คํานํา
การส่ งเสริ มงานด้านการอนุ รักษ์พลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมให้ประสบผลสําเร็ จได้อย่างเป็ น
รู ปธรรมนั้น ความรู ้และความเข้าใจของผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานถือเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างยิง่ ดังนั้น
กองพัฒ นาทรั พยากรบุ คคลด้า นพลัง งาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รั ก ษ์พลังงาน จึ งได้จัดให้มี การ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญให้กบั บุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน และมีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานใน
โรงงานควบคุ มและอาคารควบคุม พร้ อมกับได้จดั ให้มีการพัฒนาคู่มือสําหรั บใช้ในการฝึ กอบรมหลักสู ตร
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญขึ้น เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึกอบรมใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลักสู ตรดังกล่าว
คู่มือสําหรั บหลักสู ตรฝึ กอบรมผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานสามัญพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิ งข้อมูลและเนื้ อหาจากคู่มือ
ฝึ กอบรมผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานสามัญที่ มีอยู่เดิ มของกองพัฒนาทรั พยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยได้มีการ
พัฒนาปรั บปรุ งเนื้ อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในปั จจุ บนั และสอดคล้องกับ
รายละเอียดการปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยคู่มือ
ประกอบด้วยเนื้ อหา 3 ส่ วนหลัก คือ กฎหมายและความรู ้พ้ืนฐานด้านการอนุ รักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน
ไฟฟ้า และ การจัดการพลังงานความร้อน
เนื้อหาในส่ วนที่ 1 มุ่งเน้นให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับความรู ้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะ ความรู ้ในเรื่ องระบบการจัดการพลังงานซึ่ งจะสนับสนุนให้
การอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อย่างยัง่ ยืน โดยในการพัฒนาเนื้อหาของคู่มือได้มี
การปรั บปรุ งแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานพร้ อมทั้งปรั บปรุ งและเพิ่มเติ มตัวอย่างเอกสารและ
รู ปแบบรายงานที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินการจัดการพลังงานไว้อย่างครบถ้วน สําหรับ เนื้อหาในส่ วนที่ 2 และ ส่ วนที่ 3
ประกอบไปด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โดยได้
มีการเพิ่มเติ มเนื้ อหาเกี่ ยวกับการตรวจวินิจฉัย การค้นหาศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงาน และการวิเคราะห์ผลการ
ประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มเติมกรณี ศึกษาและบทสรุ ปให้ครบถ้วนในทุกเนื้ อหาวิชา เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
เกิดความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎีและสามารถนําความรู ้ไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างแท้จริ ง
ในการนี้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือสําหรับหลักสู ตรฝึ กอบรมผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญที่พฒั นาขึ้นนี้ จะเป็ น
ประโยชน์กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทั้งในการใช้ประกอบการฝึ กอบรมและเป็ นคู่มือที่ใช้อา้ งอิงประกอบการทํางาน
ด้านการอนุ รั กษ์พลังงานภายหลังการฝึ กอบรมแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ เพื่อให้การอนุ รั กษ์พลังงานเกิ ดผลได้อย่างเป็ น
รู ปธรรมและยัง่ ยืนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่อไป
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เมษายน 2562
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ตอนที่ 2 การอนุรักษ์ พลังงานภาคไฟฟ้า
บทที่ 1 เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า (Electrical Measurement)
1.1 บทนํา
1.2 ชนิดของเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้าและวิธีการใช้
1.2.1 พื้นฐานการวัดทางไฟฟ้า
1.2.2 หน่วยวัดทางไฟฟ้า
1.2.3 เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
1.3 หลักการเลือกใช้เครื่ องมือวัด
1.4 ข้อควรระวังในการใช้เครื่ องมือวัด
1.4.1 คู่มือการใช้งาน
1.4.2 การใช้งาน
1.5 การเลือกเครื่ องมือวัดเพือ่ ตรวจวัดระบบที่ใช้พลังงาน
1.5.1 ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า
1.5.2 ระบบแสงสว่าง
1.5.3 มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ
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บทที่ 2 ระบบไฟฟ้ ากําลัง (Electric Power System)
2.1 บทนํา
2.2 การอนุรักษ์พลังงานคืออะไร
2.3 พื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ควรทราบ
2.3.1 แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
2.3.2 การนําข้อมูลแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับมาใช้งาน
2.3.3 โหลดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
2.3.4 กําลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
2.4 การปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor Correction)
2.4.1 การติดตั้งตัวเก็บประจุ (การติดตั้ง CAPACITOR Bank)
2.4.2 ข้อดีและข้อเสี ยของการใช้ตวั เก็บประจุไฟฟ้า
2.4.3 ข้อควรระวังในการใช้ตวั เก็บประจุไฟฟ้า
2.4.4 สมการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
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2.4.5 การเรี ยกเก็บค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าของการไฟฟ้า
2.4.6 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบนั
2.5 การลดความสู ญเสี ยในหม้อแปลงไฟฟ้า
2.6 การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสู งสุ ด และการบริ หารพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
2.7 การพิจารณาเพื่อคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม
2.8 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
2.9 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
2.10 โปรแกรมการวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
2.11 กรณี ศึกษา
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บทที่ 3 การอนุรักษ์ พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง (Energy Conservation for Lighting System)
3.1 บทนํา
3.2 แหล่งกําเนิดแสง
3.2.1 แหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติ
3.2.2 แหล่งกําเนิดแสงประดิษฐ์
3.3 นิยามศัพท์ที่สาํ คัญเกี่ยวกับปริ มาณแสง
3.4 อุปกรณ์สาํ คัญในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.4.1 หลอดไฟฟ้า
3.5 การพิจารณาเลือกใช้หลอดไฟ
3.6 อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับหลอดไฟฟ้าที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพพลังงาน
3.6.1 บัลลาสต์
3.6.2 โคมไฟส่ องสว่าง (Luminaries)
3.7 มาตรฐานระดับความส่ องสว่าง
3.8 วิธีการวัดค่าความส่ องสว่างของพื้นที่ทาํ งาน
3.8.1 ตัวอย่างการตรวจวัด
3.9 การคํานวณความส่ องสว่างแบบลูเมน (Lumen Method)
3.10 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.10.1 ข้อกําหนดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคาร
ควบคุมตามกฎทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
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3.10.2 ข้อแนะนําของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารตามมาตรฐาน
IES
3.11 การตรวจวินิจฉัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
3.12 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
3.13 โปรแกรมวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
3.14 กรณี ศึกษา
บทที่ 4 การอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับมอเตอร์ (Energy conservation for motor)
4.1 บทนํา
4.2 ชนิดและหลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า
4.3 ส่ วนประกอบและหลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า
4.3.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
4.3.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
4.3.3 การเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส
4.4 ประสิ ทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า
4.4.1 แนวทางการประหยัดพลังงานในการใช้มอเตอร์
4.5 ความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าประสิ ทธิภาพสู งและมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐานทัว่ ไป
4.6 การอนุรักษ์พลังงานที่เกิดจากการใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง
4.7 หลักการพิจารณาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิ ทธิภาพสู งและอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบ
4.8 การพิจารณาใช้อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบเพื่อประหยัดพลังงานในมอเตอร์
4.8.1 งานที่ใช้เครื่ องควบคุมความเร็ วรอบ
4.9 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
4.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
4.11 โปรแกรมวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
4.12 กรณี ศึกษา
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บทที่ 5 การอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับระบบอากาศอัด (Energy conservation for compressed air system)
5.1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่ องอัดอากาศ และระบบอากาศอัด
5-2
5.1.1 ส่ วนการสร้างอากาศอัด
5-2
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5.1.2 ส่ วนการจ่ายอากาศอัด
5.1.3 ส่ วนการใช้อากาศอัด
5.2 อุปกรณ์ในระบบอากาศอัด
5.2.1 เครื่ องอัดอากาศ
5.2.2 ท่อดูดอากาศ
5.2.3 After Cooler
5.2.4 Air Dryer
5.2.5 ถังเก็บอากาศอัด
5.2.6 ท่อเมน
5.2.7 เครื่ องเพิ่มแรงดัน (Booster)
5.3 หลักการทํางาน การติดตั้ง และการควบคุมการทํางานของเครื่ องอัดอากาศ
5.3.1 การติดตั้งเครื่ องอัดอากาศแบบรวมศูนย์กบั แบบกระจาย
5.3.2 การควบคุมการทํางานของเครื่ องอัดอากาศ
5.4 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพพลังงานของเครื่ องอัดอากาศ
5.5 การตรวจสอบการทํางานและประสิ ทธิภาพพลังงานของเครื่ องอัดอากาศ
5.5.1 ข้อมูลที่สาํ คัญที่ควรตรวจวัด
5.5.2 อุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับการตรวจวัด
5.6 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด
5.7 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
5.8 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5.9 โปรแกรมวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
5.10 กรณี ศึกษา
บทที่ 6 การอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับเครื่ องสู บนํา้ (Energy conservation of water pump)
6.1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่ องสู บนํ้า
6.2 ประเภทของเครื่ องสู บนํ้า
6.2.1 แยกตามลักษณะการเพิม่ พลังงานให้แก่ของเหลว
6.2.2 แยกตามลักษณะการขับดันของเหลวในเครื่ องสู บนํ้า
6.3 เฮด (Head)
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6.3.1 เฮดความดัน (Pressure Head, H P )
6.3.2 เฮดความเร็ ว (Velocity Head, H V )
6.3.3 เฮดสถิตย์ (Potential Head, Z)
6.3.4 เฮดการสู ญเสี ยรวม (Total Head Loss, H L )
6.3.5 กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve)
6.3.6 กราฟเฮดของเครื่ องสู บนํ้า
6.3.7 ความเร็ วจําเพาะและคุณลักษณะของเครื่ องสู บนํ้า
6.4 หลักการของ NPSH
6.4.1 หลักพื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับ NPSH
6.4.2 แฟคเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อ NPSH
6.4.3 ผลของของไหลที่สูบต่อค่า NPSH
6.5 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพพลังงานของเครื่ องสู บนํ้า
6.5.1 เกณฑ์การออกแบบเครื่ องสู บนํ้า
6.5.2 การเกิดค้อนนํ้าในระบบท่อส่ งนํ้า
6.6 การตรวจสอบการทํางานและประสิ ทธิภาพพลังงานของเครื่ องสู บนํ้า
6.6.1 ข้อมูลที่สาํ คัญที่ควรตรวจวัด
6.6.2 เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการตรวจวัดเครื่ องสู บนํ้า
6.6.3 เทคนิคการตรวจวัดเครื่ องสู บนํ้า

6.7 การวิเคราะห์การใช้พลังงานระบบเครื่ องสู บนํ้า
6.7.1 กําลังไฮดรอลิก
6.7.2 ประสิ ทธิภาพของเครื่ องสู บนํ้า
6.7.3 การคํานวณขนาดต้นกําลังขับเครื่ องสู บนํ้า
6.7.4 สมรรถนะการทํางานของเครื่ องสู บนํ้า
6.7.5 กฎความคล้ายของเครื่ องสู บนํ้า
6.8 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบเครื่ องสู บนํ้า
6.8.1 การปรับความเร็ วรอบของเครื่ องสู บนํ้า
6.8.2 การบํารุ งรักษา
6.8.3 การปรับปรุ งอุปกรณ์
6.8.4 การจัดการตรวจสอบ

6-7
6-7
6-8
6-8
6-14
6-15
6-16
6-20
6-20
6-28
6-29
6-29
6-30
6-32
6-33
6-33
6-34
6-38
6-38
6-38
6-39
6-40
6-42
6-44
6-48
6-48
6-50
6-51
6-54

สารบัญ
6.9 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
6.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
6.11 โปรแกรมวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
6.12 กรณี ศึกษา
บทที่ 7 การอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับพัดลม (Energy conservation for fan)
7.1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัดลม
7.2 ประเภทของพัดลม
7.2.1 พัดลมแบบหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Flow Fan)
7.2.2 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fan)
7.3 การสู ญเสี ยพลังงานการไหลในท่อลม
7.3.1 เฮดความฝืดในท่อลม
7.3.2 การสู ญเสี ยเฮดเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์

7.4 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพพลังงานของพัดลม
7.4.1 เกณฑ์การออกแบบพัดลม
7.5 การตรวจสอบการทํางานและประสิ ทธิภาพพลังงานของพัดลม
7.5.1 ข้อมูลที่สาํ คัญที่ควรตรวจวัด
7.5.2 เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการตรวจวัดพัดลม
7.5.3 เทคนิคการตรวจวัดพัดลม (Fan & Blower)
7.6 การวิเคราะห์การใช้พลังงานของพัดลม
7.6.1 กําลังลม
7.6.2 ประสิ ทธิภาพของพัดลม
7.6.3 การคํานวณขนาดต้นกําลังขับพัดลม
7.6.4 คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของพัดลม
7.7 กฎความคล้ายของพัดลม
7.7.1 เมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดมีค่าคงที่แต่มีการเปลี่ยนแปลงรอบ
ความเร็ ว
7.7.2 เมื่อรอบความเร็ วมีค่าคงที่ แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัด
เปลี่ยนไป
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7.8 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพัดลม

7.8.1 การควบคุมการเปิ ด-ปิ ดพัดลม
7.8.2 การลดปริ มาณลม – ความดัน ให้เหมาะสมกับที่ภาระต้องการ
7.8.3 การควบคุมความเร็ วรอบพัดลม
7.8.4 การตรวจสอบและบํารุ งรักษาพัดลม
7.9 การตรวจวินิจฉัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
7.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
7.11 โปรแกรมวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
7.12 กรณี ศึกษา
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บทที่ 1
เครื่ องมืมือวัดทางงไฟฟ้ า
(Elecctrical M
Measureement)
ควาามสํ าคัญของเนนื้อหาวิชา
การรตรวจวัดพลังงานไฟฟ้
ง
าเป็ นสิ
น ่ งที่จาํ เป็ นออย่างยิ่งในการรดําเนิ นงานอนุ รักษ์พลังงา น ในการตรววจวัดการใช้
ไฟฟฟ้าจําเป็ นต้องใใช้เครื่ องมือเพืพื่อวัดค่าต่างๆไได้แก่ กระแสไไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้
ไ า กําลังไฟฟฟ้า พลังงานไไฟฟ้า ค่าตัว
ประะกอบกําลังไฟฟฟ้า ความเร็ วรอบ
ร ความเร็ วลลมและความสส่ องสว่าง เป็ นต้น เครื่ องมืออวัดต่างๆ เหล่านี้มกั จะถูก
นํามมาใช้ร่วมกันเพืพื่อให้ได้ภาพรรวมของปริ มา ณการใช้ไฟฟ้าของโรงงานหหรื ออาคาร กาารเลือกและใช้ช้เครื่ องมือที่
ถูกตต้องเหมาะสม การคํานึงถึงความแม่
ค
นยําของเครื่ องมือวัดั ตลอดจนการนําค่าที่ได้จาากการตรวจวัดไปใช้
ด
อย่าง
เหมมาะสม ก็เป็ นสิ่ งสําคัญในการรที่จะทําให้เกิดดการจัดการด้านพลั
า งงานอย่ย่างมีประสิ ทธิผผล
ววัตถุประสงค์
1. บอกชนิดของเครื
ข
่ องมือวัดทางไฟฟ้า
2. บอกความมสําคัญของการวัดค่าพลังงานและความเทีที่ยงตรงของข้อมู
อ ลได้
3. บอกค่าทาางไฟฟ้าที่จาํ เป็ปนในการตรวจจวัดเพื่อการอนนุรักษ์พลังงานนได้
4. บอกวิธีการเลื
า อกใช้เครื่ องมื
อ อวัดให้เหมาะสมกับงานนแต่ละประเภททได้

1.1 บทนํา
เนื้ออหาในบทนี้ จะกล่
ะ าวถึงชนิดและวิธีการใช้ช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้
ท
าที่สาํ คัญ เพื่อให้ไดด้ขอ้ มูลหรื อค่าของการใช้
า
พลังงงานไฟฟ้าที่มีมีความถูกต้องและเที่ยงตรง นอกจากนั้นยังศึกษาถึงค่าทางไฟฟ้าที่มี ความจําเป็ นที่ตอ้ งทําการ
ตรววจวัดเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลั
พ งงาน และวิวิธีการเลือกใช้ช้เครื่ องมือวัดให้เหมาะสมกับบงานหรื อค่าที่ตอ้ งการวัด
แต่ลละประเภทได้อย่
อ างถูกต้อง
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ตอนที่ 2 บทที่ 1 เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า

1.2 ชนิดของเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าและวิธีการใช้
1.2.1 พืน้ ฐานการวัดทางไฟฟ้ า
การอ่านค่าปริ มาณที่วดั โดยตรงจากเครื่ องวัด เรี ยกว่า การวัดโดยตรง การวัดปริ มาณอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั
ปริ มาณที่ตอ้ งการวัด และใช้ค่าที่วดั ได้น้ นั มาคํานวณหาปริ มาณที่ตอ้ งการเรี ยกว่า การวัดทางอ้อม เช่น การวัด
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพื่อนํามาคํานวณค่ากําลังไฟฟ้า เป็ นต้น
1.2.2 หน่ วยวัดทางไฟฟ้ า
ในระบบหน่วยวัดนานาชาติ (International System of Units (SI)) หน่วยวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานที่สาํ คัญและหน่วย
วัดทางไฟฟ้าในทางปฏิบตั ิอื่นๆ มีนิยามดังต่อไปนี้
หน่ วยวัดทางไฟฟ้ า
นิยามของหน่ วยวัดทางไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ าเกิ ดจากการเคลื่ อนที่ ของอิ เล็กตรอนจากจุ ดหนึ่ งไปยังอี กจุ ดหนึ่ งภายใน
1. กระแสไฟฟ้ า
ตัวนําไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็ น แอมแปร์ (Ampere) ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “A”
กําลังไฟฟ้าเป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในการทําให้เกิดพลังงาน
2. กําลังไฟฟ้ า
ในรู ปต่างๆ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล มีหน่ วยเป็ น วัตต์
(Watt) ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “W” กําลังไฟฟ้า 1 วัตต์ (W) มีค่าเท่ากับกําลังที่ให้พลังงาน 1 จูล
(J) ต่อหนึ่งวินาที
แรงดันไฟฟ้าเป็ นแรงที่ทาํ ให้อิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ หรื อแรงที่ทาํ ให้เกิดการไหล
3. แรงดันไฟฟ้ า
ของกระแสไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็ น โวลต์ (Volt) ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “V”
4. ความต้ านทาน ความต้านทานไฟฟ้าเป็ นการต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่ งจะมีค่ามากหรื อค่าน้อย
ไฟฟ้ า (Resistance) จะขึ้นอยูก่ บั ชนิดของวัตถุน้ นั ๆ ความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็ น โอห์ม (Ohm) และ
ใช้สัญลักษณ์เป็ น “Ω” ความต้านทานไฟฟ้ า 1 โอห์ม เท่ากับค่าความต้านทานไฟฟ้ า
ระหว่างจุด 2 จุดบนตัวนําไฟฟ้าที่เมื่อมีกระแสไฟฟ้า 1 A ไหลผ่านและ แรงดันไฟฟ้า
ระหว่าง 2 จุดนั้นจะเท่ากับ 1 V
ความจุ ไฟฟ้ าเป็ นความสามารถในการเก็บประจุ ไฟฟ้ าของตัวเก็บประจุ (Capacitor) มี
5. ความจุไฟฟ้ า
หน่วยวัดเป็ น ฟารัด (Farad) และใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “F”
(Capacitance)
ั ลักษณ์เป็ น “H”
6. ความเหนี่ยวนํา ความเหนี่ยวนํามีหน่วยวัดเป็ น เฮนรี่ (Henry) และใช้สญ
(Inductance)
1.2.3 เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าพืน้ ฐานเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
ในการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพพลังงานของระบบไฟฟ้าในโรงงานหรื ออาคารนั้น ปริ มาณทางไฟฟ้าพื้นฐานที่
ต้องการวัดจะได้แก่ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กําลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ค่าตัวประกอบกําลัง เครื่ องมือวัด
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ปริ มมาณต่างๆดังกลล่าวมีชนิดทั้งที่ติดตั้งอยูก่ บั ที่ เช่น เครื่ องมืมือวัดที่ติดตั้งบนแผงควบคุ
บ
มมหรื อที่ติดตั้งที่ตวั อุปกรณ์
หรื ออชนิดที่สามารรถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งทั้งสองชชนิดดังกล่าวมีทัท้ งแบบที่เป็ นระบบดิ
ร
จิทลั (DDigital) และระบบ
แอนนะล็อก (Analoog) และด้วยการพัฒนาทางดด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมมพิวเตอร์ ในปั ั จจุบนั ทําให้ค่คาทางไฟฟ้า
ต่างๆ สามารถวัดได้
ด จากเครื่ องมื
ง อวัดเพียงเคครื่ องเดี ยว สามารถใช้งานไได้ง่าย เชื่ อถื ออได้ และมีควาามเที่ยงตรง
ลักษษณะของเครื่ องมื
ง อต่างๆแสดดงได้ดงั ต่อไปนีนี้
1. เคครื่ องวัดกระแสสไฟฟ้ า (Ampmeter)
ใช้ววัดั กระแสไฟฟ้ฟ้า มีท้ งั ประเภทที่ติดตั้งบนแแผงควบคุมแลละชนิ ดคล้องสายเคลื่อนที่ไได้ มีท้ งั ชนิ ดที่เป็ นแอนะ
ล็อกกและดิจิทลั ดังแสดงในรู
ง
ปที่ 1.2-1

รู ปที่ 1 .2-1 เครื่ องวัดั กระแสไฟฟ้า
กรณีณี เครื่ องวัดกระะแสไฟฟ้าที่ตดตั
ิด ้ งบนแผงคววบคุม จะต้องตต่อผ่านหม้อแปปลงสําหรับวัด ค่ากระแส (Cuurrent
Trannsformer : CTT) เสี ยก่อน เพือลดปริ
อ่
มาณกรระแสไฟฟ้าเป็ น 5A
2. เคครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้
น า (Voltm
meter)
เครื่ อองวัดชนิดนี้เปนเครื
ป็ ่ องมือวัดความต่
ด
างศักยย์ของไฟฟ้าระะหว่าง 2 จุดในนวงจรไฟฟ้า แแรงดันไฟฟ้าเป็ป็ นค่าหนึ่งที่
ต้องงวัดในการคํานวณการใช้
น
พลัลงงานไฟฟ้ามีมทั้งประเภทที่ติติดตั้งบนแผงคควบคุม และชชนิ ดเคลื่อนทีได้
่ไ ดังแสดง
ในรูรปที่ 1.2-2

รู ปที่ 1 .2-2 เครื่ องวัดั แรงดันไฟฟ้า
กรณีณี เครื่ องวัดแรงงดันไฟฟ้าที่ตดตั
ิด ้ งบนแผงคว บคุม จะต้องต่ต่อผ่านหม้อแปปลงสําหรับวัด ค่าแรงดัน (Pootential or
Volttage Transform
mer : PT or VT) เสี ยก่อน เพืพื่อลดแรงดันไฟฟ้
ไ าเป็ น 10 V
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3. เครื่ องวัดดกําลังไฟฟ้ า (W
Wattmeter)
เครื่ องวัดกําาลังไฟฟ้าเป็ นเครื
เ ่ องมือที่วดั ค่าความต้องกการกําลังไฟฟ้าได้
า โดยตรง ทําให้การหาปริริ มาณการใช้ไฟฟ้า
สะดวกยิง่ ขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-3

รู ปที่ 1.2-3 เครื่ องวัดั กําลังไฟฟ้า (Wattmeter)
(
4. เครื่ องวัดดตัวประกอบกํกําลังไฟฟ้ า (Poower Factor M
Meter)
เครื่ องวัดตัววประกอบกําลังไฟฟ้าชนิ ด 3 เฟส การวัดั จะเหมือนกับกรณี
บ ของวัตต์ตมิเตอร์ วิธีน้ ี สสามารถอ่านคค่าตัว
ประกอบกําาลังไฟฟ้าได้เลย ตัวอย่างเครื่ องวัดตัวประกกอบกําลังไฟฟ้ฟ้าแสดงดังรู ปที่ 1.2-4

อ ดตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor Meter)
รู ปที่ 1.2-4 เครื่ องวั
5. เครื่ องมืออวัดระดับความส่ องสว่ าง (LLux Meter)
เครื่ องมือวัดดระดับความส่ส่ องสว่าง เป็ นเครื
เ ่ องมือวัดก ารส่ องสว่างขของแสง มีหน่วยเป็
ว นลูเมนต่ออตารางเมตร หรื อ
ลักซ์ การวัดดอาศัยเซลล์ทีท่ีไวต่อแสงแปปลงระดับควา มส่ องสว่างเป็ปนแรงดันไฟฟฟ้ า ปกติแล้วเคครื่ องมือแบบนี้ จะ
เคลื่อนย้ายหหรื อพกติดตัวได้
ไ ดงั แสดงในรู ปที่ 1.2-5 เหมมาะกับการใช้ช้วดั ความส่ องสสว่างตามจุดต่าางๆ

รู ปที่ 1.2--5 เครื่ องมือวัดดระดับแสงสวว่าง (Lux meter)
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อนึ่ง ยังมีเครื่ องมืมือวัดเพิ่มเติมอืน่ ๆ ที่สมั พันธธ์กบั ค่าทางไฟฟฟ้า ได้แก่ เครืรื่ องวัดความเร็ร็ วรอบ ( Tachhometer ) ,
เครื่ องวัดความเร็ วลม
ว ( Anemoometer ) , เคครื่ องวัดอุณหภูภูมิ ( Temperaature Meter ) , เครื่ องวัดอุณหภูมิและ
ควาามชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
ข
( Temperature
T
aand Humidity Meter ) เป็ นต้น ซึ่งจําเป็ นที่ จะต้องมีไว้สาหรั
าํ บ วัดค่า
เพือ่อใช้วิเคราะห์อุปกรณ์น้ นั ๆโดดยละเอียด

ก) วัดความเร็วรออบ

ข) วัดความเร็
ค
วลม ค) วัดอุณหภูมิ
ง) วัดอุณหภูมิแลละความชื้นอาากาศ
รู ปทที่ 1.2-6 เครื่ องมื
ง อวัดอื่นๆ
ก เครื่ องมือวัด
1.3 หลักการเลือกใช้
หลักกสําคัญในการรเลือกใช้เครื่ องมือวัด จะต้อ งคํานึงถึงประะเด็นทางด้านเททคนิคเป็ นอัน ดับแรก กล่าวคือจะต้องมี
ควาามเหมาะสมกับการทํ
บ างานของอุปกรณ์ โดดยควรพิจารณาถึงประเด็นสําคัญทางด้านเททคนิค ดังนี้
ข้ อคควรพิจารณาททางด้ านเทคนิคในการเลื
ค
อกใชช้ เครื่ องมือวัด
1) ยย่านการวัดที่ตองการ
อ้
(Rangee)
2) รระดับความแม่นยํา (Accuraccy) โดยทัว่ ไปคควรมีระดับคววามแม่นยําที่ตอ้ งการประมาณณ ± 0.5% ถึง ± 2.0%
3) ลลักษณะการใชช้งาน เช่ น สัมผั
ม สหรื อไม่ตอ้ งสัมผัสกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัวัด พกพาได้หหรื อติดตั้งอยู่กบั ที่ จะต้อง
ปรับบแต่งอุปกรณ์ทีท่มีอยูเ่ พื่อการรติดตั้งเครื่ องมืมือวัดอีกหรื อไม่
ไ ตอ้ ง (Non-ddestructive) โดดยทัว่ ไปแล้ว ควรเลื
ค อกใช้
เครื่ องมือวัดแบบไไม่ตอ้ งสัมผัส พกพาได้ และะไม่ตอ้ งมีการปปรับแต่งอุปกรรณ์พลังงานที่มมีี อยูซ่ ่ ึ งจะเหมาะสมและมี
ควาามสะดวก ในนการใช้มากกวว่า วิธีจดบันทึึกข้อมูลซึ่ งปั จจุ
จ บนั ส่ วนใหญ
ญ่จะมีระบบบับันทึกแบบดิจิทัล (Digital
Reccording) ซึ่งสาามารถบันทึกข้อมูลได้ท้ งั แบบบชัว่ ขณะหรื อแบบต่
อ
อเนื่อง
4) รระยะเวลาวัตถุประสงค์ การใชช้ งานหลัก
ตอบบสนอง (ระยะะเวลาที่ใช้วดั หรื
ห อความไว)
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ตารางที่ 1.2-1 ระดับความเที่ยงตรงของเครื่ องวัดกับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ระดับ

0.2

ความคลาดเคลื่อน
ทีย่ อมรับได้ ต่อค่ า
พิกดั [% ]
±0.2

วัตถุประสงค์ การใช้ งานหลัก

0.5

±0.5

การวัดละเอียด: การวัดทัว่ ไปที่ตอ้ งการความละเอียด

1.0

±1.0

การวัดปกติ: การวัดง่ายๆ เช่น เครื่ องวัดพกติดตัว ฯลฯ

1.5

±1.5

เครื่ องวัดอุตสาหกรรม: เครื่ องวัดสําหรับแผงจ่ายไฟทัว่ ไปและแผงควบคุม

2.0

±2.0

เครื่ องวัดคร่ าวๆ: ใช้กบั งานที่ไม่ตอ้ งการความเที่ยงตรง

เครื่ องมือมาตรฐาน: เครื่ องมาตรฐานสําหรับสอบเทียบ การวัดละเอียดมาก

Rang, Span& Full Scale
• Range หมายถึง “ช่วงของปริ มาณที่สามารถวัดได้ดว้ ยเครื่ องวัด”
• Span& Full Scale หมายถึง “ผลต่างระหว่างค่าสู งสุ ดกับค่าตํ่าสุ ดของ Range”
• ความละเอียด(Resolution, Least Count) ค่าการวัดที่เล็กที่สุดที่เครื่ องมือวัดแสดงได้
ตัวอย่ างเช่ น หาก Range เท่ากับ -50°C ถึง 200°C แล้ว Span จะเท่ากับ 250°C
การแสดงค่าความคลาดเคลื่อน
• แสดงเป็ นตัวเลข
ถ้าความแม่นของเครื่ องมือวัดอุณหภูมิเป็ น±2°C ค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่ องมือวัดมีค่า
สําหรับการวัดทุกครั้ง

±2°C

• แสดงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ของการอ่านเต็มสเกล (Full-scale)
ถ้าความแม่นของเครื่ องมือวัดเป็ น ± 5% FS ของการอ่านเต็มสเกล 5V ค่าความคลาดเคลื่อนของ
เครื่ องมือวัดนี้มีค่า ±0.25 V สําหรับการวัดทุกครั้ง
• แสดงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ของช่ วงการวัด (Span)
ถ้าความแม่นของเครื่ องมือวัดความดันเป็ น ± 3%ระหว่างช่วงการวัด 20-50 psi ค่าความคลาดเคลื่อน
ของเครื่ องมือวัดนี้มีค่า ± 0.9 psi สําหรับการวัดทุกครั้ง
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• แสดงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ของค่ าทีอ่ ่านได้
ถ้าความแม่นของเครื่ องมือวัดเป็ น ± 5% การอ่านค่าที่วดั ได้ 2 V จะมีค่าความคลาดเคลื่อน ±0.1 V

นอกจากนี้ตอ้ งพิจารณาถึงเรื่ องราคา ความคงทน ค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา การให้บริ การหลังการขายของ
ตัวแทนจําหน่าย โดยเฉพาะด้านการบํารุ งรักษาซ่อมแซม ปรับตั้งความเที่ยงตรง และแหล่งพลังงาน เช่น
แบตเตอรี่ ควรจัดหาได้ง่ายและราคาไม่แพงจนเกินไป เป็ นต้น
1.4 ข้ อควรระวังในการใช้ เครื่ องมือวัด

1.4.1 คู่มือการใช้ งาน (User Manual)
ควรศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่ องมือวัดให้เข้าใจก่อนนําไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหัวข้อต่อไปนี้
(1) ส่ วนประกอบของเครื่ องมือวัด และหน้าที่ของส่ วนประกอบนั้นๆ โดยเฉพาะส่ วนที่ปรากฏให้เห็นภายนอกและ
ปุ่ มควบคุมต่างๆ
(2) การทํางานของปุ่ มควบคุมต่าง ๆ
(3) การเริ่ มต้นใช้เครื่ องมือวัด โดยเฉพาะข้อระวังเกี่ยวกับการบรรจุแบตเตอรี่ (ถ้ามี) จะต้องไม่ผดิ ขั้ว
(4) ขั้นตอนการใช้งาน การเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการวัด (สําหรับเครื่ องมือวัดที่สามารถวัดข้อมูลได้หลายชนิ ด) ช่วงที่
ต้องการวัด การปรับตั้งค่าศูนย์ และที่สําคัญ ข้อควรระวังในการใช้ เพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้และป้ องกันความ
เสี ยหายที่อาจจะเกิดกับเครื่ องมือวัด
(5) วิธีการบันทึกและอ่านข้อมูล ปั จจุบนั เครื่ องมือวัดที่ทนั สมัยจะใช้ระบบดิจิทลั จึงต้องศึกษาวิธีการบันทึกและอ่าน
ข้อมูลให้เข้าใจก่อนใช้งาน รวมทั้งการปรับตั้ง วิธีการบันทึก เช่น บันทึกแบบชัว่ คราวหรื อแบบต่อเนื่อง เป็ นต้น
(6) ศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับเหตุขดั ข้องจากการใช้งานและวิธีแก้ไข
(7) ศึ กษารายละเอี ยดข้อกําหนดเครื่ องมื อวัด ซึ่ งโดยปกติ ขอ้ นี้ น่าจะพิจารณาก่ อนการจัดซื้ อ หรื อก่ อนตัดสิ นใจ
เลือกใช้เครื่ องมือวัดนั้น ๆ
(8) ตรวจสอบความเรี ยบร้อยครบถ้วนของชุดเครื่ องมือวัดก่อนนําไปใช้งานทุกครั้ง โดยเฉพาะกําลังไฟฟ้าที่เหลือใน
แบตเตอรี่ (ถ้ามี) และการทํางานของเครื่ องมือวัดว่าเป็ นปกติหรื อไม่
(9) ก่อนนําเครื่ องมือวัดไปใช้งานต้องแน่ใจว่าไม่ใช้เครื่ องมือวัดผิดประเภทกับงาน และต้องคํานึงถึงย่านการวัดด้วย
1.4.2 การใช้ งาน
(1) ปฏิบตั ิตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย และควร
กลับไปศึกษาคู่มือหากยังมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการใช้ ห้ามลองผิดลองถูกโดยเด็ดขาด และควรเก็บคู่มือ
ไว้ในที่ปลอดภัยหรื อเก็บไว้ในกล่องเครื่ องมืออยูเ่ สมอ
(2) การต่อสายไฟ และการบรรจุแบตเตอรี่ จะต้องระวังไม่ให้ผดิ ขั้ว
(3) ให้ความเอาใจใส่ เรื่ องการเริ่ มต้นปรับตั้ง (Set Up) โดยเฉพาะเรื่ องการตั้งค่าศูนย์และช่วงการวัด (Range) รวมทั้ง
หน่วยของการวัด
(4) ควรมีบนั ทึกข้อมูลที่สาํ คัญสํารองเก็บไว้ ไม่ควรบันทึกในตัวเครื่ องวัดเพียงอย่างเดียว
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(5) หลังการใช้งานควรเก็บรักษาให้เรี ยบร้อย ถ้าเป็ นเครื่ องมือวัดที่ใช้แบตเตอรี่ ควรถอดแบตเตอรี่ ออกเมื่อเสร็ จสิ้ น
การใช้งานก่อนเก็บเข้าตูเ้ ก็บเครื่ องมือ
1.5 การเลือกเครื่ องมือวัดเพื่อตรวจวัดระบบทีใ่ ช้ พลังงาน
1.5.1 ระบบส่ งจ่ ายไฟฟ้ า
ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่จุดที่ออกจากหม้อแปลง จนถึงตูส้ ่ งจ่ายหรื อตู ้ MDB (Main
Distribution Board; MDB) ที่แต่ละจุดภายในโรงงานค่าที่จาํ เป็นต้องตรวจวัดในระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า สามารถ
สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1.5-1 ซึ่ งได้แก่ แรงดันไฟฟ้ า (โวลต์ ) กระแสไฟฟ้ า (แอมป์ ) กําลังไฟฟ้ า (กิโลวัตต์ ) และตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้ า (Power Factor) ซึ่งเรี ย กโดยรวมว่ าค่ าทางไฟฟ้ า เพื่อนํามาใช้ในการตรวจสอบสภาพ
โดยทัว่ ไปของระบบ เช่น ลักษณะการใช้ไฟฟ้า เวลาที่มีความต้องการกําลังไฟฟ้าสู งสุ ดเพื่อจัดโหลดหลีกเลี่ยง
ช่วง Peak ของค่าไฟฟ้า ความสมดุลของกระแสไฟฟ้ าในแต่ละเฟสเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ศักยภาพในปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า โดยทัว่ ไปเครื่ องมือตรวจวัดมีท้ งั ชนิ ดที่วดั ค่าทางไฟฟ้าแบบ
ชั่ วขณะ เช่น แอมป์ มิเตอร์ หรื อเพาเวอร์ มิเตอร์ แบบแคลมป์ มิเตอร์ วดั ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า และเครื่ องมือ
ตรวจวัดชนิดที่วดั และบันทึกค่ าแบบต่ อเนื่อง
ตารางที่ 1.5-1 ค่าที่จาํ เป็ นและเครื่ องมือที่ใช้ในตรวจวัดระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า
ระบบ
ระบบส่ งจ่ ายไฟฟ้ า






ค่ าทีต่ รวจวัด
แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
กําลังไฟฟ้า
ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า

เครื่ องมือ
 เพาเวอร์มิเตอร์แบบคล้องวัด
 เครื่ องมื อ วัด และบั น ทึ ก ค่ า ทางไฟฟ้ า
แบบต่อเนื่อง

1.5.2 ระบบแสงสว่ าง
ค่าที่จาํ เป็ นต้องสํารวจและตรวจวัดสําหรับระบบแสงสว่าง สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1.5-2 ซึ่ งได้แก่ ชนิดและ
จํานวนของหลอดไฟและโคมไฟในแต่ ละพืน้ ที่ ตลอดจนค่ าทางไฟฟ้ าเพื่อคํานวณดัชนีการใช้ แสงสว่ างซึ่งไม่ควร
เกิ นเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง สําหรับพื้นที่ทาํ งานที่ตอ้ งการความสว่างมากขึ้น เช่ น
พื้นที่ขายของตามศูนย์การค้า ค่าความส่ องสว่าง (Lux) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของจํานวนและตําแหน่ง
ของหลอดไฟและโคมไฟเมื่อเทียบกับลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่ ซึ่ งจําเป็ นต้องวัดค่าความส่ องสว่างใน
ระดับความสู งเดียวกับพื้นที่ใช้งานจริ ง เช่น บนโต๊ะทํางาน หรื อบนพื้นทางเดินภายในโรงงาน นอกจากนี้ยงั ต้อง
สํารวจเวลาใช้งานระบบแสงสว่างในแต่ละพื้นที่อีกด้วย เครื่ องมือตรวจวัดที่จาํ เป็ น ได้แก่ เครื่ องวัดค่าทางไฟฟ้า
และเครื่ องวัดค่าความส่ องสว่าง (Lux Meter)
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ตารางที่ 1.5-2 ค่าที่จาํ เป็ นและเครื่ องมือที่ใช้ในตรวจวัดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ระบบ
ระบบแสงสว่ าง

ค่ าทีต่ รวจวัด
 ค่าทางไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง
 ค่าความส่ องสว่าง
 ขนาดพื้นที่ของแต่ละส่ วน

เครื่ องมือ
 เครื่ องวัดค่าทางไฟฟ้า
 เครื่ องวัด ค่ า ความส่ องสว่ า ง
(Lux Meter)

1.5.3 มอเตอร์ และอุปกรณ์ ทางไฟฟ้ าอื่นๆ
ค่าที่จาํ เป็ นต้องตรวจวัด ได้แก่ ค่ าทางไฟฟ้ าต่ างๆ และช่ วงเวลาการทํางาน ตลอดจนความเร็วรอบในกรณี ของ
มอเตอร์ที่ตอ้ งการประเมินประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ดว้ ย เครื่ องมือตรวจวัดที่จาํ เป็ น ได้แก่ เครื่ องวัดค่าทาง
ไฟฟ้า และเครื่ องวัดความเร็ วรอบ
ตารางที่ 1.5-3 ค่าที่จาํ เป็ นและเครื่ องมือที่ใช้ในตรวจวัดมอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ
ระบบ
ค่ าทีต่ รวจวัด
เครื่ องมือ
มอเตอร์ และอุปกรณ์ ทางไฟฟ้ า  ค่าทางไฟฟ้า
 เครื่ องวัดค่าทางไฟฟ้า
 ความเร็ วรอบ กรณี เป็ นมอเตอร์  เครื่ องวัดความเร็ วรอบ
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. หน่ วยวัดทางไฟฟ้ า
1.1 กระแสไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็ น แอมแปร์ (Ampere) ใช้สัญลักษณ์เป็ น “A”
1.2 กําลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็ น วัตต์ (Watt) ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “W” กําลังไฟฟ้า 1 วัตต์ (W) มีค่าเท่ากับกําลังที่ให้
พลังงาน 1 จูล (J) ต่อหนึ่งวินาที
1.3 แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็ น โวลต์ (Volt) ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “V”
1.4 ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) มีหน่วยวัดเป็ น โอห์ม (Ohm) และใช้สัญลักษณ์เป็ น “Ω”
1.5 ความจุไฟฟ้า (Capacitance) มีหน่วยวัดเป็ น ฟารัด (Farad) และใช้สัญลักษณ์เป็ น “F”
1.6 ความเหนี่ยวนํา (Inductance) มีหน่วยวัดเป็ น เฮนรี่ (Henry) และใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “H”
2. หลักการเลือกใช้ เครื่ องมือวัด
ควรพิจารณาถึงประเด็นสําคัญทางด้านเทคนิค ดังนี้
2.1 ย่านการวัดที่ตอ้ งการ (Range)
2.2 ระดับความแม่นยํา (Accuracy) โดยทัว่ ไปควรมีระดับความแม่นยําที่ตอ้ งการประมาณ ± 0.5% ถึง ± 2.0%
2.3 ลักษณะการใช้งาน เช่น สัมผัสหรื อไม่ตอ้ งสัมผัสกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด พกพาได้หรื อติดตั้งอยูก่ บั ที่
2.4 ระยะเวลาตอบสนอง (ระยะเวลาที่ใช้วดั หรื อความไว)
3. ข้ อควรระวังในการใช้ เครื่ องมือวัด
ควรศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่ องมือวัดให้เข้าใจก่อนนําไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหัวข้อต่อไปนี้
3.1 ส่ วนประกอบของเครื่ องมือวัด และหน้าที่ของส่ วนประกอบนั้นๆ
3.2 การทํางานของปุ่ มควบคุมต่าง ๆ
3.3 การเริ่ มต้นใช้เครื่ องมือวัด โดยเฉพาะข้อระวังเกี่ยวกับการบรรจุแบตเตอรี่ (ถ้ามี) จะต้องไม่ผดิ ขั้ว
3.4 ขั้นตอนการใช้งาน ที่สาํ คัญ ข้อควรระวังในการใช้ เพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้และป้องกันความเสี ยหายที่
อาจจะเกิดกับเครื่ องมือวัด
3.5 วิธีการบันทึกและอ่านข้อมูล
3.6 ศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับเหตุขดั ข้องจากการใช้งานและวิธีแก้ไข
3.7 ศึกษารายละเอียดข้อกําหนดเครื่ องมือวัด
3.8 ตรวจสอบความเรี ยบร้อยครบถ้วนของชุดเครื่ องมือวัดก่อนนําไปใช้งานทุกครั้ง
3.9 ก่อนนําเครื่ องมือวัดไปใช้งานต้องแน่ใจว่าไม่ใช้เครื่ องมือวัดผิดประเภท และต้องคํานึงถึงย่านการวัดด้วย
4. การเลือกเครื่ องมือวัดเพื่อตรวจวัดระบบทีใ่ ช้ พลังงาน
4.1 ระบบส่ งจ่ ายไฟฟ้ า
ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่จุดที่ออกจากหม้อแปลง จนถึงตูส้ ่ งจ่ายหรื อตู ้ MDB (Main
Distribution Board; MDB) ที่แต่ละจุดภายในโรงงาน ค่าที่จาํ เป็ นต้องตรวจวัดในระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า ได้แก่
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) กระแสไฟฟ้า (แอมป์ ) กําลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) และตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor)
ซึ่งเรี ยกโดยรวมว่าค่าทางไฟฟ้า
1-10

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

ค่าที่จาํ เป็ นและเครื่ องมือที่ใช้ในตรวจวัดระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า
ระบบ
ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า






ค่ าทีต่ รวจวัด
แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
กําลังไฟฟ้า
ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า

เครื่ องมือ
 เพาเวอร์มิเตอร์แบบคล้องวัด
 เครื่ องมื อ วัด และบั น ทึ ก ค่ า ทางไฟฟ้ า
แบบต่อเนื่อง

4.2 ระบบแสงสว่ าง
ค่าที่จาํ เป็ นและเครื่ องมือที่ใช้ในตรวจวัดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ระบบ
ระบบแสงสว่าง

ค่ าทีต่ รวจวัด
 ค่าทางไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง
 ค่าความส่ องสว่าง
 ขนาดพื้นที่ของแต่ละส่ วน

เครื่ องมือ
 เครื่ องวัดค่าทางไฟฟ้า
 เครื่ องวัด ค่ า ความส่องสว่ า ง
(Lux Meter)

4.3 มอเตอร์ และอุปกรณ์ ทางไฟฟ้ าอื่นๆ
ค่าที่จาํ เป็ นและเครื่ องมือที่ใช้ในตรวจวัดมอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ
ระบบ
ค่ าทีต่ รวจวัด
เครื่ องมือ
มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า  ค่าทางไฟฟ้า
 เครื่ องวัดค่าทางไฟฟ้า
 ความเร็ วรอบ กรณี เป็ นมอเตอร์  เครื่ องวัดความเร็ วรอบ
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บทที
บ ่2
ระบบไฟฟ้ฟ้ ากําลัง
(Electric PPower Syystem)
ควาามสํ าคัญของเนนื้อหาวิชา
ระบบบไฟฟ้ ากําลังั นี้ จะนับจากสายไฟฟ้ าขอองการไฟฟ้ าผ่านหม้อแปลงงไฟฟ้ ามายังตู ้ จ่ายกําลังไฟฟ้ า (MDB.)
ฉะนนั้นจะมีอุปกรณ
ณ์ไฟฟ้าอยูอ่ ย่างเดียวคือ หมม้อแปลงไฟฟ้า ค่าทางไฟฟ้้าทั้งหมดจะถูกกบันทึกก่อนผผ่านเข้าหม้อ
แปลลงไฟฟ้าซึ่งได้ด้แก่ค่าพลังไฟฟฟ้ าสู งสุ ด ค่ าพพลังงานไฟฟ้ า และค่ าพลังไฟฟฟ้ ารีแอคตีฟ นนัน่ คือข้อมูลที่นาํ มาคิดค่า
ไฟฟฟ้า ในบทนี้จึงกล่าวถึงแนวททางการลดค่าททางไฟฟ้าทั้งหมด
ห ที่สาํ คัญคือการปรับปรุรุ งตัวประกอบบกําลังไฟฟ้า
เนื่ อองจากเป็ นตัวที่ทาํ ให้ค่าใช้จ่จายต่างๆ เพิ่ม ขึ้นหรื อลดลงงได้ ระบบไฟฟฟ้ าที่มีตัวปร ะกอบกําลังไฟฟฟ้ าตํ่าจะมี
ควาามสู ญเสี ยในระะบบมาก อุปกรณ์
ก ที่ใช้ตอ้ งมีมีขนาดใหญ่มากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการซื
ย
้ ออุปปกรณ์ต่าง ๆ ตั้ งั แต่ตน้ ทาง
จนถึถึงปลายทางต้องเสี
อ ยมากขึ้น ค่าไฟฟ้าจึงมาากขึ้นด้วย ดังนัน้ นการปรับปรรุ งตัวประกอบบกําลังไฟฟ้าใหห้สูงขึ้นจึงมี
ควาามจําเป็ น แต่ทัท้ งั นี้ ตอ้ งพิจารณาถึงเงินลงทุทุนกับค่าอุปกรรณ์ต่างๆ ที่นามาแก้
าํ
ตวั ประ กอบกําลังไฟฟ้าเทียบกับ
ค่าใใช้จ่ายที่ประหยยัดได้จากการแแก้ตวั ประกอบบกําลังไฟฟ้า
การรแก้ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้าโดยทั
โ ว่ ไปไม่ใใช่ปัญหาที่ยงุ่ ยากมากนั
ย
ก ยกเว้นบางระบบบที่ตอ้ งมีการพิจารณาให้
ละเอีียดถี่ถว้ น มิฉะนั
ฉ ้ นแล้วแทนที่จะได้ผลดี กลับมีผลเสี ยทํ
ย าให้อุปกรณ์
ณ์เสี ยหายมากขึขึ้ น เช่น การเกิกิดฮาร์มอ
นิ กสส์ ขึ้นในระบบบ การติดตั้งคาปาซิ เตอร์ เข้าาไปแก้ตวั ประะกอบกําลังไฟฟ้า ถ้าไม่มีกา รพิจารณาให้ละเอี
ล ยดอาจ
ทําใให้คาปาซิเตอร์ร์เสี ยหายได้เมือเกิ
่อ ดเรโซแนนนซ์
วัตถุประสงค์
1. อธิบายสามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้าและคําจําากัดความของตตัวประกอบกําลั
า งไฟฟ้า
22. บอกอัตราค่ค่าปรับตัวประกกอบกําลังไฟฟฟ้าในบิลค่าไฟฟฟ้า
33. บอกประโยยชน์ที่ได้จากการปรับปรุ งค่าาตัวประกอบกํกําลังไฟฟ้า
44. อธิบายวิธีวเคราะห์
ิ
ทางกาารเงินสําหรับกการปรับปรุ งตัวั ประกอบกําลัลงไฟฟ้า
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2.1 บทนํา
พลังงานไฟฟฟ้าเป็ นพลังงานที่ส่งผ่านสายไฟฟ้าไปยังงผูใ้ ช้ปลายทางง โดยการไฟฟ้ฟ้าจัดระบบขอองการส่ งจ่ายไฟฟ้า
ไปยังอาคารธุรกิจ โรงงานหรื อบ้านพักอาศั
ก ย โดยส่ ง จ่ายแรงดันในนเขตเมืองและย่านชุมชนเป็ นนหลายช่วงแรงดัน
มีหม้อแปลลงไฟฟ้าที่แปลลงแรงดันสู งให้
ใ เป็ นแรงดันนตํ่าถูกติดตั้งในนบริ เวณใกล้จุจดุ ที่มีความต้อองการใช้ไฟฟ้ฟ้ าให้
มากที่สุด เพพื่อลดการสู ญเสี
เ ยในสายและะลดปัญหาแรงงดันตกในสายยไฟ ปั ญหากาารสู ญเสี ยในสสายไฟและในหหม้อ
แปลงอาจมีมีคนจํานวนมาากมองข้าม แต่ท่านทราบหหรื อไม่ว่าในปี พ.ศ. 2547 มีรายงานว่าการรสู ญเสี ยในสาายส่ ง
ไฟฟ้าของรระบบส่ งจ่ายไฟฟ้ารวมทั้งประเทศสู งเกือบ 10,000 ล้านหน่
น วยทีเดียว เมื่อพิจารณาาถึงระบบไฟฟ้ฟ้าใน
อาคารขนาดใหญ่หรื อในนโรงงานอุตสาาหกรรมแล้ว มี การประมาณ
ณการไว้ว่า มีการสู
า ญเสี ย พลังงงานไฟฟ้ าในหหม้ อ
แปลงประมมาณ 2-3 % แลละมีการสู ญเสีสยพลังงานไฟฟฟ้ าในสายไฟฟ้ฟ้ าไม่ เกิน 1 % โดยการสู ญเเสี ยในระบบไฟฟ้า
นี้ อยู่ในวิสัยที่จะบริ หารจจัดการให้นอ้ ยลงได้
ย
เมื่อเที ยบกับกรณี ที่ไม่
ไ ได้ให้ความมสนใจเลย น อกจากนี้ หากไม่มี
การบริ หารรจัดการระบบไฟฟ้าของโรงงงานหรื ออาคาารให้อยูใ่ นเกณ
ณฑ์ที่ควรจะเป็ป็ น นอกจากจจะมีการสู ญเสีสยใน
ระบบมากแแล้ว ยังอาจถูกการไฟฟ้
ก
าเรี ยกเก็
ย บค่าตัวปรระกอบกําลังไฟฟ้
ไ าที่เรี ยกว่าเป็
า นค่าปรับ ซี ่ งค่าใช้จ่ายส่วนนี
ว ้
สามารถหลีลีกเลี่ยงได้ดว้ ยการบริ
ย
หารระะบบไฟฟ้านัน่ เเอง
โดยปกติแลล้ว สายส่ งไฟฟฟ้าแรงสู งจะมีการส่
ก งจ่ายแรงงดันอยูห่ ลายคค่า เพื่อส่ งจ่ายแและจําหน่ายพพลังงานไฟฟ้าอย่
อ าง
เหมาะสม โดยปกติแล้วผู
ว ใ้ ช้ไฟสามารถเลือกขอใช้ช้แรงดันไฟฟ้าได้ตามความมต้องการหากกไม่ขดั กับระเบบียบ
ปฏิบตั ิของทางการไฟฟ้าและมี
า
แนวสายยไฟฟ้าพร้อมใให้บริ การ โดยยปกติแล้วอาคารขนาดใหญ่หหรื อโรงงานมัมักจะ
ซื้อไฟฟ้าแรรงสู งจากการไไฟฟ้า หากเป็ นพื
น ้นที่ให้บริ กการของการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) จะใช้ช้ แรงดัน 12-244 kV
แต่ถา้ เป็ นพืพื้นที่ให้บริ การของการไฟฟ
า
ฟ้ าส่ วนภูมิภ าาค (กฟภ.) จะะใช้ แรงดัน 111-33 kV (ค่าไไฟฟ้ าเก็บในอัอัตรา
เดียวกัน) ใในกรณี ที่เป็ นผูใ้ ช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่มากนั้นั มักจะเลือกซื้ อไฟจากการรไฟฟ้าด้วยแรรงดัน 69 kV หรื อ
115 kV เพรราะแรงดันที่สูสูงขึ้นนั้น จะมีค่คาไฟฟ้าที่ถูกกกว่า แต่การลงงทุนด้านระบบบไฟฟ้าของผูใ้ ชช้กจ็ ะสู งขึ้นด้วย
ว

รู ปที่ 2.1-1 รู ปแบบระะบบส่ งจ่ายและจําหน่ายไฟฟ้ฟ้า
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พิจารณา รู ปที่ 2.1-1 แสดงรู ปแบบระบบส่ งจ่ายและจําหน่ายไฟฟ้า จะสังเกตได้วา่ กรณี บา้ นอยูอ่ าศัย ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้
ไฟฟ้ ารายย่อยมีจาํ นวนมากและซื้ อไฟฟ้ าแรงตํ่าจากการไฟฟ้ า การไฟฟ้ าจะลงทุนเรื่ องระบบไฟฟ้ าทั้งหมด
ตั้งแต่หม้อแปลงจําหน่ าย เสาไฟ สายไฟไปจนถึงเครื่ องวัดหน่ วยหน้าบ้านผูซ้ ้ื อไฟ หากมีปัญหาที่หม้อแปลง
เสาไฟฟ้ า สายไฟขาด การไฟฟ้ าจะเป็ นผูบ้ าํ รุ งรั กษาแก้ไขปั ญหาเองทั้งหมด เพราะเป็ นสมบัติของการไฟฟ้ า
ขณะที่กรณี ของอาคารขนาดใหญ่หรื อโรงงานอุตสาหกรรมนั้น การไฟฟ้าจะเดินไฟฟ้าแรงสู งมาถึงสถานที่ๆใช้
ไฟ ณ ตําแหน่ งที่ทาํ การติดตั้งเครื่ องวัด โดยหลักการแล้วค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลังเครื่ องวัดไปนั้น ผูใ้ ช้ไฟจะต้อง
ลงทุนเองทั้งหมด นับตั้งแต่หม้อแปลง เสาไฟ สายไฟไปจนถึงระบบป้องกัน เพราะเป็ นสมบัติของผูใ้ ช้ไฟ
การไฟฟ้าทั้งนครหลวงและภูมิภาค ได้จาํ แนกประเภทของผูใ้ ช้ไฟฟ้าเป็ น 8 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 บ้านอยูอ่ าศัย
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร
ประเภทที่ 7 กิจการสู บนํ้าเพื่อการเกษตร
ประเภทที่ 8 ผูใ้ ช้ไฟฟ้าชัว่ คราว
โครงสร้ างค่าไฟฟ้ าของแต่ละประเภทมีรายละเอี ยดและเงื่ อนไขที่แตกต่างกันไป กรณี ของบ้ านอยู่อาศั ย นั้น
โครงสร้ างค่ าไฟฟ้ าเป็ นแบบอัต ราก้ าวหน้ า (ยิ่งใช้ไฟมาก ค่าไฟต่อหน่ วยยิ่งแพงขึ้น) ค่าไฟฟ้ าจะดู จากหน่ วย
ไฟฟ้าที่ใช้เท่านั้น ซึ่ งต่างกับผูซ้ ้ื อไฟฟ้าแรงสู งที่ดูจากข้อมูลหลายตัว ดังที่แสดงในตารางที่ 2.1-1 โดยแสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างค่าไฟฟ้าของผูใ้ ช้ประเภทที่ 3-5 ที่เกี่ยวข้องกับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้จะเห็นได้
ว่าประเภทผูใ้ ช้ไฟฟ้ามีหลายประเภท มีการเรี ยกเก็บค่าไฟฟ้าหลายส่ วน และยังมีเกณฑ์ค่าไฟฟ้าขั้นตํ่าอีกด้วย
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ตารางงที่ 2.1-1 องค์ประกอบของโ
ป
โครงสร้างค่าไฟฟฟ้าของผูใ้ ช้ประเภทที
ป
่ 3–5
องงค์ประกอบขอองโครงสร้างค่า่ ไฟฟ้า

ประะเภทผู้ใช้ ไฟฟ้ า
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดดกลาง
3.1 อัตราปปกติ
3.2 อัตราตตามช่วงเวลาขอองการ
ใช้ (TOU TTariff)
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดดใหญ่
4.1 อัตราตตามช่วงเวลาขอองวัน
(TOD Tarriff)
4.2 อัตราตตามช่วงเวลาขอองการ
ใช้ (TOU TTariff )
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
5.1 อัตราตตามช่วงเวลาขอองการ
ใช้ (TOU TTariff)
5.2 อัตราสสําหรับผูใ้ ช้ที่ยัยงั

ค่ าพลัลังงาน
ค่ า
ค่ า
มีเกณฑ์
ค่ าDemmand
(ค่ า kWh)
k
PF บริการ ค่ าไฟฟขั้นตํ่า

หมายเหตุ
















Demmand 30 - 999 kW
k











k
Demmand ≥1,000 kW































กิจกการโรงแรมและ
กิจการให้เช่า
พักอาศัย

ไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์TOU
หมายเหตุ
ยังไม่รรวมค่าไฟฟ้าผันั แปร (Ft) ซึ่งคํ
ง านวณจากหน่วยใช้ไฟ (kW
Wh) รวม และภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) ซึ่ง
คํานวณ
ณจากค่าไฟฟ้ารวม
า
จากตารางทที่ 2.1-1 หากพิพิจารณาในด้านของการอนุ
า
นุ รักษ์พลังงานนและการบริ หารต้
ห นทุน อาจจตั้งข้อสังเกตตเป็ น
ประเด็นต่างได้ดงั ข้างล่างนี
ง ้ และขอเสนนอองค์ประกออบของโครงสสร้างค่าไฟฟ้าได้เป็ นแผนภาพพดังรู ปที่ 2.1-22
 ถ้ามีกาารอนุรักษ์ พลังงาน
ง หน่วยใช้ช้ไฟ (kWh) ก็จจะลดลง ค่าใช้ช้จ่ายก็จะลดลงง
 ถ้ามีกาารควบคุมพฤติติกรรมการใช้ ไฟฟ้
ไ าให้สมํ่าเสสมอได้ ค่า Deemand ก็จะลดลง ค่าใช้จ่ายก็ก็จะลดลง
 ถ้ามีกาารบริหารระบบไฟฟ้ าได้ดี ค่คาตัวประกอบบกําลังไฟฟ้า (PPF) มีค่าสู งกวว่า 0.85 ตลอดดเวลา ก็ไม่ตอ้ งจ่
ง าย
ค่าตัวปประกอบกําลังไฟฟ้า (เป็ นค่าใช้
า จ่ายที่หลีกเเลี่ยงได้)
 ถ้ามี กาารอนุ รั กษ์ พ ลังงานแล้วเป็ นผลให้
น
หน่ วยยใช้ไฟ (kWh)) ลดลงแล้วค่า Ft ที่จ่ายก็ก็จะลดลง รวมถึ ง
ภาษีมูลลค่าเพิ่ม (VATT) ก็จะลดลงด้ว้ ย
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รู ปที่ 2.1-2 โครงสร้างค่าไฟฟ้
า าโดยภาพพรวม
ในกการนี้ หากจะพิพิจารณาในทางงเทคนิคควบคูคู่ไปด้วยแล้ว ก็มีขอ้ สังเกตเพิพิม่ เติม คือ
 ถ้าพฤติกรรมมการใช้ ไฟฟ้ าไม่
า สมํ่าเสมออ อาจทําให้ตองติ
อ้ ดตั้งหม้อแปลงขนาดให
แ
หญ่ ใช้งานไมม่คุม้ ค่า ต้อง
ลงทุนด้านระะบบมาก
แ ใช้ทาํ งานได้นอ้ ย หม้อแปปลงตัวใหญ่ จ่ายโหลดได้
 ถ้าค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟฟ้ าตํ่า กระแสใในระบบมาก แต่
น้อย แรงดันตกในสายมาก
น
ก การสู ญเสี ยใในสายไฟและะหม้อแปลงจะมาก (กรณี ผซู ้ซืื ้ อไฟฟ้าแรงตํา่ ํ ภาระนี้จะ
ตกอยูก่ บั การรไฟฟ้า)
ดังนนั้น เพื่อให้การรใช้พลังงานไฟฟฟ้าเป็ นไปอยย่างมีประสิ ทธิ ภาพและลดค่่าใช้จ่ายที่พึงจจะหลีกเลี่ยงได้ด้ จึงควรแก่
การรศึกษาแนวคิดของการอนุ
ด
รักษ์
ก พลังงาน แ ละการบริ หารรจัดการการใช้ช้ไฟฟ้าที่ใช้ปรระโยชน์จากโคครงสร้างค่า
ไฟฟฟ้าที่ควรทราบบ โดยจะนําเสนนอเนื้อหาตามลําดับต่อไปนี้





การอนุรักษ์พลั
พ งงานคืออะไไร
การปรับปรุ งค่าตัวประกอบบกําลังไฟฟ้า
การลดความสสู ญเสี ยในหม้อแปลงไฟฟ้
อ
า
การลดค่าควาามต้องการพลังั ไฟฟ้าสู งสุ ด และการบริ หารพฤติ
า
กรรมกการใช้ไฟฟ้า
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2.2 การอนุรักษ์ พลังงานคืคืออะไร
มีผคู ้ นจํานวนมากที่เข้าใจความหมายขของคําว่าอนุ รั กษ์พลังงานว่าคื
า อการประหหยัด (Saving) แต่ความหมมายที่
พ งงาน หมายถึง การใช้ พ ลลังงานอย่ างปรระหยัดและมีประสิ
ป ทธิภาพ ซึ่ งมีความหมมายที่
แท้จริ งนั้น คําว่าอนุรักษ์ พลั
กว้างขวางแและครอบคลุมกว่าคําว่าปรระหยัดแต่เพียงงเท่านั้น หากกพิจารณาเฉพาาะแง่มุมด้านพพลังงานไฟฟ้าด้
า วย
แล้ว สามาารถอธิ บายคําว่าอนุ รักษ์พลังงานให้เห็นภภาพได้อย่างแแจ่มชัดได้จากนิ ยามของคําวว่า “หน่ วยไฟฟ้ า”
หรื อ Unit ที่ในทางเทคนิคมีที่มาจากหหน่วยของพลังั งานไฟฟ้าที่เรีี ยกว่า kWh (kilowatt
(
– hoour) โดยมีขอควร
อ้
พิจารณาดังงนี้
kkWh = kW
W x h  ความหมาย = กิโลวัตต์ ของเคครื่ องใช้ ไฟฟ้ า x ชั่วโมงทีเ่ ปิ ดดใช้ งาน
 หากใช้ช้พลังงานอย่ างประหยั
ง
ด ชัวโมงที
ว่
่เปิ ดอุปกกรณ์ควรจะลดดลง
 หากใช้ช้พลังงานอย่ างมี
ง ประสิทธิภาพ
า กําลังไฟฟ้ฟ้าของอุปกรณ์
ณ์ควรมีค่าน้อยลลง
 หากใช้ช้พลังงานอย่ างประหยั
ง
ดและะมีประสิทธิภาาพแล้ว หน่วยไฟฟ้
ย าที่ใช้ตอ้ งลดลง
พิจารณาเครืื่ องปรับอากาาศในรู ปที่ 2.2--1 ระหว่างเคครื่ องปรับอากาศรุ่ นเก่ากับเคครื่ องปรับอากกาศรุ่ นใหม่ที่ได้รับ
ฉลากเบอร์ร์ 5 (ขั้นประสิ ทธิ
ท ภาพดีมาก) ที่เปิ ดแล้วเย็นนทั้ง 2 เครื่ อง เครื่ องรุ่ นเก่าเปิ ดแล้วใช้ก ําลังไฟฟ้ามากกกว่า
เครื่ องปรั บบอากาศรุ่ นใหหม่ ประมาณ 30%
3
(เป็ปนตัวเลขเฉพาะกรณี ที่ ยกตตัว อย่างนี้ ) หหมายความว่า เปิ ด
เครื่ องปรับอากาศรุ่ นเก่าก็เย็นเท่ากับเปิ ดเครื่ องปรับออากาศรุ่ นใหม่ หากเปิ ดใช้ในสภาวะเดียวกันนและเปิ ดเป็ นเวลา
เท่ากันแล้ว หน่ วยไฟฟ้ าที
า ่ใช้จะต่างกันถึ
น ง 30% ดังนนั้น หากมีการรพิจารณาเปลียนเครื
่
่ องปรับบอากาศรุ่ นเก่าเป็
า น
เครื่ องปรับบอากาศรุ่ นใหมม่ก็จะได้ชื่อว่าใช้
า พลังงานอ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และถ้าหากมี
า
การปิ ดดเครื่ องปรับอาากาศ
ก่อนออกจากห้องเสมอ เช่ น ปิ ดก่ อนอออกจากห้อง 10 นาที ก็จะไได้ชื่อว่าใช้พลังั งานอย่างปรระหยัด หากทํ
ทําได้
เช่นนี้ ก็เรี ยยกได้วา่ ดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานไดด้อย่างถูกต้อง และจะเรี ยกว่่าอนุรักษ์พลังงงานได้อย่างดีเยีเ ย่ ม
เมื่ อจัดให้มมีี การล้างเครื่ องปรั
อ บอากาศศอย่างน้อยปี ลละ 2 ครั้ ง ปรั บตั
บ ้ งอุ ณหภู มอย่
ิ อ างเหมาะส ม คือ 25-26 องศา
อ
เซลเซียส แและป้องกันคววามร้อนจากแสสงอาทิตย์เข้ามมาในห้องปรับอากาศ
บ
เป็ นต้น และเพื่อให้ เ้ ห็นภาพของคคําว่า
การอนุรักษษ์พลังงานไฟฟ้ฟ้าได้เด่นชัดยิงขึ
ง่ ้ น จึงอาจสรุรุ ปเป็ นประเด็นแนวคิ
น
ดได้ดงแผนภาพในรู
งั
รู ปที่ 2.2-2

เครื่ องปรัับอากาศรุ่ นเก่า

เครืรื่ องปรับอากาศศรุ่ นใหม่ และฉฉลากเบอร์ 5

รู ปที่ 2.2-1
2 เปรี ยบเทีทียบเครื่ องปรับอากาศ
บ
2 ยุค
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รู ปที่ 2.2-2 ประเด็นแนวคิดของการอนุรักษ์พลัลงงานไฟฟ้า
2.3 พืน้ ฐานวงจรไฟฟ้ ากระแสสสลับทีค่ วรทราาบ
ว งทฤษฎีทาง ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ข้องอย่างพอ
เพือ่อให้เกิดความเขข้าใจในเนื้อหาาที่เกี่ยวข้องตาามสมควร ในทีที่น้ ีจะขอกล่าวถึ
สังเขป ดังนี้
2.3..1. แรงดันไฟฟฟ้ ากระแสสลับ
ระบบบไฟฟ้าในบ้าน
า อาคารและโรงงาน เป็ นรระบบไฟฟ้ ากรระแสสลับ ที่มสัีสญญาณตามททฤษฎีเป็ นรู ปคลื
ค ่นไซน์ มี
ควาามถี่ 50 Hz โดยทั
โ ว่ ไปแล้วมี
ว แรงดันระหหว่ างสายด้ านแแรงตํ่า 380 V แรงดันเฟส 2220 V ดังรู ปที่ 2.3-1 ซึ่ ง
ค่าแแรงดันที่กล่าวถึงนี้ ไม่ใช่ค่ายอดคลื
ย
่น (Peaak) แต่เป็ นค่า RMS (Root Mean
M Square)) เฉพาะกรณี ของสัญญาณ
รู ปคคลื่นไซน์

VRMS

R

Vm
2

ถ้า้ สัญญาณเพี้ยยนไปจากรู ปคลื
ค ่นไซน์ ค่าทีวั่ ดได้อาจมีคววามผิดพลาด ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่

กับคความสามารถขของเครื่ องวัด
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380 V

380 V

380 V

ค่าที่วดั ได้
ไ เป็ นค่า RMSS (Root Meann Square)
กรณี สญ
ั ญาณไซน์

VRMS 

Vm
2

รู ปที่ 2.3-1 ลักษณะะการวัดแรงดันนระหว่างสาย แรงดันเฟส และค่
แ า RMS
2.3.2 การนํนําข้ อมูลแรงดันไฟฟ้
น ากระแสสสลับมาใช้ งานน
เนื่องจากแรรงดันไฟฟ้ากรระแสสลับเป็ นสั
น ญญาณรู ปคคลื่นไซน์ ที่มีทัท้ งขนาดและเฟฟสของสัญญาาณ ซึ่ งการคํานวณ
น
มีความยุง่ ยยาก ในทางทฤฤษฎีจึงเขียนแททนด้วยเฟเซออร์ (Phasor) ซึ่ งเป็ นเวคเตออร์ ชนิ ดหนึ่ ง โโดยลดรู ปลงเหหลือ
เพียงขนาดและมุม โดยมีมีความยาวของงเวคเตอร์ เท่ ากกับค่ า RMS และมี
แ มุมเท่ ากับมุมเฟสของงสั ญญาณ (วัดตาม
ด
ทิศทวนเข็มมนาฬิกา เป็ นมุมมบวก) ดังรู ปที
ป ่ 2.3-2 ซึ่ งปปกติแล้ว ในการใช้ไฟฟ้าโดดยทัว่ ไป การททราบแต่ขนาดด (ค่า
RMS) ของงสัญญาณแรงดดันก็เพียงพอทีที่จะปฏิบตั ิงานได้ ทําให้การววัดโดยทัว่ ไปลละในเรื่ องของงมุมไป แต่เมือต้
่ อ อง
ทําการคํานนวณหรื อวิเคราาะห์อย่างถูกต้อง
อ ต้องให้วิศววกรหรื อช่างเททคนิคที่มีความมรู ้เป็ นผูว้ ิเคราะะห์คาํ นวณ
Phasor
(เวคเตอร์ของสัญญาณ)
ญ

ค่าแรงดันที่วดั ไดด้ =

Vm
2

V

รู ปที่ 2..3-2 ตัวอย่างสัสัญญาณแรงดันั ไฟฟ้า ค่าทางงคณิ ตศาสตร์ และค่าที่วดั ได้ด้
2.3.3. โหลดดในวงจรไฟฟ้ฟ้ ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ จะมี ความซัับซ้อนกว่าวงงจรไฟฟ้ ากระะแสตรงมาก แต่
แ อาจกล่ าวโโดยสรุ ปได้ว่า ใน
วงจรไฟฟ้าากระแสสลับจําแนกโหลดพื
พืน้ ฐานได้ เป็ น 3 กลุ่ม ดังตารางที่ 2.3-1 ซึ่ งในสภาพการรใช้งานจริ ง อาจมี
อ
คุณลักษณะะเป็ นการผสมกันของโหลดมากกว่า 1 กลุลุ่ ม การคํานวณจึง เป็ นการคคํานวณเลขจํา นวนเชิงซ้อนแแบบ
เวคเตอร์ ซึ่ งในที่น้ ีขอนําเสนอเพื
า
่อชี้ให้เห็นถึงคุณสมมบัติเด่นๆที่แตกต่
ต างกัน เพื่อจะใช้ประกอบบการอธิบายต่อไป
อ
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ตารางที่ 2.3-1 สรุ ปลักษณะของโหลดพื้นฐานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
R
ตัวต้ านทาน
(Resistor)

L
ตัวเหนี่ยวนํา
(Inductor)

C
ตัวเก็บประจุ
(Capacitor)

1. สัญลักษณ์
2. ความต้านทานในวงจร
หน่วยเป็ น 

R

X L  L  2fL

3. ลักษณะทางคณิ ตศาสตร์
4. วิธีการคํานวณ

จํานวนจริ ง
แบบเวคเตอร์

จํานวนจินตภาพ + j
แบบเวคเตอร์
I มีเฟสตามหลัง V 90
หรื อ I Lag V 90
วาร์ (VAr)
เป็ นจํานวนจินตภาพ + j
สะสมแล้วจ่ายคืน
0
0W

5. ผลทางสัญญาณไฟฟ้า
6. ชนิดกําลังไฟฟ้าที่ใช้
7. ลักษณะการใช้กาํ ลังไฟฟ้า
8. ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า
9. ค่าที่วดั ได้จาก Wattmeter

I มีเฟสตรงกับ V
วัตต์ (W)
เป็ นจํานวนจริ ง
ใช้แล้วหมดไป
1
= I2R

Xc 

1
1

C 2fC

จํานวนจินตภาพ - j
แบบเวคเตอร์
I มีเฟสนําหน้า V 90
หรื อ I Lead V 90
วาร์ (VAr)
เป็ นจํานวนจินตภาพ - j
สะสมแล้วจ่ายคืน
0
0W

ข้ อสั งเกตทีพ่ งึ ทราบ
 L และ C ถูกนํามาใช้ในรู ปของค่า XL และ XC มีหน่วยเป็ น  เช่นเดียวกับ R แต่เป็ นจํานวนจินตภาพ ที่
สามารถหักล้างกันเองได้ เพราะ XL และ XC มีทิศทางตรงข้ามกัน (ทิศทาง + j กับ - j) ดังรู ปที่ 2.3-3 ดังนั้น
หากต้องการหักล้างคุณสมบัติของ XL ก็อาจนํา XC ที่เหมาะสมมาต่อในวงจรได้
 เพราะ XL ทําให้สัญญาณกระแสตามหลังแรงดัน (I Lag V) 90  และ XC ทําให้สัญญาณกระแสนําหน้า
แรงดัน (I Lead V) 90  ดังนั้น ถ้าในวงจรมีคุณลักษณะเป็นการผสมกันของโหลดมากกว่า 1 กลุ่ม เช่น
R+j XL หรื อ R-j XC ก็จะทําให้ความต้านทานโดยรวมซึ่ งเรี ยกว่า อิมพีแดนซ์ (Impedance) : Z มีมุมอยู่
ระหว่าง -90 ถึง + 90  ทําให้กระแส

I

V
Z

มีมุมเป็ นดังนี้

Z = R + j XL มีมุมอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง + 90  ทําให้ I Lag V มีมุมอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง - 90 
Z = R - j XC มีมุมอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง - 90  ทําให้ I Lead V มีมุมอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง + 90 
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กล่าวคืคือ โหลด R + j XL ทําให้ I Lag V ดังรู ปทที่ 2.3-4 และโโหลด R - j XC ทําให้ I Leadd V ดังรู ปที่ 2.3-5
2
ส่ วนโหหลด R นั้น I และ V มีมุมตรงกัน โดยเขี ยนเป็ นภาพเชิงสรุ ปได้ดงั รูปที
ป ่ 2.3-6

รู ปที่ 2.3-3 ลักษณะทางงเวคเตอร์ของ R XL และ XC

แรงดัน (V)
กระแส (II)


V


I

ก
ญญาณ
ณกระแสตามหหลังแรงดัน (I Lag V)
รู ปที่ 2.3-4 ลักษณะสั
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แรงดัน (V)
กระแส (I)

I





V

รู ปที่ 2.3-5 ลักษณะสัญญาณกระแสนําหน้าแรงดัน (I Lead V)

Resistive Load : Z = R
Inductive Load : Z = R + jXL
Capacitive Load : Z = R - jXC

รู ปที่ 2.3-6 ลักษณะเวคเตอร์ของ I และ V ในกรณี ของโหลดชนิดต่างๆ

 L และ C เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้กาํ ลังไฟฟ้า 0 W (กําลังไฟฟ้าเฉลี่ย = 0 W) แต่ใช้กาํ ลังไฟฟ้าในหน่วย VAr ซึ่ ง
เป็ นจํานวนจินตภาพ โดย VAr ของ L มีทิศทางตรงข้ามกับ VAr ของ C (สามารถหักล้างกันได้) ทั้งนี้ ทั้ง
L และ C มีลกั ษณะการใช้กาํ ลังไฟฟ้าคือ สะสมแล้วคืนกําลังไฟฟ้าออกมา (จึงใช้กาํ ลังไฟฟ้า 0 W) ดังรู ปที่
2.3-7 ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าจังหวะของการสะสมและคืนพลังงานของโหลดทั้ง 2 ชนิ ดนั้นไม่ตรงกัน และ
สอดคล้องกับทางคณิ ตศาสตร์ที่วา่ VAr ของ L มีทิศทางตรงข้ามกับ VAr ของ C
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Capacitive Load

Inductive Loaad

รู ปที่ 2.3-7 ลักษณะการสะส
ก
สมแล้วคืนกําลังไฟฟ้าของ L และ C
2.3.4. กําลังงไฟฟ้ าในวงจรรไฟฟ้ ากระแสสสลับ
วงจรไฟฟ้าากระแสสลับมีกาํ ลังไฟฟ้ า 3 ชนิด (3 หน่วย) ปกติจะคํานวณเฉพาะขน
น
นาด มีรายละเเอีี ยดดังนี้
 Activee Power (P) หน่
ห วยเป็ น W คํคานวณได้จากก P  V  I  Cos บ้างก็เรี ยกว่า Reaal Power
 Reactiive Power (QQ) หน่วยเป็ น VAr
V คํานวณไดด้จาก Q  V  I  Sin
 Apparrent Power (S) หน่วยเป็ น VA คํานวณไได้จาก S  V  I  P2  Q 2 ดังรู ปปที่ 2.3-8
  คืออมุมระหว่าง V กับ I ไม่เจาะจงว่า Lead หหรื อ Lag เป็ นมุ
น มเดียวกับ  ในสามเหลี่ยยมกําลังไฟฟ้า
 ปกติจะะคํานวณเฉพาาะขนาด เพราะ Watt และ VVAr มีทิศทางทที่แน่นอนบนแแกนจํานวนจริริ งและจํานวนจิจินต
ภาพ เเพียงรู ้วา่ เป็ น VAr
V ของ L (Lag) หรื อเป็ น VVAr ของ C (LLead) ก็สามารถคํานวณได้



I
V.
S=


P  V.I.Cos

สามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้า (Power Triangle))
รู ปที่ 2.3-8 สมกการคํานวณกําาลังไฟฟ้าและสสามเหลี่ยมกําลัลงไฟฟ้า
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 เรี ยกค่า Cos ว่าค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) หรื อ PF มีค่าระหว่ าง 0 ถึง 1 และ PF =

P
S

 กําลังไฟฟ้าในหน่วย W คือกําลังไฟฟ้ าทีท่ าํ ให้ เกิดงาน สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ เป็ นเลขจํานวนจริ ง
ต่างกับกําลังไฟฟ้าในหน่วย VAr ที่เป็ นจํานวนจินตภาพ (เป็ นเลขจํานวนที่สมมุติข้ ึน) เอามาใช้ทาํ งาน
ไม่ได้
 จากรู ปที่ 2.12 จะเห็นว่า ถ้า VAr มาก VA ก็จะมาก ถ้า VAr น้อย VA ก็จะน้อย เพราะ VA เป็ นด้านปิ ดมุม
ฉาก โดยที่ VAr มากหรื อน้ อย กําลังไฟฟ้ าในหน่ วย W ก็ยงั คงเท่ าเดิม (ระบบสามารถทํางานได้เท่าเดิม)
 VAr กับ W ตั้งฉากกัน การมากขึ้นหรื อน้อยลงของ VAr จึงไม่ส่งผลต่อ W แต่มีผลต่อขนาดของ VA
 ถ้าระบบใช้กาํ ลังไฟฟ้าในหน่วย VAr มาก VA ก็จะมาก หรื อพูดอีกนัยหนึ่ง ตัวประกอบกําลังไฟฟ้ามีค่าตํ่า
กําลังไฟฟ้าในหน่วย VA จะมากซึ่งถ้า VA มาก ก็หมายความว่ ากระแสในระบบมาก ( S  V  I และถือ
2
ว่า V คงที่ ) เป็ นผลให้มีการสู ญเสี ยในรู ปของ I R ในหม้อแปลงและสายไฟมาก
 หม้อแปลงมีพกิ ดั กําลังเป็ น VA กรณี ที่ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้ามีค่าตํ่า อาจมองอีกมุมหนึ่งได้วา่ ระบบใช้
กําลังไฟฟ้าเป็ น VA มาก แต่ได้กาํ ลังไฟฟ้าเป็ น W น้อย หากหม้อแปลงจ่ายไฟเต็มพิกดั ก็จ่ายโหลดได้นอ้ ย
กว่ากรณี ที่ VA เท่ากัน แต่ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้ามีค่าสู ง (มีค่าเข้าใกล้ 1)
2.4 การปรับปรุ งค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า (Power Factor Correction)
คําว่าการปรั บปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า เป็ นที่ เข้าใจกันโดยทัว่ ไปว่าคือการปรั บปรุ งค่าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้าให้มีค่าเข้าใกล้ 1 ซึ่ งก็คือการลดขนาดของ VAr เพื่อให้ VA มีขนาดใกล้ เคีย งกับ W (ดูสามเหลี่ยม
กําลังไฟฟ้าประกอบ) เนื่องจากในทางปฏิบตั ิน้ นั โหลดส่ วนใหญ่จะมีคุณลักษณะเป็ น R ผสม L หรื อ Inductive
Load ซึ่ งทําให้ I Lag V ดังนั้น VAr ในระบบที่พบจึงมักจะเป็ น VAr ของ L เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว
พบว่าทั้งบ้านพักอาศัย อาคารและโรงงาน ต่างก็ใช้ VAr ของ L แทบทั้งนั้น ทําให้ระบบในภาพรวมมีค่าตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้ าตํ่า การไฟฟ้ าจึ ง เรี ย กเก็บ ค่า ตัว ประกอบกํา ลัง ไฟฟ้ ากับผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ขนาดใหญ่ ที่ มีต วั
ประกอบกําลังไฟฟ้าตํ่า โดยเก็บเงินกับกรณี VAr ของ L (ชนิด Lag) เท่านั้น
ดังนั้น การปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า โดยทัว่ ไปแล้วสามารถทําได้โดยใส่ C ขนานกับโหลด หรื อ
ขนานกับแหล่ งจ่ าย ดังรู ปที่ 2.4-1 เพื่อให้ VAr ของ L หักล้างกับ VAr ของ C แล้วเป็ นผลให้ VA ลดลง จากรู ป
เมื่อใส่ VAr ของ C = QC= Q1- Q2 เพื่อหักล้างกับ VAr ของ L (Q1) ทําให้ VAr ในระบบลดลงเหลือ Q2 แล้ว VA
ของระบบจะลดลงจาก S1 เหลือเป็ น S2 เป็ นผลให้กระแสลดลงจาก I1 เหลือเป็ น I2
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รูรปที่ 2.4-1 การต่อ C เพื่อปรัรับปรุ งค่าค่าตัวประกอบกํ
ว
าลังไฟฟ้า
ง าย
ข้ อสั งเกต จากรู ปถ้าต่ อ C ขนานกับ Load กระแแสก็จะลดตํ่าลงงตั้งแต่ ตําแหน่น่ งจุดที่ต่อนั้นไไปจนถึงแหล่งจ่
ทั้งนี้ Loadd ยังคงใช้ กําลังไฟฟ้ า W และ VAr เทท่ าเดิมทุกประะการ เพราะแรรงดันที่ Load ได้รับถือว่าไม่ได้
เปลี่ยนไป จึึงกินไฟเท่าเดิดิม แต่การทีกระแสในสายจ
่ก
จากแหล่งจ่ายลลดลง เป็ นเพรราะกระแสที่ไหหลเข้า C มีทศทาง
ิศ
ของเวคเตออร์หกั ล้างกับกระแสที่ไหลเข้ข้าโหลด ทําให้ห้ผลรวมทางเววคเตอร์ของ IC + IL มีขนาดลลดลง หรื อจะะมอง
ว่า เพราะต่อ C เข้าระบบบ แล้วทําให้ VA
V ลดลงก็ได้ (S = VI และถื
แ อว่า V คงที
ค ่) จึงทําให้ห้กระแสลดลงงด้วย
จากแผนภาาพนี้ หากนํา C ไปต่อขนานนกับแหล่งจ่าย กระแสก็จะลลดตํ่าลงเฉพาะตําแหน่งที่แหหล่งจ่ายเท่านั้น ซึ่ ง
หมายความมว่า Bus Bar กับหม้อแปลงมีมีกระแสไหลน้น้อยลง แต่ ในนสายไฟที่เดินไปยั
ไ งโหลด ก ระแสยังคงมาากอยู่
แต่การปรับบปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟฟ้าโดยต่อ C ขนานกับแหล่งจ่ายนี้เป็ นวิธี ที ี่สะดวกแล ะไม่ยงุ่ ยาก จึงเป็
ง น
วิธีที่นิยมทําํ กัน
จากรู ปที่ 2..4-1 ในกรณี ทต้
ที่ องการปรับปรุ
ป งค่าตัวประกกอบกําลังไฟฟฟ้า จาก PF 1 เป็ป็ น PF 2 สามาารถคํานวณพิกักด
กําลังของตัตัวเก็บประจุในหน่
น วย VAr ได้จากสมการข้ข้างล่างนี้
P 1
PF

kW
 Cos  1
kVA1

Ta  1 
Tan

Q1
P

,

PF 2 

, Tan  2 

Q1 = P x tan 1 = kW x tann 1

kW
 Cos  2
kVA 2
Q2
P

Q2 = P x tan 2 = kW x tann 2
ขนาาดของตัวเก็บประจุ
ป (kVAr) = Q 1 - Q 2

= kW tann 1 - kW tann 2
= kW (taan 1 – tan 2)
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ในการนี้ อาจใช้ตารางที่ 2.4-1 ประกอบการหาค่า tan 1 – tan 2 ได้โดยสะดวก เช่น
 ต้องการปรับปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้าจาก PF 1 = 0.5 (PF = 50 %) ไปเป็ น PF 2 = 0.9 (PF = 90 %)
tan 1 – tan 2 = 1.248
 ต้องการปรับปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้าจาก PF 1 = 0.7 (PF = 70 %) ไปเป็ น PF 2 = 0.9 (PF = 90 %)
tan 1 – tan 2 = 0.536
 ต้องการปรับปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้าจาก PF 1 = 0.5 (PF = 50 %) ไปเป็ น PF 2 = 0.95 (PF = 95 %)
tan 1 – tan 2 = 1.403
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ตาราางที่ 2.4-1 ค่าประกอบการคคาํ นวณหาขนาาด kVAr ของตตวั เก็บประจุไฟฟ้า (ค่า tan  1 – tan 2)
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เมื่อทราบขนาดขออง kW ที่ใช้ในระบบ
น
ก็จะหหาค่า kVAr ขออง C ได้โดยง่าย แต่ท้ งั นี้ท้ งั นนั้น ขนาดกําลังไฟฟ้าเป็ น
อ ได้มีจาํ หน่
ห ายในท้องตตลาดหลายขนนาดนัก ดังนั้น อาจต้องใช้ C หลายๆตัวต่ตอขนานกัน
kVAAr ของ C อาจไม่
เพื่ออให้ได้ค่า kVAAr รวมมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ ต้องการ (การรต่อ C ขนานกกัน นําค่า kVAAr บวกกันได้เลย) จึงเรี ยก
ชุดขของ C หลายๆๆตัวที่ติดตั้งไว้ว้สาํ หรับการต่ออเข้าระบบนี้ว่วา่ Capacitor Bank (นิยมเรีรี ยกกันว่า Capp Bank) ดัง
รู ปที่ 2.4-2 และเนนื่ องจากในทาางปฏิบตั ิพฤติติกรรมการใช้ไฟฟ้
ไ าในรอบวันไม่คงที่ ดั งนั้น การที่ Cap
C
Bank
ประะกอบด้วย C หลายๆตั
ห
ว จึงเป็ป็ นข้อดีอีกประะการหนึ่งที่ สามารถต่
ส
อ C เขข้าระบบได้มาากน้อยตามพฤฤติกรรมการ
ใช้ไไฟฟ้าที่ไม่แน่นอนได้
น
ในกาารนี้ จําเป็ นต้อองมีตัวควบคุมค่
ม าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าอั ตโนมัติ (Powwer Factor
Conntroller หรื อ PF Controlller) คอยควบคคุมการตัดต่อ C เข้าระบบ เพพื่อให้ค่าตัวปรระกอบกําลังไฟฟ้ามีค่าสู ง
อยูเ่ สมอ ดังรู ปที่ 2.4-3
2

รู ปที่ 2.4-22 Capacitor Baank หรื อ Cap Bank
B

รู ปที่ 2.44-3 Power Facctor Controllerr และอุปกรณ์ตัตดต่อ Cap Baank
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การปรับปรุรุ งค่าตัวประกออบกําลังไฟฟ้าให้
า สูงขึ้น สามมารถช่วยลดการสู ญเสี ยในสสายไฟฟ้าลงไดด้ ดังที่แสดงในนรู ป
ที่ 2.4-4 โดดยกําลังไฟฟ้ าที่สูญเสี ยยังขึ้นอยู
น ่กบั ความตต้านทานในสสายและความยยาวของสายอีกกด้วย ส่ วนรูรู ปที่
2.4-5 แสดงงค่า % การสู ญเสี
ญ ยที่ลดลงเมืมื่อมีการปรับปปรุ งค่าตัวประกกอบกําลังไฟฟ้้าไปสู่ ค่าต่างๆๆ

รู ปที่ 2.44-4 เปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยในนสายไฟเทียบกับค่าตัวประกกอบกําลังไฟฟ้ฟ้า

รู ปที่ 2.4-5 เปอร์เซ็นต์
น การสู ญเสียที
ย ่ลดลงเมื่อมีกการปรับปรุ งค่คาตัวประกอบกําลังไฟฟ้าไปปเป็ นค่าต่างๆ
ในหม้อแปปลงไฟฟ้าก็จะมีมีลวดทองแดงงพันรอบแกนนเหล็กซึ่ งเป็ นค่คาการสู ญเสี ยเช่
เ นเดียวกับในนสายไฟฟ้า ดังั นั้น
เมื่อค่า PF. สู งขึ้นก็จะลดการสู ญเสี ยเนื่องจากโหลดใในหม้อแปลงไไฟฟ้าลงเช่นกัน
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อนึ่ ง การที่ ค่า PF สู งขึ้ น ทําให้โ หลดที่ ผ่านหม้อ แปลงไฟฟ้ าลดลงด้วย ซึ่ ง จะทําให้ห ม้อ แปลงไฟฟ้ า มี
ความสามารถจ่ายโหลดเพิ่มได้อีกดังสมการข้างล่างนี้


1
1

 cos  1 cos  2

kVA (จ่ ายเพิม่ ) = kW (โหลด) 





ตัวอย่ าง หม้อแปลง 400 kVA จ่ายโหลด 200 kW ที่ตวั ประกอบกําลังไฟฟ้า 0.5 ถ้าปรับปรุ งตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้าเป็ น 0.8 หม้อแปลงยังมีกาํ ลังเหลือใช้อีกเท่าใด?
วิธีทาํ

kVA (เหลือ)

= 200
=

หม้อแปลงยังมีกาํ ลังเหลือใช้อีก

1 
 1



0 .8 
 0 .5

200 
 200



0 .8 
 0 .5

= 400 – 250

= 150 kVA

สิ่ งที่ได้รับอีกอย่างเมื่อค่า PF สู งก็จะทําให้แรงดันไฟฟ้าสู งขึ้น ส่ งผลให้แรงดันตกคร่ อมในสายไฟฟ้ าลดลง
เช่นกัน (ซึ่ งเป็นปริ มาณเล็กน้อย) อย่างไรก็ตามระบบไฟฟ้าที่มีค่า PF ตํ่า จะเกิดการสู ญเสี ยพลังงานในระบบ
มาก ส่ งผลให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายพลังงานมาก ดังนั้น การแก้ให้ค่า PF สู งขึ้น จะทําให้ค่าไฟฟ้าลดลง แต่การแก้ค่า
PF นี้ ตอ้ งลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม จึงต้องประเมินความคุม้ ค่าด้วย โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบเงินลงทุนในการ
แก้ไขค่า PF กับมูลค่าที่สามารถประหยัดได้จากการแก้ไขค่า PF
2.4.1 การติดตั้งตัวเก็บประจุ (การติดตั้ง Capacitor Bank)
ในการหาตําแหน่งที่เหมาะสมสําหรับติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านั้น ต้องพิจารณาหลายด้านด้วยกัน
ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคนิคและการติดตั้งสําหรับระบบเดิมที่มีอยู่ หรื อติดตั้งใหม่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าจะ
สามารถติดตั้งได้หลายตําแหน่งในวงจร โดยแบ่งการติดตั้งออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
 การติดตั้งแบบศูนย์ กลางทีจ่ ุดเดียว (Central Compensation) เพื่อแก้ไขค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ารวม
ของโรงงานหรื ออาคาร ดังแสดงในรู ปที่ 2.4-6
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รู ปที่ 2.4-66 การติดตั้งตัววเก็บประจุไฟฟฟ้าแบบศูนย์กลาง
ล
น ว (Indiividual Compeensation) เพื่อ
 กาารติดตั้งเป็ นกกลุ่มโหลดย่ อยหหรื อทีม่ อเตอร์ร์ ขนาดใหญ่ เป็ นรายตั
แกก้ไขค่าตัวประะกอบกําลังไฟฟฟ้าและจุดของงโรงงานหรื ออาคาร
อ ดังแสดงในรู ปที่ 2.4-77

รู ปที่ 2.4--7 การติดตั้งตัวั เก็บประจุไฟฟ้
ฟ าแยกแต่ละจจุด
การติดตั้งเป็ป็ นกลุ่มหรื อเฉฉพาะตัวนี้จะต้ต้องพิจารณาจุดดที่ต่อเข้ากับมอเตอร์
ม
ดว้ ย เพพราะประสิ ทธิ ภาพในการแแก้ตวั
ประกอบกําํ ลังไฟฟ้าของงตัวเก็บประจุไฟฟ้า ขึ้นอยูยู่กบั ระยะทางงจุดที่ทาํ การติดตั
ด ้ งมายังตัวโโหลดหรื อมอเเตอร์
ประสิ ทธิภาพในการแก้ตัตวั ประกอบกําลังไฟฟ้า
การตัดสิ นใใจเลือกวิธีติดตั้งตัวเก็บประะจุไฟฟ้าวิธีหนึ่ งวิธีใดมาใช้เพื
เ ่อแก้ไขค่าตัวั ประกอบกําลลังไฟฟ้าที่โรงงงาน
หรื ออาคารรใดจะต้องพิจารณาอย่
า
างรอบบคอบ เช่น พิจจารณาถึงลักษณะของโรงงา
ษ
าน ลักษณะโหหลดส่ วนใหญ่ที่ใช้
ลักษณะการทํางานของเคครื่ องจักรหรื ออุ
อ ปกรณ์ไฟฟ้าาและเงินลงทุน ซึ่ งต้องการรศึกษาอย่างละะเอียดว่าวิธีใดจะมี
โอกาสคุม้ ททุนมากกว่ากัน
2-20

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารส่ วนใหญ่แล้ว จะประกอบด้วยโหลดที่มีขนาดเล็กๆ จํานวนมาก แต่ดว้ ยเหตุ
ที่พิกดั ของตัวเก็บประจุไฟฟ้ามีขนาดเป็ นมาตรฐาน (Standard Size) ในทางปฏิบตั ิจะหาตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มี
ขนาด kVAr สอดคล้องกับโหลดแต่ละรายการได้ยาก และโดยทัว่ ไปแล้วโหลดต่างๆเหล่านี้กไ็ ม่ได้ทาํ งานพร้อม
กัน เหตุน้ ีควรติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าเพียงจุดเดียว ณ ตําแหน่งซึ่ งเป็ นจุดรวมของโหลดทั้งหมด ซึ่ งกรณี เช่นนี้
จะต้อ งมี สวิต ซ์หรื อ ต่ อ ตัว เก็บประจุ ไฟฟ้ าเข้า กับโหลดทั้งหมดหรื อบางส่ วนตามสภาวะของโหลดได้โ ดย
อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากมอเตอร์ เพียง 50% ของมอเตอร์ โหลดทั้งหมดทํางานพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ตัว
เก็บประจุไฟฟ้าเพียงครึ่ งหนึ่งในจุดนั้นเท่านั้นที่จะถูกต่อเข้าวงจรโหลด อีกครึ่ งหนึ่ งจะถูกตัดออก แต่ถา้ ไม่มี
สวิตซ์ควบคุมการปิ ด-เปิ ดตัวเก็บประจุไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ และโหลดทํางานไม่พร้อมกันแล้ว ก็ควรติดตั้งตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้าขนานเข้ากับโหลดแต่ละตัว
โดยปกติแล้วแม้ไม่มีโหลด หม้อแปลงไฟฟ้าก็ยงั ต้องสร้างสนามแม่เหล็กที่เป็ นกําลังไฟฟ้ารี แอคทีฟอยู่ ดังนั้น
การติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าเพื่อลดกําลังรี แอคทีฟในช่วงไม่มีโหลด โดยต่อตรงเข้าทางด้านแรงดัน หรื อด้าน
ทุติยภูมิ (Secondary) ของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างถาวร ไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยงั ช่วยลดขนาด
ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่ใช้ปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าของระบบอีกด้วย ซึ่ งการติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าจะ
เป็ นแบบผสม กล่าวคือ โหลดใหญ่ๆ จะติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่โหลดแต่ละชุด ส่ วนโหลดอื่นๆ จะติดตั้งแบบ
กลุ่มหรื อแบบศูนย์กลาง ส่ วนตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่ติดตั้งที่หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเพียงการแก้ไขค่าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าเท่านั้น
2.4.2 ข้ อดีและข้ อเสี ยของการใช้ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ า
ข้ อดี ของการใช้ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ า
 เพิ่มประสิ ทธิภาพ โดยมีความสู ญเสี ยน้อยกว่า 0.33%
 เงินลงทุนตํ่าสามารถนํามาใช้ในระบบที่มีขนาดเล็กได้
 มีความยืดหยุน่ มาก เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าให้สอดคล้องกับโหลดที่
เปลี่ยนแปลงได้
 ไม่มีส่วนที่เคลื่อนที่ได้ ไม่มีเสี ยงดังในการทํางานการเสื่ อมสภาพการทํางานตํ่า และไม่ตอ้ งมีการบํารุ งรักษา
 สามารถติดตั้งในบริ เวณใดก็ได้ ใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย
 ปลดออกและต่อเข้ากับโหลดได้รวดเร็ วและง่าย สามารถเปลี่ยนจากโหลดตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้
ข้ อเสี ย ของการใช้ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ า
 การเกิดแรงดันเกิน (Over Voltage) เมื่อปลดโหลดออก ดังนั้น จึงควรติดตั้งระบบควบคุมการชดเชยตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้าอัตโนมัติ
 การเกิดเรโซแนนซ์ (Resonance) เมื่อใช้กบั โหลดที่มีฮาร์มอนิก (Harmonic) ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ต่อ
อยูใ่ นระบบเกิดความเสี ยหาย ทํางานผิดพลาดหรื อมีอายุการใช้งานสั้นลง
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2.4.3 ข้ อควรระวังในการใช้ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ า
 เมื่อติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่จุดใดแล้ว แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ ุดนั้นจะมีค่าสู งขึน้ กว่ าเดิม ดังนั้น การเลือกขนาด
พิกดั ของตัวเก็บประจุไฟฟ้าจะต้องคํานึงถึงเรื่ องนี้ดว้ ย
 จุดที่ติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าควรมีการระบายความร้ อนดีพอสมควร เพราะความร้อนยิง่ สู งจะทําให้อายุ
การใช้งานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าสั้นลง
 การติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าเข้ากับมอเตอร์โดยตรง ต้ องเลือกขนาดตัวเก็บประจุไฟฟ้ าให้ ดี และต้ องติดตั้ง
ให้ ถูกวิธี มิฉะนั้นมอเตอร์จะเสี ยหายได้
 ถ้าจะติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าเข้าชุด (Capacitor Bank) ควรใช้ แบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอันตราย
จากแรงดันเกินที่เกิดขึ้นจากการต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าเข้าไปในระบบมากเกินไป
 อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่าง เช่น วงจรเรี ยงกระแสและเตาเผาแบบอาร์ ก สร้างฮาร์ มอนิ กเข้าไปในระบบเมื่อ
ต้องการติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าต้ องระวังปัญ หาที่อาจจะเกิดจากฮาร์ มอนิก ซึ่ งจะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์
และจะทําให้ตวั เก็บประจุไฟฟ้าเสี ยหายทันที ในกรณี น้ ี ตอ้ งให้วิศวกรผูเ้ ชี่ยวชาญช่วยออกแบบชุดตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ป้องกันขึ้นเป็ นพิเศษ
2.4.4 สมการใช้ งานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปริ มาณ
P
Q
S
Cos  (PF)

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

P  V  I  Cos

P3  3  VL  I L  Cos

Q  V  I  Sin 

Q3  3  VL  I L  Sin

S V  I

S 3   3  VL  I L

S  P2  Q2

S 3  P32  QP23 

P
S

P3
S 3

กรณี ในระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่มีโหลดย่อยหลายรายการ การหาค่ากําลังไฟฟ้ารวมสามารถหาได้ดงั นี้
P = P1 + P2 + P3 + … + PN
Q = Q1 + Q2 + Q3 + … + QN
S = S1 + S2 + S3 + … + SN (ต้องรวมแบบเวคเตอร์)
 S

= ( P) 2  ( Q) 2 (แนวคิดเช่นเดียวกับสามเหลี่ยมกําลังไฟฟ้า)

ค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าของระบบไฟฟ้ า

=

หมายเหตุ ค่าความจุไฟฟ้าของ C หน่วยเป็ นฟารัด (F) สามารถหาได้จากสมการ C 
เมื่อ f คือความถี่ไฟฟ้า
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ตัวออย่ างที่ 1 การคํคํานวณเพื่อหาขนาดตัวเก็บปประจุ ( kVAr)) จากข้ อมูลทีตรวจวั
ต่
ดใน 3 กรณี ดังนี้
1.1 ต้ องการปรับปรุ
ป งให้ PF ของตู้รวมโหลดยย่ อยจากค่ าประะมาณ 0.60 เป็ น 0.95 ขณะโห
โหลดรวมประมมาณ 70
kW
W

จากตารางที่ 2.4-1 : (tan 1 – tan 2) = 1.005
ขนาด kkVAr = kW (tan 1 – tan 2)
= 70.35 kVAr
(ในทางปฏิบตั ิอาจจัดหาาชุดของ Cap Bank
B ได้เพียงคค่าใกล้เคียง)
1.2 ต้ องการปรับปรุ
ป งให้ PF ของตู้รวมโหลดยย่ อยจาก 0.8399 เป็ น 0.95 ขณ
ณะโหลดรวม 2289.7 kW
วิธีททํา

1 = Cos
C -1 0.839 = 32.965  Tan 1 = 0.64485
2 = Cos
C -1 0.950 = 18.195  Tann 2 = 0.32287
ขนาด
ข kVAr = kW (tann 1 – tan 2) = 92.665 kVAr
(ในทางปปฏิบตั ิอาจจัดชุ ดของ Cap Bank ได้ 100 kV
VAr)
1.3 ต้ องการปรับปรุงให้ PF ขออง MDB ให้ สูงงขึน้ จาก 0.3844, 0.429, 0.3977 ในโรงงานให้ห้ เป็ น 0.90
วิธีททํา
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วิธีทาํ

 P = 212.1 + 232.0
2 + 199.88 = 643.99
 Q = 509.4 + 481.6
4 + 460.2 = 1,451.22
S =

( P ) 2  (  Q) 2

P
ค่า PF ก่อนปรับปรุ ง = 

kW = โหลดรวม
kVAr

= 1,587.64 kVA
= 0.406 = ค่า PF รวม 3 เฟส

S

1 = Cos-1 0.406 = 666.046  Tan 1 = 2.251
2 = Cos-1 0.900 = 225.842  Tan 2 = 0.4843
ขนาด kVAr
k
= kW
W (tan 1 – taan 2) = 1,137.58 kVVAr
(ในทางปฏิบตั ิอาจจจัดชุดของ Caap Bank ได้เพียงค่าใกล้เคียง)
ง
 กรณี PF ตํ่าๆเช่นกรณี นี้ อาจต้องแก้ก้ปัญหาเรื่ องฮาาร์โมนิกส์ในรระบบไฟฟ้าก่อน
อ การต่อ C เเข้าระบบ อาจทํา
ให้เกิดเรโซซแนนซ์ได้ จึงควรให้
ค ผเู ้ ชี่ยวชชาญได้วิเคราะะห์ระบบก่อน
ตัวอย่ างที่ 2 การคํานวณกการลดความสูสญเสี ยในสายไไฟฟ้ า
มอเตอร์เหนีนี่ยวนํา 3 เฟส 380 V ขณะ Full Load กรระแส 75 A Pf
P = 0.82 Lagging ติดตั้งห่ างจากแหล่งจ่าย
150 m คววามต้านทานขอองสายไฟฟ้าเสส้นละ 0.0635  หากมีการปรับปรุ งให้มค่ี า PF = 0.95 แล้วการสู ญเสีสี ย
ในสายไฟจจะต่างกันอย่างไร
ง ?
วิธีทาํ
 ก่อนปรับปรุรุ ง Pf = 0.82 Lagging
การสู ญเสี ยในสายไฟทั
ใ
้ ง 3 เส้น = 3I 2 R  3  75 2  0.0635 = 1,071.56 W
 หลังปรับปรุรุ ง Pf = 0.95 Lagging

การสู ญเสี
ญ ยลดลง

= 1   0.82 
 0.95 

2

= 0.2550 หรื อ 25.5 %

ดังนั้น หลังการปรั
ก บปรุ งค่าตั
า วประกอบกํกําลังไฟฟ้า การรสู ญเสี ยในสาายไฟทั้ง 3 เส้นนจะลดลงได้
= 0.25500 x 1,071.56
= 273.255 W
คิดเป็ นค่าปรระมาณ 1 ใน 4 ของการสู ญเสี ยเดิม
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2.4..5 การเรียกเก็บค่ าตัวประกออบกําลังไฟฟ้ าของการไฟฟ้า
ในททางปฏิบตั ิแล้ว พฤติกรรมกการใช้ไฟฟ้ าขของแต่ละอาคารหรื อโรงงานจะไม่สมํ่าเสสมอ มีช่วงใช้ช้ไฟมากบ้าง
น้อยยบ้าง มีการเปิปิ ดปิ ดอุปกรณ์
ณ์อยู่บ่อยๆ ตลออดทั้งวัน โดยยเฉพาะอย่างยิยิ่งในกรณี ของงอาคารด้วยแลล้ว หากเป็ น
ช่วงงเลิกงาน การใใช้ไฟฟ้าก็จะน้น้อยลงมาก ดังงรู ปที่ 2.4-8 ซึ่ งทําให้ท้ งั ค่า W, VAr, PF และ A มีความไม่
แน่นนอนมาก แม้จะมี
จ การติดตั้ง PF Controlleer ไว้ก็ตาม ก็ใช่ว่าค่า PF ของอาคารจะค
ข
คงที่ เพราะการตัดต่อของ
Capp Bank นั้น เป็ป็ นการใส่ หรื อปลด
อ C ทีละะชุด การควบคุคุมค่า PF จึงมีลักษณะคุมค่า kVAr ได้เป็ นขั
น ้ นๆ (เป็ น
Stepp) จึงยากที่จะบอกว่
ะ
า อาคารหลังนั้น หรื ออโรงงานแห่ งนัน้ น มีค่า PF เทท่าใดกันแน่ เพพราะแปรเปลี่ยนไปมาได้
หล ายค่าในแต่ ละเดื
ะ อ น ดังนั้น เพื่อ ให้มีแนนวทางที่ สามารถนํามาใช้ปฏิ
ป บตั ิ ได้ การรไฟฟ้ าจึ งเรี ยกเก็บค่าตัว
ประะกอบกําลังไฟฟฟ้ าไฟฟ้ าโดยพิจารณาจากกค่าความต้องการพลั
ง
งไฟฟ้ฟ้ าสู งสุ ด (Maxximum Deemand) ของ
กําลังไฟฟ้าที่เป็ น kW และ kVAAr ในแต่ละเดืออนดังรายละเอีอียดในโครงสรร้างอัตราค่าไฟฟฟ้า

รู ปที่ 2.44-8 ตัวอย่างค่าาตัวประกอบกําํ ลังไฟฟ้าของงอาคารหลังหนึนึ่ง
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สําหรับรู ปทที่ 2.4-9 แสดงตัวอย่างใบแจ้ง้ หนี้ค่าไฟฟ้าออัตรา TOU ขออง กฟภ.

รู ปที่ 2.4-9 ตัวอย่างใบแจ้งหนี้คา่าไฟฟ้าอัตรา TOU
T ของ กฟภภ.
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ตัวอย่ างที่ 3 การคิดค่ าไฟฟ้ าในอัตรา TOU จากใบแจ้ งหนีค้ ่ าไฟฟ้ า ตาม รู ปที่ 2.4-9
วิธีการคํานวณ
1. ค่าพลังงานไฟฟ้า 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
รวมค่าพลังงานไฟฟ้า
= 3,136,690.46 บาท
2. ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า On Peak = 1,722 kW x 132.93 บาท/kW = 228,905.46 บาท
3. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่ยอมให้

= 61.97% of 1,722 kW

ใช้จริ ง 618 kVAr ส่ วนที่เกิน = 618-1,067
4. ค่าบริ การรายเดือน

= 1,067 kVAr
= (-449 ) kVAr ไม่ เสี ยค่าปรับ
= 312.24
บาท

5. ค่าไฟฟ้าผันแปร(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 โครงสร้ างอัตราค่ าไฟฟ้ าในปัจจุบนั อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่ มใช้ต้งั แต่เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยแบ่งเป็ น 8 ประเภท ดังนี้
ประเภทค่ าไฟฟ้ า
อัตราค่ าไฟฟ้ า
ประเภทที่ 1 บ้านอยูอ่ าศัย
1.1 อัตราปกติ ปริ มาณการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
1.2 อัตราปกติ ปริ มาณการใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
2.1 อัตราปกติ
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
3.1 อัตราปกติ
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน (TOD)
4.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
5.1 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
5.2 อัตราสําหรับผูใ้ ช้ที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์TOU
ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากําไร
6.1 อัตราปกติ
6.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
ประเภทที่ 7 กิจการสู บนํ้าเพื่อการเกษตร 7.1 อัตราปกติ
7.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
ประเภทที่ 8 ผูใ้ ช้ไฟฟ้าชัว่ คราว
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2.5 การลดความสู ญเสี ยในหม้
ใ อแปลงไฟฟ้ า
หม้อแปลงงเป็ นเครื่ องกลลไฟฟ้ากระแสสสลับ มีหน้าที่ หลัก 2 ประกการ คือ แปลงแแรงดัน และแยยกวงจร 2 ฝั่งออก
ง า นพลัง งา นจากฝั่ ง ปฐมมภู มิ
จากกั น ทาางไฟฟ้ า หม้้อ แปลงไม่ ไ ด้ด เ ป็ นแหล่ ง กํ า เนิ ด ไฟฟ้ า แต่ เ ป็ นตัว ส่ งผ่
(Primary) ไปยังฝั่งทุติยภูภมิ (Secondarry) โดยการเปปลี่ยนรู ปพลังงานระหว่
ง
างแมม่เหล็กกับไฟฟ้ฟ้า จากรู ปที่ 2.5-1
2
จะเห็ นว่าขขดลวดทั้ง 2 ฝัฝ่ ง ไม่ ได้ต่อถึ งกันทางไฟฟ้ฟ้ าแต่ อ ย่างใด การที่ ฝั่งทุ ติ ยภู มิสามารถถจ่ ายไฟได้ เพพราะ
พลัง งานจ ากฝั่ ง ปฐมภู มิมิจ ะเปลี่ย นรู ปจากพลั
ป
ง งานนไฟฟ้ า เป็ นพพลัง งานสนามมแม่ เ หล็กแล้ ววเหนี่ ย วนํ า ให้ห้ เ กิด
ด
่งทุติยภูมินนั่ เอง ขนนาดของแรงเคคลื่อนเหนี่ ยวนนํา (แรงดันไฟฟฟ้า) จะมากหรื อ
แรงเคลื่อนนไฟฟ้ าขึน้ ที่ข ดลวดฝั
น้อยขึ้นอยูกั่ บจํานวนรอบบของขดลวดทีที่พนั บนแกนเเหล็กเป็ นสําคัญั ในการนี้จะพบว่
ะ า หม้อแแปลงในทางปฏฏิบตั ิ
มีความแตกกต่างไปจากหม้อแปลงในทางอุดมคติ เพรราะมีความต้านทานในขดลวด ทําให้เกิดกการสู ญเสี ย ในลวด
ตัว นํ า และะยัง เกิ ด การสู ญเสี ย ขึ้น ในแแกนเหล็กที่ ข้ ึ นนอยู่กับ คุ ณสมมบัติข องวัสดุ อี กด้ว ย โดยยมี ว งจรสมมูลย์
ล ที่
สามารถอธิธิ บายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหม้อแแปลงได้ดงั รู ปที
ป ่ 2.5-2 ซึ่ งมีความซั
ค บซ้อนนที่จะอธิ บาย จึงขอ
อธิบายเพียงเนื้อหาที่ควรรทราบพอสังเขขปเท่านั้น

รู ปที่ 2..5-1 แสดงโครรงสร้างของหมม้อแปลงไฟฟ้า

รู ปที่ 2.5-2 แสดงวงงจรสมมูลย์ของหม้
อ อแปลง
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ในทางปฏิบตั ิน้ นั หม้อแปลงไฟฟ้ามีกาํ ลังงานสู ญเสี ย 2 ลักษณะ คือ
1. กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยขณะไม่ มีโหลด ( No Load Loss :W i ) หมายถึง กําลังไฟฟ้าที่สูญเสี ยขณะที่หม้อแปลง
ไฟฟ้ ายังไม่ได้จ่ายโหลด แต่มีการต่อไฟทางฝั่งปฐมภูมิเข้ากับระบบของการไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นการสู ญ เสี ย ในแกน
เหล็ก จึงอาจเรี ยกว่า Iron Loss หรื อ Core Loss มีค่าเกือบคงที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั การจ่ายโหลด
2. กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยขณะมีโหลด ( Load Loss :W c ) หมายถึง กําลังไฟฟ้าที่สูญเสี ยเนื่องจากความต้ านทานของ
ขดลวดขณะที่ หม้อแปลงไฟฟ้ ามี การจ่ ายโหลด มี ค่าแปรผันตามกระแสยกกําลังสอง เรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า
Copper Loss
หากพิจารณาจากรู ปที่ 2.5-3 จะเห็นว่าการสู ญเสี ยทั้ง 2 ลักษณะสามารถเขียนแทนได้ดว้ ยเส้นปะ และมีการ
สู ญเสี ยรวมดังเส้นทึบ จะเห็นว่าแม้ไม่มีการจ่ายโหลดเลย แต่กย็ งั คงมีการสู ญเสี ยในหม้อแปลงเสมอ
Losses
ss
Lo
r
e
pp
Co

No Load Loss

I Load

รู ปที่ 2.5-3 แสดงลักษณะการสู ญเสี ยในหม้อแปลง
หม้อแปลงไฟฟ้ามีพิกดั กําลังไฟฟ้าเป็น kVA โดยทัว่ ไปประสิ ทธิภาพของหม้ อแปลงไฟฟ้ าจะเหมาะสมที่สุด
เมื่อใช้ งานที่โหลดประมาณ 60-75% ของพิกดั โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้หม้อแปลง 2 ตัว แบ่งภาระการจ่ายโหลด โดย
หม้อแปลงแต่ละตัวจะรับโหลดประมาณ 75% ในทางปฏิบตั ิแล้ว มีหลายกรณี ที่มีการใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่
เกิ นภาระการใช้งานจริ ง จึ งทําให้เกิ ดการสู ญเสี ยมาก จึ งควรจะระมัดระวังการใช้หม้อแปลงในลักษณะนี้
พิจารณาตารางที่ 2.5-1 และ 2.5.2 แสดงค่าการสู ญเสี ยของหม้อแปลงสําหรับรับไฟฟ้าแรงสู ง 22 kV และ 33 kV
ตามลําดับ ซึ่ งจะเห็นได้ว่าพิกดั ของหม้ อแปลงยิ่งมาก การสู ญเสี ย No Load Loss ก็ย ิ่งมาก หากมีการอนุรักษ์
พลังงานในอาคารหรื อโรงงาน ตลอดจนมีการปรับปรุงค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าแล้ว ก็จะช่วยลดกระแสที่หม้อ
แปลงต้องจ่ายได้ ทําให้ลดการสู ญเสี ย Copper Loss ได้ อีกทางหนึ่งด้วย
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การคํานวณค่าการสู ญเสี ยเมืมื่อโหลด หรื อ แรงดันไฟฟ้้าเปลีย่ น
เมืมื่อโหลดเปลียน
ย่
Load Factor หรื
ห อ LF ของกการใช้งาน

=

kVA1
kVA
A

%

กําลังสู ญเสี ยในนแกนเหล็กขณะจ่ายโหลดด = Wi
กําลังสู ญเสี ยในนตัวนําขณะจ่จ่ายโหลด
กําาลังสู ญเสี ยรววม

=

วัตต์

A1 
 kVA


A
 kVA

= Wi +

2

x WC

 kVA1 


 kVA 

2

วัตต์
x WC วัตต์

เมื่อ

kVA 1 = โหลดจริ ง
kVA = ขนาดพิกดั
เมืมื่อแรงดันไฟฟฟ้าเปลีย่ น
กาารปรับแรงดันไฟฟ้
น าให้ลดลง
ด จะทําให้ปประหยัดกําลังไฟฟ้
ง าได้ดงั นี้
กําาลังไฟฟ้าที่ประหยั
ป
ดได้
= กําลลังที่สูญเสี ยไม่มีโหลด x [(V
[ 1 / V2)2-1] kW
V1
เมื่อ
= แรงงดันไฟฟ้าก่อนปรั
อ บลด
= แรงงดันไฟฟ้าหลัลังปรับลด
V2
ตารางที่ 2.5-1 การสู ญเสี ยของหม้อแปลงรุ่ นนหนึ่ งสําหรับไฟฟฟ้าแรงสู ง 33 kV
k ของผูผ้ ลิตรรายหนึ่ ง

2-34

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2.5-2 เปรี ยบเทียบกําลังสู ญเสี ยของหม้อแปลงนํ้ามันแบบทัว่ ไปและแบบความสู ญเสี ยตํ่า
ขนาด kVA
50
100
160
250
315
400
500
630
800
1,000
1,250
1,500
2,000
2,500
3,000

หม้อแปลงธรรมดา
หม้อแปลงความสู ญเสี ยตํ่า
สู ญเสี ยขณะไม่มี สู ญเสี ยเนื่องจาก สู ญเสี ยขณะไม่มี สู ญเสี ยเนื่องจาก
โหลด (วัตต์)
โหลด (วัตต์)
โหลด (วัตต์)
โหลด (วัตต์)
230
1,050
170
950
350
1,750
260
1,550
500
2,350
370
2,100
700
3,250
520
2,950
740
3,900
630
3,500
900
4,600
750
4,150
1,100
5,500
900
4,950
1,300
6,500
1,050
5,850
1,400
11,000
1,270
9,900
1,700
13,500
1,300
12,150
1,900
16,000
1,530
13,750
2,150
19,500
1,850
17,850
2,600
23,000
2,140
21,600
3,200
28,000
2,350
25,650
3,800
33,000
2,750
29,700

หมายเหตุ
1. กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยของหม้อแปลงไฟฟ้าทัว่ ไปอ้างอิงจากข้อมูลผูผ้ ลิตหม้อแปลงในประเทศไทย
2. กําลังไฟฟ้ า สู ญเสี ย ของหม้อ แปลงความสู ญเสี ย ตํ่า อ้า งอิ ง จากคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของอุ ปกรณ์ ประหยัด
พลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้ากําลังแบบนํ้ามัน พพ. 1011-1 : 2547 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
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พิจารณาตัววอย่างในรู ปที่ 2.5-4 แสดงผผลการตรวจวัดั เพื่อลดการใใช้หม้อแปลง จะพบว่
จ
าหม้อแแปลงแต่ละตัวจ่
ว าย
โหลดน้อยยมาก โดยหม้อแปลงแต่
อ
ละตตัวจ่ายโหลดไไม่เกิน 20 % หากพิ
ห จารณารรวมโหลดของงหม้ อแปลงตัวที
ว ่1
และ 2 เข้าดด้วยกัน และรวมโหลดของหม้อแปลงตัวั ที่ 3 และ 4 เขข้าด้วยกัน ก็จะสามารถปลลดหม้อแปลงไได้ 2
ตัว เป็ นการรใช้งานหม้อแปลงให้
แ
มีจุดทํางานที่มีประสิสิ ทธิภาพที่สูงขึ้น และลดการรสู ญเสี ยโดยไ ม่จาํ เป็ น

รู ปที่ 2.55-3 ผลการตรววจวัดเพือ่ ลดกาารใช้หม้อแปลลง
า
างลล่างนี้
หากต้องกาารหาประสิ ทธิภาพของหม้อแปลง สามารถถคํานวณได้จากสมการข้
ประสิ ทธิภาพ =

กําลังงไฟฟ้ าทีจ่ ่ าย
กําลังไฟฟ้ าทีจ่ ่ าย + กําลังไฟฟ้ าทีเ่เสี ยไปขณะทีไ่ ม่มมีโหลด + กําลังั ไฟฟ้ าทีเ่ สี ยไปปขณะมีโหลด

ประสิ ทธิ ภาาพสู งสุ ดจะเกิดขึ้นเมื่อ Copperr Loss = Iron LLoss

ประสิ ทธิภาพทั้งวัน =

กําลังไฟฟ้ าทีจ่จ่ าย x ชั่วโมงทีจ่จ่ ายไฟฟ้ าในแต่ละวัน
(กําลังไฟฟ้ฟ้ าทีจ่ ่ าย x ชั่วโมงทีทีจ่ ่ ายไฟฟ้าในแต่ ละวัน) +(กําลังไฟ
ฟฟ้ าสู ญเสี ยขณะไม
ไม่ มโี หลด x 24) +
(กําลังไฟฟ้ฟ้ าสู ญเสี ยขณะมีโโหลด
ห x ชั่วโมงทีจ่ ่ ายไฟฟ้าในแต่ ละววัน)
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อนึ่ ง โดยปกติแรงดันของระบบไฟฟ้าจําหน่ ายในรอบวันอาจจะไม่คงที่นกั เพราะพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในระบบไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้ าอย่างสมํ่าเสมอ อี กทั้งทางฝั่ งระบบไฟฟ้ าแรงตํ่า ก็มีการเปิ ดใช้งาน
อุปกรณ์ หรื อเครื่ องจักรที่อาจจะไม่คงที่เช่นกัน เป็ นผลให้แรงดันไฟฟ้า ณ จุดใช้งานอาจจะมีค่าแรงดันใช้งาน
ไม่ตรงกับค่าในทางทฤษฎี ซึ่ งในทางปฏิบตั ิแล้ว วิศวกรไฟฟ้าจะออกแบบให้ระบบมีค่าแรงดันไฟฟ้าสู งกว่าค่า
แรงดันใช้งานในทางทฤษฎี เพื่อต้องการเผื่อแรงดันตกในสายไฟในช่ วงที่มีการใช้กระแสมากๆด้วย ดังนั้น
จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ ทําให้ผลการตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าในโรงงานหรื ออาคารมักจะพบว่า บ้างก็มีแรงดัน
เกินแรงดันใช้งานไปมาก บ้างก็มีแรงดันเกินแรงดันใช้งานไปน้อย และมีในบางกรณี ที่แรงดันใช้งานใกล้เคียง
กับแรงดันใช้งาน
สําหรั บระบบไฟฟ้ าของประเทศไทยนั้น ค่าแรงดันใช้งานตามปกติ (ตามทฤษฎี ) คือ ระบบไฟฟ้ า 3 เฟส มี
ค่าแรงดันใช้งานอยูท่ ี่ 380 V และระบบไฟฟ้า 1 เฟส มีค่าแรงดันใช้งานอยูท่ ี่ 220 V ในกรณี ที่ตรวจวัด
แรงดันไฟฟ้ า ณ ตําแหน่ งปลายสายไฟ หรื อตําแหน่ งที่ห่างจากตูค้ วบคุมไฟฟ้ ามากๆ แล้วพบว่า แรงดันเกิ น
แรงดันไปจากแรงดันใช้งานมาก การสู ญเสี ยในระบบก็จะมีค่ามากตามไปด้วย เป็นผลให้มีการสู ญเสี ยในสาย
และในหม้อแปลงมากขึ้นอีกด้วย
การแก้ไขสามารถทําได้โดยตรวจวัดแรงดันฟ้ าที่ปลายสาย หลายๆ ตําแหน่ ง และหลายช่ วงเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากพบว่าในช่ วงเวลาที่มีการใช้ ไฟฟ้ ามากๆแล้ว แรงดันในระบบยัง เกินจากแรงดันใช้ ง านไปมาก
มาตรการอนุรักษ์พลังงานอันหนึ่งที่พึงกระทําได้ คือ ลดแรงดันไฟฟ้ า โดยสามารถปรึ กษากับการไฟฟ้าในพื้นที่
เพื่อใช้บริ การปรับลด Tap ของหม้อแปลงให้มีแรงดันไฟฟ้าด้านแรงตํ่าลดลง หรื อในกรณี ที่สถานประกอบการ
มีระบบรองรับการปรับ Tap หม้อแปลงได้อยูแ่ ล้ว ก็อาจจะดําเนินการได้เอง อย่างไรก็ดี เนื่องจากแรงดันไฟฟ้า
ในรอบวันมี ค่าไม่คงที่ ตามปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าที่ ไม่แน่ นอน และแต่ละพื้นที่ ๆให้บริ การของการไฟฟ้ าก็มี
พฤติกรรมของแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมือนกัน จึงยากที่จะคํานวณให้ประจักษ์ว่าจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้เท่าใดแน่
(สามารถคํานวณตามทฤษฎีพอเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ แต่ก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริ งได้
บ้าง) เพราะผลประหยัดที่ชดั เจนที่สุด คือผลประหยัดจากการตรวจวัดเป็ นระยะเวลานานๆ มาตรการนี้ จึ ง
เหมาะที่จะเป็ นมาตรการประเภทที่ไม่ตอ้ งลงทุนมากนัก เพื่อลดความเสี่ ยงจากความไม่แน่นอนของการคํานวณ
2.6 การลดค่ าความต้ องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด และการบริหารพฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้ า
เนื่องจากค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสู งสุ ด หรื อค่าความต้องการพลังไฟฟ้าที่ได้กล่าวถึงมาแล้วก่อนหน้านี้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายที่ผใู ้ ช้ไฟส่ วนใหญ่ตอ้ งการจะลดเป็ นอย่างมาก ดังนั้น ในการบริ หารจัดการการใช้ไฟฟ้าจึงควรสังเกต
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าไว้เป็ นสําคัญ โดยเครื่ องมือที่ดีในการประกอบการพิจารณาคือ กราฟแสดงพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าเป็ นรายสัปดาห์ (Weekly Load Curve) เพื่อจะได้ทราบว่าช่วงเวลาใด เป็ นช่ วงเวลาที่มีการใช้ ไฟฟ้ า
ค่ อนข้ างสู งและควรหลีกเลีย่ งการใช้ งานอุปกรณ์ พร้ อมๆกัน นอกจากนี้ ยังทําให้ทราบอีกว่าวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเป็ นเช่นไร เมื่อพิจารณาประกอบกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าแล้ว จะได้ทราบว่าในช่วงเวลา
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ใดความต้อองการพลังไฟฟฟ้าแพง จะได้ทํทาการหลีกเลี่ยยงเสี ย (สําหรับอั
บ ตรา TOD) หรื อ ในช่วงเววลาใดค่าไฟฟ้ฟ้าต่อ
หน่วยแพง จะได้ทาํ การหหลีกเลี่ยง (สําหรั
ห บอัตรา TOOU) ดังนั้น หากทราบโครง
ห
งสร้างค่าไฟฟ้ฟ้าของโรงงานหรื อ
อาคารที่รับบผิดชอบ และมีกราฟแสดงพฤติกรรมการรใช้ไฟฟ้าแล้ว ก็จะช่วยให้้การวางแผนลลดค่าไฟฟ้าเป็ นไป
น
อย่างมีประะสิ ทธิภาพ

รู ปที่ 2.6-1
2 กราฟแสสดงพฤติกรรมกการใช้ไฟฟ้ารายเดือนของโรรงงาน 2 กรณี
พิจารณารู ปปที่ 2.6-1 ซึ่งเป็ป็ นกราฟแสดงพฤติกรรมการรใช้ไฟฟ้าของงโรงงาน 2 กรณ
ณี จะพบว่า
Factory A
หน่ วยไฟฟ้ าที่ใช้
ค่ า Ft
ความต้ องการพลังไฟฟ้าสู
า งสุ ด
ขนนาดหม้ อแปลง
การสู ญเสี
ญ ยในหม้ อแปปลง
ค่ าไฟฟ้ ารวม

Factory B

720,000 เท่ากัน
จ่ายเท่ากั
า น เพราะหน่วยเท่
ว ากัน
1000 kW
3000 kW
Facttory B  Factory A
(เพราะกําลังไฟฟ้
ง าสู งสุ ดทีใช้
่ ไม่เท่ากัน)
Facttory B  Factory A
((No Load Losss ไม่เท่ากัน และะหม้อแปลง ขออง
Factory B ประสิ ทธิ ภาพนน่าจะตํ่ากว่า)
Facttory B  Factory A

า
2 แหห่ งนี้ ใช้พลังงา นไฟฟ้ าเท่ากัน (หน่ วยใช้ไฟเท่ากัน) แต่มมีี ค่าใช้จ่ายรวมไม่
จากตัวอย่าางนี้ จะเห็นว่าโรงงาน
เท่ากัน ดังนนั้น หาก Factoory B สามารถถปรับปรุ งพฤติติกรรมการใช้ไฟฟ้
ไ าได้เหมือน
อ Factory A แล้ว ค่าไฟฟ้าก็
า จะ
ลดลงเพราะค่าความต้องการพลั
ง
งไฟฟ้ฟ้าลดลง แต่ถืออว่าไม่มีการอนนุ รักษ์พลังงานนเกิดขึ้น เพราะะหน่วยไฟฟ้าที่ใช้
ยังคงเท่าเดิม
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ลองงพิจารณาผูใ้ ช้ไฟฟ้าอัตรา TOU
T
รายหนึนึ่ ง จากอัตราค่าไฟฟ้าในรู ปที่ 2.6-2 จะเห็นนว่าค่าไฟฟ้าในช่
ใ วง Peak
(09..00 – 22.00 น. ของวันจันทร์
น ถึงวันศุกร์์ เว้นวันหยุดราชการ ไม่นบั วันหยุดชดเชยย) แพงกว่าช่วง Off Peak
(ช่ววงเวลาที่นอกเหหนือจาก Peakk) กว่า 2 เท่า โโดยเสี ยค่าความต้องการพลังไฟฟ้
ง าเฉพาะชช่วง Peak เท่านัน้ น

รู ปที่ 2.6-2 กราฟแสดงพฤ
ก
ติกรรมการใช้ช้ไฟฟ้ารายวันของโรงงานแห
ข
ห่งหนึ่ง
จากกกราฟจะเห็นว่วา โรงงานแห่ห่ งนี้ ไม่ได้ใช้ป ระโยชน์จากโโครงสร้างค่าไฟฟ้
ไ าเลย เพราาะใช้ไฟในช่วง
ว Peak ซึ่ ง
เป็ นนช่วงค่าไฟแพพงเป็ นหลัก ในนช่วงค่าไฟถูกกไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เลย
ล อีกทั้ง มีพพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าไม่
สมํ่าาเสมอ หากค่าความต้
า
องการรพลังไฟฟ้าสู งงสุ ดคือ ค่า 2300 kW ในช่วงบ่ายดังที่ปรากกฏในรู ป การจจ่ายค่าความ
ต้องงการพลังไฟฟ้ฟ้าในลักษณะนีนี้ ถือว่าไม่คุม้ คค่า เพราะช่วงเวลาอื่นๆในรอบวัน ไม่ได้มมีี การใช้ไฟฟ้าสู
า งกว่า 160
kW
W เลย และช่วงเวลาส่
ง
วนใหญ
ญ่มีการใช้ไฟน้น้อยเสี ยอีกด้วย ดังนั้น หากกต้องการให้ค่าาความต้องการพลังไฟฟ้า
สู งสสุ ดมีค่าลดลง ก็ตอ้ งเพิ่มความสมํ่าเสมอขอองกราฟให้มากขึ้น คือ เกลียการใช้
่ย
งานอุปปกรณ์ให้ใช้งานไม่
า พร้อม
กันใให้ได้มากที่สุด ในกรณี ของงโรงงานที่เปิ ดดทํางานตลอด 24 ชัว่ โมง จะสามารถบริ หาารพฤติกรรมกการใช้ไฟฟ้า
ได้งง่ายกว่าโรงงานนที่ทาํ งาน 8-110 ชัว่ โมงต่อวัน ในทํานองงเดียวกันอาคารสํานักงานขอองส่ วนราชกาารจะบริ หาร
พฤตติ กรรมการใชช้ไฟฟ้ าให้สมํ่าเสมอได้ยากกกว่าอาคารธุ รกิ
ร จหรื อโรงพพยาบาลที่ มีชั่ว โมงการทํางานต่
ง อวันที่
มากกกว่า
หมายเหตุ ผูเ้ ชี่ ยวชาญแนะนํ
ว
าให้
ใ พิจารณาคววามคุม้ ค่าในการจ่ายค่าความมต้องการพลังงไฟฟ้าสู งสุ ดจากค่
จ า Load
Facctor (ค่าเฉลี่ยต่อค่าสู งสุ ด) ว่ามี
า ค่าเท่าใด หาากมีค่าตั้งแต่ 0.9
0 ขึ้นไป ถือว่า่ คุม้ ค่าที่จะใช้ช้อตั รา TOU
ในกกรณี ของโรงงงานขนาดใหญ
ญ่ที่มีการติดตั้งงเครื่ องวัดคอยยเฝ้าดูการใช้พลั
พ งงานของกรระบวนการผลิลิตย่อยหรื อ
โรงงงานย่อย และะสามารถทราบกราฟแสดงงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ อาจจะบริ หาารการใช้ไฟฟ้าได้ดงั รู ปที่
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2.6-3 โดยยกราฟทางขวาาคือกราฟแสดงพฤติกรรมกาารใช้ไฟฟ้าในรอบวัน ซึ่งได้ด้มาจากการเอาากราฟของโรงงงาน
ย่อยทั้ง 4 บบวกกัน ซึ่ งจะะเห็นได้ว่าควาามต้องการพลัลังไฟฟ้ามีค่าสู ง เมื่อทําการบบริ หารระบบ โโดยมีการย้ายเวลา
การทํางานของโรงงานย่อยที่ 3 (ถือว่ามีการใช้ไฟฟ้าาเท่าเดิมและเหหมือนเดิม) ใหห้ทาํ งานเร็ วขึ้นนจะพบว่าหลังการ
ง
ปรับปรุ งกาารทํางานกราฟฟทางขวามีค่าความต้
ค องการพพลังไฟฟ้าลดลลงอย่างเห็นได้ด้ชดั

รู ปที่ 2.6-3 แสดงการลดคค่าความต้องกาารพลังไฟฟ้าสู งสุ ดด้วยการย้ย้ายเวลาการทําางาน
ในพื้นที่ ให้บริ การของกการไฟฟ้ าส่ วนภู
น มิภาคในปัั จจุ บนั กรณี ของผู
ข ใ้ ช้ไฟฟ้ารายใหญ่
า
ทางงการไฟฟ้ าได้ด้เริ่ ม
โครงการพัพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบบอัตโนมัติ หหรื อระบบ Auutomatic Metter Reading (AMR) โดยยการ
ไฟฟ้าเป็ นผูล้ งทุนติดตั้งเคครื่ องวัดให้ แลล้วมีการส่ งข้ออมูลการใช้ไฟฟฟ้าผ่านระบบ GPRS หรื อ GGSM เข้าไปยังศูนย์
ข้อมูลของการไฟฟ้ าทุกๆ 15 นาที ทั้งนี
ง ้ ผู้ใช้ ไฟสา มารถเข้ าไปดูข้ อมูลประวัติตกิ ารใช้ ไฟฟ้ าขของตนเองได้ด้ ทาง
เว็บไซต์ ตลลอดเวลา โดยมีมีการปรับปรุ งข้
ง อมูลอย่างต่ออเนื่อง (Real Time)
T ดังตัวอย่างในรู ปที่ 2..6-4 และ 2.6-5 ซึ่ ง
อาจเป็ นปรระโยชน์ต่อการรบริ หารจัดการการใช้ไฟฟ้าได้พอสมควร โดยที่ผใู ้ ช้ไฟไม่ตอ้ งลงทุน
2-40

คูมื่ มอื ผู้รับผิดชอบด้ าานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รู ปที
ป ่ 2.6-4 แสดดงหน่วยใช้ไฟฟ้า (kWh) ผ่านระบบ
น
AMRR ของผูใ้ ช้ไฟฟ้ฟ้ารายหนึ่ง

รู ปที
ป ่ 2.6-5 ความมต้องการพลังไไฟฟ้าสู งสุ ดผ่านระบบ
า
AMRR ของผูใ้ ช้ไฟฟฟ้ารายหนึ่ง
จากกรู ปที่ 2.6-4 จะะเห็นว่าการใช้ช้ไฟฟ้าในช่วงงวันหยุด (วันอาทิ
อ ตย์) หน่วยไฟฟ้าที่ใช้มีคค่าลดลงตํ่ากว่าปกติ หาก
โรงงงานแห่ งนี้ ตอ้ งการใช้ประโโยชน์จากโครงงสร้างค่าไฟฟ้้าแบบ TOU ก็อาจจะพิจารรณาลดการทํางานในช่
า
วง
Peaak เพื่อมาเพิ่มการทํ
ม
างานในนวันอาทิตย์แททน เพื่อลดค่าใช้
ใ จ่ายลง เพราาะช่วง Off PPeak ค่าไฟถูกกว่
ก าในช่วง
Peaak มาก นี่กเ็ ป็ นอี
น กช่องทางหหนึ่งที่กระทําไดด้
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จะเห็นได้วว่่า หากมีขอ้ มูลที
ล ่ดีเพียงพอ การบริ
ก หารจัดกการการใช้ไฟฟ้ฟ้าก็สามารถพิจารณาได้อย่างงมีตรรกะที่ชดเจน
ดั
แต่กค็ วรมีขข้อมูลที่มากเพีพียงพอที่จะยืนยันแนวความคิคิดใหม่ๆได้
คําถาม จากกข้อมูลข้างล่างนี้ Factory X และ Factory Y ใช้กาํ ลังไฟฟฟ้า 1,000 kW เท่ากัน จงพิจ ารณาว่ามีความ
แตกต่างขอองการใช้ไฟฟ้าที
า ่เกิดขึ้นอย่างไร
ง

ตอบ
 Faactory X ใช้พลังงานเท่ากับ Factory Y เพพราะมีการใช้กํกาํ ลังไฟฟ้า 1000 kW เท่ากัน ความต้องกาาร
พลังไฟฟ้าจึงเท่ากัน
 หากทํางานด้วยจํานวนชัว่ โมงงที่เท่ากันแล้ว หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (kWh) ก็จะเท่
จ ากันด้วย แต่ Factory X
มีค่าตัวประกอบบกําลังไฟฟ้าสงกว่
สู า Factoryy Y เพราะใช้กาลั
าํ งไฟฟ้า P = S หรื อ Cos  =
ขณะที่ Factory Y ใช้กาํ ลังไฟฟฟ้า P = 0.5 S หรื อ Cos  =

P
S

P
S

=1

= 0.5

 Factory Y ต้ตองเสี ยค่าตัวประกอบกํ
ป
าลังไฟฟ้า (ค่าปรับ)
บ อย่างแน่นอน
อ
ก
่ไหลผ่ผ่านหม้อแปลงงและสายไฟจึง
 เพพราะ Factory Y ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าาค่อนข้างตํ่า กระแสที
มากกว่าจึงมีการรสู ญเสี ยในระบบส่ งจ่ายที่มาากกว่า
 จะะเห็นว่า Factoory Y ใช้กาํ ลังไฟฟ้
ไ าในหน่ว ย kVA มากกวว่า Factory X ถึง 2 เท่า ดังนั้น Factory Y จึง
ต้อ้ งใช้หม้อแปลลงขนาดใหญ่กว่
ก า Factory X อย่างน้อย 2 เท่
เ าด้วย (เงินลงทุ
ล นด้านระบบบไฟฟ้าก็ไม่
เทท่ากัน)
 เพพราะ Factory Y ใช้หม้อแปลลงขนาดใหญ่กกว่า จึงมี No Load
L Loss มากกกว่าด้วย
 Faactory Y น่าจะะมีค่าไฟฟ้าแพพงกว่า Factoryy X
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2.7 การพิจารณาเพื่อคัดเลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสม
มาตรการอนุ รักษ์พลังงานมีท้ งั มาตรการที่ไม่ตอ้ งลงทุนและมาตรการที่ตอ้ งลงทุน และในแต่ละมาตรการมี
กิจกรรมหรื อทางเลือกในการอนุรักษ์พลังงานมากมาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและ
ได้ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด จําเป็ นจะต้องมีการศึกษาและพิจารณาความเป็ นไปได้และศักยภาพในการดําเนิ น
กิจกรรม โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมหรื อมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เรื่ องทีค่ วรพิจารณา
รายละเอียดการพิจารณา
กิจกรรมที่มีการประหยัดพลังงานมากจะเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่า
1. ผลการประหยัดพลังงาน
กิจกรรมที่ประหยัดพลังงานได้นอ้ ยกว่า
กิจกรรมใดที่มีเงินลงทุนตํ่าหรื อไม่จาํ เป็ นต้องใช้เงินลงทุน แต่มีผลการประหยัด
2. เงินลงทุนทีใ่ ช้
พลังงานมากถือเป็ นมาตรการที่มีความน่าสนใจที่จะดําเนินการมาก
3. ระยะเวลาคืนทุนและอายุการใช้ กิจกรรมใดที่มีระยะเวลาคืนทุนสั้นเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานถือเป็ น
มาตรการที่น่าสนใจ เนื่องจากหลังจากที่คืนทุนแล้วผลการประหยัดพลังงานที่
งานของอุปกรณ์
ได้คือกําไร
กิจกรรมที่ดาํ เนินการง่ายและใช้ระยะเวลาน้อยอีกทั้งไม่กระทบกับกระบวนการ
4. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ผลิตของโรงงานจัดเป็ นมาตรการที่น่าสนใจ
กิจกรรมที่ตอ้ งใช้คนมากมักจะเป็ นกิจกรรมที่ยงุ่ ยาก
5. กําลังคนทีต่ ้ องใช้
การประเมินเพื่อกําหนดว่ ากิจกรรมใดหรื อทางเลือกใดควรดําเนินการก่ อนหลัง
รู ปแบบการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
สามารถทําให้เห็นลักษณะความซับซ้อน และศักยภาพเบื้องต้นของแต่ละกิจกรรม
1. การประเมินเบื้องต้ น
ซึ่ งกิ จกรรมที่ เปลี่ ยนวิธีทาํ งานได้ง่าย ลงทุนตํ่าและส่ งผลกระทบต่อด้านอื่ นๆ ตํ่า
สามารถลงมือปฏิบตั ิได้ในทันทีและอาจไม่จาํ เป็ นต้องศึกษาประเมินละเอียดในขั้น
ต่อไป ควรได้รับการพิจารณาเป็ นระดับต้น
สามารถทําการประเมินโดยการทดลองจริ งในบางส่ วนของการผลิต หรื อศึกษาจาก
2. การประเมินทางเทคนิค
มาตรการที่ประสบความสําเร็ จแล้วจากบริ ษทั อื่นหรื อความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ควรพิจารณาข้อเสนอหรื อกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าการลงทุนมากที่สุดและ
3. การประเมินทาง
มีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุด
เศรษฐศาสตร์
วิธีการประเมินแบบง่ายและเป็ นที่นิยมคือการประเมินจากระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ซึ่ งสามารถ
คํานวณได้ดงั นี้
ระยะเวลาคืนทุน (ปี ) =
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2.8 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ากําลังนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อหา
สิ่ งผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ าทีต่ ้ น
ทางและปลายทางทีไ่ กลทีส่ ุ ด

2. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ าในแต่
ละเฟสทีร่ ะบบรวม
3. ตรวจสอบค่ าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้ า (PF)

4. ตรวจสอบภาระของหม้ อ
แปลงไฟฟ้ าขณะรับภาระสู ง

5. ตรวจสอบมีหม้ อแปลงชุ ดใด
ไม่ ใช้ งานแต่ มีการต่ อ
ไฟฟ้ าแรงสู งเข้ า

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ขณะที่อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในโรงงาน  ปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่ออกจาก
ทํางานเต็มที่ แรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์
หม้อแปลงลง
ใช้ไฟฟ้าไกลที่สุดควรอยูใ่ นช่วง
 เพิ่มขนาดสายไฟฟ้าถ้า
380-390 Volt เพราะเป็ นแรงดันที่
แรงดันไฟฟ้าต้นทางและปลายทาง
อุปกรณ์ไฟฟ้ามีประสิ ทธิภาพสู ง
ต่างกันมาก
กระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสไม่ควร
 จัดการย้ายโหลดให้เกิดการสมดุล
แตกต่างกันเกิน 10% เพื่อลดการ
สู ญเสี ยในระบบสายส่ ง
ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าของระบบ  ปรับปรุ งคาปาซิเตอร์ถา้ บางส่ วน
รวมไม่ควรตํ่ากว่า 0.90 เพราะจะทํา
ชํารุ ด
ให้เกิดการสู ญเสี ยในระบบสายและ  เพิม่ เติมขนาดคาปาซิเตอร์ถา้ ไม่พอ
หม้อแปลงไฟฟ้า
 ติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่ระบบรวมถ้า
ไม่มี
 ติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่อุปกรณ์ที่มี
ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าตํ่า
หม้อแปลงควรรับภาระใกล้เคียง
 ภาระตํ่ากว่าพิกดั มากควรย้าย
60% ของพิกดั โดยนําแรงดัน
โหลดไปใช้หม้อแปลงชุดอื่นหรื อ
ไฟฟ้าคูณกับกระแสไฟฟ้าเป็ น kVA
เปลี่ยนไปใช้หม้อแปลงขนาด
เทียบกับพิกดั
เหมาะสม
หม้อแปลงที่ไม่ใช้งานควรปลด
 ปลดไฟฟ้าแรงสู งของหม้อ
ไฟฟ้าแรงสู งออกเพื่อลดการสู ญเสี ย
แปลงชุดที่ไม่ได้ใช้งาน
ในแกนเหล็ก
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2.9 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้ มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

การแล้ ว ดําเนินการ

ไม่ พร้ อม
ดําเนินการ
เพราะ…

1. การติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า
2. การติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่ระบบรวม
3. การลดแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม
4. การลดจํานวนการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า
5. การสมดุลกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟส
6. การใชหม้อแปลงในจุดที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
7. การลดฮาร์โมนิกส์ที่เกิดในระบบ
8. การเลือกใช้หม้อแปลงในขนาดที่เหมาะสม
9. การใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
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2.10 โปรแกกรมการวิเคราาะห์ มาตรการออนุรักษ์ พลังงาาน
เพื่อลดควาามยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการออนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปปรแกรม Micrrosoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมมูลเบื้องต้น และข้
แ อมูลตรวจวัดกรอกลงใในช่ องว่าง โปปรแกรมจะคํานวณผลการอ
า
อนุ รักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ททันที
มาตรการทีที่ 1 การปรับลดแรงดันไฟฟ้าด้ วยการปรับบแทป
1. หลักการรและเหตุผล
หม้อแปลงไฟฟ้าจะมีอุปกรณ์ปรับตั้งแรงดั
แ นไฟฟ้าด้า้ นออก หรื อแทปได้
แ
5 ระดับ ห่ างกันประะมาณ 10 โวลต์
่า
เพื่อสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายภาายในโรงงานเหหมาะสมไม่วาโรงงานจะตั
ง ใ่ กล้สถานีนจ่ายไฟของกาาร
้งอยู
ไฟฟ้าหรื ออยู่ปลายทางก็ก็ตาม แต่โดยททัว่ ไปมักไม่ไดด้ปรับแทปให้ห้เหมาะสม โดดยทัว่ ไปแรงดั นั ด้านออกขออง
หม้อแปลงควรมีค่า 380 โวลต์
โ แต่จากกการตรวจวัดในนโรงงานมักอยูใ่ นช่วง 390 ถึง 410 โวลต์ ์ ซึ่ งแรงดันทีสู่สูง
ห
ล้วนนใช้กาํ ลังไฟฟ้ฟ้ า
เกิ นไปนี้ จจะทําให้กาํ ลังสู ญเสี ยในแกนเหล็กของหหม้อแปลงสู งขึ้น มอเตอร์ หลอดไฟ
เพิ่มขึ้นทั้งสิ้ น ดังนั้นถ้าแรงดั
แ นไฟฟ้ าในโรงงานสู
ใ
งงกว่าเกณฑ์ดงกล่
งั าวควรพิจารณาปรับแททปให้เหมาะสม
ว อ อุปกรณ์์ไฟฟ้าที่อยูไ่ กลลจากตูจ้ ่ายไฟไไม่ควรมีแรงดันั ตํ่ากว่า 370 โวลต์
ทั้งนี้สิ่งที่ตอ้ งพิจารณาด้วยคื

รู ปที่ 2.10-1 หม้
ห อแปลงที่จะปรับเเทป
รู ปที่ 2.10-22 แทปหลังจากกปรับ
2. สมการทีทีใ่ ช้ ในการวิเครราะห์
ในการคํานนวณที่แสดงนี้จะคิ
จ ดเฉพาะกําลั
า งสู ญเสี ยในแแกนเหล็กหม้อแปลงที
อ
่ลดลงงเท่านั้น เนื่อง จากกําลังไฟฟ้ฟ้า
ของมอเตออร์และไฟฟ้าแสสงสว่างที่ลดลลงขึ้นอยูก่ บั อุปปกรณ์น้ นั ไม่สามารถประเมิ
ส
นได้ตรงๆ
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
ค ทางเทคคนิค
2.1.1 พลังงงานสู ญเสี ยในแกนเหล็กลดลลง (kWh/y)
= พลังงไฟฟ้าสู ญเสี ยในแกนเหล็
ย
กทีท่พิกดั (kW) x ชัว่ โมงการใชช้งานต่อปี (h/yy) x
((แรรงดันไฟฟ้าทาางออกหม้อแปปลงเดิม (Volt..) / แรงดันไฟฟ้
ไ าทางออกหม้อแปลงใหหม่ (Volt.))2 - 1)
1
2.2 การวิเคคราะห์ การลงทุทุน
2.2.1 ระยะะเวลาคืนทุน (yy)
P = ค่าใช้จ้ ่ายในการปรับั แทป (฿) / ค่าพลังงานไฟฟฟ้าที่ลดลง (฿/yy)
PB
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า

ตรวจวัดต้ นทาง
แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
กําลังไฟฟ้า
ตัวประกอบกําลัง

MDB

=
=
=
=

V
A
kW

V

ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
ที่จุดใช้งานไกลสุด

M
รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ขนาดพิกดั หม้อแปลง
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานใน 1 ปี
1.3 Core Loss ของหม้อแปลงที่พิกดั โหลด
1.4 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับ TAB หม้อแปลงไฟฟ้า
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 แรงดันทุติยภูมิใ ช้งานจริ ง ณ.จุดไกลสุ ด
2.2 แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(ที่ทางออกหม้อแปลง)
2.3 พิกดั แรงดันไฟฟ้าที่ปรับลดลง
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ค่า Core Loss ของหม้อแปลงหลังปรับลด
แรงดันลดลง
LCN = LCR x h x ((V R/V N)2-1)
3.2 คิดเป็ นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี
CS = LCN x CE
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = C / CS

RT
h
LCR
CE
C
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ข้ อมูล

kVA 1,000.00
h/y 8,760.00
kW
1.75
฿/kWh 3.00
฿ 2,500.00

VA
VR
VN

V
V
V

395.00
400.00
380.00

kWh/y

LCN

1,656.15

฿/y

CS

4,968.45

PB

y

0.50

แหล่งทีม่ า
ของข้ อมูล

spect เครื่ อง

ตอนที่ 2 บททีที่ 2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

มาตรการทีที่ 2 การย้ ายโหลลดหม้ อแปลง
1. หลักการรและเหตุผล
กําลังสู ญเสีสี ยในแกนเหล็กหม้อแปลงขขนาด 1,000 kkVA มีค่าประะมาณ 1.75 กิโลวั
โ ตต์ และ 22,000 kVA มี
ค่าประมาณ
ณ 2.8 กิ โลวั
ล ตต์ ซึ่ งมี ขนาดประมาณม
น
มอเตอร์ 2 แรงม้า และ 4 แรงม้า ตามลําดดับ เปิ ดทํางาน
ตลอดเวลาา ดังนั้นในการรจ่ ายไฟฟ้ าที่ใช้
ใ หม้อแปลง หลายชุ ดและแต่ละชุ ดมีภาระน้อยมากๆ จะทําให้กาํ ลัง
สู ญเสี ยเหล่ล่านี้เพิ่มขึ้น จึงควรพิจารณาศัศักยภาพในการรย้ายโหลดแลละลดจํานวนหม้อแปลงลง
อย่างไรก็ตาม การย้ายโหหลดหม้อแปลงงไปรวมกับหมม้อแปลงชุดอื่น หากภาระหมม้อแปลงลูกใหหม่สูงเกินไปจจะ
ทําให้กาํ ลังงสู ญเสี ยในตัวนํนาของหม้อแปปลงลูกใหม่สูงงขึ้นมากกว่า กําลังสู ญเสี ยในนแกนเหล็กที่ลลดลงได้ จึงต้อง
อ
ทําการวิเครราะห์ศกั ยภาพในการประหยัยัดพลังงาน ดังงต่อไปนี้

รู ปที่ 2.10-3 หม้อแปลงก่อนย้
อ ายโหลด
รู ปที่ 2.10-4 หม้อแปลงหลั
แ
งย้ายโโหลด
2. สมการทีทีใ่ ช้ ในการวิเครราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
ค ทางเทคคนิค
2.1.1พลังไฟฟ้าสู ญเสี ยขอองหม้อแปลงททุกชุด (kW)
= ผลรววมของ (พลังไฟฟ้
ไ าสู ญเสี ยในนแกนเหล็กขอองหม้อแปลงชุชุดที่ n + (kVA
A ที่จ่ายของหม้ม้อแปลงชุดที่
2
n / kVVA พิกดั ของหหม้อแปลงชุดที่ n) x พลังไฟฟฟ้าสู ญเสี ยในตัวนําของหม้อแปลงชุ
อ
ดที่ nn)
2.2 การวิเคคราะห์ การลงทุทุน
2.2.1 ระยะะเวลาคืนทุน (yy)
่
PB = ค่าใช้จายในการย้
ายโโหลด (฿) / ค่าพลั
า งงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
y)
3. การวิเครราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรรม Excel ในการวิเคราะห์ขอมู
อ้ ลโดยป้อนข้ข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรววจวัดใส่ ในช่อองสี ฟ้า
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พลังไฟฟ้าสู งสุ ดของ TR-1

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-1

………..kW

…………

พลังไฟฟ้าสู งสุ ดของ TR-2

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-2

………..kW

………..
รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ขนาดพิกดั หม้อแปลงไฟฟ้า TR-1
1.2 ขนาดพิกดั หม้อแปลงไฟฟ้า TR-2
1.3 ชัว่ โมงการใช้งานหม้อแปลงในช่วงเวลา On Peak
(09.00 - 22.00 น. จ. - ศ.)
1.4 ชัว่ โมงการใช้งานหม้อแปลงในช่วงเวลา Off Peak
(22.00 - 09.00 น. จ.- ศ., 0.00 - 24.00 น. ส. - อ.
และวันหยุดราชการปกติ)
1.5 Copper Loss ที่พิกดั ของหม้อแปลง TR-1
1.6 Copper Loss ที่พิกดั ของหม้อแปลง TR-2
1.7 Core Loss ที่พิกดั ของหม้อแปลง TR-1
1.8 Core Loss ที่พิกดั ของหม้อแปลง TR-2
1.9 ค่าพลังไฟฟ้า
1.10 ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak
1.11 ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง Off Peak
1.12 ค่าใช้จ่ายในการย้ายโหลดหม้อแปลงมารวมกัน
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 พลังไฟฟ้าสู งสุ ดของ TR-1
2.2 พลังไฟฟ้าสู งสุ ดของ TR-2
2.3 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-1
2.4 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-2
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TR1
TR2
hO

kVA 1,000.00
kVA 2,000.00
h/y 3,380.00

hf

h/y

5,356.00

CP1
CP2
CL1
CL2
CP
CEO
CEf
C

kW
kW
kW
kW
฿/kW
฿/kWh
฿/kWh
฿

12.50
22.50
1.75
2.80
132.93
2.70
1.19
10,000.00

P1
P2
cos1
cos2

kW
kW

400.00
100.00
0.85
0.85

แหล่งทีม่ า
ของข้ อมูล

ตอนที่ 2 บทที่ 2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล

กําลังไฟฟ้าปรากฏ TR-1
กําลังไฟฟ้าปรากฏ TR-2
กําลังไฟฟ้ารี แอกทีฟ TR-1
กําลังไฟฟ้ารี แอกทีฟ TR-2
พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการสู ญเสี ยที่
Core Loss TR-1 ลดลง
ECO = CL1 x hO
ECf = CL1x hf
3.6 พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการสู ญเสี ยที่ Copper Loss
TR-1 ลดลง
EPO = CP1 x (PA1/TR1)2x hO

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

EPf = CP1 x (PA1/TR1)2 x hf
3.7 เมื่อนําโหลดหม้อแปลง TR-2 มารวมกับ TR-1
แล้วกําลังไฟฟ้าปรากฏใหม่จะเป็ น
PAN = (( P1 + P2 )2 + ( PR1 + PR2 )2 )1/2
3.8 พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการสู ญเสี ยที่ Copper Loss
TR-2 เพิ่มขึ้น
CPIO = CP2 x ((PAN/TR2)2 - (PA2/TR2)2) x hO
CPIf = CP2 x ((PAN/TR2)2 - (PA2/TR2)2) x hf
3.9 การสู ญเสี ยที่ลดลงทั้งหมด
EO = ECO + EPO - CPIO
EF = ECf + EPf - CPIf
3.10 คิดเป็ นเงินค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
CSO = EO x CEO
CSF = EF x CEf
3.11 พลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้
PS = CL1 + CP1 x (PA1/TR1)2 - CP2 x ((PAN/TR2)2
- (PA2/TR2)2)

PA1
PA2
PR1
PR2

kVA 470.59
kVA 117.65
kVAR 247.90
kVAR 61.98

ECO
Ecf

kWh/y 5,915.00
kWh/y 9,373.00

EPO

kWh/y 9,356.47

EPf

kWh/y 14,826.41

PAN

kVA

CPIO

kWh/y 6,315.66

CPIf

kWh/y -16.59

EO
EF

kWh/y 8,955.81
kWh/y 24,216.00

CSO
CEF

บาท/ปี 24,135.91
บาท/ปี 28,850.94

PS
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kW

588.24

1.21

แหล่งทีม่ า
ของข้ อมูล
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ร
รายการ

สั ญลักษณ์
ษ หน่ วย

3.12 ค่าพลังไฟฟ้
ไ าที่ประหหยัดได้
EP = PS x 12 x CP
3.13 รวมเงินที
น ่สามารถปรระหยัดได้
S = EP + CSO + CSF
4. การวิเคราะะห์ การลงทุน
4.1 ระยยะเวลาคืนทุน
PB = C / S

ข้ อมูล

EP

บาท/ปี 1,930.14

S

บาท/ปี 54,916.99

PB

y

แหหล่ งทีม่ า
ขอองข้ อมูล

0.18

มาตตรการที่ 3 ปรับปรุ
บ งค่ าตัวปรระกอบกําลัง
1. หหลักการและเหหตุผล
ค่าตัวประกอบกําลัง คือ อัตราสส่ วนของกําลังไไฟฟ้าจริ ง (kW
W) ต่อกําลังไฟฟฟ้าปรากฏ (kkVA) โดยทัวไปควรมี
ว่
ค่า
สู งกกว่า 0.9 หากตัวั ประกอบกําลัลงตํ่า หมายถึง ที่กิโลวัตต์ที่ใช้งานเท่ากัน ต้องมีค่ากําลังั ไฟฟ้าปรากฏฏหรื อ เควีเอ
สู งกกว่า หรื อ กระแแสสู งขึ้นนัน่ เออง ซึ่ งจะมีผลททําให้กาํ ลังสู ญเสี
ญ ยตัวนําของงหม้อแปลง กําลังสู ญเสี ยในนสายส่ งมีค่า
สู งขึ้ น
วิธีแแก้ไขสามารถทําได้โดยติดตัต้ งคาปาซิ เตอ ร์ ขนาดเข้าไปปในระบบ จะสส่ งผลให้เกิดกการประหยัดพลั
พ งงานและ
กระะแสไฟฟ้าที่จ่ายลดลง

รู ปที่ 2.10-5 ค่าตัวประกอบกํ
ว
าลังไฟฟ้าก่อนปปรับปรุ ง รู ปที่ 2.10-6 ค่าตัวประกอบกําลังงไฟฟ้าหลังปรัรับปรุ ง
2. สสมการทีใ่ ช้ ในกการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิ
น เคราะห์ทางเทคนิ
ท
ค
2.1..1 พลังไฟฟ้าสูสญเสี ยในขดลลวดขณะใช้งานนจริ ง (kW)
= พลังไฟฟ้ฟ้าสู ญเสี ยในขดลวดที่พิกดั หหม้อแปลง (kW
W) x (ค่า kVA ขณะใช้งานจริริ ง / ค่า kVA พิกดั ของ
หม้อแปลลง )2

2-51

ตอนที่ 2 บทที่ 2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

2.1.2 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (kWh/y)
= พลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในขดลวดขณะใช้งานจริ ง (kW) x ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี (h/y)
x ((กระแสไฟฟ้าที่ค่า Power Factor เดิม (Amp) / กระแสไฟฟ้าที่พิกดั ) 2 –
(กระแสไฟฟ้าที่ Power Factor ใหม่ (Amp) / กระแสไฟฟ้าที่พิกดั (Amp)2)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าติดตั้ง (Capacitor) (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
แรงดันทุติยภูมิใ ช้งานจริ ง…………..V
ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (PF)

ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (PF)

ก่อนปรับปรุ ง…………..

