คํานํา
การที่จะสงเสริมใหงานดานการอนุรักษพลังงานประสบผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรมในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมนั้น
ความรูและความเขาใจของผูที่ทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานถือเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยางยิ่ง ดังนั้น สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดานพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญใหกับ
บุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน
มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบดานพลังงาน และมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พรอมกับไดจัดใหมีการพัฒนาคูมือสําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดาน
พลังงานสามัญขึ้น เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมใชประกอบการฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว
คูมือสํา หรับหลั กสูตรฝกอบรมผูรับ ผิดชอบดานพลั งงานสามัญพั ฒนาขึ้ นโดยอ างอิงข อมูลและเนื้อ หาจากคูมือฝ กอบรม
ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญที่มีอยูเดิมของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน โดยไดมีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาใหมีความ
ทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีการใชงานในปจจุบันและสอดคลองกับรายละเอียดการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) โดยคูมือประกอบดวยเนื้อหา 3 สวนหลัก คือ กฎหมายและความรูพื้นฐาน
ดานการอนุรักษพลังงาน การจัดการพลังงานไฟฟา และ การจัดการพลังงานความรอน
เนื้อหาในสวนที่ 1 มุงเนนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนเนื้อหา
สําหรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน โดยเฉพาะ ความรูในเรื่องระบบการจัดการพลังงานซึ่งจะสนับสนุนใหการอนุรักษ
พลังงานเกิดขึ้นในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไดอยางยั่งยืน โดยในการพัฒนาเนื้อหาของคูมือไดมีการปรับปรุงแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดการพลังงานพรอมทั้งปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวอยางเอกสารและรูปแบบรายงานที่ตองใชในการดําเนินการจัด
การพลังงานไวอยางครบถวน สําหรับ เนื้อหาในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ประกอบไปดวยเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการ
อุปกรณที่ใชพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน โดยไดมีการพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีตาง ๆ ใหมีความทันสมัย พรอมกับ
ไดเพิ่มเติมตัวอยางแนวทางการประยุกตใชมาตรการดานการอนุรักษพลังงานตาง ๆ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความเขาใจใน
หลักการทางทฤษฎีและสามารถนําความรูไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานไดอยางแทจริง
ในการนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือสําหรับหลักสูตรฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญที่พัฒนาขึ้นนี้จะเปนประโยชนกับผู
เขารับการฝกอบรมทั้งในการใชประกอบการฝกอบรมและเปนคูมือที่ใชอางอิงประกอบการทํางานดานการอนุรักษพลังงานภายหลังการ
ฝกอบรมแลวเสร็จ ทั้งนี้เพื่อใหการอนุรักษพลังงานเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตอไป
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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สารบัญ
ตอนที่ 2 การอนุรักษ์พลังงานภาคไฟฟ้า
บทที่ 1 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (Electrical measurement)
1.1 บทนา
1.2 ชนิดของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและวิธีการใช้
1.2.1 พื้นฐานการวัดทางไฟฟ้า
1.2.2 หน่วยวัดทางไฟฟ้า
1.2.3 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
1.3 หลักการเลือกใช้เครื่องมือวัด
1.4 ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือวัด
1.5 การเลือกเครื่องมือวัดเพื่อตรวจวัดระบบที่ใช้พลังงาน
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บทที่ 2 ระบบไฟฟ้ากาลัง (Electric Power System)
2.1 บทนา
2.2 การอนุรักษ์พลังงานคืออะไร
2.3 พื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ควรทราบ
2.3.1 แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
2.3.2 การนาข้อมูลแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับมาใช้งาน
2.3.3 โหลดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
2.3.4 กาลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
2.4 การปรับปรุงค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้า (Power Factor Correction)
2.4.1 การติดตั้งตัวเก็บประจุ (การติดตั้ง CAPACITOR Bank)
2.4.2 ข้อดีและข้อเสียของการใช้ตวั เก็บประจุไฟฟ้า
2.4.3 ข้อควรระวังในการใช้ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
2.4.4 สมการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
2.4.5 ตัวอย่างการคานวณเพื่อหาค่า kVar ของ C จากข้อมูลที่ตรวจวัด
2.4.6 ตัวอย่างการคานวณการลดความสูญเสียในสายไฟฟ้า
2.4.7 การเรียกเก็บค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้าของการไฟฟ้า
2.5 การลดความสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า
2.6 การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด และการบริหารพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
2.7 การพิจารณาเพื่อคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม
2.8 กรณีศึกษา
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บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.1 บทนา
3.2 แหล่งกาเนิดแสง
3.2.1 แหล่งกาเนิดแสงจากธรรมชาติ
3.2.2 แหล่งกาเนิดแสงประดิษฐ์
3.3 นิยามศัพท์ที่สาคัญเกีย่ วกับปริมาณแสง
3.4 อุปกรณ์สาคัญในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.4.1 หลอดไฟฟ้า
3.4.1.1 หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp)
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3.4.1.2 หลอดไส้แบบธรรมดา
3.4.1.3 หลอดทังสเตนฮาโลเจน
3.4.1.4 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp)
3.4.1.5 หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอก (Tubular Fluorescent)
3.4.1.6 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent)
3.4.1.7 หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนา (Induction Fluorescent)
3.4.1.8 หลอดโซเดียมความดันต่า (Low Pressure Sodium)
3.4.1.9 หลอดไอปรอทความดันสูง (High Pressure Mercury) หรือหลอดแสงจันทร์
3.4.1.10 หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium)
3.4.1.11 หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide)
3.4.1.12 หลอดแอลอีดี (Light Emitting Diode , LED)
3.5 การพิจารณาเลือกใช้หลอดไฟ
3.6 อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับหลอดไฟฟ้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงาน
3.6.1 บัลลาสต์
3.6.1.1 บัลลาสต์แกนเหล็ก (Electromagnetic Ballast)
3.6.1.1.1 บัลลาสต์แกนเหล็กทั่วไป (Conventional ballast)
3.6.1.1.2 บัลลาสต์แกนเหล็กแบบกาลังสูญเสียต่า (low loss ballast)
3.6.1.2 บัลลาสต์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast)
3.6.1.3 การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และพลังงานที่ใช้ของบัลลาสต์
3.6.2 โคมไฟส่องสว่าง (Luminaries)
3.6.2.1 พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม
3.6.2.1.1 ดวงโคมสาหรับติดตั้งแบบห้อย หรือแขวนจากเพดานหรือคานลงมา
3.6.2.1.2 ดวงโคมสาหรับยึดติดกับเพดาน
3.6.2.1.3 ดวงโคมสาหรับยึดติดเข้าไปในเพดานหรือฝ้า
3.6.2.2 พิจารณาตามลักษณะของการนาไปใช้งาน
3.6.2.3 พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟ
3.6.2.4 พิจารณาตามลักษณะการกระจายแสงสว่างของดวงโคม
3.6.2.4.1 การกระจายกาลังการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคม
3.6.2.4.2 ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมประเภทต่าง ๆ
3.6.2.4.3 ประสิทธิผลในการกระจายของแสงโคมไฟ
3.7 มาตรฐานระดับความส่องสว่าง
3.8 วิธีการวัดค่าความส่องสว่างของพื้นที่ทางาน
3.9 การคานวณความส่องสว่างแบบลูเมน (Lumen Method)
3.10 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.10.1 ข้อกาหนดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารควบคุมตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
3.10.2 ข้อแนะนาของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารตามมาตรฐาน IES
3.11 กรณีศึกษา
บทที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานสาหรับมอเตอร์ (Energy conservation for motor)
4.1 บทนา

3-3
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-16
3-17
3-17
3-18
3-18
3-18
3-18
3-19
3-20
3-20
3-20
3-21
3-21
3-21
3-22
3-22
3-22
3-23
3-26
3-30
3-31
3-32
3-33
3-33
3-34
3-34
4-1
สารบัญ 2

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

สารบัญ (ต่อ)
4.2 ชนิดและหลักการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้า
4.3 ส่วนประกอบและหลักการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้า
4.3.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
4.3.1.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสปลิทเฟสมอเตอร์(Split-phase motor)
4.3.1.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับคาปาซิสเตอร์มอเตอร์(Capacitor motor)
4.3.1.3 รีพัลชั่นมอเตอร์ ( Repulsion motor )
4.3.1.4 ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
4.3.1.5 เชดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded pole motor)
4.3.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
4.3.2.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบอินดักชั่น
4.3.2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบซิงโครนัส
4.4 ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า
4.5 ความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐานทั่วไป
4.6 การอนุรักษ์พลังงานที่เกิดจากการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
4.7 หลักการพิจารณาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ
4.8 การพิจารณาใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบเพื่อประหยัดพลังงานในมอเตอร์
4.8.1 งานที่ใช้เครื่องควบคุมความเร็วรอบ
บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานสาหรับเครื่องสูบนา (Energy conservation of water pump)
5.1 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องสูบน้า
5.2 ประเภทของเครื่องสูบน้า
5.2.1 แยกตามลักษณะการเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว
5.2.2 แยกตามลักษณะการขับดันของเหลวในปั๊ม
5.3 เฮด
5.3.1 เฮดความดัน (Pressure Head, Hp)
5.3.2 เฮดความเร็ว (Velocity Head, Hv)
5.3.3 เฮดสถิตย์ (Potential Head, Z)
5.3.4 เฮดการสูญเสียรวม (Total Head, HL)
5.3.5 กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve)
5.3.6 กราฟเฮดของปั๊ม
5.4 ปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพพลังงานของปั๊มน้า
5.5 การตรวจสอบการทางานและประสิทธิภาพพลังงานของปั๊มน้า
5.5.1 ข้อมูลที่สาคัญที่ควรตรวจวัด
5.5.1.1 การสารวจข้อมูลเบื้องต้นของปั๊ม
5.5.1.2 การสารวจระบบสูบจ่ายน้าและการเปิดใช้งานจริง
5.5.1.3 การตรวจวัดค่ากาลังไฟฟ้า
5.5.1.4 การตรวจวัดค่าอัตราการไหล
5.5.1.5 การตรวจวัดค่าเฮด
5.5.2 อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการตรวจวัด
5.5.2.1 ประเภทและชนิดเครื่องมือวัดที่ใช้
5.5.2.1.1 ประเภทเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าทั่วไป
5.5.2.1.2 ประเภทเครื่องมือวัดด้านความร้อน
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สารบัญ (ต่อ)
5.6 การวิเคราะห์การใช้พลังงานระบบปั๊มน้า
5.6.1 กาลังไฮดรอลิก
5.6.2 ประสิทธิภาพของปั๊ม
5.6.3 การคานวณขนาดต้นกาลังขับปั๊ม
5.6.4 สมรรถนะการทางานของปั๊ม
5.6.5 กฎความคล้ายของปัม๊
5.6.5.1 เมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดมีค่าคงที่แต่มีการเปลีย่ นแปลงรอบความเร็ว
5.6.5.2 เมื่อรอบความเร็วมีคา่ คงที่ แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดเปลี่ยนไป
5.7 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบปั๊มน้า
5.7.1 การปรับความเร็วรอบของปั๊มน้า
5.7.2 การบารุงรักษา
5.7.3 การปรับปรุงอุปกรณ์
5.7.4 การจัดการตรวจสอบ
5.8 กรณีศึกษา
5.8.1 กรณีศึกษาตัวอย่างการใช้งานปั๊มน้าอย่างประสิทธิภาพ
5.8.2 มาตรการซ่อมแซมการรั่วไหลน้าหล่อเย็น
5.8.3 มาตรการปรับปรุงระบบปั๊มน้า
5.8.4 มาตรการเปลี่ยนท่อเฟล็กของปั๊มน้า
5.8.5 มาตรการการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์ปั๊ม
5.8.6 มาตรการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดปั๊มน้าขนาด 19.8 ซม.เป็น 18.5 ซม.
5.8.7 มาตรการติดตั้งระบบ VSD ให้ปั๊มจ่ายน้าอ่อนและปั๊มจ่ายน้า RO
5.8.8 มาตรการติดตั้งระบบ Step Control ให้ปั๊มจ่ายน้าให้กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสาหรับพัดลม (Energy conservation for fan)
6.1 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับพัดลม
6.2 ประเภทของพัดลม
6.2.1 พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Flow Fan)
6.2.2 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fan)
6.3 การสูญเสียพลังงานการไหลในท่อลม
6.3.1 เฮดความฝืดในท่อลม
6.3.2 การสูญเสียเฮดเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์
6.4 ปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพพลังงานของพัดลม
6.5 การตรวจสอบการทางานและประสิทธิภาพพลังงานของพัดลม
6.5.1 ข้อมูลที่สาคัญที่ควรตรวจวัด
6.5.1.1 การสารวจข้อมูลเบื้องต้นของพัดลม
6.5.1.2 การสารวจระบบและการเปิดใช้งานจริง
6.5.1.3 การตรวจวัดค่ากาลังไฟฟ้า
6.5.1.4 การตรวจวัดค่าความดันของอากาศ
6.5.1.5 การตรวจวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
6.5.2 อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการตรวจวัด
6.5.2.1 ประเภทและชนิดเครื่องมือวัดที่ใช้
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สารบัญ (ต่อ)
6.5.2.1.1 ประเภทเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าทั่วไป
6.5.2.1.2 ประเภทเครื่องมือวัดด้านความร้อน
6.5.2.1.3 ประเภทเครื่องมือวัดด้านอื่น ๆ
6.6 การวิเคราะห์การใช้พลังงานของพัดลม
6.6.1 กาลังลม
6.6.2 ประสิทธิภาพของพัดลม
6.6.3 การคานวณขนาดต้นกาลังขับพัดลม
6.6.4 คุณลักษณะและสมรรถนะการทางานของพัดลม
6.6.4.1 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวีย่ งชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า
6.6.4.2 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวีย่ งชนิดใบพัดโค้งไปข้างหลัง
6.6.4.3 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวีย่ งชนิดใบพัดตรง
6.6.4.4 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fans)
6.7 กฎความคล้ายของพัดลม
6.7.1 เมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดมีค่าคงที่แต่มีการเปลี่ยนแปลงรอบความเร็ว
6.7.2 เมื่อรอบความเร็วมีค่าคงที่ แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดเปลีย่ นไป
6.8 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพัดลม
6.8.1 การควบคุมการเปิด-ปิดพัดลม
6.8.2 การลดปริมาณลม – ความดัน ให้เหมาะสมกับทีภ่ าระต้องการ
6.8.3 การตรวจสอบและบารุงรักษาพัดลม
6.9 กรณีศึกษา
6.9.1 มาตรการลดความเร็วรอบพัดลมโดยเปลี่ยนขนาด Pulley
6.9.2 มาตรการลดขนาดใบพัดของพัดลม
6.9.3 มาตรการติดตั้ง Timer ลดเวลาการใช้พัดลมเป่ายางระบายความร้อน
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ภาคผนวก
ก. เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
ก.1 ข้อมูลเทคโนโลยีเชิงลึก เครื่องทาน้าเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์
(VSD Chiller)
ก.2 ข้อมูลเทคโนโลยีเชิงลึก ชุดควบคุมการละลายน้าแข็งตามภาระการทางาน (Smart Defrost
Control)
ก.3 ข้อมูลเทคโนโลยีเชิงลึก ปั๊มไดอะแฟรมประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Double
Diaphragm Pump)
ข. เทคโนโลยี Smart Building
ค. กรณีศึกษาการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน มาตรการทางด้านไฟฟ้า
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บทที่ 1
เครื่องมือวัดทางไฟฟา
(Electrical measurement)
ความสําคัญ
การตรวจวัด พลั งงานไฟฟา เป นสิ่ งที่ จํา เป นอยา งยิ่ งในการดํ าเนิน งานอนุรั กษ พลั งงาน ในการตรวจวัด การใชไ ฟฟ า
จําเปนตองใชเครื่องมือเพื่อวัดคาตาง ๆ ไดแก กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟา พลังงานไฟฟา คาตัวประกอบกําลังไฟฟา
และความสองสวาง เปนตน เครื่องมือวัดตาง ๆ เหลานี้มักจะถูกนํามาใชรวมกันเพื่อใหไดภาพรวมของปริมาณการใชไฟฟาของ
โรงงานหรืออาคาร การเลือกและใชเครื่องมือที่ถูกตองเหมาะสม การคํานึงถึงความแมนยําของเครื่องมือวัด ตลอดจนการนําคาที่ได
จากการตรวจวัดไปใชอยางเหมาะสม ก็เปนสิ่งสําคัญในการที่จะทําใหเกิดการจัดการดานพลังงานอยางมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

1.1

บอกชนิดของเครื่องมือวัดทางไฟฟา
บอกความสําคัญของการวัดคาพลังงานและความเที่ยงตรงของขอมูลได
บอกคาทางไฟฟาที่จําเปนในการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษพลังงานได
บอกวิธีการเลือกใชเครื่องมือวัดใหเหมาะสมกับงานแตละประเภทได

บทนํา

เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงชนิดและวิธีการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาที่สําคัญที่ตองใชวัด เพื่อใหไดขอมูลหรือคาของการวัด
การใชพลังงานไฟฟาที่มีความถูกตองและเที่ยงตรง นอกจากนั้นยังศึกษาถึงคาทางไฟฟาที่มีความจําเปนที่ตองทําการตรวจวัดเพื่อให
เกิดการอนุรักษพลังงาน และวิธีการเลือกใชเครื่องมือวัดใหเหมาะสมกับงานหรือคาที่ตองการวัดแตละประเภทไดอยางถูกตอง

1.2

ชนิดของเครื่องมือวัดทางไฟฟาและวิธีการใช
1.2.1

พื้นฐานการวัดทางไฟฟา
การอานคาปริมาณที่วัดโดยตรงจากเครื่องวัด เรียกวา การวัดโดยตรง การวัดปริมาณอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับ
ปริ ม าณที่ ต อ งการวั ด และใช ค า ที่ วั ด ได นั้ น มาคํ า นวณหาปริ ม าณที่ ต อ งการเรี ย กว า การวั ด ทางอ อ ม เช น การวั ด
แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาเพื่อนํามาคํานวณคากําลังไฟฟา เปนตน

1.2.2

หนวยวัดทางไฟฟา
ในระบบหนวยวัดนานาชาติ (International System of Units (SI)) หนวยวัดทางไฟฟาพื้นฐานที่สําคัญ
และหนวยวัดทางไฟฟาในทางปฏิบัติอื่นๆ มีนิยามดังตอไปนี้
ก. กระแสไฟฟา
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กระแสไฟฟาเกิด จากการเคลื่ อนที่ของอิ เล็ กตรอนจากจุ ดหนึ่งไปยั งอี กจุด หนึ่ งภายในตั วนํ าไฟฟ า
มีหนวยวัดเปน แอมแปร (Ampere) ใชสัญลักษณเปน “A” กระแสไฟฟา 1 แอมแปร (A) มีคาเทากับกระแสไฟฟาเมื่อ
ไหลผานลวดตัวนําตรง 2 เสนที่มีความยาวเปนอนันต ลวดตัวนํามีหนาตัดเปนรูปวงกลมที่มีขนาดเล็กเปนอนันต
วางขนานกันโดยมีระยะหาง 1 เมตร ในสุญญากาศแลว จะทําใหมีแรงกระทําตอลวดแตละเสนเทากับ 2 × 10–7 นิวตัน
ตอความยาวของลวดตัวนํา 1 เมตร กรณีที่เปนกระแสไฟฟากระแสสลับ คาประสิทธิผลหรือรากกําลังสองเฉลี่ย
(Root Mean Square (RMS)) ของกระแสไฟฟานัน้ ตองเทากับคาที่นิยามไวนี้
ข. กําลังไฟฟา
กําลังไฟฟาเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงของพลังงานไฟฟาที่ใชไปในการทําใหเกิดพลังงานในรูปตางๆ เชน
พลังงานความรอน พลังงานแสงสวาง พลังงานกล มีหนวยเปน วัตต (Watt) ใชสัญลักษณเปน “W” กําลังไฟฟา 1 วัตต
(W) มีคาเทากับกําลังที่ใหพลังงาน 1 จูล (J) ตอหนึ่งวินาที
ค. แรงดันไฟฟา
แรงดันไฟฟาเปนแรงที่ทําใหอิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ หรือแรงที่ทําใหเกิดการไหลของกระแสไฟฟา
มีหนวยวัดเปน โวลต (Volt) ใชสัญลักษณเปน “V” แรงดันไฟฟา 1 โวลต (V) มีคาเทากับแรงดันไฟฟาระหวางจุด 2 จุด
บนตัวนําไฟฟาที่เมื่อมีกระแสไฟฟาคงที่ 1 A ไหลผานจุดทั้งสองแลว จะทําใหมีความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟาเทากับ 1 วัตต
กรณีที่เปนแรงดันไฟฟากระแสสลับ คาประสิทธิผลของแรงดันไฟฟานั้นตองเทากับคาที่นิยามไวนี้
ง.
ความตานทานไฟฟา (Resistance)
ความตานทานไฟฟาเปนการตอตานการไหลของกระแสไฟฟาของวัตถุซึ่งจะมีคามากหรือคานอยจะ
ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุนั้น ๆ ความตานทานไฟฟามีหนวยวัดเปน โอหม (Ohm) และใชสัญลักษณเปน “Ω” ความ
ตานทานไฟฟา 1 โอหม เทากับคาความตานทานไฟฟาระหวางจุด 2 จุดบนตัวนําไฟฟาที่เมื่อมีกระแสไฟฟา 1 A ไหลผาน
แลว แรงดันไฟฟาระหวางทั้ง 2 จุดนั้นจะเทากับ 1 V
จ. ความจุไฟฟา (Capacitance)
ความจุไฟฟาเปนความสามารถในการเก็บประจุไฟฟาของตัวเก็บประจุ (Capacitor) มีหนวยวัดเปน
ฟารัด (Farad) และใชสัญลักษณเปน “F” ความจุไฟฟา 1 ฟารัด (F) มีคาเทากับคาความจุไฟฟาของตัวเก็บประจุที่เมื่อ
ประจุตัวเก็บประจุนั้นดวยประจุไฟฟา 1 C แลวจะทําใหเกิดแรงดันไฟฟา 1 V
ฉ. ความเหนี่ยวนํา (Inductance)
ความเหนี่ยวนํามีหนวยวัดเปน เฮนรี่ (Henry) และใชสัญลักษณเปน “H” ความเหนี่ยวนํา 1 เฮนรี่ (H)
มีคาเทากับความเหนี่ยวนําของวงจรปดที่เมื่อมีกระแสไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอดวยอัตรา 1 A ตอวินาที ไหล
ผานแลว จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาขึ้น 1 V
1.2.3

เครื่องมือวัดทางไฟฟาพื้นฐานเพื่อการอนุรักษพลังงาน
ในการตรวจสอบประสิทธิภาพพลังงานของระบบไฟฟาในโรงงานหรืออาคารนั้น ปริมาณทางไฟฟาพื้นฐานที่
ตองการวัดจะไดแก กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟา พลังงานไฟฟา คาตัวประกอบกําลัง เครื่องมือวัดปริมาณ
ตางๆดังกลาวมีชนิดทั้งที่ติดตั้งอยูกับที่ เชน เครื่องมือวัดที่ติดตั้งบนแผงควบคุมหรือที่ติดตั้งที่ตัวอุปกรณ และชนิดที่
สามารถเคลื่อนยายได ซึ่งทั้งสองชนิดดังกลาวมีทั้งแบบที่เปนระบบดิจิทัล (Digital) และระบบแอนะล็อก (Analog)
และดวยการพัฒนาทางดานอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรในปจจุบัน ทําใหคาทางไฟฟาตางๆ สามารถวัดไดจาก
เครื่องมือวัดเพียงเครื่องเดียว สามารถใชงานไดงาย เชื่อถือได และมีความเที่ยงตรง ลักษณะของเครื่องมือตางๆแสดงได
ดังตอไปนี้
•

เครื่องวัดกระแสไฟฟา
ใชวัดกระแสไฟฟา มีทั้งประเภทที่ติดตั้งบนแผงควบคุม และชนิดคลองสายเคลื่อนที่ได มีทั้งชนิดที่เปน
แอนะล็อกและดิจิทลั ดังแสดงในรูปที่ 1-1
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รูปที่ 1-1 เครื่องวัดกระแสไฟฟา
•

เครื่องวัดแรงดันไฟฟา (Voltmeter)
เครื่องวัดชนิดนี้เปนเครื่องมือวัดความตางศักยของไฟฟาระหวาง 2 จุดในวงจรไฟฟา ความตางศักยนี้ใช
หนวยเปนโวลต (V) แรงดันไฟฟาเปนคาหนึ่งที่ตองวัดในการคํานวณการใชพลังงานไฟฟาดังแสดงในรูปที่ 1-2

รูปที่ 1-2 เครื่องวัดแรงดันไฟฟา
•

เครื่องวัดกําลังไฟฟา (Wattmeter)
เครื่องวัดกําลังไฟฟาชนิดเคลื่อนยายไดเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นาสนใจและสําคัญมาก เพราะเปน
เครื่องมือที่วัดคาความตองการกําลังไฟฟาไดโดยตรง สวนวิธีอื่นตองมีการวัดคากระแสไฟฟา แรงดันไฟฟาและนํามา
คํานวณ ในกรณีที่เปนกระแสสลับ 3 เฟส การวัดวิธีนี้ทําใหการคํานวณปริมาณการใชไฟฟาสะดวกยิ่งขึ้น ดังแสดงในรูปที่
1-3

รูปที่ 1-3 เครื่องวัดกําลังไฟฟา (Wattmeter)
•

เครื่องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor Meter)
เครื่องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟาแบบเคลื่อนยายได ชนิด 3 เฟส การวัดจะใชสายวัด ของเครื่องวัดหนีบ
กับขั้วตัวนําไฟฟาหรือขั้วของอุปกรณท่ีตองการวัดคาโดยแยกแตละเฟสและใชแคลมปกามปูคลองกับตัวนําไฟฟาแตละ
เฟส ซึ่งการตอลักษณะนี้จะเหมือนกับกรณีของวัตตมิเตอร วิธีนี้ก็สามารถอานคาเปนตัวประกอบกําลังไฟฟาไดเลย
ตัวอยางเครื่องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟาแสดงดังรูปที่ 1-4
1-3
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รูปที่ 1-4 เครื่องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor Meter)
เครื่องมือวัดระดับความสองสวาง (Lux Meter)
เครื่ อ งมื อ วั ด ระดั บ ความส อ งสว า ง เป น เครื่ อ งมื อวั ด การส อ งสว า งของแสง มี ห น ว ยเป น แรงเที ย น
หรือลักซ การวัดอาศัยเซลลที่ไวตอแสงแปลงระดับความสองสวางเปนแรงดันไฟฟา ปกติแลวเครื่องมือแบบนี้จะเคลื่อนยายหรือพก
ติดตัวไดดังแสดงในรูปที่ 1-5 เหมาะกับการใชวัดความสองสวางตามจุดตางๆ
ระดับของแสงที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการใชพลังงานจะอยูในชวงไมเกิน 1,000 แรงเทียน


รูปที่ 1.5 เครื่องมือวัดระดับแสงสวาง (Lux meter)

1.3

หลักการเลือกใชเครื่องมือวัด

หลักสําคัญในการเลือกใชเครื่องมือวัดที่สําคัญจะตองคํานึงถึงประเด็นทางดานเทคนิคเปนอันดับแรก กลาวคือจะตองมี
ความเหมาะสมกับการทํางานของอุปกรณ โดยควรพิจารณาถึงประเด็นสําคัญทางดานเทคนิค ดังนี้
1) ยานการวัดที่ตองการ (Range)
2) ระดับความแมนยํา (Accuracy) โดยทั่วไปควรมีระดับความแมนยําที่ตองการประมาณ + 0.5% ถึง + 2.0%
3) ลักษณะการใชงาน เชน สัมผัสหรือไมตองสัมผัสกับสิ่งที่ตองการวัด พกพาไดหรือติดตั้งอยูกับที่ แบบตองปรับแตง
อุปกรณที่มีอยูเพื่อติดตั้งเครื่องมือวัดหรือไมตอง (Non-destructive) โดยทั่วไปแลว ควรเลือกใชเครื่องมือวัดแบบไม
ตองสัมผัส พกพาได และแบบไมตองมีการปรับแตงอุปกรณพลังงานที่มีอยูซึ่งจะเหมาะสมและมีความสะดวกในการ
ใชมากกวาวิธีจดบันทึกขอมูลซึ่งปจจุบันสวนใหญจะมีระบบบันทึกแบบดิจิทัล (Digital Recording) ซึ่งสามารถ
บันทึกขอมูลไดทั้งแบบชั่วขณะหรือแบบตอเนื่อง
4) ระยะเวลาตอบสนอง (ระยะเวลาที่ใชวัดหรือความไว)
นอกจากนี้ตองพิจารณาถึงเรื่องราคา ความคงทน คาใชจายในการบํารุงรักษา การใหบริการหลังการขายของตัวแทน
จําหนาย โดยเฉพาะดานการบํารุงรักษาซอมแซม ปรับตั้งความเที่ยงตรง และแหลงพลังงาน เชน แบตเตอรี่ ควรจัดหาไดงาย
และราคาไมแพงจนเกินไป เปนตน
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ขอควรระวังในการใชเครื่องมือวัด
• ควรศึกษาคูมือการใชงาน (User Manual) ของเครื่องมือวัดใหเขาใจกอนนําไปใช โดยเฉพาะอยางยิ่งในหัวขอ
ตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
•

1.5

สวนประกอบของเครื่องมือวัด และหนาที่ของสวนประกอบนั้น ๆ โดยเฉพาะสวนที่ปรากฏใหเห็นภายนอก
และปุมควบคุมตาง ๆ
การทํางานของปุมควบคุมตาง ๆ
การเริ่มตนใชเครื่องมือวัด โดยเฉพาะขอระวังเกี่ยวกับการบรรจุแบตเตอรี่ (ถามี) จะตองไมผิดขั้ว
ขั้นตอนการใชงาน โดยเฉพาะการเลือกขอมูลที่ตองการวัด (สําหรับเครื่องมือวัดที่สามารถวัดขอมูลได
หลายชนิด) ชวงที่ตองการวัด การปรับตั้งคาศูนย และที่สําคัญ ขอควรระวังในการใช เพื่อความปลอดภัย
ของผูใชและปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับเครื่องมือวัด
วิธีการบันทึกและอานขอมูล ปจจุบันเครื่องมือวัดที่ทันสมัยจะใชระบบดิจิทัล จึงตองศึกษาวิธีการบันทึก
และอา นข อมู ลใหเ ขา ใจกอ นใชง าน รวมทั้ งการปรั บตั้ ง วิธี การบั นทึก เชน บั นทึ กแบบชั่ว คราวหรื อ
แบบตอเนื่อง เปนตน
ศึกษาใหเขาใจเกี่ยวกับเหตุขัดของจากการใชงานและวิธีแกไข
ศึกษารายละเอียดขอ กําหนดเครื่ องมือวั ด ซึ่งโดยปกติ ขอ นี้นา จะพิจารณากอ นการจัดซื้ อ หรือ กอ น
ตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือวัดนั้น ๆ
ตรวจสอบความเรียบรอยครบถวนของชุดเครื่องมือวัดกอนนําไปใชงานทุกครั้ง โดยเฉพาะกําลังไฟฟาที่
เหลือในแบตเตอรี่ (ถามี) และการทํางานของเครื่องมือวัดวาเปนปกติหรือไม
กอนนําเครื่องมือวัดไปใชงานตองแนใจวาไมใชเครื่องมือวัดผิดประเภทกับงาน และตองคํานึงถึงยานการ
วัดดวย

การใชงาน
(1) ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานอยางเครงครัด โดยเฉพาะขอควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
และควรกลับไปศึกษาคูมือหากยังมีขอสงสัยเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการใช หามลองผิดลองถูกโดยเด็ดขาด
และควรเก็บคูมือไวในที่ปลอดภัยหรือเก็บไวในกลองเครื่องมืออยูเสมอ
(2) การตอสายไฟ และการบรรจุแบตเตอรี่ จะตองระวังไมใหผิดขั้ว
(3) ใหความเอาใจใสเรื่องการเริ่มตนปรับตั้ง (Set Up) โดยเฉพาะเรื่องการตั้งคาศูนยและชวงการวัด (Range)
รวมทั้งหนวยของการวัด
(4) ควรมีบันทึกขอมูลที่สําคัญสํารองเก็บไว ไมควรบันทึกในตัวเครื่องวัดเพียงอยางเดียว
(5) หลังการใชงานควรเก็บรักษาใหเรียบรอย ถาเปนเครื่องมือวัดที่ใชแบตเตอรี่ ควรถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อ
เสร็จสิ้นการใชงานกอนเก็บเขาตูเก็บเครื่องมือ

การเลือกเครื่องมือวัดเพื่อตรวจวัดระบบที่ใชพลังงาน
•
ระบบสงจายไฟฟา
ระบบส ง จ ายไฟฟ า หมายถึ ง ระบบส ง จ ายไฟฟ า ตั้ งแต จุด ที่ อ อกจากหม อแปลง จนถึ ง ตูส ง จ ายหรือ ตู MDB
(Main Distribution Board; MDB) ที่แตละจุดภายในโรงงาน
คาที่จําเปนตองตรวจวัดในระบบสงจายไฟฟา สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1-1 ซึ่งไดแก แรงดันไฟฟา (โวลต)
กระแสไฟฟา (แอมป) กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) และตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor) ซึ่งเรียกโดยรวมวาคาทาง
ไฟฟ า เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการตรวจสอบสภาพโดยทั่ ว ไปของระบบ เช น ลั ก ษณะการใช ไ ฟฟ า เวลาที่ มี ค วามต อ งการ
กําลังไฟฟาสูงสุดเพื่อจัดโหลดหลีกเลี่ยงชวง Peak ของคาไฟฟา ความสมดุลของแรงดันและกระแสไฟฟาในแตละเฟส
เพื่อยืดอายุการใชงานของอุปกรณไฟฟา ศักยภาพในปรับปรุงคาตัวประกอบกําลังไฟฟา
เครื่องมือตรวจวัดมีทั้งชนิดที่วัดคาทางไฟฟาแบบชั่วขณะ เชน แอมปมิเตอรหรือเพาเวอรมิเตอรแบบแคลมป
มิเตอรวัดคาตัวประกอบกําลังไฟฟา และเครื่องมือตรวจวัดชนิดที่วัดและบันทึกคาแบบตอเนื่อง
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ตารางที่ 1-1 คาที่จําเปนและเครือ่ งมือที่ใชในตรวจวัดระบบสงจายไฟฟา
ระบบ
คาที่ตรวจวัด
เครื่องมือ
ระบบสงจายไฟฟา
• แรงดันไฟฟา
• เพาเวอรมิเตอรแบบคลองวัด
• กระแสไฟฟา
• เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ บั น ทึ ก ค า ท า ง ไ ฟ ฟ า
แบบตอเนื่อง
• กําลังไฟฟา
• ตัวประกอบกําลังไฟฟา
•

ระบบแสงสวาง
คาที่จําเปนตองสํารวจและตรวจวัดสําหรับระบบแสงสวาง สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1-2 ซึ่งไดแก ชนิด
และจํานวนของหลอดไฟและโคมไฟในแตละพื้นที่ ตลอดจนคาทางไฟฟาเพื่อคํานวณดัชนีการใชแสงสวางซึ่งไมควรเกินเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดไวในกฎกระทรวง สําหรับพื้นที่ทํางานที่ตองการความสวางมากขึ้น เชน พื้นที่ขายของตามศูนยการคา
คาความสองสวาง (Lux) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของจํานวนและตําแหนงของหลอดไฟและโคมไฟเมือ่ เทียบกับลักษณะการใช
งานของแตละพื้นที่ ซึ่งจําเปนตองวัดคาความสองสวางในระดับความสูงเดียวกับพื้นที่ใชงานจริง เชน บนโตะทํางาน หรือบนพื้น
ทางเดินภายในโรงงาน นอกจากนี้ยังตองสํารวจเวลาใชงานระบบแสงสวางในแตละพื้นที่อีกดวย
เครื่องมือตรวจวัดที่จําเปน ไดแก เครื่องวัดคาทางไฟฟา และเครื่องวัดคาความสองสวาง (Lux Meter)
ตารางที่ 1-2 คาที่จําเปนและเครื่องมือที่ใชในตรวจวัดระบบไฟฟาแสงสวาง
ระบบ
คาที่ตรวจวัด
เครื่องมือ
ระบบแสงสวาง
• คาทางไฟฟาของระบบแสงสวาง
• เครื่องวัดคาทางไฟฟา
• คาความสองสวาง
• เครื่องวัดคาความสองสวาง (Lux
Meter)
• ขนาดพื้นที่ของแตละสวน
•

มอเตอรและอุปกรณทางไฟฟาอื่นๆ
คาที่จําเปนตองตรวจวัด ไดแก คาทางไฟฟาตาง ๆ และชวงเวลาการทํางาน ตลอดจนความเร็วรอบในกรณีของ
มอเตอรที่ตองการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอรดวย
เครื่องมือตรวจวัดที่จําเปน ไดแก เครื่องวัดคาทางไฟฟา และเครื่องวัดความเร็วรอบ
ระบบ
มอเตอรและอุปกรณทางไฟฟา

คาที่ตรวจวัด
• คาทางไฟฟา
• ความเร็วรอบ กรณีเปนมอเตอร

สรุป

เครื่องมือ
• เครื่องวัดคาทางไฟฟา
• เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องมือวัดทางไฟฟาเปนอุปกรณที่สามารถนํามาใชวัดและบันทึกขอมูลทางไฟฟาของอุปกรณตางๆ เพื่อเปนประโยชน
ในการวิเ คราะหก ารใชพลั งงานไฟฟา ทําใหทราบถึ งปริมาณการใชแ ละประสิ ทธิภาพพลั งงาน และนําไปสูการวางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อการอนุรักษพลังงาน ดังนั้นการเลือกและรูวิธีใชเครื่องมือวัดที่ถูกตองและเหมาะสมจึงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง
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บทที่ 2
ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electric Power System)

บทนา
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำมีควำมสำคัญในระบบไฟฟ้ำ เนื่องจำกเป็นตัวที่ทำให้ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ระบบ
ไฟฟ้ำที่มีตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำต่ำจะมีควำมสูญเสียในระบบมำก อุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีขนำดใหญ่มำกขึ้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออุปกรณ์
ต่ำง ๆ ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำงต้องเสียมำกขึ้นต้องเสียค่ำไฟฟ้ำมำกขึ้นด้วย ดังนั้นกำรแก้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำให้สูงขึ้นจึงมี
ควำมจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องพิจำรณำถึงเงินลงทุนกับค่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่นำมำแก้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำเทียบกับค่ำใช้ จ่ำยที่ประหยัด
ได้จำกกำรแก้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ
กำรแก้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำโดยทั่วไปไม่ใช่ปัญหำที่ยุ่งยำกมำกนัก ยกเว้นบำงระบบที่ต้องมีกำรพิจำรณำให้ละเอียดถี่
ถ้วน มิฉะนั้นแล้วแทนที่จะได้ผลดี กลับมีผลเสียทำให้อุปกรณ์เสียหำยมำกขึ้น เช่น กำรเกิดฮำร์มอนิกขึ้ นในระบบ กำรใส่คำปำซิ
เตอร์เข้ำไปแก้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ ถ้ำไม่มีกำรพิจำรณำให้ละเอียดอำจทำให้คำปำซิเตอร์เสียหำยได้เมื่อเกิดเรโซแนนซ์

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบำยสำมเหลี่ยมกำลังไฟฟ้ำและคำจำกัดควำมของตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ
บอกอัตรำค่ำปรับตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำในบิลค่ำไฟฟ้ำ
บอกประโยชน์ที่ได้จำกกำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ
อธิบำยวิธีวิเครำะห์ทำงกำรเงินสำหรับกำรปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ
ตัวอย่ำงกรณีศึกษำกำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ

2.1 บทนา
พลังงำนไฟฟ้ำเป็นพลังงำนที่ส่งผ่ำนตัวนำและหม้อแปลงไฟฟ้ำไปยังผู้ใช้ปลำยทำง โดยกำรไฟฟ้ำผู้ให้บริกำรเองก็มีกำร
จัดระบบของกำรส่งจ่ำยไฟฟ้ำไปยังอำคำรธุรกิจ โรงงำนหรือบ้ำนพักอำศัย โดยส่งจ่ำยแรงดันในเขตเมืองและย่ำนชุมชนเป็นหลำย
ช่วงแรงดัน โดยหม้อแปลงไฟฟ้ำจำหน่ำยที่แปลงแรงดันสูงให้เป็นแรงดันต่ำนั้น จะถูกติดตั้งในบริเวณใกล้ จุดที่มีควำมต้องกำรใช้
ไฟฟ้ำให้มำกที่สุด เพื่อลดกำรสูญเสียในสำยและลดปัญหำแรงดันตกในสำยไฟ ปัญหำกำรสูญเสียในสำยไฟและในหม้อแปลงอำจมี
คนจำนวนมำกมองข้ำม แต่ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำในปี พ.ศ. 2547 มีรำยงำนว่ำกำรสูญเสียในสำยสงไฟฟำของระบบส่งจ่ำยไฟฟ้ำ
รวมทั้งประเทศสูงเกือบ 10,000 ล้ำนหน่วยทีเดียว เมื่อพิจำรณำถึงระบบไฟฟ้ำในอำคำรขนำดใหญ่หรือในโรงงำนอุตสำหกรรมแล้ว
มีกำรประมำณกำรไว้ว่ำ มีกำรสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำในหม้อแปลงประมำณ 2-3 % และมีกำรสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำในสำยไฟฟ้ำ
ไม่เกิน 1 % โดยกำรสูญเสียในระบบไฟฟ้ำนี้อยู่ในวิสัยที่จะบริหำรจัดกำรให้น้อยลงได้ เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่ได้ให้ควำมสนใจเลย
นอกจำกนี้หำกไม่มีกำรบริหำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำของโรงงำนหรืออำคำรให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะเป็น นอกจำกจะมีกำรสูญเสียใน
ระบบมำกแล้ว ยังอำจถูกกำรไฟฟ้ำเรียกเก็บค่ำ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ เป็นค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมคล้ำยค่ำปรับในเอกสำรค่ำไฟฟ้ำอีก
ด้วยก็ได้ และที่เรียกว่ำเป็นค่ำปรับ เพรำะค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ด้วยกำรบริหำรระบบไฟฟ้ำนั่นเอง
โดยปกติแล้วสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงจะมีกำรส่งจ่ำยแรงดันอยู่หลำยค่ำเพื่อส่งจ่ำยและจำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงเหมำะสม
โดยปกติแล้วผู้ใช้ไฟสำมำรถเลือกขอใช้แรงดันไฟฟ้ำได้ตำมควำมต้องกำรหำกไม่ขัดกับระเบียบปฏิบัติของทำงกำรไฟฟ้ำ และมีแนว
สำยไฟฟ้ำพร้อมให้บริกำร โดยปกติแล้วอำคำรขนำดใหญ่หรือโรงงำนมั กจะซื้อไฟฟ้ำแรงสูงจำกกำรไฟฟ้ำ หำกเป็นพื้นที่ให้บริกำร
ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) ก็จะมีแรงดัน 12-24 kV แต่ถ้ำเป็นพื้นที่ให้บริกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ก็จะมีแรงดัน
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22-33 kV (ค่ำไฟฟ้ำเก็บในอัตรำเดียวกัน) ในกรณีที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ำขนำดใหญ่มำกนั้น มักจะเลือกซื้อไฟจำกกำรไฟฟ้ำด้วยแรงดัน
69 kV หรือ 115 kV เพรำะแรงดันที่สูงขึ้นนั้นจะมีค่ำไฟฟ้ำที่ถูกกว่ำแต่กำรลงทุนด้ำนระบบไฟฟ้ำของผู้ใช้ก็จะสูงขึ้นด้วย

รูปที่ 2-1 รูปแบบระบบส่งจ่ำยและจำหน่ำยไฟฟ้ำ
พิจำรณำ รูปที่ 2-1 แสดงรูปแบบระบบส่งจ่ำยและจำหน่ำยไฟฟ้ำจะสังเกตได้ว่ำกรณีบ้ำนอยู่อำศัย ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ำรำย
ย่อยมีจำนวนมำกและซื้อไฟฟ้ำแรงต่ำจำกกำรไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำจะลงทุนเรื่องระบบไฟฟ้ำทั้งหมด ตั้งแต่หม้อแปลงจำหน่ำย เสำไฟ
สำยไฟไปจนถึงเครื่องวัดหน่วยหน้ำบ้ำนผู้ซื้อไฟ หำกมีปัญหำที่หม้อแปลง เสำไฟฟ้ำ สำยไฟขำด กำรไฟฟ้ำจะเป็นผู้บำรุงรักษำแก้ไข
ปัญหำเองทั้งหมด เพรำะเป็นสมบัติของกำรไฟฟ้ำ ขณะที่กรณีของอำคำรขนำดใหญ่หรือโรงงำนอุตสำหกรรมนั้น กำรไฟฟ้ำจะเดิน
ไฟฟ้ำแรงสูงมำถึงสถำนที่ ๆ ใช้ไฟ ณ ตำแหน่งที่ทำกำรติดตั้งเครื่องวัด โดยหลักกำรแล้วค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่หลังเครื่องวัดไปนั้น ผู้ใช้ไฟ
จะต้องลงทุนเองทั้งหมด นับตั้งแต่หม้อแปลง เสำไฟ สำยไฟไปจนถึงระบบป้องกั น เพรำะเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ในกรณีนี้หำกเกิด
เหตุหม้อแปลงระเบิด หรือรถชนเสำไฟฟ้ำภำยในโรงงำนแล้ว กำรไฟฟ้ำจะไม่เข้ำมำแก้ไขให้เพรำะไม่ได้อยู่ในขอบข่ำยควำม
รับผิดชอบของทำงกำรไฟฟ้ำ จำกกรณีผู้ซื้อไฟฟ้ำทั้ง 2 กรณีที่กล่ำวถึงนีเ้ มื่อเปรียบเทียบกันแล้วอำจตั้งข้อสังเกตได้ดังนี้
กรณีบ้ำนอยู่อำศัยที่ซื้อไฟฟ้ำแรงต่ำ ค่ำไฟฟ้ำน่ำจะแพงกว่ำซื้อไฟฟ้ำแรงสูง เพรำะกำรไฟฟ้ำต้องลงทุนด้ำนระบบมำกกว่ำ
กรณีที่ซื้อไฟฟ้ำแรงสูง
 กรณีบ้ำนอยู่อำศัยที่ซื้อไฟฟ้ำแรงต่ำ กำรสูญเสียในหม้อแปลงและสำยส่ง ภำระตกอยู่กับกำรไฟฟ้ำ จึงเป็นอีก
เหตุผลหนึ่งทีน่ ่ำจะทำให้ค่ำไฟฟ้ำแพงกว่ำซื้อไฟฟ้ำแรงสูง
 กรณีบ้ำนอยู่อำศัยที่ซื้อไฟฟ้ำแรงต่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำและบริหำรระบบ ภำระตกอยู่กับกำรไฟฟ้ำ จึง
เป็นอีกเหตุผลหนึ่งทีน่ ่ำจะทำให้ค่ำไฟฟ้ำแพงกว่ำซื้อไฟฟ้ำแรงสูง
 ข้อสังเกตข้ำงต้นสำมำรถสะท้อนให้เห็นได้จำกอัตรำค่ำไฟฟ้ำ
จำกข้อสังเกตข้ำงบนนี้ จึงชี้ให้เห็น ได้ว่ำผู้ซื้อไฟฟ้ำแรงสูงจะต้องลงทุนด้ำนระบบไฟฟ้ำมำกกว่ำ แต่ก็มีค่ำไฟฟ้ำที่ถูกกว่ำ
อย่ำงไรก็ดี จะเห็นได้ว่ำกำรสูญเสียในหม้อแปลงและสำยส่งตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำและบริหำรระบบเป็นภำระที่ตกอยู่
กับผู้ซื้อไฟฟ้ำแรงสูงด้วย ดังนั้นกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ไฟฟ้ำในโรงงำนหรืออำคำรจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่ควรมองข้ำม
นอกจำกนี้ สิ่งที่ผู้ซื้อไฟฟ้ำแรงสูงควรทรำบอีกประเด็นหนึ่งก็คือ โครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำที่มีข้อปลีกย่อยมำกกว่ำกรณีบ้ำนอยู่อำศัย
กำรไฟฟ้ำทั้งนครหลวงและภูมิภำค ได้จำแนกประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้ำเป็น 7 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 บ้ำนอยู่อำศัย
ประเภทที่ 2 กิจกำรขนำดเล็ก
ประเภทที่ 3 กิจกำรขนำดกลำง
ประเภทที่ 4 กิจกำรขนำดใหญ่
ประเภทที่ 5 กิจกำรเฉพำะอย่ำง
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ประเภทที่ 6 ส่วนรำชกำรและองค์กรที่ไม่แสวงหำกำไร
ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อกำรเกษตร
รำยละเอียดอัตรำค่ำไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคดูได้จำกภำคผนวก ก.
แต่ละประเภทมีรำยละเอียดของโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำและเงื่อนไขที่แตกต่ำงกันไป กรณีของบ้ำนอยู่อำศัยนั้น โครงสร้ำง
ค่ำไฟฟ้ำเป็นแบบอัตรำก้ำวหน้ำ (ยิ่งใช้ไฟมำก ค่ำไฟต่อหน่วยยิ่งแพงขึ้น) แต่กำรพิจำรณำจะดูจำกหน่วยไฟฟ้ำที่ใช้เท่ำนั้น ซึ่งต่ำงกับ
ผู้ซื้อไฟฟ้ำแรงสูงที่ดูจำกข้อมูลหลำยตัว ดังที่แสดงในตารางที่ 2-1 โดยแสดงให้เห็นถึงโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำของผู้ใช้ประเภทที่ 3 - 5
ที่เกี่ยวข้องกับอำคำรและโรงงำนอุตสำหกรรม ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำมีหลำยประเภท มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยหลำย
ส่วน และยังมีเกณฑ์ค่ำไฟฟ้ำขั้นต่ำอีกด้วย
ตารางที่ 2-1 องค์ประกอบของโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำของผู้ใช้ประเภทที่ 3 - 5
องค์ประกอบของโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำ

