนาดไม่เกิน1 แรงมา้ 

o คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor) 
o รีพลัชัน่มอเตอร์ (Repulsion motor) 
o ยนิูเวอร์เวอร์แซลมอเตอร์ (Universal motor) 
o เชดเดดโพล มอเตอร์ (Shaded-pole motor) 

 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 3 เฟสหรือเรียกวา่ ทรีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase motor) 
 
 
 
 
 



 
 

  

4.3 
4.3.

4.3.
 
โรเต

ร้อย

ร่อง

หรือ

โรเต
 
 
สเต

เหล็

ปึกแ

iron
อยู ่2
ลวด

ทาํง

จาํน

ขนา

 
ฝาค

เกลี

แนว

ศูนย

 ส่วนประกอบ
.1 มอเตอร์ไฟฟ

.1.1 สปลิทเฟส
โรเตอร์ (Rot
ตอร์ทาํดว้ยแผ

ยทะลุเหล็กบา

งน้ีจะมีทองแด

ออลูมิเนียมน้ีจ

ตอร์กรงกระร

สเตเตอร์ (St
ตเตอร์ (Stator)
ล็กบางๆ อดัแน
แผน่ อยูภ่ายใน
n) หรือเหลก็เห
2 ชุด คือขดรัน
ดเส้นใหญ่จาํน

งานปกติ ขดล
นวนรอบน้อย

านกบัขดรัน 

ฝาครอบ 
ครอบของมอเ

ยวให้แน่นแล

วศูนยก์ลางไม่

ยก์ลางอยูใ่นส่

บและหลักการท

ฟ้ากระแสสลับ

สมอเตอร์ (Spl
or ) 
ผ่นเหล็กบางๆ

างๆเพื่อยึดให้แ

ดงหรืออลูมิเนี

จะเช่ือมติดอยูก่

อก (Squirrel c

ator ) 
) หรือเรียกว่

น่น มีร่องสาํเร็
นกรอบโครง (
หนียว (Steel) ที
นหรือขดเมน (
นวนรอบมากข

ลวดชุดท่ีสอง 
กว่าขดรันขด

ตอร์ทั้งสองข้

ละยงัมีแบร่ิงแบ

เกิดการเสียดสี

วนท่ีเป็นหนา้

ทาํงานของมอเ

บ 1 เฟส 

lit-phase mot

ๆ (Laminated)
แน่นรอบโรเต

นยมเส้นโตๆ ฝั
กบัวงแหวนทอ

cage rotor) 

าโครงสร้างส

ร็จไวใ้ส่ขดลว

(Frame) ซ่ึงเฟ
ท่ีสเตเตอร์ของ

(Running Win
ขดลวดรันน้ีจะ

 สาํหรับเร่ิมห
ลวดสตาร์ทจะ

า้งส่วนใหญ่ทํ

บบตลบัลูกปืน

สีกบัสเตเตอร์ แ
สมัผสัท่ีอยูก่บั

ฝาครอบ

 

           
  

4-3 

เตอร์ไฟฟ้า 
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งโรเตอร์ ก

รอบสูงสุดของ

ทาํใหห้นา้สมัผ

  

ย์กลางส่วนเคล่ื

รเหน่ียวนาํทาง

มแม่เหลก็หมุน

winding) กระ
ใหห้มุนไป เม่ื
ดขดลวดสตาร์

นตอ้งใหห้มุนต

ตอร์ (Capacito
มอเตอร์ไฟฟ้า

ทาํให้มอเตอร์

ทน้อยมอเตอร์

ดลม ตูแ้ช่ ตูเ้ยน็

อร์มอเตอร์ มีส
งกระรอก 
วยขดลวด 2 ชุ
อบดว้ย ปลอกท
นเดนเซอร์ ( C
แบบเติมนํ้ ามนั

เตอร์ไฟฟ้า          

entr ifugal sw
น้าท่ีตดัวงจรส

วนดงัน้ี คือส่วน
สัมผสัหรือหน้

การทาํงานของ

งมอเตอร์จะทํ

ผสัแยกออกจา

                  

ลือนทีไ่ด้ 

งแม่เหล็กไฟฟ้

น(Rotating ma
ะแสส่วนน้ีจะส

ม่ือโรเตอร์หมุน

ร์ทออก ส่วนขด
ตวัเปล่าก่อนแล

or  motor ) 
ากระแสสลบั 
ร์แบบน้ีมีคุณส

์ชนิดน้ีมีขนาด

น 

ส่วนประกอบส

ด คือ ชุดสตาร์
ทองเหลือง ( B
Capacitor or 
นหรือ Oil -fil
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witch) 
สตาร์ทหรือบ

นท่ีอยูก่บัท่ี (S
นา้ทองขาวอยู ่
งสวิทช์หนีศูน

าํใหส่้วนท่ีติด

กกนัตดัวงจรข

                  

 ส

ฟ้า โดยท่ีขดรัน
agnetic field)ไ
สร้างสนามแม

นดว้ยความเร็ว

ดรันจะทาํงาน

ลว้จึงจะต่อโห

1 เฟสท่ีมีลกัษ
สมบติัพิเศษกว

ดตั้งแต่ 1/20 

ส่วนใหญ่เหมือ

ร์ทและชุดรัน 
Bush ) หรือตลั
Condenser) โ

lled capacitor

างท่ีเรียกว่าส

Stationary part
 2 อนั  และส่
นยก์ลาง เม่ือค
อยูก่บัแกนเพล

ขดสตาร์อยา่งอ

           

สวติช์แรงเหวีย่

นและขดสตาร์

ไปเหน่ียวนาํให

ม่เหลก็ข้ึนไปผ

ว 75 เปอร์เซ็น
นตลอดตั้งแต่เร่ิ

หลด 

ษณะคลา้ยสปลิ

ว่าสปลิทเฟสม

แรงมา้ ถึง 10

อนกบัแบบสป

ลบัลูกปืน ( Bal
โดยทัว่ไปมี 3 
r 3. แบบสารป

วิทช์ตดัวงจร

t) จะประกอบ
สวนท่ีหมุน (Ro
วามเร็วรอบข

ลาของโรเตอร์

อตัโนมติั 

งหนีศูนย์กลา

ร์ทท่ีวางทาํมุม

หเ้กิดกระแสไ

ลกักบัสนามแ

ต ์ของความเร็
ร่ิมเดินมอเตอร์

ลิทเฟสมอเตอร

มอเตอร์คือมีแร

0 แรงมา้ มอเ

ปลิทเฟสเกือบท

ll bearing ) สาํ
ชนิด คือ 1. 
ประกอบไฟฟ้า

สตาร์ทสวิตช์

ติดอยูก่บัฝาปิ

Rotating part) 
ของมอเตอร์ได

ร์ผลกัดนัส่วนท

 

งส่วนอยู่กับที่

กนั 90 องศา

ไหลในขดลวด

แม่เหลก็ท่ีสเตเ

ร็วสูงสุดสวิตช์

ร์จนหยดุหมุน

ร์มากต่างกนัต

รงบิดขณะสต

เตอร์น้ีนิยมใช้

ทุกอยา่ง คือ 

าหรับรองรับเพ

แบบกระดาษ

าหรือ Electro

       

ช์แรง

ดหวั

 เป็น 
ด ้75
ท่ีติด

 

าทาง

ดกรง

เตอร์

ชแ์รง

 เม่ือ

ตรงท่ี

ตาร์ท

ชง้าน

พลา 
หรือ

olytic 



 
 

  

 
4.3.
โคร

1. ส
2. โ
3. แ
4. ฝ
5. อุ
 

 

 

 
การ

แหว

นั้น 

โรเตอร์

ฝ

.1.3 รีพลัช่ันม
รงสร้างท่ีสาํคญั

สเตเตอร์ (Stato
โรเตอร์ (Rotor
แปรงถ่านและซ

ฝาปิดหวัทา้ย (E
อุปกรณ์แรงเหวี

รทาํงานของม

วนตวันาํ (Nec
 เพื่อให้ขณะที

ร์แบบกรงกระร

  

ฝาปิดหัวท้าย 

อเตอร์ (Repu
ญของรีพลัชัน่ม

or ) 
r ) 
ซองแปรงถ่าน

End Plate) 
วี่ยงหนีศูนยก์ล

 

สเต

ของ

อเตอร์อาศยัส

ck Lace) ให้ติ
ท่ีมอเตอร์สตาร

 
รอก 

 

lsion motor ) 
มอเตอร์ประก

น (Brush and B

ลาง (Centrifug

เตอร์ของรีพลั

งสปลิทเฟสมอ

 

โรเตอร์

 ( Slots 

สนามแม่เหล็ก

ดกบัซ่ีคอมมิว

ร์ทไปแลว้ท่ีคว
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สเตเตอร์ป

 
อบไปดว้ย 5 ส

Brush Holder) 

gal Switch) 

ลชัน่มอเตอร์จะ

อเตอร์ 

์  คือตวัหมุนข
 ) และปลายขอ

 

 

แปรงถ่า

แท่งคาร์

วางอยูบ่

เหมือนก

กที่เกิดข้ึนและ

วเตเตอร์เหมือ

วามเร็วประม

                  คู่มื

ประกอบด้วยข

คาปาซิเต

ส่วนสาํคญัคือ 

 

ะมีขดลวดพนัอ

ของรีพลัชัน่มอ

องขดลวดจะไ

านและซองแป

ร์บอนมีสองอนั

บนซองแปรงถ่

กบัมอเตอร์ไฟ

ะอุปกรณ์แรง

นกบัลดัวงจรค

าณ 75% ของ

มือผู้รับผดิชอบด้า

ดลวด 2 ชุด คื

 
ตอร์หรือคอนเ

 

อยูเ่พียงชุดเดีย

เตอร์ มีขดลวด
ปต่อตรงท่ีขั้วค

ปรงถ่าน แปรงถ
นต่อดว้ยสายตั

านและมีสปริง

ฟ้ากระแสตรง

เหวี่ยงหนีศูน

คอมมิวเตเตอร์

ความเร็วพิกดั

านพลังงาน (โรงง

 
คือ ชุดสตาร์ท แ

เดนเซอร์ 

ยวเหมือนกบัข

ดพนัอยูใ่นร่อง

คอมมิวเตเตอร์

ถ่านทาํจาก

วันาํถึงกนั 
งกด

ง 

ยก์ลางจะทาํห

ร์ การลดัซ่ีคอม
ดของมอเตอร์อ

าน) พ.ศ. 2562 

และชุดรัน 

ดรัน

ง    
ร์ 

หนา้ที่กดวง

มมิวเตเตอร์

อุปกรณ์แรง



ตอนท่ี 2 บทที ่4 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้า                             
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เหวี่ยงหนีศูนยก์ลางน้ีจะทาํงานโดยกดวงแหวนตวันาํลดัซ่ีคอมมิวเตเตอร์ ทาํให้มอเตอร์หมุนรันไปแบบ      
อินดกัชัน่เพราะขณะน้ีโรเตอร์จะมีคุณสมบติัเหมือนโรเตอร์แบบกรงกระรอก รีพลัชัน่มอเตอร์บางชนิดจะมี
ตวัยกแปรงถ่านออกจากคอมมิวเตเตอร์ ในขณะท่ีอุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลางทาํงานอีกดว้ย 

4.3.1.4 ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal motor ) 
เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กมีขนาดกาํลงัไฟฟ้าตั้งแต่ 1/200 แรงมา้ถึง 1/30 แรงมา้ นาํไปใชไ้ดก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงและใชไ้ดก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 1 เฟส มอเตอร์ชนิดน้ีมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่น คือให้
แรงบิดเร่ิมหมุนสูงนาํไปปรับความเร็วได ้นิยมนาํไปใชเ้ป็นตวัขบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น เช่น เคร่ืองบดและ
ผสมอาหาร มีดโกนหนวดไฟฟ้า เคร่ืองนวดไฟฟ้า มอเตอร์จกัรเยบ็ผา้ สวา่นไฟฟ้า เป็นตน้ 

การทาํงานของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ จะอาศยัการท่ีขดอาร์เมเจอร์ (โรเตอร์) และขดลวดสนามแม่เหล็กท่ีต่อ
อนุกรมกนั เม่ือจ่ายไฟฟ้าเขา้จะเกิดขั้วแม่เหลก็ข้ึนท่ีตวัอาร์เมเจอร์ และท่ีขั้วสนามแม่เหลก็ ทาํใหเ้กิดแรงผลกักนั
ทาํใหม้อเตอร์หมุนไปได ้

4.3.1.5 เชดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded- pole motor ) 
เชดเดดโพลมอเตอร์เป็นมอเตอร์กระแสสลบั 1 เฟส มีขนาดเลก็ท่ีสุดมีแรงบิดเร่ิมหมุนตํ่ามากนาํไปใชง้านไดก้บั
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็ ๆ เช่น ไดร์เป่าผม พดัลมขนาดเลก็ โครงสร้างของมอเตอร์ประกอบดว้ย 
1. ขดลวดสนามแม่เหลก็ จะพนัอยูร่อบ ๆ แกนของตวัสเตเตอร์ 
2.  โรเตอร์ (ตวัหมุน) มีลกัษณะเป็นโรเตอร์ แบบกรงกระรอก 
3.  สเตเตอร์ เป็นแผน่เหลก็บางวางอดัซอ้นกนั บริเวณขั้วสนามแม่เหลก็แต่ละดา้นแบ่ง เป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีเลก็

กวา่จะมีวงแหวนทองแดงพนัอยูร่อบ ๆ  
4.  วงแหวนทองแดง (Shaded Coil) หรือขดลวดช่วยหมุน(Auxiliary Winding) 

การทํางานของเชดเดดโพลมอเตอร์จะอาศัยขดลวดช่วยหมุนคือลวดทองแดงเส้นใหญ่ท่ีพันอยู่กับขั้ ว

สนามแม่เหล็กเรียกว่าเชดเดด (Shaded Coil) หรือขดลวดช่วยหมุน (AuxiliaryWinding) เม่ือจ่ายไฟฟ้า

กระแสสลบัเขา้ขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์จะเกิดเส้นแรงแม่เหล็กเคล่ือนท่ีผ่านโรเตอร์ของมอเตอร์และมี

สนามแม่เหล็กส่วนหน่ึงท่ีผ่าน ขดลวดเชดเดดทาํให้เกิดแรงแม่เหล็กบิดเบ้ียวไป การบิดเบ้ียวไปน้ีทาํให้เกิด

แรงบิดหมุนขนาดเลก็ทาํใหม้อเตอร์หมุนได ้ 

4.3.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส สามารถแบ่งออกตามโครงสร้างและหลกัการทาํงานของมอเตอร์ได ้2 แบบ คือ 
1. อินดกัชัน่มอเตอร์ (Induction Motor) 
2. ซิงโครนสัมอเตอร์ (Synchronous Motor) 

 



 
 

  

4.3.
มอเ

อินด

ราค

และ

แบบ

มอเ

ขบัเ

 
ตวัโ

 
โรเต

สาํห

3 ชุ
อินด

สเต

สนา

ตวัส

สนา

4.3.
ซิงโ

ตั้งแ

1,80

1. ส
ไฟฟ

สนา

2. 
ขา้ง

กบัแ

              การ
สนา

.2.1 อินดกัช่ัน
เตอร์ไฟสลบั 3
ดกัชนัมอเตอร์

คาถูก โครงสร้
ะแปรงถ่านเหม

บอินเวอร์เตอร

เตอร์ นิยมใชก้
เคล่ือนเคร่ืองจั

อินดกัชันมอ

โรเตอร์จะมีโค

อินดักชันมอ

ตอร์จะทาํจาก

หรับวางขดลวด

ด ต่อกบัสลิปริ
ดกัชนัมอเตอร์

เตอร์  ทาํใหโ้ร
ามแม่เหลก็ท่ีห

สเตเตอร์ซ่ึงจะ

ามหมุนดงักล่า

.2.2 ซิงโครนัส
โครนสัมอเตอ

แต่ 150 kW (20
00 RPM โครง

สเตเตอร์ (Stat
ฟ้ากระแสสลบั

ามแม่เหลก็หม

โรเตอร์ (Roto
งๆ ขั้วแม่เหล็ก
แหล่งจ่ายไฟฟ้

ทาํงานของซิง

ามแม่เหลก็หม

มอเตอร์ (Indu
3 เฟส มีคุณสม
ร์ข้ึนอยูก่บัควา

้างไม่ซบัซอ้น

มือนมอเตอร์ไ

ร์ (Inverter) 
กนัมาก เป็น

จกัรไฟฟ้า เช่น

เตอร์ทีม่ีโรเตอ

ครงสร้างแบบก

เตอร์ที่มีโรเตอ

เหล็กแผ่นบาง

ดของตวัโรเตอ

ริง (Slip Ring) 
์ เม่ือจ่ายไฟฟ้าส

รเตอร์ ไดรั้บกา
หมุนอยูร่อบ ๆ 
ะคงท่ีตามความ

าวไปดว้ยความ

สมอเตอร์ (Syc
ร์เป็นมอเตอร์ข

00 hp) จนถึง 
งสร้างของซิงโ

or) มีร่องสาํห
บ 3 เฟส ใหก้บั
มุนของอินดกัช

or) เป็นแบบขั้
กยื่นเหล่านั้นข

ฟ้ากระแสตรงภ

งโครนสัมอเตอ

มุนเน่ืองจาก โร

uction motor  
มบติัท่ีดี คือมีค
มถ่ี (Frequenc
 สะดวกในก
ไฟฟ้ากระแสต

สามารถควบ

นตน้กาํลงัในโ

 เคร่ืองไส เคร่ื

อร์แบบกรงกร

กรงกระรอกเห

อร์แบบขดลวด

งๆอดัซ้อนกนัเ

อร์เป็นขดลวด 
 จาํนวน 3 อนั
สลบั 3 เฟส ให้
ารเหน่ียวนาํทาํ

ทาํใหม้อเตอร์ข

มถ่ีของไฟฟ้าก

มเร็วเท่ากบัควา

chronous mot
ขนาดใหญ่ท่ีสุ

15 MW (20,00
โครนสัมอเตอร

หรับพนัขดลวด

บสเตเตอร์จะเกิ

ชนัมอเตอร์ 

ขั้วแม่เหล็กยื่น

ขดลวดสนามแ

ภายนอก เพื่อส
อร์เม่ือจ่ายไฟฟ้

รเตอร์ของซิงโ
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 ) 
ความเร็วรอบค

cy) ของแหล่งก
การบาํรุงรักษา

ตรงเม่ือใชร่้วม

บคุมความเร็ว 
โรงงานอุตสา

รืองกลึงมอเตอ

ะรอก(Squir r
หมือนกบัโรเต

ด(Wound Rot
เป็นตวัทุ่นคล้

 3 ชุด สาํหรับ
น สาํหรับเป็นท
หท่ี้ขดลวดทั้ง 3
าใหเ้กิดขั้วแม่เห

ของอินดกัชนั

กระแสสลบั 
ามเร็วของสนา

tor )   
สุด ท่ีขนาดพิกดั
00 hp) มีความ
ร์ ท่ีสาํคญัมี 2 

ดจาํนวน 3 ชุด 
กิดสนามแม่เห

 (Salient Pol
แม่เหล็กท่ีพนัร

สร้างขั้วแม่เหล็

ฟ้ากระแสสลบั

โครนสัมอเตอ

                  คู่มื

คงท่ีเน่ืองจากค

กาํเนิดไฟฟ้าก

าเพราะไม่มีคอ

กบัเคร่ืองควบ

 (Speed) ได้
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ตอนที ่2 บทที

 

 

สนามแม่เห
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ความเร็วขอ

 

4.3.3  การเ
4.3.3.1 ลักษ
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ที ่4 การอนุรักษ์พล
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1. แรงดันไฟฟ้าและความถี ่ แรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีของมอเตอร์ตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบไฟฟ้าพิกดัภายใน

โรงงาน เช่น ถา้แผน่ป้ายระบุ   380 V / Y 660 V หมายถึง ถา้เขา้สายท่ีขั้วมอเตอร์แบบ  จะใชก้บัแรงดนั 380 
V ถา้เขา้สายแบบ Y จะใชก้บัแรงดนั 660 V เป็นตน้ 
 

 
 
 
2. การป้องกันน้ําและฝุ่น ตอ้งเลือกระดบัการกนัฝุ่ นและกนันํ้ าของมอเตอร์ให้สอดคลอ้งกบัการใชง้าน 
โดยทัว่ไปเราจะอา้งอิงมาตรฐาน IEC ซ่ึงใชร้หสัตวัเลข 2 ตวั แสดงระดบัการป้องกนัฝุ่ น และกนันํ้ า ตามลาํดบั 
ดงัน้ี  

การป้องกันฝุ่ นและกันนํา้ตามมาตรฐาน IEC 
รหัส ระดบัการป้องกันฝุ่ น รหัส ระดบัการป้องกันนํา้ 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

ไม่มีการป้อนกัน 
ป้องกันวตัถุขนาดเกิน 50 mm. ได้ 
ป้องกันวตัถุขนาดเกิน 12 mm. ได้ 
ป้องกันวตัถุขนาดเกิน 2.5 mm. ได้ 
ป้องกันวตัถุขนาดเกิน 1  mm. ได้ 
ป้องกันฝุ่ น 
ผนึกกันฝุ่ น 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ไม่มีการป้อนกัน 
ป้องกันหยดนํา้ลงในแนวดิง่ 
ป้องกันหยดนํา้และนํา้สาดมุมไม่เกิน 15 องศากับแนวดิง่ 
ป้องกันหยดนํา้และนํา้สาดมุมไม่เกิน 60 องศากับแนวดิง่ 
ป้องกันนํา้สาดทุกทศิทาง 
ป้องกันนํา้ฉีดทุกทศิทาง 
ป้องกันนํา้จากนํา้ท่วมได้ช่ัวขณะ 
จมนํา้ลึกไม่เกิน1 เมตร ได้ 30 นาท ี
ใช้งานใต้นํา้ได้ 

 
ตัวอย่าง เช่น มอเตอร์ท่ีใชง้านในร่มทัว่ไปมกัจะเลือก IP54 และใชง้านกลางแดดจะเป็น IP65 เป็นตน้ 
 

R 

S 

T 

R 

S 

T 

380 V 660 V 

380 V 

380 V 

DELTA  CONNECTION Y  CONNECTION 

การต่อสายเข้ามอเตอร์ 
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3. อุณหภูมิเพิม่ของฉนวน เราตอ้งเลือกการทนความร้อนของฉนวน ปกติฉนวนจะเป็นตวักาํหนดอายกุารใช้
งานของมอเตอร์ ในการทนต่ออุณหภูมิของมอเตอร์มกัจะกาํหนดในรูปอุณหภูมิเพิ่ม คือยอมใหอุ้ณหภูมิเพิ่มจาก
บรรยากาศแวดลอ้มไดก่ี้องศา IEC ไดก้าํหนดระดบัของอุณหภูมิเพิ่มไวด้งัน้ี 
 
อุณหภูมิเพิม่ของฉนวน 

อุณหภูมิ Class A Class B Class F Class H 

อุณหภูมิแวดล้อม (๐C) 40 40 40 40 
อุณหภูมิเพิม่ (๐C) 60 80 105 125 
เผื่อสําหรับจุดสูงสุด (๐C) 5 10 10 15 
อุณหภูมิสูงสุด (๐C) 105 130 155 180 
 
มอเตอร์ท่ีใชง้านทัว่ไปมกัเลือกระดบัฉนวนชั้น B และมอเตอร์ท่ีใชง้านกบัอินเวอร์เตอร์ หรือ อาจมีภาระเกินได ้
มกัเลือกฉนวนชั้น F หรือ H 

 
4.แรงฉุดเร่ิมเดินเคร่ือง การใชง้านบางแบบเราใชแ้รงฉุดเร่ิมตน้ตํ่า บางแบบใชแ้รงฉุดเร่ิมตน้สูง แต่ขณะทาํงาน
ภาระตํ่า ในมาตรฐาน NEMA ไดก้าํหนดรหัสเก่ียวกบัแรงฉุดเร่ิมเดินเคร่ืองของมอเตอร์ โดยกาํหนดเป็น 
DESIGN A ถึง D ดงัน้ี 
 

แรงฉุดของมอเตอร์ตามมาตรฐาน NEMA 

Design แรงบิดเร่ิมเดนิเคร่ือง 
(%  Full load) 

กระแสเร่ิมเดนิเคร่ือง 
(%  Full load) 

แรงบิดสูงสุด 
(%  Full load) 

A ปานกลาง 
(70-275%) 

ไม่จํากัด 
(600-900%) 

สูง 
(175-300% ) 

B ปานกลาง 
(70-275%) 

ปานกลาง 
(600-700%) 

ปานกลาง 
(5% ) 

C สูง 
(200-250%) 

ปานกลาง 
(600-700%) 

ปานกลาง 
(5% ) 

D สูงสุด 
(275% ) 

ปานกลาง 
(600-700% ) 

สูง 
(275% ) 

 
4.3.3.3 การรับภาระของมอเตอร์  
 บางลกัษณะการใชง้านมอเตอร์ทาํงานตลอดเวลา  บางลกัษณะทาํงานเดินช่วงสั้นๆ  มกัเรียกว่า  DUTY  หรือ  
SERVICE  FACTOR  (SF) 
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4.3.3.4 ประสิทธิภาพของมอเตอร์    
ผูผ้ลิตมอเตอร์ในยโุรปไดแ้บ่งชั้นของมอเตอร์ ขนาดไม่เกิน 90 กิโลวตัตต์ามประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานดว้ย  
โดยใชร้หสั Eff  ตามดว้ยตวัเลข 1-3 

 
 
 
 
 Eff3 จะหมายถึงมอเตอร์ธรรมดา Eff2 และ Eff1 จะมีประสิทธิภาพสูงข้ึนตามลาํดบั 

 
4.4  ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า  
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ข้ึนอยู่กบัค่าของการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในตวัมอเตอร์ โ ดยทัว่ๆ  ไปแลว้การสูญเสียใน
มอเตอร์จะมาจากการสูญเสียท่ีมีค่าคงท่ี และการสูญเสียท่ีเปลี่ยนแปลงตามโหลดของมอเตอร์ ไดด้งัน้ี  

การสูญเสียในมอเตอร์ 

ก.  การสูญเสียท่ีแกนเหลก็ (Core losses) 
เกิดจากพลงังานท่ีใชใ้นการเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหลก็ท่ีไหลอยู่ในแกนเหลก็ (Hysteresis losses) รวมทั้ง
การสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหลก็ (Eddy current losses)  
ข.  การสูญเสียจากแรงลมท่ีตา้นทานการหมุน และแรงเสียดทาน (Windage and friction losses) 
เกิดจากแรงเสียดทานในตลบัลูกปืน และแรงตา้นของครีบระบายอากาศท่ีตวัมอเตอร์ 
ค. การสูญเสียท่ีสเตเตอร์ (Stator losses) 
เกิดจากกระแสท่ีไหลผ่านขดลวดท่ีมีความตา้นทานอยู่ภายใน  โดยอยู่ในรูปความร้อน 
ง.  การสูญเสียท่ีโ รเตอร์ (Rotor losses) 
อยู่ในรูปความร้อนเช่นเดียวกบัสเตเตอร์ แต่เกิดท่ีตวันาํในโรเตอร์  
จ.  การสูญเสียจากภาระการใชง้าน (Stray losses) 
เป็นผลจากค่าการสูญเสียท่ีเกิดจากความถ่ีในแกนเหลก็ท่ีโ รเตอร์ ค่ากระแสไหลวนในขดลวดท่ีสเตเตอร์ ค่าการ
สูญเสียจากค่ากระแสฮาร์มอนิกในตวันาํของโ รเตอร์ขณะท่ีมีโหลดค่าสนามแม่เหล็กร่ัวไหลท่ีเกิดจากกระแส
โหลด 
การสูญเสียท่ีแกนเหลก็ การสูญเสียจากแรงลม และแรงเสียดทาน เป็นค่าการสูญเสียท่ีคงท่ี และไม่ข้ึนกบัโหลด
ของมอเตอร์เรียกโดยรวมวา่ “ค่าการสูญเสียขณะทีม่อเตอร์ไม่มีโหลด” (No - Load losses)  
การสูญเสียท่ีสเตเตอร์ โ รเตอร์ และจากภาระการใช้งาน จะเพ่ิมข้ึนตามขนาดของโหลดเรียกโ ดยรวมว่า “ค่า
ความสูญเสียขณะมีโหลด” (Load losses)  
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กาํลงังานสูญเส

มา้ตามพิกดันั้น
นเขา้นอ้ย เม่ือเ

ะสิทธิภาพมอเ
 

746 X  แรงม้
 กาํลงัไฟฟ้าป้

ขาออก(HP) X 
นเขา้ (วตัต)์ 
อก (วตัต)์ X 10
นเขา้ (วตัต)์ 

 กาํลงังานขาอ
อก (วตัต)์ + กํ

อนเขา้ (วตัต)์ -
กาํลงัไฟฟ้าป้

                  คู่มื

สียของมอเตอ

นั จะต่างกนัสํ
เปรียบเทียบกบั

เตอร์ทีภ่าระต

า้ขาออก( HP )
อนเขา้ (วตัต)์ 

100 

00 

ออก (วตัต)์      
าํลงังานสูญเสี

- กาํลงังานสูญ
้อนเขา้ (วตัต)์ 

มือผู้รับผดิชอบด้า

ร์ดว้ยกไ็ด ้ดงันี

าหรับมอเตอร์
บัมอเตอร์ท่ีมีป

ต่างๆ ของมอเ

) X 100 

                    X
สีย (วตัต)์ 

ญเสีย (วตัต)์   X

านพลังงาน (โรงง

น้ี 

ร์แต่ละตวั มอเต
ประสิทธิภาพต

เตอร์ 

X 100 

X 100 

าน) พ.ศ. 2562 

ตอร์ท่ีมี
ตํ่ากวา่ท่ีให้
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พกิดักระแสไฟฟ้ามอเตอร์แบบเหน่ียวนํา 1 เฟส และ 3 เฟส 

Single phase motors 3 phase 4 pole motors 50/60 Hz   
kW hp  

220V 
 

 
240V 

 

kW hp  
220 - 240V 

 

 
380V 

 

 
415V 

 

 
440V 

 

 
500V 

 

 
660V 

 

 
1000V 

 
0.37 0.5 3.9 3.6 0.39 0.5 1.8 1.03 - 0.99 1 0.6 0.4 
0.55 0.75 5.2 4.8 0.55 0.75 2.75 1.6 - 1.36 1.21 0.9 0.6 
7.5 1 6.6 6.1 0.75 1 3.5 2 2 1.68 1.5 1.1 0.75 
1.1 1.5 9.6 8.8 1.1 1.5 4.4 2.6 2.5 2.37 2 1.5 1 
1.5 2 12.7 11.7 1.5 2 6.1 3.5 3.5 3.06 2.6 2 1.3 
1.8 2.5 15.7 14.4 2.2 3 8.7 5 5 4.42 3.8 2.8 1.9 
2.2 3 18.6 17.1 3 4 11.5 6.6 6.5 5.77 5 3.8 2.5 
3 4 24.3 22.2 3.7 5 13.5 7.7 7.5 7.1 5.9 4.4 3 
4 5 29.6 27.1 4 5.5 14.5 8.5 8.4 7.9 6.5 4.9 3.3 

4.4 6 34.7 31.8 5.5 7.5 20 11.5 11 10.4 9 6.6 4.5 
5.2 7 39.8 36.5 7.5 10 27 15.5 14 13.7 12 8.9 6 
5.5 7.5 42.2 38.7 9 12 32 18.5 17 16.9 13.9 10.6 7 
6 8 44.5 40.8 10 13.5 35 20 - - 15 11.5 7.5 
7 9 49.5 45.4 11 15 39 22 21 20.1 18.4 14 9 

7.5 10 54.4 50 15 20 52 30 28 26.5 23 17.3 12 
    18.5 25 64 37 35 32.8 28.5 21.3 14.5 
    22 30 75 44 40 39 33 25.4 17 
    25 35 85 52 47 45.3 39.4 30.3 20 
    30 40 103 60 55 51.5 45 34.6 23 
    33 45 113 68 60 58 50 39 25 
    37 50 126 72 66 64 55 42 28 
    40 54 134 79 71 67 60 44 30 
    45 60 150 85 80 76 65 49 33 
    51 70 170 98 90 83 75 57 38 
    55 75 182 105 100 90 80 61 40 
    59 80 195 112 105 97 85 66 43 
    63 85 203 117 115 109 89 69 45 
    75 100 240 138 135 125 105 82 53 
    80 110 260 147 138 131 112 86 57 
    90 125 295 170 165 146 129 98 65 
    100 136 325 188 182 162 143 107 71 
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พลงังาน
ไฟฟ้าที่
มอเตอร์
ใช ้(kWh) 

กาํลงังานที่
ตอ้งการ (kW) ชัว่โมง

การ
ทาํงาน 
(hr) 

ประสทิธภิาพ
เครือ่งจกัร  
 L 

ประสทิธภิาพ 
การสง่กาํลงั 

 t 

ประสทิธภิาพ 
มอเตอร ์ 
 m 

ประสทิธภิาพ 
อนิเวอรเ์ตอร ์ 

 c 

4.4.1 แนวทางการประหยดัพลงังานในการใช้มอเตอร์ 
การใชพ้ลงังานของมอเตอร์ไฟฟ้าจะข้ึนอยู่กบั กาํลงัทางกลท่ีตอ้งการใชง้าน  ประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์ทางกล ประสิทธิภาพของการส่งกาํลงั ประสิทธิภาพของมอเตอร์ รวมถึงประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์  
 (ถา้มี)  และชัว่โมงการใชง้านของมอเตอร์    ดงัสมการต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดงันั้นถา้ตอ้งการลดการใชพ้ลงังานในมอเตอร์  จาํเป็นจะตอ้งควบคุมตวัแปรทั้ง 6 ดงัน้ี 
แนวทางในการลดการใช้พลังงานในมอเตอร์ 

หมายเลข แนวทางในการประหยดัพลงังาน มาตรการท่ีดาํเนินการ 
1 การลดกาํลงัทางกลหรือโหลดทางกลใหต้ํ่าท่ีสุด  การเปล่ียนใบพดัหอผึ่งนํ้ าจากโลหะเป็นไฟ

เบอร์กลาส 
 การลดอตัราการไหลของนํ้าเยน็ 
 การซ่อมจุดร่ัวไหลของอากาศอดั 
 การเลือกขนาดเคร่ืองจกัรใหเ้หมาะสม 
 การลดโหลดท่ีไม่จาํเป็นลงโดยการ

บาํรุงรักษา 
 การเลือกเดินเคร่ืองจกัรใหมี้จาํนวนท่ี

เหมาะสมกบัโหลดหรือใชก้ารควบคุม

ความเร็วรอบเพื่อใหเ้หมาะสมกบัโหลดท่ีมี

การเปล่ียนแปลง 
2 การเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์/ระบบ 

ทางกล 
 การเลือกเดินชุดท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 การติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 
 การลดขนาดป๊ัมและพดัลมใหเ้หมาะสม 
 การตรวจสอบและบาํรุงรักษาเพื่อลดการ

สูญเสียทางกลของเคร่ืองจกัร 
 

= 
x x 

x 
x 

1 

2 3 4 5 
6 
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หมายเลข แนวทางในการประหยดัพลงังาน มาตรการท่ีดาํเนินการ 
3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งกาํลงั  การปรับความตึงของสายพาน 

 การใชส้ายพานประสิทธิภาพสูง 
 การเปล่ียนสานพานท่ีชาํรุด 

4 การเพ่ิมประสิทธิภาพมอเตอร์  การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
 การลดขนาดมอเตอร์ใหเ้หมาะสม 
 การระบายความร้อนของมอเตอร์ 

5 การเพ่ิมประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์ (ถา้มี)  การเลือกอินเวอร์เตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง

กาํลงัสูญเสียตํ่า 
6 การลดเวลาทาํงานของมอเตอร์  การหยดุมอเตอร์ท่ีเดินตวัเปล่า 

 
 
4.5 ความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐานทัว่ไป  
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาทางผูผ้ลิตมอเตอร์ไดวิ้จยัและพฒันาเพ่ือผลิตมอเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงออกสู่ตลาด 
โ ดยพยายามให้มีราคาสูงข้ึนไม่มาก มอเตอร์รุ่นใหม่น้ีมีส่วนประกอบและลกัษณะการทาํงานเหมือนมอเตอร์
แบบเดิมแต่ใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยกว่า เน่ืองจากเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบใช้วสัดุท่ีดีข้ึนและ
พิถีพิถนัในกระบวนการผลิตมากข้ึนทาํใหป้ระสิทธิภาพของมอเตอร์สูงข้ึนประมาณ 2-4 % หรือสามารถลดการ
สูญเสียพลงังานไดป้ระมาณ 25-30 % นอกจากประหยดัพลงังานแลว้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยงัมีขอ้ดีอื่นๆ  อีก
คือ เกิดความร้อนจากการทาํงานนอ้ยกว่า อายุการใชง้านของฉนวนและลูกปืนยาวนานข้ึน การสั่นสะเทือนนอ้ย
กวา่ มีเสียงรบกวนนอ้ย และค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ดีข้ึน 
 
นบัตั้งแต่วิกฤตการณ์พลงังานในทศวรรษท่ี 70 บรรดาผูผ้ลิตมอเตอร์ไดพ้ฒันามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงโดยการ
นาํเทคโนโลยีเพ่ือการปรับปรุงช้ินส่วนอุปกรณ์ต่างๆ  ในมอเตอร์ดงัน้ี 

การพฒันามอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

1. ปรับปรุงคุณภาพของแกนเหลก็ 

มอเตอร์ทัว่ๆ  ไปใชเ้หลก็แผ่นท่ีมีองคป์ระกอบของคาร์บอนตํ่า (Low-carbon  laminated steel)  สาํหรับทาํตวั
แกนเหลก็ท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ ซ่ึงแกนเหล็กดงักล่าวมีค่าการสูญเสียทางไฟฟ้าเทียบกบันํ้ าหนกัประมาณ 6.6 
วตัตต่์อเหลก็ 1 กิโ ลกรัม ซ่ึงมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะใชแ้ผ่นเหลก็ซิลิกอนคุณภาพสูง (High grade silicon 
steel) ซ่ึงจะมีค่าการสูญเสียทางไฟฟ้าลดลงถึงคร่ึงหน่ึงคือเหลือเพียงประมาณ  3.3  วตัตต่์อเหลก็  1  กิโลกรัม 
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2. แผ่นเหลก็ท่ีบางข้ึน 
การลดความหนาของแผ่นเหล็กท่ีใชท้าํแกนเหล็ก ทั้งในสเตเตอร์และโ รเตอร์ จะช่วยลดการสูญเสียท่ีเกิดจาก
กระแสไหลวน ซ่ึงเม่ือรวมกบัการปรับปรุงฉนวนระหว่างแผ่นเหล็กแลว้จะช่วยลดค่าการสูญเสียท่ีเกิดจาก
กระแสไหลวนไดม้ากย่ิงข้ึน  
3. เพ่ิมขนาด ของตวันาํ 
มอเตอร์รุ่นเก่า ๆ  จะใชล้วดทองแดง หรือลวดอะลูมิเนียมท่ีมีขนาดพอดีกบักระแสสูงสุดท่ีเกิดจากโหลดของ
มอเตอร์ แต่มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะใชล้วดทองแดงขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือลดค่าความตา้นทานในขดลวด 
โดยขนาดของตวันาํจะใหญ่กวา่ประมาณ 35 ถึง 40 เปอร์เซ็นต ์
4. ปรับปรุงการออกแบบร่องสล๊อต 
เพ่ือท่ีจะรองรับกบัขนาดขดลวดท่ีใหญ่ข้ึนทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงและออกแบบร่องสล็อตใหม่ รวมทั้งเพ่ิม
ความยาวของแกนเหลก็ท่ีสเตเตอร์ซ่ึงแกนเหลก็ท่ียาวข้ึนจะเป็นผลต่อค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ท่ีดีข้ึนดว้ย 
5. ลดช่องวา่งระหวา่งสเตเตอร์และโรเตอร์ 
การลดช่องว่างท่ีเป็นทางเดินของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะทาํใหส้นามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสเตเตอร์ท่ีว่ิงผ่านไปยงั
โ รเตอร์มีค่าเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นมอเตอร์จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลงเพ่ือท่ีจะสร้างแรงบิดเท่าเดิม นอกจากน้ีการเพ่ิม
ความยาวของแกนเหล็กยงัเป็นการเพ่ิมปริมาณสนามแม่เหล็ก ท่ีจะเป็นผลทาํให้เกิดผลแบบเดียวกนักบัการลด
ช่องวา่งระหว่างโรเตอร์กบัสเตเตอร์ 
6. ปรับปรุงฉนวนท่ีโ รเตอร์ 
ในมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงร่องสล๊อตท่ีโ รเตอร์จะได้รับการตรวจสอบเป็นอย่างดี และเคลือบดว้ยฉนวนท่ี
สามารถทนความร้อนไดสู้งซ่ึงจะลดค่าการสูญเสียจากตวันาํท่ีไม่เรียบร้อยท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตขณะท่ี
ฝังตวันาํเขา้ไวใ้นโ รเตอร์ ซ่ึงโ ดยปกติแลว้ตวันาํท่ีอยู่ท่ีโ รเตอร์จะถูกออกแบบไวใ้นลกัษณะเฉียงกบัแนวแกน
ของโรเตอร์ เพ่ือท่ีจะลดเสียงรบกวนและแรงบิดท่ีไม่สมํ่าเสมอในมอเตอร์ขนาดเลก็ 
7. ออกแบบพดัลมใหม่ 
เน่ืองจากมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมีอุณหภูมิในขณะท่ีทาํงานตํ่ากว่ามอเตอร์ธรรมดาเป็นผลใหพ้ดัลมท่ีใช้
ระบายความร้อนมีขนาดเลก็ลงซ่ึงเป็นการลดการสูญเสียจากแรงลมรวมถึงระดบัเสียงของพดัลมในขณะทาํงาน
ดว้ย 

 
 

มอเตอร์ท่ีผลิตไดม้าตรฐาน จะตอ้งไดรั้บการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน ซ่ึงปัจจุบนัหลายประเทศไดพ้ฒันา
มาตรฐานการทดสอบท่ีสากลยอมรับ อาทิ มาตรฐาน CSA ของประเทศแคนาดา มาตรฐาน NEMA ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาตรฐาน IEC ของยุโรป และมาตรฐาน JEC ของประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละมาตรฐาน
ดงักล่าวนั้น อาจมีรายละเอียดในการทดสอบแตกต่างกนั ลกัษณะของกราฟแสดงประสิทธิภาพของมอเตอร์
แสดงไดด้งัรูปท่ี 4.5-1 และ 4.5-2  
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ตารางที ่4.5-1  เปรียบเทียบประสิทธิภาพมอเตอร์มาตรฐานกบัมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

ขนาดพกิดั 
(แรงม้า) 

2 ขั้ว  (3,000  รอบ/นาท)ี 4 ขั้ว  (1,500  รอบ/นาท)ี 
มอเตอร์
มาตรฐาน 

มอเตอร์        
ประสิทธิภาพสูง 

มอเตอร์      
มาตรฐาน 

มอเตอร์        
ประสิทธิภาพสูง 

3 80.0 84.0 81.5 86.5 

5 82.5 86.5 82.5 86.5 
7.5 82.5 87.5 85.5 88.5 
10 85.5 88.5 85.5 88.5 
15 85.5 89.5 86.5 90.2 
20 86.5 89.5 88.5 90.2 
25 87.5 90.2 89.5 91.7 
30 87.5 90.2 89.5 91.7 
40 88.5 91.0 90.2 92.4 
50 88.5 91.7 91.0 92.4 
60 90.2 92.4 91.7 93.0 
75 91.0 92.4 91.7 93.6 

100 91.7 93.0 92.4 94.1 
125 91.7 94.1 92.4 94.1 
150 91.7 94.1 93.0 94.5 
200 93.0 94.5 93.6 94.5 
250 93.5 95.0 93.8 95.0 
300 93.5 95.0 93.8 95.0 
400 93.5 95.0 93.8 95.0 
500 93.5 95.0 94.0 95.4 

  ท่ีมา  :  “ กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใชจ่้ายพลงังาน”    ศูนยอ์นุรักษพ์ลงังานแห่งประเทศไทย 
 
4.6 การอนุรักษ์พลังงานทีเ่กิดจากการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
ในปัจจุบนัมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะมีราคาสูงกวา่มอเตอร์มาตรฐานประมาณ 20 - 30% ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีจะ 
กลบัคืนมาในรูปของการประหยดัค่าพลงังาน จากการท่ีประสิทธิภาพของมอเตอร์นั้นสูงข้ึน  การประหยดัค่า
พลงังานสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี :- 
 

 
 

 

ค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้         =     ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย   x   กิโ ลวตัตช์ัว่โมงท่ีประหยดัได ้
เม่ือ: 
                กิโ ลวตัตช์ัว่โมงท่ีประหยดั       =     กิโ ลวตัตท่ี์ลดลง  x   ชัว่โมงการทาํงานตลอดปี 
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การคาํนวณความคุม้ค่าการลงทุนใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงโดยทัว่ไปจะดูจากระยะเวลาคืนทุนเบ้ืองตน้   
หากเป็นการซ้ือมอเตอร์ใหม่ ระยะคืนทุนเบ้ืองตน้ คือ อตัราส่วนระหว่างราคาท่ีเพิ่มข้ึนของมอเตอร์ประสิทธิภาพ
สูงกบัค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตวัอย่างที ่4.1 ขอ้มูลมอเตอร์มาตรฐานและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแสดงโดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 
ข้อมูล :  ขนาดมอเตอร์                                                  =     45   กิโ ลวตัต ์

ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน            =    91.5%  (ท่ี 75% ของภาระเต็มกาํลงั)  
ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง =    93.9%  (ท่ี 75% ของภาระเต็มกาํลงั)  
ราคาท่ีสูงกวา่ของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง      =    10,000  บาท 
ชัว่โมงการใชง้าน                                             =    2,000  ชัว่โมงต่อปี 
ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย                                             =    1.1   บาท/กิโ ลวตัตช์ัว่โมง 

จงคาํนวณผลการประหยดัพลงังานและระยะเวลาในการคืนทุนอย่างง่าย เม่ือซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเคร่ือง
ใหม่มาใชแ้ทนมอเตอร์มาตรฐาน ถา้หากขนาดของมอเตอร์ท่ีตอ้งใชน้ั้นเท่ากบั 45 กิโ ลวตัต ์
การคาํนวณ : 

กิโ ลวตัตท่ี์ลดลง =     45 กิโ ลวตัต ์  x (100/91.5 - 100/93.9) x 0.75 
                                =   0.95   กิโ ลวตัต ์
กิโ ลวตัตท่ี์ประหยดัได ้        =     0.95 กิโ ลวตัต ์x 2000 ชัว่โมง 
                                =     1,900  กิโ ลวตัตช์ัว่โมง 

ค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้   =     1,900 กิโ ลวตัตช์ัว่โมง  x 1.1บาท/กิโ ลวตัตช์ัว่โมง      
                                 =     2,090    บาท 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัไดต้ลอดอายุการใชง้าน       =   41,800  บาท  ในเวลา 20 ปี 
ระยะเวลาคืนทุนแบบเชิงเดียว =               
                                                                                   
                                 =    5          ปี 

 

ทีมา : Energy Conservation of Electrical Equipment 

ระยะคืนทุนเบ้ืองตน้     =                        ราคาท่ีเพิ่มข้ึน* 
                                                          ค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้
                                      =                  ราคาของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง – ราคามอเตอร์มาตรฐาน 
                                                                                              ค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้

10,000 
       2,090
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ตวัอย่างที ่4.2   พิจารณาถึงประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 1% เช่นจาก 94%  เป็น  95%  ของมอเตอร์ขนาด 500  แรงมา้ 
ทาํงานท่ี 80%  ของพิกดักาํลงัจะทาํใหม้อเตอร์กินกาํลงัไฟฟ้าลดลงเท่าใด  
การคาํนวณ : 
กาํลงัไฟฟ้า ท่ีมอเตอร์ประสิทธิภาพ  94%  ตอ้งการ  

                     =    
94.0
8.0

x500x746.0  

                    =    45.317     kW  
กาํลงัไฟฟ้า ท่ีมอเตอร์ประสิทธิภาพ   95%  ตอ้งการ  

                     =    
95.0
8.0

x500x746.0   

                     =    11.314     kW  
โดยกาํหนดให ้ 746 W เท่ากบั 1 แรงมา้               
ดงันั้นมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 95% จะกินกาํลงัไฟฟ้านอ้ยกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 94% เป็น
จาํนวนเท่ากบั  
                  11.31445.317    =  34.3                  kW  
ถา้มอเตอร์ทาํงาน  ประมาณ 6,000 ชัว่โ มงใน 1 ปี และคิดค่าไฟฟ้าท่ี 3 บาท ต่อ kWh ก็จะสามารถประหยดัค่า
ไฟฟ้าไดจ้ากค่าประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 1% ไดเ้ท่ากบั  
                   =   3x000,6x34.3   
                   =   60,120                 บาทต่อปี 
 
ซ่ึงในการใชง้านจริงๆนั้นนอกจากค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีผูป้ระกอบการตอ้งชาํระแลว้ ผูป้ระกอบการยงัตอ้งชาํระค่า
พลงัไฟฟ้า (Demand)  ใหก้บัทางการไฟฟ้าดว้ย ดงันั้นค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้จะมีค่ามากกวา่ตวัเลขท่ีคาํนวณได ้ 
ตน้ทุนจากการบาํรุงรักษาโดยทัว่ไปแลว้ มาจากความเสียหายของมอเตอร์ท่ีเกิดข้ึนท่ีมีสาเหตุมาจากตลบัลูกปืน  
แมว้่าในปัจจุบนัน้ี จะมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบ วิเคราะห์และทาํนายสภาพของตลบัลูกปืน เพ่ือท่ีจะได้
ทาํการบาํรุงรักษาก่อนท่ีมอเตอร์จะเกิดความเสียหายท่ีรุนแรงข้ึน แต่การใชอุ้ปกรณ์เหล่านั้นไม่ใ ช่การแกปั้ญหา
ท่ีตน้เหตุของความเสียหาย สาเหตุของความเสียหายของตลบัลูกปืน ไม่ไดเ้กิดจากการขาดการบาํรุงรักษาเท่านั้น  
อุณหภูมิของมอเตอร์ในขณะทาํงาน ก็เป็นองคป์ระกอบอีกอนัหน่ึง ท่ีทาํใหอ้ายุการใชง้านของตลบัลูกปืนลดลง 
อุณหภูมิของมอเตอร์ในขณะทาํงาน เป็นผลมาจากอุณหภูมิภายนอก และอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนภายในตวัมอเตอร์เอง   
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเองมีอุณหภูมิของมอเตอร์ในขณะทาํงานท่ีตํ่าเม่ือเทียบกบัมอเตอร์ธรรมดาทัว่ไปใน
การรับโ หลดขนาดต่าง ๆ  กนั  และมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยงัใช้ตลบัลูกปืนท่ีมีคุณภาพสูงอีกด้วย ดงันั้น
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงโดยทัว่ไป จะมีค่าใชจ่้ายจากการบาํรุงรักษาท่ีตํ่า เน่ืองจากอายุการใชง้านท่ียาวนานกว่า  
และประสิทธิภาพสูงกว่า เทคโนโลยีใหม่ของมอเตอร์น้ี ทาํใหไ้ดม้อเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน และอายุการ
ใชง้านท่ียาวนานกว่าเดิม มีรายงานผลการตรวจสอบการใชม้อเตอร์ว่าอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนของตลบัลูกปืนของ
มอเตอร์เหน่ียวนาํแบบกรงกระรอก  ชนิดระบายความร้อนดว้ยตวัเอง  (Total enclosed fan cool motor) จะ
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เพ่ิมข้ึนประมาณ 50% ถึง 75% ของอุณหภูมิท่ีขดลวด และการออกแบบของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จะเพ่ิม
อายุการใชง้านของสารหล่อล่ืนในตลบัลูกปืนข้ึนอีกถึง 200% เทียบกบัมอเตอร์ธรรมดาทัว่ๆไป อายกุารใชง้าน
ของสารหล่อล่ืนท่ียาวนานข้ึนจะเป็นผลใหค้วามทนทานของตลบัลูกปืนและมอเตอร์เพิม่ข้ึนตามไปดว้ย  
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า อุณหภูมิของขดลวด เป็นตวัแปรสาํคญัสาํหรับอายกุารใชง้านของตลบั
ลูกปืน การลดอุณหภูมิของขดลวดเท่ากบัเป็นการเพิ่มอายุการใชง้านของตลบัลูกปืนและมอเตอร์ แมว้่าตลบั
ลูกปืนจะเป็นสาเหตุหลักของความเสียหายของมอเตอร์ แต่องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น  ความเสียหายทางกล 
(Mechanical damage) สภาพแวดลอ้มท่ีมอเตอร์ติดตั้งอยู่ และการติดตั้ง (Alignment) ยงัคงเป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัท่ีทาํใหม้อเตอร์เสียหายได ้ดงันั้นเม่ือพิจารณาถึงอายกุารใชง้านของมอเตอร์จะตอ้งนาํเอาตวัแปรอ่ืน ๆ มา
วิเคราะห์ดว้ย มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง  ถึงแมว้่าจะมีราคาท่ีสูงกว่ามอเตอร์ธรรมดาทัว่ไปประมาณ 15 ถึง 
30 เปอร์เซ็นต ์แต่ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเม่ือใชม้อเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะตํ่ากว่าเม่ือใชม้อเตอร์ทัว่ๆ 
เม่ือพิจารณาตน้ทุนการดาํเนินงาน  เน่ืองจากมูลค่าท่ีสูงของค่าไฟฟ้าและค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาของมอเตอร์  
ผู ้ประกอบการหรือผู ้ซ้ือจึงควรท่ีจะใช้ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือมอเตอร์

ประสิทธิภาพสูงเม่ือเทียบกับมอเตอร์ธรรมดาทั่วไป  ซ่ึงจะชดเชยได้จากค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการ
บาํรุงรักษาท่ีตํ่ากว่า ดงันั้นการพิจารณาตน้ทุนการดาํเนินงานทั้งหมด  จะช่วยให้ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนในการ
ผลิตท่ีตํ่าลง หลงัจากระยะของการคืนทุนแลว้จาํนวนเงินท่ีประหยดัไดใ้นแต่ละปีจะเป็นผลใหต้น้ทุนในการผลิต
ของผูป้ระกอบการลดลง ดงันั้นการเปล่ียนมอเตอร์ท่ีหมดอายุ ดว้ยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง หรือใชต้น้ทุนใน
การดาํเนินงานเป็นตวัแปรร่วมในการตดัสินใจในการซ้ือมอเตอร์ จะทาํให้ผูป้ระกอบการมีความพร้อมต่อ
สภาวะตลาดท่ีผู ้บริโภคไดต่ื้นตวัเป็นอยา่งมากเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ซ่ึงจากการใชไ้ฟฟ้าท่ีลดลงของ
ผูป้ระกอบการเป็นผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือมลภาวะท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าลดลงด้วย  ดังนั้นผูป้ระกอบการท่ีรักษาสภาพแวดล้อมย่อมเขา้ไปอยู่ในใจของ
ผูบ้ริโภคไดดี้กวา่ ซ่ึงเป็นผลพลอยไดข้องผูป้ระกอบการนอกเหนือจากการประหยดัค่าไฟฟ้า  
 
4.7 หลักการพจิารณาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 
     
การพจิารณาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 
(1)   การพจิารณาเลือกซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
การเลือกซ้ือหรือเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ใหเ้ป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ควรพิจารณาเม่ือเคร่ืองท่ีใชอ้ยู่เดิมชาํรุด 
ซ่ึงพิจารณาไดด้งัน้ี 
• หากมอเตอร์ท่ีมีอาการเสียท่ีมีขนาดตํ่ากวา่ 10 kW ใหเ้ปลี่ยนไดเ้ลย 
• หากมอเตอร์ท่ีมีอาการเสียท่ีมีขนาดมากกว่า 10 kW  สามารถไปพนัขดลวดไดใ้หม่ประมาณ   1 – 2 คร้ัง  
   เพราะหากเกินกวา่น้ีราคาค่าซ่อมจะสูงกวา่การซ้ือเคร่ืองใหม่และประสิทธิภาพจะลดลง 
• ใหเ้ลือกเปลี่ยนจากมอเตอร์ท่ีมีขนาดเลก็และมีชัว่โมงการทาํงานสูง 
• มอเตอร์ท่ีมีอายุการใชง้านเกินกวา่ 15 ปี ใหเ้ปลี่ยนไดท้นัที 
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(2)  เม่ือไรจึงจะใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
ควรพิจารณาการใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงในสถานการณ์ดงัต่อไปน้ี : 
• ควรซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสาํหรับโรงงานใหม่ 
   เม่ือมีการซ้ือมอเตอร์ใหม่มกัจะมีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน (ซ่ึงเรียกวา่  Price Premium) : (ราคามอเตอร์  
   ประสิทธิภาพสูง – ราคามอเตอร์มาตรฐาน)  ถึงแมว้า่จะมีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเพ่ิมเติม  แต่การใชม้อเตอร์ 
   ประสิทธิภาพสูงยงัคงเป็นท่ีน่าสนใจในการลงทุน 
• ควรซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการนาํมอเตอร์มาตรฐานมาพนัขดลวดใหม่ 
   - มอเตอร์ท่ีนาํมาพนัขดลวดใหม่ (ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่กวา่ 10 กิโ ลวตัต)์ ประสิทธิภาพจะ  
      ลดลงถึง 2%   
   - ในกรณีน้ี ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนทั้งหมดจะเท่ากบัผลรวมของประสิทธิภาพท่ีลดลง เน่ืองจากการพนั 
      ขดลวดใหม่ (มากถึง 2%) กบั ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนจากประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน 
    - สาํหรับกรณีน้ี ราคาท่ีสูงข้ึนคือราคาของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงลบดว้ย ค่าพนัขดลวดใหม่ 
• ควรซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง  เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นมอเตอร์สาํรอง 
   เม่ือจาํเป็นตอ้งซ้ือมอเตอร์สาํหรับเป็นมอเตอร์สาํรองเพ่ือใชแ้ทนมอเตอร์ท่ีไหม ้จะเป็นโอกาสท่ีเหมาะสม  
   และ เป็นการคุม้ค่าท่ีจะเปลี่ยนมาใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์มาตรฐาน 
ในแต่ละกรณทีีก่ล่าวมาข้างต้น ควรมีการคาํนวณระยะคืนทุนเชิงเดยีว (ดงัตวัอย่างทีผ่่านมา) เพ่ือช่วยในการ
ตดัสินใจว่าสมควรตดิตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงหรือไม่ 
 
4.8  การพจิารณาใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบเพื่อประหยดัพลังงานในมอเตอร์  
กาํลงัขาออกของมอเตอร์ จะมีความสมัพนัธ์กบัแรงบิดของโหลด  ดงัน้ี 
 
 
 
 
โดยท่ี       P     คือ  กาํลงัขาออกท่ีเพลาของมอเตอร์ (kW) 
    n     คือ  ความเร็วรอบ (rpm) 
   T     คือ  แรงบิดของโหลดของมอเตอร์ (N-m) 
 
เพราะฉะนั้นถา้ความเร็วรอบลดลง  กาํลงัขาออกท่ีเพลาของมอเตอร์ก็จะนอ้ยลงดว้ย ในปัจจุบนั เคร่ืองควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์ ได้มีการนาํมาใช้กนัอย่างแพร่หลายในงานอนุรักษ์พลงังาน เน่ืองจากค่าใ ช้จ่ายด้าน
พลงังานไฟฟ้านบัวนัจะเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 

                                                                    P      =        nT 
                                                            9550 
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การใชเ้คร่ืองควบคุมความเร็วรอบ  ร่วมกบัมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพในการส่งพลงังาน
สูงสุด ซ่ึงในปัจจุบนัทาํไดสู้งถึง 97% โดยควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของโหลด
ตามกระบวนการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมแลว้  สาํหรับอุปกรณ์เคร่ืองสูบนํ้ า พดัลม และเคร่ืองอดัอากาศ จะมี
จุดทาํงานท่ีเหมาะสมและใหป้ระสิทธิภาพสูงสุดท่ีความเร็วรอบประมาณ 70% ของความเร็วรอบสูงสุด  

มอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน หรือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โ ดยทัว่ไปสามารถใชข้บัโ หลดแบบแรงบิดคงท่ี ไดท่ี้
ความเร็วรอบ 50% ของความเร็วรอบสูงสุดโ ดยไม่เกิดความเสียหายท่ีมอเตอร์ ซ่ึงในกรณีท่ีขบัโ หลดแบบ
แรงบิดไม่คงท่ี สาํหรับมอเตอร์ขนาดเดียวกนั ก็ไม่จาํเป็นตอ้งลดขนาดมอเตอร์ หรือเพ่ิมพดัลมระบายความร้อน
ใหแ้ก่มอเตอร์ ดงัรูปท่ี 4.8-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.8-2 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ของแรงบิดท่ีความเร็วรอบต่างๆ  ของมอเตอร์มาตรฐาน  
                  ในการขบัโหลดแบบแรงบิดไม่คงท่ี 

การประยุกตใ์ชเ้คร่ืองควบคุมความเร็วรอบเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานในโหลดแบบแรงบิดไม่คงท่ี โ ดยเฉพาะ
เคร่ืองสูบนํ้า จาํแนกไดเ้ป็นส่ีประเภท 

1.  แบบรักษาแรงดนัคงที ่เช่นสถานีส่งจ่ายนํ้ าประปา, ระบบนํ้ าเยน็ (Chilled water system) ระบบสูบนํ้ าสาํหรับ
หมอ้ไอนํ้า ระบบชลประทาน ระบบซีลดว้ยนํ้า (Water seal systems)  ระบบนํ้าร้อน และนํ้าหล่อเยน็ เป็นตน้ 

2.  แบบรักษาระดับคงที่ เช่น สถานีสูบส่งนํ้ าเยน็ ระบบสูบนํ้ าเสียในอุตสาหกรรม ระบบบาํบดันํ้ าเสีย ระบบ
บรรจุของเหลว และระบบ Condensate return เป็นตน้ 

3.  แบบรักษาอุณหภูมิคงที่ เช่น ระบบนํ้ าหล่อเยน็ในเตาอบ และเตาเผา ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน การหล่อ
เยน็ตลบัลูกปืน และระบบหมุนเวียนนํ้าหล่อเยน็ 

4.  แบบรักษาอัตราการไหลคงที่ เช่น การหมุนเวียนตะกอนในระบบบาํบดันํ้ าเสีย และการหมุนเวียนของ
ของเหลวในกระบวนการผลิต เป็นตน้  
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4.9 การตรวจวนิิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบมอเตอร์ไฟฟ้านั้น เหตุของการสูญเสียพลงังาน ดงันั้นควรทาํการตรวจวินิจฉยัเพื่อ
หาส่ิงผดิปกติ เพื่อทาํการแกไ้ขอยา่งสมํ่าเสมอดงัตาราง 
 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
1. ตรวจสอบฝาครอบพดัลม

ระบายความร้อนของมอเตอร์ 
 

ฝาครอบควรอยูใ่นสภาพดีเพื่อให้

มอเตอร์ระบายความร้อนไดดี้ 
 ปรับปรุงฝาครอบพดัลม

มอเตอร์ 
 จดัหาฝาครอบมาเปล่ียน 

2. ตรวจสอบเสียงของมอเตอร์

ขณะทาํงาน 
 

ขณะทาํงานมอเตอร์ไม่ควรมีเสียงดงั

ผดิปกติ ซ่ึงขณะนั้น 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ตํ่า 

 หาสาเหตุและทาํการแกไ้ขก่อน

ชาํรุด 

3. ตรวจสอบการสัน่สะเทือนของ

มอเตอร์ขณะทาํงาน 
ขณะทาํงานมอเตอร์ไม่ควรมีการ

สัน่สะเทือนท่ีผิดปกติ 
 หาสาเหตุและทาํการแกไ้ขก่อน

ชาํรุด 

4. ตรวจสอบอุณหภูมิผวิของ

มอเตอร์ 
ขณะทาํงานอุณหภูมิผวิของมอเตอร์

ไม่ควรสูงผดิปกติ (มือสมัผสัไม่ได)้ 
ซ่ึงบ่งบอกถึง 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลงอาจ

เกิดจากมอเตอร์รับภาระมากกวา่

พิกดัหรือมอเตอร์เคยไหมม้าก่อน 
หรือการระบายความร้อนไม่ ดี หรือ
ลูกปืนหรือระบบรองล่ืนผดิปกติเป็นตน้ 

 หาสาเหตุและทาํการแกไ้ข 
 นาํไปใชใ้นจุดท่ีใชง้านนอ้ย 
 เปล่ียนมอเตอร์ใหม่ 

5. ตรวจสอบประวติัมอเตอร์ มอเตอร์เกิดการไหมแ้ต่ละคร้ังจะทาํ

ใหป้ระสิทธิภาพลดลงประมาณ 4% 
 นาํมอเตอร์ท่ีเคยไหมไ้ปใชง้าน

ในจุดท่ีใชง้านนอ้ย 
 เปล่ียนมอเตอร์ใหม่ 

6. ตรวจวดัพลงัไฟฟ้า (kW) เทียบ
กบัพิกดัมอเตอร์ 

มอเตอร์มีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือ

รับภาระอยูใ่นช่วง 80 - 90% โดย
ภาระตํ่ากวา่ 80% ในทุก 10% 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะลดลง

ประมาณ 1% 

 

 สลบัมอเตอร์ภายในโรงงาน 
 เปล่ียนมอเตอร์ใหม่ใหมี้ขนาด

เหมาะสม 



                             คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
7. ตรวจสอบค่าตวัประกอบ

กาํลงัไฟฟ้า (PF) 
ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าควรสูง

กวา่ 0.85 เพราะค่า PF ตํ่า
ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะลด

ตํ่าลง 

 ติดตั้งตวัเกบ็ประจุ 
 ลดขนาดมอเตอร์ใหเ้หมาะสม

กบัภาระโดยการสลบักนัภายใน

โรงงาน หรือเปล่ียนมอเตอร์
ใหม่ 

8. ตรวจสอบการเดินตวัเปล่าของ

มอเตอร์ 
การเดินตวัเปล่าโดยไม่เกิดงานจะ

ส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลงังานไฟฟ้า

โดยเปล่าประโยชน ์เพราะขณะเดิน
ตวัเปล่าประสิทธิภาพของมอเตอร์

ตํ่า 

 บริหารจดัการการใชใ้หเ้ดินตวั

เปล่านอ้ยท่ีสุด 
 ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบมอเตอร์ 

ถา้มีการเดินตวัเปล่าเป็นระยะ

เวลานาน 

9. ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ มอเตอร์มีอายกุารใชง้านมากกวา่ 10 
ปี เคยไหมแ้ละขนาดใหญ่กวา่ภาระ
รวมทั้งมีการใชง้านต่อวนัมาก 

 เปล่ียนเป็นมอเตอร์ 
ประสิทธิภาพสูงในขนาดท่ี 
เหมาะสม 

10. ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีมอเตอร์ขบั มอเตอร์ขบัอุปกรณ์ท่ีสามารถลด

รอบได ้เช่น ป๊ัม พดัลม หรือ
เคร่ืองจกัร 

 ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบมอเตอร์ 

11. ตรวจสอบระบบส่งกาํลงัของ
มอเตอร์ 

ประสิทธิภาพการส่งกาํลงัจะตอ้งสูง

ท่ีสุด 
 ปรับความตึงของสายพาน 
 ใชส้ายพานประสิทธิภาพสูง 
 เปล่ียนวิธีการส่งกาํลงัใหม่ 
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4.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานน้ีมีประโยชนใ์นการคน้หาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานก่อนท่ี

จะดาํเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือหาผลการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 
 

รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

1. การลดการเดินมอเตอร์ตวัเปล่า   เพราะ…    

2. การสลบัมอเตอร์ใหมี้ขนาดเหมาะสม   เพราะ…    

3. การลดการใชง้านมอเตอร์ท่ีเคยไหม ้   เพราะ…    

4. การเปล่ียนมอเตอร์ใหม่ใหมี้ขนาดเหมาะสม   เพราะ…    

5. การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง   เพราะ…    

6. การใช ้Invertor ลดรอบมอเตอร์   เพราะ…    

7. การเปล่ียนจากมอเตอร์ 1 เฟส เป็น 3 เฟส   เพราะ…    

8. การติดตั้งคาปาซิเตอร์ท่ีมอเตอร์   เพราะ…    

9. การลดภาระท่ีมอเตอร์ขบั   เพราะ…    

10. การปรับความตึงของสายพานใหเ้หมาะสม   เพราะ…    

11. การลดการใช ้VS Moter   เพราะ…    

12. การเลือกใชร้ะบบส่งกาํลงัท่ีมีประสิทธิภาพสูง   เพราะ…    

13. การเปล่ียนแบร่ิงและหล่อล่ืนในระยะเวลาท่ีเหมาะสม   เพราะ…    

14. การเปล่ียนสายพานตวัวีเป็นสายพานตวัวแีบบ Cogged   เพราะ…    

15. การเปล่ียนสายพานตวัวีเป็นสายพานตวัวแีบบซิงโครนสั   เพราะ…    

16. การปรับแรงดนัไฟฟ้าเขา้มอเตอร์ใหเ้หมาะสม   เพราะ…    

17. ไม่เปิดมอเตอร์ก่อนใชง้านและปิดทนัทีหลงัเลิกงาน   เพราะ…    

18. เปล่ียนจากมอเตอร์กระแสตรงเป็นมอเตอร์กระแสสลบั   เพราะ… 

 
  



 
 

  

4.11

เพือ่

ผูใ้ช้

ถูกต

 

มาต

1. ห
มอเ

อุปก

ลิกส

 
 
 
 
 
 
 

2. ส
2.1 
2.1.
      