หลังปรับปรุ ง……………

กําลังไฟฟ้าที่ทาํ ให้เกิดงานจริ ง

Copper Loss ที่พิกดั ของหม้อแปลง

……………….(kW)

……………….(kW)

รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ขนาดพิกดั หม้อแปลงไฟฟ้า
1.2 ชัว่ โ มงการใช้งานหม้อแปลงใน 1 ปี
1.3 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.4 ราคาคะแปซิ เตอร์ รวมค่าติดตั้งต่อ kVAR
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 แรงดันทุติยภูมิใ ช้งานจริ ง
2.2 ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า(Pf)ก่อนปรับปรุ ง
2.3 ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า(Pf)หลังปรับปรุ ง
2.4 กําลังไฟฟ้าที่ทาํ ให้เกิดงานจริ ง
2.5 Copper Loss ที่พิกดั ของหม้อแปลง
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 กระแสไฟฟ้าที่พิกดั
1/2
IR = (kVA R x 1000)/(3 x V A )
3.2 มุมระหว่างกระแสและแรงดันเดิม
3.3 มุมระหว่างกระแสและแรงดันหลังจากปรับปรุ ง
3.4 กําลังรี แอคตีฟของคะแปซิเตอร์
(ขนาดคะแปซิ เตอร์ )
PRC = PA x (tan1 - tan 2)
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kVA R
h
CE
CC
VA
Pf1
Pf2
PA
CL

ข้ อมูล

kVA
1,250.00
h/y
8,760.00
฿/kWh
3.00
฿/kVAR 500.00
V

kW
kW

390.00
0.80
0.90
800.00
2.00

IR
1
2

A

1,850.48
36.87
25.84

PRC

kVAR

212.58

แหล่ งทีม
่ า
ของข้ อมูล

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รายการ

สัญลักษณ์ หน่ วย

3.5 กระแสไฟฟ้าที่ Power Factor เดิม
1/2
IO = (PA x 1000) / (3 x VA x cos 1)
3.6 กระแสไฟฟ้าที่ Power Factor ใหม่
1/2
IN = (PA x 1000) / (3 x VA x cos2)
3.7 Apparent Power ขณะใช้งานจริ ง
kVAA = PA / cos 1
3.8 Copper Loss ของหม้อแปลงขณะใช้งานจริ ง
CLA = CL x (kVAA/kVA R)2
3.9 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ใ น 1 ปี
2
2
ES = CLA x h x [(IO / IR) - (IN / IR) ]
3.10 คิดเป็ นค่าไฟฟ้าประหยัดได้
CS = ES x CE
3.11 เลือก Capacitor ติดตั้งขนาด
เงินลงทุนค่า Capacitor และค่าติดตั้ง
IV = CP x CC
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = IV / CS
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แหล่งทีม่ า
ข้อมูล
ของข้อมูล

IO

A

1,480.39

IN

A

1,315.88

kVAA

kVA

1,000.00

CLA

kW

1.28

ES
CS

kWh/y 7,175.74
฿/y 21,527.22

CP
IV

kVAR 250.00
฿ 125,000.00

PB

y

5.81

ตอนที่ 2 บททีที่ 2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

2.11 กรณีศศึึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบบของมาตรกการอนุ รักษ์พลังงานที่ประสสบผลสําเร็ จในนการอนุ รักษ์พพลังงานที่โรงงงาน
สามารถนําาไปประยุกต์ใช้ชให้เกิดผลการรอนุรักษ์พลังงงานที่เป็ นรู ปธรรมต่
ธ
อไป
กรณีศึกษาที่ 1: การปรับปรุงค่ าตัวประะกอบกําลังไฟฟฟ้ า
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
สถานประกกอบการแห่ งหนึ
ห ่ ง มีการใช้หม้
ห อแปลงไฟฟฟ้า 2 ลูก คือ MDB
M 1 และ MDB
M 2 ทางด้านนทุติยภูมิของหหม้อ
แปลงมีค่าแแรงดันไฟฟ้า 403
4 V และมีค่คา่ เพาเวอร์ แฟคคเตอร์ ค่อนข้างตํ่า คือที่ MDB 1 มีค่า 0.81 และ MDB 2 มีค่า
0.78 จากข้ออมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าขอองโรงงาน มีคค่่าพลังไฟฟ้าสูงสุ
ง ดเฉลี่ย 1,1000 kW
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
เนื่องจากตัวั เก็บประจุไฟฟ้
ฟ าที่ตู ้ MDB ชํารุ ด ทําให้ค่าาเพาเวอร์ แฟคคเตอร์ ต่าํ ส่ งผลลให้ Copper lloss ในหม้อแปลง
แ
ไฟฟ้ าสู ง จึ งทําการการปปรับปรุ งค่าเพพาเวอร์ แฟคเตตอร์ ของหม้อแปลงทั
แ
ก สูงขึ้น โดยยการติดตั้งตัวเก็
ว บ
้ ง 2 ลูกให้
ประจุใหม่ (Capacitor) ที่ Load Centerr ของ MDB 1 และ MDB 2 จะทําให้กระแสไฟฟ้าและ Copper loss ของ
หม้อแปลงไฟฟ้าลดลง
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทําการเปลี่ยน Capacitor ที่ตู ้ MDB 1 และ MDB 2 เพื่อปรับปรุ งค่
ง าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าใให้สูงขึ้นจาก 0.81
และ 0.78 ตตามลําดับให้สงกว่
สู า 0.85
4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
ค่าตัวประกกอบกําลังไฟฟ้ฟ้าที่ตู ้ MDB 1 และ MDB 2 มีค่าเท่ากับ 0.81 และ 0.78 ตามลําดับ ททําให้มีการสูญเสี
ญ ย
พลังงานไฟฟฟ้า

รู ปที่ 2.11-1 แสดงค่าตัวปประกอบกําลังไฟฟ้
ไ าก่อนปรับปรุ
บ ง
5. สภาพหลลังปรับปรุง
ค่าตัวประกกอบกําลังไฟฟ้ฟ้าที่ตู ้ MDB 1 และ MDB 2 มีค่าเท่ากับ 0.90 และ 0.96 ตามลําดับ ททําให้มีการสูญเสี
ญ ย
พลังงานไฟฟฟ้าลดลงประมาณ 91,584.000 kWh/ปี
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รู ปที่ 2.11-2 แสดงงค่าตัวประกอบบกําลังไฟฟ้าหลั
ห งปรับปรุ ง
ข้ อเเสนอแนะ
สถาานประกอบกาารควรตรวจสอบค่าเพาเวอร์ร์ แฟคเตอร์ อย่างสมํ
า ่าเสมอ ถ้ามีค่าน้อยกวว่า 0.85 ให้รีบดํ
บ าเนิ นการ
แก้ไไขทันที
6. กการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ตู ้ M
MDB 1
เปอร์เซ็นต์
น การประหยัยัด
=
[1 - (PFเดิดิม / PFใหม่)2] x 100
=
[1 - (0.811 / 0.90)2] x 1000
สามารถลด Copper loss
=
19 %
หม้อแปลลงขนาด 2,0000 kVA มีการสสู ญเสี ยที่ Coppper loss เท่ากับ 24 kW
kW
พลังไฟฟฟ้าที่ประหยัด
=
24 x 0.199
4.56
kW
=
พลังงานนไฟฟ้าที่ประหหยัด
=
kWที่ประหยัด x ชัว่ โมงทํางานนต่อวัน x วันทํางานต่อปี
=
4.56 x 244 x 300
kWh/ปี
=
32,832
kWh/ปี
จํานวนเงิงินที่ประหยัด
=
32,832.00 x 2.87
บาท/ปี
=
94,227.84
บาท/ปี
ตู ้ MDB 2
=
[1 - (PFเดิดิม / PFใหม่)2] x 100
เปอร์เซ็นต์
น การประหยัยัด
=
[1 - (0.78 / 0.96)2] x 1 00
=
34 %
หม้อแปลลงขนาด 2,0000 kVA มีการรสู ญเสี ยที่ Coppper loss เท่ากับั 24 kW
kW
พลังไฟฟฟ้าที่ประหยัดได้
ไ
=
24 x 0.344
kW
8.16
=
พลังงานนไฟฟ้าที่ประหหยัด
=
kWที่ประหยัด x ชัว่ โมงทํางานนต่อวัน x วันทํางานต่อปี
=
8.16 x 244 x 300
kWh/ปี
58,752
=
kWh/ปี
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จําานวนเงินที่ประหยั
ร ด

=
=
=
=
=
=

รววมพลังงานไฟฟฟ้าที่ประหยัด
รววมจํานวนเงินทีท่ประหยัด
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแททนการลงทุน
เงิงินลงทุน
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้
ง
า
ระะยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

588,752 x 2.87
1668,618.24
322,832 + 58,7522
91,584
944,227.84 + 1688,618.24
2662,846.08

บาาท/ปี
บาาท/ปี
kW
Wh/ปี
kW
Wh/ปี
บาาท/ปี
บาาท/ปี

240,000.00
บาท
6,434.83
บาท/ปี
240,000.00/262,846.08
0.91
ปี

กรณีศึกษาที่ 2: ปรับลดรระดับแรงดันไฟฟฟ้ า
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
สถานประกกอบการแห่ งหนึ
ห ่ ง ติดตั้งหมม้อแปลงไฟฟ้าาขนาด 2,000 kVA จํานวน 3 ชุด ใช้งาน 11 ชัว่ โมงต่อวัน
300 วันต่อปี มีแรงดันไฟฟฟ้าที่จ่ายออกจจากหม้อแปลงงประมาณ 4066 Volts
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
หม้อแปลงไฟฟ้าที่จ่ายแรรงดันไฟฟ้าสู ง Core loss ในตัวหม้อแปลงไฟฟ้าจะสู งตาาม

รู ปที
ป ่ 2.11-3 แสดดงหม้อแปลงไไฟฟ้าที่จะทําการปรั
ก บลดแรงงดันไฟฟ้า
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทํา การตรววจวัด แรงดัน ไฟฟ้ า ที่ ป ลายยทางและทํา กการปรั บ ลดแรรงดัน ที่ จ่ า ยจาากหม้อ แปลงงไฟฟ้ า ลง โดยให้
แรงดันไฟฟฟ้าที่ปลายทางใกล้เคียง 380 Volts จะทําใหห้ประหยัดพลังั งานไฟฟ้าได้้
4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
จากการตรวจสอบแรงดันั ไฟฟ้าปลายททางของหม้อแแปลงไฟฟ้า (หหลังจากรวมโหลดแล้ว) พบบว่ามีแรงดันไฟฟ้า
เท่ากันทั้งสสองชุดที่ 398 Volts ซึ่ งสู งกว่
ก าความต้องกการของอุปกรณ์ที่ 380 Volts มาก และวัดดแรงดันต้นทาางได้
406 Volts
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รู ปที่ 2.11-4 แแสดงตําแหน่งที่จะปรับแรงดัดันไฟฟ้า
5. สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง
ทํากการลดแรงดันไฟฟ้
ไ าที่จ่ายจากหม้อแปลงไฟฟฟ้าลง โดยกาารปรับแทปหมม้อแปลงลง 1 Tap (เท่ากับ 10
1 Volts)
ทําใให้ประหยัดพลลังงานไฟฟ้าประมาณ 2,1300.74 kWh/ ปี
6. กการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2
Core losss TR1 และ TR3
T ลดลง
=
2.378 x [(406/396)
[
-1 ] x 24 x 365 x 2
=
2,130.74
kWh/ ปี
คิดเป็ นเงิงินที่ประหยัดได้
ไ
=
2,130.74 x 3.02
=
6,434.83
บาท/ปี
7.กาารวิเคราะห์ ผลตอบแทนการ
ล
รลงทุน
เงินลงทุน
=
บาท
ด าพลังงานไฟฟฟ้า
=
6,4334.83
บาท/ปี
ประหยัดค่

กรณี
ณีศึกษาที่ 3: ปลดไฟด้
ป
านแรงงสู งของหม้ อแแปลงทีไ่ ม่ ได้ ใช้ งาน
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
สถาานประกอบกาารแห่ งหนึ่งมีการใช้
ก งานหม้ออแปลงไฟฟ้าทัท้ งหมด 7 ลูก พิกดั ติดตั้งรวมม 4,600 kVA สําหรับจ่าย
กระะแสไฟฟ้าให้แก่
แ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างงๆในกระบวนนการผลิต
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากกการสํารวจกาารใช้พลังงานไไฟฟ้าของสถาานประกอบการ พบว่า หม้อแปลงไฟฟ้าขนนาด 500 kVAA จํานวน 3
ลูก ซึ่ งแยกจ่ายพลลังงานไฟฟ้าใหห้แก่เครื่ องผสสมยาง 3 ชุด ซึ่งปั
ง จจุบนั เครื่ องผสมยางได้ชชํํารุ ดไป 1 ชุด และต้องใช้
ระยยะเวลาในการซซ่อมแซมค่อนข้
น างมาก ส่ งผผลให้หม้อแปลลงไฟฟ้าไม่ได้จ้ ่ายโหลดจํานนวน 1 ลูก ทําให้
ใ เกิดความ
สู ญเสี ยในแกนเหล็กของหม้อแปลงตลอดเวลลา
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
เนื่ อองจากการใช้งานหม้
ง
อแปลงงไฟฟ้ าโดยที่ไไม่ได้จ่ายโหลลด เป็ นการสิ้นเปลื
น องพลังง านไฟฟ้าในรู ปของความ
สู ญเสี ยในแกนเหหล็กของหม้อแปลง
แ (No Loaad Loss; Coree Loss) ดังนั้น ถ้าสามารถปปลดไฟฟ้าด้านแรงสู
น งของ
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หม้อแปลงดังกล่าวได้ จะทําให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสถานประกอบการ โดยมีข้ นั ตอนในการดําเนิ นการ
ดังนี้
1) ตรวจสอบแผนผังระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) ของโรงงาน เพื่อศึกษาการทํางานจ่ายโหลดของหม้อ
แปลงไฟฟ้าแต่ละลูก
2) ดําเนินการปลด Drop-out Fuse ด้านแรงสู งของหม้อแปลงที่ไม่ได้ใช้งานออก
3) วิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
หม้อแปลงขนาด 500 kVA ที่ไม่ได้ใช้งานในการจ่ายโหลดให้แก่เครื่ องจักรแล้ว แต่ไม่ได้ปลดไฟฟ้าด้านแรงสู ง
ออก ทําให้เกิดความสู ญเสี ยในแกนเหล็กของหม้อแปลง
5. สภาพหลังปรับปรุง
หลังจากดําเนินการปลดไฟฟ้าด้านแรงสู งของหม้อแปลงขนาด 500 kVA ทําให้สามารถลดความสู ญเสี ยในแกน
เหล็กของหม้อแปลงประมาณ 9,636 kWh/ปี
ควรมีแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานอย่างสมํ่าเสมอ และอาจต้องจัดทําระบบการตรวจเช็คสภาพ
ของหม้อแปลงไฟฟ้าชุดที่ปลดด้านแรงสู งออก เพื่อป้องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวหม้อแปลงเมื่อไม่ได้
ใช้งานเป็ นระยะเวลานานๆ
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พิกดั ติดตั้งหม้อแปลง
=
500
kVA
กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในแกนเหล็ก (Core Loss) =
1.10
kW
ระยะเวลาการใช้งาน
=
24
ชัว่ โมง/วัน
จํานวนวันทํางาน
=
365
วัน/ปี
=
8,760
ชัว่ โมง/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
=
3.37
บาท/kWh
ค่าความสู ญเสี ย Core Loss ในหม้อแปลง = Core loss rated x ชัว่ โมงใช้งานหม้อแปลง
(ก่อนปรับปรุ ง)
=
1.1 x 24 x 365
=
9,636
kWh/ปี
ปลด Drop-out Fuse ด้านแรงสู งของหม้อแปลงที่ไม่ได้ใช้งานออก
กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยที่ลดลง
=
1.10
kW
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
=
9,636
kWh/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
=
9,636 x 3.37
=
32,473.32
บาท/ปี
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
บาท
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
=
32,473.32
บาท/ปี

2-58

คูมื่ มอื ผู้รับผิดชอบด้ าานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

กรณี
ณีศึกษาที่ 4 : การแก้
ก ไขชุ ด Power Factor Controller
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
สถาานประกอบกาารผลิตชิ้นส่ วนพลาสติ
น
กภายยในรถยนต์ มีการใช้
ก หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดด 630 kVA
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากกการตรวจสอบบการทํางานของชุด Capacittor Bank ของงหม้อแปลงขนนาด 630 kVAA พบว่าชุด Coontroller ใน
ระบบบมีปัญหา ทําให้
า ไม่สามารถถควบคุมค่า PPower Factor ของระบบได้้ ซึ่ งจากผลการรตรวจวัดพบวว่าค่า Power
Facctor ของระบบมีค่าเท่ากับ 0.81

C
ของระบบส่ งจ่าย
รู ปที่ 2.11-5 ชุด Poower Factor Controller
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
ดําเนนินการจัดซื้อชุชด Power Facctor Controllerr ชุดใหม่เพื่อเปปลี่ยนแทนชุดเก่าที่มีปัญหา โดยคาดว่าหลลังการแก้ไข
จะสสามารถเพิ่มค่า Power Factor ของระบบจาาก 0.81 เป็ น 0.95
0 ได้
4. สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง
สามมารถเพิ่มค่า Poower Factor ของระบบจาก 0.81 เป็ น 0.95

2-59

ตอนที่ 2 บทที่ 2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

1. ข้อมูลเบื้องต้ น
1.1 ขนาดพิกดั หม้อแปลงไฟฟ้า
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานหม้อแปลงใน 1 ปี
1.3 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.4 ค่าอุปกรณ์และค่าดําเนินการเปลี่ยน
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 แรงดันทุติยภูมิใ ช้งานจริ ง
2.2 ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า(Pf)ก่อนปรับปรุ ง
2.3 ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า(Pf)หลังปรับปรุ ง
2.4 กําลังไฟฟ้าที่ทาํ ให้เกิดงานจริ ง
2.5 Copper Loss ที่พิกดั ของหม้อแปลง
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 กระแสไฟฟ้าที่พิกดั
IR = (kVAR x 1000)/(31/2 x VA)
3.2 มุมระหว่างกระแสและแรงดันเดิม
3.3 มุมระหว่างกระแสและแรงดันหลังจากปรับปรุ ง
3.4 กําลังรี แอคตีฟของคะแปซิเตอร์
(ขนาดคะแปซิเตอร์)
PRC = PA x (tan1 - tan 2)
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แหล่งทีมา
ข้อมูล
ของข้ อมูล

kVAR kVA 630.00
h
h/y 8,760.00
CE ฿/kWh 2.87
฿ 15,000.00
CC
VA
Pf1
Pf2
PA
CL

V

kW
kW

390.00
0.81
0.95
210.00 ตรวจวัด
6.50

IR
1
2

A

932.64
35.90
18.19

PRC

kVAR

83.01

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค (ต่ อ)

รายการ

สัญลักษณ์ หน่ วย

3.5 กระแสไฟฟ้าที่ Power Factor เดิม
1/2
IO = (PA x 1000) / (3 x VA x cos 1)
3.6 กระแสไฟฟ้าที่ Power Factor ใหม่
1/2
IN = (PA x 1000) / (3 x VA x cos2)
3.7 Apparent Power ขณะใช้งานจริ ง
kVAA = PA / cos 1
3.8 Copper Loss ของหม้อแปลงขณะใช้งานจริ ง
2
CLA = CL x (kVAA/kVA R)
3.9 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ใ น 1 ปี
2
2
ES = CLA x h x [(IO / IR) - (IN / IR) ]
3.10 คิดเป็ นค่าไฟฟ้าประหยัดได้
CS = ES x CE
3.11 จํานวนการเปลี่ยน
เงินลงทุนค่า Capacitor และค่าติดตั้ง
IV = CP x CC
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ประหยัดค่าไฟฟ้า
=
ระยะเวลาคืนทุน
=
=

IO

A

383.78

IN

A

327.23

kVAA

kVA

259.25

CLA

kW

1.10

ES
CS

kWh/y 1,631.55
฿/y 4,682.55

no
IV

1.00
Unit
฿ 15,000.00

15,000.00
บาท
4,682.55
บาท/ปี
15,000/4,682.55
3.20
ปี
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กรณีศึกษาที่ 5 : การลดกการใช้ หม้ อแปลลงไฟฟ้ า
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
หม้อแปลงไฟฟ้าของโรงงงานมีท้ งั หมดด 3 ชุด ขนาด 11,600 kVA 2 ชุด และขนาดด 800 kVA 1 ชุ ด แต่โรงงานนมีค่า
ความต้องกการพลังไฟฟ้าสู งสุ ดไม่เกิน 1,000 kW เท่าานั้น ดังนั้นหม้ม้อแปลงจึงมีขนาดใหญ่มากกเมื่อเทียบกับความ
ค
ต้องการพลัลังไฟฟ้า
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
เนื่ องจากมีการลดการผลิลิตลง ทําให้หม้มอแปลงแต่ละะชุดรับภาระน้น้อยลง เกิดความสู ญเสี ยในหหม้อแปลงสู ง และ
หม้อแปลงมีประสิ ทธิภาพพตํ่า จึงเห็นว่าควรทํ
า
าการรววมภาระของหม้อแปลงให้อยูใ่ นชุดเดียว โโดยเลือกรวมภภาระ
ของหม้อแปลงขนาด 1,6600 kVA ทั้ง 2 ชุดเข้าด้วยกักัน เนื่ องจากตูค้ วบคุมอยูต่ ิดกัน ไม่ตอ้ งเสีสยค่าเดินสายไฟสู ง
มากนัก

รู ปที่ 22.11-6 ตู ้ MDBB
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
1. ตรวจวัดภาระของหม้อแปลงททั้ง 2 ชุด
2. ทําํ การรวมภาระะของหม้อแปลลงเข้าด้วยกัน
3. ทําํ การปรับปรุ งค่
ง า Power Facctor ให้เหมาะสสม
4. สภาพหลลังปรับปรุง
5. การวิเครราะห์ ทางเทคนินิค
ข้ อมูลเบื้อองต้ น
สถานที่ :

ตู ้ MDB หม้อแปลง TRR2 และ TR3 อาคารไลน์ฟอกย้
อ อม

พิกดั ติดตั้งั หม้ อแปลง TR3
T

1,600

kVA

กําลังไฟฟ้ฟ้าสู ญเสี ยในแกกนเหล็ก (Corre Loss)

2.89

kW
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กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในขดลวด (Copper Loss)

20.64

kW

โหลดที่วดั ได้

110

kW

เพาเวอร์แฟกเตอร์

0.81

พิกดั ติดตั้ง หม้ อแปลง TR2

1,600

kVA

กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในแกนเหล็ก (Core Loss)

2.89

kW

กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในขดลวด (Copper Loss)

20.64

kW

โหลดที่วดั ได้

489

kW

เพาเวอร์แฟกเตอร์

0.91

ระยะเวลาการใช้งาน

20

ชัว่ โมง/วัน

จํานวนวันทํางาน

300

วัน/ปี

ระยะเวลาการใช้งาน

6,000

ชัว่ โมง/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

2.62

บาท/kWh

ก่ อนปรับปรุง
ภาระโหลดหม้อแปลง TR3 (kVA load)

110 / 0.81
135.80

kVA

ค่าความสู ญเสี ยในหม้อแปลง TR3
Core loss rated ´ ชัว่ โมงใช้งานหม้อแปลง

Core Loss

2.89 * 24 * 365
25,316.40

kWh/ปี

Copper Loss rated ´ (kVA load / kVArated)2

Copper Loss

´ ชัว่ โมงจ่ายโหลดของหม้อแปลง
20.6 * (135.80 / 1,600)^2 * 20 * 300
892.11
ความสู ญเสี ยรวม

kWh/ปี

25,316.40 + 892.11
26,208.51

ภาระโหลดหม้อแปลง TR2 (kVA load)

kWh/ปี

489 / 0.91
537.36

ค่าความสู ญเสี ยในหม้อแปลง TR2
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Copper Loss rated ´ (kVA load / kVArated)2

Copper Loss

´ ชัว่ โมงจ่ายโหลดของหม้อแปลง
20.6 * (537.36 / 1,600)^2 * 20 * 300
13,968.56
kWh/ปี
หลังปรับปรุง : (ยกเลิกหม้อแปลง TR3 ขนาด 1,600 kVA โดยนําโหลดไปรวมกับหม้อแปลง TR2 ขนาด
1,600 kVA )
ภาระโหลดรวม (Active Power)

110 + 489
599

ภาระโหลดรวม (Apparent Power)

kW

135.80 + 537.36
673.16

เพาเวอร์แฟกเตอร์หลังรวมโหลด

kVA

kW / kVA = 599.00 / 673.16
0.89

ค่าความสู ญเสี ยในหม้อแปลง TR2 ใหม่ที่มีโหลด
เพิ่มขึ้น
Copper Loss rated ´ (kVA load / kVArated)2

Copper Loss

´ ชัว่ โมงจ่ายโหลดของหม้อแปลง
20.6 * (673.16 / 1,600)^2 * 20 * 300
21,920.86

kWh/ปี

ผลการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสี ยลดลง

26,208.51 + 13,968.56 - 21,920.86

คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

18,256.22

kWh/ปี

0.0016

ktoe/ปี

18,256.22 * 2.62
บาท/ปี

47,831.28
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

80,000

ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น

80,000.00 / 47,831.28
1.67

2-64

บาท
ปี

คูมื่ มอื ผู้รับผิดชอบด้ าานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

กรณี
ณีศึกษาที่ 6 : การปรั
ก บปรุงระะบบส่ งจ่ ายไฟฟฟ้ า
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
โรงงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต์
ส่
มีการใช้ไฟฟ้าอัตรา TOD จากการตรวจส
จ
สอบการใช้พลังั งานไฟฟ้าขอองอาคาร 11
และะจากการสํารววจที่ตู ้ MDB ของหม้
ข
อแปล ง 1,000 kVVA พบว่าคาาปาซิ เตอร์ ที่ติดดตั้งอยูท่ ี่ตูเ้ สี ย อ่านค่าตัว
ประะกอบกําลังไฟฟฟ้าได้ 0.8 และะแรงดันไฟฟ้าาที่ Tap จากหมม้อแปลงมีค่า 410
4 V
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากกการสํารวจที่ตูตู ้ MDB พบว่า ค่าตัวประกอบบกําลังไฟฟ้าตํ่าและแรงดันไฟฟ้
ไ ามีค่าสู ง

รู ปที่ 2.11--7 ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าและแรงดั
า
นไฟฟ้าก่อนปรับบปรุ ง
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
ติดตตั้งระบบควบคคุมแรงดันไฟฟ้ฟ้าและปรับค่าตตัวประกอบกําลั
า งไฟฟ้าให้มค่ี าเหมาะสมกักับภาระใช้งานน
4. สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง
โรงงงานได้ทาํ การติดตั้ง Power Force (ระบบคควบคุมแรงดันไฟฟ้
น าและปรัรับค่าตัวประกออบกําลังไฟฟ้า)า จะช่วย
เพิม่มค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
ฟ
และลดดการสู ญเสี ยพพลังงานไฟฟ้าในระบบลงได้
ใ
้

รู ปที่ 2..11-8 การติดตั้ง Power Forcce
5. กการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จากข้อมูลการตรวจวัดก่
ด อนและหลังงการปรับปรุ งของโรงงาน
ข
พบว่
พ า
ก่อนนปรับปรุ ง
แรงดันไฟฟ้
ไ า 410 V, ค่คา PF = 0.8, ค่ าพลังไฟฟ้าอ่านค่
า าได้ 360 kW
k
หลังงปรับปรุ ง
แรงดันไฟฟ้
ไ า 394 V, ค่คา PF = 0.9, ค่ าพลังไฟฟ้าอ่านค่าได้ 320 kW
k
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พลังไฟฟ้าที่ลดลลง

= 360-320
kW
W
= 40
kW
W
พลลังงานไฟฟ้าประหยั
ป
ด = 40 kW x 16 hhr x 300 วัน
= 192,000
kW
Wh/ปี
= 192,000 x 2.776 บาท/ปี
บาาท/ปี
= 529,920
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแททนการลงทุน
ติดตั้ง Powwer Force รวมมเป็ นเงิน 1,500,000 บาท
ระยะเวลาคืคืนทุน
= 1,500,000
1
/ 6666,744
= 2.25
2 ปี

กรณีศึกษาาที่ 7 : การปรัรับลดแรงดันไฟฟ้
ไ าของหม้ม้ อแปลงไฟฟ้า
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน

จากการตรรวจสอบระบบบส่ งจ่ายไฟฟ้้า พบว่ามีหม้อ้ แปลงไฟฟ้าจํ
า านวน 4 ชุด ที่มีแรงดันไไฟฟ้าด้านทุตยภู
ิย มิ
สู งกว่า 4000 โวลต์ และแแรงดันที่โหลลดมอเตอร์ไกลสุ ดลดลงจากต้นทางไม่เกิน 10 โวลต์

รูปที2่ ..11-9 แสดงหหม้อแปลงไฟฟ้า

รูปที2.11-10
2่
แสดงงแรงดันไฟฟ้าาทMDB4-

2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง

การที่แรงดดันสูงเกินไปสส่ งผลให้เกิดการสู
ก ญเสี ยในนแกนเหล็กขอองหม้อแปลงมากขึ้น อีกททั้งประสิ ทธิภาพ
ภ
ของอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าบาางชนิด เช่น มอเตอร์ที่รับโหลดตํ่า มีประสิ ทธิภาพลดลง
า
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน

ในการปรับบลดแรงดันไฟฟ้
ไ ามีผลต่อกํกาลังไฟฟ้าที่ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ลดลง โดยมีข้นั ตอนกาารดําเนินการ
ดังนี้
1.ตรวจวัดดค่าแรงดันไฟฟฟ้าของหม้อแปลงที
แ
่มีแรงดดันไฟฟ้าด้ายทุติยภูมิสูงก่อนและหลั
อ
งปปรับลด
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2.ทํทําการบันทึกค่คาพลังงานไฟฟฟ้าของหม้อแแปลงแต่ละชุชดทุกวันก่อนและหลังปรับบลด
3.ตรวจสอบค่าแรงดั
แ นไฟฟ้าที่ปลายทางระะหว่างเฟสควรอยูป่ ระมาณ 380 โวลท์หหรืื อระหว่างเฟฟสกับ
นิ วตรอลควรออยูท่ ี่ 220 โวลทท์ (ควรตรวจสสอบอ้างอิงกับั พิกดั แรงดันไฟฟ้
น าของอุปปกรณ์)
4.สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง
สสามารถปรับลดแรงดั
ล
นไฟฟฟ้าที่หม้อแปลลงได้ 4 ชุด โดดยที่ระดับแรงงดันไฟฟ้าปลลายทางยังอยูทีท่ ่รี ะดับที่
เหมมาะสมกับพิกดั ของอุปกรณ
ณ์ปลายทาง และเครื่ องจักรยั
ร งสามารถทํางานได้ปกติ
บริ เวณตรรวจวัด
แรงดั
แ นไฟฟ้าเเฉลี่ย แรงงดันไฟฟ้าเฉลีลี่ย จํานววน Tap ที่ปรับลด
บ
ก่อนปรับ
หลังปรับ
MDB--1-2
407
396.5
1
MDB--1-5
410
397.5
1
MDB--4-4
407
399
1
MDB-W
W/H-1
407
396
1

รูปที2่ .11-111 แสดงการปรับลดแรงดันไฟฟ้
น า
5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิ
ท
ค
ก่อนนปรับลดแรงดันไฟฟ้า
วันที่
7/9/20006
8/9/20006
11/9/20006
12/9/20006
13/9/20006

MDB - 1 - 2

MDB - 1 - 5

MDB
M -4-4

MDB - W/H
W -1

kWh
5,120.000
5,680.000
5,600.000
5,440.000
5,360.000

kW
Wh
2,4550.00
2,7554.00
2,4557.00
2,2889.00
2,2330.00

kWh
648.00
744.00
768.00
288.00
792.00

kWhh
600.000
792.000
744.000
648.000
720.000
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ก่อนปรับลดแรงดันไฟฟ้ า
วันที่
MDB - 1 - 2
kWh
14/9/2006
5,600.00
15/9/2006
5,200.00
18/9/2006
5,120.00
19/9/2006
5,280.00
20/9/2006
5,200.00
AVERAGE
5,420.00

MDB - 1 - 5
kWh
2,201.00
2,295.00
2,017.00
2,014.00
1,971.00
2,300.78

MDB - 4 - 4
kWh
792.00
744.00
696.00
696.00
792.00
741.33

MDB - W/H - 1
kWh
744.00
720.00
744.00
744.00
744.00
733.33

MDB - 1 - 5
kWh
2,211.00
2,715.00
2,637.00
2,423.00
1,874.00
2,175.00
2,110.00
2,230.00
2,244.00
2,428.00
2,260.14
1.8%

MDB - 4 - 4
kWh
720.00
744.00
696.00
696.00
696.00
696.00
672.00
744.00
768.00
720.00
726.86
2.0%

MDB - W/H - 1
kWh
720.00
744.00
696.00
720.00
720.00
720.00
768.00
696.00
696.00
792.00
720.00
1.8%

หลังปรับลดแรงดันไฟฟ้า
วันที่
3/10/2006
4/10/2006
5/10/2006
6/10/2006
9/10/20069
10/10/2006
12/10/2006
17/10/2006
18/10/2006
19/10/2006
VERAGE
คิดผลประหยัดเป็ น %

MDB - 1 - 2
kWh
5,520.00
5,840.00
5,840.00
5,840.00
5,280.00
5,680.00
5,520.00
5,200.00
5,280.00
5,200.00
5,333.33
1.6%
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จากข้อมูลย้อนหลังคิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้เฉลี่ยต่อเดือนของแต่ละ MDB ดังนี้
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

ค่าเฉลี่ยต่อเดือน

414,667

449,875

40,640

62,864

คิดเป็ นพลังงานที่ประหยัดได้ = [(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
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้ = 600,363 บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 8 : การปรับปรุงค่ าเพาเวอร์ แฟกเตอร์ ในระบบไฟฟ้า
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 4 ลูก พิกดั ติดตั้งรวม 4,000 kVA โดยที่ค่าความต้องการ
กําลังไฟฟ้าสู งสุ ดโดยเฉลี่ยของโรงงานอยูท่ ี่ประมาณ 2,000 kW
2.ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการสํารวจพบว่าหม้อแปลงแต่ละชุดมีค่าตัวประกอบกําลัง(PF.) ค่อนข้างตํ่า ซึ่ งมีผลทําให้หม้อแปลง
ไฟฟ้ าต้องรั บภาระจ่ายกระแสไฟฟ้ าสู งขึ้น และก่ อให้เกิ ดความสู ญเสี ยในสายไฟและขดลวดของหม้อ
แปลงไฟฟ้าสู งขึ้น
หม้อแปลงไฟฟ้า
TR#1
TR#2

ขนาด
(kVA)
1,000
1,000

กําลังไฟฟ้าใช้งานเฉลี่ย
(kW)
324
340
2-69

ค่า PF
ก่อนปรับปรุ ง
0.86
0.80
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2.ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่อนปรับปรุ
บ ง (ต่ อ)
หม้อแปลงไฟฟฟ้า
TR#3
TR#4

ขนนาด
(kVVA)
1,0000
1,0000

กําาลังไฟฟ้าใช้งานเฉลี่ย
(kW)
596
500

ค่า PPF
ก่อนปรับบปรุ ง
0.844
0.822

รูปที
ป 2่ .11-12 ค่าเพาเวอร์
า
แฟกกเตอร์ของระบบไฟฟ้าภายยในโรงงาน
3.แนวคิดแและขั้นตอนกการดําเนินงานน
ทําการตรววจสอบการทํางานของคาปปาซิเตอร์และอุปกรณ์ชุดคววบคุมต่างๆ ว่วามีความผิดปปกติหรื อไม่ เพื่อทํา
การปรับปปรุ งแก้ไขต่อไป หากอุปกรณ์ต่างๆทํางานนได้ตามปกติติ แสดงว่าขนาดคาปาซิเตออร์เดิมของระบบบไม่
เพียงพอ ต้องดําเนิ นกาารติดตั้งชุดคาาปาซิ เตอร์ เพิ่ มเติมเข้าไปใในระบบ โดยยออกแบบให้ห้ได้ค่า PF เท่ากับ
0.95
4.สภาพหลลังปรับปรุง
ดําเนิ นการรซ่อมแซมอุปกรณ์
ป ต่างๆทีชํ่ ารุ ดและเปลีลี่ยนคาปาซิเตอร์
ต ตวั ใหม่ทดแทนตัวที่เสี ย หรื อติดตั้งคาปา
ง
ซิเตอร์ เพิ่มมเข้าไปในระบบไฟฟ้าที่ตู้ MDB ของหหม้อแปลงไฟฟฟ้าแต่ละลูก เพื่อให้ได้ค่า PF = 0.95 ซึ่งจะ
สามารถช่ชวยลดกระแสสไฟฟ้ าที่จ่ายโดยหม้
ย
อแปปลงไฟฟ้ าลงไได้ และส่ งผลลทําให้ค่าคว ามสู ญเสี ยในนหม้อ
แปลงไฟฟ้ฟ้าลดลง
ขนาด
ค่า PPF ค่า PFF ประหยยัด
คิดเป็ป็ นเงิน
หม้อแปลลง
พลังงาน
ไฟฟ้า
(kVVA)
ก่อน
หลัง
kWhh
(บบาท)
TR#1
1,0000
0.886
0.95
2,620.880
8,0445.86
TR#2
1,0000
0.880
0.95
5,316.448
16,3 21.59
TR#3
1,0000
0.884
0.95 11,082.24 34,0022.48
TR#4
1,0000
0.882
0.95
9,584.664
29,4424.84
รวม
4,0000
28,604.16 87,8 14.77
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4.สภาพพหลังปรับปรุรุง (ต่ อ)

รูปที2่ .11-13 ค่าเพาเวอร์แแฟกเตอร์ของระบบไฟฟ้าหลั
ห งการปรับปปรุ ง
5.การวิเคราะห์ ทางเททคนิค
สถานที่ : ตู ้ MD
DB หม้อแปลงง TR#3
ข้ อมูลลเบื้องต้ น (ตัวอย่
ว างการคํานวณ)
น
= 1,000
kVA
พิกดั ติดตั้ง
kW
กําลังไไฟฟ้าสูญเสี ยในแกนเหล็ก (Core Loss)
= 1.95
kW
กําลังไไฟฟ้าสูญเสี ยในขดลวด (CCopper Loss))
= 13.5
วัน/ปี
จํานวนนวันทํางาน
= 312
ชัว่ โมง/วัน
ระยะเเวลาการใช้งาน
า
= 24
ชัว่ โมง/ปี
= 7,488
บาท/kWh
ค่าไฟฟฟ้าเฉลี่ย
= 3.07
ก่อนปปรับปรุง
kW
กําลังไไฟฟ้าใช้งานเฉลี่ย
= 596
ตัวประกอบกําลัง (cosθ
(
1)
= 0.84
องศา
มุม θ1
= 32.86
ตัว
kVA11
= kW / cosθ
= 596 / 0.84
kVA
= 709.52
Coppeer Loss 1
= Copper Loss at Full loaad x (kVA1 / kVArated)2
= 13.5 x (7099.52 / 1,000) 2
= 6.80
kW
หลังปปรับปรุง ติดตั้งคาปาซิเตอรร์ให้ได้ค่าตัวปประกอบกําลังั เท่ากับ 0.955
ตัวประกอบกําลัง (cos
( θ2)
= 0.95
องศา
มุม θ22
= 18.19
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5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค (ต่ อ)
หาขนาดคาปาซิเตอร์ จากสมการ
kVAR

=
=
=
=
=
=
=
=
=

เลือกใช้คาปาซิเตอร์ขนาด
จํานวน
kVA2

=
=

kW x (tan θ1 - tan θ2)
596 x (tan 32.86 - tan 18.19)
189.08
50
4
kW / cos θ2
596 / 0.95
627.37
Copper Loss at Full load x
(kVA2 / kVArated)2
13.5 x (627.37 / 1,000)2
5.31

=
=
=
=
=

6.80 - 5.31
1.48
1.48 x 7,488
11,082.24
11,082.24 x 3.07

=
=
=
=
=
=

4
10,000
4 x 10,000
40,000
40,000.00 / 34,022.48
1.18

Copper Loss 2

ผลการประหยัด
กําลังไฟฟ้าสูญเสี ยลดลง
พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสี ยลดลง
คิดเป็ นเงินที่ประหยัด
6.การวิเคราห์ ผลตอบแทนการลงทุน
จํานวนคาปาซิเตอร์ท้ งั หมด
ราคาคาปาซิเตอร์รวมค่าติดตั้งประมาณ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น

2-72
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kVAR
ตัว
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กรณ
ณีศึกษาที่ 9 : การรวมโหลลดหม้ อแปลงไไฟฟ้ า
1.ความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
โรงงงานติดตั้งใช้ช้งานหม้อแปลลงไฟฟ้าขนาาด 1,000 kVAA จํานวน 2 ตัตว ซี่งหม้อแ ปลงทั้งสองชุชุดมีโหลด
ค่อนนข้างน้อยเนื่องจากติ
อ
ดตั้งเผืผือ่ ขยายโรงงาน
2.ปัปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่อนปรับปรุง
หม้อ้ แปลงจะสู ญเสี
ญ ยในแกนเหล็กตลอดเวลาในปริ มาณ
ณที่เท่ากันโดยยไม่ข้ ึนอยูก่ บั ภภาระ
3.แนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินงาน
จากกการสํารวจรวบรวมข้อมูลการใช้
ล
พลังงงานไฟฟ้าในรรอบปี ที่ผา่ นมมาของโรงงานนพบว่ามีความต้องการ
พลังั ไฟฟ้าสู งสุ ดที
ด ่ 500 kW หรื
ห อ 575 kVAA คิดเป็ น 288.75 % ของขขนาดติดตั้งหมม้อแปลงไฟฟ้ฟ้าทั้งหมด
จึงมีแนวคิดที่จะรวมโหลดหม
ะ
ม้อแปลงทั้งสสองตัวเข้าด้วยกันเพื่อใช้งานหม้
า อแปลงงไฟฟ้าเพียงชุชุดเดียวให้
เต็มมประสิ ทธิภาพพ โดยดําเนินการดังนี้
1) ตตรวจวัดโหลดดเดิมของหม้อแปลงไฟฟ้
อ
าาทั้งสองตัวก่อนการปรั
อ
บปรุ ง
2) ดดําเนินตัดหม้อแปลงไฟฟ้
อ
า Tr.2 ออกจากระบบและนนําโหลดมารววมไว้กบั หม้ออแปลง Tr.1
3) คคํานวณเปรี ยบเที
บ ยบการสูญเสี
ญ ยพลังงานนก่อนและหลังั การปรับปรุง

รูปที2่ .11-14 การรติดตั้งหม้อแแปลงไฟฟ้าแลละแสดง Singgle Line การตต่อ Tie Bus
4.สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง
รวมมโหลดหม้อแปลงไฟฟ้
แ
าทัท้ ง 2 ชุ ดมาใชช้งานที่หม้อแปลงไฟฟ้
แ
า Tr.1
T และ ตัดดหม้อแปลงไฟฟ้ า Tr.2
ออกกจากระบบโดยการปลดฟิฟิ วส์ทางด้านแแรงสู งออก และนํ
แ าโหลดของหม้อแปลลง Tr.2 เดิมไปรวมกั
ไ
บ
หม้อ้ แปลงไฟฟ้า Tr.1 โดยผ่านทาง Tie Brreaker ที่มีการรติดตั้งไว้แล้ว
5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิ
ท
ค
ข้ อมมูลเบื้องต้ น หม้
ห อแปลงไฟฟ้า Tr.1 และ Tr.2 ขนาดพิพิกดั 1,000 kV
VA 3 Ph 50 HHz 22 kV- 4000/230 V
ขนาดพิกดั หม้อแปลง
แ (kVAraated)
= 1,000 kVA
k
การรสู ญเสี ยในแกกนเหล็กหม้อแปลง (IFL) = 1.6 kW
W
การรสู ญเสี ยในแกกนเหล็กหม้อแปลง (CuL) = 13.5 kW
W
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ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
= 3.50
ระยะเวลาการทํางาน
= 24
จํานวนวันทํางาน
= 300
ก่อนการปรับปรุ ง
หม้อแปลง Tr.1วัดโหลดหม้อแปลง Tr.1 ได้
โหลด (kVA-actual1)
การสู ญเสี ยในแกนเหล็ก Tr.1 (IFL1)

คิดเป็ นค่าใช้จ่าย
การสู ญเสี ยในขดลวด Tr.1 (CuL1)

คิดเป็ นค่าใช้จ่าย

บาท/kWh
h/d
d/y
= 200 kW 0.86 PF ที่ 400 V
= 200 kW / 0.86 PF (หรื อ 200 - j118.67)
= 232.55
kVA
= 1.6
kW
= 1.6 kW x 24 h/d x 365 d/y
= 14,160
kWh/ปี
= 14,160 kWh/ปี x 3.50 บาท/kWh
= 49,560
บาท/ปี
= 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
= 5,256 kWh/ปี x 3.50 บาท/kWh
= 18,396
บาท/ปี

หมอแปลง Tr.2
วัดโหลดหม้อแปลง Tr.2 ได้ = 180 kW 0.9 PF ที่ 400 V = 180 kW / 0.9 PF (หรื อ 180 - j87.17)
โหลด (kVA-actual2)
= 200
kVA
การสู ญเสี ยในแกนเหล็ก Tr.2 (IRL2)
= 1.6
kW
= 1.6 kW x 24 h/d x 365 d/y
= 14,160
kWh/ปี
คิดเป็ นค่าใช้จ่าย
= 14,160 kWh/ปี x 3.50 บาท/kWh
= 49,560 บาท/ปี
การสู ญเสี ยในขดลวด 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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คิดเป็ นค่าใช้จ่าย

= 3,888 kWh/ปี x 3.50บาท/kWh
= 13,608 บาท/ปี
รวมการสู ญเสี ยทั้งสองส่ วนจากทั้งสองหม้อแปลง
กําลังไฟฟ้าสูญเสี ย
= 1.6 + 0.73 + 1.6 + 0.54
= 4.47 kW
พลังงานสู ญเสี ย
= 14,160 + 5,256 + 14,160 + 3,888
= 37,464 kWh/y
คิดเป็ นค่าใช้จ่าย
= 37,464 kWh/ปี x 3.50 บาท/kWh
= 131,124 บาท/ปี
หลังการปรับปรง
นําโหลดของหม้อแปลงทั้งสองตัวมารวมไว้กบั หม้อแปลง Tr.1
การสู ญเสี ยในแกนเหล็ก Tr.1 (IRL1)
= 1.6
kW
= 1.6 kW x 24 h/d x 365 d/y
= 14,160 kWh/ปี
คิดเป็ นค่าใช้จ่าย
= 14,160 kWh/ปี x 3.50 บาท/kWh
= 49,560 บาท/ปี
รวมโหลด (Tr.1 + Tr.2)
= (200 -j118.67) + (180 — j87.17)
การสู ญเสี ยในขดลวด 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
คิดเป็ นค่าใช้จ่าย
= 63,504 บาท/ปี
รวมการสู ญเสี ยทั้งสองส่ วนของหม้อแปลง Tr.1
กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ย
= 1.6 + 2.52 = 4.12 kW
พลังงานสู ญเสี ย
= 14,160+18,144 = 32,304 kWh/ปี
คิดเป็ นค่าใช้จ่าย
= 32,304 kWh/ปี x 3.50 = 113,064 บาท/ปี
ผลการประหยัดพลังงาน
พลังงานไฟฟ้าสู ญเสี ยลดลง
=พลังงานไฟฟ้าสู ญ!สี ยกก่อนปรับปรุ ง-พลังงานไฟฟ้าสู ญเสี ยหลัง
ปรับปรุ ง
= 37,464 - 32,304 kWh/ปี
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คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ค่าดําเนินการ
ระยะเวลาคืนทุน

= 5,160
kWh/ปี
= 5,160 kWh/y x 3.50
= 18,060
บาท/ปี

= 4,000
บาท
= 4,000 / 18,060
= 0.22
ปี
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. การไฟฟ้ าทั้งนครหลวงและภูมิภาค ได้ จําแนกประเภทของผู้ใช้ ไฟฟ้ าเป็ น 8 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 บ้านอยูอ่ าศัย
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร
ประเภทที่ 7 กิจการสู บนํ้าเพื่อการเกษตร
ประเภทที่ 8 ผูใ้ ช้ไฟฟ้าชัว่ คราว
2. องค์ ประกอบของโครงสร้ างค่ าไฟฟ้ าของผู้ใช้ ประเภทที่ 3 – 5
ประเภทผู้ใช้ ไฟฟ้ า
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
3.1 อัตราปกติ
3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการ
ใช้ (TOU Tariff)
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน
(TOD Tariff)
4.2 อัตราตามช่วงเวลาของการ
ใช้ (TOU Tariff )
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
5.1 1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน
(TOD Tariff)
5.2 อัตราสําหรับผูใ้ ช้ที่ยงั ไม่ได้

ค่ าพลังงาน
ค่ า
ค่ า
มีเกณฑ์
ค่ าDemand
(ค่ า kWh)
PF บริการ ค่ าไฟขั้นตํ่า




























































หมายเหตุ
Demand 30 - 999 kW

Demand ≥1,000 kW

กิจการโรงแรมและ
กิจการให้เช่า
พักอาศัย

ติดตั้งมิเตอร์TOU
3. การพิจารณาด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและการบริหารต้ นทุน อาจตั้งข้ อสั งเกตเป็ นประเด็นต่ างได้ ดงั นี้
 ถ้ามีการอนุรักษ์พลังงาน หน่ วยใช้ ไฟ (kWh) ก็จะลดลง ค่าใช้จ่ายก็จะลดลง
 ถ้ามีการควบคุมพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าให้สมํ่าเสมอได้ ค่ า Demand ก็น่าจะลดลง ค่าใช้จ่ายก็อาจจะลดลง
 ถ้ามีการบริ หารระบบไฟฟ้ าได้ดี ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า (PF) มีค่าสู งกว่า 0.85 ตลอดเวลา ก็ไม่ ควร
จะต้ องจ่ ายค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า (เป็ นค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้)
 ถ้ามีการอนุ รักษ์พลังงานแล้วเป็ นผลให้หน่ วยใช้ไฟ (kWh) ลดลงแล้วค่า Ft ที่จ่ ายก็จ ะลดลง รวมถึง
ภาษีมูลค่ าเพิม่ (VAT) ก็จะลดลงด้ วย
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4. การอนุรักษ์ พลังงานคืออะไร
อ

5. พืน้ ฐานววงจรไฟฟ้ ากระแสสลับทีค่ วรทราบ

Z = R + j XL มีมุมอยูร่ ะหหว่าง 0 ถึง + 90  ทําให้ห้ I Lag V มีมมอยู
ุม ร่ ะหว่าง 0  ถึง - 90 
Z = R - j XC มีมุมอยูร่ ะหหว่าง 0 ถึง - 90  ทําให้ I Lead V มีมมอยู
ุม ร่ ะหว่าง 0  ถึง + 90 
6. กําลังไฟ ฟ้ าในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้าากระแสสลับมีกาํ ลังไฟฟ้า 3 ชนิด (3 หน่ว ย) ปกติจะคํานวณเฉพาะขน
น
นาด มีรายละเเอียดดังนี้
 Averagge Power (P) หน่วยเป็ น W คํานวณได้จากก P  V  I  Cos บ้า้ งก็เรี ยกว่า Reeal Power
 Reactiive Power (Q)) หน่วยเป็ น VAAr คํานวณได้จ้ าก Q  V  I  Sin
 Apparrent Power (S) หน่วยเป็ น VA
V คํานวณได้ด้จาก S  V  I  P 2  Q 2
 กําลังไไฟฟ้าในหน่วย W คือกําลังไฟฟ้าที่ทาํ ให้เกิ ดงาน สามารถเอามาใช้ประะโยชน์ได้ เป็ นนเลขจํานวนจริริ ง
ต่างกับบกําลังไฟฟ้าในนหน่วย VAr ที่เป็ นจํานวนจิจินตภาพ (เป็ นเลขจํ
น านวนทีสมมุ
่ส ติข้ ึน) เอาามาใช้ทาํ งาน
ไม่ได้
 ถ้าระบบบใช้กาํ ลังไฟฟ้าในหน่วย VAr
V มาก VA ก็จะมาก หมายความว่ากระแแสในระบบมาาก เป็ นผลให้ม้ ี
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การสู ญเสี ยในนรู ปของ I R ในหม้อแปล งและสายไฟมมาก
 หม้อแปลงมีพิพกดั กําลังเป็ น VA กรณี ที่ตวั ประกอบกําลัลงไฟฟ้ามีค่าตํา่ํ อาจมองอีกกมุมหนึ่งได้วา่ ระบบใช้
กําลังไฟฟ้าเป็ป็ น VA มาก แต่
แ ได้กาํ ลังไฟฟ้ฟ้าเป็ น W น้อย หากหม้อแปปลงจ่ายไฟเต็มมพิกดั ก็จ่ายโหหลดได้นอ้ ย
กว่ากรณี ที่ VA
V เท่ากัน แต่ตัตวประกอบกําาลังไฟฟ้ามีค่าสูสง (มีค่าเข้าใกล้ 1)
7. กการปรับปรุงค่ าตั
า วประกอบกํกําลังไฟฟ้ า (Poower Factor Correction)
C
การรปรับปรุ งค่าตัวั ประกอบกําลัลงไฟฟ้า โดยททัว่ ไปแล้วสามมารถทําได้โดยใส่ C ขนานนกับโหลด หรืรื อขนานกับ
แหลล่งจ่าย
ในกกรณี ที่ตอ้ งการรปรับปรุ งค่าตัวั ประกอบกําลังไฟฟ้า จาก PF
P 1 เป็ น PF 2 สามารถคําน วณพิกดั กําลังของตัวเก็บ
ประะจุในหน่วย VAr
V ได้จากสมกการข้างล่างนี้
PF 1 

kW
 Cos
C 1
kVA1

Tan  1 

Q1
P

,

PF 2 

, Tan
T 2 

Q1 = P x tan 1 = kW
W x tan 1

kkW
 Cos  2
kV
VA 2
Q2
P

Q2 = P x tan 2 = kW
W x tan 2
ป (kVar) =
ขนาาดของตัวเก็บประจุ

Q1 - Q2 = kW tan 1 - kW tan 2
= kW (tan 1 – tan 2)

การรปรับปรุ งค่าตัวั ประกอบกําลังไฟฟ้าให้สูงขึ้น สามารถช่วยลดการสู ญเสี
เ ยในสายไฟฟฟ้าลง

8. กการติดตั้งตัวเก็ก็บประจุ (การติติดตั้ง Capacittor Bank)
1. การติดตั้งแบบศูนย์กลางทีจุ่จดเดียว เพื่อแกก้ไขค่าตัวประะกอบกําลังไฟฟฟ้ารวมของโร งงาน
2. การติดตั้งเป็ นกลุ
น ่มโหลดย่อยหรื
อ อที่มอเตตอร์ขนาดใหญ่เป็ นรายตัว เพืือ่ แก้ไขค่าตัวปประกอบกําลังไฟฟ้าแต่
ละ จุด ของโรรงงานหรื ออาคาร

9. ข้ อดีและข้ อเสี ยของการใช้
ย
ตวเก็
วั บประจุไฟฟฟ้ า
ข้ อดี
 เพิ่มประสิ ทธิภาพ โดยมีความสู
ว ญเสี ยน้อ ยกว่า 0.33%
 เงินลงทุนตํ่าสามารถนํ
ส
ามาใใช้ในระบบที่มมีี ขนาดเล็กได้้
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 มีความยืดหยุน่ มาก เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าให้สอดคล้องกับโหลดที่
เปลี่ยนแปลงได้
 ไม่มีส่วนที่เคลื่อนที่ได้ ไม่มีเสี ยงดังในการทํางานการเสื่ อมสภาพการทํางานตํ่า และไม่ตอ้ งมีการบํารุ งรักษา
 สามารถติดตั้งในบริ เวณใดก็ได้ ใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย
 ปลดออกและต่อเข้ากับโหลดได้รวดเร็ วและง่าย สามารถเปลี่ยนจากโหลดตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้
ข้ อเสี ย
 การเกิดแรงดันเกิน (Over Voltage) เมื่อปลดโหลดออก ดังนั้น จึงควรติดตั้งระบบควบคุมการชดเชยตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้าอัตโนมัติ
 การเกิดเรโซแนนซ์ (Resonance) เมื่อใช้กบั โหลดที่มีฮาร์มอนิก (Harmonic) ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ต่อ
อยูใ่ นระบบเกิดความเสี ยหาย ทํางานผิดพลาดหรื อมีอายุการใช้งานสั้นลง
10. ข้ อควรระวังในการใช้ ตวั เก็บประจุไฟฟ้ า
 เมื่อติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่จุดใดแล้ว แรงดันไฟฟ้าที่จุดนั้นจะมีค่าสู งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น การเลือกขนาด
พิกดั ของตัวเก็บประจุไฟฟ้าจะต้องคํานึงถึงเรื่ องนี้ดว้ ย
 จุดที่ติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าควรมีการระบายความร้อนดีพอสมควร เพราะความร้อนยิง่ สู งจะทําให้อายุการ
ใช้งานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าสั้นลง
 การติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าเข้ากับมอเตอร์โดยตรง ต้องเลือกขนาดตัวเก็บประจุไฟฟ้าให้ดี และต้องติดตั้ง
ให้ถูกวิธี มิฉะนั้นมอเตอร์จะเสี ยหายได้
 ถ้าจะติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าเข้าชุด (Capacitor Bank) ควรใช้แบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอันตราย
จากแรงดันเกินที่เกิดขึ้นจากการต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าเข้าไปในระบบมากเกินไป
 อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่าง เช่น วงจรเรี ยงกระแสและเตาเผาแบบอาร์ ก สร้างฮาร์ มอนิ กเข้าไปในระบบเมื่อ
ต้องการติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าต้องระวังปั ญหาที่อาจจะเกิดจากฮาร์ มอนิ ก ซึ่ งจะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์
และจะทําให้ตวั เก็บประจุไฟฟ้าเสี ยหายทันที ในกรณี น้ ี ตอ้ งให้วิศวกรผูเ้ ชี่ยวชาญช่วยออกแบบชุดตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ป้องกันขึ้นเป็ นพิเศษ
11. การลดความสู ญเสี ยในหม้ อแปลงไฟฟ้ า
ในทางปฏิบตั ิน้ นั หม้อแปลงไฟฟ้ามีกาํ ลังงานสู ญเสี ย 2 ลักษณะ คือ
1. กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยขณะไม่มีโหลด (No Load Loss) หมายถึง กําลังไฟฟ้าที่สูญเสี ยขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้ายัง
ไม่ได้จ่ายโหลด แต่มีการต่อไฟทางฝั่งปฐมภูมิเข้ากับระบบของการไฟฟ้า ซึ่ งเป็ นการสู ญเสี ยในแกนเหล็ก จึ ง
อาจเรี ยกว่า Iron Loss หรื อ Core Loss มีค่าเกือบคงที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั การจ่ายโหลด
2. กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยขณะมีโหลด (Load Loss) หมายถึง กําลังไฟฟ้าที่สูญเสี ยเนื่ องจากความต้านทานของ
ขดลวดขณะที่ หม้อแปลงไฟฟ้ ามี การจ่ ายโหลด มี ค่าแปรผันตามกระแสยกกําลังสอง เรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า
Copper Loss
หม้อแปลงไฟฟ้ามีพิกดั กําลังไฟฟ้าเป็ น kVA โดยทัว่ ไปประสิ ทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าจะดีที่สุดเมื่อใช้งาน
ที่โหลดประมาณ 60-75% ของพิกดั
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หากต้องการหาประสิ ทธิภาพของหม้อแปลง สามารถคํานวณได้จากสมการข้างล่างนี้
ประสิ ทธิภาพ =

กําลังไฟฟ้าที่จ่าย
กําลังไฟฟ้าที่จ่าย + กําลังไฟฟ้าที่เสี ยไปขณะที่ไม่มีโหลด + กําลังไฟฟ้าที่เสี ยไปขณะมีโหลด

ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดจะเกิดขึ้นเมื่อ Copper Loss = Iron Loss
ประสิ ทธิภาพทั้งวัน =

กําลังไฟฟ้าที่จ่าย x ชัว่ โมงที่จ่ายไฟฟ้าในแต่ละวัน

(กําลังไฟฟ้าที่จ่าย x ชัว่ โมงที่จ่ายไฟฟ้าในแต่ละวัน) +(กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยขณะไม่มีโหลด x 24) +
(กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยขณะมีโหลด x ชัว่ โมงที่จ่ายไฟฟ้าในแต่ละวัน)

อนึ่ง โดยปกติแรงดันของระบบไฟฟ้าจําหน่ายในรอบวันอาจจะไม่คงที่นกั สําหรับระบบไฟฟ้าของประเทศไทย
นั้น ค่าแรงดันใช้งานตามปกติ (ตามทฤษฎี) คือ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส มีค่าแรงดันใช้งานอยูท่ ี่ 380 V และระบบ
ไฟฟ้า 1 เฟส มีค่าแรงดันใช้งานอยูท่ ี่ 220 V ในกรณี ที่ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า ณ ตําแหน่งปลายสายไฟ หรื อ
ตําแหน่งที่ห่างจากตูค้ วบคุมไฟฟ้ามากๆ แล้วพบว่า แรงดันเกินแรงดันไปจากแรงดันใช้งานมาก การสู ญเสี ยใน
ระบบก็จะมีค่ามากตามไปด้วย เป็ นผลให้มีการสู ญเสี ยในสายและในหม้อแปลงมากขึ้นอีกด้วย
การแก้ไขสามารถทําได้โดยตรวจวัดแรงดันฟ้าที่ปลายสาย หลายๆ ตําแหน่ง และหลายช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ หากพบว่าในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้ามากๆแล้ว แรงดันในระบบยังเกินจากแรงดันใช้งานไปมาก มาตรการ
อนุ รักษ์พลังงานอันหนึ่ งที่พึงกระทําได้ คือ ลดแรงดันไฟฟ้า โดยสามารถปรึ กษากับการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อใช้
บริ การปรับลด Tap ของหม้อแปลงให้มีแรงดันไฟฟ้าด้านแรงตํ่าลดลง
12. การลดค่ าความต้ องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด และการบริหารพฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้ า
เนื่ องจากค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด หรื อค่าความต้องการพลังไฟฟ้ า เป็ นค่าใช้จ่ายที่ผูใ้ ช้ไฟส่ วนใหญ่
ต้องการจะลดเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในการบริ หารจัดการการใช้ไฟฟ้าจึงควรสังเกตพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าไว้
เป็ นสําคัญ โดยเครื่ องมื อ ที่ ดีในการประกอบการพิจารณาคื อ กราฟแสดงพฤติ กรรมการใช้ไฟฟ้ าเป็ นราย
สัปดาห์ (Weekly Load Curve) เพื่อจะได้ทราบว่าช่วงเวลาใด เป็ นช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสู งและควร
หลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์พร้อมๆกัน นอกจากนี้ ยังทําให้ทราบอีกว่าวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าเป็นเช่นไร เมื่อพิจารณาประกอบกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าแล้ว จะได้ทราบว่าในช่วงเวลาใดความต้องการ
พลังไฟฟ้าแพง จะได้ทาํ การหลีกเลี่ยงเสี ย (สําหรับอัตรา TOD) หรื อ ในช่วงเวลาใดค่าไฟฟ้าต่อหน่วยแพง จะ
ได้ทาํ การหลีกเลี่ยง (สําหรับอัตรา TOU) ดังนั้น หากทราบโครงสร้างค่าไฟฟ้าของโรงงานหรื ออาคารที่
รับผิดชอบ และมีกราฟแสดงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าแล้ว ก็จะช่ วยให้การวางแผนลดค่าไฟฟ้ าเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
13. การพิจารณามาตรการอนุรักษ์ พลังงานทีเ่ หมาะสม
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยพิจารณาจาก
 ผลการประหยัดพลังงาน กิจกรรมที่มีการประหยัดพลังงานมากจะเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่ากิจกรรม
ที่ประหยัดพลังงานได้นอ้ ยกว่า
 เงินลงทุนที่ใช้ กิจกรรมใดที่มีเงินลงทุนตํ่าหรื อไม่จาํ เป็ นต้องใช้เงินลงทุน แต่มีผลการประหยัดพลังงาน
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มากถือเป็ นมาตรการที่มีความน่าสนใจที่จะดําเนินการมาก
 ระยะเวลาคืนทุนและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ กิจกรรมใดที่มีระยะเวลาคืนทุนสั้นเมื่อเทียบกับอายุการ
ใช้งานถือเป็ นมาตรการที่น่าสนใจ เนื่องจากหลังจากที่คืนทุนแล้วผลการประหยัดพลังงานที่ได้คือกําไร
 ระยะเวลาในการดํา เนิ น การ กิ จ กรรมที่ ด ํา เนิ น การง่ า ยและใช้ร ะยะเวลาน้อ ยอี ก ทั้ง ไม่ ก ระทบกับ
กระบวนการผลิตของโรงงานจัดเป็ นมาตรการที่น่าสนใจ
 กําลังคนที่ตอ้ งใช้ กิจกรรมที่ตอ้ งใช้คนมากมักจะเป็ นกิจกรรมที่ยงุ่ ยาก
การกําหนดว่ากิจกรรมใดหรื อทางเลือกใดควรดําเนินการก่อนหลัง ควรประเมินดังนี้
 การประเมินเบื้องต้น สามารถทําให้เห็นลักษณะความซับซ้อน และศักยภาพเบื้องต้นของแต่ละกิจกรรม
 การประเมินทางเทคนิค สามารถทําการประเมินโดยการทดลองจริ งในบางส่ วนของการผลิต หรื อศึกษาจาก
มาตรการที่ประสบความสําเร็ จแล้วจากบริ ษทั อื่นหรื อความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ควรพิจารณาข้อเสนอหรื อกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าการลงทุนมาก
ที่สุดและมีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุด
วิธีการประเมินแบบง่ายและเป็ นที่นิยมคือการประเมินจากระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ซึ่ งสามารถ
คํานวณได้ดงั นี้
เงินลงทุนทั้งหมด (บาท)
ผลประหยัดที่ได้รับต่อปี (บาท/ปี )

ระยะเวลาคืนทุน (ปี ) =
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บทที่ 3
การอนุรักษ์ พ ลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
(Energy Conservation for Lighting System)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
หลักการที่สาํ คัญในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง คือ การใช้ แสงสว่ างให้ มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด หรื อใช้
แสงสว่ างในบริ เวณอย่ างเพีย งพอทั้งปริ มาณและคุณภาพ ซึ่ งทําให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นส่ งผลต่อ
การผลิต ดังนั้น การปรับปรุ งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จึงเป็ นอีกหัวข้อหนึ่ งที่มีบทบาทต่อการประหยัดพลังงาน
วัตถุประสงค์
1. บอกทฤษฎีของแสงและการมองเห็นวัตถุได้
2. บอกอุปกรณ์และหลักการทํางานของอุปกรณ์ดา้ นไฟฟ้าแสงสว่างได้
3. บอกวิธีประเมินและตรวจวัดประสิ ทธิภาพพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้
4. บอกแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้
3.1 บทนํา
"แสงสว่ าง" เป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งในการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ ระบบแสงสว่างที่ดี นอกจากจะทําให้การ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพแล้ว ยังเสี ยค่าใช้จ่ายในการใช้งานน้อยด้วย
แสงเป็ นพลังงานในรู ปคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ าที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ ช่วงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูก
จัดเป็ นแสงนั้นมีความยาวคลื่นอยูร่ ะหว่าง 380 – 780 นาโนเมตร ตามนุษย์สามารถแจกแจงแสงออกเป็ นสี ต่าง ๆ
ตามความยาวคลื่นที่มนุษย์มองเห็นได้ต้ งั แต่ สี แดงซึ่ งมีความยาวคลื่นยาวสุ ด (ความถี่ต่าํ สุ ด) สี ส้ม, สี เหลือง, สี
เขียว, สี น้ าํ เงิน สี คราม จนกระทัง่ ถึงสี ม่วง ซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นสุ ด (ความถี่สูงสุ ด) ดังรู ปที่ 3.1-1
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ความยาวคลื่น (nm)
พลังงาน (kJ/einstein)

รู ปที่ 3.1-1 สี ต่างๆที่ประกอบเป็ นแสงที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้
การมองเห็นของมนุษย์น้ นั เกิดจากการที่แสงจากวัตถุเดินทางผ่านดวงตา ไปกระตุน้ เซลล์ที่จอตา (retina) ให้ทาํ
การสร้างคลื่นไฟฟ้าบนเส้นประสาท และส่ งผ่านเส้นประสาทตาไปยังสมอง ทําให้เกิดการรับรู ้มองเห็น เซลล์
บนจอตาประกอบด้วยเซลล์สองกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ เซลล์ รูปกรวยในจอตา (cone cell) ซึ่ งทําหน้าที่ได้ดีใน
ช่วงเวลากลางวันหรื อในยามที่มีปริ มาณแสงมาก มีหน้าที่สาํ คัญในการรับความรู ้สึกทางด้านสี และช่วยแยกแยะ
รายละเอียดของสิ่ งต่างๆ ส่ วนเซลล์อีกกลุ่มหนึ่ งเป็ น เซลล์ รูปแท่ งในจอตา (rod cell) ทําหน้าที่ได้ดีในตอน
กลางคืนหรื อในเวลามืดสลัว ช่วยให้สามารถเห็นภาพต่างๆได้อย่างหยาบๆ เซลล์กลุ่มนี้ ไม่มีความสามารถใน
การตอบสนองทางด้านสี เลย ด้วยความสามารถในการทํางานและตอบสนองได้ต่างกันของเซลล์รูปกรวย และ
เซลล์รูปแท่ง ทําให้ตามนุษย์ไม่สามารถตอบสนองต่อความยาวคลื่นต่างๆได้เท่ากัน ดังแสดงในรู ปที่ 3.1-2

:

 : ทีสว่าง

ทีมืด

รู ปที่ 3.1-2 การตอบสนองของดวงตาต่อแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ ในเวลากลางวัน และกลางคืน
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3.2 แหล่ งกําเนิดแสง
แหล่ งกําเนิดแสงสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 2 ประเภท
3.2.1 แหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติ ได้แก่ แสงอาทิตย์ แสงจากดวงดาว และแสงจากสัตว์ เช่น หิ่ งห้อย
เป็ นต้นดวงอาทิตย์จดั เป็ นแหล่งกําเนิดแสงธรรมชาติที่มนุษย์คุน้ เคยและใช้ประโยชน์มายาวนาน จาก
การศึกษาลักษณะสเปคตรัม (Spectrum) ของรังสี อาทิตย์ จะพบว่า พลังงานของรังสี อาทิตย์ในช่วงที่เป็ น
แสงที่ตามนุษย์มองเห็นได้น้ นั คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณเกือบร้อยละ 50
3.2.2 แหล่งกําเนิดแสงประดิษฐ์ ได้แก่ เทียนไข นํ้ามัน และหลอดไฟฟ้าประเภทต่างๆ แสงประดิษฐ์เหล่านี้
เกิดจากการเปลี่ยนรู ปพลังงาน เช่นแสงจากเทียนไขเกิดจากการเปลี่ยนรู ปพลังงานความร้อนเป็ นพลังงาน
แสง หรื อ กรณี แสงจากหลอดแสงฟลูออเรสเซนต์ เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเลคตรอนในสาร
ฟลูออเรสเซนต์ที่เคลือบอยูบ่ นผิวหลอดด้านในแล้วปลดปล่อยพลังงานอยูใ่ นรู ปพลังงานแสงที่ตามองเห็น

3.3 นิยามศัพท์ ทสี่ ํ าคัญเกีย่ วกับปริมาณแสง
ศัพท์ ทสี่ ํ าคัญเกีย่ วกับ
ปริมาณแสง
1) ความเข้ มการส่ อง
สว่ าง ( Luminous
Intensity : I ) หรื อกําลัง
ส่ องสว่ าง (Candle
power)

2) ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(Luminous Flux : Φ)

นิยามศัพท์
เป็ นค่าแสดงระดับกําลังงานของแหล่ งกําเนิ ดแสง มี หน่ วยวัดเป็ น แคนเดลา
(Candela) การกํา หนดมาตรฐานของปริ ม าณความเข้ม การส่ อ งสว่า งมี
พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 โดยคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศในเรื่ องการส่ อ งสว่ า ง (International
Commission
on
Lllumination,CIE) ปั จจุบนั ได้มีการกําหนดให้ปริ มาณ 1 แคนเดลา มีค่าเท่ากับ
ความเข้มการส่ องสว่างในทิศทางที่กาํ หนดของ แหล่งกําเนิ ดที่แผ่รังสี ชนิ ดสี
เดียวที่มีความถี่เป็ น 540*10 เฮิรตซ์ และมีความเข้มการแผ่รังสี ในทิศทาง 1/683
วัตต์ต่อสเตเตอร์เรเดียน
เป็ นปริ มาณแสงทั้งหมดที่ ปลดปล่ อยออกจากแหล่ งกําเนิ ดแสงมี ห น่ ว ยเป็ น
ลูเมน ( lumen : lm ) ซึ่ งมีค่าเท่ากับปริ มาณแสงที่ตกลงพื้นที่ 1 ตารางหน่วย ที่
ห่างจากจุดกําเนิดแสง 1 แคนเดลลาเป็ นระยะทาง 1 หน่วย
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ศัพท์ ทสี่ ํ าคัญเกีย่ วกับ
ปริมาณแสง
3) ความสว่ าง
(Illuminance : E)

นิยามศัพท์
เป็ นปริ มาณแสงที่ ตกกระทบตั้ งฉากกั บ พื้ นที่ ขนาด 1 ตารางเมตร
โดยทัว่ ไปเรี ยกว่า ระดับความสว่ าง (Lighting level) จึงเป็ นค่าที่บ่งบอกพื้นที่
นั้น ๆได้รั บ แสงสว่ า งเพี ย งพอหรื อ ไม่ มี ห น่ ว ยเป็ น ลู เ มนต่ อตารางเมตร
( lm/m 2 ) หรื อลักซ์ (Lux) ค่าความสว่างจะแปรโดยตรงกับความเข้มการส่ อง
สว่าง และแปรผกผันกับระยะทางกําลังสองระหว่างแหล่งกําเนิดแสงและพื้นที่
รับแสง ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็ น
Illuminance 

4) ประสิ ทธิผลการส่ อง
สว่ าง (Efficacy)

Luminous intensity
(distance)2

(3.1)

คือ อัตราส่ วนของปริ มาณแสงที่ออกมาจากแหล่งกําเนิ ดแสงต่อกําลังไฟฟ้ า
(วัตต์) ที่ป้อนให้แก่หลอด มีหน่วยเป็ นลูเมนต่ อวัตต์ ซ่ ึงคํานวณได้จาก


Efficacy


P

(3.2)

โดยที่
Efficacy คือ ประสิ ทธิผลการส่ องสว่าง (lm/W)



คือ ฟลักซ์การส่ องสว่าง (lm)

P

คือ กําลังไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่แหล่งกําเนิดแสง (W)

3.4 อุปกรณ์ สําคัญในระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
3.4.1 หลอดไฟฟ้ า
หลอดไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็ น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp) หลอดปล่อยประจุ
ก๊าซหรื อหลอดดีสชาร์จ (Discharge Lamp) และหลอดประเภทเรื องแสงในตัว (Luminescence Lamps)
3.4.1.1 หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp) หลอดประเภทนี้อาศัยหลักการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านไส้
หลอดทัว่ ไปทําจากทังสเตน ซึ่ งทําให้เกิดความร้อนและแสงสว่างขึ้น หลอดไส้เป็นหลอดที่มีประสิ ทธิผ ล การ
ส่ องสว่ างน้ อยที่สุดในบรรดาหลอดทั้งหมด รวมทั้งมีอายุการใช้ งานที่ค่อนข้ างสั้ นคือประมาณ 1, 000 – 3,000
ชัว่ โมงแต่หลอดชนิดนี้ยงั เป็ นหลอดที่นิยมใช้เป็ นอย่างมาก เนื่องจากง่ายต่อการติดตั้งและค่าติดตั้งเริ่ มต้นมีราคา
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ถูกสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทได้แก่ หลอดไส้แบบธรรมดา (Normal Incandescent Lamp) และหลอด
ทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamp)
3.4.1.2 หลอดไส้ แบบธรรมดา หลอดชนิดนี้ประกอบด้วยขดลวดทังสเตนบรรจุในหลอดแก้ว เมื่อกระแสไหล
ผ่านไส้หลอดจะเกิดการเปล่งแสงออกมา ขณะหลอดทํางานขดลวดทังสเตนจะค่อยๆ ระเหย จนกระทัง่ หมดอายุ
การใช้งาน ซึ่ งไส้หลอดมีลกั ษณะเป็ นขดลวด ส่ วนใหญ่ทาํ จากทังสเตน (Tungsten) มีขอ้ ดีคือจุดหลอมเหลว มี
ค่าสู ง (3,653 K) และมีความดันไอตํ่า ทําให้สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ โดยที่อุณหภูมิทาํ งานของไส้หลอดมี
ค่าประมาณ 2,500 - 2,700 K ในยุคแรกๆไส้หลอดของหลอดเผาไส้จะทําจากทังสเตนเป็ นแบบ Coil ชั้นเดียว
และต่อมาได้พฒ
ั นาให้เป็ นแบบ “Coiled-Coil” Filament ดังแสดงในรู ปที่ 3.4-1 ลักษณะดังกล่าวช่วยลดการ
ระเหิ ดของทังสเตนที่ใ ช้เป็นไส้หลอดทําให้อายุการใช้งานหลอดยาวนานขึ้นเป็น 1,000 ชัว่ โ มง สําหรับขั้วของ
หลอดทําด้วยทองเหลือง (Brass) หรื ออะลูมิเนียม (Aluminum) ขนาดที่นิยมใช้ได้แก่ E10 E14 E27 E40 โดยที่
ตัวเลขหมายถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขั้วหลอด (มิลลิเมตร)

รู ปที่ 3.4-1 ภาพขยายของไส้หลอดแบบ “Coiled-Coil” Filament
หลอดไส้แบบธรรมดาเหมาะสําหรับการให้แสงสว่างทัว่ ๆไปโดยเฉพาะบริ เวณที่ตอ้ งการความรู ้สึกแบบอบอุ่น
การให้แสงเน้นบรรยากาศเช่น บ้าน โรงแรม และร้านอาหาร เป็ นต้น และการใช้งานแสงสว่างในระยะเวลาสั้น
ๆ เช่น ห้องเก็บของ ห้องนํ้า หลอดประเภทนี้มีอายุการใช้งานประมาณ 1,000 ชัว่ โมง
หลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็ น 2 ประเภทได้แก่ หลอด GLS (General Lighting Service)
และหลอดสะท้ อนแสง (Reflector Lamp) ซึ่งมีลกั ษณะและรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4-1
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ตารางที่ 3.4-1 หลอดไส้แบบธรรมดาชนิดต่างๆ
ประเภทของหลอดไส้ แบบ
ธรรมดา

รู ปร่ างลักษณะ

รายละเอียด

หลอด GLS

หลอดประเภทนี้มีท้ งั ประเภทใส
และขุ่นซึ่งเกิดจากการเคลือบผิว
ด้วยซิลิกา

หลอดสะท้ อนแสงชนิด Blown
bulb lamp

เป็ นหลอดที่มีสารฉาบด้านข้าง
เพื่อให้แสงสะท้อนออกมา
ด้านหน้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
การส่ องเน้น ซึ่งมีท้ งั แบบมุม
ลําแสงกว้างและมุมลําแสงแคบ

หลอดสะท้ อนแสงชนิด
Parabolic หรื อ หลอด PAR

เป็ นหลอดที่ ป ระกอบด้ว ยแก้ว 2
ส่ ว น ไ ด้ แ ก่ ตั ว ส ะ ท้ อ น แ ส ง
(Reflector) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นพารา
โบลอยด์ (Paraboloid) ประกบอยู่
กับกระจกส่ วนที่ 2 ซึ่ งเป็ นเลนส์
ด้านหน้า

ประสิ ทธิ ภาพพลังงานของหลอดไส้ชนิ ดธรรมดาขึ้นอยู่กบั ขนาดของหลอด ข้อมูลค่าฟลักซ์การส่ องสว่างและ
ประสิ ทธิผลการส่ องสว่าง ของหลอดที่ใช้กาํ ลังไฟฟ้าต่างๆกัน แสดงได้ดงั ตารางที่ 3.4-2
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ตารางที่ 3.4-2 มูลค่าฟลักซ์การส่ องสว่าง และประสิ ทธิผลการส่ องสว่าง ของหลอดที่ใช้กาํ ลังไฟฟ้าต่างๆกัน
กําลังไฟฟ้ า
(W)
25

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)
200

ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง (lm/W)
8.0

40
60
75
100

400
700
900
1,350

10.0
11.7
12.0
13.5

การเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อด้อยของหลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 3.4-3
ตารางที่ 3.4-3 การเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อด้อยของหลอดไส้แบบธรรมดา
ข้ อดี

ข้ อด้ อย

 ให้แสงที่มีความถูกต้องของสี มาก
 สามารถหรี่ หรื อปรับความสว่างได้ง่ายๆ ด้วย
ระบบหรี่ ไฟ
 หลอดจะสว่างทันทีที่เปิ ดสวิทซ์ใช้งาน
 ไม่เกิดคลื่นสัญญาณรบกวน

 ใช้กาํ ลังไฟฟ้ามากทําให้ตอ้ งเสี ยค่าไฟฟ้ามาก
 อายุ ก ารใช้ ง านสั้ น ประมาณ 750 – 1,000
ชัว่ โมง
 เป็ นแหล่งกําเนิดความร้อน
 ประสิ ทธิภาพในการส่ องสว่างตํ่า

3.4.1.3 หลอดทังสเตนฮาโลเจน เนื่องจากหลอดเผาไส้ธรรมดา อุณหภูมิจะสู งขณะใช้งานทําให้เกิด การระเหิ ด
ของทังสเตน ที่ใ ช้ทาํ ไส้หลอด มาเกาะอยูท่ ี่ผิวในกระเปาะ ทําให้กระเปาะแก้วมีสีดาํ เรี ยกว่า Blackening Effect
และไส้หลอดบางลงจนขาดในที่สุด จึงได้มีการพัฒนาหลอดเผาไส้ธรรมดานี้โ ดยบรรจุธาตุตระกูลฮาโลเจนเข้าไป
กับแก๊สที่บรรจุใ นหลอด แล้วอาศัยปรากฏการณ์ Halogen Regenerative Cycle ที่เกิดจากการรวมตัวของก๊าซ
ฮาโลเจนกับโ ลหะทังสเตนที่ร้อนจนระเหิ ด แล้วกลายเป็ นสารประกอบทังสเตน – ฮาโ ลเจน และกลับมาเกาะที่
ไส้หลอดใหม่ ทําให้หลอดมีอายุการใช้งานมากขึ้น และช่วยให้หลอดไม่เปลี่ยนไปเป็ นสี ดาํ โ ครงสร้างของ
หลอดทังสเตน-ฮาโลเจน แสดงดังรู ปที่ 3.4-2
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รู ปที่ 3.4-2 โครงสร้างของหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน
หลอดฮาโ ลเจนบางรุ่ นจะเคลือบ Dichroic film ที่แ ผ่นสะท้อนแสง ทําให้รังสี ความร้ อน (Infrared Ray)
ประมาณ 60 % ผ่านทะลุ Dichroic film ออกไปด้านหลังหลอด และไม่ออกมากับลําแสงด้วย บางครั้งจึงเรี ยก
กันว่าลําแสงเย็น (Cool beam) เหมาะสําหรับใช้ส่องวัตถุที่ไ วต่อความร้อน เช่น ผลไม้ อาหาร หรื องานศิลปะ ที่
ความร้ อนจากลําแสงสามารถทําให้สี ของวัตถุซีดจางได้ อย่างไรก็ตามการเลือกโ คมไฟที่ใ ช้กบั หลอดจะต้อง
พิจารณาถึงการระบายความร้อนออกด้านหลังโคมไฟด้วย
หลอดทังสเตนฮาโลเจนนี้มีขนาดเล็กจึงเหมาะสําหรับทําเป็ นหลอดแบบส่ องเน้น เพราะสามารถให้ลาํ แสงแคบ
ได้ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทตามระดับแรงดันการใช้งานได้แก่ หลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้ งานกับ
แรงดันปกติ และหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้ งานกับแรงดันตํ่า ลักษณะของหลอดแสดงดังรู ปที่ 3.4-3 โดย
หลอดทังสเตนฮาโลเจนนี้มีค่าประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างสู งกว่าหลอดไส้แบบธรรมดาประมาณ 10% และมีอายุ
การใช้งานประมาณ 3,000 ชัว่ โมง หลอดทังสเตนฮาโลเจนแรงดันตํ่า เป็ นหลอดที่มีขนาดเล็กใช้งานกับงานส่ อง
เน้นให้สีออกขาว กว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ (อุณหภูมิสีประมาณ 3200 เคลวิน) ระดับแรงดันที่ใช้งานคือ 6V
12V หรื อ 24V โดยต่อผ่านหม้อแปลงซึ่ งจะต้องไม่ติดตั้งห่ างจากตัวโคมมากเกินไป เนื่ องจากจะมีปัญหาเรื่ อง
แรงดันตกในสาย โดยมีมุมแสงให้เลือกขนาดที่ 12 24 และ 36 องศา หลอดชนิดที่ไม่มีกระจกป้องกันหลอด ไม่
ควรสัมผัสถูกบริ เวณหลอดเพราะจะทําให้อายุการใช้งานของหลอดลดลงได้ ข้อมูลประสิ ทธิ ภาพพลังงานของ
หลอดทังสเตนฮาโลเจนแสดงในตารางที่ 3.4-4 และ 3.4-5

ก) ชนิดใช้งานกับแรงดันปกติ 220 V

ข) ชนิดใช้งานกับแรงดันตํ่า

รู ปที่ 3.4-3 หลอดทังสเตนฮาโลเจน
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ตารางที่ 3.4-4 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันปกติ 220 V
อายุการใช้งานเฉลี่ย 2,000 ชัว่ โมง
กําลังไฟฟ้ า
(W)
75
100
150
300
500
1,000
2,000

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)
1,100
1,500
2,600
5,000
9,500
22,000
44,000

ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง (lm/W)
14.7
15
17.4
16.7
19
22
22

ตารางที่ 3.4-5 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันตํ่า
อายุการใช้งานเฉลี่ย 3,000 ชัว่ โมง
กําลังไฟฟ้ า

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง

ประสิ ทธิผล

(W)

(lm)

การส่ องสว่ าง (lm/W)

20
35
50
75
90

320
600
930
1,450
1,800

16
17.2
18.6
19.4
20

3.4.1.4 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) เป็ นหลอด Discharge lamp ที่กาํ เนิดแสงที่มองเห็นได้ดว้ ย
การที่รังสี อลั ตราไวโอเลตที่เกิดจากการคายประจุของไอปรอทความดันตํ่า ไปกระตุน้ สารเรื องแสง โครงสร้าง
ของหลอดแสดงไว้ในรู ปที่ 3.4-4 โดยภายในผิวหลอดแก้วจะมีสารเรื องแสงเคลือบอยูแ่ ละที่ไส้หลอดรู ปคอยล์ที่
ขั้วหลอดจะมี สาร Emitter เคลื อบอยู่ ในหลอดจะมี ปรอทจํานวนเล็กน้อยกับก๊ าซอาร์ กอนบรรจุ อยู่ เมื่ อให้
แรงดัน ไฟฟ้ า ระหว่ า งขั้ว ไฟฟ้ า จะเกิ ด การคายประจุ ข้ ึ น ขั้ว หลอดจะปลดปล่ อ ยอิ เ ล็ ก ตรอนร้ อ นออกมา
อิเล็กตรอนจะไปชนกับอะตอมของปรอทเกิดรังสี อลั ตราไวโอเลต (253.7 นาโนเมตร เป็นส่ วนใหญ่) ขึ้น รังสี
อัล ตราไวโอเลตจะไปกระตุ ้น สารเรื อ งแสงและถู ก แปลงเป็ นแสงที่ ม องเห็ น ได้ (ปรากฏการณ์ น้ ี เรี ย กว่ า
Photoluminescence)
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ขั้วไฟฟ้า

แสงที่มองเห็นได้

สารเรื องแสง
อัลตราไวโอเลต (253.7 nm)

cap

ปรอท-อาร์กอน

bulb

รู ปที่ 3.4-4 โครงสร้างทัว่ ไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์
การทํางานของหลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีบลั ลาสต์และสตาร์ ทเตอร์ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตามวงจร แสดงในรู ปที่
3.4-5 โดยบัลลาสต์จะต่ออนุ กรมกับหลอด ทําหน้าที่ควบคุมกระแสที่ไหลเข้าสู่ ข้ วั หลอด ส่ วนสตาร์ ทเตอร์
(Starter) จะต่อขนานกับขั้วหลอดทั้งสองข้าง ทําหน้าที่จุดหลอดและถูกตัดออกมาจากวงจรเมื่อหลอดติดแล้ว
วงจรดังรู ปเป็ นวงจรสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ส่วนมากที่ไส้หลอดจะต้องทําการอุ่นก่อนการจุดหลอด ซึ่ ง
การอุ่นจะอาศัยสตาร์ ตเตอร์ อย่างไรก็ตามหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบจุดติดเร็ วซึ่ งมีการอุ่นไส้หลอดตลอดเวลา
และหลอดแบบจุดติดทันที (Instant Start) ซึ่ งไม่ตอ้ งอุ่นไส้หลอด หลอดทั้ง 2 แบบนี้ ไม่จาํ เป็นต้องมีสตาร์ ต
เตอร์

รู ปที่ 3.4-5 วงจรการทํางานและการนํากระแสของก๊าซเมื่อจ่ายแรงดัน
ชนิดของหลอดฟลูออเรสเซนต์อาจแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอก
(Tubular Fluorescent) และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) นอกจากนี้ยงั มีหลอด ฟลูออ
เรสเซนต์อีกประเภทคือ หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนํา (Induction Fluorescent) ซึ่ งใช้หลักการเปล่งแสง
คล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ทวั่ ไปแต่วิธีการจุดหลอดปล่อยประจุต่างกัน
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3.4.1.5 หลอดฟลูออเรสเซนต์ รูปทรงกระบอก (Tubular Fluorescent) เป็ นหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นแรกที่ผลิต
ออกมา ได้รับความนิ ยมมาก เนื่ องจากมีประสิ ทธิ ผลสู ง และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าหลอดไส้ รู ปร่ างของ
หลอดมีลกั ษณะแตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ แบบทรงกระบอกตรง แบบทรงกระบอกรู ปตัวยู (U-shape) และแบบ
ทรงกระบอกรู ปวงกลม ดังแสดงในรู ปที่ 3.4-6

(ก)

แบบทรงกระบอกตรง

(ข) แบบทรงกระบอกรู ปตัวยู

(ค) แบบทรงกระบอกรู ปวงกลม

รู ปที่ 3.4-6 หลอฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอกรู ปแบบต่างๆ
หลอดฟลูออเรสเซนต์มีวิวฒั นาการและเริ่ มผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 หลอดฟลูออเรสเซนต์ยคุ แรก มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางถึง 38 mm (หรื อ 1.5 นิ้ว) มีรหัสเรี ยกว่า T12 (ปัจจุบนั เลิกผลิตจําหน่ายแล้ว) ต่อมาหลอดประเภทนี้ได้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มีประสิ ทธิ ผลสู งขึ้นและใช้กาํ ลังไฟลดลง โดยหลอดประเภทนี้ เรี ยกว่า หลอด
ผอม ทัว่ ไปมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 26 mm (หรื อ 1 นิ้ว) มีรหัสเรี ยกว่า T8 ซึ่ งขนาดที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไปได้แก่
18 W 36 W และ 58W
ปั จจุบนั หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบฟลักซ์การส่ องสว่างสู ง ได้พฒั นาเทคโนโลยีสารเรื องแสงที่เคลือบด้านใน
ใหม่ เรี ยกว่า ไตรฟอสเฟอร์ (Tri-phosphor) โดยมีชื่อเรี ยกทางการค้าว่า หลอดขั้วเขียว เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ควบคุมปริ มาณสารปรอทให้ต่าํ เพียง 3-5 มิลลิกรัมต่อหลอด (ขณะที่ของเดิมมีปริ มาณปรอทถึง 15-40 มิลลิกรัม
ต่อหลอด) ซึ่ งใช้หลักการผสมแม่สี 3 สี คือ แดง เขียว นํ้าเงิน เคลือบสารเป็ นสารเรื องแสงภายใน ทําให้แสงสี ที่
เปล่งออกมามีครบทุกเฉดสี ผลทําให้ดชั นีบอกความถูกต้องของสี ของหลอดสู งขึ้นและทําให้ปริ มาณฟลักซ์การ
ส่ องสว่างเพิ่มขึ้นถึง 30% มีประสิ ทธิผลการส่ องสว่างสู งขึ้น และอายุการใช้งานนานขึ้น
สี ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่นิยมใช้กนั มี 3 แบบคือ Warm White, Cool White, และ Day Light โดยที่หลอด
ฟลูออเรสเซนต์แบบ Warm White เหมาะที่จะใช้กบั บริ เวณที่ตอ้ งการค่าความสว่างไม่เกิน 300 ลักซ์ แต่ตอ้ งการ
ความรู ้สึกที่อบอุ่น หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ Day Light เหมาะที่ใช้กบั สถานที่ที่ตอ้ งการค่าความสว่างสู ง
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ Cool White เหมาะที่ใช้กบั บริ เวณที่ตอ้ งการความสว่างไม่เกิน 500 ลักซ์
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ต่อมาได้มีการพัฒนาหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่คือหลอดฟลักซ์การส่ องสว่างสู ง ประสิ ทธิ ภาพสู ง (High
Efficiency Lamps: HE Lamps) หรื อหลอด T5 หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่น้ ีมีขนาดเล็กมาก คือมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียง 16 mm (หรื อ 5/8 นิ้ว) มีรหัสเรี ยกว่า T5 แต่หลอดประเภทนี้จะต้องใช้ร่วมกับอิเล็กทรอนิกส์บลั
ลาสต์ โดยขนาดมีท้ งั ที่เป็ นแบบมาตรฐาน (Standard) ที่มีขนาดต่างๆ ได้แก่ 14 W 21 W 28 W และ 35W และ
แบบความเข้มสู ง (High output, HO) ที่มีขนาดต่างๆ ได้แก่ 24W 39W 54W และ 80W หากจะเปรี ยบเทียบ
ปริ มาณแสง และประสิ ทธิ ภาพการส่ องสว่างของหลอด T5 T8 และ T12 สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 3.4-6 จะ
เห็นได้วา่ พัฒนาการของ T5 ทําให้ได้หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
ตารางที่ 3.4-6 การเปรี ยบเทียบปริ มาณแสง และประสิ ทธิภาพการส่ องสว่างของหลอด T5 T8 และ T12
ประเภทหลอด

T5 มาตรฐาน

T5 ความเข้ มสู ง

T12
T8

กําลังไฟฟ้า

ความยาว

ปริมาณแสง (ลูเมน)

ประสิ ทธิภาพการส่ องสว่ าง

(วัตต์ )

(นิว้ )

เริ่มต้ น

ค่ าเฉลีย่ ตลอดอายุการใช้ งาน

(ลูเมน ต่ อ วัตต์ )

14

22

1350

1269 – 1275

96

21

34

2100

1974 – 2000

100

28

46

2900

2726 – 2750

104

35

58

3650

3431 – 3450

104

24

22

2000

1880 – 1895

83

39

34

3500

3290 – 3320

90

54

46

5000

4700 – 4740

93

80

58

7000

6580 – 6650

88

40

48

3050 – 3250

2775 – 2950

81

34

48

2650 - 2800

2430 – 2520

82

32

48

2700 - 2850

2550 - 2710

89

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

3.4.1.6 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) หลอดประเภทนี้เป็ นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนหลอดอินแคนเดสเซนต์ โดยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์น้ ี มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 8,000 ชั่วโมงและประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดอิ นแคนเดสเซนต์ เนื่ องจากหลอดประเภทนี้ มีค่า
ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างประมาณ 50-80 ลูเมนต่อวัตต์ ดังนั้นจึงสามารถใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ได้
ในบางพื้นที่หรื อบางกิจกรรม โดยเฉพาะบริ เวณที่ตอ้ งมีการเปิ ดไฟทิ้งไว้เป็ นเวลานานเช่น ไฟส่ องสว่างทางเดิน
เป็ นต้น
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สําหรับการใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เพื่อทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์เช่นการส่ องสว่าง ในสํานักงาน
นั้นจะต้องพิจารณาจากคุณลักษณะของแหล่งกําเนิ ดแสง เนื่ องจากหลอดคอมแพคฟลูออเรส-เซนต์ มีลกั ษณะ
ของแสงที่เป็นจุด ดังนั้นหากใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ซ่ ึ งลักษณะของแสงเป็ นแนวยาวจะทําให้เกิดเงา
ขึ้นเป็ นจํานวนมาก หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มีท้ งั แบบบัลลาสต์แยก และแบบบัลลาสต์ในตัว ซึ่ งมีรูปร่ าง
ลักษณะดังรู ปที่ 3.4-7 และข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวข้องกับประสิ ทธิภาพพลังงานได้แสดงไว้ในตารางที่ 3.4-7

ก) แบบบัลลาสต์แยกภายนอก

ข) แบบบัลลาสต์ในตัว

รู ปที่ 3.4-7 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แบบต่างๆ
ตารางที่ 3.4-7 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ชนิด
บัลลาสต์ แยกภายนอก

บัลลาสต์ ในตัว

กําลังไฟฟ้ า
(W)
8
14
18
8
11
15
23

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)
360
720
1,000
390
650
950
1,350

ประสิ ทธิผลการส่ องสว่ าง
(lm/W)
45
51.5
55.6
48.8
59.1
63.4
58.7

3.4.1.7 หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบเหนี่ย วนํา (Induction Fluorescent) หลอดประเภทนี้มีหลักการทํางานคือ
เมื่อรับไฟผ่านจากบาลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพิเศษเข้ามาที่ขดลวดปฐมภูมิที่พนั อยูบ่ นแกนเฟอร์ ไรต์ ตัวหลอด
ที่คล้องอยู่ในแกนเฟอร์ ไรต์เสมือนเป็ นทุติยภูมิ

ไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูงจากขดลวดปฐมภูมิ จะสร้าง

สนามแม่เหล็กขึ้นที่รอบตัวหลอด ทําให้เกิดแรงดันสู งเหนี่ยวนําขึ้นที่หลอด ส่ งผลให้อิเล็กตรอนภายในหลอด
เกิดการแตกตัวและวิ่งไปกระทบกับอะตอมปรอทปล่อยรังสี ยวู ี และผ่านสารเรื องแสงที่เคลือบด้านในผิวหลอด
กลายเป็ นแสง ที่มองเห็นได้ ซึ่งหลักการเปล่งแสงคล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ทวั่ ไป เนื่องจากหลอดประเภทนี้
ไม่มีข้ วั หลอด จึงมีอายุการใช้งานนาน เช่น หลอดขนาด 100-150 W มีอายุการใช้งานนานถึง 60,000 ชัว่ โมง มี
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ค่าฟลักซ์การส่ องสว่าง 8,000-12,000 lm และประสิ ทธิ ภาพ 80 lm/W ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไปของหลอด
ฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนําแสดงดังรู ปที่ 3.4-8 และตารางที่ 3.4-8

รู ปที่ 3.4-8 หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนํา
ตารางที่ 3.4-8 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนํา อายุการใช้งานเฉลี่ย 60,000 ชัว่ โมง
กําลังไฟฟ้ า

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง

ประสิ ทธิผล

(W)

(lm)

การส่ องสว่ าง (lm/W)

100

8,000

80

150

12,000

80

3.4.1.8 หลอดโซเดียมความดันตํา่ (Low Pressure Sodium) เป็ นหลอดที่มีประสิ ทธิผลการส่ องสว่ าง สู งที่สุดใน
บรรดาหลอดทั้งหมดคือจะมีค่าประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่าง 100 - 189 lm/W หลอดโซเดียมความดันตํ่าจะใช้ก๊าซ
นีออน (Neon) และก๊าซอาร์ กอน (Argon) ช่วยในการจุดติดหลอด โดยในการดีสชาร์ จจะทําให้ผนังหลอดแก้ว
ร้อนขึ้น ซึ่ งจะทําให้โซเดียมกลายเป็นไอ ให้แสงสี เหลือง หลอดนี้ มีช่วงเวลาที่ใช้ในการจุดติดหลอดและช่วง
เริ่ มเปล่งแสง (Run-Up) 12 - 15 นาที ข้อมูลทัว่ ไปแสดงดังตารางที่ 3.4-9
เนื่ องด้วยประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างที่สูงของหลอดโซเดียมความดันตํ่า หลอดชนิ ดนี้ จึงเหมาะที่จะใช้เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานในกรณี ที่ตอ้ งเปิ ดไฟไว้เป็ นระยะเวลานาน อาทิเช่น ไฟส่ องบริ เวณแยก หลอดให้ ความเพีย้ นสี
สู ง จึงไม่ควรนําไปใช้กบั กิจกรรมหรื อบริ เวณที่ตอ้ งความถูกต้องของสี สูง
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รู ปที่ 3.4-9 หลอดโซเดียมความดันตํ่า
ตารางที่ 3.4-9 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดโซเดียมความดันตํ่า อายุการใช้งานเฉลี่ย 14,000 ชัว่ โมง
ชนิด

ชนิดธรรมดา

ชนิดปรับปรุง
ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง

กําลังไฟฟ้ า

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง

ประสิ ทธิผล

(W)

(lm)

การส่ องสว่ าง (lm/W)

35
55
90
135
180
18
26
36
66
91
180

4,500
7,800
13,000
20,800
32,500
1,800
3,600
5,800
10,500
17,000
32,500

123
148
146
161
179
100
144
171
172
189
180.6

3.4.1.9 หลอดไอปรอทความดันสู ง (High Pressure Mercury) หรื อหลอดแสงจันทร์ เป็ นหลอดดีสชาร์ จความ
ดันสู งชนิ ดแรกที่มีการผลิตขึ้นมาใช้งาน เพื่อใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดชนิ ดนี้ ที่ใช้เป็ นไฟส่ อง
สว่างสําหรับไฟถนนในซอย หลักการทํางานของหลอดไอปรอทความดันสู ง อาจแบ่งได้เป็ น 3 ช่ วงดังนี้ คือ
ช่วงจุดหลอด (Ignition) ช่วงกําลังเริ่ มเปล่งแสง (Run-Up) และช่วงสภาวะคงตัว (Stabilization)
ช่ วงจุดหลอด (Ignition) เกิดจากการทํางานของขั้วไฟฟ้าช่วย (Auxiliary Electrode) ของหลอด โดยเมื่อเริ่ มจุด
หลอดจะเกิ ด แรงดัน คร่ อ มระหว่า งขั้ว ไฟฟ้ า หลัก และขั้ว ไฟฟ้ า ช่ วย ซึ่ ง ทําให้เ กิ ด การดี ส ชาร์ จ ของก๊ าซ ตัว
ต้านทานที่ต่ออยูท่ ี่ข้ วั ไฟฟ้าจะเป็ นตัวจํากัดกระแส จนสุ ดท้ายจะเกิดเป็นอาร์ กดีสชาร์ จระหว่างขั้วไฟฟ้าหลัก ซึ่ ง
ในช่วงจุดหลอดนี้ หลอดจะทํางานที่สภาวะความดันตํ่า และหลอดจะเกิดแสงสี ฟ้าขึ้น
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ช่ วงกําลังเริ่ ม เปล่ งแสง

(Run-Up) หลังจากจุ ดหลอดแล้ว อาร์ คดี สชาร์ จที่เกิ ดขึ้นในหลอดจะเป็ นตัวทําให้

อุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่ งจะทําให้ปรอทกลายเป็ นไอ โดยแสงที่ได้จากหลอดจะยังมีค่าไม่เต็มที่จนกว่าปรอทในหลอด
ดีสชาร์ จจะกลายเป็ นไอทั้งหมด เมื่อความดันไออยูใ่ นช่วงประมาณ 2-15 kpa แสงจะเริ่ มมีสีขาว ซึ่ งระยะเวลาที่
ใช้ต้ งั แต่จุดไส้หลอดจนถึงเวลาที่หลอดให้แสงสว่าง 80% จะมีค่าประมาณ 4 นาที
ช่ วงสภาวะคงที่ (Stabilization) เป็ นช่วงที่หลอดให้ความสว่างเต็มที่ซ่ ึงจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5 นาที
หลอดไอปรอทความดันสู งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่แบบใส และแบบเคลือบสารช่วยกระจาย
แสง (ดังรู ปที่ 3.4-10) และแบ่งตามโครงสร้างวงจรได้เป็ น 2 แบบ คือ แบบใช้บลั ลาสต์ กับแบบไม่ใช้บลั ลาสต์
ในหลอดแบบใช้บลั ลาสต์ มี ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลการส่ อ งสว่า งประมาณ 40-60 ลู เ มนต่ อ วัตต์ มี อ ายุก ารใช้ง าน
ประมาณ 14,000 ชัว่ โมง และฟลักซ์การส่ องสว่างจะลดลงตามอายุการใช้งานของหลอด

ก) หลอดไอปรอทความดันสู งแบบใส

ข) หลอดไอปรอทความดันสู งแบบเคลือบ

รู ปที่ 3.4-10 หลอดไอปรอทความดันสู งแบบใสและแบบเคลือบ
สําหรับในหลอดแบบไม่ใช้บลั ลาสต์ช่วยจุดหลอด บางครั้งถูกเรี ยกว่า หลอดแสงผสม (Blended Light Lamp)
เพื่อ ใช้ทดแทนหลอดไส้ที่ก าํ ลัง ไฟฟ้ า สู งๆ ภายในจะมี ไส้ห ลอดลักษณะคล้า ยหลอดไส้ให้ความร้ อ นและ
เปล่งแสงในช่วงแรกทันทีเพื่อช่ วยกระตุน้ ให้ก๊าซภายในหลอดอาร์ คแตกตัวและเปล่งแสงจริ งให้หลอดอาร์ ค
สว่างเต็มที่ หลอดชนิ ดนี้ มีประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างไม่สูงมากนัก คือ 19-28 ลูเมนต่อวัตต์ มีอายุการใช้งาน
เฉลี่ยประมาณ 6,000 ชัว่ โมง ซึ่ งสั้นกว่าแบบใช้บลั ลาสต์ แต่มีขอ้ ดีคือเมื่อเปิ ดไฟ จะมีแสงสว่างที่ได้จากหลอด
ไส้ในช่ วงแรกทันที ทําให้ ส่ องสว่างพื้นที่ได้ไวกว่า ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดไอปรอทความดันสู งแสดงดัง
ตารางที่ 3.4-10 และ 3.4-11
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ตารางที่ 3.4-10 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดไอปรอทความดันสู งแบบใช้บลั ลาสต์ อายุการใช้งานเฉลี่ย 14,000 ชัว่ โมง
ชนิด
ใส

เคลือบ

เคลือบ
แบบพิเศษ

กําลังไฟฟ้ า
(W)
125
400
50
80
125
250
400
700
1000
50
80
125
250
400

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)
5,900
21,000
1,800
3,700
6,300
13,000
22000
38,000
58,000
2,000
4,000
6,500
14,000
24,000

ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง (lm/W)
47.2
52.5
36
46.3
50.4
52
55
54.3
58
40
50
52
56
60

ตารางที่ 3.4-11 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดไอปรอทความดันสู งแบบไม่ใช้บลั ลาสต์
อายุการใช้งานเฉลี่ย 6,000 ชัว่ โมง
ชนิด

ใส

กําลังไฟฟ้ า

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง

ประสิ ทธิผล

(W)

(lm)

การส่ องสว่ าง (lm/W)

160

3,100

19.4

250

5,600

22.4

500

14,000

28

3.4.1.10 หลอดโซเดีย มความดันสู ง (High Pressure Sodium) เป็ นหลอดที่ให้ประสิ ทธิ ภาพการมองเห็นที่ดี
ที่สุดเนื่องจากหลอดให้เปล่งแสงสี ทองเหลือง ซึ่ งเป็ นสี ที่ไวต่อการมองเห็นของมนุษย์ หลอดประเภทนี้ มีอายุ
การใช้งานยาวนานจึ งนิ ยมใช้สําหรั บการให้แสงสว่างภายนอกอาคารอาทิ เช่ น ที่ จอดรถ ลานรั บ-ส่ งสิ นค้า
ไฟสนามกีฬา เป็ นต้น มีลกั ษณะแสดงดังรู ปที่ 3.4-11
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รู ปที่ 3.4-11 หลอดโซเดียมความดันสู ง
หลอดโซเดี ยมความดันสู งเป็ นหลอดที่ มีประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างค่อนข้างสู ง 70 - 140 lm/W แต่ให้ความ
ถูกต้องของสี ค่อนข้างตํ่า (CRI 23) ยกเว้นรุ่ นที่มีการปรับปรุ งคุณภาพของแสงซึ่ งจะให้ความถูกต้องของสี
ประมาณ 60 - 85 หลอดไฟประเภทนี้ ต้องจุดไส้หลอดด้วยพัลส์แรงดันสู งประมาณ 1.8 - 5 kV และต้องใช้เวลา
ในการอุ่นไส้หลอดประมาณ 3 - 7 นาที แสงที่ออกมาจากหลอดจึงจะสว่างเต็มที่
หลอดโซเดี ย มความดัน สู ง สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 4 ประเภทดัง นี้ คื อ หลอดโซเดี ย มความดัน สู ง แบบ
มาตรฐาน หลอดโซเดียมความดันสู งแบบประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างสู ง หลอดโซเดียมที่ออกแบบให้ใช้แทน
หลอดไอปรอทความดันสู งและหลอดโซเดียมความดันสู งที่มีความถูกต้องของสี สูง
หลอดโซเดีย มความดันสู งแบบมาตรฐานใช้เซนอน (Xenon) เป็ นก๊าซช่วยจุดติดที่ความดันประมาณ 3 kPa โดย
ต้องใช้อิกนิเตอร์ช่วยในการทําให้ หลอดติด (ยกเว้นหลอดที่มีขนาดกําลังไฟตํ่า เช่น 50W และ 70W เนื่องจากว่า
แรงดันจุดหลอด (Ignition Voltage) มีค่าสู งถึง 2.8 kV
หลอดโซเดีย มความดันสู งแบบประสิ ทธิผ ลการส่ องสว่ างสู ง สามารถทําได้โดยเพิ่มความดันของ Xenon เป็น
ประมาณ 30 kPa ซึ่ งจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพการส่ องสว่างเพิ่มขึ้นจากหลอดโซเดียมความดันสู งแบบมาตรฐาน
ประมาณ 15%
หลอดโซเดีย มที่ออกแบบให้ ใช้ แทนหลอดไอปรอทความดันสู ง หลอดประเภทนี้ สามารถใช้กบั บัลลาสต์หลอด
ไอปรอทความดันสู งได้ และไม่ตอ้ งใช้อิกนิเตอร์ (Igniter) เนื่ องจากมี Build-in Starting Aid หลอดโซเดียม
ความดันสู งประเภทนี้ เมื่อใช้แทนหลอดไอปรอทความดันสู ง จะใช้กาํ ลังไฟฟ้าลดลง 15% และให้ ฟลักซ์การ
ส่ องสว่างเพิ่มขึ้น 40 % ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดโซเดียมความดันสู งแสดงไว้ในตารางที่ 3.4-12
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ตารางที่ 3.4-12 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดโซเดียมความดันสู ง อายุการใช้งานเฉลี่ย 18,000 ชัว่ โมง
ชนิด

ชนิดมาตรฐาน

ชนิดประสิ ทธิผลการ
ส่ องสว่ างสู ง
ชนิดใช้ แทนหลอดไอ
ปรอทความดันสู ง

กําลังไฟฟ้ า
(W)
50
70
150
250
400
1000
100
150
250
400
220
350

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)
3,450
5,600
14,500
26,500
49,000
130,000
10,000
16,000
30,000
56,000
20,000
34,500

ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง (lm/W)
69
80
96.7
106
122.5
130
100
106.7
120
140
91
98.6

3.4.1.11 หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide) มีลกั ษณะการทํางานคล้ายหลอดไอปรอทความดันสู ง แต่แตกต่าง
กันตรงที่ภายในหลอดประเภทนี้ จะเติมสารประกอบเมทัลฮาไลด์เข้าไปกับปรอท เพื่อทําให้ได้สีของแสงดีข้ ึน
ดังนั้นหลอดเมทัลฮาไลด์น้ ี จึงมีคุณสมบัติทางสี ที่ดีเหมาะสํ าหรั บใช้ ในงานที่ต้องการแสงสี ที่ดี เช่ นสนามกีฬา
และโรงงานอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการเห็นแสงสี ของวัสดุ เป็ นต้น
ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างของหลอดเมทัลฮาไลด์ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดกําลังไฟฟ้า แต่โดยทัว่ ไปแล้วจะมีค่าประมาณ
65- 95 ลูเมนต่อวัตต์ อายุการใช้งานหลอดประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าหลอดไอปรอทความดันสู ง คือ
มีอายุการใช้งานประมาณ 9,000 - 20,000 ชัว่ โมง ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไปของหลอดเมทัลฮาไลด์แสดงอยูใ่ น
รู ปที่ 3.4-12 และตารางที่ 3.4-13 ตามลําดับ
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รู ปที่ 3.4-12 หลอดเมทัลฮาไลด์
ตารางที่ 3.4-13 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดเมทัลฮาไลด์ อายุการใช้งานเฉลี่ย 9,000 - 20,000 ชัว่ โมง
ชนิด

ขั้วเดีย่ ว (Tubular)
ขั้วเดีย่ ว
(Double Envelope)
สองขั้ว

กําลังไฟฟ้ า
(W)

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)

ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง (lm/W)

250
400
1000
2000
70
150
70
150
250

17,000
31,500
81,000
189,000
5,100
11,000
5,500
11,250
20,000

68
78.8
81
94.5
72.9
73.4
78.6
75
80

3.4.1.12 หลอดแอลอีดี (Ligh Emitting Diode , LED) หลอดแอลอีดีเป็ นอุปกรณ์สารกึง่ ตัวนําที่มีการเปล่ งแสง
และถูกควบคุมการกระจายแสงด้วยเลนส์ที่เคลือบไว้ เมื่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง อิเล็กตรอนจะ
ผ่านไปตามอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ทาํ ให้เกิดแสงออกมาตามความถี่ของแสงที่ได้กาํ หนดไว้ ดังรู ปที่ 3.4-13
ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีหลอดแอลอีดีให้มีความเข้มการส่ องสว่างสู งจนสามารถใช้กบั งานด้านแสง
สว่างได้ซ่ ึ งมีขอ้ ดี เมื่อเทียบกับหลอดประเภทอื่ น คือ ขนาดเล็กกระทัดรั ด ทนการสั่ นสะเทื อนสู ง เปิ ดปิ ดได้
บ่ อยครั้ง อายุยาวนาน มีประสิ ทธิผลด้ านแสงสู ง ไม่ มีการแผ่ รังสี ยูวแี ละอินฟราเรด ไม่มีกาํ ลังสู ญเสี ยในการจุด
หลอด ซึ่ งแอลอีดีสมัยใหม่ที่นิยมใช้งานด้านนี้ คือ อะลูมินมั่ อินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์ (Aluminum indium
gallium phosphide, AllInGaP) และ อินเดียมแกลเลียมไนไตรด์ (Indium gallium nitride, InGaN) โดยแบ่งกลุ่ม
หลอดแอลอีดีสมรรถนะสู งดังนี้ คือ หลอดแอลอีดีทรงวงรี หลอดแอลอีดีฟลักซ์การส่ องสว่างสู ง (High flux
emitter) และหลอดแอลอีดีฟลักซ์การส่ องสว่างสู งมาก (Very high flux emitter) (ดูรูปที่ 3.4-13) ซึ่ งนิยมใช้กบั
งานป้ายโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ และไฟสัญญาณจราจร หรื องานที่ตอ้ งการลักษณะการให้แสงที่มีความเข้มการ
ส่ องสว่างสู ง โดยหลอดแอลอีดีสมรรถนะสู งขนาด 1 วัตต์ สี แดงจะให้ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างประมาณ
37 ลูเมนต่อวัตต์ สี เขียวจะให้ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างประมาณ 40 ลูเมนต่อวัตต์ สี น้ าํ เงินจะให้ประสิ ทธิ ผล
การส่ องสว่างประมาณ 12 ลูเมนต่อวัตต์ และสี ขาวจะให้ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างประมาณ 34 ลูเมนต่อวัตต์
มีอายุการใช้งานประมาณ 50,000 ชัว่ โมง

3-20

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รู ปที่ 3.4-13 หลอดแอลอีดีสมรรถนะสู ง
ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาแอลอีดีให้อยู่ในรู ปหลอดไฟที่มีข้ วั หลอดแบบทัว่ ไป เช่น E27 และ E40 ซึ่ งสามารถ
เปลี่ยนทดแทนหลอดไส้ หรื อหลอดปล่อยประจุความเข้มแสงสู ง (HID) ได้เลย (ดูรูปที่ 3.4-14) สามารถใช้ได้
ทั้งในและนอกอาคาร และในสถานที่ ที่ไม่ตอ้ งการการเกิ ดประกายไฟช่ วงจุ ดหลอด ทํางานได้ในอุณหภู มิ
ช่วงกว้างถึง -40 ถึง 180 องศาฟาเรนไฮน์ ความเสื่ อมทางแสงตํ่า จุดติดเร็ ว ไม่ตอ้ งใช้บลั ลาสต์ในหลอดแอลอีดี
ย่อยแต่ละตัวจะมีขนาดเล็ก มีเลนส์ค่าสะท้อนแสงสู งอยู่ในตัว และบังคับทิศทางแสงส่ องลงด้านล่างเป็ นหลัก
จึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้โคมที่มีการสะท้อนแสงสู ง มีแสงบาดตาตํ่า ประหยัดเงินค่าบํารุ งรักษา หลอดประเภทนี้เริ่ ม
มีความนิยมใช้มากขึ้น ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสู งแสดงไว้ในตารางที่ 3.4-14

ก) หลอดขนาด 5 W 300 lm ขั้วหลอด E27

ข) หลอดขนาด 28 W 2,100 lm ขั้วหลอด E40

ค) หลอดสําหรับไฟถนนชนิดสําเร็ จรู ปทั้งดวงโคม
รู ปที่ 3.4-14 หลอดแอลอีดีสมรรถนะสู งที่ออกแบบใช้ทดแทนหลอดไฟแบบทัว่ ไป
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ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง

ตารางที่ 3.4-14 ข้อมูลทัว่ ไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสู งที่ออกแบบในรู ปหลอดไฟขั้วหลอดแบบทัว่ ไป
อายุการใช้งานเฉลี่ย 50,000 ชัว่ โมง
ชนิด
ขั้วหลอดแบบ E27

ขั้วหลอดแบบ E40
และแบบสํ าเร็จรู ป
ทั้งดวงโคม

กําลังไฟฟ้ า
(W)
5
28
48
60
80
100
125
140
180

ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง
(lm)
300
2,100
3,300
4,400
6,000
7,600
9,400
10,600
13,800

ประสิ ทธิผล
การส่ องสว่ าง (lm/W)
60
75
68.8
73.4
75
76
75.2
75.7
76.7

จากประเภทหลอดไฟที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น ทั้ง หมด สามารถทํา การสรุ ป เปรี ย บเที ย บข้อ มู ล สํา คัญ เกี่ ย วกับ
ประสิ ทธิภาพพลังงานของหลอดไฟประเภทต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.4-15
ตารางที่ 3.4-15 การเปรี ยบเทียบค่าประสิ ทธิภาพพลังงานของหลอดไฟ
ชนิดหลอด

กําลังไฟฟ้ า
(W)
15-500
75-2,000
18-36

ฟลักซ์ การ
ส่ องสว่ าง
(lm)
120-8,400
975-50,000
1,300-3,350

ประสิ ทธิผลการ
ส่ องสว่ าง
(lm/W)
8-17
13-25
72-93

อายุการใช้ งาน
เฉลีย่
(h)
1,000
2,000
12,000

อินแคนเดสเซนต์
ฮาโลเจนแรงดันปกติ
ฟลูออเรสเซนต์
ฟลักซ์ การส่ องสว่ างสู ง
ฟลูออเรสเซนต์ ฟลักซ์ การส่ อง
สว่ างสู ง ประสิ ทธิภาพสู ง
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์
บัลลาสต์ แยกภายนอก
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์
บัลลาสต์ ในตัว
ฟลูออเรสเซนต์

14-35

1,350-3,650

93-104

20,000

8-18

360-1,000

45-56

8,000

8-23

420-1,350

53-64

8,000

100-150

8,000-12,000

80

60,000
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ชนิดหลอด

แบบเหนี่ยวนํา
โซเดียมความดันตํา่
(ประสิ ทธิผลการส่ องสว่ างสู ง)
ไอปรอทความดันสู ง (เคลือบ)
แบบใช้ บลั ลาสต์
ไอปรอทความดันสู ง
แบบไม่ ใช้ บลั ลาสต์
โซเดียมความดันสู ง
(มาตรฐาน)
โซเดียมความดันสู ง
ประสิ ทธิผลการส่ องสว่ างสู ง
เมทัลฮาไลด์
(ขั้วเดีย่ ว)
เมทัลฮาไลด์
(สองขั้ว)
แอลอีดสี มรรถนะสู ง
ขั้วหลอดแบบ E27
แอลอีดสี มรรถนะสู ง
ขั้วหลอดแบบ E40

กําลังไฟฟ้ า
(W)

ฟลักซ์ การ
ส่ องสว่ าง
(lm)

ประสิ ทธิผลการ
ส่ องสว่ าง
(lm/W)

อายุการใช้ งาน
เฉลีย่
(h)

18-180

1,800-32,500

100-181

14,000

50-1,000

1,800-58,000

36-58

14,000

160-250

3,100-5,600

19-22

6,000

50-1,000

3,450-130,000

69-130

18,000

100-400

10,000-56,000

100-140

18,000

70-2,000

5,100-189,000

73-95

20,000

70-2,000

5,500-220,000

79-80

9,000

5

300

60

50,000

28-180

2,100-13,800

75-77

50,000

ตารางที่ 3.4-16 แสดงอุณหภูมิสีของแสงจากหลอดไฟฟ้าที่ใช้กนั ทัว่ ไป
โทนสี ของแสง
สี หลอดไส้ (Incandescent; I)
สี ขาวเหลือง (Warm White;
สี ขาว (White; W)
สี ขาวเย็น (Cool White; CW)
สี ขาวฟ้า (Daylight; D)
สี ขาวฟ้าเย็น (Cool Daylight;