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

ค่าพลังงาน
(ค่า kWh)

ค่า Demand

ค่า PF

ค่าบริการ

มีเกณฑ์
ค่าไฟขั้นต่า

หมายเหตุ

ประเภทที่ 3 กิจกำรขนำดกลำง
Demand 30 - 999 kW
3.1 อัตรำปกติ
และ kWh เฉลี่ย 3 เดือน
3.2 อัตรำตำมช่วงเวลำของกำรใช้




< 250,000 Unit




(TOU Tariff)

ประเภทที่ 4 กิจกำรขนำดใหญ่
4.1 อัตรำตำมช่วงเวลำของวัน
Demand ≥1,000 kW




(TOD Tariff)
หรือ kWh เฉลี่ย 3 เดือน




4.2 อัตรำตำมช่วงเวลำของกำรใช้
> 250,000 Unit

(TOU Tariff )
ประเภทที่ 5 กิจกำรเฉพำะอย่ำง
กิจกำรโรงแรมและ
5.1 อัตรำปกติ
กิจกำรให้เช่ำ








5.2 อัตรำตำมช่วงเวลำของกำรใช้
พักอำศัย

(TOU Tariff)
Demand ≤ 30 kW
หมำยเหตุ
1.
ยังไม่รวมค่ำไฟฟ้ำผันแปร (Ft) ซึ่งคำนวณจำกหน่วยใช้ไฟ (kWh) รวม และภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) ซึ่งคำนวณจำกค่ำไฟฟ้ำรวม
2.
กำรไฟฟ้ำนครหลวง ให้ผู้ใช้อัตรำปกติเป็ นประเภท 5.1 และอัตรำ TOU เป็นประเภท 5.2 แต่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจะกำหนด
ประเภทสลับกันกับกำรไฟฟ้ำนครหลวง โดยผู้ใช้ประเภทที่ 5 นี้ มีอัตรำค่ำไฟแบบ TOU เป็นอัตรำบังคับ ในช่วงที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดแบบ TOU
อนุโลมให้ใช้อัตรำปกติไปก่อน
3.
ค่ำพลังงำนและค่ำ Demand ของผู้ใช้แต่ละประเภทอำจมีอัตรำไม่เท่ำกัน

จำกตารางที่ 2-1 หำกพิจำรณำในด้ำนของกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรบริหำรต้นทุน อำจตั้งข้อเกตได้เป็นประเด็นต่ำงได้
ดังข้ำงล่ำงนี้ และอำจนำเสนอองค์ประกอบของโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำได้เป็นแผนภำพดังรูปที่ 2-2

ถ้ำมีกำรอนุรักษ์พลังงำน หน่วยใช้ไฟ (kWh) ก็จะลดลง ค่ำใช้จ่ำยก็จะลดลง
 ถ้ำมีกำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำให้สม่ำเสมอได้ ค่ำ Demand ก็น่ำจะลดลง ค่ำใช้จ่ำยก็อำจจะลดลง
 ถ้ำมีกำรบริหำรระบบไฟฟ้ำได้ดี ค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ (PF) มีค่ำสูงกว่ำ 0.85 ตลอดเวลำ ก็ไม่ควรจะต้องจ่ำย
ค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ (เป็นค่ำใช้จ่ำยที่หลีกเลี่ยงได้)
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ถ้ ำ มี ก ำรอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำนแล้ ว เป็ น ผลให้ ห น่ ว ยใช้ ไ ฟ ( kWh) ลดลงแล้ ว ค่ ำ Ft ที่ จ่ ำ ยก็ จ ะลดลง รวมถึ ง
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) ก็จะลดลงด้วย

รูปที่ 2-2 โครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำโดยภำพรวม
ในกำรนี้ หำกจะพิจำรณำในทำงเทคนิคควบคู่ไปด้วยแล้ว ก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติม คือ

ถ้ำพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำไม่สม่ำเสมอ อำจทำให้ต้องติดตั้งหม้อแปลงขนำดใหญ่ ใช้งำนไม่คุ้มค่ำ ต้องลงทุนด้ำน
ระบบมำก


ถ้ำค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำต่ำ กระแสในระบบมำก แต่ใช้ทำงำนได้น้อย หม้อแปลงตัวใหญ่ จ่ำยโหลดได้น้อย
แรงดันตกในสำยมำก กำรสูญเสียในสำยไฟและหม้อแปลงจะมำก (กรณีผู้ซื้อไฟฟ้ำแรงต่ำ ภำระนี้จะตกอยู่กับ
กำรไฟฟ้ำ)
ดังนั้น เพื่อให้กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดค่ำใช้จ่ำยที่ พึงจะหลีกเลี่ยงได้ จึงควรแก่กำรศึกษำ
แนวคิดของกำรอนุรักษ์พลังงำน และกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ไฟฟ้ำที่ใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำที่ควรทรำบ โดยจะ
นำเสนอเนื้อหำตำมลำดับต่อไปนี้

กำรอนุรักษ์พลังงำนคืออะไร

กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ

กำรลดควำมสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้ำ

กำรลดค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุด และกำรบริหำรพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำ

2.2

การอนุรักษ์พลังงานคืออะไร

มีผู้คนจำนวนมำกที่เข้ำใจควำมหมำยของคำว่ำอนุรักษ์พลังงำนว่ำคือกำรประหยัด (Saving) แต่ควำมหมำยที่แท้จริงนั้น
คำว่ำอนุรักษ์พลังงำน หมำยถึงกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ ซึ่งมีควำมหมำยที่กว้ำงขวำงและครอบคลุมกว่ำคำ
ว่ำประหยัดแต่เพียงเท่ำนั้น หำกพิจำรณำเฉพำะแง่มุมด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำด้วยแล้ว สำมำรถอธิบำยคำว่ำอนุรักษ์พลังงำนให้เห็นภำพ
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ได้อย่ำงแจ่มชัดได้จำกนิยำมของคำว่ำ “หน่วยไฟฟ้ำ” หรือ Unit ที่ในทำงเทคนิคมีที่มำจำกหน่วยของพลังงำนไฟฟ้ำที่เรียกว่ำ
kWh (kilowatt – hour) โดยมีข้อควรพิจำรณำดังนี้
kWh = kW x h  ควำมหมำย = กิโลวัตต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ x ชั่วโมงที่เปิดใช้งำน

หำกใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด ชั่วโมงที่เปิดอุปกรณ์ควรจะลดลง

หำกใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำลังไฟฟ้ำของอุปกรณ์ควรมีคำ่ น้อยลง

หำกใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพแล้ว หน่วยไฟฟ้ำที่ใช้ต้องลดลง
พิจำรณำเครื่องปรับอำกำศในรูปที่ 2-3 ระหว่ำงเครื่องปรับอำกำศรุ่นเก่ำกับเครือ่ งปรับอำกำศรุ่นใหม่ที่ได้รับฉลำกเบอร์ 5
(ขั้นประสิทธิภำพดีมำก) ที่เปิดแล้วเย็นทั้ง 2 เครื่อง เครื่องรุ่นเก่ำเปิดแล้วใช้กำลังไฟฟ้ำมำกกว่ำเครื่ องปรับอำกำศรุ่นใหม่ประมำณ
30% (เป็นตัวเลขเฉพำะกรณีที่ยกตัวอย่ำงนี้) หมำยควำมว่ำ เปิดเครื่องปรับอำกำศรุ่นเก่ำก็เย็นเท่ำกับเปิดเครื่องปรับอำกำศรุ่นใหม่
หำกเปิดใช้ในสภำวะเดียวกันและเปิดเป็นเวลำเท่ำกันแล้ว หน่วยไฟฟ้ำที่ใช้จะต่ำงกันถึง 30% ดังนั้นหำกมีกำรพิจำรณำเปลี่ยน
เครื่ อ งปรั บ อำกำศรุ่ น เก่ ำ เป็ น เครื่ อ งปรั บ อำกำศรุ่ น ใหม่ ก็ จ ะได้ ชื่อ ว่ ำ ใช้ พ ลั งงำนอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และถ้ ำ หำกมี ก ำรปิ ด
เครื่องปรับอำกำศก่อนออกจำกห้องเสมอ เช่น ปิดก่อนออกจำกห้อง 10 นำที ก็จะได้ชื่อว่ำใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด หำกทำได้
เช่นนี้ ก็เรียกได้ว่ำดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนได้อย่ำงถูกต้อง และจะเรียกว่ำอนุรักษ์พลังงำนได้อย่ำงดีเยี่ยม เมื่อจัดให้มีกำร
ล้ำงเครื่องปรับอำกำศอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ปรับตั้งอุณหภูมิอย่ำงเหมำะสม คือ 25-26 องศำเซลเซียส และป้องกันควำมร้อนจำก
แสงอำทิตย์เข้ำมำในห้องปรับอำกำศ เป็นต้ น และเพื่อให้เห็นภำพของคำว่ำกำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำได้เด่นชัดยิ่งขึ้น จึงอำจสรุป
เป็นประเด็นแนวคิดได้ดังแผนภำพในรูปที่ 2-4

เครื่องปรับอำกำศรุ่นเก่ำ
เครื่องปรับอำกำศรุ่นใหม่ และฉลำกเบอร์ 5
รูปที่ 2-3 เปรียบเทียบเครื่องปรับอำกำศ 2 ยุค

รูปที่ 2-4 ประเด็นแนวคิดของกำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำ
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พื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ควรทราบ
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่เกี่ยวข้องตำมสมควร ในที่นี้จะขอกล่ำวถึงทฤษฎีทำงไฟฟ้ำที่เกี่ยวข้องอย่ำงพอสังเขป

ดังนี้
2.3.1. แรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับ
ระบบไฟฟ้ำในบ้ำน อำคำร และโรงงำน เป็นระบบไฟฟ้ำกระแสสลับ ที่มีสัญญำณตำมทฤษฎีเป็นรูปคลื่นไซน์
มีควำมถี่ 50 Hz โดยทั่วไปแล้วมีแรงดันระหว่ำงสำยด้ำนแรงต่ำ 380 V แรงดันเฟส 220 V ดังรูปที่ 2-5 ซึ่งค่ำแรงดันที่
กล่ำวถึงนี้ ไม่ใช่ค่ำยอดคลื่น (Peak) แต่เป็นค่ำ RMS (Root Mean Square) เฉพำะกรณีของสัญญำณรูปคลื่นไซน์
V
V RMS  m ถ้ ำ สัญ ญำณเพี้ ย นไปจำกรู ป คลื่น ไซน์ ค่ ำ ที่ วัด ได้ อ ำจมี ค วำมผิ ดพลำด ทั้ งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ควำมสำมำรถของ
2

เครื่องวัด
380 V

380 V

380 V

ค่ำที่วัดได้เป็นค่ำ RMS (Root Mean Square)
กรณีสัญญำณไซน์ VRMS 

Vm
2

รูปที่ 2-5 ลักษณะกำรวัดแรงดันระหว่ำงสำย แรงดันเฟส และค่ำ RMS
2.3.2. กำรนำข้อมูลแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับมำใช้งำน
เนื่องจำกแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับเป็นสัญญำณรูปคลื่นไซน์ ที่มีทั้งขนำดและเฟสของสัญญำณ ซึ่งกำรคำนวณมี
ควำมยุ่งยำก ในทำงทฤษฎีจึงเขียนแทนด้วยเฟเซอร์ (Phasor) ซึ่งเป็นเวคเตอร์ชนิดหนึ่ง โดยลดรูปลงเหลือเพียงขนำด
และมุม โดยมีควำมยำวของเวคเตอร์เท่ำกับค่ำ RMS และมีมุมเท่ำกับมุมเฟสของสัญญำณ (วัดตำมทิศทวนเข็มนำฬิกำ
เป็นมุมบวก) ดังรูปที่ 2-6 ซึ่งปกติแล้ว ในกำรใช้ไฟฟ้ำโดยทั่วไป กำรทรำบแต่ขนำด (ค่ำ RMS) ของสัญญำณแรงดันก็
เพียงพอที่จะปฏิบัติงำนได้ ทำให้กำรวัดโดยทั่วไปละในเรื่องของมุมไป แต่เมื่อต้องทำกำรคำนวณหรือวิเครำะห์อย่ำง
ถูกต้อง ต้องให้วิศวกรหรือช่ำงเทคนิคที่มีควำมรู้เป็นผู้วิเครำะห์คำนวณ
Phasor
Vm
ค่ำแรงดันที่วัดได้ =
(เวคเตอร์ของสัญญำณ)
2

V

รูปที่ 2-6 ตัวอย่ำงสัญญำณแรงดันไฟฟ้ำ ค่ำทำงคณิตศำสตร์ และค่ำที่วัดได้
2.3.3.

โหลดในวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ ำ กระแสสลั บ จะมีค วำมซั บ ซ้ อ นกว่ ำ วงจรไฟฟ้ ำ กระแสตรงมำก แต่ อ ำจกล่ ำ วโดยสรุ ป ได้ ว่ ำ ใน
วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับจำแนกโหลดพื้นฐำนได้เป็น 3 กลุ่ม ดังตารางที่ 2-2 ซึ่งในสภำพกำรใช้งำนจริง อำจมีคุณลักษณะ
เป็นกำรผสมกันของโหลดมำกกว่ำ 1 กลุ่ม กำรคำนวณจึง เป็นกำรคำนวณเลขจำนวนเชิงซ้อนแบบเวคเตอร์ ซึ่งในที่นี้ขอ
นำเสนอเพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติเด่น ๆ ที่แตกต่ำงกันเพื่อจะใช้ประกอบกำรอธิบำยต่อไป
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ตารางที่ 2-2 สรุปลักษณะของโหลดพื้นฐำนในวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ
R
ตัวต้านทาน
(Resistor)

L
ตัวเหนี่ยวนา
(Inductor)

R

X L  L  2fL

จำนวนจริง
แบบเวคเตอร์

จำนวนจินตภำพ + j
แบบเวคเตอร์
I มีเฟสตำมหลัง V 90
หรือ I Lag V 90
วำร์ (Var)
เป็นจำนวนจินตภำพ + j
สะสมแล้วจ่ำยคืน
0
0W

C
ตัวเก็บประจุ
(Capacitor)

1. สัญลักษณ์
2. ควำมต้ำนทำนในวงจรหน่วยเป็น

3. ลักษณะทำงคณิตศำสตร์
4. วิธีกำรคำนวณ
5. ผลทำงสัญญำณไฟฟ้ำ

I มีเฟสตรงกับ V

6. ชนิดกำลังไฟฟ้ำที่ใช้
7. ลักษณะกำรใช้กำลังไฟฟ้ำ
8. ค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ
9. ค่ำที่วัดได้จำก Wattmeter

วัตต์ (W)
เป็นจำนวนจริง
ใช้แล้วหมดไป
1
= I2R

Xc 

1
1

C 2fC

จำนวนจินตภำพ - j
แบบเวคเตอร์
I มีเฟสนำหน้ำ V 90
หรือ I Lead V 90
วำร์ (Var)
เป็นจำนวนจินตภำพ - j
สะสมแล้วจ่ำยคืน
0
0W

ข้อสังเกตที่พึงทราบ
 L และ C ถูกนำมำใช้ในรูปของค่ำ XL และ XC มีหน่วยเป็น  เช่นเดียวกับ R แต่เป็นจำนวนจินตภำพ ที่
สำมำรถหักล้ำงกันเองได้ เพรำะ XL และ XC มีทิศทำงตรงข้ำมกัน (ทิศทำง + j กับ - j) ดังรูปที่ 2.7 ดังนั้น หำกต้องกำร
หักล้ำงคุณสมบัติของ XL ก็อำจนำ XC ที่เหมำะสมมำต่อในวงจรได้
 เพรำะ XL ทำให้สัญญำณกระแสตำมหลังแรงดัน (I Lag V) 90  และ XC ทำให้สัญญำณกระแสนำหน้ำแรงดัน (I
Lead V) 90  ดังนั้น ถ้ำในวงจรมีคุณลักษณะเป็นกำรผสมกันของโหลดมำกกว่ำ 1 กลุ่ม เช่น R+j XL หรือ R-j XC ก็
จะทำให้ควำมต้ำนทำนโดยรวมซึ่งเรียกว่ำ อิม พีแดนซ์ (Impedance) : Z มีมุมอยู่ระหว่ำง -90 ถึง + 90  ทำให้
กระแส I 

V
มีมุมเป็นดังนี้
Z

Z = R + j XL มีมุมอยู่ระหว่ำง 0 ถึง + 90  ทำให้ I Lag V มีมุมอยู่ระหว่ำง 0 ถึง 90 
Z = R - j XC มีมุมอยู่ระหว่ำง 0 ถึง - 90  ทำให้ I Lead V มีมุมอยู่ระหว่ำง 0 ถึง +
90 

กล่ำวคือ โหลด R + j XL ทำให้ I Lag V ดังรูปที่ 2.8 และโหลด R - j XC ทำให้ I Lead V ดัง
รูปที่ 2-9 ส่วนโหลด R นั้น I และ V มีมุมตรงกัน โดยเขียนเป็นภำพเชิงสรุปได้ดังรูปที่ 2-10
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รูปที่ 2-7 ลักษณะทำงเวคเตอร์ของ R XL และ XC

(V)
(I)


V


I

รูปที่ 2-8 ลักษณะสัญญำณกระแสตำมหลังแรงดัน (I Lag V)
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(V)
(I)

I





V

รูปที่ 2-9 ลักษณะสัญญำณกระแสนำหน้ำแรงดัน (I Lead V)
Resistive Load : Z = R
I

I

V

Inductive Load : Z = R + jXL
V

V

I

Z

Capacitive Load : Z = R - jXC
I
V

รูปที่ 2-10 ลักษณะเวคเตอร์ของ I และ V ในกรณีของโหลดชนิดต่ำง ๆ
 L และ C เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟฟ้ำ 0 W (กำลังไฟฟ้ำเฉลี่ย = 0 W) แต่ใช้กำลังไฟฟ้ำในหน่วย Var ซึ่งเป็น
จำนวนจินตภำพ โดย Var ของ L มีทิศทำงตรงข้ำมกับ Var ของ C (สำมำรถหักล้ำงกันได้) ทั้งนี้ ทั้ง L และ C มี
ลักษณะกำรใช้กำลังไฟฟ้ำคือ สะสมแล้วคืนกำลังไฟฟ้ำออกมำ (จึงใช้กำลังไฟฟ้ำ 0 W) ดังรูปที่ 2-11 ซึ่งจะสังเกตได้ว่ำ
จังหวะของกำรสะสมและคืนพลังงำนของโหลดทั้ง 2 ชนิดนั้น ไม่ตรงกัน และสอดคล้องกับทำงคณิตศำสตร์ที่ว่ำ Var ของ
L มีทิศทำงตรงข้ำมกับ Var ของ C
Capacitive Load
Inductive Load

รูปที่ 2-11 ลักษณะกำรสะสมแล้วคืนกำลังไฟฟ้ำของ L และ C
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2.3.4. กำลังไฟฟ้ำในวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับมีกำลังไฟฟ้ำ 3 ชนิด (3 หน่วย) ปกติจะคำนวณเฉพำะขนำด มีรำยละเอียดดังนี้
 Average Power (P) หน่วยเป็น W คำนวณได้จำก P  V  I  Cos บ้ำงก็เรียกว่ำ Real
Power
 Reactive Power (Q) หน่วยเป็น Var คำนวณได้จำก Q  V  I  Sin
 Apparent Power (S) หน่วยเป็น VA คำนวณได้จำก S  V  I  P 2  Q2 ดังรูปที่ 2-12

 คือมุมระหว่ำง V กับ I ไม่เจำะจงว่ำ Lead หรือ Lag เป็นมุมเดียวกับ  ในสำมเหลี่ยม
กำลังไฟฟ้ำ
 ปกติจะคำนวณเฉพำะขนำด เพรำะ Watt และ Var มีทิศทำงที่แน่นอนบนแกนจำนวนจริงและจำนวน
จินตภำพ เพียงรู้ว่ำเป็น Var ของ L (Lag) หรือเป็น Var ของ C (Lead) ก็สำมำรถคำนวณได้
I

V


I
V

S V I
P  V  I  Cos

Z

Q  V  I  Sin

VA







I
V.
S=


W

Q  V.I.Sin


VAR



P  V.I.Cos

สำมเหลี่ยมกำลังไฟฟ้ำ (Power Triangle)

และ PF =

รูปที่ 2-12 สมกำรคำนวณกำลังไฟฟ้ำและสำมเหลี่ยมกำลังไฟฟ้ำ
เรียกค่ำ Cos ว่ำค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ (Power Factor) หรือ PF มีค่ำระหว่ำง 0 ถึง 1
P
ด้วย
S

 กำลังไฟฟ้ำในหน่วย W คือกำลังไฟฟ้ำที่ทำให้เกิดงำน สำมำรถเอำมำใช้ประโยชน์ได้ เป็นเลขจำนวนจริง
ต่ำงกับกำลังไฟฟ้ำในหน่วย Var ที่เป็นจำนวนจินตภำพ (เป็นเลขจำนวนที่สมมุติขึ้น) เอำมำใช้ทำงำนไม่ได้
 จำกรูปที่ 2-12 จะเห็นว่ำ ถ้ำ Var มำก VA ก็จะมำก ถ้ำ Var น้อย VA ก็จะน้อย เพรำะ VA เป็นด้ำน
ปิดมุมฉำก โดยที่ Var มำกหรือน้อย กำลังไฟฟ้ำในหน่วย W ก็ยังคงเท่ำเดิม (ระบบสำมำรถทำงำนได้เท่ำเดิม)
 Var กับ W ตั้งฉำกกัน กำรมำกขึ้นหรือน้อยลงของ VAR จึงไม่ส่งผลต่อ W แต่มีผลต่อขนำดของ VA
 ถ้ำระบบใช้กำลังไฟฟ้ำในหน่วย Var มำก VA ก็จะมำก หมำยควำมว่ำ ถ้ำ Var มำก หรือพูดอีกนัยหนึ่ง
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ มีค่ำต่ำ กำลังไฟฟ้ำในหน่วย VA จะมำกซึ่งถ้ำ VA มำก ก็หมำยควำมว่ำกระแสในระบบมำก
( S  V  I และถือว่ำ V คงที่ ) เป็นผลให้มีกำรสูญเสียในรูปของ I 2 R ในหม้อแปลงและสำยไฟมำก
 หม้อแปลงมีพิกัดกำลังเป็น VA กรณีที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำมีค่ำต่ำ อำจมองอีกมุมหนึ่งได้ว่ำ ระบบใช้
กำลังไฟฟ้ำเป็น VA มำก แต่ได้กำลังไฟฟ้ำเป็น W น้อย หำกหม้อแปลงจ่ำยไฟเต็มพิกัด ก็จ่ำยโหลดได้น้อยกว่ำกรณีที่ VA
เท่ำกัน แต่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำมีค่ำสูง (มีค่ำเข้ำใกล้ 1)
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การปรับปรุงค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้า (Power Factor Correction)

คำว่ำกำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ เป็นที่เข้ำใจกันโดยทั่วไปว่ำคือกำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำให้มีค่ำ
เข้ำใกล้ 1 ซึ่งก็คือกำรลดขนำดของ Var เพื่อให้ VA มีขนำดใกล้เคียงกับ W (ดูสำมเหลี่ยมกำลังไฟฟ้ำประกอบ) เนื่องจำกในทำง
ปฏิบัตินั้น โหลดส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะเป็น R ผสม L หรือ Inductive Load ซึ่งทำให้ I Lag V ดังนั้น Var ในระบบที่พบจึง
มักจะเป็น Var ของ L เมื่อพิจำรณำในภำพรวมแล้วพบว่ำทั้งบ้ำนพักอำศัย อำคำรและโรงงำน ต่ำงก็ใช้ Var ของ L แทบทั้งนั้น
ทำให้ระบบในภำพรวมมีค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำต่ำ กำรไฟฟ้ำจึงเรียกเก็บค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำกับผู้ใช้ไฟฟ้ำขนำดใหญ่ ที่มี
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำต่ำ โดยเก็บเงินกับกรณี Var ของ L (ชนิด Lag) เท่ำนั้น
ดังนั้น กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ โดยทั่วไปแล้วสำมำรถทำได้โดยใส่ C ขนำนกับโหลด หรือขนำนกับ
แหล่งจ่ำย ดังรูปที่ 2.13 เพื่อให้ Var ของ L หักล้ำงกับ Var ของ C แล้วเป็นผลให้ VA ลดลง จำกรูปเมื่อใส่ Var ของ C = QC=
Q1- Q2 เพื่อหักล้ำงกับ VAR ของ L (Q1) ทำให้ Var ในระบบลดลงเหลือ Q2 แล้ว VA ของระบบจะลดลงจำก S1 เหลือเป็น S2
เป็นผลให้กระแสลดลงจำก I1 เหลือเป็น I2
I
IC
V

IL
Z
Load

รูปที่ 2-13 กำรต่อ C เพื่อปรับปรุงค่ำค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ
ข้อสังเกต จำกรูปถ้ำต่อ C ขนำนกับ Load กระแสก็จะลดต่ำลงตั้งแต่ตำแหน่งจุดทีต่ ่อนั้นไปจนถึงแหล่งจ่ำย ทั้งนี้ Load ยังคง
ใช้กำลังไฟฟ้ำ W และ Var เท่ำเดิมทุกประกำร เพรำะแรงดันที่ Load ได้รับถือว่ำไม่ได้เปลี่ยนไป จึงกินไฟเท่ำเดิม แต่กำรที่
กระแสในสำยจำกแหล่งจ่ำยลดลง เป็นเพรำะกระแสที่ไหลเข้ำ C มีทิศทำงของเวคเตอร์หักล้ำงกับกระแสที่ไหลเข้ำโหลด ทำให้ผล
รวมทำงเวคเตอร์ของ IC + IL มีขนำดลดลง หรือจะมองว่ำ เพรำะต่อ C เข้ำระบบ แล้วทำให้ VA ลดลงก็ได้ (S = VI และถือว่ำ V
คงที)่ จึงทำให้กระแสลดลงด้วย จำกแผนภำพนี้ หำกนำ C ไปต่อขนำนกับแหล่งจ่ำย กระแสก็จะลดต่ำลง เ ฉ พ ำ ะ ต ำ แ ห น่ ง ที่
แหล่งจ่ำยเท่ำนั้น ซึ่งหมำยควำมว่ำ Bus Bar กับหม้อแปลงมีกระแสไหลน้อยลง แต่ ในสำยไฟที่เดินไปยังโหลด กระแสยังคง
มำกอยู่ แต่กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำโดยต่อ C ขนำน กับแหล่งจ่ำยนี้เป็นวิธีที่สะดวกและไม่ยุ่งยำก จึงเป็นวิธีที่นิยม
ทำกัน
จำกรูปที่ 2-13 ในกรณีที่ต้องกำรปรับปรุงค่ำ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ จำก PF 1 เป็น PF 2 สำมำรถคำนวณพิกัดกำลัง
ของตัวเก็บประจุในหน่วย Var ได้จำกสมกำรข้ำงล่ำงนี้
PF 1 

kW
 Cos1
kVA1

Tan1 

ขนำดของตัวเก็บประจุ (kVar) =

Q1
P

,

PF 2 

, Tan 2 

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

kW
 Cos 2
kVA2
Q2
P

ในกำรนี้ อำจใช้ตารางที่ 2-3 ประกอบกำรหำค่ำ tan 1 – tan 2 ได้โดยสะดวก เช่น
 ต้องกำรปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำจำก PF 1 = 0.5 (PF = 50 %) ไปเป็น PF 2 = 0.9 (PF = 90 %)
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tan 1 – tan 2 = 1.248
 ต้องกำรปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำจำก PF 1 = 0.7 (PF = 70 %) ไปเป็น PF 2 = 0.9 (PF = 90 %)
tan 1 – tan 2 = 0.536
 ต้องกำรปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำจำก PF 1 = 0.5 (PF = 50 %) ไปเป็น PF 2 = 0.95 (PF = 95 %)
tan 1 – tan 2 = 1.403
ตารางที่ 2-3 ค่ำประกอบกำรคำนวณหำขนำด kVar ของตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ (ค่ำ tan 1 – tan 2)

2-12

ตอนที่ 2 บทที่ 2 ระบบไฟฟ้ากาลัง

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

เมื่อทรำบขนำดของ kW ที่ใช้ในระบบ ก็จะหำค่ำ kVar ของ C ได้โดยง่ำย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขนำดกำลังไฟฟ้ำเป็น kVAR
ของ C อำจไม่ได้มีจำหน่ำยในท้องตลำดหลำยขนำดนัก ดังนั้น อำจต้องใช้ C หลำย ๆ ตัวต่อขนำนกันเพื่อให้ได้ค่ำ kVar รวมมี
ค่ำใกล้เคียงกับค่ำที่ต้องกำร (กำรต่อ C ขนำนกัน นำค่ำ kVar บวกกันได้เลย) จึงเรียกชุดของ C หลำย ๆ ตัวที่ติดตั้งไว้สำหรับ
กำรต่อเข้ำระบบนี้ว่ำ Capacitor Bank (นิยมเรียกกันว่ำ Cap Bank) ดังรูปที่ 2-14 และเนื่องจำกในทำงปฏิบัติพฤติกรรมกำรใช้
ไฟฟ้ำในรอบวันไม่คงที่ ดังนั้น กำรที่ Cap Bank ประกอบด้วย C หลำย ๆ ตัว จึงเป็นข้อดีอีกประกำรหนึ่งที่ สำมำรถต่อ C เข้ำ
ระบบได้มำกน้อยตำมพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำที่ไม่แน่นอนได้ ในกำรนี้จำเป็นต้องมีตัวควบคุมค่ำ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำอัตโนมัติ
(Power Factor Controller หรือ PF Controller) คอยควบคุมกำรตัดต่อ C เข้ำระบบ เพื่อให้ค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำมีค่ำสูงอยู่
เสมอดังรูปที่ 2-15

รูปที่ 2-14 Capacitor Bank หรือ Cap Bank

รูปที่ 2-15 Power Factor Controller และอุปกรณ์ตัดต่อ Cap Bank
กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำให้สูงขึ้น สำมำรถช่วยลดกำรสูญเสียในสำยไฟฟ้ำลงได้ ดังที่แสดงในรูปที่ 2-16
โดยกำลังไฟฟ้ำที่สูญเสียยังขึ้นอยู่กับควำมต้ำนทำนในสำยและควำมยำวของสำยอีกด้วย ส่วนรูปที่ 2-17 แสดงค่ำ % กำรสูญเสียที่
ลดลงเมื่อมีกำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำไปสู่ค่ำต่ำง ๆ
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รูปที่ 2-16 เปอร์เซนต์กำรสูญเสียในสำยไฟเทียบกับค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ

รูปที่ 2-17 เปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียที่ลดลงเมื่อมีกำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำไปเป็นค่ำต่ำง ๆ
ระบบไฟฟ้ำที่มีค่ำ PF ต่ำ จะเกิดกำรสูญเสียพลังงำนในระบบมำก ส่งผลให้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยพลังงำนมำก ดังนั้นกำรแก้ให้
ค่ำ PF สูงขึ้น จะทำให้ค่ำไฟฟ้ำลดลง แต่กำรแก้ค่ำ PF นี้ต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม จึงต้องประเมินควำมคุ้มค่ำด้วย โดยพิจำรณำ
เปรียบเทียบเงินลงทุนในกำรแก้ไขค่ำ PF กับมูลค่ำที่สำมำรถประหยัดได้จำกกำรแก้ไขค่ำ PF
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ จะมีค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำแตกต่ำงกันแล้วแต่โครงสร้ำงภำยในของอุปกรณ์นั้น ๆ จึง
มีค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำที่แตกต่ำงกันไปดังแสดงในตารางที่ 2-4 ทำให้โรงงำนและอำคำรที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงชนิดกันมีค่ำ ตัว
ประกอบกำลังไฟฟ้ำที่แตกต่ำงกันด้วย โดยข้อมูลจำกกำรสำรวจเป็นไปดังตารางที่ 2-5 ซึ่งสำเหตุที่ทำให้ค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ
ต่ำ นอกจำกเกิดจำกกำรใช้โหลดประเภทเหนี่ยวนำ (Inductive Load) เป็นจำนวนมำกแล้วยังเกิดจำกกำรที่มอเตอร์ตัวใหญ่ขับ
โหลดน้อย (Run at Under Load) หรือเกิดจำกกำรใช้อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear Load) เป็นต้น
ตารางที่ 2-4 ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
เตำหลอดโลหะแบบเหนี่ยวนำ
เครื่องเชื่อมแบบอำร์ก
เครื่องเชื่อมแบบควำมต้ำนทำน
เครื่องกลึง
เครื่องปั๊มโลหะแบบควำมเร็วสูง
เครื่องอัด (Compressor)

PF (%)
30 – 70
35 – 60
40 – 60
40 – 65
45 – 60
50 – 80
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อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอด HID
เครื่องจักรทอผ้ำ
เครื่องปั๊มโลหะธรรมดำ
เครื่องพ่นลมหรือพ่นสี
เตำหลอมโลหะแบบอำร์ก

PF (%)
50 – 70
60 – 70
60 – 70
60 – 65
65 – 75

ตารางที่ 2-5 ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำของโรงงำนและอำคำรประเภทต่ำง ๆ
ประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม
เสื้อผ้ำ
สี
พลำสติก
ขึ้นรูปโลหะ
เครื่องจักรกล
ชุบหรือเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้ำ
เคมี
ทอผ้ำ
เหล็กกล้ำ
เหมืองถ่ำน
ตีหรือเผำเหล็ก
ประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม
ชิ้นส่วนรถยนต์
หล่อโลหะ
โรงเบียร์
ซีเมนต์
อำคำรพำณิชย์

PF (%)
35 – 60
55 – 65
55 – 70
60 – 70
60 – 75
65 – 70
65 – 75
65 – 75
65 – 75
65 – 80
70 – 80
PF (%)
75 – 80
75 – 80
78 – 80
80 – 85
80 – 85

2.4.1

กำรติดตั้งตัวเก็บประจุ (กำรติดตั้ง CAPACITOR Bank)
ในกำรหำตำแหน่งที่เหมำะสมสำหรับติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำในวงจรไฟฟ้ำนั้น ต้องพิจำรณำหลำยด้ำนด้วยกัน
ทั้งในด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนเทคนิคและกำรติดตั้งสำหรับระบบเดิมที่มีอยู่ หรือติดตั้ง ใหม่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำจะสำมำรถ
ติดตั้งได้หลำยตำแหน่งในวงจรโดยแบ่งกำรติดตั้งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
กำรติดตั้งแบบศูนย์กลำงที่จุดเดียว (Central Compensation) เพื่อแก้ไขค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำรวมของ
โรงงำนหรืออำคำร ดังแสดงในรูปที่ 2-18
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รูปที่ 2-18 กำรติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำแบบศูนย์กลำง
กำรติดตั้งเป็นกลุม่ โหลดย่อยหรือที่มอเตอร์ขนำดใหญ่เป็นรำยตัว (Individual Compensation) เพื่อแก้ไขค่ำตัวประกอบ
กำลังไฟฟ้ำและจุดของโรงงำนหรืออำคำร ดังแสดงในรูปที่ 2-19

รูปที่ 2-19 กำรติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำแยกแต่ละจุด
กำรติดตั้งเป็นกลุ่มหรือเฉพำะตัวนี้จะต้องพิจำรณำจุดที่ต่อเข้ำกับมอเตอร์ด้วย เพรำะประสิทธิภำพในกำรแก้ตัวประกอบ
กำลังไฟฟ้ำของตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ ขึ้นอยู่กับระยะทำงจุดที่ทำกำรติดตั้งมำยังตัวโหลดหรือมอเตอร์ ประสิทธิภำพในกำรแก้ตัว
ประกอบกำลังไฟฟ้ำ
กำรตัดสินใจเลือกวิธีติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำวิธีหนึ่งวิธีใดมำใช้เพื่อแก้ไขค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำที่โรงงำนหรืออำคำรใด
จะต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ เช่น พิจำรณำถึงลักษณะของโรงงำน ลักษณะโหลดส่วนใหญ่ที่ใช้ลักษณะกำรทำงำนของเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำและเงินลงทุน ซึ่งต้องกำรศึกษำอย่ำงละเอียดว่ำวิธีใดจะมีโอกำสคุ้มทุนมำกกว่ำกัน
ในโรงงำนอุตสำหกรรมและอำคำรส่วนใหญ่แล้ว จะประกอบด้วยโหลดที่มีขนำดเล็ก ๆ จำนวนมำก แต่ด้วยเหตุที่พิกัดของ
ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำมีขนำดเป็นมำตรฐำน (Standard Size) ในทำงปฏิบัติจะหำตัวเก็บประจุไฟฟ้ำที่ มีขนำด kVar สอดคล้องกับ
โหลดแต่ละรำยกำรได้ยำก และโดยทั่วไปแล้วโหลดต่ำง ๆ เหล่ำนี้ก็ไม่ได้ทำงำนพร้อมกัน เหตุนี้ควรติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำเพียงจุด
เดียว ณ ตำแหน่งซึ่งเป็นจุดรวมของโหลดทั้งหมด ซึ่งกรณีเช่นนี้จะต้องมีสวิตซ์หรือต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้ำเข้ำกับโหลดทั้งหมดหรือ
บำงส่วน ตำมสภำวะของโหลดได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำหำกมอเตอร์เพียง 50% ของมอเตอร์โหลดทั้งหมดทำงำนพร้อมกัน
ในเวลำเดียวกัน ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำเพียงครึ่งหนึ่งในจุดนั้นเท่ำนั้นที่จะถูกต่อเข้ำวงจรโหลด อีกครึ่งหนึ่งจะถูกตัดออก แต่ถ้ำไม่มี
สวิตซ์ควบคุมกำรปิด-เปิดตัวเก็บประจุไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ และโหลดทำงำนไม่พร้อมกันแล้ว ก็ควรติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำขนำนเข้ำ
กับโหลดแต่ละตัว
โดยปกติแล้วแม้ไม่มีโหลด หม้อแปลงไฟฟ้ำก็ยังต้องสร้ำงสนำมแม่เหล็กที่เป็นกำลังไฟฟ้ำรีแอคทีฟอยู่ ดังนั้น กำรติดตั้งตัว
เก็บประจุไฟฟ้ำเพื่อลดกำลังรีแอคทีฟในช่วงไม่มีโหลด โดยต่อตรงเข้ำทำงด้ำนแรงดัน หรือด้ำนทุติยภูมิ (Secondary) ของหม้อ
แปลงไฟฟ้ำอย่ำงถำวร ไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงำนเท่ำนั้น แต่ยังช่วยลดขนำดตัวเก็บประจุไฟฟ้ำที่ใช้ปรับปรุงค่ำตัวประกอบ
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กำลังไฟฟ้ำของระบบอีกด้วย ซึ่งกำรติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำจะเป็นแบบผสม กล่ำวคือ โหลดใหญ่ๆ จะติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำที่
โหลดแต่ละชุด ส่วนโหลดอื่น ๆ จะติดตั้งแบบกลุ่มหรือแบบศูนย์กลำง ส่วนตัวเก็บประจุไฟฟ้ำที่ติดตั้งที่หม้อแปลงไฟฟ้ำเป็นเพียง
กำรแก้ไขค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำของหม้อแปลงไฟฟ้ำเท่ำนั้น
2.4.2
ข้อดี

ข้อดีและข้อเสียของกำรใช้ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ







เพิ่มประสิทธิภำพ โดยมีควำมสูญเสียน้อยกว่ำ 0.33%
เงินลงทุนต่ำสำมำรถนำมำใช้ในระบบที่มีขนำดเล็กได้
มีควำมยืดหยุ่นมำก เพรำะสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรทำงำนของตัวเก็บประจุไฟฟ้ำให้สอดคล้องกับโหลด
ที่เปลี่ยนแปลงได้
ไม่มีส่วนที่เคลื่อนที่ได้ ไม่มีเสียงดังในกำรทำงำนกำรเสื่อมสภำพกำรทำงำนต่ำ และไม่ต้องมีกำร
บำรุงรักษำ
สำมำรถติดตั้งในบริเวณใดก็ได้ ใช้เนื้อที่ในกำรติดตั้งน้อย
ปลดออกและต่อเข้ำกับโหลดได้รวดเร็วและง่ำย สำมำรถเปลี่ยนจำกโหลดตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้

ข้อเสีย


2.4.3

กำรเกิดแรงดันเกิน (Over Voltage) เมื่อปลดโหลดออก ดังนั้นจึงควรติดตั้งระบบควบคุมกำรชดเชยตัว
ประกอบกำลังไฟฟ้ำอัตโนมัติ
กำรเกิดเรโซแนนซ์ (Resonance) เมื่อใช้กับโหลดที่มีฮำร์มอนิก (Harmonic) ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำง ๆ
ที่ต่ออยู่ในระบบเกิดควำมเสียหำย ทำงำนผิดพลำดหรือมีอำยุกำรใช้งำนสั้นลง

ข้อควรระวังในกำรใช้ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ
 เมื่อติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำที่จุดใดแล้ว แรงดันไฟฟ้ำที่จุดนั้นจะมีค่ำสูงขึ้นกว่ำเดิม ดังนั้นกำรเลือก
ขนำดพิกัดของตัวเก็บประจุไฟฟ้ำจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย
 จุดที่ติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำควรมีกำรระบำยควำมร้อนดีพอสมควร เพรำะควำมร้อนยิ่งสูงจะทำให้อำยุ
กำรใช้งำนของตัวเก็บประจุไฟฟ้ำสั้นลง
 กำรติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำเข้ำกับมอเตอร์โดยตรงต้องเลือกขนำดตัวเก็บประจุไฟฟ้ำให้ดี และต้อง
ติดตั้งให้ถูกวิธี มิฉะนั้นมอเตอร์จะเสียหำยได้
 ถ้ำจะติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำเข้ำชุด (Capacitor Bank) ควรใช้แบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อป้องกัน
อันตรำยจำกแรงดันเกินที่เกิดขึ้นจำกกำรต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้ำเข้ำไปในระบบมำกเกินไป
 อุปกรณ์ไฟฟ้ำบำงอย่ำง เช่น วงจรเรียงกระแสและเตำเผำแบบอำร์ก สร้ำงฮำร์มอนิกเข้ำไปในระบบเมื่อ
ต้องกำรติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้ำต้องระวังปัญหำที่อำจจะเกิดจำกฮำร์มอนิก ซึ่งจะเกิดสภำวะเรโซแนนซ์
และจะทำให้ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำเสียหำยทันที ในกรณีนี้ต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชำญช่วยออกแบบชุดตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้ำ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันขึ้นเป็นพิเศษ

2.4.4 สมกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้อง
ปริมำณ

ระบบไฟฟ้ำ 1 เฟส

ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส

P

P  V  I  Cos

P3  3 VL  I L  Cos

Q

Q  V  I  Sin

Q3  3 VL  I L  Sin

S V  I

S3  3 VL  I L

S  P2  Q2

S3  P32  QP23

S
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ปริมำณ

ระบบไฟฟ้ำ 1 เฟส

ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส

Cos  (PF)

P
S

P3 
S 3

กรณีในระบบไฟฟ้ำขนำดใหญ่ที่มีโหลดย่อยหลำยรำยกำร กำรหำค่ำกำลังไฟฟ้ำรวมสำมำรถหำได้ดังนี้
P
=
P1 + P2 + P3 + … + PN
Q

=

Q 1 + Q2 + Q3 + … + Q N

S

=

S1 + S2 + S3 + … + SN (ต้องรวมแบบเวคเตอร์)

 S

=

( P) 2  ( Q) 2 (แนวคิดเช่นเดียวกับสำมเหลี่ยมกำลังไฟฟ้ำ)

ค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำของระบบไฟฟ้ำ =

P
S

หมำยเหตุ ค่ำควำมจุไฟฟ้ำของ C หน่วยเป็นฟำรัด (F) สำมำรถหำได้จำกสมกำร C 

QC
2
2    f  VRMS

เมื่อ f คือควำมถี่ไฟฟ้ำ

2.4.5

ตัวอย่ำงกำรคำนวณเพื่อหำค่ำ kVar ของ C จำกข้อมูลที่ตรวจวัด
 ต้องกำรปรับปรุงให้ PF ของตู้รวมโหลดย่อย
จำกค่ำประมำณ 0.60 เป็น 0.95 โหลดรวมประมำณ 70 kW
จำกตำรำงที่ 3 : (tan 1 – tan 2) = 1.005
ขนำด kVar = kW (tan 1 – tan 2) = 70.35 kVar
(ในทำงปฏิบัติอำจจัดชุดของ Cap Bank ได้เพียงค่ำใกล้เคียง)

 ต้องกำรปรับปรุงให้ PF ของตู้รวมโหลดย่อย
จำก 0.839 เป็น 0.95 โหลดรวม 289.7 kW
1 = Cos-1 0.839 = 32.965  Tan 1 = 0.6485
2 = Cos-1 0.950 = 18.195  Tan 2 = 0.3287
ขนำด kVar = kW (tan 1 – tan 2) = 92.65 kVar
(ในทำงปฏิบัติอำจจัดชุดของ Cap Bank ได้ 100 kVar)
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 ต้องกำรปรับปรุงให้ PF ของ MDB ในโรงงำนให้เป็น 0.90
 P = 212.1 + 232.0 + 199.8 = 643.9 kW = โหลดรวม
 Q = 509.4 + 481.6 + 460.2 = 1,451.2 kVAR
S=

( P) 2  ( Q) 2 = 1587.64 kVA

 ค่ำ PF ก่อนปรับปรุง =
 กรณี PF ต่ำๆเช่นกรณีนี้ อำจต้องแก้ปัญหำเรื่องฮำร์
โมนิกส์ในระบบไฟฟ้ำก่อน กำรต่อ C เข้ำระบบ อำจทำ
ให้ เกิดเรโซแนนซ์ได้ จึ งควรให้ ผู้เชี่ย วชำญได้วิเครำะห์
ระบบก่อน

2.4.6

 P = 0.406 = ค่ำ PF รวม 3 เฟส
S

1 = Cos-1 0.406 = 66.046  Tan 1 = 2.251
2 = Cos-1 0.900 = 25.842  Tan 2 = 0.4843
ขนำด kVAR = kW (tan 1 – tan 2) = 1,137.58 kVAR
(ในทำงปฏิบัติอำจจัดชุดของ Cap Bank ได้เพียงค่ำใกล้เคียง)