      
2.2 
2.2.

3. ก
ใชโ้

1 โปรแกรมวเิค

อลดความยุง่ยา

ชน้าํขอ้มูลเบ้ือง

ตอ้งไดท้นัที 

ตรการที ่1 การ

หลักการและเห

เตอร์หลายชุดใ

กรณ์ควบคุม อ
ส์ หอผึ่งนํ้ า 

     รูปมอ
สมการทีใ่ช้ในก

 สมการทีใ่ช้ใน
.1 พลงังานไฟ
     =    พลงัไฟ
           ไดต่้อปี
 สมการทีใ่ช้วเิค
.1 ระยะเวลาคื

     
การวเิคราะห์ข้อ

โปรแกรม Exc

คราะห์มาตรก

ากซบัซอ้นในก

งตน้ และขอ้มู

รหยุดมอเตอร์ที

หตุผล 
ในโรงงานเดิน

อุปกรณ์เหล่านี

อเตอร์ทีเ่ดนิตั

การวเิคราะห์ 
นการวเิคราะห์ท

ฟ้าท่ีลดลง (kW
ฟฟ้าท่ีมอเตอร์ใ

ป (d/y) 
คราะห์การลงท

นทุน (y) 
         PB      = 
อมูล 

cel ในการวิเคร

ารอนุรักษ์พลั

การวิเคราะห์ผ

ลตรวจวดักรอ

ทีเ่ดนิตวัเปล่า 

นขณะเคร่ืองจกั

น้ีไดแ้ก่ เคร่ือง

วเปล่า 

ทางเทคนิค 

Wh/y)  
ใช ้(kW) x ชัว่

ทุน 

 เงินลงทุนเปล่ี

ราะห์ขอ้มูลโด
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งังาน 

ลการอนุรักษพ์

อกลงในช่องว่

 

กรไม่ไดท้าํการ

งสูบนํ้ าระบาย

  

โมงท่ีสามารถ

ล่ียนมอเตอร์ (฿

ยป้อนขอ้มูลเบื

                  คู่มื

พลงังาน จึงทาํ
าง โปรแกรมจ

รผลิต จึงสามา
ยความร้อน พดั

     รูปพ

ถหยดุมอเตอร์ไ

฿) / ดา้นพลงัง

บ้ืองตน้และขอ้

มือผู้รับผดิชอบด้า

าเป็นโปรแกรม

จะคาํนวณผลก

ารถหยดุไดโ้ด

ดลมระบายคว

ลังไฟฟ้าทีม่อ

ไดต่้อวนั (h/d)

งานไฟฟ้าลดล

อมูลตรวจวดัใส

านพลังงาน (โรงง

ม Microsoft E
การอนุรักษพ์ลั

ยใชค้นควบคุม

วามร้อน เคร่ือ

เตอร์ใช้ 

)  x  จาํนวนวนั

ง (฿/y) 

ส่ในช่องสีฟ้า 

าน) พ.ศ. 2562 

Excel โดย
ลงังานท่ี

มหรือติดตั้ง

งสูบไฮโดร

นท่ีหยดุ  
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 จาํนวนชัว่โมงท่ีสามารถหยุดมอเตอร์ท่ีเดิน h h/d 5.00

ตวัเปล่าต่อวนั
1.2 จาํนวนวนัท่ีโรงงานทาํงาน d d/y 300.00
1.3  ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย CE ฿/kWh 3.00
1.4 เงินลงทุนในการปรับปรุง C ฿ 10,000.00
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 กาํลงัไฟฟ้ารวมของมอเตอร์ท่ีสามารถหยุดได้ P kW 15.00
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ Q kWh/y 22,500.00

Esave  = P x  h x d

3.2 ค่าไฟฟ้าท่ีสามารถประหยดัได้
BS  =  ESAVE x CE BS ฿/y 67,500.00

4. การวเิคราะห์การลงทุน
 4.1 ระยะเวลาคืนทุน

PB  =  C/BS PB y 0.15



 
 

  

มาต

1. ห
ปัจจ

อาก

ธรร

 
 
 
 

2. ส
2.1 
2.1.

2.2 
2.2.

3. ก
ใชโ้

ตรการที ่2 การ

หลักการและเห

จุบนัผูผ้ลิตมอ

กาศทาํให้เกิด

รมดา 2-5% แล

สมการทีใ่ช้ในก

 สมการทีใ่ช้ใน
.1 พลงัไฟฟ้าที

        
        

 สมการทีใ่ช้วเิค
.1 ระยะเวลาคื

     
การวเิคราะห์ข้อ

โปรแกรม Exc

รใช้มอเตอร์ปร

หตุผล 
เตอร์ไดป้รับป

มอเตอร์มาตร

ละมีราคาสูงกว

รูปมอเตอร์

การวเิคราะห์ 
นการวเิคราะห์ท

ท่ีลดลงต่อปี (k
                       
                       
คราะห์การลงท

นทุน (y) 
       PB        = 
อมูล 

cel ในการวิเคร

ระสิทธิภาพสูง

ปรุงประสิทธิภ

รฐานใหม่ท่ีเรี

วา่มอเตอร์ธรร

ร์เดมิก่อนเปล่ีย

ทางเทคนิค 

kWh/y)  
 =  พลงัไฟฟ้า
      ประสิทธิภ
ทุน 

 เงินลงทุนเปล่ี

ราะห์ขอ้มูลโด
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ง  

ภาพมอเตอร์ใ

รียกว่ามอเตอ

รมดาประมาณ

 

ยน    

ท่ีมอเตอร์เดิม

ภาพของมอเตอ

ล่ียนมอเตอร์ (฿

ยป้อนขอ้มูลเบื

                  คู่มื

ห้สูงข้ึนโดยป

อร์ประสิทธิภา

 25-30% 

        รูปมอเตอ

ใช ้(kW) x (1-
อร์ใหม่)) x ชัว่

฿) / ดา้นพลงัง

บ้ืองตน้และขอ้

มือผู้รับผดิชอบด้า

ปรับปรุงขดลว

าพสูง มีประสิ

อร์ประสิทธิภา

-(ประสิทธิภาพ
วโมงการใชง้าน

งานไฟฟ้าลดล

อมูลตรวจวดัใส

านพลังงาน (โรงง

วดแกนเหล็ก แ
สิทธิภาพสูงก

าพสูง 

พของมอเตอร์

นมอเตอร์ต่อปี

ง (฿/y) 

ส่ในช่องสีฟ้า 

าน) พ.ศ. 2562 

และช่องว่าง

กว่ามอเตอร์

เดิม /  
ปี (h/y) 
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ชัว่โมงการทาํงานต่อวนั h h/d 24.00
1.2 วนัทาํงานต่อปี d d/y 300.00
1.3 ขนาดมอเตอร์เดิม p kW 15.00
1.4  ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย CE ฿/kWh 3.00
1.5 ราคารวมค่าติดตั้งของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง C ฿ 60,000.00
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียของมอเตอร์เดิม kW kW 13.00
2.2 ประสิทธิภาพของมอเตอร์เดิม

 ณ จุดใชง้านจากกราฟ 1 % 75.00
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 เลือกขนาดมอเตอร์ตวัใหม่ Q kW 15.00
3.2 กาํลงัทางกลเดิม
     Pm  = kW x( 1/100) Pm kW 9.75
3.3 ประสิทธิภาพมอเตอร์ใหม่ ณ จุดใชง้านค่า.
    จากกราฟเม่ือจ่ายภาระ kW 2 % 80.00
3.4 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได้

ESAVE =  kW x  (1-( 1/100)/(2/100))

    x  h  x  d ESAVE kW 5,850.00
3.5 ค่าไฟฟ้าท่ีสามารถประหยดัได้

BS  =  ESAVE x CE BS ฿ 17,550.00
4. การวเิคราะห์การลงทุน
 4.1 ระยะเวลาคืนทุน

PB  =  C/BS PB y 3.42
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ณศีึกษาที ่1:  ก
ก

ความเป็นมาแล

านประกอบกา

ส์ จาํนวน 5 ตั
W, มอเตอร์ 4 ข
ะมาณ 50.5 วิน
ปัญหาของอุปก

เตอร์ท่ีรับภาระ

 ซ่ึงโดยทัว่ไป
ษณะใด 
แนวคดิและขั้น

ยทัว่ไปมอเตอร

ดลง ดงันั้นสถ
ชุด แลว้ทาํการ
ลง 
สภาพก่อนปรับ

อลดรอบมอเตอ

ลงัไฟฟ้าท่ีใช้ข

ลงัไฟฟ้าท่ีใชข้ั

นตน้แบบของม

ะยกุตใ์ชใ้หเ้กิด

การใช้อุปกรณ์ค

การทาํงานพอดี

ละลักษณะการ

ารแห่งหน่ึง ใช
วั โดยมีขนาด
ขนาด 37 KW
นาที 
กรณ์/ระบบก่อ
ะตํ่ากว่าพิกดัม

ผูอ้อกแบบเครื

นตอนการดาํเนิ

ร์ท่ีรับภาระตํ่า

ถานประกอบก

รวดักาํลงัไฟฟ้า

บปรุง 
อร์ตวัท่ี 1 - 4
ขบัลดลง เน่ือ
บัก่อนลดรอบ

รูปท

มาตรการอนุรัก

ดผลการอนุรัก

ควบคุมความเ

ดกัีบสภาวะโห

ใช้งาน 
ชเ้คร่ืองฉีดพล

ดงัน้ี มอเตอร์ 
W, มอเตอร์ 5 ข

นปรับปรุง 
มากจะทาํใหป้

ร่ืองจกัรมกัเผื่อ

นินงาน 
กวา่ร้อยละ 80
การจึงทดลองติ

าท่ีใชแ้ละ Cyc

4 พบว่า Cycl
องจากมอเตอร

บ 11.778 kW ใ

ที ่4.12-1 แสด

           
  

4-33 

กษพ์ลงังานท่ีป

กษพ์ลงังานท่ีเป็

เร็วมอเตอร์ไฮ

หลด 

าสติกขนาด 2
์ 1 ขนาด 45 K
ขนาด 45 KW

ระสิทธิภาพล

อขนาดของมอ

0 ของพิกดั ปร
ติดตั้งอุปกรณ์ค

cle Time โดย 

e Time เพิ่มขึ
ร์ตวัท่ี 5 ขบัป๊ั
ใชพ้ลงังานไฟฟ

 
ดงเคร่ืองฉีดพล

                  คู่มื

ประสบผลสาํเร็

ป็นรูปธรรมต่อ

ดรอลิกส์ขนาด

2,500 ตนั 1 เค
KW, มอเตอร์ 

W และมีเวลาก

ดตํ่าลง ส่งผล
อเตอร์ไวเ้น่ือง

ระสิทธิภาพจะ

ควบคุมความเ

Cycle Time จ

ข้ึน แต่มอเตอร
ป๊ัมท่ีมีขนาดให

ฟ้าต่อหน่ึงรอบ

ลาสติกและมอ

มือผู้รับผดิชอบด้า

ร็จในการอนุรั

อไป 

ดใหญ่ของเคร่ื

คร่ือง ซ่ึงใชม้อ
 2 ขนาด 45 K
การผลิตช้ินงาน

ใหส้ิ้นเปลืองพ

งจากไม่ทราบ

ลดลงร้อยละ 1
เร็วมอเตอร์ให้

ะตอ้งไม่เพิ่มข้ึ

ร์ตวัท่ี 5 ไม่ส่ง
หญ่เกินความ

บการทาํงาน 0

เตอร์ตวัท่ี 5 

านพลังงาน (โรงง

รักษพ์ลงังานท่ี

องฉีดพลาสติ

อเตอร์ขบัเคร่ือ

KW, มอเตอร์ 
น(Cycle Time

พลงังานไฟฟ้า

ว่าผูใ้ชจ้ะนาํไ

1 ในทุกๆ ภาร
หก้บัเคร่ืองสูบ

ข้ึน และกาํลงัไ

งผลต่อ Cycle
ตอ้งการของ

0.16222 kWh 

าน) พ.ศ. 2562 

โรงงาน

ก เพื่อให้

งสูบไฮดรอ

 3 ขนาด 45 
e) โดยเฉล่ีย

าท่ีใชใ้นการ

ไปใชง้านใน

ะร้อยละ 10 
ไฮดรอลิกที

ไฟฟ้าจะตอ้ง

e Time และ
เคร่ือง โดย

 



ตอนที ่2 บทที

 

 

5. สภาพหล
หลงัจากทาํ

ทาํงานเหม

พลงังานไฟ

รูปที ่4.1
6. การวเิคร

กํ

 
พ

 
จาํ

ค่

  
 ค่

  
  
  

ที ่4 การอนุรักษ์พล

ลังปรับปรุง 
าการติดตั้ง Pow
มาะสมกบัโหล

ฟฟ้าต่อหน่ึงรอ

2-2 แสดงกรา
ราะห์ทางเทคนิ

าลงัไฟฟ้าลดล

  
ลงังานไฟฟ้าล

  
านวนรอบการ

ากาํลงัไฟฟ้าล

 
าพลงังานไฟฟ้

 
 
 

ลังงานสําหรับมอเ

wer Logic ท่ีม
ลดท่ีเปล่ียนแป

อบการทาํงาน 

ฟเปรียบเทียบ

นิค 
ลง     

  
ลดลง  

  
รทาํงานใน 1 ชั

ดลง  

  
ฟ้าลดลง  

  
  
  

เตอร์ไฟฟ้า          

มอเตอร์ตวัท่ี 5 
ปลงตลอดเวล

0.03804 kWh

บกาํลงัไฟฟ้าขอ

              =  
=  
=  
=  

ชัว่โมง   =  
=  
=  

=  
=  

=  
=  
=  

             

4-34 

 เพื่อควบคุมคว
ลา พบว่ากาํลงั
h 

องมอเตอร์ตวัที

11.778 – 8
2.963   
162.22 – 3
0.12418   
3600/50.5 
71.29   
2.963 kW 
x 12 เดือน
4,726.44  
0.12418 kW
x 248 วนั/ปี
19,759.43 
53,251.67 
0.12418 kW
x 248 วนั/ปี

วามเร็วรอบมอ

งไฟฟ้าท่ีใช้ขบั

ท่ี 5 ก่อนและห

8.815            
 

38.04   
          

   
 

 x 132.93 บาท
/ปี 

บาท/ปี
Wh/ x 71.29 ร
ปี 
 kWh/ปี x 2.69
  บาท/ปี
Wh/รอบ x 71.
ปี 

อเตอร์ขบัเคร่ือ

บหลงัลดรอบ 

หลงัติดตั้ง Pow

      kW 
kW 

      kWh/รอบ 

รอบ/hr 
ท/kW-เดือน  

ปี (PEAK DEM
รอบ/hr x9 hr/วั

95 บาท/kWh 
ปี (ON PEAK)
.29 รอบ/hr x 8

องสูบไฮดรอลิ

 11.778 kW

 
wer  Logic 

 

MAND) 
วนั  

) 
8 hr/วนั  

       

กให้

W ใช้



                             คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 
   

  4-35 

     =  17,563.94 kWh/ปี x 1.1914 บาท/kWh 
     =  20,925.68  บาท/ปี ( OFF PEAK) 
     =  0.12418 kWh/รอบ x 71.29 รอบ/hr x 8 hr/วนั  

x 52 วนั/ปี 
     =  3,682.76 kWh/ปี x 1.1914 บาท/kWh 
     =  4,387.64  บาท/ปี ( OFF PEAKsaturday) 
     =  41,006.13   kWh/ปี 

 รวมเป็นเงิน   =  83,291.43   บาท/ปี 
7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน   = 242,378              บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   = 242,378 / 83,291.43 
    = 2.91  ปี 

 

 

กรณศีึกษาที ่2:  การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและปรับลดขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการใชม้อเตอร์ ขนาด 30 kW ทาํงานท่ี 1450 RPM วนัละประมาณ 8 ชัว่โมง มีพิกดัประสิทธิภาพ 
87.30% และจากการตรวจวดัพบวา่ใชก้าํลงัไฟฟ้า 10.59 kW เพาเวอร์แฟคเตอร์(P.F.) 0.75 จากการคาํนวณพบวา่ 
มี copper loss และ iron loss ในปริมาณท่ีสูง และโหลดการใชง้านของมอเตอร์มีค่าค่อนขา้งตํ่า ส่งผลให้
ประสิทธิภาพขณะใชง้านจริงตํ่าจึงมีแนวคิดท่ีจะทาํการเปล่ียนเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและปรับขนาดให้

เหมาะสมกบัภาระงานจริง 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
มอเตอร์มีอายกุารใชง้านและมีขนาดพิกดัใหญ่กว่าภาระใชง้านจริงมาก ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในขณะใชง้าน
จริงตํ่ากว่าท่ีพิกดัมาก เน่ืองจากเกิดการสูญเสียไฟฟ้าเน่ืองจากแกนเหล็ก (Iron Loss) จาํนวนมาก ทาํให้
ส้ินเปลืองพลงังานขณะใชง้าน 
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    รูปที ่4.12-3  ประสิทธิภาพและค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เหน่ียวนาํท่ีโหลดต่างๆ กนั 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการเปล่ียนใหม่เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัภาระการใชง้านจริง โดยลดขนาดของ
มอเตอร์จากขนาด 30 kW 1,450 RPM เป็นขนาด 22.5 kW 1,500 RPM  
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
พิกดัมอเตอร์เดิม ขนาด 30 kW 1,450 RPM ประสิทธิภาพ 87.30% แรงดนัไฟฟ้า 380 Volt. กระแสไฟฟ้า  48.3 
Amp. ค่าจากการตรวจวดั กาํลงัไฟฟ้า 10.59 kW แรงดนัไฟฟ้า 377 Volt. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.75 
5. สภาพหลังปรับปรุง 
พิกดัมอเตอร์ใหม่ ขนาด 22.5 kW 1,500 RPM ประสิทธิภาพ 88.60% แรงดนัไฟฟ้า 380 Volt. ใชง้าน   
8 ชัว่โมง/วนั 300 วนั/ปี แฟคเตอร์การใชง้าน 75%  
6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
    ก่อนปรับปรุงขนาดมอเตอร์ 

กระแสไฟฟ้าจริง (Iactual) = (Pก่อน x 1000) / (30.5 x Vactual x P.F.) 

 = (10.59 x 1000) / (3^0.5 x 377 x 0.75) 

 = 21.6 A 
Iron Loss = kW x [(100 / ก่อน) - 1] x 0.3 x (Vactual / Vrated)

2 

 = 30 x [(100 / 87.30) - 1] x 0.3 x (377 / 380)^2 

 = 1.29 kW 
Copper Loss = kW x [(100 / ก่อน) - 1] x 0.7 x (Iactual / Irated)

2 
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 = 30 x [(100 / 87.30) - 1] x 0.7 x (21.6 / 48.3)^2 

 = 0.61 kW 

หลังปรับปรุงขนาดมอเตอร์   

ขนาดมอเตอร์  = 22.5 kW 

ความเร็วรอบ = 1,500 RPM 
ประสิทธิภาพมอเตอร์หลงัปรับปรุง 
(หลงั) 

= 
88.60 % 

กาํลงัไฟฟ้าหลงัปรับปรุง (Pหลงั) = [Pก่อน - (Iron Loss + Copper Loss)] / (หลงั / 
100) 

 = [10.59 - (1.29 + 0.61)] / (88.60 / 100) 

 = 9.81 kW 

ชัว่โมงทาํงาน (H) = 8 ชัว่โมง/วนั 

วนัทาํงาน (D) = 300 วนั/ปี 

แฟคเตอร์การใชง้าน (F) = 75.00 % 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง = Pก่อน x H x D x F 

 = 10.59 x 8 x 300 x 75/100 

 = 19,062.00 kWh/ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัปรับปรุง = Pหลงั x H x D x F 

 = 9.81 x 8 x 300 x 75/100 

 = 17,652.58 kWh/ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้ = 19,062.00  17,652.58 kWh/ปี 

ราคาค่าไฟฟ้า = 3.86 บาท/kWh 

คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้ = 1,409.42 x 3.86 

 = 5,440.37 บาท/ปี 
 

7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน = 26,750.00 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน =  26,750.00 / 5,440.37  

 = 4.92 ปี 
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ฟ้าของมอเตอร

บคุมการทาํงาน

ล่าใช้กาํลงัไฟ

าทาํงาน 24 ชัว่

รูปที ่4.

การทาํงานของ

รถประหยดัพล

เตอร์ไฟฟ้า          

าของมอเตอร์ข

ลาํเลียงโดยสาย

งสถานประกอ

เกิดประโยชน์

ปรุง 
ม่ไดผ้ลผลิต ท

ร์ขบัสายพานที

นของไลน์บร

ฟ้าเฉล่ียต่อไล

วโมง/วนั 350 

.12-4 ไลนท่ี์ไม

งไลน์บรรจุทั้ง

ลงังานไฟฟ้าได
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ขบัสายพาน 

ยพานลาํเลียงซึ

อบการทาํการเ

น ์

ทาํใหเ้กิดการใช

ท่ีเดินตวัเปล่าท

รรจุทั้ง 2 ไลน์

ลน์ประมาณ 2
 วนั/ปี 

ม่ไดท้าํการบร

ง 2 ไลน์ ถา้ไล
ด ้107,016 kW

ซ่ึงในแต่ละเตา

เปิดมอเตอร์ขบั

ชพ้ลงังานไม่คุ้

ทั้ง 7 เตา เพื่อน
์ โดยถา้ไลน์ห

2.6 kW สถาน

รจุเดินตวัเปล่า

น์หน่ึงทาํงาน

Wh/ปี 

าจะมีอยู ่2 ไลน
บสายพานท้ิงไ

คุม้ค่า 

นาํไปหาพลงัง

หน่ึงทาํงานให้

ประกอบการ

 
า 

ให้อีกไลน์หนึ

น์ โดยไลน์หน่ึ
ไวต้ลอดเวลาท

งานไฟฟ้าท่ีสูญ

ห้อีกไลน์หน่ึงห

มีการเดินตวัเ

น่ึงหยุดทาํงาน

       

น่ึงใช้

ทั้ง 7 

ญเสีย 
หยุด

เปล่า

นโดย



 
 

  

6. ก

7.กา

 
 

กรณี

1. ค
โรง

เท่า

2. ปั
สภา

เพือ่

รูปที

การวเิคราะห์ท

พลงังาน

             
 
 
คิดเป็นเงิ

 
ารวเิคราะห์ผล

เงินลงทุ

ผลประห

ระยะเวล

ณศีึกษาที ่4:  ก

ความเป็นมาแล

งงานมีเคร่ือง 
กบั 21.8 sec แ
ปัญหาของอุปก

าพเดิมมีตน้ทุน

อเพิ่ม Productiv

ที ่4.12-5 วงจร
างเทคนิค 
นไฟฟ้าท่ีประห

                       
  
  
งินท่ีประหยดัไ

  
ลตอบแทนการ

น  
หยดัท่ีได ้  
ลาคืนทุน  

การลด Cycle t

ละลักษณะการ

Injection ในก
และกินกาํลงัไฟ

กรณ์/ระบบก่อ
นพลงังานท่ีสูง

vity และลดตน้

ควบคุมใหม้อ

หยดัได ้
                       

 
 

ได ้  
 

รลงทุน 
 
 
 

time ในการผลิ

ใช้งาน 
การผลิตขวดบ

ฟฟ้าเฉล่ีย 7.05
นปรับปรุง 
ง SEC = 0.99
นทุนพลงังาน 
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อเตอร์ขบัสายพ

= กาํล

                 วนั
= 2.6 
= 107
= 107
= 278

 =                -
 =          278,
 =                -

ลิต  

บรรจุภณัฑ ์โด
5 kW 

93 kWh/kg โ
 

                  คู่มื

พานในไลนท่ี์ไ

ลงัไฟฟ้า x จาํน
ทาํงาน x แฟค
 x 7 x 24 x 35
7,016  
7,016 x 2.6 
8,241.6 

-              
,241.6 
-              

ยก่อนปรับปรุ

ดยผูรั้บผิดชอ

มือผู้รับผดิชอบด้า

ไม่ไดท้าํการบร

นวนไลน ์x ชัว่
คเตอร์ใชง้าน 
0 x 0.7 

kWh/ปี 

บาท/ปี 

    บาท 
บาท/ปี  

     ปี 

รงไดก้าํหนด 

บพิจารณาว่าส

านพลังงาน (โรงง

 
รรจุหยดุเดิน 

วโมงทาํงาน x 

 

Cycle Time 

สามารถท่ีจะป

าน) พ.ศ. 2562 

  

ในการผลิต

รับลดลงได้



ตอนที ่2 บทที

 

 

3. แนวคดิแ
ผูรั้บผิดชอ

สินคา้ และ
Time 
4. สภาพหล

5. การวเิคร

ที ่4 การอนุรักษ์พล

และขั้นตอนกา

บมาตรการได้

ะติดตั้งเคร่ืองบั

ลังปรับปรุง 

รูปที ่4.12
ราะห์ทางเทคนิ

ลังงานสําหรับมอเ

รูปที ่4.1
ารดาํเนินงาน 
ดด้าํเนินการทด

บนัทึกพลงังาน

2-7 ปรับลด Cy
นิค 

เตอร์ไฟฟ้า          

12-6  Cycle Ti

ดลองปรับลด 
นไฟฟ้าเพื่อตรว

ycle Time หลั
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ime ก่อนปรับ

 Cycle Time
วจสอบการใช้

งัปรับปรุง = 1

ปรุง = 21.8 se

e ให้ตํ่าท่ีสุดโ
ชพ้ลงังานในส

17.5 sec เพื่อล

 
ec 

โดยท่ีไม่กระท

ภาวะ ก่อน แล

ดตน้ทุนพลงัง

21

ทบกบัคุณภาพ

ละหลงัปรับ C

 
งาน 

 

1.8 Sec 

17.5 

       

พของ

Cycle 

Sec 



 
 

  

กาํลั

พลงั

ค่าไ

 
 
กรณี

1. ค
เคร่ื

ไม่ส

เพีย

2. ปั

Scre
สาม

สมร

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ลงัไฟฟ้าลดลง 
งงานไฟฟ้าท่ีป

ไฟฟ้าท่ีประหยั

ณศีึกษาที ่5 : ป
ความเป็นมาแล

องบดเม่ือบดม

สามารถปล่อย

ยงพอ    
ปัญหาของอุปก

ew ใตเ้คร่ืองบ
มารถปล่อยขอ

รรถนะของเครื

 

รูปที ่4.12-
                       
ประหยดั          
ยดั                   

ปรับปรุงและพั

ละลักษณะการ

มนัเส้นแลว้เกิด

ยวตัถุดิบเขา้ม

กรณ์/ระบบก่อ

บดลาํเลียงมนัเส

งลงเคร่ืองบดใ

ร่ืองบด 5.92 k

-7 การวดักาํลงั
                      
                      
                       

พฒันาเคร่ืองบด

ใช้งาน 
ดการฟุ้งกระจ

าบดไดม้าก อั

นปรับปรุง 

ส้นท่ีบดแลว้ไม

ในปริมาณมาก

kWh/ton 
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งไฟฟ้าเปรียบเ

         =      0.6
         =      5,9
         =     18,8

ด Hammer  

จายท่ี Screw ใ
อนัเน่ืองมาจาก

ม่ทนั ทาํใหเ้กิด
กได ้ โดยความ

                  คู่มื

เทียบก่อน-หลั
6      kW 
88    kWh/yr 
803  ฿/yr 

ใตเ้คร่ืองบดแล

ก Screw ใต้

ดการฟุ้งท่ี Scr
มสามารถการบ

มือผู้รับผดิชอบด้า

งัปรับ Cycle T

ละตวัเคร่ืองบด

เคร่ืองบดมีคว

ew และตวัเคร่ื
บดมนัเส้นประ

านพลังงาน (โรงง

Time 

ด ทาํใหผู้ค้วบ
วามเร็วใน กา

ร่ือง ผูค้วบคุมก
ะมาณ 12 Ton/

าน) พ.ศ. 2562 

 

คุมการผลิต

รลาํเลียงไม่

การผลิตไม่

/hr  



ตอนที ่2 บทที

 

 

3. แนวคดิแ
ทาํการเปล่ีย

ขนาด 30 ฟั

4. สภาพหล

ผลการทดล

เพิ่มข้ึนจาก

 

5. การวเิคร

จากการ

 kW

ป ิ

                  
 ใน

ค่าไฟฟ้า ยนู
 
 
 
 

ที ่4 การอนุรักษ์พล

และขั้นตอนกา

ยนระบบส่งกาํ

ฟัน เฟืองตาม 1

ลังปรับปรุง 

ลอง ความสาม
ก 5.92 kWh/to

วตัถุดบิ 

มนัเส้น 

มนัเส้น 

มนัเส้น 

ราะห์ทางเทคนิ

รทดลอง 

Wh ท่ีประหยดั

ริมาณการบดม

                      
น 1 ปี ประหยั
นิตละ 2.80 บา

ลังงานสําหรับมอเ

ารดาํเนินงาน 
าลงัใหม่ โดยป
18 ฟัน  จากกา

มารถการบดมนั

n เป็น 4.57 kW

ตะแกรง 
(mm) 

ป

2x2 

2x2 

2x2 

นิค 

  

ดได ้            = 

มนัเส้น 15 Ton

                       
ดัได ้  
าท/kwh          

เตอร์ไฟฟ้า          

ปกติ Screw มีค
รคาํนวณจะได

นเส้นเพิ่มข้ึนจ

Wh/ton 

ปริมาณวตัถุดบิ

(Ton) 

14 

14 

14 

 

                5.92

n/วนั              
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ความเร็วรอบ 5
ดค้วามเร็วรอบ

จาก 12 Ton/hr 

บ เวลา 
(hr ) 

T

1:10 

0:45 

0:35 

  

2 - 4.57       =  

                   =  

                  =  
             =  

                   =  

50 rpm (ขบัตร
บ 83 rpm 

 เป็น 25 Ton/h

Ton/hr  

11:99 

18:66 

28:0 

 

                1.35

                 450

 5,400 
             7,290 
           20,412

รง) การออกแบ

hr  สมรรถนะข

kWh kW

83 5

71 5

64 4

 

  

5            kw

0   T

  T
     kW
     บ

บบจะใชเ้ฟือง

ของเคร่ืองบด

Wh/ton 

5.92 

5.07 

4.57 

 

kwh/ton  

Ton/เดือน  

Ton/ปี 
kWh/ปี  
บาท/ปี  

       

ขบั

 



 
 

  

กรณี

1. ค
โรง

รวม

2. ปั
เคร่ื

Lin

 
3. แ
ศึกษ

4. ส
ติดต

22.0

 
 
 
 
 
 

ณศีึกษาที ่6 : ล
ความเป็นมาแล

งงานมีเคร่ืองบ

มกนัแลว้ส่งต่อ

ปัญหาของอุปก

องบดผสม Ne
e การผลิตต่อเ

แนวคดิและขั้น

ษาผลกระทบใ

สภาพหลังปรับ

ตั้งชุดควบคุม 
00 น. 

ลดการทาํงานข

ละลักษณะการ

ดผสม ( Need
อใหเ้คร่ืองบดผ

กรณ์/ระบบก่อ
eeder มีการเปิด
เน่ือง 

นตอนการดาํเนิ

ในการหยดุเคร่ื

บปรุง 
( switch ) ท่ีอุป

ของเคร่ืองบดผ

ใช้งาน 
der ) จาํนวน 4 
ผสมยางกบักาํม

นปรับปรุง 
ดเดินตวัเปล่าอ

นินงาน 
รืองบดผสม ( N

ปกรณ์บดผสม
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ผสม ( Needer

 เคร่ืองขนาด 1
มะถนั บดผสม

อยูเ่ป็นคร้ังครา

Needer ) ช่วง 

ม ( Needer ) ทั้

                  คู่มื

r  ) 

146 แรงมา้ ทาํ
มรวมกนัอีกทอ

าว เน่ืองจากกาํ

On Peak  

ั้ง 4 เคร่ืองใหปิ้

มือผู้รับผดิชอบด้า

หนา้ท่ีบดผสม

อดหน่ึง  

าลงัการผลิตมีม

 

ปิดช่วง 18.00 น

 

านพลังงาน (โรงง

มยางพารากบัส

มากกวา่เคร่ือง

น.และเปิดอีกค

าน) พ.ศ. 2562 

สารเคมี

จกัรใน 

คร้ังช่วง 



ตอนท่ี 2 บทที ่4 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้า                             

 

 4-44 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 
 เคร่ืองบดผสม ( Needer ) ใชก้าํลงัไฟฟ้า Name plate 146  Hp      จาํนวน 4   เคร่ือง 
 ใชง้านจริง  = 73.7               kW. (with load) 
 ใชง้านจริง  = 6.8               kW. (without load) 

ผลประหยดั  = 6.8 kW x 4 เคร่ือง x 4 ชม. x 312 วนั/ปี  
    = 33,946  kWh/ปี 
    = 33,946 kWh/ปี x 85.21/( 1,000,0000,000 ) 
    = 0.002893  ktoe/ปี 
 ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย  = 1.7034  บาท/kWh 
 ค่า Ft   = 0.85 
 ผลประหยดัจากหน่วย = ( 0.85 + 1.7034 ) บาท/kWh x 326,225 kWh/ปี 
    = 87,647  บาท/ปี 

คิดเป็นเงินท่ีประหยดั  
จาก Peak Demand  = 73.7 x 285 บาท/kW x 12 เดือน 

                                                          = 1,008,216 บาท/ปี 
 รวมผลประหยดั  = 87,647 + 1,008,216 
    = 1,140,862 บาท/ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 
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สรุปเน้ือหาวชิา 
 
1. ชนิดและส่วนประกอบของมอเตอร์ 
มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งประเภทของกระแสไฟฟ้าได ้ 2 ชนิดคือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct cur rent 
motor ) และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor ) มอเตอร์ท่ีใชส่้วนใหญ่คือมอเตอร์

กระแสสลบัแบบสปลิทเฟส มอเตอร์ (Split-phase motor)ซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 โรเตอร์ (Rotor ) 
โรเตอร์ทาํดว้ยแผ่นเหล็กบางๆ (Laminated) อดัซ้อนกนัเป็นแกน มีร่องไปตามทางยาว ในร่องน้ีจะมีทองแดง
หรืออลูมิเนียมเส้นโตๆ ฝังอยู่โดยรอบปลายของทองแดงหรืออลูมิเนียมน้ีจะเช่ือมติดอยู่กบัวงแหวนทองแดง
หรืออลูมิเนียม ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกรงกระรอกจึงเรียกช่ือวา่โรเตอร์กรงกระรอก(Squirrel cage rotor) 
 สเตเตอร์ (Stator ) 
สเตเตอร์ ซ่ึงประกอบดว้ยแผ่นเหล็กบางๆ อดัแน่น มีร่องสําเร็จไวใ้ส่ขดลวดเรียกว่าช่องสลอต (slot) อดัเป็น

ปึกแผน่อยูภ่ายในกรอบโครง (Frame) ซ่ึงเฟรมนั้นจะทาํมาจากเหลก็หล่อ (Cast iron) หรือเหลก็เหนียว (Steel) ท่ี
สเตเตอร์ของสปลิทเฟสมอเตอร์จะมีขดลวดพนัอยู ่2 ชุด คือ ขดรันหรือขดเมน (Running Winding หรือ Main 
Winding) พนัดว้ยลวดเส้นใหญ่จาํนวนรอบมาก  ขดลวดชุดท่ีสองสําหรับเร่ิมหมุนหรือขดสตาร์ต (Starting 
winding) พนัดว้ยลวดเส้นเลก็และจาํนวนรอบนอ้ยกวา่ขดรัน 
 ฝาครอบ 
ฝาครอบของมอเตอร์ทั้งสองขา้งส่วนใหญ่ทาํมาจากเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียว มีแบร่ิงแบบตลบัลูกปืน (Ball 
bearing) สาํหรับรองเพลาในการหมุนของโรเตอร์ใหต้รงแนวศูนยก์ลาง   
 สวทิช์แรงเหวีย่งหนีศูนย์กลาง (Centr ifugal switch) 
สวิทช์แรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลางประกอบดว้ยส่วนสําคญั 2 ส่วนดงัน้ี คือส่วนท่ีอยู่กบัท่ี(Stationary part)จะ
ประกอบติดอยูก่บัฝาปิดหวัทา้ยของมอเตอร์ซ่ึงเป็นส่วนของหนา้สัมผสัหรือหนา้ทองขาวอยู ่ 2 อนั และส่วนท่ี
หมุน(Rotating part) จะติดอยูก่บัเพลาของโรเตอร์ การทาํงานของสวิทชห์นีศูนยก์ลางเม่ือความเร็วรอบของ
มอเตอร์ได ้ 75 เปอร์เซ็นตข์องความเร็วรอบสูงสุดของมอเตอร์จะทาํใหส่้วนท่ีติดอยูก่บัแกนเพลาของโรเตอร์
ผลกัดนัส่วนท่ีติดตั้งอยูก่บัฝาของมอเตอร์ทาํใหห้นา้สมัผสัแยกออกจากกนัตดัวงจรขดสตาร์อยา่งอตัโนมติั 
สาํหรับมอเตอร์อ่ืนๆเช่น คาปาซิเตอร์มอเตอร์ มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เหมือนกบัแบบสปลิทเฟสเกือบทุกอยา่ง 
คือ 
 โรเตอร์เป็นแบบกรงกระรอก 
 สเตเตอร์ประกอบดว้ยขดลวด 2 ชุด คือ ชุดสตาร์ทและชุดรัน 
 ฝาปิดหวัทา้ยประกอบดว้ย ปลอกทองเหลือง ( Bush ) หรือตลบัลูกปืน ( Ball bearing ) สาํหรับรองรับเพลา 
 คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์ ( Capacitor or Condenser) โดยทัว่ไปมี 3 ชนิด คือ 1. แบบกระดาษหรือ

Paper capacitor 2. แบบเติมนํ้ามนัหรือ Oil -filled capacitor 3. แบบนํ้ายาไฟฟ้าหรือElectrolytic capacitor 



ตอนท่ี 2 บทที ่4 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้า                             

 

 4-46 

 
โครงสร้างท่ีสาํคญัของรีพลัชัน่มอเตอร์ประกอบไปดว้ย 5 ส่วนสาํคญัคือ 
1. สเตเตอร์ (Stator ) 
2. โรเตอร์ (Rotor ) 
3. แปรงถ่านและซองแปรงถ่าน (Brush and Brush Holder) 
4. ฝาปิดหวัทา้ย (End Plate) 
5. อุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Device) 
 
ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ขนาดเลก็มีขนาดกาํลงัไฟฟ้าตั้งแต่ 1/200 แรงมา้ถึง 1/30 แรงมา้ นาํไปใชไ้ด้
กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและใชไ้ดก้บัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 1 เฟส มอเตอร์ชนิดน้ีมีคุณสมบติั
ท่ีโดดเด่น คือใหแ้รงบิดเร่ิมหมุนสูงนาํไปปรับความเร็วได ้ทั้งปรับความเร็วไดง่้ายทั้งวงจรลดแรงดนัและวงจร
ควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ นิยมนาํไปใชเ้ป็นตวัขบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น เช่น เคร่ืองบดและผสมอาหาร มีด
โกนหนวดไฟฟ้า เคร่ืองนวดไฟฟ้า มอเตอร์จกัรเยบ็ผา้ สวา่นไฟฟ้า เป็นตน้ 
 
เชดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded pole motor )เป็นมอเตอร์กระแสสลบั 1 เฟส มีขนาดเลก็ท่ีสุดมีแรงบิดเร่ิมหมุนตํ่า
มากนาํไปใชง้านไดก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็ก ๆ เช่น ไดร์เป่าผม พดัลมขนาดเล็ก โครงสร้างของมอเตอร์

ประกอบดว้ย 
1. ขดลวดสนามแม่เหลก็ จะพนัอยูร่อบ ๆ แกนของตวัสเตเตอร์ 
2. โรเตอร์ (ตวัหมุน) มีลกัษณะเป็นโรเตอร์ แบบกรงกระรอก 
3. สเตเตอร์ เป็นแผน่เหลก็บางวางอดัซอ้นกนั บริเวณขั้วสนามแม่เหลก็แต่ละดา้นแบ่ง 2 ส่วน ส่วนท่ีเลก็กวา่จะ
มีวงแหวนทองแดงพนัอยูร่อบ ๆ  
4. วงแหวนทองแดง (Shaded Coil) 
 
2. ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า  
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ข้ึนอยู่กบัค่าของการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในตวัมอเตอร์ โ ดยทัว่ๆ  ไปแลว้การสูญเสียใน
มอเตอร์จะมาจากการสูญเสียท่ีมีค่าคงท่ี และการสูญเสียท่ีเปลี่ยนแปลงตามโหลดของมอเตอร์ ไดด้งัน้ี  
ก.  การสูญเสียทีแ่กนเหลก็ (Core losses) เกิดจากพลงังานท่ีใชใ้นการเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหลก็ท่ีไหลอยู่
ในแกนเหลก็ (Hysteresis losses) รวมทั้งการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหลก็ (Eddy current losses)  
ข.  การสูญเสียจากแรงลมที่ต้านทานการหมุนและแรงเสียดทาน (Windage and fr iction losses) เกิดจากแรง
เสียดทานในตลบัลูกปืน และแรงตา้นของครีบระบายอากาศท่ีตวัมอเตอร์ โ ดยรวมแลว้การสูญเสียท่ีแกนเหล็ก 
การสูญเสียจากแรงลม และแรงเสียดทาน เป็นค่าการสูญเสียท่ีคงท่ี และไม่ข้ึนกับโ หลดของมอเตอร์เรียก
โดยรวมวา่ “ค่าการสูญเสียขณะท่ีมอเตอร์ไม่มีโหลด” (No - Load losses)  
ค. การสูญเสียที่สเตเตอร์ (Stator  losses) จะอยู่ในรูปของความร้อนเกิดจากกระแสท่ีไหลผ่านขดลวดท่ีมีความ
ตา้นทานอยู่ภายใน   
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ง.  การสูญเสียทีโ่รเตอร์ (Rotor  losses) อยู่ในรูปความร้อนเช่นเดียวกบัสเตเตอร์ แต่เกิดท่ีตวันาํในโรเตอร์  
จ.  การสูญเสียจากภาระการใช้งาน (Stray losses) เป็นผลจากค่าการสูญเสียท่ีเกิดจากความถ่ีในแกนเหล็กท่ี   
โ รเตอร์ ค่ากระแสไหลวนในขดลวดท่ีสเตเตอร์ ค่าการสูญเสียจากค่ากระแสฮาร์มอนิกในตวันาํของโ รเตอร์
ขณะท่ีมีโหลดค่าสนามแม่เหลก็ร่ัวไหลท่ีเกิดจากกระแสโหลด ซ่ึงการสูญเสียท่ีสเตเตอร์ โ รเตอร์ และจากภาระ
การใชง้าน จะเพ่ิมข้ึนตามขนาดของโหลดเรียกโดยรวมวา่ “ค่าความสูญเสียขณะมีโหลด” (Load losses)  
 
ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์หาไดด้งัน้ี 
  ประสิทธิภาพ , %      =            =   
 
ค่าประสิทธิภาพอาจเขียนอยู่ในรูปท่ีแสดงค่ากาํลงังานสูญเสียของมอเตอร์ดว้ยกไ็ด ้ดงัน้ี 
     
  ประสิทธิภาพ , %  =  
 

หรือ 
  ประสิทธิภาพ , %  =   
 
 
3. ความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐานทัว่ไป  
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงทาํโดยการนาํเทคโนโลยีเพ่ือการปรับปรุงช้ินส่วนอุปกรณ์ต่างๆ  ในมอเตอร์ดงัน้ี 
 
3.1 ปรับปรุงคุณภาพของแกนเหล็ก มอเตอร์ทัว่ๆ  ไปใช้เหล็กแผ่นท่ีมีองค์ประกอบของคาร์บอนตํ่า (Low-
carbon  laminated steel)  สาํหรับทาํตวัแกนเหลก็ท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ ซ่ึงแกนเหลก็ดงักล่าวมีค่าการสูญเสีย
ทางไฟฟ้าเทียบกบันํ้ าหนกัประมาณ 6.6 วตัตต่์อเหล็ก 1 กิโ ลกรัม ซ่ึงมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะใชแ้ผ่น
เหล็กซิลิกอนคุณภาพสูง (High grade silicon steel) ซ่ึงจะมีค่าการสูญเสียทางไฟฟ้าลดลงถึงคร่ึงหน่ึงคือเหลือเพียง
ประมาณ  3.3  วตัตต่์อเหลก็  1  กิโลกรัม 
3.2 แผ่นเหลก็ทีบ่างขึน้ การลดความหนาของแผ่นเหลก็ท่ีใชท้าํแกนเหลก็ ทั้งในสเตเตอร์และโรเตอร์ จะช่วยลด
การสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวน   ซ่ึงเม่ือรวมกบัการปรับปรุงฉนวนระหว่างแผ่นเหลก็แลว้จะช่วยลดค่าการ
สูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวนไดม้ากย่ิงข้ึน  
3.3  เพิม่ปริมาณของตัวนํา มอเตอร์รุ่นเก่า ๆ  จะใชล้วดทองแดง หรือลวดอะลูมิเนียมท่ีมีขนาดพอดีกบักระแส
สูงสุดท่ีเกิดจากโหลดของมอเตอร์ แต่มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะใชล้วดทองแดงขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือลดค่า
ความตา้นทานในขดลวดโดยขนาดของตวันาํจะใหญ่กวา่ประมาณ 35 ถึง 40 เปอร์เซ็นต ์
3.4 ปรับปรุงการออกแบบร่องสล๊อต เพ่ือท่ีจะรองรับกบัขนาดขดลวดท่ีใหญ่ข้ึนทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงและ
ออกแบบร่องสล็อตใหม่ รวมทั้งเพ่ิมความยาวของแกนเหล็กท่ีสเตเตอร์ซ่ึงแกนเหล็กท่ียาวข้ึนจะเป็นผลต่อค่า
เพาเวอร์แฟกเตอร์ท่ีดีข้ึนดว้ย 

746 X  แรงมา้ขาออก( HP ) 
 กาํลงัไฟฟ้าป้อนเขา้ (วตัต)์ 

X 100  กาํลงังานขาออก (วตัต)์ 
 กาํลงัไฟฟ้าป้อนเขา้ (วตัต)์ 

X 100 

กาํลงังานขาออก (วตัต)์ 
กาํลงังานขาออก (วตัต)์ + กาํลงังานสูญเสีย (วตัต)์ 

กาํลงัไฟฟ้าป้อนเขา้ (วตัต)์ - กาํลงังานสูญเสีย (วตัต)์ 

กาํลงังานขาออก (วตัต)์ 

X 100  

X 100  
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3.5   ลดช่องว่างระหว่างสเตเตอร์และโรเตอร์ การลดช่องว่างท่ีเป็นทางเดินของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะทาํให้
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าจากสเตเตอร์ท่ีว่ิงผ่านไปยงัโ รเตอร์มีค่าเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นมอเตอร์จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลง
เพ่ือท่ีจะสร้างแรงบิดเท่าเดิม นอกจากน้ีการเพ่ิมความยาวของแกนเหลก็ยงัเป็นการเพ่ิมปริมาณสนามแม่เหลก็ ท่ี
จะเป็นผลทาํใหเ้กิดผลแบบเดียวกนักบัการลดช่องวา่งระหวา่งโรเตอร์กบัสเตเตอร์ 
3.6  ปรับปรุงฉนวนทีโ่รเตอร์ ในมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงร่องสล๊อตท่ีโ รเตอร์จะไดรั้บการตรวจสอบเป็นอย่างดี 
และเคลือบดว้ยฉนวนท่ีสามารถทนความร้อนไดสู้งซ่ึงจะลดค่าการสูญเสียจากตวันาํท่ีไม่เรียบร้อยท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิตขณะท่ีฝังตวันาํเขา้ไวใ้นโ รเตอร์ ซ่ึงโ ดยปกติแลว้ตวันาํท่ีอยู่ท่ีโ รเตอร์จะถูกออกแบบไวใ้น
ลกัษณะเฉียงกบัแนวแกนของโรเตอร์ เพ่ือท่ีจะลดเสียงรบกวนและแรงบิดท่ีไม่สมํ่าเสมอในมอเตอร์ขนาดเลก็ 
3.7  ออกแบบพัดลมใหม่ เน่ืองจากมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมีอุณหภูมิในขณะท่ีทาํงานตํ่ากว่ามอเตอร์
ธรรมดาเป็นผลให้พดัลมท่ีใชร้ะบายความร้อนมีขนาดเล็กลงซ่ึงเป็นการลดการสูญเสียจากแรงลมรวมถึงระดบั
เสียงของพดัลมในขณะทาํงานดว้ย 
 
วิธีการทดสอบตามมาตรฐานจะสามารถแสดงประสิทธิภาพของมอเตอร์ ซ่ึงค่าประสิทธิภาพนั้นมี 2 ลกัษณะ คือ 
ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (Nominal) หรือค่ารับประกนัตํ่าสุด (Guaranteed Minimum) ซ่ึงมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 ค่าประสิทธิภาพมาตรฐาน   เป็นค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากมอเตอร์แบบเดียวกนัจาํนวนมากจากผูผ้ลิตมอเตอร์แต่ละ
ตวัอาจมีค่าประสิทธิภาพท่ีต่างจากค่าเฉลี่ยน้ีมาก 
 ค่าประสิทธิภาพรับประกนัตํ่าสุด  เป็นค่าท่ีผูผ้ลิตรับประกนัว่ามอเตอร์ขนาดนั้นๆ  จะมีค่าประสิทธิภาพไม่
นอ้ยกวา่นั้น มาตรฐานระดบัชาติส่วนใหญ่จะมีขีดกาํหนดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและค่ารับประกนัตํ่าสุด
เอาไว ้

 
4. หลักการพจิารณาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 
(1)   การพจิารณาเลือกซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
การเลือกซ้ือหรือเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ควรพิจารณาเม่ือเคร่ืองท่ีใชอ้ยู่เดิมชาํรุด 
ซ่ึงพิจารณาไดด้งัน้ี 
 หากมอเตอร์ท่ีมีอาการเสียท่ีมีขนาดตํ่ากวา่ 10 kW ใหเ้ปลี่ยนไดเ้ลย 
 หากมอเตอร์ท่ีมีอาการเสียท่ีมีขนาดมากกว่า 10 kW  สามารถไปพนัขดลวดไดใ้หม่ประมาณ   1 - 2 คร้ัง 

เพราะหากเกินกวา่น้ีราคาค่าซ่อมจะสูงกวา่การซ้ือเคร่ืองใหม่ 
 ใหเ้ลือกเปลี่ยนจากมอเตอร์ท่ีมีขนาดเลก็และมีชัว่โมงการทาํงานสูง 
 มอเตอร์ท่ีมีอายุการใชง้านเกินกวา่ 15 ปี ใหเ้ปลี่ยนไดท้นัที 
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(2)  เม่ือไรจึงจะใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
ควรพิจารณาการใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงในสถานการณ์ดงัต่อไปน้ี : 
 ควรซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสาํหรับโรงงานใหม่ 

เม่ือมีการซ้ือมอเตอร์ใหม่มกัจะมีค่าใ ช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน (ซ่ึงเรียกว่า Price Premium) : ราคามอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง - ราคามอเตอร์มาตรฐาน ถึงแม้ว่าจะมีค่าใ ช้จ่ายดังกล่าวเพ่ิมเติม แต่การใ ช้มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูงยงัคงเป็นท่ีน่าสนใจในการลงทุน 
 ควรซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการนาํมอเตอร์มาตรฐานมาพนัขดลวดใหม่ 

- มอเตอร์ท่ีนาํมาพนัขดลวดใหม่ (ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่กว่า 10 กิโ ลวตัต)์ ประสิทธิภาพจะ
ลดลงถึง 2%  

- ในกรณีน้ี ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนทั้งหมดจะเท่ากบัผลรวมของประสิทธิภาพท่ีลดลง เน่ืองจากการพนั
ขดลวดใหม่ (มากถึง 2%) กบัประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนจากประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน  

- สาํหรับกรณีน้ี ราคาท่ีสูงข้ึนคือราคาของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงลบดว้ย ค่าพนัขดลวดใหม่ 
 ควรซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง   เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นมอเตอร์สาํรอง 

เม่ือจาํเป็นตอ้งซ้ือมอเตอร์สาํหรับเป็นมอเตอร์สาํรองเพ่ือใชแ้ทนมอเตอร์ท่ีไหม ้จะเป็นโอกาสท่ีเหมาะสม
และเป็นการคุม้ค่าท่ีจะเปลี่ยนมาใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์มาตรฐาน 

 
(3)  แนวทางการอนุรักษ์พลงังาน 
 เลือกขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสมกบังานนั้น ๆ  โ ดยเฉพาะอย่างย่ิงถา้ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าบริเวณ

นั้นมีค่าตํ่า 
 เลือกประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาวะการดาํเนินงาน ซ่ึงควรอยู่บนพ้ืนฐานของการ

วิเคราะห์การลงทุน โดยพิจารณาถึงราคาซ้ือ, ชัว่โมงการทาํงาน, ประสิทธิภาพของมอเตอร์และค่าไฟฟ้า 
 ปิดมอเตอร์ทุกคร้ังเม่ือไม่มีการใช ้ เน่ืองจากการเดินเคร่ืองท้ิงไวโ้ ดยไม่มีภาระงานจะใชพ้ลงังานประมาณ 

10 - 20% ของพลงังานท่ีใชข้ณะท่ีมอเตอร์ทาํงานเต็มกาํลงั (Rated Load) 
 ควรมีการตรวจสอบการใชง้านมอเตอร์เพ่ือพิจารณาใชต้วัควบคุมความเร็วของมอเตอร์  
 ควรมีการตรวจสอบดูว่ามีอุณหภูมิท่ีสูงผิดปกติของทั้งมอเตอร์และระบบจ่ายไฟฟ้าหรือไม่ เน่ืองจากความ

ร้อนท่ีเกิดข้ึนจะแสดงถึงการสูญเสียกาํลงัของมอเตอร์ และทาํใหป้ระสิทธิภาพท่ีลดลง 
 ควรใชก้ารขบัเคลื่อนโดยตรงเม่ือมีโ อกาส เน่ืองจากการขบัเคลื่อนทางออ้ม (เช่น ขบัเคลื่อนดว้ยสายพาน) 

จะเกิดการสูญเสียพลงังานเป็นจาํนวนมาก 
 ถา้ความต่างศกัย ์(Voltage) ของสายแต่ละเส้นของมอเตอร์ 3 เฟส ไม่สมดุล  อาจมีการสูญเสียพลงังาน

จาํนวนมากได ้จึงควรมีการตรวจสอบความสมดุลของความต่างศกัยอ์ยู่เป็นประจาํ 
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การพจิารณาใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบเพื่อประหยดัพลังงานในมอเตอร์  
กาํลงัขาออกของมอเตอร์ จะมีความสมัพนัธ์กบัแรงบิดของโหลด  ดงัน้ี 
 
 
โดยท่ี      P     คือ  กาํลงัขาออกท่ีเพลาของมอเตอร์ (kW) 
    n     คือ  ความเร็วรอบ (rpm) 
    T     คือ  แรงบิดของโหลดของมอเตอร์ (N-m) 
 
ฉะนั้นถา้ความเร็วรอบลดลง  กาํลงัขาออกท่ีเพลาของมอเตอร์ก็จะน้อยลงดว้ย ในปัจจุบนั เคร่ืองควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์ ได้มีการนาํมาใช้กนัอย่างแพร่หลายในงานอนุรักษ์พลงังาน เน่ืองจากค่าใ ช้จ่ายด้าน
พลงังานไฟฟ้านบัวนัจะเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
การติดตั้งเคร่ืองควบคุมความเร็วรอบในเคร่ืองป๊ัมนํ้า พดัลม เคร่ืองอดัอากาศ (Air compressor) เป็นท่ียอมรับกนั
มานานแลว้วา่ สามารถประหยดัพลงังานไดม้าก โดยการลดความเร็วรอบของป๊ัมนํ้ าลง  50% จะทาํใหอ้ตัราการ
ไหลลดลง 50% ในขณะท่ีความดนัลดลง 75% และแรงมา้ของตน้กาํลงั  (Break Horsepower, BHP) ลดลงมาก
ถึง 87.5% ตามทฤษฎีของ Affinity laws 
 
 
  

nT = P 
9550 
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2) เคร่ืองเพิม่แรงดนัแบบ (Motor  Booster  Pump) 
เคร่ืองเพิ่มแรงดนัแบบบูต๊เตอร์ป๊ัมนั้น ลกัษณะทัว่ไปคลา้ยกบัเคร่ืองอดัอากาศชนิดลูกสูบ เพียงแต่ถูกออกแบบ
มาเพ่ือใหผ้ลิตแรงดนัใหสู้งกวา่ซ่ึงอาจสูงได ้5-6 เท่าของแรงดนัใชป้กติ (7 บาร์)  หรือถา้เป็นลกัษณะงานท่ีพิเศษ 
อาจผลิตแรงดนัไดสู้งถึง  180  บาร์ หรือสูงกวา่นั้น 

รูปที ่5.2-9  บูต๊เตอร์  Motor  Pump 
 
การเปรียบเทียบคุณลักษณะของเคร่ืองอัดอากาศประเภทต่าง  ๆ
  

ประเภทเคร่ืองอดั 
 

ประเภทการ

หล่อล่ืน 
ประเภท

การระบาย

ความร้อน 

อตัราการผลิต

อากาศอดั  
(l/s) 

พลงัไฟฟ้า

ในการอดั

ท่ี 7 บาร์ 
(kW/l/s) 

ประสิทธิภาพ

ในช่วงไม่มี

โหลด 

การลงทุน ค่าใชจ่้าย 
ในการ

ทาํงาน 

ค่าบาํรุงรักษา คุณภาพ

อากาศท่ีผลิต 

ลูกสูบ Lubricated Air 2 - 25 0.52 ดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า 
 Lubricated Air/Water 25 - 250 0.43 ดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า 
 Lubricated Air/Water 250 – 1,000 0.36 ดีมาก สูง ตํ่า สูง ปานกลาง 
 Oil Free Air 2 - 25 0.56 ดี ปานกลาง ปานกลาง สูง สะอาด 
 Oil Free Air/Water 25 - 250 0.47 ดี ปานกลาง ปานกลาง สูง สะอาด 
 Oil Free Air/Water 250 - 1,000 0.41 ดีมาก สูง ตํ่า สูง สะอาด 
สกรู Oil injected Air 2 - 25 0.52 ตํ่า ตํ่า สูง ปานกลาง ปานกลาง 
 Oil injected Air 25 - 250 0.45 ดี (ถา้ใช ้VSD) ตํ่า สูง ปานกลาง ปานกลาง 
 Oil-injected Air/Water 250 - 1,000 0.41 พอใช ้ กลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
 Oil Free Air 25 - 250 0.43 ดี สูง ปานกลาง ปานกลาง สะอาด 
 Oil Free Air 250 - 1,000 0.38 ดี สูง ปานกลาง ปานกลาง สะอาด 
 Oil Free Air/Water 1,000 - 2,000 0.38 ดี สูง ตํ่า ปานกลาง สะอาด 
โรตาร่ีเวน Oil-injected Air 2 - 25 0.52 ดี ตํ่า สูง ตํ่า ตํ่า 
 Oil-injected Air 25 - 250 0.45 พอใช ้ ตํ่า สูง ปานกลาง ปานกลาง 
เซนตริฟูกัล Oil-free Water 250 - 1,000 0.45 ดี กลาง ปานกลาง ปานกลาง สะอาด 
หรือเทอร์โบ Oil-free Water 1,000 - 2,000 0.39 ดีมาก กลาง ปานกลาง ตํ่า สะอาด 

 Oil-free Water  มากกว่า 2,000 0.36 ดมีาก สูง ตํ่า ตํ่า สะอาด 
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5.3  หลักการทาํงาน การตดิตั้ง และการควบคุมการทาํงานของเคร่ืองอัดอากาศ  
การทาํงานของเคร่ืองอดัอากาศเร่ิมจากดูดอากาศเขา้ทางท่อลมเขา้ (Air Intake) เพื่อส่งเขา้ไปยงัเคร่ืองอดัอากาศ 
(Air Compressor) บริเวณทางเขา้เคร่ืองอดัอากาศจะติดตั้งกรองอากาศ (Filter) เพื่อกรองส่ิงเจือปนต่าง ๆ เช่น 
ฝุ่ นละออง เศษใบไมท่ี้อาจลอยมากบัอากาศ เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายกบัเคร่ืองอดัอากาศ อากาศท่ีผา่น
เคร่ืองอดัอากาศแลว้ จะระบายความร้อนดว้ยอุปกรณ์ระบายความร้อนหลงัจากอดั (After cooler) แลว้นาํไปเก็บ
ไวใ้นถงัเกบ็อากาศ  จากนั้นอากาศอดัจะทาํใหแ้หง้ดว้ยอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ Air dryer ก่อนนาํไปใชง้านต่อไป 
อากาศท่ีมีความดนัสูงจะถูกส่งผา่นจากท่อจ่ายอากาศหลกั (Supply Line)   และแยกไปใชง้านตามจุดต่าง ๆ ผา่น
ท่อแยก (Branch) แต่ก่อนท่ีอากาศจะเขา้ไปยงัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระบอกสูบ หรือพู่กนัลม ตอ้งมี
การดกัและกรองส่ิงท่ีปนมากบัอากาศ ซ่ึงไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง ส่ิงสกปรกจากภายในท่อ และนํ้ ามนัหล่อล่ืนเสียก่อน 
โดยใชอุ้ปกรณ์กรองละอองนํ้าและฝุ่ น (Filter)  

5.3.1  การตดิตั้งเคร่ืองอัดอากาศแบบรวมศูนย์กับแบบกระจาย 
การติดตั้งเคร่ืองอดัอากาศแบบรวมศูนย ์เพ่ือจ่ายอากาศอดัไปทัว่โรงงานตามท่อ ในกรณีท่ีใชเ้คร่ืองอดัอากาศท่ีมี 
Capacity สูง ค่ากาํลงัขบัจาํเพาะ (ความส้ินเปลืองกาํลงัขบัต่อปริมาณอากาศหน่ึงหน่วย, FAD) จะยิ่งลดลง 
ดงันั้นจึงควรตดิตั้งเคร่ืองอัดอากาศที่มี Capacity สูง  ๆจํานวนน้อยเคร่ืองจะดีกว่าการติดตั้งเคร่ืองที่มี Capacity 
ที่น้อยกว่าจํานวนมาก อยา่งไรก็ตามการติดตั้งแบบน้ีจะเดินเคร่ืองดว้ยความดนัสูงสุดท่ีตอ้งการภายในช่วงเวลา
หน่ึง ดงันั้นในช่วงเวลาท่ีไม่ไดใ้ชค้วามดนัสูงจะไม่ประหยดัพลงังาน 

กรณีท่ีติดตั้งเคร่ืองอดัอากาศกระจายในแต่ละจุดท่ีตอ้งการอากาศอดั เคร่ืองอดัอากาศท่ีใชจ้ะมี Capacity ตํ่า 
กาํลงัขบัจาํเพาะจึงมีค่าตํ่า อน่ึงการติดตั้งแบบกระจายจะมีค่าใชจ่้ายในการติดตั้งสูงกวา่การติดตั้งแบบรวมศูนย ์
แต่จะสามารถเดินเคร่ืองดว้ยความดนัอากาศท่ีเหมาะสม ทาํใหไ้ม่เกิดการส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้า  

5.3.2   การควบคุมการทาํงานของเคร่ืองอัดอากาศ 
เคร่ืองอดัอากาศส่วนใหญ่ท่ีใชง้านอยู่จะทาํงานตํ่ากว่าพิกดัโดยเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เพราะตอ้ง
ทํางานแปรผันไปตามความต้องการในแต่ละวัน  การควบคุมการทํางานของเคร่ืองอัดอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการปิดเคร่ืองเม่ือไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชง้าน จะสามารถทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 
5 – 20 %  ของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ซ่ึงมีหลกัเกณฑก์ารควบคุมเคร่ืองอดัอากาศ 3 หลกัเกณฑ ์ท่ีควร
คาํนึงถึงคือ 
1. การควบคุมเคร่ืองอดัอากาศแยกแต่ละเคร่ือง 
2. การควบคุมเคร่ืองอดัอากาศแบบหลายเคร่ือง 
3. การควบคุมระบบโดยรวม 

5.3.2.1 การควบคุมเคร่ืองอัดอากาศแยกแต่ละเคร่ือง 

เคร่ืองอดัอากาศมีหลากหลายรูปแบบและมีวิธีการควบคุมจาํนวนมาก โดยรูปแบบการควบคุมเคร่ืองอดัอากาศท่ี
นิยมใชม้ากท่ีสุดคือ 
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3. การควบคุมแบบหลายขั้นตอน    (Clearance Pocket Unloading) ใชก้บัเคร่ืองอดัอากาศแบบลูกสูบ 
การทาํงานท่ีมีภาระโหลดพิกดัจะคลา้ยๆ กบัการควบคุมแบบ On-Line/Off-Line ท่ีใชก้บัเคร่ืองอดัอากาศแบบ
ลูกสูบ แต่จะสามารถปรับปริมาณอากาศไดถึ้ง 5  ระดบัคือ 100% -75% -50% -25% และ 0% ดงัแสดงใหเ้ห็น
อยูใ่นรูปท่ี 5.10 อยา่งไรกต็าม วิธีน้ีจะมีประสิทธิภาพตํ่า 

4. การควบคุมแบบมอดูเลต้ิงโดยการหมุนวาลว์ (Modulating-by Turn Valve) สาํหรับเคร่ืองอดัอากาศแบบ
สกรูชนิดฉีดนํ้ามนั 
โดยการเปิดทางเขา้(ท่อยอ่ย)เพ่ือทาํให้อากาศส่วนเกินไหลยอ้นกลบัไปยงัท่อทางเขา้เคร่ืองอดัอากาศ  ในทาง
ปฏิบติั พบว่าวิธีการน้ีจะมีประสิทธิภาพคลา้ยกนักบัการควบคุมแบบ On-Line/Off-Line อยา่งไรก็ตาม ระบบ
น้ีทาํให้สามารถควบคุมความดนัแตกต่างภายในได ้ 0.1 บาร์ ตลอดระยะเวลาท่ีควบคุมดว้ยวิธีมอดูเลต้ิง 
(Modulating) 

5. การควบคุมแบบมอดูเลต้ิงดว้ยคนับงัคบัการไหลท่ีทางเขา้ (Modulating - byInlet Throttling) สาํหรับ
เคร่ืองอดัอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู 
เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู สามารถควบคุมได้โดยการใช้การควบคุมแบบ  มอดูเลต้ิง 
Modulating) ดว้ยวาลว์ควบคุมการไหลหรือการควบคุมโดยใช ้Throttling Valve ( ปรับปริมาณอากาศ ท่ี
ทางเขา้ ) วิธีน้ีนาํมาใชก้บัการเปล่ียนแปลงช่องทางไหลโดยยอมใหอ้ากาศบางส่วนไหลเขา้มาท่ีท่อทางเขา้ ทาํ
ใหร้ะบบมีความดนัเพิ่มข้ึน เพ่ือทาํใหอ้ากาศท่ีผลิตจากเคร่ืองลดลง ขอ้ดีของวิธีน้ีสามารถรักษาระดบัความดนั
ภายในให้มีความแตกต่างกนัน้อยมากถา้มีการควบคุมการไหลอย่างต่อเน่ืองจะทาํให้ความดนัท่ีท่อทางเขา้

ลดลง และอตัราส่วนของการอดัอากาศเพ่ิมข้ึน ทาํให้มีความตอ้งการใชพ้ลงังานตํ่า (เม่ือมีภาระโหลดตํ่ากว่า
พิกดั แต่จะสูงมากกวา่การควบคุมแบบ On-Line/Off-Line) 

จากการท่ีอตัราส่วนการอดัเพ่ิมข้ึน เป็นผลใหอุ้ณหภูมิของอากาศท่ีส่งจ่ายเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงปัญหา
น้ี วิธีมอดูเลต้ิงจะควบคุมอากาศให้ไหลผ่านไดป้ระมาณ 50% ในขณะท่ีพลงังานลดลง จะสามารถทาํให้
อากาศอดัเพ่ิมข้ึน 75 % ซ่ึงวิธีควบคุมการไหลของอากาศอดัท่ีผลิตไดว้ิธีน้ี จะมีประสิทธิภาพนอ้ยกว่าการ
ควบคุมแบบ On-Line/Off-Line และจะนาํมาใชไ้ดก้บัเคร่ืองอดัอากาศท่ีมีภาระโหลดสูงเท่านั้น 

สาํหรับเคร่ืองอดัอากาศแบบสกรูชนิดฉีดนํ้ ามนัจะสามารถกาํจดัความร้อนส่วนเกินออกจากนํ้ ามนัได ้วิธีมอ
ดูเลต้ิงจะสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัเคร่ืองท่ีมีภาระโหลดตํ่าๆ แต่ไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพมากนกั 

6. การควบคุมแบบมอดูเลต้ิงดว้ยคนับงัคบัการไหลท่ีทางเขา้ (Modulating-by Inlet Throttling) ร่วมกบัการ
ควบคุมแบบ On-Line/Off-Line สาํหรับเคร่ืองอดัอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู 
การเลือกวิธีการควบคุมแบบมอดูเลต้ิง หรือควบคุมแบบ On-line/Off-Line การควบคุมมอดูเลต้ิงจะไม่ใชก้บั
การทาํงานท่ีมีโหลดตํ่ากวา่ 70% ระบบน้ีจะมีความไม่แน่นอนอนัเน่ืองมาจากการควบคุมดว้ยมือ  
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7. การควบคุมแบบมอดูเลต้ิงดว้ยวาลว์ท่ีท่อดา้นดูด (Modulating-by Suction Valve) ท่ีไม่มีโหลดใชเ้ฉพาะ
เคร่ืองอดัอากาศแบบลูกสูบ 
การทาํงานของวาลว์ท่ีท่อดา้นดูด จะสามารถปรับเพิ่มเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงโดยการควบคุมระยะเวลา
การเปิดวาลว์ ซ่ึงวิธีน้ีสามารถท่ีจะนาํมาควบคุมจงัหวะการเปิดให้นอ้ยลงจากภาวะท่ีไร้ภาระจนถึงภาวะท่ีมี
ภาระโหลดเตม็พิกดั 