อุณหภูมิสีของแสง (K)
ประมาณ 2,700
ประมาณ 3,000
ประมาณ 3,500
ประมาณ 4,000
5,000 ถึง 6,000
6,500 ขึ้นไป
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ตัวอย่ างหลอดไฟ
หลอดอินแคนเดสเซนต์
หลอดทังสเตนฮาโลเจน
หลอดไอปรอทความดันสู ง
หลอดเมทัลฮาไลด์
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
หลอดฟลูออเรสเซนต์

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง

การเลือกใช้แสงที่มีอุณหภูมิสีต่างกันจะทําให้บรรยากาศต่างกันไปด้วยโทนสี อุ่น จะทําให้ความรู ้สึกผ่อน
คลาย ส่ วนโทนสี เย็นจะให้ความรู ้สึกตื่นตัว จึงเหมาะที่จะใช้ในพื้นที่ทาํ งานมากกว่า
3.5 การพิจารณาเลือกใช้ หลอดไฟ
การเลือกหลอดไฟฟ้าเพื่อการอนุ รักษ์พลังงานอาจพิจารณาได้จาก ตารางที่ 3.5-1 ได้แสดงสรุ ปเปรี ยบเทียบ
สมบัติดา้ นต่างๆ ของหลอดไฟเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นเลือกใช้หลอดไฟ
ตารางที่ 3.5-1 การเปรี ยบเทียบสมบัติดา้ นต่างๆ ของหลอดประเภทต่างๆ
รายละเอียด

Incandescent

Tubular
fluorescent

Compact
fluorescent

Discharge

ราคาต้ นทุน
ค่ าใช้ จ่ายด้ าน
พลังงาน
กําลังไฟฟ้ า (วัตต์ )
อายุ (ชั่วโมง)
อัตราการเสื่ อม
ของลูเมน
ความถูกต้ องของสี 1
ระยะเวลาในการจุด
หลอด
ความสู งทีต่ ดิ ตั้ง
การใช้ งาน

ถูก
สู ง

ตํ่า
ตํ่า

ปานกลาง
ตํ่า

ปานกลาง – สู ง
ตํ่า – ตํ่ามาก

15 – 1,500
1,000
15%

8 – 150
5,000 – 20,000
15 – 20%

9 – 36
8,000
15-30%

35 – 3,500
4,000 – 24,000
10-40%

ดี
ทันที

ดี
หน่วงเล็กน้อย

ปานกลาง – ดี
หน่วงเล็กน้อย

น้อย – ดีมาก
5 – 10 นาที

สู งสุ ด 6 เมตร
แสงสว่างภายใน
ทัว่ ไป โรงงาน
อุตสาหกรรม, อาคาร
พาณิ ชย์, สํานักงาน,
โรงเรี ยน, บ้าน
สามารถใช้ติดตั้ง
แทนหลอดอินแคน
เดสเซนต์ได้โดยตรง

6 – 30 เมตร
แสงสว่างภายนอก,
ไฟถนน, ไฟตกแต่ง,
แสงสว่างภายในที่
ต้องติดตั้งในระดับที่
สู ง
ต้องใช้คู่กบั บัลลาสต์
ที่เฉพาะของหลอด,
การเลือกใช้ประเภท
ของหลอดชนิดนี้
ต้องเหมาะสมกับ
สถานที่ใช้งาน

อื่นๆ

สู งสุ ด 6 เมตร
สู งสุ ด 6 เมตร
ระดับแสงตํ่าๆ หรื อ แสงสว่างภายใน
แสงสว่างที่ใช้ในการ ทัว่ ไป โรงงาน
อุตสาหกรรม, อาคาร
ตบแต่ง เช่น ตูโ้ ชว์
พาณิ ชย์, สํานักงาน,
โรงเรี ยน, บ้าน
แรงดันที่
แรงดันที่
เปลี่ยนแปลงจะมีผล เปลี่ยนแปลงจะมีผล
ต่อแสงสว่างจาก
ต่อแสงสว่างจาก
หลอด ความถี่ในการ
หลอด
เปิ ดปิ ดจะทําให้อายุ
ของหลอดสั้นลง

หมายเหตุ
1
ดัชนีบอกความถูกต้ องของสี (Color Rendering Index, CRI) เป็ นการวัดค่าของหลอดไฟว่ามีประสิ ทธิ ภาพ
ในการแสดงคุณลักษณะของสี เป็นอย่างไรโดยจะใช้ค่าดัชนีบอกความถูกต้องของสี เป็นตัวเปรี ยบเทียบ ดังนั้น
3-24

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

ค่า CRI จะเป็นตัวบ่งชี้ความถูกต้องของสี ของหลอดไฟชนิ ดต่างๆ เปรี ยบเทียบกับความถูกต้องของสี ที่ได้จาก
แสงอาทิตย์ซ่ ึงมีค่า CRI เท่ากับ 100
3.6 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ร่วมกับหลอดไฟฟ้ าทีม่ ีผลต่ อประสิ ทธิภาพพลังงาน
3.6.1 บัลลาสต์
บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์ที่จาํ เป็นสําหรับการใช้งานควบคุมการทํางานของหลอดก๊าซดีสชาร์ จ นอกจาก จะช่วยใน
การทํางานของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างให้สมบูรณ์แล้ว ยังมีผลต่อการควบคุมฟลักซ์การส่ องสว่าง อายุการใช้งาน
ของหลอด และการใช้พลังงานไฟฟ้าในวงจรด้วยบัลลาสต์มีหน้าที่หลักที่สาํ คัญ 2 ประการ คือ
ก) ประการแรก ช่ ว ยสร้ า งให้ เ กิ ด แรงดัน เพี ย งพอในการจุ ด หลอดก๊ า ซดี ส ชาร์ จ ให้ ติ ด ควบคุ ม ปริ มาณ
กระแสไฟฟ้าผ่านหลอดขณะสตาร์ทและทํางาน
ข) ประการที่สอง จ่ายกําลังไฟฟ้ าให้หลอดอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นอาจมีหน้าที่อื่นๆเช่น การปรับหรี่ แสง
สว่าง เป็ นต้น
3.6.1.1 บัลลาสต์ แกนเหล็ก (Electromagnetic Ballast) โครงสร้างเป็ นขดลวดพันรอบแกนเหล็ก (core & coil)
ซึ่ งชนิ ดที่นิยมใช้ในประเทศไทยเป็ นแบบตัวเหนี่ยวนํา (inductor) หรื อเรี ยกว่า โช้ก (choke) โดยทําหน้าที่หลัก
ทั้ง 2 ประการของบัลลาสต์ คือ สร้างแรงดันสู งเหนี่ยวนําเพื่อใช้จุดหลอดให้ติดและจํากัดกระแสให้หลอดอย่าง
เหมาะสมต้องเลือกให้เหมาะสมกับหลอดแต่ละประเภท แต่ละชนิด และแต่ละขนาด ซึ่ งบัลลาสต์เป็ นอุปกรณ์ที่
จําเป็ นสําหรับหลอดก๊าซดีสชาร์จเพราะเมื่อหลอดไฟผ่านขั้นตอนการจุดติดแล้วนั้น ค่าความต้านทานของหลอด
จะลดลงอย่างมาก จึงต้องนําบัลลาสต์มาต่ออนุกรมในวงจรเพื่อทําหน้าที่เป็ นตัวต้านทานมิให้กระแสไหลเกิน
พิกดั จนไส้หลอดขาด
การใช้งานร่ วมกันระหว่างหลอดไฟฟ้าและบัลลาสต์จะต้องเป็ นชนิดที่ออกแบบให้ใช้งานร่ วมกันได้ หากใช้งาน
ผิดชนิดกันย่อมทําให้เกิดผลเสี ยหายหลายอย่าง เช่น จุดหลอดติดยาก หลอดเสื่ อมสภาพเร็ ว อายุใช้งานสั้น กําลัง
สู ญเสี ยในบัลลาสต์สูงซึ่ งจะทําให้อายุงานบัลลาสต์ส้ นั ลงได้ การใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องเลือกใช้บลั
ลาสต์ที่มีประสิ ทธิภาพสู งและเหมาะสมกับหลอดไฟ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
3.6.1.1.1 บัลลาสต์ แกนเหล็กทั่วไป (Conventional ballast) ในการทํางานบัลลาสต์ซ่ ึ งเป็ นขดลวดพันอยูร่ อบ
แกนเหล็กเพื่อสร้างค่าความเหนี่ ยวนําสู ง ซึ่ งมีผลทําให้มีค่าความต้านทานสู งเกิดกําลังสู ญเสี ยมากตามไปด้วย
โดยมีค่ากําลังสู ญเสี ย ประมาณ 8 - 12 วัตต์ สําหรับบัลลาสต์ที่ใช้กบั หลอด 36 หรื อ 40 วัตต์ และหลอด 18 หรื อ
20 วัตต์ การสู ญเสี ยดังกล่าวจะเปลี่ยนไปในรู ปของความร้อน ทําให้อุณหภูมิบลั ลาสต์ขณะใช้งานอาจสู งถึง 75
– 90 °C จะทําให้ฉนวนที่เคลือบขดลวดค่อยๆ เสื่ อมสภาพและเสื่ อมอายุการใช้งานตามเวลา โดยทัว่ ไปบัลลา
สต์แกนเหล็กแบบทัว่ ไปตามมาตรฐาน มอก. มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ใช้งาน (หากใช้งานไม่ตลอด 24
ชม. ต่อวัน ก็อาจใช้งานได้นานถึง 30 ปี ตลอดอายุอาคาร)
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3.6.1.1.2 บัลลาสต์ แกนเหล็กแบบกําลังสู ญเสี ย ตํ่า (low loss ballast) เป็ นบัลลาสต์แกนเหล็กประสิ ทธิ ภาพสู ง ที่
ลดการสู ญเสี ยพลังงานในบัลลาสต์เหลือเพียงประมาณ 5 - 6 วัตต์ โดยการใช้เส้นลวดที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนและใช้
แกนเหล็กที่มีคุณภาพดี
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีโครงการจัดตั้งภายใต้ความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ผูผ้ ลิต และ/หรื อนําเข้าผลิตภัณฑ์บลั
ลาสต์ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย การไฟฟ้านคร
หลวง การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนแก่ประชาชน เกี่ยวกับค่า
ความสู ญเสี ยพลังงานของบัลลาสต์ และระดับประสิ ทธิ ภาพของบัลลาสต์น้ นั ๆ เพื่อให้ผูป้ ระกอบการพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์บลั ลาสต์ให้เป็ นอุ ปกรณ์ ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าอี กประเภทหนึ่ ง และเพื่อเป็ นทางเลื อกให้กับ
ประชาชนในการใช้บลั ลาสต์ที่มีคุณภาพสู งขึ้น สู ญเสี ยพลังงานน้อยลงและสามารถหาซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานระดับประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของบัลลาสต์ประหยัดไฟฟ้า โดยกําหนดชื่อ
กลางเพื่อเรี ยกบัลลาสต์ดงั กล่าวว่า “บัลลาสต์ เบอร์ 5 นิรภัย ” ซึ่ งจะต้องผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการทดสอบและรับรอง
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม มอก. 23 - 2521 และต้องมีค่ากําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในตัวบัลลาสต์
ตํ่ากว่า 6 W ที่กระแสไฟฟ้ าทดสอบไม่ต่ าํ กว่า 0.398A สําหรั บบัลลาสต์ที่ใช้กบั หลอด 36 W และกระแส
ทดสอบไม่ต่าํ กว่า 0.343 A สําหรับบัลลาสต์ที่ใช้กบั หลอด 18 W ในสภาวะ Hot Loss ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นเกณฑ์การ
ทดสอบจะได้รับการติดฉลากเบอร์ 5 ลักษณะดังรู ปที่ 3.6-1

รู ปที่ 3.6-1 ตัวอย่างฉลากบัลลาสต์กาํ ลังสู ญเสี ยตํ่า หรื อ “บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย”
ที่มีค่ากําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในตัวบัลลาสต์ต่าํ กว่า 6 W ใช้สาํ หรับหลอดผอมขนาด 18 W หรื อ 36 W
3.6.1.2 บัลลาสต์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast) การทํางานของบัลลาสต์ชนิดนี้เหมือนบัลลาสต์แกนเหล็กมี
โช้กทําหน้าที่หลักทั้ง 2 ประการของบัลลาสต์ แต่การจะลดการสู ญเสี ยกําลังไฟฟ้าในโช้กได้โดยการลดขนาด
โช้กให้เล็กลงนั้น จําเป็ นต้องใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทาํ การเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติความถี่ 50 Hz
เป็ นความถี่สูงไม่นอ้ ยกว่า 20,000 Hz (เกณฑ์ 20 kHz เป็ นความถี่สูงขั้นตํ่า ที่หูคนทัว่ ไปจะไม่ได้ยนิ เสี ยงการ
ทํางาน) ซึ่ งการใช้ความถี่ สูงก็จะทําให้สามารถลดขนาดโช้กของบัลลาสต์ให้มีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา มีการ
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สู ญเสี ยตํ่า และประหยัดไฟได้มากกว่าบัลลาสต์แกนเหล็กได้ ปั จจุบนั มีการพัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้
งานในระดับความถี่ kHz – MHz ดังรู ปที่ 3.6-2

รู ปที่ 3.6-2 แผนผังแสดงส่ วนทํางานหน้าที่ต่าง ๆ ของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะประกอบด้วยส่ วนสร้างความถี่สูง (HF Generator) และ ส่ วนโช้ก (Lamp Controller)
โดยมีวงจรควบคุม (Ballast Controller) ควบคุมการทํางาน ส่ วนวงจรกําจัดคลื่นรบกวน (Filter for Interference
Suppression) นั้นเป็ นวงจรที่อาจมีในบัลลาสต์ที่มีราคาสู งและจัดว่ามีคุณภาพดี ซึ่ งบัลลาสต์ราคาถูกบางรุ่ นอาจ
ไม่มีวงจรส่ วนนี้ ดังรู ปที่ 3.6-3 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการสู ญเสี ย 1-2 วัตต์

รู ปที่ 3.6-3 ตัวอย่างภาพอุปกรณ์ภายในกล่องบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์โดยทัว่ ไปแล้วจะมีค่าตัวประกอบกําลังตํ่าจึ งต้องใช้อุปกรณ์ปรับปรุ งค่าตัวประกอบ
กําลัง อุปกรณ์ปรับปรุ งตัวประกอบกําลังจะถูกต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟและบัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ อุปกรณ์
ปรับปรุ งตัวประกอบกําลังถูกออกแบบให้อยูใ่ นรู ปขดลวดเหนี่ ยวนําหรื อวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ ในขณะที่
อุปกรณ์ปรับปรุ งตัวประกอบกําลังชนิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์มกั จะประกอบเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของบัลลาสต์
3.6.1.3 การเปรียบเทียบข้ อดี ข้ อเสี ย และพลังงานที่ใช้ ของบัลลาสต์ ในหัวข้อนี้กล่าวถึงข้อสรุ ปการเปรี ยบเทียบ
การใช้บลั ลาสต์ชนิ ดต่าง ๆ ตั้งแต่เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย ของบัลลาสต์แกนเหล็ก ตามตารางที่ 3.6-1 และบัล
ลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ ตามตารางที่ 3.6-2 ในด้านการใช้งานและเปรี ยบเทียบกําลังสู ญเสี ยในบัลลาสต์ของหลอด
ชนิดต่างๆ ข้อมูลทางไฟฟ้าของอิกนิเตอร์ ที่ใช้กบั หลอดก๊าซดีสชาร์ จความดันสู ง เปรี ยบเทียบลักษณะกระแส
ผ่านหลอดและแรงดันคร่ อมหลอดเมื่อใช้บลั ลาสต์ต่างชนิ ด เปรี ยบเทียบลักษณะกระแสผ่านหลอดและแรงดัน
คร่ อมหลอดเมื่อใช้บลั ลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีคุณภาพตํ่าและมีคุณภาพสู ง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเลือกใช้
งานให้เหมาะสม
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ตารางที่ 3.6-1 ข้อดี-ข้อเสี ย ของบัลลาสต์แกนเหล็ก
ข้ อดี

ข้ อเสี ย

 ราคาตํ่า และอายุใช้งานยาวนานมาก (20 ปี )

 มีการสู ญเสี ยพลังงานสู งประมาณ 20%(6-10W)

 ทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น แรงดันไม่คงที่

 เกิดความร้อนสู่ สภาพแวดล้อมสู ง มีเสี ยงฮัม
 มีค่าตัวประกอบกําลังตํ่า (PF = 0.27 – 0.52)

อุณหภูมิสูง

 ช่างติดตั้งได้อย่างคุน้ เคย และหาซื้อได้ทวั่ ไป  ใช้เวลาประมาณ 2-3 วินาทีจึงให้แสงสว่างและมีการ
กระเพื่อม
 มีการกระพริ บเมื่อหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ หรื อ
สตาร์ทเตอร์เสื่ อม ซึ่งนอกจากเปลืองไฟแล้ว ยังอาจ
ทําให้เกิดไฟไหม้ได้
ตารางที่ 3.6-2 ข้อดี-ข้อเสี ย ของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ข้ อดี

ข้ อเสี ย

 ลดสู ญเสี ยพลังงานประมาณ 20 %

 ราคาสู ง และอายุใช้งานสั้น

 ลดความร้อนสู่ สภาพแวดล้อม และลดเสี ยงคราง

 มีขอ้ จํากัดในการใช้งานในสถานที่มีอุณหภูมิสูง

 มีตวั ประกอบกําลังสู ง (โดยทัว่ ไป PF >0.96)

 มีฝนละออง
ุ่
นํ้า ไอนํ้า หรื อแรงดันไม่คงที่

 ให้แสงสว่างทันที และไม่มีการกระเพื่อม

 มีขอ้ ที่ตอ้ งระมัดระวังในการเลือกซื้อ และ

 มีวงจรควบคุมตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า

การเลือกใช้ให้เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งาน

เมื่อผิดปกติ
 ความเสื่ อมของหลอดไฟลดลง อายุใช้งานนานขึ้น
 ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสู งได้ และหรี่ แสงได้
 สามารถใช้กบั หลอดไฟฟ้าได้ 3 - 4 หลอด
 นํ้าหนักเบา และไม่ตอ้ งใช้สตาร์ทเตอร์ภายนอก
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3.6.2 โคมไฟส่ องสว่ าง (Luminaries)
โคมไฟส่ องสว่างเป็ นอุปกรณ์ทาํ หน้าที่บงั คับทิศทางของแสงจากหลอดไฟ ให้กระจายไปในทิศทางต่าง ๆ โคม
ไฟแต่ละชนิดจึงเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันไป การเลือกใช้โ คมไฟจึงต้องพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับสภาพการใช้งาน และความต้องการในเรื่ องความสวยงามไปพร้อม ๆ กันด้วย และเพื่อให้ได้รับแสงสว่างมาก
ขึ้ น ก็ ค วรใช้โ คมไฟที่ ส ะท้อ นแสงให้ ม ากที่ สุ ด ปั จ จุ บ ัน ที่ ใ ช้อ ย่ า งแพร่หลายคื อ ส่ ว นที่ ส ะท้อ นแสงเป็ น
อะลูมิเนียมอโนไดซ์ ( aluminium anodize )
การแบ่งดวงโคมประเภทต่างๆ ดวงโคมที่มีใช้กนั อยู่ในปั จจุ บนั นี้ จะมี อยู่หลายประเภท หลายขนาด และมี
รู ปร่ างแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการนําไปใช้งานของดวงโคมแต่ละประเภท แต่ละ
สถานที่ ดวงโคมสามารถแยกประเภทได้ตามลักษณะการพิจารณา ดังนี้





พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม
พิจารณาตามลักษณะของการนําไปใช้งานของดวงโคม
พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟที่จะใช้กบั ดวงโคม
พิจารณาตามลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคม

3.6.2.1 พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม เมื่อมีการติดตั้งดวงโคมผูอ้ อกแบบจะพิจารณาถึง
ลักษณะของสถานที่ที่จะติดตั้งดวงโคมว่าควรจะใช้ดวงโคมประเภทใด ซึ่ งสามารถจําแนกประเภทของดวงโคม
ที่จะติดตั้งกับสถานที่ต่าง ๆ ได้ดงั นี้
3.6.2.1.1 ดวงโคมสํ าหรับติดตั้งแบบห้ อย หรื อแขวนจากเพดานหรื อคานลงมา มีลกั ษณะดังรู ปที่ 3.6-4 (ก) และ
(ข) ส่ วนใหญ่แล้วดวงโคมประเภทนี้จะใช้สาํ หรับบริ เวณที่มีความสู งจากพื้นงานถึงเพดานสู งกว่าปกติ หรื อเพื่อ
ความสวยงามและให้ได้แสงสว่างพอเพียง

(ก) ลักษณะดวงโคมของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบห้อย
หรื อแขวน

(ข) ลักษณะดวงโคมของหลอดอินแคนเดสเซนต์
แบบ ห้อยหรื อแขวน

รู ปที่ 3.6-4 ลักษณะของดวงโคมสําหรับติดตั้งแบบห้อยหรื อแขวน
3.6.2.1.2 ดวงโคมสํ าหรับยึดติดกับเพดาน คือ ดวงโคมที่ติดตั้งให้ตวั ดวงโคมยึดติดกับฝ้าหรื อเพดานมีลกั ษณะ
ดังรู ปที่ 3.6-5 ส่ วนใหญ่แล้วจะใช้สาํ หรับบริ เวณที่มีความสู งจากพื้นงานถึงเพดานไม่สูงนัก มักจะใช้ติดตั้งใน
สําหรับสํานักงานหรื อตามบ้านเรื อน
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รู ปที่ 3.6-5 ลักษณะของดวงโคมสําหรับยึดติดกับฝ้าหรื อเพดาน
3.6.2.1.3 ดวงโคมสํ าหรับยึดติดเข้ าไปในเพดานหรื อฝ้ า คือ ดวงโคมที่ติดตั้งแล้วจะต้องยึดติดลึกเข้าไปในส่ วน
ของเพดาน อาจจะมี ส่ ว นที่ เ ป็ นฝาครอบพลาสติ ก ปิ ดหน้า ของดวงโคมหรื อ เป็ นตะแกรงอลู มิ เ นี ย มปิ ดอยู่
ด้านหน้า โดยอาจจะมีส่วนที่ยื่นจากเพดานหรื อไม่มีก็ได้ มีลกั ษณะดังรู ปที่ 3.6-6 ส่ วนใหญ่แล้วจะใช้สําหรับ
บริ เวณที่มีความสู งจากพื้นฐานถึงเพดานไม่สูงนัก เหมาะสําหรับจะติดตั้งในสํานักงาน ตามห้างสรรพสิ นค้า
หรื อห้องอาหาร เป็ นต้น

รู ปที่ 3.6-6 ลักษณะดวงโคมของหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดติดยึดเข้าไปในเพดานหรื อฝ้า
3.6.2.2 พิจารณาตามลักษณะของการนําไปใช้ งาน ชนิ ดของโคมไฟออกตามลักษณะการนําไปใช้งาน ดังรู ปที่
3.6-7 เช่น โ คมไฟสําหรับงานอุตสาหกรรม โ คมไฟสําหรับบ้าน โคมไฟประดับ โ คมไฟถนน นอกจากนี้ ยงั มี
โคมไฟที่ออกแบบสําหรับงานพิเศษเฉพาะอย่าง เช่น โคมกันระเบิด ที่ใ ช้ใ นที่อาจติดไฟได้ง่าย โคมกันนํ้ากันฝุ่ น
เป็ นต้น

รู ปที่ 3.6-7 ลักษณะของดวงโคมตามลักษณะการนําไปใช้งานสําหรับไฟถนนบริ เวณโรงงานที่มีสารเคมี
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3.6.2.3 พิจ ารณาตามลักษณะของหลอดไฟ หลอดไฟที่ใช้อยู่ในปั จจุ บนั จะมีรูปร่ าง ตลอดจนคุณลักษณะ
เฉพาะตัวเช่นกําลังไฟฟ้าที่ใช้ต่างกันออก ดังนั้นโคมไฟต้องถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลอด
และความปลอดภัยเมื่อนํามาใช้งาน หากแบ่งโคมไฟตามประเภทของหลอดอาจแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แ ก่ โ คมไฟที่ใ ช้กบั หลอดอินแคนเดสเซนต์ โ คมไฟที่ใ ช้กบั หลอดฟลูออเรสเซนต์ และโ คมไฟที่ใ ช้
กับหลอด HID ดังรู ปที่ 3.6-8

ก)โคมไฟสําหรับหลอดอินแคนเดส

ข) โคมไฟสําหรับหลอดฟลูออเรส

เซนต์

เซนต์

ค) โคมไฟสําหรับหลอดประเภท HID

รู ปที่ 3.6-8 ลักษณะของดวงโคมที่พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟชนิดต่าง ๆ
3.6.2.4 พิจารณาตามลักษณะการกระจายแสงสว่ างของดวงโคม
3.6.2.4.1 การกระจายกําลังการส่ องสว่ างของแสงสว่ างของดวงโคม ดวงโคมแต่ละประเภท ที่ถูกสร้างขึ้นมา
จะต้องมีการทดสอบหาค่าการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมหรื อหลอดไฟ (Candle
Power Distribution) ซึ่ งหมายถึงกราฟแสดงการกระจายแสงสว่างในหน่วยของกําลังเทียน โดยปกติแล้วหน้าที่
โดยตรงของดวงโคมจะเป็ นตัวควบคุมการกระจายแสงสว่างให้ไปตกลงบนพื้นที่ที่เราต้องการส่ องสว่าง และ
ดวงโคมแต่ ละแบบแต่ ล ะชนิ ดจะมี ลกั ษณะการกระจายแสงสว่างไม่ เหมื อ นกัน ซึ่ ง สามารถที่ จะหารู ปร่ า ง
ลักษณะการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมแต่ละดวงโคมนั้น ณ มุมต่าง ๆ รอบดวงโคม
โดยให้อยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน แล้วนํามาบันทึกลงในกระดาษกราฟในระบบพิกดั เชิ งขั้วระยะเดียวกัน (Polar
Coordinate) อาจจะได้เส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมออกมาดังรู ป 3.6-9
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รู ปที่ 3.6-9 กราฟเส้นโค้งการกระจายความเข้มการส่ องสว่างของดวงโคม
โดยปกติแล้วเส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมนี้ จะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปอี กหลายแบบ แล้วแต่ชนิ ดของดวงโคมที่เรานํามาทดสอบหรื อแล้วแต่ชนิ ดของหลอดไฟที่มีรูปร่ าง
แตกต่างกันออกไป
ประโยชน์จากเส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องของแสงสว่างของดวงโคมนี้ คือ ทําให้ทราบถึงลักษณะการ
กระจายแสงสว่างที่ออกจากดวงโคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ดวงโคมได้เหมาะสมกับประเภทของ
งาน และค่าที่อ่านได้จากเส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมนี้เป็ นค่าเฉพาะจุดใด
จุ ดหนึ่ งเท่านั้น ไม่ใช่ ค่าเฉลี่ ยทัว่ พื้นที่บริ เวณที่ ตอ้ งการคํานวณ บางครั้ งดวงโคมสองชุ ดอาจจะมีค่าปริ มาณ
จํานวนเส้นแรงของแสงสว่างรวมเท่ากัน แต่ก็ไม่จาํ เป็นที่ลกั ษณะของการกระจายแสงสว่างที่ออกจากดวงโคม
จะต้องเหมือนกัน หรื อบางครั้งโรงงานผูผ้ ลิตดวงโคมอาจจะจัดทําตารางแสดงค่าของการกระจายแสงสว่างที่
มุมต่าง ๆ มาให้ ดังรู ปที่ 3.6-10 ทําให้สามารถคํานวณหรื อบอกได้ว่าดวงโคมที่เห็นอยูน่ ้ นั เป็ นดวงโคมที่มีการ
กระจายแสงสว่างแบบใด
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รู ปที่ 3.6-10 ข้อมูลการกระจายแสงของดวงโคมดาวน์ไลน์
3.6.2.4.2 ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมประเภทต่ างๆ ดวงโคมที่สร้างขึ้นมามีลกั ษณะของการกระจาย
แสงสว่างต่าง ๆ กันออกไป ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของงานประเภทนั้น ๆ เมื่อมีการกระจายแสงสว่างออกเป็น
หลาย ๆ ลักษณะ ก็จาํ เป็นจะต้องมีการจัดหมวดหมู่หรื อจําแนกประเภทของการกระจายแสงสว่างของดวงโคม
นั้นออกไป โดยใช้หลักการของการกระจายแสงสว่างในแนวดิ่งของดวงโคม โดยพิจารณาจากอัตราส่ วนของปริ
มาณพลักซ์การส่ องสว่างที่พงุ่ ออกมาจากดวงโคมที่ลงสู่ พ้ืนต่อปริ มาณของแสงสว่างที่กระจายออกจากดวงโคม
ขึ้นสู่ เพดาน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของดวงโคมตามลักษณะของการกระจายแสงสว่างได้ 6 ชนิด คือ
1) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างลงด้ านล่ าง (Direct Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็ นดวงโคมที่มีการกระจาย
แสงสว่างส่ วนใหญ่ประมาณ 90 – 100 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่ พ้ืน และส่ วนที่เหลือประมาณ 0 – 10 % จะ
กระจายแสงสว่างขึ้นสู่ เพดาน ดังรู ปที่ 3.6-11
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รู ปที่ 3.6-11 ลักษณะการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Direct Luminaire)
ดวงโคมประเภทนี้มีขอ้ ดีอยูท่ ี่ว่า เราสามารถที่จะควบคุมทิศทางของการกระจายแสงสว่างให้ไปตกลงพื้นงานที่
ต้องการได้ง่าย แต่มีขอ้ ควรระวังเวลาใช้ดวงโคมประเภทนี้คือ จะต้องจัดระยะห่ างระหว่างดวงโคมให้เหมาะสม
มิฉะนั้นอาจจะทําให้เกิดเงาขึ้นได้ระหว่างจุดกึ่งกลางของดวงโคมที่ใช้ในการติดตั้งและอีกประการหนึ่ ง ก็คือ
ความแตกต่างระหว่างความจ้าของแสงสว่างที่สะท้อนออกจากตัวดวงโคมกับผนังเพดานจะมีมาก จะต้องทําการ
แก้ไขโดยอาจจะใช้วิธีทาสี เข้าช่วย หรื อติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีเปอร์เซ็นต์ในการสะท้อนแสงสว่างสู งเข้าช่วย
2) ดวงโคมแบบกึง่ กระจายแสงสว่ างลงด้ านล่ าง (Semi – direct Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็ นดวงโคมที่มี
การกระจายแสงสว่างส่ วนใหญ่ประมาณ 60 – 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่ พ้ืน และที่เหลือ 10 – 40 % จะ
กระจายแสงสว่างขึ้นไปบนเพดาน ดังรู ปที่ 3.6-12 ดวงโคมประเภทนี้ มีขอ้ ดี อยู่ที่มนั สามารถลดความจ้าของ
แสงสว่างที่ สะท้อนระหว่างดวงโคมและเพดานได้ดีกว่าแบบแรกและมีขอ้ ควรระวังคือ เมื่ อติดตั้งดวงโคม
ประเภทนี้ แล้วจะต้องจัดระยะห่ างระหว่างดวงโคมให้เหมาะสม เพราะอาจจะทําให้เกิ ดเงาขึ้นได้ระหว่างจุ ด
กึ่งกลางของดวงโคมที่ใช้ในการติดตั้ง
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รู ปที่ 3.6-12 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง
(Semi – direct Luminaire)
3) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างรอบด้ าน (General Diffuse Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็ นดวงโคมที่มี
การกระจายแสงสว่างไฟฟ้ารอบดวงโคมทุกทิศทาง คือ มีการกระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืน กระจายแสงสว่างขึ้นสู่
เพดานและกระจายแสงสว่างตามแนวระดับของดวงโคมพอๆ กัน ดังรู ปที่ 3.6-13 ดวงโคมประเภทนี้มีขอ้ ดีคือ
ค่ า ความจ้า ของแสงสว่ า งจะสมํ่า เสมอกัน ทั่ว ทั้ง ห้ อ งและดู ส บายกว่ า สองแบบแรก แต่ มี ข ้อ เสี ย คื อ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์จะมีค่าตํ่ากว่าสองแบบแรก เพราะการควบคุมแสงสว่างให้ไปตกในบริ เวณที่
ต้องการได้ยากกว่า

รู ปที่ 3.6-13 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างรอบด้าน
(General Diffuse Luminaire)
4) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างขึน้ ด้ านบนและลงด้ านล่ าง (Direct – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภท
นี้เป็ นดวงโคมที่มีการกระจายแสงสว่างขึ้นสู่ เพดานและกระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืนเท่ากัน ไม่กระจายแสงสว่างสู่
แนวระดับ ดังรู ปที่ 3.6-14 ดวงโคมประเภทนี้มีขอ้ ดีคือ ค่าความจ้าของแสงสว่างจะสมํ่าเสมอกันทัว่ ทั้งห้องและ
ดูสบายตาดีกว่าสองแบบแรก แต่มีขอ้ เสี ย คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์มีค่าตํ่ากว่าสองแบบแรกและการ
ควบคุมแสงสว่างให้ไปตกในบริ เวณที่ตอ้ งการทําได้ยากกว่า
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รู ปที่ 3.6-14 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบนและลงด้านล่าง
(Direct – Indirect Luminaire)
5) ดวงโคมแบบกึง่ กระจายแสงสว่ างขึน้ ด้ านบน (Semi – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็ นดวงโคม
ที่มีการกระจายแสงสว่างส่ วนใหญ่ประมาณ 60 - 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดขึ้นสู่ เพดานและที่เหลือ 10 - 40 %
กระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืน ดังรู ปที่ 3.6-15 ดวงโคมประเภทนี้มีขอ้ ดีคือ สามารถลดการแยงตาของแสงสว่างได้ดี
เหมาะที่จะติดตั้งในบริ เวณที่ไม่ตอ้ งการให้มีการแยงตาของแสงสว่าง เนื่องจากดวงโคมประเภทนี้มีการกระจาย
แสงสว่างส่ วนใหญ่ข้ ึนสู่ เพดานมากกว่าลงบนพื้นงาน จึงดูเหมือนว่าเพดานจะทําหน้าที่คล้ายแหล่งกําเนิ ดแสง
สว่างขนาดใหญ่แหล่งหนึ่ ง และจะสะท้อนแสงสว่างลงสู่ พ้ืนงาน เมื่อเป็ นเช่ นนี้ ความสามารถในการสะท้อน
แสงสว่างของเพดานจะต้องมีความสามารถในการสะท้อนแสงสว่างสู งมาก และค่าความจ้าของแสงสว่างที่
สะท้อนแสงสว่างออกมาระหว่างเพดานกับดวงโคมจะต้องไม่แตกต่างกันมากนัก จึงจะทําให้ความจ้าของแสง
สว่างที่สะท้อนแสงสว่างออกมาพอใกล้เคียงกัน และระยะห่ างระหว่างดวงโคมกับเพดานจะต้องติดตั้งดวงโคม
ห่างจากเพดานพอสมควร

รูปที่ 3.6-15 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบน
(Semi – Indirect Luminaire)
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6) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างขึน้ ด้ านบน (Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็ นดวงโคมที่มีการ
กระจายแสงสว่างส่ วนใหญ่ 90 – 100 % ขึ้นสู่ เพดาน และที่เหลือ 0 – 10 % จะกระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืน ดังรู ปที่
3.6-16 ดวงโคมประเภทนี้มีขอ้ ดี คือ สามารถลดหรื อควบคุมการแยงตาของแสงสว่างได้ดีมากและความจ้าของ
แสงสว่างภายในห้องดูจะสมํ่าเสมอเกือบจะเท่ากันทั้งห้อง ข้อเสี ย คือ การติดตั้งจะต้องติดตั้งดวงโคมให้อยูต่ ่าํ
กว่าเพดานอย่างพอเหมาะจึงจะทําให้แสงสว่างสะท้อนออกจากเพดานลงมาบนพื้นได้สมํ่าเสมอ และดวงโคม
ประเภทนี้จะมีค่าสัมประสิ ทธิ์การใช้ประโยชน์นอ้ ยที่สุดในบรรดาประเภทของดวงโคมทั้งหมด

รู ปที่ 3.6-16 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบน
(Indirect Luminaire)

3.6.2.4.3 ประสิ ทธิผลในการกระจายแสงของโคมไฟ ในการพิจารณาความประสิ ทธิผลการกระจายแสงของโคม
นั้น สามารถพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์ของดวงโคม (Coefficient of Utilization: CU) ตาม
แนวทางของ Illumination Engineering Society, IES) หรื อ พิจารณาจากค่าตัวประกอบการใช้ประโยชน์
(Utilization factor, UF) ตามแนวทางของ CIE ซึ่ งทั้งสองค่านี้มีความหมายเหมือนกันแสดงอัตราส่ วนของฟ
ลักซ์การส่ องสว่างตกบนพื้นที่งานต่อฟลักซ์แสงสว่างทั้งหมดที่ออกจากโคม
ค่าสัมประสิ ทธิ์การใช้ประโยชน์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการกระจายแสงสว่างของดวงโคม สัดส่ วนของห้อง ความ
สู งของห้อง การสะท้อนแสงสว่างของเพดาน การสะท้อนแสงสว่างของผนัง และการสะท้อนแสงสว่างของ
พื้นที่ที่ตอ้ งการส่ องสว่าง โดยทัว่ ไปแล้วค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์น้ นั โรงงานผูผ้ ลิ ตดวงโคมจะเป็ น
ผูจ้ ดั ทําตารางค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์กาํ กับมาให้ และสามารถขอรายละเอี ยดจากบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตหรื อ
ตัวแทนจําหน่ายได้
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1) การหาสั มประสิ ทธิ์การใช้ ประโยชน์ ของดวงโคม (CU) ด้ วยวิธีลูเมนโซนัลคาวิตี (Zonal Cavity) การหา
สัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์ของดวงโคมด้วยวิธีลูเมนโซนัลคาวิตี เป็ นการคํานวณแสงสว่างของสมาคม
วิศวกรรมแสงสว่างสหรัฐอเมริ กา (Illumination Engineering Society) หรื อ IES เป็ นการหาอัตราส่ วนคาวิตี รู ป
ห้องที่ใช้ในการพิจารณาจะเป็ นห้องสี่ เหลี่ยม ซึ่งสามารถหาได้จากรู ปที่ 3.6-17
อัตราส่ วนคาวิตีหอ้ ง (Room Cavity Ratio) หรื อ RCR สามารถคํานวณได้จาก

RCR

5 h



 cc

(W  L )
W  L
rc

h cc

(3.3)

hcc คือ ความสู งคาวิตีเพดาน
hrc คือ ความสู งคาวิตีหอ้ ง

w

h rc

hfc คือ ความสู งคาวิตีพ้นื
cc คือ ค่าการสะท้อนแสงเพดาน

 fc

w คือ ค่าการสะท้อนแสงผนัง

h fc

fc คือ ค่าการสะท้อนแสงพื้น

โดยปกติ hfc จะอยูร่ ะหว่าง 0.76-0.85
รู ปที่ 3.6-17 คําศัพท์เฉพาะทางแสงวิธีโซนัลคาวิตี
ตัวอย่ างที่ 1 ห้องขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สู ง 3 เมตร พื้นที่ทาํ งานสู งจากพื้น 0.85 เมตร ตามรู ปที่ 3.618 โคมไฟแขวนจากเพดานลงมา 0.35 เมตร ถ้าค่าการสะท้อนแสงเพดาน (cc) 80% การสะท้อนแสงผนัง (w)
50% ค่าการสะท้อนแสงพื้น (fc) 20% จงคํานวณหาค่า RCR
วิธีทาํ จากสมการที่ 3.3

5  h rc ( W  L )
WL
5 1.8(8  10 )
RCR 
 2
8 10

RCR 
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 cc  80%

 fc  20%

รู ปที่ 3.6-18 การหาค่า RCR และค่า CU
ตัวอย่ างที่ 2 ห้องตามตัวอย่างที่ 1 เมื่อค่า RCR = 2 ถ้าค่าการสะท้อนแสงเพดาน (cc) 80% การสะท้อนแสง
ผนัง (w) 50% ค่าการสะท้อนแสงพื้น (fc) 20% จงหาค่า CU
วิธีทาํ โดยเลือกดวงโคมที่มีการแสดงค่า CU ตามตาราง จะสามารถอ่านค่า CU ได้เท่ากับ 0.66
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2) การหาสั มประสิ ทธิ์การใช้ ประโยชน์ ของดวงโคม (CU) ด้ วยวิธีลูเมน ดัชนีห้อง (room index) ดังรู ปที่ 3.6-19

c

H

w

MH

พื้นที่ทาํ งาน

f

0.85 m
L
W

W
H

H

คือ ความสู งห้อง

W

คือ ความกว้างห้อง

L

คือ ความยาวห้อง

MH

คือ ความสู งของดวงโคม เหนือพื้นที่ทาํ งาน

c

คือ ค่าการสะท้อนแสงเพดาน

w

คือ ค่าการสะท้อนแสงผนัง

f

คือ ค่าการสะท้อนแสงพื้น

รู ปที่ 3.6-19 คําศัพท์เฉพาะของการหาดัชนีหอ้ ง
ดังนั้นการพิจารณาหาค่าดัชนี ของห้อง (Room index: K) สามารถคํานวณได้สมการดังนี้เพื่อหาค่า CU ดัง
สมการที่ 3.4
K



W
MH


(W

L


L )

(3.4)

จากสมการที่ 3.3 และ 3.4 จะเห็นว่า RCR และ K มีความสัมพันธ์กนั แสดงได้เป็ น
( RCR)( K )  5

(3.5)

สําหรับรู ปที่ 3.6-20 เป็ นตัวอย่างข้อมูลดวงโคม เมื่อคํานวนหาค่าดัชนีหอ้ งก็สามารถนําไปหาค่า CU จากตาราง
ซึ่ งจะต้องทราบค่าการสะท้อนแสงเพดาน (c ) การสะท้อนแสงผนัง (w) และการสะท้อนแสงพื้น (f) ซึ่ ง
จากตัวอย่างในตารางจะเขียนเปอร์ เซนต์การสะท้อนเป็ นสามค่าเช่ น 851 จะหมายถึง การสะท้อนแสงเพดาน
(c) 80% การสะท้อนแสงผนัง (w) 50 % ค่าการสะท้อนแสงพื้น (f) 10 %
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รู ปที่ 3.6-20 ตัวอย่างตารางแสดงค่า Utilization factor ของโคมประเภทหนึ่ง
ตัวอย่ างที่ 3 ห้องขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สู ง 3 เมตร พื้นที่ทาํ งานสู งจากพื้น 0.85 เมตร ตามรู ปที่
3.6-21 ถ้าค่าการสะท้อนแสงเพดาน (c ) 80 % การสะท้อนแสงผนัง (w) 50 % ค่าการสะท้อนแสงพื้น (f)
10 % จงคํานวณหาค่า K
วิธีทาํ
K 

W L
8  10

 2.47  2.5
MH (W  L)
1.8(8  10)

 c  80%

3m

MH = 1.80 m

f

 10%
8m

 w  50%

0.85 m
10
m

รู ปที่ 3.6-21 คําศัพท์เฉพาะของการหาดัชนีหอ้ ง
ตัวอย่ างที่ 4 ห้องตามตัวอย่างที่ 3 เมื่อค่า K = 2.5 ถ้าค่าการสะท้อนแสงเพดาน (c ) 80 % การสะท้อนแสง
ผนัง (w) 50 % ค่าการสะท้อนแสงพื้น (f) 10 % โดยเลือกดวงโคมที่มีขอ้ มูลแสดงค่า Utilization factor ตาม
ตาราง จงหาค่า CU
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วิธีทาํ
จากตาราง เมื่อ K = 2.5 cc 80 % w 50 % fc 10 % (851) UF = 0.65

3.7 มาตรฐานระดับความส่ องสว่ าง
ค่า ระดับ ความส่ อ งสว่า งเป็ นสิ่ ง ที่ สําคัญยิ่งในการออกแบบระบบไฟฟ้ า แสงสว่า งเพื่อ ให้เกิ ดการประหยัด
พลังงาน หากผูอ้ อกแบบใช้ค่าความส่ องสว่างสู งเกินความจําเป็นจะทําให้เกิดการสิ้ นเปลืองพลังงานโดยเปล่า
ประโยชน์ แต่ ในทางกลับกันหากผูอ้ อกแบบใช้ค่าความส่ องสว่างตํ่ากว่าที่ ควรจะเป็ น จะทําให้สภาพการ
มองเห็นลดลงกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่ งจะส่ งผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการทํางานอีกด้วย ดังนั้นค่าความส่ องสว่างจึง
ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่ งสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่างแห่ งประเทศไทยได้จดั ทําข้อแนะนําระดับความส่ อง
สว่างสําหรับพื้นที่และกิ จกรรมต่างๆ ภายในอาคารไว้ โดยได้แบ่งประเภทของพื้นที่และกิ จกรรมไว้ท้ งั หมด
31 ประเภทดังนี้ (มาตรฐานระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ต่างๆ แสดงไว้ในภาคผนวก ก. ท้ายบท)
ประเภทของพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรม
1) พื้นที่ภายในอาคารทัว่ ไป
4) ห้องอาหาร และโรงแรม

2) อาคารสํานักงาน
5) ห้องสมุด

7) พื้นที่จอดรถภายในอาคารทัว่ ไป
10) พื้นที่สาํ หรับการแสดงและการบันเทิง
13) อุตสาหกรรมด้านการเกษตร
ปศุสัตว์
16) อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก ยาง
19) อุตสาหกรรมเพชรพลอย
22) อุตสาหกรรมแปรรู ปโลหะ
25) อุตสาหกรรมการพิมพ์
28) อุตสาหกรรมรถยนต์
31) วัด โบสถ์

8) โรงพยาบาล
11) อุตสาหกรรมอาหาร
14) อุตสาหกรรมซี เมนต์ คอนกรี ต และอิฐ

3) ร้านค้าปลีก
6) อาคารสถาบันการศึกษา
โรงเรี ยน
9) ร้านแต่งผม
12) อุตสาหกรรมทําขนม เบเกอร์รี่
15) อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว

17) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
20) อุตสาหกรรมซัก อบ รี ด
23) อุตสาหกรรมกระดาษ
26) อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก
29) อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์และไม้

18) อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ
21) อุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
24) อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
27) อุตสาหกรรมทอผ้า
30) สนามบิน
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3.8 วิธีการวัดค่ าความส่ องสว่ างของพืน้ ทีท่ าํ งาน
ในการวัดค่าความส่ องสว่าง (E) ของพื้นที่ทาํ งานเป็ นสิ่ งที่สําคัญอย่างยิ่ง เมื่อเราต้องการประหยัดพลังงาน
เพราะเนื่องจากบางครั้งเราอาจละเลยว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ บัลลาสต์
โคมไฟ ซึ่ งอาจสามารถลดการใช้พลังงานได้จริ ง แต่ระดับความส่ องสว่างพื้นที่ทาํ งานอาจลดลงไปด้วย นัน่
หมายถึงอาจมีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานหรื อใช้งานพื้นที่น้ นั ๆ
การวัดค่าความส่ องสว่างพื้นที่ทาํ งาน ควรกระทําทั้งก่อนและหลังการปรับปรุ งระบบแสงสว่างเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ซึ่ งควรวัดและตรวจสอบค่าความส่ องสว่างให้เป็นตามมาตรฐานในแต่ละพื้นที่ดงั ภาคผนวก ก โดย
กําหนดเป็ นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการวัดค่ าความส่ องสว่ างของพืน้ ทีท่ าํ งาน
1. เลือกเครื่ องมือวัด
ควรเลือกเครื่ องมือวัดที่มียา่ นวัดที่เหมาะสม เช่น หากเราต้องการตรวจสอบความส่ องสว่างในอาคาร ก็ควรใช้
ลักซ์มิเตอร์ (Lux meter) ที่มียา่ นสู งสุ ดมากกว่า 2,000 Lux ขึ้นไป แต่ถา้ ต้องการตรวจสอบระดับความส่ องสว่าง
พื้นที่จากแสงธรรมชาติในอาคาร ควรเลือกครื่ องวัดที่มียา่ นสู งสุ ด 20,000 Lux ขึ้นไป และถ้าต้องการตรวจสอบ
ระดับ ความส่ อ งสว่า งพื้ น ที่ จ ากแสงธรรมชาติ เ วลากลางวัน นอกอาคาร ควรเลื อ ก เครื่ อ งวัด ที่ มี ย่านสู ง สุ ด
100,000 Lux ขึ้นไป และควรเลือกเครื่ องที่มีมาตรฐานรับรองด้วย
2. กําหนดพืน้ ทีห่ ้ องทีต่ ้ องการวัด
เช่น ตีตารางกําหนดพื้นที่ในห้องหรื อบริ เวณที่ตอ้ งการวัดความส่ องสว่างทุกๆ 1 ตารางเมตร หรื อถ้าพื้นที่ใหญ่
มาก อาจกําหนด เป็ นทุกๆ 2 หรื อ 5 ตารางเมตรก็ได้ ซึ่ งถ้ายิง่ กําหนดจุดวัดมากเท่าใด ความละเอียดก็จะสู งขึ้น
ตามด้วย ควรกําหนดจุดวัดอยูต่ าํ แหน่งกลางของพื้นที่ดว้ ย
3. ตําแหน่ งการตั้งเครื่ องมือวัด
เครื่ องมือวัดความส่ องสว่างเพื่อตรวจสอบค่าความส่ องสว่างพื้นที่น้ นั จะวัดความส่ องสว่างแนวระนาบหรื อ
แนวนอนขนานไปกับพื้น และหงายเซนเซอร์ รับแสงขึ้นด้านบน (เนื่ องจากต้องการตรวจสอบแสงที่ตกกระทบ
ลงพื้นที่ทาํ งาน) และตั้งเครื่ องวัดอยูร่ ะดับพื้นที่ทาํ งานในห้องนั้น เช่น ถ้าทํางานบนโต๊ะ (ความสู งโต๊ะมาตรฐาน
0.85 เมตร) ก็ต้ งั เครื่ องวัดระดับโต๊ะทํางาน และควรระวังเรื่ องเงาของผูท้ าํ การวัด เนื่ องจากบางครั้งอาจบังเงา
แหล่งกําเนิ ดแสงที่เข้าสู่ เซนเซอร์ รับแสง ดังนั้นเครื่ องวัดบางรุ่ นจะมีสายต่อแยกเซนเซอร์ รับแสงแยกออกจาก
ตัวเครื่ องวัดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
4. จัดทําตารางบันทึกค่ าจากการตรวจวัด
ควรจัดทําตารางบันทึกค่า E ทุก ตําแหน่งต่าง ๆ ดังที่ได้กาํ หนดจุดวัดในพื้นที่ไว้
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5. คํานวณค่ าความส่ องสว่ างเฉลีย่ (Average illuminance, E AV)
เราสามารถหาค่าความส่ องสว่างเฉลี่ย จากการนําค่าความส่ องสว่างของจุด P แต่ละจุด ( E P ) หารด้วยจํานวนจุด
ที่สนใจ (n) ดังสมการที่ 3.6 และสําหรับความสมํ่าเสมอของแสง (U) หาจากความส่ องสว่างตํ่าสุ ดจากจุด P ที่
สนใจ ( E min ) ต่อค่าความส่ องสว่างเฉลี่ย
E

av





E

P

n

(3.6)

6. ตรวจสอบค่ าความส่ องสว่ างเฉลีย่
เมื่ อ คํานวณค่าความส่ องสว่างเฉลี่ ยเสร็ จสิ้ นแล้ว ทําการตรวจสอบค่าความส่ องสว่างเฉลี่ ยเที ยบกับตาราง
ภาคผนวก ก ตามลักษณะพื้นที่ใช้งาน ค่าที่วดั ได้ไม่ควรตํ่ากว่าค่ามาตรฐานหลังจากมีการปรับปรุ งระบบแสง
สว่างเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแล้ว
7. ความสมํ่าเสมอของความส่ องสว่ าง (U)
หาจากความส่ องสว่างตํ่าสุ ดจากจุด P ที่สนใจ ( E min ) ต่อค่าความส่ องสว่างเฉลี่ย ( E av ) ค่าความสมํ่าเสมอของ
ความส่ องสว่าง (U) ที่เหมาะสมสําหรับการส่ องสว่างภายในอาคาร ควรมีค่าไม่นอ้ ยกว่า 0.8
3.8.1 ตัวอย่ างการตรวจวัด
ค่าดัชนี ช้ ีวดั ของระบบแสงสว่างแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ ค่าพลังไฟฟ้าติดตั้งต่อพื้นที่ ซึ่ งบอกถึงระดับพลัง
ไฟฟ้าติดตั้งใช้งานและประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ในระบบของส่ วนงานนั้นๆ ส่ วน ค่าความสว่าง (LUX) ของ
พื้นที่น้ นั ๆ (ตามลักษณะงานที่ใช้สอยพื้นที่น้ นั ) ซึ่งบอกถึงระดับความสว่างที่เหมาะสม โดยในแต่ละส่ วนงานจะ
มี ม าตรฐานของค่ า ความสว่า งที่ แตกต่ า งกันไป เช่ น บริ เวณทางเดิ น ค่า ความสว่างจะน้อ ยกว่า บริ เ วณพื้ น ที่
สํานักงาน ฯลฯ ในการวัดค่าความสว่างเฉลี่ยของพื้นที่น้ นั ๆ ควรต้องทําการวัดหลายจุด ทั้งบริ เวณใต้โคมและ
ระหว่างโคม ซึ่งหากตรวจวัดค่าความสว่างได้มากกว่ามาตรฐานกําหนดแสดงว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบ
แสงสว่างสู งเกินจําเป็ น
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หลอดไส้ 100 วัตต์
1. ค่าความสว่าง

2. ตลับเมตร

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

วัดพื้นที่หอ้ ง

ฟลูออเรสเซนต์
+

+

+

1x36 วัตต์
+

+

เครื่ องมือที่ใ ช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดค่าความสว่าง (LUX Meter)
2. ตลับเมตร
3.9 การคํานวณความส่ องสว่ างแบบลูเมน (Lumen Method)
วิธีน้ ี เหมาะสําหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริ เวณที่ตอ้ งการความสมํ่าเสมอของแสงทัว่ ทั้งพื้นที่
เช่น สํานักงาน สถาบันการศึกษา หรื อโรงเรี ยน เป็นต้น ซึ่ งการคํานวณแบบลูเมนนี้ จะรวมผลของการสะท้อน
แสงของเพดาน กําแพง และพื้นด้วย ซึ่งสามารถคํานวณได้จาก
E =

N  L  UF  MF
A

โดยที่
E

คือ

ค่าความส่ องสว่างเฉลี่ย (lux)

N

คือ

จํานวนโคม

L
MF
UF
A

คือ

ฟลักซ์การส่ องสว่างของหลอดต่อโคม (lm)

คือ

ตัวประกอบการบํารุ งรักษา (Maintenance Factor)

คือ

ตัวประกอบการใช้งานของโคม (Utilization Factor)

คือ

พื้นที่ (m2)
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ค่าตัวประกอบการบํารุ งรักษา เป็ นค่าที่ข้ ึนอยูก่ บั การบํารุ งรักษาหลอดไฟฟ้า หลอดไฟที่ไม่ได้ทาํ ความสะอาดจะ
มีฝุ่นละอองมาเกาะ มีผลทําให้แสงที่ออกมาจากโคมมีปริ มาณลดน้อยลง นอกจากนี้ แล้วปริ มาณแสงที่ลดลง
ขึ้นอยูก่ บั ความเสื่ อมของหลอดไฟ (Lamp Lumen Depreciation: LLD) และเนื่ องมาจากความสกปรกของ
โคมไฟ (Luminaire Dirt Depreciation: LDD) อีกด้วย ดังแสดงในรู ปที่ 3.9-1
ความสกปรกของหลอดไฟและโคมไฟก่ อให้เกิ ดการสู ญเสี ยแสงอย่างมาก ส่ วนใหญ่เกิ ดจากความสกปรก
เนื่องจากการสะสมของฝุ่ นละอองบนหลอดไฟหรื อบริ เวณผิวหน้าของโคมไฟ โคมไฟที่มีลกั ษณะเปิ ดกว้างและ
ติดตั้งอยู่บนที่สูงจะมีโอกาสเกิ ดการสะสมของฝุ่ นละอองมากกว่าโคมไฟที่ติดตั้งในที่มีการระบายอากาศที่ดี
ความสกปรกของห้องมีส่วนทําให้เกิดการสู ญเสี ยทางแสงได้เช่นกัน เนื่ องจากฝุ่ นละอองที่สะสมอยูบ่ นเพดาน
และผนังห้องจะทําให้ประสิ ทธิภาพของการสะท้อนแสงลดลง สําหรับความเสื่ อมของหลอดไฟ มีสาเหตุมาจาก
การที่ความส่ องสว่างที่ได้จากหลอดไฟทั้งหมดจะลดลงตามอายุการใช้งาน ซึ่ งอัตราการลดลงจะขึ้นอยูก่ บั ชนิ ด
ของหลอดไฟ ค่าตัวประกอบการบํารุ งรักษาที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยูก่ บั ประเภทของห้องแสดงดังตารางที่ 3.9-1

รู ปที่ 3.9-1 การสู ญเสี ยทางแสงอันเนื่องมาจากการเสื่ อมของหลอดไฟและโคมไฟ
ตารางที่ 3.9-1 ตัวประกอบการบํารุ งรักษา
ประเภทของห้ อง

ค่ าตัวประกอบการบํารุงรักษา

สะอาด

0.8

ปานกลาง

0.7

สกปรก

0.6
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ตัวประกอบการใช้งานของโคม หมายถึ งอัตราส่ วนปริ มาณแสงที่ ออกมาจากดวงโคมและสะท้อนเพดาน
กําแพง และพื้น ก่ อนจะตกลงมาที่ ระนาบใช้งาน ต่ อปริ มาณแสงที่ ออกจากหลอด โดยผูผ้ ลิ ตโคมจะเป็ นผู ้
กําหนดค่าตัวประกอบการใช้งานของโคม
จากสมการที่ 3.7 สามารถหาจํานวนของดวงโคมได้จาก

EA
L  MF  UF

ุ ด โดยที่
การที่จะประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้Nาแสงสว่
= าง จํานวนดวงโคมที่คาํ นวณได้ควรจะให้มีค่าน้อยที่ส(3.8)
ค่าความส่ องสว่างเฉลี่ ยยังคงได้มาตรฐานตามที่กาํ หนดไว้ ปั จจัยที่สามารถช่ วยให้ดวงโคมมีจาํ นวนที่ลดลง
ได้แก่
1) ใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
2) ใช้ดวงโคมที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
3) หมัน่ ทําความสะอาดตัวหลอดไฟ ดวงโคม เพดาน กําแพง และผนังของห้อง อย่างสมํ่าเสมอ
3.10 การอนุรักษ์ พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
3.10.1 ข้ อกําหนดเพื่อการอนุรักษ์ พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่ างของอาคารควบคุมตามกฎทรวงว่ าด้ วยการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กาํ หนดเกณฑ์กาํ ลังไฟฟ้าที่ใช้ในการส่ องสว่างในอาคาร ใน
กรณี ที่มีการส่ องสว่างด้วยไฟฟ้ าในอาคารโดยไม่รวมพื้นที่ ที่จอดรถว่าจะต้องมี การออกแบบตามหลักและ
วิธีการที่ยอมรับได้ทางด้านวิศวกรรมให้ได้ระดับความส่ องสว่างสําหรับงานแต่ละประเภทอย่างเพียงพอโดยที่
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งสําหรับใช้ส่องสว่างภายในอาคารแต่ละประเภท จะต้องใช้กาํ ลังไฟฟ้าไม่เกินค่าที่กาํ หนด
ไว้ตามตารางที่ 3.10-1
ตารางที่ 3.10-1 ค่ากําลังไฟฟ้าส่ องสว่างสู งสุ ดสําหรับอาคารประเภทต่างๆ
ค่ ากําลังไฟฟ้ าส่ องสว่ างสู งสุ ด,
วัตต์ /ตร.ม. (Wm-2) ของพืน้ ทีใ่ ช้ งาน

ประเภทอาคาร(1)
(ก) สํานักงาน สถานศึกษา
(ข) โรงแรม โรงพยาบาล/ สถานพักฟื้ น
(ค) ร้านค้าย่อย ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้า หรื อ
ซุปเปอร์สโตร์ (2)

14
12
18
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หมายเหตุ (1) สําหรั บอาคารที่มกี ารใช้ งานพืน้ ที่หลายลักษณะ พืน้ ที่แต่ ละส่ วนจะต้ องใช้ ค่าในตารางตาม
ลักษณะการใช้ งานของพืน้ ที่ส่วนนั้นๆ
(2) รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่ างทั่วไปที่ใ ช้ ใ นการโฆษณาเผยแพร่สิ นค้ า ยกเว้ นที่ใ ช้ ใ นตู้กระจกแสดง
สิ นค้ าและที่ไ ม่ ไ ด้ ติดตั้งอย่ างถาวร
3.10.2 ข้ อแนะนําของการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ าแสงสว่ างในอาคารตามมาตรฐาน IES
ข้ อแนะนําของการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ าแสงสว่ างในอาคารตามมาตรฐาน IES
1) ออกแบบแสงสว่ างให้ เหมาะกับกิจ กรรมการทํางาน (แสงสว่างที่ชิ้นงาน, แสงสว่างโดยรอบที่ไม่ใช่พ้ืนที่
ทํางาน) โดยการออกแบบให้ระดับแสงสว่างทัว่ ๆ ไปตํ่ากว่า ส่ วนแสงสว่างที่พ้ืนที่ทาํ งานจะสู งกว่า ทั้งนี้จะเน้น
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน จําเป็ นต้องทราบตําแหน่งพื้นที่ทาํ งาน เพื่อที่จะจัดหาระดับแสงสว่างที่
เหมาะสมที่ตาํ แหน่งของพื้นที่ทาํ งาน
2) ออกแบบดวงโคมที่ให้ มีประสิ ทธิภาพสู ง ดวงโคมและระบบการออกแบบติดตั้ง ควรจะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยปราศจากแสงบาดตา
3) ใช้ หลอดไฟฟ้ าทีม่ ีประสิ ทธิภาพสู ง (ค่าลูเมน/วัตต์สูง) ในบางครั้งการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าจะไม่ดูแค่ค่าลูเมนต่อ
วัตต์สูงเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะดูเพิ่มเติมถึงอายุการใช้งาน ราคา และสี แสงที่เปล่งออกมา สี ของแสงก็มี
ความสําคัญเท่ากับปั จจัยอื่น ๆ เนื่องจากสี มีผลโดยตรงต่อจิตใจและพฤติกรรมมนุษย์ยอ่ มมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานและอารมณ์
4) ใช้ ดวงโคมประสิ ทธิภาพสู ง ประสิ ทธิ ภาพของดวงโคม จะเป็ นการเพิ่มสัมประสิ ทธิ์ การใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ยงั รวมถึงการทําความสะอาด และความสะดวกในการเปลี่ยนหลอดไฟ
5) ใช้ ดวงโคมทีค่ วบคุมความร้ อน เพื่อลดความร้อนที่เกิดจากหลอดไฟ
6) ใช้ สีอ่อนกับอาคาร การดูดกลืนแสงสว่างอันเนื่องมาจากการสะท้อนแสงตํ่า จะเป็ นการลดประสิ ทธิ ภาพแสง
สว่าง จึงจําเป็ นต้องใช้หลอดไฟเพิ่มขึ้น
7) ใช้ หลอดอินแคนเดสเซนต์ ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง ถ้ามีความประสงค์ที่จะต้องใช้หลอดอินแคนเดสเซนต์ควร
เลือกใช้หลอดขนาดวัตต์สูง ซึ่งมีประสิ ทธิภาพดีกว่าและควรใช้คู่กบั เครื่ องหรี่ ไฟ
8) ปิ ดไฟเมื่อไม่ ใช้ ปิ ดไฟเมื่อไม่ใช้จะช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุน
9) ควบคุมแสงบาดตาที่หน้ าต่ าง แสงบาดตาที่เข้าจากหน้าต่างมายังสายตาจะส่ งผลต่อความสบายตาและ
ความสามารถในการมองเห็น อาจจะลดความสามารถในการทํางานลง
10) แสงธรรมชาติ ประสิ ทธิ ผลของแสงธรรมชาติข้ ึนอยูก่ บั การผสมระหว่างแสงธรรมชาติ และแสงจากหลอด
ไฟฟ้า ขึ้นอยูก่ บั ออกแบบควบคุมแสงสว่างอย่างเหมาะสม
11) การบํารุ งรักษา การบํารุ งรักษาดี จะใช้จาํ นวนดวงโคมน้อยกว่า แต่ให้แสงสว่างเท่าเดิม การบํารุ งรักษาจะ
รวมทั้งการเปลี่ยนหลอดไฟ และการทําความสะอาดดวงโคมตามกําหนด
12) ปฏิบตั ติ ามคู่มือการใช้ งาน และการบํารุ งรักษา การออกแบบแสงสว่างที่ดีและประหยัดผูอ้ อกแบบแสงสว่าง
ควรจะติดป้ายบอกวิธีใช้งานไว้ดว้ ย พลังงานจะสู ญเปล่าถ้าผูใ้ ช้อาคารไม่รู้จกั การบํารุ งรักษา
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3.11 การตรวจวินิจฉัยเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแสงสว่างนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อ
หาสิ่ งผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี

1. ตรวจสอบการทําความ
สะอาดหลอดโคมไฟฟ้ า

หลอดและโคมไฟฟ้าสกปรกจะ

2. ตรวจวัดค่ าความส่ องสว่ าง
(Lux)

ค่าความสว่างในแต่ละพื้นที่ไม่

3. ตรวจสอบจํานวนสวิตซ์
ควบคุม

จํานวนสวิตซ์ควบคุมจะต้องมี

 หลอดและโคมที่อยูน่ อกห้องปรับ
อากาศควรทําความสะอาดทุก
เดือนหรื อตามสภาพ
 หลอดและโคมที่อยูใ่ นห้องปรับ
อากาศควรทําความสะอาดทุก 6
เดือนหรื อตามสภาพ
 ลดจํานวนหลอดลง 1 หลอดต่อ
โคม
 ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงและลด
หลอด
 ติดตั้งอุปกรณ์หรี่ แสง
 ลดขนาดของหลอดไฟฟ้า
 ติดตั้งสวิตซ์เพิ่ม
 ติดตั้งสวิตซ์กระตุกให้กบั
หลอดไฟที่สามารถปิ ดได้
 ย้ายตําแหน่งสวิตซ์ให้อยูใ่ นจุดที่
ใช้งานได้สะดวก
 รณรงค์ให้แต่ละพื้นที่ปิดเมื่อไม่
เกิดประโยชน์
 ออกข้อกําหนดให้ปิดไฟใน
ช่วงเวลาพัก
 ติดป้ายชี้บ่งและสติกเกอร์สีที่
สวิตซ์
 ลดระดับความสู งให้ใกล้กบั จุดใช้
งานให้มากที่สุด แล้วลดจํานวน
หลอดไฟฟ้า

ส่ งผลให้ปริ มาณแสงสว่างลดลง

ควรเกินมาตรฐาน

จํานวนเหมาะสมในการใช้งาน

4. ตรวจสอบการเปิ ดไฟฟ้ าแล้ ว หลอดไฟฟ้าทุกหลอดจะต้องได้
ไม่ เกิดประโยชน์
ประโยชน์เมื่อเปิ ดใช้งาน

5. ตรวจสอบระดับความสู งใน
การติดตั้งหลอดฟลูออเรส
เซนต์

หลอดฟลูออเรสเซนต์ควรติดตั้ง
ที่ความสู งไม่เกิน 4 เมตร
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รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี

โคมไฟฟ้าควรจะตรงกับจุดใช้งาน  ย้ายตําแหน่งโคมไฟฟ้าให้ตรง
กับจุดใช้งาน
 จัดผังการทํางานให้ตรงกับ
โคมไฟฟ้า
 ใช้หลอดไฟฟ้าเฉพาะจุดแทน
หลอดไฟฟ้าที่ไม่ตรงจุดใช้
งาน
7. ตรวจสอบการให้ แสงสว่ างจาก การให้แสงสว่างแบบรวมจะ
 ติดตั้งแสงสว่างเฉพาะจุดแล้ว
แบบรวมเป็ นแบบเฉพาะจุด
ทําการลดแสงสว่าง แบบรวม
สิ้ นเปลืองพลังงานมากกว่าการให้
6. ตรวจสอบตําแหน่ งโคมไฟฟ้ า
ตรงกับจุดใช้ งาน

แสงสว่างเฉพาะจุด
ขนาดหลอดไฟฟ้าควรเหมาะสม

 ลดขนาดหลอดฟลูออเรส
เซนต์จาก 40 W เป็ น 36 W
กับการใช้งาน
หรื อ 18 W
 ลดขนาดหลอดแสงจันทร์จาก
400 W เป็ น 250 W
 ลดขนาดหลอดฮาโลเจน
9. ตรวจสอบชนิดของหลอดให้ ชนิดหลอดที่ติดตั้งไม่เหมาะสมกับ  เปลี่ยนจากหลอดแสงจันทร์
เหมาะสมกับการใช้ งาน
เป็ นหลอดฟลูออเรสเซนต์
การใช้งานจริ ง
หรื อเมทัลฮาไลต์
 เปลี่ยนหลอดอินแคนเดส
เซนต์ เป็ นหลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต์
10. ตรวจสอบการใช้ แสงสว่ างจาก ใช้แสงธรรมชาติให้มากที่สุด
 ติดตั้งแผ่นโปร่ งแสงที่ผนัง
ธรรมชาติแทนแสงประดิษฐ์
 ติดตั้งแผ่นโปร่ งแสงบน
หลังคาโดยใช้แผ่นโปร่ งแสงที่
กัน UV และความร้อน
8. ตรวจสอบขนาดของหลอด
ไฟฟ้ า
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รายการตรวจ
11. ตรวจสอบการใช้ แสงสว่ าง
ภายนอกอาคาร

12. ตรวจสอบชนิดบัลลาสต์

เกณฑ์ พจิ ารณา

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี

ไม่ควรติดตั้งไฟที่ถนนและรั้วเกิน

 เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มี
ประสิ ทธิภาพแสงสู ง
ความจําเป็ น
 ใช้โซลาร์เซลล์
 ลดขนาดของหลอดไฟ
 ติดตั้ง Timer หรื อ Sensor วัด
แสง
 ติดตั้งอุปกรณ์หรี่ แสงอัตโนมัติ
บัลลาสต์แกนเหล็กธรรมดามีการ  เปลี่ยนบัลลาสต์จากแกนเหล็ก
ธรรมดาเป็ นบัลลาต์แกนเหล็ก
สู ญเสี ยประมาณ 10 W
สู ญเสี ยตํ่า
บัลลาสต์แกนเหล็กสู ญเสี ยตํ่ามีการ  เปลี่ยนบัลลาสต์แกนเหล็ก
สู ญเสี ยประมาณ 5.5 W
ธรรมดาเป็ นบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีการ
สู ญเสี ยประมาณ 1 W

13. ตรวจสอบชนิดโคมไฟฟ้ า

โคมไฟฟ้าประสิ ทธิภาพตํ่ามีค่าการ  ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงแล้วลด
จํานวนหลอดไฟฟ้าต่อโคม
สะท้อนแสงตํ่า
 เปลี่ยนโคมไฟฟ้าใหม่ที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งขึ้นแล้วลด
จํานวนหลอดต่อโคม
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3.12 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ

1. การลดจํานวนหลอดไฟฟ้าที่เกินความจําเป็ น

เพราะ…

2. การเพิ่มสวิทช์ไ ฟฟ้าเพื่อให้ปิดไฟบริ เวณไม่ใ ช้งานได้

เพราะ…

3. การปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ที่ไ ม่ใ ช้งาน

เพราะ…

4. การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดแสงจันทร์

เพราะ…

5. การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดอินแคนเดสเซนต์
6. การใช้หลอดโลหะฮาไลด์แทนหลอดฮาโลเจน
7. การใช้หลอดโลหะฮาไลด์แทนหลอดแสงจันทร์

เพราะ…

8. การลดขนาดหลอดแสงจันทร์และหลอดอื่นๆ

เพราะ…

9. การใช้หลอด T5 แทนหลอด T8

เพราะ…

10. การใช้หลอด LED แทนหลอดชนิดอื่น

เพราะ…

11. การใช้บลั ลาสต์แกนเหล็กสู ญเสี ยตํ่า
12. การใช้บลั ลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
13. การใช้โ คมไฟฟ้าประสิ ทธิภาพสู ง

เพราะ…

14. การใช้แผ่นสะท้อนแสงที่โ คมเดิม

เพราะ…

15. การใช้อุปกรณ์หรี่ แสงสว่างอัตโนมัติ

เพราะ…

16. การใช้โ ฟโต้สวิทช์กบั หลอดภายนอกโรงงาน

เพราะ…

17. การใช้แสงธรรมชาติแทนแสงประดิษฐ์

เพราะ…

18. การใช้โ ซล่าเซลกับระบบแสงสว่าง

เพราะ…

19. การให้ความสว่างเฉพาะจุดแทนความสว่างแบบทัว่ บริ เวณ
20. การติดตั้งสวิทช์กระตุกกับโคมไฟฟ้าที่สามารถปิ ดได้
21. การใช้ระบบรี โ หมดเพือ่ ปิ ด/เปิ ดไฟฟ้าแสงสว่าง
22. การใช้ Light pipe เพื่อนําแสงธรรมชาติมาใช้งาน

เพราะ…

เพราะ…
เพราะ…

เพราะ…
เพราะ…
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3.13 โปรแกรมวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการ 1 การลดหลอดโดยใช้ โคมสะท้ อนแสง
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานแห่ งหนึ่งติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ จํานวน 100 หลอดในพื้นที่การผลิต เพื่อให้เกิดการ
ประหยัด พลัง งาน ทางโรงงานต้อ งการติ ด ตั้ง โคมสะท้อ นแสงที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการลดหลอดไฟฟ้ า ลง
ครึ่ งหนึ่ ง เพื่อใช้งานในการผลิต 10 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย จากการสํารวจ
พบว่า สามารถลดหลอดไฟฟ้าได้ 50 หลอดโดยการปรับปรุ งนี้ ไม่ก่อผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและผูท้ าํ
งาน

รู ปที่ 2.13-1 โคมก่ อนปรังปรุง
รู ปที่ 2.13-2โคมทีน่ ํามาใช้
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้ารวมบัลลาสต์ใช้
= กําลังไฟฟ้าต่อชุด (kW)x จํานวนชุด x ชัว่ โมงใช้งานต่อปี x เปอร์เซ็นต์การใช้
งาน
2.2 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB
= เงินลงทุน (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดลงในช่องสี ฟ้า
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ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง

รายละเอียด
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1ชัว่ โมงการเปิ ดใช้งานใน 1 ปี
1.2 เปอร์เซ็นต์การใช้งาน
1.3 ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
1.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 พลังไฟฟ้าจากหลอดและบัลลาสต์
ก่อนปรับปรุ งต่อหลอด
2.2 จํานวนหลอดก่อนปรับปรุ ง
2.3 จํานวนหลอดหลังปรับปรุ ง
3.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 พลังงานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุ ง
Eo = Po x nO x h x LF
3.2 พลังงานไฟฟ้าหลังใส่ แผ่นสะท้อนแสง
EN = Po x nN x h x LF
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ES = EO - EN
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง SE = ES x CE
4.การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI/SE
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

หน่ วย

ตัวย่ อ

ปริมาณ

แหล่ งข้ อมูล

h/y
%
฿/kWh
บาท

h
LF
CE
CI

3,000.00
100.00
3.00
10,000.00

การใช้งาน
การใช้งาน
บิลไฟฟ้า
ประเมิน

kW

PO

0.05

จากหลอดไฟ

หลอด
หลอด

nO
nN

100.00
50.00

สํารวจ
สํารวจ

kWh/y

EO

13,800.00

kWh/y
kWh/y
฿/y

EN
ES
SE

6,900.00
6,900.00
20,700.00

y

PB

0.48

kWh/y
฿/y
y

ES
SE
PB

6,900.00
20,700.00
0.48
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มาตรการที่ 2 การใช้ บลั ลาสต์ แกนเหล็กสู ญเสียตํา่
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานแห่งหนึ่งติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ขนาด 36 วัตต์ จํานวน 100 หลอดในพื้นที่การผลิตซึ่ งบัลลาสต์เป็ น
แบบแกนเหล็กธรรมดาขนาด 10 วัตต์ ทางโรงงานต้องการเปลี่ยนไปใช้บลั ลาสต์แกนเหล็ก สู ญเสี ยตํ่า 6 วัตต์
เพื่อใช้งานใน10 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย

รู ปที่ 2.13-3 บัลลาสต์ ก่อนปรับปรุง
รู ปที่ 2.13-4 บัลลาสต์ ทนี่ ํามาใช้
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังงานไฟฟ้าที่บลั ลาสต์ใช้
= กําลังไฟฟ้าต่อหลอด (kW) x จํานวนบัลลาสต์ x ชัว่ โมงใช้งานต่อปี x เปอร์เซนต์การใช้
งาน
2.2 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุน (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง

รายละเอียด
1.ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการเปิ ดใช้งานใน 1 ปี
1.2 เปอร์เซ็นต์การใช้งาน
1.3 ค่าพลังไฟฟ้าต่อหน่วย
1.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 พลังไฟฟ้าจากบัลลาสต์เดิม
2.2 พลังไฟฟ้าจากบัลลาสต์ใหม่
2.3 จํานวนบัลลาสต์ที่จะเปลี่ยน
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 พลังงานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุ ง
EO =POx n x h x LF
3.2 พลังงานไฟฟ้าหลังติดตั้งบัลลาสต์ใหม่
EN =PNx n x h x LF
3.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ES = EO- EN
3.4 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง SE = ES x CE
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CT/ST
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

หน่ วย

ตัวย่ อ

ปริมาณ

แหล่ งทีม่ าข้ อมูล

h/y
%
฿/kWh
บาท

h
LF
CE
CI

3,000.00
100.00
3.00
10,000.00

การใช้งานจริ ง
การใช้งานจริ ง
บิลไฟฟ้า
ประเมิน

kW
kW

PO
PN
n

0.010
0.006
100.00

ข้อมูลบัลลาสต์
ข้อมูลบัลลาสต์
การสํารวจ

kWh/y

EO

3,000.00

kWh/y
kWh/y
฿/y

EN
ES
SE

1,800.00
1,200.00
3,600.00

y

PB

2.78

kWh/y
฿/y
y

ES
SE
PB

1,200.00
3,600.00
2.78
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มาตรการที่ 3 การเปลีย่ นหลอดแสงจันทร์ เป็ นหลอดเมทัลฮาไลน์
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานแห่ งหนึ่ งติ ดตั้งหลอดแสงจันทร์ ขนาด 400 วัตต์ จํานวน 10 หลอดในพื้นที่ การผลิ ต เพื่อให้เกิ ดการ
ประหยัดพลังงาน ทางโรงงานต้องการเปลี่ยนไปใช้หลอดเมทัลฮาไลด์ขนาด 250 วัตต์จาํ นวน 12 หลอด เพื่อใช้
งานใน 10 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้ า 3 บาทต่อหน่ วย โดยการปรั บปรุ งนี้ ไม่ก่อผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตและผูท้ าํ งาน

รู ปที่ 2.13-5 หลอดก่ อนปรับปรุง รู ปที่ 2.13-6 หลอดทีน่ ํามาใช้
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าใช้
= กําลังไฟฟ้าต่อหลอด(kW) x จํานวนหลอด x ชัว่ โมงใช้งานต่อปี x เปอร์เซนต์การใช้งาน
2.2 สมการทีใ่ ช้ วเิ คราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาการคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุน (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง

รายละเอียด
1.ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการเปิ ดใช้งานต่อปี
1.2 เปอร์เซ็นต์การใช้งาน
1.3 ราคาพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
1.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 จํานวนหลอดแสงจันทร์
2.2 พลังไฟฟ้าต่อหลอดแสงจันทร์
2.3 พลังไฟฟ้าจากหลอดเมทัลฮาไลด์
2.4 จํานวนหลอดเมทัลฮาไลด์
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 พลังงานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุ ง
3.2 พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง
3.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Es = Eo – En
3.4 ราคาพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Sc = Es x CE
4. การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

หน่ วย

สั ญลักษณ์

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

h/y
%
บาท/kWh
บาท

h
UF
CE
CI

3,000.00
100.00
3.00
20,000.00

การใช้งานจริ ง
การใช้งานจริ ง
บิลไฟฟ้า
ประเมิน

หลอด
W
W
หลอด

n1
W1
W2
n2

10.00
400.00
250.00
12.00

สํารวจ
ข้อมูลหลอดไฟ
ข้อมูลหลอดไฟ
สํารวจ

kWh/y
kWh/y
kWh/y

EO
EN
Es

12,000.00
9,000.00
3,000.00

B/y

SC

9,000.00

y

PB

2.22

ES
SC
PB

kWh/y
บาท/ปี
y

3,000.00
9,000.00
2.22
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3.14 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงานสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป

กรณีศึกษาที่ 1: การเลือกใช้ อุปกรณ์ ประสิ ทธิภาพสู งโดยเน้ นให้ ค่าวัตต์ ต่อตารางเมตรตํา่
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

สํานักงานแห่ งหนึ่ งมีพ้ืนที่ใช้งาน 10 12 m 2 ต้องการความส่ องสว่าง 500 lux มีเปอร์ เซนต์การสะท้อนแสง
80/50/20% (  cc /  w /  fc) ค่าMF 0.70 โดยต้องการใช้อุปกรณ์ที่มีค่าวัตต์ต่อตารางเมตรตํ่า

5 h RC ( W  L )
WL
5  1.65  (10  12 )
RCR 
 1. 5
10  12

RCR 

hRC

1.65

2.5 m

พื้นที่ทาํ งาน
0.85 m

รู ปที่ 3.14-1 ข้อมูลและขนาดห้อง 10 x 12 ตารางเมตร
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้ได้ค่าความส่ องสว่างเหมาะสมกับการใช้งานและมีค่าวัตต์ต่อตาราง
เมตรตํ่าที่สุด จะส่ งผลให้ลดการใช้พลังงานในขณะใช้งาน
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการออกแบบโดยการเลือกโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแต่ละชนิดเพื่อเปรี ยบเทียบค่าวัตต์ต่อตารางเมตร และ
วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานก่อนเลือกใช้งาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
คัดเลือกโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและบัลลาสต์แต่ละชนิด เพื่อวิเคราะห์ค่าวัตต์ต่อตารางเมตร ดังนี้
ก) กรณีเลือกใช้ โคมธรรมดา 3  36 W RCR = 1.5 หลอดธรรมดา 36 W ฟลักซ์แสงสว่าง 2600 lm
ตารางแสดงตัวอย่างข้อมูลโคมธรรมดา แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมอโนไดซ์ ประสิ ทธิภาพดวงโคม 68.9% เมื่อ
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ห้องมีเปอร์เซนต์การสะท้อนแสง 80/50/20% (  cc /  w /  fc)

RCR  1.5

3 36 W

จากตาราง เมื่อค่า RCR = 1.5 ดังนั้น ค่า CU อยูร่ ะหว่าง
N

=
=

เลือกใช้

=

E

=
=

W / m2 =
=

 0.74  0.66 

 CU  0.70
2



E A
L  n  CU  MF
500lux  10 m  12 m
 15.7 โคม
2600lm  3  0.70  0.70

16 โคม

N  L  n  CU  MF
A
16 โคม 2600lm  3  0.70  0.70
 509 lux
10 m  12 m
E
lm/W  CU  MF
509 lux
 18.57 W / m 2
56 lm/W  0.70  0.70

ข) ถ้ าเลือกโคมประสิ ทธิภาพสู งและหลอดลูเมนสู ง ฟลักซ์แสงสว่าง 3450 lm ใช้บลั ลาสต์แบบธรรมดามีการ
สู ญเสี ย 10 W ต่อหลอด ประสิ ทธภาพ = 3450/46 =75 lm/W
ตารางแสดงตัวอย่างข้อมูลโคม แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิ ทธิภาพสู ง ประสิ ทธิภาพดวงโคม 80.51%
เมื่อห้องมีเปอร์เซนต์การสะท้อนแสง 80/50/20% (  cc /  w /  fc ) RCR  1.5
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2 X 36 W
Light Output Ratio
Luminaire: 80.51%
DLOR (L) : 80.51%
ULDR(L) 0.0%

จากตาราง เมื่อค่า RCR = 1.5 ดังนั้น ค่า CU อยูร่ ะหว่าง
N

=
=

เลือกใช้

=

E

=
=

W / m2

=
=

 0.834  0.729 

 CU  0.82
2



E A
L  n  CU  MF
500lux  10 m  12 m
 15 โคม
3450 lm  2  0.82  0.70

16 โคม

N  L  n  CU  MF
A
16 โคม 3450lm  2  0.82  0.70
 528 lux
10 m  12 m
E
lm/W  CU  MF
528 lux
 12.27 W / m 2
75 lm/W  0.82  0.70

ค) กรณีเลือกใช้ โคมประสิ ทธิภาพสู ง,หลอดลูเมนสู งและบัลลาสต์ การสู ญเสี ยตํา่ หลอดลูเมนสู ง 36 W ฟลักซ์
แสงสว่าง 3450 lm บัลลาสต์สูญเสี ยตํ่า จะมีการสู ญเสี ย 6 W ต่อหลอด
lm / W จะมีค่า 
2
ดังนั้น W / m 

3450 lm



3450 lm

(36  6)W 42 W
528 lux
82 lm / W  0.82  0.70

 82 lm / W
 11.22 W / m 2

ง) กรณีใช้ โคมประสิ ทธิภาพสู ง, หลอดลูเมนสู ง และบัลลาสต์ อเิ ล็กทรอนิกส์ หลอด 1 36 W ถ้าใช้บลั ลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์จะมีกาํ ลังไฟฟ้าอินพุทเท่ากับ 36 W

3-61

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง

lm / W จะมีค่า 

3450 lm
 95 lm / W
36 W

528 lux

2

ดังนั้น W / m 

95 lm / W  0.82  0.70

 9.68 W / m 2

5) วิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายและจุดคุ้มทุนก่ อนตัดสิ นใจเลือกใช้
การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิ ทธิภาพสู งเพื่อเปรี ยบเทียบก่อนตัดสิ นใจดังนี้
ตารางที่ 3.14-1 การเปรี ยบเทียบการประหยัดพลังงานของสถานที่ทาํ งานขนาด 10 12 m 2
เปอร์เซนต์การสะท้อนแสง 80/50/20% (  cc /  w /  fc)
โคมทัว่ ไป

ข้อมูลเปรี ยบเทียบ

โคมประสิ ทธิภาพสู ง

T 8  3  36W

T 8  2  36W

T 8  2  36W

3  36W

2  36W

2  36W

10  12

10  12

10  12

509

528

528

ธรรมดา

สู ญเสี ยตํ่า

อิเล็กทรอนิกส์

10

6

0

ข้อมูลหลอดไฟ T8 ขนาด 36 W

ธรรมดา

ลูเมนสู ง

ลูเมนสู ง

ฟลักซ์แสงสว่างต่อหลอด (lm)

2600

3450

3450

จํานวนหลอดต่อโคม
ขนาดพื้นที่ใช้งาน(m2 )
ความส่ องสว่างที่ได้ (lux)
ข้อมูลบัลลาสต์
กําลังสู ญเสี ยบัลลาสต์ (W)

ฟลักซ์แสงสว่างต่อโคม (lm)

3  2600  7800 2  3450  6900 2  3450  6900

กําลังไฟฟ้าหลอด (W)

36

36

36

10+36=46

6+36=42

36+0=36

กําลังไฟฟ้าหลอดต่อโคม (W)

3  36  108

2  36  72

2  36  72

กําลังไฟฟ้าอินพุตต่อโคม (W)

3  46  138

2  42  84

2  36  72

ประสิ ทธิภาพแสงสว่างหลอด (lm/W)

2600/36 = 56 3450/36 = 95 3450/36 = 107

ประสิ ทธิภาพแสงสว่างรวมบัลลาสต์ (lm/W)

2600/46 = 56 3450/42 = 82 3450/36 = 95

กําลังไฟฟ้าอินพุตต่อหลอด (W)

อายุการใช้งาน (h)

13,000

16,000

20,000

ข้อมูลหลอดไฟ T8 ขนาด 36 W

ธรรมดา

ลูเมนสู ง

ลูเมนสู ง

ความถูกต้องของสี (CRI)

77

85

85

ราคาหลอด (บาท)

41

55

55

3  41  123

2  55  110

110

ราคาหลอดต่อโคม (บาท)
ข้อมูลดวงโคม
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ประสิ ทธิภาพดวงโคม (%)

68.9%

80.5%

80.5%

CU (%)

0.70

0.82

0.82

MF (%)

0.70

0.70

0.70

จํานวนโคมทั้งหมด (โคม)
กําลังไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน
(วัตต์/ตารางเมตร)

16

16

16

18.57

11.22

9.68

ค่าไฟฟ้า ( บาท / ปี ) 

กําลังไฟฟ้าอินพุต ( W )  จํานวนโคม  ชัว่ โมงทํางาน  ค่าไฟต่อหน◌่ว
1,000

ก) โคมธรรมดา 3 x 36 W และบัลลาสต์ ธรรมดา กําลังไฟฟ้าต่อโคม 138 วัตต์ 16 โคม ใช้งาน 12 ชัว่ โมงต่อวัน
7 วันต่อสัปดาห์ และใน 1 ปี จะมี 52 สัปดาห์
=
12  7  52  4368
ชัว่ โมง/ปี
 จํานวนชัว
่ โมงทํางานทั้งหมดต่อปี
ถ้าการไฟฟ้าคิดค่าไฟหน่วยละ
=
3
บาท

ค่าไฟฟ้า (บาท / ปี ) 

138W  16โคม  4 ,368ชัว่ โมง  3บาท
 28,934 บาท
1,000

ใน 1 ปี ต้องเสี ยค่าไฟ
ข) โคมประสิ ทธิภาพสู งและบัลลาสต์ การสู ญเสี ยตํา่


ค่าไฟฟ้า (บาท / ปี ) 

=

28,934

บาท

84 W  16โคม  4 ,368ชัว่ โมง  3บาท
 17,612 บาท
1,000

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี
=
28,934 – 17,612 = 11,322 บาท
ค) ค่ าใช้ จ่ายในการเปลีย่ นหลอด T8 ธรรมดา เมื่อหมดอายุ โดยหลอด T8 ธรรมดา 3 36 W มีอายุ


การใช้งาน 13,000 ชัว่ โมง และใช้งาน 4,368 ชัว่ โมงต่อปี ราคาหลอด T8 ธรรมดา 41 บาท

ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนหลอด (บาท / ปี ) 
ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนหลอด ( บาท / ปี ) 

จํานวนหลอดต◌่อโคม จํานวนโคม ราคาหลอด ชัว่ โมง
อายุหลอด
3 หลอด / โคม  16โคม  41 บาท  4 ,368 ชัว่ โมง
13,000 ชัว่ โมง

ค่าเปลี่ยนหลอดทั้งหมดต่อปี
=
661
บาท/ปี
ง) รวมค่ าใช้ จ่ายในการเปลีย่ นหลอด เมื่อหลอดหมดอายุ เป็ นการรวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดทั้งปี
= (28934+661)-(17612+480) = 29595-18092 = 11,503 บาท ดังตารางที่ 3.14-2
=
11,503
บาท
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประหยัดได้
จ) ถ้ าต้ องการเปลีย่ นเป็ นโคมประสิ ทธิภาพสู ง 2 x 36W เปลีย่ นบัลลาสต์ เป็ นชนิดการสู ญเสี ย ตํ่า และเปลีย่ นมา
ใช้ หลอด T8 ลูเมนสู ง ถ้าราคาโคม/ชุด ประมาณ 1,610 บาท
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ราคาโคมทั้งหมด  16  1610  25,760 บาท
 ระยะเวลาคืนทุน  25,760/11,503  2.24 ปี (ดังตารางที่ 3.14-2)


ตารางที่ 3.14-2 การเปรี ยบเทียบเพื่อคํานวณค่าใช้จ่าย และจุดคุม้ ทุนของสถานที่ทาํ งานขนาด 10 12 m 2
ข้อมูลเปรี ยบเทียบ

โคมทัว่ ไป

โคมประสิ ทธิภาพสู ง

T8 (3  36W)

T8 (2  36W)

T8 (2  36W)

3  36W

2  36W

2  36W

กําลังไฟฟ้าอินฟุตต่อโคม (W)

138

84

72

ราคาหลอดไฟ (บาท)

41

55

55

บัลลาสต์

ธรรมดา

สู ญเสี ยตํ่า

อิเล็กทรอนิกส์

อายุการใช้งาน (ชัว่ โมง)

13,000

16,000

20,000

16

16

16

จํานวนหลอดต่อโคม

การหาค่าใช้จ่ายและจุดคุม้ ทุน
จํานวนโคม
กําลังไฟฟ้าอินพุตทั้งหมด (W)

138  16 = 2,208

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท/kWh)

3

3

3

ชัว่ โมงการทํางานต่อวัน

12

12

12

วันทํางานต่อสัปดาห์

7

7

7

สัปดาห์ทาํ งานต่อปี

52

52

52

จํานวนชัว่ โมงทํางานทั้งหมดต่อปี

4,368

4,368

4,368

ค่าไฟฟ้าต่อปี (บาท)

28,934

17,612

15,096

-

11,322

13,838

661

480

384

29,595

18,092

15,480

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประหยัดได้ (บาท)
เปลี่ยนโคมและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ (16
โคม)

-

11,503

14,115

ราคาโคมและอุปกรณ์ต่อโคม

-

1,610

1,870

ราคารวมทั้งหมด (บาท)

-

25,760

29,920

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี (บาท)
ค่าเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดต่อปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (บาท)
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กรณีศึกษาที่ 2: การลดโคมไฟแสงสว่ างทีไ่ ม่ จําเป็ น
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
จากการสํารวจพบว่าในโรงงานมีช่องแสงที่นาํ แสงสว่างธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาใช้ให้ความสว่างแก่พ้ืนที่
และมีการติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ในบริ เวณพื้นที่ใช้งาน ดังนั้นการเปิ ดใช้งานหลอด HID ขนาด 400 วัตต์
ซึ่งติดตั้งไว้สูงมากจึงไม่เกิดประโยชน์ในการใช้งาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การเปิ ดใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่มากเกินความจําเป็น โดนมีค่าความส่ องสว่างมากเกินกว่ามาตรฐานการ
ใช้งานที่กาํ หนดและไม่เหมาะสมกับการใช้งานส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการวัดค่าความสว่างเปรี ยบเทียบก่อนและหลังปิ ด ถ้าไม่มีผลกระทบต่อมาตรฐานค่าความสว่างที่ควบคุม ให้
ออกเป็ นข้อกําหนดการเปิ ดใช้งานและแจ้งให้ผใู ้ ช้ถือปฏิบตั ิซ่ ึ งจะส่ งผลให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
หลอด HID ขนาด 400 วัตต์ จํานวน 4 หลอด ใช้กาํ ลังไฟฟ้ารวมบัลลาสต์ 438 วัตต์/หลอด มีการเปิ ดทิ้งไว้ 8
ชัว่ โมง/วัน 365 วัน/ปี

รู ปที่ 3.14-2 หลอด HID ขนาด 400 วัตต์ เปิ ดทิ้งไว้โดยไม่เกิดประโยชน์
5. สภาพหลังปรับปรุง
ปิ ดหลอดไฟจํานวน 4 หลอด โดยไม่ส่งผลต่อมาตรฐานความสว่าง

รู ปที่ 3.14-3 หลอด HID ขนาด 400 วัตต์ ที่ปิดในช่วงเวลากลางวัน
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6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จํานวนหลอด HID ที่ปิดได้ (N)
กําลังไฟฟ้าของหลอด HID รวมบัลลาสต์ (P)
จํานวนชัว่ โมงใช้งานที่ปิดได้ (h)
จํานวนวันทํางาน (D)
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (CE)
กําลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (Psave)
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (Esave)
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (Msave)
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

4
438
8
365
2.90
(P x N) / 1,000
1.752
Psave x h x D
5,115.84
Esave x CE
14,835.94

=
= 14,835.94
=
-

หลอด
W/หลอด
h/d
d/y
฿/kWh
kW
kWh/y
฿/y
บาท
บาท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 3: การแยกสวิตช์ หลอดไฟ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงอาหารของสถานประกอบการมีการเปิ ดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างเต็มพื้นที่ตลอด 24 ชัว่ โมงในช่วงเวลากลางวัน
พื้นที่โรงอาหารด้านที่ติดกับหน้าต่างจะมีแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาอย่างเพียงพอโดยไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ด
ไฟฟ้ าแสงสว่าง แต่ไม่สามารถปิ ดได้เนื่ องจากสวิทช์พ่วงกันกับบริ เวณอื่น อี กทั้งสวิทช์ที่ติดตั้งอยู่ในบริ เวณ
ห้องครัวทําให้ไม่สามารถปิ ดได้โดยสะดวก
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
หลอดไฟฟ้าบริ เวณริ มหน้าต่างไม่สามรถปิ ดได้เนื่องจากสวิทช์ไฟฟ้าพ่วงกับบริ เวณอื่น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการแยกสวิตช์ควบคุมหลอดไฟฟ้ าแสงสว่างกลุ่มที่อยู่ริมหน้าต่างออกมาจากกลุ่มเดิ มที่อยู่รวมกันภายใน
ห้องครัว และย้ายสวิทช์ให้ไปอยูใ่ นจุดที่ใช้งานได้สะดวก ซึ่ งจะสามารถควบคุมการเปิ ดปิ ดในเวลากลางวันได้
ง่ายและประหยัดพลังงาน โดยทําการตรวจวัดค่าความสว่างหลังจากปิ ดเทียบกับมาตรฐานที่ควบคุม
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
มีการเปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างบริ เวณริ มหน้าต่างในช่ วงเวลากลางวันในขณะที่มีแสงสว่างจากภายนอกส่ องผ่าน
กระจกเข้ามาในอาคาร ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน
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รู ปที่ 3.14-4 เปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างในขณะที่มีแสงสว่างจากภายนอก
5. สภาพหลังปรับปรุง
ดําเนินการแยกสวิตช์ควบคุมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างขนาด 36 วัตต์ จํานวน 43 หลอด บริ เวณริ มหน้าต่างออกมา
จากสวิทช์เดิม โดยเมือปิ ดแล้วค่าความส่ องสว่างยังได้มาตรฐาน

รู ปที่ 3.14-5 ปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างบริ เวณริ มหน้าต่างในช่วงเวลากลางวัน
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์
(n)
=
43
กําลังไฟฟ้าของหลอดที่วดั ได้
(P)
=
49
เปอร์เซ็นต์การใช้งานเฉลี่ย
(%)
=
100
ชัว่ โมงการทํางานที่ลดได้
(h)
=
8
จํานวนวันทํางาน
(D)
=
313
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
(CE)
=
2.60
กําลังไฟฟ้าที่ลดลง
(Psave)
=
(P x n)/1,000
=
2.11
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
(Esave)
=
Psave x (%/100) x h x D
=
5,275.93
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
(Msave)
=
CE x Esave
=
13,717.42
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หลอด
W
%
h/d
d/y
฿/kWh
kW
kW
kWh/y
kWh/y
฿/y
฿/y
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7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลาคืนทุน

=
บาท
= 13,717.42 บาท/ปี
=
ปี

กรณีศึกษาที่ 4: การติดตั้งแผ่ นสะท้ อนแสงประสิ ทธิภาพสู งและลดจํานวนหลอดไฟฟ้ า
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการมีการติดตั้งใช้งานโคมแบบฝังฝ้าทีบาร์ ขนาด 4 x 36W จํานวน 17 โคม และขนาด 3 x
36 W จํานวน 381 โคม โดยมีการเปิ ดใช้งาน 9 ชัว่ โมง/วัน 300 วันต่อปี ซึ่งโคมทั้งหมดใช้ฝาครอบพลาสติก
สี ขาวขุ่นทําให้ปริ มาณความสว่างที่ได้ลดลง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
โคมที่ใช้ฝาครอบพลาสติกสี ขาวขุ่นจะทําให้แสงสว่างที่ออกจากหลอดไฟฟ้าส่ งลงไปยังพื้นที่ใช้งานได้นอ้ ยลง
ส่ งผลให้ตอ้ งใช้หลอดไฟฟ้าในจํานวนที่มากขึ้น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงประสิ ทธิ ภาพสู งแบบอลูมิเนียม ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพการสะท้อนแสง 95 % และลด
จํานวนหลอดไฟฟ้าโคมละ 1 หลอด ซึ่ งทําให้มีการใช้งานหลอดฟูลออเรสเซนต์และบัลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์
ลดลงจํานวนรวม 398 ชุด โดยได้ค่าความส่ องสว่างใกล้เคียงกับค่าเดิมและไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้งาน โดย
ทําการปรับปรุ งโคม 2 ชนิดดังนี้
 โคม 4 x 36 W จาก 4 หลอดต่อโคมเหลือ 3 หลอดต่อโคม จํานวน 17 โคม
 โคม 3 x 36 W จาก 3 หลอดต่อโคมเหลือ 2 หลอดต่อโคม จํานวน 381 โคม
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
ทําการวัดกําลังไฟฟ้าที่ใช้ได้ผลดังนี้ โคมขนาด 4 x 36 วัตต์ ใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลี่ยต่อโคม 137.03 วัตต์ โคมขนาด
3 x 36 วัตต์ ใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลี่ยต่อโคม 108.05 วัตต์ และวัดค่าความส่ องสว่างได้ดงั นี้ อาคารสํานักงาน 426
LUX และ อาคารโรงงาน 498 LUX
5. สภาพหลังปรับปรุง
ทําการวัดกําลังไฟฟ้ าที่ ใช้กบั โคมใหม่หลังจากติ ดตั้งแผ่นสะท้อนแสงและลดจํานวนหลอดไฟลงโคมละ 1
หลอดได้ผลดังนี้ โคมขนาด 3 x 36 วัตต์ ใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลี่ยต่อโคม 103.83 วัตต์ โคมขนาด 2 x 36 วัตต์ ใช้
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยต่อโคม 64.99 วัตต์ และวัดค่าความส่ องสว่างได้ดงั นี้ อาคารสํานักงาน 518 LUX และ อาคาร
โรงงาน 581 LUX ซึ่งสู งกว่าเดิม
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รู ปที่ 3.14-6 โคมไฟฟ้า 3 x 36 วัตต์ ที่ปรับปรุ งเป็ น 2 x 36 วัตต์

รู ปที่ 3.14-7 โคมไฟฟ้า 4 x 36 วัตต์ ที่ปรับปรุ งเป็ น 3 x 36 วัตต์
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
1) การปรับปรุ งโคม 4 x 36 วัตต์ เป็ น 3 x 36 วัตต์ จํานวน 17 โคม
กําลังไฟฟ้าต่อโคมเฉลี่ยก่อนปรับปรุ ง
= 137.03
วัตต์/โคม
กําลังไฟฟ้าต่อโคมเฉลี่ยหลังปรับปรุ ง
= 103.83
วัตต์/โคม
กําลังไฟฟ้าลดลงเฉลี่ยต่อโคม
= 137.03 – 103.83
= 33.2 วัตต์/โคม
= 0.0332
กิโลวัตต์/โคม
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
= 0.0332 x 17 x 2,700
= 1,523.88
kWh/ปี
2) การปรับปรุ งโคม 3 x 36 วัตต์ เป็ น 2 x 36 วัตต์ จํานวน 381 โคม
กําลังไฟฟ้าต่อโคมเฉลี่ยก่อนปรับปรุ ง
= 108.05
วัตต์/โคม
กําลังไฟฟ้าต่อโคมเฉลี่ยหลังปรับปรุ ง
= 64.99
วัตต์/โคม
กําลังไฟฟ้าต่อโคมเฉลี่ยลดลง
= 108.05 – 64.99 = 43.06 วัตต์/โคม
= 0.04306
กิโลวัตต์/โคม
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ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวม
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลาคืนทุน

= 0.04306 x 381 x 2,700
= 44,295.82
kWh/ปี
= 1,523.88 + 44,295.82
= 45,819.70
kWh/ปี
= 45,817.9 x 2.81
= 128,748.30
บาท
= 335,124
= 128,748.30
= 2.60

บาท
บาท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 5 : การลดจํานวนการใช้ งานหลอดแสงจันทร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิ ตชิ้ นส่ วนพลาสติ กภายในรถยนต์ มีการใช้ไฟฟ้ าแสงสว่างจํานวนมาก ประกอบด้วย
หลอดแสงจันทร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ซ่ ึงมีการเปิ ดใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ต่างๆ พบว่ามีระดับความเข้มของแสงที่มากเกินความ
จําเป็ น รวมถึงตําแหน่งการติดตั้งหลอดมีระดับที่สูงเกินไป

รู ปที่ 3.14-8 หลอดแสงจันทร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่จะลด
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนิ นการปรับปรุ งโดยลดจํานวนหลอดแสงจันทร์ ในบางพื้นที่โดยใช้เครื่ องมือวัดความเข้มของแสงตรวจวัด
ระดับความเข้มแสงให้เพียงพอและเป็ นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการลดจํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีจาํ นวน
มากเกินความจําเป็ น และในบางพื้นที่มีการเปลี่ยนตําแหน่ งโคมให้มีความเหมาะสมมากขึ้นทําให้สามารถลด
จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถลดจํานวนหลอดแสงจันทร์ ขนาด 400 วัตต์ ได้จาํ นวน
30 หลอด และลดจํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ ได้จาํ นวน 568 หลอด การลดหลอดแสงจันทร์
และหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็ นการลดแบบถาวรโดยการปลดหลอดและตัดวงจรด้านจ่ายออกจากระบบ
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4. สภาพหลังปรับปรุง
หลังปรับปรุ งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 336,629 kWh / y

รู ปที่ 3.14- 9 หลอดแสงจันทร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ยกเลิกการใช้งาน
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การยกเลิกการใช้ หลอดแสงจันทร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์
รายละเอียด
หน่ วย
ตัวย่อ
ข้ อมูลที่ใช้
ข้ อมูล
จํานวนหลอดแสงจันทร์
หลอด
n1
30
กําลังไฟฟ้าต่อหลอดแสงจันทร์ + บัลลาสต์
W
W1
410
หลอด
n2
568
จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตต์
กําลังไฟฟ้าต่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ + บัลลาสต์
W
W2
46
h
24
ชัว่ โมงการเปิ ดใช้งานต่อวัน
h/d
จํานวนวันทํางานต่อปี
d/y
d
365
100
เปอร์เซ็นต์การใช้งาน
%
UF
ราคาพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
B/kWh
CE
2.87
การคํานวณ
พลังงานไฟฟ้าเดิมก่อนปรับปรุ ง
kWh/y
EO
336,629
kWh/y
Es
336,629
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
B/y
SE
966,126
ราคาพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง Ec = Es x CE
เทียบเท่านํ้ามันดิบ
ktoe
0.0287
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แหล่ งข้ อมูล
สํารวจ
ตรวจวัด
สํารวจ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
บิลไฟฟ้า
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กรณีศึกษาที่ 6 : การเปลีย่ นชนิดหลอดไฟฟ้ าถนน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

สถานประกอบการผลิตสายไฟสําหรับรถยนต์ มีการใช้หลอดไฟฟ้าจํานวนมากและมีหลายชนิ ดในพื้นที่สาํ หรับให้แสง
สว่างในการทํางาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่อนปรับปรุง

จากการเดินสํารวจพบว่าภายในโรงงานมี ค่าความส่ องสว่างสู งเกินมาตรฐาน จึงทําการปรับลดกําลังไฟฟ้าส่ องสว่างใน
บางพื้นที่

รูปที่ 3.14-10 หลอดโซเดียมความดันสุ งขนาด 300 วัตต์ รูปที่ 3.14-11 หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 92 วัตต์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน

โรงงานทําการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากโซเดียมความดันสู งขนาด 300 วัตต์ที่มีค่าส่ องสว่าง 9000 ลูเมน เป็ นฟลูออเรส
เซนต์ขนาด 92 วัตต์ที่ส่องสว่าง 5000 ลูเมนจํานวน 25 ชุดและยังได้ค่าความสว่างตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. สภาพหลังปรับปรุง

หลังปรับปรุ งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 13,208 kWh/y
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การเปลีย่ นจากหลอดโซเดียมความดันสู งเป็ นฟลูออเรสเซนต์
รายการ
ข้ อมูล
ชัว่ โมงการใช้งานเหลอดไฟฟ้าต่อวัน
จํานวนวันทํางานต่อปี
กําลังไฟฟ้าหลอดโซเดียมความดันสูง
กําลังไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์
จํานวนชุดที่เปลี่ยน
เปอร์เซนต์การใช้งาน
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
การลงทุน
การคํานวณ
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากการดําเนินมาตรการ
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ SE = E0 x CE
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หน่ วย

ตัวย่ อ

ช้ อมูลทีใ่ ช้

h/d
d/y
kW
kW
ชุด
%
฿/kWh
บาท

h
d
kW
kW
n
LF
CE
C

10
254
0.3
0.092
25
100
3.13
65,000

kWh/y
฿/y

EO
SE

13,208
41,341

แหล่ งข้ อมูล
ประเมิน
ประเมิน
spect
spect
ประเมิน
บิลไฟฟ้า
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6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

65,000
บาท
41,341
บาท/ปี
65,000/41,341
1.57
ปี

กรณีศึกษาที่ 7: การควบคุมการใช้ งานระบบแสงสว่ างและการติดตั้งแผ่ นหลังคาแบบโปร่ งใส
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานจะมีการใช้งานหลอดไฟฟ้าประเภท “หลอดแสงจันทร์” ขนาด 400 วัตต์จาํ นวน 187 หลอด โดยสภาพ
อาคารมีแผ่นหลังคาแบบโปร่ งใสบ้างบางส่ วน และในระหว่างการผลิตก็จะมีหมอกควันจากการหลอมเหล็ก จึง
ทําให้โรงงานจําเป็ นต้องเปิ ดไฟแสงสว่างตลอดเวลาเพือ่ ให้ความสว่าง

รู ปที่ 3.14-12 ระดับความเข้มแสงสว่างก่อนการปรับปรุ ง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
เนื่องจากภายในโรงงานมีการเปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเวลาโดยไม่มีการควบคุมเวลาการเปิ ด-ปิ ด บางบริ เวณ
เช่น บริ เวณหลอมเหล็ก มีควันฟุ้งกระจาย และสภาพแผ่นหลังคาแบบโปร่ งใส (Skylight) ค่อนข้างเก่า อีกทั้ง
ระยะห่ างระหว่างแผ่น Skylight ประมาณ 12 m ทําให้แสงสว่างจากภายนอกส่ องเข้ามาได้นอ้ ย จึงจําเป็ นต้อง
เปิ ดไฟแสงสว่างช่วย ทําให้สูญเสี ยพลังงานค่อนข้างมาก ดังนั้นโรงงานต้องการที่จะลดการใช้พลังงานในส่ วนนี้
โดยการปรับปรุ งแผ่น Skylight และกําหนดเวลาบริ เวณที่จะใช้งานระบบแสงสว่าง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
- ตรวจสภาพปัจจุบนั ของโรงงาน และตรวจสอบเวลาการใช้งานแสงสว่าง
- กําหนดเวลาการใช้งานว่าพื้นที่บริ เวณไหนสามารถที่จะลดการใช้ไฟในช่วงกลางวัน และจําเป็ นต้องใช้ในเวลา
กลางคืน
- หลังจากปรับปรุ งเสร็ จแล้วให้ตรวจสอบค่าความเข้มแสงสว่าง โดยต้องไม่ต่าํ กว่าค่ามาตรฐาน
- วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานที่ได้
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4. สภาพหลังปรับปรุง

รู ปที่ 3.14-13 ระดับความเข้มแสงสว่างหลังการปรับปรุ งแผ่นหลังคาแบบโปร่ งแสง
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

ผลประหยัด
= 289,505 kWh/ปี
% Safety Factor
= 70
%
ผลประหยัดจริ ง
= 202,654 kWh/ปี
ราคาพลังงาน
= 2.59
บาท/kWh
ผลประหยัดที่ได้
= 524,874 บาท/ปี
หมายเหตุ
1. กําหนด %Use = 70% เนื่องจากสภาพเดิมอาจจะไม่ได้เปิ ดไฟครบทุกหลอดหรื ออาจจะมีบางหลอดชารุ ด
2. ก่อนปรับปรุ งใช้งานแสงสว่าง 24 Hr./Day โดยหลังปรับปรุ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ช่วงกลางวัน (8:00 - 18:00) : สามารถปิ ดไฟได้ตลอดเวลา
- ช่วงกลางคืน (18:00 - 8:00) : จะเปิ ดไฟเป็ นบางบริ เวณ
3. กําหนด %Safety Factor = 70% เนื่องจากอาจจะมีบางวันไม่สามารถปิ ดไฟช่วงกลางวันได้เช่น วันฝนตก
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= 1,198,560 บาท
ระยะเวลาคืนทุน
= 2.28
ปี
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กรณีศึกษาที่ 8: การใช้ Photo Switch ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดระบบแสงสว่ างรอบๆโรงงาน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ในบริ เวณรอบๆโรงงานและลานจอดรถมีการติดตั้งระบบแสงสว่าง เพื่อให้ความสว่างช่วงเวลากลางคืน โดย
มอบหมายหน้าที่การเปิ ด-ปิ ด ให้กบั เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
เนื่องจากการเปิ ด-ปิ ด ระบบแสงสว่างเป็ นแบบ Manual ซึ่ งบางครั้งอาจจะลืมปิ ดไฟในตอนเช้าดังนั้นโรงงาน
ต้องการที่จะลดความสู ญเสี ยนี้ลง โดยการติดตั้ง Photo Switch ควบคุมการทางานซึ่งจะส่ งผลให้สามารถลดเวลา
การใช้งานที่เกินความจาเป็ นได้โดยเฉลี่ยประมาณวันละ 2 ชัว่ โมง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
- สํารวจบริ เวณที่จะติดตั้ง Photo Switch
- ดําเนินการติดตั้ง และวัดกําลังไฟฟ้าที่ใช้งาน
- คํานวณผลประหยัด
4. สภาพหลังปรับปรุง

รู ปที่ 3.14-14 การติดตั้ง Photo Switch เพื่อควบคุมแสงสว่างภายนอกอาคาร
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

1. กําหนดให้หลังปรับปรุ งสามารถการใช้งานลงได้ 2 hr./พื้นที่/วัน
2. กําหนด Safety Factor เท่ากับ 80% เนื่องจากอาจมีบางวันที่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟเวลากลางวัน เช่น วันที่ฝนตก
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
= 7,926 k Wh/ปี
กําหนด Safety Factor
= 80
%
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริ ง
= 7,926 x 80% kWh/ปี
= 6,341
kWh/ปี
ต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า
= 2.85
บาท/kWh
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
= 2.85 x 6,341 บาท/ปี
= 18,072
บาท/ปี
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= 16,678
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
= 16,678 / 18,072
= 0.92
ปี
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กรณีศึกษาที่ 9: การเปลีย่ นหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ เป็ นหลอด LED
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ระบบแสงสว่างในพื้นที่เดิมใช้หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ขนาด 110 W โดยติดตั้ง 2 หลอด ต่อ 1 โคม เปิ ดใช้งาน
ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 23:00 น. หรื อ 14 ชม. ต่อวัน 365 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
เนื่องจากหลอดฟลูออเรสเซ็นต์เดิมมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสู งและสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
เพื่ อ ให้เ กิ ด การประหยัด พลัง งานในระบบแสงสว่ า งทางคณะกรรมการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานจึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะ
เปลี่ยนเป็ นหลอด LED ขนาด 43 W ทั้งหมด โดยมีข้นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
- สํารวจจํานวนโคมไฟฟ้าที่สามารถปรับปรุ งได้
- วิเคราะห์ผลประหยัดและขออนุมตั ิงบประมาณจากผูบ้ ริ หาร
- ดําเนินการปรับปรุ ง
4. สภาพหลังปรับปรุง
หลังปรับปรุ งพื้นที่มีปริ มาณความเข้มแสงสว่างเพิ่มขึ้น

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
กําหนด Safety Factor

รู ปที่ 3.14-15 การติดตั้ง LED

= 347,480
= 80
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kWh/ปี
%
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พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริ ง
ต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=
=

347,480 x 80% kWh/ปี
277,984
kWh/ปี
4.00
บาท/kWh
4.00 x 277,984 บาท/ปี
1,111,936
บาท/ปี

= 3,000,000
บาท
= 3,000,000 / 1,111,936
= 2.70
ปี

กรณีศึกษาที่ 10 : ติดตั้ง Timer ควบคุมการเปิ ด – ปิ ด ไฟบริเวณ Loading Station
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
พื้นที่บริ เวณขนส่ งของ ( Loading Station ) ในส่ วนของโรงงานมีการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างโดยใช้หลอดไฟ High
Pressure Sodium ขนาด 400 W ในการส่ องสว่างภายในตัวอาคาร เปิ ดใช้งานเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงต่อวัน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
พื้นที่บริ เวณขนส่ งของ มีหลอดไฟชนิด High Pressure Sodium เปิ ดใช้งาน จํานวน 8 หลอด ทางทีมอนุรักษ์
พลังงานของทางโรงงานเห็นว่าตรงจุดนี้สามารถปิ ดได้ในช่วงกลางวัน เนื่องจากมีแสงสว่างเพียงพอ จึง
เห็นสมควรติดตั้ง Timer ไว้สาํ หรับควบคุมเวลาการเปิ ด – ปิ ด ไฟแบบอัตโนมัติในบริ เวณดังกล่าว

รู ปที่ 3.14-16 พื้นที่บริ เวณขนส่ งของก่อนปรับปรุ ง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
1. สํารวจไฟฟ้าแสงสว่างบริ เวณ Loading Station
2. สํารวจเวลาที่สามารถปิ ด - เปิ ดได้บริ เวณดังกล่าว
3. นําเสนอมาตรการปิ ดไฟบริ เวณ Loading Station
4. ดําเนินการปิ ดไฟบริ เวณ Loading Station
5. สรุ ปและติดตามผล
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4. สภาพหลังปรับปรุง
ทําการปิ ดไฟแสงจันทร์ขนาด 400 W จํานวน 8 หลอดบริ เวณ Loading Station โดยใช้ Timer กําหนดเวลาเปิ ด –
ปิ ด ตั้งแต่เวลา 6.00 – 18.00 น. สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ 14,826 kWh/ปี

รู ปที่ 3.14-17 พื้นที่บริ เวณขนส่ งของหลังปรับปรุ ง
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
หลอดไฟแสงจันทร์ขนาด 400 W. จํานวน 8 หลอด
พลังงานของหลอดไฟรวมบัลลาสต์ = 423 W
ก่อนปรับปรุ ง
เปิ ดใช้งานตลอด 24 ชัว่ โมง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้

= 0.423 kW x 24 ชม./วัน x 365 วัน/ปี x 8 หลอด
kWh / ปี

= 29,648
หลังปรับปรุ ง
เปิ ดใช้งานเวลา 6.00 – 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้

= 0.423 kW x 12 ชม./วัน x 365 วัน/ปี x 8 หลอด
kWh / ปี

= 14,822
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

= ก่อนปรับปรุ ง – หลังปรับปรุ ง
= 29,648 – 14,822
= 14,826

kWh / ปี

อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

= 2.57

บาท / kWh

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

= 14,826 x 2.57

บาท / ปี

= 38,103

บาท / ปี

6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน

= 22,578

บาท

ระยะเวลาคืนทุน

= 0.59

ปี
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กรณีศึกษาที่ 11 : การเปลีย่ นหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ เป็ นหลอด LED ขนาด 18 วัตต์
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
พื้นที่ส่วนการผลิตและสํานักงานติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ จํานวน 500 หลอด โดยควบคุมค่า
การส่ องสว่างที่ 450-500 ลักซ์ เปิ ดใช้งานเป็ นเวลา 11 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
หลอดฟลูออเรสเซนต์ มีประสิ ทธิภาพตํ่าและมีอายุการใช้งานสั้น จึงเปลี่ยนเป็ นหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ มี
อายุการใช้งานมากกว่า 40,000 ชัว่ โมงต่อปี ส่ งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากโดยค่าความสว่าง
ยังคงเท่าเดิม

รู ปที่ 2.14-18 ก่อนการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ เป็ นหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ จํานวน 500 หลอด บริ เวณ
ออฟฟิ สและในโรงงาน
4. สภาพหลังปรับปรุง
ติดตั้งหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ จํานวน 500 หลอด

รู ปที่ 2.14-19 หลังการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 W. จํานวน 500 หลอด
พลังงานของหลอดไฟรวมบัลลาสต์ = 46 W
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ก่ อนปรับปรุง
เปิ ดใช้งานวันละ 11 ชัว่ โมง 300 วัน/ปี
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้

= 0.046 kW x 11 ชม./วัน x 300 วัน/ปี x 500 หลอด
kWh / ปี

= 75,900
หลังปรับปรุง
เปิ ดใช้งานวันละ 11 ชัว่ โมง 300 วัน/ปี
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้

= 0.018 kW x 11 ชม./วัน x 300 วัน/ปี x 500 หลอด
kWh / ปี

= 29,700
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

= ก่อนปรับปรุ ง – หลังปรับปรุ ง
= 75,900 – 29,700
= 46,200

kWh / ปี

อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

= 3.5

บาท / kWh

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

= 46,200 x 3.5

บาท / ปี

= 161,700

บาท / ปี

6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน

= 550,000

บาท

ระยะเวลาคืนทุน

= 3.4

ปี

กรณีศึกษาที่ 12 : การเปลีย่ นหลอดแสงจันทร์ เป็ นหลอด LED
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีการติดตั้งใช้งานโคมและหลอดแสงจันทร์ ขนาด 400 W จํานวน 50 ชุด เปิ ดใช้งาน 11.5 ชัว่ โมงต่อ
วัน, 365 วันต่อปี
2.ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
เนื่องจากการใช้โคมไฟหลอดแสงจันทร์ มีประสิ ทธิภาพแสงตํ่าและมีการใช้พลังงานสู งอีกทั้งมีอายุการใช้งาน
ตํ่าและมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลอดสู งเนื่องจากติดตั้งในที่สูง
3.แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการเปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ ขนาด 400 W เป็ นหลอด LED ขนาด 250 W จํานวน 50 ชุด ซึ่งจะทําให้สามารถ
ประหยัดพลังงานลงได้มาก โดยค่าความสว่างต้องใกล้เคียงกับหลอดเดิม และเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานก่อน
และหลังการปรับปรุ ง
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4.สภาพหลังปรับปรุง
เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์เป็ นหลอด LED จํานวน 50 ชุด

รู ปที3่ .14-20 หลังการปรับปรุ งเปลี่ยนเป็ นหลอด LED
5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ข้ อมูลเบื้องต้ น

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

= 3.57 บาท/kWh

ระยะเวลาการทํางาน

= 11.5 h/d

จํานวนวันทํางาน

= 365 d/y

เปอร์ เซ็นต์การใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

= 90

%

ก่อนปรับปรุ ง

กําลังไฟฟ้าต่อหลอด (รวมบัลลาสต์แล้ว)

= 400 วัตต์ / ชุด

จํานวนหลอดแสงจันทร์

= 50

พลังงานไฟฟ้ารวม

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

ชุด

= 75,555.0 kWh/y
คิดเป็ นค่าใช้จ่าย

= 75,555.0 kWh/ปี x 3.57 บาท/kWh
= 269,731.35 บาท/ปี

หลังปรับปรุ ง

กําลังไฟฟ้าต่อหลอด

= 250 วัตต์ / ชุด

จํานวนหลอด LED

= 50

พลังงานไฟฟ้ารวม

ชุด

= 250 W x 50 ชุด x 11.5 h/d x 365 d/y x 0.9 / 1,000
= 47,221.9 kWh/y

คิดเป็ นค่าใช้จ่าย

= 47,221.9 kWh/ปี x 3.57 บาท/kWh
= 168,582.18 บาท/ปี
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ผลการประหยัดพลังงาน
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง

คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

= พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง - พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง
=

75,555.0 - 47,221.9 kWh/ปี

=

28,333.10

=

28,333.10 kWh/y x 3.57 บาท/kWh

=

101,149.17

kWh/ปี

6.การวิเคราห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ค่าดําเนินการ

= 290,000

บาท

ระยะเวลาคืนทุน

= 290,000 / 101,149.17
ปี

= 2.87
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. "แสงสว่ าง"
แสงเป็ นพลังงานในรู ปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ ช่วงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูก
จัดเป็ นแสงนั้นมีความยาวคลื่นอยูร่ ะหว่าง 380 – 780 นาโนเมตร
2. นิยามศัพท์ ทสี่ ํ าคัญเกีย่ วกับปริมาณแสง
1) ความเข้ มการส่ องสว่ าง ( Luminous Intensity : I ) หรื อกําลังส่ องสว่าง (Candle power) เป็ นค่าแสดงระดับ
กําลังงานของแหล่งกําเนิดแสง มีหน่วยวัดเป็ น แคนเดลา (Candela )
2) ฟลักซ์ การส่ องสว่ าง (Luminous Flux : Φ) เป็ นปริ มาณแสงทั้งหมดที่ปลดปล่อยออกจากแหล่งกําเนิดแสงมี
หน่วยเป็ น ลูเมน ( lumen : lm ) ซึ่งมีค่าเท่ากับปริ มาณแสงที่ตกลงพื้นที่ 1 ตารางหน่วย ที่ห่างจากจุดกําเนิดแสง 1
แคนเดลลาเป็ นระยะทาง 1 หน่วย
3)
ความสว่ าง (Illuminance : E) เป็ นปริ มาณแสงที่ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร
โดยทัว่ ไปเรี ยกว่า ระดับความสว่าง (Lighting level) มีหน่วยเป็ น ลูเมนต่อตารางเมตร ( lm/m2 ) หรื อลักซ์ (Lux)
ค่ า ความสว่ า งจะแปรโดยตรงกับ ความเข้ม การส่ อ งสว่ า ง และแปรผกผัน กับ ระยะทางกํา ลัง สองระหว่ า ง
แหล่งกําเนิดแสงและพื้นที่รับแสง ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็ น
Illuminance 

Luminous intensity
(distance) 2

4) ประสิ ทธิผ ลการส่ องสว่ าง (Efficacy) คือ อัตราส่ วนของปริ มาณแสงที่ออกมาจากแหล่งกําเนิ ดแสงต่อ
กําลังไฟฟ้า (วัตต์) ที่ป้อนให้แก่หลอด มีหน่วยเป็ นลูเมนต่อวัตต์ซ่ ึงคํานวณได้จาก
Efficacy 


P

3. อุปกรณ์ สําคัญในระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
3.1 หลอดไฟฟ้ า
หลอดไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็ น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp) หลอดปล่อยประจุ
ก๊าซหรื อหลอดดีสชาร์จ (Discharge Lamp) และหลอดประเภทเรื องแสงในตัว (Luminescence Lamps)
3.2 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ร่วมกับหลอดไฟฟ้ าทีม่ ีผลต่ อประสิ ทธิภาพพลังงาน
1. บัลลาสต์
บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์ที่จาํ เป็นสําหรับการใช้งานควบคุมการทํางานของหลอดก๊าซดีสชาร์ จ นอกจาก จะช่วยใน
การทํางานของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างให้สมบูรณ์แล้ว ยังมีผลต่อการควบคุมฟลักซ์การส่ องสว่าง อายุการใช้งาน
ของหลอด และการใช้พลังงานไฟฟ้าในวงจรด้วยบัลลาสต์มีหน้าที่หลักที่สาํ คัญ 2 ประการ คือ
ก) ประการแรก ช่ ว ยสร้ า งให้ เ กิ ด แรงดัน เพี ย งพอในการจุ ด หลอดก๊ า ซดี ส ชาร์ จ ให้ ติ ด ควบคุ ม ปริ มาณ
กระแสไฟฟ้าผ่านหลอดขณะสตาร์ตและทํางาน
ข) ประการที่สอง จ่ายกําลังไฟฟ้ าให้หลอดอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นอาจมีหน้าที่อื่นๆเช่น การปรับหรี่ แสง
สว่าง เป็ นต้น
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1.1 บัลลาสต์ แกนเหล็กทั่วไป (Conventional ballast) ในการทํางานบัลลาสต์ซ่ ึ งเป็ นขดลวดพันอยูร่ อบแกน
เหล็กเพื่อสร้างค่าความเหนี่ ยวนําสู ง ซึ่ งมีผลทําให้มีค่าความต้านทานสู งเกิดกําลังสู ญเสี ยมากตามไปด้วยโดยมี
ค่ากําลังสู ญเสี ยประมาณ 8 – 12 วัตต์ สําหรับบัลลาสต์ที่ใช้กบั หลอด 36 หรื อ 40 วัตต์ และหลอด 18 หรื อ 20
วัตต์ การสู ญเสี ยดังกล่าวจะเปลี่ยนไปในรู ปของความร้อน ทําให้อุณหภูมิบลั ลาสต์ขณะใช้งานอาจสู งถึง 75 –
90 °C จะทําให้ฉนวนที่เคลือบขดลวดค่อยๆ เสื่ อมสภาพและเสื่ อมอายุการใช้งานตามเวลา โดยทัว่ ไปบัลลา
สต์แกนเหล็กแบบทัว่ ไปตามมาตรฐาน มอก. มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ใช้งาน (หากใช้งานไม่ตลอด 24
ชม. ต่อวัน ก็อาจใช้งานได้นานถึง 30 ปี ตลอดอายุอาคาร)
1.2 บัลลาสต์ แกนเหล็กแบบกําลังสู ญเสี ยตํา่ (low loss ballast) เป็ นบัลลาสต์แกนเหล็กประสิ ทธิ ภาพสู ง ที่ลดการ
สู ญเสี ยพลังงานในบัลลาสต์เหลือเพียงประมาณ 5 – 6 วัตต์ โดยการใช้เส้นลวดที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนและใช้แกน
เหล็กที่มีคุณภาพดี
1.3 บัลลาสต์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast) การทํางานของบัลลาสต์ชนิดนี้เหมือน บัลลาสต์แกนเหล็กมีโช้ก
ทําหน้าที่หลักทั้ง 2 ประการของบัลลาสต์ แต่การจะลดการสู ญเสี ยกําลังไฟฟ้าในโช้กได้โดยการลดขนาดโช้ก
ให้เล็กลงนั้น จําเป็ นต้องใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทาํ การเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติความถี่ 50 Hz เป็ น
ความถี่สูงไม่นอ้ ยกว่า 20,000 Hz (เกณฑ์ 20 kHz เป็ นความถี่สูงขั้นตํ่า ที่หูคนทัว่ ไปจะไม่ได้ยนิ เสี ยงการทํางาน)
ซึ่ งการใช้ความถี่สูงก็จะทําให้สามารถลดขนาดโช้กของบัลลาสต์ให้มีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา มีการสู ญเสี ยตํ่า
และประหยัดไฟได้มากกว่าบัลลาสต์แกนเหล็กได้
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์โดยทัว่ ไปแล้วจะมีค่าตัวประกอบกําลังตํ่าจึ งต้องใช้อุปกรณ์ปรั บปรุ งค่าตัวประกอบ
กําลัง อุปกรณ์ปรับปรุ งตัวประกอบกําลังจะถูกต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟและบัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ อุปกรณ์
ปรั บปรุ งตัวประกอบกําลังถูกออกแบบให้อยู่ในรู ปขดลวดเหนี่ ยวนําหรื อวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ในขณะที่
อุปกรณ์ปรับปรุ งตัวประกอบกําลังชนิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์มกั จะประกอบเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของบัลลาสต์
ข้ อดี-ข้ อเสี ย ของบัลลาสต์ แกนเหล็ก
ข้ อดี
 ราคาตํ่า และอายุใช้งานยาวนานมาก (20 ปี )
 ทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น แรงดันไม่คงที่
อุณหภูมิสูง
 ช่างติดตั้งได้อย่างคุน้ เคย และหาซื้อได้
ทัว่ ไป

ข้ อเสี ย





มีการสู ญเสี ยพลังงานสู งประมาณ 20% (6-10W)
เกิดความร้อนสู่ สภาพแวดล้อมสู ง มีเสี ยงฮัม
มีค่าตัวประกอบกําลังตํ่า (PF = 0.27 – 0.52)
ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วินาทีจึงให้แสงสว่างและมี
การกระเพื่อม
 มีการกระพริ บเมื่อหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ หรื อ
สตาร์ทเตอร์เสื่ อม ซึ่งนอกจากเปลืองไฟแล้ว ยังอาจ
ทําให้เกิดไฟไหม้ได้
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ข้ อดี-ข้ อเสี ย ของบัลลาสต์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
 ลดสู ญเสี ยพลังงานประมาณ 20 %
 ราคาสู ง และอายุใช้งานสั้น
 ลดความร้อนสู่ สภาพแวดล้อม และลดเสี ยงคราง  มีขอ้ จํากัดในการใช้งานในสถานที่มีอุณหภูมิสูง
 มีตวั ประกอบกําลังสู ง (โดยทัว่ ไป PF >0.96)
 มีฝนละออง
ุ่
นํ้า ไอนํ้า หรื อแรงดันไม่คงที่
 ให้แสงสว่างทันที และไม่มีการกระเพื่อม
 มีขอ้ ที่ตอ้ งระมัดระวังในการเลือกซื้อ และ
การเลือกใช้ให้เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งาน
 มีวงจรควบคุมตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า
เมื่อผิดปกติ
 ความเสื่ อมของหลอดไฟลดลง อายุใช้งานนานขึ้น
 ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสู งได้ และหรี่ แสงได้
 สามารถใช้กบั หลอดไฟฟ้าได้ 3 – 4 หลอด
 นํ้าหนักเบา และไม่ตอ้ งใช้สตาร์ทเตอร์ภายนอก
2. โคมไฟส่ องสว่ าง (Luminaries)
โคมไฟส่ องสว่างเป็ นอุปกรณ์ทาํ หน้าที่บงั คับทิศทางของแสงจากหลอดไฟ ให้กระจายไปในทิศทางต่าง ๆ โคม
ไฟแต่ละชนิดจึงเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันไป การเลือกใช้โ คมไฟจึงต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับสภาพการใช้งาน และความต้องการในเรื่ องความสวยงามไปพร้อม ๆ กันด้วย
การแบ่งดวงโคมประเภทต่างๆ ดวงโคมที่มีใช้กนั อยู่ในปั จจุ บนั นี้ จะมี อยู่หลายประเภท หลายขนาด และมี
รู ปร่ างแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการนําไปใช้งานของดวงโคมแต่ละประเภท แต่ละ
สถานที่ ดวงโคมสามารถแยกประเภทได้ตามลักษณะการพิจารณา ดังนี้
 พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม
 พิจารณาตามลักษณะของการนําไปใช้งานของดวงโคม
 พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟที่จะใช้กบั ดวงโคม
 พิจารณาตามลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคม
การกระจายกําลังการส่ องสว่ างของแสงสว่ างของดวงโคม
โดยปกติแล้วเส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมนี้ จะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปอี กหลายแบบ แล้วแต่ชนิ ดของดวงโคมที่เรานํามาทดสอบหรื อแล้วแต่ชนิ ดของหลอดไฟที่มีรูปร่ าง
แตกต่างกันออกไป
ประโยชน์จากเส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องของแสงสว่างของดวงโคมนี้ คือ ทําให้ทราบถึงลักษณะการ
กระจายแสงสว่างที่ออกจากดวงโคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ดวงโคมได้เหมาะสมกับประเภทของ
งาน และค่าที่อ่านได้จากเส้นโค้งการกระจายกําลังการส่ องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมนี้เป็ นค่าเฉพาะจุดใด
จุ ดหนึ่ งเท่านั้น ไม่ใช่ ค่าเฉลี่ ยทัว่ พื้นที่บริ เวณที่ ตอ้ งการคํานวณ บางครั้ งดวงโคมสองชุ ดอาจจะมีค่าปริ มาณ
จํานวนเส้นแรงของแสงสว่างรวมเท่ากัน แต่ก็ไม่จาํ เป็นที่ลกั ษณะของการกระจายแสงสว่างที่ออกจากดวงโคม
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จะต้องเหมือนกัน หรื อบางครั้งโรงงานผูผ้ ลิตดวงโคมอาจจะจัดทําตารางแสดงค่าของการกระจายแสงสว่างที่
มุมต่าง ๆ มาให้
ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมประเภทต่ างๆ ดวงโคมที่สร้างขึ้นมามีลกั ษณะของการกระจายแสงสว่าง
ต่างๆ กันออกไป ขึ้นอยู่กบั ความต้องการของงานประเภทนั้น ๆ เมื่อมีการกระจายแสงสว่างออกเป็ นหลาย ๆ
ลักษณะ ก็จาํ เป็ นจะต้องมี การจัดหมวดหมู่ หรื อจําแนกประเภทของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมนั้น
ออกไป โดยใช้หลักการของการกระจายแสงสว่างในแนวดิ่งของดวงโคม โดยพิจารณาจากอัตราส่ วนของปริ
มาณพลักซ์การส่ องสว่างที่พงุ่ ออกมาจากดวงโคมที่ลงสู่ พ้ืนต่อปริ มาณของแสงสว่างที่กระจายออกจากดวงโคม
ขึ้นสู่ เพดาน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของดวงโคมตามลักษณะของการกระจายแสงสว่างได้ 6 ชนิด คือ
1) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างลงด้ านล่ าง (Direct Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็ นดวงโคมที่มีการกระจาย
แสงสว่างส่ วนใหญ่ประมาณ 90 – 100 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่ พ้ืน และส่ วนที่เหลือประมาณ 0 – 10 % จะ
กระจายแสงสว่างขึ้นสู่ เพดาน
2) ดวงโคมแบบกึง่ กระจายแสงสว่ างลงด้ านล่ าง (Semi – direct Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็ นดวงโคมที่มี
การกระจายแสงสว่างส่ วนใหญ่ประมาณ 60 – 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่ พ้ืน และที่เหลือ 10 – 40 % จะ
กระจายแสงสว่างขึ้นไปบนเพดาน
3) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างรอบด้ าน (General Diffuse Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็ นดวงโคมที่มี
การกระจายแสงสว่างไฟฟ้ารอบดวงโคมทุกทิศทาง คือ มีการกระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืน กระจายแสงสว่างขึ้นสู่
เพดานและกระจายแสงสว่างตามแนวระดับของดวงโคมพอๆ กัน
4) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างขึน้ ด้ านบนและลงด้ านล่ าง (Direct – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภท
นี้เป็ นดวงโคมที่มีการกระจายแสงสว่างขึ้นสู่ เพดานและกระจายแสงสว่างลงสู่ พ้ืนเท่ากัน ไม่กระจายแสงสว่างสู่
แนวระดับ
5) ดวงโคมแบบกึง่ กระจายแสงสว่ างขึน้ ด้ านบน (Semi – Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็ นดวงโคม
ที่มีการกระจายแสงสว่างส่ วนใหญ่ประมาณ 60 - 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดขึ้นสู่ เพดานและที่เหลือ 10 - 40 %
กระจายแสงสว่างลงสู่ พ้นื
6) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่ างขึน้ ด้ านบน (Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็ นดวงโคมที่มีการ
กระจายแสงสว่างส่ วนใหญ่ 90 – 100 % ขึ้นสู่ เพดาน และที่เหลือ 0 – 10 % จะกระจายแสงสว่างลงสู่ พ้นื
4. การคํานวณความส่ องสว่ างแบบลูเมน (Lumen Method)
วิธีน้ ี เหมาะสําหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริ เวณที่ตอ้ งการความสมํ่าเสมอของแสงทัว่ ทั้งพื้นที่
เช่น สํานักงาน สถาบันการศึกษา หรื อโรงเรี ยน เป็นต้น ซึ่ งการคํานวณแบบลูเมนนี้ จะรวมผลของการสะท้อน
แสงของเพดาน กําแพง และพื้นด้วย ซึ่งสามารถคํานวณได้จาก
E =

N  L  UF  MF
A
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โดยที่
E
N

L

MF
UF
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าความส่ องสว่างเฉลี่ย (lux)
จํานวนโคม
ฟลักซ์การส่ องสว่างของหลอดต่อโคม (lm)
ตัวประกอบการบํารุ งรักษา (Maintenance Factor)
ตัวประกอบการใช้งานของโคม (Utilization Factor)
พื้นที่ (m2)

การที่จะประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวนดวงโคมที่คาํ นวณได้ควรจะให้มีค่าน้อยที่สุด โดยที่
ค่าความส่ องสว่างเฉลี่ ยยังคงได้มาตรฐานตามที่กาํ หนดไว้ ปั จจัยที่สามารถช่ วยให้ดวงโคมมีจาํ นวนที่ลดลง
ได้แก่
1) ใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
2) ใช้ดวงโคมที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
3) หมัน่ ทําความสะอาดตัวหลอดไฟ ดวงโคม เพดาน กําแพง และผนังของห้อง อย่างสมํ่าเสมอ
5. การอนุรักษ์ พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ข้อกําหนดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารควบคุมตามกฎทรวงว่าด้วยการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ค่ ากําลังไฟฟ้ าส่ องสว่ างสู งสุ ด,
ประเภทอาคาร(1)
วัตต์ /ตร.ม. (Wm-2) ของพืน้ ทีใ่ ช้ งาน
(ก) สํานักงาน สถานศึกษา
14
(ข) โรงแรม โรงพยาบาล/ สถานพักฟื้ น
12
(2)
(ค) ร้านค้าย่อย ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้าหรื อซุปเปอร์สโตร์
18
หมายเหตุ
(1) สําหรั บอาคารที่มีการใช้ งานพื น้ ที่หลายลักษณะ พื น้ ที่แ ต่ ละส่ วนจะต้ องใช้ ค่าในตารางตามลักษณะการใช้
งานของพืน้ ที่ส่วนนั้นๆ
(2) รวมถึ งไฟฟ้ าแสงสว่ างทั่วไปที่ใ ช้ ใ นการโ ฆษณาเผยแพร่ สิ นค้ า ยกเว้ นที่ใ ช้ ใ นตู้ก ระจกแสดงสิ นค้ าและที่
ไม่ ไ ด้ ติดตั้งอย่ างถาวร

3-88

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

เอกสารอ้ างอิง
[1] กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, คู่มือพัฒ นาบุคคลากรภาคปฏิบตั ดิ ้ านเทคโนโลยี
การอนุรักษ์ พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง, 2551.
[2] ชาญศักดิ์ อภัยนิพฒ
ั น์ , เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่ าง(ฉบับปรับปรุง), กรุงเทพฯ : สมาคมส่ งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุ่ น), 2545.
[3] ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, วิศวกรรมการส่ องสว่ าง, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2521.
[4] พิบูลย์ ดิษฐอุดม, การออกแบบระบบแสงสว่ าง, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2521.
[5] กลุ่มบริษทั แสงมิตร กรุ๊ป และ ประสิ ทธิ์ พิทยพัฒ น์ , การออกแบบระบบแสงสว่ าง, กรุงเทพฯ , 2543.
[6] ศุภชัย ปัญญาวีร์ และจตุพร สถากุลเจริญ,การลดต้ นทุนการผลิตด้ านพลังงาน,สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญีป่ น),กรุ
งเทพฯ,2549
ุ่
[7] กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, (2554), ตําราฝึ กอบรมหลักสู ตรการตรวจวิเคราะห์ การ
อนุรักษ์ พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ

3-89

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง

ตารางภาคผนวก ก
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พืน้ ทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
1. พืน้ ทีภ่ ายในอาคารทัว่ ไป
1.1 โถงทางเข้าอาคาร
1.2 โถงนัง่ พัก
1.3 พื้นที่ทางเดินภายในอาคาร
1.4 บันได บันไดเลื่อน ทางเลื่อน
1.5 พื้นที่ขนถ่ายสิ นค้าภายในอาคาร
1.6 ห้องอาหารทัว่ ไปภายในอาคาร
1.7 ห้องพักผ่อนทัว่ ไป
1.8 ห้องออกกําลังกาย
1.9 ห้องนํ้า ห้องสุ ขา ห้องรับฝากของ
1.10 ห้องปฐมพยาบาล
1.11 ห้องตรวจคนไข้ทวั่ ไป
1.12 ห้องอุปกรณ์ไฟฟ้า Switch gear
1.13 ห้องชุมสายโทรศัพท์ / ไปรษณี ย ์ / พัสดุ
1.14 ห้องเก็บของ
1.15 ห้องบรรจุหีบห่อ ขนถ่ายวัสดุ
1.16 ห้องควบคุม
2. อาคารสํ านักงาน
2.1 พื้นที่เก็บเอกสาร ถ่ายเอกสาร และพื้นที่ทวั่ ไปที่มีการสัญจร
2.2 พื้นที่ที่มีการเขียน พิมพ์ อ่าน ใช้คอมพิวเตอร์ และ data processing
2.3 พื้นที่ที่ใช้สาํ หรับเขียนแบบ
2.4 พื้นที่ทาํ งานด้าน CAD(Computer Aid Design)
2.5 ห้องประชุม
2.6 พื้นที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ
2.7 ห้องเก็บเอกสารสําคัญ
3. ร้ านค้ าปลีก
3.1 พื้นที่ขาย (ขนาดเล็ก)
3.2 พื้นที่ขาย (ขนาดใหญ่)
3.3 พื้นที่เก็บเงิน /ห่อ บรรจุ
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )

100
200
100
150
150
200
100
300
200
500
500
200
500
50
300
200
300
500
750
500
300
300
200
300
500
500

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พืน้ ทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
4. ห้ องอาหารและโรงแรม
4.1 พื้นที่ตอ้ นรับ เคาน์เตอร์เก็บเงิน บริ การของโรงแรม
4.2 ครัว
4.3 พื้นที่ภตั ตาคาร ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง
4.4 ห้องอาหารแบบบริ การตัวเอง
4.5 ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
4.6 ห้องจัดงานประชุม สัมมนา
4.7 พื้นที่ทางเดิน
5. ห้ องสมุด
5.1 พื้นที่ช้ นั วางหนังสื อ
5.2 พื้นที่อ่านหนังสื อ
5.3 เคาน์เตอร์
6. อาคารสถาบันการศึกษา โรงเรียน
6.1 พื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการศึกษาทัว่ ๆ ไป
6.2 พื้นที่สาํ หรับเรี ยนภาคคํ่า และการศึกษาผูใ้ หญ่
6.3 ห้องบรรยาย
6.4 พื้นที่หน้ากระดานดํา
6.5 พื้นที่โต๊ะสาธิตงาน
6.6 ห้องเรี ยนทางด้านศิลปะและหัตถกรรม
6.7 ห้องแสดงศิลปะในโรงเรี ยนสอนศิลปะ
6.8 ห้องเขียนแบบ
6.9 ห้องทดสอบและฝึ กหัด
6.10 ห้องฝึ กหัดทางดนตรี
6.11 ห้องฝึ กหัดทางคอมพิวเตอร์
6.12 ห้องฝึ กหัดทางด้านภาษา
6.13 ห้องเตรี ยมงานและฝึ กหัดทัว่ ไป
6.14 ห้องพักนักเรี ยนทัว่ ไป
6.15 ห้องทํางานครู อาจารย์
6.16 พื้นที่ออกกําลังกายในร่ ม
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )

300
500
200
200
300
500
100
200
500
500
300
500
500
500
500
500
750
750
500
300
500
300
500
200
300
300

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พืน้ ทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
7. พืน้ ทีจ่ อดรถภายในอาคารทัว่ ไป
7.1 ทางเข้า-ออก (ช่วงกลางวัน)
7.2 ทางเข้า-ออก (ช่วงกลางคืน)
7.3 ช่องทางรถวิ่ง (ทางลาดชัน/หัวมุม)
7.4 พื้นที่จอดรถ
7.5 ห้องจ่าย/ เก็บบัตรจอดรถ
8. โรงพยาบาล
8.1 พื้นที่รอรับการรักษา
8.2 ทางเดินทัว่ ไปเวลากลางวัน
8.3 ทางเดินทัว่ ไปเวลากลางคืน
8.4 ห้องพักรักษาผูป้ ่ วยนอก
8.5 ห้องทํางานแพทย์
8.6 ห้องพักแพทย์
พืน้ ทีห่ ้ องพักผู้ป่วยใน :
8.7 พื้นที่ทวั่ ไป
8.8 แสงสว่างสําหรับการอ่านหนังสื อ
8.9 พื้นที่ตรวจทัว่ ไปในห้องพักผูป้ ่ วย
8.10 พื้นที่ตรวจโรคและรักษาโรค
8.11 ความสว่างในเวลากลางคืน
8.12 ห้องนํ้าผูป้ ่ วย
8.13 พื้นที่ตรวจโรคทัว่ ไป
8.14 ห้องตรวจหูและตา
8.15 พื้นที่ตรวจสอบสายตาโดยการอ่านและดูแผ่นภาพทางสายตา
8.16 ห้องดูภาพจากจอภาพของเครื่ อง Scanners
8.17 ห้องถ่ายเลือด/เครื่ องรักษาไตเทียม
8.18 พื้นที่ตรวจรักษาโรคผิวหนัง
8.19 ห้องส่ องกล้องตรวจอวัยวะภายในร่ างกาย
8.20 ห้องเข้าเฝื อก
8.21 ห้องจ่ายยา
8.22 ห้องสําหรับการรักษาโดยการนวดและแผ่รังสี
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )

300
75
75
75
300
200
200
50
200
500
300
100
300
300
1000
5
200
500
1,000
500
50
500
500
300
500
300
300

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พืน้ ทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
8.23 ห้องพักฟื้ นก่อนและหลังผ่าตัด
8.24 ห้องผ่าตัด
8.25 พื้นที่ใต้โคมผ่าตัด
พืน้ ทีส่ ํ าหรับห้ องดูแลพิเศษ ICU ( Intensive Care Unit )
8.26 พื้นที่ทวั่ ไป
8.27 แสงสว่างใช้ในการตรวจทัว่ ไป
8.28 พื้นที่สาํ หรับการตรวจรักษา
8.29 ความสว่างสําหรับการเฝ้าไข้กลางคืน
พืน้ ทีห่ ้ องทันตแพทย์
8.30 แสงสว่างโดยทัว่ ไป
8.31 แสงสว่าง ณ ตัวผูป้ ่ วย
8.32 ใต้ดวงโคมผ่าตัด
8.33 แสงสว่างสําหรับเปรี ยบเทียบ สี พ้นื
8.34 พื้นที่ทดสอบและตรวจสอบสี
8.35 ห้องค่าเชื้อ
8.36 ห้องปลอดเชื้อ
8.37 ห้องชันสู ตรพลิกศพ/ห้องเก็บศพ
8.38 โต๊ะชันสู ตรพลิกศพ
9. ร้ านแต่ งผม
10. พืน้ ทีส่ ํ าหรับการแสดงและการบันเทิง
10.1 โรงละคร พื้นที่แสดงคอนเสิ ร์ต
10.2 พื้นที่สาํ หรับงานแสดงทัว่ ไป
10.3 ห้องซ้อม ห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า
10.4 พิพิธภัณฑ์
11. อุตสาหกรรมอาหาร
11.1 พื้นที่สาํ หรับขบวนการผลิตทัว่ ๆ ไป
11.2 พื้นที่ลา้ ง คัดเลือกขนาดวัตถุดิบ ผสมวัตถุดิบ บรรจุหีบห่อ
11.3 พื้นที่สาํ หรับการตัดแยกชิ้นส่ วนเนื้อสัตว์ ผสมนมเนย โรงกรองสําหรับ
โรงงานนํ้าตาล
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )
500
1,000
จําเพาะ

100
300
1,000
20
500
1,000
5,000
5,000
1,000
300
300
750
5,000
500
200
300
300
300
200
300
500

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พืน้ ทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
11.4 พื้นที่ตดั แยกผัก ผลไม้
11.5 พื้นที่ผลิตสําหรับผลิตอาหารสําเร็ จรู ป ห้องครัว
11.6 พื้นที่ผลิตบุหรี่
11.7 พื้นที่ตรวจสอบบรรจุภณั ฑ์ เช่น แก้ว ขวด ห้องควบคุมคุณภาพ ห้อง
ตกแต่งอาหาร
11.8 ห้องทดสอบคุณภาพอาหาร
11.9 ห้องตรวจสอบสี
12. อุตสาหกรรมทําขนม เบเกอร์ รี่
12.1 พื้นที่เตรี ยมส่ วนผสม และอบขนม
12.2 พื้นที่ตกแต่งหน้าขนม
13. อุตสาหกรรมด้ านการเกษตร ปศุสัตว์
13.1 ห้องขนถ่ายสิ นค้า อุปกรณ์ เครื่ องจักร
13.2 พื้นที่ปศุสัตว์ภายในตึก
13.3 พื้นที่รักษาสัตว์
13.4 พื้นที่เตรี ยมอาหารสัตว์ ทําความสะอาดสัตว์
14. อุตสาหกรรมซิเมนต์ คอนกรีต และ อิฐ
14.1 พื้นที่สาํ หรับทําการอบแห้งวัตถุดิบ
14.2 พื้นที่เตรี ยมและผสมวัตถุดิบ
14.3 พื้นที่ทาํ งานของเครื่ องจักรทัว่ ไป
15. อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ ว
15.1 พื้นที่สาํ หรับทําการอบแห้ง
15.2 พื้นที่เตรี ยมงาน และการปฏิบตั ิงานของ
15.3 เครื่ องจักรทัว่ ไป
15.4 พื้นที่ข้ ึนรู ปชิ้นส่ วน เคลือบเงา และ เป่ าแก้ว
15.5 พื้นที่ขดั แต่งผิว และ แกะสลัก
15.6 พื้นที่ประดับตกแต่งชิ้นงาน
15.7 พื้นที่ขดั แต่งกระจกสําหรับแว่นตา เจียรนัย
15.8 พื้นที่งานเจียรนัยละเอียด
15.9 พื้นที่ผลิตเครื่ องแก้วเทียม เพชร พลอยเทียม
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )
300
500
500
500

500
1,000
300
500
200
50
200
200
50
200
300
50
300
300
750
500
750
1,000
1,500

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พืน้ ทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
16. อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก ยาง
16.1 พื้นที่การผลิตที่ไม่มีการสัญจร
16.2 พื้นที่การผลิตที่เข้าถึงค่อนข้างลําบาก
16.3 พื้นที่การผลิตที่มีคนประจําเกือบตลอดเวลา
16.4 ห้องทดสอบที่ตอ้ งการความละเอียดสําหรับการอ่านมาตราวัด
16.5 สายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์
16.6 สายการผลิตยางรถยนต์
16.7 พื้นที่ตรวจสอบสี
16.8 ขั้นตอนตรวจสอบ ตัดเจาะ ขั้นสุ ดท้าย
17. อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
17.1 พื้นที่ผลิตลวด สายไฟฟ้า
17.2 พื้นที่สาํ หรับการพันขดลวดขนาดใหญ่
17.3 พื้นที่สาํ หรับการพันขดลวดขนาดกลาง
17.4 พื้นที่สาํ หรับการพันขดลวดขนาดเล็ก
17.5 พื้นที่ชุบนํ้ายาเคลือบขดลวด
17.6 พื้นที่สาํ หรับการชุบเคลือบผิว
พืน้ ทีป่ ระกอบชิ้นส่ วน
17.6 ขนาดใหญ่ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า
17.7 ขนาดกลาง เช่น สวิตช์บอร์ ด
17.8 ขนาดเล็ก เช่น เครื่ องโทรศัพท์
17.9 ขนาดเล็กมากที่ตอ้ งการความละเอียดมาก เช่น อุปกรณ์มาตรวัดต่างๆ
17.10 ห้องทดสอบทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ที่ตอ้ งมีการปรับแต่ง
18. อุตสาหกรรมหล่ อ หลอม โลหะ
18.1 อุโมงค์ใต้พ้ืน
18.2 แท่น ขนถ่ายโลหะ
18.3 พื้นที่เตรี ยมพิมพ์ทรายสําหรับการหล่อ
18.4 พื้นที่ตกแต่งโลหะ
18.5 พื้นที่ผสมโลหะ
18.6 แท่นหล่อโลหะ
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )

50
150
300
500
500
500
1,000
750
300
300
500
750
300
300
300
500
750
1,000
1,500
50
100
200
200
200
200

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พืน้ ทีแ่ ละประเภทกิจกรรม

18.7 พื้นที่ถอดพิมพ์
18.8 พื้นที่เครื่ องจักรหล่อโลหะ
18.9 พื้นที่หล่อด้วยมือ
18.10 พื้นที่หล่อโลหะด้วยพิมพ์
18.11 พื้นที่ทาํ แบบจําลอง
19. อุตสาหกรรมเพชรพลอย
19.1 พื้นที่คดั เลือกเพชรพลอย
19.2 พื้นที่ผลิตตัวเรื อนเพชรพลอย
19.3 พื้นที่ผลิตนาฬิกาด้วยมือ
19.4 พื้นที่ผลิตนาฬิกาด้วยเครื่ องจักร
20. อุตสาหกรรมซัก อบ รีด
20.1 พื้นที่ขนถ่าย คัดเลือกสิ นค้า
20.2 พื้นที่ซกั แห้ง
20.3 พื้นที่ซกั อบ รี ด
20.4 พื้นที่ตรวจเช็ค ซ่อมแซม
21. อุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
21.1 พื้นที่ขนถ่ายวัตถุดิบ
21.2 พื้นที่ลอกขัดหนัง
21.3 พื้นที่ตดั แต่ง เย็บ ขัดเงา เครื่ องหนัง
21.4 พื้นที่คดั เลือกชิ้นส่ วน
21.5 พื้นที่ยอ้ มสี หนัง
21.6 พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ
21.7 พื้นที่ตรวจสอบสี
21.8 พื้นที่ประกอบเครื่ องหนัง
22. อุตสาหกรรมแปรรู ปโลหะ
22.1 Open die forging
22.2 Drop forging welding cold forming
22.3 งานเครื่ องจักรที่ไม่ตอ้ งการความละเอียด ค่าผิดพลาด > 0-1 มม.
22.4 งานเครื่ องจักรที่ตอ้ งการความละเอียด ค่าผิดพลาด < 0-1 มม.
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )
200
200
300
300
500

1,500
1,000
1,500
500
300
300
300
750
200
300
500
500
500
1,000
1,000
500
200
300
300
500

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พืน้ ทีแ่ ละประเภทกิจกรรม

22.5 พื้นที่ตรวจสอบ
22.6 พื้นที่รีด ดึงลวด ท่อ
22.7 พื้นที่งานแผ่นโลหะหนา > 5 มม.
22.8 พื้นที่งานแผ่นโลหะบาง < 5 มม.
22.9 พื้นที่งานสร้างแบบ พิมพ์ตดั เจาะ
พืน้ ทีป่ ระกอบชิ้นส่ วน :
22.10 ขนาดใหญ่
22.11 ขนาดกลาง
22.12 ขนาดเล็ก
22.13 ขนาดเล็ก และรายละเอียดมาก
22.14 พื้นที่ชุดสังกะสี
22.15 พื้นที่ตกแต่งพื้นผิว เคลือบสี
22.16 พื้นที่สร้างพิมพ์ปั๊ม ตัดเจาะสําหรับเครื่ องจักร ขนาดเล็ก
23. อุตสาหกรรมกระดาษ
23.1 พื้นที่ปั่นเยือ่ กระดาษ
23.2 พื้นที่ผลิตกระดาษ
23.3 พื้นที่เข้าเล่ม เข้าปกทัว่ ไป พับ ตัดขอบ เย็บเล่ม
24. อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
24.1 พื้นที่เก็บเชื้อเพลิง
24.2 พื้นที่หม้อนํ้า
24.3 พื้นที่เครื่ องจักร
24.4 พื้นที่อื่นๆ
24.5 ห้องควบคุม
25. อุตสาหกรรมการพิมพ์
25.1 พื้นที่ทวั่ ไปเช่น ตัด เคลือบ ปั๊มนูนบนกระดาษ
25.2 พื้นที่แท่นพิมพ์
25.3 พื้นที่ตกแต่งงานพิมพ์
25.4 พื้นที่ตรวจสอบสี
25.5 พื้นที่ตกแต่งเพลท
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )
750
300
200
300
750

200
300
500
750
300
750
1,000
200
300
500
50
100
200
200
500
500
500
1,000
1,500
2,000

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่ าง

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พืน้ ทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
26. อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก
26.1 พื้นที่ที่คนไม่สามารถสัญจรไปมาได้
26.2 พื้นที่ที่คนสัญจรไปมาไม่บ่อยนัก
26.3 พื้นที่ที่คนสัญจรไปมาตลอดเวลา
26.4 พื้นที่เก็บ SLAB
26.5 พื้นที่เตาหลอม
26.6 พื้นที่ขนถ่าย ตัด รี ดเหล็ก
26.7 พื้นที่หรื อแท่นควบคุมการผลิต
26.8 พื้นที่ทดสอบควบคุมคุณภาพ
26.9 อุโมงค์ขนส่ ง
27. อุตสาหกรรมทอผ้า
27.1 พื้นที่ทวั่ ไป
27.2 พื้นที่แต่ง ซัก รี ด ดึงฝ้าย
27.3 พื้นที่ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า
27.4 พื้นที่เย็บ ถัก ปั ก ละเอียด
27.5 พื้นที่ออกแบบลวดลาย
27.6 พื้นที่ยอ้ มผ้า
27.7 พื้นที่อบแห้ง
27.8 พื้นที่พิมพ์ผา้ ด้วยเครื่ องจักร
27.9 พื้นที่พบั แต่งขอบ ผ้า
27.10 พื้นที่ตรวจสอบสี คุณภาพผ้า
27.11 พื้นที่ซ่อมแซมผ้า
27.12 พื้นที่ตดั เย็บทัว่ ไป
28. อุตสาหกรรมรถยนต์
28.1 พื้นที่งานตัวถัง ประกอบรถยนต์
28.2 ห้องพ่นสี เคลือบสี ขัดเงา
28.3 พื้นที่ตกแต่งสี
28.4 พื้นที่ผลิตทํางานใต้ทอ้ งรถโดยคน
28.5 พื้นที่ตรวจเช็คครั้งสุ ดท้าย
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )

50
150
200
50
200
300
300
500
50
200
300
500
750
750
500
100
500
1,000
1,000
1,500
500
500
750
1,000
1,000
1,000

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

ตารางภาคผนวก ก (ต่ อ)
ระดับความส่ องสว่างสําหรับพื้นที่ทาํ งานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนําของสมาคมไฟฟ้ าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย
พืน้ ทีแ่ ละประเภทกิจกรรม
29. อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ และไม้
29.1 ย้อมสี ไม้ ผลิตไม้อดั
29.2 พื้นที่อบไอนํ้า
29.3 พื้นที่เลื่อย ตัด เจาะ
29.4 พื้นที่ประกอบชิ้นส่ วนหลัก
29.5 พื้นที่ขดั เงา เคลือบสี ประกอบติดตั้งชิ้นส่ วนตกแต่ง
29.6 พื้นที่ทาํ งานการผลิตบนเครื่ องจักรโดยคน
29.7 พื้นที่คดั เลือกชิ้นส่ วน
29.8 พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ
30. สนามบิน
30.1 พื้นที่สาํ หรับผูโ้ ดยสารขาเข้า ขาออก พื้นที่รับกระเป๋ าเดินทาง บันไดเลื่อน
ทางเลื่อน พื้นที่ทวั่ ไป
30.2 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ตรวจเช็คบัตรโดยสาร ตรวจ
หนังสื อเดินทาง จุดตรวจผ่านศุลกากร
30.3 พื้นที่นงั่ รอ
30.4 ห้องเก็บกระเป๋ าเดินทาง
30.5 พื้นที่ควบคุมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
30.6 หอควบคุมจราจรทางอากาศ
30.7 พื้นที่ทดสอบตรวจซ่อมอากาศยาน ทดสอบเครื่ องยนต์ เครื่ องวัดสําหรับ
อากาศยาน พื้นที่ชานชาลาสถานีสาํ หรับผูโ้ ดยสาร
30.8 ขึ้นรถไฟ (ใต้ดิน)
30.9 พื้นที่ขายตัว๋ โดยสาร
30.10 พื้นที่นงั่ รอ
31. วัด โบสถ์
31.1 พื้นที่โดยรอบ
31.2 ที่นงั่ แท่นบูชา แท่นยืน นัง่ เทศน์
31.3 การส่ องเน้น (พระพุทธรู ป พระรู ป)

ที่มา: TIEA – GD 003 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
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ความส่ องสว่ าง (ลักซ์ )

50
150
300
300
750
500
750
1,000
200
500
200
200
300
500
500
50
300
200
100
300
750
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บทที
บ ่4
การรอนุรักษ์์ พ ลังงานนสํ าหรับบมอเตอร์ร์ ไฟฟ้ า
(Enerrgy Connservatioon for Motor)
M
ควาามสํ าคัญของเนนื้อหาวิชา
ประะสิ ทธิ ภาพของงมอเตอร์ ข้ ึนอยูก่ บั ค่าของกาารสู ญเสี ยที่เกิดขึ
ด ้ นในตัวมอเตอร์ มอเตออร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งจะ
ต้องงการกําลังไฟฟฟ้ าป้ อนเข้าน้้อยกว่า เมื่อเปปรี ยบเที ยบกับมอเตอร์
บ
ที่มประสิ
ีป ทธิ ภาพพตํ่าที่ ให้กาํ ลังงานขาออก
เท่ากัน หลายปี ที่ผ่านมาทางผูผลิ
ผ้ ตมอเตอร์ ไได้วิจยั และพัฒนาเพื
ฒ ่อผลิตมอเตอร์ ที่มีประะสิ ทธิ ภาพสู งออกสู
อ ่ ตลาด
ญ ยพลังงานได้ประมาณ 225-30% ของกาารสู ญเสี ยเดิม นอกจากประหหยัดพลังงานแแล้วมอเตอร์
สามมารถลดการสู ญเสี
ประะสิ ทธิ ภาพสู งยัยงมีขอ้ ดีอื่นๆ อีกคือ เกิดคววามร้อนจากการทํางานน้อยกว่
ย า อายุกาารใช้งานของฉนวน และ
ลูกปื นยาวนานขึ้น การสั่นสะเทืทือนน้อยกว่า มี เสี ยงรบกวนน้อย และค่าเพพาเวอร์ แฟกเตตอร์ ดีข้ ึน การติติดตั้งเครื่ อง
ควบบคุมความเร็ วรอบในเครื
ร
่ องปั๊ มนํ้า พัดลม เครื่ องอัดอากกาศ (Air com
mpressor) เป็ นนที่ยอมรับมานานแล้วว่า
สามมารถประหยัดพลั
ด งงานได้มาก
า การลดคววามเร็ วรอบขอองปั๊ มนํ้าลง 50 % จะทําให้ออััตราการไหลลลดลง 50 %
ในขขณะที่ความดันลดลง
น
75 % และแรงม้าขอองต้นกําลัง (BBreak Horsepower, BHp) ลลดลงมากถึง 87.5
8 % ตาม
ทฤษษฎีของ Affiniity Laws
วัตถุประสงค์ค์
1. บอกชนิดและหลั
ด
กการรทํางานของมออเตอร์ประเภททต่างๆได้
2. อธิบายเรืรื่ องประสิ ทธิภาพของมอเตอ
ภ
อร์ไฟฟ้าได้
3. บอกควาามแตกต่างของงมอเตอร์ประสิสิ ทธิภาพสู งกับมอเตอร์
บ
มาตรฐานทัว่ ไปได้ด้
4. เลือกใช้มอเตอร์
ม
ประสิสทธิภาพสู งและะอุปกรณ์ปรับความเร็
บ
วรอบเพื่อให้เกิดการรอนุรักษ์พลังงานได้
ง
5. บอกแนววทางในการอนนุรักษ์พลังงานนในมอเตอร์ได้ด
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ตอนที่ 2 บทที่ 4 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับมอเตอร์ ไฟฟ้า

4.1 บทนํา
มอเตอร์ ไฟฟ้า (Motor) หมายถึง เครื่ องกลไฟฟ้าชนิ ดหนึ่ งที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ ามาเป็ นพลังงานกล มอเตอร์
ไฟฟ้าเป็ นอุปกรณ์ตน้ กําลังและเป็ นอุปกรณ์ควบคุมเครื่ องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในระบบต่างๆในโรงงานและอาคาร
4.2 ชนิดและหลักการทํางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งตามประเภทของกระแสไฟฟ้าได้ 2 ชนิดคือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct
Current Motor) และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor)
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรื อเรี ยกว่า ดี.ซี มอเตอร์ อาจแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ได้แก่
 มอเตอร์แบบอนุกรมหรื อเรี ยกว่า ซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)
 มอเตอร์แบบขนานหรื อเรี ยกว่า ชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor)
 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรื อเรี ยกว่า คอมเปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor)
ส่ วนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรื อเรี ยกว่า เอ.ซี มอเตอร์ สามารถแบ่งออกตามจํานวนเฟสของกระแสไฟฟ้าได้
ดังนี้
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรื อเรี ยกว่า ซิงเกลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing phase motor) ซึ่ง
สามารถจําแนกย่อยได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่
o สปลิทเฟส มอเตอร์ (Split-phase motor) หรื ออินดักชันมอเตอร์(Induction motor)มอเตอร์ชนิดนี้นิยม
ใช้งานมากในตูเ้ ย็น เครื่ องสู บนํ้าขนาดเล็ก เครื่ องซักผ้า เป็ นต้น มีขนาดแรงม้าขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้า , 1/3
แรงม้า, 1/2 แรงม้า จะมีขนาดไม่เกิน1 แรงม้า
o คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor)
o รี พลั ชัน่ มอเตอร์ (Repulsion motor)
o ยูนิเวอร์เวอร์แซลมอเตอร์ (Universal motor)
o เชดเดดโพล มอเตอร์ (Shaded-pole motor)
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟสหรื อเรี ยกว่า ทรีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase motor)
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4.3 ส่ วนประกอบบและหลักการททํางานของมอเเตอร์ ไฟฟ้ า
4.3..1 มอเตอร์ ไฟฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส
4.3..1.1 สปลิทเฟสสมอเตอร์ (Spllit-phase mottor)
 โรเตอร์ (Rot or)
โรเตตอร์ ทาํ ด้วยแผผ่นเหล็กบางๆๆ (Laminated)) อัดซ้อนกันเป็ป็ นแกนและมีเพลา
าวใน
ร้อยยทะลุเหล็กบาางๆเพื่อยึดให้แน่
แ นรอบโรเตตอร์ น้ ี จะมีร่องไปตามทางย
ง
ร่ องงนี้ จะมีทองแดดงหรื ออลูมิเนยมเส้
นี นโตๆ ฝั งอยู่โดยรอบปลายของทองแดง
หรื อออลูมิเนียมนี้จะเชื
จ ่อมติดอยูกัก่ บวงแหวนทอองแดงหรื ออลูลูมิเนียม ซึ่ งมีลัลกษณะคล้ายกกรงกระรอกจึึงเรี ยกชื่อว่า
โรเตตอร์กรงกระรอก (Squirrel cage
c rotor)
 สเตเตอร์ (St ator)
สเตตเตอร์ (Stator)) หรื อเรี ยกว่าโครงสร้างสสนามแม่เหล็กซึ่ งประกอบด้ว้ ยแผ่น
เหล็ล็กบางๆ อัดแนน่น มีร่องสําเร็ร็ จไว้ใส่ ขดลว ดเรี ยกว่าช่องสสลอต (slot) อัดเป็ น
ปึ กแแผ่น อยูภ่ ายในนกรอบโครง (Frame)
(
ซึ่ งเฟ รมนั้นจะทํามาจากเหล็กหล่อ (Cast
ironn) หรื อเหล็กเหหนียว (Steel) ที่สเตเตอร์ ของงสปลิทเฟสมออเตอร์ จะมีขดลลวดพัน
อยู่ 2 ชุด คือขดรันหรื
น อขดเมน (Running
(
Winnding หรื อ Maain Winding) พันด้วย
ลวดดเส้นใหญ่จาํ นวนรอบมากข
น
ขดลวดรันนี้ จะะมีไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ตลอดเเวลา ไม่ว่าจะะเป็ นการเริ่ มสตาร์
ส ทหรื อ
ทํางงานปกติ ขดลลวดชุดที่สอง สําหรับเริ่ มหหมุนหรื อขดสสตาร์ ต (Startinng winding) พันด้วยลวดเเส้นเล็กและ
จํานนวนรอบน้อยกว่าขดรันขดลวดสตาร์ ทจะะต่ออนุ กรมออยู่กบั สวิตช์แรงเหวี
ร ่ยงหนี ศศูู นย์กลางแล้วจึึงนําไปต่อ
ขนาานกับขดรัน
 ฝาครอบ
ฝาคครอบของมอเตอร์ ท้ งั สองข้า้ งส่ วนใหญ่ททํํามาจากเหล็กหล่
ก อหรื อเหล็ล็กเหนี ยวทั้งสสองข้างจะถูกยึดด้วยสลัก
เกลียวให้แน่นแลละยังมีแบริ่ งแบบบตลับลูกปื น (Ball bearinng) สําหรับรองเพลาในการรหมุนของโรเเตอร์ ให้ตรง
ก านหนึ่งจะมีมีส่วนประกอบบของสวิทช์แรงเหวี
ร ่ยงหนี
แนววศูนย์กลางไม่เกิดการเสี ยดสีสี กบั สเตเตอร์ แและที่ฝาปิ ดอีกด้
ั ่
ศูนยย์กลางอยูใ่ นส่ วนที่เป็ นหน้าสัมผัสที่อยูก่ บบที

ฝาครอบบปิ ดหัว-ท้ ายของมอเตอร์
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 สวิตช์ แแรงเหวีย่ งหนีศูนย์ กลาง (Ceentrifugal swwitch)
สวิตช์แรงเเหวี่ยงหนี ศูนย์กลางนี้ ทาํ หนน้าที่ตดั วงจรสสตาร์ ทหรื อบางที่เรี ยกว่าสวิทช์ตดั วงจร สตาร์ ทสวิตช์แรง
เหวี่ยงนี้ปรระกอบด้วยส่ วนสํ
ว าคัญ 2 ส่วนดั
ว งนี้ คือส่ วนนที่อยูก่ บั ที่ (SStationary partt) จะประกอบ ติดอยูก่ บั ฝาปิ ดหัว
ท้ายของมออเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นส่สวนของหน้าสัสมผัสหรื อหน้น้าทองขาวอยู่ 2 อัน และส่สวนที่หมุน (Ro
Rotating part) เป็ น
ส่ วนที่ติดออยู่กบั เพลาของโรเตอร์ การทํ
ก างานของงสวิทช์หนี ศูนย์
น กลาง เมื่อความเร็ วรอบขของมอเตอร์ ได้ด 75
เปอร์ เซ็นต์ข์ องความเร็ วรอบสู
ร งสุ ดของงมอเตอร์ จะทําํ ให้ส่วนที่ติดอยูก่ บั แกนเพลลาของโรเตอร์ร์ ผลักดันส่ วนทที่ติด
ตั้งอยูก่ บั ฝาาของมอเตอร์ทํทาให้หน้าสัมผัผสแยกออกจากกันตัดวงจรขขดสตาร์อย่างออัตโนมัติ

สวิ
ส ตช์ แรงเหวีย่ งหนีศูนย์ กลา งส่ วนอยู่กบั ที่

สวิตช์ แรงเหวีย่ งหนีศูนย์ กลางส่ วนเคลืลือ่ นทีไ่ ด้

การทํางานอาศัยหลักการรเหนี่ ยวนําทางงแม่เหล็กไฟฟ้ฟ้า โดยที่ขดรันและขดสตาร์
น
ร์ ทที่วางทํามุม กัน 90 องศาาทาง
ไฟฟ้าเพื่อททําให้เกิดสนามมแม่เหล็กหมุน(Rotating
น
maagnetic field)ไไปเหนี่ยวนําใหห้เกิดกระแสไไหลในขดลวดดกรง
กระรอก (SSquirrel-cage winding) กระะแสส่ วนนี้จะสสร้างสนามแมม่เหล็กขึ้นไปผลักกับสนามแแม่เหล็กที่สเตเเตอร์
เกิดเป็ นแรงงบิดที่โรเตอร์ ให้หมุนไป เมืมื่อโรเตอร์ หมุนนด้วยความเร็ ว 75 เปอร์ เซ็นต์ ของความเร็ร็ วสู งสุ ดสวิตช์แรง
เหวี่ยงหนีศศููนย์กลางจะตัดขดลวดสตาร์
ด
ร์ทออก ส่ วนขดดรันจะทํางานนตลอดตั้งแต่เริ่ มเดินมอเตอร์ร์ จนหยุดหมุน เมื่อ
จะนํามอเตอร์น้ ีไปใช้งานนต้องให้หมุนตัตวเปล่าก่อนแลล้วจึงจะต่อโหหลด
4.3.1.2 คาปปาซิเตอร์ มอเตตอร์ (Capacitoor motor)
คาปาซิ เตอร์ มอเตอร์ เป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลั
า
บ 1 เฟสที่มีลกั ษณะคล้
ษ
ายสปลิลิทเฟสมอเตอรร์ มากต่างกันตรงที
ต ่
มีคาปาซิ เตตอร์ เพิ่มขึ้นมาททําให้มอเตอร์ร์ แบบนี้ มีคุณสสมบัติพิเศษกวว่าสปลิทเฟสมมอเตอร์ คือมีแรรงบิดขณะสตตาร์ ท
สู งใช้ กระแแสขณะสตาร์ ทน้
ท อยมอเตอร์์ ชนิ ดนี้ มีขนาดดตั้งแต่ 1/20 แรงม้า ถึง 100 แรงม้า มอเเตอร์ น้ ี นิยมใช้ช้งาน
เกี่ยวกับ ปั๊มมนํ้า เครื่ องอัดลม
ด ตูแ้ ช่ ตูเ้ ย็น
โครงสร้างขของคาปาซิเตออร์มอเตอร์ มีส่สวนประกอบสส่ วนใหญ่เหมือนกั
อ บแบบสปปลิทเฟสเกือบททุกอย่าง คือ
 โรเตอร์เป็ นแบบกรงงกระรอก
 สเตเตออร์ประกอบด้วยขดลวด
ว
2 ชุด คือ ชุดสตาร์ร์ทและชุดรัน
 ฝาปิ ดหหัวท้ายประกออบด้วย ปลอกททองเหลือง ( BBush ) หรื อตลัลับลูกปื น ( Balll bearing ) สําาหรับรองรับเพพลา
 คาปาซิซิ เตอร์ หรื อคอนเดนเซอร์ ( Capacitor
C
or Condenser) โดยทั
โ ว่ ไปมี 3 ชนิด คือ 1. แบบกระดาษหรื อ
Paper capacitor 2. แบบเติมนํ้ามันหรื
น อ Oil -fillled capacitorr 3. แบบสารปประกอบไฟฟ้าาหรื อ Electroolytic
capaciitor
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โรเตอร์ร์ แบบกรงกระรรอก

สเตเตอร์ ประกอบด้
ป
วยขดลวด 2 ชุ ด คื อ ชุ ดสตาร์ ท และชุ
แ ดรัน

ฝ ดหัวท้ าย
ฝาปิ

คาปาซิเตอร์
ต หรื อคอนเเดนเซอร์

4.3..1.3 รีพลั ชั่นมอเตอร์ (Repulsion motor)
โครรงสร้างที่สาํ คัญของรี
ญ พลั ชัน่ มอเตอร์
ม
ประกอบไปด้วย 5 ส่สวนสําคัญคือ
1. สสเตเตอร์ (Statoor )
2. โโรเตอร์ (Rotorr )
3. แแปรงถ่านและซซองแปรงถ่าน (Brush and BBrush Holder)
4. ฝฝาปิ ดหัวท้าย (EEnd Plate)
5. อุปกรณ์แรงเหวีวี่ยงหนีศูนย์กลาง
ล (Centrifuggal Switch)
สเตเตอร์ของรี พลลชั
ั น่ มอเตอร์จะมี
ะ ขดลวดพันอยู
อ เ่ พียงชุดเดียยวเหมือนกับขดรัน
ของงสปลิทเฟสมออเตอร์

โรเตอร์์ คือตัวหมุนของรี
ข พลั ชัน่ มอเตอร์ มีขดลวดดพันอยูใ่ นร่ อง
( Slots ) และปลายขอองขดลวดจะไปต่อตรงที่ข้วั คคอมมิวเตเตอร์ร์
แปรงถ่านและซองแป
า
ปรงถ่าน แปรงถถ่านทําจาก
แท่งคาร์ร์บอนมีสองอันต่
น อด้วยสายตัวั นําถึงกัน
วางอยูบนซองแปรงถ่
บ่
านและมีสปริ งงกด
เหมือนกกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงง
การรทํางานของมอเตอร์ อาศัยสนามแม่
ส
เหล็กกที่เกิดขึ้นและะอุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนี ศูน ย์กลางจะทําหน้
ห าที่กดวง
แหววนตัวนํา (Necck Lace) ให้ตดกั
ิ บซี่ คอมมิววเตเตอร์ เหมือนกับลัดวงจรคคอมมิวเตเตอร์ร์ การลัดซี่ คอมมมิวเตเตอร์
นั้น เพื่อให้ขณะทีที่มอเตอร์ สตารร์ ทไปแล้วที่คววามเร็ วประมาณ 75% ของความเร็ วพิกดัดของมอเตอร์อุอปกรณ์แรง
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เหวี่ยงหนี ศูนย์กลางนี้ จะทํางานโดยกดวงแหวนตัวนําลัดซี่ คอมมิวเตเตอร์ ทําให้มอเตอร์ หมุนรันไปแบบ
อินดักชัน่ เพราะขณะนี้ โรเตอร์ จะมีคุณสมบัติเหมือนโรเตอร์ แบบกรงกระรอก รี พลั ชัน่ มอเตอร์ บางชนิ ดจะมี
ตัวยกแปรงถ่านออกจากคอมมิวเตเตอร์ ในขณะที่อุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลางทํางานอีกด้วย
4.3.1.4 ยูนิเวอร์ แซลมอเตอร์ (Universal motor)
เป็ นมอเตอร์ ขนาดเล็กมีขนาดกําลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1/200 แรงม้าถึง 1/30 แรงม้า นําไปใช้ได้กบั แหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงและใช้ได้กบั แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส มอเตอร์ ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือให้
แรงบิดเริ่ มหมุนสู งนําไปปรับความเร็ วได้ นิยมนําไปใช้เป็ นตัวขับเครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่ องบดและ
ผสมอาหาร มีดโกนหนวดไฟฟ้า เครื่ องนวดไฟฟ้า มอเตอร์จกั รเย็บผ้า สว่านไฟฟ้า เป็ นต้น
การทํางานของยูนิเวอร์ แซลมอเตอร์ จะอาศัยการที่ขดอาร์ เมเจอร์ (โรเตอร์ ) และขดลวดสนามแม่เหล็กที่ต่อ
อนุกรมกัน เมื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าจะเกิดขั้วแม่เหล็กขึ้นที่ตวั อาร์เมเจอร์ และที่ข้วั สนามแม่เหล็ก ทําให้เกิดแรงผลักกัน
ทําให้มอเตอร์หมุนไปได้
4.3.1.5 เชดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded- pole motor)
เชดเดดโพลมอเตอร์เป็ นมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส มีขนาดเล็กที่สุดมีแรงบิดเริ่ มหมุนตํ่ามากนําไปใช้งานได้กบั
เครื่ องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ๆ เช่น ไดร์เป่ าผม พัดลมขนาดเล็ก โครงสร้างของมอเตอร์ประกอบด้วย
1. ขดลวดสนามแม่เหล็ก จะพันอยูร่ อบ ๆ แกนของตัวสเตเตอร์
2. โรเตอร์ (ตัวหมุน) มีลกั ษณะเป็ นโรเตอร์ แบบกรงกระรอก
3. สเตเตอร์ เป็ นแผ่นเหล็กบางวางอัดซ้อนกัน บริ เวณขั้วสนามแม่เหล็กแต่ละด้านแบ่ง เป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่เล็ก
กว่าจะมีวงแหวนทองแดงพันอยูร่ อบ ๆ
4. วงแหวนทองแดง (Shaded Coil) หรื อขดลวดช่วยหมุน(Auxiliary Winding)
การทํา งานของเชดเดดโพลมอเตอร์ จ ะอาศัย ขดลวดช่ ว ยหมุ น คื อ ลวดทองแดงเส้ น ใหญ่ ที่ พ ัน อยู่ กับ ขั้ว
สนามแม่เหล็กเรี ยกว่าเชดเดด (Shaded Coil) หรื อขดลวดช่วยหมุน (AuxiliaryWinding) เมื่อจ่ายไฟฟ้ า
กระแสสลับเข้าขดลวดสเตเตอร์ ของมอเตอร์ จะเกิ ดเส้นแรงแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านโรเตอร์ ของมอเตอร์ และมี
สนามแม่เหล็กส่ วนหนึ่ งที่ผ่าน ขดลวดเชดเดดทําให้เกิดแรงแม่เหล็กบิดเบี้ยวไป การบิดเบี้ยวไปนี้ ทาํ ให้เกิด
แรงบิดหมุนขนาดเล็กทําให้มอเตอร์หมุนได้
4.3.2 มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส สามารถแบ่งออกตามโครงสร้างและหลักการทํางานของมอเตอร์ได้ 2 แบบ คือ
1. อินดักชัน่ มอเตอร์ (Induction Motor)
2. ซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor)
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4.3..2.1 อินดักชั่นมอเตอร์ (Induuction motor )
มอเเตอร์ ไฟสลับ 3 เฟส มีคุณสมมบัติที่ดี คือมีคความเร็ วรอบคคงที่เนื่องจากคความเร็ วรอบ
อินดดักชันมอเตอร์ร์ข้ ึนอยูก่ บั ความถี่ (Frequenccy) ของแหล่งกํกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มี
ราคคาถูก โครงสร้้างไม่ซบั ซ้อน สะดวกในกการบํารุ งรักษาาเพราะไม่มีคอมมิ
อ วเตเตอร์
และะแปรงถ่านเหมมือนมอเตอร์ไฟฟ้
ไ ากระแสตตรงเมื่อใช้ร่วมกับเครื่ องควบบคุมความเร็ ว
แบบบอินเวอร์ เตอรร์ (Inverter) สามารถควบบคุมความเร็ ว (Speed) ได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึถึงความเร็ วตาามพิกดั ของ
มอเเตอร์ นิ ยมใช้กักนมาก เป็ นต้
น นกําลังในโโรงงานอุตสาาหกรรม ขับเคคลื่อนลิฟท์ ขับั เคลื่อนสายพพานลําเลียง
ขับเเคลื่อนเครื่ องจัจักรไฟฟ้า เช่น เครื่ องไส เครืรื่ องกลึงมอเตออร์ อินดักชัน่ มี 2 แบบ แบ่งต ามลักษณะตัวหมุนคือ
 อินดักชันมอเตอร์ ทมี่ ีโรเตออร์ แบบกรงกร ะรอก(Squirr el Cage Induction Motor)) อินดักชันมอเตอร์แบบนี้
ตัวโโรเตอร์จะมีโครงสร้
ค างแบบกกรงกระรอกเหหมือนกับโรเตอร์ของสปลิทเฟสมอเตอร์
เ
 อินดักชันมอเตอร์ ที่มีโรเตออร์ แบบขดลวดด(Wound Rottor Inductionn Motors) อินนดักชันมอเตออร์ ชนิ ดนี้ ตวั
โรเตตอร์ จะทําจากเหล็กแผ่นบางงๆอัดซ้อนกันเเป็ นตัวทุ่นคล้า้ ยกับอาร์ เมเจอร์ ของมอเตออร์ ไฟฟ้ากระแแสตรงมีร่อง
สําหหรับวางขดลวดดของตัวโรเตออร์ เป็ นขดลวด 3 ชุด สําหรับสร้
บ างขั้วแม่เหล็ก 3 เฟส เช่นนกัน ปลายขอองขดลวดทั้ง
3 ชุด ต่อกับสลิปริ ง (Slip Ring) จํานวน 3 อัน สําหรับเป็ นทางให้
ท กระแสไไฟฟ้าครบวงจรรทั้ง 3 เฟส การรทํางานของ
ส บ 3 เฟส ให้ห้ที่ขดลวดทั้ง 3 ของตัวสเตเตตอร์ จะเกิดสนาามแม่เหล็กหมุนรอบ ๆ ตัว
อินดดักชันมอเตอร์์เมื่อจ่ายไฟฟ้าสลั
สเตเตอร์ ทําให้โรเตอร์
ร ได้รับกาารเหนี่ยวนําทําาให้เกิดขั้วแม่เหล็
ห กที่ตวั โรเตอร์และขั้วแม่เหหล็กนี้จะพยายยามดึงดูดกับ
สนาามแม่เหล็กที่หมุ
ห นอยูร่ อบ ๆ ทําให้มอเตอร์ ขของอินดักชันมอเตอร์ หมุนไปได้
ไ ความเร็ ววของสนามแม่เหล็
เ กหมุนที่
ตัวสสเตเตอร์ ซ่ ึ งจะะคงที่ตามความมถี่ของไฟฟ้ากกระแสสลับ ดังนั้น โรเตอร์ร์ ของอินดักชัน่ นของมอเตอร์จึึงหมุนตาม
สนาามหมุนดังกล่าวไปด้
า วยความมเร็ วเท่ากับควาามเร็ วของสนามแม่เหล็กหมุน
4.3..2.2 ซิงโครนัสมอเตอร์
ส
(Sycchronous mottor)
ซิงโโครนัสมอเตอร์เป็ นมอเตอร์ขนาดใหญ่
ข
ที่สสุุ ด ที่ขนาดพิกดของกํ
ดั
าลังไฟฟ้า
ตั้งแแต่ 150 kW (2000 hp) จนถึง 15 MW (20,0000 hp) มีความมเร็ วตั้งแต่ 150 ถึง
1,8000 RPM โครงงสร้างของซิงโครนั
โ สมอเตอรร์ ที่สาํ คัญมี 2 ส่ วนคือ
1. สสเตเตอร์ (Stat or) มีร่องสําหรั
ห บพันขดลวดดจํานวน 3 ชุด เฟสละ 1 ชุด เมื่อจ่าย
ไฟฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ให้กบสเตเตอร์
บั
จะเกิกิดสนามแม่เหล็กหมุนขึ้นเหมือน
สนาามแม่เหล็กหมมุนของอินดักชัชนมอเตอร์
2. โรเตอร์ (Rotoor) เป็ นแบบขัขั้วแม่เหล็กยื่น (Salient Polles) และมีขดลวดพั
ด
น
ข้างงๆ ขั้วแม่เหล็กยื
ก ่นเหล่านั้นขดลวดสนามแ
ข
แม่เหล็กที่พนั รอบขั
ร ้ วแม่เหล็ล็กยื่นต่อ
กับแแหล่งจ่ายไฟฟ้ฟ้ากระแสตรงภภายนอก เพื่อสสร้างขั้วแม่เหล็ล็กขึ้นที่ตวั โรเตตอร์
การทํางานของซิงโครนั
ง
สมอเตออร์เมื่อจ่ายไฟฟ้ฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ให้กบั สเตเตอร์ของซิซิงโครนัสมอเเตอร์จะเกิด
สนาามแม่เหล็กหมมุนเนื่องจาก โรรเตอร์ของซิงโโครนัสมอเตออร์เป็ นแบบขั้วแม่
แ เหล็กยืน่ แลละมีขดลวด
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สนามแม่เหหล็กพันอยูร่ อบบ ๆ เมื่อจ่ายไฟฟฟ้ากระแสตรงให้กบั โรเตอร์จะทําให้เกิดขั้วแม่เหล็กขึ้นนที่โรเตอร์
ขั้วแม่เหล็กกนี้จะเกาะตามการหมุนของสสนามหมุนขอองสเตเตอร์ ทําให้
า มอเตอร์หมุมนไปด้วยควาามเร็ วเท่ากับ
ความเร็ วขอองสนามแม่เหล็
ห กที่สเตเตอร์์
4.3.3 การเเลือกใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ า 3 เฟสส
4.3.3.1 ลักษษณะของโหลดด
ในการเลือกกและควบคุมมอเตอร์
ม
เราจําเป็ นต้องเข้าใจลลักษณะโหลดดประเภทต่างๆๆที่มอเตอร์ขบั เเคลื่อนซึ่งโหลลด
ของมอเตออร์จดั ได้ 3 ลักษณะดั
ษ งนี้
แแรงบิดแปรผัน

T

P

แแรงบิดคงที่

T

sp
peed

กําลังคงทีที่

T

speed
d

P

speed
d

sp
peed

P

speed

speed

T = แรงงบิด (Nm) P = กําลังกลที่ใช้ (kWm)
ประเภททของโหลด
โหลดประเภทแรงบิดแปรผันตามความมเร็ว (Variabble Tarque) ได้แก่ ปั๊ มนํ้าหรื
า อพัดลมซึ่งงเมื่อความเร็ วรอบ
สู งขึ้น แรงบิดจะตามควาามเร็ วรอบกําลังสอง และกําาลังกลที่ใช้กจ็ ะแปรผั
ะ
นตามคความเร็ วรอบกํกําลังสาม
โหลดประเภทแรงบิดคงทีที่ (Constant Torque)
T
ได้แกก่ ปั้นจัน่ ลิฟท์ท ซึ่งแรงฉุดมักั จะเป็ นนํ้าหนนักที่ฉุด แรงบิบิดจึง
คงที่ไม่ข้ ึนกกับความเร็ วรออบ โหลดประะเภทนี้ กําลังกกลที่ใช้จะแปรรผันตามความเเร็ วรอบ
โหลดประเภทกําลังงานคคงที่ (Constant Power) เช่น เครื่ องม้วน เครื่ องเจาะ สว่าน ฯลฯแรรงบิดจะลดลง เมื่อ
ความเร็ วรออบสู งขึ้น และกําลังกลที่ใช้จะคงที่ ไม่ข้ ึนนกับความเร็ วรอบ
ร ในตารางต่อไปนี้จะแสสดงลักษณะโหหลด
และแรงฉุดดเริ่ มเดินเครื่ องของเครื
ง
่ องจักรประเภทต่าง ๆ ในโรงงาน
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โหลลดเครื่ องจักรแแบบต่ าง ๆ
เครื่ องจักร
ประเภทท
โหลด
พัดลลม
VT
-แรรงเหวีย่ ง
-สสร้ างความดัน CT
ปั๊ม
VT
-แรรงเหวีย่ ง
-สสร้ างความดัน CT
CT
-ของหนืด

ตํ่า
ตํ่า

คอมมเพรสเซอร์
-แรรงเหวีย่ ง
-ลูกสู บ
-โรรตารี่
เครน

ตํ่า
ปานกลาาง
ปานกลาาง
ปานกลาาง

VT
CT
CT
CT

แรงฉุดดเริ่ ม
เดินเคครื่ อง

ตํ่า
ปานกลาาง
สู ง

เครื่ องจักร
ระบบบลําเลียง
-สาายพาน
-สกกรู
เครื่ องย่
อ อย
เครื่ องบด
อ
เครื่ องรี
อ ด (Extrudeer)
เตาเผาปูน
อ
)
เครื่ องผสม(mixer)
เครื่ องปั
อ ๊ม
เลื่อย
เครื่ องม้
อ วน
ลิฟท์ท

ประเภทท
โหลด
CT
CT
CT
CHP
CT
CT
CT
CT
CT
CHP
CT

แรงฉุดเริ
ด ่ม
เดินเครืรื่ อง
ปานกลางง
สู ง
สู ง
ปานกลางง
ปานกลางง
สู ง
สู ง
ปานกลางง
ปานกลางง
ปานกลางง
ปานกลางง

VT = แรงบิดผันแปร
แ CT = แรรงบิดคงที่ CHHP = กําลังกลคงที่
ตํา่ = แรงบิดเริ่มเดิดินเครื่ องน้ อยกว่ าแรงบิดพิกกััด
ปานนกลาง = แรงบิบิดเริ่มเดินเครื่อง 100 - 150%
% ของแรงบิดพิกดั
สู ง = แรงบิดเริ่มเดิ
ม นเครื่ องเกิน 150% ของแแรงบิดพิกดั
4.3..3.2 การพิจารณาคุณสมบัตของ
ขิ มอเตอร์
การรสัง่ ซื้อมอเตอร์ร์มาใช้งานอย่างถู
า กต้องเหมาาะสมกับการใชช้งาน มีขอ้ มูลในการใช้งานหหลายอย่างที่ตอ้ งกําหนด
ข้อมมูลหลักๆ ได้แก่
แ

แผผ่ นป้ ายประจํามอเตอร์
า
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ตอนที่ 2 บทที่ 4 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับมอเตอร์ ไฟฟ้า

1. แรงดันไฟฟ้ าและความถี่ แรงดันไฟฟ้าและความถี่ของมอเตอร์ ตอ้ งสอดคล้องกับระบบไฟฟ้าพิกดั ภายใน
โรงงาน เช่น ถ้าแผ่นป้ายระบุ  380 V / Y 660 V หมายถึง ถ้าเข้าสายที่ข้วั มอเตอร์แบบ  จะใช้กบั แรงดัน 380
V ถ้าเข้าสายแบบ Y จะใช้กบั แรงดัน 660 V เป็ นต้น
R

R

380 V

S

S
380 V

660 V

T

380 V

T
Y CONNECTION

DELTA CONNECTION

การต่ อสายเข้ ามอเตอร์
2. การป้ องกันนํ้าและฝุ่ น ต้องเลื อกระดับการกันฝุ่ นและกันนํ้าของมอเตอร์ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน
โดยทัว่ ไปเราจะอ้างอิงมาตรฐาน IEC ซึ่ งใช้รหัสตัวเลข 2 ตัว แสดงระดับการป้องกันฝุ่ น และกันนํ้า ตามลําดับ
ดังนี้
การป้ องกันฝุ่ นและกันนํา้ ตามมาตรฐาน IEC
รหัส
ระดับการป้ องกันฝุ่ น
0 ไม่ มีการป้ อนกัน
1 ป้ องกันวัตถุขนาดเกิน 50 mm. ได้
2 ป้ องกันวัตถุขนาดเกิน 12 mm. ได้
3 ป้ องกันวัตถุขนาดเกิน 2.5 mm. ได้
4 ป้ องกันวัตถุขนาดเกิน 1 mm. ได้
5 ป้ องกันฝุ่ น
6 ผนึกกันฝุ่ น

รหัส
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับการป้ องกันนํา้
ไม่ มีการป้ อนกัน
ป้ องกันหยดนํา้ ลงในแนวดิง่
ป้ องกันหยดนํา้ และนํา้ สาดมุมไม่ เกิน 15 องศากับแนวดิง่
ป้ องกันหยดนํา้ และนํา้ สาดมุมไม่ เกิน 60 องศากับแนวดิง่
ป้ องกันนํา้ สาดทุกทิศทาง
ป้ องกันนํา้ ฉีดทุกทิศทาง
ป้ องกันนํา้ จากนํา้ ท่ วมได้ ชั่วขณะ
จมนํา้ ลึกไม่ เกิน1 เมตร ได้ 30 นาที
ใช้ งานใต้ นํา้ ได้

ตัวอย่ าง เช่น มอเตอร์ที่ใช้งานในร่ มทัว่ ไปมักจะเลือก IP54 และใช้งานกลางแดดจะเป็ น IP65 เป็ นต้น
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3. อุณหภูมิเพิม่ ของฉนวน เราต้องเลือกการทนความร้อนของฉนวน ปกติฉนวนจะเป็นตัวกําหนดอายุการใช้
งานของมอเตอร์ ในการทนต่ออุณหภูมิของมอเตอร์มกั จะกําหนดในรู ปอุณหภูมิเพิ่ม คือยอมให้อุณหภูมิเพิ่มจาก
บรรยากาศแวดล้อมได้กี่องศา IEC ได้กาํ หนดระดับของอุณหภูมิเพิ่มไว้ดงั นี้
อุณหภูมิเพิม่ ของฉนวน
อุณหภูมิ
อุณหภูมิแวดล้อม (๐C)
อุณหภูมิเพิม่ (๐C)
เผื่อสํ าหรับจุดสู งสุ ด (๐C)
อุณหภูมิสูงสุ ด (๐C)

Class A
40
60
5
105

Class B
40
80
10
130

Class F
40
105
10
155

Class H
40
125
15
180

มอเตอร์ที่ใช้งานทัว่ ไปมักเลือกระดับฉนวนชั้น B และมอเตอร์ที่ใช้งานกับอินเวอร์เตอร์ หรื อ อาจมีภาระเกินได้
มักเลือกฉนวนชั้น F หรื อ H
4.แรงฉุดเริ่ มเดินเครื่ อง การใช้งานบางแบบเราใช้แรงฉุ ดเริ่ มต้นตํ่า บางแบบใช้แรงฉุ ดเริ่ มต้นสู ง แต่ขณะทํางาน
ภาระตํ่า ในมาตรฐาน NEMA ได้กาํ หนดรหัสเกี่ ยวกับแรงฉุ ดเริ่ มเดิ นเครื่ องของมอเตอร์ โดยกําหนดเป็ น
DESIGN A ถึง D ดังนี้
แรงฉุดของมอเตอร์ ตามมาตรฐาน NEMA
Design
A
B
C
D

กระแสเริ่มเดินเครื่ อง
(% Full load)
ไม่ จํากัด
(600-900%)
ปานกลาง
(600-700%)
ปานกลาง
(600-700%)
ปานกลาง
(600-700% )

แรงบิดเริ่มเดินเครื่ อง
(% Full load)
ปานกลาง
(70-275%)
ปานกลาง
(70-275%)
สู ง
(200-250%)
สู งสุ ด
(275% )

แรงบิดสู งสุ ด
(% Full load)
สู ง
(175-300% )
ปานกลาง
(5% )
ปานกลาง
(5% )
สู ง
(275% )

4.3.3.3 การรับภาระของมอเตอร์
บางลักษณะการใช้งานมอเตอร์ ทาํ งานตลอดเวลา บางลักษณะทํางานเดินช่วงสั้นๆ มักเรี ยกว่า DUTY หรื อ
SERVICE FACTOR (SF)
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4.3.3.4 ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์
ผูผ้ ลิตมอเตอร์ในยุโรปได้แบ่งชั้นของมอเตอร์ ขนาดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ตามประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานด้วย
โดยใช้รหัส Eff ตามด้วยตัวเลข 1-3

Eff1

Eff2

Eff3

Eff3 จะหมายถึงมอเตอร์ธรรมดา Eff2 และ Eff1 จะมีประสิ ทธิภาพสู งขึ้นตามลําดับ
4.4 ประสิ ทธิภาพมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ข้ ึนอยู่กบั ค่าของการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในตัวมอเตอร์ โ ดยทัว่ ๆ ไปแล้วการสู ญเสี ยใน
มอเตอร์จะมาจากการสู ญเสี ยที่มีค่าคงที่ และการสู ญเสี ยที่เปลี่ยนแปลงตามโหลดของมอเตอร์ ได้ดงั นี้
การสู ญเสี ยในมอเตอร์
ก. การสู ญเสี ยที่แกนเหล็ก (Core losses)
เกิดจากพลังงานที่ใ ช้ใ นการเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ไ หลอยูใ่ นแกนเหล็ก (Hysteresis losses) รวมทั้ง
การสู ญเสี ยที่เกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหล็ก (Eddy current losses)
ข. การสู ญเสี ยจากแรงลมที่ตา้ นทานการหมุน และแรงเสี ยดทาน (Windage and friction losses)
เกิดจากแรงเสี ยดทานในตลับลูกปื น และแรงต้านของครี บระบายอากาศที่ตวั มอเตอร์
ค. การสู ญเสี ยที่สเตเตอร์ (Stator losses)
เกิดจากกระแสที่ไ หลผ่านขดลวดที่มีความต้านทานอยูภ่ ายใน โดยอยูใ่ นรู ปความร้อน
ง. การสู ญเสี ยที่โ รเตอร์ (Rotor losses)
อยูใ่ นรู ปความร้อนเช่นเดียวกับสเตเตอร์ แต่เกิดที่ตวั นําในโรเตอร์
จ. การสู ญเสี ยจากภาระการใช้งาน (Stray losses)
เป็ นผลจากค่าการสู ญเสี ยที่เกิดจากความถี่ใ นแกนเหล็กที่โ รเตอร์ ค่ากระแสไหลวนในขดลวดที่สเตเตอร์ ค่าการ
สู ญเสี ยจากค่ากระแสฮาร์ มอนิ กในตัวนําของโ รเตอร์ ขณะที่มีโ หลดค่าสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิ ดจากกระแส
โหลด
การสู ญเสี ยที่แกนเหล็ก การสู ญเสี ยจากแรงลม และแรงเสี ยดทาน เป็ นค่าการสู ญเสี ยที่คงที่ และไม่ข้ ึนกับโหลด
ของมอเตอร์เรี ยกโดยรวมว่า “ค่ าการสู ญเสี ยขณะทีม่ อเตอร์ ไม่ มีโหลด” (No - Load losses)
การสู ญเสี ยที่ส เตเตอร์ โ รเตอร์ และจากภาระการใช้งาน จะเพิ่มขึ้นตามขนาดของโ หลดเรี ยกโ ดยรวมว่า “ค่ า
ความสู ญเสี ยขณะมีโหลด” (Load losses)
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ค่าปประสิ ทธิภาพขของมอเตอร์หาได้
า ดงั นี้
ประสิ ทธิภาพพ , % =
=

746 X แรงม้าขขาออก(HP) X 100
กํกาลังไฟฟ้าป้อ นเข้า (วัตต์)
กํกาลังงานขาอออก (วัตต์) X 1000
746 X แรงม้า้ ขาออก( HP ) X 100
กํกาลังไฟฟ้าป้อ นเข้า (วัตต์)
กําลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์)

น ปที่แสดงค่ากกําลังงานสู ญเสสี ยของมอเตอร์ดว้ ยก็ไ ด้ ดังนี้
ค่าปประสิ ทธิภาพออาจเขียนอยูใ่ นรู
ประสิ ทธิภาพพ , % =

กําลังงานขาอออก (วัตต์)
กําลังงานขาอออก (วัตต์) + กําํ ลังงานสู ญเสีสี ย (วัตต์)

ประสิ ทธิภาพพ , % =

กําลังไฟฟ้าป้ออนเข้า (วัตต์) - กําลังงานสูญเสี
ญ ย (วัตต์) X 100
กําลังไฟฟ้าป้้อนเข้า (วัตต์)

X 100

ปริ มมาณของกําลังไฟฟ้
ง าป้อนเข้าที
า ่ใ ช้ผลิตแรงมม้าตามพิกดั นั้นั จะต่างกันสําหรับมอเตอร์ร์แต่ละตัว มอเตตอร์ที่มี
ประะสิ ทธิภาพสู งกว่
ก าจะต้องการรกําลังงานป้อนนเข้าน้อย เมื่อเปรี
เ ยบเทียบกับั มอเตอร์ที่มีปประสิ ทธิภาพตตํ่ากว่าที่ใ ห้
ขาอออกเท่ากัน

ความสั มพัพนธ์ ของประะสิ ทธิภาพมอเเตอร์ ทภี่ าระตต่ างๆ ของมอเเตอร์

4-13

ตอนที่ 2 บทที่ 4 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับมอเตอร์ ไฟฟ้า

พิกดั กระแสไฟฟ้ ามอเตอร์ แบบเหนี่ยวนํา 1 เฟส และ 3 เฟส
Single phase motors
kW hp
220V 240V
0.37 0.5
0.55 0.75
7.5
1
1.1 1.5
1.5
2
1.8 2.5
2.2
3
3
4
4
5
4.4
6
5.2
7
5.5 7.5
6
8
7
9
7.5 10

3.9
5.2
6.6
9.6
12.7
15.7
18.6
24.3
29.6
34.7
39.8
42.2
44.5
49.5
54.4

3.6
4.8
6.1
8.8
11.7
14.4
17.1
22.2
27.1
31.8
36.5
38.7
40.8
45.4
50

3 phase 4 pole motors 50/60 Hz
kW

0.39
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
3.7
4
5.5
7.5
9
10
11
15
18.5
22
25
30
33
37
40
45
51
55
59
63
75
80
90
100

hp

0.5
0.75
1
1.5
2
3
4
5
5.5
7.5
10
12
13.5
15
20
25
30
35
40
45
50
54
60
70
75
80
85
100
110
125
136

220 - 240V

380V

415V

440V

500V

660V

1000V

1.8
2.75
3.5
4.4
6.1
8.7
11.5
13.5
14.5
20
27
32
35
39
52
64
75
85
103
113
126
134
150
170
182
195
203
240
260
295
325

1.03
1.6
2
2.6
3.5
5
6.6
7.7
8.5
11.5
15.5
18.5
20
22
30
37
44
52
60
68
72
79
85
98
105
112
117
138
147
170
188

2
2.5
3.5
5
6.5
7.5
8.4
11
14
17
21
28
35
40
47
55
60
66
71
80
90
100
105
115
135
138
165
182

0.99
1.36
1.68
2.37
3.06
4.42
5.77
7.1
7.9
10.4
13.7
16.9
20.1
26.5
32.8
39
45.3
51.5
58
64
67
76
83
90
97
109
125
131
146
162

1
1.21
1.5
2
2.6
3.8
5
5.9
6.5
9
12
13.9
15
18.4
23
28.5
33
39.4
45
50
55
60
65
75
80
85
89
105
112
129
143

0.6
0.9
1.1
1.5
2
2.8
3.8
4.4
4.9
6.6
8.9
10.6
11.5
14
17.3
21.3
25.4
30.3
34.6
39
42
44
49
57
61
66
69
82
86
98
107

0.4
0.6
0.75
1
1.3
1.9
2.5
3
3.3
4.5
6
7
7.5
9
12
14.5
17
20
23
25
28
30
33
38
40
43
45
53
57
65
71

4-14

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

4.4.1 แนวทางการประหยัดพลังงานในการใช้ มอเตอร์
การใช้พลังงานของมอเตอร์ไ ฟฟ้าจะขึ้นอยูก่ บั กําลังทางกลที่ตอ้ งการใช้งาน
ประสิ ทธิภาพของ
อุปกรณ์ทางกล ประสิ ทธิภาพของการส่ งกําลัง ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ รวมถึงประสิ ทธิภาพของอินเวอร์เตอร์
(ถ้ามี) และชัว่ โมงการใช้งานของมอเตอร์ ดังสมการต่อไปนี้

พลังงาน
ไฟฟ้ าที่
มอเตอร์
ใช้ (kWh)

กําลังงานที่
ต้องการ (kW)

1

=
ประสิทธิภาพ
x
เครือ่ งจักร

L

2

ประสิทธิภาพ
การส่งกําลัง

t

x

ประสิทธิภาพ
x ประสิทธิภาพ
มอเตอร์
อินเวอร์เตอร์

m

3

4

c

ชัวโมง
่
x การ
ทํางาน
(hr)

6

5

ดังนั้นถ้าต้องการลดการใช้พลังงานในมอเตอร์ จําเป็ นจะต้องควบคุมตัวแปรทั้ง 6 ดังนี้
แนวทางในการลดการใช้ พลังงานในมอเตอร์
หมายเลข
แนวทางในการประหยัดพลังงาน
มาตรการที่ดาํ เนินการ
1
การลดกําลังทางกลหรื อโหลดทางกลให้ต่าํ ที่สุด
 การเปลี่ยนใบพัดหอผึ่งนํ้าจากโลหะเป็ นไฟ
เบอร์กลาส
 การลดอัตราการไหลของนํ้าเย็น
 การซ่อมจุดรั่วไหลของอากาศอัด
 การเลือกขนาดเครื่ องจักรให้เหมาะสม
 การลดโหลดที่ไม่จาํ เป็ นลงโดยการ
บํารุ งรักษา
 การเลือกเดินเครื่ องจักรให้มีจาํ นวนที่
เหมาะสมกับโหลดหรื อใช้การควบคุม
ความเร็ วรอบเพื่อให้เหมาะสมกับโหลดที่มี
การเปลี่ยนแปลง
2
การเพิ่มประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์/ระบบ
 การเลือกเดินชุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ทางกล
 การติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบ
 การลดขนาดปั๊ มและพัดลมให้เหมาะสม
 การตรวจสอบและบํารุ งรักษาเพื่อลดการ
สู ญเสี ยทางกลของเครื่ องจักร
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หมายเลข แนวทางในการประหยัดพลังงาน
3
การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการส่ งกําลัง

4

การเพิ่มประสิ ทธิภาพมอเตอร์

5

การเพิ่มประสิ ทธิภาพอินเวอร์เตอร์ (ถ้ามี)

6

การลดเวลาทํางานของมอเตอร์

มาตรการที่ดาํ เนินการ
 การปรับความตึงของสายพาน
 การใช้สายพานประสิ ทธิภาพสู ง
 การเปลี่ยนสานพานที่ชาํ รุ ด
 การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง
 การลดขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสม
 การระบายความร้อนของมอเตอร์
 การเลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
กําลังสู ญเสี ยตํ่า
 การหยุดมอเตอร์ที่เดินตัวเปล่า

4.5 ความแตกต่ างระหว่ างมอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิภาพสู งและมอเตอร์ ไฟฟ้ ามาตรฐานทัว่ ไป
ในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมาทางผูผ้ ลิตมอเตอร์ ไ ด้วิจยั และพัฒนาเพื่อผลิตมอเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งออกสู่ ตลาด
โ ดยพยายามให้มีราคาสู งขึ้นไม่มาก มอเตอร์ รุ่นใหม่น้ ี มีส่ วนประกอบและลักษณะการทํางานเหมือนมอเตอร์
แบบเดิ มแต่ใ ช้พลังงานไฟฟ้ าน้อ ยกว่า เนื่ อ งจากเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดในการออกแบบใช้วสั ดุ ที่ดีข้ ึนและ
พิถีพิถนั ในกระบวนการผลิตมากขึ้นทําให้ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ สูงขึ้นประมาณ 2-4 % หรื อสามารถลดการ
สู ญเสี ยพลังงานได้ประมาณ 25-30 % นอกจากประหยัดพลังงานแล้วมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งยังมีขอ้ ดีอื่นๆ อีก
คือ เกิดความร้อนจากการทํางานน้อยกว่า อายุการใช้งานของฉนวนและลูกปื นยาวนานขึ้น การสั่นสะเทือนน้อย
กว่า มีเสี ยงรบกวนน้อย และค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ดีข้ ึน
นับตั้งแต่วิกฤตการณ์พลังงานในทศวรรษที่ 70 บรรดาผูผ้ ลิตมอเตอร์ไ ด้พฒ
ั นามอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งโดยการ
นําเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุ งชิ้นส่ วนอุปกรณ์ต่างๆ ในมอเตอร์ดงั นี้
การพัฒนามอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
1. ปรับปรุ งคุณภาพของแกนเหล็ก
มอเตอร์ ทวั่ ๆ ไปใช้เหล็กแผ่นที่มีองค์ประกอบของคาร์ บอนตํ่า (Low-carbon laminated steel) สําหรับทําตัว
แกนเหล็กที่สเตเตอร์ และโรเตอร์ ซึ่ งแกนเหล็กดังกล่าวมีค่าการสู ญเสี ยทางไฟฟ้าเทียบกับนํ้าหนักประมาณ 6.6
วัตต์ต่อเหล็ก 1 กิโ ลกรัม ซึ่ งมอเตอร์ ไ ฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู งจะใช้แผ่นเหล็กซิ ลิกอนคุณภาพสู ง (High grade silicon
steel) ซึ่งจะมีค่าการสู ญเสี ยทางไฟฟ้าลดลงถึงครึ่ งหนึ่งคือเหลือเพียงประมาณ 3.3 วัตต์ต่อเหล็ก 1 กิโ ลกรัม
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2. แผ่นเหล็กที่บางขึ้น
การลดความหนาของแผ่นเหล็กที่ใ ช้ทาํ แกนเหล็ก ทั้งในสเตเตอร์ แ ละโ รเตอร์ จะช่วยลดการสู ญเสี ยที่เกิ ดจาก
กระแสไหลวน ซึ่ งเมื่ อ รวมกับการปรั บปรุ งฉนวนระหว่างแผ่นเหล็ก แล้วจะช่ วยลดค่าการสู ญเสี ยที่เกิ ดจาก
กระแสไหลวนได้มากยิง่ ขึ้น
3. เพิม่ ขนาด ของตัวนํา
มอเตอร์ รุ่นเก่า ๆ จะใช้ลวดทองแดง หรื อลวดอะลูมิเนี ยมที่มีขนาดพอดี กบั กระแสสู งสุ ดที่เกิดจากโ หลดของ
มอเตอร์ แต่มอเตอร์ ไ ฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู งจะใช้ลวดทองแดงขนาดใหญ่ข้ ึนเพื่อลดค่าความต้านทานในขดลวด
โดยขนาดของตัวนําจะใหญ่กว่าประมาณ 35 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์
4. ปรับปรุ งการออกแบบร่ องสล๊อต
เพื่อที่จะรองรับกับขนาดขดลวดที่ใ หญ่ข้ ึนทําให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งและออกแบบร่ องสล็อตใหม่ รวมทั้งเพิ่ม
ความยาวของแกนเหล็กที่สเตเตอร์ซ่ ึงแกนเหล็กที่ยาวขึ้นจะเป็ นผลต่อค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ที่ดีข้ ึนด้วย
5. ลดช่องว่างระหว่างสเตเตอร์และโรเตอร์
การลดช่องว่างที่เป็ นทางเดินของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะทําให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสเตเตอร์ ที่วิ่งผ่านไปยัง
โรเตอร์ มีค่าเพิ่มสู งขึ้น ดังนั้นมอเตอร์ จะใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเพื่อที่จะสร้างแรงบิดเท่าเดิม นอกจากนี้การเพิ่ม
ความยาวของแกนเหล็กยังเป็ นการเพิ่มปริ มาณสนามแม่เหล็ก ที่จะเป็นผลทําให้เกิดผลแบบเดียวกันกับการลด
ช่องว่างระหว่างโรเตอร์กบั สเตเตอร์
6. ปรับปรุ งฉนวนที่โ รเตอร์
ในมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งร่ อ งสล๊อ ตที่ โ รเตอร์ จะได้รับการตรวจสอบเป็ นอย่างดี และเคลื อ บด้วยฉนวนที่
สามารถทนความร้อนได้สูงซึ่ งจะลดค่าการสู ญเสี ยจากตัวนําที่ไ ม่เรี ยบร้อยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตขณะที่
ฝังตัวนําเข้าไว้ใ นโ รเตอร์ ซึ่ งโ ดยปกติแ ล้วตัวนําที่อยู่ที่โ รเตอร์ จะถูกออกแบบไว้ใ นลักษณะเฉี ยงกับแนวแกน
ของโรเตอร์ เพื่อที่จะลดเสี ยงรบกวนและแรงบิดที่ไ ม่สมํ่าเสมอในมอเตอร์ขนาดเล็ก
7. ออกแบบพัดลมใหม่
เนื่องจากมอเตอร์ ไ ฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู งมีอุณหภูมิใ นขณะที่ทาํ งานตํ่ากว่ามอเตอร์ ธรรมดาเป็ นผลให้พดั ลมที่ใ ช้
ระบายความร้อนมีขนาดเล็กลงซึ่ งเป็ นการลดการสู ญเสี ยจากแรงลมรวมถึงระดับเสี ยงของพัดลมในขณะทํางาน
ด้วย

มอเตอร์ ที่ผลิตได้มาตรฐาน จะต้องได้รับการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน ซึ่ งปั จจุบนั หลายประเทศได้พฒั นา
มาตรฐานการทดสอบที่สากลยอมรับ อาทิ มาตรฐาน CSA ของประเทศแคนาดา มาตรฐาน NEMA ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา มาตรฐาน IEC ของยุโรป และมาตรฐาน JEC ของประเทศญี่ปุ่น เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละมาตรฐาน
ดังกล่าวนั้น อาจมีรายละเอียดในการทดสอบแตกต่างกัน ลัก ษณะของกราฟแสดงประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์
แสดงได้ดงั รู ปที่ 4.5-1 และ 4.5-2
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วิธีการทดสสอบตามมาตรรฐานจะสามารรถแสดงประสิสทธิภาพของมออเตอร์ ซึ่งค่าประสิ
ป ทธิภาพนันั้ นมี 2 ลักษณะะ คือ
ค่าเฉลี่ยมาตตรฐาน (Nomiinal) หรื อค่ารัับประกันตํ่าสุ ด (Guaranteedd Minimum) ซึ่งมีความแตกตต่างกัน ดังนี้
 ค่ าประะสิ ทธิภาพมาตตรฐาน เป็ นค่คาเฉลี่ยที่ไ ด้จาากมอเตอร์ แบบบเดียวกันจํานวนมากจากผูผ้ผลิตมอเตอร์แต่
แ ละ
ตัวอาจจมีค่าประสิ ทธิภาพที่ต่างจากกค่าเฉลี่ยนี้มากก
 ค่ าประะสิ ทธิภาพรับประกั
ป นตํา่ สุ ด เป็ นค่าที่ผผู ้ ลิตตรับประกันว่า่ มอเตอร์ขนาดดนั้นๆ จะมีค่าาประสิ ทธิภาพ
พไม่
น้อยกว่านั้น มาตรฐาานระดับชาติส่สวนใหญ่จะมีขขีี ดกําหนดควาามแตกต่างระหหว่างค่าเฉลี่ยแและค่ารับประกกัน
ตํ่าสุ ดเเอาไว้
ตารางที่ 4..5-1 แสดงคววามแตกต่างขอองค่าประสิ ทธิภภาพมาตรฐานน และ ค่าประะสิ ทธิภาพรับปประกันตํ่าสุ ด ของ
มอเตอร์ที่มมีีพิกดั ต่างกัน

รู ปที่ 4.5-1 การเปรี ยบเทียบประสิทธิ
ท ภาพกับ
พิกดั มอเตอร์ของมอเตอร์์อินดักชัน่
ชนิด 3 เฟสส แบบกรงกระะรอก

รู ปที่ 4.5-2 การเปรี ยบเทียยบประสิ ทธิภาพกั
า บ
เปอร์เซ็นต์การใช้ง้ านมอเตอร์ของมอเตอร์
อินดักชัน่ กรงกระะรอก ชนิด 3 เฟส

ทีมา : EEnergy Conservaation of Electricall Equipment
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ตารางที่ 4.5-1 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพมอเตอร์มาตรฐานกับมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง
ขนาดพิกดั
(แรงม้ า)

2 ขั้ว (3,000 รอบ/นาที)
4 ขั้ว (1,500 รอบ/นาที)
มอเตอร์
มอเตอร์
มอเตอร์
มอเตอร์
มาตรฐาน ประสิ ทธิภาพสู ง มาตรฐาน ประสิ ทธิภาพสู ง
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
ที่มา : “ กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน” ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

4.6 การอนุรักษ์ พลังงานทีเ่ กิดจากการใช้ มอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
ในปัจจุบนั มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งจะมีราคาสู งกว่ามอเตอร์มาตรฐานประมาณ 20 - 30% ราคาที่เพิ่มขึ้นนี้จะ
กลับคืนมาในรู ปของการประหยัดค่าพลังงาน จากการที่ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์น้ นั สู งขึ้น การประหยัดค่า
พลังงานสามารถคํานวณได้ดงั นี้ :ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

= ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย x กิโ ลวัตต์ชวั่ โมงที่ประหยัดได้

กิโ ลวัตต์ชวั่ โมงที่ประหยัด

= กิโ ลวัตต์ที่ลดลง x ชัว่ โมงการทํางานตลอดปี

เมื่อ:
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การคํานวณความคุม้ ค่าการลงทุนใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งโดยทัว่ ไปจะดูจากระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น
หากเป็ นการซื้ อมอเตอร์ ใหม่ ระยะคืนทุนเบื้องต้น คือ อัตราส่ วนระหว่างราคาที่เพิ่มขึ้นของมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพ
สู งกับค่าพลังงานที่ประหยัดได้
ระยะคืนทุนเบื้องต้น =
=

ราคาที่เพิ่มขึ้น*
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้
ราคาของมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง – ราคามอเตอร์มาตรฐาน
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

ทีมา : Energy Conservation of Electrical Equipment

ตัวอย่ างที่ 4.1 ข้อมูลมอเตอร์มาตรฐานและมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งแสดงโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
ข้ อมูล :
ขนาดมอเตอร์
= 45
กิโ ลวัตต์
ค่าประสิ ทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน
= 91.5%
(ที่ 75% ของภาระเต็มกําลัง)
ค่าประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง = 93.9%
(ที่ 75% ของภาระเต็มกําลัง)
ราคาที่สูงกว่าของมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง = 10,000
บาท
ชัว่ โมงการใช้งาน
= 2,000
ชัว่ โมงต่อปี
ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย
= 1.1
บาท/กิโ ลวัตต์ชวั่ โมง
จงคํานวณผลการประหยัดพลังงานและระยะเวลาในการคืนทุนอย่างง่าย เมื่อซื้ อมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งเครื่ อง
ใหม่มาใช้แทนมอเตอร์มาตรฐาน ถ้าหากขนาดของมอเตอร์ที่ตอ้ งใช้น้ นั เท่ากับ 45 กิโ ลวัตต์
การคํานวณ :
กิโ ลวัตต์ที่ลดลง
= 45 กิโ ลวัตต์ x (100/91.5 - 100/93.9) x 0.75
= 0.95
กิโ ลวัตต์
กิโ ลวัตต์ที่ประหยัดได้
= 0.95 กิโ ลวัตต์ x 2000 ชัว่ โมง
= 1,900
กิโ ลวัตต์ชวั่ โมง
= 1,900 กิโ ลวัตต์ชวั่ โมง x 1.1บาท/กิโ ลวัตต์ชวั่ โมง
= 2,090 บาท
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้ตลอดอายุการใช้งาน = 41,800 บาท ในเวลา 20 ปี
ระยะเวลาคืนทุนแบบเชิงเดียว
= 10,000
2,090
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

=

5
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ตัวอย่ างที่ 4.2 พิจารณาถึงประสิ ทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 1% เช่นจาก 94% เป็ น 95% ของมอเตอร์ ขนาด 500 แรงม้า
ทํางานที่ 80% ของพิกดั กําลังจะทําให้มอเตอร์กินกําลังไฟฟ้าลดลงเท่าใด
การคํานวณ :
กําลังไฟฟ้า ที่มอเตอร์ประสิ ทธิภาพ 94% ต้องการ
0. 8
=
0.746 x 500 x
0.94
=
kW
317.45
กําลังไฟฟ้า ที่มอเตอร์ประสิ ทธิภาพ 95% ต้องการ
0. 8
=
0.746 x 500 x
0.95
=
kW
314.11
โดยกําหนดให้ 746 W เท่ากับ 1 แรงม้า
ดังนั้นมอเตอร์ ไ ฟฟ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ 95% จะกินกําลังไฟฟ้าน้อยกว่ามอเตอร์ ไ ฟฟ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ 94% เป็น
จํานวนเท่ากับ
kW
317.45  314.11 =
3.34
ถ้ามอเตอร์ ทาํ งาน ประมาณ 6,000 ชัว่ โ มงใน 1 ปี และคิดค่าไฟฟ้าที่ 3 บาท ต่อ kWh ก็จะสามารถประหยัดค่า
ไฟฟ้าได้จากค่าประสิ ทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 1% ได้เท่ากับ
=
3 . 34 x 6 , 000 x 3
=
60,120
บาทต่อปี
ซึ่ งในการใช้งานจริ งๆนั้นนอกจากค่ากําลังไฟฟ้าที่ผูป้ ระกอบการต้องชําระแล้ว ผูป้ ระกอบการยังต้องชําระค่า
พลังไฟฟ้า (Demand) ให้กบั ทางการไฟฟ้าด้วย ดังนั้นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ จะมีค่ามากกว่าตัวเลขที่คาํ นวณได้
ต้นทุนจากการบํารุ งรักษาโดยทัว่ ไปแล้ว มาจากความเสี ยหายของมอเตอร์ ที่เกิดขึ้นที่มีสาเหตุมาจากตลับลูกปื น
แม้ว่าในปั จจุบนั นี้ จะมีเครื่ องมือที่ใ ช้ใ นการตรวจสอบ วิเคราะห์และทํานายสภาพของตลับลูกปื น เพื่อที่จะได้
ทําการบํารุ งรักษาก่อนที่มอเตอร์ จะเกิดความเสี ยหายที่รุนแรงขึ้น แต่การใช้อุปกรณ์เหล่านั้นไม่ใ ช่การแก้ปัญหา
ที่ตน้ เหตุของความเสี ยหาย สาเหตุของความเสี ยหายของตลับลูกปื น ไม่ไ ด้เกิดจากการขาดการบํารุ งรักษาเท่านั้น
อุณหภูมิของมอเตอร์ ใ นขณะทํางาน ก็เป็ นองค์ประกอบอีกอันหนึ่ง ที่ทาํ ให้อายุการใช้งานของตลับลูกปื นลดลง
อุณหภูมิของมอเตอร์ใ นขณะทํางาน เป็ นผลมาจากอุณหภูมิภายนอก และอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในตัวมอเตอร์เอง
มอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งเองมีอุณหภูมิของมอเตอร์ ใ นขณะทํางานที่ต่าํ เมื่อเทียบกับมอเตอร์ ธรรมดาทัว่ ไปใน
การรั บ โ หลดขนาดต่ าง ๆ กัน และมอเตอร์ ป ระสิ ทธิ ภาพสู งยังใช้ตลับ ลู ก ปื นที่ มีคุณภาพสู งอี ก ด้วย ดังนั้น
มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งโดยทัว่ ไป จะมีค่าใช้จ่ายจากการบํารุ งรักษาที่ต่าํ เนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
และประสิ ทธิภาพสู งกว่า เทคโนโลยีใ หม่ของมอเตอร์ น้ ี ทําให้ไ ด้มอเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สูงขึ้น และอายุการ
ใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิ ม มีรายงานผลการตรวจสอบการใช้มอเตอร์ ว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของตลับลูกปื นของ
มอเตอร์ เหนี่ ยวนําแบบกรงกระรอก ชนิ ดระบายความร้อนด้วยตัวเอง (Total enclosed fan cool motor) จะ
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เพิ่มขึ้นประมาณ 50% ถึง 75% ของอุณหภูมิที่ขดลวด และการออกแบบของมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง จะเพิ่ม
อายุการใช้งานของสารหล่อลื่นในตลับลูกปื นขึ้นอีกถึง 200% เทียบกับมอเตอร์ ธรรมดาทัว่ ๆไป อายุการใช้งาน
ของสารหล่อลื่นที่ยาวนานขึ้นจะเป็ นผลให้ความทนทานของตลับลูกปื นและมอเตอร์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
จากข้อมูลที่กล่าวมา สรุ ปได้ว่า อุณหภูมิของขดลวด เป็ นตัวแปรสําคัญสําหรับอายุการใช้งานของตลับ
ลูกปื น การลดอุณหภูมิของขดลวดเท่ากับเป็ นการเพิ่มอายุการใช้งานของตลับลูกปื นและมอเตอร์ แม้ว่าตลับ
ลู กปื นจะเป็ นสาเหตุ หลักของความเสี ยหายของมอเตอร์ แต่ อ งค์ประกอบอื่ น ๆ เช่ น ความเสี ยหายทางกล
(Mechanical damage) สภาพแวดล้อมที่มอเตอร์ ติดตั้งอยู่ และการติดตั้ง (Alignment) ยังคงเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญที่ทาํ ให้มอเตอร์เสี ยหายได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงอายุการใช้งานของมอเตอร์ จะต้องนําเอาตัวแปรอื่น ๆ มา
วิเคราะห์ดว้ ย มอเตอร์ ไฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู ง ถึงแม้ว่าจะมีราคาที่สูงกว่ามอเตอร์ ธรรมดาทัว่ ไปประมาณ 15 ถึง
30 เปอร์ เซ็นต์ แต่ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเมื่อใช้มอเตอร์ ไฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู งจะตํ่ากว่าเมื่อใช้มอเตอร์ ทวั่ ๆ
เมื่อพิจารณาต้นทุนการดําเนินงาน เนื่องจากมูลค่าที่สูงของค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษาของมอเตอร์
ผู ้ป ระกอบการหรื อผู ้ซ้ื อ จึ ง ควรที่ จ ะใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยเหล่ า นี้ เป็ นองค์ป ระกอบในการตัด สิ น ใจซื้ อ มอเตอร์
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เมื่ อ เที ย บกับ มอเตอร์ ธ รรมดาทั่ว ไป ซึ่ งจะชดเชยได้จ ากค่ า ไฟฟ้ า และค่ า ใช้จ่ า ยในการ
บํารุ งรักษาที่ต่าํ กว่า ดังนั้นการพิจารณาต้นทุนการดําเนิ นงานทั้งหมด จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการมีตน้ ทุนในการ
ผลิตที่ต่าํ ลง หลังจากระยะของการคืนทุนแล้วจํานวนเงินที่ประหยัดได้ในแต่ละปี จะเป็ นผลให้ตน้ ทุนในการผลิต
ของผูป้ ระกอบการลดลง ดังนั้นการเปลี่ยนมอเตอร์ ที่หมดอายุ ด้วยมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง หรื อใช้ตน้ ทุนใน
การดําเนิ นงานเป็ นตัวแปรร่ วมในการตัดสิ นใจในการซื้ อมอเตอร์ จะทําให้ผูป้ ระกอบการมี ความพร้ อมต่อ
สภาวะตลาดที่ผู ้ บริ โภคได้ตื่นตัวเป็ นอย่างมากเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ งจากการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงของ
ผูป้ ระกอบการเป็ นผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อมลภาวะที่เกิดจากปฏิกิริยาเผาไหม้เชื้อเพลิง
ในกระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าลดลงด้วย ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่ รักษาสภาพแวดล้อมย่อมเข้าไปอยู่ในใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่า ซึ่งเป็ นผลพลอยได้ของผูป้ ระกอบการนอกเหนือจากการประหยัดค่าไฟฟ้า
4.7 หลักการพิจารณาใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิภาพสู งและอุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบ
การพิจารณาใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิภาพสู งและอุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบ
(1) การพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
การเลือกซื้อหรื อเปลี่ยนมอเตอร์ใ หม่ใ ห้เป็ นมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง ควรพิจารณาเมื่อเครื่ องที่ใ ช้อยูเ่ ดิมชํารุ ด
ซึ่งพิจารณาได้ดงั นี้
• หากมอเตอร์ที่มีอาการเสี ยที่มีขนาดตํ่ากว่า 10 kW ให้เปลี่ยนได้เลย
• หากมอเตอร์ที่มีอาการเสี ยที่มีขนาดมากกว่า 10 kW สามารถไปพันขดลวดได้ใ หม่ประมาณ 1 – 2 ครั้ง
เพราะหากเกินกว่านี้ราคาค่าซ่อมจะสู งกว่าการซื้อเครื่ องใหม่และประสิ ทธิภาพจะลดลง
• ให้เลือกเปลี่ยนจากมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีชวั่ โมงการทํางานสู ง
• มอเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 15 ปี ให้เปลี่ยนได้ทนั ที
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(2) เมื่อไรจึงจะใช้ มอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
ควรพิจารณาการใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งในสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้ :
• ควรซื้อมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งสําหรับโรงงานใหม่
เมื่อมีการซื้อมอเตอร์ใ หม่มกั จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (ซึ่งเรี ยกว่า Price Premium) : (ราคามอเตอร์
ประสิ ทธิภาพสู ง – ราคามอเตอร์มาตรฐาน) ถึงแม้วา่ จะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิม่ เติม แต่การใช้มอเตอร์
ประสิ ทธิภาพสู งยังคงเป็ นที่น่าสนใจในการลงทุน
• ควรซื้อมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งแทนการนํามอเตอร์มาตรฐานมาพันขดลวดใหม่
- มอเตอร์ที่นาํ มาพันขดลวดใหม่ (ส่ วนใหญ่จะเป็ นมอเตอร์ขนาดใหญ่กว่า 10 กิโ ลวัตต์) ประสิ ทธิภาพจะ
ลดลงถึง 2%
- ในกรณี น้ ี ประสิ ทธิภาพที่ดีข้ ึนทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของประสิ ทธิภาพที่ลดลง เนื่องจากการพัน
ขดลวดใหม่ (มากถึง 2%) กับ ประสิ ทธิภาพที่ดีข้ ึนจากประสิ ทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน
- สําหรับกรณี น้ ี ราคาที่สูงขึ้นคือราคาของมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งลบด้วย ค่าพันขดลวดใหม่
• ควรซื้อมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง เพื่อนํามาใช้เป็ นมอเตอร์สาํ รอง
เมื่อจําเป็ นต้องซื้อมอเตอร์สาํ หรับเป็ นมอเตอร์สาํ รองเพือ่ ใช้แทนมอเตอร์ที่ไ หม้ จะเป็ นโอกาสที่เหมาะสม
และ เป็ นการคุม้ ค่าที่จะเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งแทนมอเตอร์มาตรฐาน
ในแต่ ละกรณีทกี่ ล่ าวมาข้ างต้ น ควรมีการคํานวณระยะคืนทุนเชิงเดียว (ดังตัวอย่ างทีผ่ ่ านมา) เพื่อช่ วยในการ
ตัดสิ นใจว่ าสมควรติดตั้งมอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู งหรื อไม่
4.8 การพิจารณาใช้ อุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบเพื่อประหยัดพลังงานในมอเตอร์
กําลังขาออกของมอเตอร์ จะมีความสัมพันธ์กบั แรงบิดของโหลด ดังนี้
P =

โดยที่

nT
9550

P คือ กําลังขาออกที่เพลาของมอเตอร์ (kW)
n คือ ความเร็ วรอบ (rpm)
T คือ แรงบิดของโหลดของมอเตอร์ (N-m)

เพราะฉะนั้นถ้าความเร็ วรอบลดลง กําลังขาออกที่เพลาของมอเตอร์ ก็จะน้อยลงด้วย ในปั จจุบนั เครื่ องควบคุม
ความเร็ วรอบมอเตอร์ ได้มีก ารนํามาใช้ก นั อย่างแพร่ หลายในงานอนุ รัก ษ์พลังงาน เนื่ อ งจากค่าใ ช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้านับวันจะเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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4.8.1 งานทีทีใ่ ช้ เครื่ องควบบคุมความเร็วรอบ
ร
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1980 ค่คาใช้จ่ายสําหรัรับพลังงานไฟฟฟ้าเพิ่มสู งขึ้น ในขณะที่เครื่องควบคุ
อ
มควาามเร็ วรอบมอเเตอร์
ได้ใ ช้เทคโโ นโลยีการผลิตแบบ
ต Mass Production
P
ทั้งยังได้นาํ เทคโนโลยีทางด้านไมโครโปรเ
า
รเซสเซอร์ มาใ ช้ใ น
การออกแบบบระบบควบบคุ มของเครื่ อง ขนาดของเคครื่ อ ง และราคคาตํ่าลง ทําใหห้โ อกาสในกาารนํามาใช้ใ นงาน
น
อนุรักษ์พลังงานเพิ่มสู งขึ้น เนื่องจากระะยะเวลาคืนทุนนสั้นลงอยูใ่ นชช่วง 1 ถึง 2 ปี ดัดงรู ปที่ 4.8-1

ป ่ 4.8-1 วิวฒั นาการทางเทคคโนโลยีของเคครื่ องควบคุมความเร็
รู ปที
ค
วรอบม อเตอร์
การติดตั้งเคครื่ องควบคุมความเร็
ค
วรอบใ นเครื่ องปั๊มนํ้า พัดลม เครื่ องอั
ง ดอากาศ (Air compressor)r) เป็ นที่ยอมรัับกัน
มานานแล้ว้ ว่า สามารถปประหยัดพลังงานได้
ง
มาก โ ดดยการลดควาามเร็ วรอบของงเครื่ องสู บนํ้า ลง 50% จะททําให้
อัตราการไ หลลดลง 50%
% ในขณะที่ความดั
ว นลดลง 775% และแรงงม้าของต้นกําลัลง (Break HHorsepower, BHp)
B
ลดลงมากถึถึง 87.5% ตามมทฤษฎีของ Affinity
A
laws
แสดงความมสัมพันธ์ของตตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

โดยที่ Q
H
P
N

คือ
คือ
คือ
คือ

𝑄
𝑄
𝐻
𝐻
𝑃
𝑃

𝑁
𝑁
𝑁
𝑁
𝑁
𝑁

อัตราการไ หลของนํ้า / ออากาศ
ม ้ า / ความดันนของพัดลม
เฮดของปั๊มนํ
กําลังไฟฟ้า
ความเร็ วรออบของปั๊มนํ้า / พัดลม
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การใช้เครื่ องควบคุมความเร็ วรอบ ร่ วมกับมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง เพื่อให้ไ ด้ประสิ ทธิ ภาพในการส่ งพลังงาน
สู งสุ ด ซึ่ งในปั จจุบนั ทําได้สูงถึง 97% โดยควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์ ใ ห้เหมาะสมกับลักษณะของโ หลด
ตามกระบวนการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมแล้ว สําหรับอุปกรณ์เครื่ องสู บนํ้า พัดลม และเครื่ องอัดอากาศ จะมี
จุดทํางานที่เหมาะสมและให้ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดที่ความเร็ วรอบประมาณ 70% ของความเร็ วรอบสู งสุ ด
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ามาตรฐาน หรื อมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง โ ดยทัว่ ไปสามารถใช้ขบั โ หลดแบบแรงบิดคงที่ ได้ที่
ความเร็ วรอบ 50% ของความเร็ วรอบสู งสุ ดโ ดยไม่เกิ ดความเสี ยหายที่ มอเตอร์ ซึ่ งใ นกรณี ที่ขบั โ หลดแบบ
แรงบิดไม่คงที่ สําหรับมอเตอร์ขนาดเดียวกัน ก็ไ ม่จาํ เป็ นต้องลดขนาดมอเตอร์ หรื อเพิ่มพัดลมระบายความร้อน
ให้แก่มอเตอร์ ดังรู ปที่ 4.8-2

รู ปที่ 4.8-2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงบิดที่ความเร็ วรอบต่างๆ ของมอเตอร์มาตรฐาน
ในการขับโหลดแบบแรงบิดไม่คงที่
การประยุกต์ใ ช้เครื่ องควบคุมความเร็ วรอบเพื่อการอนุ รักษ์พลังงานในโ หลดแบบแรงบิดไม่คงที่ โ ดยเฉพาะ
เครื่ องสู บนํ้า จําแนกได้เป็ นสี่ ประเภท
1. แบบรักษาแรงดันคงที่ เช่นสถานีส่งจ่ายนํ้าประปา, ระบบนํ้าเย็น (Chilled water system) ระบบสู บนํ้าสําหรับ
หม้อไอนํ้า ระบบชลประทาน ระบบซีลด้วยนํ้า (Water seal systems) ระบบนํ้าร้อน และนํ้าหล่อเย็น เป็ นต้น
2. แบบรั กษาระดับคงที่ เช่ น สถานี สู บส่ งนํ้าเย็น ระบบสู บนํ้าเสี ยในอุตสาหกรรม ระบบบําบัดนํ้าเสี ย ระบบ
บรรจุของเหลว และระบบ Condensate return เป็ นต้น
3. แบบรั กษาอุณหภูมิคงที่ เช่น ระบบนํ้าหล่อเย็นในเตาอบ และเตาเผา ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน การหล่อ
เย็นตลับลูกปื น และระบบหมุนเวียนนํ้าหล่อเย็น
4. แบบรั กษาอัตราการไหลคงที่ เช่ น การหมุ นเวียนตะกอนใ นระบบบําบัดนํ้าเสี ย และการหมุนเวียนของ
ของเหลวในกระบวนการผลิต เป็ นต้น
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4.9 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบมอเตอร์ไฟฟ้านั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อ
หาสิ่ งผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบฝาครอบพัดลม
ระบายความร้อนของมอเตอร์

เกณฑ์ พจิ ารณา
ฝาครอบควรอยูใ่ นสภาพดีเพื่อให้
มอเตอร์ระบายความร้อนได้ดี

2. ตรวจสอบเสี ยงของมอเตอร์
ขณะทํางาน

ขณะทํางานมอเตอร์ไม่ควรมีเสี ยงดัง  หาสาเหตุและทําการแก้ไขก่อน
ผิดปกติ ซึ่งขณะนั้น
ชํารุ ด
ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ต่าํ

3. ตรวจสอบการสัน่ สะเทือนของ
มอเตอร์ขณะทํางาน

ขณะทํางานมอเตอร์ไม่ควรมีการ
สัน่ สะเทือนที่ผิดปกติ

4. ตรวจสอบอุณหภูมิผวิ ของ
มอเตอร์

ขณะทํางานอุณหภูมิผวิ ของมอเตอร์  หาสาเหตุและทําการแก้ไข
ไม่ควรสู งผิดปกติ (มือสัมผัสไม่ได้)  นําไปใช้ในจุดที่ใช้งานน้อย
ซึ่งบ่งบอกถึง
 เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่
ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ลดลงอาจ
เกิดจากมอเตอร์รับภาระมากกว่า
พิกดั หรื อมอเตอร์เคยไหม้มาก่อน
หรื อการระบายความร้อนไม่ ดี หรื อ
ลูกปื นหรื อระบบรองลื่นผิดปกติเป็ นต้น

5. ตรวจสอบประวัติมอเตอร์

มอเตอร์เกิดการไหม้แต่ละครั้งจะทํา  นํามอเตอร์ที่เคยไหม้ไปใช้งาน
ให้ประสิ ทธิภาพลดลงประมาณ 4%
ในจุดที่ใช้งานน้อย
 เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่

6. ตรวจวัดพลังไฟฟ้า (kW) เทียบ มอเตอร์มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดเมื่อ
กับพิกดั มอเตอร์
รับภาระอยูใ่ นช่วง 80 - 90% โดย
ภาระตํ่ากว่า 80% ในทุก 10%
ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์จะลดลง
ประมาณ 1%
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รายการตรวจ
7. ตรวจสอบค่าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้า (PF)

เกณฑ์ พจิ ารณา
ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าควรสู ง
กว่า 0.85 เพราะค่า PF ตํ่า
ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์จะลด
ตํ่าลง

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
 ติดตั้งตัวเก็บประจุ
 ลดขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสม
กับภาระโดยการสลับกันภายใน
โรงงาน หรื อเปลี่ยนมอเตอร์
ใหม่

8. ตรวจสอบการเดินตัวเปล่าของ
มอเตอร์

การเดินตัวเปล่าโดยไม่เกิดงานจะ
ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
โดยเปล่าประโยชน์ เพราะขณะเดิน
ตัวเปล่าประสิ ทธิภาพของมอเตอร์
ตํ่า

 บริ หารจัดการการใช้ให้เดินตัว
เปล่าน้อยที่สุด
 ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบมอเตอร์
ถ้ามีการเดินตัวเปล่าเป็ นระยะ
เวลานาน

9. ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์

มอเตอร์มีอายุการใช้งานมากกว่า 10  เปลี่ยนเป็ นมอเตอร์
ปี เคยไหม้และขนาดใหญ่กว่าภาระ
ประสิ ทธิภาพสู งในขนาดที่
รวมทั้งมีการใช้งานต่อวันมาก
เหมาะสม

10. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มอเตอร์ขบั มอเตอร์ขบั อุปกรณ์ที่สามารถลด
รอบได้ เช่น ปั๊ ม พัดลม หรื อ
เครื่ องจักร
11. ตรวจสอบระบบส่ งกําลังของ
มอเตอร์

 ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบมอเตอร์

ประสิ ทธิภาพการส่ งกําลังจะต้องสู ง  ปรับความตึงของสายพาน
ที่สุด
 ใช้สายพานประสิ ทธิภาพสู ง
 เปลี่ยนวิธีการส่ งกําลังใหม่
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4.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

การแล้ ว ดําเนินการ

ไม่ พร้ อม
ดําเนินการ

1. การลดการเดินมอเตอร์ตวั เปล่า

เพราะ…

2. การสลับมอเตอร์ให้มีขนาดเหมาะสม

เพราะ…

3. การลดการใช้งานมอเตอร์ที่เคยไหม้

เพราะ…

4. การเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้มีขนาดเหมาะสม

เพราะ…

5. การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง

เพราะ…

6. การใช้ Invertor ลดรอบมอเตอร์

เพราะ…

7. การเปลี่ยนจากมอเตอร์ 1 เฟส เป็ น 3 เฟส

เพราะ…

8. การติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่มอเตอร์

เพราะ…

9. การลดภาระที่มอเตอร์ขบั

เพราะ…

10. การปรับความตึงของสายพานให้เหมาะสม

เพราะ…

11. การลดการใช้ VS Moter

เพราะ…

12. การเลือกใช้ระบบส่ งกําลังที่มีประสิ ทธิภาพสู ง

เพราะ…

13. การเปลี่ยนแบริ่ งและหล่อลื่นในระยะเวลาที่เหมาะสม

เพราะ…

14. การเปลี่ยนสายพานตัววีเป็ นสายพานตัววีแบบ Cogged

เพราะ…

15. การเปลี่ยนสายพานตัววีเป็ นสายพานตัววีแบบซิงโครนัส
16. การปรับแรงดันไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ให้เหมาะสม
17. ไม่เปิ ดมอเตอร์ก่อนใช้งานและปิ ดทันทีหลังเลิกงาน
18. เปลี่ยนจากมอเตอร์กระแสตรงเป็ นมอเตอร์กระแสสลับ

เพราะ…
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4.111 โปรแกรมวิเคราะห์
ค มาตรการอนุรักษ์ พลังั งาน
เพือ่อลดความยุง่ ยาากซับซ้อนในกการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลั
พ งงาน จึงทําเป็
า นโปรแกรมม Microsoft Excel
E โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้
ง น และข้อมูลตรวจวัดกรออกลงในช่องว่าง โปรแกรมจจะคํานวณผลกการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกตต้องได้ทนั ที
มาตตรการที่ 1 การรหยุดมอเตอร์ ทีทเ่ี ดินตัวเปล่ า
1. หหลักการและเหหตุผล
มอเเตอร์หลายชุดในโรงงานเดิ
ใ
นขณะเครื
น
่ องจักกรไม่ได้ทาํ การรผลิต จึงสามาารถหยุดได้โด ยใช้คนควบคุมหรื
ม อติดตั้ง
อุปกกรณ์ควบคุม อุอปกรณ์เหล่านี้ ได้แก่ เครื่ องงสู บนํ้าระบายยความร้อน พัดลมระบายคว
ด
วามร้อน เครื่ องสู บไฮโดร
ลิกสส์ หอผึ่งนํ้า

รู ปมออเตอร์ ทเี่ ดินตัวเปล่ า
รู ปพลังไฟฟ้ าทีม่ อ เตอร์ ใช้
2. สสมการทีใ่ ช้ ในกการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิ
น เคราะห์ทางเทคนิ
ท
ค
2.1..1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (kW
Wh/y)
= พลังไฟฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้
ใ (kW) x ชัว่ โมงที่สามารถถหยุดมอเตอร์ได้
ไ ต่อวัน (h/d)) x จํานวนวันที
น ่หยุด
ได้ต่อปปี (d/y)
2.2 สมการทีใ่ ช้ วเิ คราะห์
ค การลงททุน
2.2..1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนเปลีลี่ ยนมอเตอร์ (฿฿) / ด้านพลังงานไฟฟ้
ง
าลดล ง (฿/y)
3. กการวิเคราะห์ ข้อมู
อ ล
ใช้โโปรแกรม Exccel ในการวิเครราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบืบื้องต้นและข้อมู
อ ลตรวจวัดใสส่ ในช่องสี ฟ้า
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รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 จํานวนชัว่ โมงที่สามารถหยุดมอเตอร์ที่เดิน
ตัวเปล่าต่อวัน
1.2 จํานวนวันที่โ รงงานทํางาน
1.3 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
1.4 เงินลงทุนในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้ารวมของมอเตอร์ท่ีสามารถหยุดได้
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Esave = P x h x d
3.2 ค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้
BS = ESAVE x CE
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = C/BS
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ข้ อมูล

5.00

d/y
300.00
฿/kWh
3.00
฿
10,000.00

P

kW

15.00

Q

kWh/y
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฿/y

67,500.00
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y

0.15
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มาตตรการที่ 2 การรใช้ มอเตอร์ ประสิ
ร ทธิภาพสู ง
1. หหลักการและเหหตุผล
ปั จจจุบนั ผูผ้ ลิตมอเตอร์ ได้ปรับปรุ
ป งประสิ ทธิ ภภาพมอเตอร์ ให้สูงขึ้นโดยปปรับปรุ งขดลววดแกนเหล็ก และช่
แ องว่าง
อากกาศทําให้เกิ ดมอเตอร์ ม าตรรฐานใหม่ ที่เ รี ย กว่ามอเตออร์ ประสิ ทธิ ภาพสู
า ง มี ป ระสิสิ ท ธิ ภ าพสู งกว่
ก ามอเตอร์
ธรรรมดา 2-5% แลละมีราคาสู งกวว่ามอเตอร์ธรรรมดาประมาณ 25-30%

รู ปมอเตอร์ร์ เดิมก่ อนเปลีย่ยน
รู ปมอเตออร์ ประสิ ทธิภาาพสู ง
2. สสมการทีใ่ ช้ ในกการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิ
น เคราะห์ทางเทคนิ
ท
ค
2.1..1 พลังไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี (kkWh/y)
= พลังไฟฟ้าที่มอเตอร์เดิมใช้ (kW) x (1--(ประสิ ทธิภาพพของมอเตอร์เดิม /
ประสิ ทธิภภาพของมอเตออร์ใหม่)) x ชัวโมงการใช้
ว่
งานนมอเตอร์ต่อปี (h/y)
2.2 สมการทีใ่ ช้ วเิ คราะห์
ค การลงททุน
2.2..1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนเปลีลี่ ยนมอเตอร์ (฿฿) / ด้านพลังงานไฟฟ้
ง
าลดล ง (฿/y)
3. กการวิเคราะห์ ข้อมู
อ ล
ใช้โโปรแกรม Exccel ในการวิเครราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบืบื้องต้นและข้อมู
อ ลตรวจวัดใสส่ ในช่องสี ฟ้า
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รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการทํางานต่อวัน
1.2 วันทํางานต่อปี
1.3 ขนาดมอเตอร์ เดิม
1.4 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
1.5 ราคารวมค่าติดตั้งของมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของมอเตอร์ เดิม
2.2 ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เดิม
ณ จุดใช้งานจากกราฟ
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 เลือกขนาดมอเตอร์ ตวั ใหม่
3.2 กําลังทางกลเดิม
Pm = kW x( 1/100)
3.3 ประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ ใ หม่ ณ จุดใช้งานค่า.
จากกราฟเมื่อจ่ายภาระ kW
3.4 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
ESAVE = kW x (1-( 1/100)/(2/100))
xhxd
3.5 ค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้
BS = ESAVE x CE
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = C/BS
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4.122 กรณีศึกษา
กรณีณี ศึกษาถือเป็ นต้
น นแบบของมมาตรการอนุรักกษ์พลังงานทีประสบผลสํ
่ป
าเร็ร็ จในการอนุรรัั กษ์พลังงานทีโรงงาน
่
สามมารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุ
ด
รักกษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
อ
กรณี
ณีศึกษาที่ 1: กการใช้ อุปกรณ์ควบคุ
ค มความเเร็วมอเตอร์ ไฮดรอลิกส์ ขนาดดใหญ่ ของเครื่ องฉีดพลาสติก เพื่อให้
ก างานพอดีดีกบั สภาวะโหหลด
การทํ
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
สถาานประกอบกาารแห่ งหนึ่ง ใชช้เครื่ องฉี ดพล าสติกขนาด 2,500
2 ตัน 1 เคครื่ อง ซึ่ งใช้มออเตอร์ ขบั เครื่ องสู บไฮดรอ
ลิกสส์ จํานวน 5 ตัวั โดยมีขนาดดังนี้ มอเตอร์์ 1 ขนาด 45 KW,
K มอเตอร์ 2 ขนาด 45 KKW, มอเตอร์ 3 ขนาด 45
KW
W, มอเตอร์ 4 ขนาด
ข 37 KW
W, มอเตอร์ 5 ขขนาด 45 KW
W และมีเวลากการผลิตชิ้นงานน(Cycle Timee) โดยเฉลี่ย
ประะมาณ 50.5 วินาที
น
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
มอเเตอร์ ที่รับภาระะตํ่ากว่าพิกดั มากจะทํ
ม
าให้ป ระสิ ทธิ ภาพลดตํ่าลง ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพพลังงานไฟฟ้าที
า ่ใช้ในการ
ขับ ซึ่ งโดยทัว่ ไปผูอ้ อกแบบเครืรื่ องจักรมักเผื่ออขนาดของมออเตอร์ ไว้เนื่ องจากไม่
ง
ทราบ ว่าผูใ้ ช้จะนําไปใช้
ไ งานใน
ลักษษณะใด
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
โดยยทัว่ ไปมอเตอรร์ที่รับภาระตํ่ากว่าร้อยละ 800 ของพิกดั ปรระสิ ทธิภาพจะลดลงร้อยละ 1 ในทุกๆ ภาระร้อยละ 10
ที่ลดดลง ดังนั้นสถถานประกอบกการจึงทดลองติติดตั้งอุปกรณ์ควบคุ
ค มความเเร็ วมอเตอร์ ให้ กบั เครื่ องสู บไฮดรอลิกที
ละชชุด แล้วทําการรวัดกําลังไฟฟ้าที
า ่ใช้และ Cyccle Time โดย Cycle Time จะต้องไม่เพิ่มขึ้ น และกําลังไฟฟ้
ไ าจะต้อง
ลดลลง
4. สสภาพก่ อนปรับปรุ
บ ง
เมื่ออลดรอบมอเตออร์ ตวั ที่ 1 - 4 พบว่า Cycl e Time เพิ่มขึ้น แต่มอเตอรร์ ตวั ที่ 5 ไม่ส่งงผลต่อ Cyclee Time และ
กําลังไฟฟ้ าที่ ใช้ขัขบลดลง เนื่ องจากมอเตอร
อ
ร์ ตวั ที่ 5 ขับปั๊ มที่ มีขนาดใหหญ่ เกิ น ความ ต้องการของเครื่ อ ง โดย
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ขบั ก่อนลดรอบบ 11.778 kW ใใช้พลังงานไฟฟฟ้าต่อหนึ่งรอบบการทํางาน 00.16222 kWh

รู ปทีท่ 4.12-1 แสดดงเครื่ องฉี ดพลลาสติกและมอเตอร์ตวั ที่ 5
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5. สภาพหลลังปรับปรุง
หลังจากทําาการติดตั้ง Powwer Logic ทีมอเตอร์
่ม
ตวั ที่ 5 เพื่อควบคุมคววามเร็ วรอบมออเตอร์ขบั เครื่ อองสู บไฮดรอลิกให้
ทํางานเหมมาะสมกับโหลลดที่เปลี่ยนแปปลงตลอดเวลลา พบว่ากําลังไฟฟ้
ง าที่ใช้ขบหลั
บั งลดรอบ 11.778 kW
W ใช้
พลังงานไฟฟฟ้าต่อหนึ่งรออบการทํางาน 0.03804 kWhh

รู ปที่ 4.12-2 แสดงกราฟเปรี ยบเทียบกํ
บ าลังไฟฟ้าขอองมอเตอร์ตวั ที่ 5 ก่อนและหหลังติดตั้ง Powwer Logic
6. การวิเครราะห์ ทางเทคนินิค
กําลังไฟฟ้าลดลลง
=
11.778 – 8.815
8
kW
=
2.963
kW
ล
3
พลังงานไฟฟ้าลดลง
=
162.22 – 38.04
=
0.12418
kWh/รอบ
จําานวนรอบการรทํางานใน 1 ชัว่ โมง =
3600/50.5
=
71.29
รอบ/hr
ค่ากําลังไฟฟ้าลดลง
=
2.963 kW x 132.93 บาทท/kW-เดือน
x 12 เดือน/ปี
=
4,726.44
บาท/ปีปี (PEAK DEM
MAND)
ค่าพลังงานไฟฟ้ฟ้าลดลง
=
0.12418 kW
Wh/ x 71.29 รอบ/hr
ร
x9 hr/วัวัน
x 248 วัน/ปีปี
=
19,759.43 kWh/ปี x 2.6995 บาท/kWh
=
53,251.67
บาท/ปีปี (ON PEAK))
=
0.12418 kW
Wh/รอบ x 71..29 รอบ/hr x 8 hr/วัน
x 248 วัน/ปีปี
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=
=
=
=

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/วัน
x 52 วัน/ปี
3,682.76 kWh/ปี x 1.1914 บาท/kWh
4,387.64
บาท/ปี ( OFF PEAKsaturday)
41,006.13
kWh/ปี
83,291.43
บาท/ปี

=
=
=

242,378
บาท
242,378 / 83,291.43
2.91
ปี

=
=
=

รวมเป็ นเงิน
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน

กรณีศึกษาที่ 2: การใช้ มอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู งและปรับลดขนาดให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้มอเตอร์ ขนาด 30 kW ทํางานที่ 1450 RPM วันละประมาณ 8 ชัว่ โมง มีพิกดั ประสิ ทธิ ภาพ
87.30% และจากการตรวจวัดพบว่าใช้กาํ ลังไฟฟ้า 10.59 kW เพาเวอร์แฟคเตอร์(P.F.) 0.75 จากการคํานวณพบว่า
มี copper loss และ iron loss ในปริ มาณที่สูง และโหลดการใช้งานของมอเตอร์ มีค่าค่อนข้างตํ่า ส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพขณะใช้งานจริ งตํ่าจึงมีแนวคิดที่จะทําการเปลี่ยนเป็ นมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งและปรับขนาดให้
เหมาะสมกับภาระงานจริ ง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
มอเตอร์ มีอายุการใช้งานและมีขนาดพิกดั ใหญ่กว่าภาระใช้งานจริ งมาก ส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ภาพในขณะใช้งาน
จริ งตํ่ากว่าที่พิกดั มาก เนื่ องจากเกิ ดการสู ญเสี ยไฟฟ้ าเนื่ องจากแกนเหล็ก (Iron Loss) จํานวนมาก ทําให้
สิ้ นเปลืองพลังงานขณะใช้งาน
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ประสิ ทธิ ภาพและเพาเวอร์แ ฟคเตอร์ (%)
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รู ปที่ 4.12-3 ประสิ ทธิภาพและค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เหนี่ยวนําที่โหลดต่างๆ กัน
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการเปลี่ยนใหม่เป็ นมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งที่มีขนาดเหมาะสมกับภาระการใช้งานจริ ง โดยลดขนาดของ
มอเตอร์จากขนาด 30 kW 1,450 RPM เป็ นขนาด 22.5 kW 1,500 RPM
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
พิกดั มอเตอร์ เดิม ขนาด 30 kW 1,450 RPM ประสิ ทธิ ภาพ 87.30% แรงดันไฟฟ้า 380 Volt. กระแสไฟฟ้า 48.3
Amp. ค่าจากการตรวจวัด กําลังไฟฟ้า 10.59 kW แรงดันไฟฟ้า 377 Volt. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.75
5. สภาพหลังปรับปรุง
พิกดั มอเตอร์ ใหม่ ขนาด 22.5 kW 1,500 RPM ประสิ ทธิ ภาพ 88.60% แรงดันไฟฟ้า 380 Volt. ใช้งาน
8 ชัว่ โมง/วัน 300 วัน/ปี แฟคเตอร์การใช้งาน 75%
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ก่ อนปรับปรุ งขนาดมอเตอร์
=
กระแสไฟฟ้าจริ ง (Iactual)
(Pก่อน x 1000) / (30.5 x Vactual x P.F.)

Iron Loss

=

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

=

21.6

=

kW x [(100 / ก่อน) - 1] x 0.3 x (Vactual / Vrated)2

=
Copper Loss

A

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

=

1.29

=

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

ขนาดมอเตอร์

=

22.5

kW

ความเร็ วรอบ
ประสิ ทธิภาพมอเตอร์หลังปรับปรุ ง
(หลัง)
กําลังไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง (Pหลัง)

=

1,500

RPM

หลังปรับปรุงขนาดมอเตอร์

=
=

88.60
%
[Pก่อน - (Iron Loss + Copper Loss)] / (หลัง /
100)

=

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

=

9.81

kW

=

8

วันทํางาน (D)

=

ชัว่ โมง/วัน

300

วัน/ปี

แฟคเตอร์การใช้งาน (F)

=

75.00

%

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง

=

Pก่อน x H x D x F

ชัว่ โมงทํางาน (H)

=
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง

=

10.59 x 8 x 300 x 75/100
19,062.00 kWh/ปี

=

Pหลัง x H x D x F

=

9.81 x 8 x 300 x 75/100

=

17,652.58

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

=

19,062.00  17,652.58 kWh/ปี

ราคาค่าไฟฟ้า

=

3.86

คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

=

1,409.42 x 3.86

=

5,440.37

บาท/ปี

เงินลงทุน

=

26,750.00

บาท

ระยะเวลาคืนทุน

=

26,750.00 / 5,440.37

=

4.92

kWh/ปี
บาท/kWh

7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน

4-37

ปี

ตอนที่ 2 บททีที่ 4 การอนุรักษ์ พ ลัลงงานสําหรับมอเเตอร์ ไฟฟ้า

กรณีศึกษาที่ 3: การลดกการเดินตัวเปล่าของมอเตอร์
า
ขขับสายพาน
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
กระเบื้องเซซรามิก ที่ออกจจากเตาเผาจะลํลําเลียงโดยสายยพานลําเลียงซึซึ่ งในแต่ละเตาาจะมีอยู่ 2 ไลนน์ โดยไลน์หนึ่งใช้
สํารองในกกรณี ที่อีกไลน์์หนึ่ งชํารุ ด ซึ่งสถานประกอ
ง
อบการทําการเเปิ ดมอเตอร์ ขบสายพานทิ
บั
้งไไว้ตลอดเวลาททั้ง 7
เตา ส่ งผลใให้สิ้นเปลื่องพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์น์
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
การปล่อยใให้มอเตอร์เดินตั
น วเปล่าโดยไม่ได้ผลผลิต ททําให้เกิดการใชช้พลังงานไม่คุคมุ้ ค่า
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทําการตรววจวัดกําลังไฟฟฟ้าของมอเตอรร์ ขบั สายพานทีที่เดินตัวเปล่าทัท้ ง 7 เตา เพื่อนํนาไปหาพลังงงานไฟฟ้าที่สูญเสี
ญ ย
และทําการรต่อวงจรควบบคุมการทํางานนของไลน์บรรรจุ ท้ งั 2 ไลน์์ โดยถ้าไลน์หนึ
ห ่ งทํางานให้ห้อีกไลน์หนึ่ งหยุ
หด
ทํางานโดยยอัตโนมัติ
4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
ขณะสายพพานเดิ นตัวเปลล่าใช้กาํ ลังไฟฟ้ าเฉลี่ยต่อไลลน์ประมาณ 2.6
2 kW สถานประกอบการ มีการเดิ นตัวเปล่
เ า
ทั้งหมด 7 ไลน์ โดยเวลาทํางาน 24 ชัวโมง/วั
ว่
น 350 วัน/ปี

รู ปที่ 4..12-4 ไลน์ที่ไมม่ได้ทาํ การบรรจุเดินตัวเปล่า
5. สภาพหลลังปรับปรุง
ทําการต่อววงจรควบคุมการทํ
ก างานของงไลน์บรรจุท้ งั 2 ไลน์ ถ้าไลน์หนึ่ งทํางานให้อีกไลน์หนึ่ งหยุดทํางานนโดย
อัตโนมัติ ซึ่ งทําให้สามารรถประหยัดพลลังงานไฟฟ้าไดด้ 107,016 kW
Wh/ปี
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รู ปที่ 4.12-5 วงจรควบคุมให้มออเตอร์ขบั สายพพานในไลน์ทไม่
ี่ไ ได้ทาํ การบรรรจุหยุดเดิน
6. กการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังงานนไฟฟ้าที่ประหหยัดได้
=
กําลัลงไฟฟ้า x จํานวนไลน์
น
x ชัว่วโมงทํางาน x
วันทํางาน x แฟคคเตอร์ใช้งาน
=
2.6 x 7 x 24 x 350 x 0.7
=
1077,016
kWh/ปี
คิดเป็ นเงิงินที่ประหยัดได้
ไ
=
1077,016 x 2.6
=
2788,241.6
บาท/ปี
7.กาารวิเคราะห์ ผลตอบแทนการ
ล
รลงทุน
เงินลงทุน
=
บาท
ผลประหหยัดที่ได้
=
278,,241.6
บาท/ปี
ระยะเวลลาคืนทุน
=
ปี

กรณี
ณีศึกษาที่ 4: การลด
ก
Cycle time
t ในการผลิลิต
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
โรงงงานมีเครื่ อง Injection ในกการผลิตขวดบบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยก่อนปรับปรุรงได้กาํ หนด Cycle Time ในการผลิต
เท่ากับ 21.8 sec และกิ
แ นกําลังไฟฟฟ้าเฉลี่ย 7.055 kW
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
สภาาพเดิมมีตน้ ทุนพลั
น งงานที่สูง SEC = 0.9993 kWh/kg โดยผูร้ ับผิดชอบพิจารณาว่าสสามารถที่จะปรับลดลงได้
เพือ่อเพิ่ม Productivvity และลดต้นทุ
น นพลังงาน
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211.8 Sec

รู ปที่ 4.112-6 Cycle Tiime ก่อนปรับปรุ ง = 21.8 seec
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ผูร้ ับผิดชอบมาตรการได้ด้ดาํ เนินการทดดลองปรับลด Cycle Timee ให้ต่าํ ที่สุดโดยที
โ ่ไม่กระททบกับคุณภาพพของ
สิ นค้า และะติดตั้งเครื่ องบับันทึกพลังงานนไฟฟ้าเพื่อตรววจสอบการใช้ช้พลังงานในสภาวะ ก่อน แลละหลังปรับ Cycle
C
Time
4. สภาพหลลังปรับปรุง

17.5 Sec

รู ปที่ 4.122-7 ปรับลด Cyycle Time หลังั ปรับปรุ ง = 17.5
1 sec เพื่อลดต้นทุนพลังงงาน
5. การวิเครราะห์ ทางเทคนินิค
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รู ปที่ 4.12--7 การวัดกําลังงไฟฟ้าเปรี ยบเเทียบก่อน-หลังั ปรับ Cycle TTime
กําลังไฟฟ้าลดลง
= 0.66 kW
พลังงงานไฟฟ้าที่ประหยั
ป
ด
= 5,988 kWh/yr
ค่าไไฟฟ้าที่ประหยัยัด
= 18,8803 ฿/yr

กรณี
ณีศึกษาที่ 5 : ปรั
ป บปรุงและพั
พัฒ นาเครื่ องบดด Hammer
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
เครื่ องบดเมื่อบดมมันเส้นแล้วเกิดการฟุ
ด ้งกระจจายที่ Screw ใต้
ใ เครื่ องบดแลละตัวเครื่ องบดด ทําให้ผคู ้ วบคุมการผลิต
ย ตถุดิบเข้ามาบดได้มาก อันเนื่ องมาจากก Screw ใต้เครื่ องบดมีคววามเร็ วใน การลําเลียงไม่
ไม่สสามารถปล่อยวั
เพียยงพอ
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
Screew ใต้เครื่ องบบดลําเลียงมันเสส้นที่บดแล้วไมม่ทนั ทําให้เกิดการฟุ
ด ้งที่ Screw และตัวเครืรื่ อง ผูค้ วบคุมการผลิ
ก ตไม่
สามมารถปล่อยของลงเครื่ องบดใในปริ มาณมากกได้ โดยความมสามารถการบบดมันเส้นประะมาณ 12 Ton//hr
สมรรรถนะของเครืรื่ องบด 5.92 kWh/ton
k
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3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทําการเปลี่ยยนระบบส่ งกําลั
า งใหม่ โดยปปกติ Screw มีคความเร็ วรอบ 50
5 rpm (ขับตรรง) การออกแบบบจะใช้เฟื องขับ
ขนาด 30 ฟั น เฟื องตาม 18
1 ฟัน จากการคํานวณจะไดด้ความเร็ วรอบบ 83 rpm
4. สภาพหลลังปรับปรุง
ผลการทดลลอง ความสามมารถการบดมันเส้
น นเพิ่มขึ้นจจาก 12 Ton/hr เป็ น 25 Ton/hhr สมรรถนะขของเครื่ องบด
เพิ่มขึ้นจากก 5.92 kWh/ton เป็ น 4.57 kW
Wh/ton
วัตถุดบิ

ตะแกรง
(mm)

ปริ
ป มาณวัตถุดบิ เวลา
(Ton)
(hr)

Ton/hr
T

kWh

kW
Wh/ton

มันเส้น

2x2

14

1:10

11:99

83

55.92

มันเส้น

2x2

14

0:45

18:66

71

55.07

มันเส้น

2x2

14

0:35

28:0

64

44.57

5. การวิเครราะห์ ทางเทคนินิค
จากการรทดลอง
kW
Wh ที่ประหยัดได้
ด

=

5.922 - 4.57

ปริิ มาณการบดมมันเส้น 15 Tonn/วัน
ในน 1 ปี ประหยัดั ได้
ค่าไฟฟ้า ยูนนิตละ 2.80 บาาท/kwh
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=

1.355

kw
kwh/ton

=

4500

TTon/เดือน

=
=
=

5,400
7,290
20,412

TTon/ปี
kW
kWh/ปี
บบาท/ปี
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กรณี
ณีศึกษาที่ 6 : ลดการทํ
ล
างานขของเครื่ องบดผผสม ( Neederr )
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
โรงงงานมีเครื่ องบดผสม ( Needder ) จํานวน 4 เครื่ องขนาด 146
1 แรงม้า ทําหน้าที่บดผสมมยางพารากับสารเคมี
ส
รวมมกันแล้วส่ งต่อให้
อ เครื่ องบดผผสมยางกับกํามมะถัน บดผสมมรวมกันอีกทออดหนึ่ง
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
เครื่ องบดผสม Neeeder มีการเปิ ดเดิ
ด นตัวเปล่าออยูเ่ ป็ นครั้งคราาว เนื่องจากกําลั
า งการผลิตมีมมากกว่าเครื่ องจักรใน
Line การผลิตต่อเนื
เ ่ อง

3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
ศึกษษาผลกระทบใในการหยุดเครืรื่ องบดผสม ( NNeeder ) ช่วง On Peak
4. สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง
ติดตตั้งชุดควบคุม ( switch ) ที่อปกรณ์
ุป บดผสมม ( Needer ) ทั้ งั 4 เครื่ องให้ปิปิดช่วง 18.00 นน.และเปิ ดอีกครั
ค ้ งช่วง
22.000 น.
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
เครื่ องบดผสม ( Needer ) ใช้กาํ ลังไฟฟ้า Name plate 146 Hp จํานวน 4 เครื่ อง
ใช้งานจริ ง
=
73.7
kW. (with load)
ใช้งานจริ ง
=
6.8
kW. (without load)
ผลประหยัด
=
6.8 kW x 4 เครื่ อง x 4 ชม. x 312 วัน/ปี
=
33,946
kWh/ปี
=
33,946 kWh/ปี x 85.21/( 1,000,0000,000 )
=
0.002893
ktoe/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
=
1.7034
บาท/kWh
ค่า Ft
=
0.85
ผลประหยัดจากหน่วย =
( 0.85 + 1.7034 ) บาท/kWh x 326,225 kWh/ปี
=
87,647
บาท/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัด
จาก Peak Demand
=
73.7 x 285 บาท/kW x 12 เดือน
=
1,008,216
บาท/ปี
รวมผลประหยัด
=
87,647 + 1,008,216
=
1,140,862
บาท/ปี
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. ชนิดและส่ วนประกอบของมอเตอร์
มอเตอร์ ไฟฟ้าสามารถแบ่งประเภทของกระแสไฟฟ้าได้ 2 ชนิดคือ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง (Direct current
motor) และมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) มอเตอร์ ที่ใช้ส่วนใหญ่คือมอเตอร์
กระแสสลับแบบสปลิทเฟส มอเตอร์ (Split-phase motor)ซึ่งมีส่วนประกอบที่สาํ คัญดังนี้
 โรเตอร์ (Rotor)
โรเตอร์ ทาํ ด้วยแผ่นเหล็กบางๆ (Laminated) อัดซ้อนกันเป็ นแกน มีร่องไปตามทางยาว ในร่ องนี้ จะมีทองแดง
หรื ออลูมิเนี ยมเส้นโตๆ ฝังอยู่โดยรอบปลายของทองแดงหรื ออลูมิเนี ยมนี้ จะเชื่ อมติดอยู่กบั วงแหวนทองแดง
หรื ออลูมิเนียม ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกรงกระรอกจึงเรี ยกชื่อว่าโรเตอร์กรงกระรอก(Squirrel cage rotor)
 สเตเตอร์ (Stator)
สเตเตอร์ ซึ่ งประกอบด้วยแผ่นเหล็กบางๆ อัดแน่ น มีร่องสําเร็ จไว้ใส่ ขดลวดเรี ยกว่าช่องสลอต (slot) อัดเป็ น
ปึ กแผ่นอยูภ่ ายในกรอบโครง (Frame) ซึ่ งเฟรมนั้นจะทํามาจากเหล็กหล่อ (Cast iron) หรื อเหล็กเหนียว (Steel) ที่
สเตเตอร์ ของสปลิทเฟสมอเตอร์ จะมีขดลวดพันอยู่ 2 ชุด คือ ขดรันหรื อขดเมน (Running Winding หรื อ Main
Winding) พันด้วยลวดเส้นใหญ่จาํ นวนรอบมาก ขดลวดชุ ดที่สองสําหรั บเริ่ มหมุนหรื อขดสตาร์ ต (Starting
winding) พันด้วยลวดเส้นเล็กและจํานวนรอบน้อยกว่าขดรัน
 ฝาครอบ
ฝาครอบของมอเตอร์ ท้ งั สองข้างส่ วนใหญ่ทาํ มาจากเหล็กหล่อหรื อเหล็กเหนี ยว มีแบริ่ งแบบตลับลูกปื น (Ball
bearing) สําหรับรองเพลาในการหมุนของโรเตอร์ให้ตรงแนวศูนย์กลาง
 สวิทช์ แรงเหวีย่ งหนีศูนย์ กลาง (Centrifugal switch)
สวิทช์แรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลางประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 2 ส่ วนดังนี้ คือส่ วนที่อยู่กบั ที่(Stationary part)จะ
ประกอบติดอยูก่ บั ฝาปิ ดหัวท้ายของมอเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นส่ วนของหน้าสัมผัสหรื อหน้าทองขาวอยู่ 2 อัน และส่ วนที่
หมุน(Rotating part) จะติดอยูก่ บั เพลาของโรเตอร์ การทํางานของสวิทช์หนี ศูนย์กลางเมื่อความเร็ วรอบของ
มอเตอร์ ได้ 75 เปอร์ เซ็นต์ของความเร็ วรอบสู งสุ ดของมอเตอร์ จะทําให้ส่วนที่ติดอยูก่ บั แกนเพลาของโรเตอร์
ผลักดันส่ วนที่ติดตั้งอยูก่ บั ฝาของมอเตอร์ทาํ ให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกันตัดวงจรขดสตาร์อย่างอัตโนมัติ
สําหรับมอเตอร์อื่นๆเช่น คาปาซิเตอร์มอเตอร์ มีส่วนประกอบส่ วนใหญ่เหมือนกับแบบสปลิทเฟสเกือบทุกอย่าง
คือ
 โรเตอร์เป็ นแบบกรงกระรอก
 สเตเตอร์ประกอบด้วยขดลวด 2 ชุด คือ ชุดสตาร์ทและชุดรัน
 ฝาปิ ดหัวท้ายประกอบด้วย ปลอกทองเหลือง ( Bush ) หรื อตลับลูกปื น ( Ball bearing ) สําหรับรองรับเพลา
 คาปาซิ เตอร์ หรื อคอนเดนเซอร์ ( Capacitor or Condenser) โดยทัว่ ไปมี 3 ชนิด คือ 1. แบบกระดาษหรื อ
Paper capacitor 2. แบบเติมนํ้ามันหรื อ Oil -filled capacitor 3. แบบนํ้ายาไฟฟ้าหรื อElectrolytic capacitor
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โครงสร้างที่สาํ คัญของรี พลั ชัน่ มอเตอร์ประกอบไปด้วย 5 ส่ วนสําคัญคือ
1. สเตเตอร์ (Stator )
2. โรเตอร์ (Rotor )
3. แปรงถ่านและซองแปรงถ่าน (Brush and Brush Holder)
4. ฝาปิ ดหัวท้าย (End Plate)
5. อุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Device)
ยูนิเวอร์ แซลมอเตอร์ เป็ นมอเตอร์ ขนาดเล็กมีขนาดกําลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1/200 แรงม้าถึง 1/30 แรงม้า นําไปใช้ได้
กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและใช้ได้กบั แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส มอเตอร์ ชนิดนี้มีคุณสมบัติ
ที่โดดเด่น คือให้แรงบิดเริ่ มหมุนสู งนําไปปรับความเร็ วได้ ทั้งปรับความเร็ วได้ง่ายทั้งวงจรลดแรงดันและวงจร
ควบคุมอิเล็กทรอนิ กส์ นิ ยมนําไปใช้เป็ นตัวขับเครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่ องบดและผสมอาหาร มีด
โกนหนวดไฟฟ้า เครื่ องนวดไฟฟ้า มอเตอร์จกั รเย็บผ้า สว่านไฟฟ้า เป็ นต้น
เชดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded pole motor)เป็ นมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส มีขนาดเล็กที่สุดมีแรงบิดเริ่ มหมุนตํ่า
มากนําไปใช้งานได้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ๆ เช่น ไดร์ เป่ าผม พัดลมขนาดเล็ก โครงสร้างของมอเตอร์
ประกอบด้วย
1. ขดลวดสนามแม่เหล็ก จะพันอยูร่ อบ ๆ แกนของตัวสเตเตอร์
2. โรเตอร์ (ตัวหมุน) มีลกั ษณะเป็ นโรเตอร์ แบบกรงกระรอก
3. สเตเตอร์ เป็ นแผ่นเหล็กบางวางอัดซ้อนกัน บริ เวณขั้วสนามแม่เหล็กแต่ละด้านแบ่ง 2 ส่ วน ส่ วนที่เล็กกว่าจะ
มีวงแหวนทองแดงพันอยูร่ อบ ๆ
4. วงแหวนทองแดง (Shaded Coil)
2. ประสิ ทธิภาพมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ข้ ึนอยู่กบั ค่าของการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในตัวมอเตอร์ โ ดยทัว่ ๆ ไปแล้วการสู ญเสี ยใน
มอเตอร์จะมาจากการสู ญเสี ยที่มีค่าคงที่ และการสู ญเสี ยที่เปลี่ยนแปลงตามโหลดของมอเตอร์ ได้ดงั นี้
ก. การสู ญเสี ยทีแ่ กนเหล็ก (Core losses) เกิดจากพลังงานที่ใ ช้ใ นการเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ไ หลอยู่
ในแกนเหล็ก (Hysteresis losses) รวมทั้งการสู ญเสี ยที่เกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหล็ก (Eddy current losses)
ข. การสู ญเสี ยจากแรงลมที่ต้านทานการหมุนและแรงเสี ยดทาน (Windage and friction losses) เกิดจากแรง
เสี ยดทานในตลับลูกปื น และแรงต้านของครี บระบายอากาศที่ตวั มอเตอร์ โ ดยรวมแล้วการสู ญเสี ยที่แกนเหล็ก
การสู ญเสี ยจากแรงลม และแรงเสี ยดทาน เป็ นค่าการสู ญเสี ยที่ คงที่ และไม่ ข้ ึ นกับ โ หลดของมอเตอร์ เรี ยก
โดยรวมว่า “ค่าการสู ญเสี ยขณะที่มอเตอร์ไ ม่มีโ หลด” (No - Load losses)
ค. การสู ญเสี ยที่สเตเตอร์ (Stator losses) จะอยูใ่ นรู ปของความร้อนเกิดจากกระแสที่ไ หลผ่านขดลวดที่มีความ
ต้านทานอยูภ่ ายใน
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ง. การสู ญเสี ยทีโ่ รเตอร์ (Rotor losses) อยูใ่ นรู ปความร้อนเช่นเดียวกับสเตเตอร์ แต่เกิดที่ตวั นําในโรเตอร์
จ. การสู ญเสี ยจากภาระการใช้ งาน (Stray losses) เป็ นผลจากค่าการสู ญเสี ยที่เกิดจากความถี่ใ นแกนเหล็กที่
โ รเตอร์ ค่ากระแสไหลวนในขดลวดที่ส เตเตอร์ ค่าการสู ญเสี ยจากค่ากระแสฮาร์ มอนิ ก ในตัวนําของโ รเตอร์
ขณะที่มีโ หลดค่าสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดจากกระแสโหลด ซึ่ งการสู ญเสี ยที่สเตเตอร์ โ รเตอร์ และจากภาระ
การใช้งาน จะเพิม่ ขึ้นตามขนาดของโหลดเรี ยกโดยรวมว่า “ค่ าความสู ญเสี ยขณะมีโหลด” (Load losses)
ค่าประสิ ทธิภาพของมอเตอร์หาได้ดงั นี้
ประสิ ทธิภาพ , % = 746 X แรงม้าขาออก( HP ) X 100

=

กําลังงานขาออก (วัตต์) X 100
กําลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์)
กําลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์)
ค่าประสิ ทธิภาพอาจเขียนอยูใ่ นรู ปที่แสดงค่ากําลังงานสู ญเสี ยของมอเตอร์ดว้ ยก็ไ ด้ ดังนี้
ประสิ ทธิภาพ , % =

กําลังงานขาออก (วัตต์)
กําลังงานขาออก (วัตต์) + กําลังงานสู ญเสี ย (วัตต์)

X 100

ประสิ ทธิภาพ , % =

กําลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์) - กําลังงานสู ญเสี ย (วัตต์)

X 100

หรื อ

กําลังงานขาออก (วัตต์)