ตัวอย่ำงกำรคำนวณกำรลดควำมสูญเสียในสำยไฟฟ้ำ
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 380 V ขณะ Full Load กระแส 75 A Pf = 0.82 Lagging ติดตั้งห่ำงจำก
แหล่งจ่ำย 150 m ควำมต้ำนทำนของสำยไฟฟ้ำเส้นละ 0.0635  หำกมีกำรปรับปรุงให้มีค่ำ PF = 0.95 แล้ว
กำรสูญเสียในสำยไฟจะต่ำงกันอย่ำงไร ?
 ก่อนปรับปรุง Pf = 0.82 Lagging
กำรสูญเสียในสำยไฟทั้ง 3 เส้น = 3I 2 R  3  752  0.0635 = 1,071.56 W
 หลังปรับปรุง Pf = 0.95 Lagging

0.82 
 กำรสูญเสียลดลง = 1  

 0.95 

2

= 0.2550 หรือ 25.5 %

ดังนั้น หลังกำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ กำรสูญเสียในสำยไฟทั้ง 3 เส้นจะลดลงได้ = 0.2550 x
1,071.56 เท่ำกับ 273.25 W คิดเป็นค่ำประมำณ 1 ใน 4 ของกำรสูญเสียเดิม
2.4.7

กำรเรียกเก็บค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ
ในทำงปฏิบัติแล้ว พฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำของแต่ละอำคำรหรือโรงงำนจะไม่สม่ำเสมอ มีช่วงใช้ไฟมำกบ้ำงน้อย
บ้ำง มีกำรเปิดปิดอุปกรณ์อยู่บ่อย ๆ ตลอดทั้งวัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีของอำคำรด้วยแล้ว หำกเป็นช่วงเลิกงำน
กำรใช้ไฟฟ้ำก็จะน้อยลงมำก ดังรูปที่ 2-20 ซึ่งทำให้ทั้งค่ำ W, Var, PF และ A มีควำมไม่แน่นอนมำก แม้จะมี
กำรติดตั้ง PF Controller ไว้ก็ตำม ก็ใช่ว่ำค่ำ PF ของอำคำรจะคงที่ เพรำะกำรตัดต่อของ Cap Bank นั้น เป็นกำรใส่
หรือปลด C ทีละชุด กำรควบคุมค่ำ PF จึงมีลักษณะคุมค่ำ kVar ได้เป็นขั้นๆ (เป็น Step) จึงยำกที่จะบอกว่ำอำคำรหลัง
นั้น หรือโรงงำนแห่งนั้น มีค่ำ PF เท่ำใดกันแน่ เพรำะแปรเปลี่ยนไปมำได้หลำยค่ำในแต่ละเดือน ดังนั้นเพื่อให้มีแนวทำง
ทีส่ ำมำรถนำมำใช้ปฏิบัติได้ กำรไฟฟ้ำจึงเรียกเก็บค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำไฟฟ้ำโดยพิจำรณำจำกค่ำควำมต้องกำรพลัง
ไฟฟ้ำสูงสุด (Maximum Demand) ของกำลังไฟฟ้ำที่เป็น kW และ kVar ในแต่ละเดือนดังรำยละเอียดในรูปที่ 2-21
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รูปที่ 2-20 ตัวอย่ำงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำของอำคำรหลังหนึ่ง
กำรไฟฟ้ำนครหลวง

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค

รูปที่ 2-21 ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ (ค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์)
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่แจ่มชัดในรำยละเอียดของข้อกำหนดเกี่ยวกับค่ำ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ ในที่นี้จะขออธิบำยว่ำ
ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแอคตีฟเฉลี่ ยใน 15 นำทีที่สูงสุด คืออะไรลองพิจำรณำรูปที่ 2-22 ซึ่งเป็นกรำฟแสดงพฤติกรรมกำรใช้
ไฟฟ้ำในรอบวัน (Daily Load Curve) มีแกนตั้งเป็น kW มีแกนนอนเป็นช่วงเวลำในรอบวัน ซึ่งต้องไม่ลืมว่ำกรณีของผู้ใช้ไฟฟ้ำ
ประเภทที่ 3 4 หรือ 5 ในตารางที่ 1 นั้น นอกจำกจะต้องเสียค่ำพลังงำน (หน่วยใช้ไฟ) แล้วยังถูกเรียกเก็บค่ำอื่นๆอีกด้วย หนึ่งใน
นั้ น คื อ ค่ ำ ควำมต้ อ งกำรพลั ง ไฟฟ้ ำ แอคตี ฟ เฉลี่ ย ใน 15 นำที ที่ สู งสุ ด หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ ำ ค่ ำ ควำมต้ อ งกำรพลั ง ไฟฟ้ ำ สู ง สุ ด
(Maximum Demand) ซึ่งอำจเรียกกันอย่ำงย่อๆว่ำค่ำดีมำนด์ หำกพิจำรณำจำกกรำฟแล้วอำจอธิบำยอย่ำงง่ำย ๆ ได้ว่ำเครื่องวัด
ของกำรไฟฟ้ำจะทำกำรเฉลี่ยกรำฟนี้ทุก ๆ 15 นำที ค่ำเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลำเรียกว่ำค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ ดังนั้นใน 1 ชั่วโมง
จะมีค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ 4 ค่ำ ใน 1 วันจะมีค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ 96 ค่ำ ใน 1 เดือนจะมีค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ
มำกถึง 2,880 ค่ำ ค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำในช่วงเวลำใดเป็นตัวเลขที่สูงที่สุด ก็จะถูกหยิบออกมำใช้เป็นค่ำควำมต้องกำรพลัง
ไฟฟ้ำสูงสุดของเดือนนั้น ๆ สำหรับกรณีอัตรำค่ำไฟฟ้ำแบบ TOD และ TOU ค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดจะถูกพิจำรณำจำก
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ช่วงเวลำตำมโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำ พิจำรณำรูปที่ 2-23 อัตรำค่ำไฟฟ้ำของกิจกำรประเภทที่ 4 กิจกำรขนำดใหญ่ หำกโรงงำนเป็นผู้ใช้
ไฟฟ้ำประเภท 4.1.2 แรงดัน 22-33 kV ที่มีโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำพิจำรณำเป็น 3 ช่วงเวลำในรอบวัน ดังรูปที่ 2-24 ในกำรนี้
เครื่องวัดของกำรไฟฟ้ำจะบันทึกค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแบ่งตำมช่วงเวลำทั้ง 3 คือ
ช่วง Peak
: 18.30 – 21.30 3 ชั่วโมงต่อวัน มีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำวันละ 12 ค่ำ เดือนละ 360 ค่ำ
ช่วง Partial Peak : 08.00 – 18.30 10.5 ชั่วโมงต่อวัน มีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำวันละ 42 ค่ำ เดือนละ 1,260 ค่ำ
ช่วง Off Peak
: 21.30 – 08.00 10.5 ชั่วโมงต่อวัน มีควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำวันละ 42 ค่ำ เดือนละ 1,260 ค่ำ
เมื่อถึงรอบกำรจด (รอบกำรจดค่ำไฟฟ้ำในแต่ละเดือน) ก็จะสรุปค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดของแต่ละช่วงเวลำออกมำ ดังรูปที่
2-25 ตัวอย่ำงใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำที่แสดงกำรจดค่ำ ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดทั้ง 3 ช่วงเวลำ พร้อม ๆ กันนั้นตลอดช่วงเวลำ
ในแต่ละเดือน เครื่องวัดของกำรไฟฟ้ำก็จะบันทึกค่ำ ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำของกำลังไฟฟ้ำในหน่วย kVar เอำไว้ด้วย เมื่อถึงรอบ
กำรจดค่ำไฟฟ้ำในแต่ละเดือน ก็จะสรุปค่ำ ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดที่เป็น kVar ออกมำด้วย (โดยไม่สนใจว่ำเป็นช่วงเวลำใด)
จำกนั้น จะพิจำรณำจำกข้อมูลในใบแจ้งหนี้ว่ำ ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดที่เป็น kW = ? และควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดที่
เป็น kVar = ? แล้วนำตัวเลขทั้งสองมำคำนวณว่ำจะต้องเสียค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ (ค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์) หรือไม่ ดังแผนภูมิ
ในรูปที่ 2-26 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดที่เป็น kW และควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดที่เป็น kVar อำจเกิดขึ้น
คนละเวลำกันก็ได้ ดังนั้นกำรเรียกเก็บค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำนี้ จึงเป็นเพียงวิธีกำรในทำงปฏิบัติที่อำจไม่ตรงกับค่ำ ตัวประกอบ
กำลังไฟฟ้ำ จริง ๆ ก็ได้ แต่อย่ำงไรก็ดีโดยหลักกำรแล้วหำกโรงงำน หรืออำคำร มีค่ำ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ ไม่ต่ำกว่ำ 0.85
ตลอดเวลำแล้ว ก็ไม่น่ำจะถูกเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้
อนึ่ง สำหรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำแบบ TOU ก็พิจำรณำในลักษณะคล้ำย ๆ กันนี้ แต่ต้องระวังว่ำวันใดในปฏิทินที่ถือเป็น
วันหยุดรำชกำรบ้ำง (ไม่นับวันหยุดชดเชย) เพรำะจะนับเป็นช่วง Off Peak

รูปที่ 2-22 กรำฟแสดงพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำในรอบวัน (Daily Load Curve)
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รูปที่ 2-23 อัตรำค่ำไฟฟ้ำของกิจกำรประเภทที่ 4 กิจกำรขนำดใหญ่

Off Peak

Partial Peak

8.00

On Peak Off Peak

18.30

รูปที่ 2-24 กำรแบ่งช่วงเวลำตำมอัตรำ TOD

รูปที่ 2-25 ตัวอย่ำงใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำอัตรำ TOD ของ กฟน.
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ถ้ า kVAR สูงสุด > 61.97% ของ kW สูงสุด
เฉพาะส่ วนทีเ่ กินจะต้ อ งเสีย ค่ า PF
ในอัตรา kVAR ละ 14.02 บาท

รูปที่ 2-26 แผนภูมิแสดงวิธีกำรคำนวณค่ำ kVar ที่จะเรียกเก็บเงิน
จำกรูปที่ 2-25

ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดที่เป็น kW
= 1,557 kW
ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดที่เป็น kVar = 1,266 kVar
61.97% ของ 1,557
= 964.87 ซึ่งมีค่ำน้อยกว่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดทีเ่ ป็น kVar

 ต้องเสียค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ (ค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์) จำนวน 1,266 - 964.87 = 301 kVar (ปัดเศษแล้ว)
คิดเป็นเงิน = 14.02 x 301 = 4,220.02 บำท
สำหรับรูปที่ 2-27 และ 2-28 แสดงตัวอย่ำงใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำอัตรำ TOU ของ กฟน.และ กฟภ. ที่มรี ูปแบบของ
รำยละเอียดในใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำแตกต่ำงกัน

รูปที่ 2-27 ตัวอย่ำงใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำอัตรำ TOU ของ กฟน.

2-23

ตอนที่ 2 บทที่ 2 ระบบไฟฟ้ากาลัง

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

รูปที่ 2-28 ตัวอย่ำงใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำอัตรำ TOU ของ กฟภ.

2.5

การลดความสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงเป็นเครื่องกลไฟฟ้ำกระแสสลับ มีหน้ำที่หลัก 2 ประกำร คือ แปลงแรงดัน และแยกวงจร 2 ฝั่งออกจำกกันทำง
ไฟฟ้ำ หม้อแปลงไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ แต่เป็นตัวส่งผ่ำนพลังงำนจำกฝั่งปฐมภูมิ (Primary) ไปยังฝั่งทุติยภูมิ (Secondary)
โดยกำรเปลี่ยนรูปพลังงำนระหว่ำงแม่เหล็กกับไฟฟ้ำ จากรูปที่ 2-29 จะเห็นว่ำขดลวดทั้ง 2 ฝั่ง ไม่ได้ต่อถึงกันทำงไฟฟ้ำแต่อย่ำงใด
กำรที่ฝั่งทุติยภูมิสำมำรถจ่ำยไฟได้ เพรำะพลังงำนจำกฝั่งปฐมภูมิจะเปลี่ยนรูปจำกพลังงำนไฟฟ้ำเป็นพลังงำนสนำมแม่เหล็กแล้ว
เหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ำขึ้นที่ขดลวดฝั่งทุติยภูมิ นั่นเอง ขนำดของแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำ (แรงดันไฟฟ้ำ) จะมำกหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของขดลวดที่พันบนแกนเหล็กเป็นสำคัญ ในกำรนี้จะพบว่ำหม้อแปลงในทำงปฏิบัติมีควำมแตกต่ำงไปจำก
หม้อแปลงในทำงอุดมคติ เพรำะมีควำมต้ำนทำนในขดลวด ทำให้เกิดกำรสูญเสียในลวดตัวนำได้ และยังเกิดกำรสูญเสียขึ้นในแกน
เหล็กที่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุ อีกด้วย โดยมีวงจรสมมูลย์ที่สำมำรถอธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงได้ดัง
รูปที่ 2-30 ซึ่งมีควำมซับซ้อนที่จะอธิบำย จึงขออธิบำยเพียงเนื้อหำที่ควรทรำบพอสังเขปเท่ำนั้น

รูปที่ 2-29 แสดงโครงสร้ำงของหม้อแปลงไฟฟ้ำ
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รูปที่ 2-30 แสดงวงจรสมมูลย์ของหม้อแปลง
ในทำงปฏิบัตินั้น หมอแปลงไฟฟำมีกำลังงำนสูญเสีย 2 ลักษณะ คือ
1. กำลังไฟฟ้ำสูญเสียขณะไมมีโหลด (No Load Loss) หมำยถึง กำลังไฟฟำที่สูญเสียขณะที่หมอ แปลงไฟฟำยังไม
ได้จำยโหลด แต่มีกำรต่อไฟทำงฝั่งปฐมภูมิเข้ำกับระบบของกำรไฟฟ้ำ ประมำณว่ำเป็นกำรสูญเสียในแกนเหล็ก จึงอำจเรียกวำ Iron
Loss หรือ Core Loss มีคำเกือบคงทีไ่ มขึ้นอยูกับกำรจ่ำยโหลด
2. กำลังไฟฟ้ำสูญเสียขณะมีโหลด (Load Loss) หมำยถึง กำลังงำนไฟฟำที่สูญเสียเนื่องจำกควำมตำนทำนของ
ขดลวดขณะที่หมอแปลงไฟฟำมีกำรจำยโหลด มีค่ำแปรผันตำมกระแสยกกำลังสอง เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ Copper Loss
หำกพิจำรณำจำกรูปที่ 2-31 จะเห็นว่ำกำรสูญเสียทั้ง 2 ลักษณะสำมำรถเขียนแทนได้ด้วยเส้นประ และมีกำรสูญเสียรวม
ดังเส้นทึบ จะเห็นว่ำแม้ไม่มีกำรจ่ำยโหลดเลย แต่ก็ยังคงมีกำรสูญเสียในหม้อแปลงเสมอ
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รูปที่ 2-31 แสดงลักษณะกำรสูญเสียในหม้อแปลง
หม้อแปลงไฟฟ้ำมีพิกัดกำลังไฟฟ้ำเป็น kVA โดยทั่วไปประสิทธิภำพของหมอแปลงไฟฟำจะดีที่สุดเมื่อใชงำนที่โหลด
ประมำณ 60-75% ของพิกัด ถำหำกใชงำนที่โหลดสูงหรือต่ำกวำนี้จะทำใหประสิทธิภำพลดต่ำลงบ้ำง โดยทั่วไปนิยมใชหมอแปลง
2 ตัว แบ่งภำระกำรจ่ำยโหลด โดยหม้อแปลงแตละตัวจะรับโหลดประมำณ 75% ในทำงปฏิบัติแล้ว มีหลำยกรณีที่มีกำรใช้หม้อ
แปลงขนำดใหญ่เกินภำระกำรใช้งำนจริง จึงทำให้เกิดกำรสูญเสียมำกจึงควรจะระมัดระวังกำรใช้หม้อแปลงในลักษณะนี้ พิจำรณำ
ตารางที่ 2-6 และ 2-7 แสดงค่ำกำรสูญเสียของหม้อแปลงสำหรับรับไฟฟ้ำแรงสูง 22 kV และ 33 kV ตำมลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ
พิกัดของหม้อแปลงยิ่งมำก กำรสูญเสีย No Load Loss ก็ยิ่งมำก ดังนั้นหำกมีกำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรหรือโรงงำน ตลอดจนมี
กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำแล้ว ก็จะช่วยลดกระแสที่หม้อแปลงต้องจ่ำยได้ ถือเป็นกำรลดกำรสูญเสีย Copper Loss ได้
อีกทำงหนึ่งด้วย
พิจำรณำตัวอย่ำงในรูปที่ 2-32 แสดงผลกำรตรวจวัดเพื่อลดกำรใช้หม้อแปลงจะพบว่ำหม้อแปลงแต่ละตัวจ่ำยโหลดน้อย
มำก โดยหม้อแปลงแต่ละตัวจ่ำยโหลดไม่เกิน 20 % หำกพิจำรณำรวมโหลดของหม้อแปลงตัวที่ 1 และ2 เข้ำด้วยกัน และรวม
โหลดของหม้อแปลงตัวที่ 3 และ 4 เข้ำด้วยกัน ก็จะสำมำรถปลดหม้อแปลงได้ 2 ตัว เป็นกำรใช้งำนหม้อแปลงให้มีจุดทำงำนที่มี
ประสิทธิภำพที่สูงขึ้น และลดกำรสูญเสียโดยไม่จำเป็น
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ตารางที่ 2-6 ค่ำกำรสูญเสียของหม้อแปลงสำหรับรับไฟฟ้ำแรงสูง 22 kV

ตารางที่ 2-7 ค่ำกำรสูญเสียของหม้อแปลงรุ่นหนึ่งสำหรับรับไฟฟ้ำแรงสูง 33 kV ของผู้ผลิตรำยหนึ่ง
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รูปที่ 2-32 ผลกำรตรวจวัดเพื่อลดกำรใช้หม้อแปลง
หำกต้องกำรหำประสิทธิภำพของหม้อแปลง สำมำรถคำนวณได้จำกสมกำรข้ำงล่ำงนี้
ประสิทธิภำพ =
กำลังไฟฟ้ำที่จ่ำย
กำลังไฟฟ้ำที่จ่ำย + กำลังไฟฟ้ำที่เสียไปขณะทีไ่ ม่มโี หลด + กำลังไฟฟ้ำที่เสียไปขณะมีโหลด
ประสิทธิภำพสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อ Copper Loss = Iron Loss
ประสิทธิภำพทั้งวัน =
กำลังไฟฟ้ำที่จ่ำย x ชั่วโมงที่จ่ำยไฟฟ้ำในแต่ละวัน
(กำลังไฟฟ้ำที่จ่ำย x ชั่วโมงที่จ่ำยไฟฟ้ำในแต่ละวัน) +(กำลังไฟฟ้ำสูญเสียขณะไม่มีโหลด x 24) +
(กำลังไฟฟ้ำสูญเสียขณะมีโหลด x ชั่วโมงที่จ่ำยไฟฟ้ำในแต่ละวัน)
อนึ่ง โดยปกติแรงดันของระบบไฟฟ้ำจำหน่ำยในรอบวันอำจจะไม่คงที่นัก เพรำะพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำของผู้ใช้ไฟฟ้ำใน
ระบบไม่ได้มีกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำสม่ำเสมอ อีกทั้งทำงฝั่งระบบไฟฟ้ำแรงต่ำ ก็มีกำรเปิดใช้งำนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่อำจจะไม่คงที่
เช่นกัน เป็นผลให้แรงดันไฟฟ้ำ ณ จุดใช้งำนอำจจะมีค่ำแรงดันใช้งำนไม่ตรงกับค่ำในทำงทฤษฎีซึ่งในทำงปฏิบัติแล้ว วิศวกรไฟฟ้ำจะ
ออกแบบให้ระบบมีค่ำแรงดันไฟฟ้ำสูงกว่ำค่ำแรงดันใช้งำนในทำงทฤษฎี เพื่อต้องกำรเผื่อแรงดันตกในสำยไฟใน ช่วงที่มีกำรใช้
กระแสมำก ๆ ด้วย ดังนั้นจำกเหตุผลที่กล่ำวมำนี้ทำให้ผลกำรตรวจวัดค่ำแรงดันไฟฟ้ำในโรงงำนหรืออำคำรมักจะพบว่ำ บ้ำงก็ มี
แรงดันเกินแรงดันใช้งำนไปมำก บ้ำงก็มีแรงดันเกินแรงดันใช้งำนไปน้อย และมีในบำงกรณีที่แรงดันใช้งำนใกล้เคียงกับแรงดันใช้งำน
สำหรับระบบไฟฟ้ำของประเทศไทยนั้น ค่ำแรงดันใช้งำนตำมปกติ (ตำมทฤษฎี) คือ ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส มีค่ำแรงดันใช้
งำนอยู่ที่ 380 V และระบบไฟฟ้ำ 1 เฟส มีค่ำแรงดันใช้งำนอยู่ที่ 220 V ในกรณีที่ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ำ ณ ตำแหน่งปลำยสำยไฟ
หรือตำแหน่งที่ห่ำงจำกตู้ควบคุมไฟฟ้ำมำก ๆ แล้วพบว่ำแรงดันเกินแรงดันไปจำกแรงดันใช้งำนมำก อำจมีผลให้อุปกรณ์บำงชนิดใช้
ไฟฟ้ำมำกขึ้นตำมไปด้วย ที่เห็นได้ชัดได้แก่ หลอดไฟฟ้ำ ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำมำกพอสมควร และมีอุปกรณ์อีกหลำยประเภทเมื่อ
แรงดันไฟฟ้ำที่ได้รั บสูงขึ้น ก็อำจใช้ ไฟฟ้ำมำกขึ้ นบ้ำงเล็กน้อย ทำให้โดยภำพรวม ในกรณีที่แรงดั นไฟฟ้ำในระบบเกินไปจำก
ค่ำแรงดันใช้งำนมำกกำรสูญเสียในระบบก็จะมีค่ำมำกตำมไปด้วย เป็นผลให้มีกำรสูญเสียในสำยและในหม้อแปลงมำกขึ้นอีกด้วย
กำรแก้ไขสำมำรถทำได้โดยตรวจวัดแรงดันฟ้ำที่ปลำยสำย หลำยๆ ตำแหน่ง และหลำยช่วงเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หำก
พบว่ำในช่วงเวลำที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำมำก ๆ แล้ว แรงดันในระบบยังเกินจำกแรงดันใช้งำนไปมำก มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนอันหนึ่งที่
พึงกระทำได้ คือ ลดแรงดันไฟฟ้ำ โดยสำมำรถปรึกษำกับกำรไฟฟ้ำในพื้นที่เพื่อใช้บริกำรปรับลด Tap ของหม้อแปลงให้มี
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แรงดันไฟฟ้ำด้ำนแรงต่ำลดลง หรือในกรณีที่สถำนประกอบกำรมีระบบรองรับกำรปรับ Tap หม้อแปลงได้อยู่แล้ว ก็อำจจะ
ดำเนินกำรได้เอง อย่ำงไรก็ดีเนื่องจำกแรงดันไฟฟ้ำในรอบวันมีค่ำไม่คงที่ตำมปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ไม่แน่นอน และแต่ละพื้นที่ ๆ
ให้บริกำรของกำรไฟฟ้ำก็มีพฤติกรรมของแรงดันไฟฟ้ำที่ไม่เหมือนกัน จึงยำกที่จะคำนวณให้ประจักษ์ว่ำ จะประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้
เท่ำใดแน่ (สำมำรถคำนวณตำมทฤษฎีพอเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำได้ แต่ก็อำจจะคลำดเคลื่อนไปจำกข้อเท็จจริงได้บ้ำง)
เพรำะผลประหยัดที่ชัดเจนที่สุด คือผลประหยัดจำกกำรตรวจวัดเป็นระยะเวลำนำน ๆ มำตรกำรนี้ จึงเหมำะที่จะเป็นมำตรกำร
ประเภทที่ไม่ต้องลงทุนมำกนัก เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของกำรคำนวณ

2.6

การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด และการบริหารพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า

เนื่องจำกค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุด หรือค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ได้กล่ำวถึงมำแล้วก่อนหน้ำนี้ เป็นค่ำใช้จ่ำยที่
ผู้ใช้ไฟส่วนใหญ่ต้ องกำรจะลดเป็นอย่ำงมำก ดังนั้น ในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ไฟฟ้ำจึงควรสังเกตพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำไว้เป็น
สำคัญ โดยเครื่องมือที่ดีในกำรประกอบกำรพิจำรณำ คือ กรำฟแสดงพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำเป็นรำยสัปดำห์ (Weekly Load
Curve) เพื่อจะได้ทรำบว่ำช่วงเวลำใด เป็นช่วงเวลำที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำค่อนข้ำงสูงและควรหลีกเลี่ยงกำรใช้งำนอุปกรณ์พร้อม ๆ กัน
นอกจำกนี้ ยังทำให้ทรำบอีกว่ำวันหยุดเสำร์ -อำทิตย์ มีพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำเป็นเช่นไร เมื่อพิจำรณำประกอบกับโครงสร้ำงค่ำ
ไฟฟ้ำแล้ว จะได้ทรำบว่ำในช่วงเวลำใดควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำแพง จะได้ทำกำรหลีกเลี่ยงเสีย (สำหรับอัตรำ TOD) หรือ ในช่วง
เวลำใดค่ำไฟฟ้ำต่อหน่วยแพง จะได้ทำกำรหลีกเลี่ยง (สำหรับอัตรำ TOU) ดังนั้นหำกทรำบโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำของโรงงำนหรือ
อำคำรที่รับผิดชอบ และมีกรำฟแสดงพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำแล้ว ก็จะช่วยให้กำรวำงแผนลดค่ำไฟฟ้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

รูปที่ 2-33 กรำฟแสดงพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำรำยเดือนของโรงงำน 2 กรณี
พิจำรณำรูปที่ 2-33 ซึ่งเป็นกรำฟแสดงพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำของโรงงำน 2 กรณี จะพบว่ำ
Factory A
Factory B
หน่วยไฟฟ้ำที่ใช้
720,000 เท่ำกัน
ค่ำ Ft
จ่ำยเท่ำกัน เพรำะหน่วยเท่ำกัน
ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุด
1000 kW
3000 kW
Factory B  Factory A
ขนำดหม้อแปลง
(เพรำะกำลังไฟฟ้ำสูงสุดที่ใช้ไม่เท่ำกัน)
Factory B  Factory A
กำรสูญเสียในหม้อแปลง
(No Load Loss ไม่เท่ำกัน และหม้อแปลง ของ Factory B ประสิทธิภำพ
น่ำจะต่ำกว่ำ)
ค่ำไฟฟ้ำรวม
Factory B  Factory A

2-28

ตอนที่ 2 บทที่ 2 ระบบไฟฟ้ากาลัง

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

จำกตัวอย่ำงนี้ จะเห็นว่ำโรงงำน 2 แห่งนี้ใช้พลังงำนไฟฟ้ำเท่ำกัน (หน่วยใช้ไฟเท่ำกัน) แต่มีค่ำใช้จ่ำยรวมไม่เท่ำกัน ดังนั้น
หำก Factory B สำมำรถปรับปรุงพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำได้เหมือน Factory A แล้ว ค่ำไฟฟ้ำก็จะลดลงเพรำะค่ำควำมต้องกำร
พลังไฟฟ้ำลดลง แต่ถือว่ำไม่มีกำรอนุรักษ์พลังงำนเกิดขึ้น เพรำะหน่วยไฟฟ้ำที่ใช้ยังคงเท่ำเดิม
ลองพิจำรณำผู้ใช้ไฟฟ้ำอัตรำ TOU รำยหนึ่ง จำกอัตรำค่ำไฟฟ้ำในรูปที่ 2-34 จะเห็นว่ำค่ำไฟฟ้ำในช่วง Peak (09.00 –
22.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดรำชกำร ไม่นับวันหยุดชดเชย) แพงกว่ำช่วง Off Peak (ช่วงเวลำที่นอกเหนือจำก
Peak) กว่ำ 2 เท่ำ โดยเสียค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเฉพำะช่วง Peak เท่ำนั้น

รูปที่ 2-34 กรำฟแสดงพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำรำยวันของโรงงำนแห่งหนึ่ง
จำกกรำฟจะเห็นว่ำ โรงงำนแห่งนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำเลย เพรำะใช้ไฟในช่วง Peak ซึ่งเป็นช่วงค่ำไฟ
แพงเป็นหลัก ในช่วงค่ำไฟถูกไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เลย อีกทั้ง มีพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำไม่สม่ำเสมอ หำกค่ำ ควำมต้องกำรพลัง
ไฟฟ้ำสูงสุดคือ ค่ำ 230 kW ในช่วงบ่ำยดังที่ปรำกฏในรูป กำรจ่ำยค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำในลักษณะนี้ ถือว่ำไม่คุ้มค่ำ เพรำะ
ช่วงเวลำอื่นๆในรอบวัน ไม่ได้มีกำรใช้ไฟฟ้ำสูงกว่ำ 160 kW เลย และช่วงเวลำส่วนใหญ่มีกำรใช้ไฟน้อยเสียอีกด้วย ดังนั้นหำก
ต้องกำรให้ค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดมีค่ำลดลง ก็ต้องเพิ่มควำมสม่ำเสมอของกรำฟให้มำกขึ้น คือ เกลี่ยกำรใช้งำนอุปกรณ์
ให้ใช้งำนไม่พร้อมกันให้ได้มำกที่สุด ในกรณีของโรงงำนที่เปิดทำงำนตลอด 24 ชั่วโมง จะสำมำรถบริหำรพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำได้
ง่ำยกว่ำโรงงำนที่ทำงำน 8 – 10 ชั่วโมงต่อวัน ในทำนองเดียวกันอำคำรสำนักงำนของส่วนรำชกำรจะบริหำรพฤติกรรมกำรใช้
ไฟฟ้ำให้สม่ำเสมอได้ยำกกว่ำอำคำรธุรกิจหรือโรงพยำบำลที่มีชั่วโมงกำรทำงำนต่อวันที่มำกกว่ำ
หมำยเหตุ ผู้เชี่ยวชำญแนะนำให้พิจำรณำควำมคุ้มค่ำในกำรจ่ำยค่ำ ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ สูงสุดจำกค่ำ Load Factor (ค่ำเฉลี่ยต่อค่ำสูงสุด) ว่ำมีค่ำ
เท่ำใด หำกมีค่ำตั้งแต่ 0.9 ขึ้นไป ถือว่ำคุ้มค่ำที่จะใช้อัตรำ TOU

ในกรณีของโรงงำนขนำดใหญ่ที่มีกำรติดตั้งเครื่องวัดคอยเฝ้ำดูกำรใช้พลังงำนของกระบวนกำรผลิตย่อย หรือโรงงำนย่อย
และสำมำรถทรำบกรำฟแสดงพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำได้ อำจจะบริหำรกำรใช้ไฟฟ้ำได้ดัง รูปที่ 2-35 โดยกรำฟทำงขวำ คือกรำฟ
แสดงพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำในรอบวัน ซึ่งได้มำจำกกำรเอำกรำฟของโรงงำนย่อยทั้ง 4 บวกกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ ควำมต้องกำร
พลังไฟฟ้ ำ มีค่ ำสู ง เมื่อท ำกำรบริหำรระบบ โดยมีก ำรย้ำยเวลำกำรท ำงำนของโรงงำนย่ อยที่ 3 (ถื อว่ ำมีก ำรใช้ไ ฟฟ้ำ เท่ำ เดิ ม
และเหมือนเดิม) ให้ทำงำนเร็วขึ้นจะพบว่ำหลังกำรปรับปรุงกำรทำงำนกรำฟทำงขวำมีค่ำ ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำลดลงอย่ำงเห็น
ได้ชัด
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รูปที่ 2-35 แสดงกำรลดค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดด้วยกำรย้ำยเวลำกำรทำงำน
ในพื้น ที่ใ ห้บ ริก ำรของกำรไฟฟ้ำ ส่ว นภู มิภ ำคในปัจ จุบั น กรณีข องผู้ใ ช้ไ ฟฟ้ ำรำยใหญ่ ทำงกำรไฟฟ้ำ ได้ เริ่ มโครงกำร
พัฒนำกำรอ่ำนหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ หรือระบบ Automatic Meter Reading (AMR) โดยกำรไฟฟ้ำเป็นผู้ลงทุนติดตั้งเครื่องวัด
ให้ แล้วมีกำรส่งข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำผ่ำนระบบ GPRS หรือ GSM เข้ำไปยังศูนย์ข้อมูลของกำรไฟฟ้ำทุก ๆ 15 นำที ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟ
สำมำรถเข้ำไปดูข้อมูลประวัติกำรใช้ไฟฟ้ำของตนเองได้ทำงเวบไซต์ตลอดเวลำ โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง (Real Time)
ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 2-36 และ 2-37 ซึ่งอำจเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ไฟฟ้ำได้พอสมควร โดยที่ผู้ใช้ไฟไม่ต้องลงทุน
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รูปที่ 2-36 แสดงหน่วยใช้ไฟฟ้ำ (kWh) ผ่ำนระบบ AMR ของผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยหนึ่ง

รูปที่ 2-37 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดผ่ำนระบบ AMR ของผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยหนึ่ง
จำกรูปที่ 2-36 จะเห็นว่ำกำรใช้ไฟฟ้ำในช่วงวันหยุด (วันอำทิตย์) หน่วยไฟฟ้ำที่ ใช้มีค่ำลดลงต่ำกว่ำปกติ หำกโรงงำน
แห่งนี้ต้องกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำแบบ TOU ก็อำจจะพิจำรณำลดกำรทำงำนในช่วง Peak เพื่อมำเพิ่มกำรทำงำน
ในวันอำทิตย์แทน เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยลง เพรำะช่วง Off Peak ค่ำไฟถูกกว่ำในช่วง Peak มำก นี่ก็เป็นอีกช่องทำงหนึ่งทีก่ ระทำได้
จะเห็นได้ว่ำ หำกมีข้อมูลที่ดีเพียงพอ กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ไฟฟ้ำก็สำมำรถพิจำรณำได้อย่ำงมีตรรกะที่ชัดเจน แต่ก็
ควรมีข้อมูลที่มำกเพียงพอที่จะยืนยันแนวควำมคิดใหม่ๆได้
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คำถำม จำกข้อมูลข้ำงล่ำงนี้ Factory X และ Factory Y ใช้กำลังไฟฟ้ำ 1,000 kW เท่ำกัน จงพิจำรณำว่ำมีควำมแตกต่ำงของกำร
ใช้ไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นอย่ำงไร

ตอบ

 Factory X ใช้พลังงำนเท่ำกับ Factory Y เพรำะมีกำรใช้กำลังไฟฟ้ำ 1000 kW เท่ำกัน ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำจึง
เท่ำกัน
 หำกทำงำนด้วยจำนวนชั่วโมงที่เท่ำกันแล้ว หน่วยไฟฟ้ำที่ใช้ (kWh) ก็จะเท่ำกันด้วย แต่ Factory X
มีค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำสูงกว่ำ Factory Y เพรำะใช้กำลังไฟฟ้ำ P = S หรือ Cos  =
ขณะที่ Factory Y ใช้กำลังไฟฟ้ำ P = 0.5 S หรือ Cos  =





P
= 0.5
S

P
=1
S

 Factory Y ต้องเสียค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ (ค่ำปรับ) อย่ำงแน่นอน
เพรำะ Factory Y ค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำค่อนข้ำงต่ำ กระแสที่ไหลผ่ำนหม้อแปลงและสำยไฟจึงมำกกว่ำมีกำรสูญเสีย
ในระบบส่งจ่ำยทีม่ ำกกว่ำ
จะเห็นว่ำ Factory Y ใช้กำลังไฟฟ้ำในหน่วย kVA มำกกว่ำ Factory X ถึง 2 เท่ำ ดังนั้น Factory Y จึงต้องใช้หม้อแปลง
ขนำดใหญ่กว่ำ Factory X อย่ำงน้อย 2 เท่ำด้วย (เงินลงทุนด้ำนระบบไฟฟ้ำก็ไม่เท่ำกัน)
เพรำะ Factory Y ใช้หม้อแปลงขนำดใหญ่กว่ำ จึงมี No Load Loss มำกกว่ำด้วย
Factory Y น่ำจะมีคำ่ ไฟฟ้ำแพงกว่ำ Factory X
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การพิจารณาเพื่อคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม

กำรทำกิจกรรมมีทั้งมำตรกำรที่ไมตองลงทุนและมำตรกำรที่ต องลงทุน และในแตละมำตรกำรมีกิจกรรมหรือทำงเลือก
ในกำรอนุรักษพลังงำนมำกมำย ดังนั้นเพื่อให สำมำรถคัดเลือกกิจกรรมที่เหมำะสมและไดประสิทธิภำพมำกที่สุดจำเปนจะตองมี
กำรศึกษำและพิจำรณำควำมเปนไปไดและศักยภำพในกำรดำเนินกิจกรรม โดยพิจำรณำจำก
 ผลกำรประหยัดพลังงำน กิจกรรมที่มีกำรประหยัดพลังงำนมำกจะเปนทำงเลือกที่น ำสนใจมำกกวำกิจกรรมที่
ประหยัดพลังงำนไดนอยกวำ
 เงินลงทุนที่ใช กิจกรรมใดที่มีเงินลงทุนต่ำหรือไมจำเปนตองใชเงินลงทุน แตมีผลกำรประหยัดพลังงำนมำกถือเปน
มำตรกำรที่มีควำมนำสนใจที่จะดำเนินกำรมำก
 ระยะเวลำคืนทุนและอำยุกำรใชงำนของอุปกรณ กิจกรรมใดที่มีระยะเวลำคืนทุนสั้นเมื่อเทียบกับอำยุกำรใชงำน
ถือเปนมำตรกำรที่นำสนใจเนื่องจำกหลังจำกที่คืนทุนแลวผลกำรประหยัดพลังงำนที่ไดคือกำไร
 ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร กิจกรรมที่ดำเนินกำรงำยและใชระยะเวลำนอยอีกทั้งไมกระทบกับกระบวนกำรผลิต
ของโรงงำนจัดเปนมำตรกำรที่นำสนใจ
 กำลังคนที่ตองใชกิจกรรมที่ตองใชคนมำกมักจะเปนกิจกรรมที่ยุงยำก
กำรกำหนดวำกิจกรรมใดหรือทำงเลือกใดควรดำเนินกำรกอนหลัง ควรประเมินดังนี้
 กำรประเมินเบื้องตน สำมำรถทำใหเห็นลักษณะควำมซับซอน และศักยภำพเบื้องตนของแตละกิจกรรม ซึ่ง
กิจกรรมที่เปลี่ยนวิธีทำงำนไดงำย ลงทุนต่ำและสงผลกระทบตอดำนอื่น ๆ ต่ำ สำมำรถลงมือปฏิบัติไดในทันทีและอำจไม
จำเปนตองศึกษำประเมินละเอียดในขั้นตอไป ควรไดรับกำรพิจำรณำเปนระดับตน ตัวอยำงไดแก กำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและกำรฝกอบรมใหแกพนักงำน
 กำรประเมินทำงเทคนิค สำมำรถทำกำรประเมินโดยกำรทดลองจริงในบำงส วนของกำรผลิตหรือศึกษำจำก
มำตรกำรที่ประสบกำรณแล้วจำกบริษัทอื่นหรือควำมรูจำกผูเชี่ยวชำญ
 กำรประเมินทำงเศรษฐศำสตร ควรพิจำรณำขอเสนอหรือกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนที่คุ มคำกำรลงทุนมำกที่สุด
และมีระยะเวลำคืนทุนสั้นที่สุด
วิธีกำรประเมินแบบงำยและเปนที่นิยมคือกำรประเมินจำกระยะเวลำคืนทุน (Payback Period) ซึ่งสำมำรถคำนวณได้
ดังนี้
(ป

2.8

เงินลงทุนทั้งหมด (บำท)
ระยะเวลำคื น ทุ น ผลประหยัดที่ได้รับตอป (บำท/ป

กรณีศึกษา

กรณีศึกษาที่ 1 กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
สถำนประกอบกำรแห่งหนึ่ง มีกำรใช้หม้อแปลงไฟฟ้ำ 2 ลูก คือ MDB 1 และMDB 2 ทำงด้ำนทุติยภูมิของหม้อแปลงมีค่ำ
แรงดันไฟฟ้ำ 403 V และมีค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์ค่อนข้ำงต่ำ คือที่ MDB 1 มีค่ำ 0.81 และMDB 2 มีค่ำ 0.78 จำกข้อมูลกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำของโรงงำน มีค่ำพลังไฟฟ้ำสูงสุดเฉลี่ย 1,100 kW
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
เนื่องจำกตัวเก็บประจุไฟฟ้ำที่ตู้ MDB เสีย ทำให้ค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์ต่ำ เกิด Copper loss ในหม้อแปลงไฟฟ้ำ จึงต้องมี
กำรปรับปรุงค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์จำก 0.81 และ 0.78 ให้สูงขึ้น โดยกำรติดตั้งตัวเก็บประจุใหม่ (Capacitor) ที่ Load Center
ของ MDB 1 และ MDB 2 จะทำให้กระแสไฟฟ้ำและ Copper loss ของหม้อแปลงไฟฟ้ำลดลง
แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินการ
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ติดตั้ง Capacitor ที่ตู้ MDB 1 และ MDB 2 เพื่อปรับปรุงค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำจำก 0.81 และ 0.78 ให้มีค่ำสูงขึ้น
มำกกว่ำ 0.85
ก่อนปรับปรุง

สภาพหลังปรับปรุง
ค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำที่ตู้ MDB 1 และ MDB 2 มีค่ำเท่ำกับ 0.90 และ 0.96 ตำมลำดับ ทำให้มีกำรสูญเสียพลังงำน
ไฟฟ้ำลดลง

หลังปรับปรุง
ระยะเวลำดำเนินกำร
เงินลงทุน
พลังงำนที่ประหยัดได้
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลำคืนทุน

เดือนธันวำคม พ.ศ. 2550
240,000.00
บำท
91,584.00
kWh/ปี
262,846.08
บำท/ปี
0.91
ปี

คิดเป็น 0.0078 ktoe/ปี

ข้อเสนอแนะ
ทำงบริษัทควรตรวจสอบค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์อย่ำงสม่ำเสมอ ถ้ำมีค่ำน้อยกว่ำ 0.85 ให้รีบดำเนินกำรแก้ไขทันที
วิธีการคานวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
ตู้ MDB 1
เปอร์เซ็นต์กำรประหยัด

=
[1 - (PFเดิม / PFใหม่)2] x 100
=
[1 - (0.81 / 0.90)2] x 100
ดังนั้นสำมำรถลด Copper loss ลงมำได้
=
19 %
หม้อแปลงขนำด 2,000 kVA มีกำรสูญเสียที่ Copper loss เท่ำกับ 24 kW
ดังนั้น ถ้ำปรับปรุงเพำเวอร์แฟคเตอร์แล้วจะประหยัดได้
พลังไฟฟ้ำที่ประหยัดได้
=
24 x 0.19
kW
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=
=
=
=
=
=

4.56
kW
kWที่ประหยัด x ชั่วโมงทำงำนต่อวัน x วันทำงำนต่อปี
4.56 x 24 x 300 kWh/ปี
32,832
kWh/ปี
32,832.00 x 2.87
บำท/ปี
94,227.84
บำท/ปี

ตู้ MDB 2
เปอร์เซ็นต์กำรประหยัด

=
[1 - (PFเดิม / PFใหม่)2] x 100
=
[1 - (0.78 / 0.96)2] x 100
=
34 %
หม้อแปลงขนำด 2,000 kVA มีกำรสูญเสียที่ Copper loss เท่ำกับ 24 kW
ดังนั้น ถ้ำปรับปรุงเพำเวอร์แฟคเตอร์แล้วจะประหยัดได้
พลังไฟฟ้ำที่ประหยัดได้
=
24 x 0.34
kW
=
8.16
kW
พลังงำนไฟฟ้ำที่ประหยัด
=
kWที่ประหยัด x ชั่วโมงทำงำนต่อวัน x วันทำงำนต่อปี
=
8.16 x 24 x 300
kWh/ปี
=
58,752
kWh/ปี
จำนวนเงินที่ประหยัด
=
58,752 x 2.87
บำท/ปี
=
168,618.24
บำท/ปี
รวมพลังงำนไฟฟ้ำที่ประหยัด
=
32,832 + 58,752
kWh/ปี
=
91,584
kWh/ปี
รวมจำนวนเงินที่ประหยัด
=
94,227.84 + 168,618.24 บำท/ปี
=
262,846.08
บำท/ปี
การลงทุน
ตู้ MDB 1
1.ก่อนปรับปรุง ค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ 0.81
cos 1 = 0.81
2.หลังปรับปรุง ค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ 0.95
cos 2 = 0.90
3. ขนำดของ Capacitor
=
=
=
=
ตู้ MDB 2
1.ก่อนปรับปรุง ค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ 0.78
cos 1 = 0.78
2.หลังปรับปรุง ค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ 0.96
cos 2 = 0.96
3. ขนำดของ Capacitor
=
=
=
=

1 = 35.90
2 = 25.84
ภำระไฟฟ้ำจริง x (tan 1 – tan 2)
kW x (tan 1 – tan 2)
1,100 x (tan 35.90- tan 25.84)
263.56
kVar
1 = 38.74
2 = 16.26
ภำระไฟฟ้ำจริง x (tan 1 – tan 2)
kW x (tan 1 – tan 2)
1,100 x (tan 38.74- tan 16.26)
561.70
kVar
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ตู้ MDB 1 ติดตั้ง Capacitor 600 kVar ขนำด 50 kVar จำนวน 12 ตัว รำคำตัวละ 13,333 บำท รวมเป็นเงิน 160,000
บำท
ตู้ MDB 2 ติดตั้ง Capacitor 600 kVar ขนำด 50 kVar จำนวน 6 ตัว รำคำตัวละ 13,333 บำท รวมเป็นเงิน 80,000
บำท
รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 240,000 บำท
กรณีศึกษาที่ 2 ปรับลดระดับแรงดันไฟฟ้ำ
สถำนประกอบกำรแห่งหนึ่ง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำขนำด 2000 kVA จำนวน 3 ชุด ใช้งำน 11 ชั่วโมงต่อวัน 300 วัน
ต่อปี
ปัญหาของอุปสรรค์ / ระบบก่อนปรับปรุง
จำกกำรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำปลำยทำงของหม้อแปลงไฟฟ้ำ (หลังจำกรวมโหลดแล้ว) พบว่ำมีแรงดันไฟฟ้ำเท่ำกันทั้ง
สองชุดที่ 398 Volts โดยที่วัดแรงดันต้นทำงได้ 406 Volts

แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
หม้อแปลงไฟฟ้ำที่จ่ำยแรงดันไฟฟ้ำสูง Core loss ในตัวหม้อแปลงไฟฟ้ำจะสูงตำม ถ้ำสำมำรถลดแรงดันที่ จ่ำยจำกหม้อ
แปลงไฟฟ้ำลง 1 Tap (เท่ำกับ 10 Volts) จะทำให้ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำลงได้
สภาพหลังปรับปรุง

ระยะเวลำดำเนินงำน
:
ทุก ๆ วัน
ผลประหยัดที่ได้
:
6,434.83 บำท/ปี คิดเป็น 0.00018
ไม่ต้องใช้เงินลงทุน และ ระยะเวลำคืนทุนทันที
วิธีการคานวณผลการประหยัดพลังงาน
Core loss TR1 และ TR3 ลดลง
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้
ค่ำ ktoe ที่ลดลง

ktoe/ปี

2.378 x [(406/396)2 -1] x 24 x 365 x 2
2,130.74
kWh/ ปี
2,130.74 x 3.02
6,434.83
บำท/ปี
2,130.74 x 85.21 x 10- 9

=
=
=
=
=
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=
0.00018
ktoe/y
กรณีศึกษาที่ 3 ปลดไฟด้ำนแรงสูงของหม้อแปลงที่ไม่ได้ใช้งำน
ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน
สถำนประกอบกำรแห่งหนึ่งมีกำรใช้งำนหม้อแปลงไฟฟ้ำทั้งหมด 7 ลูก พิกัดติดตั้งรวม 4,600 kVA สำหรับจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำให้แก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆในกระบวนกำรผลิตของโรงงำน
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
จำกกำรสำรวจกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของโรงงำน พบว่ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำด 500 kVA จำนวน 3 ลูก ซึ่งแยกจ่ำย
พลังงำนไฟฟ้ำให้แก่เครื่องผสมยำง 3 ชุด ซึ่งปัจจุบันเครื่องผสมยำงได้ชำรุดไป 1 ชุด และต้องใช้ระยะเวลำในกำรซ่อมแซมค่อนข้ ำง
นำนมำก ซึ่งส่งผลทำให้หม้อแปลงไฟฟ้ำไม่ได้จ่ำยโหลดไป 1 ลูก เช่นกัน แต่ยังคงเกิดควำมสูญเสียในแกนเหล็กของหม้อแปลง
ตลอดเวลำ
แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
เนื่องจำกกำรใช้งำนหม้อแปลงไฟฟ้ำโดยที่ไม่ได้จ่ำยโหลด เป็นกำรสิ้นเปลืองพลังงำนไฟฟ้ำในรูปของควำมสูญเสียในแกน
เหล็กของหม้อแปลง (No Load Loss; Core Loss) ดังนั้น หำกสำมำรถทำกำรปลดไฟด้ำนแรงสูงของหม้อแปลงดังกล่ำวได้ ก็จะ
เป็นกำรช่วยประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำของโรงงำนได้อีกหนทำงหนึ่งเช่นกัน โดยมีขั้นตอนในกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. ตรวจสอบแผนผังระบบไฟฟ้ำ (Single Line Diagram) ของโรงงำน เพื่อศึกษำกำรทำงำนจ่ำยโหลดของหม้อแปลง
ไฟฟ้ำแต่ละลูก
2. ดำเนินกำรปลด Drop-out Fuse ด้ำนแรงสูงของหม้อแปลงที่ไม่ได้ใช้งำนออก
3. วิเครำะห์ผลประหยัดที่ได้
สภาพหลังปรับปรุง
หลังจำกดำเนินกำรปลดไฟด้ำนแรงสูงของหม้อแปลงขนำด 500 kVA ที่ไม่ได้ใช้งำนในกำรจ่ำยโหลดให้แก่เครื่องจักรแล้ว
ทำให้สำมำรถลดควำมสูญเสียในแกนเหล็กของหม้อแปลงลูกดังกล่ำวได้
การปลดไฟด้านแรงสูงของหม้อแปลงที่ไม่ได้ใช้งาน
ระยะเวลำดำเนินกำร
2
สัปดำห์
ผลประหยัดที่ได้
32,473.32 บำท/ปี คิดเป็น 0.00082 ktoe/ปี
ไม่ต้องใช้เงินลงทุน ระยะเวลำคืนทุนทันที
ข้อเสนอแนะ
ควรมีแผนกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำของโรงงำนอย่ำงสม่ำเสมอ และอำจต้องจัดทำระบบกำรตรวจเช็คสภำพของหม้อ
แปลงไฟฟ้ำชุดที่ปลดด้ำนแรงสูงออก เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับตัวหม้อแปลงเมื่อไม่ได้ใช้งำนเป็นระยะเวลำนำน ๆ
วิธีการคานวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
ข้อมูลเบื้องต้น
พิกัดติดตั้งของหม้อแปลง
กำลังไฟฟ้ำสูญเสียในแกนเหล็ก (Core Loss)
ระยะเวลำกำรใช้งำน
จำนวนวันทำงำน
ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย
ก่อนปรับปรุง
ค่ำควำมสูญเสีย Core Loss ในหม้อแปลง

=
=
=
=
=
=

500
1.10
24
365
8,760
3.37

kVA
kW
ชั่วโมง/วัน
วัน/ปี
ชั่วโมง/ปี
บำท/kWh

= Core loss rated x ชั่วโมงใช้งำนหม้อแปลง
=
1.1 x 24 x 365
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=
9,636 kWh/ปี
หลังปรับปรุง : ปลด Drop-out Fuse ด้ำนแรงสูงของหม้อแปลงที่ไม่ได้ใช้งำนออก
กำลังไฟฟ้ำสูญเสียที่ลดลง
=
1.10 kW
พลังงำนไฟฟ้ำลดลง
=
9,636 kWh/ปี
ผลการประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำที่ประหยัดได้
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้

=
=
=

9,636 kWh/ปี
0.00082 ktoe/ปี
9,636 x 3.37 = 32,473.32

บำท/ปี

การวิเคราะห์ทางการเงิน
ไม่ต้องใช้เงินลงทุน สำมำรถดำเนินกำรได้เลย ระยะเวลำคืนทุนทันที

บทสรุป
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำมีควำมสำคัญในระบบไฟฟ้ำ เนื่องจำกเป็นส่วนที่ทำให้ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ระบบ
ไฟฟ้ำที่มีตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำต่ำจะมีควำมสูญเสียในระบบมำก อุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีขนำดใหญ่มำกขึ้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออุปกรณ์
ต่ำง ๆ ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำงต้องเสียมำกขึ้นต้องเสียค่ำไฟฟ้ำมำกขึ้นด้วย ดังนั้น กำรแก้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำให้สูงขึ้นจึงมี
ควำมจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องพิจำรณำถึงเงิน ลงทุนกับค่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่นำมำแก้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำเทียบกับค่ำใช้จ่ำยที่ประหยัด
ได้จำกกำรแก้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ที่ผู้ใช้ถูกเรียกเก็บในแต่ละเดือนจะประกอบไปด้วยค่ำไฟฟ้ำหลำยส่วน ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
บำงรำยต้องเสียค่ำไฟฟ้ำครบทุกส่วน แต่ผู้ใช้ไฟฟ้ำบำงรำยอำจเสียค่ำไฟฟ้ำเพียงบำงส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้ำ
และปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของผู้ใช้ไฟฟ้ำ ส่วนประกอบของค่ำไฟฟ้ำมีทั้งหมด 6 ส่วน ประกอบด้วยค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำ
(Demand Charge) ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy Charge) ค่ำปรับรำคำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ (ค่ำ Ft) ค่ำเพำเวอร์แฟกเตอร์
(Power Factor Charge) ค่ำบริกำร (Service Charge) ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) นอกจำกกำรปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ
แล้ว กำรควบคุมหรือปรับพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อให้ค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำมีค่ำต่ำ จะช่วยให้ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ
ได้อย่ำงมำก
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[10] Technical Data บ.เจริญชัยหม้อแปลง จำกัด http://www.charoenchai.com/technical.htm
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บทที่ 3
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ความสาคัญของเนื้อหาวิชา (Overview)

หลักการที่สาคัญในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง คือ การใช้แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือใช้แสงสว่างใน
บริเวณอย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งทาให้การทางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการผลิต ดังนั้น การปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง จึงเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีบทบาทต่อการประหยัดพลังงาน

วัตถุประสงค์ (Objective)
1.
2.
3.
4.