8. การควบคุมแบบมอดูเลต้ิงดว้ยวาลว์ควบคุมการไหลท่ีทางเขา้ร่วมกบัท่อบายพาส (Modulating-by Inlet 
Throttle with Bypass) ใชเ้ฉพาะเคร่ืองอดัอากาศแบบหมุนเหวี่ยง 
เคร่ืองอดัอากาศแบบไดนามิก (Dynamic) จะถูกออกแบบให้ทาํงานเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัเน่ืองจาก

อุณหภูมิสูง และความดนัตํ่าในแต่ละวนั การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัแสดงใหเ้ห็นอยูใ่นรูปท่ี 5.3-4 รวมทั้ง
การไหลยอ้นกลบัของอากาศทนัทีทนัใดภายในเคร่ืองอดัอากาศ และควรหลีกเล่ียงไม่ให้เหตุการณ์ดงักล่าว
เกิดข้ึนในระหว่างการทาํงานปกติ ซ่ึงจะทาํใหมี้ความตอ้งการพลงังานท่ีมีภาระโหลดเตม็พิกดัเพ่ิมข้ึน เพื่อทาํ
ใหอ้ากาศท่ีทางเขา้มีความหนาแน่นสูงข้ึน 
ประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองอดัอากาศแบบหมุนเหวี่ยงท่ีมีโหลดตํ่ากว่าพิกดั ไดแ้สดงในรูปท่ี 5.3-5 
โดยใชว้ิธีการควบคุมแบบต่างๆ 

9. การควบคุมอากาศดว้ยครีบนาํร่องท่ีทางเขา้กบับายพาส (Inlet Guide Vanes with Atmospheric Bypass) 
ใชเ้ฉพาะเคร่ืองอดัอากาศแบบหมุนเหวี่ยง 
การควบคุมอากาศดว้ยครีบนาํร่องท่ีทางเขา้ (Inlet Guide Vanes) นั้น จะเป็นใบพดัชนิดปรับมุมไดท่ี้ติดตั้งอยูท่ี่
ท่อทางดา้นดูดของเคร่ืองอดัอากาศแบบหมุนเหวี่ยง การควบคุมวิธีน้ีนิยมนาํมาใชม้ากกวา่การควบคุมการไหล
ท่ีท่อทางเขา้ ซ่ึงจะทาํใหก้ารทาํงานท่ีมีโหลดพิกดัมีประสิทธิภาพมากกวา่  

 

10. การควบคุมแบบอตัโนมติั (Automatic Dual Control) ใชเ้ฉพาะเคร่ืองอดัอากาศแบบหมุนเหวี่ยง  
การควบคุมวิธีน้ีจะใชว้ิธีการเดียวกบั Modulating + on-Line/off-Line ซ่ึงจะทาํให้การใชพ้ลงังานลดลงแต่
ขอ้เสียของการควบคุม Automatic Dual control กคื็อจะมีความแตกต่างของความดนัเพิ่มข้ึนประมาณ  0.5 บาร์ 
ระหวา่งการทาํงานท่ีมีโหลดตํ่า 

11. การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เคร่ืองอดัอากาศ 
การใชอุ้ปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ (Variable speed control) เป็นวิธีควบคุมเคร่ืองอดัอากาศวิธีใหม่ ซ่ึงจะทาํ
ใหข้อบเขตการควบคุมกวา้งข้ึน ( ลดลงไดถึ้ง 20 % ของกาํลงัการผลิต ) สามารถผลิตอากาศอดัไดส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ เป็นวิธีท่ีเหมาะกบัเคร่ืองอดัอากาศแบบลูกสูบ แบบโรตาร่ีเวน และสกรู  
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบจะทาํใหค้วบคุมระบบอดัอากาศไดดี้ข้ึนและความดนัมีค่าเฉล่ียตํ่าลง 
ตวัอยา่งเช่น ถา้ความดนัลดลง 0.5 บาร์ จะทาํใหป้ระหยดัได ้3 เปอร์เซ็นตข์องการใชพ้ลงังาน 
การใชอุ้ปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ จะเหมาะกบัเคร่ืองอดัอากาศท่ีมีโหลดบางส่วนท่ีมีช่วงระยะเวลานานๆ 
แต่จะไม่เหมาะกบัเคร่ืองอดัอากาศท่ีมีโหลดเตม็พิกดัเพราะไม่มีผลต่อการประหยดัพลงังาน ซ่ึงการควบคุม
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5.5  การตรวจสอบการทาํงานและประสิทธิภาพพลังงานของเคร่ืองอัดอากาศ 
การใชเ้คร่ืองอดัอากาศภายหลงัการออกแบบและติดตั้ง จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบและบาํรุงรักษาอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นประจาํเพื่อใหเ้คร่ืองอดัอากาศทาํงานอยา่งปกติและมีประสิทธิภาพ  
ข้อมูลและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการตรวจวดัเคร่ืองอัดอากาศ 
5.5.1 ข้อมูลทีสํ่าคญัทีค่วรตรวจวดั 
ขอ้มูลในระบบอากาศอดัท่ีตอ้งตรวจวดั จะประกอบดว้ยขอ้มูลเบ้ืองตน้ และขอ้มูลการใชง้านจริง โดยขอ้มูลท่ี
สาํคญั มีดงัน้ี 
1. สาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเคร่ืองอดัอากาศ 
2. สาํรวจระบบและการเปิดใชง้านจริง 
3. ตรวจวดัค่ากาํลงัไฟฟ้า 
4. สาํรวจค่าความดนัของอากาศ 
5. สาํรวจขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางท่อและการเดินท่อ 

5.5.1.1 การสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นของเคร่ืองอัดอากาศ 
ขั้นตอนแรกในการรวบรวมขอ้มูล คือการสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเคร่ืองอดัอากาศ เพื่อใหท้ราบถึง Spec ของ
เคร่ืองท่ีมีการใชง้าน และขอ้มูลประสิทธิภาพจากผูผ้ลิต ซ่ึงควรมีรายละเอียดในเร่ืองของ 
 ชนิดของเคร่ืองอดัอากาศท่ีใชง้าน วา่เป็นแบบ Centrifugal หรือ Rotary Screw หรือ แบบลูกสูบ เป็นตน้  
 ขนาดของเคร่ืองอดัอากาศ เช่น พิกดักาํลงัไฟฟ้าของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ พิกดัอตัราการไหลของอากาศ

ท่ีพิกดัความดนัท่ีผลิตได ้พิกดัแรงดนั  
 จาํนวน และยีห่อ้ของเคร่ืองอดัอากาศท่ีใชง้าน 

5.5.1.2 การสํารวจระบบและการเปิดใช้งานจริง 
เพื่อใหท้ราบสภาพและลกัษณะการใชง้าน และการเดินเคร่ืองอดัอากาศ ควรมีรายละเอียดในเร่ืองของ 
 แผนผงัการจดัวางเคร่ืองอดัอากาศ และระยะเวลาการใชง้านแต่ละเคร่ือง 
 เวลาการเปิด - ปิด เคร่ืองอดัอากาศ (ชัว่โมงการทาํงาน/วนั) 

5.5.1.3 การตรวจวดัค่ากําลังไฟฟ้า 
เพื่อใหท้ราบค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีพดัลมใชง้าน ซ่ึงควรมีรายละเอียดในเร่ืองของ 
 แรงดนัไฟฟ้า (Volt) 
 กระแสไฟฟ้า (Amps) 
 Power Factor 
 กาํลงัไฟฟ้า (kW) 

 
 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)  พ.ศ. 2562 
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5.5.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้สําหรับการตรวจวดั 
5.5.2.1 ประเภทและชนิดเคร่ืองมือวดัทีใ่ช้ 
ประเภทและชนิดของเคร่ืองมือวดัท่ีอาจใชใ้นระบบพดัลมเป็นประจาํ สรุปไดด้งัน้ี 

5.5.2.1.1  ประเภทเคร่ืองมือวดัด้านไฟฟ้าทัว่ไป  ไดแ้ก่  
ก) เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้าหรือโวลตมิ์เตอร์  
ข) เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าหรือแอมป์มิเตอร์  
ค) เคร่ืองวดักาํลงัไฟฟ้าหรือวตัตมิ์เตอร์  
ง) เคร่ืองมือตรวจวดัและบนัทึกพลงัไฟฟ้าแบบต่อเน่ือง  
จ) เคร่ืองวดัตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าหรือเพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ (P.F. meter) สาํหรับทั้งระบบกระแสตรง 
(DC) และกระแสสลบั (AC)  

เคร่ืองมือวดัเหล่าน้ี ควรเป็นแบบพกพาได ้ (Portable) และใชง้านง่าย เช่น เป็นประเภทหนีบ หรือคลอ้งกบั
สายไฟ ซ่ึงในปัจจุบนัเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าแบบพกพาจะสามารถวดัไดท้ั้งแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กาํลงัไฟฟ้า 
และตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าในเคร่ืองเดียวกนัโดยสามารถดูภาพตวัอยา่งของเคร่ืองมือวดัดา้นไฟฟ้าเหล่าน้ีไดใ้น

ตอนท่ี 2 บทท่ี 1  

5.5.2.1.2  ประเภทเคร่ืองมือวดัด้านความร้อน ไดแ้ก่ 
ก) เทอร์โมมิเตอร์ท่ีใชว้ดัอุณหภูมิบรรยากาศ อุณหภูมิผวิแบบสมัผสั  
ข) เคร่ืองวดัความช้ืนบรรยากาศ 
ค) เคร่ืองวดัความเร็วและอตัราการไหลของก๊าซและของเหลว 
ง) เคร่ืองมือวดัความดนั  
โดยสามารถดูภาพตวัอยา่งของเคร่ืองมือวดัดา้นความร้อนเหล่าน้ีไดใ้นตอนท่ี 3 บทท่ี 1 
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 5.6 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด 
 
ระบบอดัอากาศมีความสําคญัต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท แต่ละโรงงานจาํเป็นตอ้งออกแบบระบบท่ีดี การ
เลือกใชป้ระเภทและขนาดให้เหมาะสม  ขนาดของถงัเก็บอากาศมีปริมาณท่ีเพียงพอกบัลกัษณะงาน  ขนาดของ
ท่อเมนตอ้งโตพอท่ีจะทาํให้ความเร็วของอากาศไม่สูงเกินไปจนทาํให้เสียความดนั และสามารถแยกคอนเดน
เสทไดดี้   หมัน่ตรวจสอบการร่ัวไหลของอากาศอดัอยา่งสมํ่าเสมอ เขา้ใจถึงหลกัการทาํงานตลอดจนการใช้
อากาศอดัใหเ้หมาะสมกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ และ การใชง้านและการบาํรุงรักษาท่ีดี จะช่วยลดตน้ทุน
การผลิตลงได ้เกิดความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจและยงัเป็นการอนุรักษพ์ลงังานอีกดว้ย 
 
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดทีใ่ช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทาํได้ทาํได้ดงัต่อไปนี ้
1. ลดอุณหภูมิอากาศขาเขา้เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาํความเยน็ (Cooling Effect) ของอุปกรณ์

แลกเปล่ียนความร้อน (Intercooler) 
2. ปรับตั้งความดนัลมของเคร่ืองอดัอากาศใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
3. เลือกใชเ้คร่ืองอดัอากาศและระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
4. ป้องกนัการร่ัวของลมจากจุดต่าง ๆ ของระบบ และจากตวัเคร่ืองอดัอากาศเอง 
5.    บริหารการใชเ้คร่ืองอดัอากาศและระบบใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
ประเดน็สําคญัในการอนุรักษ์พลังงานของระบบอากาศอัด 
(1) คาํนวณตน้ทุนของอากาศอดั [บาท/m3] แลว้ใชต้น้ทุนน้ีในการคาํนวณค่าใชจ่้ายตามปริมาณความส้ินเปลือง

อากาศของอุปกรณ์ท่ีทาํงานดว้ยอากาศอดั ในจาํนวนตน้ทุนน้ีจะมีค่าไฟฟ้าของเคร่ืองอดัอากาศเป็นหลกั 
(2) ปริมาณอากาศขาออกของเคร่ืองอัดอากาศโดยทัว่ไปจะมีค่าประมาณ 5.5-7.5 ท่ีกาํลังขบัจาํเพาะ 

[kW/m3/min] (ANR) กล่าวคือเท่ากบั 0.13-0.18 [m3/min/kW] (ANR)  
(3) เคร่ืองอดัอากาศขนาดเล็กจะใชแ้บบลูกสูบ ขนาดกลางจะใชแ้บบสกรู และขนาดใหญ่จะใชแ้บบเทอร์โบ

เป็นหลกั ประเด็นสาํคญัในการเลือกใชเ้คร่ืองอดัอากาศคือ จะใชแ้บบใชน้ํ้ ามนัหรือไม่ใชน้ํ้ ามนั จาํนวนชั้น
ของการอดัอากาศ  การสัน่สะเทือน เสียง และวิธีควบคุม Capacity เม่ือมีการเปล่ียนแปลงภาระ 

(4) หากมีเคร่ืองอดัอากาศหลายตวั แลว้ใชว้ิธีควบคุมจาํนวนเคร่ืองให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภาระ จะ
ทาํใหเ้ดินเคร่ืองไดอ้ยา่งอนุรักษพ์ลงังานใกลเ้คียงกบัเส้นกราฟกาํลงัขบัในอุดมคติ 

(5)  ส่ิงท่ีสาํคญัคือการอนุรักษพ์ลงังานทางดา้นผูใ้ชอ้ากาศอดั (การปรับความดนัใหเ้หมาะสม การลดการ   
       ปล่อยอากาศท้ิงและอากาศร่ัว เป็นตน้) 
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การตรวจหาการร่ัวไหลของอากาศอัด 
วธีิการตรวจสอบปริมาณการร่ัวไหลของอากาศอัดขณะไม่มีโหลด (No-Load Testing) 
การทดสอบหาปริมาณอากาศอดัท่ีร่ัวไหล สามารถกระทาํไดโ้ดยอาศยัอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในระบบ ซ่ึงไม่ตอ้งมีการ
ลงทุนใดๆเพ่ิมเติม มีขอ้พึงปฏิบติัท่ีสาํคญัคือ ตอ้งปิดโหลดทุกชนิด ของระบบอดัอากาศท่ีจะทาํการทดสอบ 
วิธีการทดสอบดงักล่าวมีอยู ่2 กรณี ดงัน้ี 
 
วธีิที ่1 การทดสอบเคร่ืองอัดอากาศทีท่าํงานแบบ ON/OFF หรือ Load-Unload  
ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองอดัอากาศขนาดเลก็จาํพวกลูกสูบ แต่ถา้เคร่ืองอดัอากาศขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะการทาํงาน
แบบน้ีก็ใชว้ิธีเดียวกนั 

สมการคาํนวณหาอตัราการร่ัวไหลของอากาศอดั 
  
 
 
 
 เม่ือ QLeak  = อตัราการร่ัวไหลของระบบ (ลิตร/วินาที) 
  Q = อตัราการผลิตท่ีเคร่ืองอดัอากาศผลิตได ้(ลิตร/วินาที : FAD) 
  Tav  = เวลาเฉล่ียท่ีเคร่ืองอดัอากาศเร่ิมทาํงาน (วินาที) 
   tav  = เวลาเฉล่ียท่ีเคร่ืองอดัอากาศหยดุทาํงาน (วินาที) 
 
วิธีการทดสอบ 

1. ปิดอุปกรณ์ท่ีใชอ้ากาศอดัในระบบทุกตวั (ปิดเคร่ืองจกัรแต่ใหเ้ปิดวาลว์ไว)้ 
2. เร่ิมเดินเคร่ืองอดัอากาศ พร้อมกบัจบัเวลา (Ton) เคร่ืองอดัอากาศจะหยดุทาํงานเม่ือถึงความดนัท่ีตั้งไว ้

ทาํการบนัทึกเวลา ช่วงระยะเวลา หลงัจากน้ีอากาศท่ีอดัจะร่ัวออกตามรอยร่ัวต่างๆ ให้จบัเวลาท่ี
เคร่ืองหยดุ (toff) 

3. เม่ือความดนัลดลงเคร่ืองอดัอากาศทาํงานใหม่ใหท้าํการบนัทึกเวลาอีก ดาํเนินการเช่นน้ีประมาณ 
3-5 คร้ัง เพ่ือความแม่นยาํ แลว้นาํมาวิเคราะห์ผล 

4. นาํค่าเวลาท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากตารางบนัทึกเวลา ไปแทนในสมการ เพื่อคาํนวณหาอตัราการร่ัวไหล
ของอากาศ 
 
 
 
 
 

อัตราการร่ัวไหล (ลิตร/วนิาท)ี QLeak =     Q x Tav  
          Tav + tav  



ตอนท่ี 2 บทที ่5 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบอากาศอัด  

 

5-24 

ตวัอย่างตารางการบันทกึสภาวะการทาํงานของเคร่ือง 

คร้ังที ่ เวลาทีเ่คร่ืองอัด

อากาศเร่ิมทาํงาน 
เวลาทีเ่คร่ืองอัด

อากาศหยุดทาํงาน 
Ton 

(วนิาท)ี 
toff 

(วนิาท)ี 
1 T11 = 0 T12 T1 = T12 – T11 - 
2 T21 T22 T2 = T22 – T21 t1 = T21 – T12 
3 T31 T32 T3 = T32 – T31 t2 = T31 – T22 
4 T41 T42 T4 = T42 – T41 T3 = T41 – T32 
5 T51 T52 T5 = T52 – T51 T4 = T51 – T42 

ค่าเฉล่ีย 
Tav = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 
                      5 

tav = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 
                      5 

 
 ตวัอย่างการคาํนวณ 
โรงงานแห่งหน่ึงติดตั้งเคร่ืองอดัอากาศขนาด  15/11 , HP/kW กาํลงัการผลิตอากาศอดั 20.48 L/sec (ท่ี 10 bar) 
จากการทดสอบการร่ัวไหลของอากาศอดั โดยการจบัเวลาไดด้งัน้ี ช่วงเวลาทาํงานเฉล่ีย Tav = 45 วินาที และ
ช่วงเวลาเคร่ืองหยดุเฉล่ีย tav = 120 วินาที คิดเป็นการร่ัวไหลเท่าไร และคิดเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าเท่าไร (ค่า
พลงังานต่อการผลิตอากาศอดัเท่ากบั 11 kW/20.48l/s = 0.537 kW/l/sec) เวลาทาํงาน 3,600 ชัว่โมง/ปี 
จากสมการ 
   Qleak  =  20.48 x 45 l/sec 
      45 + 120 
    = 5.59  l/sec 
 คิดเป็นพลงัไฟฟ้า  = 5.59 x 0.537 (l/sec) x (kW/l/sec) 
    = 3.00  kW 
 คิดเป็นพลงังานไฟฟ้า = 3.00 x 3,600 kWh/year 
    = 10,800  kWh/year 
 
จะเห็นไดว้่าในขณะท่ีเราทาํการผลิตอากาศอดั จะมีการร่ัวไหลแฝงอยูป่ระมาณ 3 กิโลวตัต ์หรือประมาณ 27.27 
เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็นการสูญเสียมากกวา่ 5 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นทางโรงงานจะตอ้งรีบดาํเนินการอุดรอยร่ัวโดยด่วน 
 
วธีิที ่2 การทดสอบเคร่ืองอัดอากาศแบบ Modulate or  Step Load + Unload 
เหมาะสาํหรับเคร่ืองท่ีทาํงานในสภาวะ Step Load + Unload ทัว่ไปไม่เหมาะกบัเคร่ืองท่ีทาํงานแบบ Modulate 
โดยอาศยัการหร่ีวาลว์ เพราะการหร่ีวาลว์ทาํให้เราหาค่าการผลิตอากาศอดัไดย้าก เคร่ืองอดัอากาศบางยี่ห้อหร่ี
วาล์วแทบจะไม่ผลิตอากาศอดัออกมา แต่เคร่ืองอดัอากาศยงัตอ้งใชพ้ลงังานมากถึง 70 เปอร์เซ็นตข์องพิกดั

เคร่ือง (เคร่ืองอดัอากาศแบบน้ีไม่ควรอยา่งยิง่ท่ีจะนาํมาทาํงานในลกัษณะ Load + Unload) 
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สมการคาํนวณหาอตัราการร่ัวไหลของอากาศอดั 
 
 
 
 
เม่ือ V = ปริมาตรทั้งหมดของถงั ท่อส่ง และวาลว์ (ลิตร) 
 P1  = ความดนัสุดทา้ย หรือแรงดนัตดัโหลด (bar) 
 P2  = ความดนัเร่ิมตน้ หรือแรงดนัต่อโหลด  (bar) 
 Tav  = เวลาเฉล่ียจาก P1 และ P2 (วินาที) 
 Qleak  = อตัราการร่ัวไหลของระบบ (ลิตร/วินาที) 

 
 
วธีิการทดสอบ 

1. คาํนวณปริมาตรของถงัเกบ็อากาศ ท่อส่ง และวาลว์ต่างๆ หน่วยเป็นลิตร 
2. ปิดอุปกรณ์ท่ีใชอ้ากาศอดัในระบบทุกตวั (ปิดเคร่ืองจกัรแต่ใหเ้ปิดวาลว์ไว)้ 
3. เดินเคร่ืองอดัอากาศ เพื่ออดัอากาศเขา้ถงั จนถึงความดนัท่ีตั้งไว ้(P1) แลว้ทาํการปิดวาลว์ดา้น

อากาศเขา้ถงั พร้อมทั้งจบัเวลา รอจนกระทัง่ความดนัลดถึง P2  ทาํการบนัทึกเวลา ดาํเนินการเช่นน้ี
ประมาณ 3-5 คร้ัง แลว้ทาํการวิเคราะห์ (หรือเปิดเคร่ืองอดัอากาศตลอดแลว้จบัช่วง Unload 3-5 
คร้ังกไ็ด)้ 

4. นาํค่าเวลาท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากตาราง ไปแทนในสมการ เพื่อคาํนวณหาอตัราการร่ัวไหลของอากาศ 
 
ตวัอย่างตารางบันทกึสภาวะการทาํงานของเคร่ือง 

  เวลา ณ ความดนั P1  
P1 = ………. บาร์ 

เวลา ณ ความดนั P2  
P2 = ………. บาร์ 

T1 
(วนิาท)ี 

1 T11 T12 T1 = T12 – T11 
2 T21 T22 T2 = T22 – T21 
3 T31 T32 T3 = T32 – T31 
4 T41 T42 T4 = T42 – T41 
5 T51 T52 T5 = T52 – T51 

ค่าเฉล่ีย 
Tav = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 
                        5 

 
 

อัตราการร่ัวไหลของอากาศอัด (ลิตร/วนิาท)ี   Qleak    =   V x [P1 – P2] 
              Tav 
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ตวัอย่างการคาํนวณ 
โรงงานแห่งหน่ึงติดตั้งเคร่ืองอดัอากาศขนาด 100/75 , HP/kW กาํลงัการผลิตอากาศอดั 243 L/sec (ท่ีความดนั 
7.5 bar) จากการสาํรวจความจุของถงัเก็บอากาศและท่อส่งจ่ายอากาศอดัมีความจุรวม 4500 L ความดนัสุดทา้ย 
(P1) = 7.5 บาร์ และความดนัเร่ิมตน้ (P2) = 6.5 บาร์ เวลาเฉล่ียจาก P1 - P2 (Tav) เท่ากบั 150 วินาที (ค่าพลงังานต่อ
การผลิตอากาศอดัเท่ากบั  (75kW / 243 L/s)  =  0.31 kW / L/sec เวลาทาํงาน 7,200 ชัว่โมง/ปี 
 
จากสมการ  Qleak  = 4500 x (7.5-6.5) l/sec 
              150 
    = 30  l/sec 
 คิดเป็นค่าพลงัไฟฟ้า = 30 x 0.31 (l/sec) x (kW/l/sec) 
    = 9.3  kW 
 คิดเป็นค่าพลงังานไฟฟ้า = 9.3 x 7200 kWh/year 
    = 66,960  kWh/year 
จะเห็นไดว้่าในขณะท่ีเราผลิตอากาศอดัเขา้ไปในระบบจะมีการร่ัวไหลของอากาศแฝงอยูป่ระมาณ 9 กิโลวตัต ์
หรือประมาณ 12.4 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงก็มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต ์ทางโรงงานควรรีบดาํเนินการแกไ้ขโดยด่วน เช่นกนั
ต่อไปกเ็ป็นการคิดการร่ัวไหลของอากาศอดัเฉพาะจุด ซ่ึงวิธีน้ีก็เหมาะสาํหรับโรงงานท่ีทาํงานตลอด 24 ชัว่โมง 
ไม่มีวนัหยุด แต่ตอ้งขยนัมากหน่อยเน่ืองจากจะตอ้งเดินตรวจสอบรอยร่ัวไหลทั้งหมด และนาํมาวิเคราะห์ก็
พอจะสรุปไดเ้ช่นเดียวกนั 
 
 
สมการสาํหรับการคิดการร่ัวไหลของอากาศอดัเฉพาะจุด 
 
 Q leak  = 0.158 x d2 x (Pg + Po)  l/sec 
  

0.158 = เป็นค่าท่ีไดม้าจากการแทนค่าในสมการมาตรฐานตาม (ISO 1217-1986)  
d = ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของรูร่ัว (mm) 
Pg  = ค่าแรงดนัเกจ ณ. จุดร่ัวไหล (bar) 
Po  = ความดนัสมับูรณ์ (1.013 bar) 
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ตารางการหาอตัราการร่ัวไหลอยา่งเร็ว เม่ือทราบขนาดความดนั ณ.จุดร่ัวไหล และขนาดของรูร่ัวไหล 

Pressure 
(bar ) 

Dimeter  Pipe (mm)     and  Air  Leakage 

0.3 0.5 0.7 1 3 5 7 10 
l/sec kW l/sec kW l/sec kW l/sec kW l/sec kW l/sec KW L/sec kW l/sec kW 

3.0 0.06 0.01 0.16 0.03 0.31 0.05 0.63 0.11 5.71 0.97 15.85 2.71 31.07 5.31 63.41 10.83 
4.0 0.07 0.01 0.20 0.04 0.39 0.08 0.79 0.16 7.13 1.46 19.80 4.06 38.81 7.97 79.21 16.26 
4.5 0.08 0.02 0.22 0.05 0.43 0.09 0.87 0.19 7.84 1.73 21.78 4.81 42.68 9.42 87.11 19.22 
5.0 0.09 0.02 0.24 0.06 0.47 0.11 0.95 0.22 8.55 2.01 23.75 5.58 46.55 10.95 95.01 22.34 
6.0 0.10 0.03 0.28 0.07 0.54 0.14 1.11 0.29 9.97 2.61 27.70 7.25 54.29 14.21 110.81 28.99 
7.0 0.11 0.03 0.32 0.09 0.62 0.18 1.27 0.36 11.39 3.25 31.65 9.04 62.04 17.71 126.61 36.15 
7.5 0.12 0.04 0.34 0.10 0.66 0.20 1.35 0.40 12.11 3.59 33.63 9.98 65.91 19.56 134.51 39.91 
8.0 0.13 0.04 0.36 0.11 0.70 0.21 1.42 0.44 12.82 3.94 35.60 10.94 69.78 21.45 142.41 43.78 
9.0 0.14 0.05 0.40 0.13 0.78 0.25 1.58 0.52 14.24 4.66 39.55 12.96 77.52 25.40 158.21 51.83 
10.0 0.16 0.05 0.44 0.15 0.85 0.30 1.74 0.60 15.66 5.43 43.50 15.07 85.26 29.54 174.01 60.28 
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นของอากาศอดั

 
 

ด ณ.ท่ีจุดร่ัวไหหล และขนาดขของรูร่ัวไหลต่

 

างๆ 
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การวเิคราะห์สมรรถนะของเคร่ืองอัดอากาศ 
สมการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สมรรถนะการใชพ้ลงังานของเคร่ืองอดัอากาศ 

 
สมรรถนะการใช้พลังงาน =  

   
สูตรคาํนวณค่ากําลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นกิโลวตัต์ (kW)  𝑷 =  √𝟑 × 𝑽 × 𝑰 × 𝑷. 𝑭.× 𝟏𝟎 𝟑 
โดยท่ี V แทน ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า มีหน่วยเป็น Volt 
 I แทน กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น Amp 
 P.F. แทน ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 
อัตราการผลิตอากาศอัด คาํนวณได้จากสมการ 

                 อัตราการผลิตอากาศอัด = 
𝑽𝑻 𝑷×(𝑷𝑯 𝑷𝑳)×𝟔𝟎𝑻𝒊𝒎𝒆 ×𝑷𝒂𝒕𝒎  

โดยท่ี VT+P แทน ปริมาตรถงัพกัและท่อรวมกนั (m3) 
 PH แทน ความดนัอากาศสูงสุดท่ีใชท้ดสอบ (Bar) 
 PL แทน ความดนัอากาศตํ่าสุดท่ีใชท้ดสอบ (Bar) 
 Time แทน เวลาท่ีจบัไดข้ณะท่ีความดนัเพิ่มข้ึนจากความดนัตํ่าไปยงัความดนัสูง (sec) 
 Patm แทน ความดนัสภาวะบรรยากาศมีค่าเท่ากบั 1.013 Bar 
 
ตัวอย่าง 
ปริมาตรของถงัเกบ็อากาศอดั  = 3.00 m3 
ปริมาตรของท่ออากาศอดั   = 0.01 m3 
ปริมาตรรวม    = 3.01 m3 
ทดสอบท่ีความดนั   = 6 – 7  Bar 
จบัเวลาขณะทดสอบจาก 6 ถึง 7 Bar = 25.23 sec 

ดงันั้นอตัราการผลิตอากาศอดั  =  
×(  )× ×  

     =  
. ×(  )×.  × .  

     =  7.07 m3/min 
กาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองขณะ on load  =  50.91 kW 

จึงไดส้มรรถนะของเคร่ืองอดัอากาศ = 
..     = 7.20 kW/m3/min 

ในการทดสอบจริงควรเร่ิมจาก 0 barg จนถึง working pressure 
 

กําลังไฟฟ้าทีใ่ช้ (kW) 

อัตราการผลิตอากาศอัด (m3/min) 



(m
12.70
19.05

Dia.25.
Dia.31.
Dia.38.
Dia.50.
Dia.63.
Dia.67.
Dia.101
Dia.127
Dia.152
Dia.203
Dia.254
Dia.304

Nomi

ตอนที ่2 บทที

 

แสดงปริมา

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การคาํนว
 

 

 

 

 

 

mm.) (
0 mm 1
5 mm 3
.40 mm
.75 mm 1 
.10 mm 1 
.80 mm
.50 mm 2 
.20 mm
.60 mm

7.00 mm
2.40 mm
3.20 mm
4.00 mm 1
4.80 mm 1

inal Pipe Diamet
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าณอากาศอัดที

วณหาขนาด

 
 
 
Po 
Pg 
Dmm
Qmm
V 

Dia (

in.) L/S
/2" 8.8 

3/4" 15.8 
1" 25.3 
1/4" 43.7 
1/2" 59.0 
2" 94.4 
1/2" 158.4 
3" 218.6 
4" 370.0 
5" 565.3 
6" 807.0 
8" 1,362.6 
10" 2,137.0 
12" 3,033.5 

ter Pressu

ลังงานสําหรับระบ

ทีค่วามดนัและ

ท่อระบบอัด

= ค

= แ

m = ข

m = อ

= ค

(mm.)     

CFM
87 18.78  
82 33.49  
32 53.59  
71 92.55  
03 124.97  
43 199.93  
45 335.47  
61 462.85  
01 783.39  
33 1,196.93  
04 1,708.68  
63 2,884.99  
09 4,524.69 2 
55 6,422.70  

ure @ 6 Bar

บบอากาศอัด 

ขนาดท่อต่างๆ

ดอากาศทีค่ว

วามดันท่ี 1 บ
รงดันอากาศที

นาดท่อหน่วย

ากาศอิสระ  (
วามเร็วลมใน

3
=  

L/S CF
10.14 2 
18.08 38 
28.93 6 
49.96 105 
67.47 142 

107.92 228 
181.08 383 
249.84 528 
422.87 895 
646.09 1,367 
922.33 1,952 

1,557.29 3,297 
2,442.39 5,17 
3,466.92 7,340 

Maxim
Pressure @ 7 B
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 ๆ

วามดนัต่างๆ

บรรยากาศ (1
ท่ีผลิต (bar ) 
ยเป็น (mm) 
(m3 / min) 
นท่อ (6 m/sec

 

3536 x Q CM

Pg + PO 

M L/S
1.47 11.41 
8.28 20.34 
1.25 32.55 
5.77 56.20 
2.84 75.90 
8.49 121.42 
3.38 203.72 
8.97 281.07 
5.31 475.73 
7.91 726.85 
2.78 1,037.62 
7.13 1,751.95 
1.08 2,747.69 
0.24 3,900.28 

um (Velocity) Fo
Bar Pressure

 ๆ

.013 bar ) 

c) 

MM x PO 

CFM
24.16  
43.07  
68.91  

118.99  
160.69  
257.06  
431.32 2 
595.08  

1,007.23 5 
1,538.90  
2,196.87 1, 
3,709.27 1, 
5,817.47 3, 
8,257.76 4, 

or Main Pipe @ 
e @ 8 Bar P

  

L/S CFM
12.68 26.8 
22.61 47.8 
36.16 76.5 
62.45 132.2 
84.33 178.5 

134.91 285.6 
226.35 479.2 
312.29 661. 
528.58 1,119. 
807.61 1,709.8 
152.91 2,440.9 
946.61 4,121.4 
152.99 6,675.5 
333.65 9,175.3 

V= 6 m/s
Pressure @ 9 Ba

L/S
85 13.94 
86 24.87 
57 39.78 
22 68.69 
55 92.77 
62 148.39 
23 248.99 
18 343.53 
13 581.44 
89 888.37 
97 1,268.20 
41 2,141.27 
58 3,358.29 
31 4,767.01 

ar Pressure 

 

CFM
29.52 
52.64 
84.22 

145.43 
196.41 
314.17 
527.17 
727.33 

1,231.04 
1,880.88 
2,685.06 
4,533.55 
7,110.25 

10,092.82 

@ 10 Bar
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แสดงค่าอัตราส่วนการใช้พลังไฟฟ้าเฉพาะในการอัดอากาศ (Specific Energy Consumption : SEC) 

 
  
 

 

 

 

 

 

จํานวนข้ันตอน ประเภท ความดัน
อัดอากาศ การหล่อล่ืน อากาศอัด ค่าระหว่าง ค่าเฉล่ีย

bar kW/l/s kW/l/s
  ลูกสูบ (Reciprocating Compressor) 1 นํ้ามัน 7 0.55 – 0.80 0.57
     ขนาด 0.2 – 11 kW
     ขนาด 0.4– 11 kW 1 นํ้ามัน 10 0.67 – 1.04 0.71
     ขนาด 0.4– 11 kW 2 นํ้ามัน 7 0.50 – 0.59 0.53
     ขนาด 0.4– 11 kW 2 นํ้ามัน 10 0.64 – 0.68 0.65
     ขนาด 0.2 – 11 kW 1 ไม่มีนํ้ามัน 7 0.58 – 0.86 0.6
     ขนาด 0.4– 11 kW 1 ไม่มีนํ้ามัน 10 0.71 – 1.14 0.75
     ขนาด 15 -37 kW (Single Acting) 2 นํ้ามัน 7 0.40 – 0.50 0.45
     ขนาด 22 – 55  kW (Double Acting) 1 นํ้ามัน 7 0.34 – 0.36 0.35
     ขนาด 22 – 55  kW (Double Acting) 1 ไม่มีนํ้ามัน 7 0.35 – 0.38 0.38
     ขนาดมากกว่า 55 kW ข้ึนไป (Double Acting) 2 นํ้ามัน 7 0.28 – 0.30 0.29
     ขนาดมากกว่า 55 kW ข้ึนไป (Double Acting) 2 ไม่มีนํ้ามัน 7 0.29 – 0.31 0.3
     ขนาดมากกว่า 55 kW ข้ึนไป (Double Acting) 2 นํ้ามัน 10 0.35 – 0.41 0.37
     ขนาดมากกว่า 55 kW ข้ึนไป (Double Acting) 2 ไม่มีนํ้ามัน 10 0.36 – 0.41 0.38
  สกรู (Screw Compressor)
     สกรู (Screw Compressor) 1 นํ้ามัน 7 0.33 – 0.40 0.37
     สกรู (Screw Compressor) 2 ไม่มีนํ้ามัน 7-8 0.36 – 0.44 0.4
     สกรู (Screw Compressor) 2 ไม่มีนํ้ามัน 10 0.44 – 0.50 0.47
  โรตาร่ีเวน (Vane Compressor)
     โรตาร่ีเวน (Vane Compressor) 1 นํ้ามัน 7 0.36 – 0.43 0.39
     โรตาร่ีเวน (Vane Compressor) 2 นํ้ามัน 10 0.45 – 0.48 0.47
  เซนตริฟิวกลป์หรือเทอร์โบ
  (Centrifugal Compressor)
     ขนาด 1000 - 10000 cu.m/h 2 ไม่มีนํ้ามัน 7 0.32 - 0.35 0.33
     ขนาด 1000 - 10000  cu.m/h 2 ไม่มีนํ้ามัน 9 0.35 - 0.40 0.37
     ขนาดมากกว่า 10000  cu.m/h ข้ึนไป 2 & 3 ไม่มีนํ้ามัน 8 - 9 0.30 - 0.32 0.31

SEC
  ประเภทเคร่ืองอัดอากาศ
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5.7 การตรวจวนิิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบอากาศอดันั้น เหตุของการสูญเสียพลงังาน ดงันั้นควรทาํการตรวจวินิจฉยัเพือ่หาส่ิง
ผดิปกติ เพื่อทาํการแกไ้ขอยา่งสมํ่าเสมอดงัตาราง 

 
รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี

1.   ตรวจสอบความสะอาดของ 
      กรองอากาศ 

กรองอากาศตอ้งไม่สกปรกและ

ไม่ตนัเพราะจะทาํใหล้มดูดเขา้

เคร่ืองลดลงส่งผลให้

ประสิทธิภาพเคร่ืองอดัอากาศ

ลดลง 

 ทาํความสะอาดในระยะเวลาท่ี

เหมาะสมตามสภาพการใชง้าน 
 ติดตั้งท่อดูดอากาศเพ่ือดูดอากาศท่ี

สะอาดจากภายนอก 
 ยา้ยตาํแหน่งเคร่ืองอดัอากาศ 

2.   ตรวจวดัอุณหภูมิอากาศทีเ่ข้า 
      เคร่ืองอัดอากาศ 

อุณหภูมิอากาศควรจะตํ่าท่ีสุด

เท่าท่ีจะทาํไดจ้ะส่งผลใหม้วล

ของอากาศเขา้เคร่ืองอดัมากข้ึน 
ประสิทธิภาพของเคร่ืองอดัจะ

สูงข้ึน 

 ติดตั้งท่อดูดอากาศจากภายนอกท่ี

มีอุณหภูมิตํ่ากวา่ 
 ติดตั้งระบบทาํความเยน็เพื่อทาํให้

อากาศก่อนเขา้เคร่ืองมีอุณหภูมิ

ลดลง 
 ยา้ยตาํแหน่งเคร่ืองอดัอากาศ 

3.   ตรวจวดัความช้ืนของอากาศ 
      ดูดเข้าเคร่ืองอัดอากาศ 

อากาศท่ีดูดเขา้เคร่ืองควรมี

ความช้ืนตํ่าท่ีสุดเพราะจะทาํให้

มวลของอากาศแหง้มากข้ึนอีกทั้ง

ลดภาระของอุปกรณ์ลดความช้ืน 

 ติดตั้งท่อดูดอากาศจากภายนอกท่ี

มีความช้ืนตํ่ากวา่ 
 ติดตั้งระบบทาํความเยน็เพื่อทาํให้

อากาศก่อนเขา้เคร่ืองมีความช้ืน

ลดลง 
 ยา้ยตาํแหน่งเคร่ืองอดัอากาศ 

4.   ตรวจสอบระบบส่งกําลังของ 
      เคร่ืองอัดอากาศ 

ระบบส่งกาํลงัจะตอ้งมี

ประสิทธิภาพสูง 
 ปรับความตึงของสายพานให้

เหมาะสม 
 เปล่ียนสายพานเม่ือหมดอายกุาร

ใชง้าน 
 ใชร้ะบบส่งกาํลงัท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง 
5.   ตรวจสอบความดนัในการ 
      ผลิตอากาศอัด 
 
 

ปรับลดความดนัอากาศอดัใหต้ํ่า

ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เพราะท่ีความ
ดนัสูงข้ึนประสิทธิภาพเคร่ืองอดั

อากาศจะลดลง 

 ปรับลดความดนัเคร่ืองอดัโดยดู

จากความดนัสูงสุดของอุปกรณ์ใช้

อากาศอดั 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
6.   ตรวจวดัสมรรถนะของ 
      เคร่ืองอัดอากาศแต่ละชุด 

เคร่ืองอดัอากาศท่ีมีการใชง้าน

สลบักนัไปมาควรตรวจวดั

สมรรถนะของแต่ละชุด 

 จดัทาํแผนการใชง้านชุดท่ีมีค่า 
kW/m3/min  ตํ่าท่ีสุดเป็นหลกั 

 หาสาเหตุและแกไ้ขเคร่ืองอดัชุดท่ี

มีค่า kW/m3/min สูง 
 เปล่ียนเคร่ืองอดัใหมี้สมรรถนะ

สูงข้ึน 
7.   ตรวจสอบพฤตกิรรมการ 
      ทาํงานของเคร่ืองอัดอากาศ 

เคร่ืองอดัอากาศควรทาํงานท่ี

ภาระเตม็พิกดัตลอดเวลา โดยมี
การหยดุหรือการเดินตวัเปล่า 
(Unload) นอ้ยท่ีสุด 

 ปรับตั้งระยะห่างของความดนัใน

การเดินและหยดุใหม้ากท่ีสุด 
 ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบขณะเดิน 

Unload 
 ใชเ้คร่ืองอดัอากาศขนาดเลก็ลง 
 เพิ่มขนาดถงัเกบ็อากาศ 
 ถา้มีเคร่ืองอดัอากาศเดินพร้อมกนั

หลายชุดใหป้รับตั้งความดนัแต่ละ

ชุดไม่เท่ากนั 
8.   ตรวจสอบความดนัใช้งาน 
      ของอุปกรณ์ใช้อากาศอัด 
      ทั้งหมด 

ควรผลิตอากาศอดัเพ่ืออุปกรณ์ใช้

อากาศอดัท่ีมีจาํนวนมาก 
 แยกระบบผลิตอากาศอดัเป็นระบบ

ความดนัสูงและความดนัตํ่า 
 ลดความดนัระบบผลิตรวมแลว้ใช ้

Booster เพื่อเพิม่ความดนัใหก้บั
อุปกรณ์ท่ีใชค้วามดนัสูงซ่ึงเป็น

ส่วนนอ้ย 
 ใชเ้คร่ืองอดัขนาดเลก็เพื่อเดินใช้

งานเฉพาะจุดท่ีตอ้งการความดนั

สูง 
9.   ตรวจสอบการใช้งานอากาศ 
      อัดตามคุณภาพ 

ไม่ควรใชอ้ากาศอดัท่ีมีคุณภาพสูง

กบังานท่ีไม่ตอ้งการอากาศอดั

คุณภาพสูง เช่น เป่าทาํความ
สะอาด  เป่าระบายความร้อน   

 ติดตั้งท่อลมแยกโดยไม่ผา่น

อุปกรณ์ปรับสภาพอากาศอดั 
 ติดตั้งเคร่ืองอดัอากาศเฉพาะงาน 

10.   ตรวจสอบการใช้งานอากาศ 
        อัดทีผ่ดิวตัถุประสงค์ 

ไม่ควรใชอ้ากาศอดัเป่าทาํความ

สะอาดหรือระบายความร้อน 
 ลดความดนัในจุดท่ีตอ้งใช ้
 ใช ้Blower แทนอากาศอดั 
 ใชห้วัฉีดเพ่ิมความเร็วเพือ่

ประหยดัอากาศอดั 
11.   ตรวจสอบความดนัอากาศ  ขณะท่ีภาระการใชอ้ากาศอดัสูง  ขนาดท่อเลก็เกินไปควรเพิ่มขนาด
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
        ทีต้่นทางและปลายทาง ความดนัท่ีปลายทางควรตํ่ากวา่

ตน้ทางไม่เกิน 0.5 Barg 
ท่อหรือเพิ่มจาํนวนท่อลม 

 ลดความยาวท่อและขอ้ต่อขอ้งอ 
 เช่ือมต่อท่อใหเ้ป็นวงแหวน (Ring 

Loop) 
 ความดนัตกมากบางช่วงเวลาอาจ

เกิดจากเคร่ืองอดัมีขนาดเลก็หรือ

ขนาดถงัเกบ็อากาศเลก็ 
 จุดท่ีใชอ้ากาศอดัปริมาณมากควร

ติดตั้งถงัเกบ็อากาศ 
12.   ตรวจสอบการร่ัวไหลของ 
        อากาศอัด 

อากาศอดัไม่ควรมีการร่ัวไหลโดย

ควรควบคุมใหไ้ม่เกิน 5% 
ทดสอบโดยวิธี NO LOAD TEST 
โดยทาํการจบัเวลาการทาํงานและ

ไม่ทาํงานของเคร่ืองอดัขณะท่ีไม่

มีการใชอ้ากาศอดั 

 จดัทาํแบบทดสอบและซ่อมตาม

ความเหมาะสม 
 รณรงคแ์ละออกขอ้กาํหนด 

ใหผู้ใ้ชอ้ากาศอดัตรวจสอบ 
       ทุกวนั โดยการฟังเสียงหรือ 
       สงัเกตคราบนํ้ามนับริเวณขอ้ 
       ต่อขอ้งอหรือการตรวจโดย 
       ใชฟ้องสบู่ 

13.   ตรวจสอบการปิดวาล์วลมที ่
        ถงัเก็บอากาศอัด 

หยดุพกักลางวนัและเลิกงานควร

ปิดวาลว์ท่ีถงัเกบ็อากาศอดัเพ่ือลด

การสูญเสียอากาศอดัท่ีเกิดจาก

การร่ัวไหลภายในระบบ 

 จดัทาํขอ้กาํหนดและกาํหนด

ผูรั้บผดิชอบ 

14.   ตรวจสอบการทาํงานของ 
        ระบบปล่อยนํา้อัตโนมัต ิ 
        (Auto drain)  

การ Drain แต่ละคร้ังไม่ควรมี
อากาศมากเกินไป 

 ปรับตั้งเวลา  Timer  ใหเ้หมาะสม 
 เลือกใชข้นาด Auto drain ใน

ขนาดท่ีเหมาะสม 

15.   ตรวจสอบการปิดวาล์วที ่ 
        เข้าเคร่ืองจักรทีไ่ม่ได้ใช้งาน 

เคร่ืองจกัรทุกเคร่ืองจะมีอากาศ

อดัร่ัวเสมอ 
 รณรงคแ์ละออกขอ้กาํหนดใหปิ้ด

วาลว์เขา้เคร่ืองจกัรทุกคร้ังหลงั

เลิกงาน 
 ติดตั้งวาลว์เขา้เคร่ืองจกัรทุกเคร่ือง 

16.   ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
        ของอุปกรณ์ใช้ลมทีม่กีาร 
        หมุน 

อุปกรณ์ใชล้มท่ีมีการหมุน เช่น 
ประแจลม  สวา่นลม  เม่ือใชง้าน
ไประยะเวลาหน่ึงจะใชป้ริมาณ

ลมมากข้ึนเน่ืองจากใบพดัเกิดการ

สึกหรอหรืออุปกรณ์มีความฝืด

 เปล่ียนใบพดัอุปกรณ์เม่ือใชง้าน

นานหรือกาํลงัในการขบันอ้ย 
 เปล่ียนไปใชอุ้ปกรณ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
มากข้ึน  ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าแทนอุปกรณ์ลม 

17.   ตรวจสอบการใช้งานของ 
        ระบบระบายความร้อน 
        ด้วยนํา้ 

เคร่ืองอดัอากาศท่ีใชน้ํ้ าระบาย

ความร้อนจะมีอุปกรณ์ประกอบ

เพ่ิมข้ึน เช่น หอผึ่งเยน็ และป๊ัมนํ้า 

 เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ต่างๆใหสู้งท่ีสุด 
 ใชง้านในจาํนวนท่ีเหมาะสมกบั

ภาระการระบายความร้อนในแต่

ละช่วงเวลา 
 เปล่ียนไปใชอุ้ปกรณ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 
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5.8 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานน้ีมีประโยชน์ในการคน้หาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานก่อนท่ี

จะดาํเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือหาผลการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 
 

รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน 

ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

1. การทาํความสะอาดกรองอากาศสมํ่าเสมอ   เพราะ…    

2. การลดอุณหภูมิอากาศเขา้เคร่ืองอดั   เพราะ…    

3. การลดการร่ัวไหลในระบบอากาศอดั   เพราะ…    

4. การลดความดนัใชง้านของอุปกรณ์ใชอ้ากาศอดั   เพราะ…    

5. การลดความดนัในการผลิตอากาศอดั   เพราะ…    

6. การใชห้วัฉีดลมเพ่ือลดการใชอ้ากาศอดั   เพราะ…    

7. การเปลี่ยนอุปกรณ์ใชอ้ากาศอดัท่ีมีการสึกหรอ   เพราะ…    

8. การลดเวลาการใชง้านเคร่ืองอดัอากาศท่ีมอเตอร์เคยไหม ้   เพราะ…    

9. การจดัการใชเ้คร่ืองอดัชุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั   เพราะ…    

10. การเดินเคร่ืองอดัอากาศกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั   เพราะ…    

11. การใช ้Booster กบัอุปกรณ์ส่วนนอ้ยท่ีใชค้วามดนัสูง   เพราะ…    

12. การแยกระบบอากาศอดัเป็นความดนัสูงและตํ่า   เพราะ…    

13. การลดความยาวและขอ้ต่อขอ้งอในระบบท่อลม   เพราะ…    

14. การเพ่ิมขนาดท่อลมใหใ้หญ่ข้ึนหรือเดินท่อเพ่ิม   เพราะ…    

15. การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทาํงานเคร่ืองอดัอากาศแบบ   

      อนัดบั 

  เพราะ…    

16. การเดินท่อลมแบบวงแหวน (Loop)   เพราะ…    

17. การเปลี่ยนระบบควบคุมจาก Load-Unloadเป็นการใช ้Invertor   เพราะ…    

18. การเปลี่ยนเคร่ืองอดัใหมี้ขนาดเหมาะสม   เพราะ…    

19. การเปลี่ยนไปใชเ้คร่ืองอดัประสิทธิภาพสูง   เพราะ…    

20. การปรับปรุงประสิทธิภาพของ Intercooler / Aftercooler   เพราะ…    
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เพือ่

ผูใ้ช้

ถูกต

 

มา

1. 
อุป

ปร

นอ

ดงั

 
 
 
 
 
 
    

2. 
2.1
 
2.1

2.1

  โปรแกรมการ

อลดความยุง่ยา

ชน้าํขอ้มูลเบ้ือง

ตอ้งไดท้นัที 

าตรการที ่1  ก

 หลักการและเ
ปกรณ์ในโรงง

ระสิทธิภาพข

อกจากนั้นการ

งนั้นจึงมีแนวคิ

           รูปที ่5.
 
 

 สมการทีใ่ช้ใน
1 สมการทีใ่ช้ใ

1.1 พลงังานท่ี
W  =  ค่าค

ดนั

 
1.2 ร้อยละพลั

Ws  =  ((พ
คว

รวเิคราะห์มาต

ากซบัซอ้นในก

งตน้ และขอ้มู

ารปรับลดควา

หตุผล 
งานใชค้วามดั

องเคร่ืองอดัล

รลดความดนัอ

คิดท่ีจะลดควา

.9-1 การตั้งคว

นการวเิคราะห์ 
ในการวเิคราะห

ใชใ้นการอดัอ

คงท่ี / (ค่าคงท่ี-
นอากาศออกจา

งังานในการอั

พลงังานท่ีใชใ้น

ามดนั (kJ/kg)

ตรการอนุรักษ์พ

การวิเคราะห์ผ

ลตรวจวดักรอ

ามดนัอากาศอั

นัอากาศสูงสุด

ลดตํ่าลง เน่ือง
อากาศอดัในระ

มดนัในการผลิ

ามดนัอากาศอั

 
ห์ทางเทคนิค 

อากาศ (kJ/kg) 
-1) x ค่าคงท่ีข
ากเคร่ืองอดั (k

ดัลดลง (%) 
นการอดัอากา

) / พลงังานท่ีใ
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พลังงาน 

ลการอนุรักษพ์

อกลงในช่องว่

ดัทีผ่ลิตสูงเกิน

ด …… barg
งจากการอดัอ

ะบบจะส่งผลใ

ลิตอากาศอดัจ

 
 

อัดเดมิ            

 

 
ของอากาศ (kJ/
kPa) / ความดนั

ศก่อนลดควา

ใชใ้นการอดัอ

คู่มื

 

 

พลงังาน จึงทาํ
าง โปรแกรมจ

นความต้องการ

g ซ่ึงตํ่ากว่าค

ากาศท่ีความด

ให้ปริมาณอาก

าก.......... barg

     รูปที ่5.9-2

/kg K) x อุณห
นอากาศเขา้เคร่ื

มดนั (kJ/kg) -
ากาศก่อนลดค

ือผู้รับผดิชอบด้าน

าเป็นโปรแกรม

จะคาํนวณผลก

ร 

ความดนัอากาศ

ดนัสูงข้ึนจะต้

กาศท่ีสูญเสียจ

g เป็น .............

 การตั้งความด

หภูมิอากาศเขา้

รืองอดั (kPa)) 

- พลงังานท่ีใช้
ความดนั (kJ/k

นพลังงาน (โรงงา

ม Microsoft E
การอนุรักษพ์ลั

ศอดัท่ีผลิตมา

ตอ้งใช้พลงัไฟ

จากการร่ัวไหล

.barg 

ดนัอากาศอัดให

าเคร่ืองอดั (K)
 (ค่าคงท่ี-1) / ค่าคงท่ี) -

ชใ้นการอดัอาก

kg)) x 100 

าน)  พ.ศ. 2562 

Excel โดย
ลงังานท่ี

ก ส่งผลให้
ฟฟ้ามากข้ึน 
ลลดลงดว้ย 

หม่ 

 x  (( ความ
-1) 

กาศหลงัลด
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2.1.3 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองอดัอากาศก่อนลดความดนั (kWh/y) 
EO  =  พลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดัอากาศช่วงรับ Load (kW) x ชัว่โมงการทาํงานของเคร่ืองอดัตลอดปี 

(h/y) x (เวลาการเดินของเคร่ืองในช่วง Load (sec) / (เวลาการเดินของเคร่ืองในช่วง Load (sec) + 
เวลาการเดินของเคร่ืองในช่วง Unload (sec)) x ตวัประกอบการทาํงาน 

 
2.1.4 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองอดัอากาศลดลง (kWh/y) 

ES  =  พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองอดัอากาศก่อนลดความดนั (kWh/y) x (ร้อยละพลงังานในการ
อดัลดลง / 100) 

 
2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 
ไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุน 
 
3. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ท่ีมาของ

No.1 No.2 ข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น

1.1 ชัว่โมงการทาํงานเคร่ืองอดัอากาศตลอดทั้งปี h h/y 3,000.00 3,000.00
1.2 ค่าคงท่ีของอากาศ R kJ/kg K 0.2871 0.2871
1.3 ค่าคงท่ี (n) n - 1.30 1.30
1.4 ราคาค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย CE ฿/kWh 3.00 3.00
1.5 ตวัประกอบการทาํงาน OF % 75.00 75.00
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 เวลาการเดินของเคร่ืองใน1Cycle TL Sec 100.00 100.00
      หรือช่วง Load เฉล่ีย
2.2 เวลาการหยดุเคร่ืองใน1 Cycle TU Sec 20.00 30.00
       หรือช่วงUnload เฉล่ีย
2.3 อุณหภูมิอากาศเขา้เคร่ืองอดั TI K 303.00 303.00

2.4 ความดนัอากาศเขา้เคร่ืองอดั PI kPa 100.00 100.00

2.5 ความดนัอากาศออกจากเคร่ืองอดัเดิม PO kPa 800.00 700.00

2.6 ความดนัอากาศอดัสูงสุดท่ีอุปกรณ์ PU kPa 600.00 600.00
       ในโรงงานใช้
2.7 ความดนัอากาศออกจากเคร่ืองอดัใหม่ PON kPa 700.00 650.00

2.8 พลงัไฟฟ้าใชก้บัเคร่ืองอดัช่วงรับ Load EI kW 55.00 45.00
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 พลงังานท่ีใชใ้นการอดัอากาศก่อนลดความดนั

WI = (n/(n-1)) x R x TI x ((PO/PI) 
n-1/n - 1) WI kJ/kg 232.16 213.67

3.2 พลงังานท่ีใชใ้นการอดัอากาศหลงัจากลด
       ความดนั

WIN = (n/(n-1)) x R x TI x ((PON/PI)
n-1/n-1) WIN kJ/kg 213.67 203.66

3.3 คิดเป็นเปอร์เซ็นตพ์ลงังานในการอดัลดลง

WS = ((WI - WIN)/WI x 100 WS % 7.96 4.68
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มาตรการที ่2  การลดการร่ัวไหลของอากาศอัดโดยการทดสอบแบบ NO LOAD TEST 

1. หลักการและเหตุผล 

ปกติโรงงานเดินใชง้านเคร่ืองอดัอากาศจาํนวน......ชุด หลายเลข............................ อากาศอดัเป็นอากาศท่ี
มีตน้ทุนสูงโดยอากาศอดัท่ีมีความดนัสูงมากกจ็ะมีตน้ทุนสูงมาก นอกจากนั้นการร่ัวไหลของอากาศใน
ระบบ บริเวณขอ้ต่อ ขอ้งอ และวาลต่์างๆ จะมากข้ึนตามความดนัของอากาศดว้ย ปัจจุบนัโรงงานมีจุด
ร่ัวไหลของอากาศมาก จึงมีแนวคิดท่ีจะลดการร่ัวไหลของอากาศอดัลงใหไ้ดไ้ม่เกิน 5% ของอากาศอดัท่ี
ใชท้ั้งระบบ 
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค  

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ท่ีมาของ

No.1 No.2 ข้อมูล

3.4 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองอดัอากาศก่อน

       ลดความดนั

EO = EI x h x (TL/(TL+TU)) x OF EO kWh/y 103,125.00 77,884.62

3.5 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองอดัอากาศลดลง
ES = EO x (WS/100) ES kWh/y 8,208.75 3,645.00

3.6 คิดเป็นค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได้
SE = ES x CE SE ฿/y 24,626.25 10,935.00

4. การวเิคราะห์การลงทุน
การดาํเนินงานไม่ใชเ้งินลงทุน

5. สรุปผลท่ีได้จากกการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองอดัอากาศลดลง ES kWh/y 8,208.75 3,645.00
5.2 ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ SE ฿/y 24,626.25 10,935.00
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2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 

2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)            

PB =ค่าใชจ่้ายในการซ่อมรูร่ัว (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y)
 

3. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 

2.1.1 ปริมาณอากาศอิสระของแตล่ะเคร่ืองท่ีทาํได ้(m3/min)

FADA = ปริมาตรถงัลมท่ีใชท้ดสอบ (m3)/ เวลาท่ีใชใ้นการอดัเพิ่มความดนัข้ึน 1 barg (min)

2.1.2 ดชันีการใชพ้ลงังานของแตล่ะเคร่ือง (kW/m3/min)

IA =พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัใชข้ณะอดัลมเขา้ถงั (kW)/ปริมาณอากาศอิสระ

ของแตล่ะเคร่ืองท่ีทาํได ้(m3/min)

2.1.3 ดชันีการใชพ้ลงังานของเคร่ืองอดัอากาศรวม (kW/m3/min)

IS = พลงัไฟฟ้าของเคร่ืองอดัรวมขณะเดินใชง้านจริง (kW) / ปริมาณอากาศอิสระรวมท่ี

โรงงานใชใ้น 1 นาที ขณะใชง้านจริง (m3/min)

2.1.4 อตัราการร่ัวไหลของอากาศแตล่ะเคร่ืองท่ีเดินทดสอบอดัทั้งระบบ (m3/min)

AL = ปริมาณอากาศอิสระของเคร่ืองท่ีเดินใชง้าน (m3/min) x (เวลาท่ีใชข้ณะอดัอากาศ/

(เวลาท่ีใชข้ณะอดัอากาศ + เวลาท่ีใชข้ณะไมอ่ดัอากาศ)) 

2.1.5 อตัราการร่ัวไหลของอากาศอดัรวม (m3/min)

ALT = ผลรวมของอตัราการร่ัวไหลของอากาศอดัแตล่ะเคร่ืองท่ีเดินทดสอบทั้งระบบ

2.1.6 เปอร์เซ็นต์การร่ัวไหลของอากาศอดัทั้งระบบ (%)

QL = (อตัราการร่ัวไหลของอากาศอดัรวม (m3/min)/ ปริมาณอากาศอิสระรวมท่ี

 โรงงานใชใ้น 1 นาทีขณะใชง้านจริง (m3/min)) x 100

2.1.7 อตัราการร่ัวไหลของอากาศอดัตลอดทั้งปี (m3/y)

ALY = อตัราการร่ัวไหลของอากาศอดัรวม (m3/min) x ช ัว่โมงการใชง้านตอ่ปี x 60

2.1.8 พลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียจากการร่ัวไหล (kWh/y)

ES = ดชันีการใชพ้ลงังานของระบบอดัอากาศ (kW/m3/min) x อตัราการร่ัวไหล

 ของอากาศอดัรวม (m3/min)   x ช ัว่โมงการใชง้านตอ่ปี
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การทดสอบหาดัชนีการใช้พลังของเคร่ืองอัดแต่ละเคร่ือง 

เปิดเคร่ืองอดัอากาศเพ่ือทดสอบที 

 พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัใชข้ณะ ละเคร่ืองไม่จ่ายโหลด 

 อดัลมเขา้ถึง ………. …  
เวลาท่ีใชใ้นการอดัเพิ่มความดนั

ในถงัลม 1 bar … mi
พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัใชข้ณะ 

อดัลม ………. …  
เวลาท่ีใชใ้นการอดัเพิ่มความดนั

ในถงัลม 1 bar ……….… mi

การหาปริมาณอากาศอัดท้ังระบบขณะใช้งานจริง 

จ่ายโหลดเปิดใชง้าน 

เวลาเฉล่ียต่อชัว่โมงท่ีใชใ้นการ O อุปกรณ์ตามปกติ 

อดัอากาศขณะทาํงานปกติ=……… min/h
พลงัไฟฟ้าขณะอดัอากาศ= ……… k

เวลาเฉล่ียต่อชัว่โมงท่ีใชใ้นการ 

อดัอากาศขณะทาํงานปกติ=……… min/h
พลงัไฟฟ้าขณะอดัอากาศ= ……… k

OF
การเดินเคร่ืองอัดบางชุดเพื่อทดสอบการร่ัวไหลของอากาศอัดในระบบ

- เวลาท่ีใชใ้นช่วงอดัอากาศ= ………. Se
- เวลาท่ีใชใ้นช่วงไม่อดัอากาศ = …………. Se

    จ่ายโหลดไม่เปิด

- เวลาท่ีใชใ้นช่วงอดัอากาศ= ………. Se     ใชง้านอุปกรณ์
- เวลาท่ีใชใ้นช่วงไม่อดัอากาศ = …………. Se

ปิดวาล์ว

ถังเกบ็อากาศอัดเคร่ืองอดัอากาศ

เคร่ืองอดัอากาศ

N . 1

N . 2

ถังเกบ็อากาศอัด 

เคร่ืองอดั

อากาศ 

 
.