3. ความแตกต่ างระหว่ างมอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิภาพสู งและมอเตอร์ ไฟฟ้ ามาตรฐานทัว่ ไป
มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งทําโดยการนําเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุ งชิ้นส่ วนอุปกรณ์ต่างๆ ในมอเตอร์ดงั นี้
3.1 ปรั บปรุ งคุ ณภาพของแกนเหล็ก มอเตอร์ ทวั่ ๆ ไปใช้เหล็ก แผ่นที่ มีอ งค์ประกอบของคาร์ บอนตํ่า (Lowcarbon laminated steel) สําหรับทําตัวแกนเหล็กที่สเตเตอร์ และโรเตอร์ ซึ่ งแกนเหล็กดังกล่าวมีค่าการสู ญเสี ย
ทางไฟฟ้าเทียบกับนํ้าหนักประมาณ 6.6 วัตต์ต่อเหล็ก 1 กิโ ลกรัม ซึ่ งมอเตอร์ ไ ฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู งจะใช้แผ่น
เหล็กซิ ลิกอนคุณภาพสู ง (High grade silicon steel) ซึ่ งจะมีค่าการสู ญเสี ยทางไฟฟ้าลดลงถึงครึ่ งหนึ่ งคือเหลือเพียง
ประมาณ 3.3 วัตต์ต่อเหล็ก 1 กิโ ลกรัม
3.2 แผ่ นเหล็กทีบ่ างขึน้ การลดความหนาของแผ่นเหล็กที่ใ ช้ทาํ แกนเหล็ก ทั้งในสเตเตอร์ และโรเตอร์ จะช่วยลด
การสู ญเสี ยที่เกิดจากกระแสไหลวน ซึ่ งเมื่อรวมกับการปรับปรุ งฉนวนระหว่างแผ่นเหล็กแล้วจะช่วยลดค่าการ
สู ญเสี ยที่เกิดจากกระแสไหลวนได้มากยิง่ ขึ้น
3.3 เพิม่ ปริมาณของตัวนํา มอเตอร์ รุ่นเก่า ๆ จะใช้ลวดทองแดง หรื อลวดอะลูมิเนี ยมที่มีขนาดพอดีกบั กระแส
สู งสุ ดที่เกิดจากโหลดของมอเตอร์ แต่มอเตอร์ ไ ฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู งจะใช้ลวดทองแดงขนาดใหญ่ข้ ึนเพื่อลดค่า
ความต้านทานในขดลวดโดยขนาดของตัวนําจะใหญ่กว่าประมาณ 35 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์
3.4 ปรั บปรุ งการออกแบบร่ องสล๊ อต เพื่อที่จะรองรับกับขนาดขดลวดที่ใ หญ่ข้ ึนทําให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งและ
ออกแบบร่ องสล็อตใหม่ รวมทั้งเพิ่มความยาวของแกนเหล็กที่ส เตเตอร์ ซ่ ึ งแกนเหล็กที่ยาวขึ้นจะเป็ นผลต่อค่า
เพาเวอร์แฟกเตอร์ที่ดีข้ ึนด้วย
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3.5 ลดช่ องว่ างระหว่ างสเตเตอร์ และโรเตอร์ การลดช่ องว่างที่เป็ นทางเดินของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจะทําให้
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสเตเตอร์ ที่วิ่งผ่านไปยังโรเตอร์ มีค่าเพิ่มสู งขึ้น ดังนั้นมอเตอร์ จะใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง
เพื่อที่จะสร้างแรงบิดเท่าเดิม นอกจากนี้การเพิ่มความยาวของแกนเหล็กยังเป็ นการเพิ่มปริ มาณสนามแม่เหล็ก ที่
จะเป็ นผลทําให้เกิดผลแบบเดียวกันกับการลดช่องว่างระหว่างโรเตอร์กบั สเตเตอร์
3.6 ปรับปรุงฉนวนทีโ่ รเตอร์ ในมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งร่ องสล๊อตที่โ รเตอร์ จะได้รับการตรวจสอบเป็ นอย่างดี
และเคลือบด้วยฉนวนที่สามารถทนความร้อนได้สูงซึ่ งจะลดค่าการสู ญเสี ยจากตัวนําที่ไ ม่เรี ยบร้อยที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตขณะที่ฝังตัวนําเข้าไว้ใ นโ รเตอร์ ซึ่ งโ ดยปกติแ ล้วตัวนําที่อยู่ที่โ รเตอร์ จะถูก ออกแบบไว้ใ น
ลักษณะเฉี ยงกับแนวแกนของโรเตอร์ เพื่อที่จะลดเสี ยงรบกวนและแรงบิดที่ไ ม่สมํ่าเสมอในมอเตอร์ขนาดเล็ก
3.7 ออกแบบพัดลมใหม่ เนื่ องจากมอเตอร์ ไ ฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู งมีอุณหภูมิใ นขณะที่ทาํ งานตํ่ากว่ามอเตอร์
ธรรมดาเป็ นผลให้พดั ลมที่ใ ช้ระบายความร้อนมีขนาดเล็กลงซึ่ งเป็นการลดการสู ญเสี ยจากแรงลมรวมถึงระดับ
เสี ยงของพัดลมในขณะทํางานด้วย
วิธีการทดสอบตามมาตรฐานจะสามารถแสดงประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ ซึ่งค่าประสิ ทธิภาพนั้นมี 2 ลักษณะ คือ
ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (Nominal) หรื อค่ารับประกันตํ่าสุ ด (Guaranteed Minimum) ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้
 ค่ าประสิ ทธิภาพมาตรฐาน เป็ นค่าเฉลี่ยที่ไ ด้จากมอเตอร์ แบบเดียวกันจํานวนมากจากผูผ้ ลิตมอเตอร์ แต่ละ
ตัวอาจมีค่าประสิ ทธิภาพที่ต่างจากค่าเฉลี่ยนี้มาก
 ค่ าประสิ ทธิภาพรับประกันตํ่าสุ ด เป็นค่าที่ผผู ้ ลิตรับประกันว่ามอเตอร์ ขนาดนั้นๆ จะมีค่าประสิ ทธิ ภาพไม่
น้อยกว่านั้น มาตรฐานระดับชาติส่วนใหญ่จะมีขีดกําหนดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและค่ารับประกันตํ่าสุ ด
เอาไว้
4. หลักการพิจารณาใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิภาพสู งและอุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบ
(1) การพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
การเลือกซื้ อหรื อเปลี่ยนมอเตอร์ ใ หม่ใ ห้เป็ นมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง ควรพิจารณาเมื่อเครื่ องที่ใ ช้อยู่เดิมชํารุ ด
ซึ่งพิจารณาได้ดงั นี้
 หากมอเตอร์ที่มีอาการเสี ยที่มีขนาดตํ่ากว่า 10 kW ให้เปลี่ยนได้เลย
 หากมอเตอร์ ที่มีอาการเสี ยที่มีขนาดมากกว่า 10 kW สามารถไปพันขดลวดได้ใ หม่ประมาณ 1 - 2 ครั้ง
เพราะหากเกินกว่านี้ราคาค่าซ่อมจะสู งกว่าการซื้อเครื่ องใหม่
 ให้เลือกเปลี่ยนจากมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีชวั่ โมงการทํางานสู ง
 มอเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 15 ปี ให้เปลี่ยนได้ทนั ที
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(2) เมื่อไรจึงจะใช้ มอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
ควรพิจารณาการใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งในสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้ :
 ควรซื้อมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งสําหรับโรงงานใหม่
เมื่ อ มี ก ารซื้ อ มอเตอร์ ใ หม่ มกั จะมี ค่า ใ ช้จ่า ยที่ เพิ่ มขึ้ น (ซึ่ งเรี ยกว่า Price
Premium) : ราคามอเตอร์
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง - ราคามอเตอร์ ม าตรฐาน ถึ ง แม้ว่ า จะมี ค่ า ใ ช้จ่า ยดัง กล่ า วเพิ่ ม เติ ม แต่ ก ารใ ช้ม อเตอร์
ประสิ ทธิภาพสู งยังคงเป็ นที่น่าสนใจในการลงทุน
 ควรซื้อมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งแทนการนํามอเตอร์มาตรฐานมาพันขดลวดใหม่
- มอเตอร์ ที่นาํ มาพันขดลวดใหม่ (ส่ วนใหญ่จะเป็ นมอเตอร์ ขนาดใหญ่กว่า 10 กิโ ลวัตต์) ประสิ ทธิ ภาพจะ
ลดลงถึง 2%
- ในกรณี น้ ี ประสิ ทธิ ภาพที่ ดีข้ ึนทั้งหมดจะเท่ากับ ผลรวมของประสิ ทธิ ภาพที่ ล ดลง เนื่ อ งจากการพัน
ขดลวดใหม่ (มากถึง 2%) กับประสิ ทธิภาพที่ดีข้ ึนจากประสิ ทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน
- สําหรับกรณี น้ ี ราคาที่สูงขึ้นคือราคาของมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งลบด้วย ค่าพันขดลวดใหม่
 ควรซื้อมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง เพื่อนํามาใช้เป็ นมอเตอร์สาํ รอง
เมื่อจําเป็นต้องซื้ อมอเตอร์ สาํ หรับเป็นมอเตอร์ สาํ รองเพื่อใช้แทนมอเตอร์ ที่ไ หม้ จะเป็นโ อกาสที่เหมาะสม
และเป็ นการคุม้ ค่าที่จะเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งแทนมอเตอร์มาตรฐาน
(3) แนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
 เลือกขนาดของมอเตอร์ ใ ห้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ โ ดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าบริ เวณ
นั้นมีค่าตํ่า
 เลื อ กประสิ ท ธิ ภาพของมอเตอร์ ใ ห้เหมาะสมกับ สภาวะการดําเนิ น งาน ซึ่ งควรอยู่บ นพื้ น ฐานของการ
วิเคราะห์การลงทุน โดยพิจารณาถึงราคาซื้อ, ชัว่ โมงการทํางาน, ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์และค่าไฟฟ้า
 ปิ ดมอเตอร์ ทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้ เนื่ องจากการเดินเครื่ องทิ้งไว้โ ดยไม่มีภาระงานจะใช้พลังงานประมาณ
10 - 20% ของพลังงานที่ใ ช้ขณะที่มอเตอร์ทาํ งานเต็มกําลัง (Rated Load)
 ควรมีการตรวจสอบการใช้งานมอเตอร์เพื่อพิจารณาใช้ตวั ควบคุมความเร็ วของมอเตอร์
 ควรมีการตรวจสอบดูว่ามีอุณหภูมิที่สูงผิดปกติของทั้งมอเตอร์ และระบบจ่ายไฟฟ้าหรื อไม่ เนื่องจากความ
ร้อนที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงการสู ญเสี ยกําลังของมอเตอร์ และทําให้ประสิ ทธิภาพที่ลดลง
 ควรใช้การขับเคลื่อนโ ดยตรงเมื่อมีโ อกาส เนื่ องจากการขับเคลื่อนทางอ้อม (เช่น ขับเคลื่อนด้วยสายพาน)
จะเกิดการสู ญเสี ยพลังงานเป็ นจํานวนมาก
 ถ้าความต่างศัก ย์ (Voltage) ของสายแต่ล ะเส้นของมอเตอร์ 3 เฟส ไม่ส มดุ ล อาจมีก ารสู ญเสี ยพลังงาน
จํานวนมากได้ จึงควรมีการตรวจสอบความสมดุลของความต่างศักย์อยูเ่ ป็ นประจํา
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การพิจารณาใช้ อุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบเพื่อประหยัดพลังงานในมอเตอร์
กําลังขาออกของมอเตอร์ จะมีความสัมพันธ์กบั แรงบิดของโหลด ดังนี้
nT
9550
โดยที่ P คือ กําลังขาออกที่เพลาของมอเตอร์ (kW)
n คือ ความเร็ วรอบ (rpm)
T คือ แรงบิดของโหลดของมอเตอร์ (N-m)
P

=

ฉะนั้นถ้าความเร็ วรอบลดลง กําลังขาออกที่เพลาของมอเตอร์ ก็จะน้อ ยลงด้วย ในปั จจุ บนั เครื่ องควบคุม
ความเร็ วรอบมอเตอร์ ได้มีก ารนํามาใช้ก นั อย่างแพร่ หลายในงานอนุ รัก ษ์พลังงาน เนื่ อ งจากค่าใ ช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้านับวันจะเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การติดตั้งเครื่ องควบคุมความเร็ วรอบในเครื่ องปั๊มนํ้า พัดลม เครื่ องอัดอากาศ (Air compressor) เป็ นที่ยอมรับกัน
มานานแล้วว่า สามารถประหยัดพลังงานได้มาก โดยการลดความเร็ วรอบของปั๊ มนํ้าลง 50% จะทําให้อตั ราการ
ไหลลดลง 50% ในขณะที่ความดันลดลง 75% และแรงม้าของต้นกําลัง (Break Horsepower, BHP) ลดลงมาก
ถึง 87.5% ตามทฤษฎีของ Affinity laws
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บทที่ 5
การออนุรักษ์ พลั
พ งงานสสํ าหรับรระบบอากกาศอัด
(
(Energy
Conserrvation for Com
mpressedd Air Syystem)
ควาามสํ าคัญของเนนื้อหาวิชา
โดยยทัว่ ไปแล้วโรงงานอุตสาหกกรรมนิยมใช้รระบบอากาศอัดั ในกระบวนกการผลิตหลายยกระบวนการ เช่น การใช้
ลมขขับกระบอกสูสู บเครื่ องพิมพ์พผา้ การพ่นสีสรถยนต์ เป็ นตต้น เพราะลมเเป็ นพลังงานสสะอาดและไมม่มีอนั ตราย
ระบบบอากาศอัดเป็ป็ นระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้ฟ้ามาก เนื่ องจาากต้องการความดันของอากกาศอัดสู งและะต้นทุนการ
ผลิตตอากาศอัดจะยิยิง่ สู งขึ้นหากมีมีการรั่วไหลในนระบบ

วัตตถุประสงค์
1. ทราบชนิดและหลั
แ
กการทํางานของเครื่ อองอัดอากาศ และอุปกรณ์อนๆ
ื่น ในระบบอาากาศอัด
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพพลังงานของเครื่ องอั
ง ดอากาศ
3. ทราบวิธีการรสํารวจและประเมินประสิ ททธิภาพพลังงานของเครื่ องอัดอากาศ
ด
4. สามารถประะเมินประสิ ทธิภาพพลังงานขของเครื่ องอัดอากาศจากตั
อ
วอย่
อ างข้อมูลการรสํารวจ
5. ทราบแนวททางการอนุรักษ์ษพลังงานของรระบบอากาศอัอัด
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5.1 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกกับเครื่ องอัดอากาศ และระบบบอากาศอัด
ในกรณี ที่ตต้อ้ งการสร้ างออัตราการไหลลของลมที่ ควาามดันสู งกว่ า 1 บาร์ หรื อ 10 เมตรนํ้า จะะต้องใช้อุปกรรณ์ที่
เรี ยกว่า เครืรื่ องอัดอากาศ (Air Compresssor)
ระบบอากาาศอัดมีส่วนปรระกอบทีส่ ํ าคัญทั
ญ ้งหมด 3 ส่ ววนดังต่ อไปนี้
5.1.1 ส่ วนกการสร้ างอากาาศอัด (Air Compressor Secction)
ในส่ วนนี้ จจะประกอบไปปด้วยเครื่ องอัดอากาศ
ด
(Commpressor) เครืรื่ องกรองอากาาศและระงับเสีสี ยงบริ เวณทางเข้า
(Silencer/FFilter) อุปกรณ์
ณ์ระบายความร้ร้อนหลังการอัดั (Aftercooler) และถังเก็บอากาศ
อ (Air Reeceiver)

รู ปที่ 5.1-1 ส่ ววนการสร้างอาากาศอัด
5.1.2 ส่ วนกการจ่ ายอากาศศอัด (Distribuution Section))
ในส่ วนนี้จะประกอบไปด้วย ท่อจ่ายลมหลัก (Supplly Line) ท่อแยก
แ (Branch) อุปกรณ์กรอองฝุ่ นและความมชื้น
(Filter) อุปปกรณ์จ่ายนํ้ามันหล่
น อลื่น (Lubricator) และอุปกรณ์ควบคุคุมระดับความดดันลม (Regullator)

รู ปที่ 5.1-2 สส่ วนการจ่ายอากาศ
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5.1..3 ส่ วนการใช้ อากาศอั
อ
ด
ในสส่ ว นนี้ จะประะกอบไปด้ว ย อุ ป กรณ์ ห รื ออเครื่ อ งมื อ ต่ าง
า ๆ ที่ ใ ช้ล มใในการใช้ง านน เช่ น กระบออกสู บ (Air
Cyllinder) เครื่ องเป่ าลม (Bloweer) เครื่ องเจาะถถนนแบบกระแแทก เป็ นต้น

รู ปที่ 5.1-3 ตัวอย่าางเครื่ องมือทีใช้
่ใ อากาศอัดในนการทํางาน

5.2 อุปกรณ์ ในระบบอากาศอัด
อุปกกรณ์หลักในระบบอากาศอัดประกอบด้
ด
วย กรองอากาศศ เครื่ องอัดอากกาศ After Coooler Air Drryer ถังเก็บ
อากกาศอัด ระบบทท่อ และอุปกรณ
ณ์ใช้อากาศอัด เป็ นต้น

ภาพ
พรวมของอองค์ประกออบของระบ
บบอากาศอัอัด
อุปกรณ์ กรองแยก
ละอองนํ้ามัน
ไส้ กรอง
อากาาศ

อุปกรณ์
แยกหยด
นํ้ามัน
เครื่องอัอัดอากาศ

ค
ศ
ชุดกรองอากาศ
อุปกรณ์ ผลัดความ
อุปกรณ์
ณ์ ผ ลัด
ร้ อนหลังเครื่องอั
อ ด ก่ อนเข้ าเครื่ องทํ
ทํา
ความร้ อนนนํ้ามัน อากาศ (After Cooler)
C
อากาศแห้ ง

ปใช้ งานปลายทาง
ไป
เครื่องทําอากาศแห้ห้ ง
ชุดกรองอากาศ

ถังเก็บอากกาศ
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อุปกรณ์ ในนระบบอากาศศอัด
5.2.1 เครื่ อองอัดอากาศ
(1) เครื่ องงอัดอากาศแบบลูกสู บ
เป็ นเครื่ องงอัดอากาศที่มีมีประสิ ทธิ ภาพพสู ง ยิ่งมีจํานววนขั้น (Stage)) เพิม่ ขึน้ ยิ่งมีประสิ ทธิภาพพสู ง ส่ วนใหญ
ญ่ใช้
เพียง 2 ขั้น เครื่ องอัดอากาศแบบระบบายความร้ อนดด้ วยนํา้ จะมีประสิ
ร ทธิภาพสูงกว่
ง าแบบระบบายความร้ อนดด้ วย
อากาศ เคครื่ องอัดอากาศศแบบลูกสู บเหหมาะสมกับกา รรับโหลดที่ไม่สมํ่าเสมอได้ด้ดี เนื่องจากมีมีอุปกรณ์ Un-lload
ที่ดี ใช้อุปปกรณ์ Un-loadd น้อยมากเมือเที
่อ ยบกับเครื่ อองแบบอื่นๆ การควบคุมยังสามารถทําเป็ นแบบ Multi step
ในช่วงการรเดิน Part loadd จะให้ประสิทธิ
ท ภาพดี

รูปที่ 5.2-1 เครื่ อองอัดอากาศแบบลูกสู บ
(2) เครื่ องงอัดอากาศแบบโรตารี่ สกรู
เป็ นเครื่ อองที่มีความสึ กหรอน้อยเนื่องจากตั
ง วสกรู ไ ม่ได้สัมผัสกัน การอัดอากาาศมีประสิ ทธิ ภภาพพอสมควรรแต่
โครงสร้าางเป็ นตัวสกรู ทําให้มีอตั ราสส่ วนความดันคคงที่ เครื่ องอัดั อากาศแบบโรตารี่ สกรู จะะเหมาะกับการรรั บ
โหลดเต็มมพิกดั และสมํ่าเสมอ จึงจะให้ห้ประสิ ทธิภาพพที่ดี

รูปที่ 5.2-2 เครื่ อองอัดอากาศโรตารี่ สกรู
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(3)) เครื่ องอัดอากาศแบบหอยโข่ง
เป็ป็ นเครื่ องอัดอากาศที่มีประสิสิ ทธิ ภาพสู งพ อควรเหมาะกักับระบบที่มีความต้
ว องการออากาศมากแต่ความดั
ค นไม่
สู งงมากนัก และปประสิ ทธิภาพสูสู งเมื่อทํางานทีที่ภาระสู ง

รู ปที่ 5.2--3 เครื่ องอัดอาากาศแบบหอยยโข่ง
5.22.2 ท่ อดูดอากกาศ
กาารออกแบบท่อดู
อ ดอากาศ คววรให้ท่อดูดอา กาศจากภายนนอก โดยอากาศศต้ องเย็น แห้ห้ งและสะอาด อากาศที่มี
อุณ
ณหภูมิตาํ่ ลง 3 C จะทําให้ใช้
ใ พลังงานลดดลง 1% การอัอัดอากาศที่แห้งจะช่
ง วยลดกา รอัดไอนํ้าให้ได้
ไ ความดัน
เท่าอากาศ และะความดันไอนํ
นํ้าจะควบแน่นนเป็ นหยดนํ้า เรีรี ยกว่า คอนเดดนเสท ซึ่ งไม่สสามารถใช้ประะโยชน์ใดๆ
ได้ด้แ ละต้อ งหาวิวิธี กาํ จัดด้ว ยวิวิธี ต่างๆ ควาามสะอาดของงอากาศจะมีผลต่
ผ อ ฟิ ลเตอร์ร์ หากมี ฝุ่ นมาากจะทําให้
ฟิ ลลเตอร์อุดตัน มีผลให้อากาศไหลเข้าน้อย อัตราส่ วนความมดันจะสู งขึ้น ทําให้ใช้พลังงงานเพิม่ ขึ้น
5.22.3 After Coooler
เนืนื่ องจากอากาศที่ดูดเข้าไปจะมีอุณหภูมิสูงแและมีความชื้นอยู
น ม่ าก Afterr Coolerจะทําาหน้ าที่ลดอุณหภูมิลง ซึ่ ง
จะะทําให้ความชื้นที
น ่อยูใ่ นอากาาศกลัน่ ตัวเป็ นนหยดนํ้า ดังนัน้ นการติดตั้ง After Cooler จะช่วยลดปัญหาการเกิ
ญ
ด
นํ้าาคอนเดนเสทไได้มาก

รู ปที่ 5.2-4 Aftter Cooler
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5.2.4 Air Dryer
งานบางออย่างต้องการคความชื้ นในอากาศน้อยหรื อ มีความสะอาดดมาก เช่น อุตสาหกรรมพ่
ต
นนสี อุตสาหกรรรม
อาหารแลละยา Air Dr yer จะช่ วยลดดความชื้นและะทําให้ อากาศมีมีความแห้ งมากก

รู ปที่ 5.2-5 เเครื่ องทําอากาาศแห้ง
5.2.5 ถังเก็ก็บอากาศอัด
ระบบที่ตอ้ งการความดันั อากาศที่สมําเสมอ
่า
ถังเก็บบอากาศจะช่ วยให้ ลมในระบบบมีความสมํ่าาเสมอและช่ วยลด
ย
อุณหภูมอิอากาศ ทําให้นํน้ าํ คอนเดนเสททแยกจากอากาาศอัดได้บางส่วน
ว

รู ปที่ 5.22-6 ถังเก็บอากาศ
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5.22.6 ท่ อเมน
ท่ออเมนจะต้องมีมี ขนาดใหญ่พอที
พ ่จะไม่ให้คความเร็ วของออากาศภายในสู งเกิ นไป ลั กั ษณะการต่อท่
อ อเมนใน
ระะบบใหญ่นิยมต่อเป็ นวงแหววน สําหรับระะบบขนาดเล็กต่
ก อเป็ นแนวตรงก็ใช้ได้ ระะบบท่อเมนต้องดู
อ แลให้มี
กาารรั่วของอากาศไม่ เกิน 5 %

อ ายอากาศอัด
รู ปที่ 55.2-7 ระบบท่อจ่
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ความดันขของอากาศอัด
(1) การใช้ความดันของอากาศอั
ข
ดควรตั้งความดดันของอากาศศให้เพียงพอกับความดั
บ
นที่ใชช้งาน ต้องไม่มาก
ม
เกินไป ตัวั อย่างเช่น ระบบนิวเมติกส์จะใช้
จ ความดันนอากาศไม่เกิน 5 บาร์ โรงงานส่ วนใหญ่ผผลิตอากาศที่ความ
ดัน 7 บาร์ร์ ส่งไปตามท่อ แล้วลดความมดันที่ตรงจุดใใช้งานตามควาามต้องการของงอุปกรณ์ การอออกแบบลักษณะ
ษ
นี้ ประสิ ทธิิ ภาพด้านการรใช้พลังงานไม่ดี เนื่ องจาก ต้องลดความดดันมากที่จุดใชช้งาน โดยทัว่ ไไปท่ ออากาศสส่ วน
ใหญ่ จะมีกการสู ญเสี ยความดันไม่ เกิน 5 % ดังนั้นเมื่ออระบบต้องกาารความดันไม่เกิน 5 บาร์ อาาจต้องผลิตอากาศ
ที่ 5.6 บาร์ร์ เมื่อเกิดการลลดความดันในท่อ 5 % จะเหลืลือความดันทีปลายท่
่ป อ 5.3 บาาร์ ซึ่งเพียงพอกกับการใช้งาน
(2) ในกรณี ที่ความดันของอากาศ
ข
แบ่งออกเป็ น 2 ร ะดับ ควรแยกกระบบเป็ นแรงงดันสู งและตํ่า เช่น กลุ่มหนึ่งใช้
ความดัน 6 บาร์ อีกกลุ่มหนึ
ม ่ งใช้ความมดัน 3 บาร์ ทั้งั สองกลุ่มมีปริ มาณการใช้อากาศใกล้
อ
เคียงงกัน โรงงานสส่ วน
ใหญ่มกั จะผลิตอากาศทีที่ความดัน 7 บาร์ แล้วลดคความดันลงใหห้เหมาะกับจุดที
ด ่ใช้งาน ซึ่ งกกลุ่มที่ใช้ความมดัน
3 บาร์ จะะสิ้ นเปลืองพลลังงานอย่างมาาก การใช้งานนลักษณะนี้ ควรรผลิตอากาศแแยกระบบ โดยยระบบแรกผลิลิตที่
ความดัน 7 บาร์ สําหรับใช้
บ กบั อุปกรณ
ณ์ความดัน 6 บาร์ และอีกระบบผลิตที่ความดัน 3.5 – 4 บาร์ เพื่อใช้ช้กบั
ความต้องการ 3 บาร์ จะทําให้ลดพลังั งานลง 33% เมื่อแบ่งเป็ นสองระบบแล้
น
ล้วอาจจะต่อท่ออและลดความมดัน
ระหว่างระะบบทั้งสองเพืพือ่ ใช้ในกรณีฉุฉุกเฉิ น
(3) ในกกรณี ที่ความดันของอากาศ
น
แบ่
แ งเป็ น 2 ระ ดับ แต่ ในระดัับความดันสู งมีปริมาณการ ใช้ ที่น้อยกว่ า เช่น
โรงงานแหห่ งหนึ่ งใช้ควาามดันที่ 6 บารร์ และ 10 บา ร์ แต่ความดันที
น ่ 10 บาร์ มีความต้
ค องการใใช้อยูร่ ะหว่าง 1015% ของการใช้ท้ งั หมดด ลักษณะนี้อาจจะผลิ
า
ตอากาาศที่ความดัน 7 บาร์ แล้วติดตั
ด ้ง Booster เเพื่ออัดอากาศจาก
ความดัน 7 บาร์ เป็ น 11
1 บาร์ เพื่อป้อนให้
อ กบั อุปกรรณ์ที่ตอ้ งการความดัน 10 บาร์ การจัดการลักั ษณะนี้จะช่วยลด
การใช้พลังงงานได้อย่างมมาก
5.2.7 เครื่ อองเพิม่ แรงดัน (Booster)
โดยปปกติแล้วเราพอจะจําแนกเครืรื่ องเพิ่มแรงดันนไว้สองแบบดด้วยกัน
1) เคครื่ องเพิม่ แรงดัดันแบบ (Presssure Booster))
อาศัยแรงดันั ของตัวมันเอองเพิม่ แรงดันใหม่
ใ ปกติแล้ววเราจะผลิตแรงดันออกมาทีประมาณสองเ
่ป
เท่าของแรงดันที
น ่
ป้อนเข้าเพรราะถูกจํากัดด้ว้ ยปริ มาณอัตราการไหลขอ
ร
งอากาศอัดที่ค่คอนข้างตํ่า

รู ปที่ 5.2-8 บูต๊ เตออร์แบบ (Presssure Booter)
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2) เครื่ องเพิม่ แรงดันแบบ (Motor Booster Pump)
เครื่ องเพิ่มแรงดันแบบบูต๊ เตอร์ปั๊มนั้น ลักษณะทัว่ ไปคล้ายกับเครื่ องอัดอากาศชนิดลูกสู บ เพียงแต่ถูกออกแบบ
มาเพื่อให้ผลิตแรงดันให้สูงกว่าซึ่งอาจสู งได้ 5-6 เท่าของแรงดันใช้ปกติ (7 บาร์) หรื อถ้าเป็ นลักษณะงานที่พิเศษ
อาจผลิตแรงดันได้สูงถึง 180 บาร์ หรื อสู งกว่านั้น

รู ปที่ 5.2-9 บูต๊ เตอร์ Motor Pump

การเปรียบเทียบคุณลักษณะของเครื่ องอัดอากาศประเภทต่ างๆ
ประเภทเครื่ องอัด

ลูกสู บ

สกรู

โรตารี่เวน
เซนตริฟูกลั
หรื อเทอร์ โบ

ประสิ ทธิภาพ
ในช่วงไม่มี
โหลด

การลงทุน

ค่าใช้จ่าย
ในการ
ทํางาน

ค่าบํารุ งรักษา

คุณภาพ
อากาศที่ผลิต

2 - 25
25 - 250
250 – 1,000
2 - 25
25 - 250
250 - 1,000
2 - 25
25 - 250
250 - 1,000
25 - 250
250 - 1,000
1,000 - 2,000
2 - 25
25 - 250
250 - 1,000
1,000 - 2,000

พลังไฟฟ้า
ในการอัด
ที่ 7 บาร์
(kW/l/s)
0.52
0.43
0.36
0.56
0.47
0.41
0.52
0.45
0.41
0.43
0.38
0.38
0.52
0.45
0.45
0.39

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ตํ่า
ดี (ถ้าใช้ VSD)
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก

ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
ตํ่า
ตํ่า
กลาง
สู ง
สู ง
สู ง
ตํ่า
ตํ่า
กลาง
กลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า

ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
สะอาด
สะอาด
สะอาด
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สะอาด
สะอาด
สะอาด
ตํ่า
ปานกลาง
สะอาด
สะอาด

มากกว่ า 2,000

0.36

ดีมาก

สู ง

ตํ่า

ตํ่า

สะอาด

ประเภทการ
หล่อลื่น

ประเภท
การระบาย
ความร้อน

อัตราการผลิต
อากาศอัด
(l/s)

Lubricated
Lubricated
Lubricated
Oil Free
Oil Free
Oil Free
Oil injected
Oil injected
Oil-injected
Oil Free
Oil Free
Oil Free
Oil-injected
Oil-injected
Oil-free
Oil-free

Air
Air/Water
Air/Water
Air
Air/Water
Air/Water
Air
Air
Air/Water
Air
Air
Air/Water
Air
Air
Water
Water

Oil-free

Water
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5.3 หลักการทํางาน การติดตั้ง และการควบคุมการทํางานของเครื่ องอัดอากาศ
การทํางานของเครื่ องอัดอากาศเริ่ มจากดูดอากาศเข้าทางท่อลมเข้า (Air Intake) เพื่อส่ งเข้าไปยังเครื่ องอัดอากาศ
(Air Compressor) บริ เวณทางเข้าเครื่ องอัดอากาศจะติดตั้งกรองอากาศ (Filter) เพื่อกรองสิ่ งเจือปนต่าง ๆ เช่น
ฝุ่ นละออง เศษใบไม้ที่อาจลอยมากับอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายกับเครื่ องอัดอากาศ อากาศที่ผา่ น
เครื่ องอัดอากาศแล้ว จะระบายความร้อนด้วยอุปกรณ์ระบายความร้อนหลังจากอัด (After cooler) แล้วนําไปเก็บ
ไว้ในถังเก็บอากาศ จากนั้นอากาศอัดจะทําให้แห้งด้วยอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Air dryer ก่อนนําไปใช้งานต่อไป
อากาศที่มีความดันสู งจะถูกส่ งผ่านจากท่อจ่ายอากาศหลัก (Supply Line) และแยกไปใช้งานตามจุดต่าง ๆ ผ่าน
ท่อแยก (Branch) แต่ก่อนที่อากาศจะเข้าไปยังเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระบอกสู บ หรื อพู่กนั ลม ต้องมี
การดักและกรองสิ่ งที่ปนมากับอากาศ ซึ่งได้แก่ ฝุ่ นละออง สิ่ งสกปรกจากภายในท่อ และนํ้ามันหล่อลื่นเสี ยก่อน
โดยใช้อุปกรณ์กรองละอองนํ้าและฝุ่ น (Filter)
5.3.1 การติดตั้งเครื่ องอัดอากาศแบบรวมศูนย์ กบั แบบกระจาย
การติดตั้งเครื่ องอัดอากาศแบบรวมศูนย์ เพื่อจ่ายอากาศอัดไปทัว่ โรงงานตามท่อ ในกรณี ที่ใช้เครื่ องอัดอากาศที่มี
Capacity สู ง ค่ากําลังขับจําเพาะ (ความสิ้ นเปลืองกําลังขับต่อปริ มาณอากาศหนึ่ งหน่ วย, FAD) จะยิ่งลดลง
ดังนั้นจึงควรติดตั้งเครื่ องอัดอากาศที่มี Capacity สู งๆ จํานวนน้ อยเครื่ องจะดีกว่ าการติดตั้งเครื่ องที่มี Capacity
ที่น้อยกว่ าจํานวนมาก อย่างไรก็ตามการติดตั้งแบบนี้จะเดินเครื่ องด้วยความดันสู งสุ ดที่ตอ้ งการภายในช่วงเวลา
หนึ่ง ดังนั้นในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ความดันสู งจะไม่ประหยัดพลังงาน
กรณี ที่ติดตั้งเครื่ องอัดอากาศกระจายในแต่ละจุดที่ตอ้ งการอากาศอัด เครื่ องอัดอากาศที่ใช้จะมี Capacity ตํ่า
กําลังขับจําเพาะจึงมีค่าตํ่า อนึ่งการติดตั้งแบบกระจายจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสู งกว่าการติดตั้งแบบรวมศูนย์
แต่จะสามารถเดินเครื่ องด้วยความดันอากาศที่เหมาะสม ทําให้ไม่เกิดการสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
5.3.2 การควบคุมการทํางานของเครื่ องอัดอากาศ
เครื่ องอัดอากาศส่ วนใหญ่ที่ใช้งานอยู่จะทํางานตํ่ากว่าพิกดั โดยเป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะต้อง
ทํา งานแปรผัน ไปตามความต้อ งการในแต่ ล ะวัน การควบคุ ม การทํ า งานของเครื่ อ งอั ด อากาศอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพโดยการปิ ดเครื่ องเมื่อไม่มีความจําเป็ นต้องใช้งาน จะสามารถทําให้ ประหยัดค่ าใช้ จ่ ายได้ ประมาณ
5 – 20 % ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่ งมีหลักเกณฑ์การควบคุมเครื่ องอัดอากาศ 3 หลักเกณฑ์ ที่ควร
คํานึงถึงคือ
1. การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแยกแต่ละเครื่ อง
2. การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแบบหลายเครื่ อง
3. การควบคุมระบบโดยรวม
5.3.2.1 การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแยกแต่ ละเครื่ อง
เครื่ องอัดอากาศมีหลากหลายรู ปแบบและมีวิธีการควบคุมจํานวนมาก โดยรู ปแบบการควบคุมเครื่ องอัดอากาศที่
นิยมใช้มากที่สุดคือ
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การเปิ ด/ปิ ด ส่สวนใหญ่ใช้กบั เครื่ องขนาดเล็ก
มีภาระ/ปลดภภาระ (On-Linne/Off-Line)
ลดโหลด (Unnloading) ใช้กักบั เครื่ องอัดอาากาศแบบลูกสู บ
แบบมอดูเลติติ้ง (Modulating)

กาารควบคุมเครื่ องอั
อ ดอากาศแยยกแต่ ละเครื่ อง
1. ระบบเปิ ด/ปิปิ ดอัตโนมัติ (AAutomatic Staart/Stop) ของเครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ เวนและสกรู
สําาหรับเครื่ องอัดอากาศที
ด
่มีอตั ราการผลิตอากาศน้อยกว่า 10
1 ลิตรต่อวินาที
า มอเตอร์ขอองเครื่ องอัดอากกาศจะหยุด
เมื่อไม่ตอ้ งการใใช้งาน จะเปิ ดเมื่อมีการทํางานนโดยมีการใช้ช้พลังงานคงที่ ณ ระดับความมดันปกติ และเมื่อปิ ดการ
ใช้ช้พลังงานจะเท่ท่ากับศูนย์ อย่างไรก็ตามอาจเกิดปัญหา เช่น เมื่อมีโหลดตตํ่ากว่าพิกดั ทํา ให้เครื่ องต้องทํางานและ
หยยุดบ่อยๆ ดังนั้ นั วิธีน้ ีจึงไม่เหมาะที
ห ่จะนําไไปใช้กบั เครื่ องอั
ง ดอากาศขนาาดใหญ่
กาารควบคุมแบบบปิ ดเปิ ดต้องติติดตั้งถังเก็บอาากาศหรื อใช้ระบบท่
ะ อที่สามารถรองรับปริริ มาณอากาศมมากๆได้ ซึ่ ง
จะะสามารถช่วยปป้องกันการเปิ ดและการปิ ดเเครื่ องอัดอากาาศบ่อยๆ ข้อเสีสี ยของระบบนีนี้ คือการควบคุคุมรอบของ
กาารทํางานที่มีโหลด/ไม่
ห
มีโหลลด ซึ่งจะต้องทํทําให้มีความดันแตกต่
น
างกันประมาณ
ป
0.5 บบาร์
2. ระบบควบคคุมแบบมีภาระะ/ปลดภาระ (OOn-Line/Off-LLine) ของเครื่องอั
อ ดอากาศแบบบลูกสู บ เวนและสกรู
เครืื่ องอัดอากาศศแบบลูกสู บ เววนและสกรู ส่ วนมากจะใช้ระบบควบคุมแบบมีภาระ/ปปลดภาระ (Onn-Line/OffLiine) เมื่อมีการออัดอากาศเครื่ องจะทํ
อ างานใกกล้เคียงกับอัตราการใช้
ร
พลังงานจริ
ง ง แต่เมื่ออความต้องการอากาศอัด
ง เป็ นแบบปปลดภาระ (Offf-Line) ซึ่ งจะใใช้พลังงาน
ได้ด้ตามต้องการ เครื่ องอัดอากาศจะยังทํางานนอย่างต่อเนื่องแต่
น้ออยลง ในรู ปที่ 5.3-1 แสดงใให้เห็นถึงการคควบคุมแบบมีภาระ/ปลดภารระ โดยขณะปปลดภาระจะใช้ช้พลังไฟฟ้า
ปรระมาณ 30% ของพลั
ข
งไฟฟ้าพิ
า กดั และยังแแสดงให้เห็นถึงอัตราเฉลี่ยของความต้องกการพลังงานไฟฟฟ้าที่ภาระ
โหหลดเฉพาะต่างๆ
ง เช่นมีภาระะ 50% ต้นทุนกการผลิตลมปรระมาณ 171,0002 บาท/100 cffm/ปี ถ้าปลดภภาระเครื่ อง
อัดดอากาศจะทํางานตั
ง วเปล่าที่ 100% ทําให้ตต้นทุนจะประมาณ 131,5400 บาท/100 cfm
fm/ปี นัน่ หมายยความว่า มี
คววามเป็ นไปได้ทีท่ีจะประหยัดพลั
พ งงานในระหหว่างการทํางาานโดยสัมพันธ์ธกนั กับวงจรขของมอเตอร์

รู ปที่ 5.33-1 การเปรี ยบเที
ย ยบค่าใช้จจ่่ ายที่โหลดในแต่ละสภาวะขของเครื่ องอัดออากาศแบบโรตตารี่
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ภายใต้การควบบคุมแบบมีภาระและปลดภาาระ (On-line/O
Off line)

รู ปที่ 55.3-2 การมีภารระโหลดบางสส่ วนเมื่อใช้ระบบบควบคุมแบบบมีภาระและปปลดภาระ (Onn-line/Off line))
วิธีการคววบคุมเครื่ องอัดอากาศทํ
ด
าโดยยการเปิ ดวาล์ววที่ท่อทางเข้าของอากาศ
ข
(Suuction line) กับั เครื่ องอัดอากาศ
แบบลูกสูสบบางรุ่ น จะททําให้มีผลต่อการปลดภาระ
ก
สําหรับเครื่ องอั
ง ดอากาศแบบสกรู และแบบบโรตารี่ เวน จะมี
จ
ระบบฉี ดนนํ้ามันหล่อลื่นเพื
น ่อรักษาระดัดับความดัน ซึ่งงจะทําให้มีการใช้พลังงานในช่วงไม่มีภารระโหลดประมมาณ
30-40 % ขของโหลดเต็มพิ
ม กดั
การใช้ Onn-Line/Off-Liine ควบคุมการรไหลที่ท่อขาเเข้าของเครื่ องอัดอากาศแบบบสกรู ชนิดไม่มมีี น้ าํ มัน (Oil free)
f
ซึ่ งการทําางานของเครื่ องอัดอากาศแบบบไม่มีน้ าํ มันสส่ วนใหญ่จะทํทํางานแบบ 2 ขั้นตอน ในขั้นั ตอนแรกจะเเป็ น
การควบคุคุมอัตราการไหหล โดยในขั้นตอนที่ 2 จะนํนําอากาศไหลเเวียนกลับมาทีท่่ อทางเข้าเพื่ออลดอุณหภูมทีิท่ชี ุด
หล่อเย็น ซึ่ งวิธีน้ ีจะลดกการใช้พลังงานนได้แต่นอ้ ยกว่ว่าเครื่ องอัดอากกาศแบบโรตารี่ ีและแบบสก รู ชนิดใช้น้ าํ มัน
การควบคคุมแบบมีภาระะ/ปลดภาระและแบบอัตโนนมัติ (On-Liine/Off-Line+Auto) สวิตซซ์ปิดมอเตอร์โดย
โ
อัตโนมัติเมื่อเครื่ องทํางานโดยไม่
ง
มีโหลดตามที
ห
่ผใู ้ ชช้กาํ หนดโดยตตั้งระยะเวลาไว้ เช่น 10 นาทที, 20 นาที หรื
หอ
มากกว่านี้ (ซึ่ งจะกําหนนดเป็ นตัวเลขเเช่น 1/6 , 2//6 และอื่นๆเเป็ นต้น เลขส่วนจะเป็
ว
น 6 หมายถึง 60 นาที
น
สําหรับเลลขเศษ 1,2 หมายถึงช่วงเวลาาปลดโหลดเท่ ากับ 10 นาที หรื อ 20 นาที เป็ นต้น เมื่อคครบเวลาเครื่ องอั
งด
อากาศก็จะหยุดการทํางานอย่
ง งอัตโนมมัติ) และเครื่ องงจะเปิ ดใหม่เมื่อต้องการอากกาศอัด
า
มด้วยวิ
ย ธีน้ ีจะสัมพันนธ์กบั การเปิ ด/ปิ ด
การทํางานนของเครื่ องอัดั อากาศโดยมีมีโหลดไม่เต็มพพิกดั ภายใต้การควบคุ
ของเครื่ อองอัดอากาศแบบลู กสู บ แลละมี การหยุด/เเริ่ มเดิ นเครื่ องแบบอั
ง
ตโนมัตั ิ ทาํ ให้สามา รถนําระบบซซอฟ
สตาร์ ทเตอร์ (Soft Staarter) หรื อการเริ่ มเดินเครื่ อองแบบนุ่มนวลลมาใช้กบั มอเตอร์ เมื่อจําเป็ นนต้องเปิ ดและะปิ ด
เครื่ องบ่อยๆ ซึ่งวิธีน้ ีจะทําให้สามารถถประหยัดพลังงงานเช่นกัน
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รู ปที่ 5.3-3 การควบคุมการรทํางานโดยมีภาระโหลดบาง
ภ
งส่ วนด้วยวิธีมมอดูเลติ้ง

รู ปที่ 5.3-4 การทํ
ก างานที่โหหลดเต็มพิกดั ของเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนนเหวี่ยง

รู ปที่ 5.3-5 กาารทํางานที่มีโหหลดบางส่ วนของเครื่ องอัดอากาศแบบหม
อ
มุนเหวี่ยง
5-13

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบอากาศอัด

3. การควบคุมแบบหลายขั้นตอน (Clearance Pocket Unloading) ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ
การทํางานที่มีภาระโหลดพิกดั จะคล้ายๆ กับการควบคุมแบบ On-Line/Off-Line ที่ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศแบบ
ลูกสู บ แต่จะสามารถปรับปริ มาณอากาศได้ถึง 5 ระดับคือ 100% -75% -50% -25% และ 0% ดังแสดงให้เห็น
อยูใ่ นรู ปที่ 5.10 อย่างไรก็ตาม วิธีน้ ีจะมีประสิ ทธิภาพตํ่า
4. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งโดยการหมุนวาล์ว (Modulating-by Turn Valve) สําหรับเครื่ องอัดอากาศแบบ
สกรู ชนิดฉี ดนํ้ามัน
โดยการเปิ ดทางเข้า(ท่อย่อย)เพื่อทําให้อากาศส่ วนเกินไหลย้อนกลับไปยังท่อทางเข้าเครื่ องอัดอากาศ ในทาง
ปฏิบตั ิ พบว่าวิธีการนี้จะมีประสิ ทธิ ภาพคล้ายกันกับการควบคุมแบบ On-Line/Off-Line อย่างไรก็ตาม ระบบ
นี้ ทาํ ให้สามารถควบคุมความดันแตกต่างภายในได้ 0.1 บาร์ ตลอดระยะเวลาที่ควบคุมด้วยวิธีมอดูเลติ้ง
(Modulating)
5. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งด้วยคันบังคับการไหลที่ทางเข้า (Modulating - byInlet Throttling) สําหรับ
เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ เวนและสกรู
เครื่ อ งอัด อากาศแบบลู ก สู บ เวนและสกรู สามารถควบคุ ม ได้โ ดยการใช้ก ารควบคุ ม แบบ มอดู เ ลติ้ ง
Modulating) ด้วยวาล์วควบคุมการไหลหรื อการควบคุมโดยใช้ Throttling Valve ( ปรับปริ มาณอากาศ ที่
ทางเข้า ) วิธีน้ ีนาํ มาใช้กบั การเปลี่ยนแปลงช่องทางไหลโดยยอมให้อากาศบางส่ วนไหลเข้ามาที่ท่อทางเข้า ทํา
ให้ระบบมีความดันเพิม่ ขึ้น เพื่อทําให้อากาศที่ผลิตจากเครื่ องลดลง ข้อดีของวิธีน้ ีสามารถรักษาระดับความดัน
ภายในให้มีความแตกต่างกันน้อยมากถ้ามีการควบคุมการไหลอย่างต่อเนื่ องจะทําให้ความดันที่ท่อทางเข้า
ลดลง และอัตราส่ วนของการอัดอากาศเพิ่มขึ้น ทําให้มีความต้องการใช้พลังงานตํ่า (เมื่อมีภาระโหลดตํ่ากว่า
พิกดั แต่จะสู งมากกว่าการควบคุมแบบ On-Line/Off-Line)
จากการที่อตั ราส่ วนการอัดเพิ่มขึ้น เป็ นผลให้อุณหภูมิของอากาศที่ส่งจ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงปั ญหา
นี้ วิธีมอดูเลติ้งจะควบคุมอากาศให้ไหลผ่านได้ประมาณ 50% ในขณะที่พลังงานลดลง จะสามารถทําให้
อากาศอัดเพิ่มขึ้น 75 % ซึ่ งวิธีควบคุมการไหลของอากาศอัดที่ผลิตได้วิธีน้ ี จะมีประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่าการ
ควบคุมแบบ On-Line/Off-Line และจะนํามาใช้ได้กบั เครื่ องอัดอากาศที่มีภาระโหลดสู งเท่านั้น
สําหรับเครื่ องอัดอากาศแบบสกรู ชนิ ดฉี ดนํ้ามันจะสามารถกําจัดความร้อนส่ วนเกินออกจากนํ้ามันได้ วิธีมอ
ดูเลติ้งจะสามารถนําไปใช้ได้กบั เครื่ องที่มีภาระโหลดตํ่าๆ แต่ไม่ค่อยจะมีประสิ ทธิภาพมากนัก
6. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งด้วยคันบังคับการไหลที่ทางเข้า (Modulating-by Inlet Throttling) ร่ วมกับการ
ควบคุมแบบ On-Line/Off-Line สําหรับเครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ เวนและสกรู
การเลือกวิธีการควบคุมแบบมอดูเลติ้ง หรื อควบคุมแบบ On-line/Off-Line การควบคุมมอดูเลติ้งจะไม่ใช้กบั
การทํางานที่มีโหลดตํ่ากว่า 70% ระบบนี้จะมีความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการควบคุมด้วยมือ
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7. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งด้วยวาล์วที่ท่อด้านดูด (Modulating-by Suction Valve) ที่ไม่มีโหลดใช้เฉพาะ
เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ
การทํางานของวาล์วที่ท่อด้านดูด จะสามารถปรับเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยการควบคุมระยะเวลา
การเปิ ดวาล์ว ซึ่ งวิธีน้ ี สามารถที่จะนํามาควบคุมจังหวะการเปิ ดให้นอ้ ยลงจากภาวะที่ไร้ภาระจนถึงภาวะที่มี
ภาระโหลดเต็มพิกดั
8. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งด้วยวาล์วควบคุมการไหลที่ทางเข้าร่ วมกับท่อบายพาส (Modulating-by Inlet
Throttle with Bypass) ใช้เฉพาะเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง
เครื่ องอัดอากาศแบบไดนามิก (Dynamic) จะถูกออกแบบให้ทาํ งานเปลี่ ยนแปลงอย่างฉับพลันเนื่ องจาก
อุณหภูมิสูง และความดันตํ่าในแต่ละวัน การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันแสดงให้เห็นอยูใ่ นรู ปที่ 5.3-4 รวมทั้ง
การไหลย้อนกลับของอากาศทันทีทนั ใดภายในเครื่ องอัดอากาศ และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เหตุการณ์ดงั กล่าว
เกิดขึ้นในระหว่างการทํางานปกติ ซึ่ งจะทําให้มีความต้องการพลังงานที่มีภาระโหลดเต็มพิกดั เพิ่มขึ้น เพื่อทํา
ให้อากาศที่ทางเข้ามีความหนาแน่นสู งขึ้น
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยงที่มีโหลดตํ่ากว่าพิกดั ได้แสดงในรู ปที่ 5.3-5
โดยใช้วิธีการควบคุมแบบต่างๆ
9. การควบคุมอากาศด้วยครี บนําร่ องที่ทางเข้ากับบายพาส (Inlet Guide Vanes with Atmospheric Bypass)
ใช้เฉพาะเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง
การควบคุมอากาศด้วยครี บนําร่ องที่ทางเข้า (Inlet Guide Vanes) นั้น จะเป็ นใบพัดชนิดปรับมุมได้ที่ติดตั้งอยูท่ ี่
ท่อทางด้านดูดของเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง การควบคุมวิธีน้ ีนิยมนํามาใช้มากกว่าการควบคุมการไหล
ที่ท่อทางเข้า ซึ่ งจะทําให้การทํางานที่มีโหลดพิกดั มีประสิ ทธิภาพมากกว่า
10. การควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic Dual Control) ใช้เฉพาะเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง
การควบคุมวิธีน้ ี จะใช้วิธีการเดียวกับ Modulating + on-Line/off-Line ซึ่ งจะทําให้การใช้พลังงานลดลงแต่
ข้อเสี ยของการควบคุม Automatic Dual control ก็คือจะมีความแตกต่างของความดันเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5 บาร์
ระหว่างการทํางานที่มีโหลดตํ่า
11. การควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์เครื่ องอัดอากาศ
การใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบ (Variable speed control) เป็ นวิธีควบคุมเครื่ องอัดอากาศวิธีใหม่ ซึ่ งจะทํา
ให้ขอบเขตการควบคุมกว้างขึ้น ( ลดลงได้ถึง 20 % ของกําลังการผลิต ) สามารถผลิตอากาศอัดได้สอดคล้อง
กับความต้องการ เป็ นวิธีที่เหมาะกับเครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ แบบโรตารี่ เวน และสกรู
อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบจะทําให้ควบคุมระบบอัดอากาศได้ดีข้ ึนและความดันมีค่าเฉลี่ยตํ่าลง
ตัวอย่างเช่น ถ้าความดันลดลง 0.5 บาร์ จะทําให้ประหยัดได้ 3 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงาน
การใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบ จะเหมาะกับเครื่ องอัดอากาศที่มีโหลดบางส่ วนที่มีช่วงระยะเวลานานๆ
แต่จะไม่เหมาะกับเครื่ องอัดอากาศที่มีโหลดเต็มพิกดั เพราะไม่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งการควบคุม
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ความเร็ วรรอบของเครื่ องอั
ง ดอากาศในขขณะนี้จะนิยมนํามาใช้กบั เครื่ื องอัดอากาศแบบสกรู
อุปกรณ์ควบคุมความเร็รวรอบมอเตอร์ร์ของเครื่ องอัดดอากาศจะสามมารถนํามาใช้ประโยชน์
ป
ได้ท้ ังกับมอเตอร์
M และมออเตอร์ความต้านทานแม่เหล็ก (Reluctancee Motor)
ไฟฟ้าแบบบเหนี่ยวนํา (AAc Induction Motor)

รู ปที่ 5.3-6 การใช้อุปกรณ์ควบคุมคววามเร็ ว ควบคุมมการผลิตอากาศอัดเปรี ยบเทีทียบกับการคววบคุมวิธีอื่น ๆ
5.3.2.2 การควบคุมเครื่ องอั
อ ดอากาศแบบบหลายเครื่ อง (Multiple Compressor Control)
โรงงานส่ ววนใหญ่จะมีเครื
ค ่ องอัดอากาาศมากกว่า 1 เครื่ อง เพื่อให้
อ ทาํ งานร่ วมกั
ว นอย่างดี ททีี ่สุด การจัดลําดับ
หมุนเวียน ให้เครื่ องอัดอากาศทํ
อ
างาน จะทําให้แต่ลละเครื่ องเสื่ อมสภาพเท่
ม
ากัน และยังมี คว ามเป็ นไปได้้ที่จะ
ไ มีประสิ ทธิภาพ
ภ
วิธีการรควบคุ มแบบบอัตโนมัติที่เหมาะกั
ห
บการ ควบคุ ม เครื่ องอัด
หลีกเลี่ยงกการใช้เครื่ องที่ไม่
อากาศที่ติดดตั้งหลายๆเครืรื่ องที่นิยมใช้กนั อยูท่ วั่ ไปมี 2 วิธี คือ
 การคววบคุมความดันตามลํ
น
าดับขั้น (Cascade preessure control))
 การคววบคุมด้วยอิเล็กทรอนิ
ก
กส์ (Ellectronic Conttrol)

การควบคุคุมเครื่ องอัดอาากาศแบบหลายเครื่ อง (Multtiple Compreessor Control)
1. การควบคุมความดันตามลําดับขั้น (Cascade presssure control)
จากวิธีกาารควบคุมอย่างง่ายๆ นี้ เป็ นกการควบคุมบนนพื้นฐานของงสวิตซ์ควบคุมความดั
ม
นของงเครื่ องอัดอากกาศ
โดยปกติสสวิตซ์ควบคุมความดั
ม
นหรื อทรานส์
อ
ดิวเซซอร์ จะติดตั้งอยู
อ ่ในห้องเครื่ องของโรงงาน
อ
นทําให้ได้รับการ
ตอบสนอองต่อการควบบคุมอย่างมาก แม้จะเป็ นสถถานที่ที่อยู่ไกลลถึงปลายสุ ดของเครื
ข
อข่ายกการส่ งจ่ายอากกาศ
่า มีความดันอากาศสู
อย่างไรก็ตาม ควรนํามาใช้อย่างระมัดั ระวังเพื่อทํา ให้มนั่ ใจได้วาไม่
น
งเกินนความจําเป็ นโดย
โ
ให้เพียงพพอกับความดันตกในระบบท่อและการปรับบปรุ งคุณภาพขของอากาศ
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จาากรู ปที่ 5.3-7 แสดงการทํางานของเครื่ องออัดอากาศเครื่ องที
อ ่ 1 "เครื่ องสสําคัญที่สุด" ที่ กาํ หนดให้มความดั
ีค นสู ง
่
ที่สสุ ดสําหรับควาามต้องการอากกาศตํ่าๆ ซึ่งถ้ามีความต้องกาารอากาศเพิ่มขึ้ น ความดันจะะลดลงนําไปสูสการทํ
างาน
ขอองเครื่ องที่ 2
ที่ออนไลลน์อยูแ่ ละส่ งไไปยังเครื่ องต่อๆ
อ ไปจนกระททัง่ ถึงระดับคววามต้องการอาากาศสู งสุ ด
สําาหรับเครื่ องอัดอากาศทั
ด
้ ง 4 เครื่ อง

รู ปที่ 5.3-7 ตัวอย่างวิธีการควบคุมตามลําดั
า บขั้น
เครืื่ องอัดอากาศแต่ละเครื่ องจะะกําหนดความมดันแตกต่าง (P1) ของโหลด ในรู ปปที่ 5.3-7 จะะมีความดัน
แตตกต่าง 0.5 บาาร์ แต่ละขั้นจําเป็ นจะต้องรักกษาระดับความดันน้อยที่สุดไว้
ด หากไม่สาามารถทําให้เกิดความดัน
สออดคล้องกับคววามต้องการอาากาศอัด ก็อาจจต้องใช้วิธีกาํ หนดความดั
ห
นสู งที่ระดับความมต้องการตํ่า แต่
แ วิธีน้ ีควร
นําามาใช้อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าควาามดันที่กาํ หนดด อยูภ่ ายในนขีดจํากัดของ อัตราการผลิตอากาศของ
ต
เครืื่ องอัดอากาศ

2. การควบคุมด้วยอิ
ว เล็กทรอนิกส์ (Electroniic Control)
กาารควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์สสามารถนํามาาใช้กบั การควบคุมตามลําดับขั
บ ้ น โดยการรรวมความดันและความ
แ
ต้อองการอากาศทีที่สมั พันธ์กบั สััญญาณ ควรหหลีกเลี่ยงการกําหนดความดั
า
นคงที
น ่ ซึ่งความมดันที่เกิดขึ้นจากวิ
จ ธีน้ ีจะ
สออดคล้องกับคววามต้องการอาากาศอัด และออาจมีความดันตํต่าเกิดขึ้น(ระหหว่างช่วงเย็นแลละสุ ดสัปดาห์์) การ
ตรรวจวัดอัตรากาารเปลี่ยนแปลงงความดัน สามมารถนํามาคาดดการณ์ระยะเววลาการเปลี่ยนนแปลงที่เกิดขึ้นได้
น
โดดยประมาณการความต้องการอากาศอัดขอองเครื่ องอัดอากกาศล่วงหน้าใหม่ และจากนันั้ นจึงทําการหยยุดเครื่ อง
เพืพื่อหลีกเลี่ยงการสู ญเสี ยพลังงานในช่
ง
วงไม่มมีี โหลด
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รู ปที่ 5.3-8 การลลดความดันอย่ย่างเหมาะสมกับั ความต้องกาารของพื้นที่
โดยใช้วิธีการคววบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
สามารถใใช้วิธีการควบคคุมแบบไมโครรโพรเซสเซอร์ร์ข้นั
การควบคุคุมความแตกต่างของความดันั แต่ละรอบ
พื้นฐาน ((Microprocesssor based conntrol) แล้วลดดความดันของรระบบที่ยอมรับได้
บ จะสามา รถทําให้ประหหยัด
พลังงานไได้ ดังแสดงในนรู ปที่ 5.3-8

5.3.2.3 การรควบคุมระบบบโดยรวม (Ovverall System Control)
โดยทั่ว ไปประบบควบคุ มที่ มี ค วามซับซ้
บ อ นมากจะะสามารถยืดหยุ
ห ่น และประะหยัด ได้ม ากขึขึ้ น แต่ บ่ อ ยครั้ งที่
จําเป็ นต้องระมัดระวังถึงระดับความต้องการอากาศข
อ
ของระบบทั้งหมด
ห บางระดับจะต้
บ องติดตามมตรวจวัดผลก็ก็เพื่อ
ทํา ให้ม นั่ ใใจว่า ทํา งานถูถู ก ต้อ งอย่า งตต่ อ เนื่ อ ง และเเชื่ อ มต่ อ กับ ร ะบบการจัดการอาคารสํ
ก
า นนัก งาน (Buillding
Managemeent system) ซึ่งเป็
ง น วิธีการทีสมบู
่ รณ์ของกการทําให้บรรลลุความสําเร็ จของวิ
ข ธีน้ ี
การควบคุคุมระบบโดยรวม (Overall System
S
Contrrol)
1. การควบคุมอย่างง่าย
- ระบบจจําเป็ นต้องสัมพั
พนธ์กนั กับพืนที
้น ่ควบคุมที่ไมม่ซบั ซ้อน และยอมให้บางสส่ วนของระบบบหยุดการทํางาานเมื่อ
ไม่ใช้งานน
- การคควบคุมด้วยสวิวิตซ์เวลาอย่างง่ายๆ เป็ นรู ปแแบบพื้นฐานทีที่นิยมนํามาใช้ช้กนั มากที่สุดขของการควบคุมตาม
เวลาที่ ก าําหนด ซึ่ ง สามมารถนํามาใช้้กับ จุ ด ที่ มี การรเปลี่ ย นแปลงงของการผลิตอากาศที
ต
่ อ ยู่ไไกลออกไปเมืมื่ อ ไม่
จําเป็ นต้องใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาาน
2. การควบคุมแบบรวมศูนย์ (Integratted Control)
การควบคคุมแบบรวมศูนย์อาจนํามาบบรรจุเป็ นส่ วนนหนึ่ งของระบบบการจัดการอาคาร (Buildding Manageement
system) สามารถนํามาใช้เป็ นเครื่ องติ
ง ดตามผลปฏิฏิบตั ิงานในโรรงงาน ความต้อ้ งการอากาศศอัด การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและะอื่นๆแล้ว ยังสามารถนํามาาแสดงให้เห็นนถึงความต้องกการ การบํารุ งรักษาบนพื้นฐฐานของชัว่ โมมงการ
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ทําางานหรื อสภาวะของการติดตามผลได้อีกททาง
สัญ
ญญาณเตือนภัยั สามารถนํามาใช้
ม เพื่อแสดงงความผิดปกติติที่เกิดขึ้นหรื อเกินขอบเขตเงืงื่อนไขของโรรงงาน และยัง
สาามารถนํามาใชช้ประโยชน์กบระบบสารสน
บั
นเทศเพื่อการจัจัดการด้านพลังั งาน และบ่อ ยครั้งสามารถถนํามาใช้บ่งชี้
ถึงงปัญหาที่เคยเกิกิดขึ้นมาก่อน รู ปที่ 5.3-9 แสสดงให้เห็นถึงตัตวอย่างของกาารติดตั้งระบบบควบคุมแบบรรวมศูนย์

รูปที
ป ่ 5.3-9 ตัวอ ย่างการติดตั้งระบบควบคุ
ร
มแบบรวมศู
แ
นย์ ์
5.4 ปัจจัยทีม่ ีผลตต่ อประสิ ทธิภาพพลั
า งงานขอองเครื่ องอัดอากาศ
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอัดอากกาศ
กําลังขับเคลื่อนตตามทฤษฎี ของงเครื่ องอัดอากกาศ จะมีความมซับซ้อนเล็กน้นอย ในกรณี ขของการอัดแบบบไม่ถ่ายเท
ควาามร้อน (Isentrropic Process) ความสัมพันธ์ระหว่างความมดันก๊าซกับปริริ มาตร ดังนี้
pvv = ค่ าคงทีที่
โดยย κ คือ Specifiic heat ratio (AAdiabatic indeex) = ความร้อนจํ
น าเพาะที่ความมดันคงที่ / ควาามร้อนจําเพาะที่ปริ มาตรคงทีที่
จากความสัมพั
พนธ์ดงั กล่าว กํกาลังขับเคลื่อนนตามทฤษฎี P [kW] เพื่อทําการอัดปริ มาาณลม Q [m3/min]
/
ตั้งแต่
จ ง P2 [Pa] จะเท่ากับ
ควาามดัน P1 [Pa] จนถึ

ดังนนั้น หากให้ผลคู
ล ณของประสิสิ ทธิ ภาพเชิงกลลและประสิ ทธิ ภาพการถ่ายเทความร้
ย
อนเเท่ากับ η [%
%] และให้
Tolerance เท่ากับ α จะได้กาํ ลังั ขาออกที่ใช้ใในมอเตอร์ Pm เท่ากัน
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5.5 การตรวจสอบการทํางานและประสิ ทธิภาพพลังงานของเครื่ องอัดอากาศ
การใช้เครื่ องอัดอากาศภายหลังการออกแบบและติดตั้ง จําเป็ นต้องมีการตรวจสอบและบํารุ งรักษาอยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่องเป็ นประจําเพื่อให้เครื่ องอัดอากาศทํางานอย่างปกติและมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อมูลและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการตรวจวัดเครื่ องอัดอากาศ
5.5.1 ข้ อมูลทีส่ ําคัญทีค่ วรตรวจวัด
ข้อมูลในระบบอากาศอัดที่ตอ้ งตรวจวัด จะประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลการใช้งานจริ ง โดยข้อมูลที่
สําคัญ มีดงั นี้
1. สํารวจข้อมูลเบื้องต้นของเครื่ องอัดอากาศ
2. สํารวจระบบและการเปิ ดใช้งานจริ ง
3. ตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ้า
4. สํารวจค่าความดันของอากาศ
5. สํารวจขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อและการเดินท่อ
5.5.1.1 การสํ ารวจข้ อมูลเบื้องต้ นของเครื่ องอัดอากาศ
ขั้นตอนแรกในการรวบรวมข้อมูล คือการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของเครื่ องอัดอากาศ เพื่อให้ทราบถึง Spec ของ
เครื่ องที่มีการใช้งาน และข้อมูลประสิ ทธิภาพจากผูผ้ ลิต ซึ่งควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
 ชนิดของเครื่ องอัดอากาศที่ใช้งาน ว่าเป็ นแบบ Centrifugal หรื อ Rotary Screw หรื อ แบบลูกสู บ เป็ นต้น
 ขนาดของเครื่ องอัดอากาศ เช่น พิกดั กําลังไฟฟ้าของมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ พิกดั อัตราการไหลของอากาศ
ที่พิกดั ความดันที่ผลิตได้ พิกดั แรงดัน
 จํานวน และยีห่ อ้ ของเครื่ องอัดอากาศที่ใช้งาน
5.5.1.2 การสํ ารวจระบบและการเปิ ดใช้ งานจริง
เพื่อให้ทราบสภาพและลักษณะการใช้งาน และการเดินเครื่ องอัดอากาศ ควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
 แผนผังการจัดวางเครื่ องอัดอากาศ และระยะเวลาการใช้งานแต่ละเครื่ อง
 เวลาการเปิ ด - ปิ ด เครื่ องอัดอากาศ (ชัว่ โมงการทํางาน/วัน)
5.5.1.3 การตรวจวัดค่ ากําลังไฟฟ้ า
เพื่อให้ทราบค่ากําลังไฟฟ้าที่พดั ลมใช้งาน ซึ่งควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
 แรงดันไฟฟ้า (Volt)
 กระแสไฟฟ้า (Amps)
 Power Factor
 กําลังไฟฟ้า (kW)
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5.5.2 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ สําหรับการตรวจวัด
5.5.2.1 ประเภทและชนิดเครื่ องมือวัดทีใ่ ช้
ประเภทและชนิดของเครื่ องมือวัดที่อาจใช้ในระบบพัดลมเป็ นประจํา สรุ ปได้ดงั นี้
5.5.2.1.1 ประเภทเครื่ องมือวัดด้ านไฟฟ้ าทัว่ ไป ได้แก่
ก) เครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้าหรื อโวลต์มิเตอร์
ข) เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าหรื อแอมป์ มิเตอร์
ค) เครื่ องวัดกําลังไฟฟ้าหรื อวัตต์มิเตอร์
ง) เครื่ องมือตรวจวัดและบันทึกพลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
จ) เครื่ องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟ้าหรื อเพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ (P.F. meter) สําหรับทั้งระบบกระแสตรง
(DC) และกระแสสลับ (AC)
เครื่ องมือวัดเหล่านี้ ควรเป็ นแบบพกพาได้ (Portable) และใช้งานง่าย เช่น เป็ นประเภทหนีบ หรื อคล้องกับ
สายไฟ ซึ่งในปัจจุบนั เครื่ องมือวัดไฟฟ้าแบบพกพาจะสามารถวัดได้ท้ งั แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กําลังไฟฟ้า
และตัวประกอบกําลังไฟฟ้าในเครื่ องเดียวกันโดยสามารถดูภาพตัวอย่างของเครื่ องมือวัดด้านไฟฟ้าเหล่านี้ได้ใน
ตอนที่ 2 บทที่ 1
5.5.2.1.2 ประเภทเครื่ องมือวัดด้ านความร้ อน ได้แก่
ก) เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วดั อุณหภูมิบรรยากาศ อุณหภูมิผวิ แบบสัมผัส
ข) เครื่ องวัดความชื้นบรรยากาศ
ค) เครื่ องวัดความเร็ วและอัตราการไหลของก๊าซและของเหลว
ง) เครื่ องมือวัดความดัน
โดยสามารถดูภาพตัวอย่างของเครื่ องมือวัดด้านความร้อนเหล่านี้ได้ในตอนที่ 3 บทที่ 1
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5.6 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในระบบอากาศอัด
ระบบอัดอากาศมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท แต่ละโรงงานจําเป็ นต้องออกแบบระบบที่ดี การ
เลือกใช้ประเภทและขนาดให้เหมาะสม ขนาดของถังเก็บอากาศมีปริ มาณที่เพียงพอกับลักษณะงาน ขนาดของ
ท่อเมนต้องโตพอที่จะทําให้ความเร็ วของอากาศไม่สูงเกินไปจนทําให้เสี ยความดัน และสามารถแยกคอนเดน
เสทได้ดี หมัน่ ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศอัดอย่างสมํ่าเสมอ เข้าใจถึงหลักการทํางานตลอดจนการใช้
อากาศอัดให้เหมาะสมกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ และ การใช้งานและการบํารุ งรักษาที่ดี จะช่วยลดต้นทุน
การผลิตลงได้ เกิดความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจและยังเป็ นการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย
แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในระบบอากาศอัดทีใ่ ช้ งานในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทําได้ ทาํ ได้ ดงั ต่ อไปนี้
1. ลดอุณหภูมิอากาศขาเข้าเพื่อช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทําความเย็น (Cooling Effect) ของอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน (Intercooler)
2. ปรับตั้งความดันลมของเครื่ องอัดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3. เลือกใช้เครื่ องอัดอากาศและระบบที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
4. ป้องกันการรั่วของลมจากจุดต่าง ๆ ของระบบ และจากตัวเครื่ องอัดอากาศเอง
5. บริ หารการใช้เครื่ องอัดอากาศและระบบให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
ประเด็นสํ าคัญในการอนุรักษ์ พลังงานของระบบอากาศอัด
(1) คํานวณต้นทุนของอากาศอัด [บาท/m3] แล้วใช้ตน้ ทุนนี้ในการคํานวณค่าใช้จ่ายตามปริ มาณความสิ้ นเปลือง
อากาศของอุปกรณ์ที่ทาํ งานด้วยอากาศอัด ในจํานวนต้นทุนนี้จะมีค่าไฟฟ้าของเครื่ องอัดอากาศเป็ นหลัก
(2) ปริ ม าณอากาศขาออกของเครื่ อ งอัด อากาศโดยทัว่ ไปจะมี ค่ า ประมาณ 5.5-7.5
ที่ ก าํ ลัง ขับจํา เพาะ
[kW/m3/min] (ANR) กล่าวคือเท่ากับ 0.13-0.18 [m3/min/kW] (ANR)
(3) เครื่ องอัดอากาศขนาดเล็กจะใช้แบบลูกสู บ ขนาดกลางจะใช้แบบสกรู และขนาดใหญ่จะใช้แบบเทอร์ โบ
เป็ นหลัก ประเด็นสําคัญในการเลือกใช้เครื่ องอัดอากาศคือ จะใช้แบบใช้น้ าํ มันหรื อไม่ใช้น้ าํ มัน จํานวนชั้น
ของการอัดอากาศ การสัน่ สะเทือน เสี ยง และวิธีควบคุม Capacity เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาระ
(4) หากมีเครื่ องอัดอากาศหลายตัว แล้วใช้วิธีควบคุมจํานวนเครื่ องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาระ จะ
ทําให้เดินเครื่ องได้อย่างอนุรักษ์พลังงานใกล้เคียงกับเส้นกราฟกําลังขับในอุดมคติ
(5) สิ่ งที่สาํ คัญคือการอนุรักษ์พลังงานทางด้านผูใ้ ช้อากาศอัด (การปรับความดันให้เหมาะสม การลดการ
ปล่อยอากาศทิ้งและอากาศรั่ว เป็ นต้น)
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การตรวจหาการรั่วไหลของอากาศอัด
วิธีการตรวจสอบปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัดขณะไม่ มีโหลด (No-Load Testing)
การทดสอบหาปริ มาณอากาศอัดที่รั่วไหล สามารถกระทําได้โดยอาศัยอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบ ซึ่งไม่ตอ้ งมีการ
ลงทุนใดๆเพิ่มเติม มีขอ้ พึงปฏิบตั ิที่สาํ คัญคือ ต้องปิ ดโหลดทุกชนิด ของระบบอัดอากาศที่จะทําการทดสอบ
วิธีการทดสอบดังกล่าวมีอยู่ 2 กรณี ดังนี้
วิธีที่ 1 การทดสอบเครื่ องอัดอากาศทีท่ าํ งานแบบ ON/OFF หรื อ Load-Unload
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเครื่ องอัดอากาศขนาดเล็กจําพวกลูกสู บ แต่ถา้ เครื่ องอัดอากาศขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะการทํางาน
แบบนี้ก็ใช้วิธีเดียวกัน
สมการคํานวณหาอัตราการรั่วไหลของอากาศอัด
อัตราการรั่วไหล (ลิตร/วินาที) Q Leak = Q x T av
T av + t av
เมื่อ

QLeak
Q
Tav
tav

=
=
=
=

อัตราการรั่วไหลของระบบ (ลิตร/วินาที)
อัตราการผลิตที่เครื่ องอัดอากาศผลิตได้ (ลิตร/วินาที : FAD)
เวลาเฉลี่ยที่เครื่ องอัดอากาศเริ่ มทํางาน (วินาที)
เวลาเฉลี่ยที่เครื่ องอัดอากาศหยุดทํางาน (วินาที)

วิธีการทดสอบ
1. ปิ ดอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดในระบบทุกตัว (ปิ ดเครื่ องจักรแต่ให้เปิ ดวาล์วไว้)
2. เริ่ มเดินเครื่ องอัดอากาศ พร้อมกับจับเวลา (Ton) เครื่ องอัดอากาศจะหยุดทํางานเมื่อถึงความดันที่ต้ งั ไว้
ทําการบันทึกเวลา ช่ วงระยะเวลา หลังจากนี้ อากาศที่อดั จะรั่ วออกตามรอยรั่ วต่างๆ ให้จบั เวลาที่
เครื่ องหยุด (toff)
3. เมื่อความดันลดลงเครื่ องอัดอากาศทํางานใหม่ให้ทาํ การบันทึกเวลาอีก ดําเนินการเช่นนี้ประมาณ
3-5 ครั้ง เพื่อความแม่นยํา แล้วนํามาวิเคราะห์ผล
4. นําค่าเวลาที่วิเคราะห์ได้จากตารางบันทึกเวลา ไปแทนในสมการ เพื่อคํานวณหาอัตราการรั่วไหล
ของอากาศ
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ตัวอย่ างตารางการบันทึกสภาวะการทํางานของเครื่ อง
ครั้งที่
1
2
3
4
5

เวลาทีเ่ ครื่ องอัด เวลาทีเ่ ครื่ องอัด
อากาศเริ่มทํางาน อากาศหยุดทํางาน
T11 = 0
T12
T21
T22
T31
T32
T41
T42
T51
T52
ค่ าเฉลีย่

T on
t off
(วินาที)
(วินาที)
T1 = T12 – T11
T2 = T22 – T21
t1 = T21 – T12
T3 = T32 – T31
t2 = T31 – T22
T4 = T42 – T41
T3 = T41 – T32
T5 = T52 – T51
T4 = T51 – T42
Tav = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 tav = t1 + t2 + t3 + t4 + t5
5
5

ตัวอย่ างการคํานวณ
โรงงานแห่ งหนึ่งติดตั้งเครื่ องอัดอากาศขนาด 15/11 , HP/kW กําลังการผลิตอากาศอัด 20.48 L/sec (ที่ 10 bar)
จากการทดสอบการรั่วไหลของอากาศอัด โดยการจับเวลาได้ดงั นี้ ช่วงเวลาทํางานเฉลี่ย Tav = 45 วินาที และ
ช่วงเวลาเครื่ องหยุดเฉลี่ย tav = 120 วินาที คิดเป็นการรั่วไหลเท่าไร และคิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าเท่าไร (ค่า
พลังงานต่อการผลิตอากาศอัดเท่ากับ 11 kW/20.48l/s = 0.537 kW/l/sec) เวลาทํางาน 3,600 ชัว่ โมง/ปี
จากสมการ
Qleak

คิดเป็ นพลังไฟฟ้า
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้า

=

20.48 x 45
45 + 120

l/sec

=
=
=
=
=

5.59
5.59 x 0.537
3.00
3.00 x 3,600
10,800

l/sec
(l/sec) x (kW/l/sec)
kW
kWh/year
kWh/year

จะเห็นได้ว่าในขณะที่เราทําการผลิตอากาศอัด จะมีการรั่วไหลแฝงอยูป่ ระมาณ 3 กิโลวัตต์ หรื อประมาณ 27.27
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็ นการสู ญเสี ยมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นทางโรงงานจะต้องรี บดําเนินการอุดรอยรั่วโดยด่วน
วิธีที่ 2 การทดสอบเครื่ องอัดอากาศแบบ Modulate or Step Load + Unload
เหมาะสําหรับเครื่ องที่ทาํ งานในสภาวะ Step Load + Unload ทัว่ ไปไม่เหมาะกับเครื่ องที่ทาํ งานแบบ Modulate
โดยอาศัยการหรี่ วาล์ว เพราะการหรี่ วาล์วทําให้เราหาค่าการผลิตอากาศอัดได้ยาก เครื่ องอัดอากาศบางยี่ห้อหรี่
วาล์วแทบจะไม่ผลิตอากาศอัดออกมา แต่เครื่ องอัดอากาศยังต้องใช้พลังงานมากถึง 70 เปอร์ เซ็นต์ของพิกดั
เครื่ อง (เครื่ องอัดอากาศแบบนี้ไม่ควรอย่างยิง่ ที่จะนํามาทํางานในลักษณะ Load + Unload)
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สมการคํานวณหาอัตราการรั่วไหลของอากาศอัด
อัตราการรั่วไหลของอากาศอัด (ลิตร/วินาที) Q leak = V x [P 1 – P 2]
T av
เมื่อ

V
P1
P2
Tav
Qleak

=
=
=
=
=

ปริ มาตรทั้งหมดของถัง ท่อส่ ง และวาล์ว (ลิตร)
ความดันสุ ดท้าย หรื อแรงดันตัดโหลด (bar)
ความดันเริ่ มต้น หรื อแรงดันต่อโหลด (bar)
เวลาเฉลี่ยจาก P1 และ P2 (วินาที)
อัตราการรั่วไหลของระบบ (ลิตร/วินาที)

วิธีการทดสอบ
1. คํานวณปริ มาตรของถังเก็บอากาศ ท่อส่ ง และวาล์วต่างๆ หน่วยเป็ นลิตร
2. ปิ ดอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดในระบบทุกตัว (ปิ ดเครื่ องจักรแต่ให้เปิ ดวาล์วไว้)
3. เดิ นเครื่ องอัดอากาศ เพื่ออัดอากาศเข้าถัง จนถึงความดันที่ต้ งั ไว้ (P1) แล้วทําการปิ ดวาล์วด้าน
อากาศเข้าถัง พร้อมทั้งจับเวลา รอจนกระทัง่ ความดันลดถึง P2 ทําการบันทึกเวลา ดําเนินการเช่นนี้
ประมาณ 3-5 ครั้ง แล้วทําการวิเคราะห์ (หรื อเปิ ดเครื่ องอัดอากาศตลอดแล้วจับช่วง Unload 3-5
ครั้งก็ได้)
4. นําค่าเวลาที่วิเคราะห์ได้จากตาราง ไปแทนในสมการ เพื่อคํานวณหาอัตราการรั่วไหลของอากาศ
ตัวอย่ างตารางบันทึกสภาวะการทํางานของเครื่ อง

1
2
3
4
5

เวลา ณ ความดัน P 1
P 1 = ………. บาร์
T11
T21
T31
T41
T51

เวลา ณ ความดัน P 2
P 2 = ………. บาร์
T12
T22
T32
T42
T52

ค่ าเฉลีย่
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T1
(วินาที)
T1 = T12 – T11
T2 = T22 – T21
T3 = T32 – T31
T4 = T42 – T41
T5 = T52 – T51
Tav = T1 + T2 + T3 + T4 + T5
5
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ตัวอย่ างการคํานวณ
โรงงานแห่ งหนึ่งติดตั้งเครื่ องอัดอากาศขนาด 100/75 , HP/kW กําลังการผลิตอากาศอัด 243 L/sec (ที่ความดัน
7.5 bar) จากการสํารวจความจุของถังเก็บอากาศและท่อส่ งจ่ายอากาศอัดมีความจุรวม 4500 L ความดันสุ ดท้าย
(P1) = 7.5 บาร์ และความดันเริ่ มต้น (P2) = 6.5 บาร์ เวลาเฉลี่ยจาก P1 - P2 (Tav) เท่ากับ 150 วินาที (ค่าพลังงานต่อ
การผลิตอากาศอัดเท่ากับ (75kW / 243 L/s) = 0.31 kW / L/sec เวลาทํางาน 7,200 ชัว่ โมง/ปี
จากสมการ

Qleak

=

4500 x (7.5-6.5) l/sec
150
=
30
l/sec
คิดเป็ นค่าพลังไฟฟ้า
=
30 x 0.31
(l/sec) x (kW/l/sec)
=
9.3
kW
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้า =
9.3 x 7200
kWh/year
=
66,960
kWh/year
จะเห็นได้ว่าในขณะที่เราผลิตอากาศอัดเข้าไปในระบบจะมีการรั่วไหลของอากาศแฝงอยูป่ ระมาณ 9 กิโลวัตต์
หรื อประมาณ 12.4 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งก็มากกว่า 5 เปอร์ เซ็นต์ ทางโรงงานควรรี บดําเนินการแก้ไขโดยด่วน เช่นกัน
ต่อไปก็เป็ นการคิดการรั่วไหลของอากาศอัดเฉพาะจุด ซึ่ งวิธีน้ ีก็เหมาะสําหรับโรงงานที่ทาํ งานตลอด 24 ชัว่ โมง
ไม่มีวนั หยุด แต่ตอ้ งขยันมากหน่ อยเนื่ องจากจะต้องเดิ นตรวจสอบรอยรั่ วไหลทั้งหมด และนํามาวิเคราะห์ก็
พอจะสรุ ปได้เช่นเดียวกัน

สมการสําหรับการคิดการรั่วไหลของอากาศอัดเฉพาะจุด
Q leak

=

0.158 x d 2 x (P g + P o)

0.158
d
Pg
Po

=
=
=
=

เป็ นค่าที่ได้มาจากการแทนค่าในสมการมาตรฐานตาม (ISO 1217-1986)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู รั่ว (mm)
ค่าแรงดันเกจ ณ. จุดรั่วไหล (bar)
ความดันสัมบูรณ์ (1.013 bar)

l/sec
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ตารางการหาอัตราการรั่วไหลอย่างเร็ ว เมื่อทราบขนาดความดัน ณ.จุดรั่วไหล และขนาดของรู รั่วไหล
Pressure
(bar)
3.0
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
7.5
8.0
9.0
10.0

0.3
l/sec kW
0.06 0.01
0.07 0.01
0.08 0.02
0.09 0.02
0.10 0.03
0.11 0.03
0.12 0.04
0.13 0.04
0.14 0.05
0.16 0.05

0.5
l/sec kW
0.16 0.03
0.20 0.04
0.22 0.05
0.24 0.06
0.28 0.07
0.32 0.09
0.34 0.10
0.36 0.11
0.40 0.13
0.44 0.15

Dimeter Pipe (mm) and Air Leakage
0.7
1
3
5
l/sec kW l/sec kW l/sec kW l/sec KW
0.31 0.05 0.63 0.11 5.71 0.97 15.85 2.71
0.39 0.08 0.79 0.16 7.13 1.46 19.80 4.06
0.43 0.09 0.87 0.19 7.84 1.73 21.78 4.81
0.47 0.11 0.95 0.22 8.55 2.01 23.75 5.58
0.54 0.14 1.11 0.29 9.97 2.61 27.70 7.25
0.62 0.18 1.27 0.36 11.39 3.25 31.65 9.04
0.66 0.20 1.35 0.40 12.11 3.59 33.63 9.98
0.70 0.21 1.42 0.44 12.82 3.94 35.60 10.94
0.78 0.25 1.58 0.52 14.24 4.66 39.55 12.96
0.85 0.30 1.74 0.60 15.66 5.43 43.50 15.07
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7
L/sec
31.07
38.81
42.68
46.55
54.29
62.04
65.91
69.78
77.52
85.26

kW
5.31
7.97
9.42
10.95
14.21
17.71
19.56
21.45
25.40
29.54

10
l/sec
63.41
79.21
87.11
95.01
110.81
126.61
134.51
142.41
158.21
174.01

kW
10.83
16.26
19.22
22.34
28.99
36.15
39.91
43.78
51.83
60.28

ตอนที่ 2 บททีที่ 5 การอนุรักษ์ พ ลัลงงานสําหรับระบบบอากาศอัด

กรราฟแสดงการรรั่วไหลเมื่อทราบค่าความดันนของอากาศอัด ณ.ที่จุดรั่วไหหล และขนาดขของรู รั่วไหลต่างๆ
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การวิเคราะห์ สมรรถนะของเครื่ องอัดอากาศ
สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์สมรรถนะการใช้พลังงานของเครื่ องอัดอากาศ
กําลังไฟฟ้ าทีใ่ ช้ (kW)

สมรรถนะการใช้ พลังงาน =

อัตราการผลิตอากาศอัด (m 3/min)

สู ตรคํานวณค่ ากําลังไฟฟ้ ามีหน่ วยเป็ นกิโลวัตต์ (kW)
𝑷 = √𝟑 × 𝑽 × 𝑰 × 𝑷. 𝑭.× 𝟏𝟎
โดยที่ V
แทน ความต่างศักย์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็ น Volt
I
แทน กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็ น Amp
P.F. แทน ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า
อัตราการผลิตอากาศอัด คํานวณได้ จากสมการ
อัตราการผลิตอากาศอัด =
โดยที่ VT+P
PH
PL
Time
Patm

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

𝟑

𝑽𝑻 𝑷 ×(𝑷𝑯 𝑷𝑳 )×𝟔𝟎
𝑻𝒊𝒎𝒆 ×𝑷𝒂𝒕𝒎

ปริ มาตรถังพักและท่อรวมกัน (m3)
ความดันอากาศสู งสุ ดที่ใช้ทดสอบ (Bar)
ความดันอากาศตํ่าสุ ดที่ใช้ทดสอบ (Bar)
เวลาที่จบั ได้ขณะที่ความดันเพิ่มขึ้นจากความดันตํ่าไปยังความดันสู ง (sec)
ความดันสภาวะบรรยากาศมีค่าเท่ากับ 1.013 Bar

ตัวอย่ าง
ปริ มาตรของถังเก็บอากาศอัด
ปริ มาตรของท่ออากาศอัด
ปริ มาตรรวม
ทดสอบที่ความดัน
จับเวลาขณะทดสอบจาก 6 ถึง 7 Bar

=
=
=
=
=

ดังนั้นอัตราการผลิตอากาศอัด

=

กําลังไฟฟ้าของเครื่ องขณะ on load

=
=
=

m3
m3
m3
Bar
sec

3.00
0.01
3.01
6–7
25.23

×(
.

×
)×

×(
.

)×

× .

7.07 m3/min
50.91 kW
.

จึงได้สมรรถนะของเครื่ องอัดอากาศ
=
=
.
ในการทดสอบจริ งควรเริ่ มจาก 0 barg จนถึง working pressure
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7.20 kW/m3/min

ตอนที่ 2 บททีที่ 5 การอนุรักษ์ พ ลัลงงานสําหรับระบบบอากาศอัด

แสดงปริมาาณอากาศอัดทีค่ วามดันและขนาดท่ อต่ างๆๆ
Nomiinal Pipe Diametter
(m
mm.)
(in.)
12.700 mm
1/2"
19.055 mm
3
3/4"
1"
Dia.25..40 mm
Dia.31..75 mm
1 1/4"
Dia.38..10 mm
1 1/2"
2"
Dia.50..80 mm
Dia.63..50 mm
2 1/2"
3"
Dia.67..20 mm
4"
Dia.101.60 mm
Dia.1277.00 mm
5"
6"
Dia.1522.40 mm
8"
Dia.2033.20 mm
Dia.2544.00 mm
1
10"
Dia.3044.80 mm
1
12"

Maximum (Velocity) Foor Main Pipe @ V= 6 m/s
Pressuure @ 6 Bar
B
Pressuree @ 8 Bar
P
Pressure
@ 9 Baar
Pressure @ 7 Bar
L/S
CFM
L/S
CFM
L/S
CFM
L/S
CFM
8.887
10.14
21.47
11.41
24.16
12.68
26.885
18.78
18.08
388.28
43.07
22.61
47.886
15.882
33.49
20.34
68.91
25.332
28.93
61.25
32.55
36.16
76.557
53.59
49.96 1055.77
43.771
62.45 132.222
92.55
56.20 118.99
59.003 124.97
67.47 1422.84
84.33 178.555
75.90 160.69
94.443 199.93 107.92 2288.49 121.42 257.06 134.91 285.662
158.445 335.47 181.08 3833.38 203.72 431.32 226.35
2
479.223
218.661 462.85 249.84 5288.97 281.07 595.08 312.29 661.18
370.001 783.39 422.87 8955.31 475.73 1,007.23 528.58
5
1,119.13
565.333 1,196.93 646.09 1,3677.91 726.85 1,538.90 807.61 1,709.889
807.004 1,708.68 922.33 1,9522.78 1,037.62 2,196.87 1,152.91 2,440.997
1,362.663 2,884.99 1,557.29 3,2977.13 1,751.95 3,709.27 1,946.61 4,121.441
2,137.009 4,524.69 2,442.39
2
5,171.08 2,747.69 5,817.47 3,152.99 6,675.558
3,033.555 6,422.70 3,466.92 7,3400.24 3,900.28 8,257.76 4,333.65 9,175.331

การคํานววณหาขนาดท่ อระบบอัดอากาศที
ด
ค่ ววามดันต่ างๆๆ

Dia (mm.)
(
Po
Pg
Dmm
m
Qmm
m
V

=
=
=
=
=

=



33536 x Q CMMM x PO
Pg + PO

ความดันที่ 1 บบรรยากาศ (1.013 bar)
แรงดันอากาศทีทีผ่ ลิต (bar)
ขนาดท่ อหน่ วยยเป็ น (mm)
อากาศอิสระ ((m 3 / min)
ความเร็วลมในนท่ อ (6 m/secc)
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Pressure @ 10 Bar
L/S
CFM
29.52
13.94
52.64
24.87
84.22
39.78
145.43
68.69
196.41
92.77
314.17
148.39
527.17
248.99
727.33
343.53
581.44 1,231.04
888.37 1,880.88
1,268.20 2,685.06
2,141.27 4,533.55
3,358.29 7,110.25
4,767.01 10,092.82

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

แสดงค่ าอัตราส่ วนการใช้ พลังไฟฟ้าเฉพาะในการอัดอากาศ (Specific Energy Consumption : SEC)
ประเภทเครื่องอั ดอากาศ
ลูกสูบ (Reciprocating Compressor)
ขนาด 0.2 – 11 kW
ขนาด 0.4– 11 kW
ขนาด 0.4– 11 kW
ขนาด 0.4– 11 kW
ขนาด 0.2 – 11 kW
ขนาด 0.4– 11 kW
ขนาด 15 -37 kW (Single Acting)
ขนาด 22 – 55 kW (Double Acting)
ขนาด 22 – 55 kW (Double Acting)
ขนาดมากกว่ า 55 kW ขึ้ นไป (Double Acting)
ขนาดมากกว่ า 55 kW ขึ้ นไป (Double Acting)
ขนาดมากกว่ า 55 kW ขึ้ นไป (Double Acting)
ขนาดมากกว่ า 55 kW ขึ้ นไป (Double Acting)
สกรู (Screw Compressor)
สกรู (Screw Compressor)
สกรู (Screw Compressor)
สกรู (Screw Compressor)
โรตารี่ เวน (Vane Compressor)
โรตารี่เวน (Vane Compressor)
โรตารี่เวน (Vane Compressor)
เซนตริ ฟิวกลป์ หรื อเทอร์ โบ
(Centrifugal Compressor)
ขนาด 1000 - 10000 cu.m/h
ขนาด 1000 - 10000 cu.m/h
ขนาดมากกว่ า 10000 cu.m/h ขึ้ นไป

จํานวนขั้ นตอน
อั ดอากาศ

ประเภท
การหล่ อลื่ น

ความดั น
อากาศอั ด
bar

ค่ าระหว่ าง
kW/l/s

ค่ าเฉลี่ ย
kW/l/s

1

น้ํามัน

7

0.55 – 0.80

0.57

1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2

น้ํามัน
น้ํามัน
น้ํามัน
ไม่มีน้ํามัน
ไม่มีน้ํามัน
น้ํามัน
น้ํามัน
ไม่มีน้ํามัน
น้ํามัน
ไม่มีน้ํามัน
น้ํามัน
ไม่มีน้ํามัน

10
7
10
7
10
7
7
7
7
7
10
10

0.67 – 1.04
0.50 – 0.59
0.64 – 0.68
0.58 – 0.86
0.71 – 1.14
0.40 – 0.50
0.34 – 0.36
0.35 – 0.38
0.28 – 0.30
0.29 – 0.31
0.35 – 0.41
0.36 – 0.41

0.71
0.53
0.65
0.6
0.75
0.45
0.35
0.38
0.29
0.3
0.37
0.38

1
2
2

น้ํามัน
ไม่มีน้ํามัน
ไม่มีน้ํามัน

7
7-8
10

0.33 – 0.40
0.36 – 0.44
0.44 – 0.50

0.37
0.4
0.47

1
2

น้ํามัน
น้ํามัน

7
10

0.36 – 0.43
0.45 – 0.48

0.39
0.47

2
2
2&3

ไม่มีน้ํามัน
ไม่มีน้ํามัน
ไม่มีน้ํามัน

7
9
8-9

0.32 - 0.35
0.35 - 0.40
0.30 - 0.32

0.33
0.37
0.31
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SEC

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบอากาศอัด

5.7 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบอากาศอัดนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพือ่ หาสิ่ ง
ผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบความสะอาดของ
กรองอากาศ

เกณฑ์ พจิ ารณา
กรองอากาศต้องไม่สกปรกและ
ไม่ตนั เพราะจะทําให้ลมดูดเข้า
เครื่ องลดลงส่ งผลให้
ประสิ ทธิภาพเครื่ องอัดอากาศ
ลดลง
2. ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศทีเ่ ข้ า อุณหภูมิอากาศควรจะตํ่าที่สุด
เท่าที่จะทําได้จะส่ งผลให้มวล
เครื่ องอัดอากาศ
ของอากาศเข้าเครื่ องอัดมากขึ้น
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องอัดจะ
สู งขึ้น










3. ตรวจวัดความชื้นของอากาศ อากาศที่ดูดเข้าเครื่ องควรมี
ความชื้นตํ่าที่สุดเพราะจะทําให้
ดูดเข้ าเครื่ องอัดอากาศ
มวลของอากาศแห้งมากขึ้นอีกทั้ง 
ลดภาระของอุปกรณ์ลดความชื้น

4. ตรวจสอบระบบส่ งกําลังของ ระบบส่ งกําลังจะต้องมี
ประสิ ทธิภาพสู ง
เครื่ องอัดอากาศ






5. ตรวจสอบความดันในการ
ผลิตอากาศอัด

ปรับลดความดันอากาศอัดให้ต่าํ
ที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะที่ความ
ดันสู งขึ้นประสิ ทธิภาพเครื่ องอัด
อากาศจะลดลง
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ทําความสะอาดในระยะเวลาที่
เหมาะสมตามสภาพการใช้งาน
ติดตั้งท่อดูดอากาศเพื่อดูดอากาศที่
สะอาดจากภายนอก
ย้ายตําแหน่งเครื่ องอัดอากาศ
ติดตั้งท่อดูดอากาศจากภายนอกที่
มีอุณหภูมิต่าํ กว่า
ติดตั้งระบบทําความเย็นเพื่อทําให้
อากาศก่อนเข้าเครื่ องมีอุณหภูมิ
ลดลง
ย้ายตําแหน่งเครื่ องอัดอากาศ
ติดตั้งท่อดูดอากาศจากภายนอกที่
มีความชื้นตํ่ากว่า
ติดตั้งระบบทําความเย็นเพื่อทําให้
อากาศก่อนเข้าเครื่ องมีความชื้น
ลดลง
ย้ายตําแหน่งเครื่ องอัดอากาศ
ปรับความตึงของสายพานให้
เหมาะสม
เปลี่ยนสายพานเมื่อหมดอายุการ
ใช้งาน
ใช้ระบบส่ งกําลังที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง
ปรับลดความดันเครื่ องอัดโดยดู
จากความดันสู งสุ ดของอุปกรณ์ใช้
อากาศอัด

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รายการตรวจ
6. ตรวจวัดสมรรถนะของ
เครื่ องอัดอากาศแต่ ละชุ ด

เกณฑ์ พจิ ารณา
เครื่ องอัดอากาศที่มีการใช้งาน
สลับกันไปมาควรตรวจวัด
สมรรถนะของแต่ละชุด





7. ตรวจสอบพฤติกรรมการ
ทํางานของเครื่ องอัดอากาศ

เครื่ องอัดอากาศควรทํางานที่
ภาระเต็มพิกดั ตลอดเวลา โดยมี
การหยุดหรื อการเดินตัวเปล่า
(Unload) น้อยที่สุด







8. ตรวจสอบความดันใช้ งาน
ของอุปกรณ์ ใช้ อากาศอัด
ทั้งหมด

ควรผลิตอากาศอัดเพื่ออุปกรณ์ใช้ 
อากาศอัดที่มีจาํ นวนมาก




ไม่ควรใช้อากาศอัดที่มีคุณภาพสู ง
กับงานที่ไม่ตอ้ งการอากาศอัด
คุณภาพสู ง เช่น เป่ าทําความ
สะอาด เป่ าระบายความร้อน
10. ตรวจสอบการใช้ งานอากาศ ไม่ควรใช้อากาศอัดเป่ าทําความ
สะอาดหรื อระบายความร้อน
อัดทีผ่ ดิ วัตถุประสงค์
9. ตรวจสอบการใช้ งานอากาศ
อัดตามคุณภาพ

11. ตรวจสอบความดันอากาศ

ขณะที่ภาระการใช้อากาศอัดสู ง
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
จัดทําแผนการใช้งานชุดที่มีค่า
kW/m3/min ตํ่าที่สุดเป็ นหลัก
หาสาเหตุและแก้ไขเครื่ องอัดชุดที่
มีค่า kW/m3/min สู ง
เปลี่ยนเครื่ องอัดให้มีสมรรถนะ
สู งขึ้น
ปรับตั้งระยะห่างของความดันใน
การเดินและหยุดให้มากที่สุด
ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบขณะเดิน
Unload
ใช้เครื่ องอัดอากาศขนาดเล็กลง
เพิ่มขนาดถังเก็บอากาศ
ถ้ามีเครื่ องอัดอากาศเดินพร้อมกัน
หลายชุดให้ปรับตั้งความดันแต่ละ
ชุดไม่เท่ากัน
แยกระบบผลิตอากาศอัดเป็ นระบบ
ความดันสู งและความดันตํ่า
ลดความดันระบบผลิตรวมแล้วใช้
Booster เพื่อเพิม่ ความดันให้กบั
อุปกรณ์ที่ใช้ความดันสู งซึ่งเป็ น
ส่ วนน้อย
ใช้เครื่ องอัดขนาดเล็กเพื่อเดินใช้
งานเฉพาะจุดที่ตอ้ งการความดัน
สู ง
ติดตั้งท่อลมแยกโดยไม่ผา่ น
อุปกรณ์ปรับสภาพอากาศอัด
ติดตั้งเครื่ องอัดอากาศเฉพาะงาน

 ลดความดันในจุดที่ตอ้ งใช้
 ใช้ Blower แทนอากาศอัด
 ใช้หวั ฉี ดเพิ่มความเร็ วเพือ่

ประหยัดอากาศอัด
 ขนาดท่อเล็กเกินไปควรเพิ่มขนาด

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบอากาศอัด

รายการตรวจ
ทีต่ ้ นทางและปลายทาง

เกณฑ์ พจิ ารณา
ความดันที่ปลายทางควรตํ่ากว่า
ต้นทางไม่เกิน 0.5 Barg







12. ตรวจสอบการรั่วไหลของ
อากาศอัด

อากาศอัดไม่ควรมีการรั่วไหลโดย 
ควรควบคุมให้ไม่เกิน 5%
ทดสอบโดยวิธี NO LOAD TEST 
โดยทําการจับเวลาการทํางานและ
ไม่ทาํ งานของเครื่ องอัดขณะที่ไม่
มีการใช้อากาศอัด

13. ตรวจสอบการปิ ดวาล์ วลมที่ หยุดพักกลางวันและเลิกงานควร
ปิ ดวาล์วที่ถงั เก็บอากาศอัดเพื่อลด
ถังเก็บอากาศอัด
การสู ญเสี ยอากาศอัดที่เกิดจาก
การรั่วไหลภายในระบบ
14. ตรวจสอบการทํางานของ การ Drain แต่ละครั้งไม่ควรมี
อากาศมากเกินไป
ระบบปล่ อยนํา้ อัตโนมัติ
(Auto drain)
เครื่ องจักรทุกเครื่ องจะมีอากาศ
15. ตรวจสอบการปิ ดวาล์ วที่
เข้ าเครื่ องจักรทีไ่ ม่ ได้ ใช้ งาน อัดรั่วเสมอ

16. ตรวจสอบประสิ ทธิภาพ
ของอุปกรณ์ ใช้ ลมทีม่ กี าร
หมุน



 ปรับตั้งเวลา Timer ให้เหมาะสม
 เลือกใช้ขนาด Auto drain ใน





อุปกรณ์ใช้ลมที่มีการหมุน เช่น
ประแจลม สว่านลม เมื่อใช้งาน
ไประยะเวลาหนึ่งจะใช้ปริ มาณ

ลมมากขึ้นเนื่องจากใบพัดเกิดการ
สึ กหรอหรื ออุปกรณ์มีความฝืด
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ท่อหรื อเพิ่มจํานวนท่อลม
ลดความยาวท่อและข้อต่อข้องอ
เชื่อมต่อท่อให้เป็ นวงแหวน (Ring
Loop)
ความดันตกมากบางช่วงเวลาอาจ
เกิดจากเครื่ องอัดมีขนาดเล็กหรื อ
ขนาดถังเก็บอากาศเล็ก
จุดที่ใช้อากาศอัดปริ มาณมากควร
ติดตั้งถังเก็บอากาศ
จัดทําแบบทดสอบและซ่อมตาม
ความเหมาะสม
รณรงค์และออกข้อกําหนด
ให้ผใู ้ ช้อากาศอัดตรวจสอบ
ทุกวัน โดยการฟังเสี ยงหรื อ
สังเกตคราบนํ้ามันบริ เวณข้อ
ต่อข้องอหรื อการตรวจโดย
ใช้ฟองสบู่
จัดทําข้อกําหนดและกําหนด
ผูร้ ับผิดชอบ

ขนาดที่เหมาะสม
รณรงค์และออกข้อกําหนดให้ปิด
วาล์วเข้าเครื่ องจักรทุกครั้งหลัง
เลิกงาน
ติดตั้งวาล์วเข้าเครื่ องจักรทุกเครื่ อง
เปลี่ยนใบพัดอุปกรณ์เมื่อใช้งาน
นานหรื อกําลังในการขับน้อย
เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งขึ้น

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา
มากขึ้น

17. ตรวจสอบการใช้ งานของ
ระบบระบายความร้ อน
ด้ วยนํา้

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแทนอุปกรณ์ลม

เครื่ องอัดอากาศที่ใช้น้ าํ ระบาย
 เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์
ความร้อนจะมีอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆให้สูงที่สุด
เพิ่มขึ้น เช่น หอผึ่งเย็น และปั๊มนํ้า  ใช้งานในจํานวนที่เหมาะสมกับ
ภาระการระบายความร้อนในแต่
ละช่วงเวลา
 เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มี
ประสิ ทธิภาพสู ง
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5.8 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้ มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ

1. การทําความสะอาดกรองอากาศสมํ่าเสมอ

เพราะ…

2. การลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่ องอัด

เพราะ…

3. การลดการรั่วไหลในระบบอากาศอัด

เพราะ…

4. การลดความดันใช้งานของอุปกรณ์ใ ช้อากาศอัด

เพราะ…

5. การลดความดันในการผลิตอากาศอัด

เพราะ…

6. การใช้หวั ฉี ดลมเพื่อลดการใช้อากาศอัด

เพราะ…

7. การเปลี่ยนอุปกรณ์ใ ช้อากาศอัดที่มีการสึ กหรอ

เพราะ…

8. การลดเวลาการใช้งานเครื่ องอัดอากาศที่มอเตอร์เคยไหม้

เพราะ…

9. การจัดการใช้เครื่ องอัดชุดที่มีประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก

เพราะ…

10. การเดินเครื่ องอัดอากาศกลุ่มที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งเป็ นหลัก

เพราะ…

11. การใช้ Booster กับอุปกรณ์ส่วนน้อยที่ใ ช้ความดันสู ง

เพราะ…

12. การแยกระบบอากาศอัดเป็ นความดันสู งและตํ่า

เพราะ…

13. การลดความยาวและข้อต่อข้องอในระบบท่อลม

เพราะ…

14. การเพิ่มขนาดท่อลมให้ใ หญ่ข้ ึนหรื อเดินท่อเพิ่ม

เพราะ…

15. การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทํางานเครื่ องอัดอากาศแบบ

เพราะ…

อันดับ
16. การเดินท่อลมแบบวงแหวน (Loop)

เพราะ…

17. การเปลี่ยนระบบควบคุมจาก Load-Unloadเป็ นการใช้ Invertor

เพราะ…

18. การเปลี่ยนเครื่ องอัดให้มีขนาดเหมาะสม

เพราะ…

19. การเปลี่ยนไปใช้เครื่ องอัดประสิ ทธิภาพสู ง

เพราะ…

20. การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของ Intercooler / Aftercooler

เพราะ…
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5.9 โปรแกรมการรวิเคราะห์ มาตตรการอนุรักษ์ พพลังงาน
เพือ่อลดความยุง่ ยาากซับซ้อนในกการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลั
พ งงาน จึงทําเป็
า นโปรแกรมม Microsoft Excel
E โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้
ง น และข้อมูลตรวจวัดกรออกลงในช่องว่าง โปรแกรมจจะคํานวณผลกการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกตต้องได้ทนั ที
มาาตรการที่ 1 การปรับลดควาามดันอากาศอัดั ทีผ่ ลิตสู งเกินความต้
น
องการร
1. หลักการและเหตุผล
อุปปกรณ์ในโรงงงานใช้ความดันั อากาศสู งสุ ด …… bargg ซึ่ งตํ่ากว่าความดั
ค นอากาศศอัดที่ผลิตมาก ส่ งผลให้
ปรระสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอัดลดตํ
ล ่ าลง เนื่ องงจากการอัดอากาศที่ความดดันสู งขึ้นจะต้ต้องใช้พลังไฟฟฟ้ ามากขึ้น
นออกจากนั้นการรลดความดันอากาศอั
อ
ดในระะบบจะส่ งผลใให้ปริ มาณอากกาศที่สูญเสี ยจจากการรั่วไหลลลดลงด้วย
ดังงนั้นจึงมีแนวคิคิดที่จะลดความดันในการผลิลิตอากาศอัดจาก.......... bargg เป็ น ............. .barg

รู ปที่ 5..9-1 การตั้งความดันอากาศอัอัดเดิม

รู ปที่ 5.9-2 การตั้งความดดันอากาศอัดใหหม่

2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิ
น เคราะห์
2.11 สมการทีใ่ ช้ ในการวิ
ใ
เคราะหห์ ทางเทคนิค
2.11.1 พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศ
อ
(kJ/kg)
W = ค่าคงที
ค ่ / (ค่าคงที-1)
่- x ค่าคงที่ขของอากาศ (kJ//kg K) x อุณหภู
ห มิอากาศเข้าาเครื่ องอัด (K) x (( ความ
ดันอากาศออกจา
น
ากเครื่ องอัด (kkPa) / ความดันอากาศเข้
น
าเครืรื ่องอัด (kPa)) (ค่าคงที่-1) / ค่าคงที่) -1)
2.11.2 ร้อยละพลังั งานในการอัดั ลดลง (%)
Ws = ((พพลังงานที่ใช้ในการอั
น ดอากา ศก่อนลดความดัน (kJ/kg) - พลังงานที่ใช้ ในการอัดอากกาศหลังลด
ความดัน (kJ/kg)) / พลังงานที่ใใช้ในการอัดอากาศก่อนลดคความดัน (kJ/kkg)) x 100
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2.1.3 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศก่อนลดความดัน (kWh/y)
EO = พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศช่วงรับ Load (kW) x ชัว่ โมงการทํางานของเครื่ องอัดตลอดปี
(h/y) x (เวลาการเดินของเครื่ องในช่วง Load (sec) / (เวลาการเดินของเครื่ องในช่วง Load (sec) +
เวลาการเดินของเครื่ องในช่วง Unload (sec)) x ตัวประกอบการทํางาน
2.1.4 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศลดลง (kWh/y)
ES = พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศก่อนลดความดัน (kWh/y) x (ร้อยละพลังงานในการ
อัดลดลง / 100)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
ไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุน
3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล
No.1

No.2

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการทํางานเครื่ องอัดอากาศตลอดทั้งปี
1.2 ค่าคงที่ของอากาศ
1.3 ค่าคงที่ (n)
1.4 ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.5 ตัวประกอบการทํางาน
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 เวลาการเดินของเครื่ องใน1Cycle
หรื อช่วง Load เฉลี่ย
2.2 เวลาการหยุดเครื่ องใน1 Cycle
หรื อช่วงUnload เฉลี่ย
2.3 อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่ องอัด
2.4 ความดันอากาศเข้าเครื่ องอัด
2.5 ความดันอากาศออกจากเครื่ องอัดเดิม
2.6 ความดันอากาศอัดสู งสุ ดที่อุปกรณ์
ในโรงงานใช้
2.7 ความดันอากาศออกจากเครื่ องอัดใหม่
2.8 พลังไฟฟ้าใช้กบั เครื่ องอัดช่วงรับ Load
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก่อนลดความดัน
WI = (n/(n-1)) x R x TI x ((PO/PI) n-1/n - 1)
3.2 พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศหลังจากลด
ความดัน
WIN = (n/(n-1)) x R x TI x ((PON/PI)n-1/n-1)
3.3 คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์พลังงานในการอัดลดลง
WS = ((WI - WIN)/WI x 100
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h
R
n
CE
OF

h/y 3,000.00 3,000.00
kJ/kg K 0.2871 0.2871
1.30
1.30
฿/kWh 3.00
3.00
%
75.00
75.00

TL

Sec

100.00

100.00

TU

Sec

20.00

30.00

TI
PI
PO
PU

K
kPa
kPa
kPa

303.00
100.00
800.00
600.00

303.00
100.00
700.00
600.00

PON
EI

kPa
kW

700.00
55.00

650.00
45.00

WI

kJ/kg

232.16

213.67

WIN

kJ/kg

213.67

203.66

WS

%

7.96

4.68

ทีม่ าของ
ข้ อมูล
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รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล
No.1

3.4 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศก่อน
ลดความดัน
EO = EI x h x (TL/(TL+TU)) x OF
3.5 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศลดลง
ES = EO x (WS/100)
3.6 คิดเป็ นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
SE = ES x CE
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
การดําเนินงานไม่ใช้เงินลงทุน
5. สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากกการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศลดลง
5.2 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

No.2

EO

kWh/y 103,125.00 77,884.62

ES

kWh/y 8,208.75 3,645.00

SE

฿/y 24,626.25 10,935.00

ES
SE

kWh/y 8,208.75 3,645.00
฿/y 24,626.25 10,935.00

ทีม่ าของ
ข้ อมูล

มาตรการที่ 2 การลดการรั่วไหลของอากาศอัดโดยการทดสอบแบบ NO LOAD TEST
1. หลักการและเหตุผล

ปกติโรงงานเดินใช้งานเครื่ องอัดอากาศจํานวน......ชุด หลายเลข............................ อากาศอัดเป็ นอากาศที่
มีตน้ ทุนสู งโดยอากาศอัดที่มีความดันสู งมากก็จะมีตน้ ทุนสู งมาก นอกจากนั้นการรั่วไหลของอากาศใน
ระบบ บริ เวณข้อต่อ ข้องอ และวาล์ต่างๆ จะมากขึ้นตามความดันของอากาศด้วย ปัจจุบนั โรงงานมีจุด
รั่วไหลของอากาศมาก จึงมีแนวคิดที่จะลดการรั่วไหลของอากาศอัดลงให้ได้ไม่เกิน 5% ของอากาศอัดที่
ใช้ท้ งั ระบบ
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
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2.1.1 ปริ มาณอากาศอิสระของแต่ละเครื่ องที่ทาํ ได้ (m3/min)
FADA = ปริ มาตรถังลมที่ใช้ทดสอบ (m3)/ เวลาที่ใช้ในการอัดเพิม่ ความดันขึ้น 1 barg (min)
2.1.2 ดัชนี การใช้พลังงานของแต่ละเครื่ อง (kW/m3/min)
IA =พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดใช้ขณะอัดลมเข้าถัง (kW)/ปริ มาณอากาศอิสระ
ของแต่ละเครื่ องที่ทาํ ได้ (m3/min)
2.1.3 ดัชนี การใช้พลังงานของเครื่ องอัดอากาศรวม (kW/m3/min)
IS = พลังไฟฟ้าของเครื่ องอัดรวมขณะเดินใช้งานจริ ง (kW) / ปริ มาณอากาศอิสระรวมที่
โรงงานใช้ใน 1 นาที ขณะใช้งานจริ ง (m3/min)
2.1.4 อัตราการรั่วไหลของอากาศแต่ละเครื่ องที่เดินทดสอบอัดทั้งระบบ (m3/min)
AL = ปริ มาณอากาศอิสระของเครื่ องที่เดินใช้งาน (m3/min) x (เวลาที่ใช้ขณะอัดอากาศ/
(เวลาที่ใช้ขณะอัดอากาศ + เวลาที่ใช้ขณะไม ่อัดอากาศ))
2.1.5 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดรวม (m3/min)
ALT = ผลรวมของอัตราการรัว่ ไหลของอากาศอัดแต่ละเครื่ องที่เดินทดสอบทัง้ ระบบ
2.1.6 เปอร์ เซ็นต์การรั่วไหลของอากาศอัดทั้งระบบ (%)
QL = (อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดรวม (m3/min)/ ปริ มาณอากาศอิสระรวมที่
โรงงานใช้ใน 1 นาทีขณะใช้งานจริ ง (m3/min)) x 100
2.1.7 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดตลอดทั้งปี (m3/y)
ALY = อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดรวม (m3/min) x ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี x 60
2.1.8 พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสี ยจากการรัว่ ไหล (kWh/y)
ES = ดัชนี การใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ (kW/m3/min) x อัตราการรั่วไหล
ของอากาศอัดรวม (m3/min) x ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB =ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรู รั่ว (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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การทดสอบหาดัชนีการใช้ พลังของเครื่ องอัดแต่ ละเครื่ อง
เปิ ดเครื่ องอัดอากาศเพื่อทดสอบที
พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดใช้ขณะ
ละเครื่ องไม่จ่ายโหลด
เครื่ องอัดอากาศ
อัดลมเข้าถึง ……….
…
ถังเก็บ อากาศอัด
N
.
1
เวลาที่ใช้ในการอัดเพิ่มความดัน
ปิ ดวาล์ว
ในถังลม 1 bar
… mi
พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดใช้ขณะ
……….
อัดลม
…
เครื่ องอัดอากาศ
เวลาที่ใช้ในการอัดเพิ่มความดัน
N .2
ในถังลม 1 bar ……….
… mi
การหาปริมาณอากาศอัดทั้งระบบขณะใช้ งานจริง
เวลาเฉลี่ยต่อชัว่ โมงที่ใช้ในการ
อัดอากาศขณะทํางานปกติ =……… min/h
พลังไฟฟ้าขณะอัดอากาศ=……… k
เวลาเฉลี่ยต่อชัว่ โมงที่ใช้ในการ
อัดอากาศขณะทํางานปกติ =……… min/h
พลังไฟฟ้าขณะอัดอากาศ=……… k

O
เครื่ องอัด
อากาศ

จ่ายโหลดเปิ ดใช้งาน
อุปกรณ์ตามปกติ
ถังเก็บ อากาศอัด

เครื่ องอัด
อากาศ .

OF
การเดินเครื่ องอัดบางชุ ดเพื่อทดสอบการรั่วไหลของอากาศอัดในระบบ
- เวลาที่ใช้ในช่วงอัดอากาศ= ……….Se
- เวลาที่ใช้ในช่วงไม่อดั อากาศ =……….
… Se

- เวลาที่ใช้ในช่วงอัดอากาศ= ……….Se
- เวลาที่ใช้ในช่วงไม่อดั อากาศ =……….
… Se

เครื่ องอัด
อากาศ

เครื่ องอัด
อากาศ

5-42

ถังเก็บ อากาศอัด

จ่ายโหลดไม่เปิ ด
ใช้งานอุปกรณ์
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รายการ
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการทํางานของระบบอากาศอัด
1.2 พิกดั อากาศอิสระของเครื่ องอัด
1.3 พิกดั พลังไฟฟ้าของเครื่ องอัด

สั ญลักษณ์ หน่ วย

h
FADL
kWL

VR
1.4 ปริ มาตรถังลมที่ใช้ทดสอบ
CE
1.5 ราคาค่าไฟฟ้าฉลี่ยต่อหน่วย
CI
1.6 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรู รั่ว
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 ทดสอบหาปริ มาณอากาศอิสระโดยวิธี
อัดลมเข้าถังทีละชุด (ปิ ดลมออกจากถัง)
- เวลาที่ใช้ในการอัดเพิ่มความดันในถังลม TT
ขึ้น 1 barg
- พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดใช้ขณะอัดลมเข้าถัง kWT
Th
2.2 เวลาเฉลี่ยต่อชัว่ โมงที่ใช้ในการ Load
ของเครื่ องอัดแต่ละเครื่ องขณะทํางานปกติ
(ตามจํานวนเครื่ องอัดที่เปิ ดใช้งานจริ ง)
kWA
2 พลังไฟฟ้าของเครื่ องอัดขณะ Load
(ตามจํานวนเครื่ องอัดที่เปิ ดใช้งานจริ ง)
2.4 ทดสอบหาปริ มาณอากาศรั่วไหลเดิม
โดยวิธี No Load Test
(ปิ ดอุปกรณ์ใช้อากาศอัดทั้งหมด)
- กรอกหมายเลข1ในช่องของเครื่ องที่จะ
No.O

h/y
m3/min
kW
m3
฿/kWh
฿

ข้ อมูล
ทีม่ าของ
No.1
No.2 ข้ อมูล
2,700.00 1,000.00
10.00 15.00
37.00 37.00
5.00
5.00
3.00
3.00
1,000.00 1,000.00

min

1.00

1.00

kW
min/h

35.00
40.00

35.50
45.00

kW

35.00

35.50

-

1.00

TLO

Sec

120.00

- เวลาที่ใช้ในช่วงไม่ทาํ งานอัดลม (Unload) TUO

Sec

20.00

เดินทดสอบ

- เวลาที่ใช้ในช่วงทํางานอัดลม (Load)
กรอกเฉพาะในช่องของเครื่ องที่เดินทดสอบ
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สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล
ทีม่ าของ
No.1
No.2 ข้ อมูล

2.5 ทดสอบหาปริ มาณอากาศรั่วไหลใหม่โดย
วิธี NO LOAD TEST
(ปิ ดอุปกรณ์ใช้อากาศอัดทั้งหมด)

No.N

-

1.00

TLN

Sec

80.00

- เวลาที่ใช้ในช่วงไม่ทาํ งานอัดลม (Unload) TUN

Sec

20.00

- กรอกหมายเลข1ในช่องของเครื่ องที่จะ
เดินทดสอบ

- เวลาที่ใช้ในช่วงทํางานอัดลม(Load)
กรอกเฉพาะในช่องของเครื่ องที่เดินทดสอบ
กรอกเฉพาะในช่องของเครื่ องที่เดินทดสอบ

3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3
IL kW/m /min
3.1 ดัชนีการใช้พลังงานพิกดั ของเครื่ องอัด
IL = kWL / FADL
3.2 ปริ มาณอากาศอิสระของแต่ละเครื่ องที่ทาํ ได้ FADA m3/min
FADA = VR / TT
3
IA kW/m /min
3.3 ดัชนีการใช้พลังงานจริ งของเครื่ องอัด
IA = kWT / FADA

3.70

2.47

5.00

5.00

7.00

7.10

3.4 ปริ มาณอากาศอิสระที่แต่ละเครื่ องทําได้
ในหนึ่งชัว่ โมงขณะใช้งานจริ ง
FADh = FADA x Th

FADh

m3/h

200.00

225.00

3.5 ปริ มาณอากาศอิสระรวมที่โรงงาน
ใช้ใน 1 นาที ขณะใช้งานจริ ง
FADT = (FADhNo.1 + FADhNo.2

FADT

m3/min

7.08

-

kWAT

kW

70.50

-

+FADhNo.3)/60
3.6 พลังไฟฟ้าของเครื่ องอัดรวม
ขณะเดินใช้งานจริ ง
kWAT = kWANo.1+kWANo.2+kWANo.3
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รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

3.7 ดัชนีการใช้พลังงานของ

IS

เครื่ องอัดอากาศรวม
IS = kWAT/FADT

ข้ อมูล
ทีม่ าของ
No.1
No.2 ข้ อมูล
kW/m3/min 9.96
-

3.8 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัด
แต่ละเครื่ องที่เดินทดสอบทั้งระบบเดิม
ALO = Noo x FADA x (TLO/ (TLO + TUO))

ALO

m3/min

4.29

0.00

3.9 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดรวมเดิม
ALTO = ALONo.1+ALONo.2+ALONo.3
3.10 เปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของ
อากาศอัดทั้งระบบเดิม
QLO = (ALTO/FADT) x 100

ALTO

m3/min

4.29

-

QLO

%

60.59

-

m3/y

694,980

-

ALYO
3.11 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัด
ตลอดทั้งปี เดิม
ALYO = ALTO x h x 60
3.12 พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสี ยจากการรั่วไหลเดิม ESO
ESO = IS x ALTO x h

kWh/y 115,366.68

-

3.13 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดแต่ละ
เครื่ องที่เดินทดสอบทั้งระบบใหม่
ALN = NON x FADA x (TLN / (TLN + TUN)

ALN

m3/min

4.00

0.00

3.14 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดรวมใหม่
ALTN = ALNNo.1+ALNNo.2+ALNNo.3
3.15 เปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของอากาศอัด
ทั้งระบบใหม่
QLN = (ALTN / FADT) x 100

ALTN

m3/min

4.00

-

QLN

%

56.50

-

3.16 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัด
ตลอดทั้งปี ใหม่
ALYN = ALTN x h x 60

ALYN

m3/y

648,000

-
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3.17 พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสี ยจาก
การรั่วไหลใหม่
ESN = IS x ALTN x h
3.18 พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสี ยลดลง
ES = ESO - ESN
3.19 ค่าพลังงานไฟ้ฟ้าลดลง
SC = E S x C E
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสี ยลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
ESN

ข้ อมูล
ทีม่ าของ
No.1
No.2 ข้ อมูล
kWh/y 107,568.00 -

ES

kWh/y

7,798.68

-

SC

฿/y

23,396.04

-

PB

y

0.04

ES
SC
PB
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kWh/y 7,798.68
฿/y 23,396.04
y
0.04

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

มาตรการที่ 3 การลดอุณหภูมิอากาศทีด่ ูดเข้ าเครื่ องอัดอากาศ
1. หลักการและเหตุผล

อุณหภูมิอากาศภายนอกโดยเฉลี่ยประมาณ ……OC ซึ่ งตํ่ากว่าอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่ องประมาณ ….
O
C การที่อุณหภูมิอากาศที่ดูดเข้าเครื่ องมีอุณหภูมิสูงจะส่ งผลให้มวลของอากาศที่ได้จากการอัดลด
ตํ่าลง ทําให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอัดลดลง ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการลดอุณหภูมิอากาศที่ดูดเข้า
เครื่ องโดยการต่อท่อดูดอากาศจากภายนอกซึ่งมีอุณหภูมิต่าํ กว่า
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค

2.1.1 พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศ (kJ/kg)
W = ค่าคงที่ / (ค่าคงที่-1) x ค่าคงที่ของอากาศ (kJ/kg K) x อุณหภูมอิ ากาศเข้าเครื่ องอัด (K) x (((
ความดันอากาศออกจากเครื่ องอัด (kPa) / ความดันอากาศเข้าเครื่ องอัด (kPa)) (ค่าคงที่-1) / ค่าคงที่)
-1)
2.1.2 ร้อยละพลังงานในการอัดลดลง (%)
WS = ((พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก ่อนลดความดัน (kJ / kg) - พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศหลัง
ลดความดัน (kJ/kg)) / พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก ่อนลดความดัน (kJ/kg)) x 100
2.1.3 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศก ่อนลดความดัน (kWh/y)
EO = พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศชว่ งรับ Load (kW) x ชัว่ โมงการทํางานของเครื่ องอัดตลอดปี
(h/y) x (เวลาการเดินของเครื่ องในชว่ ง Load (Sec) / (เวลาการเดินของเครื่ องในชว่ ง Load
(Sec) + เวลาการเดินของเครื่ องในชว่ ง Unload (Sec)) x ตัวประกอบการทํางาน
2.1.4 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศลดลง (kWh/y)
ES = พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศก ่อนลดความดัน (kWh/y) x (ร้อยละพลังงานในการอัด
ลดลง / 100)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน

2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุ ง (฿) / ค่าไฟฟ้าที่
ลดลง (฿/y)
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3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า

รายการ

สั ญลักษณ์

หน่ วย

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการทํางานเครื่ องอัดอากาศตลอดทั้ง
ปี
1.2 ค่าคงที่ของอากาศ
1.3 ค่าคงที่ (n)

h
R
n

h/y
kJ/kg K
-

1.4 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.5 ตัวประกอบการทํางาน

CE
OF

฿/kWh
-

1.6 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 เวลาการเดินของเครื่ องใน 1 Cycle หรื อ
ช่วง
Load เฉลี่ย

CI

฿

TL

Sec

2.2 เวลาการหยุดเครื่ องใน 1 Cycle หรื อช่วง
Unload เฉลี่ย

TU

Sec

2.3 อุณหภูมิอากาศออกจากเครื่ องอัด

TO

K

2.4 อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่ องอัด (เดิม)

TI

K

2.5 อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่ องอัด หลังจากปรับปรุ ง

TIN

K

2.6 ความดันอากาศเข้าเครื่ องอัด

PI

kPa

2.7 ความดันอากาศออกจากเครื่ องอัด

PO

kPa

2.8 พลังไฟฟ้าใช้กบั เครื่ องอัดช่วงรับ Load
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก่อนปรับปรุ ง

EI

kW

WI = n/(n-1) x R x TI x ((PO/PI) n-1/n - 1)
3.2 พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศ
หลังจากลดความดัน

WI

kJ/kg
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WI = n/n-1) x R x TIN x ((PO/PI)n-1/n-1)
3.3 คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์พลังงานในการอัดลดลง

WIN

kJ/kg

0.00

0.00

WS = ((WI - WIN)/WI x 100
3.4 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศ
ลดลง
ES = EI x h x TL/(TL+TU) x (WS/100) x
OF
3.5 คิดเป็ นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

WS

%

0.00

0.00

ES

kWh/y

0.00

0.00

SE = E S x C E
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

SE

฿/y

0.00

0.00

PB = CI / SE
ที่ประหยัดได้ (บาท/ปี )
5. สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากกการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศ
ลดลง

PB

y

0.00

0.00

ES

kWh/y

0.00

0.00

5.2 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

SE
PB

฿/y
y

0.00
0.00

0.00
0.00
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5.10 กรณีศศึึกษา
กรณี ศึกษาถถือเป็ นต้นแบบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในกาารอนุรักษ์พลังงงานที่โรงงานน
สามารถนําาไปประยุกต์ใช้ชให้เกิดผลการรอนุรักษ์พลังงงานที่เป็ นรู ปธรรมต่
ธ
อไป
กรณีศึกษาที่ 1 : การเดินเครื
น ่ องอัดอากกาศแบบสกรู ททดแทนการเดินเครื
น ่ องอัดอากกาศแบบลูกสู บ
1. ความเป็ป็ นมาและลักษณะการใช้
ษ
งานน
สถานประะกอบการติดตัต้ งใช้งานเครื่ องอั
อ ดอากาศทั้งั สิ้ นจํานวน 4 ชุด เป็ นแบบบลูกสู บขนาดพิพิกดั ไฟฟ้า 22 kW
3
พิกดั การผผลิตลมอัด 2.558 m /min จํานวน
น 2 ชุด และะแบบสกรู ขนาดพิ
น กดั ไฟฟ้า 37 kW พิกดั กการผลิตลมอัด 5.81
m3/min จํานวน 2 ชุด โดยต่อวงจรขอองท่ออากาศอัดดร่ วมกันทั้งหมด และเดินเคครื่ องอัดอากาศศแบบสกรู จาํ นวน
น 1
ชุด และแบบลูกสู บจํานวน
น 2 ชุด ควบบคุมการทํางานนเครื่ องอัดอากกาศแบบรับ-ปลลดภาระ (Load
ad-Unload)
ที่ความดันั 7.8 barg (1000 Psig)
2. ปัญหาขของอุปกรณ์ /ระบบก่
ร
อนปรับปรุ
บ ง
เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บมีประสิ ทธิ
ท ภาพตํ่ากว่าาแบบสกรู และมีอายุการใช้ช้งานมากกว่า รวมถึงติดตั้งอยู่ใน
บริ เวณที่มมีีความชื้นสู งกว่
ก าส่ งผลทําใหห้ประสิ ทธิ ภาพพในการผลิตอากาศอั
อ
ดลดลงงมากขึ้น นอกกจากนั้นดัชนีการใช้
ก
พลังงานทีที่พิกดั ของแบบบลูกสู บสู งกว่าแบบสกรู
า
ดังงนั้นการเลือกเเดินเครื่ องอัดอย่
อ างเหมาะสมมจะส่ งผลให้ลดการ
ล
ใช้พลังงานได้

ง ดอากาศแบบบลูกสู บและเคครื่ องอัดอากาศศแบบสกรู ที่ใช้
รู ปที่ 5.10-1 เครื่ องอั
3. แนวคิดดและขั้นตอนกการดําเนินงานน
ควรจัดกาารเดินเครื่ องอัดอากาศใหม่
ด
โดยเปิ ดใช้งานเเครื่ องอัดอากาาศแบบสกรู 2 ชุดซึ่ งมีพิกดั ดัชนีการใช้พลังงาน
รวม 6.3668 kW/m3/minn ตํ่ากว่าการเดิดิน 3 ชุดแบบเเดิมซึ่ งมีพิกดั ดัดชนีการใช้พลังงานรวม 7.4475 kW/m3/m
min จะ
สามารถลลดต้นทุนในกาารผลิตอากาศออัดได้
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4. สภาพก่ อนปรัรับปรุง
สถถานประกอบกการเปิ ดใช้งานนเครื่ องอัดอากกาศครั้งละ 3 ชุด เป็ นแบบลูกสู บ 2 ชุดแลละแบบสกรู 1 ชุดคิดเป็ น
ปริริ มาณการผลิตอากาศอั
ต
ดที่พกัิ ดติดตั้งรวม 10.97 m3/miin และพิกดั กําลั
า งไฟฟ้าของงมอเตอร์ ติดตั้งรวม
ง 82 kW
(110 HP) คิดเป็ นดั
น ชนีการใช้พลั
พ งงาน 7.4755 kW/m3/min

ชนิดเครื่ องอัดอากาศ

พิกดั ม อเตอร์
(kW
W)
22 (300HP)
37 (500HP)

พิกดั ผลิตอากาศอั
ต
ด
3
(m /min)
2.58
2
5.81
5

พลังงานทีใ่ ช้
(kW/m
m 3/min)
8.5527
6.3368

ลูกสู บ
สกรู
5. สภาพหลังปรัรับปรุง
ทําาการเปลี่ยนกาารเดินเครื่ องอัอัดอากาศใหม่ โดยเปิ ดใช้งานเครื่ องอัดอากาศแบบสกรูรู 2 ชุด แทนแบบบเดิมโดยมี
พิกกัดกําลังไฟฟ้าของมอเตอร์
า
ติตดิ ตั้งรวม 75 kkW (100HP) และพิ
แ กดั อากาศอัดรวม 11.662 m3/min คิดเป็ นดัชนีการ
ใช้ช้พลังงาน 6.3668 kW/m3/m
min จะเห็นว่าามีประสิ ทธิ ภาพดี
า กว่าการเดิดินเครื่ องแบบเเดิมเป็ นอย่างมมากส่ งผลให้
ปรระหยัดค่าพลังงานไฟฟ้
ง
า 788,732.55 บาท//ปีี โดยยังใช้ประโยชน์จากถัถังอากาศอัดขอองเครื่ องชุดลูกสู
ก บ โดยเปิ ด
วาาล์วให้ลมอัดเข้ข้าไปเก็บเพื่อเพพิ่มปริ มาตรกาารกักเก็บลมอัดของระบบด้
ด
วย
ว
กรณี
ณีศึกษาที่ 2 : มาตรการลดลม
ม
มรั่วในระบบออากาศอัด
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
สถาานประกอบกาารติดตั้งเครื่ องอั
ง ดอากาศแบ บลูกสู บขนาดด 11 kW จํานวน
น 5 เครื่ อง ใช้ระบบการควบคุมการ
ทํางงานเป็ นแบบ On/Off
O
โดยอาากาศอัดที่ได้นนําํ ไปใช้ในอุปกรณ์นิวเมติกส์ส

รู ปที่ 5.10-2 เเครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บที่ใช้งาน
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
จากการเดิ นสํา รวจการ รั่ ว ไหลของออากาศอัด โดย วิ ธี ก ารฟั ง เสี ยงพบว่
ย
า มี อ ากกาศอัดรั่ ว ไหลลเป็ นจํา นวนมาก
โดยทัว่ ไปปปริ มาณอากาศศอัดที่รั่วไหลไม่ควรมีค่าเกิน 5 % ของปริ มาณอากาศอั
ม
ดที่ผลิต

ป ่ 5.10-3 อากกาศอัดที่รั่วบริ เวณข้อต่อ
รูปที
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
จัดอบรมวิธธีี การทดสอบหหารอยรั่ว และะปริ มาณการรั่ววไหลของอากกาศอัดในระบบบ แล้วทําการซซ่อมรอยรั่ว โดดยมี
ขั้นตอนการรดําเนินการดังนี
ง้
 ทดสอบหาปริ มาณกการรั่วไหลของงระบบลมอัดททั้งหมด
 หารอยยรั่วตามจุดต่าง ๆ
 วิเคราะะห์และประเมินผลประหยัด และการลงทุน
 ดําเนินนการซ่อมแซมมรอยรั่ว
 วิเคราะะห์ผลประหยัดพลั
ด งงานที่ได้
4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
จากการทดดสอบหาเปอร์ร์ เซ็นต์การรั่วไหลของอากาาศอัดในระบบบ โดยวิธีการปิ ดอุปกรณ์ณ์ใช้อากาศอัดและ
เดินเครื่ องออัดอากาศ NO.1-5 แล้วจับเววลาในช่วงการรทํางานและหหยุดการทํางานนของเครื่ องอัดดอากาศ แล้วนํนามา
วิเคราะห์ปรากฏว่ามีการรั่วไหลของอาากาศอัดในระบบคิดเป็ น 11.98% ของอัตราการผลิ
ต
ตอาากาศอัดของเคครื่ อง
อัดอากาศ NNO.1-5 ซึ่งถือว่ามีอตั ราการรรั่วไหลที่สูง
5. สภาพหลลังปรับปรุง
หลังจากทําาการทดสอบหหารอยรั่วและะซ่ อมรอยรั่วขของอากาศอัดในระบบแล้
ใ
ว ผลปรากฏวว่าการรั่วไหลของ
อากาศอัดใในระบบคิดเป็ปน 5.01% ขอองอัตราการผลิลิตอากาศอัดของเครื
ข
่ องอัดอากาศ
อ
NO.1-55 ซึ่ งทําให้ลดการ
ด
สู ญเสี ยพลังั งานที่ใช้ในกการอัดอากาศลงได้ โดยสามาารถประหยัดพลั
พ งงานไฟฟ้าได้
ไ 16,403.90 kWh/ ปี
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กรณี
ณีศึกษาที่ 3 : การอนุ
ก รักษ์ พ ลังั งานของเครื่ อองอัดอากาศในนโรงงาน Forgging

ความดันอากาศ [kg/cm2]

ความสิ้ นเปลืองกําลังไฟฟ้า [kW]

1. ความเป็ นมาแลละลักษณะการใใช้ งาน
สถาานประกอบกาารผลิตภัณฑ์เหล็
ห ก Forging มี การใช้พลังงานไฟฟ้า 10,630 MWh/ปี แและนํ้ามันเตา 1,260 kL/ปี มี
สัดสส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในนระบบอากาศศอัดร้อยละ 25 ของพลังงานนไฟฟ้าที่ใ ช้ท้ งังหมด โดยอากกาศอัดนําไปใชช้
ในกการขับเครื่ อง Forging
F
และใชช้ใ นการทํา Aiir blow
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรั
น บปรุง
สถาานประกอบกาารปล่อยให้พนักงานเดินใช้งงานเครื่ องอัดอากาศให้
อ
สอดคล้องกับการททํางานของกระบวนการผลิต
ส่ งผผลให้มีการเดินเครื
น ่ องอัดอากกาศมากเกินคววามจําเป็ น และะในระบบอากกาศอัดมีการรั่ววไหลมาก รวมมทั้งอุปกรณ์ใช้ช
อากกาศอัดมีประสิสทธิ ภาพตํ่า กาารเปลี่ยนแปลลงความดันที่ใ ช้แ ละการเปลีลี่ยนแปลงกําลังั ไฟฟ้าแสดงดังรู ปที่ 5.10-44
และะรู ปที่ 5.10-5 ตามลําดับ โ ดยการเปลี
ด
่ยนแแปลงความดันมี
น ลกั ษณะกระะเพื่อมรุ นแรง มีช่วงการเปลีลี่ยนแปลงถึง 2
kg/ccm2 ซึ่ งการเปปลี่ ยนแปลงพ
พลังงานไฟฟ้ าามี ความสัมพันั ธ์ก บั การเปลีลี่ ยนแปลงควาามดัน โ ดยกําลั
า งไฟฟ้ าเฉลี่ ย
ประะมาณ 620 kW
W การใช้ Air blow และปริริ มาณอากาศรั่วมี
ว ค่า 1,590 m3/h ซึ่ งมีค่าสู งงกว่า Capacityy ของเครื่ องอัดั
อากกาศขนาด 150 kW 1 ตัว ส่ งผลให้
ผ เกิดการสูสู ญเสี ยพลังงานนมาก

[เวลา]

[เวลา]

รู ปที่ 5.10-4 การเปลี่ยนแปปลงความดัน

รู ปที่ 5.10--5 การเปลี่ยนแแปลงพลังงาน ไฟฟ้าของเครื่ องอัดอากาศ

3. แนนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
การ รั่ วไหลของออากาศอัดส่ งผลให้สิ้นเปลื อองพลังงานไฟฟฟ้ าโดยไม่เกิดประโยชน์
ด
แและอุ ปกรณ์ใช้ชอากาศอัดที่ มีมี
ประะสิ ทธิ ภาพตํ่าส่สงผลให้สิ้นเปปลืองอากาศอัดดมาก รวมทั้งการผลิตและใใช้อากาศอัดที่ ความดันสู งส่ งผลให้ตน้ ทุน
และะการรั่วไหลสู ง จึงดําเนิ นกาารตรวจหารอยยรั่วทั้งหมดแลละสํารวจอุปกรณ์
ก ใช้อากาศศเพื่อทําการปรัรับปรุ งให้ดีข้ ึน
ตรววจสอบการรั่วของอากาศทั
ข
ห วยเสี ยงออากาศรั่ว (เสี ยงชู
ย ่ว...ว) และทําการซ่อมแซซมให้หมด ลดดพื้นที่ช่องเปิ ด
้ งหมดด้
ของง Air nozzle สํสาหรับพ่นสารรหล่อลื่นแม่พพิิ มพ์และอื่นๆ ลดความดันของอากาศที
ข
่ใ ชช้ใ นการพ่น และปรับปรุ งวิธีธี
พ่นใให้มีประสิ ทธิผลดี
ผ ยงิ่ ขึ้น ใช้ช้เครื่ องตั้งเวลาาและสวิตซ์เท้าเพื
า ่อหยุดการปป้อนอากาศโดย
ดยอัตโนมัติเมือไม่
่อ ไ ด้ใ ช้งาน
4. สสภาพก่ อนปรับปรุ
บ ง
จากการสํารวจด้วยการฟั
ย งเสี ยงพ
พบว่าระบบอาากาศอัดมีการรัรั่วไหลมาก แลละอุปกรณ์บางงส่ วนใช้อากาาศอัดและความม
ดันสู งเกินพิกดั
5. สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง
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ทําการซ่อมรู รั่วทั้งหมด ลดพื้นที่ช่องเปิ ดของ Air nozzle สําหรับพ่นสารหล่อลื่นแม่พิมพ์และอื่นๆ ลดความดัน
ของอากาศที่ใ ช้ใ นการพ่น และปรับปรุ งวิธีพน่ ให้มีประสิ ทธิผลดียงิ่ ขึ้น ใช้เครื่ องตั้งเวลาและสวิตซ์เท้าเพื่อหยุดการ
ป้อนอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ไ ด้ใ ช้งาน ส่ งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 1,445 MWh/ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.59
ของพลังงานไฟฟ้าที่ใ ช้ท้ งั หมด ส่ งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 1,229,880 บาท/ปี
กรณีศึกษาที่ 4: การลดความดันของระบบอากาศอัด
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้เครื่ องอัดอากาศขนาด 50 hp ความจุ 212 cfm จํานวน 5 เครื่ อง โดยปรับตั้งความดันในการ
ตัดต่อไว้ที่ 7-8 kg/cm2 ขณะที่มีอุปกรณ์ใช้แรงดันสู งสุ ด 4 kg/cm2 ซึ่ งสู งกว่าแรงดันตํ่าสุ ดที่ปรับตั้งประมาณ 3
kg/cm2 ส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตอากาศอัดสู งและการสู ญเสี ยจากการรั่วไหลในระบบเพิ่มมากขึ้น
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การผลิตอากาศอัดที่ความดันสู งกว่าความดันใช้งานของอุปกรณ์ที่ตอ้ งการความดันสู งที่สุดนั้นจะส่ งผลให้ดชั นีการ
ใช้พลังงานของเครื่ องอัดอากาศ (kW/Nm3-min)สู งขึ้น โดยทัว่ ไปการลดความดันลง 1 bar จะส่ งผลให้เครื่ องอัด
อากาศใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงประมาณ 6-10 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 5.10-1 การลดแรงดันส่ งผลต่อดัชนีการใช้พลังงานของเครื่ องอัดอากาศ
(Confederation of Indian Industries)
การลดลงของแรงดัน
ดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้ า (kW/Nm3-min)
จาก
ถึง
ขั้นตอนเดียว
สองขั้นตอน
สองขั้นตอน
(บาร์)
(บาร์)
หล่อเย็นด้วยนํ้า
หล่อเย็นด้วยนํ้า หล่อเย็นด้วยอากาศ
6.8
6.1
4
4
2.6
6.8
5.5
9
11
6.5
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการตรวจวัดความดันในการผลิตอากาศอัดและความดันปลายทางในตําแหน่งที่มีอุปกรณ์ใช้อากาศอัดสู งสุ ด เพื่อ
ดูวา่ ในขณะใช้งานความดันอากาศอัดที่เข้าอุปกรณ์สูงกว่าความต้องการของอุปกรณ์มากเพียงใด และทําการบันทึก
พลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องอัดอากาศใช้ หลังจากนั้นทําการลดความดันในการผลิตอากาศอัดลง โดยทัว่ ไปจะสู งกว่า
ความดันที่อุปกรณ์ใช้ความดันสู งสุ ดประมาณ 30% แล้วทําการบันทึกพลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องอัดอากาศใช้ เพื่อ
นําไปวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
ปรับตั้งความดันการผลิตอากาศที่ 7-8 kg/cm2 อุปกรณ์ใช้ความดันสู งสุ ดที่ 4 kg/cm2 พลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องอัด
อากาศใช้ 1,669.65 kWh/วัน
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รู ปที่ 5.10-6
5
การตั้งคความดันในการรผลิตอากาศอัดั ก่อนปรับปรุรุ ง
5. สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง
ปรับบตั้งความดันการผลิ
ก ตอากาศศลดลงจาก 7--8 kg/cm2 เป็ป็ น 6-7 kg/cm
m2 อุปกรณ์ใช้ ความดันสู งสุ ดที่ 4 kg/cm
m2
พลังงงานไฟฟ้าที่เครื
ค ่ องอัดอากาศศใช้ 1,527.522 kWh/วัน ใช้งาน
ง 24 ชัว่ โมงง/วัน 365 วัน/ปีปี