บอกทฤษฎีของแสงและการมองเห็นวัตถุได้
บอกอุปกรณ์และหลักการทางานของอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าแสงสว่างได้
บอกวิธีประเมินและตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้
บอกแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้

3.1 บทนา
"แสงสว่าง" เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการดารงชีวิตของมนุษย์ระบบแสงสว่างที่ดี นอกจากจะทาให้การประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานน้อยด้วย
แสงเป็นพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ ช่วงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกจัดเป็นแสง
นั้นมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 380 – 780 นาโนเมตร ตามนุษย์สามารถแจกแจงแสงออกเป็นสีต่าง ๆ ตามความยาวคลื่นที่มนุษย์
มองเห็นได้ตั้งแต่ สีแดงซึ่งมีความยาวคลื่นยาวสุด (ความถี่ต่าสุด) สีส้ม, สีเหลือง, สีเขียว, สีน้าเงิน สีคราม จนกระทั่งถึงสีม่วง ซึ่งมี
ความยาวคลื่นสั้นสุด (ความถี่สูงสุด) ดังรูปที่ 3-1

ความยาวคลื่น

450

550
650
รูปที่ 3-1 สีต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นแสงที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้

700 (นาโนเมตร)

การมองเห็นของมนุษย์นั้นเกิดจากการที่แสงจากวัตถุเดินทางผ่านดวงตา ไปกระตุ้นเซลล์ที่จอตา (retina) ให้ทาการสร้าง
คลื่นไฟฟ้าบนเส้นประสาท และส่งผ่านเส้นประสาทตาไปยังสมอง ทาให้เกิดการรับรู้มองเห็น เซลล์บนจอตาประกอบด้วยเซลล์สอง
กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ เซลล์รูปกรวยในจอตา (cone cell) ซึ่งทาหน้าที่ได้ดีในช่วงเวลากลางวันหรือในยามที่มีปริมาณแสงมาก มีหน้าที่
สาคัญในการรับความรู้สึกทางด้านสีและช่วยแยกแยะรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ส่วนเซลล์อีกกลุ่มหนึ่งเป็น เซลล์รูปแท่งในจอตา
(rod cell) ทาหน้าที่ได้ดีในตอนกลางคืนหรือในเวลามืดสลัว ช่วยให้สามารถเห็นภาพต่าง ๆ ได้อย่างหยาบ ๆ เซลล์กลุ่มนี้ไม่มี
ความสามารถในการตอบสนองทางด้านสีเลย ด้วยความสามารถในการทางานและตอบสนองได้ต่างกันของ เซลล์รูปกรวย และ
เซลล์รูปแท่ง ทาให้ตามนุษย์ไม่สามารถตอบสนองต่อความยาวคลื่นต่าง ๆ ได้เท่ากัน ดังแสดงในรูปที่ 3-2
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:

:

รูปที่ 3-2 การตอบสนองของดวงตาต่อแสงที่ความยาวคลื่นต่าง ๆ ในเวลากลางวัน และกลางคืน

3.2

แหล่งกาเนิดแสง
แหล่งกาเนิดแสงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

3.2.1 แหล่งกาเนิดแสงจากธรรมชาติ ได้แก่ แสงอาทิตย์ แสงจากดวงดาว และแสงจากสัตว์ เช่น หิ่งห้อย เป็นต้นดวง
อาทิตย์จัดเป็นแหล่งกาเนิดแสงธรรมชาติที่มนุษย์คุ้นเคยและใช้ประโยชน์มายาวนาน จากการศึกษาลักษณะสเปคตรัม (Spectrum)
ของรังสีอาทิตย์ จะพบว่า พลังงานของรังสีอาทิตย์ในช่วงที่เป็นแสงที่ตามนุษย์มองเห็นได้นั้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณเกือบร้อยละ
50
3.2.2 แหล่งกาเนิดแสงประดิษฐ์ ได้แก่ เทียนไข น้ามัน และหลอดไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ แสงประดิษฐ์เหล่านี้ เกิดจาก
การเปลี่ยนรูปพลังงาน เช่นแสงจากเทียนไขเกิดจากการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนเป็นพลังงานแสง หรือ กรณีแสงจากหลอด
แสงฟลูออเรสเซนต์ เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเลคตรอนในสารฟลูออเรสเซนต์ที่เคลือบอยู่บนผิวหลอดด้านในแล้ว
ปลดปล่อยพลังงานอยู่ในรูปพลังงานแสงที่ตามองเห็น

3.3

นิยามศัพท์ที่สาคัญเกี่ยวกับปริมาณแสง

1) ความเข้มการส่องสว่าง ( Luminous Intensity : I ) หรือกาลังส่องสว่าง (Candle power) เป็นค่าแสดงระดับ
กาลังงานของแหล่งกาเนิดแสง มีหน่วยวัดเป็น แคนเดลา (Candela) การกาหนดมาตรฐานของปริมาณความเข้มการส่องสว่างมี
พัฒนาการมาอย่ างต่อ เนื่อ งตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1948 โดยคณะกรรมการระหว่า งประเทศในเรื่ องการส่ องสว่ าง (International
Commission on Lllumination,CIE) ปัจจุบัน ได้มีการกาหนดให้ปริมาณ 1 แคนเดลา มีค่าเท่ากับ ความเข้มการส่องสว่างใน
ทิศทางที่กาหนดของ แหล่งกาเนิดที่แผ่รังสีชนิดสีเดียวที่มีความถี่เป็น 540*10 เฮิรตซ์ และมีความเข้มการแผ่รังสีในทิศทาง 1/683
วัตต์ต่อสเตเตอร์เรเดียน
2) ฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux : Φ) เป็นปริมาณแสงทั้งหมดที่ปลดปล่อยออกจากแหล่งกาเนิดแสงมีหน่วย
เป็น ลูเมน ( lumen : lm ) ซึ่งมีค่าเท่ากับปริมาณแสงที่ตกลงพื้นที่ 1 ตารางหน่วย ที่ห่างจากจุดกาเนิดแสง 1 แคนเดลลาเป็น
ระยะทาง 1 หน่วย
3) ความสว่าง (Illuminance : E) เป็นปริมาณแสงที่ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร โดยทั่วไป
เรี ยกว่า ระดับ ความสว่ าง (Lighting level) จึ งเป็น ค่า ที่ บ่ งบอกพื้น ที่นั้ น ๆได้รั บ แสงสว่ า งเพีย งพอหรื อ ไม่ มี ห น่ว ยเป็ น
ลูเมนต่อตารางเมตร ( lm/m2 ) หรือลักซ์ (Lux) ค่าความสว่างจะแปรโดยตรงกับความเข้มการส่องสว่าง และแปรผกผันกับ
ระยะทางกาลังสองระหว่างแหล่งกาเนิดแสงและพื้นที่รับแสง ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็น
Illuminanc e 

Luminous intensity
(distance) 2
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4) ประสิทธิผลการส่องสว่าง (Efficacy) คือ อัตราส่วนของปริมาณแสงที่ออกมาจากแหล่งกาเนิดแสงต่อ
กาลังไฟฟ้า (วัตต์) ที่ป้อนให้แก่หลอด มีหน่วยเป็นลูเมนต่อวัตต์ซึ่งคานวณได้จาก
Efficacy 

(3.2)



P
โดยที่
Efficacy คือ ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
คือ ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)

P
คือ กาลังไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่แหล่งกาเนิดแสง (W)

3.4 อุปกรณ์สาคัญในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.4.1

หลอดไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp) หลอดปล่อย
ประจุก๊าซหรือหลอดดีสชาร์จ (Discharge Lamp) และหลอดประเภทเรืองแสงในตัว (Luminescence Lamps)
3.4.1.1 หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp) หลอดประเภทนี้อาศัยหลักการจ่าย
กระแสไฟฟ้ า ผ่ า นไส้ ห ลอดทั่ ว ไปท าจากทั งสเตน ซึ่ งท าให้ เ กิ ด ความร้ อ นและแสงสว่ า งขึ้ น หลอดไส้ เ ป็ น หลอดที่ มี
ประสิทธิผลการส่องสว่างน้อยที่สุดในบรรดาหลอดทั้งหมด รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นคือประมาณ 1, 000 –
3,000 ชั่วโมงแต่หลอดชนิดนี้ยังเป็นหลอดที่นิยมใช้เป็นอย่างมาก เนื่องจากง่ายต่อการติดตั้งและค่าติดตั้งเริ่มต้นมีราคาถูก
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ หลอดไส้แบบธรรมดา (Normal Incandescent Lamp) และหลอดทังสเตนฮาโล
เจน (Tungsten Halogen Lamp)
3.4.1.2 หลอดไส้แบบธรรมดา หลอดชนิดนี้ประกอบด้วยขดลวดทังสเตนบรรจุในหลอดแก้ว เมื่อกระแส
ไหลผ่านไส้หลอดจะเกิดการเปล่งแสงออกมา ขณะหลอดทางานขดลวดทังสเตนจะค่อย ๆ ระเหย จนกระทั่งหมดอายุการ
ใช้งาน ซึ่งไส้หลอดมีลักษณะเป็นขดลวด ส่วนใหญ่ทาจากทังสเตน (Tungsten) มีข้อดีคือจุดหลอมเหลว มีค่าสูง (3,653
K) และมีความดันไอต่า ทาให้สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ โดยที่อุณหภูมิทางานของไส้หลอดมีค่าประมาณ 2,5002,700 K ในยุคแรก ๆ ไส้หลอดของหลอดเผาไส้จะทาจากทังสเตนเป็นแบบ Coil ชั้นเดียว และต่อมาได้พัฒนาให้เป็น
แบบ “Coiled-Coil” Filament ดังแสดงในรูปที่ 3-3 ลักษณะดังกล่าวช่วยลดการระเหิดของทังสเตนที่ใช้เป็นไส้หลอด
ทาให้อายุการใช้ งานหลอดยาวนานขึ้ นเป็ น 1,000 ชั่ วโมง ส าหรั บขั้ วของหลอดท าด้ว ยทองเหลือง (Brass) หรื อ
อะลูมิเนียม (Aluminum) ขนาดที่นิยมใช้ได้แก่ E10 E14 E27 E40 โดยที่ตัวเลขหมายถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ขั้วหลอด (มิลลิเมตร)

รูปที่ 3-3 ภาพขยายของไส้หลอดแบบ “Coiled-Coil” Filament
หลอดไส้แบบธรรมดาเหมาะสาหรับการให้แสงสว่างทั่วๆไปโดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการความรู้สึกแบบอบอุ่น
การให้แสงเน้นบรรยากาศเช่น บ้าน โรงแรม และร้านอาหาร เป็นต้น และการใช้งานแสงสว่างในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น
ห้องเก็บของ ห้องน้า หลอดประเภทนี้มีอายุการใช้งานประมาณ 1,000 ชั่วโมง
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หลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ หลอด GLS (General
Lighting Service) และหลอดสะท้อนแสง (Reflector Lamp) ซึ่งมีลักษณะและรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 หลอดไส้แบบธรรมดาชนิดต่างๆ
ประเภทของหลอดไส้แบบธรรมดา
หลอด GLS

รูปร่างลักษณะ

รายละเอียด
หลอดประเภทนี้มีทั้งประเภทใสและขุ่น
ซึ่งเกิดจากการเคลือบผิวด้วยซิลิกา

หลอดสะท้อนแสงชนิด Blown bulb
lamp

เป็นหลอดที่มีสารฉาบด้านข้างเพื่อให้แสง
ส ะ ท้ อ น อ อ ก ม า ด้ า น ห น้ า โ ด ย มี
จุดประสงค์เพื่อการส่องเน้น ซึ่ งมีทั้งแบบ
มุมลาแสงกว้างและมุมลาแสงแคบ

หลอดสะท้อนแสงชนิด Parabolic หรือ
หลอด PAR

เป็ น หลอดที่ ป ระกอบด้ ว ยแก้ ว 2 ส่ ว น
ได้แก่ ตัวสะท้อนแสง (Reflector) ซึ่งมี
ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น พ า ร า โ บ ล อ ย ด์
(Paraboloid) ประกบอยู่กับกระจกส่วน
ที่ 2 ซึ่งเป็นเลนส์ด้านหน้า

ประสิทธิภาพพลังงานของหลอดไส้ชนิดธรรมดาขึ้นอยู่กับขนาดของหลอด ข้อมูลค่าฟลักซ์การส่องสว่าง และประสิทธิผล
การส่องสว่าง ของหลอดที่ใช้กาลังไฟฟ้าต่าง ๆ กัน แสดงได้ดังตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 มูลค่าฟลักซ์การส่องสว่าง และประสิทธิผลการส่องสว่าง ของหลอดที่ใช้กาลังไฟฟ้าต่าง ๆ กัน
กาลังไฟฟ้า (W)
ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
25
200
8.0
40
400
10.0
60
700
17.5
75
900
12.0
100
1,350
13.5
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การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของหลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของหลอดไส้แบบธรรมดา
ข้อดี





ข้อด้อย

ให้แสงที่มีความถูกต้องของสีมาก
สามารถหรี่หรือปรับความสว่างได้ง่ายๆ ด้วยระบบหรี่ไฟ
หลอดจะสว่างทันทีที่เปิดสวิทซ์ใช้งาน
ไม่เกิดคลื่นสัญญาณรบกวน






ใช้กาลังไฟฟ้ามากทาให้ต้องเสียค่าไฟฟ้ามาก
อายุการใช้งานสั้น ประมาณ 750 – 1,000 ชั่วโมง
เป็นแหล่งกาเนิดความร้อน
ประสิทธิภาพในการส่องสว่างต่า

3.4.1.3 หลอดทังสเตนฮาโลเจน เนื่องจากหลอดเผาไส้ธรรมดาอุณหภูมิจะสูงขณะใช้งานทาให้เกิดการ
ระเหิดของทังสเตน ที่ใช้ทาไส้หลอดมาเกาะอยู่ที่ผิวในกระเปาะ ทาให้กระเปาะแก้ วมีสีดา เรียกว่า Blackening Effect
และไส้หลอดบางลงจนขาดในที่สุด จึงได้มีการพัฒนาหลอดเผาไส้ธรรมดานี้โดยบรรจุธาตุตระกูลฮาโลเจนเข้าไปกับแก๊สที่
บรรจุในหลอด แล้วอาศัยปรากฏการณ์ Halogen Regenerative Cycle ที่เกิดจากการรวมตัวของก๊าซฮาโลเจนกับโลหะ
ทังสเตนที่ร้อนจนระเหิด แล้วกลายเป็นสารประกอบทังสเตน – ฮาโลเจน และกลับมาเกาะที่ไส้หลอดใหม่ ทาให้หลอดมี
อายุการใช้งานมากขึ้น และช่วยให้หลอดไม่เปลี่ยนไปเป็นสีดา โครงสร้างของหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน แสดงดังรูปที่ 3-4

รูปที่ 3-4 โครงสร้างของหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน
หลอดฮาโลเจนบางรุ่นจะเคลือบ Dichroic film ที่แผ่นสะท้อนแสง ทาให้รังสีความร้อน (Infrared Ray) ประมาณ
60 % ผ่านทะลุ Dichroic film ออกไปด้านหลังหลอด และไม่ออกมากับลาแสงด้วย บางครั้งจึงเรียกกันว่าลาแสงเย็น (Cool
beam) เหมาะสาหรับใช้ส่องวัตถุที่ไวต่อความร้อน เช่น ผลไม้ อาหาร หรื องานศิลปะ ที่ความร้อนจากลาแสงสามารถทาให้สีของ
วัตถุซีดจางได้ อย่างไรก็ตามการเลือกโคมไฟที่ใช้กับหลอดจะต้องพิจารณาถึงการระบายความร้อนออกด้านหลังโคมไฟด้วย
หลอดทังสเตนฮาโลเจนนี้มีขนาดเล็กจึงเหมาะสาหรับทาเป็นหลอดแบบส่องเน้น เพราะสามารถให้ลาแสงแคบได้
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามระดับแรงดันการใช้งานได้แก่ หลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันปกติ และหลอด
ทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันต่า ลักษณะของหลอดแสดงดังรูปที่ 3-5 โดยหลอดทังสเตนฮาโลเจนนี้มีค่าประสิทธิ ผลการ
ส่องสว่างสูงกว่าหลอดไส้แบบธรรมดาประมาณ 10% และมีอายุการใช้งานประมาณ 3,000 ชั่วโมง หลอดทังสเตนฮาโลเจนแรงดัน
ต่า เป็นหลอดที่มีขนาดเล็กใช้งานกับงานส่องเน้นให้สีออกขาว กว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ (อุณหภูมิสีประมาณ 3200 เคลวิน)
ระดับแรงดันที่ใช้งานคือ 6V 12V หรือ 24V โดยต่อผ่านหม้อแปลงซึ่งจะต้องไม่ติดตั้งห่างจากตัวโคมมากเกินไป เนื่องจากจะมี
ปัญหาเรื่องแรงดันตกในสาย โดยมีมุมแสงให้เลือกขนาดที่ 12 24 และ 36 องศา หลอดชนิดที่ไม่มีกระจกป้องกันหลอด ไม่ควร
สัมผัสถูกบริเวณหลอดเพราะจะทาให้อายุการใช้งานของหลอดลดลงได้ ข้อมูลประสิทธิภาพพลังงานของหลอดทังสเตนฮาโลเจน
แสดงในตารางที่ 3-4 และ 3-5
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ก) ชนิดใช้งานกับแรงดันปกติ 220 V
ข) ชนิดใช้งานกับแรงดันต่า
รูปที่ 3-5 หลอดทังสเตนฮาโลเจน
ตารางที่ 3-4 ข้อมูลทั่วไปของหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันปกติ 220 V อายุการใช้งานเฉลี่ย 2,000 ชั่วโมง
กาลังไฟฟ้า (W)
ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
75
1,100
14.7
100
1,500
15
150
2,600
17.4
300
5,000
16.7
500
9,500
19
1,000
22,000
22
2,000
44,000
22
ตารางที่ 3-5 ข้อมูลทั่วไปของหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันต่าอายุการใช้งานเฉลี่ย 3,000 ชั่วโมง
กาลังไฟฟ้า (W)
ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
20
320
16
35
600
17.2
50
930
18.6
75
1,450
19.4
90
1,800
20
3.4.1.4 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) เป็นหลอด Discharge lamp ที่กาเนิดแสงที่
มองเห็นได้ด้วยการที่รังสีอัลตราไวโอเลตที่เกิดจากการคายประจุของไอปรอทความดันต่า ไปกระตุ้นสารเรืองแสง
โครงสร้างของหลอดแสดงไว้ในรูปที่ 3-6 โดยภายในผิวหลอดแก้วจะมีสารเรืองแสงเคลือบอยู่และที่ไส้หลอดรูปคอยล์ที่
ขั้วหลอดจะมีสาร Emitter เคลือบอยู่ ในหลอดจะมีปรอทจานวนเล็กน้อยกับก๊าซอาร์กอนบรรจุอยู่ เมื่อให้แรงดันไฟฟ้า
ระหว่างขั้วไฟฟ้าจะเกิดการคายประจุขึ้น ขั้วหลอดจะปลดปล่อยอิเล็กตรอนร้อนออกมา อิเล็กตรอนจะไปชนกับอะตอม
ของปรอทเกิดรังสีอัลตราไวโอเลต (253.7 nm เป็นส่วนใหญ่) ขึ้น รังสีอัลตราไวโอเลตจะไปกระตุ้นสารเรืองแสงและถูก
แปลงเป็นแสงที่มองเห็นได้ (ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Photoluminescence)
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แสงที่มองเห็นได้

ปรอท-อาร์กอน

สารเรืองแสง
อัลตราไวโอเลต (253.7
nm)
bulb

รูปที่ 3-6 โครงสร้างทั่วไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์
การทางานของหลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตามวงจร แสดงในรูปที่
3-7 โดยบัลลาสต์จะต่ออนุกรมกับหลอด ทาหน้าที่ควบคุมกระแสที่ไหลเข้าสู่ขั้วหลอด ส่วนสตาร์ทเตอร์ (Starter) จะต่อ
ขนานกับขั้วหลอดทั้งสองข้าง ทาหน้าที่จุดหลอดและถูกตัดออกมาจากวงจรเมื่อหลอดติดแล้ว วงจรดังรูปเป็นวงจร
สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ส่วนมากที่ไส้หลอดจะต้องทาการอุ่นก่อนการจุดหลอด ซึ่งการอุ่นจะอาศัยสตาร์ตเตอร์
อย่างไรก็ตามหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบจุดติดเร็วซึ่งมีการอุ่นไส้หลอดตลอดเวลาและหลอดแบบจุดติดทันที (Instant
Start) ซึ่งไม่ต้องอุ่นไส้หลอด หลอดทั้ง 2 แบบนี้ไม่จาเป็นต้องมีสตาร์ตเตอร์

รูปที่ 3-7 วงจรการทางานและการนากระแสของก๊าซเมื่อจ่ายแรงดัน
ชนิดของหลอดฟลูออเรสเซนต์อาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอก
(Tubular Fluorescent) และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) นอกจากนี้ยังมีหลอด ฟลูออ
เรสเซนต์อีกประเภทคือ หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนา (Induction Fluorescent) ซึ่งใช้หลักการเปล่งแสงคล้าย
หลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปแต่วิธีการจุดหลอดปล่อยประจุต่างกัน
3.4.1.5 หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอก (Tubular Fluorescent) เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่น
แรกที่ผลิตออกมา ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากมีประสิทธิผลสูง และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าหลอดไส้ รูปร่างของ
หลอดมีลักษณะแตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ แบบทรงกระบอกตรง แบบทรงกระบอกรูปตัวยู (U-shape) และแบบ
ทรงกระบอกรูปวงกลม ดังแสดงในรูปที่ 3-8

(ก)

แบบทรงกระบอกตรง
(ข) แบบทรงกระบอกรูปตัวยู
(ค) แบบทรงกระบอกรูปวงกลม
รูปที่ 3-8 หลอฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอกรูปแบบต่าง ๆ
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หลอดฟลูออเรสเซนต์มีวิวัฒนาการและเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 หลอดฟลูออเรสเซนต์ยุคแรก มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางถึง 38 mm (หรือ 1.5 นิ้ว) มีรหัสเรียกว่า T12 (ปัจจุบันเลิกผลิตจาหน่ายแล้ว) ต่อมาหลอดประเภทนี้ได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นและใช้กาลังไฟลดลง โดยหลอดประเภทนี้เรียกว่า หลอดผอม ทั่วไปมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียง 26 mm (หรือ 1 นิ้ว) มีรหัสเรียกว่า T8 ซึ่งขนาดที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปได้แก่ 18 W 36 W และ 58W
ปัจจุบันหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบฟลักซ์การส่องสว่างสูง ได้พัฒนาเทคโนโลยีสารเรืองแสงที่เคลือบด้านในใหม่
เรียกว่า ไตรฟอสเฟอร์ (Tri-phosphor) โดยมีชื่อเรียกทางการค้าว่า หลอดขั้วเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคุมปริมาณสาร
ปรอทให้ต่าเพียง 3 - 5 มิลลิกรัมต่อหลอด (ขณะที่ของเดิมมีปริมาณปรอทถึง 15 - 40 มิลลิกรัมต่อหลอด) ซึ่งใช้หลักการผสมแม่สี
3 สี คือ แดง เขียว น้าเงิน เคลือบสารเป็นสารเรืองแสงภายใน ทาให้แสงสีที่เปล่งออกมามีครบทุกเฉดสี ผลทาให้ดัชนีบอกความ
ถูกต้องของสีของหลอดสูงขึ้นและทาให้ปริมาณฟลักซ์การส่องสว่างเพิ่มขึ้นถึง 30% มีประสิทธิผลการส่องสว่างสูงขึ้น และอายุการ
ใช้งานนานขึ้น
สีของหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่นิยมใช้กันมี 3 แบบคือ Warm White, Cool White, and และ Day Light โดยที่
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ Warm White เหมาะที่จะใช้กับบริเวณที่ต้องการค่าความสว่างไม่เกิน 300 ลักซ์ แต่ต้องการความรู้สึก
ที่อบอุ่น หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ Day Light เหมาะที่ใช้กับสถานที่ที่ต้องการค่าความสว่างสูง หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ Cool
White เหมาะที่ใช้กับบริเวณที่ต้องการความสว่างไม่เกิน 500 ลักซ์
ต่อมาได้มีการพัฒนาหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่คือหลอดฟลักซ์การส่องสว่างสูง ประสิทธิภาพสูง (High
Efficiency Lamps: HE Lamps) หรือหลอด T5 หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่นี้มีขนาดเล็กมาก คือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 16
mm (หรือ 5/8 นิ้ว) มีรหัสเรียกว่า T5 แต่หลอดประเภทนี้จะต้องใช้ร่วมกับอิเล็กทรอนิก ส์บัลลาสต์ โดยขนาดมีทั้งที่เป็นแบบ
มาตรฐาน (Standard) ที่มีขนาดต่าง ๆ ได้แก่ 14 W 21 W 28 W และ 35W และแบบความเข้มสูง (High output, HO) ที่มี
ขนาดต่างๆ ได้แก่ 24W 39W 54W และ 80W หากจะเปรียบเทียบปริมาณแสง และประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอด T5 T8
และ T12 สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3-6 จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของ T5 ทาให้ได้หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตารางที่ 3-6 การเปรียบเทียบปริมาณแสง และประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอด T5 T8 และ T12
ประเภทหลอด

T5 มาตรฐาน

T5 ความเข้มสูง

T12
T8

กาลังไฟฟ้า
(วัตต์)

ความยาว
(นิ้ว)

14
21
28
35
24
39
54
80
40
34
32

22
34
46
58
22
34
46
58
48
48
48

ปริมาณแสง (ลูเมน)
เริ่มต้น
ค่าเฉลี่ยตลอด
อายุการใช้งาน
1350
1269 – 1275
2100
1974 – 2000
2900
2726 – 2750
3650
3431 – 3450
2000
1880 – 1895
3500
3290 – 3320
5000
4700 – 4740
7000
6580 – 6650
3050 – 3250
2775 – 2950
2650 - 2800
2430 – 2520
2700 - 2850
2550 - 2710

ประสิทธิภาพการส่องสว่าง
(ลูเมน ต่อ วัตต์)
96
100
104
104
83
90
93
88
81
82
89

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

3.4.1.6 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) หลอดประเภทนี้เป็นหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนหลอดอินแคนเดสเซนต์ โดยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์นี้มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 8,000 ชั่วโมงและประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ เนื่องจากหลอดประเภทนี้ มีค่าประสิทธิผล
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การส่องสว่างประมาณ 50 - 80 ลูเมนต่อวัตต์ ดังนั้นจึงสามารถใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ได้ในบางพื้นที่หรือบาง
กิจกรรม โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องมีการเปิดไฟทิ้งไว้เป็นเวลานานเช่น ไฟส่องสว่างทางเดินเป็นต้น
สาหรับการใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เพื่อทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์เช่นการส่องสว่าง ในสานักงาน
นั้นจะต้องพิจารณาจากคุณลักษณะของแหล่งกาเนิดแสง เนื่องจากหลอดคอมแพคฟลูออเรส-เซนต์ มีลักษณะของแสงที่
เป็นจุด ดังนั้นหากใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งลักษณะของแสงเป็น แนวยาวจะทาให้เกิดเงาขึ้นเป็นจานวนมาก
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มีทั้งแบบบัลลาสต์แยก และแบบบัลลาสต์ในตัว ซึ่งมีรูปร่างลักษณะดังรูปที่ 3-9 และ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพพลังงานได้แสดงไว้ในตารางที่ 3-7

ก) แบบบัลลาสต์แยกภายนอก
ข) แบบบัลลาสต์ในตัว
รูปที่ 3-9 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แบบต่างๆ

ตารางที่ 3-7 ข้อมูลทั่วไปของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ชนิด
บัลลาสต์แยกภายนอก

บัลลาสต์ในตัว

กาลังไฟฟ้า (W)
8
14
18
8
11
15
23

ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
360
720
1,000
420
650
950
1,350

ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
45
51.5
55.6
52.5
59.1
63.4
58.7

3.4.1.7 หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนา (Induction Fluorescent) หลอดประเภทนี้มีหลักการ
ทางานคื อ เมื่อ รั บไฟผ่า นจากบาลาสต์ อิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ชนิ ดพิ เ ศษเข้า มาที่ ข ดลวดปฐมภู มิ ที่พั น อยู่ บ นแกนเฟอร์ ไ รต์
ตัวหลอดที่คล้องอยู่ในแกนเฟอร์ไรต์เสมือนเป็ นทุติยภูมิ ไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูงจากขดลวดปฐมภูมิ จะสร้าง
สนามแม่เหล็กขึ้นที่รอบตัวหลอด ทาให้เกิดแรงดันสูงเหนี่ยวนาขึ้นที่ หลอด ส่งผลให้อิเล็กตรอนภายในหลอดเกิดการ
แตกตัวและวิ่งไปกระทบกับอะตอมปรอทปล่อยรังสียูวี และผ่านสารเรืองแสงที่เคลือบด้า นในผิวหลอดกลายเป็นแสง
ที่มองเห็นได้ซึ่งหลักการเปล่งแสงคล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป เนื่องจากหลอดประเภทนี้ไม่มีขั้วหลอดจึงมีอายุการใช้
งานนาน เช่น หลอดขนาด 100-150 W มีอายุการใช้งานนานถึง 60,000 ชั่วโมง มีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง 8,000-12,000
lm และประสิทธิภาพ 80 lm/W ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนาแสดง ดังรูปที่ 3-10
และตารางที่ 3-8
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รูปที่ 3-10 หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนา
ตารางที่ 3-8 ข้อมูลทั่วไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนา อายุการใช้งานเฉลี่ย 60,000 ชั่วโมง
กาลังไฟฟ้า (W)
ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
100
8,000
80
150
12,000
80
3.4.1.8 หลอดโซเดียมความดันต่า (Low Pressure Sodium) เป็นหลอดที่มีประสิทธิผลการส่องสว่าง
สูงที่สุดในบรรดาหลอดทั้งหมดคือจะมีค่าประสิทธิผลการส่องสว่ าง 100 – 189 lm/W หลอดโซเดียมความดันต่าจะใช้
ก๊าซนีออน (Neon) และก๊าซอาร์กอน (Argon) ช่วยในการจุดติดหลอด โดยในการดีสชาร์จจะทาให้ผนังหลอดแก้วร้อนขึ้น
ซึ่งจะทาให้โซเดียมกลายเป็นไอ ให้แสงสีเหลือง หลอดนี้มีช่วงเวลาที่ใช้ในการจุดติดหลอดและช่วงเริ่มเปล่งแสง (RunUp) 12 - 15 นาที ข้อมูลทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3-9
เนื่องด้วยประสิทธิผลการส่องสว่างที่สูงของหลอดโซเดียมความดันต่า หลอดชนิดนี้จึงเหมาะที่จะใช้เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานในกรณีที่ต้องเปิดไฟไว้เป็นระยะเวลานาน อาทิเช่น ไฟส่องบริเวณหลอดให้ความเพี้ยนสีสูง จึงไม่ควร
นาไปใช้กับกิจกรรมหรือบริเวณทีต่ ้องความถูกต้องของสีสูง

รูปที่ 3-11 หลอดโซเดียมความดันต่า
ตารางที่ 3-9 ข้อมูลทั่วไปของหลอดโซเดียมความดันต่า อายุการใช้งานเฉลี่ย 14,000 ชั่วโมง
ชนิด
กาลังไฟฟ้า (W)
ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
35
4,500
123
55
7,800
148
90
13,000
146
ชนิดธรรมดา
135
20,800
161
180
32,500
179
18
1,800
100
ชนิดปรับปรุงประสิทธิผล
การส่องสว่าง
26
3,600
144
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ชนิด

กาลังไฟฟ้า (W)
36
66
91
180
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ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
5,800
10,500
17,000
32,500

ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
171
172
189
180.6

3.4.1.9 หลอดไอปรอทความดันสูง (High Pressure Mercury) หรือ หลอดแสงจันทร์ เป็นหลอดดีสชาร์จ
ความดันสูงชนิดแรกที่มีการผลิตขึ้นมาใช้งาน เพื่อใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดชนิดนี้ที่ใช้เป็นไฟส่องสว่าง
สาหรับไฟถนนในซอย หลักการทางานของหลอดไอปรอทความดันสูง อาจแบ่งได้เป็น 3 ช่วงดังนี้ คือ ช่วงจุดหลอด
(Ignition) ช่วงกาลังเริ่มเปล่งแสง (Run-Up) และช่วงสภาวะคงตัว (Stabilization)
ช่วงจุดหลอด (Ignition) เกิดจากการทางานของขั้วไฟฟ้าช่วย (Auxiliary Electrode) ของหลอด โดยเมื่อเริ่ม
จุดหลอดจะเกิดแรงดันคร่อมระหว่างขั้วไฟฟ้าหลักและขั้วไฟฟ้าช่วย ซึ่งทาให้เกิด การดีสชาร์จของก๊าซ ตัวต้านทานที่ต่อ
อยู่ที่ขั้วไฟฟ้าจะเป็นตัวจากัดกระแส จนสุดท้ายจะเกิดเป็นอาร์กดีสชาร์จระหว่างขั้วไฟฟ้าหลัก ซึ่งในช่วงจุดหลอดนี้ หลอด
จะทางานที่สภาวะความดันต่า และหลอดจะเกิดแสงสีฟ้าขึ้น
ช่วงกาลังเริ่มเปล่งแสง (Run-Up) หลังจากจุดหลอดแล้ว อาร์กดีสชาร์จที่เกิดขึ้นในหลอดจะ เป็นตัวทาให้
อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งจะทาให้ปรอทกลายเป็นไอ โดยแสงที่ได้จากหลอดจะยังมีค่าไม่เต็มที่จนกว่าปรอทในหลอดดีสชาร์จจะ
กลายเป็นไอทั้งหมด เมื่อความดันไออยู่ในช่วงประมาณ 2-15 kpa แสงจะเริ่มมีสีขาว ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่จุดไส้หลอด
จนถึงเวลาที่หลอดให้แสงสว่าง 80% จะมีค่าประมาณ 4 นาที
ช่วงสภาวะคงที่ (Stabilization) เป็นช่วงที่หลอดให้ความสว่างเต็มที่ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5 นาที
หลอดไอปรอทความดันสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่แบบใส และแบบเคลือบสารช่วยกระจาย
แสง (ดังรูปที่ 3-12) และแบ่งตามโครงสร้างวงจรได้เป็น 2 แบบ คือ แบบใช้บัลลาสต์ กับแบบไม่ใช้บัลลาสต์ ในหลอด
แบบใช้บัลลาสต์ มีค่าประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 40 - 60 ลูเมนต่อวัตต์ มีอายุการใช้งานประมาณ 14,000
ชั่วโมง และฟลักซ์การส่องสว่างจะลดลงตามอายุการใช้งานของหลอด

หลอดไอปรอทความดันสูงแบบใส
หลอดไอปรอทความดันสูงแบบเคลือบ
รูปที่ 3-12 หลอดไอปรอทความดันสูงแบบใสและแบบเคลือบ
สาหรับในหลอดแบบไม่ใช้บัลลาสต์ช่วยจุดหลอดบางครั้งถูกเรียกว่า หลอดแสงผสม (Blended Light Lamp)
เพื่อใช้ทดแทนหลอดไส้ที่กาลังไฟฟ้าสูง ๆ ภายในจะมีไส้หลอดลักษณะคล้ายหลอดไส้ให้ความร้อนและเปล่งแสงใน
ช่วงแรกทันทีเพื่อช่วยกระตุ้นให้ก๊าซภายในหลอดอาร์กแตกตัว และเปล่งแสงจริงให้หลอดอาร์กสว่างเต็มที่ หลอดชนิดนี้
มีประสิทธิผลการส่องสว่างไม่สูงมากนัก คือ 19 - 28 ลูเมนต่อวัตต์ มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 6,000 ชั่วโมง ซึ่งสั้น
กว่าแบบใช้บัลลาสต์แต่มีข้อดีคือเมื่อเปิดไฟจะมีแสงสว่างที่ได้จากหลอดไส้ในช่วงแรกทันที ทาให้ส่องสว่างพื้นที่ได้ไวกว่า
ข้อมูลทั่วไปของหลอดไอปรอทความดันสูงแสดงดังตารางที่ 3-10 และ 3-11
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ตารางที่ 3-10 ข้อมูลทั่วไปของหลอดไอปรอทความดันสูงแบบใช้บัลลาสต์ อายุการใช้งานเฉลี่ย 14,000 ชั่วโมง
ชนิด
กาลังไฟฟ้า (W)
ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
125
5,900
47.2
ใส
400
21,000
52.5
50
1,800
36
80
3,700
46.3
125
6,300
50.4
เคลือบ
250
13,000
52
400
22000
55
700
38,000
54.3
1000
58,000
58
50
2,000
40
80
4,000
50
เคลือบ
125
6,500
52
แบบพิเศษ
250
14,000
56
400
24,000
60
ตารางที่ 3-11 ข้อมูลทั่วไปของหลอดไอปรอทความดันสูงแบบไม่ใช้บัลลาสต์ อายุการใช้งานเฉลี่ย 6,000 ชั่วโมง
ชนิด
กาลังไฟฟ้า (W)
ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
160
3,100
19.4
ใส
250
5,600
22.4
500
14,000
28
3.4.1.10 หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) เป็นหลอดที่ให้ประสิทธิภาพการมองเห็นที่ดี
ที่สุดเนื่องจากหลอดให้เปล่งแสงสีทองเหลือง ซึ่งเป็นสีที่ไวต่อการมองเห็นของมนุษย์หลอดประเภทนี้ มีอายุการใช้งานยาวนานจึง
นิยมใช้สาหรับการให้แสงสว่างภายนอกอาคารอาทิเช่น ที่จอดรถลานรับ-ส่งสินค้า ไฟสนามกีฬา เป็นต้น มีลักษณะแสดงดังรูปที่ 313

รูปที่ 3-13 หลอดโซเดียมความดันสูง
หลอดโซเดียมความดันสูงเป็นหลอดที่มีประสิทธิผลการส่องสว่างค่อนข้างสูง 70 – 140 lm/W แต่ให้ความถูกต้อง
ของสีค่อนข้างต่า (CRI 23) ยกเว้นรุ่นที่มีการปรับปรุงคุณภาพของแสงซึ่งจะให้ความถูกต้องของสีประมาณ 60 – 85 หลอดไฟ
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ประเภทนี้ ต้องจุดไส้หลอดด้วยพัลส์แรงดันสูงประมาณ 1.8-5 kV และต้องใช้เวลาในการอุ่นไส้หลอดประมาณ 3 – 7 นาที แสงที่
ออกมาจากหลอดจึงจะสว่างเต็มที่
หลอดโซเดียมความดันสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ คือ หลอดโซเดียมความดันสูงแบบมาตรฐาน
หลอดโซเดียมความดันสู งแบบประสิทธิผลการส่องสว่างสูง หลอดโซเดียมที่ออกแบบให้ใช้แทนหลอด ไอปรอทความดันสู งและ
หลอดโซเดียมความดันสูงที่มีความถูกต้องของสีสูง หลอดโซเดียมความดันสูง แบบมาตรฐานใช้เซนอน (Xenon) เป็นก๊าซช่วยจุดติด
ที่ความดันประมาณ 3 kPa โดยต้องใช้อิกนิเตอร์ช่วยใน การทาให้หลอดติด (ยกเว้นหลอดที่มีขนาดกาลังไฟต่า เช่น 50W และ 70W
เนื่องจากว่าแรงดันจุดหลอด (Ignition Voltage) มีค่าสูงถึง 2.8kV
หลอดโซเดียมความดันสูงแบบประสิทธิผลการส่องสว่างสูง สามารถทาได้โดยเพิ่มความดันของ Xenon เป็น
ประมาณ 30 kPa ซึ่งจะทาให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างเพิ่มขึ้นจากหลอดโซเดียมความดันสูงแบบมาตรฐานประมาณ 15%
หลอดโซเดียมที่ออกแบบให้ใช้แทนหลอดไอปรอทความดันสูง หลอดประเภทนี้สามารถใช้กับบัลลาสต์หลอดไอ
ปรอทความดันสูงได้ และไม่ต้องใช้อิกนิเตอร์ (Igniter) เนื่องจากมี Build-in Starting Aid หลอดโซเดียมความดันสูงประเภทนี้เมื่อ
ใช้แทนหลอดไอปรอทความดันสูง จะใช้กาลังไฟฟ้าลดลง 15% และให้ ฟลักซ์การส่องสว่างเพิ่มขึ้น 40 % ข้อมูลทั่วไปของหลอด
โซเดียมความดันสูงแสดงไว้ในตารางที่ 3-12
ตารางที่ 3-12 ข้อมูลทั่วไปของหลอดโซเดียมความดันสูง อายุการใช้งานเฉลี่ย 18,000 ชั่วโมง
ชนิด
กาลังไฟฟ้า (W)
ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
50
3,450
69
70
5,600
80
150
14,500
96.7
ชนิดมาตรฐาน
250
26,500
106
400
49,000
122.5
1000
130,000
130
100
10,000
100
150
16,000
106.7
ชนิดประสิทธิผลการ
ส่องสว่างสูง
250
30,000
120
400
56,000
140
220
20,000
91
ชนิดใช้แทนหลอดไอปรอท
ความดันสูง