ถังเกบ็อากาศอัด 

เคร่ืองอดั 
อากาศ 

เคร่ืองอดั

อากาศ 

เคร่ืองอดั

อากาศ 
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ท่ีมาของ

No.1 No.2 ข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ชัว่โมงการทาํงานของระบบอากาศอดั h h/y 2,700.00 1,000.00

1.2 พิกดัอากาศอิสระของเคร่ืองอดั FADL m3/min 10.00 15.00
1.3 พิกดัพลงัไฟฟ้าของเคร่ืองอดั kWL kW 37.00 37.00

1.4 ปริมาตรถงัลมท่ีใชท้ดสอบ VR m3 5.00 5.00
1.5 ราคาค่าไฟฟ้าฉล่ียต่อหน่วย CE ฿/kWh 3.00 3.00
1.6 ค่าใชจ่้ายในการซ่อมรูร่ัว CI ฿ 1,000.00 1,000.00
2. ข้อมูลตรวจวดั

2.1 ทดสอบหาปริมาณอากาศอิสระโดยวิธี

อดัลมเขา้ถงัทีละชุด (ปิดลมออกจากถงั)
- เวลาท่ีใชใ้นการอดัเพิ่มความดนัในถงัลม TT min 1.00 1.00
  ข้ึน 1 barg
- พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัใชข้ณะอดัลมเขา้ถงั kWT kW 35.00 35.50

2.2 เวลาเฉล่ียต่อชัว่โมงท่ีใชใ้นการ Load Th min/h 40.00 45.00
ของเคร่ืองอดัแต่ละเคร่ืองขณะทาํงานปกติ

 (ตามจาํนวนเคร่ืองอดัท่ีเปิดใชง้านจริง)
2 พลงัไฟฟ้าของเคร่ืองอดัขณะ Load kWA kW 35.00 35.50

(ตามจาํนวนเคร่ืองอดัท่ีเปิดใชง้านจริง)
2.4 ทดสอบหาปริมาณอากาศร่ัวไหลเดิม

  โดยวิธี No Load Test 
(ปิดอุปกรณ์ใชอ้ากาศอดัทั้งหมด)
- กรอกหมายเลข1ในช่องของเคร่ืองท่ีจะ No.O - 1.00
  เดินทดสอบ

- เวลาท่ีใชใ้นช่วงทาํงานอดัลม (Load) TLO Sec 120.00
   กรอกเฉพาะในช่องของเคร่ืองท่ีเดินทดสอบ

- เวลาท่ีใชใ้นช่วงไม่ทาํงานอดัลม (Unload) TUO Sec 20.00
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ท่ีมาของ

No.1 No.2 ข้อมูล

2.5 ทดสอบหาปริมาณอากาศร่ัวไหลใหม่โดย
 วิธี NO LOAD TEST 

(ปิดอุปกรณ์ใชอ้ากาศอดัทั้งหมด)

- กรอกหมายเลข1ในช่องของเคร่ืองท่ีจะ No.N - 1.00
  เดินทดสอบ

- เวลาท่ีใชใ้นช่วงทาํงานอดัลม(Load) TLN Sec 80.00
   กรอกเฉพาะในช่องของเคร่ืองท่ีเดินทดสอบ

- เวลาท่ีใชใ้นช่วงไม่ทาํงานอดัลม (Unload) TUN Sec 20.00
   กรอกเฉพาะในช่องของเคร่ืองท่ีเดินทดสอบ

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค

3.1 ดชันีการใชพ้ลงังานพิกดัของเคร่ืองอดั IL kW/m3/min 3.70 2.47
IL = kWL / FADL

3.2 ปริมาณอากาศอิสระของแต่ละเคร่ืองท่ีทาํได้ FADA m3/min 5.00 5.00
FADA = VR / TT

3.3 ดชันีการใชพ้ลงังานจริงของเคร่ืองอดั IA kW/m3/min 7.00 7.10
IA = kWT / FADA

3.4 ปริมาณอากาศอิสระท่ีแต่ละเคร่ืองทาํได้ FADh m3/h 200.00 225.00
ในหน่ึงชัว่โมงขณะใชง้านจริง

FADh = FADA x Th

3.5 ปริมาณอากาศอิสระรวมท่ีโรงงาน FADT m3/min 7.08 -
ใชใ้น 1 นาที ขณะใชง้านจริง
FADT = (FADhNo.1 + FADhNo.2

+FADhNo.3)/60
3.6 พลงัไฟฟ้าของเคร่ืองอดัรวม kWAT kW 70.50 -

ขณะเดินใชง้านจริง

kWAT = kWANo.1+kWANo.2+kWANo.3
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ท่ีมาของ

No.1 No.2 ข้อมูล

3.7 ดชันีการใชพ้ลงังานของ IS kW/m3/min 9.96 -

เคร่ืองอดัอากาศรวม

IS = kWAT/FADT

3.8 อตัราการร่ัวไหลของอากาศอดั ALO m3/min 4.29 0.00
 แต่ละเคร่ืองท่ีเดินทดสอบทั้งระบบเดิม

ALO = Noo x FADA x (TLO/ (TLO + TUO)) 

3.9 อตัราการร่ัวไหลของอากาศอดัรวมเดิม ALTO m3/min 4.29 -
ALTO = ALONo.1+ALONo.2+ALONo.3

3.10 เปอร์เซ็นตก์ารร่ัวไหลของ QLO % 60.59 -

อากาศอดัทั้งระบบเดิม

QLO = (ALTO/FADT) x 100

3.11 อตัราการร่ัวไหลของอากาศอดั ALYO m3/y 694,980 -
ตลอดทั้งปีเดิม

ALYO = ALTO x h x 60

3.12 พลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียจากการร่ัวไหลเดิม ESO kWh/y 115,366.68 -
ESO = IS x ALTO  x h

3.13 อตัราการร่ัวไหลของอากาศอดัแต่ละ ALN m3/min 4.00 0.00
เคร่ืองท่ีเดินทดสอบทั้งระบบใหม่

ALN = NON x FADA x (TLN / (TLN + TUN)

3.14 อตัราการร่ัวไหลของอากาศอดัรวมใหม่ ALTN m3/min 4.00 -
ALTN = ALNNo.1+ALNNo.2+ALNNo.3

3.15 เปอร์เซ็นตก์ารร่ัวไหลของอากาศอดั QLN % 56.50 -

ทั้งระบบใหม่

QLN = (ALTN / FADT) x 100

3.16 อตัราการร่ัวไหลของอากาศอดั ALYN m3/y 648,000 -
ตลอดทั้งปีใหม่

ALYN = ALTN x h x 60
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ท่ีมาของ

No.1 No.2 ข้อมูล

3.17 พลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียจาก ESN kWh/y 107,568.00 -
การร่ัวไหลใหม่

ESN = IS x ALTN x  h

3.18 พลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียลดลง ES kWh/y 7,798.68 -
ES = ESO - ESN

3.19 ค่าพลงังานไฟ้ฟ้าลดลง SC ฿/y 23,396.04 -
SC = ES x CE

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.04

PB = CI / SC
5. สรุปผลท่ีได้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียลดลง ES kWh/y 7,798.68
5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 23,396.04
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.04
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มาตรการที ่3  การลดอุณหภูมิอากาศทีดู่ดเข้าเคร่ืองอัดอากาศ 

1. หลักการและเหตุผล 

อุณหภูมิอากาศภายนอกโดยเฉล่ียประมาณ ……OC ซ่ึงตํ่ากว่าอุณหภูมิอากาศเขา้เคร่ืองประมาณ …. 
OC การท่ีอุณหภูมิอากาศท่ีดูดเขา้เคร่ืองมีอุณหภูมิสูงจะส่งผลให้มวลของอากาศท่ีไดจ้ากการอดัลด

ตํ่าลง ทาํให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองอดัลดลง ดงันั้นจึงมีแนวคิดในการลดอุณหภูมิอากาศท่ีดูดเขา้

เคร่ืองโดยการต่อท่อดูดอากาศจากภายนอกซ่ึงมีอุณหภูมิตํ่ากวา่ 

2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค  

 
 
2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 

2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 
  PB =  ค่าใชจ่้ายในการลงทุนปรับปรุง (฿) / ค่าไฟฟ้าท่ี

ลดลง (฿/y) 
 
  

2.1.1 พลงังานท่ีใชใ้นการอดัอากาศ (kJ/kg)

W = 

2.1.2 ร้อยละพลงังานในการอดัลดลง (%) 

WS = 

2.1.3 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองอดัอากาศกอ่นลดความดนั (kWh/y)

EO = 

2.1.4 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองอดัอากาศลดลง (kWh/y)

ES = พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองอดัอากาศกอ่นลดความดนั (kWh/y)  x (ร้อยละพลงังานในการอดั

ลดลง / 100)

คา่คงท่ี / (คา่คงท่ี-1) x คา่คงท่ีของอากาศ (kJ/kg K) x อุณหภูมอิากาศเขา้เคร่ืองอดั (K) x  ((( 

ความดนัอากาศออกจากเคร่ืองอดั (kPa) / ความดนัอากาศเขา้เคร่ืองอดั (kPa)) (ค่าคงที่-1) / ค่าคงที่)           

     -1)

((พลงังานท่ีใชใ้นการอดัอากาศกอ่นลดความดนั (kJ / kg) - พลงังานท่ีใชใ้นการอดัอากาศหลงั

ลดความดนั (kJ/kg)) / พลงังานท่ีใชใ้นการอดัอากาศกอ่นลดความดนั (kJ/kg)) x 100

พลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดัอากาศชว่งรับ Load (kW) x ช ัว่โมงการทาํงานของเคร่ืองอดัตลอดปี

 (h/y) x (เวลาการเดินของเคร่ืองในชว่ง Load (Sec) / (เวลาการเดินของเคร่ืองในชว่ง Load 

(Sec) + เวลาการเดินของเคร่ืองในชว่ง Unload (Sec)) x ตวัประกอบการทาํงาน
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3. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล 

                                No.1 No.2 

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น                           
1.1 ชัว่โมงการทาํงานเคร่ืองอดัอากาศตลอดทั้ง
ปี h h/y     

1.2 ค่าคงท่ีของอากาศ R kJ/kg K 0.29 0.29 
1.3 ค่าคงท่ี (n) n - 1.30 1.30 

1.4 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย CE ฿/kWh     
1.5 ตวัประกอบการทาํงาน OF -     

1.6 ค่าใชจ่้ายในการลงทุนปรับปรุง       CI ฿     

2. ข้อมูลตรวจวดั                           
2.1 เวลาการเดินของเคร่ืองใน 1 Cycle หรือ
ช่วง  TL Sec     
  Load เฉล่ีย           

2.2 เวลาการหยดุเคร่ืองใน 1 Cycle หรือช่วง  TU Sec     
  Unload  เฉล่ีย             

2.3 อุณหภูมิอากาศออกจากเคร่ืองอดั TO K     

2.4  อุณหภูมิอากาศเขา้เคร่ืองอดั (เดิม) TI K     

2.5 อุณหภูมิอากาศเขา้เคร่ืองอดั หลงัจากปรับปรุง TIN K     

2.6 ความดนัอากาศเขา้เคร่ืองอดั PI kPa     

2.7 ความดนัอากาศออกจากเคร่ืองอดั PO kPa     

2.8 พลงัไฟฟ้าใชก้บัเคร่ืองอดัช่วงรับ Load     EI kW      

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค                       

3.1 พลงังานท่ีใชใ้นการอดัอากาศก่อนปรับปรุง           

  WI =  n/(n-1) x R x TI x ((PO/PI) 
n-1/n - 1) WI kJ/kg 0.00 0.00 

3.2 พลงังานท่ีใชใ้นการอดัอากาศ             
  หลงัจากลดความดนั             
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  WI =  n/n-1) x R x TIN x ((PO/PI)
n-1/n-1) WIN kJ/kg 0.00 0.00 

3.3 คิดเป็นเปอร์เซ็นตพ์ลงังานในการอดัลดลง             

  WS = ((WI - WIN)/WI x 100 WS % 0.00 0.00 
3.4 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองอดัอากาศ
ลดลง             

  
ES = EI x h x TL/(TL+TU) x (WS/100) x 
OF   ES kWh/y 0.00 0.00 

3.5 คิดเป็นค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้                     

  SE = ES x CE               SE ฿/y 0.00 0.00 

4. การวเิคราะห์การลงทุน                       

4.1 ระยะเวลาคืนทุน             

  PB = CI / SE PB y 0.00 0.00 

    ท่ีประหยดัได ้(บาท/ปี)             

5. สรุปผลท่ีได้จากกการวเิคราะห์                   
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นเคร่ืองอดัอากาศ
ลดลง ES kWh/y 0.00 0.00 

5.2 ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้ SE ฿/y 0.00 0.00 
5.3 ระยะเวลาคืนทุน                  PB       y   0.00 0.00 
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และ

นาํมา

คร่ือง

ของ

ดการ



 

 

กรณี

1. ค
สถา
สัดส

ในก
2. ปั
สถา

ส่งผ

อาก

และ
kg/c
ประ
อาก
 

3. แน
การ

ประ

และ

ตรว
ของ
พ่นใ
4. ส
จาก
ดนัสู
5. ส

คว
าม
ดนั

อา
กา
ศ [

kg
/cm

2 ] 
ณศีึกษาที ่3 : ก

วามเป็นมาแล

านประกอบกา
ส่วนการใชพ้ลั
การขบัเคร่ือง F
ปัญหาของอุปก

านประกอบกา

ผลใหมี้การเดิน

กาศอดัมีประสิ

ะรูปท่ี 5.10-5  
cm2   ซ่ึงการเป
ะมาณ 620  kW
กาศขนาด 150  

นวคดิและขั้น

ร่ัวไหลของอ

ะสิทธิภาพตํ่าส

ะการร่ัวไหลสู

วจสอบการร่ัวข
ง Air nozzle ส
ใหมี้ประสิทธิผ
สภาพก่อนปรับ

การสาํรวจดว้ย
สูงเกินพิกดั  
สภาพหลังปรับ

รูปที ่5.10-4 

การอนุรักษ์พลั

ละลักษณะการใ

ารผลิตภณัฑเ์ห
ลงังานไฟฟ้าใน
Forging และใช
กรณ์/ระบบก่อน
ารปล่อยใหพ้นั

นเคร่ืองอดัอาก

สทธิภาพตํ่า กา
 ตามลาํดบั โ ด
ปลี่ยนแปลงพ

W  การใช ้Air 
 kW 1 ตวั ส่งผ

ตอนการดาํเนิ

อากาศอดัส่งผ

ส่งผลให้ส้ินเป

ง จึงดาํเนินกา
ของอากาศทั้งห
สาํหรับพ่นสาร
ผลดีย่ิงข้ึน  ใช้
บปรุง 
ยการฟังเสียงพ

บปรุง 

[เวลา] 

การเปล่ียนแป

งังานของเคร่ือ

ใช้งาน 
หลก็ Forging มี
นระบบอากาศ
ชใ้นการทาํ Ai
นปรับปรุง 
นกังานเดินใชง้

กาศมากเกินคว

ารเปลี่ยนแปล
ดยการเปลี่ยนแ
พลงังานไฟฟ้า

blow และปริ
ผลใหเ้กิดการสู

นงาน 
ลให้ส้ินเปลือ

ปลืองอากาศอดั

ารตรวจหารอย

หมดดว้ยเสียงอ
รหล่อลื่นแม่พิ
ชเ้คร่ืองตั้งเวลา

พบวา่ระบบอา

ปลงความดนั
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องอัดอากาศใน

มีการใชพ้ลงัง
ศอดัร้อยละ 25 
ir blow  

งานเคร่ืองอดัอ

วามจาํเป็น และ
ลงความดนัท่ีใ
แปลงความดนั
ามีความสัมพนั
ริมาณอากาศร่ัว
สูญเสียพลงังาน

องพลงังานไฟ

ดมาก รวมทั้ง
ยร่ัวทั้งหมดแล

อากาศร่ัว (เสีย
พิมพ์และอื่นๆ   
าและสวิตซ์เทา้

ากาศอดัมีการรั

 

คว
าม
สิ้
น
เป
ลือ

งก
าํล
งัไ
ฟ
ฟ้
า [

kW
] 

รูปที ่5.10-

คู่มื

 

 

นโรงงาน Forg

านไฟฟ้า 10,6
 ของพลงังาน

อากาศให้สอด

ะในระบบอาก

ชแ้ละการเปลี
นมีลกัษณะกระ
นัธ์กบัการเปลี
วมีค่า 1,590 m
นมาก 

ฟฟ้าโดยไม่เกิด

การผลิตและใ

ละสํารวจอุปก

ยงชู่ว...ว) และ
  ลดความดนัข
าเพ่ือหยุดการป

ร่ัวไหลมาก  แล

-5 การเปล่ียนแ

ือผู้รับผดิชอบด้าน

ging 

30  MWh/ปี แ
นไฟฟ้าท่ีใชท้ั้ง

คลอ้งกบัการท

กาศอดัมีการร่ัว

ลี่ยนแปลงกาํลั
ะเพ่ือมรุนแรง 
ลี่ยนแปลงควา

m3/h ซ่ึงมีค่าสูง

ดประโยชน์แ

ใชอ้ากาศอดัท่ี

กรณ์ใชอ้ากาศ

ทาํการซ่อมแซ
ของอากาศท่ีใช
ป้อนอากาศโดย

ละอุปกรณ์บาง

[เวลา] 

แปลงพลงังาน

นพลังงาน (โรงงา

และนํ้ ามนัเตา 
งหมด โดยอาก

ทาํงานของกร

วไหลมาก รวม
งัไฟฟ้าแสดง
 มีช่วงการเปลี
ามดนั โ ดยกาํ
งกว่า Capacity

และอุปกรณ์ใช

ท่ีความดนัสูงส่

ศเพื่อทาํการปรั

ซมใหห้มด  ลด
ชใ้นการพ่น แ
ดยอตัโนมติัเม่ือ

งส่วนใชอ้ากา

 

ไฟฟ้าของเคร่ื

าน)  พ.ศ. 2562 

 1,260  kL/ปี มี
กาศอดันาํไปใช

ะบวนการผลิต

มทั้งอุปกรณ์ใช

ดงัรูปท่ี 5.10-4
ลี่ยนแปลงถึง  2
าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย
y ของเคร่ืองอดั

ช้อากาศอดัท่ีมี

ส่งผลให้ตน้ทุน

รับปรุงให้ดีข้ึน

ดพ้ืนท่ีช่องเปิด
ละปรับปรุงวิธี
อไม่ไดใ้ชง้าน 

าศอดัและความ

 

องอดัอากาศ 

                

มี

ช้

ต  
ช้

4 
2  
ย
ดั

มี

น

น   
ด
ธี
 

ม

  



ตอนท่ี 2 บทที ่5 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบอากาศอัด  
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ทาํการซ่อมรูร่ัวทั้งหมด  ลดพ้ืนท่ีช่องเปิดของ Air nozzle สาํหรับพ่นสารหล่อลื่นแม่พิมพ์และอื่นๆ    ลดความดนั
ของอากาศท่ีใชใ้นการพ่น และปรับปรุงวิธีพ่นใหมี้ประสิทธิผลดีย่ิงข้ึน  ใชเ้คร่ืองตั้งเวลาและสวิตซ์เทา้เพ่ือหยุดการ
ป้อนอากาศโดยอตัโนมติัเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน ส่งผลใหล้ดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 1,445  MWh/ปี คิดเป็นร้อยละ 13.59 
ของพลงังานไฟฟ้าท่ีใชท้ั้งหมด ส่งผลใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายได ้1,229,880  บาท/ปี 
 

กรณศีึกษาที ่4:  การลดความดนัของระบบอากาศอัด  

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการใชเ้คร่ืองอดัอากาศขนาด 50 hp ความจุ  212 cfm จาํนวน 5 เคร่ือง โดยปรับตั้งความดนัในการ
ตดัต่อไวท่ี้ 7-8 kg/cm2 ขณะท่ีมีอุปกรณ์ใชแ้รงดนัสูงสุด 4 kg/cm2 ซ่ึงสูงกว่าแรงดนัตํ่าสุดท่ีปรับตั้งประมาณ 3 
kg/cm2 ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตอากาศอดัสูงและการสูญเสียจากการร่ัวไหลในระบบเพิ่มมากข้ึน  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การผลิตอากาศอดัท่ีความดนัสูงกวา่ความดนัใชง้านของอุปกรณ์ท่ีตอ้งการความดนัสูงท่ีสุดนั้นจะส่งผลใหด้ชันีการ

ใชพ้ลงังานของเคร่ืองอดัอากาศ (kW/Nm3-min)สูงข้ึน โดยทัว่ไปการลดความดนัลง 1 bar จะส่งผลใหเ้คร่ืองอดั
อากาศใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลงประมาณ 6-10 เปอร์เซ็นต ์

ตารางที ่5.10-1 การลดแรงดนัส่งผลต่อดชันีการใชพ้ลงังานของเคร่ืองอดัอากาศ  
(Confederation of Indian Industries) 

การลดลงของแรงดนั ดชันีการใช้พลังงานไฟฟ้า (kW/Nm3-min) 
จาก 

(บาร์) 
ถึง 

(บาร์) 
ขั้นตอนเดียว 
หล่อเยน็ดว้ยนํ้า 

สองขั้นตอน 
หล่อเยน็ดว้ยนํ้า 

สองขั้นตอน 
หล่อเยน็ดว้ยอากาศ 

6.8 6.1 4 4 2.6 
6.8 5.5 9 11 6.5 

 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการตรวจวดัความดนัในการผลิตอากาศอดัและความดนัปลายทางในตาํแหน่งท่ีมีอุปกรณ์ใชอ้ากาศอดัสูงสุด เพื่อ
ดูวา่ในขณะใชง้านความดนัอากาศอดัท่ีเขา้อุปกรณ์สูงกวา่ความตอ้งการของอุปกรณ์มากเพียงใด และทาํการบนัทึก
พลงังานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัอากาศใช ้หลงัจากนั้นทาํการลดความดนัในการผลิตอากาศอดัลง โดยทัว่ไปจะสูงกวา่
ความดนัท่ีอุปกรณ์ใชค้วามดนัสูงสุดประมาณ 30% แลว้ทาํการบนัทึกพลงังานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัอากาศใช ้เพื่อ
นาํไปวิเคราะห์ผลการประหยดัพลงังาน 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
ปรับตั้งความดนัการผลิตอากาศท่ี 7-8 kg/cm2  อุปกรณ์ใชค้วามดนัสูงสุดท่ี 4 kg/cm2 พลงังานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดั
อากาศใช ้ 1,669.65 kWh/วนั  



 

 

      

5. ส
ปรับ

พลงั

6. ก

7. ก
      

 

                       

สภาพหลังปรับ

บตั้งความดนัก

งงานไฟฟ้าท่ีเค

การวเิคราะห์ท

ชัว่โมงก

จาํนวนวั

ค่าพลงัง

พลงังาน

พลงังาน

พลงังาน

 
             
คิดเป็นเงิ

             
การวเิคราะห์ผล

           เงินลงท
ผลประห

ระยะเวล

            รูปที ่5

บปรุง 
การผลิตอากาศ

คร่ืองอดัอากาศ

รูปที ่
างเทคนิค 
การใชง้าน  
วนัใชง้าน        
านไฟฟ้าเฉล่ีย

นไฟฟ้าท่ีใชก่้อ

นไฟฟ้าท่ีใชห้ลั

นไฟฟ้าท่ีลดได้

  
                       
งินท่ีประหยดัไ

                       
ลตอบแทนการ

ทุน  
หยดัพลงังาน  
ลาคืนทุน  

5.10-6 การตั้งค

ศลดลงจาก 7-
ศใช ้ 1,527.52

 5.10-7 การตั้ง

 
     
ย  
นการปรับตั้ง 
ลงัปรับตั้ง  
ด ้   

 
                       
ได ้  
                       
รลงทุน 
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ความดนัในการ

-8 kg/cm2 เป็
2 kWh/วนั ใชง้

งความดนัในก

 = 
 = 
 = 

          = 
 = 
 = 
 = 

                =    
 =   

                 =   

               = 
                 =    

              = 

คู่มื

 

 

รผลิตอากาศอั

ป็น 6-7 kg/cm
งาน 24 ชัว่โมง

ารผลิตอากาศอ

24 
365 
2.85 
1,669.65
1,527.52
142.13 
142.13 x

          42,600 
   42,600 x
          121,410

     - 
       121,410 

      -      

ือผู้รับผดิชอบด้าน

 
ดัก่อนปรับปรุ

m2 อุปกรณ์ใช้
ง/วนั 365 วนั/ปี

 
อดัหลงัปรับป

 ชัว่โ

 วนั/
 บาท

5  kW
2  kW

 kW
x24 x365 

             kWh
x2.85  
0              บาท

             บาท
             บาท

                ปี 

นพลังงาน (โรงงา

รุง 

ชค้วามดนัสูงสุ

ปี  

รุง 

โมง/วนั 
/ปี 
ท/kWh 

Wh/วนั 
Wh/วนั 
Wh/วนั 

h/ปี 

ท/ปี 

ท 
ท/ปี  

าน)  พ.ศ. 2562 

สุดท่ี 4 kg/cm

                

m2 

  



ตอนที ่2 บทที

 

กรณศีึกษา

1. ความเป็น
อาคาร A 
ปรับตั้งควา

ดงันั้น จึงมี
2. ปัญหาข
การผลิตอา

3. แนวคดิแ
ทาํการสาํร

เคร่ืองอดัอ

เคร่ืองอดัอ

4. สภาพก่อ
เคร่ืองอดัอ

ท่ีความดนั 
 
 
 
 
 

5. สภาพหล
ปรับตั้งควา

ไฟฟ้า 25,6
6. การวเิคร
ชัว่โมงก

เวลาการ

ทาํงานห

เวลาการ

ทาํงานห

ค่าคงท่ีข

ค่าคงท่ีข

อุณหภูมิ

ความดนั

ที ่5 การอนุรักษ์พล

ที ่5:  การลดค

นมาและลักษณ

มีเคร่ืองอดัอา

ามดนัในการผ

มีความเป็นไปไ

องอุปกรณ์/ระ
ากาศอดัท่ีสูงจะ

และขั้นตอนกา

วจความตอ้งก

ากาศลงเหลือ 
ากาศเพ่ือนาํไป

อนปรับปรุง 
ากาศทาํงานใน

 7.8 บาร์ ใชง้า

ลังปรับปรุง 
ามดนัในการผ

681 บาท/ปี 
ราะห์ทางเทคนิ

การใชง้าน 
รเดินของเคร่ือง

หรือช่วงมีภาระ

รหยดุของเคร่ือ

หรือช่วงไร้ภาร

ของอากาศ 
ของกระบวนก

มิอากาศเขา้เคร่ื

นอากาศเขา้เคร่ื

ลังงานสําหรับระบ

ความดนัใช้งาน

ณะการใช้งาน 
ากาศขนาด 37
ผลิตอากาศอดั

ไดท่ี้จะลดความ

ะบบก่อนปรับป

ะส่งผลใหเ้คร่ือ

ารดาํเนินงาน 
การใชค้วามดนั

 7.6 บาร์ไดโ้ด
ปใชว้ิเคราะห์ผ

นช่วง LOAD 
าน 8,640 ชัว่โม

รูปที ่5.10

ผลิตอากาศอดั

นิค 

งใน 1 รอบกา
ะ 
องใน 1 รอบกา
ระ 

ารอดัอากาศ 
องอดั 
รืองอดั 

บบอากาศอัด 

นของระบบอาก

7 kW จาํนวน

ท่ี 7.8 บาร์ 
มดนัท่ีเคร่ืองอั

ปรุง 
องอดัอากาศใช

นอากาศอดัในก

ยไม่ส่งผลกระ

ผลการประหยั

 ใชเ้วลา 100 วิ
มง/ปี 

0-8 เคร่ืองอดัอ

เป็น 7.6 บาร์

(h) 
ร (TL) 

าร (TU) 

(R) 
(n) 
(Ti) 
(Pi) 
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กาศอัดทีอ่าคา

น 3 เคร่ือง โดย
แต่อุปกรณ์ใช้

อดัอากาศลงเพ่ื

ชพ้ลงังานไฟฟ้

กระบวนการผ

ะทบต่อกระบว

ดัพลงังาน 

วินาที ช่วง UN

อากาศท่ีทาํการ

ร์ โดยไม่ส่งผล

= 
= 

 = 

= 
= 
= 
= 

าร A 

ยเปิดใชง้านคร้ั

ชอ้ากาศอดัท่ีตอ้

ือประหยดัพลั

ฟ้าเพิ่มและการ

ผลิตทั้งหมด พ
วนการผลิต แล

NLOAD 20 วิน

ปรับลดความด

ลต่อการผลิตแ

8,640 
100 

20 

0.29 
1.30 
303 
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ความดนัอากาศออกจากเคร่ืองอดัเดิม (Po) = 780 kPa 
ความดนัอากาศออกจากเคร่ืองอดัใหม่ (Pon) = 760 kPa 
กาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองอดัช่วงรับภาระ (Ei) = 74 kW 
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย (CE) = 2.41 ฿/kWh 
พลงังานท่ีใชใ้นการอดัอากาศ 
ก่อนลดความดนั (Wi) = (n/(n-1) x R x Ti  x ((Po/Pi)

(n-1)/n-1) 
  = 227 kJ/kg 

พลงังานท่ีใชใ้นการอดัอากาศ 
หลงัจากลดความดนั (Win) = (n/(n-1) x R x Ti  x ((Pon/Pi)

(n-1)/n-1) 
  = 223 kJ/kg 
เปอร์เซ็นตพ์ลงังานในการอดัท่ีลดลง (Ws) = ((Wi-Win)/Wi) x 100 % 
  = 2 % 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนลดความดนั (Eo) = Ei x h x (TL/(TL+TU)  kWh/y 
  = 532,800 kWh/y 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชท่ี้ลดลง (Esave) = Eo x (Ws/100) kWh/y 
  = 10,656 kWh/y 
ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้ (Msave) = Esave x CE ฿/y 
  = 25,681 ฿/y  

7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
               เงินลงทุน                          =          -         บาท 
               ผลประหยดัพลงังาน                                                =       25,681   บาท/ปี 
               ระยะเวลาคืนทุน                          =           -         ปี  
 
 

กรณศีึกษาที ่6:  การตดิตั้ง Air  Shut off Valve เพื่อลดการร่ัวไหลในระบบท่อส่ง 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการผลิตอากาศอดัท่ีความดนั 5.6 bar จ่ายไปใชง้านใน 7 ส่วนการผลิตโดยมีวาลว์ (Ball Valve)ท่ี
ใชใ้นการปิดเม่ือส่วนงานต่างๆไม่มีการผลิตในช่วงเวลาท่ีบางส่วนงานมีการทาํงานนอกเวลา(OT) การปิดวาลว์
เพื่อไม่ให้อากาศอดัส่งไปยงัส่วนท่ีไม่ใช้งานนั้นจะส่งผลให้ลดการสูญเสียจากการร่ัวไหลของอากาศอดัใน

บริเวณต่างๆได ้ 
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6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
              ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย                            =      2.84   บาท/ kWh 
              ปริมาณลมท่ีใชใ้น 1 ปี (2548)  =     48,706,614               m3/ ปี 
              ดชันีการใชพ้ลงังานก่อนปรับปรุง      =      0.1268                        kWh/m3 
              ดชันีการใชพ้ลงังานหลงัปรับปรุง      =      0.0924                         kWh/m3 
              ประหยดัพลงังานไฟฟ้า                 =      (0.1268-0.0924) x 48,706,614  

=       1,675,507.52   kWh/ปี 
              ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง                =       1,675,507.52 x 2.84   
      =       4,758,442.72  บาท/ปี 

7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
               เงินลงทุน    =          2,600,000        บาท 
               ผลประหยดัพลงังาน                          =          4,758,442.72          บาท/ปี 
              ระยะเวลาคืนทุน                                 =           4,758,442.72/2,600,000  

                   =          0.55    ปี  
 

กรณศีึกษาที ่7:  การลดการร่ัวไหลของอากาศอัดในพืน้ทีผ่สมวตัถุดบิ  

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการใชเ้คร่ืองอดัอากาศแบบสกรู ขนาดพิกดั 75 kW ดชันีการใชพ้ลงังาน 0.30 kW/l/sec จาํนวน
รวม 1 เคร่ือง ผลิตอากาศอดัท่ีความดนั 6 บาร์ เพื่อใชใ้นกระบวนการผสมวตัถุดิบและกระบอกสูบของเคร่ือง
Press โดยเคร่ืองอากาศใชง้าน 24 ชัว่โมง/วนั 250 วนั/ปี  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการสํารวจการใช้อากาศอดัของสถานประกอบการ พบว่าในพ้ืนท่ีผสมวตัถุดิบ มีอากาศอดัร่ัว ขนาดรู
ประมาณ 3 มม. จาํนวน 1 รู ส่งผลใหเ้กิดความสูญเสียพลงังานโดยไม่เกิดประโยชน์ โดยทัว่ไปในขนาดรูร่ัวท่ี
เท่ากนัปริมาณอากาศอดัจะร่ัวมากข้ึนเม่ือความดนัอากาศอดัในระบบสูงข้ึน 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการสํารวจและบนัทึกจาํนวน  ขนาดรูร่ัว และความดนัอากาศอดัในบริเวณต่างๆของสถานประกอบการ 
รวมทั้งตรวจวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัอากาศใช ้เพื่อนาํไปวิเคราะห์หาพลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสีย 
 
 
 
 
 



ตอนที ่2 บทที
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านของระบบอั

องระบบอดัอา

ฟ้าของโรงงาน

จากเคร่ืองอดัอ

องอดัอากาศเฉ

องอดัอากาศเฉ

ศออกจากเคร่ือ

บบอากาศอัด 

ปรุง 
นพบว่าอุณหภู

องผลิตลมอดัท่ี

อุณหภูมิของล

ายลมร้อนของ

ขา้มายงัเคร่ืองอั

การต่อท่อระบ

งเคร่ืองอดัอา

้าท่ีสามารถลด

ชพ้ลงัไฟฟ้ารว

ชพ้ลงัไฟฟ้ารว

ชวง load ประม
ชวง unload ปร
อดัอากาศ 
ากาศ   
  
อากาศเฉล่ีย 
ฉล่ียก่อนปรับป

ฉล่ียหลงัปรับป

งอดัอากาศ (A
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ภูมิอากาศเขา้เค

ท่ีทาํงานตลอดเ

มอากาศก่อนเ

งเคร่ืองอดัอาก

อดัอากาศอีก 

บายลมร้อนออ

กาศมีอุณหภูมิ

ดลงได ้10,260

วมช่วง load ป
วมช่วง unload
มาณ 5
ะมาณ 1

 2
 3
 =
 5

ปรุง  4
ปรุง  3
Absolute) 8

คร่ืองอดัมีอุณห

เวลาจากการต

เขา้เคร่ืองอดัอา

าศใหมี้ขนาดย

 
กจากเคร่ืองอดั

มิลดตํ่าลงวดัอ

.44 kWh/y 

ระมาณ 67.9 k
d ประมาณ 32 
0 นาที  
0 นาที  
4  ชัว่โม

40 วนั/ปี 
= 2.85 

5 oC  
42 oC 
35 oC 
.2  bar 

หภูมิค่อนขา้งส

รวจวดัพบวา่มี

ากาศ ใหมี้อุณ

ยาวข้ึนเพ่ือใหล้

ดอากาศ 

อุณหภูมิอากาศ

kW 
 kW 

ง/วนั 
 

บาท/kWh 

สูง เน่ืองจากค
มีอุณหภูมิประ

หภูมิลดตํ่าลง 

ลมร้อนท่ีระบา

ศหลงัปรับปรุ

 

 

ความ

มาณ 
 

าย

รงได้
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ตารางแสดงการคาํนวณผลประหยดั 

 
คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีลดได ้  = 10,260.44 kWh/year 
คิดเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดั  = 10,260.44 x 2.85 

     = 29,242.27 บาท/ปี 

รายการ หน่วย ตัวย่อ No.1

ข้อมูล

ชั่วโมงการใช้งานเคร่ืองอัดอากาศตลอดป h/y h 8,160.00

เวลาการเดินของเคร่ืองใน 1 Cycle หรือช่วง Load Sec TL 50

เวลาการหยุดของเคร่ืองใน 1 Cycle หรือ Unload Sec TU 10

ค่าคงที่ของอากาศ kJ/kg  K R 0.2871

ค่าคงที่ (n) - n 1.3

อุณหภูมิอากาศออกจากเคร่ืองอัด K TO 328

อุณหภูมิอากาศเข้าเคร่ืองอัด (เดิม) K TI 315

อุณหภูมิอากาศเข้าเคร่ืองอัด หลังจากปรับปรุง K TIN 308

ความดันอากาศเข้าเคร่ืองอัด kPa PI 100

ความดันอากาศออกเคร่ืองอัด kPa PO 820

พลังไฟฟาใช้กับเคร่ืองอัดช่วงรับ Load kW EI 67.9

ราคาค่าไฟฟาเฉลี่ย ฿/kWh CE 2.85

การคํานวณ

พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก่อนปรับปรุง

WI = (n/(n-1) x R x TI x ((PO/PI)
n-1/n-1) kJ/kg WI 244.97

พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศหลังจากลดความดัน

WI = (n/(n-1) x R x TIN x ((PO/PI)
n-1/n-1) kJ/kg WIN 239.53

คิดเปนเปอร์เซ็นต์พลังงานในการอัดลดลง

WS = ((WI-WIN)/WI) x 100 % WS 2.22

พลังงานไฟฟาที่ใช้ในเคร่ืองอัดอากาศลดลง

ES = EI x h x (TL/(TL+TU) x (WS/100) kWh/y ES 10,260.44

คิดเปนค่าไฟฟาที่ประหยัดได้

SE = ES x CE ฿/y SE 29,242.27

             หมายเหตุ : K = 273+ ๐C



ตอนที ่2 บทที

 

กรณศีึกษา

1. ความเป็น
สถานประ

อากาศ โดย
งานคร้ังละ

เยน็และลด

2. ปัญหาข
การปรับตั้ง

มีการสึกหร

ในระบบก็

ผลเสียต่อก

อยูต่ลอดเว

 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. แนวคดิแ
ทีมงานดาํเ

ตนเองใชง้

ร่ัวไหลของ

4. สภาพหล
ดําเนินการ

เดินเคร่ืองอ

ขนาด 160 
210,483.00
 

ที ่5 การอนุรักษ์พล

ที ่9 : การลดก

นมาและลักษณ

กอบการผลิต

ยติดตั้งเคร่ืองอั

 3 ชุด ตั้งความ
ดความช้ืนของล

องอุปกรณ์/ระ
งความดนัของ

รอเกิดการร่ัวไ

จะมากข้ึนแล

กระบวนการผ

ลาไม่เกินการ 

 

และขั้นตอนกา

เนินการสํารว

านอยูว่่ามีการ

งระบบอดัอาก

ลังปรับปรุง 
รเปล่ียนอุปก

อดัอากาศจากเ

  kW จาํนวน 
0  kWh / ปี 

ลังงานสําหรับระบ

การร่ัวไหลในร

ณะการใช้งาน 
ตเคร่ืองใช้ไฟฟ

อดัอากาศขนาด

มดนัในการผลิ

ลมท่ีผลิต เปิด
ะบบก่อนปรับป

ลมอดัท่ีสูงเกิน

ไหล ยิง่ทาํการ
ะแรงดนัในระ

ลิต และทางโร
 Unload  เลย จึ

    
   

ารดาํเนินงาน 
จจุดท่ีมีการร่ัว

รร่ัวของลมตรง

กาศ  

รณ์และสายล

เดินพร้อมกนั 
1  ชุด ก็เพียงพ

บบอากาศอัด 

ะบบอากาศอัด

ฟ้าในครัวเรือ

ด  180  kW จํ
ลิตท่ี 6.0  –  6.5
ใชง้านวนัละ 1
ปรุง 
นไปจะทาํใหอุ้

ผลิตลมท่ีความ

ะบบก็จะตกลง

รงงานก็จะตอ้

จึงทาํใหส้ิ้นเปล

   
  รูปที ่5.10-15

วไหลหรือรณ

งจุดใดบา้ง แล

ลมท่ีมีการร่ัวไ

 3  ชุด เหลือเดิ
พอกบัการใชง้
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ด 

น  ในส่วนขอ
จาํนวน 1  ชุด 
5  บาร์ และติด
13 ชัว่โมง  30

อุปกรณ์ท่ีมีการ

มดนัสูงปริมาณ

งทั้งระบบ  
งเดินเคร่ืองอดั

ลืองพลงังานไ

5 ระบบอากาศ

ณรงคใ์ห้เจา้หน้

ละแจง้ส่วนงาน

ไหลในการผ

ดินเคร่ืองอดัอ

าน   สามารถล

องโรงประกอ

 และขนาด  16
ดตั้ง Air dryer 
0 วนัต่อปี 

รใชล้ม เช่น กร
ณท่ีร่ัวก็จะเกิด

บางเคร่ืองท่ีใ

ดอากาศเพ่ิมข้ึน

ไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใ

ศอัด  

นา้ท่ี ท่ีใชเ้คร่ือ
นท่ีดูแลรับผิด

ผลิตของโรงป

ากาศขนาด 18
ลดการใชพ้ลงั

อบตูเ้ยน็  มีกา
60  kW  จาํนว
   จาํนวน 2  ชุ

ระบอกสูบลม 
ดการร่ัวมากยิง่

ชแ้รงดนัสูงก็จ

น และเคร่ืองอั
ใช ้

องมือลมไดต้ร

ชอบให้ทาํการ

ประกอบตู้เย็น

80  kW จาํนวน
งานไฟฟ้าในร

รใช้งานระบบ

วน  2  ชุด  เปิ
ชุด ในการทาํให

 ขอ้ต่อ วาลว์ อื
ข้ึน เม่ือเกิดกา
จะหยุดทาํงาน

อดัอากาศจะทาํ

รวจสอบอุปกร

รแกไ้ขเพ่ือลด

น สามารถลด
น 1 ชุด และเค
ระบบอดัอากา

 

บอดั

ปดใช้

หล้ม

อ่ืนๆ 
ารร่ัว

นเกิด

างาน

รณ์ท่ี

ดการ

ดการ

คร่ือง

าศได ้  
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง 
 ชัว่โมงการใชง้าน    = 13  x 300 
      = 3,900  ชัว่โมงต่อปี 
 พลงัไฟฟ้าของเคร่ือง  No.3  ขนาด  180  kW  
    load  = 182  kW  
    Unload  = 79.0  kW  
  เวลาการทาํงานช่วง load  = 67.77   % 

เวลาการทาํงานช่วง Unload = 32.23  % 
 พลงัไฟฟ้าของเคร่ือง  No.1  ขนาด 160  kW  
    load  = 163  kW  
    Unload  = 68.5  kW  
  เวลาการทาํงานช่วง load  = 43.34  % 

เวลาการทาํงานช่วง Unload = 56.66  % 
 พลงัไฟฟ้าของเคร่ือง  No.2  ขนาด 160  kW  
    load  = 161  kW  
    Unload  = 69.8  kW  
  เวลาการทาํงานช่วง load  = 31.75  % 

เวลาการทาํงานช่วง Unload = 68.25  % 
 คิดเป็นพลงัไฟฟ้าท่ีใช ้   = [(182 x 0.6777)+(79 x 0.3223)+(163 x 0.4334) 
       + (68.5 x 0.5666)+(161 x 0.3175) 

+ (69.8 x 0.6825)]  
      = 357.02  kW 
 คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้   = 357.02 x 3,900 

= 1,392,378.00 kWh/ปี 
การใช้พลังงานหลังปรับปรุง 
 พลงัไฟฟ้าของเคร่ือง  No.3  ขนาด  180  kW  
    load  = 182  kW  
    Unload  = 79.0  kW  
  เวลาการทาํงานช่วง load  = 61.21  % 

เวลาการทาํงานช่วง Unload = 38.79  % 
 พลงัไฟฟ้าของเคร่ือง  No.2  ขนาด 160  kW  
    load  = 161  kW  
  เวลาการทาํงานช่วง load  = 100  % 



ตอนท่ี 2 บทที ่5 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบอากาศอัด  
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 คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้   = [(182 x 0.6121)+(79 x 0.3879)+(161 x 1.00)] 
 x 3,900 

      = 303.05  kW 
 คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้   = 303.05 x 3,900 
      = 1,181,895.00 kWh/ปี 
 คิกเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง  = 1,392,378.00 – 1,181,895.00 
      = 210,483.00 kWh /ปี 
 คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้   = 210,483.00  x  3.07 
      = 646,182.81 บาท/ปี 

6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
             เงินลงทุน                 = 100,000  บาท 
 ผลการประหยดั    = 646,182.81 บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน    = 100,000/646,182.81 
      = 0.06  ปี 
 
 

กรณศีึกษาที ่10 :  การใช้พดัลมแรงดนัสูงแทนเคร่ืองอัดอากาศในกระบวนการการเป่าแผ่นอลูมิเนียม 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ในกระบวนการผลิตเหรียญอลูมิเนียมจะตอ้งหลอมอลูมิเนียมเพื่อผลิตเป็นแผน่อลูมิเนียมใหไ้ดข้นาดและความ

หนาท่ีตอ้งการ ซ่ึงหลงัจากแผ่นอลูมิเนียมผ่านนํ้ าระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิจะตอ้งเป่านํ้ าท่ีเกาะแผน่ออก
ให้หมดเพ่ือส่งแผ่นอลูมิเนียมเก็บมว้นหรือเขา้สู่กระบวนการต่อไป การเป่าแห้งของหน่วยงานท่ีใช้งานอยู่
ปัจจุบนัใชอ้ากาศอดัจากเคร่ืองอดัอากาศขนาดพิกดัมอเตอร์ 75 kW พิกดัผลิตอากาศ 450 m3/min (FAD) จาํนวน 
1 ชุดเพ่ือใชใ้นการจ่ายอากาศในการเป่าแหง้โดยเฉพาะ 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การใชอ้ากาศอดัความดนั 7.0 barg ท่ีผลิตจากเคร่ืองอดัอากาศซ่ึงถือว่าเป็นตน้ทุนท่ีสูง(ดชันี 6.0 kW/ m3/min) 
เน่ืองจากพลงังานไฟฟ้าท่ีใชส่้วนหน่ึงจะเพิ่มข้ึนเม่ือผลิตอากาศอดัท่ีความดนัสูงข้ึนดงันั้นการผลิตอากาศอดัท่ี

ความดนั 7.0 barg เพ่ือส่งไปยงัหวัเป่าปล่อยสู่บรรยากาศซ่ึงมีการร่ัวไหลระหว่างทาง จึงเป็นการสูญเสียพลงังาน
ไฟฟ้าไปกบัการเลือกใชอุ้ปกรณ์ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านท่ีมากเกินไป 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
การเป่าเพ่ือไล่ลมออกจากแผ่นอลูมิเนียมเพื่อให้แห้งสามารถใชพ้ดัลมแรงดนัสูงท่ีสามารถผลิตลมท่ีมีแรงดนั

เพียงพอต่อการใชง้านและไดป้ริมาณมาก (ดชันี 1.5-2.0 kW/ m3/min) จะช่วยลดการสูญเสียพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้
และกาํจดัการสูญเสียเน่ืองจากการร่ัวไหลในระบบส่งจ่ายลงได ้เน่ืองจากสามารถติดตั้งใกลก้บัจุดใชง้านยิ่งข้ึน 
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จากดชันีการใชพ้ลงังานท่ีแตกต่างกนัคิดเป็นผลการประหยดัพลงังานท่ีลดลงไดม้ากกว่า 50% ทั้งน้ีปริมาณลมท่ี
จะใชเ้ป่าแผ่นหลงัจากเปล่ียนไปใชใ้บพดัลมแลว้จะเพ่ิมสูงข้ึนจากเดิมจาํนวนหน่ึง เน่ืองจากตอ้งเพ่ิมระยะทาง
และเวลาเป่าใหน้านข้ึนเพื่อทดแทนหรือชดเชยกบัแรงดนัท่ีตํ่ากวา่ลมท่ีไดจ้ากเคร่ืองอดัอากาศ 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณ 941,892  kWh/ปี 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

รายการ หน่วย ตวัย่อ ผลวเิคราะห์ 
ข้อมูลเบ้ืองต้น    
ชัว่โมงการทาํงานของระบบอากาศอดั h h/y 4,368 
ดชันีการใชพ้ลงังานของเคร่ืองอดัอากาศเฉล่ีย IE kW/m3/min 7.60 
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของรูใชง้าน d mm 10 
จาํนวนรูร่ัวใชง้าน n unit 24 
ความดนับรรยากาศ Pa bar 1.01325 
ความดนัอากาศออกจากรูใชง้าน Pg bar 1 
แฟคเตอร์การใชง้านเคร่ืองจกัร % OF 70 
ราคาค่าไฟฟ้าฉล่ียต่อหน่วย CE ฿/kWh 3.00 
การคาํนวณ (ก่อนปรับปรุง)    
อตัราการไหลของลมอดัต่อนาที    
Q = [0.158 x d2 x (Pg + Pa) x 60] / 1,000 Q m3/min 1.91 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดัอากาศ    
E1 = IE x Q E1 kW 10.15 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดัอากาศ    
E2 = E1 x h x n x OF E2 kWh/y 1,064,443.162 
ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้    
S = E2 x CE S ฿/y 3,193,329.485 
การคาํนวณ (หลังปรับปรุง)    
ดชันีการใชพ้ลงังานเฉล่ียพดัลมแรงดนัสูง IN kW/m3/min 1.75 
จาํนวนพดัลมแรงดนัสูง nN unit 12 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัพดัลมแรงดนัสูง    
E1N = nN x  IN  x QN E1N kW 3.34 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดัอากาศ    
E2 = E1N x h x n x OF E2N kWh/y 122,550.443 

รายการ หน่วย ตวัย่อ ผลวเิคราะห์ 
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ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้    
SN = E2N x CE SN ฿/y 367,651.328 
ผลประหยดั    
พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง    
ES = E - EN kWh/yr ES 941,892.72 
คิดเป็นค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้    
SE = ES x CE ฿/yr SE 2,825,678.16 

 

6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
               เงินลงทุน  = 360,000  บาท 
 ผลการประหยดั  = 2,825,678.16 บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน  = 360,000/2,825,678.16 
    = 0.13  ปี 
 
 

กรณศีึกษาที ่11 :   การปิดเคร่ืองอัดอากาศชุดทีป่ระสิทธิภาพตํา่ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการติดตั้งใชง้านเคร่ืองอดัอากาศจาํนวนรวม 3 ชุด  ประกอบดว้ยเคร่ืองอดัอากาศขนาด 37 kW 
ปกติมีการเดินใชง้านทั้ง 3  ชุด ทาํการเดินใชง้านเฉล่ีย 16 ชัว่โมง/วนั 270 วนั/ปี  การใชง้านส่วนใหญ่จะ
ใชใ้นเคร่ืองมือใชล้มและการในการพ่นสีช้ินงาน   โดยความดนัตอ้งการใชง้านประมาณ 6.0 ถึง 8 บาร์
เกจ 

 
รูปที ่5.10-16 ระบบเคร่ืองอดัอากาศจาํนวน 3 ชุด 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

จากการตรวจวดัประสิทธิภาพเคร่ืองอดัอากาศท่ีใชง้านทั้งหมดพบวา่  เคร่ืองอดัอากาศแต่ละชุดมี
ประสิทธิภาพแตกต่างกนั  ความหมายกคื็อหากเคร่ืองอดัแต่ละชุดตอ้งการผลิตลมใหไ้ด ้1 ลูกบาศกเ์มตร

Air Compressor
No. 13

Air Compressor
No. 7

Air Compressor
No. 11

Tank

Air Dryer

Tank
Process



 

 

ต่อน

มาก

 
 

3. แ

ทีม

ปิด

4. ส

คณ

ทาํใ

กบั

นาที  พลงัไฟ
กกวา่ชุดอ่ืน  ด

พลังไ

ความ

พื้นท่ี

ปริม

ประสิ

ลกัษ

แนวคดิและขั้น

ท่ีปรึกษาไดท้

เคร่ืองอดัอาก

สภาพหลังปรับ

ณะทาํงานของห

ใหค้วามดนัล

กระบวนการ

ฟฟ้าท่ีตอ้งใชใ้

ดงันั้นจึงทาํให

ราย

ไฟฟ้าทีใ่ช้ (kW
มเร็วลมเขา้เคร่ื

ท่ีทางลมเขา้เคร่ื

าณลมท่ีเคร่ือง

สิทธิภาพเคร่ือ

ณะการเดินใช้

รูปท่ี 5
นตอนการดาํเนิ

ทาํความเขา้ใจ

กาศชุดท่ีมีประ

บปรุง 

หน่วยงานทาํ

ดลงจาก 7.4 
ผลิต 

นการผลิตลม

หเ้กิดการสูญเ

ละเอียด 
W) 
รองอดั (m/s) 
ร่ืองอดั (m2) 
งผลิต (m3/min
งอดั (kW/m3/

ชง้าน (%) 

5.10-17 ความ
นินงาน 

จกบัทีมคณะท

ะสิทธิภาพตํ่า 

การปิดเคร่ือง

barg เป็น 7.2
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มในแต่ละชุดน

เสียพลงังานไ

n) 
/min) 

 

 
มดนัก่อนการ

ทาํงานของหน

 

งอดัอากาศ N
2 barg ความดั

คู่มื

 

 

นั้นมีความแต

ไฟฟ้ามาก  

No.7 
38.68 
12.9 
0.0086 
6.656 
5.81 
100 

ปิดเคร่ืองอดัอ

น่วยงานเพื่อให

o.13 ทาํใหส้า
ดนัหลงัจากกา

ือผู้รับผดิชอบด้าน

ตกต่างกนั  บา

No.11 
37.06 
8.57 
0.0086 
4.422 
8.38 
100 

 

อากาศ No.13

หท้ราบถึงหลั

ามารถลดพลงั

ารปิดเคร่ืองอั

นพลังงาน (โรงงา

างชุดตอ้งใชพ้

No.13 
35.69 
5.73 
0.0086 
2.956 
12.07 
100 

 

3 

ลกัในการคิดจึ

งไฟฟ้า 35.69
ดัอากาศ No.

าน)  พ.ศ. 2562 

พลงัไฟฟ้า

จึงทดลอง

9 kW ส่งผล
13 ไม่มีผล
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5. การวเิคร
พลงังานไฟ

  
พลงังานไฟ

  
คิดเป็นพลงั

  
ค่าพลงังาน

  
 
 

กรณศีึกษา

1. ความเป็น
โรงงานมีก

ติดตั้งป๊ัมนํ้

ระบายควา

2. ปัญหาข
ปัจจุบนั เค ื

1-1 ใชก้าํลั

ที ่5 การอนุรักษ์พล

ราะห์ทางเทคนิ

ฟฟ้าท่ีใชก่้อนป

  
ฟฟ้าท่ีใชห้ลงัป

  
งงานไฟฟ้าท่ีป

  
นไฟฟ้าท่ีประห

  

ที ่12 : จัดการ
นมาและลักษณ

การใชง้านระบ

้าขนาด 3 HP จ
มร้อนท่ีหอผึ่ง

องอุปกรณ์/ระ
ร่ืองอดัอากาศ

งัไฟฟ้ามากกว

ลังงานสําหรับระบ

รูปท่ี 5.10-18
นิค 
ปรับปรุง  

  
ปรับปรุง  

  
ประหยดัได ้  

  
หยดัได ้  

  

เดนิ Air  comp
ณะการใช้งาน 
บอดัอากาศขน

จาํนวน 2 ชุด ใ
นํ้าเยน็บนหลงั

ะบบก่อนปรับป

ท่ีเดินใชง้านส

วา่  ชุดท่ี 1-2 ส่

บบอากาศอัด 

8 ความดนัหล

=    (3
=    38
=   (38
=    26
=    38
=   123
=   123
=   373

p. No. 1-2 มาก

นาด 75 kW 2 
ใชง้านในการป

งคาอาคาร 
ปรุง 
สลบักนันั้น แต่
สงผลใหเ้กิดกา
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ลงัการปิดเคร่ื

8.68 + 37.06 +
85,102.08 k
8.68 + 37.06) 
61,757.44  k
85,102.08 – 26
3,344.64 k
3,344.64  x 3.
3,734.25    B

กกว่า 1-1 

ชุด สลบักนัเดิ
ป๊ัมนํ้าเขา้ระบา

ต่ละเคร่ืองใชพ้

รสูญเสียพลงัง

องอดัอากาศ 

+ 35.69) x 16 
Wh/y 
x 16 x 270 x 0

kWh/y 
61,757.44 
Wh/y 
03 

Baht/y 

ดินใชง้าน ระบ
ายความร้อนเค

ลงัไฟฟ้าในกา

งานไฟฟ้า 

 
No.13 

 x 270 x 0.8  

0.8   

  

ายความร้อนด้

คร่ืองอดัอากาศ

ารอดัอากาศไม

 

 

 

ดว้ยนํ้า โดยทาํ
ศและส่งนํ้าไป

ม่เท่ากนั โดยชุ

 

การ

ชดท่ี 



 

 

      
3. แ
ดาํเน

การ

จาก

4. ส
สาม

5. ก

 
 

 
 
 
 

                     
แนวคดิและขั้น

นินการปรับป

รเดินใชง้าน ให
กเคร่ืองอดัอาก

สภาพหลังปรับ

มารถการใชพ้ล

การวเิคราะห์ท

พลงัไฟฟ

พลงัไฟฟ

จาํนวนชั

วนัทาํงา

ค่าพลงัง

ชัว่โมงท

 
ชัว่โมงท

 
ชัว่โมงท

 
คิดเป็นพ

 
คิดเป็นค

 

                     
นตอนการดาํเนิ

รุงโดย ทาํการ
หชุ้ดท่ี 1-2 เดิน
าศชุดท่ีไม่ไดเ้

บปรุง 
ลงังานไฟฟ้าได

างเทคนิค 
ฟ้าท่ีเคร่ืองอดัอ

ฟ้าท่ีเคร่ืองอดัอ

ชัว่โมงท่ีเดินใช

นทั้งปี  
านไฟฟ้าของโ

ทาํงานใหม่ชุดที

  
ทาํงานใหม่ชุดที

  
ทาํงานท่ีประห

  
พลงังานไฟฟ้าท

  
ค่าพลงังานไฟฟ

  

รูปท่ี 5.10-19
นินงาน 
รเปิดใชง้านเค ื

นใชง้าน 90 %
ดินใช ้เน่ืองจา

ด ้4,032.0 kW

อากาศชุดท่ี 1-
อากาศชุดท่ี 1-
ชง้านเดิม 

 
โรงงาน 
ท่ี 1-1  

 
ท่ี 1-2  

 
ยดั  

 
ท่ีลดได ้

 
ฟ้าท่ีประหยดั 
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9 เคร่ืองอดัอา

คร่ืองอดัอากาศ

% ชุดท่ี 2 เดินใช
ากชุดท่ี 1-2 ใช้

Wh/y 

-1    = 
-2 = 

 = 
 = 
 = 
               = 
 = 
               = 
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

                = 
 = 

คู่มื

 

 

กาศชุดท่ี 1-2 

ศชุดท่ี 1-2 ให้ม
ชง้าน 10 % แล
ชพ้ลงัไฟฟ้านอ้

71.20 
69.80 
24 
300 
2.877 
24 x 300
720 
24 x 300
6,480 
6,480 – 
2,880.00
(71.20-6
4,032.00
4,032.00
11,600.0

ือผู้รับผดิชอบด้าน

 

มากกว่าชุด 1-
ละทาํการปิดว

อยกวา่ชุดท่ี 1-1

 kW
 kW
 hr/d
 day
 บาท

0 x 0.1 
 hr/y

0 x 0.9 
 hr/y

 (24 x 300 x 0
0                 hr/
69.80) x 2,880
0                 kW
0 x 2.877 
06 บาท

นพลังงาน (โรงงา

1 โดยกาํหนด
วาลว์ส่งจ่ายอา

1 ประมาณ     

W 
W 

day 
y/year 
ท/kWh 

y 

y 
0.5) 
/y 
0.0  
Wh/year 

ท/ปี 

าน)  พ.ศ. 2562 

ดเป็นตาราง

กาศอดัออก

  1.40 kW 
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กรณศีึกษา

1. ความเป็น
จากการตร

เน่ืองจากมี

2. ปัญหาข
เคร่ืองอดัอ

ส้ินเปลืองพ

3. แนวคดิแ
ทาํการเปล่ี

พลงังานไฟ

4. สภาพหล
สามารถลด

ที ่5 การอนุรักษ์พล

ที ่13 :  การเป
นมาและลักษณ

วจวดัสมรรถน

อายกุารใชง้าน

องอุปกรณ์/ระ
ากาศ N0.12 
พลงังานไฟฟ้า

และขั้นตอนกา

ยนเป็นเคร่ือง

ฟฟ้าไดม้าก 
ลังปรับปรุง 
ดการใชพ้ลงังา

ลังงานสําหรับระบ

ล่ียนเคร่ืองอัด

ณะการใช้งาน 
นะเคร่ืองอดัอา

นยาวนานมากก

ะบบก่อนปรับป

มีค่าสมรรถน

มาก 

ารดาํเนินงาน 
งท่ีมีสมรรถนะ

านไฟฟ้าประม

บบอากาศอัด 

ดอากาศใหม่ 

ากาศพบว่าเคร่ื

กวา่ 20 ปี 
ปรุง 
นะ 0.551  kW/

รูปที ่5.10-2

ะสูงโดยมีค่าป

าณ 440,476.8

รูปที ่5.10-2
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ร่ืองอดัอากาศข

/l/sec และ N

20 ก่อนการปรั

ประมาณ 0.36

8 kWh/ปี 

21 หลงัการปรั

ขนาด 75 kW จ

N0.13 ประม

ับปรุง 

6 kW/l/sec 

ับปรุง 

จาํนวน 2 ชุด มี

มาณ 0.566  

จะส่งผลให้

มีสมรรถนะตํ่

kW/l/sec ส่งผ

ห้สามารถลดก

 

ามาก

ผลให้

ารใช้



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)  พ.ศ. 2562 
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5. การวิเคราะห์ทางเทคนิค 
ลาํดบั รายการ สัญลกัษณ์ การคาํนวณ เคร่ืองท่ี 12 เคร่ืองท่ี 13 รวม หน่วย 

1 สถานทีติดตั้ง  Audit  อาคาร A อาคาร A   

2 ชัว่โมงการทาํงานต่อปี Hy Audit  7,680 7,680  ชัว่โมง/ปี 

3 Factor การใชง้าน F1 Audit  0.85 0.85   

4 ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย Ec 
ขอ้มูลค่าไฟฟ้า 3.68 3.68  บาท/ 

kWh 
การคาํนวณสมรรถนะเคร่ืองอดัอากาศ 
ก่อนปรับปรุง 

5 พิกดัอตัราการผลิตอากาศ(FAD) Q ขอ้มูลผูผ้ลิต 205 205  l / s 

6 กาํลงัไฟฟ้าทีเครืองใช ้ kW Aud it 73.59 72.81 146.40 kW 

7 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง E1 Hy x F1 X 
kW 

480,395.52 475,303.68 955,699.20 kWh/ปี 

8 ค่าไฟฟ้าก่อนปรับปรุง B1 E1 x Ec 1,767,855.51 1,749,117.54 3,516,973.06 บาท/ปี 

 
9 

ปริมาตรท่ออากาศอดัจากเคร่ืองอดั
อากาศถุงถงัเกบ็อากาศ 

 
VP 

 
Audit 

 
130 

 
140 

  
l it e 

10 ปริมาตรถงัเกบ็อากาศ VT Audit 5,000 5,000  l it e 

11 ความดนับรรยากาศ Po standard air 1.013 1.013  bar 

10 ความดนัอากาศอดัเร่ิมตน้ Ps Audit 5 5  barg 

11 ความดนัอากาศอดัสุดทา้ย Pf Audit 6.90 6.90  barg 
 

12 

ช่วงเวลาท่ีเคร่ืองอดัอากาศทาํงาน 
(Load ) 

 
t 

 
Audit 

 
72 

 
75 

  
sec 

 
13 

ปริมาณอากาศอิสระ  
QT 

(Pf-Ps/ Po ) 
x(VT+ VP) 

 
9,621.92 

 
9,640.67 

  
l it e 

 
14 

อตัราการไหลโดยปริมาตรของอากาศ
อิสระ 

 
FAD 

 
QT/ t 

 
133.64 

 
128.54 

  
l / s 

15 สมรรถนะเคร่ืองอดัอากาศเดิม SECo kW/FAD 0.551 0.566  kW/ l / s 
หลงัปรับปรุง 
 

16 

สมรรถนะเคร่ืองอดัอากาศใหม่  
SECn 

 
kW/ FAD 

 
0.366 

 
0.366 

  
kW/ l 

/ s 
 

17 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัการปรับปรุง  

E2 
SECn x FAD 

x Hy x F1  

 
319,299.10 

 
307,113.93 

 
626,413.03 

kWh/
ปี 
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18 
ผลประหยดั 

19 พ
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ค่าไฟฟ้าก่อนปรับปรุง

พลงังานไฟฟ้าลดลง 

าไฟฟ้าลดลง 

คราะห์ผลตอบ

เงินลงทุน 
ผลการประหยั

ระยะเวลาคืนท

  

าที ่14  : การลด
นมาและลักษณ

เคร่ืองอดัอากาศ

าทีทาํหนา้ท่ีใน

จะซ้ือจาก Utili
องอุปกรณ์/ระบ
ารวจการใชล้ม

คร่ืองจกัรและอุ

แลว้จะช่วยประ

และขั้นตอนการ

อบการตั้งแรงดั

ดกาํลงัไฟฟ้าขอ

อบแรงดนัของอ

ค่อย ๆ ปรับลดแ
ห์ผลประหยดัท่ี

ลังปรับปรุง 
บตั้งแรงดนัอาก

ลังงานสําหรับระบ

ง 

บแทนการลงทุน

 =
ยดั  =
ทุน  =

 =

ดแรงดนัเคร่ืองอั

ณะการใช้งาน 
ศ(Air compres
นการจ่ายลมอดัใ

ity ภายนอก 
บบก่อนปรับปรุ

อดัของโรงงาน

อุปกรณ์ใชอ้ากา

ะหยดัพลงังานที

รดาํเนินงาน 
ดนัของเคร่ืองอดั

องเคร่ืองอดัอาก

อากาศท่ีเคร่ืองจ

แรงดนัอากาศอั

ท่ีได ้  

กาศอดัลดลงเห

รูปที่5.10-22

บบอากาศอัด 

B2 E1

Es E1

Bs Es

น 
= 1,800
= 1,21
= 1,800
= 1.48 

อัดอากาศ 

ssor) จาํนวน 3
ใหก้บัอุปกรณ์ต

รุง 
น  พบวา่โรงงาน
ศอดัซ่ึงตอ้งการ

ท่ีเคร่ืองอดัอากา

ดอากาศ ซ่ึงพบว
กาศ และระยะเว
จกัรแต่ละเคร่ือง

ดัท่ีผลิตลงคร้ัง

ลือ 6.5 barg 

2  หลงัปรับปรุง
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12 x Ec 1,

1 - E2 16

s x Ec 59

0,000 
1,773 
0,000/1,211,7
  ี

3 เคร่ืองขนาด 2
ต่างๆท่ีไม่สาํคญั

นปรับตั้งแรงดนั

รแรงดนัอากาศ

าศและลดการร่ั

วา่ปัจจุบนัตั้งอ

วลาในการเดิน-
ง พบวา่เคร่ืองจั
ละ 0.1 barg เพ่ื

งปรับลดแรงดนั

175,020.69 1,

1,096.42 1

92,834.83 6

บาท 
บาท/ปี 
73 
ปี 

235 kW ความส
ญภายในโรงงาน

นของเคร่ืองอดั

ศอดัเพียง 4.5 ba
วไหลได ้

ยูท่ี่ 8 barg  
หยดุเคร่ือง  
จกัรตอ้งการแรง

พ่ือทดสอบหาแร

 
นอากาศลงเหลือ

,130,179.26 2

168,189.75 

618,938.28 

สามรถในการส่

นส่วนอุปกรณ์ค

อากาศไวท่ี้ 8 b
arg  ดงันั้นหาก

งดนัสูงสุดเพียง

รงดนัท่ีเพียงพอ

อ 6.5 barg 

2,305,199.95 

329,286.17 

1,211,773.11 

ส่งลมอดั 32.6 ลู
ควบคุมต่างๆท่ี

barg  ซ่ึงเป็นแ
กทาํการปรับลด

ง 4.5 barg 
อต่อความตอ้งก

 

บาท/ปี 

kWh/ปี 

บาท/ปี 

ลูกบาศก์

สาํคญัท่ี

แรงดนัท่ี

ดแรงดนั

การ 
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5.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
จากขอ้มูลบนัทึกในตวัเคร่ืองในช่วงวนัท่ี 21/9/2006 – 25/9/2006 พบวา่มีการใชง้านในช่วงดงักล่าว 120 ชัว่โมงเป็นช่วง 
load 84 ชัว่โมง un load 36 ชัว่โมง หรือคิดเป็นช่วง Load 16.8 ชัว่โมงต่อวนัช่วง Unload 7.2 ชัว่โมงต่อวนั ช่วง Load มี
การใชก้าํลงัไฟฟ้า 235 kW ช่วง un load 94 kW โรงงานทาํการปรับลดแรงดนัอากาศใชง้านจากเดิม 8 บาร์ เป็น 6.5 บาร์   
โรงงานทาํงาน 24 ชัว่โมง/วนั 365 วนั/ปี ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 2.71 บาท/kWh 
จากสูตร 

   












unloadload

unload
unload

unloadload

load
load tt

t
kW

tt

t
kWW1  

kWload       คือ         กาํลงัไฟฟ้าตรวจวดัช่วงเคร่ืองอดัอากาศทาํงานช่วงท่ีมี Load 
kWunload   คือ         กาํลงัไฟฟ้าตรวจวดัช่วงเคร่ืองอดัอากาศทาํงานช่วงท่ี Unload 
tload          คือ ระยะเวลาท่ีเคร่ืองอดัอากาศทาํงานช่วงท่ีมี Load 
tunload           คือ ระยะเวลาท่ีเคร่ืองอดัอากาศทาํงานช่วง Unload 

 
ก่อนปรับปรุง 

หากาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียก่อนปรับลดแรงดนัอากาศอดั 

   












2.78.16

2.7
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2.78.16

8.16
2351 xW  

กาํลงัไฟฟ้าก่อนปรับปรุง (W1)        =            192.7     kW 
 
หลังปรับปรุง 

จากสูตร              
]1)/[(

]1)/[(
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ikk
inout

ikk
inout

PP
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WW  

เม่ือ        W2       คือ      กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียหลงัปรับลดแรงดนัอากาศอดั (กิโลวตัต)์ 
W1      คือ      กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียก่อนปรับลดแรงดนัอากาศอดั (กิโลวตัต)์ 
P2out    คือ      ความดนัสัมบูรณ์ของอากาศอดั หลงัปรับลดแรงดนั (บาร์) 
P1out    คือ      ความดนัสัมบูรณ์ของอากาศอดั ก่อนปรับลดแรงดนั (บาร์) 
Pin        คือ      ความดนัสัมบูรณ์ของอากาศเขา้เคร่ืองอดัอากาศ (บาร์) 
K      คือ      อตัราส่วนความร้อนจาํเพาะสาํหรับอากาศ มีค่าเท่ากบั 1.4 
i        คือ      จาํนวนขั้นตอนการอดั (stage) ของเคร่ืองอดัอากาศ 

ความดนัสัมบูรณ์ของอากาศอดั หลงัปรับลดแรงดนั (P2out) เท่ากบั 8.0 + 1.013  = 9.013 บาร์ 
ความดนัสัมบูรณ์ของอากาศอดั ก่อนปรับลดแรงดนั (P1out) เท่ากบั 6.5 + 1.013  = 7.513 บาร์ 
ความดนัสัมบูรณ์ของอากาศอดั หลงัปรับลดแรงดนั (Pin) เท่ากบั  =   1.013  บาร์ 
 

]1)013.1/013.9[(

]1)013.1/513.7[(
7.192

)4.11/()14.1(

)4.11/()14.1(

2 


 



x

x

xW  

 



ตอนที ่2 บทที

 

             กาํลั
             สาม
 

พ

 
 พล

  
 คิด

  

 
กรณศีึกษ

1.ความเป็
ในกระบว

งาน 7,680
2.ปัญหาข
จากการสํ

20 ปี เม่ือ
เปรียบเที

ใหม่ 
3.แนวคดิ
ทาํการตร

วิเคราะห์ผ

4.สภาพห
สมรรถนะ

 
 

ที ่5 การอนุรักษ์พล

ลงัไฟฟ้าหลงัปรั

มารถลดกาํลงัไ

ลงังานไฟฟ้าท่ีป

ลงังานไฟฟ้าท่ีป

ดเป็นค่าใชจ่้ายที

= 

าที ่15 : การเป
ปนมาและลักษ

วนการผลิตขอ

0 ชัว่โมง/ปี 
ของอุปกรณ์/ระ
สาํรวจตรวจวดั

ทาํการทดสอบ

ยบกบัเคร่ืองใ

และขั้นตอนก

รวจวดัสมรรถ

ผลการประหยั

หลังปรับปรุง 
ะเคร่ืองอดัอาก

ลังงานสําหรับระบ

รับปรุง (W2)    
ฟฟ้าได ้

ประหยดัได ้(kW

ประหยดัได ้

ท่ีประหยดัได ้
503,279      

ปล่ียนเคร่ืองอัด

ณะการใช้งาน

องโรงงานมีกา

ะบบก่อนปรับ
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รูป
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   =   171.5       
=   192.7 – 1
= 21.2       
=  กาํลงัไฟ
  จาํนวนวั
= 21.2 x 24
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จากเคร่ืองอดัอ
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ยะเวลาคืนทุน

ศเดิมและใหม่ 

       kW 
                kW 
                kW 
านวนชัว่โมงทาํ

                kWh/

ตั้งความดนัไวที้

CO และ IHI มี
ว่ามีการสูญเสี
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5.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ลาํดบั รายการ สัญลกัษณ์ การคาํนวณ เคร่ืองท่ี 12 เคร่ืองท่ี 13 รวม หน่วย 
1 สถานท่ีติดตั้ง  Audit data อาคาร A  อาคาร A   
2 ชัว่โมงทาํงานต,อปี Hy Audit data 7,680  7,680  ชัว่โมง/
3 Factor การใชง้าน F, Audit data 0.85  0.85   
4 ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย Ec  ขอ้มลค่า 3.68  3.68  บาท/

การคาํนวณหาประสิทธิภาพเคร่ืองอดัอากาศ 
ก่อนการปรับปรุง 

5 อตัราการจ่ายอากาศสูงสุด Q ขอ้มูล 205  205  I/s 
6 กาํลงัไฟฟ้าเคร่ืองอดัอากาศ kW Audit data 73.59  72.81 146.40 kW 
7 พลงังานไฟฟ้าก่อนการ E, Hy X F, X 480,395.52 475,303.68 955,699.20 kWh/ปี 
8 ค่าไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง B, E, xEc 1,767,855.51  1,749,117.54 3,516,973.06 บาท/ปี 
9 ค่าปริมาตรของพอ่จาก

เคร่ืองอดัอากาศ ถึงลงัเกบ็ Vp Audit data 130  140  life 

10 ค่าปริมาตรของถงัเกบ็
อากาศอดั 

VT Audit data 5,000  5,000  life 
11 ความดนัของบรรยากาศ Po standard air 1.013  1.013  bar 
12 ความดนัอากาศอดัเร่ืมตน้ Ps Audit data 5  5  barg 
13 ความดนัอากาศอดัสุดทา้ย Pf Audit data 6.90  6.90  barg 
14 ข่วงเวลาท่ีเคร่ืองอดัอากาศ