รู ปที่ 5.10-7 การตั้งงความดันในการผลิตอากาศออัดหลังปรับป รุ ง
6. กการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ชัว่ โมงกการใช้งาน
=
24
ชัว่ โโมง/วัน
=
365
จํานวนวัวันใช้งาน
วัน//ปี
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลีย่
บาทท/kWh
=
2.85
พลังงานนไฟฟ้าที่ใช้ก่อนการปรับตั้ง
=
kW
Wh/วัน
1,669.655
พลังงานนไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับตั้ง
=
1,527.522
kW
Wh/วัน
พลังงานนไฟฟ้าที่ลดได้ด้
=
142.13
kW
Wh/วัน
=
142.13 x24
x x365
kWhh/ปี
=
42,600
คิดเป็ นเงิงินที่ประหยัดได้
ไ
=
42,600 x2.85
x
=
121,4100
บาทท/ปี
7. กการวิเคราะห์ ผลตอบแทนการ
ล
รลงทุน
เงินลงททุน
=
บาทท
ผลประหหยัดพลังงาน
=
121,410
บาทท/ปี
ระยะเวลลาคืนทุน
=
ปี
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กรณีศึกษาที่ 5: การลดคความดันใช้ งานนของระบบอากกาศอัดทีอ่ าคาาร A
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
อาคาร A มีเครื่ องอัดอาากาศขนาด 377 kW จํานวนน 3 เครื่ อง โดยยเปิ ดใช้งานครัรั้งละ 2 เครื่ อง ตลอด 24 ชัวโมง
ว่
ปรับตั้งควาามดันในการผผลิตอากาศอัดที่ 7.8 บาร์ แต่อุปกรณ์ใช้อากาศอัดที่ตองการความดั
อ้
ดันตํ่ากว่าที่ควบบคุม
ดังนั้น จึงมีความเป็ นไปไได้ที่จะลดความมดันที่เครื่ องอัอัดอากาศลงเพืือ่ ประหยัดพลังั งาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
การผลิตอาากาศอัดที่สูงจะะส่ งผลให้เครื่ องอั
อ ดอากาศใชช้พลังงานไฟฟ้ฟ้าเพิ่มและการรสู ญเสี ยจากกาารรั่วไหลสู ง
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทําการสํารวจความต้องกการใช้ความดันอากาศอั
น
ดในกกระบวนการผผลิตทั้งหมด พบว่าสามารถลลดความดันของ
เครื่ องอัดอากาศลงเหลือ 7.6 บาร์ได้โดยไม่ส่งผลกระะทบต่อกระบววนการผลิต แลละทําการตรวจจวัดค่าต่างๆขออง
เครื่ องอัดอากาศเพื่อนําไปปใช้วิเคราะห์ผลการประหยั
ผ
ดั พลังงาน
4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
เครื่ องอัดอากาศทํางานในนช่วง LOAD ใช้เวลา 100 วิ นาที ช่วง UNNLOAD 20 วินาที
น ใช้กาํ ลังไไฟฟ้า 74 กิโลวัตต์
ที่ความดัน 7.8 บาร์ ใช้งาน
า 8,640 ชัว่ โมมง/ปี

รู ปที่ 5.100-8 เครื่ องอัดออากาศที่ทาํ การปรับลดความดดัน
5. สภาพหลลังปรับปรุง
ปรับตั้งควาามดันในการผผลิตอากาศอัดเป็ น 7.6 บาร์ร์ โดยไม่ส่งผลลต่อการผลิตและเกิ
แ ดผลการรประหยัดพลังงาน
ง
ไฟฟ้า 25,6681 บาท/ปี
6. การวิเครราะห์ ทางเทคนินิค
ชัว่ โมงกการใช้งาน
(h)
=
8,640
h/y
เวลาการรเดินของเครื่ องใน
ง 1 รอบการ
(TL)
=
100
S
ทํางานหหรื อช่วงมีภาระะ
เวลาการรหยุดของเครื่ องใน
อ 1 รอบกาาร
(TU)
=
20
S
ทํางานหหรื อช่วงไร้ภารระ
ค่าคงที่ขของอากาศ
(R)
=
0.29
kJ/kg-K
ค่าคงที่ขของกระบวนการอัดอากาศ
(n)
=
1.30
อุณหภูมมิิอากาศเข้าเครื่ องอัด
(Ti)
=
303
K
ความดันนอากาศเข้าเครืรื่ องอัด
(Pi)
=
101.33
kPa
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ความดันอากาศออกจากเครื่ องอัดเดิม
ความดันอากาศออกจากเครื่ องอัดใหม่
กําลังไฟฟ้าของเครื่ องอัดช่วงรับภาระ
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศ
ก่อนลดความดัน

(Po)
(Pon)
(Ei)
(CE)

=
=
=
=

780
760
74
2.41

(Wi)

=
=

(n/(n-1) x R x Ti x ((Po/Pi)(n-1)/n-1)
227
kJ/kg

พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศ
หลังจากลดความดัน

(Win)

เปอร์เซ็นต์พลังงานในการอัดที่ลดลง

(Ws)

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนลดความดัน

(Eo)

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ที่ลดลง

(Esave)

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

(Msave)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

(n/(n-1) x R x Ti x ((Pon/Pi)(n-1)/n-1)
223
kJ/kg
((Wi-Win)/Wi) x 100
%
2
%
Ei x h x (TL/(TL+TU)
kWh/y
532,800
kWh/y
Eo x (Ws/100)
kWh/y
kWh/y
10,656
Esave x CE
฿/y
฿/y
25,681

7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดพลังงาน
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=

kPa
kPa
kW
฿/kWh

บาท
25,681 บาท/ปี
- ปี

กรณีศึกษาที่ 6: การติดตั้ง Air Shut off Valve เพื่อลดการรั่วไหลในระบบท่ อส่ ง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิตอากาศอัดที่ความดัน 5.6 bar จ่ายไปใช้งานใน 7 ส่ วนการผลิตโดยมีวาล์ว (Ball Valve)ที่
ใช้ในการปิ ดเมื่อส่ วนงานต่างๆไม่มีการผลิตในช่วงเวลาที่บางส่ วนงานมีการทํางานนอกเวลา(OT) การปิ ดวาล์ว
เพื่อไม่ให้อากาศอัดส่ งไปยังส่ วนที่ไม่ใช้งานนั้นจะส่ งผลให้ลดการสู ญเสี ยจากการรั่ วไหลของอากาศอัดใน
บริ เวณต่างๆได้
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
วาล์วดังกลล่าวมีการติดตั้ งั ไว้สูงมากจึงไม่
ง สามารถดําาเนิ นการปิ ดไได้ ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ย พลังงานโดยเเปล่า
ประโยชน์
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทําการติดตั้ง Air Shut offf Valve ในแต่ละส่ วนการผผลิต ทั้งหมดด เพื่อควบคุมที่จะไม่จ่ายลมมไปยังส่ วนที่ไม่
ไ มี
การผลิต และทําการตรวจวัดปริ มาณอากาศอัดที่ผลิตตและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ เพือวิ
อ่ เคราะห์ดชั นี การใช้พลังงาน
3
ก บปรุ ง
(kWh/m ) กก่อนและหลังการปรั
4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
พลังงานไฟฟฟ้าที่ใช้ผลิตอากาศอั
อ
ด 568,660 kWh ปริ มาณอากาศอัดที
ด ่ผลิต 4,483,,661 m3 และดัดัชนีการใช้
พลังงาน 0..1268 kWh/m3

Baall Valve ก่อนติติดตั้ง Air Shuutoff Valve
Ball Vallve ก่อนติดตั้ง Air Shutoff VValve Stampinng
T
Trim/Final
รู ปที่ 5.10-9 แสดง Ball Vaalve ก่อนติดตั้ งั Air Shutoff Valve
5. สภาพหลลังปรับปรุง
หลังจากทําาการติดตั้ง Air
A Shutoff Valve
V
ในแต่ต่ละส่ วนการผผลิตทั้งหมด และเพื
แ ่อควบคุคุมการเปิ ด-ปิ ด ใน
ห้อ งควบคคุม ส่ งผลให้พลั
พ งงานไฟฟ้าที
า ่ ใช้ผลิ ตอากกาศอัดลดลงเป็ น 330,590 kWh ปริ มาณณอากาศอัดที่ผลิ ต
3,577,32144 m3 และดัชนีการใช้พลังงานน 0.0924 kWhh/m3

รู ปที่ 5.10-10 แสดงกการติดตั้ง Air Shutoff Valvee

5-58

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
= 2.84
บาท/ kWh
ปริ มาณลมที่ใช้ใน 1 ปี (2548)
= 48,706,614
m3/ ปี
ดัชนีการใช้พลังงานก่อนปรับปรุ ง = 0.1268
kWh/m3
ดัชนีการใช้พลังงานหลังปรับปรุ ง = 0.0924
kWh/m3
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
= (0.1268-0.0924) x 48,706,614
= 1,675,507.52
kWh/ปี
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
= 1,675,507.52 x 2.84
= 4,758,442.72
บาท/ปี
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดพลังงาน
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

2,600,000
บาท
4,758,442.72
บาท/ปี
4,758,442.72/2,600,000
0.55
ปี

กรณีศึกษาที่ 7: การลดการรั่วไหลของอากาศอัดในพืน้ ทีผ่ สมวัตถุดบิ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้เครื่ องอัดอากาศแบบสกรู ขนาดพิกดั 75 kW ดัชนีการใช้พลังงาน 0.30 kW/l/sec จํานวน
รวม 1 เครื่ อง ผลิตอากาศอัดที่ความดัน 6 บาร์ เพื่อใช้ในกระบวนการผสมวัตถุดิบและกระบอกสู บของเครื่ อง
Press โดยเครื่ องอากาศใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 250 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการสํารวจการใช้อากาศอัดของสถานประกอบการ พบว่าในพื้นที่ ผสมวัตถุ ดิบ มี อากาศอัดรั่ ว ขนาดรู
ประมาณ 3 มม. จํานวน 1 รู ส่ งผลให้เกิดความสู ญเสี ยพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ โดยทัว่ ไปในขนาดรู รั่วที่
เท่ากันปริ มาณอากาศอัดจะรั่วมากขึ้นเมื่อความดันอากาศอัดในระบบสู งขึ้น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการสํารวจและบันทึกจํานวน ขนาดรู รั่ว และความดันอากาศอัดในบริ เวณต่างๆของสถานประกอบการ
รวมทั้งตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดอากาศใช้ เพื่อนําไปวิเคราะห์หาพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสี ย
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ตารางทีที่ 5.10-2 อัตราาการรั่วไหลขอองอากาศอัดที่ขนาดรู รั่วและะความดันต่างๆๆ
Pressure
(bar)
3.0
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
7.5
8.0
9.0
10.0

0.3
l/sses
0..06
0..07
0..08
0..09
0..10
0..11
0..12
0..13
0..14
0..16

0.5
kW
0.01
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.04
0.05
0.05

l/sees
0.116
0.220
0.222
0.224
0.228
0.332
0.334
0.336
0.440
0.444

kW
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.09
0.10
0.11
0.13
0.15

Dimeter Pippe (mm)
0.7
1
1.0
l/sess kW l/ses kW
0.311 0.05 0.63 0.11
0.399 0.08 0.79 0.16
0.433 0.09 0.87 0.19
0.477 0.11 0.95 0.22
0.544 0.14 1.11 0.29
0.622 0.18 1.27 0.36
0.666 0.20 1.35 0.40
0.700 0.21 1.42 0.44
0.788 0.25 1.58 0.52
0.855 0.30 1.74 0.60

and AAir Leakage
3.0
5.00
l/ses kW l/ses kW
5.71 0.97 15.85 2.71
7.13 1.46 19.80 4.06
7.84 1.73 21.78 4.81
8.55 2.01 23.75 5.58
9.97 2.61 27.70 7.25
11.39 3.25 31.65 9.04
12.11 3.59 33.63 9.98
12.82 3.94 35.60 10.94
14.24 4.66 39.55 12.96
15.66 5.43 43.50 15.07

7.0
l/ses kW
31.07 5.31
5
38.81 7.97
7
42.68 9.42
9
46.55 10.95
54.29 14.21
62.04 17.71
65.91 19.56
69.78 21.45
77.52 25.40
85.26 29.54

10.0
l/ses kW
63.41 10.83
79.21 16.26
87.11 19.22
95.01 22.34
110.81 28.99
126.61 36.15
134.51 39.91
142.41 43.78
158.21 51.83
174.01 60.28

4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
ตรวจพบรู รรัั่วขนาด 3 มิลลิเมตร ความดัดัน 6 บาร์ จํานนวน 1 รู บริ เวณ
ณ ข้อต่อลมของเครื่ องเครื่ องงสัน่ (Shake)
เครื่ องอัดอากาศใช้กาํ ลังไฟฟ้
ไ า 69.0 kW
W

รู ปที่ 5.10-111 รู รั่วบริ เวณขข้อต่อ เข้าเครื่ อองสัน่ (Shake)) ของหน่วยงานเตรี ยมผสมนนํ้าดิน
5. สภาพหลลังปรับปรุง
ทําการซ่อมมข้อต่อท่อลมเเข้าเครื่ องทําใหห้สามารถลดอัตั ราการรั่วไหลได้ประมาณ 9.97 ลิตร/วินาานาที คิดเป็ นเงิเ น
ที่ประหยัดได้ประมาณ 52,575.84 บาทท/ปี

รู ปที่ 5.10-12 แสดงกการปรับปรุ ง เปปลี่ยนข้อต่อลมม
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6. กการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กําลังไฟฟฟ้าของระบบบอัดอากาศ
ดัชนีการรใช้พลังงานขอองเครื่ องอัด
อัตราการรั่วไหล
กําลังไฟฟฟ้าสู ญเสี ย
พลังงงานไฟฟ้าที่ประหยัด
ค่าพลังงงานไฟฟ้าที่ประหยัด
7. กการวิเคราะห์ ผลตอบแทนการ
ล
รลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหหยัดพลังงาน
ระยะเวลลาคืนทุน

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

69.0
kW
W
0.30
kW/LL/sec
9.97
ลิตรร/นาที
0.30 x 9.97
9
kW
W
2.99
kW
W
2 x 365
2.99 x 24
17,946.000
หน่น่วย/ปี
17,946.000 x 2.93
52,575..84
บาทท/ปี
52,575.844
-

บาท
บาท//ปี
ปี

กรณี
ณีศึกษาที่ 8 : การลดอุ
ก
ณหภูมิมอิ ากาศเข้ าเครืรื่ องอัดอากาศ
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
สถ านประกอบกการผลิ ต ภัณ ฑ์
ฑ จ ากเมล็ ด โ กโก้ ในกระ บวนการผลิตของโรงงาน
ต
น มี ก ารใช้อ ากาศอั
า
ด ใน
กระะบวนการผลิตโดยทางโรงง
ต
งานตั้งความดันั ใช้งานเครื่ องอัดอากาศไว้ว้ที่ 7.2 บาร์ เกกจ และมีเครื่ องอั
อ ดอากาศ
ทั้งหหมด 3 เครื่ อง ชัว่ โมงการทํางานของเครื่ องงอัดอากาศ 24 ชัว่ โมง/วัน 3440 วัน/ปี

รู ปที่ 5.10-133 การใช้เครื่ องอั
ง ดอากาศภายยในโรงงาน
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
จากการสํารวจของทีมอนนุรักษ์พลังงานนพบว่าอุณหภูภูมิอากาศเข้าเคครื่ องอัดมีอุณหภู
ห มิค่อนข้างสสู ง เนื่องจากคความ
ร้อนจากกาารระบายความมร้อนของเครื่ องผลิ
อ ตลมอัดที่ ทาํ งานตลอดเเวลาจากการตรวจวัดพบว่ามี อุณหภูมิประมาณ
42 oC จึงมีแแนวความคิดที่จะทําการลดออุณหภูมิของลมอากาศก่อนเเข้าเครื่ องอัดอาากาศ ให้มีอุณ หภูมิลดตํ่าลง
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทําการปรับบปรุ งโดย ทําการต่
ก อท่อระบาายลมร้อนของงเครื่ องอัดอากาศให้มีขนาดยยาวขึ้นเพื่อให้ลลมร้อนที่ระบาาย
ออกจากเครืรื่ องอัดอากาศแล้วไม่กลับเข้ข้ามายังเครื่ องอัอัดอากาศอีก

รู ปที่ 5.10-14 การต่
ก อท่อระบบายลมร้อนออกจากเครื่ องอัดอากาศ
ด
4. สภาพหลลังปรับปรุง
หลังปรับปปรุ งพบว่าอุณหภู
ห มิขาเข้าของเครื่ องอัดอา กาศมีอุณหภูมิมิลดตํ่าลงวัดอุอณหภูมิอากาศศหลังปรับปรุรงได้
o
เท่ากับ 35 C โดยคิดเป็ นพลั
น งงานไฟฟ้้าที่สามารถลดดลงได้ 10,260.44 kWh/y
5. การวิเครราะห์ ทางเทคนินิค
จาากการตรวจวัดพบว่
ด ามีการใช้พลังไฟฟ้ารววมช่วง load ประมาณ 67.9 kW
k
จาากการตรวจวัดพบว่
ด ามีการใช้พลังไฟฟ้ารววมช่วง unloadd ประมาณ 32 kW
ในน 1 ชัว่ โมงจะมีการทํางานช่ชวง load ประมมาณ
50 นาที
ในน 1 ชัว่ โมงจะมีการทํางานช่ชวง unload ปร ะมาณ
10 นาที
ชัว่ั โมงการทํางาานของระบบอัอัดอากาศ
24
ชัว่ โมง/วัน
วันั การทํางานของระบบอัดอาากาศ
340 วัน/ปี
ค่าพลังงานไฟฟ้ฟ้าของโรงงาน
=
2.85 บาท/kWh
o
อุณหภูมิที่ออกจจากเครื่ องอัดอากาศเฉลี
อ
่ย
55 C
42
4 oC
อุณหภูมิเข้าเครื่ องอัดอากาศเฉฉลี่ยก่อนปรับปปรุ ง
35
3 oC
อุณหภูมิเข้าเครื่ องอัดอากาศเฉฉลี่ยหลังปรับปปรุ ง
ความดันอากาศศออกจากเครื่ องอัดอากาศ (AAbsolute) 8.2 bar
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ตารางแสดงการคํานวณผลประหยัด
รายการ

หน่วย

ตัวย่อ

No.1

h/y
Sec
Sec
kJ/kg K
K
K
K
kPa
kPa
kW
฿/kWh

h
TL
TU
R
n
TO
TI
TIN
PI
PO
EI
CE

8,160.00
50
10
0.2871
1.3
328
315
308
100
820
67.9
2.85

W I = (n/(n-1) x R x TI x ((PO/PI)n-1/n-1)
พลังงานที่ใ ช้ใ นการอัดอากาศหลังจากลดความดัน

kJ/kg

WI

244.97

W I = (n/(n-1) x R x TIN x ((PO/PI)n-1/n-1)
คิดเปนเปอร์เซ็นต์พลังงานในการอัดลดลง
W S = ((W I-W IN)/W I) x 100
พลังงานไฟฟาที่ใ ช้ใ นเครื่องอัดอากาศลดลง
ES = EI x h x (TL/(TL+TU) x (W S/100)
คิดเปนค่าไฟฟาที่ประหยัดได้
SE = ES x CE

kJ/kg

W IN

239.53

%

WS

2.22

kWh/y

ES

10,260.44

฿/y

SE

29,242.27

ข้อมูล
ชั่วโมงการใช้งานเครื่องอัดอากาศตลอดป
เวลาการเดินของเครื่องใน 1 Cycle หรือช่วง Load
เวลาการหยุดของเครื่องใน 1 Cycle หรือ Unload
ค่าคงที่ของอากาศ
ค่าคงที่ (n)
อุณหภูมิอากาศออกจากเครื่องอัด
อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัด (เดิม)
อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัด หลังจากปรับปรุง
ความดันอากาศเข้าเครื่องอัด
ความดันอากาศออกเครื่องอัด
พลังไฟฟาใช้กับเครื่องอัดช่วงรับ Load
ราคาค่าไฟฟาเฉลี่ย
การคํานวณ
พลังงานที่ใ ช้ใ นการอัดอากาศก่อนปรับปรุง

หมายเหตุ : K = 273+ ๐C

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
=

=
10,260.44
kWh/year
=
10,260.44 x 2.85
29,242.27
บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 9 : การลดกการรั่วไหลในระบบอากาศอัด
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิ ตเครื
ต ่ องใช้ไฟฟฟ้ าในครั วเรื อ น ในส่ วนขอองโรงประกออบตูเ้ ย็น มีกา รใช้งานระบบบอัด
อากาศ โดยยติดตั้งเครื่ องอัอัดอากาศขนาดด 180 kW จํานวน 1 ชุด และขนาด 1660 kW จํานววน 2 ชุด เปิปดใช้
งานครั้งละ 3 ชุด ตั้งความมดันในการผลิลิตที่ 6.0 – 6.55 บาร์ และติดตั
ด ้ ง Air dryer จํานวน 2 ชุ ด ในการทําใหห้ลม
เย็นและลดดความชื้นของลลมที่ผลิต เปิ ดใช้งานวันละ 113 ชัว่ โมง 300 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
การปรับตั้งงความดันของลมอัดที่สูงเกินไปจะทํ
น
าให้ออุุ ปกรณ์ที่มีการรใช้ลม เช่น กรระบอกสู บลม ข้อต่อ วาล์ว อื่นๆ
มีการสึ กหรรอเกิดการรั่วไหล
ไ ยิง่ ทําการผลิตลมที่ความมดันสู งปริ มาณ
ณที่รั่วก็จะเกิดการรั
ด ่วมากยิง่ ขึ้น เมื่อเกิดกาารรั่ว
ในระบบก็จะมากขึ้นและแรงดันในระะบบก็จะตกลงงทั้งระบบ บางเครื่ องที่ใช้แรงดันสู งก็จจะหยุดทํางานนเกิ ด
ด
า
ผลเสี ยต่อกกระบวนการผลิต และทางโรรงงานก็จะต้อ งเดินเครื่ องอัดอากาศเพิ
่มขึ้น และเครื่ องอัอัดอากาศจะทํางาน
อยูต่ ลอดเวลาไม่เกินการ Unload เลย จึงทําให้สิ้นเปลลืองพลังงานไไฟฟ้าที่เครื่ องใใช้

รู ปที่ 5.10-155 ระบบอากาศศอัด
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทีมงานดําเเนิ นการสํารวจจุดที่มีการรั่วไหลหรื
ว
อรณ
ณรงค์ให้เจ้าหน้น้าที่ ที่ใช้เครื่ องมื
อ อลมได้ตรรวจสอบอุปกรรณ์ที่
ตนเองใช้งานอยูว่ ่ามีการรรั่วของลมตรงงจุดใดบ้าง แลละแจ้งส่ วนงานนที่ดูแลรับผิดชอบให้ทาํ การรแก้ไขเพื่อลดดการ
รั่วไหลของงระบบอัดอากกาศ
4. สภาพหลลังปรับปรุง
ดํา เนิ น การรเปลี่ ย นอุ ป ก รณ์ แ ละสายลลมที่ มี ก ารรั่ ว ไไหลในการผผลิ ต ของโรงปประกอบตู ้เ ย็น สามารถลดดการ
เดินเครื่ องออัดอากาศจากเเดินพร้อมกัน 3 ชุด เหลือเดิดินเครื่ องอัดอากาศขนาด 1880 kW จํานวนน 1 ชุด และเคครื่ อง
ขนาด 160 kW จํานวน 1 ชุด ก็เพียงพพอกับการใช้ง าน สามารถลลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในรระบบอัดอากาาศได้
210,483.000 kWh / ปี
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การใช้ พลังงานก่ อนปรับปรุง
ชัว่ โมงการใช้งาน
พลังไฟฟ้าของเครื่ อง No.3 ขนาด 180 kW
load
Unload
เวลาการทํางานช่วง load
เวลาการทํางานช่วง Unload
พลังไฟฟ้าของเครื่ อง No.1 ขนาด 160 kW
load
Unload
เวลาการทํางานช่วง load
เวลาการทํางานช่วง Unload
พลังไฟฟ้าของเครื่ อง No.2 ขนาด 160 kW
load
Unload
เวลาการทํางานช่วง load
เวลาการทํางานช่วง Unload
คิดเป็ นพลังไฟฟ้าที่ใช้

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
การใช้ พลังงานหลังปรับปรุง
พลังไฟฟ้าของเครื่ อง No.3 ขนาด 180 kW
load
Unload
เวลาการทํางานช่วง load
เวลาการทํางานช่วง Unload
พลังไฟฟ้าของเครื่ อง No.2 ขนาด 160 kW
load
เวลาการทํางานช่วง load

=
=

13 x 300
3,900

ชัว่ โมงต่อปี

=
=
=
=

182
79.0
67.77
32.23

kW
kW
%
%

=
=
=
=

163
68.5
43.34
56.66

kW
kW
%
%

=
=
=
=
=

=
=
=

161
kW
69.8
kW
31.75
%
68.25
%
[(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
357.02 x 3,900
1,392,378.00 kWh/ปี

=
=
=
=

182
79.0
61.21
38.79

kW
kW
%
%

=
=

161
100

kW
%

5-65

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบอากาศอัด

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
คิกเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลการประหยัด
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=
=
=
=
=

[(182 x 0.6121)+(79 x 0.3879)+(161 x 1.00)]
x 3,900
303.05
kW
303.05 x 3,900
1,181,895.00 kWh/ปี
1,392,378.00 – 1,181,895.00
210,483.00
kWh /ปี
210,483.00 x 3.07
646,182.81
บาท/ปี

=
=
=
=

100,000
บาท
646,182.81
บาท/ปี
100,000/646,182.81
0.06
ปี

กรณีศึกษาที่ 10 : การใช้ พดั ลมแรงดันสู งแทนเครื่ องอัดอากาศในกระบวนการการเป่ าแผ่ นอลูมิเนียม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ในกระบวนการผลิตเหรี ยญอลูมิเนี ยมจะต้องหลอมอลูมิเนี ยมเพื่อผลิตเป็นแผ่นอลูมิเนียมให้ได้ขนาดและความ
หนาที่ตอ้ งการ ซึ่ งหลังจากแผ่นอลูมิเนี ยมผ่านนํ้าระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิจะต้องเป่ านํ้าที่เกาะแผ่นออก
ให้หมดเพื่อส่ งแผ่นอลู มิเนี ยมเก็บม้วนหรื อเข้าสู่ กระบวนการต่อไป การเป่ าแห้งของหน่ วยงานที่ ใช้งานอยู่
ปัจจุบนั ใช้อากาศอัดจากเครื่ องอัดอากาศขนาดพิกดั มอเตอร์ 75 kW พิกดั ผลิตอากาศ 450 m3/min (FAD) จํานวน
1 ชุดเพื่อใช้ในการจ่ายอากาศในการเป่ าแห้งโดยเฉพาะ
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การใช้อากาศอัดความดัน 7.0 barg ที่ผลิตจากเครื่ องอัดอากาศซึ่ งถือว่าเป็ นต้นทุนที่สูง(ดัชนี 6.0 kW/ m3/min)
เนื่ องจากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส่วนหนึ่ งจะเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตอากาศอัดที่ความดันสู งขึ้นดังนั้นการผลิตอากาศอัดที่
ความดัน 7.0 barg เพื่อส่ งไปยังหัวเป่ าปล่อยสู่ บรรยากาศซึ่งมีการรั่วไหลระหว่างทาง จึงเป็ นการสู ญเสี ยพลังงาน
ไฟฟ้าไปกับการเลือกใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่มากเกินไป
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
การเป่ าเพื่อไล่ลมออกจากแผ่นอลูมิเนี ยมเพื่อให้แห้งสามารถใช้พดั ลมแรงดันสู งที่สามารถผลิตลมที่มีแรงดัน
เพียงพอต่อการใช้งานและได้ปริ มาณมาก (ดัชนี 1.5-2.0 kW/ m3/min) จะช่วยลดการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
และกําจัดการสู ญเสี ยเนื่ องจากการรั่วไหลในระบบส่ งจ่ายลงได้ เนื่ องจากสามารถติดตั้งใกล้กบั จุดใช้งานยิ่งขึ้น
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จากดัชนีการใช้พลังงานที่แตกต่างกันคิดเป็ นผลการประหยัดพลังงานที่ลดลงได้มากกว่า 50% ทั้งนี้ปริ มาณลมที่
จะใช้เป่ าแผ่นหลังจากเปลี่ยนไปใช้ใบพัดลมแล้วจะเพิ่มสู งขึ้นจากเดิมจํานวนหนึ่ ง เนื่ องจากต้องเพิ่มระยะทาง
และเวลาเป่ าให้นานขึ้นเพื่อทดแทนหรื อชดเชยกับแรงดันที่ต่าํ กว่าลมที่ได้จากเครื่ องอัดอากาศ
4. สภาพหลังปรับปรุง
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 941,892 kWh/ปี
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
รายการ
หน่ วย
ตัวย่ อ
ผลวิเคราะห์
ข้ อมูลเบื้องต้ น
ชัว่ โมงการทํางานของระบบอากาศอัด
h
h/y
4,368
3
ดัชนีการใช้พลังงานของเครื่ องอัดอากาศเฉลี่ย
IE
kW/m /min
7.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู ใช้งาน
d
mm
10
จํานวนรู รั่วใช้งาน
n
unit
24
ความดันบรรยากาศ
Pa
bar
1.01325
ความดันอากาศออกจากรู ใช้งาน
Pg
bar
1
แฟคเตอร์การใช้งานเครื่ องจักร
%
OF
70
ราคาค่าไฟฟ้าฉลี่ยต่อหน่วย
CE
฿/kWh
3.00
การคํานวณ (ก่ อนปรับปรุง)
อัตราการไหลของลมอัดต่อนาที
Q = [0.158 x d2 x (Pg + Pa) x 60] / 1,000
Q
m3/min
1.91
กําลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศ
E1 = IE x Q
E1
kW
10.15
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศ
E2 = E1 x h x n x OF
E2
kWh/y
1,064,443.162
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
S = E2 x CE
S
฿/y
3,193,329.485
การคํานวณ (หลังปรับปรุง)
ดัชนีการใช้พลังงานเฉลี่ยพัดลมแรงดันสู ง
IN
kW/m3/min
1.75
จํานวนพัดลมแรงดันสู ง
nN
unit
12
กําลังไฟฟ้าที่ใช้กบั พัดลมแรงดันสู ง
E1N = nN x IN x QN
E1N
kW
3.34
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศ
E2 = E1N x h x n x OF
E2N
kWh/y
122,550.443
รายการ
หน่ วย
ตัวย่ อ
ผลวิเคราะห์
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ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
SN = E2N x CE
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
ES = E - E N
คิดเป็ นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
SE = E S x CE
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ผลการประหยัด
=
ระยะเวลาคืนทุน
=
=

SN

฿/y

367,651.328

kWh/yr

ES

941,892.72

฿/yr

SE

2,825,678.16

360,000
บาท
2,825,678.16 บาท/ปี
360,000/2,825,678.16
0.13
ปี

กรณีศึกษาที่ 11 : การปิ ดเครื่ องอัดอากาศชุ ดทีป่ ระสิ ทธิภาพตํา่
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

โรงงานมีการติดตั้งใช้งานเครื่ องอัดอากาศจํานวนรวม 3 ชุด ประกอบด้วยเครื่ องอัดอากาศขนาด 37 kW
ปกติมีการเดินใช้งานทั้ง 3 ชุด ทําการเดินใช้งานเฉลี่ย 16 ชัว่ โมง/วัน 270 วัน/ปี การใช้งานส่ วนใหญ่จะ
ใช้ในเครื่ องมือใช้ลมและการในการพ่นสี ชิ้นงาน โดยความดันต้องการใช้งานประมาณ 6.0 ถึง 8 บาร์
เกจ
Air Compressor
No. 13

Air Dryer

Process
Tank

Tank

Air Compressor
No. 7
Air Compressor
No. 11

รู ปที่ 5.10-16 ระบบเครื่ องอัดอากาศจํานวน 3 ชุด
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง

จากการตรวจวัดประสิ ทธิภาพเครื่ องอัดอากาศที่ใช้งานทั้งหมดพบว่า เครื่ องอัดอากาศแต่ละชุดมี
ประสิ ทธิภาพแตกต่างกัน ความหมายก็คือหากเครื่ องอัดแต่ละชุดต้องการผลิตลมให้ได้ 1 ลูกบาศก์เมตร
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ต่อนนาที พลังไฟฟฟ้าที่ตอ้ งใช้ในการผลิตลมมในแต่ละชุดนัน้ นมีความแตตกต่างกัน บาางชุดต้องใช้พลั
พ งไฟฟ้า
มากกกว่าชุดอื่น ดัดงนั้นจึงทําใหห้เกิดการสู ญเเสี ยพลังงานไไฟฟ้ามาก

รายละเอียด
พลังไฟฟ้
ไ าทีใ่ ช้ (kW
W)
ความมเร็ วลมเข้าเครืรองอั
่ ด (m/s)
พื้นที่ทางลมเข้าเครืรื่ องอัด (m2)
ปริ มาณลมที่เครื่ องผลิ
ง ต (m3/minn)
ประสิสิ ทธิภาพเครื่ องอัด (kW/m3//min)
ลักษณะการเดินใช้ช้งาน (%)

No.7
38.68
12.9
0.0086
6.656
5.81
100

No.11
37.06
8.57
0.0086
4.422
8.38
100

No.13
35.69
5.73
0.0086
2.956
12.07
100

รูปที่ 5.10-17
5
ความมดันก่อนการปิ ดเครื่ องอัดอากาศ
อ No.133
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน

ทีมที่ปรึ กษาได้ทํทาความเข้าใจจกับทีมคณะททํางานของหนน่วยงานเพื่อใหห้ทราบถึงหลัลักในการคิดจึงทดลอง
ปิ ดเครื่ องอัดอากกาศชุดที่มีประะสิ ทธิภาพตํ่า
4. สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง

คณ
ณะทํางานของหหน่วยงานทําการปิ ดเครื่ องงอัดอากาศ No.13 ทําให้สามารถลดพลั
า
งงไฟฟ้า 35.699 kW ส่ งผล
ทําใให้ความดันลดลงจาก 7.4 barg เป็ น 7.22 barg ความดัดันหลังจากกาารปิ ดเครื่ องอัดั อากาศ No.13 ไม่มีผล
กับกระบวนการผลิต
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รูปที่ 5.10-188 ความดันหลลังการปิ ดเครื่ องอัดอากาศ No.13
5. การวิเครราะห์ ทางเทคนินิค
พลังงานไฟฟฟ้าที่ใช้ก่อนปปรับปรุ ง
ป บปรุ ง
พลังงานไฟฟฟ้าที่ใช้หลังปรั
คิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าที่ประหยั
ป
ดได้
ค่าพลังงานนไฟฟ้าที่ประหหยัดได้

=
=
=
=
=
=
=
=

(3 8.68 + 37.06 + 35.69) x 16 x 270 x 0.8
3885,102.08 kWh/y
(388.68 + 37.06) x 16 x 270 x 0.8
0
2661,757.44 kWh/y
k
3885,102.08 – 2661,757.44
1233,344.64 kWh/y
1233,344.64 x 3.03
3733,734.25 Baht/y
B

กรณีศึกษาที่ 12 : จัดการเดิน Air compp. No. 1-2 มากกกว่ า 1-1
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
โรงงานมีกการใช้งานระบบอัดอากาศขนนาด 75 kW 2 ชุด สลับกันเดิดินใช้งาน ระบายความร้อนด้ด้วยนํ้า โดยทําการ
ติดตั้งปั๊มนํ้าขนาด 3 HP จํจานวน 2 ชุด ใช้
ใ งานในการปปั๊มนํ้าเข้าระบาายความร้อนเคครื่ องอัดอากาศศและส่ งนํ้าไป
ระบายความร้อนที่หอผึ่งนํ้าเย็นบนหลังคาอาคาร
ง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
ปัจจุบนั เครืื่ องอัดอากาศที่เดินใช้งานสสลับกันนั้น แต่ต่ละเครื่ องใช้พลังไฟฟ้าในกาารอัดอากาศไมม่เท่ากัน โดยชุชดที่
1-1 ใช้กาํ ลังั ไฟฟ้ามากกวว่า ชุดที่ 1-2 สงผลให้
ส่
เกิดการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้
ง
า
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รูปที่ 5.10-199 เครื่ องอัดอากาศชุดที่ 1-2
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
ดําเนนิ นการปรับปรุ งโดย ทําการรเปิ ดใช้งานเคครืื่ องอัดอากาศศชุดที่ 1-2 ให้มากกว่
ม าชุด 1- 1 โดยกําหนดดเป็ นตาราง
การรเดินใช้งาน ใหห้ชุดที่ 1-2 เดินใช้
น งาน 90 % ชุดที่ 2 เดินใชช้งาน 10 % แลละทําการปิ ดววาล์วส่ งจ่ายอากาศอัดออก
จากกเครื่ องอัดอากาศชุดที่ไม่ได้เดินใช้ เนื่องจาากชุดที่ 1-2 ใช้ช้พลังไฟฟ้าน้อยกว่
อ าชุดที่ 1-11 ประมาณ 1.40 kW
4. สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง
สามมารถการใช้พลัลงงานไฟฟ้าไดด้ 4,032.0 kW
Wh/y
5. กการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังไฟฟฟ้าที่เครื่ องอัดอากาศชุ
อ
ดที่ 1--1
=
71.20
kW
W
พลังไฟฟฟ้าที่เครื่ องอัดอากาศชุ
อ
ดที่ 1--2
=
kW
W
69.80
จํานวนชัชัว่ โมงที่เดินใชช้งานเดิม
=
24
hr/dday
วันทํางานทั้งปี
=
dayy/year
300
บาทท/kWh
ค่าพลังงานไฟฟ้าของโโรงงาน
=
2.877
ชัว่ โมงททํางานใหม่ชุดที่ 1-1
=
24 x 3000 x 0.1
720
=
hr/yy
ชัว่ โมงททํางานใหม่ชุดที่ 1-2
=
24 x 3000 x 0.9
hr/yy
=
6,480
=
ชัว่ โมงททํางานที่ประหยัด
6,480 – (24 x 300 x 00.5)
=
2,880.000
hr//y
พ งงานไฟฟ้าทีท่ลดได้
(71.20-669.80) x 2,8800.0
คิดเป็ นพลั
=
4,032.000
kW
Wh/year
=
คิดเป็ นค่คาพลังงานไฟฟฟ้าที่ประหยัด
=
4,032.000 x 2.877
=
11,600.006
บาทท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 13 : การเปลีย่ นเครื่ องอัดอากาศใหม่
ด
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
จากการตรวจวัดสมรรถนนะเครื่ องอัดอาากาศพบว่าเครืรื่ องอัดอากาศขขนาด 75 kW จํจานวน 2 ชุด มี สมรรถนะตํามาก
่
เนื่องจากมีอายุการใช้งานนยาวนานมากกกว่า 20 ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
เครื่ องอัดอากาศ N0.12 มีค่าสมรรถนนะ 0.551 kW//l/sec และ N0.13
N
ประมมาณ 0.566 kW/l/sec ส่ งผลให้
ผ
สิ้ นเปลืองพพลังงานไฟฟ้ามาก

รู ปที่ 5.10-220 ก่อนการปรัับปรุ ง
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทําการเปลี่ ยนเป็ นเครื่ องที
ง ่มีสมรรถนะะสู งโดยมีค่าปประมาณ 0.366 kW/l/sec จะส่ งผลให้ห้สามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟฟ้าได้มาก
4. สภาพหลลังปรับปรุง
สามารถลดดการใช้พลังงาานไฟฟ้าประมาณ 440,476.88 kWh/ปี

รู ปที่ 5.10-221 หลังการปรัับปรุ ง
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5. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ลําดับ
1
2
3

รายการ
สถานทีติดตั้ง

8 ค่าไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง
ปริ มาตรท่ออากาศอัดจากเครื่ องอัด
อากาศถุงถังเก็บอากาศ
9
10 ปริ มาตรถังเก็บอากาศ
11 ความดันบรรยากาศ
10 ความดันอากาศอัดเริ่ มต้น

11 ความดันอากาศอัดสุดท้าย
ช่วงเวลาที่เครื่ องอัดอากาศทํางาน
12 (Load )
ปริ มาณอากาศอิสระ
อัตราการไหลโดยปริ มาตรของอากาศ
อิสระ

15 สมรรถนะเครื่ องอัดอากาศเดิม
หลังปรับปรุ ง
สมรรถนะเครื่ องอัดอากาศใหม่
16

17

เครื่ องที่ 12
อาคาร A

เครื่ องที่ 13
อาคาร A

Hy

Audit

7,680

7,680

F1

Audit
ข้อมูลค่าไฟฟ้า

0.85

0.85

3.68

3.68

บาท/
kWh
l/s

Factor การใช้งาน

7 พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง

14

การคํานวณ
Audit

ชัว่ โมงการทํางานต่อปี

4 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
การคํานวณสมรรถนะเครื่ องอัดอากาศ
ก่อนปรับปรุ ง
5 พิกดั อัตราการผลิตอากาศ(FAD)
6 กําลังไฟฟ้าทีเครื องใช้

13

สัญลักษณ์

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังการปรับปรุ ง

Ec
Q

ข้อมูลผูผ้ ลิต

205

205

kW

Aud it

73.59

72.81

E1

Hy x F1 X
kW

B1

E1 x E c

รวม

หน่วย
ชัว่ โมง/ปี

955,699.20

kW
kWh/ปี

1,767,855.51 1,749,117.54 3,516,973.06

บาท/ปี

480,395.52 475,303.68

146.40

VP

Audit

130

140

l it e

VT

Audit

5,000

5,000

l it e

Po

standard air

1.013

1.013

bar

Ps

Audit

5

5

barg

Pf

Audit

6.90

6.90

barg

t

Audit

72

75

sec

QT

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

9,621.92

9,640.67

l it e

FAD

QT/ t

133.64

128.54

l/s

SECo

kW/FAD

0.551

0.566

kW/ l / s

SECn

kW/ FAD

0.366

0.366

kW/ l
/s

SECn x FAD
E2

319,299.10

x Hy x F1
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18 ค่าไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง
ผลประหยัด
19 พพลังงานไฟฟ้าลดลง
20 ค่าไฟฟ้าลดลง

B2

E112 x Ec

1,175,020.69 1,,130,179.26 22,305,199.95 บาท/ปี

Es

E1 - E 2

161,096.42

168,189.75
1

Bs

Es x E c

5992,834.83

618,938.28
6

6. การวิเคคราะห์ ผลตอบบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ผผลการประหยัยัด
=
รระยะเวลาคืนทุทน
=
=

329,286.17 kWh/ปี
1,211,773.11 บาท/ปี

1,8000,000
บาท
บาท/ปี
1,211,773
1,8000,000/1,211,773
ปีี
1.48

กรณีศึกษาาที่ 14 : การลดดแรงดันเครื่ องอัอัดอากาศ
1.ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
โรงงานมีเเครื่ องอัดอากาศศ(Air compresssor) จํานวน 3 เครื่ องขนาด 235
2 kW ความสสามรถในการส่ส่ งลมอัด 32.6 ลูกบาศก์
เมตรต่อนาาทีทาํ หน้าที่ในการจ่
น ายลมอัดให้
ใ กบั อุปกรณ์ตต่างๆที่ไม่สาํ คัญภายในโรงงาน
ญ
นส่ วนอุปกรณ์คควบคุมต่างๆทีสํ่ าคัญที่
ต้องใช้ลมจะซื้ อจาก Utiliity ภายนอก
2.ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบบก่ อนปรับปรุรุ ง
จากการสําารวจการใช้ลมอัดของโรงงานน พบว่าโรงงานนปรับตั้งแรงดันของเครื
น
่ องอัดอากาศไว้ที่ 8 bbarg ซึ่ งเป็ นแรงดั
แ นที่
สู งกว่าที่เคครื่ องจักรและอุอุปกรณ์ใช้อากาศอัดซึ่ งต้องการรแรงดันอากาศศอัดเพียง 4.5 baarg ดังนั้นหากกทําการปรับลดดแรงดัน
อากาศอัดแแล้วจะช่วยประะหยัดพลังงานทีที่เครื่ องอัดอากาาศและลดการรั่วไหลได้
3.แนวคิดแและขั้นตอนการรดําเนินงาน
1. ตรวจสออบการตั้งแรงดัดันของเครื่ องอัดอากาศ
ด
ซึ่ งพบวว่าปั จจุบนั ตั้งอยูท่ ี่ 8 barg
2. ตรวจวัดดกําลังไฟฟ้าขอองเครื่ องอัดอากกาศ และระยะเววลาในการเดิน-หยุดเครื่ อง
3. ตรวจสออบแรงดันของออากาศที่เครื่ องจจักรแต่ละเครื่ อง พบว่าเครื่ องจัจักรต้องการแรงงดันสู งสุ ดเพียง 4.5 barg
4. ทําการคค่อย ๆ ปรับลดแแรงดันอากาศอัดั ที่ผลิตลงครั้งละ 0.1 barg เพืพื่อทดสอบหาแรรงดันที่เพียงพออต่อความต้องกการ
5. วิเคราะหห์ผลประหยัดที่ได้
4.สภาพหลลังปรับปรุ ง
ทําการปรับบตั้งแรงดันอากกาศอัดลดลงเหลือ 6.5 barg

รู ปที่5.10-222 หลังปรับปรุ งงปรับลดแรงดันอากาศลงเหลื
น
อ 6.5 barg
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5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จากข้อมูลบันทึกในตัวเครื่ องในช่วงวันที่ 21/9/2006 – 25/9/2006 พบว่ามีการใช้งานในช่วงดังกล่าว 120 ชัว่ โมงเป็ นช่วง
load 84 ชัว่ โมง un load 36 ชัว่ โมง หรื อคิดเป็ นช่วง Load 16.8 ชัว่ โมงต่อวันช่วง Unload 7.2 ชัว่ โมงต่อวัน ช่วง Load มี
การใช้กาํ ลังไฟฟ้า 235 kW ช่วง un load 94 kW โรงงานทําการปรับลดแรงดันอากาศใช้งานจากเดิม 8 บาร์ เป็ น 6.5 บาร์
โรงงานทํางาน 24 ชัว่ โมง/วัน 365 วัน/ปี ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.71 บาท/kWh
จากสู ตร


t load
t unload
W1  kWload
 kWunload
t load  t unload 
t load  t unload 


kWload คือ
kWunload คือ
tload
คือ
tunload คือ

กําลังไฟฟ้าตรวจวัดช่วงเครื่ องอัดอากาศทํางานช่วงที่มี Load
กําลังไฟฟ้าตรวจวัดช่วงเครื่ องอัดอากาศทํางานช่วงที่ Unload
ระยะเวลาที่เครื่ องอัดอากาศทํางานช่วงที่มี Load
ระยะเวลาที่เครื่ องอัดอากาศทํางานช่วง Unload

ก่อนปรับปรุ ง
หากําลังไฟฟ้าเฉลี่ยก่อนปรับลดแรงดันอากาศอัด


16.8
7.2
 94
W1  235 x
16.8  7.2
16.8  7.2


กําลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง (W1)

=

192.7 kW

หลังปรับปรุ ง
จากสู ตร

W2  W1

[( P2 out / Pin ) ( k 1) /(ik )  1]
[( P1out / Pin ) ( k 1) /(ik )  1]

W2 คือ กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยหลังปรับลดแรงดันอากาศอัด (กิโลวัตต์)
W1 คือ กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยก่อนปรับลดแรงดันอากาศอัด (กิโลวัตต์)
P2out คือ ความดันสัมบูรณ์ของอากาศอัด หลังปรับลดแรงดัน (บาร์)
P1out คือ ความดันสัมบูรณ์ของอากาศอัด ก่อนปรับลดแรงดัน (บาร์ )
Pin คือ ความดันสัมบูรณ์ของอากาศเข้าเครื่ องอัดอากาศ (บาร์ )
K คือ อัตราส่ วนความร้อนจําเพาะสําหรับอากาศ มีค่าเท่ากับ 1.4
i คือ จํานวนขั้นตอนการอัด (stage) ของเครื่ องอัดอากาศ
ความดันสัมบูรณ์ของอากาศอัด หลังปรับลดแรงดัน (P2out) เท่ากับ 8.0 + 1.013 = 9.013 บาร์
ความดันสัมบูรณ์ของอากาศอัด ก่อนปรับลดแรงดัน (P1out) เท่ากับ 6.5 + 1.013 = 7.513 บาร์
ความดันสัมบูรณ์ของอากาศอัด หลังปรับลดแรงดัน (Pin) เท่ากับ = 1.013 บาร์
เมื่อ

W2  192.7 x

[(7.513 / 1.013) (1.41) /(1x1.4)  1]
[(9.013 / 1.013) (1.41) /(1x1.4 )  1]
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กําลังไฟฟ้าหลังปรัรับปรุ ง (W2)
สามมารถลดกําลังไฟฟ้าได้
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยั
ป
ดได้ (kW
Wh)
พลลังงานไฟฟ้าที่ประหยั
ป
ดได้
คิดดเป็ นค่าใช้จ่ายทีที่ประหยัดได้
503,279
=

=
=
=
=

171.5
kW
192.7 – 171.5
1
kW
21.2
kW
กําลังไฟฟ้าที่ลดลง x จํานวนชั
า
ว่ โมงทําางาน x
จํานวนวัวันทํางาน
= 21.2 x 244 x 365
= 185,712
kWh/h/ปี
= 185,712 x 2.71
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 15 : การเปปลีย่ นเครื่ องอัดอากาศใหม่
ด
1.ความเป็ปนมาและลักษณะการใช้ งาน
ในกระบววนการผลิตขอองโรงงานมีการใช้อากาศอัดจากเครื่ องอัดอากาศที
อ
่ปรับตั้งความดันไว้ททีี ่ 7 บาร์ โดยมีมีการใช้
งาน 7,6800 ชัว่ โมง/ปี
2.ปัญหาขของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุง
จากการสํสํารวจตรวจวัดพบว่
ด า เครื่ องออัดอากาศขนา ด 75 กิโลวัตต์ยหี่ อ้ KOBELCO และ IHI มี อายุใช้งาน มากกว่
ม า
20 ปี เมื่อทําการทดสอบบ วิเคราะห์สมรรถนะของเค
ม
ครื่ องอัดอากาศทําให้ทราบวว่ามีการสู ญเสีสยพลังงานสู งมากเมื
ม ่อ
ด
เปรี ยบเทียบกับเครื่ องใหม่ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะททําการเปลี่ยนเครื่ องอัดอากาศที่ใช้อยูเ่ ดิม เปี นเครื่ องอัดอากาศ
ใหม่
3.แนวคิดและขั้นตอนกการดําเนินงาน
ทําการตรรวจวัดสมรรถถนะของเครื่ องอัดอากาศ ทั้งก่ อน ดําเนิ นการปรั
น
บปรุ ง และ หลังกาารปรั บปรุ งเพืื่อนํามา
วิเคราะห์ผผลการประหยัยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจริ ง
4.สภาพหหลังปรับปรุง
สมรรถนะะเครื่ องอัดอากกาศใหม่ต่างจาากเครื่ องเก่ามาากส่ งผลให้ระยยะเวลาคืนทุนสั้น

รูปที
ป 5่ .10-23 เคครื่ องอัดอากาศศเดิมและใหม่
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5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ลําดับ
รายการ
1 สถานที่ติดตั้ง
2 ชัว่ โมงทํางานต,อปี
3 Factor การใช้งาน
4 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
5
6
7
8
9

อัตราการจ่ายอากาศสู งสุ ด
กําลังไฟฟ้าเครื่ องอัดอากาศ
พลังงานไฟฟ้าก่อนการ
ค่าไฟฟ้าก่อนการปรับปรุ ง
ค่าปริ มาตรของพ่อจาก
เครื่ องอัดอากาศ ถึงลังเก็บ
10 ค่าปริ มาตรของถังเก็บ
อากาศอัด
11 ความดันของบรรยากาศ
12 ความดันอากาศอัดเรื่ มต้น
13 ความดันอากาศอัดสุ ดท้าย
14 ข่วงเวลาที่เครื่ องอัดอากาศ
ทํางาน
15 ปริ มาณอากาศอิสระ
16 อัตราการไหลโดยปริ มาตร
ของอากาศอิสระ
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องอัด
17 อากาศ
18 ประสิ ทธิภาพของเครื่ องอัด
อากาศ มาตรฐาน
19 พลังงานไฟฟ้าหลังการ
ปรับปรุ ง
20 ค่าไฟฟ้าหลังการปรับปรุ ง

สัญลักษณ์ การคํานวณ เครื่ องที่ 12
รวม
หน่วย
เครื่ องที่ 13
Audit data อาคาร A
อาคาร A
7,680
7,680
Hy Audit data
ชัว่ โมง/
0.85
0.85
F, Audit data
3.68
3.68
Ec ข้อมลค่า
บาท/
การคํานวณหาประสิ ทธิภาพเครื่ องอัดอากาศ
ก่อนการปรับปรุ ง
205
205
Q
ข้อมูล
I/s
73.59
72.81
146.40
kW Audit data
kW
E,
Hy X F, X 480,395.52 475,303.68 955,699.20 kWh/ปี
B,
E, xEc 1,767,855.51 1,749,117.54 3,516,973.06 บาท/ปี
Vp Audit data
130
140
life
VT
Po
Ps
Pf
t

5,000
1.013
5
6.90
72

5,000
1.013
5
6.90
75

life
bar
barg
barg
sec

9,621.92

9,640.67

life

133.64

128.54

l/s

kW/FAD
0.551
หลังการปรับปรุ ง
0.366
kW/FAD

0.566

kW/l/s

0.366

kW/l/s

Audit data
standard air
Audit data
Audit data
Audit data

(Pf-Ps/ Po
)x(
FAD
Qj/t
Qi

SECo
SECn
e2
B2

(SECo247,574.400 267,6480
SECn) X Q
E12 X Ec 911,073.792 984,944.640
คํานวณผลประหยัด

515,222.40

kWh/ปี

1,896,018.4

บาท/ปี

21 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
22 ค่าไฟฟ้าที่ลดลง

Es

E, - E2

232,821.120 207,655.680

440,476.80

kWh/ปี

Bs

1,620,954.62

บาท/ปี

23 เงินลงทุนซื้ อเครื่ องใหม่

Inv

856,781.722 764,172.902
EsXEc
วิเคราะห์การลงทุน
900,000
900,000
ข้อมูล

1,800,000

บาท

6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= 1,800,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน = 1,800,000/1,620954.6
= 1.11
ปี
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. ระบบอากาศอัดมีส่วนประกอบทีส่ ํ าคัญทั้งหมด 3 ส่ วน
1.1 ส่ วนการสร้ างอากาศอัด (Air Compressor Section)
ประกอบด้วยเครื่ องอัดอากาศ (Compressor) เครื่ องกรองอากาศและระงับเสี ยงบริ เวณทางเข้า (Silencer/Filter)
อุปกรณ์ระบายความร้อนหลังการอัด (Aftercooler) และถังเก็บอากาศ (Air Receiver)
1.2 ส่ วนการจ่ ายอากาศอัด (Distribution Section)
ประกอบด้วย ท่อจ่ายลมหลัก (Supply Line) ท่อแยก (Branch) อุปกรณ์กรองฝุ่ นและความชื้น (Filter) อุปกรณ์
จ่ายนํ้ามันหล่อลื่น (Lubricator) และอุปกรณ์ควบคุมระดับความดันลม (Regulator)
1.3 ส่ วนการใช้ อากาศอัด
ประกอบด้วย อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ลมในการใช้งาน เช่น กระบอกสู บ (Air Cylinder) เครื่ องเป่ าลม
(Blower) เครื่ องเจาะถนนแบบกระแทก เป็ นต้น
2. อุปกรณ์ ในระบบอากาศอัด
2.1 เครื่ องอัดอากาศ
(1) เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ เป็ นเครื่ องอัดอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ยิ่งมีจาํ นวนขั้น (Stage) เพิ่มขึ้นยิ่งมี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง ส่ วนใหญ่ใช้เพียง 2 ขั้น เครื่ องอัดอากาศแบบระบายความร้อนด้วยนํ้าจะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
กว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บเหมาะสมกับการรับโหลดที่ไม่สมํ่าเสมอได้ดี
เนื่ องจากมีอุปกรณ์ Un-load ที่ดี ใช้อุปกรณ์ Un-load น้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่ องแบบอื่นๆ การควบคุมยัง
สามารถทําเป็ นแบบ Multi step ในช่วงการเดิน Part load จะให้ประสิ ทธิภาพดี
(2) เครื่ องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรู เป็นเครื่ องที่มีความสึ กหรอน้อยเนื่ องจากตัวสกรู ไม่ได้สัมผัสกัน การอัด
อากาศมีประสิ ทธิภาพพอสมควรแต่โครงสร้างเป็ นตัวสกรู ทาํ ให้มีอตั ราส่ วนความดันคงที่ เครื่ องอัดอากาศแบบ
โรตารี่ สกรู จะเหมาะกับการรับโหลดเต็มพิกดั และสมํ่าเสมอ จึงจะให้ประสิ ทธิภาพที่ดีได้
(3) เครื่ องอัดอากาศแบบหอยโข่ ง เป็ นเครื่ องอัดอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งพอควรเหมาะกับระบบที่มีความ
ต้องการอากาศมาก
2.2 ท่ อดูดอากาศ
การออกแบบท่อดูดอากาศ ควรให้ท่อดูดอากาศจากภายนอก โดยอากาศต้องเย็น แห้งและสะอาด อากาศที่มี
อุณหภูมิต่าํ ลง 3 C จะทําให้ใช้พลังงานลดลง 1% การอัดอากาศที่แห้งจะช่วยลดการอัดไอนํ้าให้ได้ความดัน
เท่าอากาศ และความดันไอนํ้าจะควบแน่นเป็ นหยดนํ้า เรี ยกว่า คอนเดนเสท ซึ่ งไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆได้
และต้องหาวิธีกาํ จัดด้วยวิธีต่างๆ ความสะอาดของอากาศจะมีผลต่อฟิ ลเตอร์ หากมีฝนมากจะทํ
ุ่
าให้ฟิลเตอร์ อุด
ตัน มีผลให้อากาศไหลเข้าน้อย อัตราส่ วนความดันจะสู งขึ้น ทําให้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
2.3 After Cooler
เนื่องจากอากาศที่ดูดเข้าไปจะมีอุณหภูมิสูงและมีความชื้นอยูม่ าก After Coolerจะทําหน้าที่ลดอุณหภูมิลง ซึ่ งจะ
ทําให้ความชื้นที่อยูใ่ นอากาศกลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ้า ดังนั้นการติดตั้ง After Cooler จะช่วยลดปั ญหาการเกิดนํ้า
คอนเดนเสทได้มาก
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2.4 Air Dryer
งานบางอย่างต้องการความชื้ นในอากาศน้อยหรื อมีความสะอาดมาก เช่ น อุตสาหกรรมพ่นสี อุตสาหกรรม
อาหารและยา Air Dryer จะช่วยลดความชื้นและทําให้อากาศมีความแห้งมาก
2.5 ถังเก็บอากาศ
ระบบที่ ตอ้ งการความดันอากาศที่ สมํ่าเสมอ ถังเก็บอากาศจะช่ วยให้ลมในระบบมี ความสมํ่าเสมอ ถังเก็บ
อากาศยังช่วยลดอุณหภูมิอากาศ ทําให้น้ าํ คอนเดนเสทแยกจากอากาศอัดได้บางส่ วน
2.6 ท่ อเมน
ท่อเมนจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ให้ความเร็ วของอากาศภายในสู งเกินไป ลักษณะการต่อท่อเมนในระบบ
ใหญ่นิยมต่อเป็ นวงแหวน สําหรับระบบขนาดเล็กต่อเป็ นแนวตรงก็ใช้ได้ ระบบท่อเมนต้องดูแลให้มีการรั่ว
ของอากาศไม่เกิน 5 %
3. ความดันของอากาศอัด
(1) การใช้ความดันของอากาศอัด ควรตั้งความดัน ของอากาศให้เพียงพอกับความดันที่ใช้งาน ต้องไม่มาก
เกินไป
(2) ในกรณี ที่ความดันของอากาศ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ เช่น กลุ่มหนึ่งใช้ความดัน 6 บาร์ อีกกลุ่มหนึ่งใช้ความ
ดัน 3 บาร์ ทั้งสองกลุ่มมีปริ มาณการใช้อากาศใกล้เคียงกัน ควรผลิตอากาศแยกระบบกัน จะทําให้ลดพลังงานลง
33 %
(3) ในกรณี ที่ความดันของอากาศ แบ่งเป็ น 2 ระดับ แต่ในระดับสู งมีจาํ นวนใช้ที่นอ้ ยกว่า เช่น โรงงานแห่ งหนึ่ง
ใช้ความดันที่ 6 บาร์ และ 10 บาร์ แต่ความดันที่ 10 บาร์ มีความต้องการใช้อยูร่ ะหว่าง 10-15% ของการใช้
ทั้งหมด ลักษณะนี้อาจจะผลิตอากาศที่ความดัน 7 บาร์ แล้วติดตั้ง Booster เพื่ออัดอากาศจากความดัน 7 บาร์ เป็ น
11 บาร์ เพื่อป้อนให้กบั อุปกรณ์ที่ตอ้ งการความดัน 10 บาร์ การจัดการลักษณะนี้ จะช่วยลดการใช้พลังงานได้
อย่างมาก
4. หลักการทํางานของระบบอากาศอัด
การทํางานของเครื่ องอัดอากาศเริ่ มจากดูดอากาศเข้าทางท่อลมเข้า (Air Intake) เพื่อส่ งเข้าไปยังเครื่ องอัดอากาศ
(Air Compressor) บริ เวณทางเข้าเครื่ องอัดอากาศจะติดตั้งเครื่ องกรองอากาศ (Filter) กรองสิ่ งเจือปนต่าง ๆ เช่น
ฝุ่ นละออง เศษใบไม้ที่อาจลอยมากับอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายกับเครื่ องอัดอากาศ อากาศที่ผา่ น
เครื่ องอัดอากาศแล้ว จะระบายความร้อนด้วยอุปกรณ์ระบายความร้อนหลังจากอัด (After cooler) แล้วนําไปเก็บ
ไว้ในถังเก็บอากาศ จากนั้นอากาศอัดจะทําให้แห้งด้วยอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Air dryer ก่อนนําไปใช้งานต่อไป
อากาศที่มีความดันสู งจะถูกส่ งผ่านจากท่อจ่ายอากาศหลัก (Supply Line) และแยกไปใช้งานตามจุดต่าง ๆ ผ่าน
ท่อแยก (Branch) แต่ก่อนที่อากาศจะเข้าไปยังเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระบอกสู บ หรื อพู่กนั ลม ต้องมี
การดักและกรองสิ่ งที่ปนมากับอากาศ ซึ่งได้แก่ ฝุ่ นละออง สิ่ งสกปรกจากภายในท่อ และนํ้ามันหล่อลื่นเสี ยก่อน
โดยใช้อุปกรณ์กรองละอองนํ้าและฝุ่ น (Filter)
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5. การติดตั้งเครื่ องอัดอากาศแบบรวมศูนย์ กบั แบบกระจาย
การติดตั้งเครื่ องอัดอากาศแบบรวมศูนย์ เพื่อจ่ายอากาศอัดไปทัว่ โรงงานตามท่อ ในกรณี ที่ใช้เครื่ องอัดอากาศที่มี
Capacity สู ง ค่ากําลังขับจําเพาะ (ความสิ้ นเปลืองกําลังขับต่อปริ มาณอากาศหนึ่ งหน่ วย, FAD) จะยิ่งลดลง
ดังนั้นจึงควรติดตั้งเครื่ องอัดอากาศที่มี Capacity สู งๆ จํานวนน้อยเครื่ องจะดีกว่าการติดตั้งเครื่ องที่มี Capacity ที่
น้อยกว่าจํานวนมาก อย่างไรก็ตามการติดตั้งแบบนี้ จะเดินเครื่ องด้วยความดันสู งสุ ดที่ตอ้ งการภายในช่วงเวลา
หนึ่ง ดังนั้นในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ความดันสู งจะไม่ประหยัดพลังงาน
กรณี ที่ติดตั้งเครื่ องอัดอากาศกระจายในแต่ละจุดที่ตอ้ งการอากาศอัด เครื่ องอัดอากาศที่ใช้จะมี Capacity ตํ่า
กําลังขับจําเพาะจึงมีค่าตํ่า อนึ่งการติดตั้งแบบกระจายจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสู งกว่าการติดตั้งแบบรวมศูนย์
แต่จะสามารถเดินเครื่ องด้วยความดันอากาศที่เหมาะสม ทําให้ไม่เกิดการสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
6. การควบคุมการทํางานของเครื่ องอัดอากาศ
เครื่ องอัดอากาศส่ วนใหญ่ที่ใช้งานอยู่จะทํางานตํ่ากว่าพิกดั โดยเป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะต้อง
ทํางานแปรผันไปตามความต้องการในแต่ละวัน การควบคุมการทํางานของเครื่ องอัดอากาศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยการปิ ดเครื่ องเมื่อไม่มีความจําเป็ นต้องใช้งาน จะสามารถทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 5 – 20 % ของ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งมีหลักเกณฑ์การควบคุมเครื่ องอัดอากาศ 3 หลักเกณฑ์ ที่ควรคํานึงถึงคือ
1. การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแยกแต่ละเครื่ อง
2. การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแบบหลายเครื่ อง
3. การควบคุมระบบโดยรวม
6.1 การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแยกแต่ ละเครื่ อง
เครื่ องอัดอากาศมีหลากหลายรู ปแบบและมีวิธีการควบคุมจํานวนมาก โดยรู ปแบบการควบคุมเครื่ องอัดอากาศที่
นิยมใช้มากที่สุดคือ
 การเปิ ด/ปิ ด ส่ วนใหญ่ใช้กบั เครื่ องขนาดเล็ก
 มีภาระ/ปลดภาระ (On-Line/Off-Line)
 ลดโหลด (Unloading) ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ
 แบบมอดูเลติ้ง (Modulating)
6.2 การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแบบหลายเครื่ อง (Multiple Compressor Control)
โรงงานส่ วนใหญ่จะมีเครื่ องอัดอากาศมากกว่า 1 เครื่ อง เพื่อให้ทาํ งานร่ วมกันอย่างดี ที่สุด การจัดลําดับ
หมุนเวียนให้เครื่ องอัดอากาศทํางาน จะทําให้แต่ละเครื่ องเสื่ อมสภาพเท่ากัน และยังมี ความเป็ นไปได้ที่จะ
หลีกเลี่ยงการใช้เครื่ องที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ วิธีการควบคุมแบบอัตโนมัติที่เหมาะกับการควบคุมเครื่ องอัดอากาศ
ที่ติดตั้งหลายๆเครื่ องที่นิยมใช้กนั อยูท่ วั่ ไปมี 2 วิธี คือ
 การควบคุมความดันตามลําดับขั้น (Cascade pressure control)
 การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control)
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6.3 การควบคุมระบบโดยรวม (Overall System Control)
โดยทั่ว ไประบบควบคุ ม ที่ มี ค วามซับ ซ้อ นมากจะสามารถยืด หยุ่น และประหยัด ได้ม ากขึ้ น แต่ บ่ อ ยครั้ งที่
จําเป็ นต้องระมัดระวังถึงระดับความต้องการอากาศของระบบทั้งหมด บางระดับจะต้องติดตามตรวจวัดผลก็เพื่อ
ทํา ให้ม นั่ ใจว่า ทํา งานถู ก ต้อ งอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และเชื่ อ มต่ อ กับ ระบบการจัด การอาคารสํา นัก งาน (Building
Management system) ซึ่งเป็ น วิธีการที่สมบูรณ์ของการทําให้บรรลุความสําเร็ จของวิธีน้ ี
1. การควบคุมอย่างง่าย
- ระบบจําเป็ นต้องสัมพันธ์กนั กับพื้นที่ควบคุมที่ไม่ซบั ซ้อน และยอมให้บางส่ วนของระบบหยุดการทํางาน
เมื่อไม่ใช้งาน
- การควบคุมด้วยสวิตซ์เวลาอย่างง่ายๆ เป็ นรู ปแบบพื้นฐานที่นิยมนํามาใช้กนั มากที่สุดของการควบคุมตาม
เวลาที่กาํ หนด ซึ่งสามารถนํามาใช้กบั จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงของการผลิตอากาศที่อยูไ่ กลออกไปเมื่อไม่
จําเป็ นต้องใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน
2. การควบคุมแบบรวมศูนย์ (Integrated Control)
การควบคุมแบบรวมศูนย์อาจนํามาบรรจุเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการจัดการอาคาร (Building Management
system) สามารถนํามาใช้เป็ นเครื่ องติดตามผลปฏิบตั ิงานในโรงงาน ความต้องการอากาศอัด การใช้
พลังงานไฟฟ้าและอื่นๆแล้ว ยังสามารถนํามาแสดงให้เห็นถึงความต้องการ การบํารุ งรักษาบนพื้นฐานของ
ชัว่ โมงการทํางานหรื อสภาวะของการติดตามผลได้อีกทาง
7. แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในระบบอากาศอัด
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทําได้ทาํ ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ลดอุณหภูมิอากาศขาเข้าเพื่อช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทําความเย็น (Cooling Effect) ของอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน (Intercooler)
2. ปรับตั้งความดันลมของเครื่ องอัดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3. เลือกใช้เครื่ องอัดอากาศและระบบที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
4. ป้องกันการรั่วของลมจากจุดต่าง ๆ ของระบบ และจากตัวเครื่ องอัดอากาศเอง
5. บริ หารการใช้เครื่ องอัดอากาศและระบบให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
เนื่ องจากระบบอัดอากาศมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท แต่ละโรงงานจําเป็ นต้องเลือกเครื่ องอัด
อากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน หมัน่ ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศอัดอย่างสมํ่าเสมอ เข้าใจถึงหลักการ
ทํางานตลอดจนการใช้อากาศอัดให้เหมาะสมกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้
เกิดความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจและยังเป็ นการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย
ตัวอย่ างแนวทางการใช้ งานอย่ างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้ เกิดการอนุรักษ์ พลังงานในเครื่ องอัดอากาศและระบบ
อากาศอัดนั้น มีดงั นี้
(1) คํานวณต้นทุนของอากาศอัด [บาท/m3] แล้วใช้ตน้ ทุนนี้ในการคํานวณค่าใช้จ่ายตามปริ มาณความสิ้ นเปลือง
อากาศของอุปกรณ์ที่ทาํ งานด้วยอากาศอัด ในจํานวนต้นทุนนี้จะมีค่าไฟฟ้าของเครื่ องอัดอากาศเป็ นหลัก
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(2) ปริ ม าณอากาศขาออกของเครื่ อ งอัด อากาศโดยทัว่ ไปจะมี ค่า ประมาณ 5.5-7.5
ที่ ก าํ ลัง ขับจํา เพาะ
[kW/m3/min] (ANR) กล่าวคือเท่ากับ 0.13-0.18 [m3/min/kW] (ANR)
(3) เครื่ องอัดอากาศขนาดเล็กจะใช้แบบลูกสู บ ขนาดกลางจะใช้แบบสกรู และขนาดใหญ่จะใช้แบบเทอร์ โบ
เป็ นหลัก ประเด็นสําคัญในการเลือกใช้เครื่ องอัดอากาศคือ จะใช้แบบใช้น้ าํ มันหรื อไม่ใช้น้ าํ มัน จํานวนชั้น
ของการอัดอากาศ การสัน่ สะเทือน เสี ยง และวิธีควบคุม Capacity เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาระ
(4) หากมีเครื่ องอัดอากาศหลายตัว แล้วใช้วิธีควบคุมจํานวนเครื่ องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาระ จะ
ทําให้เดินเครื่ องได้อย่างอนุรักษ์พลังงานใกล้เคียงกับเส้นกราฟกําลังขับในอุดมคติ
(5) สิ่ งที่สาํ คัญคือการอนุรักษ์พลังงานทางด้านผูใ้ ช้อากาศอัด (การปรับความดันให้เหมาะสม การลดการปล่อย
อากาศทิ้งและอากาศรั่ว เป็ นต้น)
การประหยัดพลังงานของระบบอัดอากาศต้องประกอบด้วย การออกแบบระบบที่ดี การเลือกใช้ประเภทและ
ขนาดให้เหมาะสม ขนาดของถังเก็บอากาศมี ปริ มาณที่ เพียงพอกับลักษณะงาน ขนาดของท่ อเมนต้องโต
พอที่จะทําให้ความเร็ วของอากาศไม่สูงเกินไปจนทําให้เสี ยความดัน และสามารถแยกคอนเดนเสทได้ดี การ
ใช้งานและการบํารุ งรักษาที่ดี
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ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
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บทที่ 6
กาารอนุรักษ์
ก พ ลังงานสํ าหรัรับเครื่ องสู
ง บนํา้
(Eneergy Connservation for W
Water Pump)
P
ควาามสํ าคัญของเนนื้อหาวิชา
เครื่ องสู บนํ้าเป็ นออุปกรณ์ที่ช่วยสู
ย บนํ้าหรื อทําาให้น้ าํ เคลื่อนที่จากตําแหน่งหนึ่ งไปยังอีกกตําแหน่ งหนึนึ่ ง ปั จจุบนั
เครื่ องสู บนํ้าเป็ นอุอปกรณ์ที่มีความจํ
ว าเป็ นสําหหรับบ้านพักอาาศัยโดยเฉพาะะอาคารชุดหรื อออาคารที่มีความสู
ว งหลาย
ชั้น เครื่ องสู บนํ้าทํ
า างานโดยใชช้พลังงานไฟฟ้ฟ้า ความรู ้และความเข้
แ
าใจเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อปรระสิ ทธิ ภาพ
พลังงงานของเครื่ องสู
อ บนํ้า จะช่วยให้
ว ทราบถึงแแนวทางในการใช้งานและบบํารุ งรักษาเครื่ อองสู บนํ้าอย่างถู
ง กวิธีจะทํา
ให้ปประหยัดนํ้าแลละไฟฟ้า
วัตถุประสงค์
1. ทราบชนิดและหลักการรทํางานของเคครื่ องสู บนํ้า
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพพลังงานของเครืรื่ องสู บนํ้า
3. ทราบวิธีการสํ
ก ารวจและะประเมินประสิ ทธิภาพพลังงานของเครื
ง
่ องสู
ง บนํ้า
4. สามารถปประเมินประสิทธิภาพพลังงาานของเครื่ องสูสู บนํ้าจากตัวอย่างข้อมูลการรสํารวจ
5. ทราบแนวทางการอนุรักษ์พลังงานขอองเครื่ องสู บนํ้ าํ
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6.1 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกกับเครื่ องสู บนํา้
เครื่ องสู บนนํ้าหรื อปั๊ ม เป็ นอุปกรณ์สําหรั
ห บขับเคลื่ อ นของเหลวหรื อก๊ าซผ่ านททางระบบท่ อปิ ด (Pipe) ไปสู่
จุดหมายกาารใช้ งานทีต่ ้ องการโดยการเพ
ง
พิม่ ความดันแลละเพิม่ พลังงานนให้แก่ของไหหลนั้นๆ เป็ นผผลให้ของเหลววนั้น
เคลื่อนที่จาากจุดหนึ่งไปยัยังอีกจุดหนึ่ง หรื อจากระดับบหนึ่งไปยังอีกระดั
ก บหนึ่ง แต่
แ กลไกที่ใช้ในนการเพิ่มพลังงาน
ง
ให้ของเหลลวไม่ได้จาํ กัดอยู่เฉพาะใบพพัด อาจเป็ นไได้ท้ งั ใบพัด (Impeller)
(
เกกลียว (Screw)) ลูกสู บ (Pisston)
ไดอะแฟรมม (Diaphragm
m) เฟื อง (Gear)) และกลไกอื่นนๆ ซึ่ งสามารถที่จะถ่ายทอดดพลังงานให้กกัับของเหลวไดด้ ซึ่ ง
เครื่ องสู บแแต่ละแบบมีความเหมาะสม
ว
ในการใช้งานนต่างๆ แตกต่างกันออกไป การเลือกใช้จจะต้องพิจารณ
ณาถึง
ปัจจัยต่างๆๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายหลา
ก
ยอย่าง ดังรู ปที่ 6.1-1
ของเหลวด้ านอออก
(แรงดันสู ง)
แหล่ งพพลังงาน
(อากาศศ,ไอนํ้า,
ไฟฟ้า,นํ้าามัน ฯลฯ)

อ นกําลัง
เครืองต้

กกําลังงาน

เครื่ องสู บนํา้

ของเหลวด้ านเข้า
(แรงดันตํ่า)

รู ปที่ 6.1-1 การเปปลี่ยนแปลงพลัลังงานในการเพิพิ่มแรงดันให้แก่
แ ของไหล
6.2 ประเภททของเครื่ องสู บนํา้
เครื่ องสู บนนํ้ าสามารถจัดแบ่
แ งประเภทได้หลายรู ปแบบบ และมีการเรี ยกชื่อแตกตต่างกันออกไปปมากมาย โดยนิ ยม
แบ่งเป็ นอยูยู่ 2 แบบด้วยกันั คือ
6.2.1 แยกตตามลักษณะกาารเพิม่ พลังงานนให้ แก่ ของเหลลว หรื อการไหหลของของเหลลวในเครื่ องสู บ ซึ่งได้แก่
1. ประเภทแบบเครื่ องสู บ
แรงเหวียยง
่
(Centriffugal Pump)
2. ประเภทโรตารี่
(Rotaryy Pump)

เป็ นเครื่ องสู
อ บที่ มีการททํางานโดยการเพิ่มพลังงานนให้แก่ ของเหหลวโดยอาศัยแรง
ย
เหวี่ยงหนีนีจุดศูนย์กลาง เครื่ องสู บแบบบนี้บางครั้งเรียกว่
ย าเป็ นแบบ Roto - dynam
mic
เป็ นเครื่ องสู
ง บที่มีการทําางานโดยการเพิ่มพลังงานใหห้แก่ของเหลวโโดยอาศัยการ
หมุนของฟันเฟื องรอบแแกนกลาง

เป็ นเครื่ องสู บที่มีการทํทํางานโดยการเพิ่มพลังงานใให้แก่ของเหล วโดยอาศัยการอัด
3.ประเภทลูลูกสู บ
(Reciproocating Pumpp) โดยตรงในกระบอกสู บ
4. ประเภทพิเศษ
(Special Pump)

่
เป็ นเครื่ องสู
ง บที่มีลกั ษณ
ณะพิเศษไม่สามมารถจัดให้อยูในสามประเภ
ภทข้างต้นได้
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6.2..2 แยกตามลักษณะการขั
ก
บดันของเหลวในนเครื่ องสู บนํา้ ซึ่งแบ่งออกไดด้เป็ น 2 ประเภภทด้วยกันคือ
1. ปปริ มาตรแทนทีที่เชิงบวก หรื อแทนที่โดยตรงง (Positive Diisplacement)
เครื่ องสู บนํ้าประเเภทปริ มาตรแททนที่เชิงบวก หหรื อแทนที่โดยตรง
ด
เป็ นเครื่องสู บชนิดที่มมีี การถ่ ายเทพลลังงานให้ แก่
ของงไหลแบบไม่ ต่ต อเนื่ อง โดยกการดูดของไหหลเข้าไปในห้้องปิ ดแล้วลดดปริ มาตรของ ห้องนั้นให้เล็กลงเพื่อให้
ควาามดันเพิ่มขึ้น โดยเครื่ องสูบที
บ ่จดั อยูใ่ นปรระเภทนี้ คือ เครื่ องสู บลูกสูบ (Reciprocatinng Pump) แลละเครื่ องสู บ
โรตตารี (Rotary Puump) เครื่ องสูบชนิดนี้จะจ่า ยของไหลด้วยปริ
ย มาตรที่แน่นนอนค่าหนึ่งตต่อการหมุนรออบหนึ่งของ
เพลลา และสามารถรับความดันทีท่สูงขึ้นในระบบบได้ดี เครื่ องสู
ง บประเภทนีนี้เหมาะสํ าหรับบสู บของไหลใในปริมาณที่
ไม่ มมากนัก แต่ ต้องการเฮดในระ
ง
บบทีส่ ู ง
1.1 เครื่ องสู บแบบบลูกสู บ
มีลกกษณะการเคลื
ั
่อนที่กลับไปกกลับมา โดยมีลลูู กสู บทําหน้าที่ในการอัดของไหลภายในกกระบอกสู บใหห้มีความดัน
สู งขึ้ น ของเหลวที่ใช้เครื่ องสูสู บประเภทนี้ จจะต้องมีความสะอาดเพียงพพอที่ไม่ทาํ ให้ชชิิ ้นส่ วนที่เคลื่อนที
อ ่ภายใน
กระะบอกสู บเกิดการสึ
ก กหรอที่เร็ วขึ้น การอัดตตัวของของไหหลแต่ละครั้งจะะเป็ นจังหวะตาามการเคลื่อนทีที่กลับไปมา
ของงลูกสู บ ไม่มีการต่อเนื่องกันจึงทําให้การไหลของของไหหลมีลกั ษณะเป็ป็ นห้วงๆ (Pullsation)

รู ปที่ 6.22-1 ลักษณะการทํางานของเเครื่ องสู บลูกสบในจั
สู
งหวะดูด (ซ้าย) และจัจังหวะจ่าย (ขววา)
1.2 เครื่ องสู บโรตตารี
ทํางงานโดยเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว
ข
โดยยอาศัยการหมุนของชิ
น
น ่เรี ยกว่า โ รเเตอร์ รอบแกนนกลาง ซึ่ ง
้นส่ วนที
หมุนนเพื่อทําให้เกิดความแตกต่างของความดั
า
นั ภายในระบบบ ของเหลวจะถูกดูดเข้าแลละอัดให้เกิดแรรงดันสู งขึ้น
แล้ววปล่อยออกมาาทางด้านส่ งไปใช้
ไ งาน กา รหมุนของโรรเตอร์ จะก่อใหห้เกิ ดการแทนนที่ของของเหลวขึ้นอย่าง
ต่อเเนื่อง ทําให้ของไหลที
อ
่ไหลผ่ผ่านเครื่ องสู บมี อตั ราการไหลลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ง
เคครื่ องสู บแบบนี้จะมีอตั รา
การรสู บตํ่ากว่าเครื่ องสู บประเภททอื่นๆ เนื่องจาากอัตราการแททนที่ของเหลวมีค่าตํ่า
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รู ปที่ 6.2-2 เครื่ องสู บโรตตารี ชนิดปั๊มเฟืฟื อง (ซ้าย) และะเครื่ องสู บแบบแผ่นกวาด (ขขวา)
2. ไคเนติกส์ (Kinetic) หรื อปริ มาตรแททนที่ไม่เชิงบววก (Non-positiive Displacem
ment)
เครื่ องสู บนํ้าประเภทไคเเนติกส์ เป็ นเคครื่ องสู บชนิ ดที่มีการถ่ ายเทพพลังงานอย่ างต่ อเนื่อง เพื่อเพพิม่ ความเร็วให้
ใ แก่
ของไหล โโดยการใช้ใบพัดที่ หมุนด้วยความเร็ ว สู งงส่ งถ่ ายพลังงานเข้าสู่ ของไไหลโดยตรง ไม่มีการกักไว้ใน
ชัว่ ขณะใดเเลย โดยเครื่ องสู
ง บที่จดั อยูใ่ นประเภทนี
น
บ
่ยงหนีนีศูนย์กลาง (CCentrifugal Puump)
้ ได้แก่ เครื่ องสู บแรงเหวี
เครื่ องสู บแแบบไหลตามแแกน (Axial Floow Pump) แลละเครื่ องสู บแบบบไหลผสม (M
Mixed Flow PPump)
2.1 เครื่ องสูสู บแรงเหวี่ยงหหนีศูนย์กลาง
นิยมใช้อย่าางแพร่ หลาย ชิ้นส่ วนที่หมุนอยูภ่ ายในเรื อนนเครื่ องสู บจะททําให้เกิดการขัขับดันของไหลล ของไหลที่ถกสู
ูก บ
จะไหลผ่านนเข้าสู่ ช่องทางเข้าซึ่ งขนานกับั พื้นระนาบ และถูกผลักดันออกไปตามแนวรัศมีของใใบพัด ตั้งฉากกับ
เพลา ดังรู ปปที่ 6.2-3

รู ปที่ 6.2-3 ลักษณะการรทํางานของ Centrifugal
C
Pump
2.2 เครื่ องสูสู บแบบไหลตามแกน
ทํางานโดยยให้ของเหลวไไหลเข้าและอออกขนานกับเพลา สามารถถใช้ได้กบั ของไหลที่มีสารแแขวนลอยปะปนมา
ด้วย นิยมใใช้มากในโรงงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งต้อ้ งการความดันั ตํ่าๆ แต่มีอตราการไหลสู
ตั
ง ดังรู ปที่ 6.2-44
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รู ปที่ 6.2-4 เครื่ องสูสู บแบบไหลตามแกน Axiall Flow Pump
2.3 เครื่ องสู บแบบบไหลผสม
จะขัขับเคลื่อนของเหลวที่ไหลเข้ข้ามาในทิศทางงขนานกับเพลลา ให้ไหลออกกจากเครื่ องสู บบโดยทํามุมกับเพลาตั
บ
้ งแต่
45 - 80 องศา การไหลทั้ง ในแแนวแกนและ ในแนวรั ศ มี ของใบพั
ข
ด จะททําให้เ กิ ด แรงงในแนวรั ศ มีและแรงใน
แ
แนววแกนขึ้น ช่วยในการขั
ย
บดันของไหล
น
นิ ยมมใช้กบั งานที่ต้ตองการความดดันตํ่าๆ แต่มีออััตราการไหลสสู ง ดังรู ปที่
6.2--5

รู ปที่ 6.2-5 เครืรื่ องสู บแบบผสสม Mixed Floow Pump

จากกวิธีจาํ แนกประะเภทของเครื่ องสู
อ บนํ้าที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปเป็ นแผนภู
น
มิการจจําแนกประเภททปั๊ มนํ้า
ตามมวิธีขา้ งต้นได้ดัดงรู ปที่ 6.2-6
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เครื่ องงสู บลูกสู บ
(Reci procating
PPump)
ปริมาตรแททนทีเ่ ชิงบวก
หรื อแทนนทีโ่ ดยตรง
(Positive Diisplacement)

เครืองสูบลูกสูบแบบขับดัน
โดยตรง (Direct Acting)
เครืองสูบลู
บ กสูบแบบกําลัง
(Power)
(
เครืองสูบลูกสูบแบบไดอะแแฟรม
(Diaphragm)
เครื่ องสู บเฟื อง
อ

เครื่ องสูสบโรตารี
(Rotaryy Pump)

Exteernal Gear

Inteernal Gear
เครื่ องสู บแบบบแผ่นกวาด (Vanne)
เครื่ องสู บลูกสู
กบ

Flexible Vane

เครื่ องสู บแบบบยืดหยุน่ Flexibble

Flexibble Tube
Flexibble Liner

เครื่ องสูบลอน (Lobe)

เครื่ องสู บนํา้
(PPump)

Circumfereential Piston
Singgle-Screw
เครื่ องสู บเกลียว
Multtiple- Screw
เครื่องสู
อ บแรงเหวีย่ งหหนีศูนย์ กลาง
(Centrifugal PPump)

ไคเนติกส์
(Kinetic)

เครื่ องสู บแบบไหลผผสม
(Mixed Flow Pum
mp)
เครื่องสู บแบบไหลตาามแกน
(Axial Flow Pum
mp)

Volute Casing
Diffuser Caasing

Two-Screw

Three-Screw
T
Singlle Volute Casingg
Doubble Volute Casinng

เครื่องสู
อ บแบบพ่น (Jeet Pump)
เครื่องสู บแบบอัดอากกาศ (Air Lift Pum
mp)
เครื่องสู
อ บแบบแรงกรระแทก (Hydraulic Ram) Pump)
เครื่องสู
อ บแบบกระบออก (Canned Pum
mp)

เครื่ องสู บชนิดพิเเศษ
(Special Pumpp)

เครื่องสู
อ บแบบขับเคลืลื่ อนด้วยแม่เหล็ก (Magnetic
(
Drivee) Pump)
เครื่องสู
อ บแบบทนอุณณหภูมิสูง (High Teemperature) Pump)
เครื่องสู
อ บชนิดทนทานนต่อการกัดกร่ อน (Industrial Chemical) Pump)

รู ปที่ 6..2-6 การจําแนนกประเภทของเครื่ องสู บนํ้า
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6.3 เฮด (Head)
การเข้าใจถึงพลังงานของของไหลเป็นสิ่ งจําเป็ นในการวิเคราะห์การทํางานและการกําหนดขนาดของเครื่ องสู บ
พลังงานของของไหลประกอบด้วยพลังงานสามส่ วนคือ พลังงานเนื่องจากความดันของของไหล พลังงานจลน์
เนื่ องจากความเร็ วของของไหล และพลังงานศั กย์ เนื่ องจากความสู ง พลังงานทั้งสามส่ วนนี้ จะมีหน่ วยในการ
คํานวณเป็ นหน่วย จูล (J)
เมื่ อนําพลังงานของไหลมาคํานวณเที ยบกับนํ้าหนักของของไหล จะมีหน่ วยเป็ นความสู งของของไหลและ
เรี ยกว่า เฮด มีหน่ วยเป็ นเมตร (m) ในะบบ SI หรื อ นิ้ว (in) ในระบบอังกฤษ เฮดทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์
ในระบบเครื่ องสู บนํ้าหรื อ Total Dynamic Head (TDH) ประกอบด้วย พลังงานสามส่ วนของของไหลของไหล
ที่กล่าวมาข้างต้นและพลังงานที่สูญเสี ยไปในระหว่างการไหล กล่าวคือ เฮดความดัน เฮดความเร็ว เฮดความสู ง
และเฮดการสู ญเสี ยรวม
6.3.1 เฮดความดัน (Pressure Head, H P)
ค่าความดันนอกจากจะบอกเป็ นแรงต่อหนึ่ งหน่ วยพื้นที่ เช่ น นิ วตันต่อตารางเมตร (N/m2) หรื อปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว (psi) แล้ว ถ้าเป็ นความดันของของเหลวก็มกั จะนิยมบอกเป็ นแท่งความสู งของของเหลวที่จะก่อให้เกิด
ความดันที่กาํ หนดบนผิวหน้าซึ่ งรองรั บแท่งของเหลวนั้น ความดันซึ่ งบอกเป็ นแท่งความสู งของของเหลวนี้
เรี ยกว่า เฮดความดัน (Pressure Head) โดยความสัมพันธ์ระหว่างความดัน P และเฮดความดัน HP คือ
HP =

=

(6-1)

เมื่อ  คือ นํ้าหนักจําเพาะ มีหน่วยเป็ น N/m3
 คือ ความหนาแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็ น kg/m3
g คือ ความเร่ งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก มีหน่วยเป็ น m/s2
6.3.2 เฮดความเร็ว (Velocity Head, H V)
ของเหลวที่ไหลในท่อหรื อทางนํ้าเปิ ดด้วยความเร็ วใดๆ นั้นมีพลังงานจลน์อยู่ พลังงานส่ วนนี้เมื่อบอกในรู ปของ
เฮดความเร็ ว คือ
HV =

(6-2)

เมื่อ V คือ ความเร็ วของการไหล มีหน่วยเป็ น m/s
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เฮดความเร็รวอาจให้คาํ จํากัดความอีกอยย่างหนึ่งว่า เป็ นนความสู งที่ของเหลวตกลงม
อ
มาด้วยแรงดึงดดูดของโลก จนได้
ความเร็ วเท่ท่ากับความเร็ วในการไหลขอองของเหลวนั้น
6.3.3 เฮดสสถิตย์ (Potentiial Head, Z)
เฮดสถิ ตย์ คื อระยะทาง ตามแนวดิ่ง ของของเหลวทีที่ไหลผ่ านท่ อหรื
อ อทางนํ้าเปิปิ ดซึ่ งมี พลังงงานศักย์อยู่ภายใน
พลังงานศักกย์ส่วนนี้ สามารถเขียนในรู ปเฮดความสู
ป
งไได้เป็ น
เฮดความสู ง = Z

(6-3)

6.3.4 เฮดการสู ญเสี ยรวมม (Total Headd Loss, H L)
ง
ทาํ การรทดลองเพื่อแบบ่งรู ปแบบการรไหลของของงไหล โดยกําหนด
ห
Osborne Reynolds วิศวกรชาวฝรั่งเศสได้
ตามอัตราสส่ วนของแรงเฉืฉื่ อย ต่อแรงหหนื ด (หรื อแรงงที่เกิดเนื่ องจากความฝื ดของของไหล) แลละเรี ยกอัตราสส่ วน
ของแรงเฉื่ ออยกับแรงหนืดนี
ด ้ วา่ ค่าเรย์โนลด์
น (Re) คํานนวณหาได้จากสมการ
(6-4)

Re
เมืมื่อ

V = ความเร็
ค
วการไหหลในท่อ (mm/s)
D = ขนาดวั
ข ดผ่านศูศูนย์กลางท่อ ((m)
 = ความหนาแน่นของไหล (kgg/m3)
 = ความหนืดสมมบูรณ์ (N.s/mm2)
 = ความหนืดจลลน์ (m2/s)
Re  2000 ถือว่าเป็ นการไหหลแบบราบเรี ยบ
Ree  4000 ถืือว่าเป็ นการไหหลแบบปั่นป่ วน
ว
2000  Ree  4000 ถือว่าเป็ นการไหหลที่อยูใ่ นช่วงการเปลี
ง
่ยนแปปลง

ถ้า้ ค่า

รู ปที่ 6.3-1 ลักษณะะการไหลแบบบราบเรี ยบ (บนน) และแบบปันป่
่น วน (ล่าง)
6-8

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

ในขณะที่ของเหลวไหลผ่านระบบท่อทั้งทางด้านดู ดและด้านจ่ าย พลังงานหรื อเฮดในการไหลส่ วนหนึ่ งจะ
สู ญเสี ยไปเนื่ องจากความฝื ดระหว่างของเหลวกับผนังภายในของท่อ และพลังงานหรื อเฮดในการไหลอีกส่ วน
หนึ่งจะสู ญเสี ยไปเนื่องจากการสู ญเสี ยพลังงานจลน์เมื่อไหลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ผลรวมของการสู ญเสี ยพลังงาน
หรื อเฮดทั้งสองส่ วนนี้รวมเรี ยกว่าเฮดการสู ญเสี ยรวม
6.3.4.1 การเสี ยเฮดความฝื ดหรื อการสู ญเสี ยหลัก
เมื่อของเหลวไหลภายในท่อจะเกิดแรงเสี ย ดทานระหว่ างผนังท่ อกับของเหลว ซึ่ งแรงเสี ยดทานที่เกิดนี้จะทําให้
เกิดความดันสู ญเสี ยของของเหลวภายในท่อ การสู ญเสี ยพลังงานในลักษณะนี้ เรี ยกว่าการเสี ยเฮดความฝื ดหรื อ
การสู ญเสี ยหลัก (Major Losses) โดยสามารถคํานวณได้จากวิธีคาํ นวณของ Darcy – Weisbach
(6-5)
เมื่อ

= เฮดของการสู ญเสี ยเนื่องจากความฝื ด หรื อเฮดการสู ญเสี ยหลัก (m)
f = ตัวประกอบความเสี ยดทาน
L = ความยาวท่อ (m)
D = ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางท่อ (m)
V = ความเร็ วของการไหล (m/s)

H Lf

ค่าตัวประกอบความเสี ยดทาน f ขึ้นอยู่กบั คุณสมบัติของท่อ ลักษณะการไหลว่าเป็ นแบบราบเรี ยบหรื อแบบ
ปั่นป่ วนและความขรุ ขระของผนังท่อ ()
ในกรณี ที่การไหลเป็ นแบบราบเรี ยบ ค่าสัมประสิ ทธิ์ความฝื ดดังกล่าวสามารถหาได้จากสมการ
f=

(Laminar Flow, Re  2,000)

สําหรับการไหลเป็ นแบบปั่นป่ วนที่มีค่าเรย์โนลด์มีค่ามากกว่าประมาณ 4,000 นั้น ค่าตัวประกอบความเสี ยดทาน
f ก็จะขึ้นอยูก่ บั ทั้ง Re และอัตราส่ วนระหว่างความขรุ ขระของผนังท่อต่อความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
 D  ค่าความขรุ ขระของผนังท่อ   ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของท่อดังตารางที่ 6.3-1 และการหาค่าตัวประกอบ
ความเสี ยดทาน f นั้นสามารถหาได้จากแผนภาพมูด้ ี (Moody Diagram) ดังแสดงในรู ป 6.3-2
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ตารรางที่ 6.3-1 ค่าาความขรุ ขระขของผนังท่อ

ตัวออย่ างที่ 6-1 ท่อเหล็กหล่อขนนาดเส้นผ่านศูศูนย์กลาง 15 ซ.ม.
ซ ยาว 400 ม. ใช้ส่งนํ้าที่ อุณหภูมิ 20 C
ด้วยอัตราการไหลล 74.2 ลิตร/วินาที
น จงหาค่าเฮฮดการสู ญเสี ยหลั
ห กในท่อ
วิธีททํํา จากตาราางที่ 6.3-1 ท่อเหหล็กหล่อมีค่า
 = 0.26 mm
ความขรุ ขระสั
ข มพัทธ์
/D = 0.26/150 = 0.0017
0
จากตาราางนํ้าที่อุณหภูมิมิ 20 C มีค่า
 = 1.007 x 10-6 m2/s
ความเร็ วการไหลในท่อ
V = Q/A
= (74.2 x10-3)/(((/4)(0.152)) m 3/s = 4.22 m/s
m
ค่าเรโนลยย์นมั เบอร์
Re = VD/
V 
= (4.22 x 0.15)/(1.007x10-6) = 6.29x105
ค่า Re มากกกว่า 4000 แสสดงว่าเป็ นการรไหลแบบปั่นป่ปวน
นําค่า Re และค่
แ า /D ไปปหาค่า f จากแแผนภาพมูด้ ี ไดด้ค่า f = 0.02266
คํานวณเเฮดการสู ญเสียหลั
ย ก

Hf  f

L V2
D 2g

= 0.0226
0
x (400/0.15) x (4.2222/(2x9.81))
= 54.70 m

6-10

คูมื่ มอผู้รับผิดชอบด้ าานพลังงาน (โรงงงาน) พ.ศ. 2562

รู ปที่ 6.3-2 แผนภาพมูด้ ี (Moody Diaggram)
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6.3.4.2 การรเสี ยเฮดเนื่องจจากการไหลผ่านอุ
า ปกรณ์ หรื ออการสู ญเสี ยรอง
ในระบบท่อ จําเป็ นต้องมีมีส่วนประกอบจําพวก ข้อง อ ข้อต่อ ข้อลด ข้อขยาย แลละวาล์วชนิ ดต่ างๆ การไหลลของ
ของเหลวผผ่านอุปกรณ์ดงกล่
งั าว จะทําให้
ใ เกิดการสู ญ เสี ยพลังงานจจลน์ในการไหล การสู ญเสี ยยเนื่ องจากการไหล
ผ่านอุปกรณ
ณ์ในระบบท่อดั
อ งกล่าวเรี ยกไได้อีกอย่างหนึนึ่งว่า การสู ญเสีสี ยรอง (Minor Losses) ซึ่ งสสามารถคํานวณ
ณได้
จากสมการร
(6-7)
เมืมื่อ

HLe = การเสี ยเฮดเนื่องจากอุ
อ
ปกรณ์ณ์หรื อการสู ญเสี ยรอง (m)
K = สัสมประสิ ทธิ์ความต้
ว านทานกการไหลซึ่งขึ้นอยูก่ บั ชนิดและขนาดของอุปปกรณ์
ไ มีหน่วย
ไม่
V = ความเร็
ค
วของกการไหล (m/s)

ค่าสัมประสิสิ ทธิ์การสู ญเสีสี ยรอง K สามาารถหาได้จากตตารางหรื อจากกกราฟของอุปกรณ์ประกอบบท่อแต่ละชนิดเช่
ด น
วาล์ว ข้อต่อ และข้องอต่ต่างๆ ตารางที่ 6.3-2 แสดงค่าาสัมประสิ ทธิ์การสู ญเสี ยรอองของอุปกรณ์ณ์แต่ละชนิ ด รู ป
6.3-3 ถึงรู ป 6.3-7 แสดงตตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบท่อ
ตารางงที่ 6.3-2 แสดดงค่า Loss coeefficients (KL) ของวาล์วและข้อต่อต่างๆ
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รู ปที่ 6.3-3
6 ลักษณะโโครงสร้างของงโกลบวาล์ว

รู ปที่ 6.3--5 Swing Chheck Valve

รู ปที่ 6.33-4 ลักษณะโคครงสร้างของเกกตวาล์ว

รู ปที่ 6.3-6 Ball Cheeck Valve

รูปที่ 6.3-7 ข้อตต่อตัว T และขข้องอ 90 และะ 45 องศา
การรสู ญเสี ยพลังงานทั
ง ้ งหมดในนการไหลของงไหลประกอบบด้วย การสูญเสี
ญ ยเนื่ องจาก ความฝื ดหรื อการสู ญเสี ย
หลัก และการสู ญเสี ยเนื่องจากกการไหลผ่านอุปปกรณ์หรื อการสู ญเสี ยรอง ดัดงแสดงในสมมการ
(6-8)
ย กและการรสู ญเสี ยรองได้ด้จากแผนภาพความดันสู ญเสีสี ยในท่อ (Preessure drop
และะยังสามารถหาาค่าการสู ญเสียหลั
in ppipes) และแผนภาพความดันสู
น ญเสี ยในอุปปกรณ์ประกอบบท่อ ของบริษัษทผูผ้ ลิตท่อแลละวาล์วซึ่งในปัจจุบนั ทาง
ผูผ้ ลิตได้มีการจัดทําไว้เพื่อให้สะดวกในการวิ
ส
วิเคราะห์มากยิยิง่ ขึ้น ดังตัวอย่างในรู ป 6.3-77/1
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รู ปที่ 6.3-7//1 ตัวอย่างแผผนภาพความดันั สู ญเสี ยในท่ อ Steel Pipe Schedule
S
40 (ซซ้าย) และ Buttterfly Valve (ขขวา)
6.3.5 กราฟฟเฮดของระบบบ (System Heead Curve)
กราฟเฮดของระบบ คือ กราฟซึ่ งแสดดงความสัมพันนธ์ระหว่างอัตราการไหลผ่านระบบกับเฮดดรวมของะบบบ ซึ่ ง
เฮด รวมก็คคืือพลังงานที่เครื
ค ่ องสู บจะต้องเพิ
อ ่มให้แก่ขของเหลวเพื่อกอให้
ก่ เกิดการไหลนั้น โดยพลลังงานที่เครื่ องสู บ
จะต้องให้ ((บอกเป็ นความมสู งของแท่งของเหลวหรื
ข
อเเฮด) มีค่าเท่ากับั ผลรวมของพพลังงานสองออย่างด้วยกัน คือ
1.. ความต่างระดับของของเหลวที่ปลายขอองท่อดูดหรื อท่ทอจ่ายหรื อเฮดดสถิตย์
2.. พลังงานที่สูสญเสี ยเนื่องจาากความฝื ดในท่อ และจากการไหลผ่านอุปกรณ์
ป ประกอบบระบบท่อ
กราฟเฮดขของระบบเป็ นสิ่ งสําคัญในการพิจารณานําามาใช้ในการอออกแบบระบบเครื่ องสู บ โโดยการเขียนกกราฟ
เฮดของระบบบอาจจะแยกกเขียนพลังงานนที่เครื่ องสู บจะะต้องเพิ่มให้แก่
แ ของเหลวตาามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น ในกรรณี ที่
ความต่างระดับของของเเหลวมีค่าคงที่ กราฟของพลัลังงานส่ วนนี้จะเป็
จ นเส้นราบบขนานไปกับแแกนนอน ซึ่งเป็
ง น
แกนของอัตั ราการไหล สํสาหรับการสูญเสี
ญ ยพลังงาน หรื อเฮดในข้อ 2 นั้น จะเป็ นสั
น ดส่ วนกับกําํ ลังสองของอัอัตรา
การไหล ดังนั้นลักษณะะของกราฟจะเป็ นเส้นโค้งพพาราโบลา เมื่อมีการเขียนแแยกกัน กราฟฟของข้อ 1 เรี ยกว่
ย า
กราฟเฮดสสถิตย์ (Static Head
H Curve) และ
แ กราฟของ ข้อ 2 เรี ยกว่า กราฟเฮดความมฝื ด (Frictionn Head Curve หรื อ
Dynamic HHead Curve) เมื
เ ่อรวมทั้งสองกราฟเข้าด้วยยกันก็จะได้เป็ น กราฟเฮดของระบบ (Sysstem Head Cuurve
หรื อ Totall Dynamic Heead -TDH- Cuurve)
เฮดของงระบบ

= เฮดความดั
เ
น + เฮดสถิตย์ + เฮดการสู ญเสียรวม
TDH

=

(6-9)

ในกรณี ที่คความแตกต่างขของความดันขอองของเหลวที่ จุด 1 และที่จุด 2 มีค่าใกล้เคียงกัน สมการ (6-9) ลดรู ปเป็ป็ น
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TDH

= (ZZ2 - Z 1) + HL
= (ZZ 2 - Z 1) + CQ
C 2

เมื่อ

C = (f



(6-10)
+

)

รู ปที่ 6.3-8 และ 6.3-9 แสดงตัตัวอย่างกราฟเฮฮดของระบบทท่อเมื่อไม่มีเปลีลี่ยนแปลงควาามสู ง กราฟเฮดของระบบ
ท่อเเมื่อมีเปลี่ยนแปปลงความสู ง ตามลํ
ต าดับ

รู ปที่ 6.3--8 กราฟเฮดขอองระบบท่อเมืือ่ ไม่มีการเปลียนแปลงความ
่
มสู ง

รู ปที่ 6.3-9 กราฟเฮดขของระบบท่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสสู ง
6.3..6 กราฟเฮดขอองเครื่ องสู บนํา้
ในกการเลือกใช้เครื
ค ่ องสู บนํ้าให้ห้เหมาะกับสภ าพการใช้งานนจริ ง นอกจากกพิจารณาถึงเฮฮดของระบบแแล้ว ยังต้อง
พิจาารณากราฟเฮฮด (หรื อ กราฟฟ H-Q) ของเคครื่ องสู บนํ้าด้วย กราฟเฮดขของปั้ มเป็ นก ราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหหว่างอัตราการรสู บของปั้ มหหรื ออัตราการ ไหลกับเฮด ตั้งแต่อตั ราการรไหลศูนย์ถึง อัตราการไหลลสู งสุ ดของ
เครื่ องสู บนํ้า กราฟเฮดของเครื่ องสู
อ บนํ้าสามาารถหาดูได้จากกบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื
เ ่ องสู บนํ้า กกราฟเฮดยังสาามารถหาได้
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จากการทดดลอง โดยการนําอัตราการไหลของปั้ มมาาเขียนกราฟเปรีี ยบเทียบกับผลต่
ผ างเฮดควาามดันตรงทางออก
และตรงทาางเข้าของเครื่ องสู
อ บนํ้าที่ค่าต่างๆ

รู ปที่ 6.3-10
6
กราฟคุคุณลักษณะ (กรราฟเฮดหรื อกราฟ H-Q) ของเครื่ องสู บนํ้า
เมื่อนํากราฟฟเฮดของระบบและกราฟเฮดของเครื่ องสู บนํ้ามาเขียนร่ วมกันดังรู ปที่ 6.3-11 พบว่ว่าเส้นกราฟทั้งสอง
ตัดกันที่จุดทํางาน (Operaation Point) ของเครื่ องสู บนํ้า

รู ปที่ 66.3-11 จุดทํางาานของเครื่ องสูสู บนํ้าคือจุดตัดดของกราฟเฮดดของระบบแลละกราฟเฮดขอองเครื่ องสู บนํ้า
6.3.7 ความมเร็วจําเพาะแลละคุณลักษณะของเครื่ องสู บนํา้
เครื่ องสู บนนํ้าที่กล่าวถึงในบทนี้ เป็ นเครืรื่ องสู บนํ้ากังหหันแบบไหลตต่อเนื่ อง ซึ่ งได้ด้แก่ เครื่ องสู บบนํ้าแบบหอยยโข่ง
แรงเหวี่ยง หรื อแบบไหลตามแนวรัศมี, เครื่ องสู บนํ้าไหลผสม และเครื
แ
่ องสู บนํน้ าแบบไหลตาามแกน เครื่ องสู บ
นํ้าแบบไหลต่อเนื่องเหล่านี้ได้รับการอออกแบบตามแแนวความคิดทํทานองเดียวกันทั
น ้ งสิ้ น นัน่ ก็คคืื อ เครื่ องสู บนํน้ าจะ
เปลี่ยนพลังงงานกลไปเป็ นพลังงานภายยในของของไไหล โดยอาศัยใบจั
ย กร ซึ่ งหมุนด้วยความเเร็ วคงที่อดั ให้ห้ของ
ไหลมีพลังงานมากขึ้น และเมื
แ ่อของไหหลเดินทางทะะลุผ่านช่องขอองใบจักรแล้วก็ใช้เปลือกหออยโข่งลดความมเร็ ว
ของของไหหลพร้อมทั้งจะะอัดนําของเหลลวให้ไหลไปสูสู่ ที่สูงได้ หรื ออั
อ ดเข้าหม้อคววามดันได้
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แม้จะยังมีเครื่ องสู บนํ้าที่ทาํ งานด้วยหลักการอื่ นอยู่อีกหลายอย่าง เช่ น สู บชัก สู บหมุน แต่ของไหลไม่ไหล
ต่อเนื่ อง แต่อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั นี้ เครื่ องสู บนํ้าขนาดใหญ่ ส่ วนใหญ่จะเป็นเครื่ องสู บนํ้าแบบไหลต่อเนื่ อง
แทบทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะใช้เพื่อการสู บนํ้าหรื อใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ตอ้ งสู บของเหลวอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ าํ
องค์ประกอบที่สาํ คัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเครื่ องสู บนํ้า และในการใช้เครื่ องสู บนํ้าแบบไหลต่อเนื่อง มีดงั นี้
(1) การนํามอเตอร์ ไฟฟ้ าและ/หรื อเครื่ องยนต์สันดาปภายใน หรื อเครื่ องกําเนิ ดพลังจากไอนํ้ามาขับสู บด้วย
ความเร็ วรอบสู ง ๆ
(2) เครื่ องสู บนํ้าแบบไหลต่อเนื่องนี้ จะมีขนาดเล็กมาก เมื่อเทียบกับเครื่ องสู บนํ้าแบบอื่น ณ จุดปริ มาณการสู บ
นํ้าใกล้เคียงกัน นอกจากนี้เครื่ องสู บนํ้าแบบนี้ยงั มีราคาถูกกว่าด้วย
(3) สามารถใช้สูบนํ้าในช่วงที่กว้างมาก เช่น จาก 1 ลิตรต่อนาที ไปจนถึงหลายพันลูกบาศก์เมตรต่อนาที และ
หัวความดันที่ได้กม็ ีต้ งั แต่นอ้ ยกว่า 1 เมตร ความสู งของนํ้าจนถึง 300 เท่าของบรรยากาศ (ประมาณเป็ นความสู ง
ของนํ้าประมาณ 3,000 ม.)
(4) สู บนํ้าได้ประสิ ทธิภาพสู งในขณะที่อตั ราการไหลมีค่าสมํ่าเสมอพอควร
(5) ผลิตหรื อสร้างได้ง่าย ใช้และซ่อมง่าย
6.3.7.1 ค่ าความเร็วจําเพาะ
การที่จะศึกษาการทํางานเชิงชลศาสตร์ของเครื่ องสู บนํ้านั้นจะต้องศึกษาค่าตัวแปรที่สาํ คัญ 3 ตัวดังนี้
(1) อัตราการสู บ หรื ออัตราการไหลของของไหลผ่านเครื่ องสู บนํ้า (Q) ซึ่ งเป็นปริ มาณของไหลที่เครื่ องสู บนํ้า
สู บส่ งให้ต่อช่วงเวลาปฏิบตั ิการ ปกติจะวัดเป็ นลูกบาศก์เมตรต่อนาที ( m3/min)หรื อ ลิตรต่อวินาที
(2) ค่ าหัวความดันรวม (H) ซึ่ งก็คือ ค่าพลังงานทั้งพลังงานความดัน พลังงานศักย์ และพลังงานจลน์ของของ
ไหล อาจหาได้จากผลต่ างระหว่างค่าปริ มาณพลังงานต่ อหนึ่ งหน่ วยนํ้าหนักของของไหล ที่ ทางเข้ากับที่
ทางออก ค่าหัวความดันนี้ไม่ข้ ึนกับค่านํ้าหนักจําเพาะของของไหล และโดยปกติจะแสดงค่าเป็ นเมตรของนํ้า
(3) ค่ าความเร็วรอบ (N) ซึ่งเป็ นความเร็ วรอบของการหมุนของเพลาของเครื่ องสู บ แสดงไว้เป็ นจํานวนรอบต่อ
นาที (rpm)
ตัวแปรไร้หน่วยที่สาํ คัญของเครื่ องสู บนํ้า คือ ค่า “ความเร็ วจําเพาะ” (Ns) นั้นหาได้จากสมการที่ (1) ตัวแปรไร้
หน่วยนี้สามารถใช้เป็ นเกณฑ์ที่จะกําหนดรู ปแบบของใบจักร และค่าคุณลักษณะอื่นของเครื่ องสู บนํ้าได้

𝐍𝐬 =

𝑵.𝑸𝟏/𝟐
𝑯𝟑/𝟒
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เมืมื่อ

𝑁

= ความเร็วรอบ,
ว
rpm

𝑄

= อัตราการสู บ, m3/minn

𝐻

= หัวความมดันรวม, m

น
น้ ี สามมารถนําไปใช้เ้ ลือกใบจักรทีที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด หรื ออจะใช้ค่า “ตัวเลข
ว
ค่าความเร็ ววจําเพาะที่คาํ นวณได้
บอกชนิ ด” เครื่ องสู บนํ้า ซึ่ งจะมีค่าเหมืมือนกันสําหรับบใบจักรที่รูปร่ างเหมือนกัน ค่าความเร็ วจําเพาะนี้ หามาาจาก
กฎความคลล้ายคลึงกันขอองเครื่ องสู บนํ้า ซึ่ งจะบอกคววามเร็ วของใบบจักรเครื่ องสูบนํ
บ ้ าที่ทาํ งานภภายใต้หวั ความมดัน
หน่วยและสสู บนํ้าได้ หน่วยอัตราการสูบ รู ปร่ างของ ใบจักรเครื่ องสู บนํ้าจะเปลียนไปตามค่
่ย
าค วามเร็ วจําเพาะ ดัง
แสดงไว้ในนรู ปที่ 6.3-12

รู ปที่ 6.3-12 ภาคตัดของงใบจักรที่ความมเร็ วจําเพาะต่าง
า ๆ
โดยทัว่ ไปแแล้ว ค่าความเร็ร็ วจําเพาะตํ่าจะะเป็ นเครื่ องสู บบนํ้าที่สูบได้ทหัี่ วความดันสูงแต่อตั ราการสสู บตํ่า ในขณะที่
ค่าความเร็ ววจําเพาะสู งเหมมาะที่จะใช้สูบของไหลที
บ
่หวัวความดันตํ่าแตต่อตั ราการสูบสู
บ ง ควรจําไว้ว้ดว้ ยว่าเครื่ องสูสู บ
นํ้าที่มีค่าคววามเร็ วจําเพาะะสู ง จะมีใบจักรขนาดเล็
ก
กลงง

6-18

คูมื่ มอผู้รับผิดชอบด้ าานพลังงาน (โรงงงาน) พ.ศ. 2562

ตารางที่ 66.3-3 การเลือกชนิ
ก ดเครื่ องสูบนํ
บ ้า
ชนิด

ความเร็วรอบ
จําเพาะ

แรงงเหวีย่ งหอยโข่ข่ ง
(ไหลตามแนวรัศมี)

100-600

ไหลลผสม

400-1,400

ไหลลตามแกน

1,300-2,000

เพลาวาง
แนนวนอน
สู บชั้นเดียวหัวความดั
ค น10-155 ม.
สู บหลายขั้นหัวความดันเกิน 50
5 ม.
หัวั ความดัน 4-115 ม.
หัวั ความดันไม่เกิ
เ น 6 ม.

แนวดิดิง่
สู บชั้นเดียว 10-200 ม.
สู บหหลายขั้นหัวคววามดันเกิน
สู บขั้นเดียวหัวควาามดัน 40-60
หลา ยขั้น หัวความดันเกิน 10 ม.
หัวคความดัน 8 ม.

รู ปที่ 6.3-13 แสดงเส้
แ
นโค้งคุ ณสมบัติเครื่ องสู
อ บนํ้าที่ความมเร็ วรอบจําเพพาะต่าง ๆ
ค่าปประสิ ทธิภาพเคครื่ องสู บนํ้า ยังคงเป็ นดังแสสดงในสมการทีที่ (6-12)

𝒆=

เมื่อ

𝑒
γ
𝑄
𝐻
𝐿

=
=
=
=
=

𝟎.𝟏𝟔𝟑 𝜸𝑸𝑯
𝑯
𝑳𝒔

ประสิ
ป ทธิภาพ
นํน้ าหนักจําเพาะะของไหลที่ถกสู
ูก บ, kg/1
อัตราการสู บ, m3/min
หั วความดันรววม, m
กํกาลังขับเพลา, kW
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6.4 หลักกาารของ NPSH
6.4.1 หลักพพืน้ ฐานและคววามเข้ าใจเกีย่ วกั
ว บ NPSH
6.4.1.1. ลักกษณะของความดันตามเส้ นทางเดิ
ท นของข องไหล
รู ปที่ 6.4-1 แสดงความมดันของของไไหลที่ทางเข้าขของเครื่ องสู บนํ
บ ้ าแบบแรงเหหวี่ยงที่ทาํ งานน ณ จุดที่ออกแแบบ
ระหว่างจุด (1) และจุด (A) ก่อนททางเข้าที่ขอบขของครี บใบพัดั ความดันสมมบูรณ์สามารถถหาได้จากสมมการ
อนุรักษ์พลังงานโดย Pabss,1 และ Pabs,A เป็ นความดันสสมบูรณ์, V1, V2 เป็ นความเร็ วเฉลี่ย H1-A เป็ นความสูญเสี
ญ ย
(Head Lossses) ระหว่างจจุด (1) กับ จุด (A) นับจากจุจุด (A) จนถึงจุด (B) ความดัดันจะลดลงเนื่อองจากของไหลถูก
เร่ งเข้าสู่ ทางเข้าของครี บใบพั
ใ ด ความแตตกต่างของคว ามสู งระหว่างจุด (1) และ จุด (A) จะประมมาณว่าเท่ากับศูนย์
จากสมการรอนุรักษ์พลังงาน
(6-113)
(6-114)
เมืมื่อ Habs,1 = ควาามดันสมบูรณ์์ที่ทางเข้าของใใบพัดในรู ปขอองความสู ง (เฮฮด)
6.4.1.2 คําจจํากัดความของ NPSH
6.4.1.2.1 หหลักพืน้ ฐาน
ให้ Pv เเป็ นความดันไอของของเหหลวซึ่ งขึ้นอยู่กกับอุ ณหภู มิและชนิ ดของขของเหลวความมดันรวมสมบบูร ณ์
(Absolute TTotal Pressuree) Pabs,t ที่จุด (1) จะต้องมากกว่า (Pv) เสมออ

รู ปที่ 6.4-1 ความดันของของไหลที่ทางงเข้าจนถึงทางงออกของเครื่องสู
อ บนํ้าแรงเหหวี่ยง
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นัน่ คือ

Pabs,t
หรื อ

>

Pv

Pabs,t
>
g

Pv
g

สาเหตุที่ใช้ความดันสมบูรณ์เพราะว่า ค่าของความดันไอ, Pv ส่ วนใหญ่จะเป็ นความดันสมบูรณ์
จาก

Pabs,t
>
g
=

Pv
g

+ NPSH

(6-15)

มีหน่ วยเป็ นความสู งเช่ น เมตร หรื อ ฟุต นั้นคือ NPSH คือ เฮด หรื อความดัน ที่อยู่ในรู ปของความสู งของ
ของเหลวที่ใส่ เข้าไปหรื อให้แก่เครื่ องสู บนํ้าเพื่อไม่ให้ของเหลวกลายเป็ นไอนัน่ เอง
(6-16)
ความดันสมบูรณ์ = ความดันสแตติคสมบูรณ์ + ความดันไดนามิค
(6-17)

ความดันสแตติคสมบูรณ์ = ความดันสแตติคเกจ Eye ของใบพัด + ความดันบรรยากาศ
(6-18)
ความดันเกจที่ตาํ แหน่ง Eye ของใบพัด
Pg,1 =
=
ความเร็ วที่ตาํ แหน่ง Eye ของใบพัด
V1
ค่าของ NPSN มี 2 ค่าคือ NPSHA (Net Position Suction Head Available) กับ NPSHR (Net Positive Suction
Head Required) การติดตั้งจะพิจารณาเฉพาะ NPSHA สําหรับ NPSHR เป็ นหน้าที่ของผูผ้ ลิตเครื่ องสู บนํ้าจะต้อง
ทดสอบและแสดงไว้ในกราฟที่แสดงถึงสมรรถนะของเครื่ องสู บนํ้า (Performance Curve) เราจะเริ่ มต้นศึกษา
วิธีการหา NPSHA สําหรับผูต้ ิดตั้งเครื่ องสู บนํ้าจะต้องระลึกไว้เสมอว่าค่าของ NPSHA มากกว่า NPSHR เสมอ
ตัวอย่างการคํานวณ NPSHA จากรู ปที่ 6.4-2 กําหนดให้ Z เท่ากับ 3 เมตร อุณหภูมิของนํ้าเท่ากับ 80ºC จาก
สมการอนุรักษ์พลังงาน
เมื่อ
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(6--19)

(6-220)

เมืมื่อ P1 = Pg,1g

รู ปที่ 6.4-2 การหาาสมการสําหรัรับ NPSHA

Patm Pg,1 Pv V12
NPSH
N =
+ +
g g g 2g

จาก
ดังนั้น

(6-21)

ในการคํานนวณค่าของ hLooss(0-1) ทําได้ดงั นี้
Major LLosses คํานวณ
ณได้ จาก

h Loss(0-1) =

Minor LLosses คํานวณ
ณได้ จาก
K

=

(6.222)

ค ญเสี ยในนข้อต่อ, ข้องออ, วาล์ว ฯลฯ
แฟคเตอร์ความสู
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ตัวออย่ างที่ 6-2 รายละเอียดการรสู บส่ งนํ้าดังนี้ ความดันบรรยากาศ (Patm)= 100,000 นิววตัน/(เมตร)2 ความดันไอ
ของงนํ้าที่ 80 ºC ( Pv ) = 47,4000 นิวตัน/(เมตรร)2 ความหนาาแน่นของนํ้า (  ) = 973 กิ โลกรัม/(เมตรร)3 สมมุติว่า
ควาามสู ญเสี ย (hLooss(0-1) ) = 1.5 เมมตร และ ระยะะความสู ง(Z) = 3 เมตร จงหาค่า NPSHA
NPSHA =
=
=

Patm Pv
- + Z - hLoss(0- 1)
g
g
100,0000 - 47,400
+ 3 - 1.5
9733´ 9.81

7 เมตร

ตัวออย่ างที่ 6-3 จากกรู ปที่ที่กาํ หนดดให้ Z = 4 เมตรร อุณหภูมิของนนํ้าเท่ากับ 20 ºCC ความดันบรรยยากาศ(Patm ) = 102,000
2
นิ วตตัน/(เมตร)2 ความดันไอของนํ้ าํ ที่ 20 ºC (Pv ) = 2,340 นิ วตัน/(เมตร)
น
ความมหนาแน่นของนนํ้า (  ) = 999 กิโลกรัม/
2
(เมตตร) สมมุติวา่ ความสู
ค ญเสี ย, hLoss(0-1) = 1.2 เมตตร จงหา NPSHHA

รู ปที่ 6.4-3 สําหรับตัวอย่างที่ 6-3
สมกการอนุรักษ์พลังงานระหว่
ง
างจุด (0) กับ (1)

P0 V0 2
P1 V12
+
+
+ Z0 =
+ Z1 + h Loss(0- 1)
g
2g
g 2gg

P1 = Pg.1

Patm Pg .l Pv V12
+
+
NPSHH =
g
g g g
จากสมการอนุรักษ์พลังงานจะได้

ดังนั้น

P1 V12
+
= - Z1 - h Loss(0- 1)
g 2g
P
P
NPSH = aatm - v - Z - h Loss(0- 1)
g
g
NPSHA=

=

1002,000 - 2, 340
- 4 - 1.2
1
999´ 9.811
5

เมตร
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ตัวอย่ างที่ 66-4 ในกรณี ถัถงปิ ดดังแสดงงในรู ป Z = 2 เมตร อุณหภูภูมิของนํ้าเท่ากักบ 80 ºC ควาามดันในถังเท่ท่ากับ
196,000 นิววตัน/(เมตร)2 ให้
ใ คาํ นวณหา NPSHA

รู ปที่ 6.4-4 สําหรับตัวอย่างที
ง ่ 6-4

P0 V0 2
P1 V12
จากสมการรอนุรักษ์พลังงาน +
+ Z0 =
+
+ Z1 + h Loss(0- 1)
2g
g
2g
g
P1 V12 P0
จากสมการรอนุรักษ์พลังงาน เราจะได้
+
=
- Z1 + h Loss((0- 1)
2g g
g
P
P P
ดังั นั้น
NPSH = atmm - v + 0 - Z - hLoss(0- 1)
 g  g g
ความดันบรรยาากาศ;
Patm
a
ความดันไอของงนํ้าที่ 80ºC, Pv
ความหนาแน่นของนํ
ข ้ าที่ 80ºCC, 
P0
ความดันเกจในถัง,
สมมุติวา่ ความสสู ญเสี ย, hLoss(0-1)

=
=
=
=
=

NPSHA
N
=
=

2
นิวตัน/(เมตร)
น
2
นิวตัน/(เมตร)
น
กิโลกรัม/(เมตร)2
2
น
นิวตัน/(เมตร)
เมตร

100,000
999
973
196,000
2

1000,000 - 47,4000 + 196,0000
- 2- 2
973´ 9.81
9
22.1
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NPSSHA = K1+K2Q2 โดย K1 แลละ K2 เป็ นค่าคคงที่ เมื่อพล๊อตกราฟระหว่
ต
าง NPSHA กับ Q แสดงดังรู ปที
ป ่ 6.4-5

รู ปที่ 6.4-5 NPSHA กับ Q

รู ปที่ 6.4--6 Margin ระหหว่าง NPSHA กับ NPSHR
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ตารางที่ 6.4-1 การเลือก NNPSHA เพื่อกาารทํางานที่ปลออดภัย
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ตารางทีที่ 6.4-1 การเลืออก NPSHA เพืพื่อการทํางานทีที่ปลอดภัย (ต่ออ)

หมายเหตุ:
1.  =Gas Constannt (PPM)
2.  Tu = ความแตตกต่างของอุณหหภูมิของฟองไอ (Bubble) และสภาวะแวด
แ
ดล้อม
3. u1 = ความเร็ วรอบบขอบที่ทางเข้า้ ของใบพัด, u1 =  d1n/60

Q
,Q opt = อัตราการไหหลที่ Best Efficiency Point, Q = อัตราการรไหลใดๆ
Q opt
2g(NPSH
H)
5.  =
u12
*

4. q =
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6.4.2 แฟคเเตอร์ ต่าง ๆ ทีมีม่ ผี ลต่ อ NPSHH
รู ปร่ างทางงเข้าของใบพัด การลดความเร็ วในแนวเมออริ เดียน, Cm สัมั ประสิ ทธิ์ k1 และ k2 เขียนไได้ดงั นี้
(6-221)
โดดย w1 คือความมเร็ วสัมพัทธ์ททางเข้
ี่ท า
การตะใบขขอบทางเข้าเป็ นวิ
น ธีที่ง่ายในการลด NPSHRR การออกแบบบเพื่อลด NPSH
HR ผลก็คือทําาให้ Eye Area ของ
ใบพัดใหญ่
ญ่ข้ ึน เพราะต้องการค่า Cm น้อ้ ยลง ผลเสี ยที่ตามมาก็คือ เส้
เ นผ่านศูนย์กลางใบพั
ก
ดที่ททางเข้าใหญ่ข้ นึ (De
มากขึ้น) ซึ่งงมีผลต่อการททํางานของเครื่ องสู
อ บนํ้าที่อตั รราการไหลตํ่าๆ (Partial Flow
w)
ความขรุ ขรระของใบพัด ใบพั
ใ ดที่มีผวิ เรี ยบจะมี
ย
อุปสรรรคต่อการไหลลน้อยดังนั้นทําให้
า NPSHR ลลดลง
6.4.2.1 ผลขของการขลิบหรื
ห อตัดใบพัด
จากรู ปที่ 6.4-7 และ 6.44-8 แสดง NPPSH3แปรเปลี่ยยนเมื่อใบพัดถูกขลิบ เฮดของเครื่ องสู บนํ้าาลดลงตามใบพพัดที่
ถูกขลิบหรื อตัด 3% Headd Drop ของใบบพัดที่ถูกขลิบหหรื อตัดจะแสดดงเป็ น HB
(6-222)

รู ปที่ 6.4--7 การขลิบใบพพัด
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รู ปที่ 66.4-8 ผลของกการขลิบใบพัด
การรลดเส้นผ่านศูนย์
น กลางของใบพัดโดยการขขลิบ เมื่อ n = คงที่ Q = คงทีท่ ค่าของ NPSHH3 อาจจะเพิ่มขึ้น การเพิ่ม
ขึ้นออยูก่ บั รู ปร่ างขของใบพัด
6.4..3 ผลของของไหลทีส่ ู บต่ อคา
ค่ NPSH
6.4..3.1 อัตราส่ วนของแก๊
น
สกับของเหลว
ค่า NNPSH3 ได้จากกการทดลองโดยผูผ้ ลิตเครื่ อองสู บนํ้าโดยใชช้น้ าํ สะอาด ไมม่มีอากาศ ที่อุณณหภูมิ 15 องศาเซลเซี ยส
ในกการเกิดของไออเนื่องจากคาวิเตชั
เ น่ พารามิเตตอร์ ที่สาํ คัญคืือ อัตราส่ วนรระหว่างปริ มาตตรของไอกับปริ
ป มาตรของ
ของงเหลว, R ตัวอย่
อ างค่าของ R สําหรับนํ้าที่ 221 องศาเซลเซียส เท่ากับ 53,,000 สําหรับไ ฮโดรคาร์บอนน สําหรับนํ้า
ร้อนนค่าของ R จะใใกล้เคียงกับสารไฮโดรคาร์บบอน
6.4..3.2 ผลทางด้ านเทอร์ โมไดนนามิกส์
ผลททางเทอร์ โมไดดนามิกส์เนื่องจากการระเหยยเป็ นไอของขของเหลวทําให้
ห้เฟสที่เป็ นขอ งเหลวเย็นลง ทําให้ความ
ดันไไอลดตํ่าลง ดังนั
ง ้ นการเกิดคาาวิเตชัน่ ก็ลดลงง การลดลงขออง NPSH ได้
6.5 ปัจจัยทีม่ ผี ลตต่ อประสิ ทธิภาพพลั
า งงานขอองเครื่ องสู บนํา้
ประะสิ ทธิ ภาพพลังั งานของเครื่ องสู
อ บนํ้าขึ้นอยยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ นับตั
บ ้ งแต่ ประเภภทและคุณภาพพของเครื่ อง
สู บนนํ้า การออกแบบบและการติดตั
ด ้ ง สภาวะการรใช้งาน ตลอดดจนการบํารุ งรักษา สภาวะะการใช้งานเครืรื่ องสู บมีผล
อย่าางมากต่อประสิ ทธิ ภาพของงเครื่ องสู บ โดดยทางทฤษฎีแล้
แ ว ประสิ ทธิภาพของเครื่ อองสู บจะขึ้นอยูยู่กบั ตัวแปร
สําคคัญได้แก่ ความเร็ วรอบ อัตราการไหล แและ เฮด (Headd) หรื อ ระดดับความสู งขอองการเครื่ องสูสู บ ตัวอย่าง
ลักษษณะของความมสัมพันธ์ของตตัวแปรดังกล่าว แสดงดังรู ปที่ 6.5-1
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รู ปที่ 6.5-11 ตัวอย่างความมสัมพันธ์ระหหว่างประสิ ทธิภภาพของเครื่ องสู
ง บกับความเร็ ็วรอบ อัตรากการไหล และ เฮด
6.5.1 เกณฑ
ฑ์ การออกแบบบเครื่ องสู บนํา้
จากความต้ต้องการ เช่น เคครื่ องสู บนํ้า , อัตราการสู บ , หัวพลังงาานรวม และสภาพการติดตั้งงการใช้งาน เรราจะ
สามารถกําาหนดเกณฑ์การออกแบบ
า
เชช่น ความเร็ วร อบ และกําลังงานจากเครื่ องต้
ง นกําลังได้ สสามารถคาดการณ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ตามมมา ขั้นตอนการรออกแบบเครื่ อองสู บนํ้าแบบผสม ติดตั้งเพลาในแนวดิ่ง
ขั้นตอนการรออกแบบเครืรื่ องสู บนํ้าแบบบผสม ติดตั้งเพพลาในแนวดิ่ง
1. สมมุติค่าความเร็ วจําเพาะที
า
่เหมาะสสมจากสู ตร
N =
NsH3/4 / √Q
√
เมื่อ N = ความเร็ วรอบ (rppm)
Q = อัตราการสู
ร
บ (m
m3 / min)
H = หัวพลั
พ งงานรวม (m)
2. หาควาามเร็ วรอบจากกสู ตร (รอบ / นาที)
N =
NsH 3/4 / √QQ
3. หาค่า NPSH ที่ตอ้ งการจากสู
ง
ตร (เมตร)
(
h sv =
(N√Q / S) 4/3
่ ดเพื่อหลีกเลี
เมื่อ hsv = ค่าหัหวความดันรวมที่เครื่ องสู บนนํ้าต้องการที่ทอดู
เ ่ยงการเกิด CCavitaion ซึ่ง
เป็ นไปตามค่
น
าควาามดันที่ลดลงทีที่ทางเข้าใบจักร
ก
S = จะมีมีค่าระหว่าง 1200 – 1500 ณ จุดที่มีประสิ ทธิ
ท ภาพสู งสุ ด
4. เปรี ยบบเทียบ NPSH ที่มีจากสู ตร
H sv =
Ha + hs – he - hv
เมื่อ Hsv = ค่าความดั
ค นรวมทีมี่ มากกว่าควาามดันไออิ่มตัวที
ว ่จุดทางเข้าใบบจักรเครื่ องสู บบนํ้า
Ha = ค่าความดั
ค นสัมบูรณ์ที่ผวิ ด้านที่ถถูู กดูด
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hs = ค่ายกนํ้าจากที่เก็บถึงระดับเครื่ องสู บนํ้า (ถ้าต้องการดูดขึ้นมาจะเป็ นลบ)
ho = ค่าความดันที่สูญเสี ยไปเนื่องจากความฝืดในท่อดูด
hv = ค่าความดันไออิ่มตัว
ตารางที่ 6.5-1 หัวความดันบรรยากาศกับระดับความสู ง (Ha)
ระดับความสู ง (เมตร)
ความดันสัมบูรณ์ (เมตร) นํ้า

0
10.5

200
10.2

400
9.85

800
9.38

1000
9.14

ตารางที่ 6.5-2 ความดันไออิ่มตัวของนํ้า
ระดับความสู ง (เมตร)
0
20
ความดันสัมบูรณ์ (เมตร) นํ้า
0.06
0.24
5. กําลังที่ให้น้ าํ (kW)
Lw =
0.163QH
เมื่อ  = นํ้าหนักจําเพาะ ( kg /m3)
Q = อัตราการสู บ (m3 / min)
H = หัวพลังงานรวม (m)
6. กําลังที่เพลาขับ (kW)
Lp =
L w / ep
เมื่อ Lw = กําลังที่ให้น้ าํ (kW)
ep = ประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บนํ้า
7. กําลังมอเตอร์ไฟฟ้า (kW)
Lm =
L w / em
เมื่อ Lp = กําลังที่เพลาขับ (kW)
em = เป็ นค่าเผือ่ ไว้โดยประมาณ 0.1 ถึง 0.2
Ct = ค่าสัมประสิ ทธิ์การเร่ งกําลังของเครื่ อง
8. ขนาดท่อ (เมตร)
D = 0.1√Q
เมื่อ Q = อัตราการสู บ (m3/min)

40
0.75

50
20.3

60
4.83

100
10.03

วัสดุที่ใช้สร้างชิ้นส่ วนสําหรับการใช้งานในสภาพต่างๆ จะเลือกค่าจากกําลังวัสดุที่ตอ้ งใช้ และความสามารถใน
การต้านทานการกัดกร่ อนและ/หรื อผุกร่ อน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั คุณสมบัติของการไหลที่ตอ้ งการ และขนาดของชื้ น
ส่ วนที่ใช้งานต้องให้เหมาะสม ซึ่งสามารถแบ่งได้ดงั ตารางการเลือกวัสดุที่จะมาทําอุปกรณ์ในระบบสู บนํ้า
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6.5.2 การเกิกิดค้อนนํา้ ในรระบบท่ อส่ งนํา้
ปรากฏการรณ์อดั กระแททกของนํ้าหรื อค้
อ อนนํ้า (Waaterhammer) เกิ ดขึ้นได้เมื่ อความเร็ วใในเส้นท่อเกิดการ
ด
เปลี่ยนแปลลงอย่างรวดเร็ ว ทําให้ความมดันในเส้นท่ออเปลี่ยนแปลงตลอดเส้นท่อ ในการสู บนํ้า ปรากฏการณ์ค้คอน
นํ้าจะเกิดไดด้เมื่อ
ก. เริ่ มเดินเครื่ องหรื อหยุ
ห ดเครื่ อง
ข. ความเร็็ วรอบของเครื่ื องสู บนํ้าและะต้นกําลังเปลี่ยยน
ค. ปิ ดเปิ ดดประตูน้ าํ ควบบคุมการไหลในนท่อ
ขนาดของคความดันในท่อที
อ ่เปลี่ยนแปลงไปจะขึ้นอยูก่กับความยาวของท่อซึ่ งต่อกันั ถึงปากทางอออก และอัตราาการ
เปลี่ ยนควาามเร็ ว ของขอองไหลในท่ อ ซึ่ ง ขึ้ นอยู่กบับการปิ ดเดิ นเคครื่ อ งหรื อ หยุดเครื่ อ ง อัตรราการเปลี่ ยนของ
ความเร็ วรออบของเครื่ องสสู บและต้นกําลัลง และระยะเเวลาในการปิ ด/เปิ
ด ดประตูน้าํ นอกจากนี้ผลลของการเกิดค้คอน
นํ้ายังขึ้นอยูยูก่ บั ระดับท่อทีท่วางไว้เทียบกับผิวดินคุณลลักษณะ การปปฏิบตั ิการของเครื่ องสู บนํ้า ชนิ ดของต้นกํกาลัง
ฯลฯ แต่ที่พบบ่อยที่สุดจะเป็
จ นอาการค้ค้อนนํ้าที่เกิดจ ากการหยุดเครื่ื องทันทีทนั ใดเนื
ใ ่องจากกรระแสไฟฟ้าขัดข้
ด อง
รู ปที่ 6.5-22 แสดงผลของการเปลี่ ยนแแปลงความดันนในท่อ อัตราการไหลของขของไหลและคความเร็ วรอบของ
เครื่ องสู บนํ้า