350

34,500

98.6

3.4.1.11 หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide) มีลักษณะการทางานคล้ายหลอดไอปรอทความดันสูง แต่
แตกต่างกันตรงที่ภายในหลอดประเภทนี้จะเติมสารประกอบเมทัลฮาไลด์เข้าไปกับปรอท เพื่อทาให้ได้สีของแสงดีขึ้น
ดังนั้นหลอดเมทัลฮาไลด์นี้จึงมีคุณสมบัติทางสีที่ดีเหมาะสาหรับใช้ในงานที่ต้องการแสงสีที่ดี เช่นสนามกีฬา และโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ต้องการเห็นแสงสีของวัสดุ เป็นต้น
ประสิทธิผลการส่องสว่างของหลอดเมทัลฮาไลด์ขึ้นอยู่กับขนาดกาลังไฟฟ้า แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าประมาณ
65 - 95 ลูเมนต่อวัตต์ อายุการใช้งานหลอดประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าหลอดไอปรอทความดันสูง คือมีอายุ
การใช้งานประมาณ 9,000-20,000 ชั่วโมง ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลอดเมทัลฮาไลด์แสดงอยู่ในรูปที่ 3-14 และ
ตารางที่ 3-13 ตามลาดับ
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รูปที่ 3-14 หลอดเมทัลฮาไลด์
ตารางที่ 3-13 ข้อมูลทั่วไปของหลอดเมทัลฮาไลด์ อายุการใช้งานเฉลี่ย 9,000-20,000 ชั่วโมง
ชนิด
กาลังไฟฟ้า (W)
ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
250
17,000
68
400
31,500
78.8
ขั้วเดี่ยว (Tubular)
1000
81,000
81
2000
189,000
94.5
70
5,100
72.9
ขั้วเดี่ยว
(Double Envelope)
150
11,000
73.4
70
5,500
78.6
150
11,250
75
สองขั้ว
250
20,000
80
3.4.1.12 หลอดแอลอีดี (Ligh Emitting Diode , LED) หลอดแอลอีดีเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาที่มีการ
เปล่งแสง และถูกควบคุมการกระจายแสงด้วยเลนส์ที่เคลือบไว้ เมื่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง อิเล็กตรอนจะผ่านไปตาม
อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทาให้เกิดแสงออกมาตามความถี่ของแสงที่ได้กาหนดไว้ ดังรูปที่ 3-15 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
หลอดแอลอีดีให้มีความเข้มการส่องสว่างสูงจนสามารถใช้กับงานด้านแสงสว่างได้ ซึ่งมีข้อดีเมื่อเทียบกับหลอดประเภทอื่น คือ
ขนาดเล็กกระทัดรัด ทนการสั่นสะเทือนสูง เปิดปิดได้บ่อยครั้ง อายุยาวนาน มีประสิทธิผลด้านแสงสูง ไม่มีการแผ่รังสียูวีและ
อินฟราเรด ไม่มีกาลังสูญเสียใน การจุดหลอด ซึ่งแอลอีดีสมัยใหม่ที่นิยมใช้ งานด้านนี้คือ อะลูมินั่มอินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์
(Aluminum indium gallium phosphide, AllInGaP) และอินเดียมแกลเลียมไนไตรด์ (Indium gallium nitride, InGaN) โดย
แบ่งกลุ่มหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงดังนี้ คือ หลอดแอลอีดีทรงวงรี หลอดแอลอีดีฟลักซ์การส่องสว่างสูง (High flux emitter) และ
หลอดแอลอีดีฟลักซ์การส่องสว่างสูงมาก (Very high flux emitter) (ดูรูปที่ 3-15) ซึ่งนิยมใช้กับงานป้ายโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์
และไฟสัญญาณจราจร หรืองานที่ต้องการลักษณะการให้แสงที่มีความเข้มการส่องสว่างสูง โดยหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงขนาด 1
วัตต์ สีแดงจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 37 ลูเมนต่อวัตต์ สีเขียวจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 40 ลูเมนต่อ
วัตต์ สีน้าเงินจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 12 ลูเมนต่อวัตต์ และสีขาวจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 34
ลูเมนต่อวัตต์ มีอายุการใช้งานประมาณ 50,000 ชั่วโมง

3-14

ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

รูปที่ 3-15 หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูง
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแอลอีดีให้อยู่ในรูปหลอดไฟที่มีขั้วหลอดแบบทั่วไป เช่น E27 และE40 ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนทดแทนหลอดไส้ หรือหลอดปล่อยประจุความเข้มแสงสูง (HID) ได้เลย (ดูรูปที่ 3-16) สามารถใช้ได้ทั้งในและนอก
อาคาร และในสถานที่ที่ไม่ต้องการการเกิดประกายไฟช่วงจุดหลอด ทางานได้ในอุณหภูมิช่วงกว้างถึง -40 ถึง 180 องศา
ฟาเรนไฮน์ ความเสื่อมทางแสงต่าจุดติดเร็ว ไม่ต้องใช้บัลลาสต์ในหลอดแอลอีดีย่อยแต่ละตัวจะมีขนาดเล็ก มีเลนส์ค่า
สะท้อนแสงสูงอยู่ในตัว และบังคับทิศทางแสงส่องลงด้านล่างเป็นหลัก จึงไม่จาเป็นต้องใช้โคมที่มีการสะท้อนแสงสูงมีแสง
บาดตาต่าประหยัดเงินค่าบารุงรักษา หลอดประเภทนี้ยังไม่นิยมใช้แพร่หลายเนื่องจากมีราคาสูงอยู่มาก ข้อมูลทั่วไปของ
หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงแสดงไว้ในตารางที่ 3-14

ข) หลอดขนาด 28 W 2,100 lm ขั้วหลอด E40

ก) หลอดขนาด 5 W 300 lm ขั้วหลอด E27

ค) หลอดสาหรับไฟถนนชนิดสาเร็จรูปทั้งดวงโคม
รูปที่ 3-16 หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงที่ออกแบบใช้ทดแทนหลอดไฟแบบทั่วไป
ตารางที่ 3-14 ข้อมูลทั่วไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงที่ออกแบบในรูปหลอดไฟขั้วหลอดแบบทั่วไป อายุการใช้งานเฉลี่ย
50,000 ชั่วโมง
ชนิด
กาลังไฟฟ้า (W)
ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
ขั้วหลอดแบบ E27
5
300
60
28
2,100
75
48
3,300
68.8
60
4,400
73.4
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ชนิด
ขั้วหลอดแบบ E40
และแบบสาเร็จรูป
ทั้งดวงโคม

กาลังไฟฟ้า (W)
80
100
125
140
180
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ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm)
6,000
7,600
9,400
10,600
13,800

ประสิทธิผลการส่องสว่าง (lm/W)
75
76
75.2
75.7
76.7

จากประเภทหลอดไฟที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ทั้ ง หมด สามารถท าการสรุ ป เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพพลังงานของหลอดไฟประเภทต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3-15
ตารางที่ 3-15 การเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพพลังงานของหลอดไฟ
ชนิดหลอด
อินแคนเดสเซนต์
ฮาโลเจนแรงดันปกติ
ฟลูออเรสเซนต์ฟลักซ์การส่องสว่างสูง
ฟลูออเรสเซนต์ฟลักซ์การส่องสว่างสูง ประสิทธิภาพสูง
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์แยกภายนอก
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์ในตัว
ฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวนา
โซเดียมความดันต่า
(ประสิทธิผลการส่องสว่างสูง)
ไอปรอทความดันสูง (เคลือบ)
แบบใช้บัลลาสต์
ไอปรอทความดันสูงแบบไม่ใช้บัลลาสต์
โซเดียมความดันสูง (มาตรฐาน)
โซเดียมความดันสูง ประสิทธิผลการส่องสว่างสูง
เมทัลฮาไลด์ (ขั้วเดีย่ ว)
เมทัลฮาไลด์ (สองขั้ว)
แอลอีดีสมรรถนะสูง ขั้วหลอดแบบ E27
แอลอีดีสมรรถนะสูง ขั้วหลอดแบบ E40

3.5

กาลังไฟฟ้า
(W)

ฟลักซ์การส่อง
อายุการ
ประสิทธิผลการส่อง
สว่าง
ใช้งานเฉลี่ย
สว่าง (lm/W)
(lm)
(h)

15-500
75-2,000
18-36
14-35
8-18
8-23
100-150
18-180

120-8,400
975-50,000
1,300-3,350
1,350-3,650
360-1,000
420-1,350
8,000-12,000
1,800-32,500

53-64
13-25
72-93
93-104
45-56
53-64
80
100-181

1,000
2,000
12,000
20,000
8,000
8,000
60,000
14,000

50-1,000

1,800-58,000

36-58

14,000

160-250
50-1,000
100-400
70-2,000
70-2,000
5
28-180

3,100-5,600
3,450-130,000
10,000-56,000
5,100-189,000
5,500-220,000
300
2,100-13,800

19-22
69-130
100-140
73-95
79-80
60
75-77

6,000
18,000
18,000
20,000
9,000
50,000
50,000

การพิจารณาเลือกใช้หลอดไฟ

การเลื อ กหลอดไฟฟ้ า เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอาจพิ จ ารณาได้ จ ากค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลการส่ อ งสว่ า ง โดยหลอดที่ มี
ประสิทธิภาพพลังงานที่สูงหมายถึง หลอดไฟฟ้านั้นมีค่าประสิทธิผลการส่องสว่าง ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟฟ้าที่ มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานที่ต่า อย่างไรก็ตามโดยหลอดแต่ละประเภทมีความแตกต่างด้าน การนาไปใช้งาน ดังนั้น จึงไม่ควรพิจารณา
เฉพาะค่าประสิทธิผลการส่องสว่างเพียงอย่างเดียว ยังต้องมีปัจจัยอื่นประกอบอีกมากมาย เช่น ฟลักซ์การส่องสว่าง กาลังไฟฟ้ า
อุปกรณ์ประกอบ อายุการใช้งาน ความถูกต้องของสี ราคาหลอดไฟ ประเภทกิจกรรม และข้อเปรียบเทียบด้านการใช้งานในที่ต่าง
ๆ เป็นต้น ตารางที่ 3-16 ได้แสดงสรุปเปรียบเทียบสมบัติด้านต่าง ๆ ของหลอดไฟเพื่อประโยชน์ในการตัดสินเลือกใช้หลอดไฟ
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ตารางที่ 3-16 การเปรียบเทียบสมบัตดิ ้านต่าง ๆ ของหลอดประเภทต่าง ๆ
Incandescent
Tubular
fluorescent
ราคาต้นทุน
ถูก
ต่า
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
สูง
ต่า
กาลังไฟฟ้า (วัตต์)
15 – 1,500
8 – 150
อายุ (ชั่วโมง)
1,000
5,000 – 20,000
อัตราการเสื่อม
15%
15 – 20%
ของลูเมน
ความถูกต้องของสี1
ดี
ดี
ระยะเวลาในการจุด
ทันที
หน่วงเล็กน้อย
หลอด
ความสูงที่ติดตั้ง
สูงสุด 6 เมตร
สูงสุด 6 เมตร
การใช้งาน
ระดับแสงต่า ๆ หรือ แสงสว่างภายใน
แสงสว่างที่ใช้ในการ ทั่วไป โรงงาน
ตบแต่ง เช่น ตู้โชว์
อุตสาหกรรม, อาคาร
พาณิชย์, สานักงาน,
โรงเรียน, บ้าน

Compact
fluorescent
ปานกลาง
ต่า
9 – 36
8,000
15-30%

Discharge

ปานกลาง – ดี
หน่วงเล็กน้อย

น้อย – ดีมาก
5 – 10 นาที

สูงสุด 6 เมตร
แสงสว่างภายใน
ทั่วไป โรงงาน
อุตสาหกรรม,
อาคารพาณิชย์,
สานักงาน, โรงเรียน
, บ้าน
แรงดันที่เปลีย่ นแปลง แรงดันที่เปลีย่ นแปลง สามารถใช้ติดตั้ง
จะมีผลต่อแสงสว่าง จะมีผลต่อแสงสว่าง แทนหลอดอินแคน
จากหลอด
จากหลอด ความถี่ใน เดสเซนต์ได้โดยตรง
การเปิดปิดจะทาให้
อายุของหลอดสั้นลง

อื่น ๆ

ปานกลาง – สูง
ต่า – ต่ามาก
35 – 3,500
4,000 – 24,000
10-40%

6 – 30 เมตร
แสงสว่างภายนอก,
ไฟถนน, ไฟตกแต่ง, แสงสว่าง
ภายในที่ต้องติดตั้งในระดับที่
สูง
ต้องใช้คู่กับบัลลาสต์ที่เฉพาะ
ของหลอด, การเลือกใช้
ประเภทของหลอดชนิดนี้ต้อง
เหมาะสมกับสถานที่ใช้งาน

หมายเหตุ
1
ดัชนีบอกความถูกต้องของสี (Color Rendering Index, CRI) เป็นการวัดค่าของหลอดไฟว่ามีประสิทธิภาพในการแสดงคุณลักษณะของสีเป็น
อย่า งไรโดยจะใช้ค่าดัชนีบอกความถู กต้องของสีเป็ นตัวเปรีย บเทียบ ดังนั้นค่า CRI จะเป็นตัว บ่งชี้ความถู กต้อ งของสีของหลอดไฟชนิดต่าง ๆ
เปรียบเทียบกับความถูกต้องของสีที่ได้จากแสงอาทิตย์ซึ่งมีค่า CRI เท่ากับ 100

3.6

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับหลอดไฟฟ้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงาน
3.6.1

บัลลาสต์
บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการใช้งานควบคุมการทางานของหลอดก๊าซดีสชาร์จ นอกจาก จะช่วยใน
การทางานของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างให้สมบูรณ์แล้ว ยังมีผลต่อการควบคุมฟลักซ์การส่องสว่าง อายุการใช้งานของหลอด
และการใช้พลังงานไฟฟ้าในวงจรด้วยบัลลาสต์มีหน้าที่หลักที่สาคัญ 2 ประการ คือ
ก) ประการแรก ช่ ว ยสร้ า งให้ เ กิ ด แรงดั น เพี ย งพอในการจุ ด หลอดก๊ า ซดี ส ชาร์ จ ให้ ติ ด ควบคุ ม ปริ ม าณ
กระแสไฟฟ้าผ่านหลอดขณะสตาร์ตและทางาน
ข) ประการที่สอง จ่ายกาลังไฟฟ้าให้หลอดอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นอาจมีหน้าที่อื่น ๆ เช่น การปรับหรี่แสง
สว่าง เป็นต้น
3.6.1.1 บัลลาสต์แกนเหล็ก (Electromagnetic Ballast) โครงสร้างเป็นขดลวดพันรอบแกนเหล็ก (core
& coil) ซึ่งชนิดที่นิยมใช้ในประเทศไทยเป็นแบบตัวเหนี่ยวนา (inductor) หรือเรียกว่า โช้ก (choke) โดยทาหน้าที่หลัก
ทั้ง 2 ประการของบัลลาสต์ คือ สร้างแรงดันสูงเหนี่ยวนาเพื่อใช้จุดหลอดให้ติดและจากัดกระแสให้หลอดอย่างเหมาะสม
ต้องเลือกให้เหมาะสมกับหลอดแต่ละประเภท แต่ละชนิด และแต่ละขนาด ซึ่งบัลลาสต์เป็นอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับหลอด
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ก๊าซดีสชาร์จเพราะเมื่อหลอดไฟผ่านขั้นตอนการจุดติดแล้วนั้น ค่าความต้านทานของหลอดจะลดลงอย่างมาก จึงต้องนา
บัลลาสต์มาต่ออนุกรมในวงจรเพื่อทาหน้าที่เป็นตัวต้านทานมิให้กระแสไหลเกินพิกัดจนไส้หลอดขาด
การใช้งานร่วมกันระหว่างหลอดไฟฟ้าและบัลลาสต์จะต้องเป็นชนิดที่ออกแบบให้ใช้งานร่วมกันได้ หากใช้งาน
ผิดชนิดกันย่อมทาให้เกิดผลเสียหายหลายอย่าง เช่น จุดหลอดติดยาก หลอดเสื่อมสภาพเร็ว อายุใช้งานสั้น กาลังสูญเสีย
ในบัลลาสต์สู งซึ่งจะทาให้อายุงานบัลลาสต์สั้นลงได้ การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเลือกใช้บัลลาสต์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับหลอดไฟ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
3.6.1.1.1 บัลลาสต์แกนเหล็กทั่วไป (Conventional ballast) ในการทางานบัลลาสต์ซึ่งเป็น
ขดลวดพันอยู่รอบแกนเหล็กเพื่อสร้างค่าความเหนี่ยวนาสูง ซึ่งมีผลทาให้มีค่าความต้านทานสูงเกิดกาลังสูญเสีย
มากตามไปด้วยโดยมีค่ากาลังสูญเสียประมาณ 8 – 12 วัตต์ สาหรับบัลลาสต์ที่ใช้กับหลอด 36 หรือ 40 วัตต์
และหลอด 18 หรือ 20 วัตต์ การสูญเสียดังกล่าวจะเปลี่ยนไปในรูปของความร้อน ทาให้อุณหภูมิบัลลาสต์
ขณะใช้งานอาจสูงถึง 75 – 90 °C จะทาให้ฉนวนที่เคลือบขดลวดค่อย ๆ เสื่อมสภาพและเสื่อมอายุการใช้งาน
ตามเวลา โดยทั่วไปบัลลาสต์แกนเหล็กแบบทั่วไปตามมาตรฐาน มอก. มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปีใช้งาน
(หากใช้งานไม่ตลอด 24 ชม. ต่อวัน ก็อาจใช้งานได้นานถึง 30 ปี ตลอดอายุอาคาร)
3.6.1.1.2 บัลลาสต์แกนเหล็กแบบกาลังสูญเสียต่า (low loss ballast) เป็นบัลลาสต์แกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสูง ที่ลดการสูญเสียพลังงานในบัลลาสต์เหลือเพียงประมาณ 5 – 6 วัตต์ โดยการใช้เส้นลวดที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นและใช้แกนเหล็กที่มีคุณภาพดี
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงการจัดตั้งภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิต และ/หรือนาเข้าผลิตภัณฑ์บัล
ลาสต์ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ประชาชน เกี่ยวกับค่าความสูญเสีย
พลังงานของบัลลาสต์ และระดับประสิทธิภาพของบัลลาสต์นั้น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ให้เป็น
อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่ง และเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการใช้บัลลาสต์ที่มีคุณ ภาพสูง
ขึ้ น สู ญ เสี ย พลั งงานน้ อ ยลงและสามารถหาซื้ อ ได้ ใ นราคาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ ในมาตรฐานระดั บ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของบัลลาสต์ประหยัดไฟฟ้า โดยกาหนดชื่อกลางเพื่อเรียกบัลลาสต์ดังกล่าวว่า “บัลลาสต์เบอร์
5 นิรภัย” ซึ่งจะต้องผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและรับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม มอก. 232521 และต้องมีค่ากาลังไฟฟ้าสูญเสียในตัวบัลลาสต์ต่ากว่า 6 W ที่กระแสไฟฟ้าทดสอบไม่ต่ากว่า 0.398 A สาหรับบัล
ลาสต์ที่ใช้กับหลอด 36 W และกระแสทดสอบไม่ต่ากว่า 0.343 A สาหรับบัลลาสต์ที่ใช้กับหลอด 18 W ในสภาวะ Hot
Loss ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบจะได้รับการติดฉลากเบอร์ 5 ลักษณะดังรูปที่ 3-17

รูปที่ 3-17 ตัวอย่างฉลากบัลลาสต์กาลังสูญเสียต่า หรือ “บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย” ที่มีค่ากาลังไฟฟ้าสูญเสีย
ในตัวบัลลาสต์ต่ากว่า 6 W ใช้สาหรับสาหรับหลอดผอมขนาด 18 W หรือ 36 W
3.6.1.2 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast) การทางานของบัลลาสต์ชนิดนี้เหมือน บัลลาสต์แกน
เหล็กมีโช้กทาหน้าที่หลักทั้ง 2 ประการของบัลลาสต์ แต่การจะลดการสูญเสียกาลังไฟฟ้าในโช้กได้โดยการลดขนาดโช้ก
ให้เล็กลงนั้น จาเป็นต้องใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทาการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติความถี่ 50 Hz เป็นความถี่
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สูงไม่น้อยกว่า 20,000 Hz (เกณฑ์ 20 kHz เป็นความถี่สูงขั้นต่า ที่หูคนทั่วไปจะไม่ได้ยินเสียงการทางาน) ซึ่งการใช้
ความถี่สูงก็จะทาให้สามารถลดขนาดโช้กของบัลลาสต์ให้มีขนาดเล็ก น้าหนักเบา มีการสูญเสี ยต่า และประหยัดไฟได้
มากกว่าบัลลาสต์แกนเหล็กได้ ปัจจุบันมีการพัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานในระดับความถี่ kHz – MHz ดังรูป
ที่ 3-18

รูปที่ 3-18 แผนผังแสดงส่วนทางานหน้าที่ต่าง ๆ ของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
บัลลาสต์อิ เล็กทรอนิ กส์จะประกอบด้ วยส่ วนสร้างความถี่สูง (HF Generator) และส่ว นโช้ ก (Lamp
Controller) โดยมีวงจรควบคุม (Ballast Controller) ควบคุมการทางาน ส่วนวงจรกาจัดคลื่นรบกวน (Filter for
Interference Suppression) นั้นเป็นวงจรที่อาจมีในบัลลาสต์ที่มีราคาสูงและจัดว่ามีคุณภาพดี ซึ่งบัลลาสต์ราคาถูกบาง
รุ่นอาจไม่มีวงจรส่วนนี้ ดังรูปที่ 3-19

รูปที่ 3-19 ตัวอย่างภาพอุปกรณ์ภายในกล่องบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าตัวประกอบกาลังต่าจึงต้องใช้อุปกรณ์ปรับปรุงค่าตัวประกอบกาลัง
อุปกรณ์ปรับปรุงตัวประกอบกาลังจะถูกต่อระหว่างแหล่งจ่ ายไฟ และบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ปรับปรุงตัว
ประกอบกาลั งถูก ออกแบบให้อ ยู่ในรูปขดลวดเหนี่ย วนาหรือ วงจรอิเ ล็กทรอนิ กส์ก็ ได้ ใ นขณะที่อุ ปกรณ์ปรั บปรุ งตั ว
ประกอบกาลังชนิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์มักจะประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบัลลาสต์
3.6.1.3 การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และพลังงานที่ใช้ของบัลลาสต์ ในหัวข้อนี้กล่าวถึงข้อสรุปการ
เปรียบเทียบการใช้บัลลาสต์ชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของบัลลาสต์แกนเหล็ก (ตารางที่ 3-17) และบัล
ลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (ตารางที่ 3-18) ในด้านการใช้งานและเปรียบเทียบกาลังสูญเสียในบัลลาสต์ ของหลอดชนิดต่าง ๆ
ข้อมูลทางไฟฟ้าของอิกนิเตอร์ที่ใช้กับหลอดก๊าซดีสชาร์จความดันสูง เปรียบเทียบลักษณะกระแสผ่านหลอดและแรงดัน
คร่อมหลอดเมื่อใช้บัลลาสต์ต่างชนิด เปรียบเทียบลักษณะกระแสผ่านหลอดและแรงดันคร่อมหลอดเมื่อใช้บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพต่าและมีคุณภาพสูง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้งานให้เหมาะสม
ตารางที่ 3-17 ข้อดี-ข้อเสีย ของบัลลาสต์แกนเหล็ก
ข้อดี
 ราคาต่า และอายุใช้งานยาวนานมาก (20 ปี)
 ทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น แรงดันไม่คงที่ อุณหภูมิสูง
 ช่างติดตั้งได้อย่างคุ้นเคย และหาซือ้ ได้ทั่วไป

ข้อเสีย





มีการสูญเสียพลังงานสูงประมาณ 20% (6-10W)
เกิดความร้อนสูส่ ภาพแวดล้อมสูง มีเสียงฮัม
มีค่าตัวประกอบกาลังต่า (PF = 0.27 – 0.52)
ใช้เวลาประมาณ 2-3 วินาทีจึงให้แสงสว่างและมีการ
กระเพื่อม
 มีการกระพริบเมื่อหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ หรือ สตาร์ทเตอร์
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ข้อดี

ข้อเสีย
เสื่อม ซึ่งนอกจากเปลืองไฟแล้ว ยังอาจทาให้เกิดไฟไหม้ได้

ตารางที่ 3-18 ข้อดี-ข้อเสีย ของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ข้อดี










ลดสูญเสียพลังงานประมาณ 20 %
ลดความร้อนสู่สภาพแวดล้อม และลดเสียงคราง
มีตัวประกอบกาลังสูง (โดยทั่วไป PF >0.96)
ให้แสงสว่างทันที และไม่มีการกระเพื่อม
มีวงจรควบคุมตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อผิดปกติ
ความเสื่อมของหลอดไฟลดลง อายุใช้งานนานขึ้น
ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงได้ และหรี่แสงได้
สามารถใช้กับหลอดไฟฟ้าได้ 3 – 4 หลอด
น้าหนักเบา และไม่ต้องใช้สตาร์ทเตอร์ภายนอก

ข้อเสีย





ราคาสูง และอายุใช้งานสั้น
มีข้อจากัดในการใช้งานในสถานที่มีอุณหภูมิสูง
มีฝุ่นละออง น้า ไอน้า หรือแรงดันไม่คงที่
มีข้อที่ต้อ งระมัดระวังในการเลือ กซื้อ และการเลื อกใช้ใ ห้
เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งาน

3.6.2

โคมไฟส่องสว่าง (Luminaries)
โคมไฟส่องสว่างเป็นอุปกรณ์ทาหน้าที่บังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟ ให้กระจายไปในทิศทางต่าง ๆ โคมไฟ
แต่ละชนิดจึงเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันไป การเลือกใช้โคมไฟจึงต้องพิจารณาปัจจัย ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพ
การใช้งาน และความต้องการในเรื่องความสวยงามไปพร้อม ๆ กันด้วย ลักษณะของโคมไฟที่มีใช้แพร่หลายในโรงงานและ
อาคารมีลักษณะดังต่อไปนี้
การแบ่งดวงโคมประเภทต่างๆ ดวงโคมที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้จะมีอยู่หลายประเภท หลายขนาด และมี
รูปร่างแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้งานของดวงโคมแต่ละประเภท แต่ละสถานที่ ดวง
โคมสามารถแยกประเภทได้ตามลักษณะการพิจารณา ดังนี้
พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม
พิจารณาตามลักษณะของการนาไปใช้งานของดวงโคม
พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟที่จะใช้กับดวงโคม
พิจารณาตามลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคม
3.6.2.1 พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคมเมื่อมีการติดตั้งดวงโคมผู้ออกแบบจะพิจารณา
ถึงลักษณะของสถานที่ที่จะติดตั้งดวงโคมว่าควรจะใช้ดวงโคมประเภทใด ซึ่งสามารถจาแนกประเภทของดวงโคมที่จะ
ติดตั้งกับสถานที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้
3.6.2.1.1 ดวงโคมสาหรับติดตั้งแบบห้อย หรือแขวนจากเพดานหรือคานลงมา มีลักษณะดังรูป
ที่ 3-20 (ก) และ (ข) ส่วนใหญ่แล้วดวงโคมประเภทนี้จะใช้สาหรับบริเวณที่มีความสูงจากพื้นงานถึงเพดานสูง
กว่าปกติ หรือเพื่อความสวยงามและให้ได้แสงสว่างพอเพียง
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(ก) ลักษณะดวงโคมของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบห้อ ยหรือ (ข) ลักษณะดวงโคมของหลอดอินแคนเดสเซนต์แบบ ห้อยหรือ
แขวน
แขวน
รูปที่ 3-20 ลักษณะของดวงโคมสาหรับติดตั้งแบบห้อยหรือแขวน
3.6.2.1.2 ดวงโคมสาหรับยึดติดกับเพดาน คือ ดวงโคมที่ติดตั้งให้ตัวดวงโคมยึดติดกับฝ้าหรือ
เพดานมีลักษณะดังรูปที่ 3-21 ส่วนใหญ่แล้วจะใช้สาหรับบริเวณที่มีความสูงจากพื้นงานถึงเพดานไม่สูงนัก
มักจะใช้ติดตั้งในสาหรับสานักงานหรือตามบ้านเรือน

รูปที่ 3-21 ลักษณะของดวงโคมสาหรับยึดติดกับฝ้าหรือเพดาน
3.6.2.1.3 ดวงโคมสาหรับยึดติดเข้าไปในเพดานหรือฝ้า คือ ดวงโคมที่ติดตั้งแล้วจะต้องยึดติด
ลึก เข้ าไปในส่ว นของเพดาน อาจจะมีส่ วนที่เ ป็ นฝาครอบพลาสติก ปิ ดหน้า ของดวงโคมหรือ เป็ น ตะแกรง
อลูมิเนียมปิดอยู่ด้านหน้า โดยอาจจะมีส่วนที่ยื่นจากเพดานหรือไม่มีก็ได้ มีลักษณะดังรูปที่ 3-22 ส่วนใหญ่แล้ว
จะใช้ สาหรั บบริเ วณที่มี ความสูงจากพื้นฐานถึงเพดานไม่สู งนัก เหมาะสาหรับจะติดตั้งในสานักงาน ตาม
ห้างสรรพสินค้า หรือห้องอาหาร เป็นต้น

รูปที่ 3-22 ลักษณะดวงโคมของหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดติดยึดเข้าไปในเพดานหรือฝ้า
3.6.2.2 พิจารณาตามลักษณะของการนาไปใช้งาน ชนิดของโคมไฟออกตามลักษณะการนาไปใช้งาน ดังรูป
ที่ 3-23 เช่น โคมไฟสาหรับงานอุตสาหกรรม โคมไฟสาหรับบ้าน โคมไฟประดับ โคมไฟถนน นอกจากนี้ยังมี โคมไฟที่
ออกแบบสาหรับงานพิเศษเฉพาะอย่าง เช่น โคมกันระเบิด ที่ใช้ในที่อาจติดไฟได้ง่าย โคมกันน้ากันฝุ่น เป็นต้น

รูปที่ 3-23 ลักษณะของดวงโคมตามลักษณะการนาไปใช้งานสาหรับไฟถนนบริเวณโรงงานที่มสี ารเคมี
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3.6.2.3 พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟ หลอดไฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีรูปร่าง ตลอดจนคุณลักษณะ
เฉพาะตัวเช่นกาลังไฟฟ้าที่ใช้ต่างกันออก ดังนั้นโคมไฟต้องถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลอด และความ
ปลอดภัยเมื่อนามาใช้งาน หากแบ่งโคมไฟตามประเภทของหลอดอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ โคมไฟที่
ใช้กับหลอดอินแคนเดสเซนต์ โคมไฟที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ และโคมไฟที่ใช้กับหลอด HID ดังรูปที่ 3-24

โคมไฟสาหรับหลอดอินแคนเดสเซนต์
โคมไฟสาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
โคมไฟสาหรับหลอดประเภท HID
รูปที่ 3-24 ลักษณะของดวงโคมที่พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟชนิดต่าง ๆ
3.6.2.4 พิจารณาตามลักษณะการกระจายแสงสว่างของดวงโคม
3.6.2.4.1 การกระจายกาลังการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคม ดวงโคมแต่ละประเภท
ที่ถูกสร้างขึ้นมาจะต้องมีการทดสอบหาค่าการกระจายกาลังการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมหรือ
หลอดไฟ (Candle Power Distribution) ซึ่งหมายถึงกราฟแสดงการกระจายแสงสว่างในหน่วยของกาลัง
เทียน โดยปกติแล้วหน้าที่โดยตรงของดวงโคมจะเป็นตัวควบคุมการกระจายแสงสว่างให้ไปตกลงบนพื้นที่ที่เรา
ต้ อ งการส่ อ งสว่ า ง และดวงโคมแต่ ล ะแบบแต่ ล ะชนิ ด จะมี ลั ก ษณะการกระจายแสงสว่ า งไม่ เ หมื อ นกั น
ซึ่งสามารถที่จะหารูปร่างลักษณะการกระจายกาลังการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมแต่ละดวงโคมนั้น
ณ มุมต่าง ๆ รอบดวงโคมโดยให้อยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน แล้วนามาบันทึกลงในกระดาษกราฟในระบบพิกัดเชิง
ขั้วระยะเดียวกัน (Polar Coordinate) อาจจะได้เส้นโค้งการกระจายกาลังการส่องสว่างของแสงสว่างของดวง
โคมออกมาดังรูป 3-25

รูปที่ 3-25 กราฟเส้นโค้งการกระจายความเข้มการส่องสว่างของดวงโคม
โดยปกติแล้วเส้นโค้งการกระจายกาลังการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมนี้จะมีลักษณะ ที่แตกต่างกัน
ออกไปอีกหลายแบบ แล้วแต่ชนิดของดวงโคมที่เรานามาทดสอบหรือแล้วแต่ชนิดของหลอดไฟที่มีรูปร่างแตกต่างกัน
ออกไป
ประโยชน์จากเส้นโค้งการกระจายกาลังการส่องของแสงสว่างของดวงโคมนี้คือ ทาให้ทราบถึงลักษณะการ
กระจายแสงสว่างที่ออกจากดวงโคมแบบต่า ง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ดวงโคมได้เหมาะสมกับประเภทของงาน และ
ค่าที่อ่านได้จากเส้นโค้งการกระจายกาลังการส่องสว่างของแสงสว่างของดวงโคมนี้เป็นค่าเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น
ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยทั่วพื้นที่บริเวณที่ต้องการคานวณ บางครั้งดวงโคมสองชุดอาจจะมีค่าปริมาณจานวนเส้นแรงของแสงสว่าง
รวมเท่ากัน แต่ก็ไม่จาเป็นที่ลักษณะของการกระจายแสงสว่างที่ออกจากดวงโคมจะต้องเหมือนกัน หรือบางครั้งโรงงาน
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ผู้ผลิตดวงโคมอาจจะจัดทาตารางแสดงค่าของการกระจายแสงสว่างที่มุมต่าง ๆ มาให้ ดัง รูปที่ 3-26 ทาให้สามารถ
คานวณหรือบอกได้ว่าดวงโคมที่เห็นอยู่นั้นเป็นดวงโคมที่มีการกระจายแสงสว่างแบบใด

รูปที่ 3-26 ข้อมูลการกระจายแสงของดวงโคมดาวน์ไลน์
3.6.2.4.2 ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมประเภทต่างๆ ดวงโคมที่สร้างขึ้นมามีลักษณะ
ของการกระจายแสงสว่างต่าง ๆ กันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของงานประเภทนั้น ๆ เมื่อมีการกระจาย
แสงสว่างออกเป็นหลาย ๆ ลักษณะ ก็จาเป็นจะต้องมีการจัดหมวดหมู่หรือจาแนกประเภทของการกระจายแสง
สว่างของดวงโคมนั้นออกไป โดยใช้หลักการของการกระจายแสงสว่างในแนวดิ่งของดวงโคม โดยพิจารณาจาก
อัตราส่วนของปริมาณพลักซ์การส่องสว่างที่พุ่งออกมาจากดวงโคมที่ลงสู่พื้นต่อปริมาณของแสงสว่างที่กระจาย
ออกจากดวงโคมขึ้นสู่เพดาน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของดวงโคมตามลักษณะของการกระจายแสงสว่างได้ 6
ชนิด คือ
1) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Direct Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็น
ดวงโคมที่มีการกระจายแสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 90 – 100 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่พื้น และส่วนที่
เหลือประมาณ 0 – 10 % จะกระจายแสงสว่างขึ้นสู่เพดาน ดังรูปที่ 3-27
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รูปที่ 3-27 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Direct Luminaire)
ดวงโคมประเภทนี้มีข้อดีอยู่ที่ว่า เราสามารถที่จะควบคุมทิศทางของการกระจายแสงสว่างให้
ไปตกลงพื้นงานที่ต้องการได้ง่าย แต่มีข้อควรระวังเวลาใช้ดวงโคมประเภทนี้คือ จะต้องจัดระยะห่างระหว่าง
ดวงโคมให้เหมาะสม มิฉะนั้นอาจจะทาให้เกิดเงาขึ้นได้ระหว่างจุดกึ่งกลางของดวงโคมที่ใช้ในการติดตั้งและอีก
ประการหนึ่ง ก็คือ ความแตกต่างระหว่างความจ้าของแสงสว่างที่สะท้อนออกจากตัวดวงโคมกับผนังเพดานจะ
มีมาก จะต้องทาการแก้ไขโดยอาจจะใช้วิธีทาสีเข้าช่วย หรือติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี เปอร์เซ็นต์ในการสะท้อน
แสงสว่างสูงเข้าช่วย
2) ดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง (Semi – direct Luminaire) ดวงโคม
ประเภทนี้เป็นดวงโคมที่มีการกระจายแสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 60 – 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดลงสู่พื้น
และที่เหลือ 10 – 40 % จะกระจายแสงสว่างขึ้นไปบนเพดาน ดังรูปที่ 3-28 ดวงโคมประเภทนี้มีข้อดีอยู่ที่มัน
สามารถลดความจ้าของแสงสว่างที่สะท้อนระหว่างดวงโคมและเพดานได้ดีกว่าแบบแรกและมีข้อควรระวังคือ
เมื่อติดตั้งดวงโคมประเภทนี้แล้วจะต้องจัดระยะห่างระหว่างดวงโคมให้เหมาะสม เพราะอาจจะทาให้เกิดเงาขึ้น
ได้ระหว่างจุดกึ่งกลางของดวงโคมที่ใช้ในการติดตั้ง

รูปที่ 3-28 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสว่างลงด้านล่าง
(Semi – direct Luminaire)
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3) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างรอบด้าน (General Diffuse Luminaire) ดวงโคม
ประเภทนี้เป็นดวงโคมที่มีการกระจายแสงสว่างไฟฟ้ารอบดวงโคมทุกทิศทาง คือ มีการกระจายแสงสว่างลงสู่พื้น
กระจายแสงสว่างขึ้นสู่เพดานและกระจายแสงสว่างตามแนวระดับของดวงโคมพอ ๆ กัน ดังรูปที่ 3-29 ดวงโคม
ประเภทนี้มีข้อดี คือ ค่าความจ้าของแสงสว่างจะสม่าเสมอกันทั่วทั้งห้องและดูสบายกว่าสองแบบแรก แต่มี
ข้อเสีย คือ ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์จะมีค่าต่ากว่าสองแบบแรก เพราะการควบคุมแสงสว่างให้ไปตกใน
บริเวณที่ต้องการได้ยากกว่า

รูปที่ 3-29 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างรอบด้าน
(General Diffuse Luminaire)
4) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบนและลงด้านล่าง (Direct – Indirect
Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้เป็นดวงโคมที่มีการกระจายแสงสว่างขึ้นสู่ เพดานและกระจายแสงสว่างลงสู่
พื้นเท่ากัน ไม่กระจายแสงสว่างสู่แนวระดับ ดัง รูปที่ 3-30 ดวงโคมประเภทนี้มีข้อดีคือ ค่าความจ้าของแสง
สว่างจะสม่าเสมอกันทั่วทั้ งห้องและดูสบายตาดีกว่า สองแบบแรก แต่ มีข้อเสีย คือ ค่า สัมประสิ ทธิ์การใช้
ประโยชน์มีค่าต่ากว่าสองแบบแรกและการควบคุมแสงสว่างให้ไปตกในบริเวณที่ต้องการทาได้ยากกว่า

รูปที่ 3-30 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบนและลงด้านล่าง
(Direct – Indirect Luminaire)
5) ดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบน (Semi – Indirect Luminaire) ดวง
โคมประเภทนี้เป็นดวงโคมที่มีการกระจายแสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 60 – 90 % ของแสงสว่างทั้งหมดขึ้นสู่
เพดาน และที่เหลือ 10 – 40 % กระจายแสงสว่างลงสู่พื้น ดังรูปที่ 3-31 ดวงโคมประเภทนี้มีข้อดีคือ สามารถ
ลดการแยงตาของแสงสว่างได้ดี เหมาะที่จะติดตั้งในบริเวณที่ไม่ต้องการให้มีการแยงตาของแสงสว่าง เนื่องจาก
ดวงโคมประเภทนี้มีการกระจายแสงสว่างส่วนใหญ่ขึ้นสู่เพดานมากกว่าลงบนพื้นงาน จึงดูเหมือนว่าเพดานจะ
ทาหน้าที่คล้ายแหล่งกาเนิดแสงสว่างขนาดใหญ่แหล่งหนึ่ง และจะสะท้อนแสงสว่างลงสู่พื้นงาน เมื่อเป็นเช่นนี้
ความสามารถในการสะท้อนแสงสว่างของเพดานจะต้องมีความสามารถในการสะท้อนแสงสว่างสูงมาก และค่า
ความจ้าของแสงสว่างที่สะท้อนแสงสว่างออกมาระหว่างเพดานกับดวงโคมจะต้องไม่แตกต่างกันมากนัก จึงจะ
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ทาให้ความจ้าของแสงสว่างที่สะท้อนแสงสว่างออกมาพอใกล้เคียงกัน และระยะห่างระหว่างดวงโคมกับเพดาน
จะต้องติดตั้งดวงโคมห่างจากเพดานพอสมควร

รูปที่ 3-31 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกึ่งกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบน (Semi – Indirect Luminaire)
6) ดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบน (Indirect Luminaire) ดวงโคมประเภทนี้
เป็นดวงโคมที่มีการกระจายแสงสว่างส่วนใหญ่ 90 – 100 % ขึ้นสู่เพดาน และที่เหลือ 0 – 10 % จะกระจาย
แสงสว่างลงสู่พื้น ดังรูปที่ 3-32 ดวงโคมประเภทนี้มีข้อดี คือ สามารถลดหรือควบคุมการแยงตาของแสงสว่าง
ได้ดีมากและความจ้าของแสงสว่างภายในห้องดูจะสม่าเสมอเกือบจะเท่ากันทั้งห้อง ข้อเสีย คือ การติ ดตั้ง
จะต้องติดตั้งดวงโคมให้อยู่ต่ากว่าเพดานอย่างพอเหมาะจึงจะทาให้แสงสว่างสะท้อนออกจากเพดานลงมาบน
พื้นได้สม่าเสมอ และดวงโคมประเภทนี้จะมีค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์น้อยที่สุดในบรรดาประเภทของ
ดวงโคมทั้งหมด

รูปที่ 3-32 ลักษณะของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมแบบกระจายแสงสว่างขึ้นด้านบน
(Indirect Luminaire)
3.6.2.4.3 ประสิทธิผลในการกระจายแสงของโคมไฟ ในการพิจารณาความประสิทธิผลการกระจายแสงของ
โคมนั้น สามารถพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์ของดวงโคม (Coefficient of Utilization: CU) ตาม
แนวทางของ Illumination Engineering Society, IES) หรือ พิจารณาจากค่าตัวประกอบการใช้ประโยชน์ (Utilization
factor, UF) ตามแนวทางของ CIE ซึ่งทั้งสองค่านี้มีความหมายเหมือนกันแสดงอัตราส่วนของฟลักซ์การส่องสว่างตกบน
พื้นที่งานต่อฟลักซ์แสงสว่างทั้งหมดที่ออกจากโคม
ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการกระจายแสงสว่างของดวงโคม สัดส่วนของห้อง ความ
สูงของห้อง การสะท้อนแสงสว่างของเพดาน การสะท้อนแสงสว่างของผนัง และการสะท้อนแสงสว่างของพื้นที่ที่ต้องการ
ส่องสว่าง โดยทั่วไปแล้วค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์นั้น โรงงานผู้ผลิตดวงโคมจะเป็นผู้จัดทาตารางค่าสัมประสิทธิ์การ
ใช้ประโยชน์กากับมาให้ และสามารถขอรายละเอียดจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายได้
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1) การหาสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์ของดวงโคม (CU) ด้วยวิธีลูเมนโซนัลคาวิตี (Zonal
Cavity) การหาสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์ ของดวงโคมด้วยวิธีลูเมนโซนัลคาวิตี เป็นการคานวณแสงสว่าง
ของสมาคมวิศวกรรมแสงสว่างสหรัฐอเมริกา (Illumination Engineering Society) หรือ IES เป็นการหา
อัตราส่วนคาวิตี รูปห้องที่ใช้ในการพิจารณาจะเป็นห้องสี่เหลี่ยม ซึ่งสามารถหาได้จากรูปที่ 3-33
อัตราส่วนคาวิตีห้อง (Room Cavity Ratio) หรือ RCR สามารถคานวณได้จาก

RCR 

 cc

w

5  h rc ( W  L )
WL
h cc
h rc

 fc

(3.3)

hcc คือ ความสูงคาวิตีเพดาน
hrc คือ ความสูงคาวิตหี ้อง
hfc คือ ความสูงคาวิตีพื้น
cc คือ ค่าการสะท้อนแสงเพดาน
w คือ ค่าการสะท้อนแสงผนัง
fc คือ ค่าการสะท้อนแสงพื้น
โดยปกติ hfc จะอยู่ระหว่าง 0.76-0.85 เมตร

h fc

รูปที่ 3-33 คาศัพท์เฉพาะทางแสงวิธีโซนัลคาวิตี
ตัวอย่างที่ 1 ห้องขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่ทางานสูงจากพื้น 0.85 เมตร ตามรูปที่ 3-34 โคมไฟ
แขวนจากเพดานลงมา 0.35 เมตร ถ้าค่าการสะท้อนแสงเพดาน (cc) 80% การสะท้อนแสงผนัง (w) 50% ค่าการสะท้อนแสง
พื้น (fc) 20% จงคานวณหาค่า RCR
วิธีทา 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%

รูปที่ 3-34 การหาค่า RCR และค่า CU
ตัวอย่างที่ 2 ห้องตามตัวอย่างที่ 1 เมื่อค่า RCR = 2 ถ้าค่าการสะท้อนแสงเพดาน (cc) 80% การสะท้อนแสงผนัง (w) 50%
ค่าการสะท้อนแสงพื้น (fc) 20% โดยเลือกดวงโคมที่มีการแสดงค่า CU ตามตาราง จะสามารถอ่านค่า CU ได้เท่ากับ 0.66

2) การหาสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์ของดวงโคม (CU) ด้วยวิธีลูเมน ดัชนีห้อง (room
index) ดังรูปที่ 3-35
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H

c

W คือ ความกว้างห้อง
L

H

w

คือ ความสูงห้อง

คือ ความยาวห้อง

MH คือ ความสูงของดวงโคม เหนือพื้นที่ทางาน

MH

c
พื้นที่ทางาน

f

w คือ ค่าการสะท้อนแสงผนัง
f

0.85 m

W
H

คือ ค่าการสะท้อนแสงเพดาน

- ค่าการสะท้อนแสงพื้น

L
W
H

รูปที่ 3-35 คาศัพท์เฉพาะของการหาดัชนีห้อง

ดังนั้นการพิจารณาหาค่าดัชนีของห้อง (Room index: K) สามารถคานวณได้สมการดังนี้เพื่อหาค่า CU ดังสมการที่ 3-4
K 

W L
MH (W  L)

(3-4)

จากสมการที่ 3.3 และ 3.4 จะเห็นว่า RCR และ K มีความสัมพันธ์กัน แสดงได้เป็น
( RCR )( K )  5

(3-5)

สาหรับรูปที่ 3-36 เป็นตัวอย่างข้อมูลดวงโคม เมื่อคานวนหาค่าดัชนีห้องก็สามารถนาไปหาค่า CU จากตาราง ซึ่งจะต้อง
ทราบค่าการสะท้อนแสงเพดาน (c ) การสะท้อนแสงผนัง (w) และการสะท้อนแสงพื้น (f) ซึ่งจากตัวอย่างในตารางจะเขียน
เปอร์เซนต์การสะท้อนเป็นสามค่าเช่น 851 จะหมายถึง การสะท้อนแสงเพดาน (c ) 80 % การสะท้อนแสงผนัง (w) 50 % ค่า
การสะท้อนแสงพื้น (f) 10 %

รูปที่ 3-36 ตัวอย่างตารางแสดงค่า Utilization factor ของโคมประเภทหนึ่ง
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ตัวอย่างที่ 3 ห้องขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่ทางานสูงจากพื้น 0.85 เมตร ตามรูปที่ 3-37 ถ้าค่าการ
สะท้อนแสงเพดาน (c ) 80 % การสะท้อนแสงผนัง (w) 50 % ค่าการสะท้อนแสงพื้น (f) 10 % จงคานวณหาค่า K
วิธีทา
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%

 w  50%

0.85 m
10
m

8m

รูปที่ 3-37 คาศัพท์เฉพาะของการหาดัชนีห้อง
ตัวอย่างที่ 4 ห้องตามตัวอย่างที่ 3 เมื่อค่า K = 2.5 ถ้าค่าการสะท้อนแสงเพดาน (c ) 80 % การสะท้อนแสงผนัง (w) 50 %
ค่าการสะท้อนแสงพื้น (f) 10 % โดยเลือกดวงโคมที่มีข้อมูลแสดงค่า Utilization factor ตามตาราง จงหาค่า CU
วิธีทา
จากตาราง เมื่อ K = 2.5 cc 80 % w 50 % fc 10 % (851) UF = 0.65