ทาํงาน 
t Audit data 72  75  sec 

15 ปริมาณอากาศอิสระ Qi (Pf-Ps/ Po 
)x( 

9,621.92  9,640.67  life 

16 อตัราการไหลโดยปริมาตร
ของอากาศอิสระ 

FAD Qj/t 133.64  128.54  l/s 

17 
ประสิทธิภาพของเคร่ืองอดั
อากาศ SECo kW/FAD 0.551 

 
0.566 

 
kW/l/s 

หลงัการปรับปรุง 

18 ประสิทธิภาพของเคร่ืองอดั
อากาศ มาตรฐาน SECn kW/FAD 0.366  0.366  kW/l/s 

19 พลงังานไฟฟ้าหลงัการ
ปรับปรุง 

e2 
(SECo-
SECn) X Q 

247,574.400  267,6480 515,222.40 kWh/ปี 

20 ค่าไฟฟ้าหลงัการปรับปรุง B2 E12 X Ec 911,073.792  984,944.640 1,896,018.4 บาท/ปี 

คาํนวณผลประหยดั 

21 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง Es E, - E2 232,821.120  207,655.680 440,476.80 kWh/ปี 

22 ค่าไฟฟ้าท่ีลดลง Bs EsXEc 856,781.722  764,172.902 1,620,954.62 บาท/ปี 
วเิคราะห์การลงทุน 

23 เงินลงทุนซ้ือเคร่ืองใหม่ Inv ขอ้มูล 900,000  900,000 1,800,000 บาท 
 

6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน               =   1,800,000  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน    =   1,800,000/1,620954.6 
                              =    1.11           ปี 
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สรุปเน้ือหาวชิา 

1. ระบบอากาศอัดมีส่วนประกอบทีสํ่าคญัทั้งหมด 3 ส่วน 
1.1 ส่วนการสร้างอากาศอัด (Air  Compressor  Section) 
ประกอบดว้ยเคร่ืองอดัอากาศ (Compressor) เคร่ืองกรองอากาศและระงบัเสียงบริเวณทางเขา้ (Silencer/Filter) 
อุปกรณ์ระบายความร้อนหลงัการอดั (Aftercooler) และถงัเกบ็อากาศ (Air Receiver) 
1.2 ส่วนการจ่ายอากาศอัด (Distr ibution Section) 
ประกอบดว้ย ท่อจ่ายลมหลกั (Supply Line) ท่อแยก (Branch) อุปกรณ์กรองฝุ่ นและความช้ืน (Filter) อุปกรณ์
จ่ายนํ้ามนัหล่อล่ืน (Lubricator) และอุปกรณ์ควบคุมระดบัความดนัลม (Regulator) 
1.3 ส่วนการใช้อากาศอัด 
ประกอบดว้ย อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชล้มในการใชง้าน เช่น กระบอกสูบ (Air Cylinder) เคร่ืองเป่าลม 
(Blower) เคร่ืองเจาะถนนแบบกระแทก เป็นตน้ 
2. อุปกรณ์ในระบบอากาศอัด 
2.1  เคร่ืองอัดอากาศ 
(1) เคร่ืองอดัอากาศแบบลูกสูบ   เป็นเคร่ืองอดัอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง ยิ่งมีจาํนวนขั้น (Stage) เพิ่มข้ึนยิ่งมี
ประสิทธิภาพสูง  ส่วนใหญ่ใชเ้พียง 2 ขั้น  เคร่ืองอดัอากาศแบบระบายความร้อนดว้ยนํ้ าจะมีประสิทธิภาพสูง
กว่าแบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ  เคร่ืองอดัอากาศแบบลูกสูบเหมาะสมกบัการรับโหลดท่ีไม่สมํ่าเสมอไดดี้  
เน่ืองจากมีอุปกรณ์ Un-load ท่ีดี  ใชอุ้ปกรณ์ Un-load  นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัเคร่ืองแบบอ่ืนๆ   การควบคุมยงั
สามารถทาํเป็นแบบ Multi step ในช่วงการเดิน Part load จะใหป้ระสิทธิภาพดี                
(2) เคร่ืองอดัอากาศแบบโรตาร่ีสกรู  เป็นเคร่ืองท่ีมีความสึกหรอนอ้ยเน่ืองจากตวัสกรูไม่ไดส้ัมผสักนั  การอดั
อากาศมีประสิทธิภาพพอสมควรแต่โครงสร้างเป็นตวัสกรูทาํใหมี้อตัราส่วนความดนัคงท่ี  เคร่ืองอดัอากาศแบบ
โรตาร่ีสกรูจะเหมาะกบัการรับโหลดเตม็พิกดัและสมํ่าเสมอ จึงจะใหป้ระสิทธิภาพท่ีดีได ้
(3) เคร่ืองอดัอากาศแบบหอยโข่ง  เป็นเคร่ืองอดัอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงพอควรเหมาะกบัระบบท่ีมีความ
ตอ้งการอากาศมาก 
2.2  ท่อดูดอากาศ 
การออกแบบท่อดูดอากาศ ควรให้ท่อดูดอากาศจากภายนอก โดยอากาศตอ้งเยน็ แห้งและสะอาด  อากาศท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าลง 3 C  จะทาํใหใ้ชพ้ลงังานลดลง 1%  การอดัอากาศท่ีแหง้จะช่วยลดการอดัไอนํ้ าใหไ้ดค้วามดนั
เท่าอากาศ  และความดนัไอนํ้ าจะควบแน่นเป็นหยดนํ้ า เรียกว่า คอนเดนเสท ซ่ึงไม่สามารถใชป้ระโยชน์ใดๆได้
และตอ้งหาวิธีกาํจดัดว้ยวิธีต่างๆ  ความสะอาดของอากาศจะมีผลต่อฟิลเตอร์ หากมีฝุ่ นมากจะทาํให้ฟิลเตอร์อุด
ตนั มีผลใหอ้ากาศไหลเขา้นอ้ย อตัราส่วนความดนัจะสูงข้ึน ทาํใหใ้ชพ้ลงังานเพิ่มข้ึน 
2.3  After  Cooler  
เน่ืองจากอากาศท่ีดูดเขา้ไปจะมีอุณหภูมิสูงและมีความช้ืนอยูม่าก  After Coolerจะทาํหนา้ท่ีลดอุณหภูมิลง ซ่ึงจะ
ทาํใหค้วามช้ืนท่ีอยูใ่นอากาศกลัน่ตวัเป็นหยดนํ้ า  ดงันั้นการติดตั้ง  After Cooler จะช่วยลดปัญหาการเกิดนํ้ า
คอนเดนเสทไดม้าก 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)  พ.ศ. 2562 

                   

5-79 

2.4  Air  Dryer  
งานบางอย่างตอ้งการความช้ืนในอากาศน้อยหรือมีความสะอาดมาก เช่น อุตสาหกรรมพ่นสี  อุตสาหกรรม
อาหารและยา  Air Dryer  จะช่วยลดความช้ืนและทาํใหอ้ากาศมีความแหง้มาก 
2.5  ถงัเก็บอากาศ 
ระบบท่ีตอ้งการความดนัอากาศท่ีสมํ่าเสมอ   ถงัเก็บอากาศจะช่วยให้ลมในระบบมีความสมํ่าเสมอ  ถงัเก็บ
อากาศยงัช่วยลดอุณหภูมิอากาศ ทาํใหน้ํ้ าคอนเดนเสทแยกจากอากาศอดัไดบ้างส่วน                           
2.6  ท่อเมน 
ท่อเมนจะตอ้งมีขนาดใหญ่พอท่ีจะไม่ให้ความเร็วของอากาศภายในสูงเกินไป  ลกัษณะการต่อท่อเมนในระบบ
ใหญ่นิยมต่อเป็นวงแหวน  สําหรับระบบขนาดเล็กต่อเป็นแนวตรงก็ใชไ้ด ้ ระบบท่อเมนตอ้งดูแลให้มีการร่ัว
ของอากาศไม่เกิน   5 % 
3. ความดนัของอากาศอัด 
(1)  การใชค้วามดนัของอากาศอดั ควรตั้งความดนั ของอากาศให้เพียงพอกบัความดนัท่ีใชง้าน ตอ้งไม่มาก
เกินไป   
(2)  ในกรณีท่ีความดนัของอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ระดบั เช่น กลุ่มหน่ึงใชค้วามดนั 6 บาร์ อีกกลุ่มหน่ึงใชค้วาม
ดนั 3 บาร์ ทั้งสองกลุ่มมีปริมาณการใชอ้ากาศใกลเ้คียงกนั ควรผลิตอากาศแยกระบบกนั จะทาํใหล้ดพลงังานลง 
33 %  
(3)  ในกรณีท่ีความดนัของอากาศ แบ่งเป็น 2 ระดบั แต่ในระดบัสูงมีจาํนวนใชท่ี้นอ้ยกว่า เช่น โรงงานแห่งหน่ึง
ใชค้วามดนัท่ี 6 บาร์ และ 10 บาร์ แต่ความดนัท่ี 10 บาร์ มีความตอ้งการใชอ้ยูร่ะหว่าง 10-15% ของการใช้
ทั้งหมด ลกัษณะน้ีอาจจะผลิตอากาศท่ีความดนั 7 บาร์ แลว้ติดตั้ง Booster เพื่ออดัอากาศจากความดนั 7 บาร์ เป็น 
11 บาร์ เพ่ือป้อนให้กบัอุปกรณ์ท่ีตอ้งการความดนั 10 บาร์ การจดัการลกัษณะน้ีจะช่วยลดการใชพ้ลงังานได้
อยา่งมาก 
4. หลักการทาํงานของระบบอากาศอัด 
การทาํงานของเคร่ืองอดัอากาศเร่ิมจากดูดอากาศเขา้ทางท่อลมเขา้ (Air Intake) เพื่อส่งเขา้ไปยงัเคร่ืองอดัอากาศ 
(Air Compressor) บริเวณทางเขา้เคร่ืองอดัอากาศจะติดตั้งเคร่ืองกรองอากาศ (Filter) กรองส่ิงเจือปนต่าง ๆ เช่น 
ฝุ่ นละออง เศษใบไมท่ี้อาจลอยมากบัอากาศ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายกบัเคร่ืองอดัอากาศ อากาศท่ีผา่น
เคร่ืองอดัอากาศแลว้ จะระบายความร้อนดว้ยอุปกรณ์ระบายความร้อนหลงัจากอดั (After cooler) แลว้นาํไปเก็บ
ไวใ้นถงัเกบ็อากาศ  จากนั้นอากาศอดัจะทาํใหแ้หง้ดว้ยอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ Air dryer ก่อนนาํไปใชง้านต่อไป 
อากาศท่ีมีความดนัสูงจะถูกส่งผา่นจากท่อจ่ายอากาศหลกั (Supply Line)   และแยกไปใชง้านตามจุดต่าง ๆ ผา่น
ท่อแยก (Branch) แต่ก่อนท่ีอากาศจะเขา้ไปยงัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระบอกสูบ หรือพู่กนัลม ตอ้งมี
การดกัและกรองส่ิงท่ีปนมากบัอากาศ ซ่ึงไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง ส่ิงสกปรกจากภายในท่อ และนํ้ ามนัหล่อล่ืนเสียก่อน 
โดยใชอุ้ปกรณ์กรองละอองนํ้าและฝุ่ น (Filter)  
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5.  การตดิตั้งเคร่ืองอัดอากาศแบบรวมศูนย์กับแบบกระจาย 
การติดตั้งเคร่ืองอดัอากาศแบบรวมศูนย ์เพ่ือจ่ายอากาศอดัไปทัว่โรงงานตามท่อ ในกรณีท่ีใชเ้คร่ืองอดัอากาศท่ีมี 
Capacity สูง ค่ากาํลงัขบัจาํเพาะ (ความส้ินเปลืองกาํลงัขบัต่อปริมาณอากาศหน่ึงหน่วย, FAD) จะยิ่งลดลง 
ดงันั้นจึงควรติดตั้งเคร่ืองอดัอากาศท่ีมี Capacity สูงๆ จาํนวนนอ้ยเคร่ืองจะดีกว่าการติดตั้งเคร่ืองท่ีมี Capacity ท่ี
นอ้ยกว่าจาํนวนมาก อยา่งไรก็ตามการติดตั้งแบบน้ีจะเดินเคร่ืองดว้ยความดนัสูงสุดท่ีตอ้งการภายในช่วงเวลา
หน่ึง ดงันั้นในช่วงเวลาท่ีไม่ไดใ้ชค้วามดนัสูงจะไม่ประหยดัพลงังาน 
กรณีท่ีติดตั้งเคร่ืองอดัอากาศกระจายในแต่ละจุดท่ีตอ้งการอากาศอดั เคร่ืองอดัอากาศท่ีใชจ้ะมี Capacity ตํ่า 
กาํลงัขบัจาํเพาะจึงมีค่าตํ่า อน่ึงการติดตั้งแบบกระจายจะมีค่าใชจ่้ายในการติดตั้งสูงกว่าการติดตั้งแบบรวมศูนย ์
แต่จะสามารถเดินเคร่ืองดว้ยความดนัอากาศท่ีเหมาะสม ทาํใหไ้ม่เกิดการส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้า 
6. การควบคุมการทาํงานของเคร่ืองอัดอากาศ 
เคร่ืองอดัอากาศส่วนใหญ่ท่ีใชง้านอยู่จะทาํงานตํ่ากว่าพิกดัโดยเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เพราะตอ้ง
ทาํงานแปรผนัไปตามความตอ้งการในแต่ละวนั การควบคุมการทาํงานของเคร่ืองอดัอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยการปิดเคร่ืองเม่ือไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชง้าน จะสามารถทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายไดป้ระมาณ 5 – 20 % ของ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ซ่ึงมีหลกัเกณฑก์ารควบคุมเคร่ืองอดัอากาศ 3 หลกัเกณฑ ์ท่ีควรคาํนึงถึงคือ 
1. การควบคุมเคร่ืองอดัอากาศแยกแต่ละเคร่ือง 
2. การควบคุมเคร่ืองอดัอากาศแบบหลายเคร่ือง 
3. การควบคุมระบบโดยรวม 
6.1 การควบคุมเคร่ืองอัดอากาศแยกแต่ละเคร่ือง 
เคร่ืองอดัอากาศมีหลากหลายรูปแบบและมีวิธีการควบคุมจาํนวนมาก โดยรูปแบบการควบคุมเคร่ืองอดัอากาศท่ี
นิยมใชม้ากท่ีสุดคือ 
 การเปิด/ปิด ส่วนใหญ่ใชก้บัเคร่ืองขนาดเลก็ 
 มีภาระ/ปลดภาระ (On-Line/Off-Line) 
 ลดโหลด (Unloading) ใชก้บัเคร่ืองอดัอากาศแบบลูกสูบ 
 แบบมอดูเลต้ิง (Modulating) 
6.2  การควบคุมเคร่ืองอัดอากาศแบบหลายเคร่ือง (Multiple Compressor  Control) 
โรงงานส่วนใหญ่จะมีเคร่ืองอดัอากาศมากกว่า 1 เคร่ือง เพื่อให้ทาํงานร่วมกนัอย่างดีท่ีสุด การจดัลาํดบั
หมุนเวียนให้เคร่ืองอดัอากาศทาํงาน จะทาํให้แต่ละเคร่ืองเส่ือมสภาพเท่ากนั และยงัมีความเป็นไปได้ท่ีจะ
หลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองท่ีไม่มีประสิทธิภาพ วิธีการควบคุมแบบอตัโนมติัท่ีเหมาะกบัการควบคุมเคร่ืองอดัอากาศ
ท่ีติดตั้งหลายๆเคร่ืองท่ีนิยมใชก้นัอยูท่ ัว่ไปมี   2  วิธี คือ 
 การควบคุมความดนัตามลาํดบัขั้น (Cascade pressure control) 
 การควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Control) 
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6.3 การควบคุมระบบโดยรวม (Overall System Control) 
โดยทั่วไประบบควบคุมท่ีมีความซับซ้อนมากจะสามารถยืดหยุ่นและประหยดัได้มากข้ึน แต่บ่อยคร้ังท่ี
จาํเป็นตอ้งระมดัระวงัถึงระดบัความตอ้งการอากาศของระบบทั้งหมด บางระดบัจะตอ้งติดตามตรวจวดัผลก็เพ่ือ
ทาํให้มัน่ใจว่า ทาํงานถูกต้องอย่างต่อเน่ือง และเช่ือมต่อกับระบบการจัดการอาคารสํานักงาน (Building 
Management system) ซ่ึงเป็น วิธีการท่ีสมบูรณ์ของการทาํใหบ้รรลุความสาํเร็จของวิธีน้ี 

1. การควบคุมอยา่งง่าย 
-  ระบบจาํเป็นตอ้งสมัพนัธ์กนักบัพ้ืนท่ีควบคุมท่ีไม่ซบัซอ้น และยอมใหบ้างส่วนของระบบหยดุการทาํงาน 
   เม่ือไม่ใชง้าน  
-  การควบคุมดว้ยสวิตซ์เวลาอยา่งง่ายๆ เป็นรูปแบบพ้ืนฐานท่ีนิยมนาํมาใชก้นัมากท่ีสุดของการควบคุมตาม 
   เวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงสามารถนาํมาใชก้บัจุดท่ีมีการเปล่ียนแปลงของการผลิตอากาศท่ีอยูไ่กลออกไปเม่ือไม่ 
   จาํเป็นตอ้งใชง้านเพื่อประหยดัพลงังาน 
2. การควบคุมแบบรวมศูนย ์(Integrated Control) 
    การควบคุมแบบรวมศูนยอ์าจนาํมาบรรจุเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจดัการอาคาร (Building Management  
    system) สามารถนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองติดตามผลปฏิบติังานในโรงงาน ความตอ้งการอากาศอดั การใช ้
    พลงังานไฟฟ้าและอ่ืนๆแลว้ ยงัสามารถนาํมาแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ การบาํรุงรักษาบนพ้ืนฐานของ 
    ชัว่โมงการทาํงานหรือสภาวะของการติดตามผลไดอี้กทาง 
7. แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด 
แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานในระบบอากาศอดัท่ีใชง้านในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทาํไดท้าํไดด้งัต่อไปน้ี 
1. ลดอุณหภูมิอากาศขาเขา้เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาํความเยน็ (Cooling Effect) ของอุปกรณ์

แลกเปล่ียนความร้อน (Intercooler) 
2. ปรับตั้งความดนัลมของเคร่ืองอดัอากาศใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
3. เลือกใชเ้คร่ืองอดัอากาศและระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
4. ป้องกนัการร่ัวของลมจากจุดต่าง ๆ ของระบบ และจากตวัเคร่ืองอดัอากาศเอง 
5. บริหารการใชเ้คร่ืองอดัอากาศและระบบใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากระบบอดัอากาศมีความสําคญัต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท แต่ละโรงงานจาํเป็นตอ้งเลือกเคร่ืองอดั
อากาศให้เหมาะสมกบัการใชง้าน หมัน่ตรวจสอบการร่ัวไหลของอากาศอดัอย่างสมํ่าเสมอ เขา้ใจถึงหลกัการ
ทาํงานตลอดจนการใชอ้ากาศอดัให้เหมาะสมกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะช่วยลดตน้ทุนการผลิตลงได ้
เกิดความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจและยงัเป็นการอนุรักษพ์ลงังานอีกดว้ย 
ตวัอย่างแนวทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในเคร่ืองอัดอากาศและระบบ

อากาศอัดน้ัน มดีงันี ้
(1) คาํนวณตน้ทุนของอากาศอดั [บาท/m3] แลว้ใชต้น้ทุนน้ีในการคาํนวณค่าใชจ่้ายตามปริมาณความส้ินเปลือง

อากาศของอุปกรณ์ท่ีทาํงานดว้ยอากาศอดั ในจาํนวนตน้ทุนน้ีจะมีค่าไฟฟ้าของเคร่ืองอดัอากาศเป็นหลกั 
 



ตอนท่ี 2 บทที ่5 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบอากาศอัด  
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(2) ปริมาณอากาศขาออกของเคร่ืองอัดอากาศโดยทัว่ไปจะมีค่าประมาณ 5.5-7.5 ท่ีกาํลังขบัจาํเพาะ 
[kW/m3/min] (ANR) กล่าวคือเท่ากบั 0.13-0.18 [m3/min/kW] (ANR)  

(3) เคร่ืองอดัอากาศขนาดเล็กจะใชแ้บบลูกสูบ ขนาดกลางจะใชแ้บบสกรู และขนาดใหญ่จะใชแ้บบเทอร์โบ
เป็นหลกั ประเด็นสาํคญัในการเลือกใชเ้คร่ืองอดัอากาศคือ จะใชแ้บบใชน้ํ้ ามนัหรือไม่ใชน้ํ้ ามนั จาํนวนชั้น
ของการอดัอากาศ  การสัน่สะเทือน เสียง และวิธีควบคุม Capacity เม่ือมีการเปล่ียนแปลงภาระ 

(4) หากมีเคร่ืองอดัอากาศหลายตวั แลว้ใชว้ิธีควบคุมจาํนวนเคร่ืองให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภาระ จะ
ทาํใหเ้ดินเคร่ืองไดอ้ยา่งอนุรักษพ์ลงังานใกลเ้คียงกบัเส้นกราฟกาํลงัขบัในอุดมคติ 

(5) ส่ิงท่ีสาํคญัคือการอนุรักษพ์ลงังานทางดา้นผูใ้ชอ้ากาศอดั (การปรับความดนัใหเ้หมาะสม การลดการปล่อย
อากาศท้ิงและอากาศร่ัว เป็นตน้) 

 
การประหยดัพลงังานของระบบอดัอากาศตอ้งประกอบดว้ย การออกแบบระบบท่ีดี การเลือกใชป้ระเภทและ
ขนาดให้เหมาะสม  ขนาดของถงัเก็บอากาศมีปริมาณท่ีเพียงพอกับลกัษณะงาน  ขนาดของท่อเมนตอ้งโต
พอท่ีจะทาํใหค้วามเร็วของอากาศไม่สูงเกินไปจนทาํใหเ้สียความดนั และสามารถแยกคอนเดนเสทไดดี้     การ
ใชง้านและการบาํรุงรักษาท่ีดี 
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6.3 เฮด (Head)  
 
การเขา้ใจถึงพลงังานของของไหลเป็นส่ิงจาํเป็นในการวิเคราะห์การทาํงานและการกาํหนดขนาดของเคร่ืองสูบ 
พลงังานของของไหลประกอบดว้ยพลงังานสามส่วนคือ พลังงานเน่ืองจากความดันของของไหล พลังงานจลน์
เน่ืองจากความเร็วของของไหล และพลังงานศักย์เน่ืองจากความสูง พลงังานทั้งสามส่วนน้ีจะมีหน่วยในการ
คาํนวณเป็นหน่วย จูล (J)  
 
เม่ือนาํพลงังานของไหลมาคาํนวณเทียบกบันํ้ าหนักของของไหล จะมีหน่วยเป็นความสูงของของไหลและ
เรียกว่า เฮด มีหน่วยเป็นเมตร (m) ในะบบ SI หรือ น้ิว (in) ในระบบองักฤษ  เฮดทั้งหมดท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ในระบบเคร่ืองสูบนํ้ าหรือ Total Dynamic Head (TDH) ประกอบดว้ย พลงังานสามส่วนของของไหลของไหล
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้และพลงังานท่ีสูญเสียไปในระหว่างการไหล กล่าวคือ เฮดความดัน เฮดความเร็ว เฮดความสูง 
และเฮดการสูญเสียรวม 
 
6.3.1 เฮดความดนั (Pressure Head, HP) 
ค่าความดนันอกจากจะบอกเป็นแรงต่อหน่ึงหน่วยพื้นท่ี เช่น นิวตนัต่อตารางเมตร (N/m2) หรือปอนด์ต่อ

ตารางน้ิว (psi) แลว้ ถา้เป็นความดนัของของเหลวกม็กัจะนิยมบอกเป็นแท่งความสูงของของเหลวท่ีจะก่อใหเ้กิด
ความดนัท่ีกาํหนดบนผิวหน้าซ่ึงรองรับแท่งของเหลวนั้น ความดนัซ่ึงบอกเป็นแท่งความสูงของของเหลวน้ี
เรียกวา่ เฮดความดนั (Pressure Head) โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งความดนั P และเฮดความดนั HP คือ 

 

 
        

  เม่ือ     คือ  นํ้าหนกัจาํเพาะ มีหน่วยเป็น N/m3 
            คือ  ความหนาแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็น kg/m3 
          g  คือ  ความเร่งเน่ืองจากแรงดึงดูดของโลก มีหน่วยเป็น m/s2 
 
6.3.2 เฮดความเร็ว (Velocity Head, HV) 
ของเหลวท่ีไหลในท่อหรือทางนํ้าเปิดดว้ยความเร็วใดๆ นั้นมีพลงังานจลนอ์ยู ่พลงังานส่วนน้ีเม่ือบอกในรูปของ
เฮดความเร็ว คือ  
 
 
 

เม่ือ  V   คือ  ความเร็วของการไหล มีหน่วยเป็น m/s 

                                                      HP  =    =                                                                          (6-1) 

                                                                   HV  =                                                                           (6-2) 
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ในขณะท่ีของเหลวไหลผ่านระบบท่อทั้งทางด้านดูดและดา้นจ่าย พลงังานหรือเฮดในการไหลส่วนหน่ึงจะ
สูญเสียไปเน่ืองจากความฝืดระหว่างของเหลวกบัผนงัภายในของท่อ และพลงังานหรือเฮดในการไหลอีกส่วน
หน่ึงจะสูญเสียไปเน่ืองจากการสูญเสียพลงังานจลน์เม่ือไหลผา่นอุปกรณ์ต่างๆ  ผลรวมของการสูญเสียพลงังาน
หรือเฮดทั้งสองส่วนน้ีรวมเรียกวา่เฮดการสูญเสียรวม 

 
6.3.4.1 การเสียเฮดความฝืดหรือการสูญเสียหลัก  

เม่ือของเหลวไหลภายในท่อจะเกิดแรงเสียดทานระหว่างผนังท่อกับของเหลว ซ่ึงแรงเสียดทานท่ีเกิดน้ีจะทาํให้
เกิดความดนัสูญเสียของของเหลวภายในท่อ การสูญเสียพลงังานในลกัษณะน้ีเรียกว่าการเสียเฮดความฝืดหรือ
การสูญเสียหลกั (Major Losses) โดยสามารถคาํนวณไดจ้ากวิธีคาํนวณของ Darcy – Weisbach 

 

 

     เม่ือ  LfH = เฮดของการสูญเสียเน่ืองจากความฝืด หรือเฮดการสูญเสียหลกั (m) 
   f = ตวัประกอบความเสียดทาน 
  L = ความยาวท่อ (m) 
  D = ขนาดวดัผา่นศูนยก์ลางท่อ (m) 
  V = ความเร็วของการไหล (m/s) 
 
ค่าตวัประกอบความเสียดทาน f ข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของท่อ ลกัษณะการไหลว่าเป็นแบบราบเรียบหรือแบบ
ป่ันป่วนและความขรุขระของผนงัท่อ () 
 
ในกรณีท่ีการไหลเป็นแบบราบเรียบ ค่าสมัประสิทธ์ิความฝืดดงักล่าวสามารถหาไดจ้ากสมการ 

     
 
 
สาํหรับการไหลเป็นแบบป่ันป่วนท่ีมีค่าเรยโ์นลดมี์ค่ามากกวา่ประมาณ 4,000 นั้น ค่าตวัประกอบความเสียดทาน 
f กจ็ะข้ึนอยูก่บัทั้ง Re และอตัราส่วนระหวา่งความขรุขระของผนงัท่อต่อความยาวของเส้นผา่ศูนยก์ลางภายใน 
 D  ค่าความขรุขระของผนงัท่อ    ข้ึนอยูก่บัชนิดของท่อดงัตารางท่ี 6.3-1 และการหาค่าตวัประกอบ
ความเสียดทาน f  นั้นสามารถหาไดจ้ากแผนภาพมูด้ี (Moody Diagram) ดงัแสดงในรูป 6.3-2  
 
  

                                                                                                                               (6-5) 

                                            f  =    (Laminar  Flow, Re  2,000)                                
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าความขรุขระข
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จากการทด

และตรงทา

 
เม่ือนาํกราฟ

ตดักนัท่ีจุด

 

รูปที ่6
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เคร่ืองสูบน

แรงเหวี่ยง 
นํ้าแบบไห

เปล่ียนพลงั

ไหลมีพลงั

ของของไห

ที ่6 การอนุรักษ์พล

ดลอง โดยการ
างเขา้ของเคร่ือ

รูปที ่6

ฟเฮดของระบ

ทาํงาน (Opera

6.3-11  จุดทาํงา

มเร็วจําเพาะแล
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ลต่อเน่ืองเหล่

งงานกลไปเป็

งานมากข้ึน  แ
หลพร้อมทั้งจะ

ลังงานสําหรับเคร่ื

นาํอตัราการไ

องสูบนํ้าท่ีค่าต่

6.3-10  กราฟคุ

บและกราฟเฮ

ation Point) ข

านของเคร่ืองสู

ละคุณลักษณะ

นบทน้ีเป็นเครื

ลตามแนวรัศมี

าน้ีไดรั้บการอ

นพลงังานภาย

และเม่ือของไห

ะอดันาํของเหล

องสูบนํา้ 

หลของป้ัมมา
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คุณลกัษณะ (กร

ดของเคร่ืองสู

องเคร่ืองสูบนํ้

สูบนํ้าคือจุดตดั

ของเคร่ืองสูบ

ร่ืองสูบนํ้ ากงัห

มี, เคร่ืองสูบนํ้
ออกแบบตามแ

ยในของของไ

หลเดินทางทะ

ลวใหไ้หลไปสู
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ดของกราฟเฮด

 
นํา้ 
หันแบบไหลต

นํ้ าไหลผสม  แ
แนวความคิดท

ไหล โดยอาศยั
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และเคร่ืองสูบน

ทาํนองเดียวกนั

ยใบจกัร  ซ่ึงห
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อยโข่งลดความ

 

ออก

สอง

า 

ยโข่ง
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แมจ้ะยงัมีเคร่ืองสูบนํ้ าท่ีทาํงานดว้ยหลกัการอ่ืนอยู่อีกหลายอย่าง เช่น สูบชกั  สูบหมุน  แต่ของไหลไม่ไหล
ต่อเน่ือง แต่อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัน้ีเคร่ืองสูบนํ้ าขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองสูบนํ้ าแบบไหลต่อเน่ือง
แทบทั้งส้ิน ไม่วา่จะใชเ้พ่ือการสูบนํ้าหรือใชใ้นงานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งสูบของเหลวอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่นํ้ า 
 
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาเคร่ืองสูบนํ้า  และในการใชเ้คร่ืองสูบนํ้าแบบไหลต่อเน่ือง  มีดงัน้ี 
(1) การนาํมอเตอร์ไฟฟ้าและ/หรือเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน หรือเคร่ืองกาํเนิดพลงัจากไอนํ้ ามาขบัสูบดว้ย

ความเร็วรอบสูง ๆ 

(2) เคร่ืองสูบนํ้ าแบบไหลต่อเน่ืองน้ีจะมีขนาดเล็กมาก เม่ือเทียบกบัเคร่ืองสูบนํ้ าแบบอ่ืน ณ จุดปริมาณการสูบ

นํ้าใกลเ้คียงกนั  นอกจากน้ีเคร่ืองสูบนํ้าแบบน้ียงัมีราคาถูกกวา่ดว้ย 

(3) สามารถใชสู้บนํ้ าในช่วงท่ีกวา้งมาก เช่น จาก 1 ลิตรต่อนาที ไปจนถึงหลายพนัลูกบาศก์เมตรต่อนาที และ

หวัความดนัท่ีไดก้มี็ตั้งแต่นอ้ยกวา่ 1 เมตร  ความสูงของนํ้าจนถึง 300 เท่าของบรรยากาศ (ประมาณเป็นความสูง

ของนํ้าประมาณ 3,000 ม.) 

(4) สูบนํ้าไดป้ระสิทธิภาพสูงในขณะท่ีอตัราการไหลมีค่าสมํ่าเสมอพอควร 

(5) ผลิตหรือสร้างไดง่้าย  ใชแ้ละซ่อมง่าย 

6.3.7.1 ค่าความเร็วจําเพาะ 
การท่ีจะศึกษาการทาํงานเชิงชลศาสตร์ของเคร่ืองสูบนํ้านั้นจะตอ้งศึกษาค่าตวัแปรท่ีสาํคญั 3 ตวัดงัน้ี 
(1) อัตราการสูบ  หรืออัตราการไหลของของไหลผา่นเคร่ืองสูบนํ้ า (Q) ซ่ึงเป็นปริมาณของไหลท่ีเคร่ืองสูบนํ้ า

สูบส่งใหต่้อช่วงเวลาปฏิบติัการ  ปกติจะวดัเป็นลูกบาศกเ์มตรต่อนาที ( m3/min)หรือ ลิตรต่อวินาที 

(2) ค่าหัวความดันรวม (H) ซ่ึงก็คือ ค่าพลงังานทั้งพลงังานความดนั  พลงังานศกัย ์ และพลงังานจลน์ของของ

ไหล  อาจหาได้จากผลต่างระหว่างค่าปริมาณพลงังานต่อหน่ึงหน่วยนํ้ าหนักของของไหล  ท่ีทางเขา้กับท่ี

ทางออก  ค่าหวัความดนัน้ีไม่ข้ึนกบัค่านํ้าหนกัจาํเพาะของของไหล และโดยปกติจะแสดงค่าเป็นเมตรของนํ้า 

(3) ค่าความเร็วรอบ (N) ซ่ึงเป็นความเร็วรอบของการหมุนของเพลาของเคร่ืองสูบ  แสดงไวเ้ป็นจาํนวนรอบต่อ

นาที (rpm) 

 

ตวัแปรไร้หน่วยท่ีสาํคญัของเคร่ืองสูบนํ้ า คือ ค่า “ความเร็วจาํเพาะ” (Ns) นั้นหาไดจ้ากสมการท่ี (1)  ตวัแปรไร้

หน่วยน้ีสามารถใชเ้ป็นเกณฑท่ี์จะกาํหนดรูปแบบของใบจกัร และค่าคุณลกัษณะอ่ืนของเคร่ืองสูบนํ้าได ้

 

 

 
                                         𝐍𝐬 = 𝑵.𝑸𝟏/𝟐𝑯𝟑/𝟒                  (6-11) 
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นํ้าท่ีมีค่าคว
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ม่ือ 𝑁  𝑄      𝐻      

วจาํเพาะท่ีคาํน

” เคร่ืองสูบนํ้ า 
ลา้ยคลึงกนัขอ

สูบนํ้าได ้ หน่
นรูปท่ี 6.3-12 

แลว้ ค่าความเร็
วจาํเพาะสูงเหม

วามเร็วจาํเพาะ

ลังงานสําหรับเคร่ื

=   ความเร็ว

  =  อตัรากา

   =  หวัความ

นวณไดน้ี้สาม

 ซ่ึงจะมีค่าเหมื
องเคร่ืองสูบนํ้ า

วยอตัราการสู

รูปที ่6.3-1

ร็วจาํเพาะตํ่าจะ

มาะท่ีจะใชสู้บ

ะสูง  จะมีใบจกั

องสูบนํา้ 
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รสูบ,  m3/min
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มารถนาํไปใช้
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บ  รูปร่างของ
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ะเป็นเคร่ืองสูบ
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กรขนาดเลก็ลง
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n 

เ้ลือกใบจกัรที

บใบจกัรท่ีรูป

วามเร็วของใบ

ใบจกัรเคร่ือง

งใบจกัรท่ีความ

บนํ้าท่ีสูบไดท่ี้

วความดนัตํ่าแต
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ร่างเหมือนกนั

บจกัรเคร่ืองสูบ
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มเร็วจาํเพาะต่า
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ต่อตัราการสูบ

าพสูงสุด หรือ
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งแต่อตัราการส

บสูง  ควรจาํไว้
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จาํเพาะน้ีหามา

ภายใตห้วัความ

วามเร็วจาํเพา
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ลผสม 

ลตามแกน 

รู

ประสิทธิภาพเค

 

เม่ือ 
 
 
 
 

                      

ความเ

จําเ

ข่ง 
ม)ี 

100

400-

1,300
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คร่ืองสูบนํ้า  ย ั
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ตารางที ่6
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6.3-3  การเลือก

แน

บชั้นเดียวหวัค

บหลายขั้นหวั

วัความดนั 4-1

วัความดนัไม่เ
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สดงในสมการที

 

ะของไหลท่ีถูก
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กชนิดเคร่ืองสูบ
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ความดนั10-15
ความดนัเกิน 5
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ชั้นเดียว 10-20
หลายขั้นหวัคว

ขั้นเดียวหวัควา
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 จาก  abs,tP

g
 > vP

g  
 

 
 

มีหน่วยเป็นความสูงเช่น เมตร หรือ ฟุต นั้นคือ NPSH คือ เฮด หรือความดนั ท่ีอยู่ในรูปของความสูงของ
ของเหลวท่ีใส่เขา้ไปหรือใหแ้ก่เคร่ืองสูบนํ้าเพื่อไม่ใหข้องเหลวกลายเป็นไอนัน่เอง 
 
 
 
 
ความดนัสมบูรณ์ = ความดนัสแตติคสมบูรณ์ + ความดนัไดนามิค 
 
 
 
 
ความดนัสแตติคสมบูรณ์ = ความดนัสแตติคเกจ Eye ของใบพดั + ความดนับรรยากาศ 
 
 
 
 
เม่ือ  Pg,1  =  ความดนัเกจท่ีตาํแหน่ง Eye ของใบพดั 
 V1 = ความเร็วท่ีตาํแหน่ง Eye ของใบพดั 
ค่าของ NPSN มี 2 ค่าคือ NPSHA (Net Position Suction Head Available) กบั NPSHR (Net Positive Suction 
Head Required) การติดตั้งจะพิจารณาเฉพาะ NPSHA สาํหรับ NPSHR เป็นหนา้ท่ีของผูผ้ลิตเคร่ืองสูบนํ้ าจะตอ้ง
ทดสอบและแสดงไวใ้นกราฟท่ีแสดงถึงสมรรถนะของเคร่ืองสูบนํ้ า (Performance Curve) เราจะเร่ิมตน้ศึกษา
วิธีการหา NPSHA สาํหรับผูติ้ดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าจะตอ้งระลึกไวเ้สมอวา่ค่าของ NPSHA มากกวา่ NPSHR เสมอ 
ตวัอยา่งการคาํนวณ NPSHA จากรูปท่ี 6.4-2 กาํหนดให้ Z เท่ากบั 3 เมตร อุณหภูมิของนํ้ าเท่ากบั 80ºC จาก
สมการอนุรักษพ์ลงังาน 
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       hs   =  ค่ายกนํ้าจากท่ีเกบ็ถึงระดบัเคร่ืองสูบนํ้า  (ถา้ตอ้งการดูดข้ึนมาจะเป็นลบ) 
       ho   = ค่าความดนัท่ีสูญเสียไปเน่ืองจากความฝืดในท่อดูด 
       hv   =  ค่าความดนัไออ่ิมตวั  

ตารางที ่6.5-1 หวัความดนับรรยากาศกบัระดบัความสูง (Ha) 

ระดบัความสูง (เมตร) 0 200 400 800 1000 
ความดนัสมับูรณ์ (เมตร) นํ้า 10.5 10.2 9.85 9.38 9.14 

ตารางที ่6.5-2  ความดนัไออ่ิมตวัของนํ้า 

ระดบัความสูง (เมตร) 0 20 40 50 60 100 
ความดนัสมับูรณ์ (เมตร) นํ้า 0.06 0.24 0.75 20.3 4.83 10.03 

 

5. กาํลงัท่ีใหน้ํ้ า  (kW)   
         Lw   =           0.163QH 
เม่ือ       =  นํ้าหนกัจาํเพาะ  ( kg /m3) 
         Q    =  อตัราการสูบ  (m3 / min) 
         H    = หวัพลงังานรวม (m) 

6.  กาํลงัท่ีเพลาขบั  (kW) 
         Lp   =          Lw / ep 
เม่ือ    Lw  =  กาํลงัท่ีใหน้ํ้ า  (kW) 
          ep   =  ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบนํ้า 

7.   กาํลงัมอเตอร์ไฟฟ้า (kW) 
         Lm  =          Lw / em 
เม่ือ    Lp  =  กาํลงัท่ีเพลาขบั (kW) 
          em  =  เป็นค่าเผือ่ไวโ้ดยประมาณ 0.1 ถึง 0.2 
           Ct =  ค่าสมัประสิทธ์ิการเร่งกาํลงัของเคร่ือง 

8.   ขนาดท่อ  (เมตร) 
D  =         0.1√Q 

เม่ือ      Q  =  อตัราการสูบ (m3/min) 
 

 
วสัดุท่ีใชส้ร้างช้ินส่วนสาํหรับการใชง้านในสภาพต่างๆ จะเลือกค่าจากกาํลงัวสัดุท่ีตอ้งใช ้และความสามารถใน
การตา้นทานการกดักร่อนและ/หรือผุกร่อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของการไหลท่ีตอ้งการ และขนาดของช้ืน
ส่วนท่ีใชง้านตอ้งใหเ้หมาะสม ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัตารางการเลือกวสัดุท่ีจะมาทาํอุปกรณ์ในระบบสูบนํ้า 
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6.6  การตรวจสอบการทาํงานและประสิทธิภาพพลังงานของเคร่ืองสูบนํา้ 
 

การใชเ้คร่ืองสูบนํ้าภายหลงัการออกแบบและติดตั้ง จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบและบาํรุงรักษาอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง
เป็นประจาํเพื่อใหเ้คร่ืองสูบทาํงานอยา่งปกติและมีประสิทธิภาพ  

6.6.1 ข้อมูลทีสํ่าคญัทีค่วรตรวจวดั 
สาํหรับขอ้มูลในระบบเคร่ืองสูบนํ้าท่ีตอ้งตรวจวดั จะประกอบดว้ยขอ้มูลเบ้ืองตน้ และขอ้มูลการใชง้านจริง โดย
ขอ้มูลท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
1. สาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเคร่ืองสูบนํ้า 
2. สาํรวจระบบสูบจ่ายนํ้าและการเปิดใชง้านจริง 
3. ตรวจวดัค่ากาํลงัไฟฟ้า 
4. ตรวจวดัค่าอตัราการไหล 
5. ตรวจวดัค่าเฮด 
6.6.1.1 การสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นของเคร่ืองสูบนํา้ 
ขั้นตอนแรกในการรวบรวมขอ้มูล คือการสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเคร่ืองสูบนํ้า เพื่อใหท้ราบถึง Spec ของ

เคร่ืองท่ีมีการใชง้าน และขอ้มูลประสิทธิภาพจากผูผ้ลิต ซ่ึงควรมีรายละเอียดในเร่ืองของ 
 ชนิดของเคร่ืองสูบนํ้ าท่ีใชง้านว่าเป็นแบบ Centrifugal หรือ Rotary เป็นตน้ พร้อมทั้งควรระบุจาํนวนชั้น 
(Stage) หรือจาํนวนลูกสูบดว้ย 
 ขนาดของเคร่ืองสูบนํ้ า เช่น พิกดักาํลงัไฟฟ้าของมอเตอร์เคร่ืองสูบนํ้ า พิกดัอตัราการไหลของนํ้ าท่ีพิกดั 
พิกดักาํลงั (เฮด) ของเคร่ืองสูบนํ้า ความเร็วรอบของเคร่ืองสูบนํ้า  
 ลกัษณะของตวัเคร่ืองสูบนํ้ า ว่าเป็นแบบเพลาตั้ง เพลานอน ชนิดของวสัดุท่ีใชท้าํใบพดัและเรือนเคร่ืองสูบ
นํ้า อุปกรณ์หรือส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงสภาพการบาํรุงรักษา 
 จาํนวน และยีห่อ้ของเคร่ืองสูบนํ้าท่ีใชง้าน 
6.6.1.2 การสํารวจระบบสูบจ่ายนํา้และการเปิดใช้งานจริง 
เพื่อใหท้ราบสภาพและลกัษณะการใชง้าน และการเดินในแต่ละเคร่ืองเคร่ืองสูบนํ้าควรมีรายละเอียดในเร่ืองของ 
 แผนผงัการจดัวางเคร่ืองสูบนํ้า และระยะเวลาการใชง้านแต่ละเคร่ือง 
 เวลาการเปิด - ปิด เคร่ืองสูบนํ้า (ชัว่โมงการทาํงาน/วนั) 
 ชนิดและคุณสมบติัของของเหลวท่ีเคร่ืองสูบนํ้าทาํการสูบนํ้า  
 อุณหภูมิท่ีตวัเคร่ือง 
6.6.1.3 การตรวจวดัค่ากําลังไฟฟ้า 
เพื่อใหท้ราบค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบนํ้าใชง้าน ซ่ึงควรมีรายละเอียดในเร่ืองของ 
 แรงดนัไฟฟ้า (Volt) 
 กระแสไฟฟ้า (Amps) 
 ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (Power Factor, PF) 
 กาํลงัไฟฟ้า (kW) 
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ผลใหก้ลไกหม
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นและช้ีแสดงค่

กรณ์ทั้งหมดขั
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ตารางที ่6.6-1 สรุปขอ้มูลท่ีควรดาํเนินการสาํรวจ 

ลําดบั 
การตรวจวดั/
วธีิการตรวจวดั 

จุดประสงค์การ

ตรวจวดั 
ค่าทีบั่นทกึ จุดตรวจวดั เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ระยะเวลา

การบันทกึ 
1 สาํรวจ ชนิด 

ขนาด จาํนวน 
ยีห่อ้และรุ่น 

เพ่ือทราบ Spec 
ของเคร่ืองท่ีมีการ

ใชง้าน และขอ้มูล
ประสิทธิภาพจาก

ผูผ้ลิต 

- พิกดักาํลงัไฟฟ้า 
   ของมอเตอร์เคร่ือง 
   สูบนํ้า 
- พิกดัอตัราการไหล 
  ของนํ้าท่ีพิกดั 
- พิกดักาํลงั (เฮด) 
  ของเคร่ืองสูบนํ้า 
- ความเร็วรอบของ 
  เคร่ืองสูบนํ้า 
- การบาํรุงรักษา 

- Name Plate 
- Performance 
Curve ของ
เคร่ืองสูบนํ้า 

 

- - 

2 สาํรวจระบบสูบ

จ่ายนํ้าและการ

เปิดใชง้านจริง 

เพ่ือทราบสภาพ

และลกัษณะการใช้

งาน และการเดิน
ในแต่ละเคร่ือง 

- จดัทาํแผนผงัการ 
  จดัวางเคร่ืองและ 
  ระยะเวลาการใช ้
  งานแต่ละเคร่ือง 
- เวลาการเปิด ปิด  
  เคร่ือง (ชัว่โมงการ 
  ทาํงาน/วนั) 

บริเวณท่ีติดตั้ง

เคร่ืองสูบนํ้า 
และระบบท่อ

ส่งจ่ายนํ้า 

- - 

3 
 

ตรวจวดัค่า

กาํลงัไฟฟ้า 
 

หาค่ากาํลงัไฟฟ้า - แรงดนัไฟฟ้า(Volt)  
- กระแสไฟฟ้า   
  (Amps) 
- Power Factor 
- กาํลงัไฟฟ้า (kW) 

ตูค้วบคุม - Power   
  Meter 

บนัทึก

ต่อเน่ืองอยา่ง

นอ้ย 1 วนั 

4 ค่าอตัราการไหล เพ่ือทราบอตัราการ

ไหลของเคร่ืองสูบ

นํ้า 

- อตัราการไหล  
 (m3/s)  

- ท่อส่งทางออก - Flow    
  Meter 

- 

5 ตรวจวดัค่าเฮด   เพ่ือหาค่าเฮดของ

เคร่ืองสูบนํ้าท่ีจุด

ใชง้านและ

เปรียบเทียบกบั

ค่าท่ีออกแบบ 

- ความดนัก่อนและ 
  หลงัเขา้เคร่ืองสูบ 
  นํ้า (bar) 
- ความสูงของระดบั 
  นํ้าท่ีทางท่อดูดถึง 
  เคร่ืองสูบนํ้า (m) 

-อ่านจากค่าท่ี
เกจวดัความดนั 

- วดัความสูง 

- เกจวดัความ   
  ดนัท่ีติดตั้งท่ี  
  ทางดูด และ 
  ทางส่ง 
- ตลบัเมตร 

บนัทึก

ชัว่ขณะ 
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ตารางที ่6.6-2 ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูลจากการตรวจวดัเคร่ืองเคร่ืองสูบนํ้า 

รายการตรวจสอบ 
การตรวจวดัคร้ังที ่

1 2 3 
ข้อมูลสํารวจเบ้ืองต้น เคร่ืองสูบนํา้ เคร่ืองที ่1 

ปี พ.ศ. 2540 
รุ่น Centrifugal TYPE 125-400 
หมายเลขเคร่ือง Pump 001 
อตัราการไหล (m3/hr) 84 -330 
เฮด (m) 40 - 60 
ความเร็วรอบ (rpm) 1450 

พกัิดมอเตอร์  
       ค่ากาํลงัไฟฟ้า (kW), Pm 55 
       แรงดนัไฟฟ้า (Volt) 380 – 416 
       กระแสไฟฟ้า (Amps) - 
       Power Factor 0.9 
ข้อมูลตรวจวดั  
       ค่ากาํลงัไฟฟ้า (kW) 50.9 51.2 50.5 
       แรงดนัไฟฟ้า (Volt) 382.00 380 381 
       กระแสไฟฟ้า (Amps) 91.6 90.5 90 
       Power Factor 0.84 0.86 0.85 
ความดนั    
         ความดนัดา้นจ่าย (bar)       5.5 5.5 5.5 
         ความดนัดา้นดูด (bar)         - - - 
ความสูงจากระดบันํา้ในถงัเก็บถงึเส้นผ่านศูนย์กลาง

เคร่ืองสูบนํา้ (m)                        
2.0 2.0 2.0 

อัตราการไหล (m3/hr ) 190 

หมายเหตุ 
1. มีการหร่ีวาลว์เพื่อลดอตัราการไหล 
2. มีการตรวจสอบและบาํรุงรักษาดี  

หาค่าเฉล่ีย 

นาํค่าไปหาค่า

เฮดรวมของ

ระบบ 



ตอนที ่2 บทที
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าพของเคร่ืองสู
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ดัพลงัไฟฟ้า (C
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ในการเดินเคร่ือ
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รสูบของเคร่ือ

ของเคร่ืองสูบ
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น เคร่ืองสูบนํ้
วัไป  สามารถ

wer Meter) 
 Flow Meter) 

น เป็นขั้นตอ
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ง กาํลงัท่ีเคร่ือ
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หข้องเหลวโดย
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ความร้อนในระ
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 6.7-1 การคาํน
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            HHP  

           HHP   

             HP    
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บั 0.746 kW ก
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ณไดจ้าก 

/ft3)  
ft3/s) 

ที (gpm) และ
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3. ระบบส่งกาํลงัดว้ยสายพานแบนมีค่าประมาณ 97 % 
4. ระบบส่งกาํลงัดว้ยสายพานรูปตวั V มีค่าประมาณ 95 % 

ประสิทธิภาพของตน้กาํลงัขบัเคร่ืองสูบนํ้าคาํนวณไดจ้าก 

 

 

     

นาํสมการ (6-16) คูณกบัสมการ (6-17) และ (6-18) เพื่อคาํนวณหากาํลงัท่ีตอ้งใหก้บัตน้กาํลงัขบัเคร่ืองสูบนํ้า 

          P Tตน้กาํลงั  = 
นกําลังองให้กับต้กําลังทีต้

ลิกกําลังไฮดรอ
 

  

    

                
ตวัอย่างที ่6-5 เคร่ืองสูบนํ้ามีอตัราการไหล Q=0.01 m3/s และเฮดรวม 26.73 เมตร จงหาขนาดกาํลงัของมอเตอร์
ตน้กาํลงัขบัเคร่ืองสูบนํ้าท่ีขบัเคร่ืองสูบนํ้าโดยตรง ถา้กาํหนดใหป้ระสิทธิภาพของเคร่ืองสูบนํ้าและมอเตอร์ตน้

กาํลงัขบัเคร่ืองสูบนํ้ามีค่าเท่ากบั 75% และ 78% ตามลาํดบั จงหาขนาดกาํลงัของมอเตอร์ตน้กาํลงัขบัเคร่ืองสูบ
นํ้า 

วธีิทาํ กาํลงัไฮดรอลิกของเคร่ืองสูบนํ้าคาํนวณไดจ้ากจาก       

PH  =  
1000

TDHQ   

แทนค่า Q=0.01 m3/s  TDH =26.73 m และนํ้ าหนกัจาํเพาะของนํ้า = 9810 N/m3 

              PH  =  
1000

73.2601.09810      =   2.62   kW 

ขนาดกาํลงัของมอเตอร์ตน้กาํลงัขบัเคร่ืองสูบนํ้าคาํนวณไดจ้าก 

กาํลงัของมอเตอร์ตน้กาํลงัขบัเคร่ืองสูบนํ้า  = 
ต้นกาํลัง

ลิกกาํลังไฮดรอ

 P

 

              =  
78.075.0

62.2


  =  4.48  kW 

              =  
746.0

48.4            =   6       แรงมา้  

 
 

                                                         ต้นกําลัง  =                                     (6-30) 

             กําลังทีต้่องให้กับต้นกําลัง  =                (6-31) 
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ข. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพดัเปล่ียนไป  

เน่ืองจากช่วงการทาํงานของเคร่ืองสูบนํ้าแบบ Centrifugal นั้นกวา้งขวางมาก บริษทัผูผ้ลิตไม่สามารถผลิต

ใบพดัใหพ้อเหมาะกบัความตอ้งการใชง้านทุกขนาดได ้ ดงันั้นสาํหรับเรือนเคร่ืองสูบนํ้า (Casing) ขนาดหน่ึง 
ผูผ้ลิตจะออกแบบใหใ้ชไ้ดก้บัใบพดัหลายๆ ขนาด เช่น ใชไ้ดก้บัใบพดัขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 8 ถึง 12 น้ิว เป็น
ตน้ และถา้การทาํงานของใบพดัท่ีมีไม่เหมาะกบัความตอ้งการ เช่น ท่ีอตัราการสูบขนาดหน่ึง ใบพดัขนาด 10 
น้ิวจะใหเ้ฮดมากเกินไป แต่ถา้ใชใ้บพดัขนาด 9 น้ิว กจ็ะไดเ้ฮดนอ้ยเกินไป ในกรณีน้ีกจ็าํเป็นตอ้งคาํนวณหา
ขนาดท่ีเหมาะสมแลว้เจียร (Trim) ใบพดัขนาด 10 น้ิวลงมาใหพ้อดีกบัความตอ้งการ เป็นตน้ 
  
6.7.5.1  เม่ือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพดัมีค่าคงทีแ่ต่มีการเปล่ียนแปลงรอบความเร็ว 
 
 
 
 
 

     

 

เม่ือ Q1, H1 และ Bhp1 เป็นอตัราการสูบ เฮด และกาํลงัขบัท่ีเคร่ืองสูบนํ้ าตอ้งการ (Brake Horsepower) เม่ือใบพดั
หมุนดว้ยอตัราเร็ว N1 ตามลาํดบั และ Q 2, H2 และ Bhp2 เป็นอตัราการสูบ เฮด และกาํลงัขบัท่ีเคร่ืองสูบนํ้ า
ตอ้งการ เม่ือความเร็วการหมุนของใบพดัเปล่ียนไปเป็น N 2  

ความสัมพนัธ์ทั้ง 3 สมการขา้งบนน้ี ถือว่าประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองสูบนํ้ าจะไม่เปล่ียนไปตามรอบ
ความเร็วท่ีเปล่ียนไป ขอ้สมมุติดงักล่าวน้ีจะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงถา้หากรอบความเร็วเปล่ียนไม่เกิน 25 
เปอร์เซ็นตข์องรอบความเร็วท่ีไดอ้อกแบบไว ้ สมการท้ังสามข้างบนนี ้ใ ช้ได้กับเคร่ืองสูบแบบ Centrifugal ทุก
ประเภท ไม่ว่าใบพัดจะเป็นแบบ Radial Flow, Mixed Flow, Axial Flow หรือ Regenerative Turbine  

เม่ือรอบการหมุนของใบพดัเปล่ียนแปลง กราฟ H-Q จะยงัคงรักษารูปร่างลกัษณะของเส้นคงเดิมแต่เฮดจะเล่ือน
สูงข้ึนหรือเล่ือนตํ่าลง ดงัตวัอยา่งท่ีแสดงดงัรูปท่ี 6.7-7 ในกรณีท่ีมีขอ้มูลเช่นรูปน้ีอยู ่การหาผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงความเร็วของใบพดัจะทาํไดถู้กตอ้งดีกวา่การใชส้มการดา้นบน 

                                                               =         (6-32) 

                      =        (6-33) 

                  =        (6-34) 
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บซ่ึงหมุนดว้ยอ
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ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการควบคุมความเร็วรอบของเคร่ืองสูบนํ้าคือ 
-  ทาํใหก้ารใชเ้คร่ืองสูบนํ้าสอดคลอ้งกบัอตัราการไหลท่ีตอ้งการตลอดเวลา 
-  สามารถควบคุมอตัราการไหลของเคร่ืองสูบนํ้าอย่างไดผ้ล 
-  ลดพลงังานสูญเสียจากการหร่ีวาลว์ของเคร่ืองสูบนํ้า 
-  เร่ิมเดินเคร่ือง ไดอ้ย่างน่ิมนวล 
การใชเ้คร่ืองสูบนํ้าท่ีปรับความเร็วรอบเพ่ือใหเ้กิดการประหยดัมากท่ีสุด จะข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
-  ความตอ้งการใชน้ํ้ ามีการเปลี่ยนแปลงและทาํงานตํ่ากวา่อตัราการไหลสูงสุดเป็นระยะเวลานาน 
-  กรณีท่ีความเสียดทานของระบบส่วนใหญ่เกิดจากความเสียดทานความดนัสถิตตํ่าผลท่ีตามมาทาํใหเ้คร่ืองสูบ
นํ้าทาํงานท่ีระดบัความเร็วตํ่าลง ดงัรูปท่ี 6.8-1  
ขอ้ควรพิจารณาในการใชอ้ินเวอร์เตอร์ในการควบคุมรอบเคร่ืองสูบนํ้า 
1. อินเวอร์เตอร์แบบ PWM (Pulse Width Modulated) เป็นอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบท่ีใชก้บัระบบเคร่ืองสูบนํ้ า
ท่ีพบมากท่ีสุด แมจ้ะมีอินเวอร์เตอร์แบบอื่นๆ  ดว้ย อินเวอร์เตอร์แบบ PWM มีประสิทธิภาพและกาํลงัสูญเสียใน
อุปกรณ์ตํ่ า  และกรณีท่ี เค ร่ืองสูบนํ้ าขับ เคลื่ อนด้วยความเ ร็วคงท่ี  (กรณีนั้ นอาจไ ม่จํา เ ป็นต้องใ ช ้  
อินเวอร์เตอร์) ศกัยภาพของการประหยดัจากการใชอ้ินเวอร์เตอร์จะสูงเม่ือการขบัเคลื่อนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไม่
มีประสิทธิภาพ 
2. การควบคุม VSD อาจทาํไดโ้ดยปรับดว้ยคนหรือแบบอตัโนมติัข้ึนอยู่กบัสัญญาณควบคุม อุปกรณ์เคร่ืองวดั
ในระบบ เช่น อุปกรณ์วดัอตัราการไหล อุปกรณ์วดัความดนั และบางกรณีอาจจาํเป็นตอ้งใช้อุปกรณ์แปลง
สญัญาณ (Interfacing) ถา้สญัญาณท่ีส่งมาไม่ไดม้าตรฐาน 
3. ในระบบท่ีมีเคร่ืองสูบนํ้ าหลายเคร่ืองทาํงานขนานกนั เคร่ืองสูบนํ้ ามกัจะทาํงาน ท่ีความเร็วรอบ   เท่ากนั
เพ่ือให้มีจุดทาํงานเดียวกนั ในกรณีน้ีสามารถใช้อินเวอร์เตอร์แยกสําหรับเคร่ืองสูบนํ้ าแต่ละเคร่ืองและใช้
สัญญาณควบคุมเดียวกนัหรือใชก้บัเคร่ืองสูบนํ้ าบางเคร่ือง ในขณะเคร่ืองท่ีเหลือทาํงานท่ีความเร็วคงท่ี แมว้่า
ช่วงของการควบคุมความเร็วจะจาํกดักต็าม (ข้ึนอยู่กบัความตา้นทานของระบบ) 
4. VSD จะมีราคาค่อนขา้งสูงแต่ก็มีการปรับราคาลดลงมาบา้งแลว้ ย่ิงไปกว่านั้นผลท่ีไดจ้ากการประหยดั
ค่าใชจ่้ายจะใหผ้ลตอบแทนกลบัมาในระยะสั้น 
5. ถา้เคร่ืองสูบนํ้าเดินเคร่ืองดว้ยอตัราการไหลท่ีมากกวา่ความตอ้งการและตอ้งการอตัราการไหลท่ีคงท่ี แสดงว่า
เคร่ืองสูบนํ้ ามีขนาดใหญ่เกินไป ดงันั้นการเลือกเคร่ืองสูบนํ้ าท่ีมีขนาดเลก็ลงหรือปรับแต่งใบพดัให้มีขนาดเล็ก
ลงอาจจะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกวา่การใช ้VSDโดยเฉพาะอย่างย่ิงถา้มีความตอ้งการเปลี่ยนแปลงไม่มากนกั 
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ลังงานสําหรับเคร่ื

นํ้าท่ีสึกหรอกล
วมถึงการเปลี่ย
ะยะช่องวา่งต่าง

ร่ืองสูบนํ้ าจะล
ของเคร่ืองสูบ
พสูงข้ึนเพียงเ
ะลดลง ถา้ทาํ
กท่ีสุด ดงัแสด

สริมการประห
กรองท่ีบริเวณ
นการไหลยอ้น
างๆ  

รูปที ่6.8-2 กา

องสูบนํา้ 

ลบัมาสมบูรณ์แ
ยนช้ินส่วนหมุ
งๆ  ภายในโคร

ลดลงจากช่วงที
นํ้ าส่วนใหญ่แ
เล็กน้อยก็ถือว
การซ่อมบาํรุง
ดงในรูปท่ี 6.8-

หยดั 
ณท่อทางเขา้ขอ
กลบั (Check V

ารซ่อมบาํรุงท่ี
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ณ์และมีประสิท
มุน  (ใบพดัแล
รงสร้างของเครื

ท่ีติดตั้งใหม่ ป
แลว้เป็นค่าใชจ้
ว่า คุม้ค่าในกา
งใหญ่ควรปรั
-2 

องเคร่ืองสูบอย
Valve) อย่างส

ท่ีมีผลต่อคุณลกั

ธิภาพใกลเ้คียง
ละแหวน) แบ
ร่ืองสูบนํ้าจะไ

ประโ ยชน์ท่ีได้
จ่ายในการเดิน
ารปรับปรุง แล
ับอตัราการไห

ย่างสมํ่าเสมอ 
สมํ่าเสมอ 

กษณะสมบติั 

งกบัตอนเร่ิมต้
บร่ิง และประเ
ม่เหมือนช่วงติ

จ้ากการซ่อมใ
เคร่ืองโดยรวม
ละมีขอ้สังเกต
หลให้ตํ่าลงมา

ตน้  อย่างนอ้ยท
ก็น อย่างไรก็
ติดตั้งใหม่   

ใหญ่ ควรพิจา
มตลอดการใช้
ตว่า เคร่ืองสูบ
าจากจุดทาํงาน

 

ท่ีสุด
ก็ตาม 

ารณา
ชง้าน 
นํ้ าท่ี   
นเดิม 



 

 

6.8.
(1) 
ไดมี้
กดัก
งาน
ระย

การ
การ
ของ
น้อย
ดงัน

การ
เพ่ือ
จาก

สรุป
-  ป
-  มี
-  ยืด
   ไม

.3 การปรับปรุ
การเคลือบผิว

มีการพฒันากลุ
กร่อน/การกดัเ
นกบัของเหลว
ยะช่องวา่งต่างๆ

รเคลือบผิวเพ่ือ
รกดักร่อนและ
งวิธีน้ีก็เพ่ือปรั
ยท่ีสุดขณะท่ีอ
นั้นการเคลือบผ

รเคลือบผิวเพ่ือ
อลดความสูญเ
กการเสียดทาน

ปประโยชนท่ี์ไ
ปรับปรุงประสิ
มีความคงทนต่อ
ดือายุการทาํงา
ม่ไดเ้คลือบพ้ืน

 

งอุปกรณ์  
วภายใน 
ลุ่มของวสัดุท่ีใ
เซาะ วสัดุเคลือ
ท่ีมีฤทธ์ิกดักร
ๆ  ภายในเคร่ือ

อลดการเสียดท
ะการกดัเซาะ แ
รับพ้ืนผิวให้มีค
อตัราความเร็
ผิวดว้ยวิธีน้ีจะ

อเพ่ิมประสิทธิ
สียจากการเสี

นท่ีใบหมุน ดงัรู

ไดรั้บเพ่ิมอย่าง
ทธิภาพของเค
่อการกดักร่อน
านใหมี้ประสิท
นผิว 

รูปที ่6

ใชส้าํหรับเคลื
อบผิวประเภท
ร่อน วสัดุเคลือ
งสูบนํ้าเปลี่ยน

ทานแมว้่าจะมี
แต่ก็ยงัเป็นวิธี
ความเรียบมาก
วของนํ้ าสูง  ซึ
ะทาํใหมี้ประสิ

ธิภาพเคร่ืองสูบ
ยดทานหลกั ซึ
รูปท่ี 6.8-3 

งมีประสิทธิภา
คร่ืองสูบนํ้าทาํใ
นบนช้ินส่วนที
ทธิภาพสูงและ

.8-3 การเคลือ
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ือบผิวเพ่ือปรับ
ทน้ีเหมาะสาํหรั
อบผิวจะช่วยเ
นแปลง 

มี ประสิทธิภา
ธีท่ีสามารถนาํ
กท่ีสุด (เม่ือเป
ซ่ึงวิธีน้ีจะทาํใ
สิทธิภาพเพ่ิมม

บนํ้ ามกัจะเคลื
ซ่ึงก็คือ ความ

าพจากการเคลื
ใหต้น้ทุนของ
ท่ีไดเ้คลือบพ้ืนผ
ะทาํใหอ้ายุการ

บผิวท่ีมีผลต่อ

คู่ม

 

 

บปรุงคุณสมบั
รับเคร่ืองสูบนํ้
คลือบป้องกนั

พในการลดกา
มาใชเ้พ่ือป้อง
ปรียบเทียบกบั
ให้เคร่ืองสูบน
ากข้ึน 

ลือบเฉพาะโคร
มสูญเสียท่ีผิวข

ลือบผิว ไดแ้ก่ 
การเดินเคร่ือง
ผิวไว ้
รใชง้านยาวข้ึน

คุณลกัษณะสม

มือผู้รับผดิชอบด้า

บติัของพ้ืนผิวข
าท่ีเสียหายรุนแ
นไม่ให้พ้ืนผิวถู

ารกดักร่อนไม
งกนัการกดักร่
บพ้ืนผิววสัดุเดิ
นํ้ ามีความดนัแ

รงเคร่ืองสูบนํ้
ของโ ครงเคร่ือ

งลดลง 

นเม่ือเปรียบเทีย

 
มบติัของป๊ัมนํ้

านพลังงาน (โรงง

ของวสัดุดั้งเดิม
แรงอนัเน่ืองม
ถูกกดักร่อนแ

ม่เท่าสารเคลือ
ร่อนไดดี้ จุดปร
ดิม) และเกิดกา
และอตัราการ

ํ้ าและดา้นนอก
งสูบนํ้ าและค

ยบกบัเคร่ืองสู

นํ้า 

งาน)  พ.ศ. 2562 

มเพ่ือลดการ
มาจากการใช้
ละไม่ทาํให้

บผิวเพ่ือลด
ระสงคห์ลกั
ารเสียดทาน
รไหลสูงข้ึน 

กของใบพดั
ความสูญเสีย

บนํ้าท่ี  

                  



ตอนที ่2 บทที

 

(2) การเป
เคร่ืองสูบนํ้

การใชง้านม

การเปลี่ยน
ไหลอยู่เสม
อตัราการไ

(3) การใช้
การใชเ้คร่ือ
-   เคร่ืองสู
-   เคร่ืองสู
-   มีการใช้
ติดตั้งวาลว์
ลงกวา่ท่ีออ

ที ่6 การอนุรักษ์พล

ปลี่ยนขนาดของ
นํ้าท่ีใชก้นัอยูท่ ั่

มีประสิทธิภาพ

นขนาดของใบพ
มอ จะทาํให้ไม
หลเท่าเดิมในร

รูปที ่

ชเ้คร่ืองสูบนํ้าที
องสูบนํ้าท่ีมีขน
บนํ้ามีขนาดให
บนํ้ามีประสิท
ชพ้ลงังานสูง น
วควบคุมการไ
อกแบบเพ่ือให้

ลังงานสําหรับเคร่ื

งใบพดั 
ัว่ไปในอุตสาห

พสูงท่ีสุด ดงัแ

พดัจะช่วยประ
ม่สามารถทาํง
ระดบัของควา

 6.8-4  ผลการ

ท่ีมีขนาดเลก็ลง
นาดเลก็ลงจะคุ
หญ่เกินกวา่ภา
ทธิภาพนอ้ยกวา่
นัน่คือ เม่ือเคร่ื
หลเพ่ือควบคุม

หส่้งจ่ายนํ้าดว้ย

รูปที ่6.8-

องสูบนํา้ 

หกรรมใชก้บัใ

แสดงในรูปท่ี 6

ะหยดัพลงังาน
งานไดท่ี้ประสิ
มดนัตํ่า ทาํให้

ลดขนาดของใ

ง 
คุม้ค่า ถา้ 
ระสูงสุดของเ
า่ 80%  ณ ระดั
องสูบนํ้ าขนา
มอตัราการไห
ยอตัราการไหล

-5 ผลจากการใ
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ใบพดัไดห้ลาย

6.8-4 

นจากการสูบนํ้
สิทธิภาพสูงสุด
หมี้การใชพ้ลงัง

ใบพดัต่อ คุณลั

คร่ืองสูบนํ้ามา
ดบัของภาระโห
ดใหญ่เดินเครื
หลใหไ้ดต้ามค
ลเท่าเดิมแต่ดว้ย

ใชเ้คร่ืองสูบนํ้า

ยขนาด โดยใบ

นํ้ าได ้เช่น ถา้เค
ด  จึงอาจนาํใบ
งานลดลง 

 

ลกัษณะสมบติั

าก 
หลดสูงสุด 
ร่ืองเป็นระยะเ
ความตอ้งการ อ
ยประสิทธิภาพ

 

าท่ีมีขนาดเลก็

บพดัท่ีมีขนาดใ

คร่ืองสูบนํ้ าหรี
บพดัขนาดเล็ก

เคร่ืองสูบนํ้า 

วลานาน เช่น
อาจใชเ้คร่ืองสู
พท่ีสูงข้ึน ดงัแ

ลง 

ใหญ่ท่ีสุดจะทํ

ร่ีวาลว์ ควบคุม
กมาใชเ้พ่ือทาํ

น ถา้เคร่ืองสูบ
สูบนํ้ าท่ีมีขนาด
แสดงในรูปท่ี 6

 

ทาํให้

มการ
ให้มี

นํ้ าท่ี
ดเล็ก
6.8-5 



 

 

  (4) ม

ปกติ
การ
มอเ
ค่าตั

6.8.
-  ก
ประ
ค่าป
เปรี
-   ก
และ
ตนั 
คาํน

-   ก
บนั
เห็น
ตอ้ง

มอเตอร์ไฟฟ้าป

ติการขบัเคลื่อ
รใชม้อเตอร์ไฟ
ตอร์ไฟฟ้ามาต
ตวัประกอบกาํล

รูปที ่6.8

.4 การจัดการต
ารตรวจวดัปร
ะเมินประสิทธิ
ประสิทธิภาพไ
รยบเทียบกบัคุณ
การติดตามตรว
ะท่อส่งของเค ื
 ความสามารถ
นวณค่าใชจ่้ายใ

การติดตามตรว
ทึกค่าการใชง้
นศกัยภาพในก
งการ  การร่ัวข

ประสิทธิภาพสู

นของมอเตอร
ฟฟ้าประสิทธิภ
ตรฐานทัว่ๆ  ไ
ลงั (PF) ใหสู้ง

8-6 การเปล่ียน

ตรวจสอบ 
ระสิทธิภาพขอ
ธิภาพของเคร่ือ
ไดโ้ดยตรงเพีย
ณสมบติัเคร่ือง
วจวดัการทาํงา
ร่ืองสูบนํ้ าทุกเ
ถในการทาํงาน
ในการเดินเคร่ื

วจวดัการทาํงา
านดว้ยคอมพิว
การ ปรับการเดิ
ของนํ้า 

สูง 

ร์ไฟฟ้าจะมีปร
ภาพสูง (Highe
ไปประมาณ 3 
งข้ึน ดงัรูปท่ี 6.