รู ปที่ 6.5-2 การเปลี่ยนหัวความมดันอัตราการรไหลในท่อแลละความเร็ วรอบเครื่ องสู บทที่เปลี่ยนไป
ถ้าอาการค้อ้ นนํ้าที่เกิดขึ้นรุ
น นแรง จะส่งผลให้
ง
เกิดควาามเสี ยหายกับ
ก. ท่อนํ้าแและอุปกรณ์ ถ้าความดันเปลีลี่ยนแปลงมากกอาจแตกได้
ข. ท่อนํ้าออาจยุบตัวในช่ช่วงความดันลดดลงตํ่ากว่าควาามดันบรรยากกาศ
ค. ของไหหลแยกตัวเป็ นไอ
น เนื่ องจากความดันลดลลงเกิดโพรงไออและเมื่อต้องออัดกันใหม่จะเเกิดการยุบตัวของ
ว
โพรงไไอและเกิดคลื่นความดั
น
นสู ง
ง. การไหหลย้อนกลับทาาง อันจะทําให้ห้เครื่ องหมุนกลลับทาง
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6.6 การตรวจสอบการทํางานและประสิ ทธิภาพพลังงานของเครื่ องสู บนํา้
การใช้เครื่ องสู บนํ้าภายหลังการออกแบบและติดตั้ง จําเป็ นต้องมีการตรวจสอบและบํารุ งรักษาอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
เป็ นประจําเพื่อให้เครื่ องสู บทํางานอย่างปกติและมีประสิ ทธิภาพ
6.6.1 ข้ อมูลทีส่ ําคัญทีค่ วรตรวจวัด
สําหรับข้อมูลในระบบเครื่ องสู บนํ้าที่ตอ้ งตรวจวัด จะประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลการใช้งานจริ ง โดย
ข้อมูลที่สาํ คัญ มีดงั นี้
1. สํารวจข้อมูลเบื้องต้นของเครื่ องสู บนํ้า
2. สํารวจระบบสู บจ่ายนํ้าและการเปิ ดใช้งานจริ ง
3. ตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ้า
4. ตรวจวัดค่าอัตราการไหล
5. ตรวจวัดค่าเฮด
6.6.1.1 การสํ ารวจข้ อมูลเบื้องต้ นของเครื่ องสู บนํา้
ขั้นตอนแรกในการรวบรวมข้อมูล คือการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของเครื่ องสู บนํ้า เพื่อให้ทราบถึง Spec ของ
เครื่ องที่มีการใช้งาน และข้อมูลประสิ ทธิภาพจากผูผ้ ลิต ซึ่งควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
 ชนิ ดของเครื่ องสู บนํ้าที่ใช้งานว่าเป็ นแบบ Centrifugal หรื อ Rotary เป็ นต้น พร้อมทั้งควรระบุจาํ นวนชั้น
(Stage) หรื อจํานวนลูกสู บด้วย
 ขนาดของเครื่ องสู บนํ้า เช่ น พิกดั กําลังไฟฟ้ าของมอเตอร์ เครื่ องสู บนํ้า พิกดั อัตราการไหลของนํ้าที่พิกดั
พิกดั กําลัง (เฮด) ของเครื่ องสู บนํ้า ความเร็ วรอบของเครื่ องสู บนํ้า
 ลักษณะของตัวเครื่ องสู บนํ้า ว่าเป็ นแบบเพลาตั้ง เพลานอน ชนิ ดของวัสดุที่ใช้ทาํ ใบพัดและเรื อนเครื่ องสู บ
นํ้า อุปกรณ์หรื อส่ วนประกอบต่างๆ รวมถึงสภาพการบํารุ งรักษา
 จํานวน และยีห่ อ้ ของเครื่ องสู บนํ้าที่ใช้งาน
6.6.1.2 การสํ ารวจระบบสู บจ่ ายนํา้ และการเปิ ดใช้ งานจริง
เพื่อให้ทราบสภาพและลักษณะการใช้งาน และการเดินในแต่ละเครื่ องเครื่ องสู บนํ้าควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
 แผนผังการจัดวางเครื่ องสู บนํ้า และระยะเวลาการใช้งานแต่ละเครื่ อง
 เวลาการเปิ ด - ปิ ด เครื่ องสู บนํ้า (ชัว่ โมงการทํางาน/วัน)
 ชนิดและคุณสมบัติของของเหลวที่เครื่ องสู บนํ้าทําการสู บนํ้า
 อุณหภูมิที่ตวั เครื่ อง
6.6.1.3 การตรวจวัดค่ ากําลังไฟฟ้ า
เพื่อให้ทราบค่ากําลังไฟฟ้าที่เครื่ องสู บนํ้าใช้งาน ซึ่งควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
 แรงดันไฟฟ้า (Volt)
 กระแสไฟฟ้า (Amps)
 ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor, PF)
 กําลังไฟฟ้า (kW)
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6.6.1.4 การรตรวจวัดค่ าอัตราการไหล
ต
เพื่อให้ทราาบอัตราการไหหลของเครื่ องสูสู บนํ้า ควรมีราายละเอียดในเรืรื่ องของ
 อัตรากการไหล (m3/s))
6.6.1.5 การรตรวจวัดค่ าเฮฮด
เพื่อหาค่าเฮฮดของเครื่ องสู บนํ
บ ้ าที่จุดใช้งาน และเปรี ยบเททียบกับค่าที่ออกแบบ
อ
ควรมีรายละเอียดในนเรื่ องของ
 ความดดันก่อนและหลลังเข้าเครื่ องสูบนํ้า (bar)
 ความสูสู งของระดับนํ้าที่ทางท่อดูดถึงเครื่ องสู บนํ้า (m)
6.6.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ สําหรัรับการตรวจวัดเครื
ด ่ องสู บนํา้
การตรวจวัดั เป็ นขั้นตอนสําคัญในการตตรวจสอบประะสิ ทธิ ภาพการรใช้งานของอุปกรณ์
ป ดังนั้นกการใช้เครื่ องมืือวัด
อย่างถู กต้อองและเหมาะะสมจึ งเป็ นสิ่ งสํ
ง าคัญที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจําเป็ นต้องรู ้ รวมถึถึ งข้อ มู ลต่ างๆๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เช่ น
ประเภท ชนนิ ดของเครื่ องมือวัดที่ใช้ หลลักการทํางานขของเครื่ องมือวัวดแต่ละประเภภท หลักการเลืลือกเครื่ องมือวัดที่
เหมาะสมกักับความต้องกาารใช้งาน ตลออดจนข้อระมัดดระวังในการใช้งานเครื่ องมือวั
อด
เครื่ องมือวัดั ที่จาํ เป็ นสําหรั
ห บเครื่ องสู บนํน้ ามีหลายชนิดดดังนี้
6.6.2.1 เครืรื่ องมือวัดกําลังไฟฟ้
ง าหรื อวัตต์
ต มิเตอร์
ในการตรววจวัดค่ากําลังไฟฟ้
ไ า แรงดันไฟฟ้
ไ า กระแส ไฟฟ้าและตัวประกอบกํ
ป
าลังไฟฟ้
ง านั้นเครื่ องมือที่นิยมใช้ใน
ปั จจุบนั กันนอย่างแพร่ หลาย คือ เครื่ องวัวัดกําลังไฟฟ้า หรื อที่เรี ยกกันว่
น า Clamp ON
O Power Meeter ด้วยรู ปร่ างที่มี
ขนาดกะทัดดรัด ใช้งานได้ด้ง่าย ในอดีตจะวัดค่าได้เพียงงแบบชัว่ ขณะ (Spot Check)) เท่านั้น แต่ในนปั จจุบนั เครื่ องมื
อ อ
ชนิดนี้พฒั นนาจนสามารถเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ จากกการวัดในช่วงเเวลาหนึ่งที่สนใจอย่
น างต่อเนื่อองได้อีกด้วย

รู ปที่ 6.6-1 เเครื่ องวัดกําลังไฟฟ้
ง า
6.6.2.2 เครืรองมื
่ อวัดความมดันแบบท่อบรู ดอง (Bourdoon-Tube Gaugge)
เครื่ องมือวัดแบบท่อบรู ดองมี
ด ลกั ษณะเป็ นขดลวดโคค้ง จะเห็นได้ว่าท่อโค้งรู ปวงรี
ป ดงั กล่าวจจะต่อกับข้อต่อใน
ลักษณะที่เป็ นกลไกเชิงกลและตั
ก
วข้อต่อดังกล่าวจะต่ต่อผ่านจุดหมุนอั
น นหนึ่งไปยังเข็
ง มชี้ ซึ่ งแสดดงค่าความดันทาง
น
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หน้า้ ปัด เมื่อความมดันเพิ่มขึ้นท่อโค้
อ งรู ปวงรี กก็็จะมีแนวโน้มที
ม ่จะยืดตัวออกทุกทิศทางทําาให้ Curvaturre เปลี่ยนไป
ส่ งผผลให้กลไกหมมุนเข็มให้หมุนรอบจุ
น
ดหมุนนและชี้แสดงค่าความดันที่ตองการ
อ้
เครื่ องมืมือวัดแบบท่อบรู ดองจะมี
ลักษษณะเด่นที่มีความทนทานสู
ว
ง เนื่องจากอุปกรณ์ท้ งั หมดขัขับเคลื่อนด้วยรระบบเชิงกล เคครื่ องมือมีราคคาถูก หาง่าย
และะมีใช้กนั อย่างแแพร่ หลาย แต่จะมีขอ้ เสี ยตร งที่ความละเอียดจะค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับั เครื่ องวัดแบบอื่น

รู ปที่ 6.6-2 เคครื่ องมือวัดควาามดันแบบท่อบรู ดอง
6.6..2.3 เครื่ องมือวั
อ ดอัตราการไหลแบบอัลตรราโซนิก (Ultraasonic Flow Meter)
M
เป็ นนมาตรวัดที่สะดวกต่
ะ
อการใช้งานที่จะตรววจวัดในรู ปแบบบชัว่ คราวหรืรื อต้องการข้ออมูลในช่ วงเวลลาหนึ่ ง และ
สามมารถย้ายไปติดตั
ด ้ งวัดในจุดใหหม่ตามที่ตอ้ งกการได้ ใช้หลักการสะท้
ก
อนขของคลื่นเสี ยงทีที่ปล่อยออกไปปกระทบกับ
ผิวขของผนังท่ออีกด้
ก านหนึ่งแล้วสะท้
ว อนกลับ ดังนั้นเวลาที่คลื
ค ่นเสี ยงวิ่งไปปตามทิศทางกการเคลื่อนที่ของของไหล
และะวิ่งกลับสวนททิศทางนั้นจะมีมีค่าแตกต่างกักัน ถ้าเวลายิ่งต่ตางกันมากก็แสดงว่
แ
ามีอตั ราาการไหลสู ง ซึ่ งหลักการ
แบบบนี้เรี ยกว่า “Trransit Time” ซึ่งมีชื่อเรี ยกในนการใช้งานเครื่ องมือชนิดนี้ โดยทัว่ ไปว่า ““Ultrasonic Fllow Meter”

รู ปที่ 6.6-3 เครื่ องงมือวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิ
ล
ก
รายยละเอียดการดําเนินการสํารววจตรวจวัดค่า ต่างๆ สามารถถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 6.6-1 สํ าหรับตารางทีที่ 6.6-2 เป็ น
ตัวออย่างแสดงการรบันทึกข้อมูลจากการตรวจวั
จ
วัดเครื่ องเครื่ องสู
ง บนํ้า
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ตารางที่ 6.6-1 สรุ ปข้อมูลที่ควรดําเนินการสํารวจ
การตรวจวัด/
จุดประสงค์ การ
ลําดับ
ค่ าทีบ่ นั ทึก
จุดตรวจวัด
วิธีการตรวจวัด
ตรวจวัด
1 สํารวจ ชนิด
เพื่อทราบ Spec
- พิกดั กําลังไฟฟ้า
- Name Plate
ขนาด จํานวน
ของเครื่ องที่มีการ
ของมอเตอร์เครื่ อง - Performance
ยีห่ อ้ และรุ่ น
ใช้งาน และข้อมูล
สู บนํ้า
Curve ของ
ประสิ ทธิภาพจาก - พิกดั อัตราการไหล เครื่ องสู บนํ้า
ผูผ้ ลิต
ของนํ้าที่พิกดั
- พิกดั กําลัง (เฮด)
ของเครื่ องสู บนํ้า
- ความเร็ วรอบของ
เครื่ องสู บนํ้า
- การบํารุ งรักษา
2 สํารวจระบบสู บ เพื่อทราบสภาพ
- จัดทําแผนผังการ บริ เวณที่ติดตั้ง
จ่ายนํ้าและการ และลักษณะการใช้ จัดวางเครื่ องและ เครื่ องสู บนํ้า
เปิ ดใช้งานจริ ง งาน และการเดิน
ระยะเวลาการใช้
และระบบท่อ
ในแต่ละเครื่ อง
งานแต่ละเครื่ อง
ส่ งจ่ายนํ้า
- เวลาการเปิ ด ปิ ด
เครื่ อง (ชัว่ โมงการ
ทํางาน/วัน)
3 ตรวจวัดค่า
หาค่ากําลังไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้า(Volt) ตูค้ วบคุม
กําลังไฟฟ้า
- กระแสไฟฟ้า
(Amps)
- Power Factor
- กําลังไฟฟ้า (kW)
4 ค่าอัตราการไหล เพื่อทราบอัตราการ - อัตราการไหล
- ท่อส่ งทางออก
ไหลของเครื่ องสู บ (m3/s)
นํ้า
5 ตรวจวัดค่าเฮด เพื่อหาค่าเฮดของ - ความดันก่อนและ -อ่านจากค่าที่
เครื่ องสู บนํ้าที่จุด
หลังเข้าเครื่ องสู บ
เกจวัดความดัน
ใช้งานและ
นํ้า (bar)
- วัดความสู ง
เปรี ยบเทียบกับ
- ความสู งของระดับ
ค่าที่ออกแบบ
นํ้าที่ทางท่อดูดถึง
เครื่ องสู บนํ้า (m)
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-

ระยะเวลา
การบันทึก
-

-

-

เครื่ องมือทีใ่ ช้

- Power
Meter

บันทึก
ต่อเนื่องอย่าง
น้อย 1 วัน

- Flow
Meter

-

- เกจวัดความ
ดันที่ติดตั้งที่
ทางดูด และ
ทางส่ ง
- ตลับเมตร

บันทึก
ชัว่ ขณะ
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ตารางที่ 6.6-2 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลจากการตรวจวัดเครื่ องเครื่ องสู บนํ้า
การตรวจวัดครั้งที่
รายการตรวจสอบ
1
2
3
ข้ อมูลสํ ารวจเบือ้ งต้ น
เครื่ องสู บนํา้ เครื่ องที่ 1
ปี พ.ศ.
2540
รุ่ น
Centrifugal TYPE 125-400
หมายเลขเครื่ อง
Pump 001
อัตราการไหล (m3/hr)
84 -330
เฮด (m)
40 - 60
ความเร็ วรอบ (rpm)
1450
พิกดั มอเตอร์
ค่ากําลังไฟฟ้า (kW), Pm
55
แรงดันไฟฟ้า (Volt)
380 – 416
กระแสไฟฟ้า (Amps)
Power Factor
0.9
ข้ อมูลตรวจวัด
หาค่าเฉลี่ย
ค่ากําลังไฟฟ้า (kW)
50.9
51.2
50.5
แรงดันไฟฟ้า (Volt)
382.00
380
381
กระแสไฟฟ้า (Amps)
91.6
90.5
90
Power Factor
0.84
0.86
0.85
ความดัน
ความดันด้านจ่าย (bar)
5.5
5.5
5.5 นําค่าไปหาค่า
ความดันด้านดูด (bar)
เฮดรวมของ
2.0
2.0
2.0 ระบบ
ความสู งจากระดับนํา้ ในถังเก็บถึงเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง
เครื่ องสู บนํา้ (m)
190
อัตราการไหล (m 3/hr)
1. มีการหรี่ วาล์วเพื่อลดอัตราการไหล
หมายเหตุ
2. มีการตรวจสอบและบํารุ งรักษาดี
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6.6.3 เทคนินิคการตรวจวัดเครื
ด ่ องสู บนํา้
การตรวจวัวัดประสิ ทธิ ภาพของเครื
า
่ องสูสู บนํ้าอื่นๆ เช่น เครื่ องสู บนํ้ าํ เย็น เครื่ องสูสู บนํ้าระบายคความร้อนในระะบบ
ทําความเย็นนและปรับอากกาศ หรื อเครื่ องสู บนํ้าที่ใช้ทวั่ ไป สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ในการดําเนินนการตรวจวัด
เครื่ องมือที่ใ ช้ ตรวจวัด
1.. เครื่ องมือวัดั พลังไฟฟ้า (CClamp On Powwer Meter)
2.. เครื่ องมือวัดั อัตราการไหล (Ultrasonic Flow Meter)
1. วัดพลังไฟฟ้าของปั๊มนํ้า
............................kW

2. วัดอัตราการไหลนํ้าระบาย
ความร้อน ..................usGPM

6.7 การวิเคคราะห์ การใช้ พลั
พ งงานระบบเเครื่ องสู บนํา้
การวิเคราะะห์การใช้พลังงานในระบบเค
ง
ครื่ องสู บนํ้านั้น เป็ นขั้นตออนสําคัญในกาารหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องสู บ
นํ้าเพื่อประะเมินแนวทางใในการเดินเครื่ องจั
อ กรอุปกรณ
ณ์ รวมถึงการออนุรักษ์พลังงานนอย่างมีประสิสิ ทธิภาพได้
6.7.1 กําลังไฮดรอลิก
กําลังไฮดรอลิก (Hydrauulic Power, PH) หมายถึง กําลังที่เครื่ องสู
อ บนํ้าจ่ายใหห้ของเหลวโดยยผ่านใบพัดทีหมุ
่ห น
มีหน่วยเป็ น kW ในหน่วยเมตริ
ว
ก สามาารถคํานวณได้ด้จากสมการข้างล่
า าง
PH =
เมืมื่อ



Q
 TDH

(6-23)

= นํ้าหนักจําเพาะของเหหลว (N/m3) [
 = g]
3
= อัตราการสู บของเครื่ อองสู บนํ้า (m /s)
= เฮดรวมของเครื่ องสู บนํ้าหรื อ Total Dynamic Heaad (m)
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เนื่อองจากกําลังขนนาด 1 แรงม้า มีค่าเทียบเท่ากับั 0.746 kW กํกาลังม้าไฮดรออลิก (Hydraulilic Horsepoweer) ในหน่วย
แรงงม้า (HHP) จึงสามารถคํานววณได้จาก
HHP

=

(6-24)

ในหน่วยอั
ย งกฤษ กําลังม้
ง าไฮดรอลิกสสามารถคํานวณได้จาก
HHP
เมื่อ


Q
TDH

=

(6-25)

= นํน้ าหนักจําเพาะะของเหลว (lb/ft3)
= อัตราการสู บขอองเครื่ องสู บ (ft3/s)
= เฮดรวมของเครืรื่ องสู บ (ft)

ในกกรณี ที่อตั รากาารสู บมีหน่วยเป็ป็ นอเมริ กนั แกกลลอนต่อนาทีที (gpm) และ TDH มีหน่ววยเป็ นฟุต กําลัลงม้าไฮดรอ
ลิกสสามารถคํานวณ
ณได้จาก
HP

=

(6-26)

6.7..2 ประสิ ทธิภาพของเครื
า
่ องสูสู บนํา้
ประะสิ ทธิภาพของงเครื่ องสู บนํ้า หมายถึง ร้อยลละของกําลังทีเครื
่ ่ องสู บนํ้าผลิตได้ ซึ่งหมาายถึงกําลังไฮดดรอลิก
เทียบกับกําลังขับเครื่ องสู บนํ้า ซึ่งเป็ นกําลังที่เเครื่ องสู บนํ้ารับมาจากต้
บ
นกําลังผ่านเพลาขับั

รู ปที่ 6.7-1 การคํานนวณหาค่า ประะสิ ทธิภาพของงเครื่ องสู บนํ้า
(66-27)
เมื่อ

Pout
Pin

= กํกาลังที่เครื่ องสูสู บผลิตได้ซ่ ึงหมายถึ
ห งกําลังไฮดรอลิก (kW
W หรื อแรงม้า)
= กํกาลังขับที่เพลาาของเครื่ องสูบ (kW หรื อแรรงม้า)
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โดยปกติ ผผูู ผ้ ลิ ต เครื่ อ งสูสบนํ้า จะแสดงงประสิ ท ธิ ภ าาพของเครื่ อ งสู บ นํ้า ในกราาฟสมรรถนะ ของเครื่ อ งสู บนํ
บ ้า
ดังแสดงตัววอย่างในหัวข้อถัดไป ในรู ปที
ป ่ 6.7-3 แ ละ 6.7-4 ดังนั
ง ้ นในการอออกแบบระบบบเครื่ องสู บนํ้า หาก
ผูอ้ อกแบบบเลือกขนาดของเครื่ องสู บนํน้ าที่เหมาะสมมกับงานและสสามารถกําหนดจุดทํางานขอองเครื่ องสู บนํ้าให้
ใกล้เ คี ย งกักับ ตํา แหน่ ง ทีท่ เ ครื่ องสู บนํ้า มี ป ระสิ ท ธิธภาพสู ง สุ ด จะสามารถทํ
จ
าให้
า ก ารใช้ง าานเครื่ องสู บนํน้ า มี
ประสิ ทธิภาพ ใช้พลังงานนได้อย่างคุม้ ค่า
6.7.3 การคํคํานวณขนาดต้ต้ นกําลังขับเครืรื่ องสู บนํา้
การทํางานของระบบเครืรื่ องสู บนํ้าจริ งๆแล้
ๆ วเป็ นการ เปลี่ยนรู ปแบบบของพลังงานนดังรู ป 6.7-2 ในกรณี ที่ตน้ กํกาลัง
ขับเครื่ องสูสู บนํ้าเป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ า กําลั
า งไฟฟ้ าที่ตน้นกําลังรับเข้ามาจะถู
ม กเปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงงานกลเพื่อไปปขับ
เครื่ องสู บนนํ้ า และเครื่ องสสู บนํ้าจะเปลี่ยนพลังงานทางงกลที่รับเข้ามาให้เป็ นกําลังไฮดรอลิก ในนการคํานวณขนาด
ของต้นกําลลังขับเครื่ องสู บนํ
บ ้ านั้น จําเป็ นต้
น องคํานึงถึงปประสิ ทธิภาพของต้นกําลังด้วย

รู ปที่ 6.7-2 การเปลี
ก
่ยนรู ปของพลังงานขของระบบเครื่องสู
อ บ
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องสสู บนํ้าคํานวณได้จาก

P =

(6-28))

ประสิ ทธิภาพของระบบททดรอบและส่งกํ
ง าลังคํานวณ
ณได้จาก

T =

ง าลังมีค่าประะมาณดังนี้
ประสิ ทธิภาพของระบบททดรอบและส่งกํ
ต มีค่า 100 %
1. ส่ งกําลังโดยตรง (ขับตรง)
อ
ค่าประะมาณ 98 % สําาหรับการทดรรอบแต่ละครั้ง
2. ระบบส่ งงกําลังแบบเฟื องทดมี
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3. ระบบส่ งกําลังด้วยสายพานแบนมีค่าประมาณ 97 %
4. ระบบส่ งกําลังด้วยสายพานรู ปตัว V มีค่าประมาณ 95 %
ประสิ ทธิภาพของต้นกําลังขับเครื่ องสู บนํ้าคํานวณได้จาก

ต้นกําลัง =

(6-30)

นําสมการ (6-16) คูณกับสมการ (6-17) และ (6-18) เพื่อคํานวณหากําลังที่ตอ้ งให้กบั ต้นกําลังขับเครื่ องสู บนํ้า

P Tต้นกําลัง =

กําลังไฮดรอ ลิก
กําลังทีต้ องให้กบั ต้ นกําลัง

กําลังทีต่ ้ องให้ กบั ต้ นกําลัง =

(6-31)

ตัวอย่ างที่ 6-5 เครื่ องสู บนํ้ามีอตั ราการไหล Q=0.01 m3/s และเฮดรวม 26.73 เมตร จงหาขนาดกําลังของมอเตอร์
ต้นกําลังขับเครื่ องสู บนํ้าที่ขบั เครื่ องสู บนํ้าโดยตรง ถ้ากําหนดให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องสู บนํ้าและมอเตอร์ตน้
กําลังขับเครื่ องสู บนํ้ามีค่าเท่ากับ 75% และ 78% ตามลําดับ จงหาขนาดกําลังของมอเตอร์ตน้ กําลังขับเครื่ องสู บ
นํ้า
วิธีทาํ กําลังไฮดรอลิกของเครื่ องสู บนํ้าคํานวณได้จากจาก
PH =

  Q  TDH
1000

แทนค่า Q=0.01 m3/s TDH =26.73 m และนํ้าหนักจําเพาะของนํ้า = 9810 N/m3
PH =

9810  0.01 26.73
1000

= 2.62 kW

ขนาดกําลังของมอเตอร์ตน้ กําลังขับเครื่ องสู บนํ้าคํานวณได้จาก
กําลังของมอเตอร์ตน้ กําลังขับเครื่ องสู บนํ้า =
=
=

กําลังไฮดรอลิก
 P  ต้นกําลัง
2.62
0.75  0.78

4.48
0.746

= 6
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6.7.4 สมรรรถนะการทํางาานของเครื่ องสูสู บนํา้
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตเครื่ องสู บนํ้าจะทําการทดสอบสมรรถถนะของเครื่ องสู
อ บนํ้าที่ ผลิต แล้วเขียนนเป็ นกราฟแสดง
ความสัมพันั ธ์ระหว่างค่าเฮด ประสิ ทธิภาพ
ภ และกําลังั ขับเครื่ องสู บนํ
บ ้ า เทียบกับอัตั ราการไหล ดดังตัวอย่างทีแสดง
่แ
ในรู ปที่ 6.77-3 จากรู ปจะเห็
ป นว่าเมื่ออั
อ ตราการไห ลเริ่ มจากศูนย์ประสิ ทธิ ภาพพก็จะเริ่ มจากศศูนย์จนกระทั
ทัง่ ถึ ง
ค่าสู งสุ ดแลล้วจะลดลง จุดที
ด ่ให้ประสิ ทธิิภาพสู งสุ ดเรีรยกว่า Best Effficiency Poinnt (BEP) อัตร าการไหล ณ จุดนี้
เรี ยกว่าอัตรราการไหลออกแบบ (Desiggn flow rate) ในการเลือกเครื่ องสู บนํ้ามาใช้งานจะต้องงเลือกที่อตั ราไหล
และประสิ ททธิ ภาพสู งสุ ดหรื อใกล้เคียง สมรรถนะะของเครื่ องสู บนํ
บ ้ าที่มีขนาดใบพัดต่างๆ กันแสดงได้ดงั รูู ปที่
6.7-4

รู ปที่ 6.7-3 ตัวอย่างกราฟแสดงสมรรถนนะของเครื่ องสูสู บนํ้า

รู ปที่ 66.7-4 ตัวอย่างสมรรถนะของงเครื่ องสู บแบบหมุนเหวี่ยงใใบพัดมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาาด 5 ถึง 8 นิ้ว
น ้ นจะถูกผลิตออกมาหลาย
ต
ยขนาด โดยปปกติผูผ้ ลิตเครื่ องสู
อ บนํ้ามักจะะแสดงสมรรถนะ
เครื่ องสู บนนํ้าในแต่ละรุ่ นนั
ประสิ ทธิ ภาพและขอบเขขตการทํางานทีที่เหมาะสมขอองเครื่ องสู บนํ้าแต่ละขนาดรรวมกันในกราาฟแผ่นเดียว กราฟ
ก
แสดงสมรรรถนะดังกล่าวนี้เรี ยกว่า Com
mposite Ratingg Chart ดังแสดดงในรู ปที่ 6.77-5
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ตัว ออย่ างที่ 6.6 ต้องการสู
อ
บนํ้าด้ดวยอัตราไหลล 40 ลิ ตรตต่อวินาที ที่ เฮด 80 เมตร จงงเลื อกโมเดลขของปั้ มจาก
Com
mposite Ratingg Chart ซึ่งแสสดงในรู ป 6.7-55 และให้บอกรายละเอียดขอองเครื่ องสู บนํ้าาที่เลือกจากชาาร์ทที่ให้
วิธีททํา รายละเอีอียดของปั้ มซึ่งได้
ง จากการอ่าานชาร์ ทข้างบบนสําหรับอัตราการสู
ร
บ 40 ลลบ.เมตร/ชัว่ โมง และเฮด
80 เเมตร คือ
1. เครื่ องสู บนํ
บ ้ าที่จะใช้งานนี้ได้อย่างเหหมาะสมคือ โมมเดล 100 x 65 - 250 ในที่นนีี้ 100 หมายถึถึงขนาดเส้น
ผ่านศูนย์ยกลางท่อดูดเป็ป็ น มม. 65 หหมายถึงขนาดดหน้าจานของท่อส่ งเป็ น มมม. และ 250 เป็ นขนาดเส้น
ผ่านศูนย์ยกลางของใบพพัดคือ 250 มมม.

รู ปที่ 6.7-5 กรราฟสมรรถนะะของเครื่ องสู บบแบบหมุนเหวีวี่ยงหลายขนาดดรวมกัน (Commposite Rating Chart)
2. ความเร็ วรอบของใบพ
ว
พัดที่ใช้ในชา ร์ ทดังแสดงไว้ในกรอบด้านบนซ้ายมือคื อ 2900 รอบต่อนาทีเมื่อ
เลื อ กรุ่ นของเครื
น
่ อ งสู บนํ้าจากกชา ร์ ทรวมได้แล้ว จะต้อ งไปดู ร ายละเอี ยดดที่ จาํ เป็ นต้อ งใช้งานจาก
Perform
mance Curves ของเครื
ข
่ องสู บนนํ้ารุ่ นที่เลือก ดัดงแสดงในรู ป 6.7-6
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รู ปปที่ 6.7-6 ตัวอย่
อ างกราฟแสดดงสมรรถนะขของเครื่ องสู บเฉฉพาะรุ่ น 100 x 65 - 250 จากกรู ป 5-27
จากกราฟแแสดงสมรรถนนะสําหรับเครื่ องสู
อ บนํ้ารุ่ น 1 00 x 65 - 250 ที่แสดงข้างต้น เราสามารรถบอกรายละเเอียด
เกี่ยวกับเครืรื่ องสู บนํ้าดังกล่
ก าวได้ดงั นี้
1) เครื่ องสู บบนํ้ารุ่ นนี้ใช้ใบพั
บ ดขนาด 2500 มม. เป็ นขนาาดมาตรฐาน แต่
แ สามารถใช้ได้
ไ กบั ใบพัดขนนาดตั้งแต่ 2222 ถึง
278 มิลลิเมมตร
2) สําหรับออัตราการสู บและเฮดที่ตอ้ งกการ คือ 40 ลิตรรต่อนาที และเเฮดที่ 80 เมตร ขนาดใบพัดที ่เหมาะสมคือ 250
มิลลิเมตรแและประสิ ทธิภาพของเครื
ภ
่ องสู บนํ้าที่ได้คือ 78.3%

6.7.5 กฏคววามคล้ ายของเเครื่ องสู บนํา้
กฏความคลล้ายของเครื่ องสู บนํ้า (Affiniity Laws) แสดดงค่าอัตราการรสู บนํ้า เฮดรวมของเครื่ องสูสบนํ้า และกําลังั ขับ
เครื่ อ งสู บนนํ้า ที่ เ ปลี่ ย นแ ปลงไปตามค่ค่ า ของรอบคววามเร็ ว ใบพัด หรื อ ขนาดเสส้น ผ่านศู นย์กกลางใบพัด ที่มี ค่ า
เปลี่ยนไป การแก้ปัญหาเมื
ห ่อลักษณะะการทํางานขอองเครื่ องสู บนํ้าแตกต่างไปจจากกราฟ H-QQ ที่บริ ษทั ผูผ้ ลิต
ทดลองไว้ ทําได้โดยใช้กฎเกณฑ์
ก
ที่เรี ยกว่
ก ากฏความคลล้ายของเครื่ องสู
ง บนํ้า
ก. รอบควาามเร็วของใบพั
พัดเปลีย่ นไป
ข้อแตกต่างงนี้เกิดขึ้นอยูเ่ สมอเมื
ส ่อใช้เครื่ องยนต์เป็ นต้นนกําลัง ทั้งนี้เพราะตลอดช่
พ
วงเวลาการทํางงานของเครื่ องยนต์
นั้น รอบค วามเร็ วอาจแตกต่างกันได้้มาก การเปลี่ ยนแปลงชนิ ดของมอเตอร์
ด
ร์ หรื อการควบบคุ มความเร็ วของ
มอเตอร์กส็สามารถทําให้รอบความเร็
ร
วเปปลี่ยนไปได้เช่ นเดียวกัน
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ข. ขนาดเส้ นผ่ าศูนย์ กลางของใบพัดเปลีย่ นไป
เนื่องจากช่วงการทํางานของเครื่ องสู บนํ้าแบบ Centrifugal นั้นกว้างขวางมาก บริ ษทั ผูผ้ ลิตไม่สามารถผลิต
ใบพัดให้พอเหมาะกับความต้องการใช้งานทุกขนาดได้ ดังนั้นสําหรับเรื อนเครื่ องสู บนํ้า (Casing) ขนาดหนึ่ง
ผูผ้ ลิตจะออกแบบให้ใช้ได้กบั ใบพัดหลายๆ ขนาด เช่น ใช้ได้กบั ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ถึง 12 นิ้ว เป็ น
ต้น และถ้าการทํางานของใบพัดที่มีไม่เหมาะกับความต้องการ เช่น ที่อตั ราการสู บขนาดหนึ่ง ใบพัดขนาด 10
นิ้วจะให้เฮดมากเกินไป แต่ถา้ ใช้ใบพัดขนาด 9 นิ้ว ก็จะได้เฮดน้อยเกินไป ในกรณี น้ ีกจ็ าํ เป็ นต้องคํานวณหา
ขนาดที่เหมาะสมแล้วเจียร (Trim) ใบพัดขนาด 10 นิ้วลงมาให้พอดีกบั ความต้องการ เป็ นต้น
6.7.5.1 เมื่อขนาดเส้ นผ่ าศูนย์ กลางของใบพัดมีค่าคงทีแ่ ต่ มีการเปลีย่ นแปลงรอบความเร็ว
=

(6-32)

=

(6-33)

=

(6-34)

เมื่อ Q1, H1 และ Bhp1 เป็ นอัตราการสู บ เฮด และกําลังขับที่เครื่ องสู บนํ้าต้องการ (Brake Horsepower) เมื่อใบพัด
หมุนด้วยอัตราเร็ ว N1 ตามลําดับ และ Q 2, H2 และ Bhp2 เป็ นอัตราการสู บ เฮด และกําลังขับที่เครื่ องสู บนํ้า
ต้องการ เมื่อความเร็ วการหมุนของใบพัดเปลี่ยนไปเป็ น N 2
ความสัมพันธ์ท้ งั 3 สมการข้างบนนี้ ถือว่าประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเครื่ องสู บนํ้าจะไม่เปลี่ยนไปตามรอบ
ความเร็ วที่เปลี่ยนไป ข้อสมมุติดงั กล่าวนี้ จะใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งถ้าหากรอบความเร็ วเปลี่ ยนไม่เกิ น 25
เปอร์เซ็นต์ของรอบความเร็ วที่ได้ออกแบบไว้ สมการทั้งสามข้ างบนนี ้ ใช้ ไ ด้ กับเครื่ องสู บแบบ Centrifugal ทุก
ประเภท ไม่ ว่าใบพัดจะเป็ นแบบ Radial Flow, Mixed Flow, Axial Flow หรื อ Regenerative Turbine
เมื่อรอบการหมุนของใบพัดเปลี่ยนแปลง กราฟ H-Q จะยังคงรักษารู ปร่ างลักษณะของเส้นคงเดิมแต่เฮดจะเลื่อน
สู งขึ้นหรื อเลื่อนตํ่าลง ดังตัวอย่างที่แสดงดังรู ปที่ 6.7-7 ในกรณี ที่มีขอ้ มูลเช่นรู ปนี้อยู่ การหาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงความเร็ วของใบพัดจะทําได้ถูกต้องดีกว่าการใช้สมการด้านบน
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รู ปที่ 6.7-7 ตัวั อย่างสมรรถนะของเครื่ องสู บนํ้าเมื่อควาามเร็ วการหมุนของใบพั
น
ดเปลีลี่ยนไป
6.7.5.2 เมืมื่อความเร็วรออบมีค่าคงที่ แตต่ ขนาดเส้ นผ่ าศศูนย์ กลางของงใบพัดเปลีย่ นไไป
=

(6-35)

=

(6-36)

=

(6-37)

น ตราการสูบ เฮด และกําลังขับที่เครื่ องสูสู บต้องการ เมือใบพั
่
ดมีขนา ดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ก
เมื่อ Q1, H1 และ Bhp1 เป็ นอั
D1 ตามลําาดับ และ Q 2, H 2 และ Bhp
B 2 เป็ นอัต ราการสู บ เฮดด และกําลังขับที
บ ่เครื่ องสู บต้อ้ งการ เมื่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของใบพพัดเปลี่ยนไปเป็ป็ น D 2 ตามลําาดับ สมการทัั้ง 3 นีใ้ ช้ ไ ด้ กบเครื
ับ ่ องสู บ Ceentrifugal ประะเภท
Radial Floow เท่ านั้น
ลักษณะการทํางานของเคครื่ องสู บเมื่อมีการเปลี่ยนแปปลงขนาดเส้นผ่ผาศูนย์กลางขอองใบพัดก็เช่น เดียวกันกับเมือมี
่
ง ใบพัดเหมือนกันแต่มีขนาาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ก
การเปลี่ยนแปลงความเร็ ว ตัวอย่างกราฟ H-Q สําหรับบเครื่ องสู บซึ่งมี
ตั้งแต่ 8 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว แสสดงดังรู ปที่ 6.7-8
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รู ปที่ 6.7-8 ตัวอย่
อ างสมรรถนะะของเครื่ องสู บบซึ่งหมุนด้วยออัตรา 1750 รออบต่อนาที ขน าดของใบพัด 8 - 12 นิ้ว
ตัววอย่ างที่ 6.7 เคครื่ องสู บนํ้าสูบนํ
บ ้ าได้ 1,700 แแกลลอนต่อนาที ที่เฮด 180 ฟุต และกําลังขขับที่เครื่ องสูบนํ
บ ้ าต้องการ
เท่ากับ 84 แรงม้ม้า เมื่อใบพัดหมุนด้วยความเเร็ ว 2,000 รอบบต่อนาที จงหาาอัตราการสู บ เฮด และกําลังขั
ง บที่เครื่ อง
สู บบนํ้าต้องการ เมมื่อรอบความเร็็วเปลี่ยนไปเป็ป็ น 1,600 รอบบต่อนาที
วิธธีีทาํ

จากสมการ

Q1
Q2

=

Q1 =

N1
N2

1,600
 1,7000
2,000

= 1,3360 แกลลอนนต่ อนาที
จากสมการ

H1
H2

=

 N1

 N2





2

2

 1,600 
H1 = 
  180
2
,
000


= 115.2 ฟุต
จากสมการ

Bhp1
=
Bhp 2

 N1

 N2





3

3

 1,600 
Bhp1 = 
  84
2
,
000


= 433 แรงม้ า
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6.8 แนวทาางการอนุรักษ์ พลังงานในระบบเครื่ องสู บนนํา้
6.8.1 การปปรับความเร็วรอบของเครื่ องสู บนํา้
การเปลี่ยนนแปลงความเร็ร็ วรอบของเครืรื่ องสู บนํ้า จะมีมีผลต่อประสิ ทธิ
ท ภาพของเครืรื่ องสู บนํ้าซึ่ งจจะยังคงสู งอยูเ่ มื่อมี
อัตราการไไหลระหว่าง 60-100 เปอร์ เซ็
เ นต์ของอัตรราการไหลที่ออกแบบไว้
อ
และเมื
แ ่ อ อัตราาการไหลลดตตํ่าลง
ประสิ ทธิ ภภาพจะลดลงอยย่างรวดเร็ ว ซึ่งการลดลงนี
ง
ง บนํ้า เมื่อเคครื่ องสู บนํ้ามีขนาด
ข
้ จจะขึ้นอยู่กบั ขนนาดของเครื่ องสู
ใหญ่ข้ ึนอัตตราการไหลแลละประสิ ทธิภาพก็
า จะลดลงเชช่นกัน
การเปลี่ยนนแปลงการทํางานของเครื
ง
่ องสู บนํ้าเนื่องจาากการปรับความเร็ วรอบจะออธิ บายได้โ ดยยกฎของพัดลมมและ
เครื่ องสู บนนํ้ า (Affinity Laaws) ซึ่งกล่าวไไว้ดงั นี้ :
 อัตรากการไหลจะผันแปรตามความมเร็ ว (Flow  Speed)
 เฮดจะะผันแปรตามความเร็ วยกกําลังสอง (Head  Speed2 )
 กําลังขับเคลื่อนที่ใ ช้ผ้ นั แปรตามความเร็ วยกกําลังสาม (Powerr Absorbed  Speed 3)
ดังนั้น ถ้าเคครื่ องสู บนํ้ามีความเร็
ค
วรอบ 50 เปอร์เซ็นตต์จะทําให้เฮด (Head) เท่ากับั 25% และจจะใช้กาํ ลังขับเพี
เ ยง
12.5% สําหรับระบบที่ไม่
ไ มีความดันสถิ
ส ต (Static HHead) ซึ่งสามมารถนําความสัสัมพันธ์ดงั กล่าาวมาใช้ประเมินผล
ประหยัดจาากการลดความมเร็ วรอบได้โ ดยตรง
ด
อย่างไรก็ตตามระบบจริ งจะมี
จ ความดันสถิ
ส ตรวมอยูด่ ว้วยเสมอ จึงต้องมี
ง การปรับปรุรงสู ตรความสัสัม พันธ์ใ ห้นาํ ไ ปใช้
คํานวณได้ด้ถูก ต้อ ง จากกตัวอย่างที่แสดงไว้
ส
ใ นรู ปที่ 6.8-1 ในระบบบที่ไ ม่มีความมดันสถิต ที่คความเร็ วรอบ 40%
4
อัตราการไ หลมีค่า 40% แต่
แ เมื่อระบบมีมีความดันสถิต อยูด่ ว้ ยที่ความเร็ วรอบ 40%
% อัตราการไหหลลดลงเป็ นศูนย์
น

รู ่ 6.8-1 ผลขของความดันสสถิต ต่อเครื่ องสสู บนํ้าที่ลดความเร็ วลง
รปที
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ประโยชน์ที่ไ ด้รับจากการควบคุมความเร็ วรอบของเครื่ องสู บนํ้าคือ
- ทําให้การใช้เครื่ องสู บนํ้าสอดคล้องกับอัตราการไหลที่ตอ้ งการตลอดเวลา
- สามารถควบคุมอัตราการไหลของเครื่ องสู บนํ้าอย่างได้ผล
- ลดพลังงานสู ญเสี ยจากการหรี่ วาล์วของเครื่ องสู บนํ้า
- เริ่ มเดินเครื่ อง ได้อย่างนิ่มนวล
การใช้เครื่ องสู บนํ้าที่ปรับความเร็ วรอบเพื่อให้เกิดการประหยัดมากที่สุด จะขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ความต้องการใช้น้ าํ มีการเปลี่ยนแปลงและทํางานตํ่ากว่าอัตราการไหลสู งสุ ดเป็ นระยะเวลานาน
- กรณี ที่ความเสี ยดทานของระบบส่ วนใหญ่เกิดจากความเสี ยดทานความดันสถิตตํ่าผลที่ตามมาทําให้เครื่ องสู บ
นํ้าทํางานที่ระดับความเร็ วตํ่าลง ดังรู ปที่ 6.8-1
ข้อควรพิจารณาในการใช้อินเวอร์เตอร์ใ นการควบคุมรอบเครื่ องสู บนํ้า
1. อินเวอร์เตอร์แบบ PWM (Pulse Width Modulated) เป็ นอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบที่ใ ช้กบั ระบบเครื่ องสู บนํ้า
ที่พบมากที่สุด แม้จะมีอินเวอร์เตอร์แบบอื่นๆ ด้วย อินเวอร์เตอร์แบบ PWM มีประสิ ทธิภาพและกําลังสู ญเสี ยใน
อุ ป กรณ์ ต่ ํา และกรณี ที่ เ ครื่ องสู บนํ้ าขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยความเร็ วคงที่ (กรณี นั้ นอาจไ ม่ จํ า เป็ นต้ อ งใ ช้
อินเวอร์เตอร์) ศักยภาพของการประหยัดจากการใช้อินเวอร์ เตอร์ จะสู งเมื่อการขับเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่
มีประสิ ทธิภาพ
2. การควบคุม VSD อาจทําได้โ ดยปรับด้วยคนหรื อแบบอัตโนมัติข้ ึนอยูก่ บั สัญญาณควบคุม อุปกรณ์เครื่ องวัด
ในระบบ เช่ น อุ ปกรณ์วดั อัตราการไหล อุปกรณ์วดั ความดัน และบางกรณี อ าจจําเป็ นต้อ งใช้อุปกรณ์แ ปลง
สัญญาณ (Interfacing) ถ้าสัญญาณที่ส่งมาไม่ไ ด้มาตรฐาน
3. ในระบบที่มีเครื่ องสู บนํ้าหลายเครื่ องทํางานขนานกัน เครื่ องสู บนํ้ามักจะทํางาน ที่ความเร็ วรอบ เท่ากัน
เพื่อ ให้มีจุดทํางานเดี ยวกัน ในกรณี น้ ี ส ามารถใช้อิ นเวอร์ เตอร์ แ ยกสําหรั บ เครื่ อ งสู บ นํ้าแต่ล ะเครื่ อ งและใ ช้
สัญญาณควบคุมเดียวกันหรื อใช้กบั เครื่ องสู บนํ้าบางเครื่ อง ในขณะเครื่ องที่เหลือทํางานที่ความเร็ วคงที่ แม้ว่า
ช่วงของการควบคุมความเร็ วจะจํากัดก็ตาม (ขึ้นอยูก่ บั ความต้านทานของระบบ)
4. VSD จะมีราคาค่อนข้างสู งแต่ก็มีการปรับราคาลดลงมาบ้างแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นผลที่ไ ด้จากการประหยัด
ค่าใช้จ่ายจะให้ผลตอบแทนกลับมาในระยะสั้น
5. ถ้าเครื่ องสู บนํ้าเดินเครื่ องด้วยอัตราการไหลที่มากกว่าความต้องการและต้องการอัตราการไหลที่คงที่ แสดงว่า
เครื่ องสู บนํ้ามีขนาดใหญ่เกินไป ดังนั้นการเลือกเครื่ องสู บนํ้าที่มีขนาดเล็กลงหรื อปรับแต่งใบพัดให้มีขนาดเล็ก
ลงอาจจะเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการใช้ VSDโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ามีความต้องการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
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6.8.2 การบํบํารุงรักษา
การที่จะทําาให้เครื่ องสู บนํน้ าที่สึกหรอกลลับมาสมบูรณ์แ ละมีประสิ ทธิภาพใกล้เคียงกั
ง บตอนเริ่ มต้น อย่างน้อยทที่สุด
ต้อ งซ่ อ มใหหญ่ อาจจะรววมถึ งการเปลี่ยนชิ
ย ้ นส่ วนหมุมุน (ใบพัดแลละแหวน) แบบริ่ ง และประเ ก็น อย่างไรก็ก็ตาม
ภายหลังการซ่อมใหญ่ระยะช่
ะ องว่างต่างๆ
ง ภายในโครรงสร้างของเครืรื่ องสู บนํ้าจะไม่เหมือนช่วงติติดตั้งใหม่
ป ยชน์ที่ไ ด้จ้ ากการซ่ อมใใหญ่ ควรพิจารณา
า
ดังนั้น ประะสิ ทธิ ภาพเครืรื่ องสู บนํ้าจะลลดลงจากช่วงทีที่ติดตั้งใหม่ ประโ
เป็ นกรณี ๆ ไป ค่าใช้จ่ายขของเครื่ องสู บนํ้าส่ วนใหญ่แแล้วเป็ นค่าใช้จ่จายในการเดินเครื่ องโ ดยรวมมตลอดการใช้ช้งาน
ดังนั้นการทีที่ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นเพียงเเล็กน้อยก็ถือวว่า คุม้ ค่าในกาารปรับปรุ ง แลละมีขอ้ สังเกตตว่า เครื่ องสู บนํ้าที่
สึ กหรอ อัตตราการไหลจะลดลง ถ้าทําการซ่ อมบํารุ งงใหญ่ควรปรัับอัตราการไหหลให้ต่าํ ลงมาาจากจุดทํางานนเดิ ม
เพื่อให้ไ ด้ผผลประหยัดมากกที่สุด ดังแสดดงในรู ปที่ 6.8--2
การบํารุ งรัักษาที่ช่วยส่ งเสริ มการประหหยัด
- การทําคววามสะอาดตัวกรองที่บริ เวณ
ณท่อทางเข้าขอองเครื่ องสู บอยย่างสมํ่าเสมอ
- การตรวจจสอบวาล์วกันการไหลย้
น
อนกลับ (Check VValve) อย่างสสมํ่าเสมอ
- การซ่อมมแซมรอยรั่วต่างๆ
า

รู ปที่ 6.8-2 กาารซ่อมบํารุ งที่ มีผลต่อคุณลักษณะสมบั
ก
ติ
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6.8..3 การปรับปรุงอุปกรณ์
(1) การเคลือบผิวภายใน
ว
ได้มมีีการพัฒนากลุลุ่มของวัสดุทใช้
ี่ใ สาํ หรับเคลืือบผิวเพื่อปรับปรุ
บ งคุณสมบั
บัติของพื้นผิวขของวัสดุด้ งั เดิมเพื
ม ่อลดการ
กัดกกร่ อน/การกัดเซาะ
เ วัสดุเคลือบผิ
อ วประเภททนี้เหมาะสําหรัรับเครื่ องสู บนํ้าที่เสี ยหายรุ นแแรงอันเนื่องมมาจากการใช้
งานนกับของเหลวที่มีฤทธิ์ กัดกรร่ อน วัส ดุเคลืออบผิวจะช่วยเคลือบป้ องกันไม่
น ใ ห้พ้ืนผิวถู กกัดกร่ อนและไม่ทาํ ให้
ระยยะช่องว่างต่างๆๆ ภายในเครื่ องสู บนํ้าเปลี่ยนนแปลง
การรเคลือบผิวเพื่อลดการเสี
อ
ยดททานแม้ว่าจะมีมี ประสิ ทธิ ภาพในการลดกาารกัดกร่ อนไมม่เท่าสารเคลือบผิวเพื่อลด
การรกัดกร่ อนและะการกัดเซาะ แต่
แ ก็ยงั เป็ นวิธธีี ที่ส ามารถนํามาใช้เพื่อป้ องกั
ง นการกัดกร่ร่ อนได้ดี จุดปรระสงค์หลัก
ของงวิธีน้ ี ก็เพื่อปรัรับพื้นผิวให้มีความเรี
ค
ยบมากกที่สุ ด (เมื่อเปปรี ยบเทียบกับพื
บ ้นผิววัส ดุเดิ ม) และเกิดกาารเสี ยดทาน
น้อ ยยที่ สุ ดขณะที่ อัอ ตราความเร็ วของนํ้าสู ง ซึ่ งวิธีน้ ี จะทําให้
ใ เครื่ อ งสู บนํน้ ามี ความดันแและอัตราการรไหลสู งขึ้น
ดังนนั้นการเคลือบผผิวด้วยวิธีน้ ีจะทํ
ะ าให้มีประสิสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
การรเคลือบผิวเพื่อเพิ
อ ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บบนํ้ามักจะเคลืลือบเฉพาะโ ครรงเครื่ องสู บนํ้าํ และด้านนอกกของใบพัด
เพื่ออลดความสู ญเสี ยจากการเสี ยดทานหลัก ซึ่ งก็คือ ความมสู ญเสี ยที่ผิวของโ
ข ครงเครื่ อ งสู บนํ้าและคความสู ญเสี ย
จากกการเสี ยดทานนที่ใ บหมุน ดังรู ปที่ 6.8-3
สรุ ปปประโยชน์ที่ได้
ไ รับเพิ่มอย่างมี
ง ประสิ ทธิภาาพจากการเคลืลือบผิว ได้แก่
- ปปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของเคครื่ องสู บนํ้าทําใให้ตน้ ทุนของการเดินเครื่ องลดลง
ง
- มีความคงทนต่่อการกัดกร่ อนบนชิ
น ้นส่ วนทีที่ไ ด้เคลือบพื้นผิผวไว้
- ยืดื อายุการทํางาานให้มีประสิทธิ
ท ภาพสู งและะทําให้อายุการรใช้งานยาวขึ้นเมื
น ่อเปรี ยบเทียยบกับเครื่ องสูบนํ้าที่
ไมม่ไ ด้เคลือบพื้นผิ
นว

รู ปที่ 6.8-3 การเคลือ บผิวที่มีผลต่อคุณลักษณะสมมบัติของปั๊มนํ้า
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(2) การเปปลี่ยนขนาดของงใบพัด
เครื่ องสู บนํ้าที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไปในอุตสาหหกรรมใช้กบั ใใบพัดได้หลายยขนาด โดยใบบพัดที่มีขนาดใใหญ่ที่สุดจะทํ
ทําให้
การใช้งานมมีประสิ ทธิภาพพสู งที่สุด ดังแสดงในรู
แ
ปที่ 66.8-4
การเปลี่ยนนขนาดของใบพพัดจะช่วยประะหยัดพลังงานนจากการสู บนํ้าได้ เช่น ถ้าเคครื่ องสู บนํ้าหรีรี่ วาล์ว ควบคุมการ
ม
ไหลอยู่เสมมอ จะทําให้ไ ม่มส ามารถทํางานได้
ง
ที่ประสิสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จึงอาจนําใบบพัดขนาดเล็กกมาใช้เพื่อทําให้มี
อัตราการไ หลเท่าเดิมในรระดับของความดันตํ่า ทําให้ห้มีการใช้พลังงานลดลง
ง

รู ปที่ 6.8-4 ผลการลดขนาดของใใบพัดต่อ คุณลักษณะสมบัตเครื
ิ ่ องสู บนํ้า
(3) การใช้ช้เครื่ องสู บนํ้าที่มีขนาดเล็กลงง
การใช้เครื่ อองสู บนํ้าที่มีขนาดเล็
น กลงจะคุคุม้ ค่า ถ้า
- เครื่ องสู บนํ้ามีขนาดใหหญ่เกินกว่าภาระสู งสุ ดของเครื่ องสู บนํ้ามาาก
- เครื่ องสู บนํ้ามีประสิ ทธิ
ท ภาพน้อยกว่า่ 80% ณ ระดัดับของภาระโหหลดสู งสุ ด
- มีการใช้ช้พลังงานสู ง นันน่ คือ เมื่อเครื่ องสู บนํ้าขนา ดใหญ่เดินเครืรื่ องเป็ นระยะเวลานาน เช่น ถ้าเครื่ องสู บนํ้าที่
ติดตั้งวาล์ววควบคุมการไ หลเพื่อควบคุมอั
ม ตราการไหหลให้ไ ด้ตามคความต้องการ อาจใช้
อ เครื่ องสูสู บนํ้าที่มีขนาดดเล็ก
ลงกว่าที่อออกแบบเพื่อให้ห้ส่งจ่ายนํ้าด้วยอั
ย ตราการไหลลเท่าเดิมแต่ดว้ ยประสิ
ย
ทธิภาพ
พที่สูงขึ้น ดังแแสดงในรู ปที่ 6.8-5
6

รู ปที่ 6.8--5 ผลจากการใใช้เครื่ องสู บนํ้าที
า ่มีขนาดเล็กลง
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(4) มมอเตอร์ไ ฟฟ้าประสิ
ป ทธิภาพสูสู ง
ปกติติการขับเคลื่อนของมอเตอรร์ ไ ฟฟ้าจะมีปรระสิ ทธิ ภาพสู งกว่
ง าเครื่ องสูบนํ
บ ้ าที่มอเตอร์ร์ น้ นั ขับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรใช้มอเตอร์ ไ ฟฟ้
ฟ าประสิ ทธิภาพสู
ภ ง (Higheer Efficiency Motor
M : HEMS) ซึ่ ง HEMS จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ามาตตรฐานทัว่ ๆ ไปประมาณ
ไ
3 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี
น
้ มอเตตอร์ ไ ฟฟ้าประะสิ ทธิ ภาพสู งยังปรับปรุ ง
ค่าตัวประกอบกําลัลง (PF) ให้สูงขึ
ง ้ น ดังรู ปที่ 6..8-6

รู ปที่ 6.88-6 การเปลี่ยนแปลงประสิ
น
ททธิภาพของมอเตอร์มาตรฐานนและมอเตอร์ปประสิ ทธิภาพสสู ง
6.8..4 การจัดการตตรวจสอบ
- การตรวจวัดปรระสิ ทธิภาพขอองเครื่ องสู บนํ้าาเป็ นเรื่ องที่มความยุ
ีค ง่ ยากและะข้อจํากัดมากกมาย ทําให้โ อกาสในการ
อ
อ บนํ้ามีไ ม่มมากนัก จึงมีการพั
า ฒนาเทคนินิคทางเทอร์โ มมไดนามิกส์มาคคํานวณหา
ประะเมินประสิ ทธิภาพของเครื่ องสู
ค่าปประสิ ทธิภาพไได้โ ดยตรงเพียงวั
ย ดอุณหภูมิแและความดันตกคร่
ต อมเครื่ องสู บนํ้า ผลที่ไ ด้สามารถนําไปป
เปรีรยบเทียบกับคุณสมบั
ณ ติเครื่ องสู
ง บนํ้าตามที่ผผููผ้ ลิตให้รายละะเอียดไว้
- กการติดตามตรววจวัดการทํางาานของเครื่ องสูสู บนํ้า จะเป็ นประโยชน์
ป
อย่างมากถ้าติดตั้งงมาตรวัดความมดันที่ท่อดูด
และะท่อส่ งของเครื่ื องสู บนํ้าทุกเครื
เ ่ องและติดตตั้งแอมป์ มิเตออร์ สาํ หรับมอเตตอร์ ไ ฟฟ้า เพืพื่อให้แน่ใ จว่าท่ทอดูดไม่อุด
ตัน ความสามารถถในการทํางานนของเครื่ องสูสบนํ้าเมื่อเปรี ยบเที
ย ยบกับคุณลั
ณ กษณะสมบับัติของเครื่ องสูสู บนํ้า การ
คํานนวณค่าใช้จ่ายใในการเดินเครืรื่ องสู บนํ้า
- กการติดตามตรววจวัดการทํางาานของระบบสํสําหรับเครื่ องสูสู บนํ้าขนาดใหหญ่จะมีความคุค้ม้ ค่าที่จะใช้ระบบติ
ะ ดตาม
บันทึกค่าการใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์
ว
ซึ่งมีคววามสามารถในนการควบคุมการเดิ
ก นเครื่ องสูสู บนํ้าได้อีกด้วย
ว ทําให้
เห็นนศักยภาพในกการ ปรับการเดิดินเครื่ องสู บนํ้าาให้สอดคล้องกั
ง บความต้องกการการใช้น้ าํ การสู บนํ้าเกินความ
น
ต้องงการ การรั่วของนํ
ข ้า
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6.9 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบเครื่ องสู บนํ้านั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อหา
สิ่ งผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
1. ตรวจสอบการทําความสะอาด Strainer ตันส่ งผลให้แรงดันด้านดูด • ทําความสะอาดเป็ นประจําโดย
ลดลงจากเดิมและอัตราการไหลของ
กรอง (Strainer)
ดูจากสภาพที่เกิดขึ้นจริ ง
นํ้าลดลง ทําให้ประสิ ทธิภาพเครื่ อง
สู บนํ้าลดลง
2. ตรวจสอบเสี ยงการทํางานของ ปั๊มเสี ยงดังผิดปกติทาํ ให้
• ใบพัดแตกหัก
ประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บนํ้าลดลง
เครื่ องสู บนํา้
• ลูกปื นชํารุ ด
• Strainer ตัน
• ปริ มาณนํ้าด้านดูดน้อยเกินไป
• มีอากาศในตัวเครื่ องสู บนํ้า
3. ตรวจสอบการสั่ นของเครื่ องสู บ เครื่ องสู บนํ้าสัน่ ผิดปกติ
• น๊อตยึดต่างๆ หลวมคลอน
นํา้
• ใบพัดเสี ยสมดุล
• ลูกปื นชํารุ ด
• ระบบส่ งกําลังไม่ได้ศูนย์
4. ตรวจสอบผลต่ างของความดัน เครื่ องสู บนํ้าที่มีผลต่างของความดัน • แก้ไขเครื่ องสู บนํ้าชุดที่ผลต่าง
ของความดันของนํ้าทางเข้าและ
ของนํา้ ทางเข้ าและทางออกของ นํ้าทางเข้าและออกสู งกว่าชุดอื่นจะมี
ประสิ ทธิภาพตํ่ากว่า
ทางออกสู งกว่าชุดอื่นเพราะ
เครื่ องสู บนํา้ แต่ ละชุ ด
อัตรการไหลของนํ้าน้อยกว่าชุด
อื่น
5. ตรวจสอบความดันนํา้ ทีจ่ ุดใช้ จุดใช้งานไกลสุ ดควรมีความดันสู ง • ลดความดันในการส่ งนํ้าของ
กว่าความต้องการไม่เกิน 0.5 Barg
งานไกลสุ ด
เครื่ องสู บนํ้าจะทําให้อตั ราการ
ส่ งนํ้าของเครื่ องสู บนํ้าเพิ่มขึ้น
6. ตรวจสอบมีการเดินเครื่ องสู บ เครื่ องสู บนํ้าแต่ละชุดมี
• เลือกเดินเครื่ องสู บนํ้าชุดที่มี
นํา้ แต่ ละชุ ดสลับไปมาหรื อไม่ ประสิ ทธิภาพไม่เท่ากันโดยตรวจวัด
ประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
(ตรวจวัดประสิ ทธิภาพแต่ ละ อัตราการไหลและพลังไฟฟ้าที่
• แก้ไขข้อต่อข้องอของเครื่ องสู บ
เครื่ องสู บนํ้าแต่ละชุดแล้ว
นํ้าชุดที่มีประสิ ทธิภาพตํ่า
ชุ ด)
เปรี ยบเทียบค่า GPM/kW
• แก้ไขความผิดปกติของเครื่ อง
สู บนํ้าชุดที่มีประสิ ทธิภาพตํ่า
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รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
7. ตรวจสอบมีการเดินกลุ่มเครื่ อง กลุ่มเครื่ องสู บนํ้าที่มีสดั ส่ วน
• ตรวจวัดอัตราการไหลและพลัง
ระหว่างอัตราการไหลต่อพลังไฟฟ้า
สู บนํา้ สลับกันไปมาหรื อไม่
ไฟฟ้ารวมของแต่ละกลุ่มเครื่ อง
ที่ใช้สูงสุ ดเป็ นกลุ่มเครื่ องสู บนํ้าที่มี
สู บนํ้าเพื่อจัดทําแผนการเดิน
ประสิ ทธิภาพรวมสู งสุ ด
กลุ่มเครื่ องสู บนํ้าที่มี GPM/kW
สู งสุ ดให้มากกว่ากลุ่มอื่น
• แก้ไขการเชื่อมต่อท่อเข้าออก
เครื่ องสู บนํ้า จากตัวทีเป็ น ตัว
วายและขยายขนาดท่อร่ วม
เพื่อให้ความดันตกของเครื่ อง
สู บนํ้าแต่ละชุดใกล้เคียงกัน
• แก้ไขเครื่ องสู บนํ้าชุดที่มี
ประสิ ทธิภาพตํ่า
เครื่ องสู บนํ้าที่ผา่ นการซ่อมบํารุ ง
8. ตรวจสอบประวัตกิ ารซ่ อม
• เลือกใช้งานเครื่ องสู บนํ้าชุดที่
บํารุงรักษาเครื่ องสู บนํา้ แต่ ละ ใหม่จะมีประสิ ทธิภาพสู งกว่าเครื่ อง
ผ่านการซ่อมบํารุ งใหม่ให้มาก
สู บนํ้าที่ไม่ผา่ นการซ่อมบํารุ ง
ชุ ด
• ทําแผนการซ่อมบํารุ งตามความ
เหมาะสม
ไม่ควรใช้เครื่ องสู บนํ้าขนาดใหญ่
9. ตรวจสอบว่ ามีการหรี่วาล์ ว
• ลดขนาดใบพัดเครื่ องสู บนํ้า
ทางเข้ าหรื อทางออกของเครื่ อง แล้วทําการหรี่ วาล์วเพราะ
• ลดความเร็ วรอบเครื่ องสู บนํ้า
ประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บนํ้าจะลดลง • ลดขนาดเครื่ องสู บนํ้าและ
สู บนํา้ หรื อไม่
มอเตอร์
10. ตรวจสอบอุณหภูมิผวิ มอเตอร์ มอเตอร์ที่มีอุณหภูมิผวิ สู งกว่าชุดอื่น • ควรใช้งานเครื่ องสู บนํ้าชุดที่
เป็ นมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟฟ้ามาก
มอเตอร์มีอุณหภูมิผวิ สู งให้
และประสิ ทธิภาพตํ่า
น้อยลง และวิเคราะห์หาสาเหตุ
• เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์
ประสิ ทธิภาพสู ง
11. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ าทีม่ อเตอร์ มอเตอร์ชุดที่ใช้กระแสมากเป็ น
• ควรใช้งานเครื่ องสู บนํ้าชุดที่
มอเตอร์ที่ใช้พลังงานมาก
เครื่ องสู บนํา้ แต่ ละชุ ดใช้
มอเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้าสู งให้
น้อยลง
• เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์
ประสิ ทธิภาพสู ง
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รายการตรวจ
12. ตรวจสอบประวัตกิ ารซ่ อม
มอเตอร์

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
มอเตอร์ชุดที่เคยไหม้จะมี
• ควรใช้งานเครื่ องสู บนํ้าชุดที่
ประสิ ทธิภาพลดลงโดยการไหม้แต่
มอเตอร์เคยไหม้ให้นอ้ ยลง
ละครั้งประสิ ทธิภาพลดลงประมาณ • เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์
4%
ประสิ ทธิภาพสู ง
• นํามอเตอร์ชุดอื่นมาเปลี่ยน
13. ตรวจสอบพลังไฟฟ้ าทีม่ อเตอร์ มอเตอร์ใช้งานที่ภาระไม่ต่าํ กว่า
• หามอเตอร์ในโรงงานที่มีขนาด
80% ของพิกดั โดยภาระที่ต่าํ กว่า
ใช้ เทียบกับพิกดั
เหมาะสมมาเปลี่ยน
80% ในทุกๆ 10% ประสิ ทธิภาพ
• เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ที่มีขนาด
ของมอเตอร์จะลดลงประมาณ 1%
เหมาะสม
14. ตรวจสอบตําแหน่ งติดตั้งเครื่ อง ระบบท่อดูดและระบบท่อส่ งควร
• ระบบท่อดูดและระบบท่อส่ ง
สั้นที่สุด เพื่อลดการสู ญเสี ยความดัน
สู บนํา้
ควรสั้นที่สุด เพื่อลดการสู ญเสี ย
ในระบบและเพิ่ม
ความดันในระบบและเพิม่
ประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บนํ้า
ประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บนํ้า
15. ตรวจสอบขนาดท่ อและจํานวน ขนาดท่อเล็กและข้อต่อข้องอมาก
• ปรับปรุ งเพิ่มขนาดท่อและลด
การสู ญเสี ยความดันในระบบสู ง
ข้ อต่ อข้ องอ
ข้อต่อข้องอ
• ติดตั้งท่อเพิ่มเติมจากเดิม
การต่อเครื่ องสู บนํ้าแบบขนานกัน • ปรับปรุ งการเชื่อมต่อท่อแบบ
16. ตรวจสอบการเชื่ อมต่ อระบบ
ควรเชื่อมต่อท่อเข้าท่อร่ วม (Header)
ท่ อของเครื่ องสู บนํา้
ตัวทีเป็ นตัววาย
แบบตัววาย และท่อร่ วมควรมีขนาด • เพิ่มขนาดท่อร่ วม หรื อเพิ่ม
ใหญ่เพียงพอ จะส่ งผลให้อตั ราการ
จํานวนท่อร่ วม
ไหลของนํ้าเพิม่ ขึ้นในขณะที่
เดินเครื่ องสู บนํ้าหลายชุดพร้อมกัน
17. ตรวจสอบการใช้ ความดันนํา้ ใน อุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ความดันตํ่า
• ลดความดันปั๊มลงโดยทําการ
ควรลดความดันที่ปั๊มลงจะส่ งผลให้
โรงงาน
ติดตั้งปั๊มเพิ่มความดันขนาดเล็ก
ประสิ ทธิภาพปั๊ มสู งขึ้นและการ
(Booster Pump)ให้กบั อุปกรณ์
รั่วไหลในระบบลดลง
ส่ วนน้อยที่ตอ้ งการความดันนํ้า
สู ง
เมื่อปิ ดอุปกรณ์ใช้น้ าํ ทั้งหมดมิเตอร์ • ซ่อมจุดรั่วไหลของนํ้าทั้งหมด
18. ตรวจสอบการรั่วของนํา้ ใน
นํ้าจะต้องไม่หมุน
ระบบ
อุปกรณ์ใช้น้ าํ ทั้งหมดจะต้องไม่มี
19. ตรวจสอบการเปิ ดนํา้ ทิง้ ไว้
• รณรงค์ให้ผใู ้ ช้น้ าํ ช่วยกันดูแล
การเปิ ดนํ้าทิ้งไว้
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รายการตรวจ
20. ตรวจสอบมีการใช้ หัวฉีด
ประหยัดนํา้ หรื อไม่
21. ตรวจสอบมีการใช้ ก๊อกนํา้
ประหยัดนํา้ หรื อไม่

เกณฑ์ พจิ ารณา
หัวฉี ดประหยัดนํ้าจะลดการใช้น้ าํ
ประมาณ 50%
ก๊อกนํ้าประหยัดนํ้าจะลดการใช้น้ าํ
ประมาณ 60%

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
• ติดตั้งหัวฉี ดประหยัดนํ้า
• ติดตั้งก๊อกนํ้าประหยัดนํ้า

6.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้ มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ

1. การใช้เครื่ องสู บนํ้าชุดที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดเป็ นหลัก

เพราะ…

2. การใช้กลุ่มเครื่ องสู บนํ้ากลุ่มที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเป็ นหลัก

เพราะ…

3. การลดการรั่วไหลของนํ้า

เพราะ…

4. การลดปริ มาณการใช้น้ าํ โดยใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้า

เพราะ…

5. การใช้น้ าํ คุณภาพตํ่าในกิจกรรมล้างพื้นหรื ออื่นๆ

เพราะ…

6. การใช้เครื่ องสู บนํ้าแรงดันสู งเพื่อลดการใช้น้ าํ ในการล้าง

เพราะ…

7. การลดการใช้มอเตอร์ที่เคยมีการไหม้ของขดลวด

เพราะ…

8. การลดอัตราการไหลของนํ้าโดยหรี่ วาล์วนํ้า

เพราะ…

9. การลดอัตราการไหลของนํ้าโดยการลดขนาดใบพัด

เพราะ…

10. การลดอัตราการไหลของนํ้าโดยการลดรอบมอเตอร์

เพราะ…

11. การลดขนาดของเครื่ องสู บนํ้าให้เหมาะสมกับภาระ

เพราะ…

12. การลดขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระ

เพราะ…

13. การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง

เพราะ…

14. การเพิ่มขนาดท่อและเปลี่ยนการต่อท่อจากแบบทีเป็ นแบบวาย
15. การลดแรงดันในการส่ งนํ้า
16. การใช้เครื่ องสู บนํ้าประสิ ทธิภาพสู ง

เพราะ…

17. การเปลี่ยนแบริ่ ง หล่อลื่น บํารุ งรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสม

เพราะ…
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ผลการตรวจจสอบศักยภาพพ
รายการศักยภาพการออนุรักษ์ พ ลังงาาน

ดําเนินิน

พร้ ออม

ไม่พร้
พ อม

การแแล้ ว

ดําเนินนการ

ดําเนิินการ

18. การทําคความสะอาดตัตัวกรอง (Strainner) สมํ่าเสมออ

เพราะ…
…

19. การทําคความสะอาดหหรื อเปลี่ยนใบพพัดในระยะเวลลาที่เหมาะสม
20. การเลืออกใช้เครื่ องสู บนํ
บ ้ าชนิดที่เหมมาะสมกับลักษษณะการใช้งานน
21. การใช้นนํ้าที่มีระดับคุณภาพที
ณ
่เหมาะะสมกับอุปกรณ
ณ์/การใช้งาน
22. การปิ ดวาล์วนํ้าเข้าเครื่ื องจักรที่ไม่ใช้
ใ งาน
23. การปิ ดวาล์ว Bypars ของระบบนํ้าทัท้ งหมด
24. การลดขั้นตอนการส่ งนํ้า
25. การใช้ Booster Pumpp กับอุปกรณ์กลุ
ก ่มน้อยที่ตอ้ งงการความดันสูสง

เพราะ…
…
เพราะ…
…
เพราะ…
…
เพราะ…
…
เพราะ…
…
เพราะ…
…
เพราะ…
…

6.11 โปรแกกรมวิเคราะห์ มาตรการอนุ
ม
รักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิ
อ
เครราะห์ผลการอนนุรักษ์พลังงานน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microosoft Excel โดดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น แลละข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในนช่องว่าง โปรแกรมจะคํานววณผลการอนุรรัั กษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ททันที
มาตรการทีที่ 1 การเปลียนเครื
ย่
่ องสู บนําชุ
า้ ดทีม่ ปี ระสิ ททธิภาพตํ่า
1. หลักการรและเหตุผล
ปั๊ ม นํ้า โดยยทั่ว ไปจะมี อ ายุ ก ารใช้ง านนประมาณ 1 5 ปี ดัง นั้น เมืมื่ อ เครื่ อ งสู บนํ้า มี อ ายุ ก าร ใช้ง านนาน จะมี
ประสิ ทธิภาพลดตํ่าลง เนืนื่องจากการสึกหรอ
ก
นอกจาากนั้นถ้ามอเตอร์ของเครื่ องสสู บนํ้าเกิดการไไหม้แล้วนําไปปพัน
ใหม่ประสิ ทธิ ภาพของระะบบสู บนํ้าจะยิง่ิ ลดตํ่าลง จึงงมีแนวคิดที่จะทําการเปลี่ยน เครื่ องสู บนํ้า No1 เพราะะอายุ
การใช้งานปประมาณ 16 ปี และประสิ ทธิ ภาพตํ่าโดยมีคค่า GPM/kW ปรระมาณ 53.33 GPM/kW
G
เป็ นเคเครื่ องสู บนํ้าใหหม่ซ่ ึ ง
มีค่า GPM/kkW ประมาณ 666.67 GPM/kW

รู ปที่ 6.111-1 เครื่ องสู บนํน้ าชุดเดิมที่จะทําการเปลี่ยน

รู ปที่ 6.11-2 เครื่องสู
อ บนํ้าใหม่ททีี ่จะนํามาใช้
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2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ดัชนีการใช้พลังงานของเครื่ องสู บนํ้า (GPM/kW)
SEC = อัตราการไหลของนํ้า (GPM) / พลังไฟฟ้าที่เครื่ องสู บนํ้าใช้ (kW)
2.1.2 ร้อยละของดัชนีการใช้พลังงานที่ลดลง (%)
PT = (1- (ดัชนีการใช้พลังงานของเครื่ องสู บนํ้าเดิม (GPM/kW) / ดัชนีการใช้พลังงานของ
เครื่ องสู บนํ้าชุดใหม่(GPM/kW)) x 100
2.1.3 พลังงานไฟฟ้าลดลง (kWh/y)
ES
= พลังไฟฟ้าที่เครื่ องสู บนํ้าชุดเดิมใช้ (kW) x (ร้อยละดัชนีการใช้พลังงานที่ลดลง /
100)
x ชัว่ โมงการใช้งานของเครื่ องสู บนํ้า (h/y)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและค่าเครื่ องสู บนํ้า(฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง(฿/y)
3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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ตอนที่ 2 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเครื่ องสู บนํา้

รายการ
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 อัตราการไหลของปั๊มนํ้าใหม่
1.4 พลังไฟฟ้าของปั๊มใหม่

สั ญลักษณ์ หน่ วย
EC
h
FLN
ELN

ข้ อมูล

แหล่งทีม่ าของข้ อมูล

฿/kWh 3.00 จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
h/y 3,000.00 จากการใช้งานจริ ง
GPM 1,000.00 จากคุณสมบัติของ
kW

ปั๊มนํ้าชุดใหม่
15.00 จากคุณสมบัติของ
ปั๊มนํ้าชุดใหม่

1.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและค่าปั๊มนํ้า
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อัตราการไหลของปั๊มนํ้าเดิม
2.2 พลังไฟฟ้าของปั๊มนํ้าเดิม

CI

฿

FLO

GPM

800.00 จากการตรวจวัดอัตราการ

kW

ไหลปั๊มนํ้าเดิมใช้
15.00 จากการตรวจวัดพลัง

ELO

25,000.00

ไฟฟ้าที่ปั๊มนํ้าเดิมใช้
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ดัชนีการใช้พลังงานของปั๊มชุดเดิม
SEC = FLO / ELO
3.2 ดัชนีการใช้พลังงานของปั๊มชุดใหม่
SEC = FLN / ELN
3.3 ร้อยละดัชนีการใช้พลังงานที่ลดลง
PT = (1- (SECO / SECN)) x 100

SECO GPM/kW 53.33
SECN GPM/kW 66.67
PT
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%

20.01
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รายการ
3.44 พลังงานไฟฟฟ้าลดลง
ES = ELO x (PT /100) x h
3.55 ค่าพลังงานนไฟฟ้าลดลง
SC = ES x EC
4. การวิเคราะห์ห์ การลงทุน
4.11 ระยะเวลาคืืนทุน
PB = CI / SC

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
ES
kWh/y 99,004.50

5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิ
จ
เคราาะห์
5.11 พลังงานไฟฟฟ้าที่ลดลง
5.22 ค่าพลังงานนไฟฟ้าลดลง
5.33 ระยะเวลาคืคืนทุน

SC

฿/y

2
27,013.50

PB

y

0.93

ES
SC
PB

แ งทีม่ าขอองข้ อมูล
แหล่

kWh/y 99,004.50
฿/y 27,013.50
2
y
0.93

มาตตรการที่ 2 การรลดขนาดใบพัดั
1. หหลักการและเหหตุผล
โรงงงานแห่ งหนึ่งติดตั้งเครื่ องสูสบนํ้าใช้ในการรส่ งจ่ายนํ้าจํานวน
น 1 ตัว ขนาดพิกดั 20 HHP (15 kW) เส้นผ่าน
ศูนยย์กลางใบพัดเคครื่ องสู บนํ้า 100 นิ้ว ความเร็ ววรอบของเครื่ องสู
อ บนํ้า 1,7550 rpm อัตรากการไหล 1,2000 แกลลอน
ต่อนนาที เฮด 30 เมมตรใช้งาน 10 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อห น่วย ทางโรงงงานต้องการ
ลดออัตรา การไหลลลงเหลือ 1,0000 แกลลอนต่ออนาที

รู ปที่ 6.11-33 เครื่ องสู บนํ้าที่จะลดขนาดใใบพัด
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ตอนที่ 2 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเครื่ องสู บนํา้

2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดที่ปรับลด =

เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับลด / (อัตราการไหล
ของของไหลก่อนปรับลด / อัตราการไหลของของไหลหลัง
ปรับ)1/2
2.1.2 กําลังของเครื่ องสู บนํ้าหลังลดขนาดใบพัด = กําลังของปั๊มก่อนปรับปรุ ง / (เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด
ก่อนปรับลด/เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดหลังปรับลด)4
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและลงทุน (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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รายการ

1. ข้ อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 อัตราการไหลของของไหลหลังปรับปรุ ง
1.4 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับปรุ ง
1.5 ความเร็ วรอบของปั๊มก่อนปรับปรุ ง
1.6 ความเร็ วรอบของปั๊มหลังปรับปรุ ง
1.7 เฮดของปั๊มก่อนปรับปรุ ง
1.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังของปั๊ มก่อนปรับปรุ ง
2.2 อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุ ง
3.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดที่ปรับลด
1/ 2

Q 
D 2  D1 /  Q 1 
 2

3.2 เฮดของปั๊ มหลังลดขนาดใบพัด
H


2

H 1/

 D1 


 D2 

2

3.3 กําลังของปั๊ มหลังลดขนาดใบพัด
 D1 
P  P /

 D2 
2

4

สั ญ ลักษณ์ หน่ วย
EC
hr
Q2
D1
N1
N2
H1
CI

ข้ อมูล แหล่ งที่มาของข้ อมูล

บาท/kWh
3
จากใบแจ้งหนี้ ค่าไฟ
hr/y
3,000 จากการใช้งานจริ ง
GPM
1,000
การใช้งานจริ ง
นิ้ว
10
ข้อมูลของปั๊ ม
rpm 1,750.00
ข้อมูลของปั๊ ม
rpm 1,750.00
ข้อมูลของปั๊ ม
m
30.00
ข้อมูลของปั๊ ม
บาท 10,000.00 จากการประเมิน

P1
Q1

kW
GPM

15.00
1,200.00

D2

นิ้ว

9.13

H2

m

25.01

P2

kW

10.42

1

3.4 พลังงานไฟฟ้าลดลงต่อปี
ES = ( P1 - P2 ) x hr
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
S C = ( ES x E C )
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC

ES

kWh/y 13,740.00

SC

บาท/ปี 41,220.00

PB
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y

0.24

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด

ตอนที่ 2 บททีที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลัลงงานสําหรับเครื่องสู บนํา้

รายยการ
5. สรุปผลลที่ได้ จากการรวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้
ง
าที่ลดลง
ด
5.2 ค่าพลลังงานไฟฟ้าลดลง
ล
5.3 ระยะะเวลาคืนทุน

สัญ ลักษณ์ หน่
ห วย
ES
SC
PB

ข้ อมูล

แหล่ล่งที่มาของข้ อมู
อ ล

kkWh/y 13,7740.00
บ
บาท/ปี
41,2220.00
y
0
0.24

มาตรการทีที่ 3 การปรับคววามเร็วรอบขอองเครื่ องสู บนํา้
1. หลักการรและเหตุผล
โรงงานแห่ห่ งหนึ่งติดตั้งเคครื่ องสู บนํ้าใช้ช้ในการส่ งจ่ายยนํ้าจํานวน 1 ตัตว ขนาดพิกดั 20 HP (15 kW
W) ความเร็ วรอบ
ของเครื่ องสสู บนํ้า 1,750 rpm
rp อัตราการไไหล 1,200 แกกลลอนต่อนาทีที เฮด 30 เมตรใช้งาน 10 ชัว่ โโมงต่อวัน 3000 วัน
ต่อปี อัตราาค่าไฟฟ้ า 3 บาทต่อหน่ วย ทางโรงงานต้
ท
อ้ งการลดอัตรา
ร การไหลลลงเหลือ 1,0000 แกลลอนต่อนาที
โดยวิธีการการลดความ เร็เ วรอบลง เพือให้
อ่ เกิดการปรระหยัดพลังงาน

รู ปที่ 6.11-4 เครื่ องสู
ง บนํ้าที่ปรับความเร็
ค
วรอบ
ป ่ 6.11-5 อุปกรณ์
ก ปรับความมเร็ วรอบ
รูปที
2. สมการทีทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการรทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
ค ทางเทคคนิค
2.1.1 ความมเร็ วรอบของเคครื่ องสู บนํ้าทีปรั
่ป บลด = คววามเร็ วรอบก่อนปรับลดx ( อัตราการไหลขของของไหล
หลลังปรับลด / อัตั ราการไหลของของไหลก่ออนปรับ)
2.1.2 กําลังของเครื่ องสู บนํ
บ ้ าหลังลดรอบบ
= ( คความเร็ วรอบทีที่ปรับลด /ความมเร็ วรอบก่อนนปรับลด )3 x
กําาลังของปั๊มก่อนปรับปรุ ง
2.2 การวิเคคราะห์ การลงททุน
2.2.1 ระยะะเวลาคืนทุน (yy)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและการลงทุน (฿฿) / ค่าพลังงานนไฟฟ้าลดลง ((฿/y)
3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรรม Excel ในการวิเคราะห์ขอมู
อ้ ลโดยป้อนข้ข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรววจวัดใส่ ในช่อองสี ฟ้า
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รายการ
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 อัตราการไหลของของไหลหลังปรับปรุ ง
1.5 ความเร็ วรอบของปั๊ มก่อนปรับปรุ ง
1.6 เฮดของปั๊ มก่อนปรับปรุ ง
1.7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังของปั๊ มก่อนปรับปรุ ง
2.2 อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุ ง
3.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความเร็ วรอบหลังปรับปรุ ง
 Q2 
  N 1
 Q1 

N 2  

3.2 เฮดของปั๊ มหลังลดความเร็ วรอบ
2
 N2 
H 2     H1
 N1 
3.3 กําลังของปั๊ มหลังลดความเร็ วรอบ
3
 N2 
P 2     P1
 N1 
3.4 พลังงานไฟฟ้าลดลงต่อปี
ES = ( P1 - P2 ) x hr
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
SC= ( ES x EC )
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC

สั ญลักษณ์

หน่ วย

EC
hr
Q2
N1
H1
CI

บาท/kWh
hr/y
GPM
rpm
m
บาท

3.00 ใบแจ้งหนี้ค่าไฟ
3,000.00 การใช้งานจริ ง
1,000.00 การใช้งานจริ ง
1,750.00 ข้อมูลของปั๊ ม
30.00
ข้อมูลของปั๊ ม
50,000.00

P1
Q1

kW
GPM

15.00 จากการตรวจวัด
1,200.00 จากการตรวจวัด

N2

rpm

1,458.33

H2

m

20.83

P2

kW

8.68

ES

kWh/y

18,960.00

SC

บาท/ปี

56,880.00

PB

y

0.88
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ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ า

ตอนที่ 2 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเครื่ องสู บนํา้

รายการ
5. สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์

หน่ วย

ข้ อมูล

ES
SC
PB

kWh/y
บาท/ปี
y

18,960.00
56,880.00
0.88

แหล่งทีม่ า

หมายเหตุ : ค่ากําลังไฟฟ้าที่ไ ด้จากการคํานวนในเบื้องต้นอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ งดังนั้น
ในทางปฏิบตั ิควรนําค่าพลังไฟฟ้าจากการตรวจวัดมาคํานวนเพื่อหาผลประหยัดจริ ง
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6.122 กรณีศึกษา
กรณีณี ศึกษาถือเป็ นต้
น นแบบของมมาตรการอนุรักกษ์พลังงานทีประสบผลสํ
่ป
าเร็ร็ จในการอนุรรัั กษ์พลังงานทีโรงงาน
่
สามมารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุ
ด
รักกษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
อ
กรณี
ณีศึกษาที่ 1 : การใช้
ก งานเครื่องสู
อ บนํา้ อย่ างมีมีประสิ ทธิภาพพ
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
ระบบบท่อส่ งของไไหลเมทธิ ลแออลกอฮอล์ อออกแบบมาดังรู ปที่ 6.12-1 โดยอัตราการสูสู บของไหลในนระบบมีค่า
54.00 ลูกบาศก์เมตตรต่อชัว่ โมง (m
m3/hr) เครื่ องสูสู บมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 766 เปอร์ เซ็นต์ สสถานประกอบบการจะต้อง
ใช้ตต้น้ กําลังในการรขับเครื่ องสู บเท่าใด และสาามารถปรับปรุ งระบบอย่
ง
างไรรเพื่อลดกําลังขขับเครื่ องสู บ

รูปที
ป ่ 6.12-1 ระบบบท่อส่ งของไไหล เมทธิลแออลกอฮอล์
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
การรออกแบบท่อที่มีขนาดเล็กจะะเกิดการสู ญเสีสี ยเนื่องจากแรรงเสี ยดทานมาากและการเลื่อ กใช้วาล์วชนิดที
ด ่มีการ
สู ญเสี ยสู ง ส่ งผลใให้ตอ้ งใช้กาํ ลังในการขั
ง
บเครืรื่ องสู บมาก
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
ทํากการวิเคราะห์หาการสู
ห
ญเสี ยในระบบและก
ใ
กําลังที่ใช้ขบั เคครื่ องสู บ แล้วทําการปรับปรรุ งขนาดท่อแลละวาล์วเพื่อ
ลดกกําลังที่ใช้ในการขับ จะส่ งผลลให้เกิดการปรระหยัดพลังงานในขณะใช้งานได้
4. สสภาพก่ อนปรับปรุ
บ ง
กําหหนดให้ จุดที่ 1 และ 2 ของงไหลมีค่าควาามดันเท่ากับคววามดันบรรยากาศและความมเร็ วของของไหหล (การลด
ระดัดับลงของนํ้าที่จุด 1 และการรเพิ่มระดับของงนํ้าที่จุด 2) มีค่าน้อยมากหรืรื อประมาณเท่ท่ากับศูนย์ ควาามยาวท่อดูด
รวมมเท่ากับ 15 เมตร ขนาด 4 นิ้ว Schedule 4 0 steel pipe ส่ วนความยาวทท่อส่ งรวมเท่ากับ 200 เมตร ขนาด 2 นิ้ว
Schhedule 40 steel pipe ค่าสัมประสิ
ม
ทธิ์ K ที่ช่องการไหหลจากถัง 1 เขข้าสู่ ท่อดูดมีคา่ าเท่ากับ 0.5 (เป็
( นแบบ a
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squared-edged inlet) และค่าสัมประสิ ทธิ์ K ที่ช่องการไหลจากท่อส่ งเข้าสู่ ถงั 2 มีค่าเท่ากับ 1.0 คุณสมบัติของ
ของไหลมีดงั นี้
ค่าความหนาแน่นเท่ากับ
 = 789 kg/m3
ความหนืดไดนามิก (Dynamic viscosity)  = 5.6 x 10-4 Pa.s
ค่าความโน้มถ่วง
g = 9.81 m/s2
จากผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคพบว่าต้องใช้กาํ ลังในการขับเครื่ องสู บประมาณ 33.2 กิโลวัตต์
5.สภาพหลังปรับปรุง
ทําการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่เพื่อลดกําลังที่ใช้ในการขับเครื่ องสู บ โดยการลดความยาวท่อดูดลงจาก 15 เมตร
เป็ น 1.5 เมตร เพิ่มเกทวาล์ว(Gate valve)แบบเปิ ดเต็มที่ ที่ท่อดูด เพิ่มขนาดของท่อส่ งจาก 2 นิ้วไปเป็ น 3 นิ้ว
และเปลี่ยนโกลบวาล์วที่ท่อส่ งไปเป็ นเกทวาล์วแบบเปิ ดเต็มที่ จากผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคพบว่าต้องใช้
กําลังในการขับเครื่ องสู บประมาณ 5.8 กิโลวัตต์ หรื อคิดเป็ นกําลังไฟฟ้าที่ใช้ขบั ประมาณ 1 ใน 6 ของกําลังไฟฟ้า
ที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง
6.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
วิธีการวิเคราะห์ ใช้สมการของเบอร์นูลีย ์ จากจุด 1 ไปยังจุด 2 ได้

P1
V12
P2
V22
 Z 1   TDH  HL =
 Z2 

2g
2g


(1)

เมื่อ
TDH = พลังงานต่อหนึ่งหน่วยนํ้าหนักของของไหลที่ปั๊มต้องให้กบั ของไหล (หน่วยเป็ นเมตร)
H L = พลังงานสู ญเสี ย (เฮด) จากความฝืดรวมต่อหนึ่งหน่วยนํ้าหนักของของไหล (หน่วยเป็ นเมตร) โดย
H L = H1 + H2 + H 3 + H4 + H5 + H6
(2)
H1 = เฮดสู ญเสี ยจากการไหลจากถัง 1 เข้าท่อดูด
H2 = เฮดความฝืดจากการไหลในท่อดูด
H3 = เฮดสู ญเสี ยจากการไหลผ่านโกลบวาล์ว
H4 = เฮดสู ญเสี ยจากการไหลผ่านข้องอ 900 สองตัวในระบบท่อ
H5 = เฮดความฝืดจากการไหลในท่อส่ ง
H6 = เฮดสู ญเสี ยจากการไหลจากท่อส่ งเข้าถัง 2
เนื่องจากระดับนํ้าลดลงอย่างช้าๆ ดังนั้น V1 = V2  0

54.0m 3 1hr
จากอัตราการสู บที่กาํ หนดให้ Q = 54.0 m /hr =

= 0.015 m/s
hr
3600s
3

6-68

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

0.015m3 / s
Q
=
= 1.83 m/s (ความเร็ วนํ้าในท่อดูด)
VS =
2
A S    0.1023  m2


 2 
VS2 (1.83) 2
=
= 0.17 m
2g 2  9.81
0.015m3 / s
Q
Vd =
=
= 6.92 m/s (ความเร็ วนํ้าในท่อส่ ง)
0.0525  2 2
Ad


m
 2 
Vd2 (6.92) 2
=
= 2.44 m
2g 2  9.81
จากนั้นคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ความฝืดจาก Moody Diagram
สํ าหรับท่ อดูด (ตัวห้อย s หมายถึงท่อดูด)

V D (1.83)(0.1023)(789)
ReS = s
=
= 2.64  105
4


5.60  10

สําหรับท่อเหล็กกล้า (Steel),  = 4.6  10 -5

D
0.1023
=
= 2224
 4.6  10 5

สํ าหรับท่ อส่ ง

จากค่าทั้งสองข้างบนนําไปใช้หาค่า fS จาก Moody Diagram ได้เท่ากับ 0.018
(ตัวห้อย d หมายถึงท่อดูด)

V D (6.92)(0.1023)(789)
Red = d
=
= 5.12  105
4


5.60  10

สําหรับท่อเหล็กกล้า (Steel),  = 4.6  10 -5

D
0.0525
=
= 1141
 4.6  105

จากค่าทั้งสองข้างบนนําไปใช้หาค่า fd จาก Moody Diagram ได้เท่ากับ 0.019
ต่อไปเราจะทําการคํานวณเฮดความฝืดในแต่ละค่าในสมการที่ (2)

VS2
H1 = K
= (0.5) (0.17 m) = 0.09 m
2g
L VS2
15 
H2 = fS  
= (0.018) 
 (0.17 m) = 0.45 m
D 2g
 0.1023 
Le Vd2
H3 = fd 

= (0.019) (340) (2.44 m) = 15.76 m
D 2g
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Le
ของโกลบวาล์วที่เปิ ดเต็มที่มีค่าเท่ากับ 340 ซึ่งค่า Le คือค่าความยาวท่อเทียบเท่าของโกลบวาล์ว
D
Le Vd2
H4 = 2 fd 

= 2 (0.019) (30) (2.44 m) = 2.78 m
D 2g
L
โดยค่า e ของข้องอ 90o มีค่าเท่ากับ 30
D
L
Vd2
200 
H5 = fd 

= (0.019) 
 (2.44 m) = 185.9 m
D 2g
 0.0525 
Vd2
H6 = K
= (1) (2.44 m) = 2.44 m
2g
โดยค่า

นําค่าเฮดความฝืดไปแทนในสมการที่ 2 จะได้
H L = H1 + H2 + H3 + H4 + H5 + H6
= 0.09 + 0.45 + 15.67 + 2.78 + 185.9 + 2.44
= 207.4 m
จากนั้นนําค่า HL ไปแทนในสมการที่ 1 และจาก P1 = P2 = 0, V1 = V2 = 0, Z1 = 0 และ Z2 = 10 m จะได้
TDH = 10 + 207.4 = 217.4 m
กําลังที่ใช้ในการขับปั๊ม, PA

( 217.4m)(7.74  103 N / m3 )(0.015m3 / s)
TDH  Q
PA =
=
= 33.2 kW
0
.
76

1000
pump  1000

ทําการวิเคราะห์ ใหม่ โดยการเปลีย่ นค่ าต่ างๆดังนี้
1. ลดความยาวของท่อดูดลงจาก 15 เมตรเป็ น 1.5 เมตร โดยให้ถงั หมายเลข 1 อยูท่ ี่เดิม ดังนั้น ท่อส่ งจะยาวขึ้น
เท่ากับ 213.5 เมตร
2. เพิ่มเกทวาล์ว(Gate valve)แบบเปิ ดเต็มที่ ที่ท่อดูด
3. เพิ่มขนาดของท่อส่ งจาก 2 นิ้วไปเป็ น 3 นิ้ว ดังนั้นจะทําให้เราคํานวณใหม่ได้ Vd = 3.15 m/sและเฮด

Vd2
= 0.504 m (จากค่าเดิม 2.44 m)
ความเร็ ว
2g

4. เปลี่ยนโกลบวาล์วที่ท่อส่ งไปเป็ นเกทวาล์วแบบเปิ ดเต็มที่
จากการวิเคราะห์ใหม่ พบว่าได้ค่า TDH = 37.9 เมตรหรื อคิดเป็ นกําลังที่ใช้ในการขับเครื่ องสู บใหม่ เป็ น 5.8
kW
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กรณี
ณีศึกษาที่ 2: การซ่ อมแซมการรั่วไหลของ นํา้ หล่ อเย็น
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
สถาานประกอบกาาร ใช้เครื่ องสูบนํ
บ ้ าระบายคววามร้อน (Coolling Water Puump) ขนาดพิกกััด 37 kWจํานวน
น 4 ชุด โดยย
3
3
ชุดที่ 1 มีพิกดั อัตราการไหล
ต
3440 m /hr ชุดที่ 2,3 และ4 มีพิกดั อัตราการรไหล 420 m //hr มีการเปิ ดใใช้งาน 24 ชม./
วัน และ 330 วัน/ปีปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
เครื่ องสู บนํ้ามีอายุการใช้งานเกิกินกว่าห้าปี มี สภาพค่อนข้างเก่
า าและซี ลเคครื่ องสู บชํารุ ดดเสื่ อมสภาพ ทําให้เกิดการร
รั่วไไหลของนํ้าหลล่อเย็น ที่เครื่ องสู
ง บนํ้า No.1, 3 และ No.44 ปริ มาณ 1.538 m3/h หรื อ 36.912 m3/ววัน ซึ่ งเป็ นการร
สู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกาารขับเครื่ องสู บบนํ้าและค่านํ้าประปา
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
1. ตตรวจวัดอัตรากการรั่วไหลของงนํ้าที่เครื่ องสู บบนํ้านํ้าแต่ละตัตัว
2. ตตรวจวัดกําลังไฟฟ้
ไ าที่ใช้ขบั เคครื่ องสู บนํ้าแตต่ละตัว
3. ททําการซ่อมเครืรองสู
่ บนํ้าหอยโข่ง โดยรื้ อเคครืื่ องสู บนํ้าออกกและ เปลี่ยนซีซีล เปลี่ยนลูกกปื น และซ่อมสีสี ใหม่
4. สสภาพก่ อนปรับปรุ
บ ง
ทํากการตรวจวัดกําลั
า งไฟฟ้าที่ใช้ขับเครื่ องสู บนนํ้ าและอัตรากาารรั่วไหลของนนํ้าที่เครื่ องสู บ นํ้า No.1, 3 แลละ No.4
กําลังไฟฟ้ า
พิกักดั อัตรา
พิกดั
อัตราการรัรั่วไหล
ค่ ากําลังไฟฟ้าจํ
า าเพาะ
วัดได้
เคครื่ องสู บนํา้
กาารไหล
kW
m 3/h
kW/m 3/hr
/
3
kW
m /hr
No.1
37
340
40.8
0.0722
0.12
No.3
37
420
37.8
1.255
0.09
No.4
37
420
37.8
0.2166
0.09
รวม
111
1180
116.4
1.5388
0.0944

รู ปที่ 6.12-2 เเครื่ องสู บนํ้าระะบายความร้อนที
น ่มีน้ าํ รั่ว
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5.สภาพหลัลังปรับปรุง
ทําการซ่อมมแซมเครื่ องสู บนํ
บ ้ าทําให้สามมารถลดการสู ญญเสี ยของนํ้าหล่
ห อเย็นและค่านํ้าประปาได้ 244,837 บาท//ปี และ
ลดการสู ญเเสี ยพลังงานไฟฟฟ้าได้ 1,112..96 kWh/ปี

รู ปที่ 6.122-3 เครื่ องสู บนนํ้าระบายความมร้อนหลังปรับปรุ
บ ง
6.การวิเคราะห์ ทางเทคนิิค
เครื่ องสู บนํา้ ตัวที่ 1
- กําลังงไฟฟ้า
- อัตราาการไหลของนนํ้าผ่านเครื่ องสูสู บนํ้าตัวนี้
- Speccific power connsumption
- อัตราาการรั่วของนํ้า (Qรั่ว)
- กําลังงไฟฟ้าที่สูญเสีสี ยเนื่องจากการรรั่วไหล
- พลังงงานไฟฟ้าสู ญเสี
เ ยต่อปี
- ปริ มาณนํ้ารั่วตลอดดทั้งปี
เครื่ องสู บนํา้ ตัวที่ 3
- กําลังงไฟฟ้า
- อัตราาการไหลของนนํ้าผ่านเครื่ องสูสู บนํ้าตัวนี้
- Speccific power connsumption
- อัตราาการรั่วของนํ้า (Qรั่ว)
- กําลังงไฟฟ้าที่สูญเสีสี ยเนื่องจากการรรั่วไหล
- พลังงงานไฟฟ้าสู ญเสี
เ ยต่อปี
- ปริ มาณนํ้ารั่วตลอดดทั้งปี

=
=
=
=
=
=
=
=

40.8
340
40.8 /3340
=
-3
60 x 1.2
1 x 10
=
0.072 x 0.12
8.64 x 10-3
8.64 x 10-3 x 24 x 330 =
72 x 10
1 -3 x 24 x 3300 =

=
=
=
=
=
=
=

37.8
420
37.8 /4420
30 m3/ 24 hr
1.25 x 0.09
0.11255 x 24 x 330
1.25 x 24x 330
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=
=
=
=
=

0.12
0.072

kW.
m3/ hrr
kW/m
m3/hr
m3/hr

68
570.244

kW
kWh//ปี
m3/ ปี

0.09
1.25
0.11225
891
9,900

kW.
m3/ hrr
kW/m
m3/hr
m3/hr
kW
kWh//ปี
m3/ ปี
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เครื่ องสู บนํา้ ตัวที่ 4
- กําลังไฟฟ้า
= 37.8
- อัตราการไหลของนํ้าผ่านเครื่ องสู บนํ้าตัวนี้
= 420
- Specific power consumption
= 37.8 /420
= 0.09
- อัตราการรั่วของนํ้า (Qรั่ว)
= (900/15 x 60/1000 x 60)
= 0.216
- กําลังไฟฟ้าที่สูญเสี ยเนื่องจากการรั่วไหล
=
0.216 x 0.09 = 0.01944
- พลังงานไฟฟ้าสู ญเสี ยต่อปี
= 0.01944 x 24 x 330 = 153.96
- ปริ มาณนํ้ารั่วตลอดทั้งปี
= 0.216 x 24 x 330 = 1710.72
ดังนั้นหลังจากทําการซ่อมระบบปั๊มนํ้าทั้งหมดพร้อมรอยรั่วจะประหยัดได้พลังงานไฟฟ้าได้
= 68 + 891 + 153.96 = 1,112.96
ค่าไฟฟ้าประหยัดได้
=
1,112.96 x 3.10
=
3,450
ค่านํ้าประปาที่ประหยัดได้
=
570.24 + 9,900 + 1710.72 x 20.10
=
244,837
ค่านํ้าประปาและค่าไฟฟ้าประหยัดรวม
=
3,450 + 244,837
=
248,287
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

kW.
m3/ hr
kW/m3/hr
m3/hr
kW
kWh/ปี
m3/ ปี
kWh / ปี
บาท/ปี
บาท/m3
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

23,400.00
บาท
248,287.00
บาท/ปี
23,400.00/248,287.00
0.09
ปี

กรณีศึกษาที่ 3: การปรับปรุงระบบปั๊มนํา้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการมีระบบกรองนํ้าเพื่อจ่ายให้กบั กระบวนการผลิตโดยใช้ระบบสู บนํ้าดิบสู บนํ้าจากแหล่งนํ้า
ส่ งไปยังระบบกรองนํ้า ซึ่งใช้เครื่ องสู บนํ้าขนาด 15 kW จํานวน 2 ตัว เพื่อจ่ายนํ้าดิบ 130 ลูกบาศก์เมตร/ชม. โดย
มีการใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 336 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ระบบสู บนํ้าดังกล่าวมีขนาดท่อด้านดูด 4 นิ้ ว ทําให้เกิดการสู ญเสี ยเนื่ องจากแรงเสี ยดทานในท่อมากส่ งผลให้
เครื่ องสู บนํ้าต้องใช้กาํ ลังในการขับเพิ่มขึ้น
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3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทําการสํารวจการใช้งานระบบสู บนํ้าเพืพื่อหาแนวทางงลดการใช้พลังั งาน จากการตรวจสอบพบบว่าที่บ่อ 6 ซึ่งเป็
ง น
บ่อจ่ายนํ้าดิ บให้กบั โรงกกรองนํ้ามีการรใช้เครื่ องสู บนนํ้าสองตัวในกการสู บนํ้า ทางทีมงานอนุ รั กษ์เห็นว่าท่อที่ใช้
ในทางดูดมีขนาด 4 นิ้ว และจากการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Pipingg Fluid Flow
w System ทางงทีมงานได้ทาการ
าํ
ออกแบบระบบท่อใหม่ สามารถลดกาารใช้เครื่ องสู บบนํ้าให้เหลือตัวั เดียวได้และได้เพิ่มขนาดทท่อด้านดูดให้ใหญ่
ใ
อ
งกาารปรับปรุ ง เพืพื่อใช้
ขึ้นเป็ น 8 นิ้ ว เพื่อลดกาารสู ญเสี ยภายในท่อ โดยทําาการตรวจวัดกํกาลังไฟฟ้าก่อนและหลั
ด งงาน
วิเคราะห์ผลลการประหยัดพลั
4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
ทําการวิเครราะห์การสู ญเสีสี ยในระบบท่อเดิ
อ มที่มีขนาดด 4 นิ้ว โดยใช้โปรแกรม Pipping Fluid Floww System

Waater Tank

Pump 2 ตัวแลละ
การวางท่
ก
อที่ท่ออส่ ง

รู ปที่ 6.12-4 แสดงรายละเอียดกการวางท่อขนาาด 4 นิ้วก่อนการปรับปรุ ง
Linee ปัจจุบนั

รู ปที่ 6.12-5 แสดงรายละเอีอียดระบบสู บนํน้ าก่อนการปรัรับปรุ ง
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5.สภาพหลังปรับปรุง
ทํากการออกแบบระบบท่อใหม่โดยเพิ
โ ่มขนาดทท่อด้านดูดเป็ น 8 นิ้ว ส่ งผลให้ลดกําลังไฟฟฟ้าในการขับเครื่ องสู บนํ้า
ลง 1.93 kW และะพลังงานไฟฟ้้า 15,583 kWh
Wh/ปี
Pummp 1 ตัวและการ
วางงท่อที่ท่อส่ งใหหม่

Pump 1 ตัว ( ตัวเก่า
เป็ นปั๊ มสํารอง )

รู ปที่ 6.12--6 Single line diagram ของระบบท่อที่ออกแบบใหม่
อ
และใช้
ล ในการคําานวณในโปรแแกรม
6.กาารวิเคราะห์ ทางเทคนิ
า
ค
จากกการออกแบบด้วยโปรแกรมมพบว่าจะสาม ารถลดกําลังที่ใช้ในการสู บนํน้ า 1.93 kW
ผลปรระหยัด (kWh//ปีี )
= กําลังไฟของเครื
ง
่ องสู บนํ้าลดลง x จํานวนชม.ทีใช้
่ ต่อวัน
x จํานวนวั
า
นทํางานนใน 1 ปี
=
1.93 x 24 x 336
=
15,583
kW
Wh/ปี
ค่าไฟฟ้ฟ้าเฉลี่ย
=
3.10
บาทท/kWh
คิดเป็ นค่
น าใช้จ่ายที่ประหยั
ร ดได้
=
15,583 x 3.10
=
48,307
บาทท/ปี
7. กการวิเคราะห์ ผลตอบแทนการ
ล
รลงทุน
เงินลงทุนค่าเครื่ องสู บนํ้าและการติดดตั้ง
ประหยัดค่
ด าพลังงานไฟฟฟ้า
ระยะเวลลาคืนทุน

=
=
=
=
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153,000
48,307
153,000/48,307
3.20

บาทท
บาทท/ปี
ปี
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กรณีศึกษาที่ 4: มาตรการเปลีย่ นท่ อเฟฟล็กของเครื่ องงสู บนํา้
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
สถานประกกอบการติดตั้งเครื
ง ่ องสู บนํ้าดิบขนาดพิกดั 30 kW จํานววน 4 ชุด เดินใช้งาน 24 ชัว่ โโมงต่อวัน 1500 วัน
ต่อปี จากกการสํารวจพบวว่าท่อเฟล็กมีสภาพชํ
ส
ารุ ด ซึ่ งงจากการสอบถามทางโรงงานพบว่ามักมีมการชํารุ ดอยู่เสมอ
ส
่อ
ทั้งนี้ การติดดตั้งตําแหน่งของท่
ข อเฟล็กไม่เหมาะสมจึงงทําให้ชาํ รุ ดเร็รวกว่าปกติ เมือชํ
่อ ารุ ดแล้วจะะทําให้น้ าํ ที่ทอทาง
ดูดถูกดูดเข้ข้าได้ไม่เต็มที่ จึงเป็ นการสิ้ นเปลืองพลังงานนโดยใช่เหตุ
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
ท่อเฟล็กขอองเครื่ องสู บนํ้าหนึ
า ่ งตัวมีการรชํารุ ดเนื่องจากกการติดตั้งตําแหน่
แ งของท่อเฟล็
เ กไม่เหมาะะสมทําให้ท่อ
ยุบตัวลง ส่สงผลให้ปริ มาณ
ณนํ้าที่ดูดได้ลดลง
ด โดยสังเกตได้จากเสี ยงนนํ้าที่ดูดดังมากก
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทําการเปลี่ยยนท่อเฟล็กแลละปรับระดับท่ทอให้อยูใ่ นระดับเดียวกัน แลละตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่ใช้ขขับเครื่ องสู บนํ้า
4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
ท่อเฟล็กที่ยยุบและเสี ยรู ป ส่ งผลให้ปริ มาณนํ
ม ้ าที่เครื่ องงสู บดูดลดลงปประมาณ 5 % ตรวจวั
ต ดกําลังไไฟฟ้าที่ใช้ขบั
เครื่ องสู บนํ้าได้ประมาณ 26.7 kW

รู ปที่ 6.12-7 แสดงท่ออเฟล็กที่เสี ยรู ปก่
ป อนปรับปรุง
5.สภาพหลัลังปรับปรุง
ทําการเปลี่ยยนท่อเฟล็กใหหม่ ส่ งผลประหหยัดพลังงานไไฟฟ้าประมาณ
ณ 4,806 kWh//ปี

รูปที
ป ่ 6.12-8 แสดดงท่อเฟล็กที่เปลี
ป ่ยนแล้ว
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6.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
เครื่ องสู บนํ้าใช้กาํ ลังไฟฟ้า
= 26.7 kW
จากการที่ท่อเฟล็กตีบลง นํ้าที่สามารถดูดได้ลดลง 5 % ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนเฟล็กใหม่จะสามารถลดการใช้พลัง
ไฟฟ้าได้อย่างน้อย 5 %
กําลังไฟฟ้าลดได้
= 26.7  0.05 = 1.335
kW
พลังงานไฟฟ้าลดลง
= 1.335  24  150
= 4,806
kWh/ปี
คิดเป็ นค่าไฟฟ้า
= 4,806  2.79
= 13,408.7
บาท/ปี
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=

2,000
13,408.7
2,000/13,408.7

บาท
บาท/ปี

=

0.12

ปี
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กรณีศึกษาที่ 5: การติดตั้งอินเวอร์ เตอร์ ควบคุมมอเตตอร์ ปั๊ม
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
สถานประกกอบการใช้เครืรื่ องสู บนํ้ากากมันสําปะหลังงขนาดพิกดั 111 kW จํานวนน 7 ชุดเพื่อส่ งงไปยังเครื่ องสะบัด
นํ้าแป้งและะ เครื่ องสู บนํ้าเสี
า ยขนาดพิกดั 55 kW จํานนวน 1 ชุด เพือส่
อ่ งนํ้าเสี ยจากกขบวนการผลิตตไปสู่ บ่อบําบัดนํ้า
เสี ยโดยมีการใช้งาน 22 ชัชว่ โมงต่อวัน 300
3 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
เครื่ องสู บนํ้าดังกล่าวมีการหรี
า ่ วาล์วเพือลดอั
่อ ตราการไไหล ส่ งผลทําให้
ใ ลดกําลังไฟฟ้าที่ใช้ในการรขับเครื่ องสู บนํน้ า
ั ่ องสู บนํ้า
ได้ไม่มากนนัก เนื่องจากเป็ป็ นวิธีการเพิ่มความดั
ค นให้กบบเครื
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
การลดอัตรราการไหลของนํ้าโดยวิธีการลดรอบมอเตตอร์ ขบั เครื่ องสู บนํ้าจะส่ งผลลให้ลดการใช้ช้พลังงานไฟฟ้ฟ้าได้
เป็ นกําลังสสามของรอบทีที่ลดลง (สําหรัับเครื่ องสู บนํ้าาแบบแรงเหวียงเท่
่ านั้น) โดยทํ
โ าการตรววจวัดกําลังไฟฟ้าที่
เครื่ องสู บนํ้าใช้ และอัตราการไหลที
ร
่ตองการเพื
อ้
่อนําไไปวิเคราะห์ผลการประหยั
ล
ดพลั
ด งงานและออัตราผลตอบแแทน
การลงทุนหหลังจากติดตั้ง VSD เพื่อลดรรอบมอเตอร์
4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
จากการตรรวจวัดกําลังไฟฟฟ้ าที่ใช้ขบั เคครื่ องสู บกากพพบว่าใช้กาํ ลังไฟฟ้
ง า 7.377 kWและเคครื่ องสู บนํ้าเสีสยใช้
กําลังไฟฟ้า 41.86 kW ที่ 1,460 รอบต่อนาที
อ
มีการหรีี่ วาล์วลดอัตราการไหลของ
ร
งนํ้าที่ 60 %

รู ปที่ 6.12-9 การหรี่ ววาล์วเครื่ องสูบก่
บ อนปรับปรุง
5.สภาพหลัลังปรับปรุง
ทําการติดตั้งอุปกรณ์ลดรรอบมอเตอร์ จาก 1,460 รอบบต่อนาที เป็ น 876
8 รอบต่อนาาที ส่ งผลให้กาําลังไฟฟ้าที่ใช้กบั
เครื่ องสู บกกากลดลงเป็ น 1.59 kWต่อชุด และเครื่ องสู บนํ้าเสี ยลดลงงเป็ น 9.04 kW ทําให้เกิดการรประหยัดพลังงาน
ประมาณ 4483,648 kWh//ปี
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รู ปที่ 6.12-10 การติดตั้งอุปกกรณ์ลดรอบมออเตอร์ขบั เครื่องสู
อ บนํ้าหลังปปรับปรุ ง
6.กาารวิเคราะห์ ทางเทคนิ
า
ค
จากกสมการ

 Q2 
 
 Q1 

3

N 
=  2 
 N1 

3

 kW
k 2

kW
k
 1

= 

Q1
คือ
อัตราสู
ร บก่อนปรับบปรุ ง (100%
%)
คือ
อัตราสู
ร บหลังปรับบปรุ ง (60%)
Q2
N1
คือ
ควาามเร็ วรอบเครื่ อองสู บนํ้าก่อนปปรับปรุ ง (14460 รอบต่อนาาที)
กําลังไฟฟ้าก่อนปปรับปรุ ง (7.37 กิโลวัตต์)
kW1 คือ
สํ าหหรับมอเตอร์ เครื
ค ่ องสู บกาก No.1-7
N
ความเร็ วรอบหลั
ว
งปรับปรุ
บ ง (N2) =
(60 / 100) x 14600
รอบต่อนาที
=
8766
รอบต่อนาที
3
กําลังไฟฟฟ้าหลังปรับปรุ
ป ง (kW2) =
7.37 x (60 / 100)
กิโลวัตต์ต
=
1.59
กิโลวัตต์ต
=
(7.337-1.59) x 22 ชม./วัน x 3000วัน/ปี
พลังงานนไฟฟ้าที่ประหหยัดได้
kWh/ปี
=
38,148
สํ าหหรับมอเตอร์ เครื
ค ่ องสู บนํา้ เสีย
ความเร็ วรอบหลั
ว
งปรับปรุ
บ ง (N2) =
(60 / 100) x 14600
รอบต่อนาที
=
8766
รอบต่อนาที
กําลังไฟฟฟ้าหลังปรับปรุ
ป ง (kW2) =
41.86 x (60 / 1000)3
กิโลวัตต์ต
กิโลวัตต์ต
=
9.044
พลังงานนไฟฟ้าที่ประหหยัดได้
=
(41.86 - 9.04) x 22
2 ชม./วัน x 3300 วัน/ปี
=
2166,612
kWh/ปี
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ตอนที่ 2 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเครื่ องสู บนํา้

ตารางที่ 6.12-1 ผลการปรับปรุ งติดตั้งอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์
ชื่ ออุปกรณ์
มอเตอร์
1.สู บกาก No.1
2.สู บกาก No.2
3.สู บกาก No.3
4.สู บกาก No.4
5.สู บกาก No.5
6.สู บกาก No.6
7.สู บกาก No.7
8.สู บนํ้าเสี ย
รวม

กําลังไฟฟ้ า (kW)
พิกดั
11
11
11
11
11
11
11
55
132

หรี่วาล์ ว
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
41.86
93.46

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวม
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
ระยะเวลาคืนทุน

การใช้ งาน(% )

ใช้ VSD
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
9.04
20.19

เปิ ดวาล์ ว
100
100
100
100
100
100
100
100
-

หรี่วาล์ ว
60
60
60
60
60
60
60
60
-

=
=
=
=

(38,148 x 7) + 216,612
483,648
483,648 x 2.70
1,305,850

=
=
=

699,880
1,305,850
699,880/1,305,850
0.54

=
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การใช้ งาน
(ช.ม./ปี )

กําลังไฟฟ้ า
ลดลง (kW)

6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
-

5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
32.82
73.27

kWh/ปี
บาท/ปี
บาท
บาท/ปี

ปี

คูมื่ มอผู้รับผิดชอบด้ าานพลังงาน (โรงงงาน) พ.ศ. 2562

กรณี
ณีศึกษาที่ 6: การลดขนาดเส้
ก
ส้ นผ่ านศูนย์ กลลางใบพัดเครื่ องสู
อ บนํา้
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
สถาานประกอบกาารติดตั้งเครื่ องสู
ง บนํ้าระบายยความร้อนให้้หอกลัน่ สุ ราโดยสู บนํ้าจากหหอผึ่งนํ้าส่ งไปปยังหอกลัน่
สุ ราาแล้วไหลเวียนกลั
น บมาระบาายความร้อนด้ด้วยอากาศที่หอผึ
อ ่ งนํ้า เครื่ องสู บนํ้าที่ใช้เป็ นนแบบแรงเหวีวี่ยงหนี ศูนย์
ขนาาดพิกดั 55 kW
W พิกดั อัตรากการไหล 300 ลลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ที่เฮด
ฮ 40 เมตรนํนํ้ า และรอบมออเตอร์ 2,900
รอบบต่อนาที ใช้งาน
า 24 ชัว่ โมงงต่อวัน 365 วันต่อปี โดยเคครื่ องสู บนํ้ามีอตั ราการไหลทีที่มากเกินความมต้องการจึง
ทํากการลดอัตรากาารไหลด้วยการรหรี่ วาล์ว
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
การรหรี่ วาล์วเพือ่ ลดอั
ล ตราการไหหลนั้นส่ งผลให้ห้กาํ ลังไฟฟ้าทใช้
ที่ ลดลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจจากเป็ นการเพิพิม่ ความดัน
ให้กกับเครื่ องสู บนํ้า
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
การรลดขนาดใบพั
พัดเครื่ องสู บนํ้าเป็
า นการลดอัตตราการไหลของนํ้าวิธีหนึ่งที่ส่งผลให้ลดกกําลังไฟฟ้าได้ด้มากแต่ควร
ตรววจสอบความดดันในการสู บส่สงนํ้าให้แน่ ใจจว่าไม่ต่าํ กว่าที่ตอ้ งการและต้องแน่ ใจว่าจจะไม่มีการปรัรับเพิ่มอัตรา
การรไหลของนํ้า โดยทํ
โ าการตรววจวัด กระแสไไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และตัวประกอบกําลังั ไฟฟ้า ก่อนแและหลังการ
ลดขขนาดใบพัด เพืพื่อนําไปวิเคราาะห์หาพลังงาานไฟฟ้าที่ลดลลง รวมทั้งทําการตรวจสอบค
ก
คุณลักษณะขอองเครื่ องสู บ
นํ้าจจากผูผ้ ลิตเพื่อดูวา่ ควรลดขนนาดลงเท่าใดถึงงจะได้อตั รากาารไหลและความดันตามต้องงการ
4. สสภาพก่ อนปรับปรุ
บ ง
เครื่ องสู บนํ้าใช้กระแสไฟฟ้
ร
า 800 Amp แรงดดัน ไฟฟ้า 3880 Volts และตัวประกอบกกําลัง (PF) 0.85
0 คิดเป็ น
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ 44.8
4 kW ใบพั
พัดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางง ( ) 19.8 ซมม

รู ปที่ 6.122-11 แสดงใบพพัดเครื่ องสู บนํน้ าขนาด 19.8 ซม
ซ ก่อนปรับปปรุ ง
5.สภาพหลังปรับปรุง
เครื่ องสู บนํ้าใช้กระแสไฟฟ้
ร
า 66 Amp แรงดดันไฟฟ้า 3880 Volts และะตัวประกอบกกําลัง (PF) 0.85
0 คิดเป็ น
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ 36.9
3 kW ใบพั
พัดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางง ( ) 18.5 ซมม
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ตอนที่ 2 บททีที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลัลงงานสําหรับเครื่องสู บนํา้

รู ปที
ป ่ 6.12-12 แสสดงใบพัดเครื่ อองสู บนํ้าขนาดด 18.5 ซม หลังปรั
ง บปรุ ง
6.การวิเคราะห์ ทางเทคนิิค
IP1 คือ กกระแสไฟฟ้ามอเตอร์
ม
เครื่ องสูสู บนํ้าเทอร์ไบน์ ก่อนปรับปรุ
ป ง = 80.00 Amp.
IPP2 คือ กระแแสไฟฟ้ามอเตออร์เครื่ องสู บนํ้าาเทอร์ไบน์ หลั
ห งปรับปรุ ง = 66.0 Ammp.
V คือ แรงดันั ไฟฟ้าของมอเตอร์เครื่ องสูสู บนํ้าเทอร์ไบนน์ ที่ใช้งาน = 380 Voltts.
PFF คือ เพาเวออร์แฟคเตอร์ของมอเตอร์เครืรื่ องสู บนํ้าเทอร์ไบน์ ที่ใช้งานน = 0.85
h คือ จํานวนนชัว่ โมงทํางานน = 24 ชั่วโมงต่อวัน
d คือ จํานวนนวันทํางานต่อปี
อ = 365 วันต่อปี
พลลังงานไฟฟ้าที่ลดลง = (กําลั
า งไฟฟ้าก่อนนปรับปรุ ง – กําลั
า งไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง) x h x d
3  V  IP 1  PF
กําาลังไฟฟ้าก่อนปรั
น บปรุ ง
=
1000
3  3800  80  0.85
=
1000
1
44.8
=
kW
3  V  IP 2  PF
กําาลังไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง
=
1000
3  380  60  0.85
=
10000
=
36.9
kW
พพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
=
(44.8 – 36.9) x 24 x 365
kWh/ปี
=
49,204
คิิดเป็ นเงินที่ประหยั
ร ดได้
=
49,204 x 2.77
2
191,695
บาท/ปี
=
7. การวิเครราะห์ ผลตอบแแทนการลงทุน
เงิงินลงทุน
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้
ง
า
ระะยะเวลาคืนทุน

=
=
=

ดําเนินการเอง
191,695
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บาท
บาท/ปี
ปี

คูมื่ มอผู้รับผิดชอบด้ าานพลังงาน (โรงงงาน) พ.ศ. 2562

กรณี
ณีศึกษาที่ 7: การติ
ก ดตั้งระบบบ VSD ให้ เครืรื่ องสู บจ่ ายนํา้ อ่ออนและเครื่ องสู
ง บจ่ ายนํา้ ROO
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
สถาานประกอบกาารติดตั้งเครื่ องสู
ง บนํ้าอ่อนข นาดพิกดั 7.5 kW จํานวน 3 ตัว โดยเปิ ดดใช้งานพร้อมกันทั้ง 3 ตัว
ทํางงาน 24 ชม./วัน 300 วัน/ปี นํ้ าํ อ่อนที่ได้นาํ ไไปผสมกับนํ้านม และใช้ในกระบวนการลล้างทําความสะอาดเครื่ อง
ผสมม ซึ่ งมีความต้อ้ งการใช้น้ าํ อ่อนไม่คงที่ แลละติดตั้งเครื่ องสู
ง บนํ้า RO ขนนาดพิกดั 5.5 kkW จํานวน 2 ตัว โดยเปิ ด
ใช้งงานพร้อมกันทัท้ ง 2 ตัว ทํางานน 24 ชม./วัน 300 วัน/ปี นํ้า RO ที่ได้นาํ ไปผสมกั
ไ
บนํ้าานม ซึ่ งมีความมต้องการใช้
นํ้า RRO ไม่คงที่

รู ปที่ 6.12--13 แสดงเครื่ องสู
ง บนํ้าที่ใช้ในนการส่ งจ่ายระบบบนํ้าอ่อนให้กักบั เครื่ องจักรในนกระบวนการผลิต

รู ปที่ 6.12--14 แสดงเครื่ องสู
อ บนํ้าที่ใช้ในนการส่ งจ่ายระบบบนํ้า RO ให้กักบเครื่ องจักรในนกระบวนการรผลิต
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
กระะบวนการผลิตมีความต้องการรใช้น้ าํ อ่อนและะนํ้า RO ในปริ มาณที่เปลี่ยนแแปลงตลอดเวลลาซึงเดิมทําการรควบคุมโดย
การเปิ ด-ปิ ด เมื่อคววามดันได้ตามตต้องการ
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
ในกกรณี ที่อตั รากาารไหลของนํ้าเปลี่ยนแปลงตตลอดเวลานั้นการใช้ VSD ลดรอบมอเตออร์ ในขณะที่ตองการอั
อ้
ตรา
การรไหลตํ่าจะส่ งผลให้เกิดการรประหยัดพลังงงานไฟฟ้าที่ใช้
ใ ขบั เครื่ องสูบนํ
บ ้ าได้ โดยทํทําการตรวจวัดและบั
ด
นทึก
พลังงงานไฟฟ้าที่ใช้
ใ และอัตรากาารไหลของนํ้า ก่อนและหลังการติดตั้ง VSD เป็ นเวลา 7 วัน เพื่อนําไปใช้วิเคราะห์
ผลกการประหยัดพลั
พ งงาน
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ตอนที่ 2 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเครื่ องสู บนํา้

4. สภาพก่ อนปรับปรุง
ตรวจวัดและบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าและอัตราการไหลเป็ นเวลา 7 วัน สรุ ปได้ดงั นี้ เครื่ องสู บนํ้าอ่อนใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าเฉลี่ย 680.14 kWh/day อัตราการไหลของนํ้าเฉลี่ย 2,165.86 m3/day มีดชั นี การใช้พลังงาน 0.314
kWh/m3 และเครื่ องสู บนํ้า RO ใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ย 82.00 kWh/day อัตราการไหลของนํ้าเฉลี่ ย 160.78
m3/day มีดชั นีการใช้พลังงาน 0.51 kWh/m3
ตารางที่ 6.12-2 รายละเอียดผลการบันทึกการใช้พลังงานจากมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ปั๊มนํ้าอ่อน
Date
24/4/2006
25/4/2006
26/4/2006
27/4/2006
28/4/2006
29/4/2006
30/4/2006
ค่ าเฉลีย่

ไฟฟ้ าทีใ่ ช้
kWh/day
650
668
717
714
774
553
685
680.14

ปริมาณนํา้ อ่ อน
m3/day
2,177
2,261
2,416
2,135
2,219
2,151
1,802
2,165.86

kWh/m3
0.299
0.295
0.297
0.334
0.349
0.257
0.380
0.314

ตารางที่ 6.12-3 แสดงรายละเอียดผลการบันทึกการใช้พลังงานจากมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์เครื่ องสู บนํ้า RO
Date
24/4/2006
25/4/2006
26/4/2006
27/4/2006
28/4/2006
29/4/2006
30/4/2006
ค่ าเฉลีย่

ไฟฟ้ าทีใ่ ช้
kWh/day
82
83
90
78
81
79
81
82.00

ปริมาณนํา้ อ่ อน
m 3/day
169
164
199
151
205
102
136
160.78
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kWh/m 3
0.485
0.508
0.452
0.516
0.395
0.775
0.696
0.510

คูมื่ มอผู้รับผิดชอบด้ าานพลังงาน (โรงงงาน) พ.ศ. 2562

5.สภาพหลังปรับปรุง
ระบบบนํ้าอ่อนทําการติดตั้ง VSD 1 ชุ ด คว บคุมการทํางาานของเครื่ องสสู บ 2 ตัว โดย มี Pressure Transmitter
ตรววจจับแรงดันนํ้า และส่ งสัญญาณ
ญ 4-20 mAA มาที่ VSD เพืพื่อให้มีการคววบคุมเครื่ องสู บบนํ้าได้ตามคววามต้องการ
ของงโหลด ส่ วนเคครื่ องสู บนํ้าอีกตัวจะเปิ ดใช้ช้งานเต็มพิกดั ของเครื่ องสูบนํ
บ ้ า ทําการตตรวจวัดและบบันทึกค่าได้
พลังงงานไฟฟ้าเฉลีลี่ย 188.29 kWh/day
k
อัตรราการไหลของงนํ้าเฉลี่ย 2,0226.46 m3/dayy มีดชั นี การรใช้พลังงาน
0.0993 kWh/m3
ระบบบนํ้า RO ปรั บปรุ งโดยติดตั้ง VSD 1 ตัว ควบคุคุมการทํางานของเครื่ องสู บบนํ้า 2 ตัว โดยยมี Pressure
Trannsmitter ตรวจจจับแรงดันนํ้า และส่ งสัญญาณ 4-20 mA มาที
ม ่ VSD เพือให้
อ่ มีการควบ คุมเครื่ องสู บนํน้ าให้จ่ายนํ้า
ได้ตตามความต้องกการของโหลดด ทําการตรววจวัดและบันทึกค่าได้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 30.28 kWhh/day อัตรา
การรไหลของนํ้าเฉฉลี่ย 181.26 m3/day มีดชั นี การใช้พลังงาาน 0.167 kWhh/m3

รู ปที่ 6.122-15 แสดงการรติดตั้ง VSD คควบคุมระบบเเครื่ องสู บจ่ายนนํ้าอ่อนและเครืรื่ องสู บจ่ายนํ้า RO
ตารางที่ 6.12-4 แสดงรายละเอียดผลการบันั ทึกการใช้พลัลงงานจากมิเตอร์
ต ไฟฟ้าและมิมิเตอร์เครื่ องสูสู บนํ้าอ่อน
Datee
28/8/20006
29/8/20006
30/8/20006
31/8/20006
1/8/2006
2/8/2006
3/8/2006
ค่ าเฉลีลีย่

ไฟฟ้ าาทีใ่ ช้
kWh//day
15 2
19 2
27 1
15 0
21 0
18 1
16 2
188..29

ปริมาณนํ
ม า้ อ่ อน
m 3/day
2,110
2,251
2,277
2,163
2,292
2,109
984
2,026.46
2
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kWh/m 3
0.072
0.085
0.119
0.069
0.092
0.086
0.165
0.093

ตอนที่ 2 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเครื่ องสู บนํา้

ตารางที่ 6.12-5 แสดงรายละเอียดผลการบันทึกการใช้พลังงานจากมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์เครื่ องสู บนํ้า RO
Date
14/8/2006
15/8/2006
16/8/2006
17/8/2006
18/8/2006
19/8/2006
20/8/2006
ค่ าเฉลีย่

ไฟฟ้ าทีใ่ ช้
kWh/day
30
31
31
30
33
28
29
30.28

ปริมาณนํา้ อ่ อน
m 3/day
116
160
234
203
226
192
138
181.26

kWh/m 3
0.259
0.194
0.132
0.148
0.146
0.146
0.210
0.167

6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
มาตรการติดตั้งระบบ VSD ให้ เครื่ องสู บจ่ ายนํา้ อ่อน
ปริ มาณนํ้าที่ใช้เฉลี่ยก่อนการปรับปรุ ง 1,955 m3/วัน ระบบทํางาน 300 วันต่อปี
ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า
= (kWh/m3PRE – kWh/m3POST) x ปริ มาณนํ้าเฉลี่ยต่อวัน x
วันทํางานทั้งปี
= (0.314 – 0.093) x 1,955 x 300
= 129,684.34
kWh/ปี
เงินที่ประหยัดได้
= ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า x ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
= 129,684.34
= 355,335.10
บาท/ปี
มาตรการติดตั้งระบบ VSD ให้ เครื่ องสู บจ่ ายนํา้ RO
ปริ มาณนํ้าที่ใช้เฉลี่ยก่อนการปรับปรุ ง 158 m3/วัน ระบบทํางาน 300 วันต่อปี
ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า =
(kWh/m3PRE – kWh/m3POST) x ปริ มาณนํ้าเฉลี่ยต่อวัน x
วันทํางานทั้งปี
=
(0.510 – 0.167) x 158 x 300
= 16,240.98
kWh/ปี
เงินที่ประหยัดได้ = ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า x ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
= 16,240.98 x 2.74
= 44,500.30
บาท/ปี
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7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
มาตรการติดตั้งระบบ VSD ให้ เครื่ องสู บจ่ ายนํา้ อ่ อน
เงินลงทุน
=
69,051
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า = 355,335.10
ระยะเวลาคืนทุน
=
69,051/355,335.10
=
0.19
มาตรการติดตั้งระบบ VSD ให้ เครื่ องสู บจ่ ายนํา้ RO
เงินลงทุน
=
62,559
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า =
44,500.30
ระยะเวลาคืนทุน
=
62,559/44,500.30
=
1.41

บาท
บาท/ปี
ปี
บาท
บาท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 8: การติดตั้งระบบ Step Control ควบคุมเครื่ องสู บนํา้ เย็นทีส่ ่ งให้ เครื่ องจักรในกระบวนการผลิต
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการติดตั้งเครื่ องสู บนํ้าเย็นเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 2 วงจร โดยวงจรที่1 ใช้ในกระบวนการ
ผลิตสําหรับอาคาร 1 มีการติดตั้งเครื่ องสู บนํ้าเย็นจํานวน 5 ชุด ขนาดพิกดั 11 kW จํานวน 2 ชุดและขนาดพิกดั
7.5 kW จํานวน 3 ชุด ส่ วนวงจรที่2 ใช้ในการปรับอากาศและกระบวนการผลิต สําหรับอาคาร2 มีการติดตั้ง
เครื่ องสู บนํ้าเย็นจํานวน 5 ชุด ขนาดพิกดั 11 kW จํานวน 2 ชุดและขนาดพิกดั 18.5 kW จํานวน 3 ชุด โดยเครื่ อง
สู บนํ้าทั้งสองวงจรมี การควบคุ มการเปิ ดใช้งานในจํานวนที่ เหมาะสมกับปริ มาณการใช้น้ าํ ที่ เปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลาโดยเจ้าหน้าที่
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การควบคุมการเปิ ด/ปิ ด เครื่ องสู บนํ้าในจํานวนที่เหมาะสมกับภาระการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยใช้คน
นั้นมีความเที่ยงตรงตํ่า ซึ่ งในบางครั้ งมีการเดิ นเครื่ องสู บนํ้าทั้งหมดเพื่อรองรั บโหลดไว้ตลอดเวลาทําให้ตอ้ ง
สู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้า
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงในการเดินจํานวนเครื่ องสู บนํ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้น้ าํ เย็นของกระบวนการ
ผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทําการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิ ด/ปิ ด เครื่ องสู บนํ้าอัตโนมัติ Step Control โดย
ใช้สัญญาณความดันนํ้าที่ส่งไปใช้งานมาควบคุมจํานวนการเดิ นเครื่ องสู บนํ้าให้เหมาะสมตลอดเวลา โดยทําการ
บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า ก่อนและหลังการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ผลการ
ประหยัดพลังงานและอัตราผลตอบแทนการลงทุน
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4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
ก่อนติดตั้งออุปกรณ์ควบคุคุมการเปิ ด/ปิ ด เครื่ องสู บนํ้าาเย็นมีการใช้พลั
พ งงานไฟฟ้าเฉลี่ย 1,318.1 3 kWh/วัน และ
กําลังไฟฟ้าาเฉลี่ย 54.92 kW
k
ตารางที่ 6.12--6 ผลการตรวจจวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้หมดดของเครื่ องสูบนํ
บ ้ าเย็นก่อนปรรับปรุ ง
วัน/เดือน/ปี
พลังงานไฟฟ้ า (kW
Wh/day)
กําลังไฟฟ้ าเฉลีย่ (kkW)
10/2/2006
1,613.57
67.23
11/2/2006
1,022.68
42.61
เฉลีย่
1,318.13
54.92

รู ปที
ป ่ 6.12-16 การตรวจวัดพลังงงานไฟฟ้าก่อนติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
5.สภาพหลัลังปรับปรุง
หลังจากติดดตั้งอุปกรณ์ควบคุ
ว มการเปิ ด//ปิ ดเครื่ องสู บนนํ้าเย็นอัตโนมัตั ิ Step Conntrol เครื่ องสู บบนํ้าเย็น มีการใช้
า
พลังงานไฟฟฟ้าเฉลี่ย 1,234.18 kWh/วัน และกําลังไฟฟฟ้าเฉลี่ย 51.42 kW
ตารางที่ 6.12--7 ผลการตรวจจวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้หมดดของเครื่ องสูบนํ
บ ้ าเย็นก่อนปรรับปรุ ง
วัน/เดือน/ปี
4/3/2006
5/3/2006
เฉลีย่

พลังงานไฟฟ้ า (kW
Wh/day)
1,456.51
1,011.85
1,234.18
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กําลังไฟฟ้ าเฉลีย่ (kkW)
60.69
42.16
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รู ปที่ 6.12-117 แสดงการตรวจวัดหลังกาารปรับปรุ งเครืรื่ องจ่ายนํ้าให้กักบั เครื่ องจักรใในกระบวนการรผลิต
6. กการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ระบบทํางาน
า 300 วันต่อปี
ผลประหหยัดพลังงานไฟฟ้า

เงินที่ประหยั
ร ดได้

7. กการวิเคราะห์ ผลตอบแทนการ
ล
รลงทุน
เงินลงทุน
ด าพลังงานไฟฟฟ้า
ประหยัดค่
ระยะเวลลาคืนทุน

=
=
=
=
=
=

(kW
Wh/dayPRE – kW
Wh/dayPOST) x วันทํางานทั้งปี
(1,3318.13 – 1,234.18) x 300
25,1184.39
kWh/ปี
ผลปประหยัดพลังงานไฟฟ้า x ค่าไไฟฟ้าเฉลี่ย
25,1184.39 x 2.74
69,0005.24
บาท/ปี

=
=
=
=

4000,000
บาท
69,0005.24
บาท/ปี
4000,000 /69,005.224
5.800
ปี

6-89

ตอนที่ 2 บททีที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลัลงงานสําหรับเครื่องสู บนํา้

กรณีศึกษาที่ 9 : การปิ ดหหอระบายความมร้ อนและเครื่ อองสู บนํา้ ทีใ่ ช้ ระบายความร้
ร
อนเครื
อ ่ องจักรช่ช่ วงพักกลางวัน
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ท่อไอเสี ยยรถยนต์ ในช่วงเวลาพั
ว
ก (ดังตาราง)
ง
พนัก งานไม่ได้ทาํ งาน
ง
และเครื่ องจจักรหยุดทํางาาน แต่มอเตอร์์ หอระบายควาามร้อนขนาด 55 kW จํานววน 1 ตัว ซึ่ งรระบายความร้้อน
ให้กบั เครื่ อองจักรในไลน์ Assembly แลละมอเตอร์ เครื่ อองสู บนํ้าที่ใช้ในหอระบายค
ใ
ความร้อนขนา ด 11 kW จํานวน
น
4 ตัว ยังทํางานอยู่
ลําดับ
1
2
3
4

เวลาาพัก
24:00 - 01:00
12:00 - 13:00
17:00 - 17:30
19:00 - 20:00
รวม

จํานวนชั
า
่วโมง
1
1
0.5
1
3.5

2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
เนื่ องจากเคครื่ องจักรไม่ได้มีการทํางานนในช่ วงพักเว ลากลางวันแลละกลางคืน จึงไม่
ง จาํ เป็ นต้อ งเปิ ดมอเตอร์์ หอ
ระบายความร้อน และมออเตอร์ เครื่ องสูบนํ้าที่ใช้ในห อระบายความมร้อน เพื่อระบบายความร้อนใให้กบั นํ้าหล่อเย็
เน
เครื่ องจักร

รู ปปที่ 6.11-18 มอเตอร์
ม
หอระบายความร้อน

รู ปที่ 6.11-19 มอเตอร์เครื่ อองสู บนํ้า

3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ให้โรงงานอ่านค่าพลังไฟฟฟ้าในช่วงเวลลาพักจากเครื่ อองบันทึกการใชช้พลังไฟฟ้าทีโรงงานมี
่โ
อยู่ จ ากนั้นให้โรงงงาน
กําหนดเวลลาการเปิ ด-ปิ ดมอเตอร์
ด
หอผึผึ่ งเย็น และมอ เตอร์ เครื่ องสู บนํ
บ ้ าที่ใช้ในหอผึ่งเย็น แล้ล้วติดประกาศศให้
พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
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4. สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง
พนักั งานได้ปิดมออเตอร์หอผึ่งเย็นและเครื
น
่ องสู บบนํ้าที่ใช้ในหอผึผึ่งเย็น จะทําใหห้ลดการใช้พลังงไฟฟ้าลงได้ 70.5 kW
หมาายเหตุ
โรงงานมีการรบันทึกค่าพลังงไฟฟ้าของมออเตอร์หอผึ่งเย็น และเครื่ องสูสู บนํ้าที่ใช้ในหหอผึ่งเย็น
แบบต่อเนื่อง (Real Time) แสดงได้ดงั รู ป

รู ปทที่ 6.11-20 หลังั ปรับปรุง
5. กการวิเคราะห์ ผลตอบแทนการ
ล
รลงทุน
พลังงานนไฟฟ้าที่ประหหยัด =
=
=
จํานวนเงิินที่ประหยัด
=
=

พลังไฟฟ้าขอองมอเตอร์ x ชัว่ โมงการปิ ดตต่อวัน x วันทํางานต่
า อปี
70.5 x 3.5 x 250
kWh/ปี
kWh/ปี
61,687.50
บาท/ปี
61,687.50 x 2.88
บาท/ปี
177,660
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กรณีศึกษาที่ 10 : การเลือกเดินปั๊มนํา้ ชุ ดทีม่ ีประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการมีการติดตั้งใช้งานปั๊ มนํ้าและมอเตอร์ ไฟฟ้ าเพื่อใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสี ย ซึ่ งประกอบด้วย
มอเตอร์ ไฟฟ้าในบ่อเติมอากาศ จํานวน 11 ชุด และปั๊ มนํ้าปรับ PH นํ้า จํานวน 3 ชุด มีการเดินใช้งานเฉลี่ย
ประมาณ 20 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี ปกติจะมีการสลับการเดินใช้งาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดมอเตอร์ ไฟฟ้าในบ่อเติมอากาศและปั๊ มนํ้าปรับ pH พบว่าพลังไฟฟ้าที่ใช้ของมอเตอร์ แต่ละชุดที่
มีขนาดติดตั้งเท่ากันเมื่อวัดพลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริ งมีความแตกต่างกัน ซึ่ งโดยปกติมอเตอร์ ไฟฟ้ามีการสลับการ
เดินใช้งานเพื่อลดภาระการทํางาน และบางส่ วนมีการปิ ดการใช้งานในบางช่วงเวลา และการใช้พลังไฟฟ้าใน
มอเตอร์และปั๊มนํ้ามีรายละเอียดดังนี้
บ่ อเติมอากาศ
เลขเครื่ อง
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
ปรับ pH
No.1
No.2
No.3

พิกดั (kW) แรงดัน (V) กระแส (A)
15
372
22.6
15
379
21.9
7.46
378
16.4
7.46
378
14.2
7.46
381
14.7
7.46
384
14.4
7.46
383
14.9
3.73
381
7.3
3.73
378
8.47
3.73
376
8.54
3.73
383
7.08