3.7

มาตรฐานระดับความส่องสว่าง

ค่าระดับความส่องสว่างเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งในการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน หาก
ผู้ออกแบบใช้ค่าความส่องสว่างสูงเกินความจาเป็นจะทาให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ แต่ในทางกลับกันหาก
ผู้ออกแบบใช้ค่าความส่องสว่างต่ากว่าที่ควรจะเป็น จะทาให้สภาพการมองเห็นลดลงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ
ในการทางานอีกด้วย ดังนั้นค่าความส่องสว่างจึงควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยได้จัดทา
ข้อแนะนาระดับความส่องสว่างสาหรับพื้นที่ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารไว้ โดยได้แบ่งประเภทของพื้นที่และกิจกรรมไว้
ทั้งหมด 31 ประเภทดังนี้ (มาตรฐานระดับความส่องสว่างสาหรับพื้นที่ต่าง ๆ แสดงไว้ในภาคผนวก ก. ท้ายบท)
1) พื้นที่ภายในอาคารทั่วไป
2) อาคารสานักงาน
3) ร้านค้าปลีก
4) ห้องอาหาร และโรงแรม
5) ห้องสมุด
6) อาคารสถาบันการศึกษา โรงเรียน
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พื้นที่จอดรถภายในอาคารทั่วไป
โรงพยาบาล
ร้านแต่งผม
พื้นที่สาหรับการแสดงและการบันเทิง
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมทาขนม เบเกอร์รี่
อุตสาหกรรมด้านการเกษตร ปศุสตั ว์
อุตสาหกรรมซีเมนต์ คอนกรีต และอิฐ
อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว
อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก ยาง
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ
อุตสาหกรรมเพชรพลอย
อุตสาหกรรมซัก อบ รีด
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ
อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
อุตสาหกรรมการพิมพ์
อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก
อุตสาหกรรมทอผ้า
อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และไม้
สนามบิน
วัด โบสถ์

วิธีการวัดค่าความส่องสว่างของพื้นที่ทางาน

ในการวัดค่าความส่องสว่าง (E) ของพื้นที่ทางานเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง เมื่อเราต้องการประหยัดพลังงาน เพราะ
เนื่องจากบางครั้งเราอาจละเลยว่าการเปลีย่ นอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ บัลลาสต์ โคมไฟ ซึ่งอาจสามารถลด
การใช้พลังงานได้จริง แต่ร ะดับความส่ องสว่างพื้ นที่ทางานอาจลดลงไปด้วย นั่นหมายถึ งอาจมีผลต่ อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานหรือใช้งานพื้นที่นั้น ๆ
การวัดค่าความส่องสว่างพื้นที่ทางาน ควรกระทาทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งควรวัดและตรวจสอบค่าความส่องสว่างให้เป็นตามมาตรฐานในแต่ละพื้นที่ดังภาคผนวก ก. โดยกาหนดเป็นขั้นตอน ดังนี้
ก) เลือกเครื่องมือวัด ควรเลือกเครื่องมือวัดที่มีย่านวัดที่เหมาะสม เช่น หากเราต้องการตรวจสอบความส่องสว่างใน
อาคาร ก็ควรใช้ลักซ์มิเตอร์ (Lux meter) ที่มีย่านสูงสุดมากกว่า 2000 Lux ขึ้นไป แต่ถ้าต้องการตรวจสอบระดับความส่องสว่าง
พื้นที่จากแสงธรรมชาติในอาคาร ควรเลือกครื่องวัดที่มีย่านสูงสุด 20,000 Lux ขึ้นไป และถ้าต้องการตรวจสอบระดับความส่อง
สว่างพื้นที่จากแสงธรรมชาติเวลากลางวันนอกอาคารควรเลือกเครือ่ งวัดที่มีย่านสูงสุด 100,000 Lux ขึน้ ไป และควรเลือกเครื่องที่มี
มาตรฐานรับรองด้วย
ข) กาหนดพื้นที่ห้องที่ต้องการวัด เช่น ตีตารางกาหนดพื้นที่ในห้องหรือบริเวณที่ต้องการวัดความส่องสว่างทุก ๆ 1
ตารางเมตร หรือถ้าพื้นที่ใหญ่มาก อาจกาหนด เป็นทุก ๆ 2 หรือ 5 ตารางเมตรก็ได้ ซึ่งถ้ายิ่งกาหนดจุดวัดมากเท่าใด ความ
ละเอียดก็จะสูงขึ้นตามด้วย ควรกาหนดจุดวัดอยู่ตาแหน่งกลางของพื้นที่ด้วย
ค) ตาแหน่งการตั้งเครื่องมือวัด เครื่องมือวัดความส่องสว่างเพื่อตรวจสอบค่าความส่องสว่างพื้นที่นั้น จะวัดความ
ส่องสว่างแนวระนาบหรือแนวนอนขนานไปกับพื้น และหงายเซนเซอร์รับแสงขึ้นด้านบน (เนื่องจากต้องการตรวจสอบแสงที่ตก
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กระทบลงพื้นที่ทางาน) และตั้งเครื่องวัดอยู่ระดับพื้นที่ทางานในห้องนั้น เช่น ถ้าทางานบนโต๊ะ (ความสูงโต๊ะมาตรฐาน 0.85 เมตร)
ก็ตั้งเครื่องวัดระดับโต๊ะทางาน และควรระวังเรื่องเงาของผู้ทาการวัด เนื่องจากบางครั้งอาจบังเงาแหล่งกาเนิดแสงที่เข้าสู่เซนเซอร์
รับแสง ดังนั้นเครื่องวัดบางรุ่นจะมีสายต่อแยกเซนเซอร์รับแสงแยกออกจากตัวเครื่องวัดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ง) จัดทาตารางบันทึกค่าจากการตรวจวัด ควรจัดทาตารางบันทึกค่า E ทุก ตาแหน่งต่าง ๆ ดังที่ได้กาหนดจุดวัด
ในพื้นที่ไว้
จ) คานวณค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (Average illuminance, EAV) เราสามารถหาค่าความส่องสว่างเฉลี่ย จาก
การนาค่าความส่องสว่างของจุด P แต่ละจุด ( E P ) หารด้วยจานวนจุดที่สนใจ (n) ดังสมการที่ 3-6 และสาหรับความสม่าเสมอ
ของแสง (U) หาจากความส่องสว่างต่าสุดจากจุด P ที่สนใจ ( E min ) ต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ย

E av 

 EP
n

(3.6)

ฉ) ตรวจสอบค่าความส่องสว่างเฉลี่ย เมื่อคานวณค่าความส่องสว่างเฉลี่ยเสร็จสิ้นแล้ว ทาการตรวจสอบค่าความ
ส่องสว่างเฉลี่ยเทียบกับตารางภาคผนวก ก ตามลักษณะพื้นที่ใช้งาน ค่าที่วัดได้ไม่ควรต่ากว่าค่ามาตรฐานหลังจากมีการปรับปรุง
ระบบแสงสว่างเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแล้ว
ช) ความสม่าเสมอของความส่องสว่าง (U) หาจากความส่องสว่างต่าสุดจากจุด P ที่สนใจ ( E min ) ต่อค่าความส่อง
สว่างเฉลี่ย ( E av ) ค่าความสม่าเสมอของความส่องสว่าง (U) ที่เหมาะสมสาหรับการส่องสว่างภายในอาคาร ควรมีค่าไม่น้อยกว่า
0.8

3.9

การคานวณความส่องสว่างแบบลูเมน (Lumen Method)

วิธี นี้เ หมาะสาหรับ การออกแบบระบบไฟฟ้า แสงสว่า งในบริ เ วณที่ ต้อ งการความสม่ าเสมอของแสงทั่ว ทั้ งพื้ น ที่เ ช่ น
สานักงาน สถาบันการศึกษา หรือโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งการคานวณแบบลูเมนนี้จะรวมผลของการสะท้อนแสงของเพดาน กาแพง
และพื้นด้วย ซึ่งสามารถคานวณได้จาก
E =
โดยที่
E
N

N  L  UF  MF
A

(3-7)

คือ
ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (lux)
คือ
จานวนโคม
L คือ ฟลักซ์การส่องสว่างของหลอดต่อโคม (lm)
MF คือ
ตัวประกอบการบารุงรักษา (Maintenance Factor)
UF
คือ
ตัวประกอบการใช้งานของโคม (Utilization Factor)
A
คือ
พื้นที่ (m2)
ค่าตัวประกอบการบารุงรักษา เป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับการบารุงรักษาหลอดไฟฟ้า หลอดไฟที่ไม่ได้ทาความสะอาดจะมีฝุ่น
ละอองมาเกาะ มีผลทาให้แสงที่ออกมาจากโคมมีปริมาณลดน้อยลง นอกจากนี้แล้ วปริมาณแสงที่ลดลงขึ้นอยู่กับความเสื่อมของ
หลอดไฟ (Lamp Lumen Depreciation: LLD) และเนื่องมาจากความสกปรกของ โคมไฟ (Luminaire Dirt Depreciation:
LDD) อีกด้วย ดังแสดงในรูปที่ 3-38
ความสกปรกของหลอดไฟและโคมไฟก่อให้เกิดการสูญเสียแสงอย่างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากความสกปรกเนื่องจากการ
สะสมของฝุ่นละอองบนหลอดไฟหรือบริเวณผิวหน้าของโคมไฟ โคมไฟที่มีลักษณะเปิดกว้างและติดตั้งอยู่บนที่สูงจะมีโอกาสเกิดการ
สะสมของฝุ่นละอองมากกว่าโคมไฟที่ติดตั้งในที่มีการระบายอากาศที่ดี ความสกปรกของห้องมีส่วนทาให้เกิดการสูญเสียทางแสงได้
เช่นกัน เนื่องจากฝุ่นละอองที่สะสมอยู่บนเพดานและผนังห้องจะทาให้ประสิทธิภาพของการสะท้อนแสงลดลง สาหรับความเสื่อม
ของหลอดไฟ มีสาเหตุมาจากการที่ความส่องสว่างที่ได้จากหลอดไฟทั้งหมดจะลดลงตามอายุการใช้งาน ซึ่งอัตราการลดลงจะขึ้นอยู่
กับชนิดของหลอดไฟ ค่าตัวประกอบการบารุงรักษาที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของห้องแสดงดังตารางที่ 3-19
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รูปที่ 3-38 การสูญเสียทางแสงอันเนื่องมาจากการเสื่อมของหลอดไฟและโคมไฟ
ตารางที่ 3-19 ตัวประกอบการบารุงรักษา
ประเภทของห้อง
สะอาด
ปานกลาง
สกปรก

ค่าตัวประกอบการบารุงรักษา
0.8
0.7
0.6

ตัวประกอบการใช้งานของโคม หมายถึงอัตราส่วนปริมาณแสงที่ออกมาจากดวงโคมและสะท้อนเพดาน กาแพง และพื้น
ก่อนจะตกลงมาที่ระนาบใช้งาน ต่อปริมาณแสงที่ออกจากหลอด โดยผู้ผลิตโคมจะเป็นผู้กาหนดค่าตัวประกอบการใช้งานของโคม
จากสมการที่ 3-7 สามารถหาจานวนของดวงโคมได้จาก
N =

EA
L  MF  UF

(3.8)

การที่จะประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จานวนดวงโคมที่คานวณได้ควรจะให้มีค่าน้อยที่สุด โดยที่ค่าความส่อง
สว่างเฉลี่ยยังคงได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้ ปัจจัยที่สามารถช่วยให้ดวงโคมมีจานวนที่ลดลงได้แก่
1) ใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
2) ใช้ดวงโคมที่มีประสิทธิภาพสูง
3) หมั่นทาความสะอาดตัวหลอดไฟ ดวงโคม เพดาน กาแพง และผนังของห้อง อย่างสม่าเสมอ

3.10 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.10.1 ข้อกาหนดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารควบคุมตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
กฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กาหนดเกณฑ์กาลังไฟฟ้าที่ใช้ในการส่องสว่างในอาคาร ในกรณีที่มีการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า ใน
อาคารโดยไม่รวมพื้นที่ที่จอดรถว่าจะต้องมีการออกแบบตามหลักและวิธีการที่ยอมรับได้ทางด้านวิศวกรรมให้ได้ระดับความส่อง
สว่างสาหรับงานแต่ละประเภทอย่างเพียงพอโดยที่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งสาหรับใช้ส่องสว่างภายในอาคารแต่ละประเภท จะต้องใช้
กาลังไฟฟ้าไม่เกินค่าที่กาหนดไว้ตามตารางที่ 3-20
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ตารางที่ 3-20

ค่ากาลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดสาหรับอาคารประเภทต่าง ๆ
ค่ากาลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด,
ประเภทอาคาร(1)
วัตต์/ตร.ม. (Wm-2) ของพื้นที่ใช้งาน
(ก) สานักงาน สถานศึกษา
14
(ข) โรงแรม โรงพยาบาล/ สถานพักฟื้น
12
(ค) ร้านค้าย่อย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
18
(2)
หรือซุปเปอร์สโตร์

หมายเหตุ
(1) สาหรับอาคารที่มีการใช้งานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แต่ละส่วนจะต้องใช้ค่าในตารางตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่ส่วน นั้น ๆ
(2) รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไปที่ใช้ในการโฆษณาเผยแพร่สินค้า ยกเว้นที่ใช้ในตู้กระจกแสดงสินค้าและที่ไม่ได้ติดตั้งอย่างถาวร

3.10.2

ข้อแนะนาของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารตามมาตรฐาน IES
ก) ออกแบบแสงสว่างให้เหมาะกับกิจกรรมการทางาน (แสงสว่างที่ชิ้นงาน, แสงสว่างโดยรอบที่ไม่ใช่พื้นที่
ทางาน) โดยการออกแบบให้ระดับแสงสว่างทั่ว ๆ ไปต่ากว่า ส่วนแสงสว่างที่พื้นที่ทางานจะสูงกว่า ทั้งนี้จะเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จาเป็นต้องทราบตาแหน่งพื้นที่ทางาน เพื่อที่จะจัดหาระดับแสงสว่างที่เหมาะสมที่ตาแหน่ง
ของพื้นที่ทางาน
ข) ออกแบบดวงโคมที่ให้มีประสิทธิภาพสูง ดวงโคมและระบบการออกแบบติดตั้ง ควรจะมีประสิทธิภาพ
สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยปราศจากแสงบาดตา
ค) ใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง (ค่าลูเมน/วัตต์สูง) ในบางครั้งการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าจะไม่ดูแค่ค่าลูเมน
ต่อวัตต์สูงเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะดูเพิ่มเติมถึงอายุการใช้งาน ราคา และสีแสงที่เปล่งออกมา สีของแสงก็มีความสาคัญ
เท่ากับปัจจัยอื่น ๆ เนื่องจากสีมีผลโดยตรงต่อจิตใจและพฤติกรรมมนุษย์ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานและอารมณ์
ง) ใช้ดวงโคมประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพของดวงโคม จะเป็นการเพิ่มสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ยังรวมถึงการทาความสะอาด และความสะดวกในการเปลี่ยนหลอดไฟ
จ) ใช้ดวงโคมที่ควบคุมความร้อน เพื่อลดความร้อนที่เกิดจากหลอดไฟ
ฉ) ใช้สีอ่อนกับอาคาร การดูดกลืนแสงสว่างอันเนื่องมาจากการสะท้อนแสงต่าจะเป็นการลดประสิทธิภาพ
แสงสว่าง จึงจาเป็นต้องใช้หลอดไฟเพิ่มขึ้น
ช) ใช้หลอดอินแคนเดสเซนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ถ้ามีความประสงค์ที่จะต้องใช้หลอดอินแคนเดสเซนต์
ควรเลือกใช้หลอดขนาดวัตต์สูง ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าและควรใช้คู่กับเครื่องหรี่ไฟ
ซ) ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้จะช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุน
ฌ) ควบคุมแสงบาดตาที่หน้าต่าง แสงบาดตาที่เข้าจากหน้าต่างมายังสายตาจะส่งผลต่อความสบายตาและ
ความสามารถในการมองเห็น อาจจะลดความสามารถในการทางานลง
ญ) แสงธรรมชาติ ประสิทธิผลของแสงธรรมชาติขึ้นอยู่กับการผสมระหว่างแสงธรรมชาติ
และ
แสงจากหลอดไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับออกแบบควบคุมแสงสว่างอย่างเหมาะสม
ฎ) การบารุงรักษา การบารุงรักษาดี จะใช้จานวนดวงโคมน้อยกว่า แต่ให้แสงสว่างเท่าเดิม
การ
บารุงรักษาจะรวมทั้งการเปลี่ยนหลอดไฟ และการทาความสะอาดดวงโคมตามกาหนด
ฏ) ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน และการบารุงรักษา การออกแบบแสงสว่างที่ดีและประหยัดผู้ออกแบบแสง
สว่างควรจะติดป้ายบอกวิธีใช้งานไว้ด้วย พลังงานจะสูญเปล่าถ้าผู้ใช้อาคารไม่รู้จักการบารุงรักษา

3.11 กรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1 การเลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยเน้นให้วัตต์ต่อตารางเมตรมีค่าต่า
2

สานักงานแห่งหนึ่งต้องการความส่องสว่าง 500 lux ขนาดห้อง 10 12 m ดังรูปที่ 3-39
มีเปอร์เซนต์การสะท้อนแสง 80/50/20% (cc /  w /  fc) ค่าMF 0.70
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RCR 

5h RC ( W  L )
WL

RCR 

5  1.65  (10  12 )
 1.5
10  12

hRC

1.65

2.5 m

พื้นที่ทำงำน
0.85 m

รูปที่ 3-39 ข้อมูลและขนาดห้อง 10x12 ตารางเมตร
ก) ถ้าเลือกใช้ดวงโคมธรรมดา
2600 lm

3  36 W

ดังรูปที่ 3.5 RCR = 1.5 หลอดธรรมดา 36 W ฟลักซ์แสงสว่าง

ตารางแสดงตัวอย่างข้อมูลโคมธรรมดา แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมอโนไดซ์ ประสิทธิภาพดวงโคม 68.9% เมื่อห้องมีเปอร์เซนต์การ
สะท้อนแสง 80/50/20% (cc /  w /  fc) RCR  1.5

3 36 W
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จากตาราง เมื่อค่า RCR = 1.5 ดังนั้น ค่า CU อยู่ระหว่าง
N

=
=

เลือกใช้

=

E

=
=

=

 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  2600 lm  3  0.70  0.70
 509 lux
10 m  12 m
E
W / m2 =
lm/W  CU  MF

509 lux
56 lm/W  0.70  0.70

 18.57 W / m 2

ข) ถ้าเลือกโคมประสิทธิภาพสูงและหลอดลูเมนสูง ฟลักซ์แสงสว่าง 3450 lm ใช้บัลลาสต์แบบธรรมดามีการ
สูญเสีย 10 W ต่อหลอด ประสิทธภาพ = 3450/46 =75 lm/W ตารางแสดงตัวอย่างข้อมูลโคม แผ่นสะท้อนแสง
อลู มิ เ นี ย มประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ประสิ ท ธิ ภ าพดวงโคม 80.51% เมื่ อ ห้ อ งมี เ ปอร์ เ ซนต์ ก ารสะท้ อ นแสง 80/50/20%
(  cc /  w /  fc ) RCR  1.5

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 อยู่ระหว่าง
N

=

 0.834  0.729 

 CU  0.82
2



E A
L  n  CU  MF
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=

500lux  10 m  12 m
 15 โคม
3450 lm  2  0.82  0.70

เลือกใช้

=

16 โคม

E

=
=

W / m2

=
=

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

75 lm/W  0.82  0.70

 12.27 W / m 2

ค) กรณีเลือกใช้โคมประสิทธิภาพสูง, หลอดลูเมนสูงและบัลลาสต์การสูญเสียต่า หลอดลูเมนสูง 36 W ฟลักซ์
แสงสว่าง 3450 lm บัลลาสต์การสูญเสียต่า จะมีการสูญเสีย 6 W ต่อหลอด

lm / W จะมีค่า 
2

ดังนั้น W / m 

3450 lm

(36  6)W
528 lux



3450 lm
42 W

82 lm / W  0.82  0.70

 82 lm / W

 11.22 W / m 2

ง) กรณีใช้โคมประสิทธิภาพสูง, หลอดลูเมนสูง และบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
หลอด 1 36 W ถ้าใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะมีกาลังไฟฟ้าอินพุทเท่ากับ 36 W

lm / W จะมีค่า  3450 lm  95 lm / W
36 W

2

ดังนั้น W / m 

528 lux

95 lm / W  0.82  0.70

 9.68 W / m 2

การคานวณค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุนเมื่อวัตต์ต่อตารางเมตรต่า
การวิเคราะห์จุดค้มทุนของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงตามรายการเปรียบเทียบตามตารางที่ 3-21 สามารถ
แสดงได้ดังต่อไปนี้
2
ตารางที่ 3-21 การเปรี ยบเที ย บการประหยัด พลังงานของสถานที่ ทางานขนาด 10 12 m เปอร์ เซนต์ก ารสะท้ อ นแสง
80/50/20% (cc /  w /  fc)
โคมทั่วไป

ข้อมูลเปรียบเทียบ
จานวนหลอดต่อโคม
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โคมประสิทธิภาพสูง

T 8  3  36W

T 8  2  36W

T 8  2  36W

3  36W

2  36W

2  36W
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โคมทั่วไป

ข้อมูลเปรียบเทียบ

โคมประสิทธิภาพสูง

T 8  3  36W

T 8  2  36W

T 8  2  36W

10 12

10 12

10 12

509

528

528

ธรรมดา

สูญเสียต่า

อิเล็กทรอนิกส์

10

6

0

ข้อมูลหลอดไฟ T8 ขนาด 36 W

ธรรมดา

ลูเมนสูง

ลูเมนสูง

ฟลักซ์แสงสว่างต่อหลอด (lm)

2600

3450

3450

3  2600  7800

2  3450  6900

2  3450  6900

36

36

36

กาลังไฟฟ้าอินพุตต่อหลอด (W)

10+36=46

6+36=42

36+0=36

กาลังไฟฟ้าหลอดต่อโคม (W)

3  36  108

2  36  72

2  36  72

กาลังไฟฟ้าอินพุตต่อโคม (W)

3  46  138

2  42  84

2  36  72

ประสิทธิภาพแสงสว่างหลอด (lm/W)

2600/36 = 56

3450/36 = 95

3450/36 = 107

ประสิทธิภาพแสงสว่างรวมบัลลาสต์ (lm/W)

2600/46 = 56

3450/42 = 82

3450/36 = 95

อายุการใช้งาน (h)

13,000

16,000

20,000

ข้อมูลหลอดไฟ T8 ขนาด 36 W

ธรรมดา

ลูเมนสูง

ลูเมนสูง

ความถูกต้องของสี (CRI)

77

85

85

ราคาหลอด (บาท)

41

55

55

3  41  123

2  55  110

110

ประสิทธิภาพดวงโคม (%)

68.9%

80.5%

80.5%

CU (%)

0.70

0.82

0.82

MF (%)

0.70

0.70

0.70

จานวนโคมทั้งหมด (โคม)
กาลังไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน
(วัตต์/ตารางเมตร)

16

16

16

18.57

11.22

9.68

ขนาดพื้นที่ใช้งาน

2

(m )

ความส่องสว่างที่ได้ (lux)
ข้อมูลบัลลาสต์
กาลังสูญเสียบัลลาสต์ (W)

ฟลักซ์แสงสว่างต่อโคม (lm)
กาลังไฟฟ้าหลอด (W)

ราคาหลอดต่อโคม (บาท)
ข้อมูลดวงโคม

คำไฟฟ้ ำ (บำท / ปี ) 

กำลังไฟฟ้ ำอินพุต ( W )  จำนวนโคม  ชัว่ โมงทำงำน คำไฟตอหน ่วย
1,000
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ก) โคมธรรมดา 3 x 36 W และบัลลาสต์ธรรมดา กาลังไฟฟ้าต่อโคม 138 วัตต์ 16 โคม ถ้าชั่วโมงทางาน 12
ชั่วโมงต่อวัน และทางาน 7 วันต่อสัปดาห์ และใน 1 ปี จะมี 52 สัปดาห์
=
ชั่วโมง/ปี
12  7  52  4368
 จานวนชั่วโมงทางานทั้งหมดต่อปี
ถ้าการไฟฟ้าคิดค่าไฟหน่วยละ
=
3
บาท

คำไฟฟ้ ำ (บำท / ปี ) 
 ใน 1 ปี ต้องเสียค่าไฟ

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

28,934

บาท

ข) โคมประสิทธิภาพสูงและบัลลาสต์การสูญเสียต่า

คำไฟฟ้ ำ (บำท / ปี ) 


ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี

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

28,934 – 17,612 = 11,322

บาท

ค) ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลอด T8 ธรรมดา เมื่อหมดอายุ เมื่อหลอด T8 ธรรมดา
3 36 W มีอายุการใช้งาน 13,000 ชั่วโมง และจานวนชั่วโมงทางาน 4368 ชั่วโมงต่อปี
อายุหลอด 13,000 ชั่วโมง , ถ้าราคาหลอด T8 ธรรมดา 41 บาท

คำใช้จำยเปลีย่ นหลอ ด (บำท / ปี ) 

คำใช้จำยเปลีย่ นหลอ ด (บำท / ปี ) 
 ค่าเปลี่ยนหลอดทั้งหมดต่อปี

จำนวนหลอดต ่อโคม จำนวนโคม  รำคำหลอด  ชัว่ โมง
อำยุหลอด
3 หลอด / โคม  16โคม  41 บำท 4 ,368 ชัว่ โมง

13,000 ชัว่ โมง
=

661

บาท/ปี

ง) ถ้ารวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลอด เมื่อหลอดหมดอายุ เป็นการรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งปี
= (28934+661)-(17612+480) = 29595-18092 = 11,503 บาท ดังตารางที่ 3.22
11,503
บาท
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประหยัดได้ =
จ) ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นโคมประสิทธิภาพสูง 2 x 36W เปลี่ยนบัลลาสต์เป็นชนิดการสูญเสียต่า และเปลี่ยนมา
ใช้หลอด T8 ลูเมนสูง
ถ้าราคาโคม/ชุด  1610 บาท

 16 1610  25,760 บำท
 ระยะเวลาคืนทุน  25760/11503  2.24 ปี (ดังตารางที่ 3.22)
 ราคาโคมทั้งหมด

ตารางที่ 3-22 การเปรียบเทียบเพื่อคานวณค่าใช้จ่าย และจุดคุ้มทุนของสถานที่ทางานขนาด 10 12 m
ข้อมูลเปรียบเทียบ
จานวนหลอดต่อโคม

โคมทั่วไป

2

โคมประสิทธิภาพสูง

T8 (3  36W)

T8 (2  36W)

T8 (2  36W)

3  36W

2  36W

2  36W

138

84

72

กาลังไฟฟ้าอินฟุตต่อโคม (W)
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โคมทั่วไป

โคมประสิทธิภาพสูง

T8 (3  36W)

T8 (2  36W)

T8 (2  36W)

41

55

55

บัลลาสต์

ธรรมดา

สูญเสียต่า

อิเล็กทรอนิกส์

อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)

13,000

16,000

20,000

16

16

16

กาลังไฟฟ้าอินพุตทั้งหมด (W)

138  16 = 2,208

84  16 = 1,344

72  16 = 1,152

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท/kWh)

3

3

3

ชั่วโมงการทางานต่อวัน

12

12

12

วันทางานต่อสัปดาห์

7

7

7

สัปดาห์ทางานต่อปี

52

52

52

จานวนชั่วโมงทางานทั้งหมดต่อปี

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

-

11,503

14,115

ราคาโคมและอุปกรณ์ต่อโคม

-

1,610

1,870

ราคารวมทั้งหมด (บาท)

-

25,760

29,920

ราคาหลอดไฟ (บาท)

การหาค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุน
จานวนโคม

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี (บาท)
ค่าเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดต่อปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (บาท)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประหยัดได้ (บาท)
เปลี่ยนโคมและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ (16 โคม)

บทสรุป
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างประกอบด้วย หลอดไฟ โคมไฟ และบัลลาสต์ ซึ่งมีหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละ
ประเภทมีความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกัน ซึ่งการเลือกใช้นั้น นอกจากจะคานึงถึงประสิทธิภาพพลังงาน ยังจาเป็นต้อง
คานึงถึงประสิทธิผลการส่องสว่าง กล่าวคือจาเป็นต้องมีความสว่างเพียงพอตามมาตรฐานสาหรับงานแต่ละประเภท การออกแบบที่
ดี การบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่าเสมอและการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติเพื่อการส่องสว่าง เป็นแนวทางใน
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่มีประสิทธิผล
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ตารางภาคผนวก ก ระดับความส่องสว่างสาหรับพื้นที่ทางานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารตามข้อแนะนาของสมาคมไฟฟ้า
แสงสว่างแห่งประเทศไทย
พื้นที่และประเภทกิจกรรม
ความส่องสว่าง (ลักซ์)
1. พื้นที่ภายในอาคารทั่วไป
1.1 โถงทางเข้าอาคาร
100
1.2 โถงนั่งพัก
200
1.3 พื้นที่ทางเดินภายในอาคาร
100
1.4 บันได บันไดเลื่อน ทางเลื่อน
150
1.5 พื้นที่ขนถ่ายสินค้าภายในอาคาร
150
1.6 ห้องอาหารทั่วไปภายในอาคาร
200
1.7 ห้องพักผ่อนทั่วไป
100
1.8 ห้องออกกาลังกาย
300
1.9 ห้องน้า ห้องสุขา ห้องรับฝากของ
200
1.10 ห้องปฐมพยาบาล
500
1.11 ห้องตรวจคนไข้ทั่วไป
500
1.12 ห้องอุปกรณ์ไฟฟ้า Switch gear
200
1.13 ห้องชุมสายโทรศัพท์ / ไปรษณีย์ / พัสดุ
500
1.14 ห้องเก็บของ
50
1.15 ห้องบรรจุหีบห่อ ขนถ่ายวัสดุ
300
1.16 ห้องควบคุม
200
2. อาคารสานักงาน
2.1 พื้นที่เก็บเอกสาร ถ่ายเอกสาร และพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจร
300
2.2 พื้นที่ที่มีการเขียน พิมพ์ อ่าน ใช้คอมพิวเตอร์และ data processing
500
2.3 พื้นที่ที่ใช้สาหรับเขียนแบบ
750
2.4 พื้นที่ทางานด้าน CAD(Computer Aid Design)
500
2.5 ห้องประชุม
300
2.6 พื้นที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ
300
2.7 ห้องเก็บเอกสารสาคัญ
200
3. ร้านค้าปลีก
3.1 พื้นที่ขาย (ขนาดเล็ก)
300
3.2 พื้นที่ขาย (ขนาดใหญ่)
500
3.3 พื้นที่เก็บเงิน /ห่อ บรรจุ
500
4. ห้องอาหารและโรงแรม
4.1 พื้นที่ต้อนรับ เคาน์เตอร์เก็บเงิน บริการของโรงแรม
300
4.2 ครัว
500
4.3 พื้นที่ภัตตาคาร ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง
200
4.4 ห้องอาหารแบบบริการตัวเอง
200
4.5 ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
300
4.6 ห้องจัดงานประชุม สัมมนา
500
4.7 พื้นที่ทางเดิน
100
5. ห้องสมุด
5.1 พื้นที่ชั้นวางหนังสือ
200
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พื้นที่และประเภทกิจกรรม

ความส่องสว่าง (ลักซ์)
500
500

5.2 พื้นที่อ่านหนังสือ
5.3 เคาน์เตอร์
6. อาคารสถาบันการศึกษา โรงเรียน
6.1 พื้นที่สาหรับการเรียนการศึกษาทั่วๆ ไป
6.2 พื้นที่สาหรับเรียนภาคค่า และการศึกษาผู้ใหญ่
6.3 ห้องบรรยาย
6.4 พื้นที่หน้ากระดานดา
6.5 พื้นที่โต๊ะสาธิตงาน
6.6 ห้องเรียนทางด้านศิลปะและหัตถกรรม
6.7 ห้องแสดงศิลปะในโรงเรียนสอนศิลปะ
6.8 ห้องเขียนแบบ
6.9 ห้องทดสอบและฝึกหัด
6.10 ห้องฝึกหัดทางดนตรี
6.11 ห้องฝึกหัดทางคอมพิวเตอร์
6.12 ห้องฝึกหัดทางด้านภาษา
6.13 ห้องเตรียมงานและฝึกหัดทั่วไป
6.14 ห้องพักนักเรียนทั่วไป
6.15 ห้องทางานครู อาจารย์
6.16 พื้นที่ออกกาลังกายในร่ม
7. พื้นที่จอดรถภายในอาคารทั่วไป
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 ทางเดินทั่วไปเวลากลางวัน
8.3 ทางเดินทั่วไปเวลากลางคืน
8.4 ห้องพักรักษาผู้ป่วยนอก
8.5 ห้องทางานแพทย์
8.6 ห้องพักแพทย์
พื้นที่ห้องพักผู้ป่วยใน :
8.7 พื้นที่ทั่วไป
8.8 แสงสว่างสาหรับการอ่านหนังสือ
8.9 พื้นที่ตรวจทั่วไปในห้องพักผู้ปว่ ย
8.10 พื้นที่ตรวจโรคและรักษาโรค
8.11 ความสว่างในเวลากลางคืน
8.12 ห้องน้าผู้ป่วย
8.13 พื้นที่ตรวจโรคทั่วไป
8.14 ห้องตรวจหูและตา

300
500
500
500
500
500
750
750
500
300
500
300
500
200
300
300
300
75
75
75
300
200
200
50
200
500
300
100
300
300
1000
5
200
500
1,000
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8.15 พื้นที่ตรวจสอบสายตาโดยการอ่านและดูแผ่นภาพทางสายตา
8.16 ห้องดูภาพจากจอภาพของเครื่อง Scanners
8.17 ห้องถ่ายเลือด/เครื่องรักษาไตเทียม
8.18 พื้นที่ตรวจรักษาโรคผิวหนัง
8.19 ห้องส่องกล้องตรวจอวัยวะภายในร่างกาย
8.20 ห้องเข้าเฝือก
8.21 ห้องจ่ายยา
8.22 ห้องสาหรับการรักษาโดยการนวดและแผ่รังสี
8.23 ห้องพักฟื้นก่อนและหลังผ่าตัด
8.24 ห้องผ่าตัด
8.25 พื้นที่ใต้โคมผ่าตัด
พื้นที่สาหรับห้องดูแลพิเศษ ICU ( Intensive Care Unit )
8.26 พื้นที่ทั่วไป
8.27 แสงสว่างใช้ในการตรวจทั่วไป
8.28 พื้นที่สาหรับการตรวจรักษา
8.29 ความสว่างสาหรับการเฝ้าไข้กลางคืน
พื้นที่ห้องทันตแพทย์
8.30 แสงสว่างโดยทั่วไป
8.31 แสงสว่าง ณ ตัวผู้ป่วย
8.32 ใต้ดวงโคมผ่าตัด
8.33 แสงสว่างสาหรับเปรียบเทียบ สีพื้น
8.34 พื้นที่ทดสอบและตรวจสอบสี
8.35 ห้องค่าเชื้อ
8.36 ห้องปลอดเชื้อ
8.37 ห้องชันสูตรพลิกศพ/ห้องเก็บศพ
8.38 โต๊ะชันสูตรพลิกศพ
9. ร้านแต่งผม
10. พื้นที่สาหรับการแสดงและการบันเทิง
10.1 โรงละคร พื้นที่แสดงคอนเสิร์ต
10.2 พื้นที่สาหรับงานแสดงทั่วไป
10.3 ห้องซ้อม ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
10.4 พิพิธภัณฑ์
11. อุตสาหกรรมอาหาร
11.1 พื้นที่สาหรับขบวนการผลิตทั่วๆ ไป
11.2 พื้นที่ล้าง คัดเลือกขนาดวัตถุดิบ ผสมวัตถุดิบ บรรจุหีบห่อ
11.3 พื้นที่สาหรับการตัดแยกชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ ผสมนมเนย โรงกรองสาหรับโรงงานน้าตาล

11.4 พื้นที่ตัดแยกผัก ผลไม้
11.5 พื้นที่ผลิตสาหรับผลิตอาหารสาเร็จรูป ห้องครัว
11.6 พื้นที่ผลิตบุหรี่
11.7 พื้นที่ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ เช่น แก้ว ขวด ห้องควบคุมคุณภาพ ห้องตกแต่ง
อาหาร
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500
50
500
500
300
500
300
300
500
1,000
จาเพาะ
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

300
500
500
500
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ความส่องสว่าง (ลักซ์)

11.8 ห้องทดสอบคุณภาพอาหาร
11.9 ห้องตรวจสอบสี
12. อุตสาหกรรมทาขนม เบเกอร์รี่
12.1 พื้นที่เตรียมส่วนผสม และอบขนม
12.2 พื้นที่ตกแต่งหน้าขนม
13. อุตสาหกรรมด้านการเกษตร ปศุสัตว์
13.1 ห้องขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์ เครื่องจักร
13.2 พื้นที่ปศุสัตว์ภายในตึก
13.3 พื้นที่รักษาสัตว์
13.4 พื้นที่เตรียมอาหารสัตว์ ทาความสะอาดสัตว์
14. อุตสาหกรรมซิเมนต์ คอนกรีต และ อิฐ
14.1 พื้นที่สาหรับทาการอบแห้งวัตถุดิบ
14.2 พื้นที่เตรียมและผสมวัตถุดิบ
14.3 พื้นที่ทางานของเครื่องจักรทั่วไป
15. อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว
15.1 พื้นที่สาหรับทาการอบแห้ง
15.2 พื้นที่เตรียมงาน และการปฏิบัติงานของ
15.3 เครื่องจักรทั่วไป
15.4 พื้นที่ขึ้นรูปชิ้นส่วน เคลือบเงา และ เป่าแก้ว
15.5 พื้นที่ขัดแต่งผิว และ แกะสลัก
15.6 พื้นที่ประดับตกแต่งชิ้นงาน
15.7 พื้นที่ขัดแต่งกระจกสาหรับแว่นตา เจียรนัย
15.8 พื้นที่งานเจียรนัยละเอียด
15.9 พื้นที่ผลิตเครื่องแก้วเทียม เพชร พลอยเทียม

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

16. อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก ยาง
16.1 พื้นที่การผลิตที่ไม่มีการสัญจร
16.2 พื้นที่การผลิตที่เข้าถึงค่อนข้างลาบาก
16.3 พื้นที่การผลิตที่มีคนประจาเกือบตลอดเวลา
16.4 ห้องทดสอบที่ต้องการความละเอียดสาหรับการอ่านมาตราวัด
16.5 สายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์
16.6 สายการผลิตยางรถยนต์
16.7 พื้นที่ตรวจสอบสี
16.8 ขั้นตอนตรวจสอบ ตัดเจาะ ขั้นสุดท้าย
17. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
17.1 พื้นที่ผลิตลวด สายไฟฟ้า
17.2 พื้นที่สาหรับการพันขดลวดขนาดใหญ่
17.3 พื้นที่สาหรับการพันขดลวดขนาดกลาง
17.4 พื้นที่สาหรับการพันขดลวดขนาดเล็ก
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50
150
300
500
500
500
1,000
750
300
300
500
750
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17.5 พื้นที่ชุบน้ายาเคลือบขดลวด
17.6 พื้นที่สาหรับการชุบเคลือบผิว
พื้นที่ประกอบชิ้นส่วน
17.6 ขนาดใหญ่ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า
17.7 ขนาดกลาง เช่น สวิตช์บอร์ด
17.8 ขนาดเล็ก เช่น เครื่องโทรศัพท์
17.9 ขนาดเล็กมากที่ต้องการความละเอียดมาก เช่น อุปกรณ์มาตรวัดต่างๆ
17.10 ห้องทดสอบทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการปรับแต่ง
18. อุตสาหกรรมหล่อ หลอม โลหะ
18.1 อุโมงค์ใต้พื้น
18.2 แท่น ขนถ่ายโลหะ
18.3 พื้นที่เตรียมพิมพ์ทรายสาหรับการหล่อ
18.4 พื้นที่ตกแต่งโลหะ
18.5 พื้นที่ผสมโลหะ
18.6 แท่นหล่อโลหะ
18.7 พื้นที่ถอดพิมพ์
18.8 พื้นที่เครื่องจักรหล่อโลหะ
18.9 พื้นที่หล่อด้วยมือ
18.10 พื้นที่หล่อโลหะด้วยพิมพ์
18.11 พื้นที่ทาแบบจาลอง
19. อุตสาหกรรมเพชรพลอย
19.1 พื้นที่คัดเลือกเพชรพลอย
19.2 พื้นที่ผลิตตัวเรือนเพชรพลอย
19.3 พื้นที่ผลิตนาฬิกาด้วยมือ
19.4 พื้นที่ผลิตนาฬิกาด้วยเครื่องจักร
20. อุตสาหกรรมซัก อบ รีด
20.1 พื้นที่ขนถ่าย คัดเลือกสินค้า
20.2 พื้นที่ซักแห้ง
20.3 พื้นที่ซัก อบ รีด
20.4 พื้นที่ตรวจเช็ค ซ่อมแซม
21. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
21.1 พื้นที่ขนถ่ายวัตถุดิบ
21.2 พื้นที่ลอกขัดหนัง
21.3 พื้นที่ตัดแต่ง เย็บ ขัดเงา เครื่องหนัง
21.4 พื้นที่คัดเลือกชิ้นส่วน
21.5 พื้นที่ย้อมสีหนัง
21.6 พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ
21.7 พื้นที่ตรวจสอบสี
21.8 พื้นที่ประกอบเครื่องหนัง
22. อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ
22.1 Open die forging
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300
300
300
500
750
1,000
1,500
50
100
200
200
200
200
200
200
300
300
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1,500
1,000
1,500
500
300
300
300
750
200
300
500
500
500
1,000
1,000
500
200
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22.2 Drop forging welding cold forming
22.3 งานเครื่องจักรที่ไม่ต้องการความละเอียด ค่าผิดพลาด > 0-1 มม.
22.4 งานเครื่องจักรที่ต้องการความละเอียด ค่าผิดพลาด < 0-1 มม.
22.5 พื้นที่ตรวจสอบ
22.6 พื้นที่รีด ดึงลวด ท่อ
22.7 พื้นที่งานแผ่นโลหะหนา > 5 มม.
22.8 พื้นที่งานแผ่นโลหะบาง < 5 มม.
22.9 พื้นที่งานสร้างแบบ พิมพ์ตดั เจาะ
พื้นที่ประกอบชิ้นส่วน :
22.10 ขนาดใหญ่
22.11 ขนาดกลาง
22.12 ขนาดเล็ก
22.13 ขนาดเล็ก และรายละเอียดมาก
22.14 พื้นที่ชุดสังกะสี
22.15 พื้นที่ตกแต่งพื้นผิว เคลือบสี
22.16 พื้นที่สร้างพิมพ์ปั๊ม ตัดเจาะสาหรับเครื่องจักร ขนาดเล็ก
23. อุตสาหกรรมกระดาษ
23.1 พื้นที่ปั่นเยื่อกระดาษ
23.2 พื้นทีผ่ ลิตกระดาษ
23.3 พื้นที่เข้าเล่ม เข้าปกทั่วไป พับ ตัดขอบ เย็บเล่ม
24. อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
24.1 พื้นที่เก็บเชื้อเพลิง
24.2 พื้นที่หม้อน้า
24.3 พื้นที่เครื่องจักร
24.4 พื้นที่อื่นๆ
24.5 ห้องควบคุม
25. อุตสาหกรรมการพิมพ์
25.1 พื้นที่ทั่วไปเช่น ตัด เคลือบ ปั๊มนูนบนกระดาษ
25.2 พื้นที่แท่นพิมพ์
25.3 พื้นที่ตกแต่งงานพิมพ์
25.4 พื้นที่ตรวจสอบสี
25.5 พื้นที่ตกแต่งเพลท
26. อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก
26.1 พื้นที่ที่คนไม่สามารถสัญจรไปมาได้
26.2 พื้นทีท่ ี่คนสัญจรไปมาไม่บ่อยนัก
26.3 พื้นที่ที่คนสัญจรไปมาตลอดเวลา
26.4 พื้นที่เก็บ SLAB
26.5 พื้นที่เตาหลอม
26.6 พื้นที่ขนถ่าย ตัด รีดเหล็ก
26.7 พื้นที่หรือแท่นควบคุมการผลิต
26.8 พื้นที่ทดสอบควบคุมคุณภาพ
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300
300
500
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
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200
50
200
300
300
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ตอนที่ 2 บทที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

พื้นที่และประเภทกิจกรรม
26.9 อุโมงค์ขนส่ง
27. อุตสาหกรรมทอผ้า
27.1 พื้นที่ทั่วไป
27.2 พื้นที่แต่ง ซัก รีด ดึงฝ้าย
27.3 พื้นที่ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า
27.4 พื้นที่เย็บ ถัก ปัก ละเอียด
27.5 พื้นที่ออกแบบลวดลาย
27.6 พื้นที่ย้อมผ้า
27.7 พื้นที่อบแห้ง
27.8 พื้นที่พิมพ์ผ้าด้วยเครื่องจักร
27.9 พื้นที่พับ แต่งขอบ ผ้า
27.10 พื้นที่ตรวจสอบสี คุณภาพผ้า
27.11 พื้นที่ซ่อมแซมผ้า
27.12 พื้นที่ตัดเย็บทั่วไป
28. อุตสาหกรรมรถยนต์
28.1 พื้นที่งานตัวถัง ประกอบรถยนต์
28.2 ห้องพ่นสี เคลือบสี ขัดเงา
28.3 พื้นที่ตกแต่งสี
28.4 พื้นที่ผลิตทางานใต้ท้องรถโดยคน
28.5 พื้นที่ตรวจเช็คครั้งสุดท้าย
29. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และไม้
29.1 ย้อมสีไม้ ผลิตไม้อัด
29.2 พื้นที่อบไอน้า
29.3 พื้นที่เลื่อย ตัด เจาะ
29.4 พื้นที่ประกอบชิ้นส่วนหลัก
29.5 พื้นที่ขัดเงา เคลือบสี ประกอบติดตั้งชิ้นส่วนตกแต่ง
29.6 พื้นที่ทางานการผลิตบนเครือ่ งจักรโดยคน
29.7 พื้นที่คัดเลือกชิ้นส่วน
29.8 พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ
30. สนามบิน
30.1 พื้นที่สาหรับผู้โดยสารขาเข้า ขาออก พื้นที่รับกระเป๋าเดินทาง บันไดเลื่อน ทางเลื่อน
พื้นที่ทั่วไป
30.2 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ตรวจเช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทาง
จุดตรวจผ่านศุลกากร
30.3 พื้นที่นั่งรอ
30.4 ห้องเก็บกระเป๋าเดินทาง
30.5 พื้นที่ควบคุมของเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย
30.6 หอควบคุมจราจรทางอากาศ
30.7 พื้นที่ทดสอบตรวจซ่อมอากาศยาน ทดสอบเครื่องยนต์ เครื่องวัดสาหรับอากาศยาน
พื้นที่ชานชาลาสถานีสาหรับผูโ้ ดยสาร
30.8 ขึ้นรถไฟ (ใต้ดิน)
30.9 พื้นที่ขายตั๋วโดยสาร
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ความส่องสว่าง (ลักซ์)
50
200
300
500
750
750
500
100
500
1,000
1,000
1,500
500
500
750
1,000
1,000
1,000
50
150
300
300
750
500
750
1,000
200
500
200
200
300
500
500
50
300
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พื้นที่และประเภทกิจกรรม

ความส่องสว่าง (ลักซ์)
200

30.10พื้นทีน่ ั่งรอ
31. วัด โบสถ์
31.1 พื้นที่โดยรอบ
31.2 ที่นั่ง แท่นบูชา แท่นยืน นั่งเทศน์
31.3 การส่องเน้น (พระพุทธรูป พระรูป)

100
300
750

ที่มา: TIEA – GD 003 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
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บทที่ 4
การอนุรักษ์พลังงานสาหรับมอเตอร์
(Energy conservation for motor)
ความสาคัญ