นแปลงประสิท

องเคร่ืองสูบนํ้า
องสูบนํ้ามีไม่ม
ยงวดัอุณหภูมิแ
งสูบนํ้าตามท่ีผู
านของเคร่ืองสู
เคร่ืองและติดต
นของเคร่ืองสู
ร่ืองสูบนํ้า 

านของระบบสํ
วเตอร์  ซ่ึงมีคว
ดินเคร่ืองสูบนํ้า
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ระสิทธิภาพสูง
er Efficiency M
 เปอร์เซ็นต ์น
.8-6 

ทธิภาพของมอ

าเป็นเร่ืองท่ีมีค
มากนกั  จึงมีกา
และความดนัต
ผูผ้ลิตใหร้ายละ
สูบนํ้า  จะเป็นป
ตั้งแอมป์มิเตอ
สบนํ้ าเม่ือเปรีย

สาํหรับเคร่ืองสู
วามสามารถใน
าใหส้อดคลอ้ง

คู่ม

 

 

งกว่าเคร่ืองสูบ
Motor : HEM
นอกจากน้ีมอเต

เตอร์มาตรฐาน

ความยุ่งยากและ
ารพฒันาเทคนิ
ตกคร่อมเคร่ือง
ะเอียดไว ้
ประโยชนอ์ย่า
อร์สาํหรับมอเต
ยบเทียบกบัคุณ

สูบนํ้าขนาดให
นการควบคุมก
งกบัความตอ้งก

มือผู้รับผดิชอบด้า

บนํ้ าท่ีมอเตอร์
S) ซ่ึง HEMS 
ตอร์ไฟฟ้าประ

 

นและมอเตอร์ป

ะขอ้จาํกดัมาก
นิคทางเทอร์โม
สูบนํ้า ผลท่ีได้

งมากถา้ติดตั้ง
ตอร์ไฟฟ้า  เพื
ณลกัษณะสมบั

หญ่จะมีความคุม้
การเดินเคร่ืองสู
การการใชน้ํ้ า 

านพลังงาน (โรงง

ร์นั้นขบัโดยเฉ
 จะมีประสิทธิ
ะสิทธิภาพสูง

ประสิทธิภาพส

กมาย  ทาํใหโ้อ
มไดนามิกส์มาค
ดส้ามารถนาํไป

งมาตรวดัความ
พ่ือใหแ้น่ใจว่าท
บติัของเคร่ืองสู

คม้ค่าท่ีจะใชร้ะ
สูบนํ้าไดอ้ีกดว้
  การสูบนํ้าเกิน

งาน)  พ.ศ. 2562 

พาะอย่างย่ิง
ธิภาพสูงกว่า
ยงัปรับปรุง

สูง 

อกาสในการ
คาํนวณหา
ป

มดนัท่ีท่อดูด
ท่อดูดไม่อุด
สูบนํ้ า   การ

ะบบติดตาม
วย  ทาํให้
นความ

                  



ตอนท่ี 2 บทที ่6 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับเคร่ืองสูบนํา้  
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6.9 การตรวจวนิิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบเคร่ืองสูบนํ้านั้น เหตุของการสูญเสียพลงังาน ดงันั้นควรทาํการตรวจวินิจฉยัเพื่อหา
ส่ิงผดิปกติ เพื่อทาํการแกไ้ขอยา่งสมํ่าเสมอดงัตาราง 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
1. ตรวจสอบการทาํความสะอาด

กรอง (Strainer ) 
 

Strainer ตนัส่งผลใหแ้รงดนัดา้นดูด
ลดลงจากเดิมและอตัราการไหลของ

นํ้าลดลง ทาํใหป้ระสิทธิภาพเคร่ือง
สูบนํ้าลดลง 

• ทาํความสะอาดเป็นประจาํโดย

ดูจากสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง 

2. ตรวจสอบเสียงการทาํงานของ

เคร่ืองสูบนํา้ 
ป๊ัมเสียงดงัผดิปกติทาํให ้
ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบนํ้าลดลง 

• ใบพดัแตกหกั 
• ลูกปืนชาํรุด 
• Strainer ตนั 
• ปริมาณนํ้าดา้นดูดนอ้ยเกินไป 
• มีอากาศในตวัเคร่ืองสูบนํ้า 

3. ตรวจสอบการส่ันของเคร่ืองสูบ

นํา้ 
เคร่ืองสูบนํ้าสัน่ผดิปกติ • น๊อตยดึต่างๆ หลวมคลอน 

• ใบพดัเสียสมดุล 
• ลูกปืนชาํรุด 
• ระบบส่งกาํลงัไม่ไดศู้นย ์

4. ตรวจสอบผลต่างของความดนั

ของนํา้ทางเข้าและทางออกของ

เคร่ืองสูบนํา้   แต่ละชุด 

เคร่ืองสูบนํ้าท่ีมีผลต่างของความดนั

นํ้าทางเขา้และออกสูงกวา่ชุดอ่ืนจะมี

ประสิทธิภาพตํ่ากวา่ 

• แกไ้ขเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีผลต่าง

ของความดนัของนํ้าทางเขา้และ

ทางออกสูงกวา่ชุดอ่ืนเพราะ 
อตัรการไหลของนํ้านอ้ยกวา่ชุด

อ่ืน 
5. ตรวจสอบความดนันํา้ทีจุ่ดใช้

งานไกลสุด 
จุดใชง้านไกลสุดควรมีความดนัสูง

กวา่ความตอ้งการไม่เกิน 0.5 Barg 
• ลดความดนัในการส่งนํ้าของ

เคร่ืองสูบนํ้าจะทาํใหอ้ตัราการ

ส่งนํ้าของเคร่ืองสูบนํ้าเพิ่มข้ึน 
6. ตรวจสอบมีการเดนิเคร่ืองสูบ

นํา้แต่ละชุดสลับไปมาหรือไม่ 
(ตรวจวดัประสิทธิภาพแต่ละ
ชุด) 

 

เคร่ืองสูบนํ้าแต่ละชุดมี

ประสิทธิภาพไม่เท่ากนัโดยตรวจวดั

อตัราการไหลและพลงัไฟฟ้าท่ี

เคร่ืองสูบนํ้าแต่ละชุดแลว้

เปรียบเทียบค่า GPM/kW  

• เลือกเดินเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีมี       
ประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั 

• แกไ้ขขอ้ต่อขอ้งอของเคร่ืองสูบ

นํ้าชุดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า 
• แกไ้ขความผดิปกติของเคร่ือง

สูบนํ้าชุดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า 
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7. ตรวจสอบมีการเดนิกลุ่มเคร่ือง

สูบนํา้สลับกันไปมาหรือไม่ 
กลุ่มเคร่ืองสูบนํ้าท่ีมีสดัส่วน

ระหวา่งอตัราการไหลต่อพลงัไฟฟ้า

ท่ีใชสู้งสุดเป็นกลุ่มเคร่ืองสูบนํ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพรวมสูงสุด 

• ตรวจวดัอตัราการไหลและพลงั

ไฟฟ้ารวมของแต่ละกลุ่มเคร่ือง

สูบนํ้าเพื่อจดัทาํแผนการเดิน

กลุ่มเคร่ืองสูบนํ้าท่ีมี GPM/kW 
สูงสุดใหม้ากกวา่กลุ่มอ่ืน 

• แกไ้ขการเช่ือมต่อท่อเขา้ออก

เคร่ืองสูบนํ้า จากตวัทีเป็น ตวั
วายและขยายขนาดท่อร่วม

เพื่อใหค้วามดนัตกของเคร่ือง

สูบนํ้าแต่ละชุดใกลเ้คียงกนั 
• แกไ้ขเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีมี              

ประสิทธิภาพตํ่า 
8. ตรวจสอบประวตักิารซ่อม

บํารุงรักษาเคร่ืองสูบนํา้แต่ละ

ชุด 

เคร่ืองสูบนํ้าท่ีผา่นการซ่อมบาํรุง

ใหม่จะมีประสิทธิภาพสูงกวา่เคร่ือง

สูบนํ้าท่ีไม่ผา่นการซ่อมบาํรุง 

• เลือกใชง้านเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี

ผา่นการซ่อมบาํรุงใหม่ใหม้าก 
• ทาํแผนการซ่อมบาํรุงตามความ

เหมาะสม 
9. ตรวจสอบว่ามีการหร่ีวาล์ว

ทางเข้าหรือทางออกของเคร่ือง

สูบนํา้หรือไม่ 

ไม่ควรใชเ้คร่ืองสูบนํ้าขนาดใหญ่

แลว้ทาํการหร่ีวาลว์เพราะ

ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบนํ้าจะลดลง 

• ลดขนาดใบพดัเคร่ืองสูบนํ้า 
• ลดความเร็วรอบเคร่ืองสูบนํ้า 
• ลดขนาดเคร่ืองสูบนํ้าและ

มอเตอร์ 
10. ตรวจสอบอุณหภูมิผวิมอเตอร์ มอเตอร์ท่ีมีอุณหภูมิผวิสูงกวา่ชุดอ่ืน

เป็นมอเตอร์ท่ีใชก้ระแสไฟฟ้ามาก 
และประสิทธิภาพตํ่า 

• ควรใชง้านเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี

มอเตอร์มีอุณหภูมิผวิสูงให้

นอ้ยลง และวิเคราะห์หาสาเหตุ 
• เปล่ียนไปใชม้อเตอร์

ประสิทธิภาพสูง 
11. ตรวจวดักระแสไฟฟ้าทีม่อเตอร์

เคร่ืองสูบนํา้แต่ละชุดใช้ 
มอเตอร์ชุดท่ีใชก้ระแสมากเป็น

มอเตอร์ท่ีใชพ้ลงังานมาก 
• ควรใชง้านเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี

มอเตอร์ใชก้ระแสไฟฟ้าสูงให้

นอ้ยลง 
• เปล่ียนไปใชม้อเตอร์        

ประสิทธิภาพสูง 
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12. ตรวจสอบประวตักิารซ่อม

มอเตอร์ 
มอเตอร์ชุดท่ีเคยไหมจ้ะมี

ประสิทธิภาพลดลงโดยการไหมแ้ต่

ละคร้ังประสิทธิภาพลดลงประมาณ 
4% 

• ควรใชง้านเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี

มอเตอร์เคยไหมใ้หน้อ้ยลง 
• เปล่ียนไปใชม้อเตอร์        

ประสิทธิภาพสูง 
• นาํมอเตอร์ชุดอ่ืนมาเปล่ียน 

13. ตรวจสอบพลังไฟฟ้าทีม่อเตอร์
ใช้เทยีบกับพกัิด 

มอเตอร์ใชง้านท่ีภาระไม่ตํ่ากวา่ 
80% ของพิกดั โดยภาระท่ีตํ่ากวา่ 
80% ในทุกๆ 10% ประสิทธิภาพ
ของมอเตอร์จะลดลงประมาณ 1% 

• หามอเตอร์ในโรงงานท่ีมีขนาด

เหมาะสมมาเปล่ียน 
• เปล่ียนมอเตอร์ใหม่ท่ีมีขนาด

เหมาะสม 
14. ตรวจสอบตาํแหน่งตดิตั้งเคร่ือง

สูบนํา้ 
ระบบท่อดูดและระบบท่อส่งควร

สั้นท่ีสุด เพื่อลดการสูญเสียความดนั
ในระบบและเพิ่ม                   
ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบนํ้า 

• ระบบท่อดูดและระบบท่อส่ง

ควรสั้นท่ีสุด เพื่อลดการสูญเสีย
ความดนัในระบบและเพ่ิม

ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบนํ้า 
15. ตรวจสอบขนาดท่อและจํานวน

ข้อต่อข้องอ 
ขนาดท่อเลก็และขอ้ต่อขอ้งอมาก 
การสูญเสียความดนัในระบบสูง 

• ปรับปรุงเพ่ิมขนาดท่อและลด

ขอ้ต่อขอ้งอ 
• ติดตั้งท่อเพิ่มเติมจากเดิม 

16. ตรวจสอบการเช่ือมต่อระบบ
ท่อของเคร่ืองสูบนํา้ 

การต่อเคร่ืองสูบนํ้าแบบขนานกนั

ควรเช่ือมต่อท่อเขา้ท่อร่วม (Header) 
แบบตวัวาย และท่อร่วมควรมีขนาด
ใหญ่เพียงพอ จะส่งผลใหอ้ตัราการ
ไหลของนํ้าเพิม่ข้ึนในขณะท่ี

เดินเคร่ืองสูบนํ้าหลายชุดพร้อมกนั 

• ปรับปรุงการเช่ือมต่อท่อแบบ

ตวัทีเป็นตวัวาย 
• เพิ่มขนาดท่อร่วม หรือเพิ่ม

จาํนวนท่อร่วม 

17. ตรวจสอบการใช้ความดนันํา้ใน
โรงงาน 

อุปกรณ์ส่วนใหญ่ใชค้วามดนัตํ่า 
ควรลดความดนัท่ีป๊ัมลงจะส่งผลให้

ประสิทธิภาพป๊ัมสูงข้ึนและการ

ร่ัวไหลในระบบลดลง 

• ลดความดนัป๊ัมลงโดยทาํการ

ติดตั้งป๊ัมเพ่ิมความดนัขนาดเลก็

(Booster Pump)ใหก้บัอุปกรณ์
ส่วนนอ้ยท่ีตอ้งการความดนันํ้า

สูง 
18. ตรวจสอบการร่ัวของนํา้ใน

ระบบ 
เม่ือปิดอุปกรณ์ใชน้ํ้ าทั้งหมดมิเตอร์

นํ้าจะตอ้งไม่หมุน 
• ซ่อมจุดร่ัวไหลของนํ้าทั้งหมด 

19. ตรวจสอบการเปิดนํา้ทิง้ไว้ อุปกรณ์ใชน้ํ้ าทั้งหมดจะตอ้งไม่มี

การเปิดนํ้าท้ิงไว ้
• รณรงคใ์หผู้ใ้ชน้ํ้ าช่วยกนัดูแล 
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20. ตรวจสอบมีการใช้หัวฉีด

ประหยดันํา้หรือไม่ 
หวัฉีดประหยดันํ้าจะลดการใชน้ํ้ า

ประมาณ 50% 
• ติดตั้งหวัฉีดประหยดันํ้า 

21. ตรวจสอบมีการใช้ก๊อกนํา้
ประหยดันํา้หรือไม่ 

ก๊อกนํ้าประหยดันํ้าจะลดการใชน้ํ้ า

ประมาณ 60% 
• ติดตั้งก๊อกนํ้าประหยดันํ้า 

 

6.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานน้ีมีประโยชน์ในการคน้หาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานก่อนท่ี

จะดาํเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือหาผลการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 
 

รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

1. การใชเ้คร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นหลกั   เพราะ…    

2. การใชก้ลุ่มเคร่ืองสูบนํ้ากลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นหลกั   เพราะ…    

3. การลดการร่ัวไหลของนํ้า   เพราะ…    

4. การลดปริมาณการใชน้ํ้ าโดยใชอุ้ปกรณ์ประหยดันํ้า   เพราะ…    

5. การใชน้ํ้ าคุณภาพตํ่าในกิจกรรมลา้งพ้ืนหรืออ่ืนๆ   เพราะ…    

6. การใชเ้คร่ืองสูบนํ้าแรงดนัสูงเพ่ือลดการใชน้ํ้ าในการลา้ง   เพราะ…    

7. การลดการใชม้อเตอร์ท่ีเคยมีการไหมข้องขดลวด   เพราะ…    

8. การลดอตัราการไหลของนํ้าโดยหร่ีวาลว์นํ้า   เพราะ…    

9. การลดอตัราการไหลของนํ้าโดยการลดขนาดใบพดั   เพราะ…    

10. การลดอตัราการไหลของนํ้าโดยการลดรอบมอเตอร์   เพราะ…    

11. การลดขนาดของเคร่ืองสูบนํ้าใหเ้หมาะสมกบัภาระ   เพราะ…    

12. การลดขนาดของมอเตอร์ใหเ้หมาะสมกบัภาระ   เพราะ…    

13. การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง   เพราะ…    

14. การเพ่ิมขนาดท่อและเปล่ียนการต่อท่อจากแบบทีเป็นแบบวาย   เพราะ…    

15. การลดแรงดนัในการส่งนํ้า   เพราะ…    

16. การใชเ้คร่ืองสูบนํ้าประสิทธิภาพสูง   เพราะ…    

17. การเปล่ียนแบร่ิง หล่อล่ืน บาํรุงรักษาในระยะเวลาท่ีเหมาะสม   เพราะ…    



ตอนที ่2 บทที

 

18. การทาํค

19. การทาํค

20. การเลือ
21. การใชน้
22. การปิด
23. การปิด
24. การลด
25. การใช ้

 
 

6.11 โปรแก

เพื่อลดควา

ผูใ้ชน้าํขอ้มู

ถูกตอ้งไดท้

 

มาตรการที่

1. หลักการ
ป๊ัมนํ้ าโดย

ประสิทธิภ

ใหม่ประสิ

การใชง้านป

มีค่า GPM/k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รูปที ่6.11

ที ่6 การอนุรักษ์พล

รายการ

ความสะอาดตั

ความสะอาดห

อกใชเ้คร่ืองสูบ

นํ้าท่ีมีระดบัคุณ

วาลว์นํ้าเขา้เค ื

วาลว์ Bypars 
ขั้นตอนการส่

 Booster Pump

กรมวเิคราะห์ม

มยุง่ยากซบัซอ้

มูลเบ้ืองตน้ แล
ทนัที 

ที ่ 1   การเปล่ีย

รและเหตุผล 
ยทั่วไปจะมีอ

าพลดตํ่าลง  เนื
ทธิภาพของระ

ประมาณ 16 ปี
kW ประมาณ 66

1-1 เคร่ืองสูบน

ลังงานสําหรับเคร่ื

ศักยภาพการอ

ตวักรอง (Strain

หรือเปล่ียนใบพ

บนํ้าชนิดท่ีเหม

ณภาพท่ีเหมาะ

ร่ืองจกัรท่ีไม่ใ

 ของระบบนํ้ าท
งนํ้า 
p กบัอุปกรณ์ก

มาตรการอนุรั

อนในการวิเคร

ละขอ้มูลตรวจ

ยนเคร่ืองสูบนํา้

ายุการใช้งาน

น่ืองจากการสึก

ะบบสูบนํ้ าจะ ิ

ปี และประสิทธิ
6.67 GPM/kW 

นํ้าชุดเดิมท่ีจะ

องสูบนํา้ 

อนุรักษ์พลังงา

ner) สมํ่าเสมอ

พดัในระยะเวล

มาะสมกบัลกัษ

ะสมกบัอุปกรณ

ใชง้าน 
ทั้งหมด 
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2.  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 ดชันีการใชพ้ลงังานของเคร่ืองสูบนํ้า (GPM/kW) 

       SEC = อตัราการไหลของนํ้า (GPM) / พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบนํ้าใช ้(kW) 
2.1.2  ร้อยละของดชันีการใชพ้ลงังานท่ีลดลง (%) 

        PT    = (1- (ดชันีการใชพ้ลงังานของเคร่ืองสูบนํ้าเดิม (GPM/kW) / ดชันีการใชพ้ลงังานของ  
                  เคร่ืองสูบนํ้าชุดใหม่(GPM/kW)) x 100 

2.1.3  พลงังานไฟฟ้าลดลง (kWh/y) 
        ES     = พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบนํ้ าชุดเดิมใช ้(kW) x (ร้อยละดชันีการใชพ้ลงังานท่ีลดลง / 

100)   
                   x ชัว่โมงการใชง้านของเคร่ืองสูบนํ้า (h/y) 

2.2  การวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y) 

       PB    = ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและค่าเคร่ืองสูบนํ้า(฿)  / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง(฿/y) 
3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1.  ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย EC ฿/kWh 3.00 จากใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y 3,000.00 จากการใชง้านจริง
1.3 อตัราการไหลของป๊ัมนํ้าใหม่ FLN GPM 1,000.00 จากคุณสมบติัของ

ป๊ัมนํ้าชุดใหม่
1.4 พลงัไฟฟ้าของป๊ัมใหม่ ELN kW 15.00 จากคุณสมบติัของ

ป๊ัมนํ้าชุดใหม่
1.5  ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและค่าป๊ัมนํ้า CI ฿ 25,000.00
2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1  อตัราการไหลของป๊ัมนํ้าเดิม FLO GPM 800.00 จากการตรวจวดัอตัราการ

ไหลป๊ัมนํ้าเดิมใช้

2.2 พลงัไฟฟ้าของป๊ัมนํ้าเดิม ELO kW 15.00 จากการตรวจวดัพลงั

ไฟฟ้าท่ีป๊ัมนํ้าเดิมใช้
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค

3.1 ดชันีการใชพ้ลงังานของป๊ัมชุดเดิม SECO GPM/kW 53.33

SEC =  FLO / ELO

3.2 ดชันีการใชพ้ลงังานของป๊ัมชุดใหม่ SECN GPM/kW 66.67

SEC =  FLN / ELN

3.3 ร้อยละดชันีการใชพ้ลงังานท่ีลดลง PT % 20.01
PT =  (1- (SECO / SECN)) x 100
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2.  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 เส้นผ่านศูนยก์ลางใบพดัท่ีปรับลด   =      เส้นผ่านศูนยก์ลางใบพดัก่อนปรับลด / (อตัราการไหล   

ของของไหลก่อนปรับลด / อตัราการไหลของของไหลหลงั
ปรับ)1/2 

2.1.2 กาํลงัของเคร่ืองสูบนํ้าหลงัลดขนาดใบพดั   =  กาํลงัของป๊ัมก่อนปรับปรุง / (เส้นผา่นศูนยก์ลางใบพดั 
                                                              ก่อนปรับลด/เส้นผา่นศูนยก์ลางใบพดัหลงัปรับลด)4  

2.2  การวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 

       PB     = ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและลงทุน (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y) 
3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งท่ีมาของข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
 1.1 ค่าไฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC บาท/kWh 3 จากใบแจง้หน้ีค่าไฟ

 1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี hr hr/y 3,000 จากการใชง้านจริง

 1.3  อตัราการไหลของของไหลหลงัปรับปรุง Q2 GPM 1,000 การใชง้านจริง

 1.4 เสน้ผา่นศูนยก์ลางใบพดัก่อนปรับปรุง D1 น้ิว 10 ขอ้มูลของป๊ัม

 1.5  ความเร็วรอบของป๊ัมก่อนปรับปรุง N1 rpm 1,750.00 ขอ้มูลของป๊ัม

 1.6  ความเร็วรอบของป๊ัมหลงัปรับปรุง N2 rpm 1,750.00 ขอ้มูลของป๊ัม

1.7  เฮดของป๊ัมก่อนปรับปรุง H1 m 30.00 ขอ้มูลของป๊ัม

1.8 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง CI บาท 10,000.00 จากการประเมิน

2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1  กาํลงัของป๊ัมก่อนปรับปรุง P1 kW 15.00 จากการตรวจวดั

 2.2  อตัราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุง Q1 GPM 1,200.00 จากการตรวจวดั

3.การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 เสน้ผา่นศูนยก์ลางใบพดัท่ีปรับลด
 D2 น้ิว 9.13

3.2 เฮดของป๊ัมหลงัลดขนาดใบพดั
H2 m 25.01

3.3 กาํลงัของป๊ัมหลงัลดขนาดใบพดั
P2 kW 10.42

 
3.4  พลงังานไฟฟ้าลดลงต่อปี
         ES = ( P1 - P2 ) x hr ES kWh/y 13,740.00
3.5  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง
         SC= ( ES x EC ) SC บาท/ปี 41,220.00
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.24

 PB = CI / SC
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
 1.1 ค่าไฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย EC บาท/kWh 3.00 ใบแจง้หน้ีค่าไฟ

1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี hr hr/y 3,000.00 การใชง้านจริง

1.3 อตัราการไหลของของไหลหลงัปรับปรุง Q2 GPM 1,000.00 การใชง้านจริง

 1.5 ความเร็วรอบของป๊ัมก่อนปรับปรุง N1 rpm 1,750.00 ขอ้มูลของป๊ัม

1.6 เฮดของป๊ัมก่อนปรับปรุง H1 m 30.00 ขอ้มูลของป๊ัม

1.7 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง CI บาท 50,000.00
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 กาํลงัของป๊ัมก่อนปรับปรุง P1 kW 15.00 จากการตรวจวดั

2.2 อตัราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุง Q1 GPM 1,200.00 จากการตรวจวดั
3.การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความเร็วรอบหลงัปรับปรุง
 N2 rpm 1,458.33

3.2 เฮดของป๊ัมหลงัลดความเร็วรอบ
 H2 m 20.83

3.3 กาํลงัของป๊ัมหลงัลดความเร็วรอบ
 P2 kW 8.68

3.4  พลงังานไฟฟ้าลดลงต่อปี
         ES = ( P1 - P2 ) x hr ES kWh/y 18,960.00
3.5  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง
         SC= ( ES x EC ) SC บาท/ปี 56,880.00
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.88

 PB = CI / SC

N
Q

Q
N 1

1

2

2 









H

N

N
H 1

1

2

2

2  







P

N

N
P 1

1

2

3

2  
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า
5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 18,960.00

5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC บาท/ปี 56,880.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.88

หมายเหตุ : ค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการคาํนวนในเบื้องตน้อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงดงันั้น
                   ในทางปฏิบติัควรนาํค่าพลงัไฟฟ้าจากการตรวจวดัมาคาํนวนเพ่ือหาผลประหยดัจริง
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กษพ์ลงังานท่ีป

กษพ์ลงังานท่ีเป็

มีประสิทธิภาพ

อกแบบมาดงัรู

สูบมีประสิทธิ

ามารถปรับปรุง

บบท่อส่งของไ

สียเน่ืองจากแร

ร่ืองสูบมาก 

กาํลงัท่ีใชข้บัเค

ระหยดัพลงังา

ามดนัเท่ากบัคว

งนํ้าท่ีจุด 2) มี
0 steel pipe ส่
 ท่ีช่องการไห

คู่ม

 

 

ประสบผลสาํเร็

ป็นรูปธรรมต่อ

พ 

รูปท่ี 6.12-1 โ
ภาพเท่ากบั 76
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squared-edged inlet) และค่าสัมประสิทธ์ิ K ท่ีช่องการไหลจากท่อส่งเขา้สู่ถงั 2 มีค่าเท่ากบั 1.0  คุณสมบติัของ
ของไหลมีดงัน้ี 
 ค่าความหนาแน่นเท่ากบั    = 789 kg/m3  
 ความหนืดไดนามิก (Dynamic viscosity)   = 5.6 x 10-4  Pa.s 
 ค่าความโนม้ถ่วง                    g = 9.81 m/s2 
              จากผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคพบวา่ตอ้งใชก้าํลงัในการขบัเคร่ืองสูบประมาณ 33.2 กิโลวตัต ์            

5.สภาพหลังปรับปรุง 
ทาํการเปล่ียนแปลงระบบใหม่เพ่ือลดกาํลงัท่ีใชใ้นการขบัเคร่ืองสูบ โดยการลดความยาวท่อดูดลงจาก 15 เมตร
เป็น 1.5 เมตร  เพิ่มเกทวาลว์(Gate valve)แบบเปิดเตม็ท่ี ท่ีท่อดูด  เพิ่มขนาดของท่อส่งจาก 2 น้ิวไปเป็น 3 น้ิว 
และเปล่ียนโกลบวาลว์ท่ีท่อส่งไปเป็นเกทวาลว์แบบเปิดเตม็ท่ี  จากผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคพบวา่ตอ้งใช้
กาํลงัในการขบัเคร่ืองสูบประมาณ 5.8 กิโลวตัต ์หรือคิดเป็นกาํลงัไฟฟ้าท่ีใชข้บัประมาณ 1 ใน 6 ของกาํลงัไฟฟ้า
ท่ีใชก่้อนปรับปรุง 

6.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
วธีิการวเิคราะห์ ใชส้มการของเบอร์นูลีย ์จากจุด 1 ไปยงัจุด 2 ได ้

   L

2
1

1
1 HTDH

g2
V

Z
P




     =     
g2

V
Z

P 2
2

2
2 


  (1) 

เม่ือ 
TDH  =  พลงังานต่อหน่ึงหน่วยนํ้าหนกัของของไหลท่ีป๊ัมตอ้งใหก้บัของไหล (หน่วยเป็นเมตร) 
H L     =  พลงังานสูญเสีย (เฮด) จากความฝืดรวมต่อหน่ึงหน่วยนํ้าหนกัของของไหล (หน่วยเป็นเมตร) โดย 
    H L  =  H1 + H2 + H 3 + H4 + H5 + H6    (2)  
 
H1   =   เฮดสูญเสียจากการไหลจากถงั 1 เขา้ท่อดูด 
H2   =   เฮดความฝืดจากการไหลในท่อดูด 
H3   =   เฮดสูญเสียจากการไหลผา่นโกลบวาลว์ 
H4   =   เฮดสูญเสียจากการไหลผา่นขอ้งอ 900 สองตวัในระบบท่อ 
H5   =   เฮดความฝืดจากการไหลในท่อส่ง 
H6   =   เฮดสูญเสียจากการไหลจากท่อส่งเขา้ถงั 2  
เน่ืองจากระดบันํ้าลดลงอยา่งชา้ๆ ดงันั้น V1 = V2  0 

จากอตัราการสูบท่ีกาํหนดให ้  Q = 54.0 m3/hr   =   
s3600

hr1
hr

m0.54 3

    =   0.015  m/s 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)  พ.ศ. 2562 
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      VS  =  
SA

Q
 =  

2
2

3

m
2

1023.0
s/m015.0








  =  1.83  m/s  (ความเร็วนํ้าในท่อดูด) 

   
g2

V2
S   =  

81.92
)83.1( 2


  =  0.17   m        

  Vd   =  
dA

Q
   =   

2
2

3

m
2

0525.0
s/m015.0








   =  6.92  m/s        (ความเร็วนํ้าในท่อส่ง) 

               
g2

V2
d   =  

81.92
)92.6( 2


  =  2.44   m        

 
จากนั้นคาํนวณหาค่าสมัประสิทธ์ิความฝืดจาก Moody Diagram 
 
สําหรับท่อดูด   (ตวัหอ้ย s หมายถึงท่อดูด)        

       ReS  =  

DVs   =  41060.5

)789)(1023.0)(83.1(


   =   2.64  105 

  สาํหรับท่อเหลก็กลา้ (Steel),   =  4.6   10 -5 

                            

D

  =  5106.4
1023.0


   =   2224 

  จากค่าทั้งสองขา้งบนนาํไปใชห้าค่า fS จาก Moody Diagram ไดเ้ท่ากบั 0.018 
สําหรับท่อส่ง (ตวัหอ้ย d หมายถึงท่อดูด)  

                                         Red  =  

DVd   =  41060.5

)789)(1023.0)(92.6(


   =   5.12  105 

  สาํหรับท่อเหลก็กลา้ (Steel),   =  4.6   10 -5 

              

D

  =  5106.4
0525.0


   =   1141 

จากค่าทั้งสองขา้งบนนาํไปใชห้าค่า fd จาก Moody Diagram ไดเ้ท่ากบั 0.019 
ต่อไปเราจะทาํการคาํนวณเฮดความฝืดในแต่ละค่าในสมการท่ี (2) 

  H1  =  
g2

V
K

2
S   =  (0.5) (0.17 m)   =   0.09   m 

  H2  =  fS   
D
L

   
g2

V2
S     =  (0.018) 







1023.0
15

(0.17 m)   =   0.45  m 

  H3  =  fd   
D
Le    

g2
V2

d   =  (0.019) (340) (2.44 m)   =   15.76  m 
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โดยค่า 
D
Le  ของโกลบวาลว์ท่ีเปิดเตม็ท่ีมีค่าเท่ากบั 340 ซ่ึงค่า Le คือค่าความยาวท่อเทียบเท่าของโกลบวาลว์ 

  H4  =  2 fd   
D
Le    

g2
V2

d   =  2 (0.019) (30) (2.44 m)   =   2.78  m 

โดยค่า 
D
Le  ของขอ้งอ  90o  มีค่าเท่ากบั 30   

  H5  =   fd   
D

L
   

g2
V2

d   =   (0.019) 






0525.0
200

 (2.44 m)   =   185.9  m 

  H6  =  
g2

V
K

2
d   =  (1) (2.44 m)   =   2.44   m 

นาํค่าเฮดความฝืดไปแทนในสมการท่ี 2 จะได ้
                             H L =   H1 + H2 + H3 + H4 + H5 + H6 
                                  =   0.09 + 0.45 + 15.67 + 2.78 + 185.9 + 2.44 
                                  =   207.4    m 
จากนั้นนาํค่า HL ไปแทนในสมการท่ี 1 และจาก P1 = P2 = 0, V1 = V2 = 0, Z1 = 0 และ Z2 = 10 m จะได ้ 
                       TDH    =   10 + 207.4    =   217.4   m 
กาํลงัท่ีใชใ้นการขบัป๊ัม, PA 

                          PA  =  
1000
QTDH

pump 


   =   
100076.0

)s/m015.0)(m/N1074.7)(m4.217( 333




   =   33.2   kW 

    

ทาํการวเิคราะห์ใหม่โดยการเปล่ียนค่าต่าง ดๆงันี ้
1. ลดความยาวของท่อดูดลงจาก 15 เมตรเป็น 1.5 เมตร โดยใหถ้งัหมายเลข 1 อยูท่ี่เดิม ดงันั้น ท่อส่งจะยาวข้ึน

เท่ากบั 213.5 เมตร  
2. เพิ่มเกทวาลว์(Gate valve)แบบเปิดเตม็ท่ี ท่ีท่อดูด  
3. เพิ่มขนาดของท่อส่งจาก 2 น้ิวไปเป็น 3 น้ิว ดงันั้นจะทาํให้เราคาํนวณใหม่ได ้Vd  =  3.15  m/sและเฮด

ความเร็ว  
g2

V2
d   =  0.504  m (จากค่าเดิม 2.44 m) 

4. เปล่ียนโกลบวาลว์ท่ีท่อส่งไปเป็นเกทวาลว์แบบเปิดเตม็ท่ี 
จากการวิเคราะห์ใหม่ พบวา่ไดค่้า TDH  = 37.9  เมตรหรือคิดเป็นกาํลงัท่ีใชใ้นการขบัเคร่ืองสูบใหม่ เป็น 5.8 
kW   
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ณศีึกษาที ่2: ก

ความเป็นมาแล

านประกอบกา

ท่ี 1  มีพิกดัอตั
 และ 330 วนั/ปี

ปัญหาของอุปก

องสูบนํ้ ามีอา

ไหลของนํ้ าหล

เสียพลงังานไ

แนวคดิและขั้น

ตรวจวดัอตัราก

ตรวจวดักาํลงัไ

ทาํการซ่อมเคร่ื

สภาพก่อนปรับ

การตรวจวดักาํ

คร่ืองสูบนํา้ 

No.1 
No.3 
No.4 
รวม 

ารซ่อมแซมก

ละลักษณะการ

าร ใชเ้คร่ืองสูบ
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ปี 

กรณ์/ระบบก่อ
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นตอนการดาํเนิ

การร่ัวไหลของ

ไฟฟ้าท่ีใชข้บัเค

รองสูบนํ้าหอย

บปรุง 
าลงัไฟฟ้าท่ีใช้

พกัิด 
kW 

พกัิ

กา

m
37 
37 
37 

111 

ารร่ัวไหลของ

ใช้งาน  
บนํ้ าระบายคว

40 m3/hr  ชุดที

นปรับปรุง 
กินกว่าห้าปี มี
งสูบนํ้ า No.1, 
ารขบัเคร่ืองสูบ

นินงาน 
งนํ้าท่ีเคร่ืองสูบ

คร่ืองสูบนํ้าแต

โข่ง โดยร้ือเค ื

ขบัเคร่ืองสูบน้

กัดอัตรา 
ารไหล 
m3/hr  
340 
420 
420 
1180 

รูปที ่6.12-2 เ
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นํา้หล่อเยน็ 

วามร้อน (Cool
ท่ี 2,3 และ4 มี

สภาพค่อนขา้

 3 และ No.4
บนํ้าและค่านํ้า

บนํ้านํ้ าแต่ละตั

ต่ละตวั 
คร่ืองสูบนํ้าออก

นํ้าและอตัรากา

กําลังไฟฟ้า 
วดัได้ 
kW 
40.8 
37.8 
37.8 
116.4 

 
เคร่ืองสูบนํ้าระ

คู่ม

 

 

ling Water Pu
พิกดัอตัราการ

างเก่าและซีลเค

4 ปริมาณ 1.5
ประปา 

ตวั 

กและ เปล่ียนซี

ารร่ัวไหลของน

อัตราการร่ั

m3/h

0.072
1.25
0.216
1.538

ะบายความร้อน

มือผู้รับผดิชอบด้า

ump) ขนาดพิกั
รไหล 420 m3/

คร่ืองสูบชาํรุด

38 m3/h หรือ

ซีล  เปล่ียนลูก

นํ้าท่ีเคร่ืองสูบ

ร่ัวไหล 
h 

2 
5 
6 
8 

นท่ีมีนํ้าร่ัว 

านพลังงาน (โรงง

กดั 37 kWจาํน

/hr มีการเปิดใ

ดเส่ือมสภาพ 
อ 36.912 m3/ว

กปืน และซ่อมสี

นํ้า No.1, 3 แล

ค่ากําลังไฟฟ้า

kW/m3/

0.12 
0.09 
0.09 
0.094

งาน)  พ.ศ. 2562 

นวน 4 ชุด โดย
ใชง้าน 24 ชม.

 ทาํให้เกิดการ
วนั ซ่ึงเป็นการ

สีใหม่ 

ละ No.4 

าจําเพาะ 
/hr  

 
 
 
4 

 

                

ย

/

ร

ร
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5.สภาพหลั
ทาํการซ่อม

ลดการสูญเ

 
 
 
 
 
 

6.การวเิคร
เคร่ืองสูบนํ้

 - กาํลงั
 - อตัรา
 - Spec
 - อตัรา
 - กาํลงั
   
 - พลงัง
 - ปริม

เคร่ืองสูบนํ้

 - กาํลงั
 - อตัรา
 - Spec
 - อตัรา
 - กาํลงั
 - พลงัง
 - ปริม

 
 
 

ที ่6 การอนุรักษ์พล

ลังปรับปรุง 
มแซมเคร่ืองสูบ

เสียพลงังานไฟ

าะห์ทางเทคนิ

นํา้ตวัที ่1 
งไฟฟ้า  
าการไหลของน

cific power con
าการร่ัวของนํ้า

งไฟฟ้าท่ีสูญเสี

 
งานไฟฟ้าสูญเ

าณนํ้าร่ัวตลอด

นํา้ตวัที ่3 
งไฟฟ้า  
าการไหลของน

cific power con
าการร่ัวของนํ้า

งไฟฟ้าท่ีสูญเสี

งานไฟฟ้าสูญเ

าณนํ้าร่ัวตลอด

ลังงานสําหรับเคร่ื

บนํ้าทาํใหส้าม

ฟฟ้าได ้1,112.

รูปที ่6.12

ิค 

  
นํ้าผา่นเคร่ืองสู

nsumption    
า (Qร่ัว)    
สียเน่ืองจากการ

  
เสียต่อปี   
ดทั้งปี    

  
นํ้าผา่นเคร่ืองสู

nsumption    
า (Qร่ัว)    
สียเน่ืองจากการ

เสียต่อปี  
ดทั้งปี  

องสูบนํา้ 

มารถลดการสูญ

.96 kWh/ปี 

2-3 เคร่ืองสูบน

 
สูบนํ้าตวัน้ี 
  
  
รร่ัวไหล 

 
  

                       

 
สูบนํ้าตวัน้ี 
   
   
รร่ัวไหล 

          
          

6-72 

ญเสียของนํ้าห

นํ้าระบายความ

=      40.8 
=      340  
=     40.8 /3
=     60 x 1
=     0.072 
=     8.64 x
=     8.64 x

     =     72 x 1

=     37.8  
=     420  
=    37.8 /4
=    30 m3/
=    1.25 x 

     =     0.1125
     =     1.25 x

หล่อเยน็และค่า

มร้อนหลงัปรับ

 
 

340                 
1.2 x 10-3         
  x 0.12  

x 10-3   
x 10-3 x 24 x 3
10-3 x 24 x 330

 
 

420                  
/ 24 hr  
 0.09               
5 x 24 x 330 
x 24x 330  

นํ้าประปาได ้

บปรุง 

    
                 

     =    0.12    
     =    0.072 

 
                 

30 =     68     
0    =     570.24

  
  

  =      0.09 
=      1.25 

      =     0.112
 =    891     
 =    9,900 

 244,837 บาท/

             kW. 
             m3/ hr
              kW/m

m3/hr 

             kW 
              kWh/
4  m3/ ปี

kW. 
m3/ hr
kW/m
m3/hr 

25 kW 
              kWh/
     m3/ ปี

 

/ปี และ

r 
m3/hr 
 

/ปี  
  

r 
m3/hr 
 

/ปี  
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เคร่ืองสูบนํา้ตวัที ่4 
 - กาํลงัไฟฟ้า     =      37.8    kW. 
 - อตัราการไหลของนํ้าผา่นเคร่ืองสูบนํ้าตวัน้ี =      420                   m3/ hr 
 - Specific power consumption                           =     37.8 /420      =  0.09  kW/m3/hr 
 - อตัราการร่ัวของนํ้า (Qร่ัว)              =     (900/15 x 60/1000 x 60)  =  0.216  m3/hr 
 - กาํลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียเน่ืองจากการร่ัวไหล =  0.216 x 0.09  =  0.01944 kW 
 - พลงังานไฟฟ้าสูญเสียต่อปี                =     0.01944 x 24 x 330 =   153.96    kWh/ปี  
 - ปริมาณนํ้าร่ัวตลอดทั้งปี                =     0.216  x 24 x 330  =   1710.72   m3/ ปี  
   ดงันั้นหลงัจากทาํการซ่อมระบบป๊ัมนํ้าทั้งหมดพร้อมรอยร่ัวจะประหยดัไดพ้ลงังานไฟฟ้าได ้
                    =     68 + 891 + 153.96  =    1,112.96  kWh / ปี 
            ค่าไฟฟ้าประหยดัได ้               =  1,112.96 x  3.10   
                                                                =  3,450                                         บาท/ปี 
            ค่านํ้ าประปาท่ีประหยดัได ้   =  570.24 + 9,900 + 1710.72 x 20.10     บาท/m3 

                                                                =   244,837                                 บาท/ปี 
            ค่านํ้ าประปาและค่าไฟฟ้าประหยดัรวม =   3,450 + 244,837                                 บาท/ปี        
                                                                         =   248,287                                            บาท/ปี 

7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                                      =           23,400.00                    บาท 
ประหยดัค่าใชจ่้าย                                           =           248,287.00                  บาท/ปี 

 ระยะเวลาคืนทุน                 =          23,400.00/248,287.00  
                   = 0.09        ปี 

 

กรณศีึกษาที ่3:  การปรับปรุงระบบป๊ัมนํา้ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  
สถานประกอบการมีระบบกรองนํ้าเพื่อจ่ายใหก้บักระบวนการผลิตโดยใชร้ะบบสูบนํ้าดิบสูบนํ้าจากแหล่งนํ้า

ส่งไปยงัระบบกรองนํ้า ซ่ึงใชเ้คร่ืองสูบนํ้าขนาด 15 kW จาํนวน 2 ตวั เพื่อจ่ายนํ้าดิบ 130 ลูกบาศกเ์มตร/ชม. โดย
มีการใชง้าน 24 ชัว่โมง/วนั 336 วนั/ปี  

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ระบบสูบนํ้ าดงักล่าวมีขนาดท่อดา้นดูด 4 น้ิว ทาํให้เกิดการสูญเสียเน่ืองจากแรงเสียดทานในท่อมากส่งผลให้
เคร่ืองสูบนํ้าตอ้งใชก้าํลงัในการขบัเพ่ิมข้ึน 
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3. แนวคดิแ
ทาํการสาํร

บ่อจ่ายนํ้ าดิ

ในทางดูดมี

ออกแบบร

ข้ึนเป็น 8 
วิเคราะห์ผล

4. สภาพก่อ

ทาํการวิเคร
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และขั้นตอนกา

วจการใชง้าน

ดิบให้กบัโรงก

มีขนาด 4 น้ิว 
ะบบท่อใหม่ 
น้ิว เพื่อลดกา
ลการประหยดั

อนปรับปรุง 

ราะห์การสูญเสี

รูปที

ลังงานสําหรับเคร่ื

ารดาํเนินงาน 
ระบบสูบนํ้ าเพื

กรองนํ้ ามีการ

 และจากการใ
สามารถลดกา

ารสูญเสียภาย

ดพลงังาน 

สียในระบบท่อ

ที ่6.12-4  แสด

รูปที ่6.12-5  

องสูบนํา้ 

พื่อหาแนวทาง

รใชเ้คร่ืองสูบน

ชโ้ปรแกรมสํ

ารใชเ้คร่ืองสูบ

ในท่อ โดยทาํ

อเดิมท่ีมีขนาด

งรายละเอียดก

 แสดงรายละเอี

Wa
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งลดการใชพ้ลั

นํ้ าสองตวัในก

าเร็จรูป Piping
บนํ้ าให้เหลือตั

าการตรวจวดัก

ด 4 น้ิว โดยใช้

การวางท่อขนา

 
 
 

อียดระบบสูบน

ater Tank 

งังาน จากการ
การสูบนํ้ า ทา
g Fluid Flow
วัเดียวไดแ้ละ

กาํลงัไฟฟ้าก่อ

โปรแกรม Pip

าด 4 น้ิวก่อนก

นํ้ าก่อนการปรั

Line

ก

ตรวจสอบพบ

งทีมงานอนุรั

w System ทาง
ไดเ้พิ่มขนาดท

อนและหลงักา

ping Fluid Flow

ารปรับปรุง 

รับปรุง 

e ปัจจุบนั 

Pump 2 ตวัแล
การวางท่อท่ีท่อ

บว่าท่ีบ่อ 6 ซ่ึง
ักษเ์ห็นว่าท่อ

งทีมงานไดท้าํ

ท่อดา้นดูดใหใ้

ารปรับปรุง เพื่

w System 

ละ 
อส่ง 

 

งเป็น

ท่ีใช้

าการ

ใหญ่

พื่อใช้



 

 

5.ส
ทาํก

ลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.กา
จาก

      
      
      
 
      
 
 

7. ก

 
 

 

ภาพหลังปรับ

การออกแบบร

1.93 kW  และ

รูปที ่6.12-

ารวเิคราะห์ทา

กการออกแบบ

              ผลปร
                       
                       

 
            ค่าไฟฟ้

   คิดเป็น
 

การวเิคราะห์ผล

เงินลงทุ

ประหยดั

ระยะเวล

 

ปรุง 
ะบบท่อใหม่โ

ะพลงังานไฟฟ้

-6  Single line 

างเทคนิค 
ดว้ยโปรแกรม

ระหยดั (kWh/ ี

                       
                       

              
ฟ้าเฉล่ีย       
นค่าใชจ่้ายท่ีปร

  

ลตอบแทนการ

นค่าเคร่ืองสูบ

ดค่าพลงังานไฟ

ลาคืนทุน  
  

โดยเพิ่มขนาดท

้า 15,583  kWh

 diagram ของ

มพบวา่จะสาม

/ปี)               
                      
                      
                       

 
ระหยดัได ้      

 

รลงทุน 
นํ้าและการติด

ฟฟ้า               
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ท่อดา้นดูดเป็น

Wh/ปี  

ระบบท่อท่ีออ

ารถลดกาํลงัท่ี

          =  กาํลงั
               x  จาํ
           =        
           =        

         =       
           =       

         =       

ดตั้ง       =       
             =        

          =       
          =       

คู่ม

 

 

น 8 น้ิว ส่งผลใ

อกแบบใหม่แล

ท่ีใชใ้นการสูบน

งไฟของเคร่ือง

านวนวนัทาํงาน

    1.93 x 24 x
    15,583      
    3.10 
    15,583  x 3
    48,307   

    153,000 
    48,307       
    153,000/48
    3.20 

มือผู้รับผดิชอบด้า

หล้ดกาํลงัไฟฟ

ละใชใ้นการคาํ

นํ้า  1.93 kW 
สูบนํ้าลดลง x
นใน 1 ปี   
 336     

 kW
           บาท

.10  
 บาท

              บาท
                บาท
,307  
 ปี 

Pum
วาง

Pump 1
เป็นป๊ั

านพลังงาน (โรงง

ฟ้าในการขบัเ

านวณในโปรแ

x จาํนวนชม.ท่ี
 

Wh/ปี 
ท/kWh 

ท/ปี  

ท 
ท/ปี 

mp 1 ตวัและก
งท่อท่ีท่อส่งให

1 ตวั ( ตวัเก่า 
ป๊ัมสาํรอง ) 

งาน)  พ.ศ. 2562 

คร่ืองสูบนํ้ า

แกรม 

ใชต่้อวนั   
       

าร

หม่ 
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กรณศีึกษา

1. ความเป็น
สถานประก

ต่อปี จากก
ทั้งน้ีการติด

ดูดถูกดูดเข้

2. ปัญหาข
ท่อเฟลก็ขอ

ยบุตวัลง ส่

3. แนวคดิแ
ทาํการเปล่ีย

4. สภาพก่อ
ท่อเฟลก็ท่ีย

เคร่ืองสูบนํ้

 

5.สภาพหลั
ทาํการเปล่ีย
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ที ่4:  มาตรกา

นมาและลักษณ

กอบการติดตั้ง

การสํารวจพบว

ดตั้งตาํแหน่งข

ขา้ไดไ้ม่เตม็ท่ี จึ

องอุปกรณ์/ระ
องเคร่ืองสูบนํ้า

สงผลใหป้ริมาณ

และขั้นตอนกา

ยนท่อเฟลก็แล

อนปรับปรุง 
ยบุและเสียรูป 
นํ้าไดป้ระมาณ 

ลังปรับปรุง 
ยนท่อเฟลก็ให

ลังงานสําหรับเคร่ื

รเปล่ียนท่อเฟ

ณะการใช้งาน 
งเคร่ืองสูบนํ้ าดิ

ว่าท่อเฟล็กมีส

ของท่อเฟล็กไ

จึงเป็นการส้ิน

ะบบก่อนปรับป

าหน่ึงตวัมีการ

ณนํ้าท่ีดูดไดล้ด

ารดาํเนินงาน 
ละปรับระดบัท

 ส่งผลใหป้ริม
  26.7 kW 

รูปที ่6.

หม่ ส่งผลประห

รูป

องสูบนํา้ 

ฟล็กของเคร่ือง

 
ดิบขนาดพิกดั 
สภาพชาํรุด ซ่ึง
ม่เหมาะสมจึง

เปลืองพลงังาน

ปรุง 
รชาํรุดเน่ืองจาก

ดลง โดยสงัเก

ท่อใหอ้ยูใ่นระ

มาณนํ้าท่ีเคร่ือง

12-7 แสดงท่อ

หยดัพลงังานไ

ปที ่6.12-8 แสด
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งสูบนํา้ 

 30 kW จาํนว
งจากการสอบ

งทาํให้ชาํรุดเร็

นโดยใช่เหตุ  

กการติดตั้งตาํแ

ตไดจ้ากเสียงน

ดบัเดียวกนั แล

งสูบดูดลดลงป

อเฟลก็ท่ีเสียรูป

ไฟฟ้าประมาณ

ดงท่อเฟลก็ท่ีเป

วน 4 ชุด เดินใ
ถามทางโรงง

รวกว่าปกติ เม่ือ
 

แหน่งของท่อเ

นํ้าท่ีดูดดงัมาก

ละตรวจวดักาํ

ประมาณ 5 % ต

ปก่อนปรับปรุง

ณ 4,806  kWh/

 
ปล่ียนแลว้ 

ชง้าน 24 ชัว่โ
านพบว่ามกัมี

อชาํรุดแลว้จะ

เฟลก็ไม่เหมาะ

ก  

ลงัไฟฟ้าท่ีใชข้

ตรวจวดักาํลงัไ

ง 

/ปี  

โมงต่อวนั 150
มการชาํรุดอยู่เส

ะทาํให้นํ้ าท่ีท่อ

ะสมทาํใหท่้อ

ขบัเคร่ืองสูบนํ้

ไฟฟ้าท่ีใชข้บั

 

0 วนั
สมอ 
อทาง

นํ้า 
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6.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
               เคร่ืองสูบนํ้าใชก้าํลงัไฟฟ้า               =      26.7         kW       
จากการท่ีท่อเฟล็กตีบลง นํ้ าท่ีสามารถดูดไดล้ดลง 5 % ดงันั้นเม่ือเปล่ียนเฟล็กใหม่จะสามารถลดการใชพ้ลงั
ไฟฟ้าไดอ้ยา่งนอ้ย 5 %  
 กาํลงัไฟฟ้าลดได ้               =     26.7   0.05     =   1.335  kW 
 พลงังานไฟฟ้าลดลง  =     1.335   24  150   
     =     4,806    kWh/ปี 
 คิดเป็นค่าไฟฟ้า   =     4,806   2.79   

=     13,408.7     บาท/ปี 

7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                        =  2,000                                  บาท 
ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า                =             13,408.7                 บาท/ปี 

 ระยะเวลาคืนทุน   =  2,000/13,408.7  
              =  0.12                       ปี  
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กรณศีึกษา

1. ความเป็น
สถานประก

นํ้าแป้งและ

เสียโดยมีก

2. ปัญหาข
เคร่ืองสูบนํ้

ไดไ้ม่มากน

3. แนวคดิแ
การลดอตัร

เป็นกาํลงัส

เคร่ืองสูบนํ้

การลงทุนห

4. สภาพก่อ
จากการตร

กาํลงัไฟฟ้า

 
 
 
 
 
 
 
 

5.สภาพหลั
ทาํการติดตั้

เคร่ืองสูบก

ประมาณ 4

ที ่6 การอนุรักษ์พล

ที ่5:  การตดิตั้

นมาและลักษณ

กอบการใชเ้ครื

ะ เคร่ืองสูบนํ้า
ารใชง้าน 22 ช

องอุปกรณ์/ระ
นํ้าดงักล่าวมีกา

นกั เน่ืองจากเป็

และขั้นตอนกา

ราการไหลขอ

สามของรอบท่ี

นํ้ าใช ้และอตัร
หลงัจากติดตั้ง 

อนปรับปรุง 
รวจวดักาํลงัไฟ

า 41.86 kW ท่ี 

ลังปรับปรุง 
ตั้งอุปกรณ์ลดร

กากลดลงเป็น 
483,648  kWh/

ลังงานสําหรับเคร่ื

ตั้งอินเวอร์เตอ

ณะการใช้งาน 
ร่ืองสูบนํ้ากาก

าเสียขนาดพิกดั

ชัว่โมงต่อวนั 3

ะบบก่อนปรับป

ารหร่ีวาลว์เพื่อ

ป็นวิธีการเพิ่มค

ารดาํเนินงาน 
งนํ้ าโดยวิธีกา

ท่ีลดลง (สาํหรั
ราการไหลท่ีตอ้

 VSD เพื่อลดร

ฟฟ้าท่ีใช้ขบัเค

 1,460 รอบต่อ

รูปที ่6

รอบมอเตอร์ จ
1.59 kWต่อชุด

/ปี 

องสูบนํา้ 

ร์ควบคุมมอเต

 
มนัสาํปะหลงั

ด 55 kW จาํน
300 วนัต่อปี  

ปรุง 
อลดอตัราการไ

ความดนัใหก้บั

รลดรอบมอเต

ับเคร่ืองสูบนํ้ า

องการเพ่ือนาํไ

รอบมอเตอร์ 

คร่ืองสูบกากพ

อนาที  มีการห ี

.12-9 การหร่ีว

าก 1,460 รอบ
ด และเคร่ืองสู
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ตอร์ป๊ัม 

งขนาดพิกดั 11
นวน 1 ชุด เพือ่

ไหล ส่งผลทาํใ
บเคร่ืองสูบนํ้า 

ตอร์ขบัเคร่ือง

าแบบแรงเหวี่

ไปวิเคราะห์ผล

พบว่าใช้กาํลงั

ร่ีวาลว์ลดอตัร

วาลว์เคร่ืองสูบ

 

บต่อนาที เป็น 8
บนํ้าเสียลดลง

1 kW จาํนวน
อส่งนํ้าเสียจาก

ใหล้ดกาํลงัไฟ

 

สูบนํ้ าจะส่งผล

ยงเท่านั้น) โ

ลการประหยดั

งไฟฟ้า 7.37
ราการไหลของ

บก่อนปรับปรุง

876 รอบต่อนา
งเป็น 9.04 kW 

น 7 ชุดเพื่อส่ง
กขบวนการผลิต

ฟ้าท่ีใชใ้นการ

ลให้ลดการใช้

โดยทาํการตรว

ดพลงังานและอ

7 kWและเค

งนํ้าท่ี 60 % 

ง 

าที ส่งผลใหก้าํ
 ทาํใหเ้กิดการ

งไปยงัเคร่ืองส

ตไปสู่บ่อบาํบั

รขบัเคร่ืองสูบน

ชพ้ลงังานไฟฟ้

วจวดักาํลงัไฟ

อตัราผลตอบแ

คร่ืองสูบนํ้ าเสี

าลงัไฟฟ้าท่ีใช้

รประหยดัพลงั

 

ะบดั

บดันํ้า

นํ้ า

ฟ้าได้

ฟ้าท่ี

แทน

สยใช้

ชก้บั

งาน



 

 

6.กา
จาก

      
 
 
 
สําห

 
 
 
 
 
 
สําห

 
 
 
 
 
 
 

ารวเิคราะห์ทา

กสมการ  

     Q1 
Q2 
N1 
kW1 

หรับมอเตอร์เค

ความเร็ว

 
กาํลงัไฟ

 
พลงังาน

 
หรับมอเตอร์เค

ความเร็ว

 
กาํลงัไฟ

 
พลงังาน

 

รูปที ่6.12-10 

างเทคนิค 

คือ อตัร

คือ อตัร

คือ ควา

คือ กาํลั

คร่ืองสูบกาก N
วรอบหลงัปรับ

  
ฟฟ้าหลงัปรับป

  
นไฟฟ้าท่ีประห

  
คร่ืองสูบนํา้เสีย

วรอบหลงัปรับ

  
ฟฟ้าหลงัปรับป

  
นไฟฟ้าท่ีประห

  

 การติดตั้งอุปก

3

1

2

Q
Q








   

ราสูบก่อนปรับ

ราสูบหลงัปรับ

ามเร็วรอบเคร่ือ

ลงัไฟฟ้าก่อนป

No.1-7 
บปรุง (N2) 

 
ปรุง (kW2) 

 
หยดัได ้

 
ย 
บปรุง (N2) 

 
ปรุง (kW2) 

 
หยดัได ้
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กรณ์ลดรอบมอ

 

  =     
1

2

N
N









บปรุง   (100%
บปรุง   (60%) 
องสูบนํ้าก่อนป

ปรับปรุง   (7.3

= (60
= 876
= 7.3
= 1.5
=      (7.3
=      38,

= (60
= 876
= 41.
= 9.04
=      (41
=      216

คู่ม

 

 

อเตอร์ขบัเคร่ือ

3





     =     




k
k

%) 
 
ปรับปรุง   (14
7 กิโลวตัต)์ 

 / 100) x 1460
6  
7 x (60 / 100)3

9  
37-1.59) x 22 
148       

 / 100) x 1460
6  
86 x (60 / 100
4  
.86 - 9.04) x 2

6,612       

มือผู้รับผดิชอบด้า

องสูบนํ้าหลงัป






1

2

kW
kW

 

460 รอบต่อนา

0        
           

3          
            
ชม./วนั x 300

  

0        
             

0)3         
              

22 ชม./วนั x 3
  

านพลังงาน (โรงง

ปรับปรุง 

าที) 

รอบต่อ

รอบต่อ

กิโลวตัต

กิโลวตัต

0วนั/ปี 
kWh/ปี 

รอบต่อ

รอบต่อ

กิโลวตัต

กิโลวตัต

300 วนั/ปี 
kWh/ปี 

งาน)  พ.ศ. 2562 

 

นาที 
นาที 
ต ์
ต ์

 

นาที 
นาที 
ต ์
ต ์

 

                  



ตอนท่ี 2 บทที ่6 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับเคร่ืองสูบนํา้  
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ตารางที ่6.12-1 ผลการปรับปรุงติดตั้งอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์ 

ช่ืออุปกรณ์

มอเตอร์ 
กําลังไฟฟ้า (kW) การใช้งาน(% ) การใช้งาน 

(ช.ม./ปี) 
กําลังไฟฟ้า 
ลดลง (kW) พกัิด หร่ีวาล์ว ใช้ VSD เปิดวาล์ว หร่ีวาล์ว 

1.สูบกาก No.1 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 
2.สูบกาก No.2 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 
3.สูบกาก No.3 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 
4.สูบกาก No.4 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 
5.สูบกาก No.5 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 
6.สูบกาก No.6 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 
7.สูบกาก No.7 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 
8.สูบนํ้าเสีย 55 41.86 9.04 100 60 6,600 32.82 

รวม 132 93.46 20.19 - - - 73.27 
 
               พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดร้วม =     (38,148 x 7) + 216,612        
               =     483,648        kWh/ปี 
               คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้  =     483,648 x 2.70       
               =     1,305,850               บาท/ปี 

7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                        =  699,880                  บาท 
ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า                   =           1,305,850                บาท/ปี 

 ระยะเวลาคืนทุน   =  699,880/1,305,850   
              =  0.54              ปี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรณี

1. ค
สถา

สุรา

ขนา

รอบ

ทาํก

2. ปั
การ

ใหก้

3. แ
การ

ตรว

การ

ลดข

นํ้าจ

4. ส
เคร่ื

กาํลั

5.ส
เคร่ื

กาํลั

ณศีึกษาที ่6:  ก

ความเป็นมาแล

านประกอบกา

าแลว้ไหลเวียน

าดพิกดั 55 kW
บต่อนาที ใชง้า
การลดอตัรากา

ปัญหาของอุปก

รหร่ีวาลว์เพือ่ล

กบัเคร่ืองสูบนํ้

แนวคดิและขั้น

รลดขนาดใบพั

วจสอบความด

รไหลของนํ้า  โ
ขนาดใบพดั เพื
จากผูผ้ลิตเพื่อดู

สภาพก่อนปรับ

องสูบนํ้าใชก้ร

ลงัไฟฟ้าท่ีใช ้ 4

ภาพหลังปรับ

องสูบนํ้าใชก้ร

ลงัไฟฟ้าท่ีใช ้ 3

การลดขนาดเส้

ละลักษณะการ

ารติดตั้งเคร่ือง

นกลบัมาระบา

W พิกดัอตัราก
าน 24  ชัว่โมง
ารไหลดว้ยการ

กรณ์/ระบบก่อ
ลดอตัราการไห

นํ้า 

นตอนการดาํเนิ

พดัเคร่ืองสูบนํ้ า

ดนัในการสูบส

โดยทาํการตรว

พื่อนาํไปวิเครา

ดูวา่ควรลดขน

บปรุง 
ระแสไฟฟ้า 80
44.8 kW  ใบพั

รูปที ่6.12

ปรุง 
ระแสไฟฟ้า 6
36.9 kW  ใบพั

ส้นผ่านศูนย์กล

ใช้งาน  
งสูบนํ้ าระบาย

ายความร้อนด้

การไหล 300 ล
งต่อวนั 365 วั
รหร่ีวาลว์  

นปรับปรุง 
หลนั้นส่งผลให้

นินงาน 
าเป็นการลดอตั

ส่งนํ้ าให้แน่ใจ

วจวดั กระแสไ
าะห์หาพลงังา

นาดลงเท่าใดถึง

0 Amp  แรงด
พดัมีขนาดเส้น

2-11 แสดงใบพ

6 Amp  แรงด
พดัมีขนาดเส้น
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ลางใบพดัเคร่ือ

ยความร้อนให้

ดว้ยอากาศท่ีหอ

ลูกบาศกเ์มตร

วนัต่อปี โดยเค

หก้าํลงัไฟฟ้าท่ี

ตราการไหลข

จว่าไม่ตํ่ากว่าที

ไฟฟ้า แรงดนั
านไฟฟ้าท่ีลดล

งจะไดอ้ตัรากา

ดนั ไฟฟ้า  38
ผา่นศูนยก์ลาง

พดัเคร่ืองสูบน้

ดนัไฟฟ้า  38
ผา่นศูนยก์ลาง

คู่ม

 

 

องสูบนํา้ 

้หอกลัน่สุราโ

อผึ่งนํ้ า เคร่ือง
ต่อชัว่โมง ท่ีเฮ
คร่ืองสูบนํ้ ามีอั

ทใชล้ดลงเพียง

องนํ้ าวิธีหน่ึงที

ท่ีตอ้งการและ

ไฟฟ้า และตวั
ลง รวมทั้งทาํก
ารไหลและคว

80 Volts  แล
ง ( )  19.8 ซม

นํ้าขนาด 19.8  ซ

80 Volts  และ
ง ( ) 18.5 ซม

มือผู้รับผดิชอบด้า

ดยสูบนํ้ าจากห

สูบนํ้ าท่ีใชเ้ป็น

ฮด 40 เมตรนํ้
ตัราการไหลที

เลก็นอ้ยเน่ืองจ

ท่ีส่งผลใหล้ดก

ตอ้งแน่ใจว่าจ

ประกอบกาํลงั

การตรวจสอบค

ามดนัตามตอ้ง

ะตวัประกอบก

ม 

 
ซม ก่อนปรับป

ะตวัประกอบก

ม 

านพลังงาน (โรงง

หอผึ่งนํ้ าส่งไป

นแบบแรงเหวี

นํ้ า และรอบมอ
ท่ีมากเกินความ

จากเป็นการเพิ่

กาํลงัไฟฟ้าได้

จะไม่มีการปรั

งัไฟฟ้า ก่อนแ
คุณลกัษณะขอ

งการ 

กาํลงั (PF)  0

ปรุง 

กาํลงั (PF)  0

งาน)  พ.ศ. 2562 

ปยงัหอกลัน่

วี่ยงหนีศูนย์

อเตอร์ 2,900 
มตอ้งการจึง

พิม่ความดนั

ดม้ากแต่ควร

รับเพิ่มอตัรา

และหลงัการ

องเคร่ืองสูบ

0.85 คิดเป็น

0.85 คิดเป็น
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6.การวเิคร
IP1    คือ   ก
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 PF
 h 
 d 
              พล