-

378
379
379

13.3
11.6
13.9

6-92

PF
0.87
0.86
0.86
0.88
0.86
0.85
0.85
0.86
0.86
0.87
0.84

พลังไฟฟ้ า (kW)
12.67
12.36
9.23
8.18
8.34
8.14
8.40
4.14
4.77
4.84
3.95

0.76
0.67
0.64

6.62
5.10
5.84

คูมื่ มอผู้รับผิดชอบด้ าานพลังงาน (โรงงงาน) พ.ศ. 2562

รู ปที่ 6.11-21 ปั๊ มนํ้าแและมอเตอร์ไฟฟ้
ฟ าที่ใช้ในระบบบบําบัดนํ้าเสีสี ย
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
เลือกเดินชุดที่ใช้พลั
พ งไฟฟ้าตํ่าสดเป็
สุ นหลัก แททนการเดินสลับั ไปมา
4. กการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ปั๊มนํ้าและะมอเตอร์บ่อบําบั
า ดเดินใช้งานนคิดเป็ น
= 20
hour/dday
จํานวนวันใช้
น งานใน 1 ปปี
= 350
day/yyear
= 20x 3500
hour/yyear
= 7,000
ค่าพลังงานนไฟฟ้าต่อหน่วย
= 3.28
Baht/kWh
พลังไฟฟ้าปั
า ๊มนํ้าและมออเตอร์บ่อบําบัดดก่อนจัดการเดิดินเฉลี่ย
= 8.46 + 44.42 + 5.85
kW
= 18.73
า ๊มนํ้าและมออเตอร์บ่อบําบัดดหลังจัดการเดิดินเฉลี่ย
พลังไฟฟ้าปั
= 8.27 + 44.04 + 5.10
= 17.41
kW
า
่ลดลง
พลังไฟฟ้าของระบบที
= 18.73 - 117.41
= 1.32
kW
พลังงานไฟฟฟ้าลดลงหลังั ปรับปรุ ง
= 1.32 x 77,000
= 9,240.000
kWh//year
ค่าใช้จ่ายด้ด้านพลังงานทีลดลง
่
= 9,240.000 x 3.28
= 30,307.220
Baht/year
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กรณีศึกษาที่ 11 : การเปลีย่ นปั๊มและมอเตอร์ ในระบบนํา้ หล่ อเย็นกระบวนการผ
ก
ลิตของโรงงานน
1.ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
โรงงานมีกการใช้ปั๊มทํางานตลอด 24 ชัว่ โมงในการรหล่อเย็นในกกระบวนการผผลิ ตในอัตราทีที่ เหมาะสมแลละมี
เสถียรภาพในการใช้งานที่ดีเพื่อให้ประะสิ ทธิภาพการรผลิตดีอย่างสมมํ่าเสมอ
2.ปัญหาขอองอุปกรณ์ /ระบบบก่ อนปรับปรุ
ปง
ปั๊ มและมอเตอร์ ตวั เดิมขอองโรงงานมีสภาพเก่
ส
าและชํชํารุ ดบ่อยมากรรวมทั้งมีเสี ยงดดัง จากการตรรวจวัดพบว่าปัั๊ มมี
การใช้พลังงงานสู ง

รูปที
ป ่ 6.11-22 ปั๊ มมนํ้าก่อนทํากาารเปลี่ยน
3.แนวคิดแและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการเปลี่ยยนปั๊ มและมอเตอร์ชุดใหม่ให้มีประสิ ทธิภภาพสู งขึ้น
4.สภาพหลัลังปรับปรุง
ปั๊มนํ้าชุดใหหม่มีอตั ราการรไหลเท่าเดิม และพบว่
แ
ามีปริรมาณไฟฟ้าที่ใช้
ใ ลดลงมาก

รูปที
ป 6่ .11-23 ปั๊ มมนํ้าหลังทํากาารเปลี่ยน

5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิิค
ก่อนทําการรเปลี่ยนวัดพลังั ไฟฟ้าที่มอเตตอร์ได้เท่ากับ =
หลังทําการรเปลี่ยนวัดพลังั ไฟฟ้าที่มอเตตอร์ได้เท่ากับ =
เวลาทํางานนของปั๊ม ทํางาาน 24 ชัว่ โมง/ววัน 365 วัน//ปี
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70 kW
49.1 kW

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.71 บาท/kWh
พลังงานที่ประหยัดได้
คิดเป็ นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

= (70-49.1) x 24 x 365
=
183,084
kWh/ปี
=
183,084 x 2.71
=
496,157.64
บาท/ปี

6.การวิเคราห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= 120,000
บาท
ระยะเวลาคืนทุน = 120,000/496,157.64
= 0.242
ปี

6-95

ตอนที่ 2 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเครื่ องสู บนํา้

สรุปเนื้อหาวิชา
1. ประเภทของปั๊ม (ตามลักษณะการขับดันของเหลวในปั๊ม)
1.1 ปั๊มแบบปริมาตรแทนทีเ่ ชิงบวก (Positive Displacement) เป็ นปั๊มที่ตอ้ งการความดันสู ง อัตราการไหลไม่
มากนัก ได้แก่ ปั๊มแบบลูกสู บ และ ปั๊มแบบโรตารี่
1.2 ปั๊มแบบไคเนติกส์ (Kinetic or Non- Positive Displacement) เป็ นปั๊มที่ตอ้ งการอัตราการไหลสู ง แต่
ความดันไม่มากนัก
 ปั๊มแบบแรงเหวีย่ ง (Centrifugal Pump)
อาศัย การหมุ น ของใบพัด ให้เ กิ ด แรงเหวี่ ย งของนํ้า ผ่า นใบพัด ส่ ง ออกไปทางท่ อ จ่ า ย โดยนํ้า จะไหลเข้า ใน
แนวตั้งฉากกับใบพัดของปั๊ม และนํ้าไหลออกจากใบพัดตามแนวรัศมีของใบพัด
 ปั๊มแบบไหลตามแนวแกน (Axial Flow Pump)
ปั๊ มนํ้าแบบนี้ ของไหลจะไหลในแนวแกนของเพลาขับ สามารถใช้ได้กบั ของไหลที่มีสารแขวนลอยปะปนมา
ด้วย ส่ วนใหญ่แล้วจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องการเฮดความดันตํ่า ๆ แต่มีอตั ราการไหลสู ง
 ปั๊มแบบไหลผสม (Mixed Flow Pump)
ปั๊ มนํ้าแบบนี้จะทําให้ของไหลมีการไหล ทั้งในแนวแกนและในแนวรัศมีของใบพัด ซึ่ งจะทําให้เกิดแรงในแนว
รัศมีและแรงในแนวแกนขึ้น ซึ่ งจะช่วยในการขับดันของไหล นิยมใช้กบั งาน ซึ่ งต้องการเฮดความดัน ตํ่า ๆ แต่
มีอตั ราการไหลสู ง
1.3 ปั๊มแบบพิเศษ (Special Pump) เป็ นปั๊มที่มีการออกแบบใช้งานในลักษณะพิเศษต่างๆ
2. เฮดสู ญเสี ยของนํา้ ในท่ อ (Head Loss) แบ่ งได้ ออกเป็ น 2 ส่ วน
• การเสี ยเฮดความฝืด (Major Loss, HLf)
• การเสี ยเฮดเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์ (Minor Loss, HLe)
3. เฮดของระบบ (System Head Curve)
เฮดของระบบ (TDH) = เฮดความดัน + เฮดสถิตย์ + เฮดการสู ญเสี ยรวม
4. กําลังไฮดรอลิก
PH 

  Q  TDH
1000



= นํ้าหนักจําเพาะของเหลว (N/ m3) [= ×g]
Q
= อัตราการสู บของปั๊ม (m3/s)
TDH = เฮดรวมของปั๊มหรื อ Total Dynamic Head (m)
5. ประสิ ทธิภาพของระบบปั๊มหรื อพัดลม


P
 out  100%  
 
system E  I
pump / fan
ต้น
ส่ ง
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6. กฎความคล้ ายของปั๊มหรื อพัดลม
(เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดมีขนาดคงที่)
Q1 rpm1

Q2 rpm2

TDH1  rpm1 


TDH 2  rpm2 

2

bhp1  rpm1 


bhp2  rpm2 

3

สมการทั้งสาม ใช้ได้กบั ปั๊มแบบ Centrifugal ทุกประเภท และใช้ได้กบั พัดลมทุกประเภท
7. แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในระบบปั๊ม
1. การลดอัตราการไหล
• อัตราการไหลคงที่
- เปลี่ยนขนาดใบพัด
• อัตราการไหลเปลี่ยนแปลง
- หรี่ วาล์ว
- ปรับความเร็ วรอบของปั๊ม
2. การบํารุ งรักษา
3. การดัดแปลงอุปกรณ์
8. เงื่อนไขการใช้ ปั๊มนํา้ ทีป่ รับความเร็วรอบเพื่อให้ เกิดการประหยัดมากทีส่ ุ ด
• ถ้าปั๊มนํ้าเดินเครื่ องด้วยอัตราการไหลที่นอ้ ยกว่า 100% อยูเ่ สมอ แสดงว่าปั๊มนํ้ามีขนาดใหญ่เกินไป
• ดังนั้น การเลือกเครื่ องสู บที่มีขนาดเล็กลงหรื อปรับแต่งใบพัดให้มีขนาดเล็กลงอาจจะเป็ นทางเลือกที่
เหมาะสมกว่าการใช้ VSDโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ามีความต้องการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
9. การบํารุงรักษาทีช่ ่ วยส่ งเสริมการประหยัด
• การทําความสะอาดตัวกรองที่บริ เวณท่อทางเข้าของปั๊มอย่างสมํ่าเสมอ
• การตรวจสอบวาล์วกันการไหลย้อนกลับ (Check Valve) อย่างสมํ่าเสมอ
• การซ่อมแซมรอยรั่วต่างๆ
10. การดัดแปลงแก้ ไขอุปกรณ์ หรื อการเดินเครื่ อง
• การเคลือบผิวภายใน
• การเปลี่ยนขนาดของใบพัด
• การใช้ปั๊มนํ้าที่มีขนาดเล็กลง
• การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู ง
11. การใช้ ปั๊มนํา้ ทีม่ ีขนาดเล็กลงจะคุ้มค่ า ถ้ า
• ปั๊มมีขนาดใหญ่เกินกว่าภาระสู งสุ ดของปั๊มนํ้ามาก
• ปั๊มนํ้ามีประสิ ทธิภาพน้อยกว่า 80% ณ ระดับของภาระโหลดสู งสุ ด
• มีการใช้พลังงานสู ง นัน่ คือ เมื่อปั๊มนํ้าขนาดใหญ่เดินเครื่ องเป็ นระยะเวลานาน
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บทที่ 7
การอนุรักษ์พลังงานนสํ าหรับพั
บ ดลม
C
ation for Fan)
(Ennergy Conserva
ควาามสํ าคัญของเนนื้อหาวิชา
พัดลลมเป็ นอุปกรณ
ณ์ที่ช่วยให้เกิดการไหลของอ
ด
อากาศ ปั จจุบับนั พัดลมเป็ นอุอปกรณ์ที่มีใช้โโดยทัว่ ไปในโโรงงานและ
อาคคาร อาทิ พัดลมมในระบบระบบายอากาศ พัดดลมในระบบจ่จ่ายลมเย็นภายในอาคาร พัดลลมทํางานโดยยใช้พลังงาน
ไฟฟฟ้า ความรูรู ้และความเข้าใจเกี
า ่ยวกับปั จจจัยที่มีผลต่อประสิ
ป ทธิ ภาพพพลังงานของพพัดลม จะช่วยให้ทราบถึง
แนววทางในการใช้ช้งานและบํารุ งรั
ง กษาพัดลมออย่างถูกวิธี จะะทําให้ประหยัดั ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์์
1. ทราบชนินิดและหลักการทํางานของพัพัดลม
2. ทราบปัจจั
จ ยที่มีผลต่อประสิ
ป ทธิภาพพพลังงานของพัดลม
ด
3. ทราบวิธีการสํารวจและประเมินประะสิ ทธิภาพพลังงานของพั
ง
ดลม
4. สามารถปประเมินประสิสิ ทธิภาพพลังงานของพัดลมจากตัวอย่างข้อมู
อ ลการสํารวจจ
5. ทราบแนนวทางการอนุรัรกั ษ์พลังงานของพัดลม
ล
7.1 ความรู้ เบื้องต้้ นเกีย่ วกับพัดลม
พัดลลมเป็ นอุปกรณ
ณ์ที่ใช้ในการบบังคับอากาศใให้เคลื่อนที่ดว้ ยความกดดันตํต่าๆ พัดลมทีที่ ใช้ในงานวิศวกรรมส่
ว
วน
ใหญ
ญ่จะใช้ในงานนอบแห้งวัสดุทางการเกษตร
ท
การระบายอาากาศ การทําความเย็น การรลําเลียง การใหห้ความร้อน
เป็ นนต้น
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การกําหนดความหมายของคําว่า Fan และ Blower บางครั้งมักจะใช้สบั สนกันอยูเ่ สมอๆ ดังนั้น สมาคมวิศวกร
เครื่ องกลแห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) จึงได้กาํ หนดความแตกต่างของ
อุปกรณ์ท้ งั สอง ดังนี้
 แฟน (Fan) ใช้เรี ยกอุปกรณ์ที่ทาํ งาน ณ ความดันที่น้อยกว่ า 1 เมตรนํา้ หรื อ 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (lb/in2)

หรื อ 27.7 นิ้วของนํ้า หรื อ 1,000 มิลลิเมตรนํ้า อุปกรณ์ในประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรี ยกว่า Centrifugal
Fans, Fan และ Exhausters
 โบลวเวอร์ (Blower) ใช้เรี ยกอุปกรณ์ที่ทาํ งาน ณ ความดันที่มากกว่ า 1 เมตรนํา้ จนถึง 10 เมตรนํา้
ในกรณี ที่ตอ้ งการสร้างอัตราการไหลของลมที่ความดันสู งกว่ า 1 บาร์ หรื อ 10 เมตรนํา้ จะต้องใช้อุปกรณ์ที่
เรี ยกว่า เครื่ องอัดอากาศ (Air Compressor)
7.2 ประเภทของพัดลม

พัดลมมีหลายชนิ ด ปั จจุบนั ได้มีการจัดแบ่งประเภทของพัดลมหลายรู ปแบบ และมีการเรี ยกชื่ อแตกต่างกัน
ออกไปมากมาย การจัดประเภทของพัดลมสามารถแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศ จะแบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ พัดลมแบบหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Flow Fan) และแบบพัดลมอากาศไหลตามแนวแกน (Axial
Flow Fan) ซึ่งพัดลมแต่ละประเภทสามารถแบ่งออกเป็ นชนิดย่อยๆ ได้ดงั นี้
ประเภทของพัดลม แบ่ งตามลักษณะการเคลื่อนทีข่ องอากาศ เป็ น 2 ประเภท
7.2.1 พัดลมแบบหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Flow Fan)
พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงนี้ใช้ ได้ ดีกบั งานที่มีความต้ านทานลมสู ง หรื อ “เฮดลมสู ง” โดยการทํางานของพัดลม จะ
มีการไหลเข้าของอากาศขนานกับแกนของใบพัดและจะไหลออกในแนวตั้งฉากกับแกนของใบพัดหรื อในแนว
รัศมี โครงสร้างของพัดลมประเภทนี้จะประกอบด้วยใบพัดซึ่ งหมุนอยูภ่ ายในตัวเรื อนของพัดลม (Fan House)
โดยชุดใบพัดจะประกอบด้วยแผ่นใบเล็กๆประกอบเข้าด้วยกันเป็นลักษณะกงล้อ ความดันของอากาศจะถูกทํา
ให้มีค่าสู งขึ้นภายในตัวเรื อนของพัดลม ซึ่งสามารถเพิ่มค่าให้สูงขึ้นได้ดว้ ยการเพิ่มขนาดความยาวของใบพัด ซึ่ ง
จะทําให้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางภายในระบบมากยิ่งขึ้นนัน่ เอง พัดลมประเภทนี้จาํ แนกตามลักษณะรู ปร่ างของ
ใบพัดเป็ น 3 แบบ คือ แบบใบพัดรัศมีตรง แบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า และแบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง
1) พัดลมแบบใบพัดรัศมีตรง (Straight Blade หรื อ Radial Fans)
จะมีเพลาขนาดโต มีจาํ นวนซี่ ใบพัด 5 –20 ซี่ ลักษณะการสร้างเป็ นใบล้อหมุนด้วยความเร็ วรอบตํ่า และใบพัด
จะอยูใ่ นแนวตั้งฉากกับเพลา ใบพัดหมุนด้วยความเร็ วรอบอย่างตํ่าประมาณ 500 – 3,000 รอบ/นาที จึงเหมาะกับ
งานที่ตอ้ งการปริมาตรของอากาศทีถ่ ูกขับเคลื่อนจํานวนน้ อยๆ ทีม่ ีค่าความกดดันของอากาศสู งๆ เช่น ใช้เป็ นพัด
ลมระบายอากาศเสี ยออกไปสู่ ภายนอก เหมาะกับอากาศสกปรก หรื องานที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุซ่ ึ งไหลผ่านตัว
พัดลม ดังรู ปที่ 7.2-1
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รู ปที่ 7.22-1 พัดลมแบบบใบพัดรัศมีตรง
ร
2) พพัดลมแบบใบพพัดโค้งไปข้างหน้า (Forwardd Curved Bladde Fans)
จะมีมีใบพัดโค้งไปปข้างหน้า ในทิทิศทางเดียวกับบการหมุนของงชุดใบพัด จะมีมีจาํ นวนแผ่นใใบพัดประมาณ
ณ 20 – 64
ใบ ชุดใบพัดจะมีลัลกษณะคล้ายกกับกรงกระรออก (Squirrel Cage) เพลาใบพพัดจะมีขนาดเล็ล็กหมุนด้วยความเร็ วรอบ
ที่สูงกว่าพัดลมชนนิ ดใบพัดตรง ส่ วนความเร็ วลมที่เคลื่อนที่จะเร็ วกว่าพัดั ลมใบพัดโค้ค้งไปข้างหลัง การทํางาน
ของงพัดลมชนิดนี้มีเสี ย งเบาที่สุด มีขอ้ เสี ยคือจจะมีลกั ษณะทีที่มอเตอร์ จะทํางานเกิ
า
นกําลัง และมีช่วงการรทํางานของ
พัดลลมทีไ่ ม่ เสถียร ดังนั้นจึงไม่ควรใช้
ค กบั งานหหรื อระบบที่มีอัตราการไหลลของอากาศเปปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พัด
ลมชชนิดนี้จะให้ค่าความดั
า
นลมแและอัตราการไไหลของอากาศศสู งทีส่ ุ ด ดังรูปที
ป ่ 7.2-2

รู ปที่ 7.2-2 พัดลมแบบใบบพัดโค้งไปข้างหน้
ง า
3) พพัดลมแบบใบพพัดโค้งไปข้างหลัง (Backwaard Curved Blade Fans)
จะมีมีใบพัดเอียงไปปข้างหลัง ในททิศทางตรงกันนข้ามกับทิศทาางการหมุนขอองใบพัด จะมีจจํํานวนใบพัดประมาณ
ป
10
– 50 ใบ ซึ่ งใบพพัดจะไม่ถี่ละเอียดเท่ากับพัดดลมใบพัดโค้ง้ ไปข้างหน้า และเป็ นพัดลมมที่มีความเร็ วรอบสู
ว
ง ไม่
ง นควร ไม่มีมีลกั ษณะที่มออเตอร์ จะทํางานเกินกําลัง แลละไม่มีช่วงกาารทํางานที่ไม่มีเสถียร จึ ง
ก่อใให้เกิ ดเสี ยงดังเกิ
เหมมาะที่จะใช้งานนระบายอากาศศและอากาศทีที่ ใช้ตอ้ งสะอาดดด้วย เนื่ องจากสามารถที่จะะควบคุมความมกดดันและ
ปริมมาณลมได้ ง่าย พัดลมชนิดนี้จะมีราคาสู งกกว่าชนิดอื่นๆ เมื่อเทียบกับขนนาดที่เท่ากัน ดังรู ปที่ 7.2-3
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รู ปที่ 7.2-3 พัดลมแแบบใบพัดโค้งไปข้
ง างหลัง
7.2.2 พัดลมมแบบอากาศไไหลตามแนวแกน (Axial Floow Fan)
พัดลมแบบบนี้ อากาศจะไหลขนานกับแกนของใบพั
แ
ดดและตั้งฉากกักับระนาบการหมุนของใบพัพัด ชุดใบพัดจะถูก
ติดตั้งบนแแกนเพลาขับของมอเตอร์
ข
ตนกํ
้ าลัง ซึ่ งอยูยู่ ภายในตัวพัดลม
ด ทําให้มอเตอร์ สามารถถระบายความร้ อน
ออกไปกับอากาศที่ถูกขับเคลื
บ ่อน พัดลมชนิ
ล ดนี้มีราคคาถูก การทํางาานของพัดลมมมีเสี ย งดังเมื่อเเปรี ยบเทียบกับพั
บ ด
ลมแบบหมุมุนเหวี่ยง และมีช่วงการทํางาานของพัดลมทีที่ไม่เสถียร จึงเหมาะกั
ง
บงานระบายอากาศศ และงานที่มความ
ีค
ด้านทานลมมตํ่า พัดลมแบบบนี้ส่วนมากมีมีขนาดเล็ก เคคลื่อนย้ายง่าย สามารถแบ่งได้
ไ 2 ชนิด คือ ลักษณะที่พดั ลม
เป็ นเกลียว (Tube Axial Fans)
F และลักษณะที
ษ ่พดั ลมเป็ป็ นเส้นตรง (VVane Axial Fanns)ดังรู ปที่ 7.22-4

รู ปที่ 7.2-4
7 พัดลมแบบบอากาศไหลลตามแนวแกน
1) พัดลมลักั ษณะที่พดั ลมมเป็ นเกลียว (TTube Axial Fan
ans)
จะมีโครงสสร้างประกอบบด้วยชุดใบพัดซึ
ด ่ งหมุนอยูภ่ าายในท่อรู ปทรรงกระบอกลมที่ถูกขับเคลื่อนนให้ผา่ นชุดใบบพัด
จะหมุนเป็ นนเกลียว มีลกั ษณะการไหล
ษ
แบบปั่ นป่ วน พัดลมชนิ ดนี้ ให้ค่าความกดดดันของลมปปานกลาง ดังรู ปที่
7.2-5 และ 7.2-6

พดลมเป็ นเกลียว
ย
รู ปที่ 7.22-5 ลักษณะที่พั

รูปที่ 7.2-6 ลักษณะที
ษ ่พดั ลมเป็ป็ นเส้นตรง

2) พัดลมลักั ษณะที่พดั ลมมเป็ นเส้นตรง (Vane Axial FFans)
จะมีแผ่นครีรี บเพื่อใช้ในกการบังคับการไไหลของอากาศศ ที่ถูกขับเคลื่อน ติดตั้งอยูภายในตั
ภ่
วเรื อนนของพัดลมบริริ เวณ
ท่อทางออกกบริ เวณด้านหหลังชุดใบพัด เพื่อช่วยในกาารไหลของอากาศที่ถูกขับเคคลื่อนให้มีการรไหลเป็ นเส้นตรง
น
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มากที่สุด ซึ่ งจะช่วยลดลักษณะการไหลของอากาศปั่ นป่ วนให้ลดลง และลดพลังงานสู ญเสี ยเนื่ องจากการไหล
ของอากาศปั่นป่ วนภายในระบบให้นอ้ ยลงด้วย ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานและราคาสู งกว่าพัดลมชนิด Tube
Axial Fans
7.3 การสู ญเสี ยพลังงานการไหลในท่ อลม
การสู ญเสี ยพลังงานการไหลในท่อลมเป็ นส่ วนสําคัญหนึ่ งของการวิเคราะห์พลังงานในระบบพัดลม เฮดการ
สู ญเสี ยรวมในท่อลมจะประกอบด้วยเฮดสู ญ เสี ย เนื่ องจากความฝื ดในท่ อลม HLf และเฮดสู ญเสี ย เนื่ องจากการ
ไหลผ่ านอุปกรณ์ HLe
7.3.1 เฮดความฝื ดในท่ อลม
การสู ญเสี ยพลังงานเนื่องจากความเสี ยดทานหรื อเฮดความฝื ดในท่อลมสามารถประมาณค่าได้ดว้ ยวิธีเดียวกัน
กับการสู ญเสี ยเนื่องจากเฮดความฝืดของเหลว โดยใช้สมการของ Darcy-Weisbach ควบ คู่กบั การใช้ Moody’s
Diagram (ดูหวั ข้อ 6.3 เฮดในบทที่ 6)
HLf =

(7-1)

f = สัมประสิ ทธิ์ของความฝืด ประมาณค่าได้จาก Moody’s Diagram
L = ความยาวของท่อ
D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
HV = เฮดความเร็ ว
ในหน่ วยเมตริ ก เฮดความเร็ วอาจแสดงในหน่ วยของ Pa เมื่อคิดที่สภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ
อุณหภูมิ 15 oC และความเร็ ว V ในหน่วย m/s ค่า HV จะคํานวณได้ดงั สมการ
เมื่อ

HV =

(Pa)

HV =

(Pa)

(7-2)

โดยที่ a คือค่านํ้าหนักจําเพาะของอากาศ นอกจากนั้นการใช้งานในหน่วยเมตริ กในทางปฏิบตั ิ เฮดความเร็ วอาจ
แสดงในหน่วย เมตรนํ้า หรื อมิลลิเมตรนํ้า ดังสมการข้างล่าง โดยที่ความเร็ ว V มีหน่วยเป็ น m/s
HV =

V2 a

2g  w
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HV =

(เมตรนํา้ )

(7-3)

HV =

(มิลลิเมตรนํา้ )

(7-4)

เฮดความฝื ดในท่อลม HLf ที่คาํ นวณได้จากสมการ (5-1) จะมีหน่วยเดียวกันกับหน่วยของเฮดความเร็ ว HV ที่
เลือกใช้
สําหรับในหน่วยอังกฤษนั้น เฮดความเร็ วมักจะคํานวณให้มีหน่วยเป็ นนิ้วนํ้าในกรณี ที่ความเร็ ว V มีหน่วยเป็น
ฟุตต่อนาที และค่านํ้าหนักจําเพาะของอากาศและนํ้า (a และ w) คิดที่สภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ
อุณหภูมิ 15 oC เฮดความเร็ วคํานวณได้จาก
(นิว้ นํา้ )

HV =

(7-5)

นอกจากการใช้สมการ Darcy-Weisbach ควบคู่กบั การใช้ Moody’s Diagram การประมาณค่าการสู ญเสี ยเฮด
เนื่ องจากความเสี ยดทานในท่อลมยังสามารถประมาณได้จากการใช้กราฟ (รู ปที่ 7.3-1 และ 7.3-2) ซึ่ งเป็ นไป
ตามข้อแนะนําของสมาคมวิศวกรการทําความร้อน ทําความเย็น และการปรับอากาศแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา
American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) โดยค่าการสู ญเสี ย
เฮดที่ได้จากกราฟ จะมีค่าเป็ นหน่วย Pa/m ในหน่วยเมตริ ก และมีค่าเป็ นหน่วยนิ้วนํ้าต่อความยาวท่อ 100 ฟุต ใน
หน่วยอังกฤษ การประมาณการสู ญเสี ยเฮดเนื่องจากความเสี ยดทานในท่อจากกราฟในรู ปที่ 7.3-1 และ 7.3-2 จะ
มีค่าขึ้นอยูก่ บั อัตราการไหลและขนาดของท่อ ภายใต้เงื่อนไขดังตาราง
ตารางที่ 7.3-1 ตารางเงื่อนไขการประมาณเฮดความฝืดด้วยกราฟในรู ปที่ 7.3-1 และ 7.3-2
รายละเอียด
อัตราการไหล
เฮดความฝื ด, H Lf
ความเร็วลม
เส้ นผ่ านศูนย์ กลางท่ อ
นํา้ หนักจําเพาะของลม
ความขรุขระของผนังท่ อ
ความดันและอุณหภูมิของลม

หน่ วยอังกฤษ
m3/ s
Pa / m
m/ s
mm
11.81 N / m3
1.5  10-4 m
101.3 kPa ; 20 oC
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หน่ วย SI
ft3 / min (cfm)
in H2O / 100 ft
ft / min
in
0.075 lb / ft3
5  10-4 ft
14.7 psia ; 68 oF

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านนพลังงาน (โรงงาาน) พ.ศ. 2562

รู ปที่ 7.3-1 การสู ญเสี ยในนท่อลมเนื่องจากความเสี ยดททาน (หน่วยเมมตริ ก)
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รู ปที่ 7.3-2 การสูญเสี
ญ ยในท่อลมเเนื่องจากความมเสี ยดทาน (หน่วยอังกฤษ)
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ในกกรณี ที่ท่อลมมีมี ลกั ษณะหน้้าตัดเป็ นท่ อ สี่ เหลี่ ยม สามาารถใช้เส้นผ่าศู นย์กลางเสมืมื อนของท่ อ (Equivalent
Diaameter, De) กับั รู ปที่ 7.3-1 และ
แ 7.3-2 ในกการประมาณคค่าการสู ญเสี ยเฮดความฝื
เ
ด โโดยประมาณคค่าจากขนาด
ควาามกว้าง (a) แลละยาว (b) ของงพื้นที่หน้าตัดสี่ เหลี่ยมของทท่อ
De =

(7-6)

น กลางเสมือน De ของท่อเหหลี่ยมขนาดต่างๆ ที่คาํ นวณจจากสมการข้างต้
งน
ตารรางที่ 7.3-2 แสสดงเส้นผ่านศูนย์
ตารางที่ 7..3-2 เส้นผ่านศศูนย์กลางเสมือน
อ De ของท่อเหลี่ยมขนาดตต่างๆ

7.3..2 การสู ญเสี ยเฮดเนื
เ ่องจากกการไหลผ่ านอุปปกรณ์
ขณะลมไหลผ่านทท่อตรง จะเกิดความฝื
ด
ดระหวว่างลมกับผิวท่ทอด้านใน การสู ญเสี ยเฮดเนื่อองจากความฝื ดในท่อตรง
ได้กกล่าวแล้วข้างต้ต้น สําหรับการรไหลผ่านข้อเลีลี้ยว ข้อต่อ (Fittings) ท่อสาขา (Branches)) แดมเปอร์ เป็ปนต้น ลมจะ
มีกาารสู ญเสี ยเฮดเชช่นกัน การคํานวณเฮดสู
น
ญเสีสี ยเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์ จะพิจาร ณาจากเฮดความเร็ วดังนี้
HLe = K  HV

(7-7)

โดยยที่ K คือสัมประสิ ทธิ์ ความต้านทาน การไหลซึ่ งขึ้นอยู่กบั ชนิ ดและขนาดของ
แ
งอุ ปกรณ์ ซึ่ งจะพิจารณา
เหมืมือนกับกรณี การไหลของขอ
ก
องเหลวในบททที่ 6 หรื อดูจากตารางที
า
่ 7-3
7 และ HV คื ือค่าเฮดความมเร็ ว มีค่าใน
หน่ วย Pa หรื อเมตรนํ้า หรื อมิลลิเมตรนํ้าในนระบบหน่ วยเมตริ
ย ก ดังสมการ (7-2) (7--3) และ (7-4) และมีค่าใน
ย งกฤษ ดังสมมการ (7-5)
หน่วยนิ้วนํ้าสําหรัรับระบบหน่วยอั
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ตารางที่ 7.3-3 สัมประสิ ทธิ์ความต้านทานการไหล (K)
ชนิดของอุปกรณ์

ค่ าสั มประสิ ทธิความต้ านทานการไหล (K)

ข้องอ 90°
ข้องอกลม ผิวเรี ยบ
ข้องอกลม งอ 5 ชิ้น
ข้องอกลม งอ 4 ชิ้น
ข้องอกลม งอ 3 ชิ้น
ข้องอกลม ต่อฉาก
ข้องอสี่ เหลี่ยม ผิวเรี ยบ
ข้อต่อ T
ไหลผ่านท่อหลัก
ไหลแยกออกจากท่อหลัก (ไหลแยกไปท่อสาขา)
ข้อต่อ Y
แดมเปอร์
เปิ ดเต็มที่
หรี่ 10°
หรี่ 20°
หรี่ 30°
หรี่ 40°
หรี่ 50°
บานเกร็ ดทางด้านดูด (Intake Louvers)
ตะแกรงลมออก (Outlet Grille)

0.22
0.33
0.37
0.42
1.20
0.18
0.10
1.00
0.30
0.20
0.52
1.50
4.50
11.00
29.00
สมมติการสู ญเสี ย 0.07 นิ้วนํ้า หรื อ 17 Pa
สมมติการสู ญเสี ย 0.06 นิ้วนํ้า หรื อ 15 Pa

7.4 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อประสิ ทธิภาพพลังงานของพัดลม
ด้วยพัดลมเป็ นอุปกรณ์ที่ขบั เคลื่อนการไหลของลมในท่อ อากาศซึ่ งถูกขับจากใบพัดของพัดลมจะทําให้อากาศมี
ค่าความกดดันสู งขึ้น เมื่อถูกส่ งเข้าสู่ ระบบท่อจะพบกับความต้านทานต่อการไหลของอากาศ ซึ่ งเรี ยกว่า การ
ลดลงของความดัน (Pressure Drop) ซึ่ งเป็ นผลจากการสู ญเสี ยพลังงานอันเนื่องมาจากความเสี ยดทานภายใน
ของระบบท่อและอื่นๆ ดังนั้นพัดลมจึงต้องสร้างความแตกต่างของความดันรวม ทั้งทางด้านดูดและด้านจ่ายของ
ระบบท่อ เพื่อทําให้อากาศไหลเข้าสู่ ระบบท่อได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการและมีอตั ราการไหลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ประสิ ทธิ ภาพพลังงานของพัดลมจึงขึ้นอยูก่ บั การสู ญเสี ยพลังงานซึ่ งจะประกอบด้วยการสู ญเสี ยเนื่องจากความ
ฝืดในท่อลมและเฮดสู ญเสี ยเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์
7-10
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7.4.1 เกณฑ์ การออกแบบพัดลม
จากความต้องออกแบบพัดลม, อัตราการลม , หัวพลังงานรวม และสภาพการติดตั้งการใช้งาน เราจะสามารถ
กําหนดเกณฑ์การออกแบบ เช่น ความเร็ วรอบ และกําลังงานจากเครื่ องต้นกําลังได้ สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นได้ตามมาขั้นตอนการออกแบบพัดลม
ขั้นตอนการออกแบบพัดลม
1. สมมุติค่าความเร็ วจําเพาะที่เหมาะสมจากสู ตร
N =
NsH3/4 / √Q
เมื่อ N = ความเร็ วรอบ (rpm)
Q = อัตราลม (m3 / min)
H = หัวพลังงานรวม (m)
2. หาความเร็ วรอบจากสู ตร (รอบ / นาที)
N =
NsH 3/4 / √Q
3. หาค่า NPSH ที่ตอ้ งการจากสู ตร (เมตร)
h sv =
( N√Q / S) 4/3
เมื่อ hsv = ค่าหัวความดันรวมที่พดั ลมต้องการที่ท่อดูดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด Cavitaion ซึ่งเป็ นไปตาม
ค่าความดันที่ลดลงที่ทางเข้าใบจักร
S = จะมีค่าระหว่าง 1200 – 1500 ณ จุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
4. เปรี ยบเทียบ NPSH ที่มีจากสู ตร
H sv = H a + h s – h e - h v
เมื่อ Hsv = ค่าความดันรวมที่มีมากกว่าความดันไออิ่มตัวที่จุดทางเข้าใบพัดลม
Ha = ค่าความดันสัมบูรณ์ที่ผวิ ด้านที่ถูกดูด
hs = ค่ายกนํ้าจากที่เก็บถึงระดับพัดลม (ถ้าต้องการดูดขึ้นมาจะเป็ นลบ)
ho = ค่าความดันที่สูญเสี ยไปเนื่องจากความฝืดในท่อดูด
hv = ค่าความดันไออิ่มตัว
ตารางที่ 7.4-1 หัวความดันบรรยากาศกับระดับความสู ง (Ha)
ระดับความสู ง (เมตร)
ความดันสัมบูรณ์ (เมตร) นํ้า

0
10.5

200
10.2
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400
9.85

800
9.38

1000
9.14
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5. กําลังที่ให้ลม (kW)
L w = 0.163QH
เมื่อ  = นํ้าหนักจําเพาะ ( kg /m3)
Q = อัตราการลม (m3 / min)
H = หัวพลังงานรวม (m)
6. กําลังที่เพลาขับ (kW)
L p = L w / ep
เมื่อ Lw = กําลังที่ให้ลม (kW)
ep = ประสิ ทธิภาพพัดลม
7. กําลังมอเตอร์ไฟฟ้า (kW)
L m = L p / em
เมื่อ Lp = กําลังที่เพลาขับ (kW)
em = ประสิ ทธิภาพมอเตอร์
7.5 การตรวจสอบการทํางานและประสิ ทธิภาพพลังงานของพัดลม
การใช้พดั ลมภายหลังการออกแบบและติดตั้ง จําเป็ นต้องมีการตรวจสอบและบํารุ งรักษาอยู่อย่างต่อเนื่ องเป็ น
ประจําเพื่อให้พดั ลมทํางานอย่างปกติและมีประสิ ทธิภาพ
7.5.1 ข้ อมูลทีส่ ําคัญทีค่ วรตรวจวัด
สําหรับข้อมูลในระบบพัดลมที่ตอ้ งตรวจวัด จะประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลการใช้งานจริ ง โดย
ข้อมูลที่สาํ คัญ มีดงั นี้
1. สํารวจข้อมูลเบื้องต้นของพัดลม
2. สํารวจระบบและการเปิ ดใช้งานจริ ง
3. ตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ้า
4. ตรวจวัดค่าความดันของอากาศ
5. ตรวจวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
7.5.1.1 การสํ ารวจข้ อมูลเบื้องต้ นของพัดลม
ขั้นตอนแรกในการรวบรวมข้อมูล คือการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของพัดลม เพือ่ ให้ทราบถึง Spec ของเครื่ องที่
มีการใช้งาน และข้อมูลประสิ ทธิภาพจากผูผ้ ลิต ซึ่งควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
 ชนิ ดของพัดลมที่ใช้งาน ว่าเป็ นแบบ Centrifugal หรื อ Axial Flow เป็ นต้น พร้อมทั้งควรระบุลกั ษณะ
ของใบพัดด้วย
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 ขนาดของพัดลม เช่น พิกดั กําลังไฟฟ้าของมอเตอร์ พดั ลม พิกดั อัตราการไหลของอากาศที่พิกดั ความดัน

ที่ผลิตได้ พิกดั แรงดันของพัดลม ความเร็ วรอบของพัดลม
 ลักษณะของตัวพัดลม ชนิ ดของวัสดุ ที่ใช้ทาํ ใบพัด อุปกรณ์หรื อส่ วนประกอบต่างๆ รวมถึ งสภาพการ
บํารุ งรักษา
 จํานวน และยีห่ อ้ ของพัดลมที่ใช้งาน
7.5.1.2 การสํ ารวจระบบและการเปิ ดใช้ งานจริง
เพื่อให้ทราบสภาพและลักษณะการใช้งาน และการเดินเครื่ องพัดลม ควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
 แผนผังการจัดวางพัดลม และระยะเวลาการใช้งานแต่ละเครื่ อง
 เวลาการเปิ ด - ปิ ด พัดลม (ชัว่ โมงการทํางาน/วัน)
7.5.1.3 การตรวจวัดค่ ากําลังไฟฟ้ า
เพื่อให้ทราบค่ากําลังไฟฟ้าที่พดั ลมใช้งาน ซึ่งควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
 แรงดันไฟฟ้า (Volt)
 กระแสไฟฟ้า (Amps)
 ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor, PF)
 กําลังไฟฟ้า (kW)
7.5.1.4 การตรวจวัดค่ าความดันของอากาศ
เพื่อให้ทราบค่าอัตราการไหลและความดันตกคร่ อมของพัดลม ควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
 อัตราการไหล (m3/hr)
 Total Pressure (mm H2O)
7.5.1.5 การตรวจวัดขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลางท่ อ
เพื่อหาพื้นที่สาํ หรับคํานวณค่าอัตราการไหลของอากาศ ควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
 ความยาวท่อ (เมตร)

7.5.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ สําหรับการตรวจวัดพัดลม
7.5.2.1 เครื่ องมือวัดกําลังไฟฟ้ าหรื อวัตต์ มิเตอร์
ในการตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและตัวประกอบกําลังไฟฟ้านั้นเครื่ องมือที่นิยมใช้ใน
ปั จจุบนั กันอย่างแพร่ หลาย คือ เครื่ องวัดกําลังไฟฟ้า หรื อที่เรี ยกกันว่า Clamp ON Power Meter ด้วยรู ปร่ างที่มี
ขนาดกะทัดรัด ใช้งานได้ง่าย ในอดีตจะวัดค่าได้เพียงแบบชัว่ ขณะ (Spot Check) เท่านั้น แต่ในปั จจุบนั เครื่ องมือ
ชนิดนี้พฒั นาจนสามารถเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ จากการวัดในช่วงเวลาหนึ่งที่สนใจอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย

7-13

ตอนที่ 2 บททีที่ 7 การอนุรักษ์ พ ลัลงงานสําหรับพัดลม

รู ปที่ 7.5-1 เเครื่ องวัดกําลังไฟฟ้
ง า
7.5.2.2 เครืรื่ องมือวัดความมเร็วลมแบบเออนิโมมิเตอร์ (AAnemometer )
เครื่ องมือวัดั ความเร็ วลมที่ใช้ในตรวจสสอบและวิเครราะห์การทํางานเพื่อหาสาเหหตุของปั ญหาตต่างๆ หรื อเพือการ
่อ
ประหยัดพลังงานในรู ปแบบพกพา
แ
ใช้งานง่
ง าย ที่นิยมมใช้กนั ในอุตสาหกรรมมี
ส
2 ชนิดคือ Hot W
Wire Anemom
meter
และVane AAnemometer

ก. Hot Wire Aneemometer

ข. Vane Annemometer

รู ปที่ 7.5-2 เครืรื่ องมือวัดความมเร็ วลม
7.5.2.3 เครืรื่ องวัดความเร็วลมแบบท่ อปโต
ปิ (Pitot tubbe)
เป็ นเครื่ องมืมือวัดความเร็ วลมอี
ว กแบบ ซึ่งวัดความเร็ ววลมจากการวัดค่
ด าความดันทัง้ ั หมดและควาามดันสถิต ผลลต่าง
ของค่าความดันทั้งสองจะเป็ นค่าความดดันไดนามิกส์์ ซึ่งสามารถนําไปคํ
า านวณหาาค่าความเร็ วขของลมได้

รู ปที่ 7.5-3 เครื่ องวัดั ความเร็ วลมแแบบท่อปิ โต
7.5.2.4 เครืรื่ องมือวัดความดันอากาศ มาโนมิเตอร์ (M
Manometer)
เป็ นเครื่ องมืมือวัดความดันเที
น ยบเป็ นความสู งของของงไหลโดยหลักการทํ
ก างานขอองไหลที่ไม่เคลลื่อนที่ เมื่อมีความ
ค
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สู งเท่ากันจะมีควาามดันเท่ากันดังั สมการ
PA = P C
PD + Ah = PB+ oh
PD-PB = (o-A)h
PD-PB  h
เมื่อ
= นํ้ าํ หนักจําเพาะของนํ้ามัน 8900 N/m3

= นํ้ าํ หนักจําเพาะของอากาศ 111 N/m3
A

รูปที่ 7.5-4 เครื่ อองมือวัดความมดันอากาศ มาโนมิเตอร์
า นการสํารววจตรวจวัดค่าตต่างๆ สามารถถสรุ ปได้ดงั ตารรางที่ 7.5-1 สํ าหรับตารางทีที่ 7.5-2 เป็ น
รายยละเอียดการดําเนิ
จ
วัดพัดลม
ตัวออย่างแสดงการรบันทึกข้อมูลจากการตรวจวั
ตารางที่ 7.5-11 สรุ ปข้อมูลที่ควรดําเนินการสํารวจ
ลําดับ
1

การตรวจวัด/
ด
จุดประสงค์ การ
วิธีการตรวจววัด
ตรวจวั
ต ด
สํารวจ ชนิด
เพื่อทราาบ Spec ของ
ขนาด จํานวนน
เครื่ องทีทีม่ ีการใช้งาน
ยีหี่ อ้ และรุ่ น
และข้อมูมล
ประสิ ทธิภาพจาก
ผูผ้ ลิต

ค่ าทีบ่ นั ทึก

จุดตรวจววัด

เครื่ องมมือทีใ่ ช้

- พิกดั กําลังั ไฟฟ้าของ
มอเตอร์ร์พดั ลม
- พิกดั อัตราการไหล
ร
ของอากกาศที่พิกดั
ความดันที
น ่ผลิตได้
- พิกดั แรงดดันของพัดลม
- ความเร็ วรอบของพั
ร
ดลม
- สภาพการรบํารุ งรักษา

- Name Plaate
- Performannce
Curve ของงพัด
ลม

-
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-

ตอนที่ 2 บทที่ 7 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับพัดลม

ลําดับ
2

3

4

5

การตรวจวัด/
จุดประสงค์ การ
ค่ าทีบ่ นั ทึก
วิธีการตรวจวัด
ตรวจวัด
สํารวจระบบ
เพื่อทราบสภาพและ - จัดทําแผนผังการจัด
และการเปิ ดใช้ ลักษณะการใช้งาน
วางเครื่ องและ
งานจริ ง
และการเดินในแต่ละ
ระยะเวลาการใช้งาน
เครื่ อง
แต่ละเครื่ อง
- เวลาการเปิ ด ปิ ด
เครื่ อง(ชัว่ โมงการ
ทํางาน/วัน)
ตรวจวัดค่า
หาค่ากําลังไฟฟ้า
- แรงดันไฟฟ้า (Volt)
กําลังไฟฟ้า
- กระแสไฟฟ้า (Amps)
- Power Factor
- กําลังไฟฟ้า (kW)
ตรวจวัดค่าความ เพื่อคํานวณค่าอัตรา - อัตราการไหล
ดันของอากาศ การไหลและความดัน (m3/hr)
ตกคร่ อมของพัดลม - Total Pressure (mm
H2O)
ตรวจวัดขนาด เพื่อหาพื้นที่สาํ หรับ - ความยาวท่อ (เมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง คํานวณค่าอัตราการ
ท่อ
ไหลของอากาศ
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จุดตรวจวัด

เครื่ องมือทีใ่ ช้

บริ เวณที่ติดตั้ง
เครื่ องและ
ระบบท่อส่ ง
จ่ายลม

-

ตูค้ วบคุม

- Power
Meter

- ตําแหน่งท่อ - Pitot tube
ทางดูดและท่อ
ทางส่ ง
- ตําแหน่งท่อ - ตลับเมตร
ทางดูดและท่อ
ทางส่ ง

ระยะเวลา
การบันทึก
-

บันทึก
ชัว่ ขณะ

-

บันทึก
ชัว่ ขณะ
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ตารางที่ 7.5-2 ตัวอย่างแสดงการบันทึกข้อมูลจากการตรวจวัดพัดลม
รายการตรวจสอบ
ข้ อมูลสํ ารวจเบือ้ งต้ น
ยีห่ อ้
ปี พ.ศ.
รุ่ น
หมายเลขเครื่ อง
อัตราการไหล (cfm)
ความดัน (mm.H2O)
ความเร็ วรอบ (rpm)
พิกดั มอเตอร์
ค่ากําลังไฟฟ้า (kW)
แรงดันไฟฟ้า (Volt)
กระแสไฟฟ้า (Amps)
Power Factor
ข้ อมูลตรวจวัด
ค่ากําลังไฟฟ้า (kW)
แรงดันไฟฟ้า (Volt)
กระแสไฟฟ้า (Amps)
Power Factor
ความดัน
Suction Pressure (mmH2O)
Outlet Pressure (mmH2O)
Velocity Pressure ( P , mmH2O)
เส้ นผ่ านศูนย์ กลางท่ อลม (cm)
หมายเหตุ

การตรวจวัดครั้งที่
2
พัดลม เครื่ องที่ 1

1

3

2540
Centrifugal TYPE 125-400
Blower 001
900
40 - 60
1450
25.0
380 – 416
0.9
22
380
41.8
0.84
116.8
16.5

23
380
42.6
0.86

22.5
380
42.2
0.85

116.8
116.8
16.4
16.6
70
1. มีการปรับแดมเปอร์เหลือ 80% เพื่อลด
อัตราการไหล
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7.5.3 เทคนินิคการตรวจวัดพั
ด ดลม (Fan & Blower)
การตรวจวัดั ประสิ ทธิภาพพของพัดลมเหหมือนกับเครื่ อองสู บนํ้า จะแตตกต่างกันเพียงการวัดอัตรากการไหลของอาากาศ
กับอัตรากาารไหลของนํ้าเท่
เ านั้นซึ่งต้องใช้เครื่ องมือแตกต่างกันไป
เครื่ องมือที่ใ ช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟฟ้า (Clamp Onn Power Meteer)
ว (Vane Annemometer)
2. เครื่ องมือวัดความเร็ วลม
3. ตลับเมมตร
2.. วัดความเร็วลม
...............fpm

1. วัดพลังไฟฟฟ้าของพัดลม
.............................kW

3. ตลับเมตร
วัดพื้นที่ส่งลมม
........................fft2

พ งงานของพัดลม
ด
7.6 การวิเคคราะห์ การใช้ พลั
การวิเคราะะห์ การใช้พลังั งานในระบบบพัดลมนั้น เ ป็ นขั้นตอนสํสําคัญในการหหาประสิ ทธิ ภ าาพของพัดลมมเพื่อ
ประเมินแนนวทางในการเดินเครื่ องจักรอุปกรณ์ รวมถึถึงการอนุรักษ์พ์ ลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพพได้
7.6.1 กําลังลม
กําลังลม (AAir Power, PA) หมายถึงกํกาลังที่พดั ลมจ่จ่ายให้ลมโดยผผ่านใบพัดที่หมุมน มีหน่วยเป็ป็ น kW ในหน่วย
เมตริ ก สามมารถคํานวณได้จากสมการข้ข้างล่างตามลําดดับ
ความดันขอองอากาศ ควาามดันของลมทีที่ตาํ แหน่งต่างๆ ในท่อลม ประกอยด้วยคความดันสถิตย์ (Static Presssure
PS) ความดันั จลน์ (Veloccity Pressure PV) และความดดันรวม (Totall Pressure PT) ซึ่งเป็ นผลรวมมของความดันสอง
ค่าแรก รู ปที่ 7-13 แสดงงการวัดค่าความดันทั้งสาม คค่าความดันสถิถิตย์สามารถวัดได้
ด ดว้ ยมานออมิเตอร์ (รู ปที่ 7.6-
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1a) ความดันรวมสามารถวัดได้ด้ดว้ ยท่อพิทอต์ต์แบบธรรมดา (รู ปที่ 7.6-1bb) และค่าความมดันจลน์วดั ไดด้ดว้ ย PitotStattic Tube ซึ่งต้องใช้
อ ร่วมกับมานอมิเตอร์ (รูรปที่ 7.6-1c)

รู ปที่ 7.6-1 แสดงวิธีธีการวัดค่าควาามดันสถิตย์ (aa) ความดันรวม (b) และควาามดันจลน์ (c)
PT = P S + PV

(7-8)

สําหหรับค่าความดันั จลน์ (PV) นัน้ นจะมีคา่ เป็ นนบวกเสมอ ทั้งนี
ง ้ เนื่องจากคววามดันทั้งหมดด (PT) มีค่ามาากกว่าความ
ดันสสถิต (PS) เสมอ ส่ วนความดันั ทั้งหมดอาจ มีค่าเป็ นบวกหหรื อลบก็ได้
อัตรราการไหลของงลม สามารถคคํานวณหาได้จจากสมการ
Q=A V

(7-9)

เมื่อ Q = อัตราการไไหลของลมในนท่อ (m3/s)
A = พื้นที่หน้าตัดของท่อลม (m2)
V = ความเร็ วลม
ล (m/s)
ในกการวัดหาค่าคววามเร็ วของลมม สามารถใช้เคครื่ องมือวัดค่าอัตราการไหลลได้โดยตรงเช่ช่น Vane Anem
mometer แต่
มีขออจํ
้ ากัดในกรณีณี เป็ นการวัดสําหรับท่อปิ ด จจะเป็ นการเหมมาะสมกว่าในการวัดค่าความมเร็ วของอากาาศในท่อปิ ด
ด้วย Pitot Tube การคํานวณค่าความเร็
า
วลมโโดยใช้ Pitot Tuube สามารถคํานวณได้จากสสมการ
(7-10)

V =
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ดังนั้น อัตราการไหลของอากาศภายในท่อสามารถหาได้จากสมการ

(7-11)

Q=

เมื่อ V
Q
A
CP


PV

= ความเร็ วลมในท่อ (m/s)
= อัตราการไหลของลมในท่อ (m3/s)
= พื้นที่หน้าตัดของท่อลม ( m2)
= สัมประสิ ทธิของ Pitot Tube
= ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3)
= ความดันจลน์ (mmH2O)

กําลังลม (Air Power) ค่ากําลังลม (PA) คํานวณในระบบ SI มีเป็ นหน่วย kW สามารถคํานวณหาได้จากสมการ
PA =

(7-12)

เมื่อ Q = อัตราการไหลของลมในท่อ (m3/s)
PT = ความดันรวม (mmH2O)
เนื่องจากกําลังขนาด 1 แรงม้า มีค่าเทียบเท่ากับ 0.746 kW กําลังม้าลมหรื อ Air Horsepower (AHP) ในหน่วย
แรงม้า จึงสามารถคํานวณได้จาก
AHP =
AHP =

(7-13)

ในหน่วยอังกฤษ กําลังม้าลมหรื อ Air Horsepower (AHP) ในหน่วยแรงม้า สามารถคํานวณได้จาก
AHP =

เมื่อ Q = อัตราการไหลของลมในท่อ (cfm)
PT = ความดันรวม (inH2O)
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7.6..2 ประสิ ทธิภาพของพั
า
ดลม
ประะสิ ทธิภาพของงพัดลมหมายถึถึง ร้อยละของกําลังที่ปั๊มผลิตได้
ต ซึ่งหมายถึถึงกําลังลม เที ยบกับกําลังขับพั
บ ดลม ซึ่ง
เป็ นนกําลังที่พดั ลมมรับมาจากต้นกํกาลังผ่านเพลาาขับ
(7-15)

เมื่อ

Pout
Pin

= กํกาลังที่พดั ลมผผลิตได้ซ่ ึงหมาายถึงกําลังลม (kW
( หรื อแรงมม้า)
= กํกาลังขับที่เพลาาของพัดลม (kkW หรื อแรงม้า้ )

t

รูปที
ป ่ 7.6-2 การคคํานวณหาค่า ประสิ
ป ทธิภาพขของพัดลม
7.6..3 การคํานวณขนาดต้ นกําลังขั
ง บพัดลม
ในกกรณี ที่ตน้ กําลังั ขับพัดลมเป็ นมอเตอร์ ไฟฟฟ้า กําลังไฟฟ้าที
า ่ตน้ กําลังรับเข้
บ ามาจะถูกเปปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงานกล
เพื่ออไปขับพัดลม และพัดลมจะะเปลี่ยนพลังง านทางกลที่รับเข้ามาให้เป็ นกํ
น าลังไฮดรออลิก ในการคํานวณขนาด
า
ของงต้นกําลังขับพัดลมนั้น จําเป็ปนต้องคํานึงถึงงประสิ ทธิภาพพของต้นกําลังด้วย

รูปที
ป ่ 7.6-3 การเปปลี่ยนรู ปของพพลังงานของระะบบพัดลม
ประะสิ ทธิภาพของงพัดลมคํานวณ
ณได้จาก
F =

(7--16)
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ประสิ ทธิภาพของระบบทดรอบและส่ งกําลังคํานวณได้จาก
T =

(7-17)

ประสิ ทธิภาพของระบบทดรอบและส่ งกําลังมีค่าประมาณดังนี้
1. ส่ งกําลังโดยตรง (ขับตรง) มีค่า 100 %
2. ระบบส่ งกําลังแบบเฟื องทดมีค่าประมาณ 98 % สําหรับการทดรอบแต่ละครั้ง
3. ระบบส่ งกําลังด้วยสายพานแบนมีค่าประมาณ 97 %
4. ระบบส่ งกําลังด้วยสายพานรู ปตัว V มีค่าประมาณ 95 %
ประสิ ทธิภาพของต้นกําลังขับพัดลมคํานวณได้จาก
ต้นกําลัง =

(7-18)

นําสมการ (7-16) คูณกับสมการ (7-17) และ (7-18) เพื่อคํานวณหากําลังที่ตอ้ งให้กบั ต้นกําลังขับพัดลม
F Tต้นกําลัง =

กําลังลม
กําลังทีต้องให้กบั ต้นกําลัง

กําลังทีต่ ้ องให้ กบั ต้ นกําลัง =

(7-19)

7.6.4 คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของพัดลม
ขณะที่พดั ลมทํางาน จะทําให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ได้ดว้ ยค่าความกดดันที่เกิดขึ้น เมื่ออากาศเคลื่อนที่ออกไป
ได้ดว้ ยระยะทางที่เพิ่มมากขึ้น จะทําให้ความกดดันลดลง ถ้านําค่าความกดดันในช่วงต่างๆ มาเขียนกราฟเทียบ
กับอัตราการไหลของอากาศที่ได้ในช่วงความกดดันนั้นๆ ถ้าค่าความกดดันดังกล่าวเป็ นค่าความกดดันรวมของ
ระบบ เมื่อนําค่าความกดดันรวมที่ลดลงของระบบมาหักออกจากค่าความกดดันความเร็ ว จะได้กราฟอีกเส้นซึ่ ง
แสดงถึงความดันสถิตของระบบ เราสามารถนํากราฟดังกล่าวไปใช้ในการเลือกจุดทํางานที่เหมาะสมที่ของพัด
ลมชนิดนั้นได้ ดังรู ปที่ 7.6-4
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รู ปที่ 7.6-4 การหาจุดทํางาานของพัดลมทีที่เหมาะสมจากกราฟคุณลักษษณะของ
ระบบบพัดลมแบบหมุนเหวี่ยง ชนิ ดใบพัดโค้งไปปข้างหลัง ขนาาด 27 นิ้ว ที่ 1,,080 รอบต่อนาที
น
เนื่ อองจากปริ มาณอากาศที่ได้จากพั
า ดลมตามทีที่กาํ หนดจากผูผูผ้ ลิต ปกติแล้ว้ จะทําการทดดสอบ ณ สภาวะแวดล้อม
มาตตรฐาน เช่ น ที่อุณหภูมิ 15 C
 มีความกกดดันบรรยากกาศแวดล้อมเทท่ากับ 1 บาร์ แและความสู งเทียบเท่ากับ
ระดัดับนํ้าทะเลปานกลาง เป็ นต้น้ ซึ่ งสภาวะดัดังกล่าวอาจแตตกต่างจากสภภาวะจริ งที่ติดตตั้งใช้งานจึงทําให้สภาวะ
การรใช้งานไม่เป็ นไปตามข้
น
อกําหนด
า
ดังนั้นนสมรรถนะขอองพัดลมจะแปปรผันตามการรเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดดล้อมต่างๆ อาาทิ อุณหภูมิ คววามเร็ วรอบ และความหนาแแน่นของอากาศ
7.6..4.1 กราฟสมรรรถนะของพัดลมแบบหมุ
ด
นเหวีย่ งชนิดใบบพัดโค้ งไปข้ างหน้
ง า
จากกรู ปที่ 7.6-5 แสสดงให้เห็นว่า เมื่อเปอร์ เซ็นนต์ของปริ มาตรรที่เปิ ดกว้างมีค่าสู งขึ้นจะทําาให้ค่ากําลังงาานที่ป้อนให้
เพลลาของพัดลมมีมค่าสู งขึ้นตามไไปด้วยซึ่ งมีผลลทําให้มอเตอร์ ของพัดลมทําํ งานเกินกําลังั ในขณะที่ความต้านทาน
ของงระบบมี ค่ า ล ดลง ดัง นั้น จึ งไม่ ค วรใช้ พ ั ด ลมชนิ ด นี้กับระบบที่มี อตราการไหลข
ั
ของอากาศเปปลี่ย นแปลง
ตลออดเวลา ช่ วงทีที่เหมาะสมสําหรั
า บการทําง านของพัดลมมชนิ ดนี้ คือ ช่วงเปอร์ เซ็นต์ ของปริ มาตรรที่เปิ ดกว้าง
่า
ประะมาณ 30 – 50% ซึ่ งจะทําให้การทํางานขของพัดลมมีคาประสิ
ทธิ ภาพพสู งสุ ด เส้นกรราฟค่าความดันั สถิต จะมี
ช่วงงการทํางานขอองพัดลมที่ไม่มีมความเสถียร ภาพคือช่วงเปปอร์ เซ็นต์ของปริ มาตรที่เปิ ดดกว้างในช่วงไไม่เกิน 40%
ดังนนั้นจึงไม่ควรใชช้ปริ มาตรที่เปดกว้
ปิ างให้อากกาศเข้าสู่ ตวั เรื อนของพั
อ
ดลมใในช่วงนี้
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รู ปที่ 7.6-5 กราฟแสดงสม
ก
รรถนะของพัดั ลมแบบหมุนเหวี
น ่ยงชนิดใบบพัดโค้งไปข้าางหน้า
7.6.4.2 กราาฟสมรรถนะขของพัดลมแบบหมุนเหวีย่ งชชนิดใบพัดโค้งไปข้
ง างหลัง
จากรู ปที่ 7..6-6 จะเห็นได้ด้วา่ ช่วงที่เหมาะสมสําหรับกการทํางานของพัดลมชนิดนี้คืคอื ช่วงเปอร์เซ็ นต์ของปริ มาตรที่
เปิ ดกว้างใหห้อากาศเข้าสู่ ตัตวเรื อนของพัดั ลม มีค่าประะมาณ 50 – 655% ซึ่ งจะทําให้
ใ การทํางานขของพัดลมชนิดนี
ด ้ มี
ประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด ค่าประสิ
ป ทธิ ภาพขของพัดลมจะมีมีค่าสู งสุ ดเมื่อใช้กาํ ลังงานในนการขับเพลาาของพัดลมสูงด้
ง วย
เช่ นกัน พัดดลมชนิ ดนี้ จะไม่
ะ มีลกั ษณะที่มอเตอร์ จะททํางานเกิ นกําลังและไม่มีช่วงการทํางานนของพัดลมที่ไม่มี
เสถียรภาพ

รู ปที่ 7.6-6 กราฟแสดงสม
ก
มรรถนะของพัดั ลมแบบหมุนเหวี
น ่ยงชนิดใบบพัดโค้งไปข้าางหลัง
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7.6..4.3 กราฟสมรรรถนะของพัดลมแบบหมุ
ด
นเหวีย่ งชนิดใบบพัดตรง
กราาฟสมรรถนะขของพัดลมชนิดนี
ด ้ จะเหมือนกกับกราฟสมรรรถนะของพัดลมชนิ
ล ดใบพัดโโค้งไปข้างหนน้า กล่าวคือ
เส้นนกราฟกําลังงาานของพัดลมจจะมีค่าสู งขึ้นเเรืื่ อยๆ แม้ว่าค่คาความกดดันของระบบจะ
น
ะลดลงก็ตาม แต่
แ ความเร็ ว
ของงอากาศที่ไหลผ่านตัวเรื อนพั
พัดลมชนิดนี้จะะมีค่าตํ่ากว่าพัดลมชนิ
ด
ดใบพัดั โค้งไปข้างหหน้า
7.6..4.3 กราฟสมรรรถนะของพัดลมแบบอากา
ด
าศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fans)
ในรูรู ปที่ 7.6-7 จะเเห็นว่าเส้นกราาฟของเฮดสถิตตและเฮดรวมขของระบบจะลลดลงและเพิม่ ขึ้ น ในช่วงเปออร์เซ็นต์ของ
ปริ มมาตรเปิ ดให้อากาศเข้
า
าสู่ ตวั เรืื อนพัดลมมีคค่าอยูป่ ระมาณ 30 – 50% ถ้าพั
า ดลมชนิดนี้ ทาํ งานอยูใ่ นชช่วงดังกล่าว
จะกก่ อให้เกิ ดความไม่เสถียรภาาพขึ้นภายในรระบบ และช่วงที
ว ่เหมาะสมสสําหรั บการทําางานของพัดลมก็
ล คือช่ วง
เปออร์ เซ็นต์ของปริริ มาตรที่เปิ ดกว้างประมาณ 55 – 75% ซึ่งจะทํ
ง าให้การททํางานของพัดดลมมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
สามมารถขับเคลื่อนอากาศได้ ปริิม าณที่ม าก แและใช้ กําลังงาานในการขับเคลื่อนไม่ ม าก จนเกิ นไป เส้นกราฟการ
ทํางงานของพัดลมมจะค่อนข้างแแบนราบโดยเฉฉพาะอย่างยิ่งภายในช่
ภ
วงการทํางานที่มีค่าาเปอร์ เซ็นต์ของปริ มาตร
เปิ ดดกว้างประมาณ
ณ 40% นัน่ คือกํกาลังงานที่ใช้ใในการขับเคลื่อนพั
อ ดลมภายใในช่วงดังกล่าววจะมีค่าค่อนขข้างคงที่

รู ปที่ 7.6-7 กราฟแสดงสม
ก
มรรถนะของพัดั ลมแบบอากาาศไหลตามแนนวแกน
7.7 กฏความคล้ ายของพั
ย
ดลม
เช่ นนเดี ยวกันกับการทํ
ก างานของเครื่ องสู บนํ้า สมรรถนะขของพัดลมที่นามาใช้
ํ
งานกับบระบบระบายยอากาศ ถู ก
กําหหนดด้วยกฎขอองพัดลม (Fann Laws) โดยยอยูภ่ ายใต้ควาามหนาแน่นขอองอากาศคงที่ เนื่องจากพัดลมทุ
ด กชนิ ด
ทํางงานตามหลักการของเครื่ องสูสู บนํ้าชนิดไคเเนติกส์ กฏของงพัดลมจึงสามมารถใช้ได้กบั พพัดลมทุกชนิด
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7.7.1 เมื่อขนาดเส้ นผ่ าศูนย์ กลางของใบพัดมีค่าคงทีแ่ ต่ มีการเปลีย่ นแปลงรอบความเร็ว
=

(7-20)

=

(7-21)

=

(7-22)

SPL1 – SPL2 =

(7-23)

เมื่อ Q1, H1 Bhp1 และ SPL1 เป็ นอัตราการสู บ เฮด กําลังขับที่พดั ลมต้องการ (Brake Horsepower) และระดับ
ความดังของเสี ยง (Sound Pressure Level) ในหน่วย dB เมื่อใบพัดหมุนด้วยอัตราเร็ ว N1 ตามลําดับ และ Q 2, H2
Bhp2 และ SPL2 เป็ นอัตราการสู บ เฮด กําลังขับที่พดั ลมต้องการ และระดับความดังของเสี ยง เมื่อความเร็ วการ
หมุนของใบพัดเปลี่ยนไปเป็ น N 2
รู ปที่ 7.7-1 แสดงตัวอย่างการเปรี ยบเทียบ อัตราการสู บ เฮด กําลังขับที่พดั ลมต้องการ ระดับความดังของเสี ยง
และประสิ ทธิ ภาพ ของพัดลมแบบไหลตามแนวแกน เมื่อทํางานที่รอบความเร็ ว 1,750 รอบต่อนาที และเมื่อ
ทํางานที่รอบความเร็ ว 2,625 รอบต่อนาที จากรู ปจะเห็นว่า อัตราการสู บ เฮด กําลังขับที่พดั ลมต้องการ และ
ระดับความดังของเสี ยง มีค่ามากขึ้นเมื่อพัดลมทํางานที่รอบความเร็ วที่สูงขึ้น แต่ประสิ ทธิ ภาพของพัดลมมีค่าคง
เดิม
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รู ปที่ 7.7-1 ตัวอย่
อ างสมรรถนนะของพัดลมแแบบไหลตามแแนวแกน เมื่อความเร็ วการหมมุนของใบพัดเปลี
เ ่ยนไป
7.7..2 เมื่อรอบควาามเร็วมีค่าคงทีที่ แต่ ขนาดเส้ นนผ่ าศูนย์ กลางขของใบพัดเปลียนไป
่

=

(77-24)

=

(7-25)

=

(7-26)

SPL1 – SPL2 =

(77-27)

เมื่อ Q1, H1 Bhp1 และ SPL1 เป็
เ นอัตราการสูสู บ เฮด กําลังขัขบที่พดั ลมต้องการ
อ
(Brake Horsepower)) และระดับ
ควาามดังของเสี ยง (Sound Pressure Level) ใ นหน่วย dB เมืมื่อใบพัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง D1 ตามมลําดับ และ
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Q 2, H2 Bhhp2 และ SPL2 เป็ นอัตราการรสู บ เฮด กําลังงขับที่พดั ลมต้องการ
อ
และระะดับความดังข องเสี ยง เมื่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของใบพพัดเปลี่ยนไปเป็ป็ น D 2 ตามลําาดับ
รู ปที่ 7.7-2 แสดงตัวอย่างการเปรี
า
ยบเทียบ อัตรากา รสู บ เฮด กําลังั ขับที่พดั ลมตต้องการ ระดับบความดังของเเสี ยง
และประสิ ททธิ ภาพ ของพั
พัดลมแบบไหลลตามแนวแกนนที่มีขนาดใบพัด 27 นิ้ว และพัดลมขนาาดใบพัด 40.5 นิ้ว
จากรู ปจะเหห็นว่า อัตรากาารสู บ เฮด กําลัลงขับที่พดั ลมตต้องการ และรระดับความดังของเสี ยง มีค่าามากขึ้นเมื่อพัดั ลม
มีขนาดใบพพัดที่ใหญ่ข้ ึน แต่
แ ประสิ ทธิภาพของพัดลมมีมีค่าคงเดิม

รู ปที่ 7.7-2 ตัวอย่างสมรรถนะของพัดลมแบบไไหลตามแนวแกน ที่มีขนาดขของใบพัด 27 แและ 40.5 นิ้ว
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ตัวอย่ างที่ 7.1 พัดลมแบบไหลตามแนวแกนขนาดใบพัด 27 นิ้ว จ่ายลมได้ 14,200 cfm กําลังขับที่พดั ลมต้องการ
เท่ากับ 3.45 แรงม้า และมีระดับความดังของเสี ยงขณะทํางานเท่ากับ 83.2 dB เมื่อใบพัดหมุนด้วยความเร็ ว 1,750
รอบต่อนาที จงประมาณค่าอัตราการจ่ายลม กําลังขับที่พดั ลมต้องการ และระดับความดังของเสี ยงขณะทํางาน
เมื่อรอบความเร็ วเปลี่ยนไปเป็ น 2,625 รอบต่อนาที
วิธีทาํ

จากสมการ

Q1
Q2

=

Q1

=

N1
N2
2,625
 14 ,200
1,750

= 21,300 cfm
จากสมการ

Bhp 1
=
Bhp 2

 N1 


 N2 

Bhp1 =

 2,625 

  3.45
 1,750 

3

3

= 11.64 แรงม้ า
จากสมการ

 N1 

 N2 

SPL1 – SPL2 = 50 log10 

 2,625 

 1,750 

SPL1 = 83.2 + 50 log10 
= 92.0 dB
7.8 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในพัดลม

ตัวอย่างแนวทางการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในพัดลมนั้น มีดงั นี้
แนวทางการใช้ งานอย่ างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้ เกิดการอนุรักษ์ พลังงานในพัดลม
7.8.1 การควบคุมการเปิ ด-ปิ ดพัดลม
หากสามารถระบุช่วงระยะเวลาที่ไม่ตอ้ งการใช้พดั ลมได้ ก็อาจดําเนินการหยุดพัดลมไว้จนกว่าถึงเวลาที่ตอ้ งการ
ใช้ ซึ่ งสามารถควบคุมโดยใช้เจ้าหน้าที่เปิ ด-ปิ ด หรื ออาจใช้วิธีควบคุมโดยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมที่เหมาะสม
เช่น เครื่ องควบคุมแบบตั้งเวลา (Timer) , เครื่ องตรวจจับ (Sensor)
อย่างไรก็ตาม การเปิ ด-ปิ ดเครื่ องบ่อยๆ จะทําให้เกิดสภาวะการรับภาระโหลดแบบทันที (Shock Loads) และทํา
ให้มอเตอร์ เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นสู ง เนื่ องจากกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นขณะเริ่ มเดินเครื่ อง ดังนั้น การควบคุมการ
เปิ ด-ปิ ด (Timer, Sensor) จึ งใช้ได้เฉพาะกับพัดลมที่มีช่วงพักนานพอ (ถ้าประเมินได้) ช่ วงพักกะและช่ วง
วันหยุด
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7.8.2 การลลดปริมาณลม – ความดัน ให้้ เหมาะสมกับทีภ่ าระต้ องการร
1. เมื่อปริริ มาณลมที่ตอ้ งการลดลงและ
ง
ะมีการเปลี่ยนแแปลงน้อย
หากวางแผผนเผื่อไว้มากไไปและต้องกาารลดปริ มาณลลมเนื่ องจากกการลดกําลังกาารผลิต หากใชช้วิธีปรับด้วยแดม
เปอร์ ขาอออกจะทําให้การรเดินเครื่ องมีการสู
ก ญเสี ยสู ง วิธีการแก้ไขในกรณี
ข
น้ ี คือ ลดขนาดเส้นนผ่าศูนย์กลางของ
ใบพัดเปลี่ยยนไปใช้ใบพัดที
ด ่มี Capacityy ตํ่าลง ลดจําานวนขั้นของโโบลวเวอร์ หลายชั้น ปรับมุมมใบพัดของพัดั ลม
แบบ Axiall flow
2. เมื่อปริริ มาณลมที่ตอ้ งการมี
ง การเปลีลยนแปลง
่
 หรี่ แด มเปอร์ ข าออกก วิธีน้ ี ก่อให้เกิ ดการลดการรใช้พลังงานไดด้น้อยที่สุดใน
นทุกวิธีของกา รควบคุมการไหล
เนื่องจจากความต้านททานของระบบบจะมีค่ามากขึ้น ดังรู ปที่ 7.8--1 เมื่อจุดทํางานเปลี่ยนจาก ((1) ไป (2)

รู ปที่ 7.8-1 การลดปริริ มาณลมด้วยวิิธีหรี่ แดมเปอร์ร์ขาออก
 หรี่ แดมมเปอร์ ด้านเข้ า ด้วยวิธีน้ ี ความดั
ว นที่ดา้ นจ่จ่ายจะถูกลดเนืนื่ องจากความทีที่ดนั ด้านเข้าเป็ป็ นลบเป็ นสัดส่สวน

กับควาามต้านทานขอองไดอะแฟรมของแดมเปอร์ร์ จาก K1 ไป K2
K และจุดทํางานเปลี
ง
่ยนจากก (1) ไป (2) ในนรู ป
7.8-2 จจะก่อให้เกิดการลดพลังงานได้มากกว่าการหรี่ แดมเปอร์ร์ขาออก

รู ปที่ 7.88-2 การลดปริริ มาณลมด้วยวิวิธีหรี่ แดมเปอร์ร์ดา้ นเข้า
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 การควบคุมใบนํ
ใ าทางลม (Vane) ด้ านเข้ข้ า การปรับใบบนําทางลมด้านเข้าจะส่ งผลลให้เส้นโค้งกาารทํางานจะ

เคลื่อนไปทาางด้านความจุอากาศตํ
อ
่า การรลดปริ มาณลมด้วยวิธีน้ ี จะลลดการใช้พลังงงานได้ดีกว่าการควบคุม
แดมเปอร์

รูปที
ป ่ 7.8-3 การรลดปริ มาณลมมด้วยการควบคุมใบนําทางลลมด้านเข้า
 ควบคุ ม จํ า นวนเครื
น
่ อง (กรณี ที่ เ ดิ น เครื่ องพัด ลมขนานกัน หลายตัตัว สามารถลดดจํา นวนเครื่ องที
อ ่ เ ดิ น ให้

สอดคล้องกับปริ
บ มาณลม)
 ควบคุม Vaariable pitch ของ Movving blade ของพั
ข ดลม Axial
A
flow (สสามารถควบคุคุมได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพพสู งในการช่วงปริ มาณลมกวว้าง)
7.8..3 การควบคุมความเร็
ม
วรออบพัดลม
อุปกกรณ์ปรับความเร็ วรอบพัดลมอุ
ล ตสาหกรรรมคืออุปกรณ์
ณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
ว
์ VFD คือระะบบควบคุม
ควาามเร็ วรอบมออเตอร์ ไฟฟ้ ากระเเสสลับ โดดยผ่านวิธีการรควบคุมความมถี่ ของการจัดดหาพลังงานไไฟฟ้ าให้กบั
มอเเตอร์ ซึ่ งเป็ นเคครื่ องปรับควาามเร็ วรอบสําหหรับควบคุมความถี่หรื อควาามเร็ วมอเตอร์ร์ ชนิ ดหนึ่ งอย่างเป็
า นพิเศษ
อุปกกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ ยงั มีชื่อที่รรูู ้จกั กันไปว่าเครื่ องปรับการรเปลี่ยนเเปลงงความถี่ (AFDD) อุปกรณ์
ควบบคุมความเร็ วรอบ
ร (VSD) เออซีไดร์ฟ (AC ddrives) microddrives หรื อว่าอินเวอร์เตอร์ปปรับความเร็ วรอบมอเตอร์
ร
ภาษษาอังกฤษบางทีทีกเ็ รี ยกว่า varriable voltage variable frequuency หรื ออุปกรณ์ปรับควาามเร็ วรอบ (ASSD) ควบคุม
ควาามเร็ วรอบ การลดปริ
ก
มาณ
ณลมด้วยวิธีน้ ี จจะลดการใช้พลั
พ งงานได้มากกกว่าการควบ คุมแดมเปอร์ เนื่ องจาก
เส้นนกราฟสมรรถถนะของพัดลมมจะลดระดับลลงตามความเร็ วรอบที่ลดลง ทําให้สามารถถลดได้ท้ งั ระดดับความดัน
และะปริ มาณลม ดังั แสดงในรู ปที่ 7.8-4
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รู ปที่ 7.8-4 การเปรี ยบเทีทียบการลดปริ มาณลมด้
ม
วยกาารควบคุมแดมมเปอร์และด้วยการลดความเร็
ย
ร็ วรอบ
7.8.4 การตตรวจสอบและบบํารุงรักษาพัดลม
ด
เพื่อให้พดั ลมทํางานได้อย่
อ างมีประสิ ทธิ
ท ภาพ มีอายุยุการใช้งานยาาวนาน และไมม่ตอ้ งหยุดทํางงานเพื่อซ่ อมแแซม
บ่อยครั้ง พัดลมขนาดใหหญ่ทุกเครื่ องคววรมีสมุดประววัติการใช้งานและบํารุ งรักษา
ษ ตลอดจนมีตตารางเวลาสําหรั
หบ
ตรวจสอบและบํารุ งรักษาที
ษ ่แน่ นอน การตรวจสอบ
ก
บและบํารุ งรักษาอาจแบ่งอออกเป็ นการตร วจสอบประจํจําวัน
การตรวจสสอบทุก 6 เดือน และการตรวจสอบประจําํ ปี รายการตรรวจสอบดังกลล่าวนี้ ควรจะขออจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
พัดลม เพราะว่าวิธีการอาาจจะแตกต่างกักันไปบ้างสําหหรับพัดลมแต่ละระบบ
ล
ดังตาารางที่ 7.8-1
ต
ตารางที
่ 7.8-1 ตัวอย่างการตตรวจสอบและะบํารุ งรักษาปรระจําวัน
รายการ

สสถานะ
ปกติ
ผิดปกติ

หมาย เหตุ

ระดับนํ้าามันหล่อลื่น/คความหนืด
ตรวจสาายพานความตึง/สึ
ง กหรอ
สภาพวาาล์วดูด/จ่ายอากาศ
ความดันนและอุณหภูมิ
เสี ยง/แรรงสัน่ สะเทือนผิดปกติ
คุณภาพอากาศ
เนื่ อ งจากร ายละเอี ย ดขอองวิ ธี ก ารตรววจสอบและกการซ่ อ มบํา รุ งจะแตกต่
ง
า งกักัน ไปตามชนินิ ด ของพัด ลมและ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต ดังนั้นขอให้ห้ศึกษาจากคู่มอผู
ือ ใ้ ช้สาํ หรับพพัดลมนั้นๆ โดดยเฉพาะ
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7.9 การตรวจวินิจฉัยเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบพัดลมนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพือ่ หาสิ่ ง
ผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบการทําความสะอาดใบพัด

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
• ทําความสะอาดเป็ นประจําโดย
ดูจากสภาพที่เกิดขึ้นจริ ง

2.

• ซ่อมรู รั่วโครงพัดลม

3.

4.
5.

เกณฑ์ พจิ ารณา
ใบพัดสกปรกส่ งผลให้ใช้พลัง
ไฟฟ้ามากขึ้นและประสิ ทธิภาพ
ลดลง
ปริ มาณลมส่ งออกลดลง และ
ตรวจสอบการรั่วของโครง พัดลม
ประสิ ทธิภาพลดลง
ตรวจสอบความตึงของ สายพาน ความตึงมากจะใช้พลังไฟฟ้ามากขึ้น
และความตึงน้อยรอบการหมุนจะ
ลดลง
ปริ มาณลมที่ได้จะลดลงและ
ตรวจสอบว่ าลมย้ อนกลับออกทาง
ประสิ ทธิภาพลดลง
ปากทางดูดหรื อไม่
ตรวจสอบเสี ยงการทํางานของพัดลม พัดลมเสี ยงดังผิดปกติอาจทําให้
ประสิ ทธิภาพลดลง

6. ตรวจสอบการสั่ นของพัดลม

7. ตรวจสอบกรองอากาศ

8. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ าทีม่ อเตอร์ ใช้
9. ตรวจสอบขนาดของพัดลม

• ปรับตั้งความตึงของสายพานให้
เหมาะสมอยูเ่ สมอ

• ลดขนาดของช่องทางดูดให้เล็ก
ลง
• ใบพัดแตกหัก
• ลูกปื นชํารุ ด
• ใบพัดสกปรก
• ใบพัดไม่สมดุล
พัดลมสัน่ ผิดปกติ
• น็อตยึดต่างๆ หลวมคลอน
• ใบพัดเสี ยสมดุล
• ลูกปื นชํารุ ด
กรองอากาศตันจะส่ งผลให้ปริ มาณ • ทําความสะอาดเป็ นประจําโดย
ลมดูดลดลงและประสิ ทธิภาพลดลง
ดูจากสภาพที่เกิดขึ้นจริ ง
• เปลี่ยนกรองอากาศเมื่อหมดอายุ
กระแสไฟฟ้าไม่ควรสู งกว่าพิกดั และ • ตรวจสอบความผิดปกติของพัด
ไม่ควรเพิ่มสู งขึ้นจากเดิม
ลมและระบบส่ งจ่ายลม
ไม่ควรใช้พดั ลมขนาดใหญ่แล้วทํา • ลดขนาดใบพัด
การหรี่ วาล์ว เพราะประสิ ทธิภาพจะ • ลดขนาดพัดลม
ลดลง
• ลดความเร็ วรอบพัดลม
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รายการตรวจ
10. ตรวจสอบอุณหภูมิผวิ มอเตอร์

เกณฑ์ พจิ ารณา
มอเตอร์มีอุณหภูมิผวิ สู งผิดปกติ

11. ตรวจสอบขนาดของมอเตอร์

มอเตอร์ควรใช้งานที่ภาระไม่ต่าํ กว่า •
80% โดยภาระที่ต่าํ กว่า 80%ในทุกๆ
10% ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์จะ •
ลดลงประมาณ 1%

12. ตรวจสอบประวัตกิ ารซ่ อม
มอเตอร์

มอเตอร์ชุดที่เคยไหม้จะมี
•
ประสิ ทธิภาพลดลง โดยการไหม้แต่
ละครั้งประสิ ทธิภาพลดลงประมาณ •
4%

•
•

•
13. ตรวจสอบการรั่วของระบบ
ท่ อลม
14. ตรวจสอบตําแหน่ งการติดตั้ง
พัดลม

15. ตรวจสอบขนาดท่ อและ
จํานวนข้ อต่ อข้ องอ
16. ตรวจสอบว่ าพัดลมมีการหรี่
ลมทางเข้ า / ทางออกหรื อไม่
17. ตรวจสอบการสมดุลลมในจุด
ใช้ งานแต่ ละจุด
18. ตรวจสอบการเปิ ดหัวดูดลม
ในจุดใช้ งานทิง้ ไว้

ท่อลมดูดอากาศหรื อท่อลมส่ ง
อากาศเมื่อรั่วจะส่ งผลให้ปริ มาณลม
ดูดหรื อลมส่ งที่จุดใช้งานลดลง
ระบบท่อดูดและระบบท่อส่ งลมควร
สั้นที่สุดเพื่อลดการสู ญเสี ยความดัน
ในระบบและเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
พัดลม
มีขนาดท่อเล็กและจํานวนข้อต่อข้อ
งอมาก การสู ญเสี ยความดันใน
ระบบสู ง
ควรเปลี่ยนจากการใช้ใบปรับหรี่ ลม
เป็ นการลดรอบพัดลม
จุดใช้งานแต่ละจุดควรได้รับปริ มาณ
ลมตามต้องการโดยการสมดุลลม
หัวลมดูดที่จุดใช้งานต่างๆ เมื่อไม่ใช้
ควรปิ ดให้สนิท จะส่ งผลให้ พัดลม
ดูดใช้พลังไฟฟ้าลดลง

7-34

•

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ตรวจสอบความผิดปกติของพัดลม
ตรวจสอบความผิดปกติของ
มอเตอร์
หามอเตอร์ในโรงงานที่มีขนาด
เหมาะสมมาเปลี่ยน
เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ที่มีขนาด
เหมาะสม
ควรใช้งานพัดลมที่มอเตอร์เคย
ไหม้ให้นอ้ ยลง
นํามอเตอร์ที่มีขนาดเหมาะสมใน
โรงงานมาเปลี่ยน
เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพ
สู ง
ซ่อมรู รั่วในระบบท่อลม

• ปรับปรุ งแก้ไขตําแหน่งการติดตั้ง
พัดลม

• ปรับปรุ งเพิ่มขนาดท่อและลด
จํานวนข้อต่อข้องอ
• ลดรอบโดยการเพิ่มขนาดพูเ่ ลย์ตวั
ตาม หรื อ ลดขนาดพูเ่ ล่ยต์ วั ขับ
• ทําการปรับสมดุลลมในจุดใช้งาน
ทั้งหมด
• รณรงค์และออกข้อกําหนดในการ
ใช้งาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รายการตรวจ
19. ตรวจสอบตําแหน่ งและขนาด
ของปากทางดูดของพัดลมดูด

20. ตรวจสอบว่ ามีการเปิ ดพัดลม
ทิง้ ไว้ หรื อไม่
21. ตรวจสอบมีการใช้ งานพัดลม
ขนาดเล็กทีม่ ีประสิ ทธิภาพตํา่
หรื อไม่
22. ตรวจสอบมีการใช้ พดั ลม
ขนาดเล็กจํานวนมากหรื อไม่

23. ตรวจสอบระบบระบายอากาศ
ร้ อนภายในโรงงาน

เกณฑ์ พจิ ารณา
ปากทางดู ด ฝุ่ นหรื อดู ด ก๊ า ซต่ า งๆ
จะต้อ งอยู่ใกล้กับแหล่ งกําเนิ ดของ
เสี ย และมี ข นาดเหมาะสมเพื่ อ ลด
ปริ มาณลมดูดของพัดลม
พื้นที่ไม่ใช้งานไม่ควรมีการเปิ ดพัด
ลมทิ้งไว้
พัดลมเพดานจะมีประสิ ทธิภาพตํ่า
กว่าพัดลมโคจร

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
• ออกแบบขนาดปากทางดูดใหม่
• เลื่อนตําแหน่งปากทางดูดให้ใกล้
กับจุดที่เกิดอากาศเสี ย

พัดลมขนาดเล็กมีประสิ ทธิภาพตํ่า
และใช้อากาศหมุนเวียนซึ่งเป็ น
อากาศที่ร้อนและสกปรก

• เปลี่ยนเป็ นพัดลมขนาดใหญ่ที่ดูด
อากาศจากภายนอกในจุดที่มี
อุณหภูมิต่าํ ส่ งตามท่อลมไปจ่ายใน
แต่ละจุด
• ติดตั้งพัดลมดูดขนาดใหญ่และท่อ
ลมเพื่อดูดอากาศเฉพาะจุดที่เกิด
ความร้อนก่อนที่จะกระจายตัว

ไม่ควรใช้พดั ลมติดผนังดูดความ
ร้อนออกจากโรงงานเพราะจะต้อง
ใช้จาํ นวนมาก เนื่องจากความร้อน
ได้กระจายตัวไปทัว่ โรงงาน

• รณรงค์และออกข้อกําหนดในการ
ใช้งาน
• เปลี่ยนจากพัดลมเพดานเป็ นพัดลม
โคจร

7.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ

1. การลดเวลาการเปิ ดใช้พดั ลม

เพราะ…

2. การลดปริ มาณลมโดยการหรี่ วาล์ว

เพราะ…

3. การลดการใช้พดั ลมชุดที่มอเตอร์เคยไหม้

เพราะ…

4. การซ่อมรู รั่วของโครงพัดลม

เพราะ…

5. การลดขนาดใบพัดลม

เพราะ…
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ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ

6. การใช้พดั ลมขนาดเล็กลงและประสิ ทธิภาพสู ง

เพราะ…

7. การลดรอบพัดลมโดยการเปลี่ยนพูเล่ย์

เพราะ…

8. การลดรอบพัดลมโดยการใช้ Invertor

เพราะ…

9. การใช้มอเตอร์ใ ห้ขนาดเหมาะสมกับพัดลม

เพราะ…

10. การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง

เพราะ…

11. การเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบส่ งกําลัง

เพราะ…

12. การปิ ดปากทางดูดที่ไ ม่ไ ด้ใ ช้งานของระบบดูดฝุ่ นควัน
13. การซ่อมรู รั่วระบบท่อลมดูดหรื อเป่ า
14. การเพิ่มขนาดท่อลมให้ใ หญ่ข้ ึน

เพราะ…

15. การลดความยาวและข้อต่อข้องอระบบท่อลม

เพราะ…

16. การออกแบบปากท่อดูดฝุ่ นควัน และระยะห่ างให้เหมาะสม
17. การเปลี่ยนระบบระบายอากาศจากการใช้พดั ลมเป่ าเฉพาะจุด
เป็ นการใช้พดั ลมขนาดใหญ่ดูดอากาศเย็นจากภายนอกส่ งตามท่อ
ลมไปจ่ายในจุดใช้งาน
18. การเปลี่ยนวิธีดูดลมร้อนทิ้งโดยใช้พดั ลมติดผนังโรงงาน
จํานวนมากเป็ นการติดตั้งฝาชี (Hood) ครอบดูดเฉพาะจุดที่เกิด
ความร้อน
19. การปรับความตึงของสายพานให้เหมาะสม
20. การทําความสะอาดใบพัดลมอย่างสมํ่าเสมอ
21. การเปลี่ยนใบพัดลมให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
22. การทําความสะอาดกรองอากาศอย่างสมํ่าเสมอ
23. การเลือกใช้ชนิดพัดลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน
24. การติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่มอเตอร์พดั ลม

เพราะ…
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7.111 โปรแกรมวิเคราะห์
ค มาตรการอนุรักษ์ พลังั งาน
เพือ่อลดความยุง่ ยาากซับซ้อนในกการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลั
พ งงาน จึงทําเป็
า นโปรแกรมม Microsoft Excel
E โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้
ง น และข้อมูลตรวจวัดกรออกลงในช่องว่าง โปรแกรมจจะคํานวณผลกการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกตต้องได้ทนั ที
มาตตรการที่ 1 การรลดขนาดใบพัดั
1. หหลักการและเหหตุผล
โรงงงานแห่ งหนึ่งติดตั้งพัดลมใชช้ในการส่ งจ่า ยลมจํานวน 1 ตัว ขนาดพิกดั 5 HP (3.7 kkW) เส้นผ่านศูนย์กลาง
ใบพพัดพัดลม 20 นิ้ว ความเร็ วรออบของพัดลม 1,250 rpm อัตราการไหล
ต
355 ลบ.ม.ต่อนาทที เฮด 5 นิ้วนํ้ าํ ใช้งาน 10
ชัว่ โโมงต่อวัน 3000 วันต่อปี อัตราค่
ร าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย ทางโรงงานต้องการ ลดอัอัตราการไหลลลง เหลือ 30
ลบ..ม.ต่อนาที

รู ปที่ 7..11-1 พัดลมทีลดขนาดใบพั
่
ด
2. สสมการทีใ่ ช้ ในกการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิ
น เคราะห์ทางเทคนิ
ท
ค
2.1..1 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดที่ปรับลด = เสส้นผ่านศูนย์กลางใบพั
ล
ดก่อนปรั
น บลด x ( อัตราการไหลขของของ
ไหลหลังปรับลด
บ / อัตราการไหลของของงไหลก่อนปรับลด)
บ
2.1..2 กําลังของพัดั ลมหลังลดขนนาดใบพัด = (เส้นผ่านศูนย์ยกลางใบพัดหลังปรับลด / เสส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด
ก่อนปรับลด))3 x กําลังของพพัดลมก่อนปรับั ปรุ ง
2.2 สมการทีใ่ ช้ ในการวิ
น เคราะห์การลงทุ
ก
น
2.2..1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PBB = เงินลงทุนในการเปลี
ใ
่ยนใใบพัด (฿) / ค่าพลั
า งงานที่ลดลลง (฿/y)
3. กการวิเคราะห์ ข้อมู
อ ล
ใช้โโปรแกรม exceel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดดยป้อนข้อมูลเบบื้องต้นและข้อมู
อ ลตรวจวัดใใส่ ในช่องสี ฟ้า

7-37

ตอนที่ 2 บทที่ 7 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับพัดลม

รายการ
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 อัตราการไหลของอากาศหลังปรับปรุ ง
1.4 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับปรุ ง
1.5 เฮดของพัดลมก่อนปรับปรุ ง
1.6 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังของพัดลมก่อนปรับปรุ ง
2.2 อัตราการไหลของอากาศก่อนปรับปรุ ง
3.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดที่ปรับลด
 Q 
D  
  D
 Q 

สั ญลักษณ์ หน่ วย
EC
hr
Q2
D1
H1
CI

ข้ อมูล

บาท/kWh 3.00
hr/y 3,000.00
m3/min 30.00
นิ้ว
20.00
นิ้วนํ้า
5.00
บาท 5,000.00



3.3 กําลังของพัดลมหลังลดขนาดใบพัด

D 

P      P
 D 

จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟ
จากการใช้งานจริ ง
การใช้งานจริ ง
ข้อมูลของพัดลม
ข้อมูลของพัดลม
จากการประเมิน

3.70

จากการตรวจวัด

Q1

kW
m3/min

35.00

จากการตรวจวัด

D2

นิ้ว

17.14

H2

นิ้วนํ้า

3.67

P2

kW

1.71

P1

3.2 เฮดของพัดลมหลังลดขนาดใบพัด
 D  
H  
 H
 D 

แหล่งทีม่ าของข้ อมูล
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รายการ
3.4 พลังงานไฟฟ้าลดลงต่อปี
ES = ( P1 - P2 ) x hr
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
SC= ( ES x EC )
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

ES

kWh/y

SC

บาท/ปี 17,910.00

PB

ES
SC
PB

y

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

5,970.00

0.28

kWh/y 5,970.00
บาท/ปี 17,910.00
y
0.28

หมายเหตุ : ค่ากําลังไฟฟ้าที่ได้จากการคํานวนในเบื้องต้นอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ งดังนั้น
ในทางปฏิบตั ิควรนําค่าพลังไฟฟ้าจากการตรวจวัดมาคํานวนเพื่อหาผลประหยัดจริ ง
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มาตรการทีที่ 2 การปรับคววามเร็วรอบขอองพัดลม
1. หลักการรและเหตุผล
โรงงานแห่ห่ งหนึ่งติดตั้งพัดลมใช้ในการรส่ งจ่ายลมจํานนวน 1 ตัว ขนนาดพิกดั 5 HPP (3.7 kW) เเส้นผ่านศูนย์กลาง
ก
ใบพัดพัดลลม 20 นิ้ว ความเร็ วรอบของพัดลม 1,250 rpm อัตรากาารไหล 35 ลบ.ม.ต่อนาที เฮ ด 15 นิ้วนํ้าใช้ช้งาน
10 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่
น อปี อัตราค่ค่าไฟฟ้า 3 บาททต่อหน่วย ทาางโรงงานต้องการ
ง ลดอัตราาการไหลลง เหหลือ
ก
วรอบลง เพื่ออให้เกิดการประหยัดพลังงานน
30 ลบ.ม.ต่อนาทีโดยวิธีการลดความเร็

รู ปที่ 7.11-2 พัดลมทีจ่ ะปรัรับลดรอบ

รู ปที่ 7.11-3 อุปกรณ์ ปรับคววามเร็วรอบ

2. สมการทีทีใ่ ช้ ในการวิเครราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
ค ทางเทคคนิค
2.1.1 ความมเร็ วรอบของพั
พัดลมที่ปรับลดด = ความเร็ ววรอบก่อนปรับลด
บ x ( อัตราการไหลของออากาศหลังปรับลด
บ
/ อัตรากาารไหลของอากาศก่อนปรับลด)
ล
2.1.2 กําลังงของพัดลมหลัลังลดรอบ
= (ความเร็ ววรอบหลังปรับลด
บ /ความเร็วรอบก่
ว
อนปรับบลด)3 x กําลังของ
พัดลมก่ออนปรับลด
2.2 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
ค การลงททุน
2.2.1 ระยะะเวลาคืนทุน (yy)
PB = เงินลงทุ
ล นที่ใช้ (฿)) / ค่าพลังงานทีที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเครราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรรม excel ในกาารวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนขข้อมูลเบื้องต้นและข้
น
อมูลตรววจวัดใส่ ในช่อองสี ฟ้า
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รายการ
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี

สั ญลักษณ์
EC
hr

1.3 อัตราการไหลของอากาศหลังปรับ
1.4 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับ
1.5 ความเร็ วรอบของพัดลมก่อนปรับ
1.6 เฮดของพัดลมก่อน
1.7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังของพัดลมก่อนปรับลด

Q2
D1
N1
H1
CI

2.2 อัตราการไหลของอากาศก่อนปรับปรุ ง
3.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความเร็ วรอบหลัง
 Q2 
  N 1
 Q1 

N 2  

3.2 เฮดของพัดลมหลังลดความเร็ วรอบ
2
 N2 
H 2     H1
 N1 

P1

หน่ วย

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ า

บาท/kWh 3.00 ใบแจ้งหนี้ค่าไฟ
hr/y
3,000.00 การใช้งานจริ ง
m3/min 30.00 การใช้งานจริ ง
นิ้ว
20.00 ข้อมูลของพัดลม
rpm 1,250.00 ข้อมูลของพัดลม
นิ้วนํ้า
15.00 ข้อมูลของพัดลม
บาท 20,000.00 จากการประเมิน
3.70

จากการตรวจวัด

Q1

kW
m3/min

35.00

จากการตรวจวัด

N2

rpm

1,071.43

H2

นิ้วนํ้า

11.02
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รายการ
3.3 กําลังของพัดลมหลังลดความเร็ วรอบ
 N2 
P 2     P1
 N1 
3

3.4 พลังงานไฟฟ้าลดลงต่อปี
ES = ( P1 - P2 ) X hr
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
SC= ( ES x EC )
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์

หน่ วย

ข้ อมูล

P2

kW

2.33

ES

kWh/y

4,110.00

SC

บาท/ปี

12,330.00

PB

y

1.62

ES
SC
PB

kWh/y
บาท/ปี
y

4,110.00
12,330.00
1.62

แหล่งทีม่ า

หมายเหตุ : ค่ากําลังไฟฟ้าที่ไ ด้จากการคํานวนในเบื้องต้นอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ งดังนั้น
ในทางปฏิบตั ิควรนําค่าพลังไฟฟ้าจากการตรวจวัดมาคํานวนเพื่อหาผลประหยัดจริ ง
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7.122 กรณีศึกษา
กรณีณี ศึกษาถือเป็ นต้
น นแบบของมมาตรการอนุรักกษ์พลังงานทีประสบผลสํ
่ป
าเร็ร็ จในการอนุรรัั กษ์พลังงานทีโรงงาน
่
สามมารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุ
ด
รักกษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
อ
กรณี
ณีศึกษาที่ 1 : การลดความเร็
ก
ร็วรอบพัดลมโโดยเปลีย่ นขนาด Pulley
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
สถาานประกอบกาารใช้พดั ลมเครืรื่ องบด Jacobsson ขนาดพิกดั 45 kW จํานววน 15 ชุด เพื่ออส่ งอาหารสัตว์บดไปตาม
ท่อลลมความเร็ วสงในปริ
สู
มาณทีที่ตอ้ งการของกกระบวนการผผลิต โดยใช้ Damper
D
ที่ติดตั้งบริ เวณท่อสงลมเป็
ส่
นตัว
ปรับบปริ มาณลมที่ส่ งอาหารสัตว์ มีการใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 300 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
การรปรั บลดปริ มาณลมส่ งด้วยการหรี
ย
่ Dammper นั้นเป็ นการเพิ่มแรงเสี ยดทานในระะบบท่ อลม โดดยส่ งผลให้
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ในการขั
น บพัดลมมลดลงเล็กน้ออยเท่านั้น
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
การรลดปริ มาณอาากาศที่ส่งโดยการลดความเร็ร็ วรอบของพัดลมจะส่
ด
งผลใให้ลดแรงเสี ยดดทานในระบบท่อลม ซึ่ ง
ส่ งผผลให้กาํ ลังไฟฟ้าที่ใช้ขบั พัดลมลดลงเป็
ด
นกกําลังสามของงรอบที่ลดลง และจาก
แ
Perfoormance Fan Curve ของ
พัดลลมจะเห็นว่าเมืมื่อความเร็ วรออบลดลงกําลังที่ใช้ขบั พัดลมจจะลดตํ่าลง โดดยมีข้นั ตอนก ารดําเนินงานดดังนี้
1. ทําการตรวจววัดกําลังไฟฟ้า อัตราการไหลลของลมและรอบการหมุนของพัดลม
2. ทําการเปิ ด Damper
D
ให้กว้างสุ
า ด (100%) แล้วใช้อุปกรณ์ปรับลดรอบบมอเตอร์(VSDD) ลดรอบจนไได้อตั ราการ
ไหลของลมเท่าเดิม
3. ทําการวัดรอบบของพัดลมเพืพื่อนําไปวิเคราาะห์หาขนาด Pulley
P ที่เหมาะะสม
4. ติดตั้ง Pulleyy แล้วทําการตรรวจวัดกําลังไฟฟฟ้า อัตราการรไหลของลมและรอบการหมมุนของพัดลม
ดั
ก่อนแลละหลังการเปลีลี่ ยน Pulley ไปปวิเคราะห์หาพพลังงานไฟฟ้าที ่ประหยัด
5. นํากําลังที่พดลมใช้

รู ปที่ 7.12-11 แสดงคุณลักษษณะการทํางาานของพัดลม (Performance
(
Fan Curve)
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4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
จากการสํารรวจพบว่าพัดลมเครื
ล ่ องบด Jacobson No.110 มีการหรี่ Damper ไว้ที่ 600% โดยทําการรตรวจวัดพบวว่าใช้
กําลังไฟฟ้า 36.3 kW อัตราการไหลขอ
ต
องลม 5,755 m3/hr แรงเสี ยดทานสถิ
ด
ต 24.0 in.WG. รอบบการหมุนของพัด
ลม 3,140 RRPM ขนาดPuulley ขับ/ตาม 475/224 mm.
รายละเอียด

จุดทํางานนเดิม

จุดทํางานใหม่

อัตราการไหล(m
ต
m3/hr)
แรรงเสี ยดทานสถิถิต(in.WG.)
รออบมอเตอร์พดั ลม(RPM)
ขนนาดPulley ขับ/ตาม(mm.)
บ
กําลั
า งไฟฟ้า(kW))

5,7555
24.0
3,1400
475/2224
36.3

5,755
5
14.0
2,500
2
4775/280
19.0

รู ปที่ 7.122-2 แสดงการหหรี่ Damper แลละ Pulley เดิมของพั
ม
ดลมเครืรื่ องบด Jacobsson
5. สภาพหลลังปรับปรุง
ทําการเปิ ด Damper ไว้ทีท่ี 100 % และเพิ่มขนาด Pullley ตัวตามจาาก 224 mm. เป็ น 280 mmm.จากการตรววจวัด
ํ งไฟฟ้า 19.00 kW อัตรากการไหลของล ม 5,755 m3/hhr แรงเสี ยดทาานสถิต 14.0 iin.WG. รอบบการ
พบว่าใช้กาาลั
หมุนของพัพัดลม 2,500 RPM
R
6. การวิเครราะห์ ทางเทคนินิค
เวลาการทําางาน 24 ชัว่ โมงต่อวัน 3000 วันต่อปี
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ ก่อนลดรอบ =
36.3
kW
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ หลังลดรอบ =
19.0
kW
พพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
= (กําลัง ไฟฟ้าเดิม – กําลังไฟฟ้าใหมม่) x ชัว่ โมงทําางาน x
วันทํางานต่อปี
=
( 36.3 - 19.0 ) x 24 x 300
=
124,5660
kWh/ปี
คิิดเป็ นเงินที่ประหยั
ร ดได้ =
124,5660 x 2.60
= 323,8556
บาท/ปี
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7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน (ติดตั้งเอง)
=
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า =
ระยะเวลาคืนทุน

2,000
323,856

=

2,000/323,856

=

0.01

บาท
บาท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 2 : การลดขนาดใบพัดของพัดลม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้ถ่านหิ นเป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิตไอนํ้าโดยใช้ระบบการเผาไหม้เชื้ อแบบฟลูอิดไดซ์เบด
(Fluidized bed) ซึ่งใช้พดั ลมเป่ าทรายที่ใช้เป็ นวัสดุเบด (Bed materials) ด้วยความดันที่เหมาะสมเพื่อการเผาไหม้
ที่สมบูรณ์ที่สุด โดยพัดลมใช้มอเตอร์ ขบั ขนาดพิกดั 37 kW ทําการปรับอัตราการไหลของลมด้วย Damper มี
การใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 365 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การออกแบบและติดตั้งพัดลมที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยเนื่องจากแรงเสี ยดทานในระบบ
ท่อลมเมื่อทําการลดปริ มาณลมด้วยวิธีการหรี่ แดมเปอร์ (Damper)
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
การลดอัตราการไหลของลมด้วยการเปลี่ยนใบพัดให้มีขนาดลดลงจะส่ งผลให้มอเตอร์ใช้กาํ ลังในการขับพัดลม
น้อยลงในขณะที่อตั ราการไหลเท่าเดิม แต่การลดอัตราการไหลที่มากเกินไปอาจทําให้ความดันของลมที่ส่งตํ่า
กว่าที่ตอ้ งการได้ โดยดําเนินการดังนี้
1. ตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่ใช้ขบั มอเตอร์ อัตราการไหลของลม ความดันในการส่ งลม
2. ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัดลมชุดนั้นจากผูผ้ ลิต
3. เลือกขนาดใบพัดลมที่มีอตั ราการไหล และความดันตามต้องการ
4. ติดตั้งใบพัดพร้อมกับหรี่ แดมเปอร์ให้ได้ปริ มาณลมตามต้องการ
5. ตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่ใช้ขบั มอเตอร์
6. วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
ขณะที่ปรับแดมเปอร์(Damper) ด้านดูดของพัดลมประมาณ 60 % และขนาดของใบพัดเดิมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
708 มิลลิเมตร มอเตอร์ขบั พัดลมใช้กาํ ลังไฟฟ้าประมาณ 24.67 kW
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รู ปที่ 7.12-3
7
พัดลมเป่ าทรายและกการปรับหรี่ แดมเปอร์ ก่อนลดดขนาดใบพัด
5. สภาพหลลังปรับปรุง
หลังจากทดดลองเปลี่ยนใใบพัดอันใหม่ ซึ่ งมีขนาดเส้นนผ่าศูนย์กลางงลดลงจาก 7008 มิลลิเมตรเป็ป็ น 670 มิลลิเมตร
และปรับแดดมเปอร์ พดั ลมมใหม่ (เปิ ด 800 %) ให้ได้ปริ มาณอากาศเท่ท่าเดิม พบว่ากําลั
า งไฟฟ้าที่ใช้ ขบั มอเตอร์ พดั ลม
ลดลงจาก 24.67 kW เป็ป็ น 18.90 kW
W

พัดของพัดลมเปป่ าทรายชุดใหมม่และการปรับแดมเปอร์
บ
พดั ลมใหม่ (เปิ ดใให้มากขึ้น)
รู ปทที่ 7.12-4 ใบพั
6. การวิเครราะห์ ทางเทคนินิค
P1
คือ กําลังไฟฟ้าที่ใช้ ก่อนปรับปรุรง = 24.677 kW
คือ กําลังไฟฟ้าที่ใช้ หลังปรับปรุ ง = 18.900 kW
P2
N
คือ จําํ นวนมอเตอร์ร์ ที่ปรับปรุ ง = 1
ชุด
h
คือ จําํ นวนชัว่ โมงททํางาน
= 24 ชัว่ โมงต่อวัน
d
คือ จําํ นวนวันทํางาานต่อปี
= 300 วันต่อปี
OP
คือ เปอร์เซ็นต์การรทํางานของมออเตอร์ = 0.90
พลลังงานไฟฟ้าที่ลดลง = N x (P1 – P2) x h x d x OP
= 1 x (24.667 – 18.90) x 24
2 x 300 x 0.990
= 37,390
kWh/ปี
คิิดเป็ นเงินที่ประหยั
ร ดได้ = 37,390 x 2.63
= 98,336
บาท/ปี
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7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า =
ระยะเวลาคืนทุน
=
=

20,000
98,336
20,000/98,336
0.20

บาท
บาท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 3 : การติดตั้ง Timer ลดเวลาการใช้ พดั ลมเป่ ายางเพื่อระบายความร้ อน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้พดั ลมขนาด 0.74 kW จํานวน 10 ชุด เพื่อระบายร้อนให้กบั ยางที่ออกจากเครื่ องผสมซึ่ งมี
อุณหภูมิ 78 องศาเซลเซียส โดยเปิ ดใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 298 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การระบายความร้อนให้กบั ยางนั้นจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที อุณภูมิยางจะเท่ากับอุณหภูมิแวดล้อม ซึ่ งในทาง
ปฎิบตั ิพนักงานจะเปิ ดพัดลมทิ้งไว้ตลอดเวลา ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการติดตั้งระบบตรวจจับชิ้นงานที่ป้อนเข้าเครื่ อง ถ้ามีชิ้นงานพัดลมจะทํางาน และทํางานเพียง 10 นาที ซึ่ ง
เป็นเวลาเพียงพอที่จะลดอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิอากาศแวดล้อม โดยตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ ขบั พัดลมใช้
และบันทึกเวลาในขณะที่พดั ลมหยุดทํางานหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
กําลังไฟฟ้าที่พดั ลมใช้เฉลี่ยประมาณ 0.32 kW เปิ ดใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 298 วัน/ปี
5. สภาพหลังปรับปรุง
หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทํางานของพัดลม พบว่าชัว่ โมงการทํางานลดลงประมาณ 6 ชัว่ โมง/วัน ส่ งผล
ให้เกิดการประหยัดพลังงาน
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กําลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้เฉลี่ยต่อชุด = 0.32
kW
จํานวนพัดลมเป่ ายาง
= 10
ชุด
ชัว่ โมงทํางานของพัดลมลดลง
= 6
ชัว่ โมง/วัน
ชัว่ โมงทํางานใน1 ปี
= 298
วัน
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
= 3
บาท/ kWh
พลังงานที่ประหยัดได้
= 0.32x10x745
= 5,721.60
kWh/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
=
5,721.6 x 3.00
=
17,164.80
บาทต่อปี
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7. การวิเครราะห์ ผลตอบแแทนการลงทุน
เงิงินลงทุน
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้
ง
า
ระะยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

25,000
บาท
บ
17,164.880
บาท/ปี
บ
25,000//17,164.80
1.46
ปี

กรณีศึกษาที่ 4: การลดกการเปิ ดใช้ พดั ลมเพดาน
ล
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
ในการขนสส่ งเครื่ องปั้นดินเผาของโรงง
น
งานผ่านระบบ สายพานและรรถเลื่อนนั้น ไดด้มีการสถานปประกอบการติติดตั้ง
พัดลมบนเเพดาน เพื่อระะบายความร้อนเป็
อ นจํานวนนมาก จึ งทํากาารลดจํานวนกการเปิ ดในส่ ววนที่ มากเกิ นความ
ค
จําเป็ นลง 220% และลดเวลาการเปิ ดช่วงเวลา
ง 18.00-222.00 น.
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
การเปิ ดพัดดลมในจํานวนนที่มากเกินควาามจําเป็ นและใในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ส่สงผลให้สิ้นเปปลืองพลังงานนโดย
ไม่เกิดประะโยชน์ และทําให้
า อายุการใช้ง้ านลดลงรวมมทั้งค่าใช้จ่ายในนการซ่อมบํารุ งสู ง
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทําการสํารวจจํานวนพัดลมที
ล ่ไม่จาํ เป็ นต้องใช้งานแลละพัดลมที่สามมารถปิ ดได้แล้ว้ ทําการตรวจววัดการใช้
กําลังไฟฟ้า เพื่อนํามาวิเคราะห์
ค ผลการปประหยัดพลังงงาน
4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
พัดลมที่สาามารถยกเลิกการใช้
ก งานได้ จํานวน 20 ตตัว ใช้กาํ ลังไฟฟฟ้า 100 วัตต์ต์ ่อตัว มีชวั่ โมมงการใช้งานปปกติ
16 ชัว่ โมงต่อวัน 350 วันต่อปี พัดลมที
ล ่สามารถปิปิ ดการใช้งานในช่วงเวลา 18.00-22.00 นน.วันละ 4 ชัวโมง
ว่
จํานวน 7002 ตัว ใช้กาํ ลังไฟฟ้า 100 วัตต์ต่อตัว

รู ปที่ 7..12-5 ลดการเปิปิ ดใช้งานพัดลลมเพดานในบริิ เวณโรงผลิต จํานวน 20 ตัว
5. สภาพหลลังปรับปรุง
การดําเนินงานดังกล่าวไมม่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตแลละประสิ ทธิภาพในการทํางาน
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รู ปที่ 7.12-6 แสสดงการยกเลิกกการใช้พดั ลมเพดานบริ เวณส่ วนลําเลียงผผลิตภัณฑ์
6. กการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การรยกเลิกการเปิ ดใช้
ด งานพัดลมมเพดานจํานวนน 20 ตัว
ผลประะหยัดที่ได้
= P1 x N1 x H x D / 1000
= 100 x 20 x 16 x 350/ 1000
= 11,2000
kWh ตต่อปี
การลดกการเปิ ดใช้งานนพัดลมเพดานใในช่วงเวลา 188.00-22.00 น.จํานวน 702 ตัว
ผลประหยัดที่ได้
=
P2 x N2 x H2 x D / 1000
=
100 x 702 x 4 x 3550 / 1000
=
98,2880
kWh ตต่อปี
พลังงานนไฟฟ้าที่ประหหยัดได้รวม =
11,2000 + 98,280
= 109,480
kWh ต่อปี
= 109,4480 x 2.7
= 295,5596
บาทตต่อปี

กรณี
ณีศึกษาที่ 5: การติ
ก ดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมคววามเร็วรอบพัดลมระบายอาก
ด
กาศ
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
โรงงพ่นสี ของสถาานประกอบกาารติดตั้งพัดลมมระบายอากาศศขนาดพิกดั 1110 kW จํานวนนทั้งหมด 3 ชุด เปิ ดใช้งาน
ตลออด 24 ชัว่ โมง โดยมีแรงลมในการดูดมากกกว่าความต้องการใช้งานทําให้เกิดการสู ญเสี ยพลังงานนโดยไม่เกิด
ประะโยชน์
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
การรติดตั้งและใช้งานพัดลมระบบายอากาศที่มมีี ขนาดใหญ่กว่วาความต้องกาารใช้งานจริ งมมากส่ งผลให้มอเตอร์
ม
ตอ้ ง
ใช้กกําํ ลังไฟฟ้าในกการขับพัดลมมมากขึ้น
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3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ทําการตรววจวัดกําลังไฟฟฟ้า และอัตรากการไหลของอาากาศเพื่อให้ทราบว่าอัตราการไหลของอาากาศมากกว่าความ
ค
ต้องการใช้ช้เป็ นร้อยละเท่าใด ก่อนที่จะนนําไปวิเคราะหห์หาผลการประหยัดพลังงานนจากการใช้อุปปกรณ์ควบคุมรอบ
มอเตอร์
4. สภาพก่ ออนปรับปรุง
มอเตอร์พดดลมใช้
ั
กาํ ลังไฟฟฟ้า 83.97 kW
W ที่ความถี่ 500 Hz ใช้งาน 244 ชัว่ โมง/วัน 365
3 วัน/ปี

รู ปที่ 7.12-7
7
แสดงมมอเตอร์พดั ลมรระบายอากาศ
5. สภาพหลลังปรับปรุง
หลังจากทําาการติดตั้งอุปกรณ์
ป ควบคุมความเร็
ค
วรอบทที่มอเตอร์ ของงพัดลมระบายยอากาศ โดยปปรับตั้งความถี่ไว้ที่
40 Hz พบบว่าสามารถปประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3588,961.67 kW
Wh/ปี คิดเป็ นเงิน 897,404.188 บาท/ปี โดยมี
ระยะเวลาคืคืนทุน 0.99 ปี

รู ปที่ 7.12-8 แสดงการติดตัต้ งอุปกรณ์ควบบคุมความเร็ วรอบที
ร ่มอเตอร์พัดลมระบายออากาศ
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6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กําลังไฟฟ้าที่พดั ลมใช้เฉลี่ย
ความถี่ก่อนปรับลด
ความถี่หลังปรับลด
กําลังไฟฟ้าที่พดั ลมใช้หลังปรับลด

กําลังไฟฟ้าที่พดั ลมใช้ลดลง
พลังงานไฟฟ้าลดลง
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน

=
=
=

83.97
50
40

=

 kW1   f1 

   
kW
 2   f2 

=
=
=
=
=
=
=
=

kW
Hz
Hz
3

(40/50)3 x83.97
42.99
kW
83.97-42.99
40.98
kW
40.98 x 24 x 365
358984.8
kWh/ปี
358,984.8 x 2.50
897,462.00 บาท/ปี

=

884,000.00

บาท

ผลประหยัดที่ได้

=

897,462.00

บาทต่อปี

ระยะเวลาคืนทุน

=

884,000.00/ 897,462.00

=

0.98

ปี

กรณีศึกษาที่ 6 : การปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์ พดั ลมดูดอากาศในห้ องพ่นสี ให้ เหมาะสม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิตชิ้นส่ วนพลาสติกสําหรับรถยนต์ โดยมีชวั่ โมงการทํางานวันละ 24 ชัว่ โมง และทํางาน
365 วันต่อปี ในกระบวนการผลิ ต มี การใช้งานห้องพ่นสี เพื่อให้ได้สีตามต้องการและในห้องพ่นสี มีพดั ลม
สําหรับดูดอากาศเข้าห้องและใช้งานส่ วนอื่นๆจํานวน 6 ชุดโดยมีขนาด 95 ,18.5, 7.5, 5.5 และขนาด 30 kW
จํานวน 2 ตัว
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
พัดลมทั้ง 6 ชุดได้ติดตั้ง inverter ที่ความถี่ 50 Hz ซึ่ งเป็ นการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม เพราะ inverter ควรใช้งาน
สําหรับการปรับความเร็ วรอบมอเตอร์เพื่อให้ได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งจะทําให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
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รู ปที
ป ่ 7.12-9 อินเวอร์
เ เตอร์และะมอเตอร์พดั ลมมดูดอากาศในห้องพ่นสี
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
โรงงานทดดลองปรับลดความถี่ลงและไได้ตรวจสอบปปริ มาณลมที่ดูดเข้
ด าห้องพ่นสและใช้
สี
งานในนจุดอื่นๆ พบวว่า ที่
ความถี่ 44--45 Hz ปริ มาณ
ณลมและแรงดัดันใช้งาน ได้เพี ยงพอต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
ฑที่ตอ้ งการ แลละจากการปรับลด
ความถี่ทาํ ใให้กาํ ลังไฟฟ้าลดลง 42.57 kW (ข้อมูลจจากผลการตรวจวัด คือ ก่อนปรั
น บความถี่ใใช้กาํ ลังไฟฟ้ารวม
า
143.85 kW
W หลังปรับควาามถี่ใช้กาํ ลังไฟฟฟ้ารวม 101.228 kW)
4. สภาพหลลังปรับปรุง
หลังปรับปรุ งสามารถลดดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 37 2,913 kWh / y
5. การวิเครราะห์ ทางเทคนินิค
การปรับลดรรอบมอเตอร์ พดั ลมดูดอากาศในห้องพ่
อ นสี
รายละเอียยด

หนน่ วย

ตัวั ย่ อ

ข้้ อมูลทีใ่ ช้

แหล่ งข้ อมูล

กําลังไฟฟ้าเรรวมที่ลดลงเมื่อปรับความถี่

kW

kW1

42.57

ตรวจวัด

ชัว่ โมงที่ใ ช้งงานต่อวัน

h/h/d

h

24

ประเมิน

จํานวนวันใช้ช้งานต่อปี

h/h/d

d

365

ประเมิน

เปอร์เซ็นต์กาารใช้งาน

%

UF
U

100

ประเมิน

B/kkWh

CE
C

3.1

บิลไฟฟ้า

kW
Wh/y

EO

372,913
3

B/
B/y

SE

1,,156,031

ข้ อมูล

ราคาพลังงานนไฟฟ้าต่อหน่วย
การคํานวณ
พลังงานไฟฟฟ้าที่ลดลง
ราคาพลังงานนไฟฟ้าที่ลดลง Ec = Es x CE
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กรณี
ณีศึกษาที่ 7 : การเปลี
ก
่ยนพัดลมดูดอากาศจจากแบบ Centrifugal เป็ น แบบบ Axial
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
สถาานประกอบกาารผลิตอาหารสสัตว์ ในส่ วนขของ line การผลิลิตภายในโรงงานมีการใช้พพััดลมระบายอาากาศเพื่อทํา
การรระบายอากา ศร้ อ นภายในนโรงงานให้กกัั บ พนัก งาน โดยพั
โ ด ลมระบายอากาศที่ ททางโรงงานใใช้เ ป็ นแบบ
Cenntrifugal จากกการตรวจวัดพบบว่าใช้พลังไฟ ฟ้าเท่ากับ 11.19 kW ในการรเปิ ดพัดลมโรงงงานจะทําการรเปิ ดใช้งาน
วันลละ 24 ชัว่ โมง 312 วันต่อปี

รูปที
ป ่ 7.12-10 พัดั ลม Centrifuggal ที่ทางโรงงงานใช้งาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากกการสํารวจพบบว่าตําแหน่งการติ
ก ดตั้งของพพัดลม Centrifu
fugal อยูใ่ นตําแหน่
แ งที่ไม่เหมมาะสม และจาากการศึกษา
ชนิดดของพัดลม พบว่
พ าพัดลมระบายอากาศแบบบ axial หรื อ พัดลมแบบไหหลตามแนวแก นใช้พลังงานนน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับแบบ Cenntrifugal ทางโโรงงานจึงมีแนนวคิดที่จะเปลี่ยนชนิดของพัดั ลมระบายอาากาศเป็ นแบบ Axial fan
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
ทํากการปรับปรุ งโดย ทําการติดตัต้ งพัดลม axiaal fan เข้าไปแททนที่พดั ลม Centrifugal fann โดยทําการติดตั้งใหม่ใน
ตําแแหน่งที่เหมาะสสมกับการระบบายอากาศของงโรงงาน ในกาารดําเนินการติติดตั้งมอบหมาายให้แผนกช่างซ่
า อมบํารุ ง
ของงทางโรงงานเป็ป็ นผูด้ าํ เนินการ
4. สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง
หลังั ปรั บปรุ งพบบว่าการระบายยอากาศของททางโรงงานสาามารถระบายอากาศได้ตามมปกติ โดยไม่ม่กระทบกับ
สิ่ งแแวดล้อมของพพนักงาน จากกการตรวจวัดพบบว่าพัดลม axiial fan ใช้พลังไฟฟ้าเท่ากับ 7740 W ซึ่ งสามมารถลดการ
ใช้พพลังงานของโรรงงานลงได้ โดยคิดเป็ นพลังงงานไฟฟ้าที่สามารถลดลงไ
ส
ได้ 78,249.6 kW
Wh/y

7-53

ตอนที่ 2 บททีที่ 7 การอนุรักษ์ พ ลัลงงานสําหรับพัดลม

รู ปที่ 7.12--11 การติดตั้งพพัดลม axial faan หลังดําเนินการ
5. การวิเครราะห์ ทางเทคนินิค
จากการตรวจวัดได้ขอ้ มูลต่
ล างๆ ดังนี้
พลังไฟฟ้าของพพัดลม Centrifu
fugal fan จากกการตรวจวัด =
พลังไฟฟ้าของพพัดลม Axial faan จากการตรววจวัด
=
ชัว่ั โมงการใช้งานของพั
า
ดลมรระบายอากาศ
=
จําานวนวันใช้งานของพัดลมระบายอากาศ
=
ค่าพลังงานไฟฟ้ฟ้าของโรงงาน
=
=
คิดเป็ นพลังงานนไฟฟ้าที่ลดได้้
=
=
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
=
6. การวิเครราะห์ ผลตอบแแทนการลงทุน
เงิงินลงทุน
=
ผลลการประหยัด
=
ระะยะเวลาคืนทุน
=
=
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11.19
kW
0.74
kW
24
ชั่วโมง/วัน
312
วัน/ปี
3.00
บบาท/kWh
(11.199-0.74) x 24 x 312 kWh/yyear
78,2499.6
kW
kWh/year
78,2499.6 x 3.00 บบาท/ปี
234,7448.8
บบาท/ปี
15,0000
บบาท
234,7448.8
บบาท/ปี
15,0000/234,748.8
0.063
ปีป
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กรณี
ณีศึกษาที่ 8 : การลดการเดิ
ก
น Blower เติม อากาศบ่ อบําบัดนํา้ เสี ย
1. คความเป็ นมาแลละลักษณะการใช้ งาน
สถาานประกอบกาารประเภทอาหหารทําการผลิลิตไส้กรอก มีการใช้
ก งานบ่อบําบัดนํ้าเสี ย โโดยทําการติดตั
ด ้ ง Aerator
Bloower สําหรับเติติมอากาศในบ่บ่อบําบัดนํ้าเสี ย ขนาดมอเตออร์ 15 kW จํานวน
น 3 ชุด และะ Mixing Blower ขนาด
11 kkW จํานวน 2 ชุด โดยจะทํ
ทําการเปิ ด Blowwer ครั้งละ 2 ชุด เปิ ดใช้งานนวันละ 24 ชัว่วโมง 365 วันต่ตอปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์
ก /ระบบก่ อนปรับปรุง
โรงงงานทําการเปิ ด Blower สําหรับเติมอากกาศจํานวน 2 ชุดต่อวัน โดยเปิ ดชุดที่ 2 มี ขนาด 15 kW
W จํานวน
1 ชุด และชุดที่ 1 ขนาด 11 kW
W จํานวน 1 ชชุด เพื่อใช้เติมอากาศให้
ม
กบั บ่บอบําบัดนํ้าเสีสี ย การเปิ ด Bloower ที่มาก
เกินนไปทําให้สิ้นเปปลืองการใช้พลังงาน
ตําแหหน่ ง
พลังไฟฟ้ า (kkW)
Aeerator Blower NNo 2 (15 kW
W)
9.68
Miixing Blower No.1 (11 kW
W)
8.45

รู ปที่ 7.12-12 Blowwer เติมอากาศศบ่อบําบัดนํ้าเสี
เ ย
3. แแนวคิดและขั้นตอนการดํ
น
าเนินินงาน
ทีมงงานทําการตรวจสอบระบบบบําบัดนํ้าเสี ยวว่าค่าที่ใช้ในการควบคุมอยูในระดั
ใ่
บที่กาํ หหนดไว้ จึงเห็นว่
น าการเปิ ด
Aerrator Blowerr ขนาด 15 kW
W เพียงชุดเดียยวก็เพียงพอ จึงทํ
ง าการลดการรเปิ ดใช้งาน M
Mixing Bloweer ขนาด 11
kW
W ลง 1 ชุด ทําให้
ใ โรงานสามาารถลดการใช้พพลังงานไฟฟ้าลงได้
า
4. สสภาพหลังปรับปรุ
บ ง
หยุดดเดิน Mixing Blower เติมอากาศขนาด 1 1 kW ลง 1 ชุดเหลือเดินใช้ช้งานขนาด 155 kW เพียงชุดเดี
ด ยวทําให้
ลดกการใช้พลังงานนได้

รู ปที่ 7.12-13 กําลังไฟฟ้าที่ใช้
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5. การวิเครราะห์ ทางเทคนินิค
พลังไฟฟ้า Mixing Blowwer No.1 ใช้
ชัว่ั โมงการเปิ ดใใช้งาน
พลังงานไฟฟ้าลดลง
ล
ค่าพลังงานไฟฟ้ฟ้าต่อหน่วย
คิดเป็ นเงินที่ประหยั
ร ดได้

=
=
=
=
=
=
=

8.45
24 x 365
8.45 x 24 x 3655
74,022.00
3.35
74,022.00 x 3.335
247,973.70

kW

kWh/y
บาท/kWh
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 9 : ลดการใชช้ งานพัดลมระะบายความร้ อนนในห้ องหม้ อแปลง
1. ความเป็ นนมาและลักษณ
ณะการใช้ งาน
หม้อแปลงของโรงงานขขนาด 115 kVV / 380 V จจํานวน 11 ชุด ติดตั้งภายในนห้องหม้อแปปลง 4 ห้อง ( ไม่มี
เครื่ องปรับบอากาศ ) รอบโรงงาน ระบาายความร้อนด้ด้วยอากาศจากพัดลมไฟฟ้า โดยที่ตวั หม้ออแปลงเองมีพดั ลม
ขนาด 180 วัตต์ 2 ชุด ต่อหม้
อ อแปลง รววม 22 ชุด และติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 73 วัตต์ ที่หอ้ งหม้อแปลง
แ
ทุกห้องจํานนวน 10 ชุด
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระะบบก่ อนปรับปรุ
ปง
เนื่องจากพัดั ลมระบายอาากาศถูกเปิ ดไว้ว้ตลอดเวลาแม้ม้บางช่วงซึ่งไมม่มีการผลิต ทําให้
า สิ้นเปลืองพพลังงาน

รู ปที่ 7.12--14 พัดลมระบบายความร้อนใในห้องหม้อแปปลง
3. แนวคิดแและขั้นตอนกาารดําเนินงาน
ดําเนินการติดตั้งชุดควบคคุมอุณหภูมิเพือใช้
่ ในการปิ ดดพัดลมระบายยความร้อนในชช่วงภาระหม้ออแปลงน้อย
4. สภาพหลลังปรับปรุง
ต่อพัดลมเขข้ากับชุดควบคุคุมอุณหภูมิ ( Thermostat ) ทําให้สามาารถ ตัดการทํางานของพัดลลมระบายอากาาศได้
ในช่วงที่ภาาระหม้อแปลงงน้อยได้แก่ช่วง On Peak เววลา 18.30 – 21.30 น. ทุกวันและช่
น
วงหยุดดการผลิตประมาณ
65 วัน / ปี
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รู ปที่ 77.12-15 ชุดคววบคุมอุณหภูมิ
5. กการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พัดลลมระบายความร้อนที่ตวั หม้ม้อแปลงมี 22 ชชุด ชุดละ 180 วัตต์ คิดเป็ น 3.96
3 kW
พัดลลมระบายความร้อนที่หอ้ งหหม้อแปลงมี 100 ชุด ชุดละ 733 วัตต์ คิดเป็ น 0.73 kW
รวมมเป็ น
=
3.96 + 0.73
W
=
4.96
kW
เวลาที่สามารถหยุยุดการใช้งานพั
พัดลมระบายความร้อนได้เท่ากับ 3 ชัว่ โมงต่อวัน เป็ นเวลลา 300 วันต่อปี และช่วง
ไม่มมีีการผลิตประมาณ 65 วัน/ปีป
ผลปประหยัด
=
(4.996 x 3 x 300)++(4.96 x 19 x 665)
=
10,590
kW
Wh / ปี
Wh + FT (0.844 บาท / kWh ) = 2.54 บาท / kWh
อัตรราค่าไฟ TOD 1.7 บาท / kW
คิดเเป็ นค่าใช้จ่าย
=
10,590 x 2.54
=
27,322
บาทท / ปี
คิดเเป็ นเงินช่วง On Peak
=
4.96 kW x 224.3 บาท / kW x 112 เดือน
=
13,350
บาทท
คิดเเป็ นค่าใช้จ่ายทีที่ประหยัดได้
=
27,322 + 13,350
=
40,672
บาทท / ปี
กรณี
ณีศึกษาที่ 10 : การปิ ด Dust Collector งานตรวจชิ้นงานนดิน
1.คววามเป็ นมาและลักษณะการใใช้ งาน
ในขขบวนการผลิตสุ
ต ขภัณฑ์ ก่อนที่จะมีการพ่พ่นเคลือบ จะมีมีการแต่งชิ้นงาานเพื่อทําให้ผวิ วชิ้นงานสะอาาดและเรี ยบ
โดยยเป็ นหน้าที่ของหน่
อ วยงานตรรวจสอบชิ้นงาานดิน โดยมีการแต่
า งชิ้นงานในบูทจํานวน 12 บูท ซึ่งจะใใช้เครื่ องดัก
ฝุ่ นแแบบเปี ยกขนาาด 30 กิโลวัตต์ตจาํ นวน 1 เครืรื่ อง ในการดูดเอาฝุ่ นที่เกิดจาากงานขัดออกกไปเพื่อกําจัดฝุ่ฝ่ นก่อนที่จะ
ปล่ออยออกสู่ บรรยากาศภายนออก ซึ่ งในกระบบวนการขัดแตต่งชิ้นงานจะสสามารถทําได้ททั้งในขณะที่ชิช้ินงานเปี ยก
และะแห้ง แต่การขัขัดแต่งแบบแห้ห้งจะทําได้ง่ายกว่า
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2.ปัญหาขอองอุปกรณ์ /ระบบบก่ อนปรับปรุ
ปง
การขัดแต่งงชิ้นงานที่หน่วยงานตรวจชิ
ว
น
งหลั
ง งจากที่ชิ้นนงานได้รับการอบ
้นงานดิน เป็ นนการขัดแต่งชิ้นงานแบบแห้
จนแห้งแล้ว้ การขัดแต่งแบบแห้งจะทํ
ทําให้เกิดฝุ่ นจําานวนมาก จึงจํจาเป็ นที่จะต้องติ
อ ดตั้งบูทแลละมีระบบดูดฝุ่ฝนที่
เกิ ดจากการขัด ทําให้เกิ ดการใช้พลังงานจํ
ง านวนมาากในขั้นตอนนี้ นอกจากนี้การขัดแต่งชิ้ นนงานแบบแห้ห้งยัง
จําเป็ นต้องงใช้ลมเป่ าชิ้นงานซึ
ง ่ งนอกจากจะทําให้ฝุ่น เกิดการฟุ้งกระจายยากต่อการควบคุ
ก
มแล้ว้ ยังทําให้เกิดการ
ด
สิ้ นเปลืองพพลังงานในส่ วนของการผลิ
ว
ลิตลมอัด และะยังมีขอ้ เสี ยจาากเสี ยงดังที่เกิ ดจากการเป่ า ฝุ่ นที่ลอยฟุ้งออก
นอกบูท
3.แนวคิดแและขั้นตอนการดําเนินงาน
ถ้าหากเราสสามารถทําชิ้นงานให้
น
รูปร่ างได้
ง ตามที่ตอ้ งงการและผิวขอองชิ้นงานเรี ยบร้
บ อยในขั้นตออนการขึ้นรู ป(การ
(
หล่ อ) ซึ่ งชิ้ นงานยังเปี ยกอยู่ เราก็ไม่จํจาเป็ นจะต้องงขัดแต่ งชิ้ นงาานแห้งซึ่ งจะมีมี ผลทําให้เกิ ดดฝุ่ น และมี การใช้
า
พลังงานไฟฟฟ้ามากมายดังกล่
ง าว
ดังนั้น จึ งไได้ทาํ การปรับปรุ งวิธีการทํางานของกระ
า
บวนการก่อนหน้
น า คือ กระะบวนการขึ้นรู ป(การหล่อ) โดย
กําหนดให้ห้มีการแต่งชิ้ นงานเปี
น
ยกหลังั การขึ้นรู ปใหห้ได้รูปร่ างตาามที่ตอ้ งการ พร้
พ อมกับการ ตกแต่งผิวชิ้นงาน
น
เบื้องต้น เมืมื่อชิ้นงานถูกส่ งมายังหน่วยงงานตรวจสอบบชิ้นงานดินก็ไม่
ไ จาํ เป็ นต้องขัขัดแต่งชิ้นงานนแล้ว เป็ นเพียงการ
ง
ตรวจสอบรอยแตก ร้าวขของชิ้นงาน และการเก็บรายยละเอียดของผิผิวชิ้นงานด้วยโพลิ
ย เนตเปี ยกกเท่านั้น ก่อนที่จะ
ส่ งชิ้นงานไไปเป่ าเศษดินอีกครั้งในบูทใหญ่
ใ ที่เตรี ยมไวว้ก่อนส่ งให้หน่นวยงานพ่นเคลือบต่อไป
การปรั บป รุ งดังกล่าวจะะทําให้สามารรถลดการใช้บบูู ทจํานวน 12 บูทได้ แต่จะมี บูทที่ ใช้เป่ า ฝุ่ นก่ อนส่ งไปปพ่น
เคลื อ บเท่ าานั้นที่ จาํ เป็ นจจะต้องใช้งานอยู่ จึ งต้องดําาเนิ นการย้ายทท่อดู ดบูทดังกล่
ก าวไปใช้กบั บเครื่ องดักฝุ่ นของ
หน่ วยงาน พ่นเคลื อบ เพืพื่อที่ จะให้สามมารถหยุดการรใช้เครื่ องดักฝุ่ นของหน่ วยงานตรวจชิ
ย
้ นนงานดิ นขนาดด 30
กิโลวัตต์ได้
4.สภาพหลัลังปรับปรุง
1. ทําการย้า้ ยท่อดูดที่เข้าบูบทเป่ าชิ้นงานนขนาดใหญ่ดงั กล่าวไปรวมกกับท่อดูดหลักของเครื่ องดักฝฝุ่ น (ขนาด 6755
ลูกบาศก์เมมตรต่อนาที) ของหน่วยงานพพ่นเคลือบซึ่งยังมีการใช้ที่นอยอยู
อ้ ่
2. ยกเลิกกาารใช้งาน Dustt Collector ทีต่่ตอกับ Booth ตตรวจชิ้นงาน

รู ปที่ 7.12--16 การย้ายท่ อดูดก่อนและหลังการปรับปรุ
ปง
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5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
อัตราค่าไฟฟ้าช่วง On Peak(รวมค่า Ft)
อัตราค่าไฟฟ้าช่วง Off Peak(รวมค่า Ft)
ระดับการใช้พลังงานก่อนปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานหลังปรับปรุ ง
พลังงานที่ใช้ลดลง
คิดเป็ นผลประหยัดที่ได้
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน

= 3.5494
= 2.0458
= 240
=0
= 240
= 72,000
= 235,258.2

บาท/ กิโลวัตต์ชวั่ โมง
บาท/ กิโลวัตต์ชวั่ โมง
กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อวัน
กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อวัน
กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อวัน
กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อปี
บาทต่อปี

= 15,000
= 0.064

บาท
ปี
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. หน้ าทีข่ องพัดลม
พัดลมทําหน้าที่เปลี่ยนรู ปพลังงานจากพลังงานกลเป็ นพลังงานการไหลเพื่อส่ งลมในปริ มาณที่ตอ้ งการไปยังจุดต่างๆ
อุปกรณ์ส่งลมที่ทาํ ความดันได้ต่าํ กว่า 1 เมตรนํ้าเรี ยกว่าพัดลม ถ้าสู งกว่าเรี ยกว่า โบลวเวอร์ แต่ถา้ สู งกว่า 10 เมตรนํ้า
เรี ยกว่า เครื่ องอัดอากาศ
2. การกําหนดความหมายของคําว่ า Fan , Blower และ Air Compressor
 แฟน (Fan) ใช้เรี ยกอุปกรณ์ที่ทาํ งาน ณ ความดันที่น้อยกว่ า 1 เมตรนํ้า หรื อ 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (lb/in2) หรื อ

27.7 นิ้วของนํ้า หรื อ 1,000 มิลลิเมตรนํ้า อุปกรณ์ในประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรี ยกว่า Centrifugal Fans, Fan
และ Exhausters
 โบลวเวอร์ (Blower) ใช้เรี ยกอุปกรณ์ที่ทาํ งาน ณ ความดันที่มากกว่ า 1 เมตรนํ้า จนถึง 10 เมตรนํ้า
 เครื่ องอัดอากาศ (Air Compressor) ใช้เรี ยกอุปกรณ์ที่ทาํ งาน ณ ความดันสู งกว่า 1 บาร์ หรื อ 10 เมตรนํ้า
3. ประเภทของพัดลม
• พัดลมแบบหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Flow or Radial Fans)
- แบบใบพัดตรง (Straight Blade หรื อ Radial Fans) ความเร็ วตํ่า แต่ได้ความดันมาก อัตราการไหลน้อย
- แบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า (Forward Curved Blade Fans) ให้ความดันและอัตราการไหลสู งสุ ด
- แบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง (Backward Curved Blade Fans) ควบคุมปริ มาณและความดันได้ง่าย เสี ยงเงียบ
ราคาสู ง หมุนด้วยความเร็ วสู ง
• พัดลมแบบไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fans) เสี ยงดัง ราคาถูก เหมาะกับความดันตํ่าๆ
• พัดลมแบบทิศ ทางการไหลผสม (Mixed Flow Fans)
4. กําลังลม
PA 

Q  PT
102

Q
= อัตราการไหลลมในท่อ (m3/s)
PT
= ความดันรวม (mmH2O)
5. ประสิ ทธิภาพระบบพัดลมหรื อปั๊ม
system 

Pout
100%  
  pump / fan
ส่ ง
ต้น
EI

6. กฎความคล้ ายของปั๊มหรื อพัดลม
(เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดมีขนาดคงที่)
Q1 rpm1

Q2 rpm2

TDH1  rpm1 


TDH 2  rpm2 

2

bhp1  rpm1 


bhp2  rpm2 

3

สมการทั้งสาม ใช้ได้กบั ปั๊มแบบ Centrifugal ทุกประเภท และใช้ได้กบั พัดลมทุกประเภท
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7. แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในระบบพัดลม
1. การปิ ดพัดลมเมื่อไม่เกิดประโยชน์
2. การลดอัตราการไหลที่ความเร็ วพัดลมคงที่
- เปลี่ยนขนาดใบพัด
- ปรับ Damper ด้านจ่าย (Discharge Damper)
- ปรับ Damper ด้านดูด (Suction Damper)
- ปรับใบพัดนําลมด้านดูด (Suction Vane)
3. การลดอัตราการไหลที่ความเร็ วพัดลมเปลี่ยนแปลง
- ปรับความเร็ วรอบของพัดลมโดยการเปลี่ยนขนาดพูเ่ ลย์
- ปรับความเร็ วรอบของพัดลมโดยการลดรอบมอเตอร์
4. การบํารุ งรักษาระบบพัดลมอย่างเหมาะสม
8. การบํารุงรักษาระบบพัดลม
• ลดการรั่วไหลจาก seal และหน้าแปลนต่างๆ
• ทําความสะอาด ไม่ให้ไส้กรองอากาศอุดตัน ไม่ให้มีฝนละอองเกาะอยู
ุ่
ใ่ นท่อลม ในตัวถัง และในใบพัด
• ลดการสู ญเปล่าหรื อไม่ เช่น จ่ายลมในขณะที่ไม่จาํ เป็ น เดินเครื่ องขณะที่ปิดปากทางออกอยู่ เป็ นต้น
• ลดความเร็ วลมในท่อ เพื่อลดความต้านทานของท่อ
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