ประสิทธิภาพของมอเตอร์ขึ้นอยู่กับค่าของการสูญเสียที่เกิดขึ้นในตัวมอเตอร์ มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะต้องการ
กาลังไฟฟ้าป้อนเข้าน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่าที่ให้กาลังงานขาออกเท่ากัน หลายปีที่ผ่านมาทาง
ผู้ผลิตมอเตอร์ได้วิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงออกสู่ตลาด สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ประมาณ
25 - 30% ของการสูญเสียเดิม นอกจากประหยัดพลังงานแล้วมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยังมีข้อดีอื่น ๆ อีกคือ เกิดความร้อนจากการ
ทางานน้อยกว่า อายุการใช้งานของฉนวน และลูกปืนยาวนานขึ้น การสั่นสะเทือนน้อยกว่า มีเสียงรบกวนน้อย และค่าเพาเวอร์แฟก
เตอร์ดีขึ้น การติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วรอบในเครื่องปั๊มน้า พัดลม เครื่องอัดอากาศ (Air compressor) เป็นที่ยอมรับมานาน
แล้วว่า สามารถประหยัดพลังงานได้มาก การลดความเร็วรอบของปั๊มน้าลง 50 % จะทาให้อัตราการไหลลดลง 50 % ในขณะที่
ความดันลดลง 75 % และแรงม้าของต้นกาลัง (Break Horsepower, BHp) ลดลงมากถึง 87.5 % ตามทฤษฎีของ Affinity Laws

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

บอกชนิดและหลักการทางานของมอเตอร์ประเภทต่าง ๆ ได้
อธิบายเรื่องประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าได้
บอกความแตกต่างของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกับมอเตอร์มาตรฐานทั่วไปได้
เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้
บอกแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร์ได้

4.1

บทนา

4.2

ชนิดและหลักการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า(Motor) หมายถึงเป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกลมอเตอร์
ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ต้นกาลังและเป็นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบต่าง ๆ ในโรงงานและอาคาร
มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งประเภทของกระแสไฟฟ้าได้ 2 ชนิดคือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current motor)
และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor)
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือเรียกว่าดี.ซี มอเตอร์ อาจแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)

มอเตอร์แบบอนุขนานหรือเรียกว่าชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่าคอมเปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor)
ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรือเรียกว่า เอ.ซี มอเตอร์ สามารถแบ่งออกตามจานวนเฟสของกระแสไฟฟ้าได้ดังนี้
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรือเรียกว่า ซิงเกลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing phase motor) ซึ่ง
สามารถจาแนกย่อยได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่
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o สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split-phase motor) หรืออินดักชันมอเตอร์ (Induction motor) มอเตอร์
ชนิดนี้นิยมใช้งานมากในตู้เย็น เครื่องสู บน้าขนาดเล็ก เครื่องซักผ้า เป็นต้น มีขนาดแรงม้าขนาดตั้งแต่ 1/4
แรงม้า, 1/3 แรงม้า, 1/2 แรงม้า จะมีขนาดไม่เกิน1 แรงม้า
o คาปาซิเตอร ์มอเตอร์(Capacitor motor)
o รีพัลชั่นมอเตอร์(Repulsion motor)
o ยูนิเวอร์เวอร์แซลมอเตอร์(Universal motor)
o เชดเดดโพล มอเตอร์(Shaded-pole motor)
 มอเตอร์ไฟฟ้าสลับชนิด 3 เฟสหรือเรียกว่า ทรีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase motor)

4.3

ส่วนประกอบและหลักการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้า
4.3.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
4.3.1.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสปลิทเฟสมอเตอร์ (Split-phase motor)
 โรเตอร์ (Rotor)
โรเตอร์ทาด้วยแผ่นเหล็กบาง ๆ (Laminated) อัดซ้อน
กันเป็นแกนและมีเพลาร้อยทะลุเหล็กบางๆเพื่อยึดให้แน่นรอบโรเตอร์นี้
จะมีร่องไปตามทางยาวในร่องนี้จะมีทองแดงหรืออลูมิเนียมเส้นโต ๆ ฝัง
อยู่โดยรอบปลายของทองแดงหรืออลูมิเนียมนี้จะเชื่อมติดอยู่กับวงแหวน
ทองแดงหรืออลูมิเนี ยม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกรงกระรอกจึงเรียกชื่อว่า
โรเตอร์กรงกระรอก (Squirrel cage rotor)
 สเตเตอร์ (Stator)
สเตเตอร์ (Stator) หรือเรียกว่าโครงสร้างสนามแม่เหล็กซึ่ง
ประกอบด้วยแผ่นเหล็กบางๆ อัดแน่น มีร่องสาเร็จไว้ใส่ขดลวดเรียกว่ าช่อง
สลอต (slot) อัดเป็นปึกแผ่น อยู่ภายในกรอบโครง (Frame) ซึ่งเฟรมนั้นจะ
ทามาจากเหล็กหล่อ (Cast iron) หรือเหล็กเหนียว (Steel) ที่สเตเตอร์
ของสปลิ ทเฟสมอเตอร์จ ะมี ขดลวดพัน อยู่ 2 ชุด คื อ ขดรัน หรื อขดเมน
(Running Winding หรือ Main Winding) พันด้วยลวดเส้นใหญ่จานวน
รอบมากขดลวดรันนี้จะมีไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเริ่ม
สตาร์ทหรือทางานปกติ ขดลวดชุดที่สอง สาหรับเริ่มหมุนหรือขดสตาร์ต (Starting winding) พันด้วยลวดเส้น
เล็กและจานวนรอบน้อยกว่าขดรันขดลวดสตาร์ทจะต่ออนุกรมอยู่กับสวิตช์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแล้วจึงนาไป
ต่อขนานกับขดรัน
 ฝาครอบ
ฝาครอบของมอเตอร์ทั้งสองข้างส่วนใหญ่ทามาจากเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียวทั้งสองข้างจะถูก
ยึดด้วยสลักเกลียวให้แน่นและยังมีแบริ่งแบบตลับลูกปืน (Ball bearing) สาหรับรองเพลาในการหมุนของโรเตอร์
ให้ตรงแนวศูนย์กลางไม่เกิดการเสียดสีกับสเตเตอร์ และที่ฝาปิดอีกด้านหนึ่งจะมี ส่วนประกอบของสวิทช์แรง
เหวี่ยวหนีศูนย์กลางอยู่ในส่วนที่เป็นหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่

ฝาครอบปิดหัว-ท้ายของมอเตอร์
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สวิตช์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal switch)
สวิตช์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางนี้ทาหน้าที่ตัดวงจรสตาร์ทหรือบางที่เรียกว่าสวิทช์ตัดวงจรสตาร์ท
สวิตช์แรงเหวี่ยงนี้ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่วนดังนี้ คือส่วนที่อยู่กับที่(Stationary part)จะประกอบติดอยู่กับ
ฝาปิดหัวท้ายของมอเตอร์ซึ่งเป็นส่วนของหน้าสัมผัสหรือหน้าทองขาวอยู่ 2อันและส่วนที่หมุน(Rotating part)
ส่ ว นที่ ติ ด อยู่ กั บ เพลาของโรเตอร์ การท างานของสวิ ท ช์ ห นี ศู น ย์ ก ลางเมื อ ความเร็ ว รอบของมอเตอร์ ไ ด้
75 เปอร์เซ็นต์ ของความเร็วรอบสูงสุดของมอเตอร์จะทาให้สว่ นที่ติดอยู่กับแกนเพลาของโรเตอร์ผลักดันส่วนที่ติด
ตั้งอยู่กับฝาของมอเตอร์ทาให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกันตัดวงจรขดสตาร์อย่างอัตโนมัติ

สวิตช์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางส่วนเคลื่อนที่ได้

สวิตช์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางส่วนอยูก่ ับที่

การทางานอาศัยหลักการเหนี่ยวนาทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยที่ขดรันและขดสตาร์ทที่วางทามุมกัน 90 องศา ทางไฟฟ้า
เพื่อทาให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน (Rotating magnetic field)ไปเหนี่ยวนาให้เกิดกระแสไหลในขดลวดกรงกระรอก (Squirrel
cage winding) กระแสส่วนนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นไปผลักกับสนามแม่เหล็กที่สเตเตอร์เกิดเป็นแรงบิดที่โรเตอร์ให้หมุนไป
เมื่อโรเตอร์หมุนด้วยความเร็ว 75 เปอร์เซ็นต์ ของความเร็วสูงสุดสวิตช์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจะตัดขดลวดสตาร์ทออก จากวงจร
ขดลวดสตาร์ทจะทางานเฉพาะตอนสตาร์ทเท่านั้น ส่วนขดรันจะทางานตลอดตั้งแต่เริ่มเดินมอเตอร์จนหยุดหมุนเมื่อจะนามอเตอร์นี้
ไปใช้งานต้องให้หมุนตัวเปล่าก่อนแล้วจึงจะต่อโหลด
4.3.1.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับคาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor)
คาปาซิเตอร์มอเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสที่มีลักษณะคล้ายสปลิทเฟสมอเตอร์มาก
ต่างกันตรงที่มี คาปาซิเตอร์ เพิ่มขึ้นมาทาให้มอเตอร์แบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษกว่าสปลิทเฟสมอเตอร์คือมีแรงบิดขณะ
สตาร์ทสูงใช้กระแสขณะสตาร์ทน้อยมอเตอร์ชนิดนี้มีขนาดตั้งแต่ 1/20 แรงม้า ถึง10 แรงม้า มอเตอร์นี้นิยมใช้งาน
เกี่ยวกับ ปั๊มน้า เครื่องอัดลม ตู้แช่ ตู้เย็น
โครงสร้างของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เหมือนกับแบบสปลิทเฟสเกือบทุกอย่าง คือ
 โรเตอร์เป็นแบบกรงกระรอก
 สเตเตอร์ประกอบด้วยขดลวด 2 ชุด คือ ชุดสตาร์ทและชุดรัน
 ฝาปิดหัวท้ายประกอบด้วย ปลอกทองเหลือง (Bush) หรือตลับลูกปืน (Ball bearing) สาหรับ
รองรับเพลา
 คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์ (Capacitor or Condenser) โดยทั่วไปมี 3 ชนิด คือ 1. แบบ
กระดาษหรือPaper capacitor 2. แบบเติมน้ามันหรือ Oil -filled capacitor 3. แบบน้ายาไฟฟ้าหรือElectrolytic
capacitor

โรเตอร์แบบกรงกระรอก

สเตเตอร์ประกอบด้วยขดลวด2 ชุด คือ ชุดสตาร์ทและชุดรัน

ฝาปิดหัวท้าย

คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
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4.3.1.3 รีพัลชั่นมอเตอร์ (Repulsion motor)
โครงสร้างที่สาคัญของรีพัลชั่นมอเตอร์ประกอบไปด้วย 5 ส่วนสาคัญคือ
1. สเตเตอร์ (Stator)
2. โรเตอร์ (Rotor)
3. แปรงถ่านและซองแปรงถ่าน (Brush and Brush Holder)
4. ฝาปิดหัวท้าย (End Plate)
5. อุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Device)

สเตเตอร์ของรีพัลชั่นมอเตอร์จะมีขดลวดพันอยู่เพียงชุดเดียวเหมือนกับขดรันของสปลิทเฟสมอเตอร์

โรเตอร์ คือตัวหมุนของรีพัลชั่นมอเตอร์ มีขดลวดพันอยู่ในร่อง (Slots) และปลายของ
ขดลวดจะไปต่อตรงที่ขั้วคอมมิวเตเตอร์

แปรงถ่านและซองแปรงถ่าน แปรงถ่านทาจากแท่งคาร์บอนมีสองอันต่อด้วย
สายตัวนาถึงกันวางอยู่บนซองแปรงถ่านและมี สลิปริงกดเหมือนกับมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง
การทางานของมอเตอร์อาศัยสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นและอุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจะทาหน้าที่กดวงแหวนตัวนา
(Neck Lace) ให้ติดกับซี่คอมมิวเตเตอร์ เหมือนกับลัดวงจรคอมมิวเตเตอร์ การลัดซี่คอมมิวเตเตอร์นั้น เพื่อให้ขณะที่มอเตอร์
สตาร์ทไปแล้วที่ความเร็วประมาณ 75% ของความเร็วพิกัดของมอเตอร์อุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางนี้จ ะทางานโดยกดวง
แหวนตัวนาลัดซี่คอมมิวเตเตอร์ ทาให้มอเตอร์หมุนรันไปแบบอินดักชั่นเพราะขณะนี้โรเตอร์จะมีคุณสมบัติเหมือนโรเตอร์แบบกรง
กระรอก รีพัลชั่นมอเตอร์บางชนิดจะมีตัวยกแปรงถ่านออกจากคอมมิวเตเตอร์ ในขณะที่อุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางทางาน
อีกด้วย
4.3.1.4 ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กมีขนาดกาลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1/200 แรงม้าถึง 1/30 แรงม้า นาไปใช้ได้กับแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสตรงและใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส มอเตอร์ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือให้แรงบิด
เริ่มหมุนสูงนาไปปรับความเร็วได้ ทั้งปรับความเร็วได้ง่ายทั้งวงจรลดแรงดันและวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ นิยมนาไปใช้
เป็นตัวขับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องบดและผสมอาหาร มีดโกนหนวดไฟฟ้า เครื่องนวดไฟฟ้า มอเตอร์จักร
เย็บผ้า สว่านไฟฟ้า เป็นต้น
การทางานของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ จะอาศัยการที่ขดอาร์เมเจอร์และขดลวดสนาม แม่เหล็กที่ต่อ
อนุกรมกัน เมื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าจะเกิดขั้วแม่เหล็กขึ้นที่ตัวอาร์เมเจอร์ และที่ขั้วสนามแม่เหล็ก ทาให้เกิดแรงผลักกันทาให้
มอเตอร์หมุนไปได้
4.3.1.5 เชดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded pole motor)
เชดเดดโพลมอเตอร์เป็นมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส มีขนาดเล็กที่สุดมีแรงบิดเริ่มหมุนต่ามากนาไปใช้
งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ๆ เช่น ไดร์เป่าผม พัดลมขนาดเล็ก โครงสร้างของมอเตอร์ประกอบด้วย
1. ขดลวดสนามแม่เหล็ก จะพันอยู่รอบ ๆ แกนของตัวสเตเตอร์
2. โรเตอร์ (ตัวหมุน) มีลักษณะเป็นโรเตอร์ แบบกรงกระรอก
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3. สเตเตอร์ เป็นแผ่นเหล็กบางวางอัดซ้อนกัน บริเวณขั้วสนามแม่เหล็กแต่ละด้านแบ่ง 2 ส่วน ส่วนที่
เล็กกว่าจะมีวงแหวนทองแดงพันอยู่รอบ ๆ
4. วงแหวนทองแดง (Shaded Coil)
การทางานของเชดเดดโพลมอเตอร์จะอาศัย ขดลวดช่วยหมุนคือลวดทองแดงเส้นใหญ่ที่พันอยู่กั บ
ขั้วสนามแม่เหล็กเรียกว่าเชดเดด (Shaded Coil) หรือขดลวดช่วยหมุน (Auxiliary Winding) เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ
เข้าขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์จะเกิดเส้นแรงแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านโรเตอร์ของมอเตอร์และมีสนามแม่เหล็กส่ วนหนึ่งที่
ผ่าน ขดลวดเชดเดดทาให้เกิดแรงแม่เหล็กบิดเบี้ยวไป การบิดเบี้ยวไปนี้ทาให้เกิดแรงบิดหมุนขนาดเล็ก ทาให้มอเตอร์
หมุนได้
4.3.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส สามารถแบ่งออกตามโครงสร้างและหลักการทางานของมอเตอร์ได้ 2 แบบ
คือ
1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบอินดักชั่น (3 Phase Induction Motor)
2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบซิงโครนัส (3 Phase Synchronous Motor)
4.3.2.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบอินดักชั่น มอเตอร์ไฟสลับ 3 ที่มีคุณสมบัติที่ดี คือมีความเร็ว
รอบคงทีเ่ นื่องจากความเร็วรอบอินดักชันมอเตอร์ขึ้นอยูก่ ับความถี่ (Frequency) ของ
แหล่ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า กระแสสลั บ มี ร าคาถู ก โครงสร้ า งไม่ ซั บ ซ้ อ น สะดวกในการ
บารุงรักษาเพราะไม่มีคอมมิวเตเตอร์และแปรงถ่านเหมือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องควบคุมความเร็วแบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) สามารถควบคุม
ความเร็ว (Speed) ได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงความเร็วตามพิกั ดของมอเตอร์นิยมใช้กันมาก
เป็น ต้นก าลั งในโรงงานอุต สาหกรรม ขับเคลื่ อนลิ ฟท์ ขับ เคลื่ อนสายพานลาเลีย ง
ขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟ้า เช่น เครื่องไส เครื่องกลึงมอเตอร์อินดักชั่นมี 2 แบบ แบ่งตามลักษณะตัวหมุนคือ

อินดักชันมอเตอร์ที่มีโรเตอร์แบบกรงกระรอก (Squirrel Cage Induction Motor) อินดัก
ชันมอเตอร์แบบนี้ ตัวโรเตอร์จะมีโครงสร้างแบบกรงกระรอกเหมือนกับโรเตอร์ของสปลิทเฟสมอเตอร์
 อินดักชันมอเตอร์ที่มีโรเตอร์แบบขดลวด(Wound Rotor Induction Motors) อินดักชัน
มอเตอร์ชนิดนี้ตัวโรเตอร์จะทาจากเหล็กแผ่นบาง ๆ อัดซ้อนกันเป็นตัวทุ่นคล้าย ๆ อาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงมีร่องสาหรับวางขดลวดของตัวโรเตอร์เป็นขดลวด 3 ชุด สาหรับสร้างขัว้ แม่เหล็ก 3 เฟส เช่นกัน ปลาย
ของขดลวดทั้ง 3 ชุด ต่อกับสลิปริง (Slip Ring) จานวน 3 อัน สาหรับเป็นทางให้กระแสไฟฟ้าครบวงจรทั้ง 3 เฟส
การทางานของอินดักชันมอเตอร์เมื่อจ่ายไฟฟ้าสลับ 3 เฟส ให้ที่ขดลวดทั้ง 3 ของตัวสเตเตอร์จะเกิดสนามแม่เหล็ก
หมุ นรอบ ๆ ตั วสเตเตอร์ ท าให้ ตั วหมุ น(โรเตอร์ ) ได้ รั บการเหนี่ ยวน าท าให้ เกิ ดขั้ วแม่ เหล็ กที่ ตั วโรเตอร์
และขัว้ แม่เหล็กนี้จะพยายามดึงดูดกับสนามแม่เหล็กที่หมุนอยู่รอบ ๆ ทาให้มอเตอร์ของอินดักชันมอเตอร์หมุนไป
ได้ความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุนที่ตัวสเตเตอร์นี้จะคงที่ตามความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับ ดังนั้น โรเตอร์ของอิน
ดักชั่นของมอเตอร์จึงหมุนตามสนามหมุนดังกล่าวไปด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุน
4.3.2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบซิงโครนัส
ซิงโครนัสมอเตอร์เป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุด ที่ขนาดพิกัดของ
กาลังไฟฟ้าตั้งแต่ 150 kW (200 hp) จนถึง 15 MW (20,000 hp) มีความเร็วตั้งแต่
150 ถึง 1,800 RPM โครงสร้างของซิงโครนัสมอเตอร์ ที่สาคัญมี 2 ส่วนคือ
1. สเตเตอร์ (Stator) มีร่องสาหรับพันขดลวดจานวน 3 ชุด เฟส
ละ1 ชุด เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ให้กับสเตเตอร์จะเกิดสนามแม่เหล็กหมุน
ขึ้นเมื่อสนามแม่เหล็กหมุนอินดักชันมอเตอร์
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2. โรเตอร์ (Rotor) เป็นแบบขั้ วแม่เหล็กยื่น (Salient Poles)
และมีข ดลวดพั นข้าง ๆ ขั้วแม่เ หล็กยื่ นเหล่า นั้นขดลวดสนามแม่ เหล็กที่ พันรอบ
ขั้วแม่เหล็กยื่นต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงภายนอก เพื่อสร้างขั้วแม่เหล็กขึ้นที่ตัว
โรเตอร์
การทางานของซิงโครนัสมอเตอร์เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
ให้กับสเตเตอร์ของซิงโครนัสมอเตอร์จะเกิดสนามแม่เหล็กหมุนเนื่องจากตัวหมุน (โร
เตอร์) ของซิงโครนัสมอเตอร์เป็นแบบขั้วแม่เหล็กยื่น และมีขดลวดสนามแม่เหล็กพัน
อยู่รอบ ๆ โดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสภายนอก เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับโรเตอร์จะทาให้เกิดขั้วแม่เหล็กที่โรเตอร์
ขึ้นขั้วแม่เหล็กนี้จะเกาะตามการหมุนของสนามหมุนของสเตเตอร์ ทาให้มอเตอร์หมุนไปด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของ
สนามแม่เหล็กที่สเตเตอร์

4.4

ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า

ประสิทธิภาพของมอเตอร์ขึ้นอยู่กับค่าของการสูญเสียที่เกิดขึ้นในตัวมอเตอร์ โดยทั่ว ๆ ไปแล้วการสูญเสียในมอเตอร์จะ
มาจากการสูญเสียที่มีค่าคงที่ และการสูญเสียที่เปลี่ยนแปลงตามโหลดของมอเตอร์ ได้ดังนี้
ก.
การสูญเสียที่แกนเหล็ก (Core losses) เกิดจากพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ไหลอยู่ใน
แกนเหล็ก (Hysteresis losses) รวมทั้งการสูญเสียที่เกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหล็ก (Eddy current losses)
ข. การสูญเสียจากแรงลมที่ต้านทานการหมุนและแรงเสียดทาน (Windage and friction losses) เกิดจากแรงเสียด
ทานในตลับลูกปืน และแรงต้านของครีบระบายอากาศที่ตัวมอเตอร์ โดยรวมแล้วการสูญเสียที่แกนเหล็ก การสูญเสียจากแรงลม
และแรงเสียดทาน เป็นค่าการสูญเสียที่คงที่ และไม่ขึ้นกับโหลดของมอเตอร์เรียกโดยรวมว่า “ค่าการสูญเสียขณะที่มอเตอร์ไม่มี
โหลด” (No - Load losses)
ค. การสูญเสียที่สเตเตอร์ (Stator losses) จะอยู่ในรูปของความร้อนเกิดจากกระแสที่ไหลผ่านขดลวดที่มีความ
ต้านทานอยู่ภายใน
ง.
การสูญเสียที่โรเตอร์ (Rotor losses) อยู่ในรูปความร้อนเช่นเดียวกับสเตเตอร์ แต่เกิดที่ตัวนาในโรเตอร์
จ.
การสูญเสียจากภาระการใช้งาน (Stray losses) เป็นผลจากค่าการสูญเสียที่เกิดจากความถี่ในแกนเหล็กที่โรเตอร์
ค่ากระแสไหลวนในขดลวดที่สเตเตอร์ ค่าการสูญเสียจากค่ากระแสฮาร์มอนิกในตัวนาของโรเตอร์ขณะที่มีโหลดค่าสนามแม่เหล็ก
รั่วไหลที่เกิดจากกระแสโหลด ซึ่งการสูญเสียที่สเตเตอร์ โรเตอร์ และจากภาระการใช้งาน จะเพิ่มขึ้นตามขนาดของโหลดเรียก
โดยรวมว่า “ค่าความสูญเสียขณะมีโหลด” (Load losses)
ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์หาได้ดังนี้
ประสิทธิภาพ , %

=

746 X แรงม้าขาออก( HP )
กาลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์)

=

กาลังงานขาออก (วัตต์) X 100
กาลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์)

X 100

ค่าประสิทธิภาพอาจเขียนอยู่ในรูปที่แสดงค่ากาลังงานสูญเสียของมอเตอร์ด้วยก็ได้ ดังนี้
ประสิทธิภาพ , % =

กาลังงานขาออก(วัตต์)

X 100

กาลังงานขาออก(วัตต์) + กาลังงานสูญเสีย(วัตต์)

หรือ
ประสิทธิภาพ , % =

กาลังไฟฟ้าป้อนเข้า(วัตต์) – กาลังงานสูญเสีย (วัตต์)
กาลังงานขาออก(วัตต์)
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ปริมาณของกาลังไฟฟ้าป้อนเข้าที่ใช้ผลิตแรงม้าตามพิกัดนั้น จะต่างกันสาหรับมอเตอร์แต่ละตัว มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าจะต้องการกาลังงานป้อนเข้าน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพต่ากว่าที่ให้ขาออกเท่ากัน

4.5

ความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้
ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐานทั่วไป

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางผู้ผลิตมอเตอร์ได้วิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงออกสู่ตลาด โดยพยายาม
ให้มีราคาสูงขึ้นไม่มากมอเตอร์รุ่นใหม่นี้มีส่วนประกอบและลักษณะการทางานเหมือนมอเตอร์แบบเดิมแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดในการออกแบบใช้วัสดุที่ดีขึ้น และพิถีพิถันในกระบวนการผลิตมากขึ้นทาให้ประสิทธิภาพ
ของมอเตอร์สูงขึ้นประมาณ 2-4 % หรือสามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ประมาณ 25 - 30 % จากการสูญเสีย นอกจากประหยัด
พลังงานแล้ว มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยังมีข้อดีอื่น ๆ อีกคือ เกิดความร้อนจากการทางานน้อยกว่า อายุการใช้งานของฉนวน
และลูกปืนยาวนานขึ้นการสั่นสะเทือนน้อยกว่ามีเสียงรบกวนน้อยและค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ดีขึ้น
นับตั้งแต่วิกฤตการณ์พลังงานในทศวรรษที่ 70 บรรดาผู้ ผลิตมอเตอร์ได้ พัฒนามอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงโดยการน า
เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในมอเตอร์ดังนี้
1. ปรับปรุ งคุณภาพของแกนเหล็ ก มอเตอร์ทั่ว ๆ ไปใช้เหล็ กแผ่น ที่มีองค์ ประกอบของคาร์บอนต่า (Low-carbon
laminated steel) สาหรับทาตัวแกนเหล็กที่สเตเตอร์และโรเตอร์ ซึ่งแกนเหล็กดังกล่าวมีค่าการสูญเสียทางไฟฟ้าเทียบกับน้าหนัก
ประมาณ 6.6 วัตต์ต่อเหล็ก 1 กิโลกรัม ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะใช้แผ่นเหล็กซิลิกอนคุณภาพสูง (High grade silicon
steel) ซึ่งจะมีค่าการสูญเสียทางไฟฟ้าลดลงถึงครึ่งหนึ่งคือเหลือเพียงประมาณ 3.3 วัตต์ต่อเหล็ก 1 กิโลกรัม
2. แผ่นเหล็กที่บางขึ้น การลดความหนาของแผ่นเหล็กที่ใช้ทาแกนเหล็ก ทั้งในสเตเตอร์และโรเตอร์ จะช่วยลดก าร
สูญเสียที่เกิดจากกระแสไหลวนซึ่งเมื่อรวมกับการปรับปรุงฉนวนระหว่างแผ่นเหล็กแล้วจะช่วยลดค่าการสูญเสียที่เกิดจากกระแส
ไหลวนได้มากยิ่งขึ้น
3. เพิ่มปริมาณของตัวนา มอเตอร์รุ่นเก่า ๆ จะใช้ลวดทองแดง หรือลวดอะลูมิเนียมที่มีขนาดพอดีกับกระแสสูงสุดที่เกิด
จากโหลดของมอเตอร์ แต่มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะใช้ลวดทองแดงขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อลดค่าความต้านทานในขดลวดโดย
ขนาดของตัวนาจะใหญ่กว่าประมาณ 35 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์
4. ปรับปรุงการออกแบบร่องสล๊อต เพื่อที่จะรองรับกับขนาดขดลวดที่ใหญ่ขึ้นทาให้ต้องมีการปรับปรุงและออกแบบร่อง
สล็อตใหม่ รวมทั้งเพิ่มความยาวของแกนเหล็กที่สเตเตอร์ซึ่งแกนเหล็กที่ยาวขึ้นจะเป็นผลต่อค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ที่ดีขึ้นด้วย
5. ลดช่องว่างระหว่างสเตเตอร์และโรเตอร์ การลดช่องว่างที่เป็นทางเดินของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะทาให้สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าจากสเตเตอร์ที่วิ่งผ่านไปยังโรเตอร์มีค่าเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นมอเตอร์จะใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเพื่อที่จะสร้างแรงบิดเท่าเดิม
นอกจากนี้การเพิ่มความยาวของแกนเหล็กยังเป็นการเพิ่มปริมาณสนามแม่เหล็ก ที่จะเป็นผลทาให้เกิดผลแบบเดียวกันกับการลด
ช่องว่างระหว่างโรเตอร์กับสเตเตอร์
6. ปรั บ ปรุ ง ฉนวนที่ โ รเตอร์ ใ นมอเตอร์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ร่ อ งสล๊ อ ตที่ โ รเตอร์ จ ะได้ รั บ การตรวจสอบเป็ น อย่ า งดี
และเคลือบด้วยฉนวนที่สามารถทนความร้อนได้สูงซึ่งจะลดค่าการสูญเสียจากตัวนาที่ไม่เรียบร้อยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
ขณะที่ฝังตัวนาเข้าไว้ในโรเตอร์ ซึ่งโดยปกติแล้วตัวนาที่อยู่ที่โรเตอร์จะถูกออกแบบไว้ในลักษณะเฉี ยงกับแนวแกนของโรเตอร์
เพื่อที่จะลดเสียงรบกวนและแรงบิดที่ไม่สม่าเสมอในมอเตอร์ขนาดเล็ก
7. ออกแบบพัดลมใหม่เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมีอุณหภูมิในขณะที่ทางานต่ากว่ามอเตอร์ธรรมดาเป็นผล
ให้พัดลมที่ใช้ระบายความร้อนมีขนาดเล็กลงซึ่งเป็นการลดการสูญเสียจากแรงลมรวมถึงระดับเสียงของพัดลมในขณะทางานด้วย
มอเตอร์ทผี่ ลิตได้มาตรฐาน จะต้องได้รับการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศได้พัฒนามาตรฐานการทดสอบที่
สากลยอมรับ อาทิ มาตรฐาน CSA ของประเทศแคนาดา มาตรฐาน NEMA ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน IEC ของยุโรป
และมาตรฐาน JEC ของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งแต่ละมาตรฐานดังกล่าวนั้น อาจมีรายละเอียดในการทดสอบแตกต่างกัน ลักษณะ
ของกราฟแสดงประสิทธิภาพของมอเตอร์แสดงได้ดังรูปที่ 4-1 และ 4-2
วิธีการทดสอบตามมาตรฐานจะสามารถแสดงประสิทธิภาพของมอเตอร์ ซึ่งค่าประสิทธิภาพนั้นมี 2 ลักษณะ คือ ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน (Nominal) หรือค่ารับประกันต่าสุด (Guaranteed Minimum) ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้
 ค่าประสิทธิภาพมาตรฐาน เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากมอเตอร์แบบเดียวกันจานวนมากจากผู้ผลิตมอเตอร์แต่ละตัวอาจมี
ค่าประสิทธิภาพที่ต่างจากค่าเฉลี่ยนี้มาก
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 ค่าประสิทธิภาพรับประกันต่าสุด เป็นค่าที่ผู้ผลิตรับประกันว่ามอเตอร์ขนาดนั้นๆจะมีค่าประสิทธิ ภาพไม่น้อยกว่า
นั้นมาตรฐานระดับชาติส่วนใหญ่จะมีขีดกาหนดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและค่ารับประกันต่าสุดเอาไว้
ตารางที่ 4-1 แสดงความแตกต่างของค่าประสิทธิภาพมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพรับประกันต่าสุด ของมอเตอร์ที่มีพิกดั
ต่างกัน

รูปที่ 4-1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ
พิกัดมอเตอร์ของมอเตอร์อินดักชัน่
ชนิด 3 เฟส แบบกรงกระรอก

รูปที่ 4-2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ
เปอร์เซ็นต์การใช้งานมอเตอร์ของมอเตอร์
อินดักชั่น กรงกระรอก ชนิด 3 เฟส

ที่มา : Energy Conservation of Electrical Equipment

ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพมอเตอร์มาตรฐานกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
2 ขั้ว (3,000 รอบ/นาที)
ขนาดพิกัด
(แรงม้า)
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250

มอเตอร์
มาตรฐาน
80.0
82.5
82.5
85.5
85.5
86.5
87.5
87.5
88.5
88.5
90.2
91.0
91.7
91.7
91.7
93.0
93.5

มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง
84.0
86.5
87.5
88.5
89.5
89.5
90.2
90.2
91.0
91.7
92.4
92.4
93.0
94.1
94.1
94.5
95.0
4-8

4ขั้ว (1,500 รอบ/นาที)
มอเตอร์
มาตรฐาน
81.5
82.5
85.5
85.5
86.5
88.5
89.5
89.5
90.2
91.0
91.7
91.7
92.4
92.4
93.0
93.6
93.8

มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง
86.5
86.5
88.5
88.5
90.2
90.2
91.7
91.7
92.4
92.4
93.0
93.6
94.1
94.1
94.5
94.5
95.0
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2 ขั้ว (3,000 รอบ/นาที)

4ขั้ว (1,500 รอบ/นาที)

ขนาดพิกัด
มอเตอร์
มอเตอร์
มอเตอร์
มอเตอร์
(แรงม้า)
มาตรฐาน
ประสิทธิภาพสูง
มาตรฐาน
ประสิทธิภาพสูง
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 การอนุรักษ์พลังงานที่เกิดจากการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
ในปัจจุบันมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะมีราคาสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐานประมาณ 20% ราคาที่เพิ่มขึ้นนีจ้ ะกลับคืนมาในรูป
ของการประหยัดค่าพลังงาน จากการที่ประสิทธิภาพของมอเตอร์นนั้ สูงขึ้น การประหยัดค่าพลังงานสามารถคานวณได้ดังนี้ :ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

= ค่าไฟฟ้าโดยเฉลีย่ x กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ประหยัดได้

เมื่อ:
กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ประหยัด

=

กิโลวัตต์ที่ลดลง x ชั่วโมงการทางานตลอดปี

กิโลวัตต์ที่ลดลง =

ภาระกิโลวัตต์ x (

100
_
ประสิทธิภาพ
มอเตอร์มาตรฐาน

100
)
ประสิทธิภาพ
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

การคานวณความคุ้มค่าการลงทุนใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงโดยทั่วไปจะดูจากระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น หากเป็นการซื้อ
มอเตอร์ใหม่ ระยะคืนทุนเบื้องต้น คือ อัตราส่วนระหว่างราคาที่เพิ่มขึ้นของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกับค่าพลังงานที่ประหยัดได้
ระยะคืนทุนเบื้องต้น =

ราคาที่เพิ่มขึ้น*
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

=

ราคาของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง - ราคามอเตอร์มาตรฐาน
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

ที่มา : Energy Conservation of Electrical Equipment
หมายเหตุ : * ใช้เมื่อซื้อมอเตอร์ใหม่เท่านั้น

ตัวอย่างที่ 4.1 ข้อมูลมอเตอร์มาตรฐานและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแสดงโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
ข้อมูล : ขนาดมอเตอร์
= 45
กิโลวัตต์
ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน
= 91.5%
(ที่ 75% ของภาระเต็มกาลัง)
ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง = 93.9%
(ที่ 75% ของภาระเต็มกาลัง)
ราคาที่สูงกว่าของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
= 10,000
บาท
ชั่วโมงการใช้งาน
= 2,000
ชั่วโมงต่อปี
ค่าไฟฟ้าโดยเฉลีย่
= 1.1
บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง
จงคานวณผลการประหยัดพลังงานและระยะเวลาในการคืนทุนอย่างง่าย เมื่อซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเครื่องใหม่มาใช้
แทนมอเตอร์มาตรฐาน ถ้าหากขนาดของมอเตอร์ที่ต้องใช้นั้นเท่ากับ 45 กิโลวัตต์
การคานวณ :
กิโลวัตต์ที่ลดลง
= 45 กิโลวัตต์ x (100/91.5 - 100/93.9) x 0.75
= 0.95 กิโลวัตต์
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กิโลวัตต์ที่ประหยัดได้

= 0.95 กิโลวัตต์ x 2000 ชั่วโมง
= 1,900 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้
= 1,900 กิโลวัตต์ชั่วโมง x 1.1 บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง
= 2,090 บาท
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้ตลอดอายุการใช้งาน= 41,800 บาท ในเวลา 20 ปี
10,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุนแบบเชิงเดียว
=
2,090 บาท
= 5 ปี
ตัวอย่างที่ 4.2 พิจารณาถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 1 % เช่นจาก 94 % เป็น 95 % ของมอเตอร์ขนาด 500 แรงม้า ทางานที่
80 % ของพิกัดกาลังจะทาให้มอเตอร์กินกาลังไฟฟ้าลดลงเท่าใด
การคานวณ :
กาลังไฟฟ้า ที่มอเตอร์ประสิทธิภาพ 94 % ต้องการ
=

0.746 x 500 x

=
317.45
กาลังไฟฟ้า ที่มอเตอร์ประสิทธิภาพ 95 % ต้องการ
=

0.746 x 500 x

=

314.11

0.8
0.94

kW

0.8
0.95

kW

โดยกาหนดให้ 746 W เท่ากับ 1 แรงม้า
ดังนัน้ มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ 95% จะกินกาลังไฟฟ้าน้อยกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ 94% เป็น
จานวนเท่ากับ
kW
317.45  314.11 =
3.34
ถ้ามอเตอร์ทางานในลักษณะที่ต่อเนื่องทุกวัน ๆ ละ 24 ชั่วโมง ตลอดปีประมาณ 365 x 24 = 8,760 ชั่วโมง
แต่ถ้ามอเตอร์ทางานในลักษณะที่ต่อเนื่องเป็นช่วง ๆ ซึ่งชั่วโมงการทางานจะลดลง เช่น ประมาณ 6,000 ชั่วโมงใน 1 ปี
และคิดค่าไฟฟ้าที่ 3 บาท ต่อ kWh ก็จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้จากค่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 1 % ได้เท่ากับ
=
3.34 x 6,000 x 3
=
60,120
บาทต่อปี
ซึ่งในการใช้งานจริง ๆ นั้น นอกจากค่ากาลังไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการต้องชาระแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องชาระ
ค่าพลังไฟฟ้า (Demand) ให้กับทางการไฟฟ้าด้วย ดังนั้นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ จะมีค่ามากกว่าตัวเลขที่คานวณได้
ต้นทุนจากการบารุงรักษาโดยทั่วไปแล้ว มาจากความเสียหายของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นที่มีสาเหตุมาจากตลับลูกปืน
แม้ว่าในปัจจุบันนี้ จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และทานายสภาพของตลับลูกปืน เพื่อที่จะได้ทาการ
บารุงรักษาก่อนที่มอเตอร์จะเกิดความเสียหายที่รุนแรงขึ้น แต่การใช้อุปกรณ์เหล่านั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของความ
เสียหาย
สาเหตุของความเสียหายของตลับลูกปืน ไม่ได้เกิ ดจากการขาดการบารุงรักษาเท่านั้น อุณหภูมิของมอเตอร์
ในขณะทางาน ก็เป็นองค์ประกอบอีกอันหนึ่ง ที่ทาให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนลดลง อุณหภูมิของมอเตอร์ในขณะ
ทางาน เป็นผลมาจากอุณหภูมิภายนอก และอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในตัวมอเตอร์เอง ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ควบคุมอุณหภูมิ
ภายนอกของมอเตอร์ แต่จะเลือกใช้มอเตอร์ที่มีอุณหภูมิขณะทางานต่าแทน
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเองมีอุณหภูมิของมอเตอร์ในขณะทางานที่ต่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์ธ รรมดาทั่วไปใน
การรั บ โหลดขนาดต่ า ง ๆ กั น และมอเตอร์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งยั งใช้ ต ลั บ ลู ก ปื น ที่ มี คุ ณ ภาพสู งอี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น มอเตอร์
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ประสิทธิภาพสูงโดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายจากการบารุงรักษาที่ต่า เนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และประสิทธิภาพ
สูงกว่า
เทคโนโลยีใหม่ของมอเตอร์นี้ ทาให้ได้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม
โดยมีข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตยืนยันว่ามอเตอร์ที่เสียหายในช่วงระยะเวลาการรับประกันลดลงเนื่องจากค่าการสูญเสียทาง
ไฟฟ้าที่ลดลงทาให้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสามารถทนความร้อนได้ดีกว่ามอเตอร์ธรรมดา
มีรายงานผลการตรวจสอบการใช้มอเตอร์ว่าอุณหภูมิที่เ พิ่มขึ้นของตลับลูกปืนของมอเตอร์ เหนี่ยวนาแบบกรง
กระรอก ชนิดระบายความร้อนด้วยตัวเอง (Total enclosed fan cool motor) จะเพิ่มขึ้นประมาณ 50 % ถึง 75 %
ของอุณหภูมิที่ขดลวด และการออกแบบของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จะเพิ่มอายุการใช้งานของสารหล่อลื่นในตลับลูกปืน
ขึ้นอีกถึง 200% เทียบกับมอเตอร์ธรรมดาทั่ว ๆ ไปอายุการใช้งานของสารหล่อลื่นที่ยาวนานขึ้นจะเป็น ผลให้ความทนทาน
ของตลับลูกปืนและมอเตอร์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
จากข้อมูลที่กล่าวมา สรุปได้ว่า อุณหภูมิของขดลวด เป็นตัวแปรสาคัญสาหรับอายุการใช้งานของตลับลูกปืน
การลดอุณหภูมิของขดลวดเท่ากับเป็นการเพิ่มอายุการใช้งานของตลับลูกปืนและมอเตอร์
แม้ว่าตลับลูกปืนจะเป็นสาเหตุหลักของความเสียหายของมอเตอร์ แต่องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ความเสียหาย
ทางกล (Mechanical damage) สภาพแวดล้อมที่มอเตอร์ติดตั้งอยู่ และการติดตั้ง (Alignment) ยังคงเป็นองค์ประกอบ
สาคัญที่ทาให้มอเตอร์เสียหายได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงอายุการใช้งานของมอเตอร์จะต้องนาเอาตัวแปรอื่น ๆ มาวิ เคราะห์
ด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ถึงแม้ว่าจะมีราคาที่สูงกว่ามอเตอร์ธรรมดา แต่อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานเมื่อใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะต่ากว่าเมื่อใช้มอเตอร์ทั่ว ๆ ไป เพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงขอ
ยกตัวอย่างให้เห็น ได้ดังนี้
การตั ด สิ น ใจที่ แ ตกต่ า งกั น ในการซื้ อ รถยนต์ แ ละมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ความแตกต่ า งระหว่ า งการซื้ อ รถยนต์
และมอเตอร์ไฟฟ้า จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างขององค์ประกอบที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว
ในการซื้อรถยนต์ผู้ซื้อมักจะคิดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา และนาไปเป็นองค์ประกอบในการ
ตัดสินใจซื้อด้วยเสมอ และในบางครั้งองค์ประกอบเหล่านี้ คือตัวแปรสาคัญที่ผู้ซื้อตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
ในทางกลับกันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เวลาเลือกซื้อมอเตอร์ มักจะตัดสินใจจากราคาของมอเตอร์มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการใช้งานของมอเตอร์
พิจารณาต้นทุนการดาเนินงาน เนื่องจากมูลค่าที่สูงของค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาของมอเตอร์
ผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อจึงควรที่จะใช้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ด้วยราคาที่สูงก ว่าของ
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับมอเตอร์ธรรมดาทั่วไปจะชดเชยได้จากค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาที่ต่า
กว่า ดังนั้นการพิจารณาต้นทุนการดาเนินงานทั้งหมด จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการผลิตที่ต่าลง
ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ จากการออกแบบที่ดีกว่า และการใช้วัสดุคุณภาพสูง ทาให้มอเตอร์ไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูงมีราคาสูงกว่ามอเตอร์ธรรมดาทั่วไปประมาณ 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยทั่วไปแล้ว ราคาซื้อที่เพิ่มขึ้นจะถูก
ชดเชย และคืนทุนในระยะเวลาที่สั้นซึ่งมาจากค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ การคิดความคุ้มค่าในการลงทุนในทางเศรษฐศาสตร์
สามารถประเมินได้จากการประหยัดไฟฟ้าใน 1 ปี เทียบกับมูลค่าของมอเตอร์ที่สูงขึ้น
หลังจากระยะของการคืนทุนแล้วจานวนเงินที่ประหยัดได้ในแต่ละปีจะเป็นผลให้ต้นทุนในการผลิตของ
ผู้ประกอบการลดลง ดังนั้นการเปลี่ยนมอเตอร์ที่หมดอายุ ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง หรือใช้ต้นทุนในการดาเนินงานเป็น
ตัวแปรร่วมในการตัดสินใจในการซื้อมอเตอร์ จะทาให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมต่อสภาวะตลาดที่ผู้ บริโภคได้ตื่นตัวเป็น
อย่างมากเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงของผู้ประกอบการเป็นผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้า
ต่อสิ่งแวดล้ อม หรือมลภาวะที่เกิด จากปฏิ กิริยาเผาไหม้เชื้อเพลิงชีว ภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้าลดลงด้วย ดังนั้ น
ผู้ประกอบการที่รักษาสภาพแวดล้อมย่อมเข้า ไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ดีกว่า ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของผู้ประกอบการ
นอกเหนือจากการประหยัดค่าไฟฟ้า
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หลักการพิจารณาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ
(1)

การพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
การเลือกซื้อหรือเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ควรพิจารณาเมื่อเครื่องที่ใช้อยู่เดิมชารุด
ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้
 หากมอเตอร์ทมี่ ีอาการเสียที่มีขนาดต่ากว่า 10 kW ให้เปลี่ยนได้เลย
 หากมอเตอร์ทมี่ ีอาการเสียที่มีขนาดมากกว่า 10 kW สามารถไปพันขดลวดได้ใหม่ประมาณ 1 – 2 ครั้ง
เพราะหากเกินกว่านี้ราคาค่าซ่อมจะสูงกว่าการซื้อเครื่องใหม่
 ให้เลือกเปลี่ยนจากมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีชั่วโมงการทางานสูง
 มอเตอร์ทมี่ ีอายุการใช้งานเกินกว่า 15 ปี ให้เปลี่ยนได้ทันที
(2) เมื่อไรจึงจะใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
ควรพิจารณาการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ :
 ควรซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสาหรับโรงงานใหม่
- เมื่อมีการซื้อมอเตอร์ใหม่มักจะมีคา่ ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (ซึ่งเรียกว่า Price Premium) : ราคามอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง - ราคามอเตอร์มาตรฐาน ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มเติม แต่การใช้มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูงยังคงเป็นที่น่าสนใจในการลงทุน
 ควรซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการนามอเตอร์มาตรฐานมาพันขดลวดใหม่
- มอเตอร์ที่นามาพันขดลวดใหม่ (ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่กว่า 10 กิโลวัตต์) ประสิทธิภาพ
จะลดลงถึง 2%
- ในกรณีนี้ ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของประสิทธิภาพที่ ลดลง เนื่องจากจากการ
พันขดลวดใหม่ (มากถึง 2%) กับ ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน
- สาหรับกรณีนี้ ราคาที่สูงขึ้นคือราคาของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงลบด้วยค่าพันขดลวดใหม่

ควรซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อนามาใช้เป็นมอเตอร์สารอง
- เมื่อจาเป็นต้องซื้อมอเตอร์สาหรับเป็นมอเตอร์สารองเพื่อใช้แทนมอเตอร์ที่ไหม้ จะเป็นโอกาสที่
เหมาะสมและเป็นการคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์มาตรฐาน
ในแต่ละกรณีที่กล่าวมาข้างต้น ควรมีการคานวณระยะคืนทุนเชิงเดียว (ดังตัวอย่างในหน้าที่แล้ว) เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจว่าสมควรติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงหรือไม่
(3) แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
 เลือกขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งถ้าค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้าบริเวณ
นั้นมีค่าต่า
 เลือกประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาวะการด าเนินงาน ซึ่งควรอยู่บนพื้นฐานของการ
วิเคราะห์การลงทุน โดยพิจารณาถึงราคาซื้อ, ชั่วโมงการทางาน, ประสิทธิภาพของมอเตอร์และค่าไฟฟ้า
 ปิดมอเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้ เนื่องจากการเดินเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีภาระงานจะใช้พลังงานประมาณ
10 -20% ของพลังงานที่ใช้ขณะที่มอเตอร์ทางานเต็มกาลัง (Rated Load)
 ควรมีการตรวจสอบการใช้งานมอเตอร์เพื่อพิจารณาใช้ตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร์
 ควรมีการตรวจสอบดูว่ามีอุณหภูมิที่สูงผิดปกติของทั้งมอเตอร์และระบบจ่ายไฟฟ้าหรือไม่ เนื่องจากความ
ร้อนที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงการสูญเสียกาลังของมอเตอร์ และทาให้ประสิทธิภาพที่ลดลง
 ควรใช้การขับเคลื่อนโดยตรงเมื่อมีโอกาส เนื่องจากการขับเคลื่อนทางอ้อม (เช่น ขับเคลื่อนด้วยสายพาน)
จะเกิดการสูญเสียพลังงานเป็นจานวนมาก
 ถ้าความต่างศักย์ (Voltage) ของสายแต่ละเส้นของมอเตอร์ 3 เฟส ไม่สมดุล อาจมี การสูญเสียพลังงาน
จานวนมากได้ จึงควรมีการตรวจสอบความสมดุลของความต่างศักย์อยู่เป็นประจา
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การพิจารณาใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบเพื่อประหยัดพลังงานในมอเตอร์
กาลังขาออกของมอเตอร์ จะมีความสัมพันธ์กับแรงบิดของโหลด ดังนี้