              กาํ
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7. การวเิคร
เงิ

ป

 ระ

ที ่6 การอนุรักษ์พล

รูป

าะห์ทางเทคนิ

กระแสไฟฟ้าม

P2    คือ   กระแ
V     คือ   แรงดั

F   คือ   เพาเวอ
     คือ   จาํนวน
     คือ   จาํนวน
ลงังานไฟฟ้าที

าลงัไฟฟ้าก่อน

                      

                      

าลงัไฟฟ้าหลงั

                      

                      
พลงังานไฟฟ้าที

 
ิดเป็นเงินท่ีปร

 

ราะห์ผลตอบแ

งินลงทุน         
ระหยดัค่าพลงั

ะยะเวลาคืนทุน

ลังงานสําหรับเคร่ื

ปที ่6.12-12 แส

ิค 
มอเตอร์เคร่ืองสู

แสไฟฟ้ามอเตอ

นัไฟฟ้าของม

อร์แฟคเตอร์ข

นชัว่โมงทาํงาน

นวนัทาํงานต่อ

ท่ีลดลง   =  (กาํ

นปรับปรุง       

         

         

ปรับปรุง        

         

         
ท่ีลดลง          

  
ระหยดัได ้  

  

แทนการลงทุน

                
งงานไฟฟ้า     
น     

องสูบนํา้ 

สดงใบพดัเคร่ือ

สูบนํ้าเทอร์ไบ

อร์เคร่ืองสูบนํ้า

อเตอร์เคร่ืองสู

องมอเตอร์เคร่ื

น   =   24     ชั่
อปี  =  365    วั
าลงัไฟฟ้าก่อน

= 

= 

= 

            =        

=        

=     
=    
=    
=  
= 

 
= 

            =         
            = 
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องสูบนํ้าขนาด

น ์ ก่อนปรับป
าเทอร์ไบน ์ ห
สูบนํ้าเทอร์ไบน

ร่ืองสูบนํ้าเทอ

ชัว่โมงต่อวนั 
วนัต่อปี 
นปรับปรุง – กาํ

10
V3 

1
3803

44.8         

   
100
V3 

  
10

3803 

36.9         
(44.8 – 36
49,204      
49,204 x  2
191,695    

ดาํเนินการ

      191,695  
    -    

 
ด 1 8.5 ซม หลงั

ปรุง      =  80.0
หลงัปรับปรุง   
น ์ท่ีใชง้าน     
ร์ไบน ์ท่ีใชง้าน

าลงัไฟฟ้าหลงั

00
PFI 1P       

1000
85.0800 

 

0
PFI 2P   

000
85.060

 
.9) x 24 x 365
     
2.77       
          

เอง           
          

                      

งปรับปรุง 

0 Amp. 
    =  66.0 Am
    =  380 Volt
น  =  0.85     

ปรับปรุง) x h

       

          

kW 

  

           

kW 
        

kWh/ปี 
  
บาท/ปี 

     บาท 
    บาท/ปี 
    ปี 

mp.    
ts.    

h x d         

 

 

 

    

    



 

 
 

กรณี

1. ค
สถา

ทาํง

ผสม

ใชง้

นํ้า R

 
 
 
 
 
 
 

2. ปั
กระ

การ

3. แ
ในก

การ

พลงั

ผลก

 
 
 

ณศีึกษาที ่7:  ก
ความเป็นมาแล

านประกอบกา

งาน 24 ชม./วนั
ม ซ่ึงมีความต้
งานพร้อมกนัท

RO ไม่คงท่ี 

รูปที ่6.12-

รูปที ่6.12-
ปัญหาของอุปก

ะบวนการผลิตมี

เปิด-ปิด เม่ือคว
แนวคดิและขั้น

กรณีท่ีอตัรากา

รไหลตํ่าจะส่ง

งงานไฟฟ้าท่ีใ

การประหยดัพ

การตดิตั้งระบบ

ละลักษณะการ

ารติดตั้งเคร่ือง

น 300 วนั/ปี นํ้
อ้งการใชน้ํ้ าอ่

ทั้ง 2 ตวั ทาํงาน

-13 แสดงเคร่ือง

-14  แสดงเคร่ือ
กรณ์/ระบบก่อ
มีความตอ้งการ

วามดนัไดต้ามต

นตอนการดาํเนิ

ารไหลของนํ้ า

ผลให้เกิดการ

ใชแ้ละอตัรากา

พลงังาน 

บ VSD ให้เคร่ื
ใช้งาน  
งสูบนํ้ าอ่อนข

ํ้าอ่อนท่ีไดน้าํไ

อนไม่คงท่ี แล
น 24 ชม./วนั 

งสูบนํ้าท่ีใชใ้น

องสูบนํ้าท่ีใชใ้น

นปรับปรุง 
รใชน้ํ้ าอ่อนและ

ตอ้งการ 

นินงาน 
เปล่ียนแปลงต

รประหยดัพลงั

ารไหลของนํ้า 
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รืองสูบจ่ายนํา้อ

นาดพิกดั 7.5 
ไปผสมกบันํ้า

ละติดตั้งเคร่ือง

 300 วนั/ปี นํ้ า

นการส่งจ่ายระบ

นการส่งจ่ายระบ

ะนํ้า RO ในปริ

ตลอดเวลานั้น

งงานไฟฟ้าท่ีใ

 ก่อนและหลงั

คู่ม

 

 

อ่อนและเคร่ือง

 kW จาํนวน 
นม และใชใ้น
งสูบนํ้ า RO ขน
 RO ท่ีไดน้าํไ

บบนํ้าอ่อนใหก้ั

บบนํ้า RO ใหก้

มาณท่ีเปล่ียนแ

การใช ้ VSD 
ใชข้บัเคร่ืองสูบ

การติดตั้ง VS

มือผู้รับผดิชอบด้า

งสูบจ่ายนํา้ RO

 3 ตวั โดยเปิด
กระบวนการล

นาดพิกดั 5.5 k
ไปผสมกบันํ้ า

 
กบัเคร่ืองจกัรใน

กบัเคร่ืองจกัรใน

แปลงตลอดเวล

ลดรอบมอเตอ

บนํ้ าได ้โดยทํ
D เป็นเวลา 7 

านพลังงาน (โรงง

O 

ดใชง้านพร้อม

ลา้งทาํความส

kW จาํนวน 2 
านม ซ่ึงมีความ

นกระบวนการ

นกระบวนการ

ลาซึงเดิมทาํการ

อร์ในขณะท่ีตอ้

ทาํการตรวจวดั

 วนั เพื่อนาํไป

งาน)  พ.ศ. 2562 

กนัทั้ง 3 ตวั 
ะอาดเคร่ือง

 ตวั โดยเปิด
มตอ้งการใช้

ผลิต 

รผลิต 

รควบคุมโดย

องการอตัรา

ดและบนัทึก

ใชว้ิเคราะห์
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4. สภาพก่อนปรับปรุง 
ตรวจวดัและบนัทึกค่าพลงังานไฟฟ้าและอตัราการไหลเป็นเวลา 7 วนั สรุปไดด้งัน้ี เคร่ืองสูบนํ้ าอ่อนใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าเฉล่ีย   680.14  kWh/day   อตัราการไหลของนํ้ าเฉล่ีย  2,165.86    m3/day     มีดชันีการใช้พลงังาน 0.314 
kWh/m3  และเคร่ืองสูบนํ้ า RO ใช้พลงังานไฟฟ้าเฉล่ีย   82.00  kWh/day   อตัราการไหลของนํ้ าเฉล่ีย  160.78   
m3/day     มีดชันีการใชพ้ลงังาน 0.51 kWh/m3 

 
ตารางที ่6.12-2 รายละเอียดผลการบนัทึกการใชพ้ลงังานจากมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ป๊ัมนํ้าอ่อน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่6.12-3 แสดงรายละเอียดผลการบนัทึกการใชพ้ลงังานจากมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์เคร่ืองสูบนํ้า RO 

 
  
 
 
 

Date 
ไฟฟ้าทีใ่ช้ 
kWh/day 

ปริมาณนํา้อ่อน 
m3/day 

kWh/m3 

24/4/2006 650 2,177 0.299 
25/4/2006 668 2,261 0.295 
26/4/2006 717 2,416 0.297 
27/4/2006 714 2,135 0.334 
28/4/2006 774 2,219 0.349 
29/4/2006 553 2,151 0.257 
30/4/2006 685 1,802 0.380 
ค่าเฉล่ีย 680.14 2,165.86 0.314 

Date 
ไฟฟ้าทีใ่ช้ 
kWh/day 

ปริมาณนํา้อ่อน 
m3/day 

kWh/m3 

24/4/2006 82 169 0.485 
25/4/2006 83 164 0.508 
26/4/2006 90 199 0.452 
27/4/2006 78 151 0.516 
28/4/2006 81 205 0.395 
29/4/2006 79 102 0.775 
30/4/2006 81 136 0.696 
ค่าเฉล่ีย 82.00 160.78 0.510 

 
 
 



 

 

5.ส
ระบ

ตรว

ของ

พลงั

0.09

ระบ

Tran
ไดต้

การ

 
ต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหลังปรับ

บบนํ้ าอ่อนทาํ

วจจบัแรงดนันํ้

งโหลด ส่วนเค
งงานไฟฟ้าเฉลี

93 kWh/m3 

บบนํ้ า RO 
nsmitter ตรวจ
ตามความตอ้งก

รไหลของนํ้าเฉ

รูปที ่6.12

ารางที ่6.12-4 

ปรุง 
การติดตั้ง VS
นํ้า และส่งสัญญ
คร่ืองสูบนํ้ าอี

ล่ีย   188.29  k

ปรับปรุงโดย

จจบัแรงดนันํ้า

การของโหลด

ฉล่ีย 181.26  m

2-15 แสดงการ

  แสดงรายละ

Date

28/8/20
29/8/20
30/8/20
31/8/20
1/8/20
2/8/20
3/8/20
ค่าเฉล่ี

D 1 ชุด คว
ญาณ 4-20 mA
กตวัจะเปิดใช้

kWh/day   อตัร

ติดตั้ง VSD 
 และส่งสญัญ
ด  ทาํการตรว
m3/day     มีดชันี

รติดตั้ง  VSD ค

เอียดผลการบนั

e 
ไฟฟ้า

kWh/
006 15
006 19
006 27
006 15
06 21
06 18
06 16
ล่ีย 188.
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บคุมการทาํงา

A มาท่ี VSD เพื
ชง้านเต็มพิกดั

ราการไหลของ

1 ตวั ควบคุ
าณ 4-20 mA ม
วจวดัและบนัทึ

นีการใชพ้ลงังา

ควบคุมระบบเ

นัทึกการใชพ้ล

าทีใ่ช้ 
/day 

ปริม

m
2 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
.29 2

คู่ม

 

 

านของเคร่ืองส

พื่อให้มีการคว

ของเคร่ืองสูบ

งนํ้ าเฉล่ีย  2,02

คุมการทาํงาน

มาท่ี VSD เพือ่
ทึกค่าไดพ้ลงัง

าน 0.167 kWh

เคร่ืองสูบจ่ายน

ลงังานจากมิเต

มาณนํา้อ่อน 
m3/day 
2,110 
2,251 
2,277 
2,163 
2,292 
2,109 
984 

2,026.46 

มือผู้รับผดิชอบด้า

สูบ 2 ตวั โดย
วบคุมเคร่ืองสูบ

บนํ้ า ทาํการต

26.46   m3/day

ของเคร่ืองสูบ

อใหมี้การควบ

านไฟฟ้าเฉล่ีย

h/m3 

 
นํ้าอ่อนและเครื

ตอร์ไฟฟ้าและมิ

kWh/m3 

0.072 
0.085 
0.119 
0.069 
0.092 
0.086 
0.165 
0.093 

านพลังงาน (โรงง

มี Pressure 
บนํ้ าไดต้ามคว

ตรวจวดัและบ

y     มีดชันีการ

บนํ้ า 2 ตวั โดย
คุมเคร่ืองสูบน

ย   30.28  kWh

 
ร่ืองสูบจ่ายนํ้า 

มิเตอร์เคร่ืองสู

 

งาน)  พ.ศ. 2562 

Transmitter 
วามตอ้งการ

บนัทึกค่าได้

รใชพ้ลงังาน 

ยมี Pressure 
นํ้าใหจ่้ายนํ้ า

h/day   อตัรา

 RO 

สูบนํ้าอ่อน 
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ตารางที ่6.12-5  แสดงรายละเอียดผลการบนัทึกการใชพ้ลงังานจากมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์เคร่ืองสูบนํ้า RO 
 

Date 
ไฟฟ้าทีใ่ช้ 
kWh/day 

ปริมาณนํา้อ่อน 
m3/day 

kWh/m3 

14/8/2006 30 116 0.259 
15/8/2006 31 160 0.194 
16/8/2006 31 234 0.132 
17/8/2006 30 203 0.148 
18/8/2006 33 226 0.146 
19/8/2006 28 192 0.146 
20/8/2006 29 138 0.210 
ค่าเฉล่ีย 30.28 181.26 0.167 

    
6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
มาตรการตดิตั้งระบบ VSD ให้เคร่ืองสูบจ่ายนํา้อ่อน 
                ปริมาณนํ้าท่ีใชเ้ฉล่ียก่อนการปรับปรุง 1,955 m3/วนั ระบบทาํงาน 300 วนัต่อปี 
                ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้า     = (kWh/m3

PRE – kWh/m3
POST) x ปริมาณนํ้าเฉล่ียต่อวนั x  

                                                                         วนัทาํงานทั้งปี 
  = (0.314 – 0.093) x 1,955 x 300 
  = 129,684.34                 kWh/ปี  
                เงินท่ีประหยดัได ้  = ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้า x ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย   
  = 129,684.34  
  = 355,335.10   บาท/ปี 
มาตรการตดิตั้งระบบ VSD ให้เคร่ืองสูบจ่ายนํา้ RO 
                ปริมาณนํ้าท่ีใชเ้ฉล่ียก่อนการปรับปรุง 158 m3/วนั ระบบทาํงาน 300 วนัต่อปี    
                ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้า        = (kWh/m3

PRE – kWh/m3
POST) x ปริมาณนํ้าเฉล่ียต่อวนั x  

                                                                           วนัทาํงานทั้งปี     
                                                                  = (0.510 – 0.167) x 158 x 300 
                       = 16,240.98                     kWh/ปี  
                 เงินท่ีประหยดัได ้      = ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้า x ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย    
                                     = 16,240.98 x 2.74 
        = 44,500.30      บาท/ปี 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)  พ.ศ. 2562 
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7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
มาตรการตดิตั้งระบบ VSD ให้เคร่ืองสูบจ่ายนํา้อ่อน 

เงินลงทุน                        = 69,051                                 บาท 
ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า   =         355,335.10                 บาท/ปี 

 ระยะเวลาคืนทุน   = 69,051/355,335.10   
     = 0.19                   ปี 

มาตรการตดิตั้งระบบ VSD ให้เคร่ืองสูบจ่ายนํา้ RO 
เงินลงทุน                         = 62,559                    บาท 
ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า   =          44,500.30                  บาท/ปี 

 ระยะเวลาคืนทุน                 =  62,559/44,500.30   
      =  1.41                   ปี 

 

กรณศีึกษาที ่8:   การตดิตั้งระบบ Step Control ควบคุมเคร่ืองสูบนํา้เยน็ทีส่่งให้เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  
สถานประกอบการติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ าเยน็เพื่อใชใ้นกระบวนการผลิต 2 วงจร โดยวงจรท่ี1 ใชใ้นกระบวนการ
ผลิตสาํหรับอาคาร 1 มีการติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ าเยน็จาํนวน 5 ชุด ขนาดพิกดั 11 kW จาํนวน 2 ชุดและขนาดพิกดั 
7.5 kW จาํนวน 3 ชุด ส่วนวงจรท่ี2 ใชใ้นการปรับอากาศและกระบวนการผลิต สาํหรับอาคาร2 มีการติดตั้ง
เคร่ืองสูบนํ้าเยน็จาํนวน 5 ชุด ขนาดพิกดั 11 kW จาํนวน 2 ชุดและขนาดพิกดั 18.5 kW จาํนวน 3 ชุด โดยเคร่ือง
สูบนํ้ าทั้ งสองวงจรมีการควบคุมการเปิดใช้งานในจาํนวนท่ีเหมาะสมกับปริมาณการใช้นํ้ าท่ีเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลาโดยเจา้หนา้ท่ี 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การควบคุมการเปิด/ปิด เคร่ืองสูบนํ้ าในจาํนวนท่ีเหมาะสมกบัภาระการใชง้านท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาโดยใชค้น
นั้นมีความเท่ียงตรงตํ่า ซ่ึงในบางคร้ังมีการเดินเคร่ืองสูบนํ้ าทั้งหมดเพ่ือรองรับโหลดไวต้ลอดเวลาทาํให้ตอ้ง
สูญเสียพลงังานไฟฟ้า               

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
เพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงในการเดินจาํนวนเคร่ืองสูบนํ้ าให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใชน้ํ้ าเยน็ของกระบวนการ

ผลิตท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงทาํการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิด เคร่ืองสูบนํ้ าอตัโนมติั Step Control โดย
ใชส้ัญญาณความดนันํ้ าท่ีส่งไปใชง้านมาควบคุมจาํนวนการเดินเคร่ืองสูบนํ้ าให้เหมาะสมตลอดเวลา  โดยทาํการ
บนัทึกขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและกาํลงัไฟฟ้า ก่อนและหลงัการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ผลการ
ประหยดัพลงังานและอตัราผลตอบแทนการลงทุน 



ตอนที ่2 บทที

 

4. สภาพก่อ
ก่อนติดตั้งอ

กาํลงัไฟฟ้า

 

             

5.สภาพหลั
หลงัจากติด

พลงังานไฟ

 

 

ที ่6 การอนุรักษ์พล

อนปรับปรุง 
อุปกรณ์ควบคุ

าเฉล่ีย 54.92 k
ตารางที ่6.12-
วนั/เดือน/ปี 
10/2/2006 
11/2/2006 
เฉล่ีย 

    

รูป

ลังปรับปรุง 
ดตั้งอุปกรณ์คว

ฟฟ้าเฉล่ีย 1,23

ตารางที ่6.12-

วนั/เดือน/ปี 
4/3/2006 
5/3/2006 
เฉล่ีย 

ลังงานสําหรับเคร่ื

คุมการเปิด/ปิด 
kW  
-6 ผลการตรวจ

พลัง

ปที ่6.12-16 กา

วบคุมการเปิด/
4.18  kWh/วนั

-7 ผลการตรวจ

พลัง

องสูบนํา้ 

 เคร่ืองสูบนํ้า

จวดัพลงังานไ

งานไฟฟ้า (kW
1,613.57 
1,022.68 
1,318.13 

รตรวจวดัพลงั

/ปิดเคร่ืองสูบน
น และกาํลงัไฟ

จวดัพลงังานไ

งานไฟฟ้า (kW
1,456.51 
1,011.85 
1,234.18 
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าเยน็มีการใชพ้

ฟฟ้าท่ีใชห้มด

Wh/day) 
 
 
 

งงานไฟฟ้าก่อ

นํ้าเยน็อตัโนมั

ฟฟ้าเฉล่ีย 51.4

ฟฟ้าท่ีใชห้มด

Wh/day) 
 
 
 

พลงังานไฟฟ้าเ

ดของเคร่ืองสูบ

กําลัง

นติดตั้งอุปกร

ติั Step Con
2 kW 

ดของเคร่ืองสูบ

กําลัง

ฉล่ีย 1,318.1

บนํ้าเยน็ก่อนปร

ไฟฟ้าเฉล่ีย (k
67.23 
42.61 
54.92 

ณ์ควบคุม 

ntrol เคร่ืองสูบ

บนํ้าเยน็ก่อนปร

ไฟฟ้าเฉล่ีย (k
60.69 
42.16 
51.42 

3 kWh/วนั 

รับปรุง 
kW) 

 

บนํ้าเยน็ มีกา

รับปรุง 

kW) 

 

และ

ารใช้



 

 

6. ก
       
       
 
 
       
 
 

7. ก

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.12-1

การวเิคราะห์ท

           ระบบทาํ
            ผลประห

 
 

           เงินท่ีปร
 
 

การวเิคราะห์ผล

เงินลงทุ

ประหยดั

ระยะเวล

 

 

17 แสดงการต

างเทคนิค 
างาน 300 วนัต่
หยดัพลงังานไ

  
  

ระหยดัได ้   
  
  

ลตอบแทนการ

น                    
ดค่าพลงังานไฟ

ลาคืนทุน  
  

รวจวดัหลงักา

อปี 
ฟฟ้า                 

               
               
               
               
               

รลงทุน 
                 
ฟฟ้า               
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ารปรับปรุงเคร่ื

 = (kW
 = (1,3
 = 25,1
 = ผลป

 = 25,1
 = 69,0

  = 400
  =             69,0
  = 400
  = 5.80

คู่ม

 

 

รืองจ่ายนํ้าใหก้ั

Wh/dayPRE – kW
318.13 – 1,234.
184.39 
ประหยดัพลงัง

184.39 x 2.74 
005.24 

0,000  
005.24    
0,000 /69,005.2
0              

มือผู้รับผดิชอบด้า

กบัเคร่ืองจกัรใ

Wh/dayPOST)  x วั
18) x 300 
kWh/ปี 
านไฟฟ้า x ค่าไ

บาท/ปี 

บาท 
บาท/ปี 

24    
  ปี 

านพลังงาน (โรงง

ในกระบวนการ

วนัทาํงานทั้งปี 

ไฟฟ้าเฉล่ีย  

งาน)  พ.ศ. 2562 

 

รผลิต 

 

                  



ตอนที ่2 บทที

 

กรณศีึกษา

1. ความเป็น
สถานประ

และเคร่ืองจ

ใหก้บัเคร่ือ

4 ตวั ยงัทาํ
 

 

2. ปัญหาข
เน่ืองจากเค

ระบายควา

เคร่ืองจกัร 

รูป

3. แนวคดิแ
ใหโ้รงงาน

กาํหนดเวล

พนกังานท่ี

ที ่6 การอนุรักษ์พล

ที ่9 : การปิดห

นมาและลักษณ

กอบการผลิตชิ

จกัรหยดุทาํงา

องจกัรในไลน ์
งานอยู ่

องอุปกรณ์/ระ
คร่ืองจกัรไม่ไ

มร้อน และมอ
 

ปที ่6.11-18   ม

และขั้นตอนกา

อ่านค่าพลงัไฟ

ลาการเปิด-ปิด
เก่ียวขอ้งรับท

ลังงานสําหรับเคร่ื

หอระบายความ

ณะการใช้งาน 
ช้ินส่วนยานย

าน แต่มอเตอร์
 Assembly แล

ลําดบั

1 
2 
3 
4 

ะบบก่อนปรับป

ดมี้การทาํงาน

อเตอร์เคร่ืองสู

มอเตอร์หอระ

ารดาํเนินงาน 
ฟฟ้าในช่วงเวล

ดมอเตอร์หอผึ่

ราบ 

องสูบนํา้ 

มร้อนและเคร่ือ

 
นต ์ท่อไอเสีย
์หอระบายควา

ละมอเตอร์เคร่ือ

บ เวลา

24:00 - 
12:00 - 
17:00 - 
19:00 - 

รวม 

ปรุง 
นในช่วงพกัเว

บนํ้ าท่ีใชใ้นห

 

บายความร้อน

ลาพกัจากเคร่ือ

ผึงเยน็ และมอ
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องสูบนํา้ทีใ่ช้ร

ยรถยนต ์ในช่ว
ามร้อนขนาด 
องสูบนํ้ าท่ีใชใ้

าพกั จาํ

 01:00 
 13:00 
 17:30 
 20:00 

ลากลางวนัแล

อระบายความ

   
 

น                  

องบนัทึกการใช

เตอร์เคร่ืองสูบ

ระบายความร้อ

วงเวลาพกั (ดงั
55 kW จาํนว
ในหอระบายค

านวนช่ัวโมง 
1 
1 

0.5 
1 

3.5 

ละกลางคืน จึง
มร้อน เพื่อระบ

 รูปที ่6.11-19 

ชพ้ลงัไฟฟ้าท่ีโ

บนํ้ าท่ีใชใ้นห

อนเคร่ืองจกัรช่

งตาราง) พนกั
วน  1 ตวั ซ่ึงร
ความร้อนขนา

งไม่จาํเป็นตอ้

บายความร้อนใ

   มอเตอร์เคร่ือ

โรงงานมีอยู ่จ
อผึ่งเยน็ แล้

ช่วงพกักลางวนั

งานไม่ไดท้าํง

ระบายความร้

ด 11 kW จาํน

งเปิดมอเตอร์

ใหก้บันํ้ าหล่อเ

 

องสูบนํ้า 

ากนั้นใหโ้รงง

ลว้ติดประกาศ

 

น 

งาน 
้อน

นวน 

์หอ

เยน็

งาน

ศให้



 

 

4. ส
พนั

หมา

5. ก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพหลังปรับ

กังานไดปิ้ดมอ

ายเหตุ 

การวเิคราะห์ผล

พลงังาน

จาํนวนเ ิ

 

บปรุง 
อเตอร์หอผึ่งเยน็

โรงงานมีการ

แบบต่อเน่ือง

ลตอบแทนการ

นไฟฟ้าท่ีประห

งินท่ีประหยดั 
  

นและเคร่ืองสูบ

รบนัทึกค่าพลงั

ง (Real Time) 

รูปท

รลงทุน 
หยดั =  

=  
=  

 =  
=  

6-91 

บนํ้าท่ีใชใ้นหอผึ

งไฟฟ้าของมอ

 แสดงไดด้งัรูป

ที ่6.11-20 หลั

พลงัไฟฟ้าขอ

70.5 x 3.5 x 
61,687.50 
61,687.50 x 
177,660  

คู่ม

 

 

ผึ่งเยน็ จะทาํให
อเตอร์หอผึ่งเยน็

ป 

งัปรับปรุง 

องมอเตอร์ x ชั
 250  

 
 2.88  

 

มือผู้รับผดิชอบด้า

หล้ดการใชพ้ลงั

น และเคร่ืองสู

ชัว่โมงการปิดต

kWh/ปี 
kWh/ปี 
บาท/ปี 
บาท/ปี 

านพลังงาน (โรงง

งไฟฟ้าลงได ้7
สูบนํ้าท่ีใชใ้นห

ต่อวนั x วนัทาํ

งาน)  พ.ศ. 2562 

0.5 kW 
หอผึ่งเยน็

 

างานต่อปี 
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กรณศีึกษาที ่10 : การเลือกเดนิป๊ัมนํา้ชุดทีม่ีประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการมีการติดตั้งใชง้านป๊ัมนํ้ าและมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือใชใ้นระบบบาํบดันํ้ าเสีย  ซ่ึงประกอบดว้ย
มอเตอร์ไฟฟ้าในบ่อเติมอากาศ จาํนวน 11 ชุด และป๊ัมนํ้ าปรับ PH นํ้ า  จาํนวน 3 ชุด มีการเดินใชง้านเฉล่ีย
ประมาณ 20  ชัว่โมงต่อวนั 300 วนัต่อปี  ปกติจะมีการสลบัการเดินใชง้าน 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการตรวจวดัมอเตอร์ไฟฟ้าในบ่อเติมอากาศและป๊ัมนํ้ าปรับ pH พบว่าพลงัไฟฟ้าท่ีใชข้องมอเตอร์แต่ละชุดท่ี
มีขนาดติดตั้งเท่ากนัเม่ือวดัพลงัไฟฟ้าท่ีใชง้านจริงมีความแตกต่างกนั ซ่ึงโดยปกติมอเตอร์ไฟฟ้ามีการสลบัการ
เดินใชง้านเพ่ือลดภาระการทาํงาน และบางส่วนมีการปิดการใชง้านในบางช่วงเวลา  และการใชพ้ลงัไฟฟ้าใน
มอเตอร์และป๊ัมนํ้ามีรายละเอียดดงัน้ี 

บ่อเตมิอากาศ     

เลขเคร่ือง พกัิด (kW) แรงดนั (V) กระแส (A) PF พลังไฟฟ้า (kW) 

No.4 15 372 22.6 0.87 12.67 
No.5 15 379 21.9 0.86 12.36 

No.6 7.46 378 16.4 0.86 9.23 
No.7 7.46 378 14.2 0.88 8.18 
No.8 7.46 381 14.7 0.86 8.34 
No.9 7.46 384 14.4 0.85 8.14 
No.10 7.46 383 14.9 0.85 8.40 

No.11 3.73 381 7.3 0.86 4.14 
No.12 3.73 378 8.47 0.86 4.77 
No.13 3.73 376 8.54 0.87 4.84 
No.14 3.73 383 7.08 0.84 3.95 

ปรับ pH 
     

No.1 - 378 13.3 0.76 6.62 
No.2 - 379 11.6 0.67 5.10 
No.3 - 379 13.9 0.64 5.84 

 



 

 

3. แ
เลือ

4. ก

แนวคดิและขั้น

กเดินชุดท่ีใชพ้

การวเิคราะห์ท

ป๊ัมนํ้าและ

จาํนวนวนั

 
 
ค่าพลงังาน

พลงัไฟฟ้า

 
พลงัไฟฟ้า

 
พลงัไฟฟ้า

 
พลงังานไฟ

 
ค่าใชจ่้ายด้

 

รูปที ่6.
นตอนการดาํเนิ

พลงัไฟฟ้าตํ่าสุ

างเทคนิค 
ะมอเตอร์บ่อบาํ

นใชง้านใน 1 ปี

นไฟฟ้าต่อหน่

าป๊ัมนํ้าและมอ

าป๊ัมนํ้าและมอ

าของระบบท่ีล

ฟฟ้าลดลงหลงั

ดา้นพลงังานท่ี

11-21 ป๊ัมนํ้าแ
นินงาน 
สดเป็นหลกั แท

าบดัเดินใชง้าน

ป 

วย 
อเตอร์บ่อบาํบดั

อเตอร์บ่อบาํบดั

ดลง 

งัปรับปรุง 

ลดลง 

6-93 

 
และมอเตอร์ไฟ

ทนการเดินสลั

นคิดเป็น  

ดก่อนจดัการเดิ

ดหลงัจดัการเดิ

คู่ม

 

 

ฟฟ้าท่ีใชใ้นระบ

บัไปมา 

ดินเฉล่ีย 

ดินเฉล่ีย 

มือผู้รับผดิชอบด้า

บบบาํบดันํ้าเสี

= 20 
= 350 
= 20x 350
= 7,000 
= 3.28 
= 8.46 + 4
= 18.73 
= 8.27 + 4
= 17.41 
= 18.73 - 1
= 1.32 
= 1.32 x 7
= 9,240.00
= 9,240.00
= 30,307.2

านพลังงาน (โรงง

สีย 

hour/d
day/y

0  
hour/y
Baht/

4.42 + 5.85 
kW 

4.04 + 5.10 
kW 

17.41  
kW 

7,000  
0 kWh/
0 x 3.28  
20 Baht/

งาน)  พ.ศ. 2562 

 

day 
year 

year 
kWh 

 

 

/year 

year 

                  



ตอนที ่2 บทที

 

กรณศีึกษา

1.ความเป็น
โรงงานมีก

เสถียรภาพ

2.ปัญหาขอ
ป๊ัมและมอ

การใชพ้ลงั

3.แนวคดิแ
ทาํการเปล่ีย

4.สภาพหลั
ป๊ัมนํ้าชุดให

5.การวเิคร
ก่อนทาํการ

หลงัทาํการ

เวลาทาํงาน

ที ่6 การอนุรักษ์พล

ที ่11  : การเป
นมาและลักษณ

การใชป๊ั้มทาํง

ในการใชง้าน

องอุปกรณ์/ระบ
เตอร์ตวัเดิมขอ

งงานสูง 

และขั้นตอนกา

ยนป๊ัมและมอ

ลังปรับปรุง 
หม่มีอตัราการ

าะห์ทางเทคนิ

รเปล่ียนวดัพลั

รเปล่ียนวดัพลงั

นของป๊ัม ทาํงา

ลังงานสําหรับเคร่ื

ล่ียนป๊ัมและม

ณะการใช้งาน 
านตลอด 24 
ท่ีดีเพื่อใหป้ระ

บบก่อนปรับป

องโรงงานมีส

 
รูป

รดาํเนินงาน 
เตอร์ชุดใหม่ใ

รไหลเท่าเดิม แ

รูป

ิค 
งัไฟฟ้าท่ีมอเต

งัไฟฟ้าท่ีมอเต

าน 24 ชัว่โมง/ว

องสูบนํา้ 

อเตอร์ในระบ

ชัว่โมงในการ

ะสิทธิภาพการ

ปรุง 
สภาพเก่าและชํ

ปที ่6.11-22 ป๊ัม

หมี้ประสิทธิภ

และพบวา่มีปริ

ปที6่.11-23  ป๊ัม

ตอร์ไดเ้ท่ากบั  
ตอร์ไดเ้ท่ากบั  
วนั     365 วนั/

6-94 

บนํา้หล่อเยน็ก

รหล่อเยน็ในก

รผลิตดีอยา่งสม

ชาํรุดบ่อยมากร

มนํ้าก่อนทาํกา

ภาพสูงข้ึน 

รมาณไฟฟ้าท่ีใ

มนํ้าหลงัทาํกา

     = 7
 = 4
/ปี 

กระบวนการผ

กระบวนการผ

มํ่าเสมอ 

รวมทั้งมีเสียงด

ารเปล่ียน 

ใชล้ดลงมาก 

ารเปล่ียน 

0 kW 
9.1 kW 

ลิตของโรงงาน

ผลิตในอตัราท่ี

ดงั จากการตร

 

 

น 

ท่ีเหมาะสมแล

รวจวดัพบว่าป๊ั

 

ละมี

ั๊มมี



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)  พ.ศ. 2562 
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ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย  2.71 บาท/kWh 
พลงังานท่ีประหยดัได ้                  =  (70-49.1) x 24 x 365  
                    = 183,084  kWh/ปี  
คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้    = 183,084 x 2.71   
                                                             = 496,157.64 บาท/ปี      
6.การวเิคราห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                   =  120,000          บาท 
ระยะเวลาคืนทุน        =  120,000/496,157.64 
                                  =   0.242                    ปี 
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สรุปเน้ือหาวชิา 
1. ประเภทของป๊ัม (ตามลักษณะการขบัดนัของเหลวในป๊ัม) 
1.1  ป๊ัมแบบปริมาตรแทนทีเ่ชิงบวก (Positive Displacement)  เป็นป๊ัมท่ีตอ้งการความดนัสูง อตัราการไหลไม่
มากนกั ไดแ้ก่ ป๊ัมแบบลูกสูบ และ ป๊ัมแบบโรตาร่ี 
 1.2   ป๊ัมแบบไคเนตกิส์ (Kinetic or  Non- Positive Displacement)  เป็นป๊ัมท่ีตอ้งการอตัราการไหลสูง แต่
ความดนัไม่มากนกั 
 ป๊ัมแบบแรงเหวีย่ง (Centr ifugal Pump) 
อาศัยการหมุนของใบพดัให้เกิดแรงเหวี่ยงของนํ้ าผ่านใบพดัส่งออกไปทางท่อจ่าย โดยนํ้ าจะไหลเข้าใน
แนวตั้งฉากกบัใบพดัของป๊ัม และนํ้าไหลออกจากใบพดัตามแนวรัศมีของใบพดั 
 ป๊ัมแบบไหลตามแนวแกน (Axial Flow Pump) 
ป๊ัมนํ้ าแบบน้ีของไหลจะไหลในแนวแกนของเพลาขบั สามารถใชไ้ดก้บัของไหลท่ีมีสารแขวนลอยปะปนมา
ดว้ย ส่วนใหญ่แลว้จะใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งการเฮดความดนัตํ่า ๆ แต่มีอตัราการไหลสูง 
 ป๊ัมแบบไหลผสม (Mixed Flow Pump) 
ป๊ัมนํ้ าแบบน้ีจะทาํให้ของไหลมีการไหล ทั้งในแนวแกนและในแนวรัศมีของใบพดั ซ่ึงจะทาํให้เกิดแรงในแนว
รัศมีและแรงในแนวแกนข้ึน ซ่ึงจะช่วยในการขบัดนัของไหล นิยมใชก้บังาน ซ่ึงตอ้งการเฮดความดนั  ตํ่า ๆ แต่
มีอตัราการไหลสูง  
1.3  ป๊ัมแบบพเิศษ (Special Pump)  เป็นป๊ัมท่ีมีการออกแบบใชง้านในลกัษณะพิเศษต่างๆ 
2. เฮดสูญเสียของนํา้ในท่อ (Head Loss) แบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน 

• การเสียเฮดความฝืด (Major Loss, HLf) 
•  การเสียเฮดเน่ืองจากการไหลผา่นอุปกรณ์ (Minor Loss, HLe) 
3. เฮดของระบบ (System Head Curve)  
เฮดของระบบ (TDH) =  เฮดความดนั + เฮดสถิตย ์+ เฮดการสูญเสียรวม    
4. กําลังไฮดรอลิก 
 
 
    =  นํ้าหนกัจาํเพาะของเหลว (N/ m3)  [= ×g] 
Q   =  อตัราการสูบของป๊ัม (m3/s) 
TDH =  เฮดรวมของป๊ัมหรือ Total Dynamic Head (m) 
5. ประสิทธิภาพของระบบป๊ัมหรือพดัลม 
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6. กฎความคล้ายของป๊ัมหรือพดัลม 
(เส้นผา่นศูนยก์ลางใบพดัมีขนาดคงท่ี) 
 
 
 
 
สมการทั้งสาม ใชไ้ดก้บัป๊ัมแบบ Centrifugal ทุกประเภท และใชไ้ดก้บัพดัลมทุกประเภท 
7. แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบป๊ัม 
1. การลดอตัราการไหล 
• อตัราการไหลคงท่ี 

- เปล่ียนขนาดใบพดั 
• อตัราการไหลเปล่ียนแปลง 

- หร่ีวาลว์  
- ปรับความเร็วรอบของป๊ัม 

2. การบาํรุงรักษา 
3. การดดัแปลงอุปกรณ์  
8. เง่ือนไขการใช้ป๊ัมนํา้ทีป่รับความเร็วรอบเพื่อให้เกิดการประหยดัมากทีสุ่ด  

• ถา้ป๊ัมนํ้าเดินเคร่ืองดว้ยอตัราการไหลท่ีนอ้ยกวา่ 100% อยูเ่สมอ แสดงวา่ป๊ัมนํ้ามีขนาดใหญ่เกินไป  
• ดงันั้น การเลือกเคร่ืองสูบท่ีมีขนาดเลก็ลงหรือปรับแต่งใบพดัใหมี้ขนาดเลก็ลงอาจจะเป็นทางเลือกท่ี

เหมาะสมกวา่การใช ้VSDโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้มีความตอ้งการเปล่ียนแปลงไม่มากนกั 
9. การบํารุงรักษาทีช่่วยส่งเสริมการประหยดั 

• การทาํความสะอาดตวักรองท่ีบริเวณท่อทางเขา้ของป๊ัมอยา่งสมํ่าเสมอ 
• การตรวจสอบวาลว์กนัการไหลยอ้นกลบั (Check Valve) อยา่งสมํ่าเสมอ 
• การซ่อมแซมรอยร่ัวต่างๆ 
10. การดดัแปลงแก้ไขอุปกรณ์หรือการเดนิเคร่ือง 

• การเคลือบผวิภายใน 
• การเปล่ียนขนาดของใบพดั 
• การใชป๊ั้มนํ้าท่ีมีขนาดเลก็ลง  
• การใชม้อเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 
11. การใช้ป๊ัมนํา้ทีม่ีขนาดเล็กลงจะคุ้มค่า ถ้า 

• ป๊ัมมีขนาดใหญ่เกินกวา่ภาระสูงสุดของป๊ัมนํ้ามาก 
• ป๊ัมนํ้ามีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ 80%  ณ ระดบัของภาระโหลดสูงสุด 
• มีการใชพ้ลงังานสูง นัน่คือ เม่ือป๊ัมนํ้าขนาดใหญ่เดินเคร่ืองเป็นระยะเวลานาน 
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การกาํหนดความหมายของคาํวา่ Fan และ Blower บางคร้ังมกัจะใชส้บัสนกนัอยูเ่สมอๆ ดงันั้น สมาคมวิศวกร
เคร่ืองกลแห่งประเทศญ่ีปุ่น Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) จึงไดก้าํหนดความแตกต่างของ
อุปกรณ์ทั้งสอง ดงัน้ี 

 แฟน (Fan) ใชเ้รียกอุปกรณ์ท่ีทาํงาน ณ ความดนัท่ีน้อยกว่า 1 เมตรนํา้ หรือ 1 ปอนดต่์อตารางน้ิว (lb/in2) 
หรือ 27.7 น้ิวของนํ้ า หรือ 1,000 มิลลิเมตรนํ้ า อุปกรณ์ในประเภทน้ีส่วนใหญ่จะมีช่ือเรียกว่า Centrifugal 
Fans, Fan และ Exhausters 

 โบลวเวอร์ (Blower) ใชเ้รียกอุปกรณ์ท่ีทาํงาน ณ ความดนัท่ีมากกว่า 1 เมตรนํา้ จนถงึ 10 เมตรนํา้ 
 
ในกรณีท่ีตอ้งการสร้างอตัราการไหลของลมท่ีความดนัสูงกว่า 1 บาร์ หรือ 10 เมตรนํา้ จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ี
เรียกวา่ เคร่ืองอัดอากาศ (Air  Compressor ) 
 
7.2 ประเภทของพดัลม 
 
พดัลมมีหลายชนิด ปัจจุบนัไดมี้การจดัแบ่งประเภทของพดัลมหลายรูปแบบ และมีการเรียกช่ือแตกต่างกนั

ออกไปมากมาย การจดัประเภทของพดัลมสามารถแบ่งตามลกัษณะการเคล่ือนท่ีของอากาศ จะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ พดัลมแบบหมุนเหวีย่ง (Centr ifugal Flow Fan) และแบบพดัลมอากาศไหลตามแนวแกน (Axial 
Flow Fan) ซ่ึงพดัลมแต่ละประเภทสามารถแบ่งออกเป็นชนิดยอ่ยๆ ไดด้งัน้ี 
 
ประเภทของพดัลม แบ่งตามลักษณะการเคล่ือนทีข่องอากาศ เป็น 2 ประเภท 
7.2.1 พดัลมแบบหมุนเหวีย่ง (Centr ifugal Flow Fan) 
พดัลมแบบหมุนเหวี่ยงน้ีใช้ได้ดีกับงานที่มีความต้านทานลมสูง หรือ “เฮดลมสูง” โดยการทาํงานของพดัลม จะ
มีการไหลเขา้ของอากาศขนานกบัแกนของใบพดัและจะไหลออกในแนวตั้งฉากกบัแกนของใบพดัหรือในแนว

รัศมี  โครงสร้างของพดัลมประเภทน้ีจะประกอบดว้ยใบพดัซ่ึงหมุนอยูภ่ายในตวัเรือนของพดัลม (Fan House) 
โดยชุดใบพดัจะประกอบดว้ยแผน่ใบเล็กๆประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นลกัษณะกงลอ้ ความดนัของอากาศจะถูกทาํ
ใหมี้ค่าสูงข้ึนภายในตวัเรือนของพดัลม ซ่ึงสามารถเพ่ิมค่าใหสู้งข้ึนไดด้ว้ยการเพ่ิมขนาดความยาวของใบพดั ซ่ึง
จะทาํใหแ้รงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลางภายในระบบมากยิ่งข้ึนนัน่เอง พดัลมประเภทน้ีจาํแนกตามลกัษณะรูปร่างของ
ใบพดัเป็น 3 แบบ คือ แบบใบพดัรัศมีตรง แบบใบพดัโคง้ไปขา้งหนา้ และแบบใบพดัโคง้ไปขา้งหลงั 
1) พดัลมแบบใบพดัรัศมีตรง (Straight Blade หรือ Radial Fans) 
จะมีเพลาขนาดโต มีจาํนวนซ่ีใบพดั 5 –20 ซ่ี ลกัษณะการสร้างเป็นใบลอ้หมุนดว้ยความเร็วรอบตํ่า และใบพดั
จะอยูใ่นแนวตั้งฉากกบัเพลา ใบพดัหมุนดว้ยความเร็วรอบอยา่งตํ่าประมาณ 500 – 3,000 รอบ/นาที จึงเหมาะกบั
งานท่ีตอ้งการปริมาตรของอากาศทีถู่กขบัเคล่ือนจํานวนน้อย  ๆทีม่ีค่าความกดดนัของอากาศสูง  ๆเช่น ใชเ้ป็นพดั
ลมระบายอากาศเสียออกไปสู่ภายนอก เหมาะกบัอากาศสกปรก หรืองานท่ีใชใ้นการขนถ่ายวสัดุซ่ึงไหลผา่นตวั
พดัลม ดงัรูปท่ี 7.2-1 
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มากท่ีสุด ซ่ึงจะช่วยลดลกัษณะการไหลของอากาศป่ันป่วนให้ลดลง และลดพลงังานสูญเสียเน่ืองจากการไหล
ของอากาศป่ันป่วนภายในระบบใหน้อ้ยลงดว้ย ทาํใหป้ระสิทธิภาพการใชง้านและราคาสูงกว่าพดัลมชนิด Tube 
Axial Fans 
 
 7.3 การสูญเสียพลังงานการไหลในท่อลม 
 
การสูญเสียพลงังานการไหลในท่อลมเป็นส่วนสําคญัหน่ึงของการวิเคราะห์พลงังานในระบบพดัลม  เฮดการ
สูญเสียรวมในท่อลมจะประกอบดว้ยเฮดสูญเสียเน่ืองจากความฝืดในท่อลม HLf และเฮดสูญเสียเน่ืองจากการ

ไหลผ่านอุปกรณ์ HLe 
 

7.3.1 เฮดความฝืดในท่อลม 

การสูญเสียพลงังานเน่ืองจากความเสียดทานหรือเฮดความฝืดในท่อลมสามารถประมาณค่าไดด้ว้ยวิธีเดียวกนั

กบัการสูญเสียเน่ืองจากเฮดความฝืดของเหลว โดยใชส้มการของ Darcy-Weisbach ควบ คู่กบัการใช ้ Moody’s 
Diagram (ดูหวัขอ้ 6.3 เฮดในบทท่ี 6) 

 

 

             เม่ือ f      = สมัประสิทธ์ิของความฝืด ประมาณค่าไดจ้าก Moody’s Diagram 
  L     = ความยาวของท่อ  
  D    = ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของท่อ 
  HV   = เฮดความเร็ว 
ในหน่วยเมตริก เฮดความเร็วอาจแสดงในหน่วยของ Pa เม่ือคิดท่ีสภาวะมาตรฐานท่ีความดนั 1 บรรยากาศ 
อุณหภูมิ 15 oC และความเร็ว V ในหน่วย m/s ค่า HV จะคาํนวณไดด้งัสมการ 

 

 

       

โดยท่ี a คือค่านํ้าหนกัจาํเพาะของอากาศ นอกจากนั้นการใชง้านในหน่วยเมตริกในทางปฏิบติั เฮดความเร็วอาจ
แสดงในหน่วย เมตรนํ้า หรือมิลลิเมตรนํ้า ดงัสมการขา้งล่าง โดยท่ีความเร็ว V มีหน่วยเป็น m/s  

    HV   =   
w

a

g

V





2

2

  

 

                                                           HLf  =                 (7-1) 

                                                     HV   =      (Pa)   

            HV   =                   (Pa)           (7-2)



ตอนท่ี 2 บทที ่7 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับพดัลม  
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เฮดความฝืดในท่อลม HLf ท่ีคาํนวณไดจ้ากสมการ (5-1) จะมีหน่วยเดียวกนักบัหน่วยของเฮดความเร็ว HV  ท่ี
เลือกใช ้ 

สาํหรับในหน่วยองักฤษนั้น เฮดความเร็วมกัจะคาํนวณให้มีหน่วยเป็นน้ิวนํ้ าในกรณีท่ีความเร็ว V มีหน่วยเป็น
ฟุตต่อนาที และค่านํ้าหนกัจาํเพาะของอากาศและนํ้า (a และ w) คิดท่ีสภาวะมาตรฐานท่ีความดนั 1 บรรยากาศ 
อุณหภูมิ 15 oC เฮดความเร็วคาํนวณไดจ้าก 

 

  

นอกจากการใชส้มการ Darcy-Weisbach ควบคู่กบัการใช ้Moody’s Diagram การประมาณค่าการสูญเสียเฮด
เน่ืองจากความเสียดทานในท่อลมยงัสามารถประมาณไดจ้ากการใชก้ราฟ (รูปท่ี 7.3-1 และ 7.3-2) ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้แนะนาํของสมาคมวิศวกรการทาํความร้อน ทาํความเยน็ และการปรับอากาศแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) โดยค่าการสูญเสีย
เฮดท่ีไดจ้ากกราฟ จะมีค่าเป็นหน่วย Pa/m ในหน่วยเมตริก และมีค่าเป็นหน่วยน้ิวนํ้ าต่อความยาวท่อ 100 ฟุต ใน
หน่วยองักฤษ การประมาณการสูญเสียเฮดเน่ืองจากความเสียดทานในท่อจากกราฟในรูปท่ี 7.3-1 และ 7.3-2 จะ
มีค่าข้ึนอยูก่บัอตัราการไหลและขนาดของท่อ ภายใตเ้ง่ือนไขดงัตาราง 

ตารางที ่7.3-1  ตารางเง่ือนไขการประมาณเฮดความฝืดดว้ยกราฟในรูปท่ี 7.3-1 และ 7.3-2 

รายละเอียด หน่วยอังกฤษ หน่วย SI 
อัตราการไหล 
เฮดความฝืด, HLf 

ความเร็วลม 
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
นํา้หนักจําเพาะของลม 
ความขรุขระของผนังท่อ 
ความดนัและอุณหภูมิของลม 

m3/ s 
Pa / m 
m / s 
mm 
11.81 N / m3 
1.5  10-4 m 
101.3 kPa ; 20 oC 

ft3 / min (cfm) 
in H2O / 100 ft 
ft / min 
in 
0.075 lb / ft3 
5  10-4 ft 
14.7 psia ; 68 oF 

 

                                                     HV   =              (เมตรนํา้)        (7-3)  

           HV   =              (มิลลิเมตรนํา้)       (7-4) 

                                                      HV   =               (นิว้นํา้)            (7-5) 
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วยน้ิวนํ้าสาํหรั
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บัรูปท่ี 7.3-1 แ
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สดงเส้นผา่นศูน

ตารางที ่7.

เฮดเน่ืองจากก

ท่อตรง จะเกิด
ตน้ สาํหรับการ
ช่นกนั การคาํน

  

สัมประสิทธ์ิค

การไหลของขอ

มตรนํ้ า หรือมิ
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้าตดัเป็นท่อส่ี

และ 7.3-2 ในก
งพื้นท่ีหนา้ตดัสี

 

นยก์ลางเสมือน

.3-2  เส้นผา่นศ

การไหลผ่านอุป
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ส่ีเหล่ียม สามา
การประมาณค

ส่ีเหล่ียมของท

น De ของท่อเห

ศูนยก์ลางเสมือ

 
ปกรณ์ 

วา่งลมกบัผวิท

ล้ียว ขอ้ต่อ (F
สียเน่ืองจากกา

การไหลซ่ึงข้ึ

ทท่ี 6 หรือดูจา
นระบบหน่วย

มการ (7-5) 

   De   =   

   HLe  =  K  

คู่มื

 

ารถใช้เส้นผ่า

ค่าการสูญเสียเ

ท่อ 

หล่ียมขนาดต่า

อน De ของท่อ

 

ท่อดา้นใน การ
ittings) ท่อสา
รไหลผา่นอุป

นอยู่กบัชนิดแ

ากตารางท่ี 7
ยเมตริก ดงัสม
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ือผู้รับผดิชอบด้าน

ศูนยก์ลางเสมื

เฮดความฝืด โ

งๆ ท่ีคาํนวณจ

เหล่ียมขนาดต

สูญเสียเฮดเน่ือ

ขา (Branches)
กรณ์ จะพิจาร

และขนาดของ

7-3 และ HV คื
การ (7-2) (7-

  

  

นพลังงาน (โรงงา

มือนของท่อ 
โดยประมาณค

จากสมการขา้ง

ต่างๆ 

องจากความฝื

) แดมเปอร์ เป็
ณาจากเฮดคว

งอุปกรณ์ ซ่ึง
ือค่าเฮดความ

-3) และ (7-4) 

         

         

าน)  พ.ศ. 2562 

(Equivalent 
ค่าจากขนาด

งตน้  

ดในท่อตรง

ปนตน้ ลมจะ
ามเร็วดงัน้ี 

จะพิจารณา

มเร็ว มีค่าใน
 และมีค่าใน

   (7-6) 

   (7-7) 

                

 

  



ตอนท่ี 2 บทที ่7 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับพดัลม  

 

7-10 

ตารางที ่7.3-3  สมัประสิทธ์ิความตา้นทานการไหล (K) 

ชนิดของอุปกรณ์ ค่าสัมประสิทธิความต้านทานการไหล (K) 
ขอ้งอ 90° 
           ขอ้งอกลม ผวิเรียบ 
           ขอ้งอกลม  งอ 5 ช้ิน 
           ขอ้งอกลม  งอ 4 ช้ิน 
           ขอ้งอกลม  งอ 3 ช้ิน 
           ขอ้งอกลม ต่อฉาก 
           ขอ้งอส่ีเหล่ียม  ผวิเรียบ 

 
0.22 
0.33 
0.37 
0.42 
1.20 
0.18 

ขอ้ต่อ T 
           ไหลผา่นท่อหลกั 
           ไหลแยกออกจากท่อหลกั (ไหลแยกไปท่อสาขา) 

 
0.10 
1.00 

ขอ้ต่อ Y 0.30 
แดมเปอร์ 
           เปิดเตม็ท่ี 
           หร่ี 10° 
           หร่ี 20° 
           หร่ี 30° 
           หร่ี 40° 
           หร่ี 50° 

 
0.20 
0.52 
1.50 
4.50 
11.00 
29.00 

บานเกร็ดทางดา้นดูด (Intake Louvers) สมมติการสูญเสีย 0.07 น้ิวนํ้า หรือ 17 Pa 
ตะแกรงลมออก (Outlet Grille) สมมติการสูญเสีย 0.06 น้ิวนํ้า หรือ 15 Pa 

 

7.4 ปัจจัยทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพพลังงานของพดัลม 
 
ดว้ยพดัลมเป็นอุปกรณ์ท่ีขบัเคล่ือนการไหลของลมในท่อ อากาศซ่ึงถูกขบัจากใบพดัของพดัลมจะทาํใหอ้ากาศมี
ค่าความกดดนัสูงข้ึน เม่ือถูกส่งเขา้สู่ระบบท่อจะพบกบัความตา้นทานต่อการไหลของอากาศ ซ่ึงเรียกว่า การ
ลดลงของความดัน (Pressure Drop) ซ่ึงเป็นผลจากการสูญเสียพลงังานอนัเน่ืองมาจากความเสียดทานภายใน
ของระบบท่อและอ่ืนๆ ดงันั้นพดัลมจึงตอ้งสร้างความแตกต่างของความดนัรวม ทั้งทางดา้นดูดและดา้นจ่ายของ
ระบบท่อ เพื่อทาํใหอ้ากาศไหลเขา้สู่ระบบท่อไดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการและมีอตัราการไหลอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น
ประสิทธิภาพพลงังานของพดัลมจึงข้ึนอยูก่บัการสูญเสียพลงังานซ่ึงจะประกอบดว้ยการสูญเสียเน่ืองจากความ

ฝืดในท่อลมและเฮดสูญเสียเน่ืองจากการไหลผา่นอุปกรณ์ 
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7.4.1 เกณฑ์การออกแบบพดัลม 

จากความตอ้งออกแบบพดัลม, อตัราการลม , หวัพลงังานรวม และสภาพการติดตั้งการใชง้าน เราจะสามารถ
กาํหนดเกณฑก์ารออกแบบ เช่น ความเร็วรอบ และกาํลงังานจากเคร่ืองตน้กาํลงัได ้สามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนไดต้ามมาขั้นตอนการออกแบบพดัลม 
 
ขั้นตอนการออกแบบพดัลม 
1. สมมุติค่าความเร็วจาํเพาะท่ีเหมาะสมจากสูตร 

    N = NsH
3/4 / √Q 

เม่ือ     N    =  ความเร็วรอบ   (rpm) 
           Q    =  อตัราลม   (m3 / min) 
           H    =  หวัพลงังานรวม   (m) 

2.  หาความเร็วรอบจากสูตร   (รอบ / นาที) 
        N  = NsH

3/4 / √Q 

3.  หาค่า  NPSH  ท่ีตอ้งการจากสูตร (เมตร) 
           hsv  = ( N√Q / S) 4/3 
เม่ือ      hsv  =  ค่าหวัความดนัรวมท่ีพดัลมตอ้งการท่ีท่อดูดเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิด Cavitaion ซ่ึงเป็นไปตาม 
                       ค่าความดนัท่ีลดลงท่ีทางเขา้ใบจกัร 
             S   =  จะมีค่าระหวา่ง 1200 – 1500 ณ จุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.  เปรียบเทียบ NPSH ท่ีมีจากสูตร 
           Hsv  =  Ha + hs – he - hv  
เม่ือ    Hsv   =  ค่าความดนัรวมท่ีมีมากกวา่ความดนัไออ่ิมตวัท่ีจุดทางเขา้ใบพดัลม 
          Ha    = ค่าความดนัสมับูรณ์ท่ีผวิดา้นท่ีถูกดูด  
           hs   =  ค่ายกนํ้าจากท่ีเก็บถึงระดบัพดัลม  (ถา้ตอ้งการดูดข้ึนมาจะเป็นลบ) 
           ho   = ค่าความดนัท่ีสูญเสียไปเน่ืองจากความฝืดในท่อดูด 
           hv  =  ค่าความดนัไออ่ิมตวั  

ตารางที ่7.4-1 หวัความดนับรรยากาศกบัระดบัความสูง (Ha) 

ระดบัความสูง (เมตร) 0 200 400 800 1000 
ความดนัสมับูรณ์ (เมตร) นํ้า 10.5 10.2 9.85 9.38 9.14 

      
 

 



ตอนท่ี 2 บทที ่7 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับพดัลม  

 

7-12 

5.   กาํลงัท่ีใหล้ม  (kW)   
         Lw   =   0.163QH 
เม่ือ       =  นํ้าหนกัจาํเพาะ  ( kg /m3) 
         Q    =  อตัราการลม  (m3 / min) 
         H    = หวัพลงังานรวม (m) 

6. กาํลงัท่ีเพลาขบั  (kW) 
          Lp  =  Lw / ep 
   เม่ือ Lw =  กาํลงัท่ีใหล้ม (kW) 
          ep  =  ประสิทธิภาพพดัลม 

7.  กาํลงัมอเตอร์ไฟฟ้า (kW) 
         Lm  =  Lp / em 
   เม่ือ Lp  =  กาํลงัท่ีเพลาขบั (kW) 
          em  =  ประสิทธิภาพมอเตอร์ 

 
7.5 การตรวจสอบการทาํงานและประสิทธิภาพพลังงานของพดัลม 
 
การใชพ้ดัลมภายหลงัการออกแบบและติดตั้ง จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบและบาํรุงรักษาอยู่อย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจาํเพื่อใหพ้ดัลมทาํงานอยา่งปกติและมีประสิทธิภาพ  

7.5.1 ข้อมูลทีสํ่าคญัทีค่วรตรวจวดั 

สาํหรับขอ้มูลในระบบพดัลมท่ีตอ้งตรวจวดั จะประกอบดว้ยขอ้มูลเบ้ืองตน้ และขอ้มูลการใชง้านจริง โดย
ขอ้มูลท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
1. สาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของพดัลม 
2. สาํรวจระบบและการเปิดใชง้านจริง 
3. ตรวจวดัค่ากาํลงัไฟฟ้า 
4. ตรวจวดัค่าความดนัของอากาศ 
5. ตรวจวดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางท่อ 

7.5.1.1 การสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นของพดัลม 
ขั้นตอนแรกในการรวบรวมขอ้มูล คือการสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของพดัลม เพือ่ใหท้ราบถึง Spec ของเคร่ืองท่ี
มีการใชง้าน และขอ้มูลประสิทธิภาพจากผูผ้ลิต ซ่ึงควรมีรายละเอียดในเร่ืองของ 
 ชนิดของพดัลมท่ีใชง้าน ว่าเป็นแบบ Centrifugal หรือ Axial Flow เป็นตน้ พร้อมทั้งควรระบุลกัษณะ

ของใบพดัดว้ย 
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 ขนาดของพดัลม เช่น พิกดักาํลงัไฟฟ้าของมอเตอร์พดัลม พิกดัอตัราการไหลของอากาศท่ีพิกดัความดนั
ท่ีผลิตได ้พิกดัแรงดนัของพดัลม ความเร็วรอบของพดัลม  

 ลกัษณะของตวัพดัลม ชนิดของวสัดุท่ีใชท้าํใบพดั อุปกรณ์หรือส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงสภาพการ
บาํรุงรักษา 

 จาํนวน และยีห่อ้ของพดัลมท่ีใชง้าน 

7.5.1.2 การสํารวจระบบและการเปิดใช้งานจริง 
เพื่อใหท้ราบสภาพและลกัษณะการใชง้าน และการเดินเคร่ืองพดัลม ควรมีรายละเอียดในเร่ืองของ 
 แผนผงัการจดัวางพดัลม และระยะเวลาการใชง้านแต่ละเคร่ือง 
 เวลาการเปิด - ปิด พดัลม (ชัว่โมงการทาํงาน/วนั) 

7.5.1.3 การตรวจวดัค่ากําลังไฟฟ้า 
เพื่อใหท้ราบค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีพดัลมใชง้าน ซ่ึงควรมีรายละเอียดในเร่ืองของ 
 แรงดนัไฟฟ้า (Volt) 
 กระแสไฟฟ้า (Amps) 
 ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (Power Factor, PF) 
 กาํลงัไฟฟ้า (kW) 

7.5.1.4 การตรวจวดัค่าความดนัของอากาศ 
เพื่อใหท้ราบค่าอตัราการไหลและความดนัตกคร่อมของพดัลม ควรมีรายละเอียดในเร่ืองของ 
 อตัราการไหล (m3/hr) 
 Total Pressure (mm H2O) 

7.5.1.5 การตรวจวดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
เพื่อหาพื้นท่ีสาํหรับคาํนวณค่าอตัราการไหลของอากาศ ควรมีรายละเอียดในเร่ืองของ 
 ความยาวท่อ (เมตร) 

  

7.5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้สําหรับการตรวจวดัพดัลม 

7.5.2.1 เคร่ืองมือวดักําลังไฟฟ้าหรือวตัต์มิเตอร์ 
ในการตรวจวดัค่ากาํลงัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้านั้นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้น
ปัจจุบนักนัอยา่งแพร่หลาย คือ เคร่ืองวดักาํลงัไฟฟ้า หรือท่ีเรียกกนัว่า Clamp ON Power Meter ดว้ยรูปร่างท่ีมี
ขนาดกะทดัรัด ใชง้านไดง่้าย ในอดีตจะวดัค่าไดเ้พียงแบบชัว่ขณะ (Spot Check) เท่านั้น แต่ในปัจจุบนัเคร่ืองมือ
ชนิดน้ีพฒันาจนสามารถเกบ็บนัทึกขอ้มูลต่างๆ จากการวดัในช่วงเวลาหน่ึงท่ีสนใจอยา่งต่อเน่ืองไดอี้กดว้ย  
 



ตอนที ่2 บทที

 

 

 

 

 

7.5.2.2 เคร่ื
เคร่ืองมือวั

ประหยดัพ

และVane A

                  

7.5.2.3 เคร่ื
เป็นเคร่ืองมื

ของค่าควา

  
  
 
 
 
 

7.5.2.4  เครื
เป็นเคร่ืองมื

ที ่7 การอนุรักษ์พล

รืองมือวดัความ

ดัความเร็วลม

ลงังานในรูปแ

Anemometer  

         
ก. 

รืองวดัความเร็

มือวดัความเร็ว

มดนัทั้งสองจ

 

ร่ืองมือวดัควา

มือวดัความดนั

ลังงานสําหรับพดั

มเร็วลมแบบเอ

ท่ีใชใ้นตรวจส

แบบพกพา ใชง้
 

Hot Wire Ane

รู

วลมแบบท่อปิ

วลมอีกแบบ  ซึ
ะเป็นค่าความด

รูปที ่
มดนัอากาศ ม
นเทียบเป็นคว

ลม 

รูปที ่7.5-1  เ

อนิโมมิเตอร์ (A
สอบและวิเคร

งานง่าย ท่ีนิยม

         
emometer  

รูปที ่7.5-2 เคร่ื

ปโต (Pitot tub
ซ่ึงวดัความเร็ว

ดนัไดนามิกส์ 

 7.5-3 เคร่ืองวดั
าโนมิเตอร์ (M
ามสูงของของ
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เคร่ืองวดักาํลงั

Anemometer
ราะห์การทาํงา

มใชก้นัในอุตส

                
 

ร่ืองมือวดัความ

be) 
วลมจากการวดั

์ ซ่ึงสามารถนาํ

ดัความเร็วลมแ

Manometer ) 
งไหลโดยหลกั

 

งไฟฟ้า 

) 
นเพื่อหาสาเห

สาหกรรมมี 2 

ข. Vane An

มเร็วลม 

ดค่าความดนัทั้

าไปคาํนวณหา

แบบท่อปิโต 

กการทาํงานขอ

หตุของปัญหาต

ชนิดคือ Hot W

nemometer 

งัหมดและควา

าค่าความเร็วข

องไหลท่ีไม่เคล

 

ต่างๆ หรือเพื่อ
Wire Anemom

 

ามดนัสถิต ผล
ของลมได ้

ล่ือนท่ี เม่ือมีค

 

อการ

meter 

ลต่าง

ความ



 

 

สูงเ

 
 
เม่ือ

 

 
ราย

ตวัอ

ลําดบั 

1 

ี

ท่ากนัจะมีควา

 
 
A 

ยละเอียดการดาํ

อยา่งแสดงการ

การตรวจวดั

วธีิการตรวจว

สาํรวจ ชนิด 
ขนาด จาํนวน
ยีห่อ้และรุ่น 

ามดนัเท่ากนัดั

  
  
  

= นํ้

= นํ้

รู

าเนินการสาํรว

รบนัทึกขอ้มูลจ

ด/
วดั 

จุดป

ต

น 
เพื่อทรา

เคร่ืองท่ี

และขอ้ม

ประสิท

ผูผ้ลิต 

งัสมการ 
PA  = P
PD + A

PD-PB =
PD-PB 

ํ้ าหนกัจาํเพาะ

ํ้ าหนกัจาํเพาะ

ปที ่7.5-4 เคร่ือ

วจตรวจวดัค่าต

จากการตรวจวั

ตารางที ่7.5-1

ระสงค์การ

ตรวจวดั 
าบ Spec ของ
ทีมีการใชง้าน 
มูล

ธิภาพจาก
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PC   

Ah  = PB+ o

= (o-A)h 
 h  

ของนํ้ามนั 89
ของอากาศ 11

องมือวดัความ

ต่างๆ สามารถ
วดัพดัลม 

1 สรุปขอ้มูลท่ี

ค่าที

- พิกดักาํลั
มอเตอร์

- พิกดัอตัร
ของอาก

ความดนั

- พิกดัแรงด
- ความเร็วร
- สภาพการ

คู่มื

 

 

 
h  

 
 

00 N/m3 
1 N/m3 

มดนัอากาศ มา

ถสรุปไดด้งัตาร

ควรดาํเนินกา

ทีบั่นทกึ 

งัไฟฟ้าของ 
ร์พดัลม 
ราการไหล

กาศท่ีพิกดั

นท่ีผลิตได ้
ดนัของพดัลม 
รอบของพดัลม 
รบาํรุงรักษา 

ือผู้รับผดิชอบด้าน

 
 
 
 

โนมิเตอร์ 

รางท่ี 7.5-1 สํ

รสาํรวจ 

จุดตรวจว

 
 

- Name Pla
- Performan
Curve ของ
ลม 

 

นพลังงาน (โรงงา

สาํหรับตารางท่ี

วดั เคร่ืองม

ate 
nce 
งพดั

าน)  พ.ศ. 2562 

 

ท่ี 7.5-2 เป็น

มือทีใ่ช้ 
ระย

การ

- 

                

ยะเวลา

บันทกึ 
- 
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ลําดบั 
การตรวจวดั/
วธีิการตรวจวดั 

จุดประสงค์การ

ตรวจวดั 
ค่าทีบั่นทกึ จุดตรวจวดั เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ระยะเวลา

การบันทกึ 
2 สาํรวจระบบ

และการเปิดใช้

งานจริง 

เพ่ือทราบสภาพและ

ลกัษณะการใชง้าน 
และการเดินในแต่ละ

เคร่ือง 

- จดัทาํแผนผงัการจดั
วางเคร่ืองและ

ระยะเวลาการใชง้าน

แต่ละเคร่ือง 
- เวลาการเปิด ปิด 
เคร่ือง(ชัว่โมงการ
ทาํงาน/วนั) 

บริเวณท่ีติดตั้ง

เคร่ืองและ

ระบบท่อส่ง

จ่ายลม 

- - 

3 
 

ตรวจวดัค่า

กาํลงัไฟฟ้า 
 

หาค่ากาํลงัไฟฟ้า - แรงดนัไฟฟ้า (Volt)  
- กระแสไฟฟ้า (Amps) 
- Power Factor 
- กาํลงัไฟฟ้า (kW) 

ตูค้วบคุม - Power   
  Meter 

บนัทึก

ชัว่ขณะ 

4 ตรวจวดัค่าความ

ดนัของอากาศ 
เพ่ือคาํนวณค่าอตัรา

การไหลและความดนั

ตกคร่อมของพดัลม 

- อตัราการไหล  
  (m3/hr) 
- Total Pressure (mm  
   H2O) 

- ตาํแหน่งท่อ
ทางดูดและท่อ

ทางส่ง 

- Pitot tube - 

5 ตรวจวดัขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลาง

ท่อ   

เพ่ือหาพื้นท่ีสาํหรับ

คาํนวณค่าอตัราการ

ไหลของอากาศ 

- ความยาวท่อ (เมตร) 
 

- ตาํแหน่งท่อ
ทางดูดและท่อ

ทางส่ง 

- ตลบัเมตร บนัทึก

ชัว่ขณะ 
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ตารางที ่7.5-2 ตวัอยา่งแสดงการบนัทึกขอ้มูลจากการตรวจวดัพดัลม 

รายการตรวจสอบ 
การตรวจวดัคร้ังที ่

1 2 3 
ข้อมูลสํารวจเบ้ืองต้น พดัลม เคร่ืองที ่1 

ยีห่อ้  
ปี พ.ศ. 2540 
รุ่น Centrifugal TYPE 125-400 
หมายเลขเคร่ือง Blower 001 
อตัราการไหล (cfm) 900 
ความดนั (mm.H2O) 40 - 60 
ความเร็วรอบ (rpm) 1450 

พกัิดมอเตอร์  
       ค่ากาํลงัไฟฟ้า (kW) 25.0 
       แรงดนัไฟฟ้า (Volt) 380 – 416 
       กระแสไฟฟ้า (Amps) - 
       Power Factor 0.9 
ข้อมูลตรวจวดั  
       ค่ากาํลงัไฟฟ้า (kW) 22 23 22.5 
       แรงดนัไฟฟ้า (Volt) 380 380 380 
       กระแสไฟฟ้า (Amps) 41.8 42.6 42.2 
       Power Factor 0.84 0.86 0.85 
ความดนั    
       Suction Pressure (mmH2O)       116.8 116.8 116.8 
       Outlet Pressure (mmH2O)       - - - 
       Velocity Pressure ( P , mmH2O)   16.5 16.4 16.6 
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลม (cm)                     70 

หมายเหตุ 
1. มีการปรับแดมเปอร์เหลือ 80% เพื่อลด
อตัราการไหล 

 
           
 
 



ตอนที ่2 บทที

 

7.5.3 เทคนิ
การตรวจวั

กบัอตัรากา

 เคร่ืองมือที
1. เคร่ือง

2. เคร่ือง

3. ตลบัเม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6 การวเิค
การวิเคราะ

ประเมินแน

 
7.6.1 กําลัง
กาํลงัลม (A
เมตริก สาม

ความดนัขอ

PS) ความดั
ค่าแรก รูป

1. วดัพลงัไฟ
...............

ที ่7 การอนุรักษ์พล

นิคการตรวจวดั

ดัประสิทธิภาพ

ารไหลของนํ้าเ

ท่ีใ ช้ตรวจวัด 
มือวดัพลงัไฟฟ

มือวดัความเร็ว

มตร 

คราะห์การใช้พ

ะห์การใช้พลั

นวทางในการเ

ลม 
Air Power, P
มารถคาํนวณไ

องอากาศ ควา
นัจลน ์(Veloc
ท่ี 7-13 แสดง

ฟฟ้าของพดัลม 
..............kW 

ลังงานสําหรับพดั

ดพดัลม (Fan 
พของพดัลมเห

เท่านั้นซ่ึงตอ้ง

ฟ้า (Clamp On
วลม (Vane An

พลังงานของพดั

งังานในระบบ

ดินเคร่ืองจกัร

PA) หมายถึงก
ดจ้ากสมการข้

ามดนัของลมที

city Pressure P
งการวดัค่าควา

ลม 

 & Blower) 
หมือนกบัเคร่ือ

ใชเ้คร่ืองมือแ

n Power Mete
nemometer) 

ดลม 
บพดัลมนั้น เ
อุปกรณ์ รวมถึ

กาํลงัท่ีพดัลมจ่

ขา้งล่างตามลาํด

ท่ีตาํแหน่งต่าง

PV) และความด
มดนัทั้งสาม ค
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องสูบนํ้า จะแต
ตกต่างกนัไป 

er) 

ป็นขั้นตอนสํ

ถึงการอนุรักษ์

จ่ายใหล้มโดยผ

ดบั 

ๆ ในท่อลม 
ดนัรวม (Total
ค่าความดนัสถิ

ตกต่างกนัเพียง

 

สําคญัในการห

พ์ลงังานอยา่ง

ผา่นใบพดัท่ีหม

ประกอยดว้ยค

l Pressure PT) 
ถิตยส์ามารถวดั

การวดัอตัราก

หาประสิทธิภา

มีประสิทธิภาพ

มุน มีหน่วยเป็

ความดนัสถิตย์

 ซ่ึงเป็นผลรวม
ดไดด้ว้ยมานอ

2.

การไหลของอา

าพของพดัลม

พได ้ 

ป็น kW ในห

ย ์ (Static Pres
มของความดนั

อมิเตอร์ (รูปท่ี 

. วดัความเร็วลม 
...............fpm 

3. ตลบัเมตร 
วดัพื้นท่ีส่งลม

........................f

 

ากาศ

มเพื่อ

น่วย

ssure 
สอง

 7.6-

 
ม 
ft2 



 

 

1a) 
Stat

 

 
สาํห

ดนัส

อัตร

 

 

ในก

มีขอ้

ดว้ย

 

 

 

 

 

  

 ความดนัรวม
tic Tube ซ่ึงตอ้

รูปที ่

หรับค่าความดั

สถิต (PS) เสม

ราการไหลของ

เม่ือ  Q  
       A 
       V   

การวดัหาค่าคว

อจาํกดัในกรณี

ย Pitot Tube   

 

          

                       

สามารถวดัได้

องใชร่้วมกบัม

 7.6-1 แสดงวธีิ

นัจลน ์ (PV) น
อ ส่วนความดั

งลม  สามารถค

=  อตัราการไ
=  พื้นท่ีหนา้
=  ความเร็วล

วามเร็วของลม

ณีเป็นการวดัสํ

 การคาํนวณค่า

 

                      

                       

ดด้ว้ยท่อพิทอต์

านอมิเตอร์ (รู

ธีการวดัค่าควา

นั้นจะมีค่าเป็น

นัทั้งหมดอาจ

คาํนวณหาไดจ้

ไหลของลมใน

ตดัของท่อลม 
ลม (m/s) 

ม สามารถใชเ้ค
าหรับท่อปิด  จ
าความเร็วลมโ

         

                       

          V  =  
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ตแ์บบธรรมดา

รปท่ี 7.6-1c)  

ามดนัสถิตย ์(a

 

นบวกเสมอ ทั้ง
มีค่าเป็นบวกห

จากสมการ 

นท่อ (m3/s) 
 (m2) 

คร่ืองมือวดัค่า

จะเป็นการเหม

โดยใช ้Pitot Tu

   PT  =  PS  +  

    Q = A  V 

คู่มื

 

 

 (รูปท่ี 7.6-1b

a) ความดนัรว

งน้ีเน่ืองจากคว

หรือลบกไ็ด ้

อตัราการไหล

มาะสมกว่าใน

ube สามารถคํ

 PV  

  

 

ือผู้รับผดิชอบด้าน

b) และค่าความ

ม (b) และควา

วามดนัทั้งหมด

ลไดโ้ดยตรงเช่

การวดัค่าความ

านวณไดจ้ากส

  

  

  

นพลังงาน (โรงงา

มดนัจลนว์ดัได

 
ามดนัจลน ์(c) 

ด (PT) มีค่ามา

ช่น  Vane Anem
มเร็วของอากา

สมการ 

         

         

       

าน)  พ.ศ. 2562 

ดด้ว้ย Pitot-

 

ากกวา่ความ

mometer แต่
าศในท่อปิด

  (7-8) 

   (7-9) 

 (7-10) 
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ดงันั้น อตัราการไหลของอากาศภายในท่อสามารถหาไดจ้ากสมการ 

 

 

 
 

 เม่ือ  V   =  ความเร็วลมในท่อ (m/s) 
        Q  =  อตัราการไหลของลมในท่อ (m3/s) 
       A =  พื้นท่ีหนา้ตดัของท่อลม ( m2) 
      CP =  สมัประสิทธิของ Pitot Tube  

 =  ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3) 
      PV =  ความดนัจลน ์(mmH2O) 

กําลังลม (Air  Power)  ค่ากาํลงัลม (PA) คาํนวณในระบบ SI มีเป็นหน่วย kW สามารถคาํนวณหาไดจ้ากสมการ 

 

 
   

เม่ือ  Q  =  อตัราการไหลของลมในท่อ (m3/s) 
       PT =  ความดนัรวม (mmH2O) 

เน่ืองจากกาํลงัขนาด 1 แรงมา้ มีค่าเทียบเท่ากบั 0.746 kW กาํลงัมา้ลมหรือ Air Horsepower (AHP) ในหน่วย
แรงมา้ จึงสามารถคาํนวณไดจ้าก 

 

 

 

 

ในหน่วยองักฤษ กาํลงัมา้ลมหรือ Air Horsepower (AHP) ในหน่วยแรงมา้ สามารถคาํนวณไดจ้าก 

 

 

   

เม่ือ  Q  =  อตัราการไหลของลมในท่อ (cfm) 
                 PT =  ความดนัรวม (inH2O) 

                                                   Q =            (7-11) 

                                                      PA   =                           (7-12) 

                                                              AHP =       

         AHP =           (7-13) 

                                                             AHP =             (7.14) 



 

 

7.6.
ประ

เป็น

 
 

 

7.6.

ในก

เพื่อ

ของ

 

ประ

 

 

  

  

.2 ประสิทธิภา
ะสิทธิภาพของ

นกาํลงัท่ีพดัลม

 

เม่ือ   
 

.3 การคาํนวณ

กรณีท่ีตน้กาํลั

อไปขบัพดัลม 
งตน้กาํลงัขบัพั

 

ะสิทธิภาพของ

 

                 

                 

าพของพดัลม 
งพดัลมหมายถึ

มรับมาจากตน้ก

Pout t=  ก
Pin =  ก

รูป

ขนาดต้นกําลัง

งัขบัพดัลมเป็

 และพดัลมจะ
พดัลมนั้น จาํเป็

รูป

งพดัลมคาํนวณ

  

                 

                 

ถึง ร้อยละของ
กาํลงัผา่นเพลา

กาํลงัท่ีพดัลมผ

กาํลงัขบัท่ีเพลา

ปที ่7.6-2 การค

งขบัพดัลม 

นมอเตอร์ไฟฟ

ะเปล่ียนพลงัง

ปนตอ้งคาํนึงถึง

ปที ่7.6-3 การเป

ณไดจ้าก 

 

                 

         F  =
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กาํลงัท่ีป๊ัมผลิต

าขบั 

ผลิตไดซ่ึ้งหมา

าของพดัลม (k

คาํนวณหาค่า ป

 

ฟ้า กาํลงัไฟฟ้า
านทางกลท่ีรั

งประสิทธิภาพ

ปล่ียนรูปของพ

   

=  

คู่มื

 

 

ตได ้ซ่ึงหมายถึ

ายถึงกาํลงัลม (
kW หรือแรงม้

ประสิทธิภาพข

าท่ีตน้กาํลงัรับ

บเขา้มาให้เป็น

พของตน้กาํลงั

พลงังานของระ

    

          

ือผู้รับผดิชอบด้าน

ถึงกาํลงัลม เที

(kW หรือแรงม
า้) 

ของพดัลม 

บเขา้มาจะถูกเป

นกาํลงัไฮดรอ

ดว้ย 

ะบบพดัลม 

    

            

นพลังงาน (โรงงา

ยบกบักาํลงัขบั

มา้)  

 

ปล่ียนรูปเป็น

อลิก ในการคาํ

      (

               (7-

าน)  พ.ศ. 2562 

บพดัลม ซ่ึง

พลงังานกล

านวณขนาด

 

(7-15) 

-16)
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ประสิทธิภาพของระบบทดรอบและส่งกาํลงัคาํนวณไดจ้าก 

 

     

ประสิทธิภาพของระบบทดรอบและส่งกาํลงัมีค่าประมาณดงัน้ี  
1. ส่งกาํลงัโดยตรง (ขบัตรง) มีค่า 100 % 
2. ระบบส่งกาํลงัแบบเฟืองทดมีค่าประมาณ 98 % สาํหรับการทดรอบแต่ละคร้ัง 
3. ระบบส่งกาํลงัดว้ยสายพานแบนมีค่าประมาณ 97 % 
4. ระบบส่งกาํลงัดว้ยสายพานรูปตวั V มีค่าประมาณ 95 % 
  

ประสิทธิภาพของตน้กาํลงัขบัพดัลมคาํนวณไดจ้าก 

 

 

นาํสมการ (7-16) คูณกบัสมการ (7-17) และ (7-18) เพื่อคาํนวณหากาํลงัท่ีตอ้งใหก้บัตน้กาํลงัขบัพดัลม 

          F Tต้นกาํลัง  = 
นกําลังองให้กับต้กําลังทีต้

กําลังลม
  

 

   
 

7.6.4 คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของพดัลม 

ขณะท่ีพดัลมทาํงาน จะทาํใหอ้ากาศเกิดการเคล่ือนท่ีไดด้ว้ยค่าความกดดนัท่ีเกิดข้ึน  เม่ืออากาศเคล่ือนท่ีออกไป
ไดด้ว้ยระยะทางท่ีเพิ่มมากข้ึน จะทาํให้ความกดดนัลดลง ถา้นาํค่าความกดดนัในช่วงต่างๆ มาเขียนกราฟเทียบ
กบัอตัราการไหลของอากาศท่ีไดใ้นช่วงความกดดนันั้นๆ ถา้ค่าความกดดนัดงักล่าวเป็นค่าความกดดนัรวมของ
ระบบ  เม่ือนาํค่าความกดดนัรวมท่ีลดลงของระบบมาหกัออกจากค่าความกดดนัความเร็ว จะไดก้ราฟอีกเส้นซ่ึง
แสดงถึงความดนัสถิตของระบบ เราสามารถนาํกราฟดงักล่าวไปใชใ้นการเลือกจุดทาํงานท่ีเหมาะสมท่ีของพดั
ลมชนิดนั้นได ้ดงัรูปท่ี 7.6-4 

 

 

 

 

                                           T  =                        (7-17) 

                                                ต้นกาํลัง  =                          (7-18) 

                  กําลังทีต้่องให้กับต้นกําลัง =    (7-19) 



 

 

เน่ือ
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ระดั

การ

แวด
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จาก

เพล

ของ

ตลอ

ประ

ช่วง

ดงัน

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

องจากปริมาณ

ตรฐาน เช่น ท่ี
ดบันํ้ าทะเลปา

รใชง้านไม่เป็น

ดลอ้มต่างๆ อา

.4.1 กราฟสมร

กรูปท่ี 7.6-5 แส
ลาของพดัลมมี

งระบบมีค่าล

อดเวลา ช่วงที
ะมาณ 30 – 5
งการทาํงานขอ

นั้นจึงไม่ควรใช

ระบบ

อากาศท่ีไดจ้า

อุณหภูมิ 15 
นกลาง เป็นต้
นไปตามขอ้กาํ

าทิ อุณหภูมิ คว

รรถนะของพดั

สดงใหเ้ห็นว่า

มค่าสูงข้ึนตามไ

ดลง ดังนั้นจึ
ท่ีเหมาะสมสํา

0% ซ่ึงจะทาํใ
องพดัลมท่ีไม่ม

ชป้ริมาตรท่ีเปิ

รูปที ่7.6-4 
บพดัลมแบบห

ากพดัลมตามที

C มีความก

น้ ซ่ึงสภาวะดั
าหนด ดงันั้น

วามเร็วรอบ แ

ดลมแบบหมุน

 เม่ือเปอร์เซ็น
ไปดว้ยซ่ึงมีผล

งไม่ควรใช้พั

าหรับการทาํง

ห้การทาํงานข

มีความเสถียร

ปดกวา้งใหอ้าก

การหาจุดทาํงา

มุนเหวี่ยง ชนิ
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ท่ีกาํหนดจากผู ้

กดดนับรรยาก

ดงักล่าวอาจแต

นสมรรถนะขอ

ละความหนาแ

เหวีย่งชนิดใบ

นตข์องปริมาตร

ลทาํใหม้อเตอ

ัดลมชนิดนี้กั

านของพดัลม

ของพดัลมมีค่า

ภาพคือช่วงเป

กาศเขา้สู่ตวัเรือ

านของพดัลมที

ดใบพดัโคง้ไป

คู่มื

 

 

ผูผ้ลิต ปกติแล้
กาศแวดลอ้มเท

ตกต่างจากสภ

องพดัลมจะแป

แน่นของอากา

บพดัโค้งไปข้าง

รท่ีเปิดกวา้งมี

ร์ของพดัลมทํ

ับระบบที่มีอั

มชนิดน้ี คือ ช่
าประสิทธิภาพ

ปอร์เซ็นตข์อง

อนของพดัลมใ

ท่ีเหมาะสมจา
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ือผู้รับผดิชอบด้าน

ว้จะทาํการทด

ท่ากบั 1 บาร์ แ
ภาวะจริงท่ีติดต

ปรผนัตามการ

ศ 

งหน้า 

ค่าสูงข้ึนจะทาํ

าํงานเกินกาํลงั

ตราการไหลข

วงเปอร์เซ็นต์

พสูงสุด เส้นกร
ปริมาตรท่ีเปิด

ในช่วงน้ี 

กกราฟคุณลกัษ

าด  27 น้ิว ท่ี 1, 

นพลังงาน (โรงงา

ดสอบ ณ สภา
และความสูงเ

ตั้งใชง้านจึงทํ

รเปล่ียนแปลง

าใหค่้ากาํลงังา

งัในขณะท่ีคว

ของอากาศเป

ตข์องปริมาตร

ราฟค่าความดั

ดกวา้งในช่วงไ

ษณะของ 
 ,080 รอบต่อน

าน)  พ.ศ. 2562 

วะแวดลอ้ม

ทียบเท่ากบั

ทาํให้สภาวะ

ของสภาวะ

านท่ีป้อนให้

ามตา้นทาน

ปล่ียนแปลง

รท่ีเปิดกวา้ง

นัสถิต จะมี
ไม่เกิน 40% 

นาที 

                  



ตอนที ่2 บทที

 

 
7.6.4.2  กรา

จากรูปท่ี 7.
เปิดกวา้งให

ประสิทธิภ

เช่นกนั พดั
เสถียรภาพ

 

 
 
 
 

ที ่7 การอนุรักษ์พล

รูปที ่7.6-5 ก

าฟสมรรถนะข

.6-6 จะเห็นได้
หอ้ากาศเขา้สู่ต

าพสูงสุด ค่าป
ดลมชนิดน้ีจะ

 

รูปที ่7.6-6  ก

ลังงานสําหรับพดั

กราฟแสดงสม

ของพดัลมแบ

ดว้า่ช่วงท่ีเหมา

ตวัเรือนของพั

ประสิทธิภาพข

ะไม่มีลกัษณะ

กราฟแสดงสม
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รรถนะของพดั

บหมุนเหวีย่งช
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ดัลม มีค่าประ
ของพดัลมจะมี

ท่ีมอเตอร์จะท

มรรถนะของพั

7-24 

ดัลมแบบหมุน

ชนิดใบพดัโค้ง

การทาํงานของ

ะมาณ 50 – 65
มีค่าสูงสุดเม่ือ

ทาํงานเกินกาํ

ดัลมแบบหมุน

นเหวี่ยงชนิดใบ

งไปข้างหลัง 

พดัลมชนิดน้ีคื

5% ซ่ึงจะทาํใ
ใชก้าํลงังานใน

ลงัและไม่มีช่

นเหวี่ยงชนิดใบ

 

บพดัโคง้ไปขา้
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นการขบัเพลา
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ตรท่ี
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งดว้ย
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งานตามหลกัก

รรถนะของพดั
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คู่มื
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7.7.1 เม่ือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพดัมีค่าคงทีแ่ต่มีการเปล่ียนแปลงรอบความเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือ Q1, H1 Bhp1 และ SPL1 เป็นอตัราการสูบ เฮด กาํลงัขบัท่ีพดัลมตอ้งการ (Brake Horsepower) และระดบั
ความดงัของเสียง (Sound Pressure Level) ในหน่วย dB เม่ือใบพดัหมุนดว้ยอตัราเร็ว N1 ตามลาํดบั และ Q 2, H2  
Bhp2 และ SPL2 เป็นอตัราการสูบ เฮด กาํลงัขบัท่ีพดัลมตอ้งการ และระดบัความดงัของเสียง เม่ือความเร็วการ
หมุนของใบพดัเปล่ียนไปเป็น N 2  

รูปท่ี 7.7-1 แสดงตวัอยา่งการเปรียบเทียบ อตัราการสูบ เฮด กาํลงัขบัท่ีพดัลมตอ้งการ ระดบัความดงัของเสียง 
และประสิทธิภาพ ของพดัลมแบบไหลตามแนวแกน เม่ือทาํงานท่ีรอบความเร็ว 1,750 รอบต่อนาที  และเม่ือ
ทาํงานท่ีรอบความเร็ว 2,625 รอบต่อนาที จากรูปจะเห็นว่า อตัราการสูบ เฮด กาํลงัขบัท่ีพดัลมตอ้งการ และ
ระดบัความดงัของเสียง มีค่ามากข้ึนเม่ือพดัลมทาํงานท่ีรอบความเร็วท่ีสูงข้ึน แต่ประสิทธิภาพของพดัลมมีค่าคง
เดิม 

 

                                           =       (7-20) 

            =       (7-21) 

         =       (7-22) 

        SPL1 – SPL2   =      (7-23) 
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 SPL1 – SPL2
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แบบไหลตามแ
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2   =  

คู่มื
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ือผู้รับผดิชอบด้าน

วามเร็วการหม
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องการ (Brake 
าดเส้นผา่ศูนย์

 

 

 

 

นพลังงาน (โรงงา

 
มุนของใบพดัเ
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ยก์ลาง D1 ตาม

   (7
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    (

                 (7

าน)  พ.ศ. 2562 

เปล่ียนไป 

 

) และระดบั
มลาํดบั และ  

7-24)  

7-25) 

7-26) 

7-27) 
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Q 2, H2  Bh
เส้นผา่ศูนย์
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ตวัอย่างที ่7.1 พดัลมแบบไหลตามแนวแกนขนาดใบพดั 27 น้ิว จ่ายลมได ้14,200 cfm กาํลงัขบัท่ีพดัลมตอ้งการ
เท่ากบั 3.45 แรงมา้ และมีระดบัความดงัของเสียงขณะทาํงานเท่ากบั 83.2 dB เม่ือใบพดัหมุนดว้ยความเร็ว 1,750 
รอบต่อนาที จงประมาณค่าอตัราการจ่ายลม กาํลงัขบัท่ีพดัลมตอ้งการ และระดบัความดงัของเสียงขณะทาํงาน 
เม่ือรอบความเร็วเปล่ียนไปเป็น 2,625 รอบต่อนาที 

วธีิทาํ           จากสมการ     
2

1

Q

Q    =  
2

1

N

N  

         Q1    =   200,14
750,1

625,2
  

              =   21,300   cfm    

จากสมการ     
2

1

Bhp
Bhp

  =  
3

2

1








N

N  

      Bhp1    =   45.3
750,1

625,2
3








  

                 =   11.64   แรงม้า    

  จากสมการ        SPL1 – SPL2  =  








2

1
10log50

N

N  

         SPL1 =  83.2 + 







750,1

625,2
log50 10  

      =  92.0   dB     
  

7.8 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพดัลม 

ตวัอยา่งแนวทางการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานในพดัลมนั้น มีดงัน้ี 
 

แนวทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในพดัลม 

7.8.1 การควบคุมการเปิด-ปิดพดัลม 
หากสามารถระบุช่วงระยะเวลาท่ีไม่ตอ้งการใชพ้ดัลมได ้กอ็าจดาํเนินการหยดุพดัลมไวจ้นกว่าถึงเวลาท่ีตอ้งการ
ใช ้ซ่ึงสามารถควบคุมโดยใชเ้จา้หนา้ท่ีเปิด-ปิด หรืออาจใชว้ิธีควบคุมโดยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมท่ีเหมาะสม 
เช่น เคร่ืองควบคุมแบบตั้งเวลา (Timer) , เคร่ืองตรวจจบั (Sensor) 
อยา่งไรก็ตาม การเปิด-ปิดเคร่ืองบ่อยๆ จะทาํใหเ้กิดสภาวะการรับภาระโหลดแบบทนัที (Shock Loads) และทาํ
ให้มอเตอร์เกิดความร้อนเพิ่มข้ึนสูง เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนขณะเร่ิมเดินเคร่ือง ดงันั้น การควบคุมการ
เปิด-ปิด (Timer, Sensor) จึงใชไ้ดเ้ฉพาะกบัพดัลมท่ีมีช่วงพกันานพอ (ถา้ประเมินได)้ ช่วงพกักะและช่วง
วนัหยดุ  
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ลดปริมาณลม –
ริมาณลมท่ีตอ้ง

ผนเผื่อไวม้ากไ

อกจะทาํให้การ

ยนไปใชใ้บพดั

l flow 
ริมาณลมท่ีตอ้ง

มเปอร์ขาออก

จากความตา้นท

มเปอร์ด้านเข้

ามตา้นทานขอ

จะก่อใหเ้กิดก

ลังงานสําหรับพดั

– ความดนั ให้
งการลดลงและ

ไปและตอ้งกา

รเดินเคร่ืองมีก

ดท่ีมี Capacity

งการมีการเปล่ี

ก วิธีน้ีก่อให้เกิ
ทานของระบบ

รูปที ่7.

า  ดว้ยวิธีน้ีคว
องไดอะแฟรม

ารลดพลงังาน

รูปที ่7.8

ลม 

้ เหมาะสมกับที

ะมีการเปล่ียนแ

ารลดปริมาณล

การสูญเสียสูง

y ตํ่าลง ลดจาํ

ลยนแปลง 
กิดการลดการ

บจะมีค่ามากข้ึน

8-1 การลดปริ
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7.9 การตรวจวนิิจฉัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบพดัลมนั้น เหตุของการสูญเสียพลงังาน ดงันั้นควรทาํการตรวจวินิจฉยัเพือ่หาส่ิง
ผดิปกติ เพื่อทาํการแกไ้ขอยา่งสมํ่าเสมอดงัตาราง 

 
รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี

1. ตรวจสอบการทาํความสะอาดใบพดั 
 

ใบพดัสกปรกส่งผลใหใ้ชพ้ลงั  
ไฟฟ้ามากข้ึนและประสิทธิภาพ

ลดลง 

• ทาํความสะอาดเป็นประจาํโดย

ดูจากสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง 

2. ตรวจสอบการร่ัวของโครง พดัลม ปริมาณลมส่งออกลดลง และ  
ประสิทธิภาพลดลง 

• ซ่อมรูร่ัวโครงพดัลม 

3. ตรวจสอบความตงึของ     สายพาน ความตึงมากจะใชพ้ลงัไฟฟ้ามากข้ึน

และความตึงนอ้ยรอบการหมุนจะ

ลดลง 

• ปรับตั้งความตึงของสายพานให้

เหมาะสมอยูเ่สมอ 

4. ตรวจสอบว่าลมย้อนกลับออกทาง

ปากทางดูดหรือไม่ 
ปริมาณลมท่ีไดจ้ะลดลงและ   
ประสิทธิภาพลดลง 

• ลดขนาดของช่องทางดูดใหเ้ลก็

ลง 
5. ตรวจสอบเสียงการทาํงานของพดัลม พดัลมเสียงดงัผดิปกติอาจทาํให ้   

ประสิทธิภาพลดลง 
• ใบพดัแตกหกั 
• ลูกปืนชาํรุด 
• ใบพดัสกปรก 
• ใบพดัไม่สมดุล 

6. ตรวจสอบการส่ันของพดัลม พดัลมสัน่ผดิปกติ • น็อตยดึต่างๆ หลวมคลอน 
• ใบพดัเสียสมดุล 
• ลูกปืนชาํรุด 

7. ตรวจสอบกรองอากาศ กรองอากาศตนัจะส่งผลใหป้ริมาณ

ลมดูดลดลงและประสิทธิภาพลดลง 
• ทาํความสะอาดเป็นประจาํโดย

ดูจากสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง 
• เปล่ียนกรองอากาศเม่ือหมดอาย ุ

8. ตรวจวดักระแสไฟฟ้าทีม่อเตอร์ใช้ กระแสไฟฟ้าไม่ควรสูงกวา่พิกดัและ

ไม่ควรเพิ่มสูงข้ึนจากเดิม 
• ตรวจสอบความผดิปกติของพดั

ลมและระบบส่งจ่ายลม 
9. ตรวจสอบขนาดของพดัลม ไม่ควรใชพ้ดัลมขนาดใหญ่แลว้ทาํ

การหร่ีวาลว์ เพราะประสิทธิภาพจะ
ลดลง 

• ลดขนาดใบพดั 
• ลดขนาดพดัลม 
• ลดความเร็วรอบพดัลม 
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10. ตรวจสอบอุณหภูมิผวิมอเตอร์ 
 

มอเตอร์มีอุณหภูมิผวิสูงผดิปกติ • ตรวจสอบความผดิปกติของพดัลม 
• ตรวจสอบความผดิปกติของ

มอเตอร์ 
11.  ตรวจสอบขนาดของมอเตอร์ มอเตอร์ควรใชง้านท่ีภาระไม่ตํ่ากวา่ 

80% โดยภาระท่ีตํ่ากวา่ 80%ในทุกๆ 
10%  ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะ
ลดลงประมาณ 1% 

• หามอเตอร์ในโรงงานท่ีมีขนาด

เหมาะสมมาเปล่ียน 
• เปล่ียนมอเตอร์ใหม่ท่ีมีขนาด

เหมาะสม 
12.  ตรวจสอบประวตักิารซ่อม 

มอเตอร์ 
มอเตอร์ชุดท่ีเคยไหมจ้ะมี

ประสิทธิภาพลดลง โดยการไหมแ้ต่
ละคร้ังประสิทธิภาพลดลงประมาณ 
4% 

• ควรใชง้านพดัลมท่ีมอเตอร์เคย

ไหมใ้หน้อ้ยลง 
• นาํมอเตอร์ท่ีมีขนาดเหมาะสมใน

โรงงานมาเปล่ียน 
• เปล่ียนไปใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพ

สูง 
13. ตรวจสอบการร่ัวของระบบ 
      ท่อลม 

ท่อลมดูดอากาศหรือท่อลมส่ง

อากาศเม่ือร่ัวจะส่งผลใหป้ริมาณลม

ดูดหรือลมส่งท่ีจุดใชง้านลดลง  

• ซ่อมรูร่ัวในระบบท่อลม 

14. ตรวจสอบตาํแหน่งการติดตั้ง 
      พดัลม 

ระบบท่อดูดและระบบท่อส่งลมควร

สั้นท่ีสุดเพ่ือลดการสูญเสียความดนั

ในระบบและเพิ่ม      ประสิทธิภาพ
พดัลม 

• ปรับปรุงแกไ้ขตาํแหน่งการติดตั้ง

พดัลม 

15. ตรวจสอบขนาดท่อและ 
      จํานวนข้อต่อข้องอ 

มีขนาดท่อเลก็และจาํนวนขอ้ต่อขอ้

งอมาก การสูญเสียความดนัใน
ระบบสูง 

• ปรับปรุงเพ่ิมขนาดท่อและลด

จาํนวนขอ้ต่อขอ้งอ 

16. ตรวจสอบว่าพดัลมมีการหร่ี 
      ลมทางเข้า / ทางออกหรือไม่ 

ควรเปล่ียนจากการใชใ้บปรับหร่ีลม

เป็นการลดรอบพดัลม 
• ลดรอบโดยการเพ่ิมขนาดพูเ่ลยต์วั

ตาม หรือ ลดขนาดพูเ่ล่ยต์วัขบั 
17. ตรวจสอบการสมดุลลมในจุด 
      ใช้งานแต่ละจุด 

จุดใชง้านแต่ละจุดควรไดรั้บปริมาณ

ลมตามตอ้งการโดยการสมดุลลม 
• ทาํการปรับสมดุลลมในจุดใชง้าน

ทั้งหมด 
18. ตรวจสอบการเปิดหัวดูดลม 
     ในจุดใช้งานทิง้ไว้ 

หวัลมดูดท่ีจุดใชง้านต่างๆ เม่ือไม่ใช้
ควรปิดใหส้นิท จะส่งผลให ้พดัลม
ดูดใชพ้ลงัไฟฟ้าลดลง 

• รณรงคแ์ละออกขอ้กาํหนดในการ

ใชง้าน 
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19. ตรวจสอบตาํแหน่งและขนาด 
      ของปากทางดูดของพดัลมดูด 

ปากทางดูดฝุ่ นหรือดูดก๊าซต่างๆ 
จะตอ้งอยู่ใกล้กับแหล่งกาํเนิดของ

เสียและมีขนาดเหมาะสมเพ่ือลด

ปริมาณลมดูดของพดัลม 

• ออกแบบขนาดปากทางดูดใหม่ 
• เล่ือนตาํแหน่งปากทางดูดใหใ้กล้

กบัจุดท่ีเกิดอากาศเสีย 

20. ตรวจสอบว่ามีการเปิดพดัลม 
      ทิง้ไว้หรือไม่ 

พื้นท่ีไม่ใชง้านไม่ควรมีการเปิดพดั

ลมท้ิงไว ้
• รณรงคแ์ละออกขอ้กาํหนดในการ

ใชง้าน 
21. ตรวจสอบมีการใช้งานพดัลม 
      ขนาดเล็กทีม่ีประสิทธิภาพตํา่ 
      หรือไม่ 

พดัลมเพดานจะมีประสิทธิภาพตํ่า

กวา่พดัลมโคจร 
• เปล่ียนจากพดัลมเพดานเป็นพดัลม

โคจร 

22. ตรวจสอบมีการใช้พดัลม 
      ขนาดเล็กจาํนวนมากหรือไม่ 

พดัลมขนาดเลก็มีประสิทธิภาพตํ่า 
และใชอ้ากาศหมุนเวียนซ่ึงเป็น

อากาศท่ีร้อนและสกปรก 

• เปล่ียนเป็นพดัลมขนาดใหญ่ท่ีดูด

อากาศจากภายนอกในจุดท่ีมี

อุณหภูมิตํ่าส่งตามท่อลมไปจ่ายใน

แต่ละจุด 
23. ตรวจสอบระบบระบายอากาศ 
      ร้อนภายในโรงงาน 

ไม่ควรใชพ้ดัลมติดผนงัดูดความ

ร้อนออกจากโรงงานเพราะจะตอ้ง

ใชจ้าํนวนมาก เน่ืองจากความร้อน
ไดก้ระจายตวัไปทัว่โรงงาน 

• ติดตั้งพดัลมดูดขนาดใหญ่และท่อ

ลมเพื่อดูดอากาศเฉพาะจุดท่ีเกิด

ความร้อนก่อนท่ีจะกระจายตวั 

 

7.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานน้ีมีประโยชนใ์นการคน้หาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานก่อนท่ี

จะดาํเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือหาผลการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 
 

รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

1. การลดเวลาการเปิดใชพ้ดัลม   เพราะ…    

2. การลดปริมาณลมโดยการหร่ีวาลว์   เพราะ…    

3. การลดการใชพ้ดัลมชุดท่ีมอเตอร์เคยไหม ้   เพราะ…    

4. การซ่อมรูร่ัวของโครงพดัลม   เพราะ…    

5. การลดขนาดใบพดัลม   เพราะ…    
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ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

6. การใชพ้ดัลมขนาดเลก็ลงและประสิทธิภาพสูง   เพราะ…    

7. การลดรอบพดัลมโดยการเปลี่ยนพูเล่ย ์   เพราะ…    

8. การลดรอบพดัลมโดยการใช ้Invertor   เพราะ…    

9. การใชม้อเตอร์ใหข้นาดเหมาะสมกบัพดัลม   เพราะ…    

10. การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง   เพราะ…    

11. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งกาํลงั   เพราะ…    

12. การปิดปากทางดูดท่ีไม่ไดใ้ชง้านของระบบดูดฝุ่นควนั   เพราะ…    

13. การซ่อมรูร่ัวระบบท่อลมดูดหรือเป่า   เพราะ…    

14. การเพ่ิมขนาดท่อลมใหใ้หญ่ข้ึน   เพราะ…    

15. การลดความยาวและขอ้ต่อขอ้งอระบบท่อลม   เพราะ…    

16. การออกแบบปากท่อดูดฝุ่นควนั และระยะห่างใหเ้หมาะสม   เพราะ…    

17. การเปลี่ยนระบบระบายอากาศจากการใชพ้ดัลมเป่าเฉพาะจุด 
เป็นการใชพ้ดัลมขนาดใหญ่ดูดอากาศเยน็จากภายนอกส่งตามท่อ
ลมไปจ่ายในจุดใชง้าน 

  เพราะ…    

18. การเปลี่ยนวิธีดูดลมร้อนท้ิงโดยใชพ้ดัลมติดผนงัโรงงาน
จาํนวนมากเป็นการติดตั้งฝาชี (Hood) ครอบดูดเฉพาะจุดท่ีเกิด
ความร้อน 

  เพราะ…    

19. การปรับความตึงของสายพานใหเ้หมาะสม   เพราะ…    

20. การทาํความสะอาดใบพดัลมอย่างสมํ่าเสมอ   เพราะ…    

21. การเปลี่ยนใบพดัลมใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน   เพราะ…    

22. การทาํความสะอาดกรองอากาศอย่างสมํ่าเสมอ   เพราะ…    

23. การเลือกใชช้นิดพดัลมใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน   เพราะ…    

24. การติดตั้งคาปาซิเตอร์ท่ีมอเตอร์พดัลม   เพราะ…    
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งท่ีมาของข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
 1.1 ค่าไฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC บาท/kWh 3.00 จากใบแจง้หน้ีค่าไฟ

 1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี hr hr/y 3,000.00 จากการใชง้านจริง

1.3  อตัราการไหลของอากาศหลงัปรับปรุง Q2 m3/min 30.00 การใชง้านจริง

1.4  เสน้ผา่นศูนยก์ลางใบพดัก่อนปรับปรุง D1 น้ิว 20.00 ขอ้มูลของพดัลม

1.5 เฮดของพดัลมก่อนปรับปรุง H1 น้ิวนํ้า 5.00 ขอ้มูลของพดัลม

1.6 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง CI บาท 5,000.00 จากการประเมิน

2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 กาํลงัของพดัลมก่อนปรับปรุง P1 kW 3.70 จากการตรวจวดั

 2.2 อตัราการไหลของอากาศก่อนปรับปรุง Q1 m3/min 35.00 จากการตรวจวดั

3.การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 เสน้ผา่นศูนยก์ลางใบพดัท่ีปรับลด
 D2 น้ิว 17.14

3.2 เฮดของพดัลมหลงัลดขนาดใบพดั
H2 น้ิวนํ้า 3.67

3.3 กาํลงัของพดัลมหลงัลดขนาดใบพดั
P2 kW 1.71
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งท่ีมาของข้อมูล

3.4  พลงังานไฟฟ้าลดลงต่อปี
         ES = ( P1 - P2 ) x hr ES kWh/y 5,970.00
3.5  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง
         SC= ( ES x EC ) SC บาท/ปี 17,910.00
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.28

 PB = CI / SC

5. สรุปผลท่ีได้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 5,970.00
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC บาท/ปี 17,910.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.28

หมายเหตุ :  ค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการคาํนวนในเบ้ืองตน้อาจคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงดงันั้น

                     ในทางปฏิบติัควรนาํค่าพลงัไฟฟ้าจากการตรวจวดัมาคาํนวนเพื่อหาผลประหยดัจริง



ตอนที ่2 บทที

 

มาตรการที่

1. หลักการ
โรงงานแห่

ใบพดัพดัล

10  ชัว่โมง
30 ลบ.ม.ต่

 
 
 
 
       
 
 
 
                  
  
2. สมการที
2.1 สมการ
2.1.1 ความ

2.1.2 กาํลงั

2.2 สมการ
2.2.1 ระยะ

3. การวเิคร
ใชโ้ปรแกร

ที ่7 การอนุรักษ์พล

ที ่2 การปรับคว

รและเหตุผล 
ห่งหน่ึงติดตั้งพั

ลม 20 น้ิว ควา
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อนาทีโดยวิธีก

  รูปที ่7.11-2 
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มเร็วรอบของพั

งของพดัลมหลั
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รม excel ในกา
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วามเร็วรอบขอ
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ลม 
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    =  (ความเร็ว

พดัลมก่อ

ทุน 
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มูล โดยป้อนข

7-40 

นวน 1 ตวั ขน
rpm อตัรากา

ทต่อหน่วย  ทา
อใหเ้กิดการปร
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บลด x ( อตัรา
กาศก่อนปรับล

บลด /ความเร็ว
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
   1.1 ค่าไฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย EC บาท/kWh 3.00 ใบแจง้หน้ีค่าไฟ

   1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี hr hr/y 3,000.00 การใชง้านจริง

   1.3 อตัราการไหลของอากาศหลงัปรับ Q2 m3/min 30.00 การใชง้านจริง

   1.4 เสน้ผ่านศูนยก์ลางใบพดัก่อนปรับ D1 น้ิว 20.00 ขอ้มูลของพดัลม

   1.5 ความเร็วรอบของพดัลมก่อนปรับ N1 rpm 1,250.00 ขอ้มูลของพดัลม

    1.6 เฮดของพดัลมก่อน H1 น้ิวนํ้ า 15.00 ขอ้มูลของพดัลม

    1.7 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง CI บาท 20,000.00 จากการประเมิน
2. ข้อมูลตรวจวดั
    2.1 กาํลงัของพดัลมก่อนปรับลด P1 kW 3.70 จากการตรวจวดั

    2.2 อตัราการไหลของอากาศก่อนปรับปรุง Q1 m3/min 35.00 จากการตรวจวดั
3.การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความเร็วรอบหลงั
 N2 rpm 1,071.43

3.2 เฮดของพดัลมหลงัลดความเร็วรอบ
 H2 น้ิวนํ้ า 11.02
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ตอนท่ี 2 บทที ่7 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับพดัลม  
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า
3.3 กาํลงัของพดัลมหลงัลดความเร็วรอบ
 P2 kW 2.33

3.4  พลงังานไฟฟ้าลดลงต่อปี
         ES = ( P1 - P2 ) X hr ES kWh/y 4,110.00
3.5  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง
         SC= ( ES x EC ) SC บาท/ปี 12,330.00
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 1.62

 PB = CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 4,110.00

5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC บาท/ปี 12,330.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 1.62

หมายเหตุ : ค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการคาํนวนในเบื้องตน้อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงดงันั้น
                   ในทางปฏิบติัควรนาํค่าพลงัไฟฟ้าจากการตรวจวดัมาคาํนวนเพ่ือหาผลประหยดัจริง
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ตอนที ่2 บทที
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7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน  
          เงินลงทุน (ติดตั้งเอง)              =  2,000                          บาท 

ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า     =          323,856                          บาท/ปี 

 ระยะเวลาคืนทุน                  = 2,000/323,856  

       =  0.01                           ปี 

 
 

กรณศีึกษาที ่2 :  การลดขนาดใบพดัของพดัลม 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไอนํ้ าโดยใชร้ะบบการเผาไหมเ้ช้ือแบบฟลูอิดไดซ์เบด 
(Fluidized bed) ซ่ึงใชพ้ดัลมเป่าทรายท่ีใชเ้ป็นวสัดุเบด (Bed materials) ดว้ยความดนัท่ีเหมาะสมเพ่ือการเผาไหม้
ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด โดยพดัลมใชม้อเตอร์ขบัขนาดพิกดั  37 kW ทาํการปรับอตัราการไหลของลมดว้ย    Damper มี
การใชง้าน 24 ชัว่โมง/วนั 365 วนั/ปี  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การออกแบบและติดตั้งพดัลมท่ีมีขนาดใหญ่เกินไปจะส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียเน่ืองจากแรงเสียดทานในระบบ

ท่อลมเม่ือทาํการลดปริมาณลมดว้ยวิธีการหร่ีแดมเปอร์ (Damper)  
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
การลดอตัราการไหลของลมดว้ยการเปล่ียนใบพดัใหมี้ขนาดลดลงจะส่งผลใหม้อเตอร์ใชก้าํลงัในการขบัพดัลม

นอ้ยลงในขณะท่ีอตัราการไหลเท่าเดิม  แต่การลดอตัราการไหลท่ีมากเกินไปอาจทาํใหค้วามดนัของลมท่ีส่งตํ่า
กวา่ท่ีตอ้งการได ้โดยดาํเนินการดงัน้ี 
1. ตรวจวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีใชข้บัมอเตอร์  อตัราการไหลของลม  ความดนัในการส่งลม  
2. ตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะของพดัลมชุดนั้นจากผูผ้ลิต 
3. เลือกขนาดใบพดัลมท่ีมีอตัราการไหล และความดนัตามตอ้งการ 
4. ติดตั้งใบพดัพร้อมกบัหร่ีแดมเปอร์ใหไ้ดป้ริมาณลมตามตอ้งการ 
5. ตรวจวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีใชข้บัมอเตอร์ 
6. วิเคราะห์ผลการประหยดัพลงังาน 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
ขณะท่ีปรับแดมเปอร์(Damper) ดา้นดูดของพดัลมประมาณ 60 % และขนาดของใบพดัเดิมมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 
708 มิลลิเมตร มอเตอร์ขบัพดัลมใชก้าํลงัไฟฟ้าประมาณ 24.67  kW   
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 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)  พ.ศ. 2562 
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7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน  
          เงินลงทุน                            = 20,000                         บาท 

ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า =               98,336                          บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน               =              20,000/98,336  
                 =                0.20                          ปี 
 
 

กรณศีึกษาที ่3 :  การตดิตั้ง Timer  ลดเวลาการใช้พดัลมเป่ายางเพื่อระบายความร้อน 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการใชพ้ดัลมขนาด 0.74 kW จาํนวน 10 ชุด เพื่อระบายร้อนใหก้บัยางท่ีออกจากเคร่ืองผสมซ่ึงมี
อุณหภูมิ 78 องศาเซลเซียส  โดยเปิดใชง้าน  24 ชัว่โมง/วนั  298 วนั/ปี  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การระบายความร้อนให้กบัยางนั้นจะใชเ้วลาประมาณ 10 นาที อุณภูมิยางจะเท่ากบัอุณหภูมิแวดลอ้ม ซ่ึงในทาง
ปฎิบติัพนกังานจะเปิดพดัลมท้ิงไวต้ลอดเวลา  ส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลงังานโดยไม่เกิดประโยชน ์
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการติดตั้งระบบตรวจจบัช้ินงานท่ีป้อนเขา้เคร่ือง ถา้มีช้ินงานพดัลมจะทาํงาน และทาํงานเพียง 10 นาที  ซ่ึง
เป็นเวลาเพียงพอท่ีจะลดอุณหภูมิเท่ากบัอุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม โดยตรวจวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ขบัพดัลมใช ้
และบนัทึกเวลาในขณะท่ีพดัลมหยดุทาํงานหลงัจากติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม   
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีพดัลมใชเ้ฉล่ียประมาณ 0.32 kW เปิดใชง้าน 24 ชัว่โมง/วนั  298 วนั/ปี  
5. สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัจากติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทาํงานของพดัลม พบว่าชัว่โมงการทาํงานลดลงประมาณ 6 ชัว่โมง/วนั ส่งผล
ใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน 
6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
               กาํลงัไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ใชเ้ฉล่ียต่อชุด         =    0.32                     kW   
               จาํนวนพดัลมเป่ายาง         =       10                     ชุด 
               ชัว่โมงทาํงานของพดัลมลดลง         =        6                     ชัว่โมง/วนั 
               ชัว่โมงทาํงานใน1 ปี                                 =       298                          วนั    
                ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย                            =        3                              บาท/ kWh               
                พลงังานท่ีประหยดัได ้                            =        0.32x10x745           
                                                                                =         5,721.60                  kWh/ปี 
 คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้         =      5,721.6 x 3.00 
            =      17,164.80            บาทต่อปี 
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าใด ก่อนท่ีจะน

ฟฟ้า 83.97 kW

รูปที ่7

ปกรณ์ควบคุมค

ประหยดัพลงัง

 

 แสดงการติดต

ลม 

การไหลของอา

นาํไปวิเคราะห

W  ท่ีความถ่ี 50

7.12-7 แสดงม

ความเร็วรอบท

านไฟฟ้า 358

ตั้งอุปกรณ์ควบ

7-50 

ากาศเพ่ือใหท้

ห์หาผลการปร

0 Hz ใชง้าน 24

มอเตอร์พดัลมร

ท่ีมอเตอร์ของ

8,961.67 kW

บคุมความเร็วร

 
 
 
 
 

ราบว่าอตัราก

ะหยดัพลงังาน

4 ชัว่โมง/วนั 3

 

ระบายอากาศ 

งพดัลมระบาย

Wh/ปี คิดเป็นเงิ

 

รอบท่ีมอเตอร์

ารไหลของอา

นจากการใชอุ้ป

365 วนั/ปี 

 

ยอากาศ โดยป
น 897,404.18

พดัลมระบายอ

ากาศมากกว่าค

ปกรณ์ควบคุม

ปรับตั้งความถ่ี

8 บาท/ปี โ

อากาศ 

 

ความ

รอบ

ไวท่ี้  
ดยมี



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน)  พ.ศ. 2562 
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6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
              กาํลงัไฟฟ้าท่ีพดัลมใชเ้ฉล่ีย                            =        83.97                kW 
              ความถ่ีก่อนปรับลด                                        =        50                     Hz 
              ความถ่ีหลงัปรับลด                                         =        40                     Hz 

              กาํลงัไฟฟ้าท่ีพดัลมใชห้ลงัปรับลด                 =      

3

2

1

2

1

















f

f

kW

kW
 

                                                                                      =        (40/50)3 x83.97 
                                                                                      =        42.99                 kW 
              กาํลงัไฟฟ้าท่ีพดัลมใชล้ดลง                           =         83.97-42.99 
                                                                                      =        40.98                 kW 
             พลงังานไฟฟ้าลดลง                                         =        40.98 x 24 x 365 
                                                                                      =        358984.8           kWh/ปี 
              ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้                                    =        358,984.8 x  2.50 
                                                                                      =        897,462.00        บาท/ปี 
7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน  
               เงินลงทุน                  =         884,000.00        บาท 

ผลประหยดัท่ีได ้                               =         897,462.00        บาทต่อปี 

ระยะเวลาคืนทุน                  =          884,000.00/ 897,462.00   

                                                                         =           0.98                   ปี 

 
 

กรณศีึกษาที ่6 : การปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์พดัลมดูดอากาศในห้องพ่นสีให้เหมาะสม 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการผลิตช้ินส่วนพลาสติกสําหรับรถยนต ์โดยมีชัว่โมงการทาํงานวนัละ 24 ชัว่โมง และทาํงาน 
365 วนัต่อปี ในกระบวนการผลิต มีการใช้งานห้องพ่นสีเพื่อให้ได้สีตามตอ้งการและในห้องพ่นสีมีพดัลม
สาํหรับดูดอากาศเขา้หอ้งและใชง้านส่วนอ่ืนๆจาํนวน 6 ชุดโดยมีขนาด 95  ,18.5, 7.5, 5.5 และขนาด 30 kW 
จาํนวน 2 ตวั   
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
พดัลมทั้ง 6 ชุดไดติ้ดตั้ง inverter ท่ีความถ่ี 50 Hz  ซ่ึงเป็นการติดตั้งท่ีไม่เหมาะสม เพราะ inverter ควรใชง้าน
สาํหรับการปรับความเร็วรอบมอเตอร์เพ่ือใหไ้ดต้ามเง่ือนไขการใชง้าน ซ่ึงจะทาํใหป้ระหยดัพลงังานไฟฟ้า 
  



ตอนที ่2 บทที

 

3. แนวคดิแ
โรงงานทด

ความถ่ี 44-
ความถ่ีทาํใ

143.85 kW
4. สภาพหล
หลงัปรับป

5. การวเิคร
การปรับลดร

ข้อมูล

กาํลงัไฟฟ้าเร

ชัว่โมงท่ีใชง้

จาํนวนวนัใช้

เปอร์เซ็นตก์า

ราคาพลงังาน

การคาํนวณ

พลงังานไฟฟ

ราคาพลงังาน

 
 

 
 
 
 
 

ที ่7 การอนุรักษ์พล

รูป

และขั้นตอนกา

ดลองปรับลดค

-45 Hz ปริมาณ
ให้กาํลงัไฟฟ้า

W หลงัปรับควา
ลังปรับปรุง 
รุงสามารถลด

ราะห์ทางเทคนิ

รอบมอเตอร์พดัล

รายละเอยี

รวมท่ีลดลงเม่ือป

งานต่อวนั

ชง้านต่อปี

ารใชง้าน

นไฟฟ้าต่อหน่วย

ฟ้าท่ีลดลง 

นไฟฟ้าท่ีลดลง    

ลังงานสําหรับพดั

ปที ่7.12-9 อินเ
ารดาํเนินงาน 
วามถ่ีลงและไ

ณลมและแรงดั

ลดลง 42.57 
ามถ่ีใชก้าํลงัไฟ

ดการใชพ้ลงังา

นิค 
มดูดอากาศในห้อ

ยด

รับความถ่ี

 Ec  =  Es  x  CE

ลม 

เวอร์เตอร์และ

ไดต้รวจสอบป

ดนัใชง้าน ไดเ้พี
kW (ขอ้มูลจ
ฟฟ้ารวม 101.2

นไฟฟ้าได ้37

องพ่นสี

หน

k

h/

h/

%

B/k

kW

B/
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ะมอเตอร์พดัลม

ปริมาณลมท่ีดูด

พียงพอต่อคุณ

จากผลการตร

28 kW)  

2,913 kWh / y

น่วย ตวั

W k

h/d

h/d

% U

kWh C

Wh/y E

B/y S

มดูดอากาศใน

ดเขา้หอ้งพ่นสี

ภาพผลิตภณัฑ

วจวดั คือ ก่อน

y 

วัย่อ ข้

W1

h

d

UF

CE

EO 3

SE 1,

หอ้งพน่สี 

สและใชง้านใน

ฑท่ี์ตอ้งการ แล
นปรับความถ่ีใ

้อมูลทีใ่ช้

42.57

24

365

100

3.1

372,913

,156,031

นจุดอ่ืนๆ  พบว
ละจากการปรั

ใชก้าํลงัไฟฟ้า

แหล่งข้อมูล

ตรวจวดั

ประเมิน

ประเมิน

ประเมิน

บิลไฟฟ้า

 

 

ว่า ท่ี
บลด

ารวม 

 



 

 

กรณี

1. ค
สถา

การ

Cen
วนัล

2. ปั
จาก

ชนิด

เทีย

3. แ
ทาํก

ตาํแ

ของ

4. ส
หลงั

ส่ิงแ

ใชพ้

 

ณศีึกษาที ่7 :  ก

ความเป็นมาแล

านประกอบกา

รระบายอากา

ntrifugal จากก
ละ 24 ชัว่โมง 

ปัญหาของอุปก

กการสาํรวจพบ

ดของพดัลม พ
บกบัแบบ Cen
แนวคดิและขั้น

การปรับปรุงโ

แหน่งท่ีเหมาะส

งทางโรงงานเป็

สภาพหลังปรับ

งัปรับปรุงพบ

แวดลอ้มของพ

พลงังานของโร

การเปล่ียนพดั

ละลักษณะการ

ารผลิตอาหารส

ศร้อนภายใน

การตรวจวดัพบ

 312 วนัต่อปี 

รูป

กรณ์/ระบบก่อ
บว่าตาํแหน่งก

พบวา่พดัลมระ

ntrifugal ทางโ
นตอนการดาํเนิ

ดย ทาํการติดต
สมกบัการระบ

ป็นผูด้าํเนินกา

บปรุง 
บว่าการระบาย

พนกังาน จากก
รงงานลงได ้โ

ลมดูดอากาศจ

ใช้งาน 
สตัว ์ในส่วนข
นโรงงานให้กั

บวา่ใชพ้ลงัไฟ

ปที ่7.12-10 พดั

นปรับปรุง 
การติดตั้งของพ

บายอากาศแบ

โรงงานจึงมีแน

นินงาน 
ตั้งพดัลม axia
บายอากาศของ

ร 

ยอากาศของท

การตรวจวดัพบ

ดยคิดเป็นพลงั

7-53 

จากแบบ Cent

ของ line การผลิ
กับพนักงาน โ
ฟ้าเท่ากบั 11.

    

ดัลม Centrifug

พดัลม Centrifu
บบ axial หรือ 
นวคิดท่ีจะเปล่ี

al fan เขา้ไปแท
งโรงงาน ในกา

ทางโรงงานสา

บว่าพดัลม axi
งงานไฟฟ้าท่ีส

คู่มื

 

 

rifugal เป็น แบ

ลิตภายในโรง

โดยพดัลมระ

19 kW ในการ

gal ท่ีทางโรงง

fugal อยูใ่นตาํแ
พดัลมแบบไห

ยนชนิดของพั

ทนท่ีพดัลม C
ารดาํเนินการติ

ามารถระบาย

ial fan ใชพ้ลงั
สามารถลดลงไ

ือผู้รับผดิชอบด้าน

บบ Axial 

งานมีการใชพ้ั

บายอากาศท่ีท

รเปิดพดัลมโรง

งานใชง้าน 

แหน่งท่ีไม่เหม

หลตามแนวแก

ดัลมระบายอา

entrifugal fan
ติดตั้งมอบหมา

อากาศได้ตาม

ไฟฟ้าเท่ากบั 7
ได ้78,249.6 kW

นพลังงาน (โรงงา

พดัลมระบายอา

ทางโรงงานใ

งงานจะทาํการ

มาะสม และจา
นใชพ้ลงังานน

ากาศเป็นแบบ 

n โดยทาํการติ
ายใหแ้ผนกช่า

มปกติ โดยไม่
740 W ซ่ึงสาม
Wh/y 

าน)  พ.ศ. 2562 

ากาศเพ่ือทาํ

ใช้เป็นแบบ 
รเปิดใชง้าน

 

ากการศึกษา

นอ้ยกว่าเม่ือ

 Axial fan 

ดตั้งใหม่ใน

างซ่อมบาํรุง

ม่กระทบกบั

มารถลดการ
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5. การวเิคร
จากการตร

พ

พ

ชั่

จาํ

ค่

คิ

คิ

 
6. การวเิคร

เงิ

ผล

ระ

 

 

 

 

 

ที ่7 การอนุรักษ์พล

ราะห์ทางเทคนิ

วจวดัไดข้อ้มูล

ลงัไฟฟ้าของพ

ลงัไฟฟ้าของพ

วัโมงการใชง้า

านวนวนัใชง้า

าพลงังานไฟฟ้

ดเป็นพลงังาน

ดเป็นค่าพลงัง

 
ราะห์ผลตอบแ

งินลงทุน 
ลการประหยดั

ะยะเวลาคืนทุน

ลังงานสําหรับพดั

รูปที ่7.12-

นิค 
ลต่างๆ ดงัน้ี 
พดัลม Centrifu
พดัลม Axial fa
านของพดัลมร

นของพดัลมร

ฟ้าของโรงงาน

นไฟฟ้าท่ีลดได้

านไฟฟ้าท่ีปร

  
แทนการลงทุน

    
ด     
น     

   

ลม 

-11 การติดตั้งพ

fugal fan จากก
an จากการตรว
ระบายอากาศ 
ะบายอากาศ  
  
 ้  

ะหยดั  
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พดัลม axial fa

การตรวจวดั  =
วจวดั  =

 =
 =
 =
 =

=
 =
 =

                   = 
                   = 
                   = 
                   = 

an หลงัดาํเนิน

=  11.19 
=  0.74  
=      24  
=     312 
=     3.00 
= (11.19
= 78,249
= 78,249
= 234,74

  15,000
 234,74
  15,000
  0.063 

 

การ 

   kW
 kW
 ชั่

 วั

 บ

9-0.74) x 24 x 
9.6  kW
9.6 x 3.00  บ

48.8 บ

0  บ

48.8 บ

0/234,748.8  
  ปี

kW 
kW 
ชัว่โมง/วนั 
วนั/ปี 
บาท/kWh 
x 312 kWh/y
kWh/year 
บาท/ปี 
บาท/ปี 

บาท 
บาท/ปี 

ป 

 

year 



 

 

กรณี

1. ค
สถา

Blo
11 k
2. ปั
โรง

1  ชุ
เกิน

 
 
 
 
 
 
 

3. แ
ทีมง

Aer
kW
4. ส
หยดุ

ลดก

 
 
 
 
 
 

ณศีึกษาที ่8 :  ก

ความเป็นมาแล

านประกอบกา

ower สาํหรับเติ
kW จาํนวน  2
ปัญหาของอุปก

งงานทาํการเปิ

ชุด และชุดท่ี 1
นไปทาํใหส้ิ้นเป

 

แนวคดิและขั้น

งานทาํการตร

rator  Blower
W ลง 1  ชุด ทาํใ
สภาพหลังปรับ

ดเดิน Mixing 
การใชพ้ลงังาน

การลดการเดนิ

ละลักษณะการ

ารประเภทอาห

ติมอากาศในบ่

  ชุด  โดยจะทํ
กรณ์/ระบบก่อ
ด Blower สํ

 ขนาด 11 kW
ปลืองการใชพ้

Ae
Mi

              รูปที

นตอนการดาํเนิ

วจสอบระบบ

r ขนาด 15 kW
ใหโ้รงานสามา

บปรุง 
 Blower เติมอ
นได ้

น Blower  เตมิ

ใช้งาน 
หารทาํการผลิ

บ่อบาํบดันํ้ าเสีย

ทาํการเปิด Blow
นปรับปรุง 
าหรับเติมอาก

W  จาํนวน  1  ช
ลงังาน   

ตาํแห

erator Blower N
ixing  Blower 

ที ่7.12-12 Blow

นินงาน 
บบาํบดันํ้ าเสียว

W เพียงชุดเดีย
ารถลดการใชพ้

ากาศขนาด  1

รูปที

7-55 

อากาศบ่อบําบั

ลิตไส้กรอก มีก
ย ขนาดมอเตอ
wer คร้ังละ 2 

กาศจาํนวน  2 
ชุด เพื่อใชเ้ติม

หน่ง 
 No 2  (15 kW
 No.1  (11 kW

wer เติมอากาศ

ว่าค่าท่ีใชใ้นก

ยวก็เพียงพอ จึง
พลงังานไฟฟ้า

1 kW ลง  1  ชุ

ที ่7.12-13 กาํลั

คู่มื

 

 

บัดนํา้เสีย  

การใชง้านบ่อ

อร์ 15 kW จาํน
 ชุด เปิดใชง้าน

 ชุดต่อวนั โด
มอากาศใหก้บับ

W) 
W) 

ศบ่อบาํบดันํ้าเ

ารควบคุมอยูใ่

งทาํการลดการ

าลงได ้

ชุดเหลือเดินใช้

ลงัไฟฟ้าท่ีใช ้

ือผู้รับผดิชอบด้าน

บาํบดันํ้ าเสีย โ
นวน 3 ชุด และ
นวนัละ 24  ชัว่

ยเปิดชุดท่ี 2  มี
บ่อบาํบดันํ้ าเสี

พลังไฟฟ้า (k
9.68 
8.45 

เสีย 

ในระดบัท่ีกาํห

รเปิดใชง้าน M

ชง้านขนาด  15

นพลังงาน (โรงงา

โดยทาํการติด

ะ Mixing Blo
วโมง 365  วนัต

มีขนาด 15  kW
สีย การเปิด Blo

kW) 

หนดไว ้จึงเห็น
Mixing Blowe

5  kW เพียงชุด

าน)  พ.ศ. 2562 

ดตั้ง Aerator 
wer  ขนาด 
ต่อปี   

W จาํนวน   
ower ท่ีมาก

นว่าการเปิด 
er ขนาด 11 

ดเดียวทาํให้
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5. การวเิคร
พลงัไฟฟ้า 
 ชั่

 พ

  
 ค่

 คิ

  
 
กรณศีึกษา

1. ความเป็น
หมอ้แปลง

เคร่ืองปรับ

ขนาด 180 
ทุกหอ้งจาํน

2. ปัญหาข
เน่ืองจากพั

3. แนวคดิแ
ดาํเนินการ

4. สภาพหล
ต่อพดัลมเข

ในช่วงท่ีภา

65 วนั / ปี 
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5.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
อตัราค่าไฟฟ้าช่วง On Peak(รวมค่า Ft)                 = 3.5494 บาท/ กิโลวตัตช์ัว่โมง 
อตัราค่าไฟฟ้าช่วง Off Peak(รวมค่า Ft)                           = 2.0458 บาท/ กิโลวตัตช์ัว่โมง 
ระดบัการใชพ้ลงังานก่อนปรับปรุง                                = 240                กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อวนั 
ระดบัการใชพ้ลงังานหลงัปรับปรุง                                = 0         กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อวนั 
พลงังานท่ีใชล้ดลง                                              = 240                 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อวนั 
                                                                           = 72,000 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปี 
คิดเป็นผลประหยดัท่ีได ้                                              = 235,258.2 บาทต่อปี 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                                                               = 15,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน                                                              =  0.064             ปี 
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สรุปเน้ือหาวชิา 
1. หน้าทีข่องพดัลม 
พดัลมทาํหนา้ท่ีเปล่ียนรูปพลงังานจากพลงังานกลเป็นพลงังานการไหลเพื่อส่งลมในปริมาณท่ีตอ้งการไปยงัจุดต่างๆ 
อุปกรณ์ส่งลมท่ีทาํความดนัไดต้ ํ่ากวา่ 1 เมตรนํ้าเรียกวา่พดัลม ถา้สูงกวา่เรียกวา่ โบลวเวอร์ แต่ถา้สูงกวา่ 10 เมตรนํ้า
เรียกวา่ เคร่ืองอดัอากาศ 
2. การกําหนดความหมายของคาํว่า Fan , Blower  และ Air  Compressor  

 แฟน (Fan) ใชเ้รียกอุปกรณ์ท่ีทาํงาน ณ ความดนัท่ีน้อยกว่า 1 เมตรนํ้ า หรือ 1 ปอนดต่์อตารางน้ิว (lb/in2) หรือ 
27.7 น้ิวของนํ้ า หรือ 1,000 มิลลิเมตรนํ้ า อุปกรณ์ในประเภทน้ีส่วนใหญ่จะมีช่ือเรียกว่า Centrifugal Fans, Fan 
และ Exhausters 

 โบลวเวอร์ (Blower) ใชเ้รียกอุปกรณ์ท่ีทาํงาน ณ ความดนัท่ีมากกว่า 1 เมตรนํ้า จนถึง 10 เมตรนํ้า 
 เคร่ืองอัดอากาศ (Air  Compressor ) ใชเ้รียกอุปกรณ์ท่ีทาํงาน ณ ความดนัสูงกวา่ 1 บาร์ หรือ 10 เมตรนํ้า 
3. ประเภทของพดัลม 

• พดัลมแบบหมุนเหวีย่ง (Centr ifugal Flow or  Radial Fans)        
- แบบใบพดัตรง (Straight Blade หรือ Radial Fans) ความเร็วตํ่า แต่ไดค้วามดนัมาก อตัราการไหลนอ้ย 
- แบบใบพดัโคง้ไปขา้งหนา้ (Forward Curved Blade Fans) ใหค้วามดนัและอตัราการไหลสูงสุด 
- แบบใบพดัโคง้ไปขา้งหลงั (Backward Curved Blade Fans) ควบคุมปริมาณและความดนัไดง่้าย เสียงเงียบ 

ราคาสูง หมุนดว้ยความเร็วสูง 
• พดัลมแบบไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fans) เสียงดงั ราคาถูก เหมาะกบัความดนัตํ่าๆ 
• พดัลมแบบทศิทางการไหลผสม (Mixed Flow Fans) 
4. กําลังลม 
 
 
Q   =  อตัราการไหลลมในท่อ (m3/s) 
PT =  ความดนัรวม (mmH2O) 
5. ประสิทธิภาพระบบพดัลมหรือป๊ัม 
 
 
6. กฎความคล้ายของป๊ัมหรือพดัลม 

(เส้นผา่นศูนยก์ลางใบพดัมีขนาดคงท่ี) 
 
 

สมการทั้งสาม ใชไ้ดก้บัป๊ัมแบบ Centrifugal ทุกประเภท และใชไ้ดก้บัพดัลมทุกประเภท 
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7. แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบพดัลม 
1. การปิดพดัลมเม่ือไม่เกิดประโยชน ์
2. การลดอตัราการไหลท่ีความเร็วพดัลมคงท่ี 

- เปล่ียนขนาดใบพดั 
- ปรับ Damper ดา้นจ่าย (Discharge Damper)  
- ปรับ Damper ดา้นดูด (Suction Damper) 
- ปรับใบพดันาํลมดา้นดูด (Suction Vane) 

3. การลดอตัราการไหลท่ีความเร็วพดัลมเปล่ียนแปลง 
- ปรับความเร็วรอบของพดัลมโดยการเปล่ียนขนาดพูเ่ลย ์
- ปรับความเร็วรอบของพดัลมโดยการลดรอบมอเตอร์ 

4. การบาํรุงรักษาระบบพดัลมอยา่งเหมาะสม 
8. การบํารุงรักษาระบบพดัลม 

• ลดการร่ัวไหลจาก seal และหนา้แปลนต่างๆ 
• ทาํความสะอาด ไม่ใหไ้ส้กรองอากาศอุดตนั ไม่ใหมี้ฝุ่ นละอองเกาะอยูใ่นท่อลม ในตวัถงั และในใบพดั 
• ลดการสูญเปล่าหรือไม่ เช่น จ่ายลมในขณะท่ีไม่จาํเป็น เดินเคร่ืองขณะท่ีปิดปากทางออกอยู ่เป็นตน้ 
• ลดความเร็วลมในท่อ เพ่ือลดความตา้นทานของท่อ 
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