P

=

nT
9550

โดยที่

P คือ กาลังขาออกที่เพลาของมอเตอร์ (kW)
n คือ ความเร็วรอบ (rpm)
T คือ แรงบิดของโหลดของมอเตอร์ (N-m)
เพราะฉะนั้นถ้าความเร็วรอบลดลง กาลังขาออกที่เพลาของมอเตอร์ก็จะน้อยลงด้วยในปัจจุบัน เครื่องควบคุมความเร็ว
รอบมอเตอร์ ได้มีการนามาใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้านับวันจะเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
4.8.1 งานที่ใช้เครื่องควบคุมความเร็วรอบ
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1980 ค่าใช้จ่ายสาหรับพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่เครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Mass Production ทั้งยังได้นาเทคโนโลยีทางด้านไมโครโปรเซสเซอร์ มาใช้ในการออกแบบ
ระบบควบคุมของเครื่อง ขนาดของเครื่อง และราคาต่าลง ทาให้ โอกาสในการนามาใช้ในงานอนุรักษ์พลังงานเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนสั้นลงอยู่ในช่วง 1 ถึง 2 ปี ดังรูปที่ 4-3

รูปที่ 4-3 วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของเครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
การติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วรอบในเครื่องปั๊มน้า พัดลม เครื่ องอัดอากาศ (Air compressor) เป็นที่
ยอมรับกันมานานแล้วว่า สามารถประหยัดพลังงานได้มาก โดยการลดความเร็วรอบของปั๊มน้าลง 50 % จะทาให้อัตรา
การไหลลดลง 50 % ในขณะที่ความดันลดลง 75 % และแรงม้าของต้นกาลัง (Break Horsepower, BHp) ลดลงมากถึง
87.5 % ตามทฤษฎีของ Affinity laws
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตเครื่องปั๊มน้า และเครื่องอัดอากาศ ได้พยายามใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของ
ความเร็วรอบที่ลดลงกับการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ต้นกาลัง ซึ่งเดิมต้องใช้อุปกรณ์เชิงกลเข้ามาช่วยจานวนมาก
เช่น อุปกรณ์ส่งถ่ายกาลังด้วยของเหลว (Fluid coupling) และอุปกรณ์ส่งถ่ายกาลังด้วยคลัตช์ไฟฟ้า ซึ่งต้องออกแบบ
มอเตอร์ขับมีขนาดโตขึ้น ทาให้ระบบมีความซับซ้อน รวมทั้งราคา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงระบบสูง
การใช้เครื่องควบคุมความเร็วรอบ เพื่อปรับเปลี่ยนความถี่และแรงดัน(Voltage/Frequency Control, V/f)
สาหรับมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อควบคุมความเร็วรอบให้สัมพันธ์กับความต้องการของระบบ (Load demand) แม้ว่าจะเกิด
การสูญเสียพลังงานบางส่วน หรือเกิดความร้อนเพิ่มขึ้นในระบบ เมื่อใช้เครื่องควบคุมความเร็วรอบร่วมกับมอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการส่งพลังงานสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันทาได้สูงถึง 97% เพื่อเป็นการให้ความมั่นใจ
ว่า ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เมื่อมีการใช้เครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์เข้าช่วย โดยควบคุมความเร็ว
รอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะของโหลดตามกระบวนการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมแล้ว จะทาให้ร ะบบ
สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานได้สูงสุด สาหรับอุปกรณ์เครื่องปั๊มน้า พัดลม และเครื่อง
อัดอากาศ จะมีจุดทางานที่เหมาะสมและให้ประสิทธิภาพสูงสุดที่ความเร็วรอบประมาณ 70 % ของความเร็วรอบสูงสุด
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ผู้ผลิตมอเตอร์อุตสาหกรรมในปัจจุบัน ได้พยายามพัฒนามอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยการออกแบบให้ลดการ
สูญเสียทางไฟฟ้า และปรับปรุงโครงสร้างเชิงกล เพื่ อให้ประสิทธิภาพรวมสูงสุ ด เนื่องจากมอเตอร์เป็นอุปกรณ์หนึ่งใน
ระบบไฟฟ้าซึ่งมีประสิทธิภาพต่าที่สุด ดังนั้นการพัฒนามอเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพรวมของระบบ
มอเตอร์ที่ออกแบบสาหรับใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Inverter Duty Motors) ใน
ปัจจุบัน จะแตกต่างจากเมื่อ 10 ปีที่ ผ่านมา ในระยะแรกการออกแบบมอเตอร์ สาหรับ ใช้งานร่วมกับ เครื่องควบคุ ม
ความเร็วรอบ จะเน้นที่การออกแบบเพื่อรองรับการขับโหลดในลักษณะที่ให้แรงบิดคงที่ เช่น สายพานลาเลียง เครื่องอัด
อากาศแบบลูกสูบ และปั๊มแบบโรตารี่ หรือแบบเพิ่มปริมาตรของของเหลว (Positive displacement) โดยให้มอเตอร์
ทางานที่ความเร็วรอบต่า ขณะที่รักษาแรงบิดให้คงที่ โดยมีพัดลม (Air blower) ช่วยระบายความร้อนออกจากมอเตอร์
ในปัจจุบัน นอกจากการใช้พัดลมช่วยแล้ว ยังได้ปรับปรุงในส่วนของฉนวน และการจัดเรียงขดลวดภายใน
เพื่อให้สามารถรองรับแรงดันสไปค์ (Spike voltage) ซึ่งเกิดการทางานของวงจร Pulse-Width Modulation (PWM)
ในเครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ นอกจากนี้ ยั งได้ใช้เทคนิคในการพัฒนามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงร่วมกับการ
ปรับปรุงฉนวน และการจัดเรียงขดลวด (Spike resistance /Inverter wire) ทาให้ได้ประสิทธิภาพสูง สาหรับใช้กับ
เครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (High Efficiency Inverter Duty Motors)
มอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน หรือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยทั่วไปสามารถใช้ขับโหลดแบบแรงบิดคงที่ ได้ที่
ความเร็วรอบ 50% ของความเร็วรอบสูงสุดโดยไม่เกิดความเสียหายที่มอเตอร์ ซึ่งในกรณีที่ขับโหลดแบบแรงบิดไม่คงที่
สาหรับมอเตอร์ขนาดเดียวกัน ก็ไม่จาเป็นต้องลดขนาดมอเตอร์ หรือเพิ่มพัดลมระบายความร้อนให้แก่ มอเตอร์ ดังรูปที่
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รูปที่ 4-4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงบิดที่ความเร็วรอบต่าง ๆ ของมอเตอร์มาตรฐาน
ในการขับโหลดแบบแรงบิดไม่คงที่
การประยุกต์ใช้เครื่องควบคุมความเร็วรอบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโหลดแบบแรงบิดไม่คงที่ โดยเฉพาะ
เครื่องปั๊มน้า จาแนกได้เป็นสี่ประเภท
1. แบบรักษาแรงดันคงที่ เช่น สถานีส่งจ่ายน้าประปา, ระบบน้าเย็น (Chilled water system) ระบบปั๊ม
สาหรับหม้อไอน้า ระบบชลประทาน ระบบซีลด้วยน้า (Water seal systems) ระบบน้าร้อน และน้าหล่อเย็น เป็นต้น
2. แบบรักษาระดับคงที่ เช่น สถานีสูบส่งน้าเย็น ระบบปั๊มน้าเสียในอุตสาหกรรม ระบบบาบัดน้าเสีย
ระบบบรรจุของเหลว และระบบ Condensate return เป็นต้น
3. แบบรั ก ษาอุ ณ หภู มิ ค งที่ เช่ น ระบบน้ าหล่ อ เย็ น ในเตาอบ และเตาเผา ระบบแลกเปลี่ ย น
ความร้อน การหล่อเย็นตลับลูกปืน และระบบหมุนเวียนน้าหล่อเย็น
4. แบบรักษาอัตราการไหลคงที่ เช่น การหมุนเวียนตะกอนในระบบบาบัดน้าเสีย และการหมุนเวียนของ
ของเหลวในกระบวนการผลิต เป็นต้น ดังรูปที่ 4-5
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รูปที่ 4-5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ที่ค่าความเร็วรอบ
และอัตราการไหลต่าง ๆ
สรุปแนวทางการอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก การใช้มอเตอร์ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีข้อปฏิบัติ ดังนี้
 เลือกขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้าบริเวณนั้นมี
ค่าต่า ขนาดของมอเตอร์ต้องเหมาะกับภาระจึงจะทาให้การสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่จาเป็นนั้นลดน้อยลง
 เลือกประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาวะการดาเนินงานซึ่งควรอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์
การลงทุนโดยพิจารณาถึงราคาซื้อ ชั่วโมงการทางาน ประสิทธิภาพของมอเตอร์และค่าไฟฟ้า
 ปิดมอเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้ เนื่องจากการเดินเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีภาระงานจะใช้พลังงานประมาณ 10-20%
ของพลังงานที่ใช้ขณะที่มอเตอร์ทางานที่ภาระเต็มกาลัง
 ควรมีการตรวจสอบการใช้งานมอเตอร์เพื่อพิจารณาใช้ตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร์
 ควรมีการตรวจสอบดูว่ามีอุณหภูมิที่สูงผิดปกติของทั้งมอเตอร์แ ละระบบจ่ายไฟฟ้าหรือไม่ เนื่องจากความร้อนที่
เกิดขึ้นจะแสดงถึงการสูญเสียกาลังของมอเตอร์และทาให้ประสิทธิภาพลดลง
 ควรใช้การขับเคลื่อนโดยตรงเมื่อมีโอกาส เนื่องจากการขับเคลื่อนทางอ้อม (เช่น ขับเคลื่อนด้วยสายพาน) จะเกิด
การสูญเสียพลังงานเป็นจานวนมาก
 ถ้าแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ 3 เฟสไม่สมดุลยอาจมีการสูญเสียพลังงานจานวนมากได้ จึงควรมีการตรวจสอบ
ความสมดุลยของแรงดันไฟฟ้าเป็นประจา
 เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์แบบมาตรฐานเมื่อเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่
 หลี กเลี่ย งการเริ่ มเดิน เครื่ องและกลั บ ทิศ ทางการหมุ นของมอเตอร์ข นาดใหญ่ ในช่ว งเวลาที่ มี ค วามต้อ งการ
กาลังไฟฟ้าสูงสุด
 ปรับปรุงและบารุงรักษาระบบทางกลของมอเตอร์อยู่เสมอ เช่น ตรวจสอบความตึงของสายพาน อัดจาระบี
และหยอดน้ามันหล่อลื่นตามกาหนด เพื่อลดกาลังงานสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานหรือความฝืด

ควรติดตั้งมอเตอร์ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพราะการใช้งานมอเตอร์ในที่ ๆ มีอุณหภูมิสูงจะทาให้กาลังงาน
สูญเสียของมอเตอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากความร้อนของขดลวดมีค่าเพิ่มขึ้น

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ ถ้าหากแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกว่าพิกัดที่บอกไว้บนป้ายเครื่ อง จะทาให้เกิด
กาลังสูญเสียในแกนเหล็กมากขึ้นกว่าพิกัด ทาให้สมรรถนะการทางานของมอเตอร์เปลี่ยนไปและมีผลต่ออายุการ
ใช้งานมอเตอร์

การใช้งานมอเตอร์อย่างถูกต้อง จะใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงทาให้ต้นทุนลดลง ช่วยเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันทาง
การตลาดได้ ทาให้เกิดความมั่นคงแก่ อุตสาหกรรมมากขึ้น และสิ่งสาคัญนอกเหนือจากนี้ก็คือ เป็นการช่วย
ประหยัดพลังงานโดยรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย
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บทที่ 5
การอนุรักษ์พลังงานส้าหรับเครื่องสูบน้า
(Energy conservation of water pump)

ความส้าคัญ
เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสูบน้ำหรือท้ำให้น้ำเคลื่อนที่จำกต้ำแหน่งหนึ่งไปยังอีกต้ำแหน่งหนึ่ง ปัจจุบันเครื่องสูบน้ำ
เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมจ้ำเป็นส้ำหรับบ้ำนพั กอำศัยโดยเฉพำะอำคำรชุดหรืออำคำรที่มีควำมสูงหลำยชัน เครื่องสูบน้ำท้ำงำนโดยใช้
พลังงำนไฟฟ้ำ ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพพลังงำนของเครื่องสูบน้ำ จะช่วยให้ทรำบถึงแนวทำงใน
กำรใช้งำนและบ้ำรุงรักษำเครื่องสูบน้ำอย่ำงถูกวิธีจะท้ำให้ประหยัดน้ำและไฟฟ้ำ

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

5.1

ทรำบชนิดและหลักกำรท้ำงำนของเครื่องสูบน้ำ
ทรำบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพพลังงำนของเครื่องสูบน้ำ
ทรำบวิธีกำรส้ำรวจและประเมินประสิทธิภำพพลังงำนของเครื่องสูบน้ำ
สำมำรถประเมินประสิทธิภำพพลังงำนของเครื่องสูบน้ำจำกตัวอย่ำงข้อมูลกำรส้ำรวจ
ทรำบแนวทำงกำรอนุรักษ์พลังงำนของเครื่องสูบน้ำ

ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับเครื่องสูบน้า

เครื่องสูบน้ำหรือ ปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ส้ำหรับขับเคลื่อนของเหลวหรือก๊ำซผ่ำนทำงระบบท่อปิด (Pipe) ไปสูจุดหมำยกำร
ใช้งำนที่ต้องกำรโดยกำรเพิ่มควำมดันและเพิ่มพลังงำนให้แก่ของไหลนั นๆ เป็นผลให้ของเหลวนันเคลื่อนที่จำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง หรือจำกระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง แต่กลไกที่ใช้ในกำรเพิ่มพลังงำนให้ของเหลวไม่ได้จ้ำกัดอยู่เฉพำะใบพัด อำจเป็นได้ทัง
ใบพัด (Impeller) เกลียว (Screw) ลูกสูบ (Piston) ไดอะแฟรม (Diaphragm) เฟือง (Gear) และกลไกอื่น ๆ ซึ่งสำมำรถที่จะ
ถ่ำยทอดพลังงำนให้กับของเหลวได้ ซึ่งเครื่องแต่ละแบบมีควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนต่ำงๆ แตกต่ำงกันออกไป กำรเลือกใช้จะต้อง
พิจำรณำถึงปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมำกมำยหลำยอย่ำง ดังรูปที่ 5-1
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ของเหลวด้ำนออก
(แรงดันสูง)

แหล่ง
พลังงำน
(อำกำศ,ไอ
น้ำ,ไฟฟ้ำ
,น้ำมัน ฯลฯ)

เครื่องต้น
ก้ำลัง

ก้ำลังงำน

เครื่องปั๊มน้ำ

ของเหลวด้ำนเข้ำ
(แรงดันต่้ำ)

รูปที่ 5-1 กำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนในกำรเพิ่มแรงดันให้แก่ของไหล

5.2

ประเภทของเครื่องสูบน้า

ปั๊มน้ำสำมำรถจัดแบ่งประเภทได้หลำยรูปแบบ และมีกำรเรียกชื่อแตกต่ำงกันออกไปมำกมำย ซึ่งแต่ที่นิยมแบ่งมีอยู่ 2
แบบด้วยกัน คือ
5.2.1 แยกตามลักษณะการเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว หรือกำรไหลของของเหลวในปั๊ม ซึ่งได้แก่
 ประเภทแบบปั๊มแรงเหวี่ยง (Centrifugal Pump) เป็นปั๊มที่มีกำรท้ำงำนโดยกำรเพิ่มพลังงำนให้แก่ของเหลว
โดยอำศัยแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลำง ปั๊มแบบนีบำงครังเรียกว่ำเป็นแบบ Roto - dynamic
 ประเภทโรตารี่ (Rotary Pump) เป็นปั๊มที่มีกำรท้ำงำนโดยกำรเพิ่มพลังงำนให้แก่ของเหลวโดยอำศัยกำร
หมุนของฟันเฟืองรอบแกนกลำง
 ประเภทลูกสูบ (Reciprocating Pump) เป็นปั๊มที่มีกำรท้ำงำนโดยกำรเพิ่มพลังงำนให้แก่ของเหลวโดยอำศัย
กำรอัดโดยตรงในกระบอกสูบ
 ประเภทพิเศษ (Special Pump) เป็นปั๊มที่มีลักษณะพิเศษไม่สำมำรถจัดให้อยู่ในสำมประเภทข้ำงต้นได้
5.2.2 แยกตามลักษณะการขับดันของเหลวในปั๊ม ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ
 ปริมาตรแทนที่เชิงบวก หรือแทนที่โดยตรง (Positive Displacement)
ปั๊มน้ำประเภทปริมำตรแทนที่เชิงบวก หรือแทนที่โดยตรง เป็นปั๊มชนิดที่มีกำรถ่ำยเทพลังงำนให้แก่ของไหล
แบบไม่ต่อเนื่อง โดยกำรดูดของไหลเข้ำไปในห้องปิดแล้วลดปริมำตรของห้องนันให้เล็กลงเพื่อให้ควำมดันเพิ่มขึน โดยปั๊ม
ที่จัดอยู่ในประเภทนี คือ ปั๊มลูกสูบ (Reciprocating Pump) และปั๊มโรตำรี (Rotary Pump) ปั๊มชนิดนีจะจ่ำยของไหล
ด้วยปริมำตรที่แน่นอนค่ำหนึ่งต่อกำรหมุนรอบหนึ่งของเพลำ และสำมำรถรับควำมดันที่สูงขึนในระบบได้ดี ปั๊มประเภทนี
เหมำะส้ำหรับสูบของไหลในปริมำณที่ไม่มำกนัก แต่ต้องกำรเฮดในระบบที่สูง
ปั๊มแบบลูกสูบจะมีลักษณะกำรเคลื่อนที่กลับไปกลับ มำ โดยมีลูกสูบท้ำหน้ำที่ ในกำรอัดของไหลภำ ยใน
กระบอกสูบให้มีควำมดันสูงขึน ของเหลวที่ใช้ปั๊มประเภทนีจะต้องมีควำมสะอำดเพียงพอที่ไม่ท้ำให้ชินส่วนที่เคลื่อนที่
ภำยในกระบอกสูบเกิดกำรสึกหรอที่เร็วขึน กำรอัดตัวของของไหลแต่ละครังจะเป็นจังหวะตำมกำรเคลื่อนที่กลับไปมำของ
ลูกสูบ ไม่มีกำรต่อเนื่องกันจึงท้ำให้กำรไหลของของไหลมีลักษณะเป็นห้วง ๆ (Pulsation)
INLET PORT

CHECK VALVES
SUCTION STROKE
OUTLET PORT
PISTON
CYLINDER

รูปที่ 5-2 ลักษณะกำรท้ำงำนของปั๊มลูกสูบในจังหวะดูด (ซ้ำย) และจังหวะจ่ำย (ขวำ)
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ปั๊ม โรตำรี ท้ ำ งำนโดยเพิ่ ม พลั งงำนให้ แ ก่ ข องเหลวโดยอำศั ย กำรหมุ น ของชิ นส่ ว นที่ เรี ยกว่ ำ โรเตอร์ ร อบ
แกนกลำง ซึ่งหมุนเพื่อท้ำให้เกิดควำมแตกต่ำงของควำมดันภำยในระบบของเหลวจะถูกดูดเข้ำและอัดให้เกิดแรงดันสูงขึนแล้วปล่อย
ออกมำทำงด้ำนปล่อย กำรหมุนของโรเตอร์ จะก่อให้เกิดกำรแทนที่ของของเหลวขึนอย่ำงต่อเนื่อง ท้ำให้ของไหลที่ไหลผ่ำนปั๊มมี
อัตรำกำรไหลอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ ปั๊มแบบนีจะมีอัตรำกำรสูบต่้ำกว่ำปั๊มประเภทอื่น ๆ เนื่องจำกอัตรำกำรแทนที่ของเหลวมีค่ำ
ต่้ำ

รูปที่ 5-3 ปั๊มโรตำรีชนิดป๊มเฟือง (ซ้ำย) และปั๊มแบบแผ่นกวำด (ขวำ)

 ไคเนติกส์ (Kinetic) หรือปริมาตรแทนที่ไม่เชิงบวก (Non-positive Displacement)
ปั๊มน้ำประเภทไคเนติกส์ เป็นปั๊มชนิดที่มีกำรถ่ำยเทพลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ มควำมเร็วให้แก่ของไหล
โดยกำรใช้ใบพัดที่หมุนด้วยควำมเร็วสูงส่งถ่ำยพลังงำนเข้ำสู่ของไหลโดยตรง ไม่มีกำรกักไว้ในชั่วขณะใดเลย โดยปั๊มที่จัด
อยู่ในประเภทนีได้แก่ ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลำง (Centrifugal Pump) ปั๊มแบบไหลตำมแกน (Axial Flow Pump)
และปั๊มแบบไหลผสม (Mixed Flow Pump)
ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลำง นิยมใช้อย่ำงแพร่หลำย ชินส่วนที่หมุนอยู่ภำยในเรือนปั๊มจะท้ำให้เกิดกำรขับดัน
ของไหล ของไหลที่ถูกสูบจะไหลผ่ำนเข้ำสู่ช่องทำงเข้ำซึ่งขนำนกับพืนระนำบ และถูกผลักดันออกไปตำมแนวรัศมีของใบพัด
ตังฉำกกับเพลำ ดังรูปที่ 5-4

รูปที่ 5-4 ลักษณะกำรท้ำงำนของ Centrifugal Pump
ปั๊มแบบไหลตำมแกนท้ำงำนโดยให้ของเหลวไหลเข้ำและออกขนำนกับเพลำ สำมำรถใช้ได้กับของไหลที่มีสำร
แขวนลอยปะปนมำด้วย นิยมใช้มำกในโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ซึ่งต้องกำรควำมดันต่้ำ ๆ แต่มีอัตรำกำรไหลสูง ดังรูป
ที่ 5-5

รูปที่ 5-5 ปั๊มแบบไหลตำมแกน Axial Flow Pump
5-3
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ปั๊มแบบไหลผสมจะขับเคลื่อนของเหลวที่ไหลเข้ำมำในทิศทำงขนำนกับเพลำ ให้ไหลออกจำกปั๊มโดยท้ำมุมกับ
เพลำตังแต่ 45 – 80 องศำ กำรไหลทังในแนวแกนและในแนวรัศมีของใบพัดจะท้ำให้เกิดแรงในแนวรัศมีและแรงในแนวแกนขึน
ช่วยในกำรขับดันของไหล นิยมใช้กับงำนที่ต้องกำรควำมดันต่้ำ ๆ แต่มีอัตรำกำรไหลสูง ดังรูปที่ 5-6

รูปที่ 5-6 ปั๊มแบบผสม Mixed Flow Pump
จำกวิธีจ้ำแนกประเภทของปั๊มน้ำท่กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสรุปเป็นแผนภูมิกำรจ้ำแนกประเภทป๊มน้ำตำมวิธีข้ำงต้นได้ดัง
รูปที่ 5-7

5-4
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ปั๊มลูกสูบ
(Reciprocating Pump)
ปริมำตรแทนที่เชิงบวก
หรือแทนที่โดยตรง
(Positive Displacement)

ปั๊มลูกสูบแบบขับดันโดยตรง
(Direct Acting)
ปั๊มลูกสูบแบบไดอะแฟรม
(Diaphragm)
ปั๊มลูกสูบแบบก้ำลัง
(Power)
External Gear
ปั๊มเฟือง (Gear)
Internal Gear
ปั๊มแบบแผ่นกวำด (Vane)

ปั๊มโรตำรี
(Rotary Pump)

ปั๊มลูกสูบ (Piston)

ปั๊มน้ำ
(Pump)

ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลำง
(Centrifugal Pump)

ไคเนติกส์
(Kinetic)

ปั๊มแบบยืดหยุ่น Flexible Member

Flexible Tube

ปั๊มลอน (Lobe)

Flexible Liner

Circumferential Piston
Single-Screw
ปั๊มเกลียว (Screw)
MultipleSingle VoluteScrew
Casing
Volute Casing
Double Volute
Diffuser Casing Casing

ปั๊มแบบไหลผสม
(Mixed Flow
Pump)

Flexible Vane

Two-Screw
Three-Screw

ปั๊มแบบพ่น (Jet Pump)

ปั๊มแบบไหลตำมแกน
(Axial Flow Pump)

ปั๊มแบบอัดอำกำศ (Air Lift Pump)
ปั๊มแบบแรงกระแทก (Hydraulic Ram Pump)
ปั๊มแบบกระบอก (Canned Pump)

ปั๊มชนิดพิเศษ
(Special Pump)

ปั๊มแบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Drive
Pump)
ปั๊มแบบทนอุณหภูมิสูง (High Temperature Pump)
ปั๊มชนิดทนทำนต่อกำรกัดกร่อน (Industrial Chemical Pump)

รูปที่ 5-7 กำรจ้ำแนกประเภทของปั๊มน้ำ
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เฮด (Head)

กำรเข้ำใจถึงพลังงำนของของไหลเป็นสิ่งจ้ำเป็นในกำรวิเครำะห์กำรท้ำงำนและกำรก้ำหนดขนำดของปั๊ม พลังงำนของของ
ไหลประกอบด้วยพลังงำนสำมส่วนคือ พลังงำนเนื่องจำกควำมดันของของไหล พลังงำนจลน์เนื่องจำกควำมเร็วของของไหล
และพลังงำนศักย์เนื่องจำกควำมสูง พลังงำนทังสำมส่วนนีจะมีหน่วยในกำรค้ำนวณเป็นหน่วย จูล (J)
เมื่อน้ำพลังงำนของไหลมำค้ำนวณเทียบกับน้ำหนักของของไหล จะมีหน่วยเป็นควำมสูงของของไหลและเรียกว่ำเฮด
มีหน่วยเป็นเมตร (m) ในะบบ SI หรือ นิว (in) ในระบบอังกฤษ เฮดทังหมดที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ในระบบปั๊มน้ำหรือ Total
Dynamic Head (TDH) ประกอบด้วยพลังงำนสำมส่วนของของไหลของไหลที่กล่ำวมำข้ำงต้นและพลังงำนที่สูญเสียไปในระหว่ำง
กำรไหล กล่ำวคือ เฮดควำมดัน เฮดควำมเร็ว เฮดควำมสูง และเฮดกำรสูญเสียรวม
5.3.1 เฮดความดัน (Pressure Head, HP)
ค่ำควำมดันนอกจำกจะบอกเป็นแรงต่อหนึ่งหน่วยพืนที่ เช่น นิวตันต่อตำรำงเมตร (N/m2) หรือปอนด์ต่อ
ตำรำงนิว (psi) แล้ว ถ้ำเป็นควำมดันของของเหลวก็มักจะนิยมบอกเป็นแท่งควำมสูงของของเหลวที่จะก่อให้เกิดควำมดันที่ก้ำหนด
บนผิวหน้ำซึ่งรองรับแท่งของเหลวนัน ควำมดันซึ่งบอกเป็นแท่งควำมสูงของของเหลวนีเรียกว่ำ เฮดควำมดัน (Pressure Head)
โดยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมดัน P และเฮดควำมดัน HP คือ
HP =

P
P
=
γ ρg

(5-1)

เมื่อ  คือ น้ำหนักจ้ำเพำะ มีหน่วยเป็น N/m3
 คือ ควำมหนำแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็น kg/m3
g คือ ควำมเร่งเนื่องจำกแรงดึงดูดของโลก มีหน่วยเป็น m/s2
5.3.2 เฮดความเร็ว (Velocity Head, HV)
ของเหลวที่ไหลในท่อหรือทำงน้ำเปิดด้วยควำมเร็วใด ๆ นันมีพลังงำนจลน์อยู่ พลังงำนส่วนนีเมื่อบอกในรูปของ
เฮดควำมเร็ว คือ

V2
HV =
2g

(5-2)

เมื่อ V คือ ควำมเร็วของกำรไหล มีหน่วยเป็น m/s
เฮดควำมเร็วอำจให้ค้ำจ้ำกัดควำมอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ เป็นควำมสูงที่ของเหลวตกลงมำด้วยแรงดึงดูดของโลก จนได้
ควำมเร็วเท่ำกับควำมเร็วในกำรไหลของของเหลวนัน
5.3.3 เฮดสถิตย์ (Potential Head, Z)
เฮดสถิ ตย์ คือ ระยะทำงตำมแนวดิ่ งของของเหลวที่ไ หลผ่ ำนท่ อหรือ ทำงน้ ำเปิ ดซึ่ งมี พ ลังงำนศัก ย์ อยู่ ภ ำยใน
พลังงำนศักย์ส่วนนี สำมำรถเขียนในรูปเฮดควำมสูงได้เป็น
เฮดควำมสูง = Z

(5-3)

5.3.4 เฮดการสูญเสียรวม (Total Head Loss, HL)
Osborne Reynolds วิศวกรชำวฝรั่งเศสได้ท้ำกำรทดลองเพื่อแบ่งรูปแบบกำรไหลของของไหล โดยก้ำหนด
ตำมอัตรำส่วนของแรงเฉื่อย ต่อแรงหนืด (หรือแรงที่เกิดเนื่องจำกควำมฝืดของของไหล) และเรียกอัตรำส่วนของแรงเฉื่อยกับแรง
หนืดนีว่ำ ค่ำเรย์โนลด์ (Re) ค้ำนวณหำได้จำกสมกำร
Re 
เมื่อ

VD





VD

(5-4)



V = ควำมเร็วกำรไหลในท่อ (m/s)
5-6
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D =
=
 =
 =
ถ้ำค่ำ
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ขนำดวัดผ่ำนศูนย์กลำงท่อ (m)
ควำมหนำแน่นของไหล (kg/m3)
ควำมหนืดสมบูรณ์ (N.s/m2)
ควำมหนืดจลน์ (m2/s)

Re  2000
Re  4000
2000  Re  4000

ถือว่ำเป็นกำรไหลแบบรำบเรียบ
ถือว่ำเป็นกำรไหลแบบปั่นป่วน
ถือว่ำเป็นกำรไหลที่อยู่ในช่วงกำรเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 5-8 ลักษณะกำรไหลแบบรำบเรียบ (บน) และแบบปั่นป่วน (ล่ำง)
ในขณะที่ของเหลวไหลผ่ำนระบบท่อทังทำงด้ำนดูดและด้ำนจ่ำย พลังงำนหรือเฮดในกำรไหลส่วนหนึ่งจะสูญเสียไป
เนื่องจำกควำมฝืดระหว่ำงของเหลวกับผนังภำยในของท่อ และพลังงำนหรือเฮดในกำรไหลอีกส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปเนื่องจำกกำร
สูญเสียพลังงำนจลน์เมื่อไหลผ่ำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ผลรวมของกำรสูญเสียพลังงำนหรือเฮดทังสองส่วนนีรวมเรียกว่ำเฮดกำรสูญเสีย
รวม
การเสียเฮดความฝืดหรือการสูญเสียหลัก
เมื่อของเหลวไหลภำยในท่อจะเกิดแรงเสียดทำนระหว่ำงผนังท่อกับของเหลว ซึ่งแรงเสียดทำนที่เกิดนีจะท้ำให้เกิดควำม
ดั น สู ญ เสี ย ของของเหลวภำยในท่ อ กำรสู ญ เสี ย พลั ง งำนในลั ก ษณะนี เรี ย กว่ ำ กำรเสี ย เฮดควำมฝื ด หรื อ กำรสู ญ เสี ย หลั ก
(Major Losses) โดยสำมำรถค้ำนวณได้จำกวิธีค้ำนวณของ Darcy – Weisbach
H Lf  f

LV2
D 2g

(5-5)

เมื่อ H Lf = เฮดของกำรสูญเสียเนื่องจำกควำมฝืด หรือเฮดกำรสูญเสียหลัก (m)
f = ตัวประกอบควำมเสียดทำน
L = ควำมยำวท่อ (m)
D = ขนำดวัดผ่ำนศูนย์กลำงท่อ (m)
V = ควำมเร็วของกำรไหล (m/s)
ค่ำตัวประกอบควำมเสียดทำน f ขึนอยูก่ ับคุณสมบัติของท่อ ลักษณะกำรไหลว่ำเป็นแบบรำบเรียบหรือแบบปั่นป่วนและ
ควำมขรุขระของผนังท่อ ()
ในกรณีที่กำรไหลเป็นแบบรำบเรียบ ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมฝืดดังกล่ำวสำมำรถหำได้จำกสมกำร
f =

64
(Laminar Flow, Re  2,000)
Re

5-7

(5-6)
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ส้ำหรับกำรไหลเป็นแบบปั่นป่วนที่มีค่ำเรย์โนลด์มีค่ำมำกกว่ำประมำณ 4,000 นัน ค่ำตัวประกอบควำมเสียดทำน f ก็จะ
ขึนอยู่กับทัง Re และอัตรำส่วนระหว่ำงควำมขรุขระของผนังท่อต่อควำมยำวของเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยใน  D  ค่ำควำมขรุขระ
ของผนังท่อ   ขึนอยู่กับชนิดของท่อดังตารางที่ 5-1 และกำรหำค่ำตัวประกอบควำมเสียดทำน f นันสำมำรถหำได้จำกแผนภำพ
มูดี (Moody Diagram) ดังแสดงในรูป 5-9
ตารางที่ 5-1 ค่ำควำมขรุขระของผนังท่อ
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รูปที่ 5-9 แผนภำพมูดี (Moody Diagram)
ตัวอย่างที่ 5-1 ท่อเหล็กหล่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 15 ซ.ม. ยำว 400 ม. ใช้ส่งน้ำที่อุณหภูมิ 20 C ด้วยอัตรำกำรไหล 74.2
ลิตร/วินำที จงหำค่ำเฮดกำรสูญเสียหลักในท่อ
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จำกตำรำงที่ 2-1 ท่อเหล็กหล่อมีคำ่
 = 0.26 mm
ควำมขรุขระสัมพัทธ์
/D = 0.26/150 = 0.0017
จำกตำรำงน้ำที่อณ
ุ หภูมิ 20 C มีค่ำ
= 1.007 x 10-6 m2/s
ควำมเร็วกำรไหลในท่อ
V = Q/A
= (74.2 x10-3)/((/4)(0.152)) m3/s = 4.22 m/s
ค่ำเรโนลย์นัมเบอร์
Re = VD/
= (4.22 x 0.15)/(1.007x10-6) = 6.29x105
ค่ำ Re มำกกว่ำ 4000 แสดงว่ำเป็นกำรไหลแบบปั่นป่วน
น้ำค่ำ Re และค่ำ /D ไปหำค่ำ f จำกแผนภำพมูดี ได้ค่ำ f = 0.0226
ค้ำนวณเฮดกำรสูญเสียหลัก

Hf  f

L V2
D 2g

= 0.0226 x (400/0.15) x (4.222/(2x9.81))
= 54.70 m
ตอบ
การเสียเฮดเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์หรือการสูญเสียรอง
ในระบบท่อ จ้ำเป็นต้องมีส่วนประกอบจ้ำพวก ข้องอ ข้อต่อ ข้อลด ข้อขยำย และวำล์วชนิดต่ำง ๆ กำรไหลของของเหลว
ผ่ำนอุปกรณ์ดังกล่ำว จะท้ำให้เกิดกำรสูญเสียพลังงำนจลน์ในกำรไหล กำรสูญเสียเนื่องจำกกำรไหลผ่ำนอุปกรณ์ในระบบท่อดังกล่ำว
เรียกได้อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ กำรสูญเสียรอง (Minor Losses) ซึ่งสำมำรถค้ำนวณได้จำกสมกำร
H Le  K

เมื่อ

V2
2g

(5-7)

HLe = กำรเสียเฮดเนื่องจำกอุปกรณ์หรือกำรสูญเสียรอง (m)
K = สัมประสิทธิ์ควำมต้ำนทำนกำรไหลซึ่งขึนอยู่กับชนิดและขนำดของอุปกรณ์
ไม่มีหน่วย
V = ควำมเร็วของกำรไหล (m/s)

ค่ำสัมประสิทธิ์กำรสูญเสียรอง K สำมำรถหำได้จำกตำรำงหรือจำกกรำฟของอุปกรณ์ประกอบท่อแต่ ละชนิดเช่นวำล์ว
ข้อต่อ และข้องต่ำง ๆ ตาราง 5-2 แสดงค่ำสัมประสิทธิ์กำรสูญเสียรองของอุปกรณ์แต่ละชนิด รูป 5-10 ถึงรูป 5-14 แสดง
ตัวอย่ำงอุปกรณ์ประกอบท่อ
ตารางที่ 5-2 แสดงค่ำ Loss coefficients (KL) ของวำล์วและข้อต่อต่ำง ๆ
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รูปที่ 5-10 ลักษณะโครงสร้ำงของโกลบวำล์ว

รูปที่ 5-11 ลักษณะโครงสร้ำงของเกตวำล์ว

รูปที่ 5-12 Swing Check Valve

รูปที่ 5-13 Ball Check Valve

รูปที่ 5-14 ข้อต่อตัว T และข้องอ 90 และ 45 องศำ
กำรสูญเสียพลังงำนทังหมดในกำรไหลของไหลประกอบด้วย กำรสูญเสียเนื่องจำกควำมฝืดหรือกำรสูญเสียหลัก และกำร
สูญเสียเนื่องจำกกำรไหลผ่ำนอุปกรณ์หรือกำรสูญเสียรอง ดังแสดงในสมกำร
H L  H Lf  H Le

(5-8)

5.3.5 กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve)
กรำฟเฮดของระบบ คือ กรำฟซึ่งแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำรไหลผ่ำนระบบกับเฮดรวม ของระบบซึ่งเฮด
รวมก็คือพลังงำนที่ปั๊มจะต้องเพิ่มให้แก่ของเหลวเพื่อก่อให้เกิดกำรไหลนัน โดยพลังงำนที่ปั๊มจะต้องให้ (บอกเป็นควำมสูงของแท่ง
ของเหลวหรือเฮด) มีค่ำเท่ำกับผลรวมของพลังงำนสองอย่ำงด้วยกัน คือ
1. ควำมต่ำงระดับของของเหลวที่ปลำยของท่อดูดหรือท่อจ่ำยหรือเฮดสถิตย์
2. พลังงำนที่สูญเสียเนื่องจำกควำมฝืดในท่อ และจำกกำรไหลผ่ำนอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ
กรำฟเฮดของระบบเป็นสิ่งส้ำคัญในกำรพิจำรณำน้ำมำใช้ในกำรออกแบบระบบปั๊ม โดยกำรเขียนกรำฟเฮดของระบบ
อำจจะแยกเขียนพลังงำนที่ปั๊มจะต้องเพิ่มให้แก่ของเหลวตำมข้อ 1 และ 2 ข้ำงต้น ในกรณีที่ควำมต่ำงระดับของของเหลวมีค่ำคงที่
กรำฟของพลังงำนส่วนนีจะเป็นเส้นรำบขนำนไปกับแกนนอน ซึ่งเป็นแกนของอัตรำกำรไหล ส้ำหรับกำรสูญเสียพลังงำนหรือเฮดใน
ข้อ 2 นัน จะเป็นสัดส่วนกับก้ำลังสองของอัตรำกำรไหล ดังนันลักษณะของกรำฟจะเป็นเส้นโค้งพำรำโบลำ เมื่อมีกำรเขียนแยกกัน
กรำฟของข้อ 1 เรียกว่ำ กรำฟเฮดสถิตย์ (Static Head Curve) และ กรำฟของข้อ 2 เรียกว่ำ กรำฟเฮดควำมฝืด (Friction Head
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Curve หรือ Dynamic Head Curve) เมื่อรวมทังสองกรำฟเข้ำด้วยกันก็จะได้เป็น กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve
หรือ Total Dynamic Head -TDH- Curve)
เฮดของระบบ
TDH

= เฮดควำมดัน + เฮดสถิตย์ + เฮดกำรสูญเสียรวม
 P2

= 





P1 
  Z 2  Z1   H L
 

(5-9)

ในกรณีที่ควำมแตกต่ำงของควำมดันของของเหลวที่จุด 1 และที่จุด 2 มีค่ำใกล้เคียงกัน สมกำร (5-10) ลดรูปเป็น
TDH

= (Z2 - Z 1) + HL
= (Z 2 - Z 1) + CQ2

เมื่อ

C = (f

(5-10)

L
1
K

+
)
2
2gA2
D 2 gA

รูปที่ 5-15 และ 5-16 แสดงตัวอย่ำงกรำฟเฮดของระบบท่อเมื่อไม่มีเปลี่ยนแปลงควำมสูง กรำฟเฮดของระบบท่อเมื่อมี
เปลี่ยนแปลงควำมสูง ตำมล้ำดับ

รูปที่ 5-15 กรำฟเฮดของระบบท่อเมื่อไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมสูง

รูปที่ 5-16 กรำฟเฮดของระบบท่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงควำมสูง
5.3.6 กราฟเฮดของปั๊ม
ในกำรเลือกใช้ปั๊มให้เหมำะกับสภำพกำรใช้งำนจริง นอกจำกพิจำรณำถึงเฮดของระบบแล้ว ยังต้องพิจำรณำกรำฟ
เฮด (หรือกรำฟ H-Q) ของปั๊มด้วย กรำฟเฮดของปั้มเป็นกรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำรสูบของปั้มหรืออัตรำกำรไหลกับ
เฮด ตังแต่อัตรำกำรไหลศูนย์ถึงอัตรำกำรไหลสูงสุดของปั๊ม กรำฟเฮดของปั๊มสำมำรถหำดูได้จำกบริษัทผู้ผลิตปั๊ม กรำฟเฮดยัง
สำมำรถหำได้จำกกำรทดลอง โดยกำรน้ำอัตรำกำรไหลของปั้มมำเขียนกรำฟเปรียบเทียบกับผลต่ำงเฮดควำมดันตรงทำงออก
และตรงทำงเข้ำของปั๊มที่ค่ำต่ำงๆ
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รูปที่ 5-17 กรำฟคุณลักษณะ (กรำฟเฮดหรือกรำฟ H-Q) ของปั๊ม
เมื่อน้ำกรำฟเฮดของระบบและกรำฟเฮดของปั๊มมำเขียนร่วมกันดัง รูปที่ 5-18 พบว่ำเส้นกรำฟทังสองตัดกันที่จุดท้ำงำน
(Operation Point) ของปั๊ม
กราฟ H-Q ของปั๊ ม

เฮด (H)

จุดทางาน

เฮดของระบบ
อัตราการไหลผ่ านระบบ (Q)

รูปที่ 5-18 จุดท้ำงำนของปั๊มคือจุดตัดของกรำฟเฮดของระบบและกรำฟเฮดของปั๊ม

5.4

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงานของปั๊มน้า

ประสิทธิภำพพลังงำนของปั๊มน้ำขึนอยู่ กับปัจจัยหลำยประกำร นับตังแต่ ประเภทและคุณภำพของปั๊มน้ำ กำรออกแบบ
และกำรติดตัง สภำวะกำรใช้งำน ตลอดจนกำรบ้ำรุงรักษำ
สภำวะกำรใช้งำนปั๊มมีผลอย่ำงมำกต่อประสิทธิภำพของปั๊ม โดยทำงทฤษฎีแล้ว ประสิทธิภำพของปั๊มจะขึนอยู่กับตัวแปร
ส้ำคัญได้แก่ ควำมเร็วรอบ อัตรำกำรไหล และเฮด (Head) หรือ ระดับควำมสูงของกำรปั๊ม ตัวอย่ำงลักษณะของควำมสัมพัน ธ์ของ
ตัวแปรดังกล่ำว แสดงดังรูปที่ 5-19
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รูปที่ 5-19 ตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิทธิภำพของปั๊มกับควำมเร็วรอบ อัตรำกำรไหล และเฮด

5.5

การตรวจสอบการท้างานและประสิทธิภาพพลังงานของปั๊มน้า

กำรใช้ปั๊มน้ำภำยหลังกำรออกแบบและติดตัง จ้ำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบและบ้ำรุงรักษำอยู่อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ้ำ
เพื่อให้ปั๊มท้ำงำนอย่ำงปกติและมีประสิทธิภำพ
5.5.1 ข้อมูลทีส่ ้าคัญที่ควรตรวจวัด
ส้ำหรับข้อมูลในระบบปั๊มที่ต้องตรวจวัด จะประกอบด้วยข้อมูลเบืองต้น และข้อมูลกำรใช้งำนจริง โดยข้อมูลที่ส้ำคัญ
มีดังนี
1.
2.
3.
4.
5.

ส้ำรวจข้อมูลเบืองต้นของปั๊ม
ส้ำรวจระบบสูบจ่ำยน้ำและกำรเปิดใช้งำนจริง
ตรวจวัดค่ำก้ำลังไฟฟ้ำ
ตรวจวัดค่ำอัตรำกำรไหล
ตรวจวัดค่ำเฮด
5.5.1.1 การส้ารวจข้อมูลเบืองต้นของปั๊ม
ขันตอนแรกในกำรรวบรวมข้อมูล คือกำรส้ำรวจข้อมูลเบืองต้นของปั๊ม เพื่อให้ทรำบถึง Spec ของเครื่องที่มีกำร
ใช้งำน และข้อมูลประสิทธิภำพจำกผู้ผลิต ซึ่งควรมีรำยละเอียดในเรื่องของ
 ชนิดของปั๊มที่ใช้งำน ว่ำเป็นแบบ Centrifugal หรือ Rotary เป็นต้น พร้อมทังควรระบุจ้ำนวนชัน (Stage)
หรือจ้ำนวนลูกสูบด้วย
 ขนำดของปั๊ม เช่น พิกัดก้ำลังไฟฟ้ำของมอเตอร์ปั๊ม พิกัดอัตรำกำรไหลของน้ำที่พิกัด พิกัดก้ำลัง(เฮด)ของ
ปัม๊ ควำมเร็วรอบของปั๊ม
 ลักษณะของตัวปั๊ม ว่ำเป็นแบบเพลำตัง เพลำนอน ชนิดของวัสดุที่ใช้ท้ำใบพัดและเรือนปั๊ม อุปกรณ์หรือ
ส่วนประกอบต่ำง ๆ รวมถึงสภำพกำรบ้ำรุงรักษำ
 จ้ำนวน และยี่ห้อของปั๊มที่ใช้งำน
5.5.1.2 การส้ารวจระบบสูบจ่ายน้าและการเปิดใช้งานจริง
เพือ่ ให้ทรำบสภำพและลักษณะกำรใช้งำนและกำรเดินในแต่ละเครื่องปั๊มน้ำควรมีรำยละเอียดในเรื่องของ
 แผนผังกำรจัดวำงปั๊ม และระยะเวลำกำรใช้งำนแต่ละเครื่อง
 เวลำกำรเปิด - ปิด ปั๊ม (ชั่วโมงกำรท้ำงำน/วัน)
 ชนิดและคุณสมบัติของของเหลวทีป่ ั๊มท้ำกำรสูบ
5-14

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานส้าหรับเครื่องสูบน้า

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

 อุณหภูมิทตี่ ัวเครื่อง
5.5.1.3 การตรวจวัดค่าก้าลังไฟฟ้า
เพื่อให้ทรำบค่ำก้ำลังไฟฟ้ำที่ปั๊มน้ำใช้งำน ซึ่งควรมีรำยละเอียดในเรื่องของ
 แรงดันไฟฟ้ำ (Volt)
 กระแสไฟฟ้ำ (Amps)
 Power Factor
 ก้ำลังไฟฟ้ำ (kW)
5.5.1.4 การตรวจวัดค่าอัตราการไหล
เพื่อให้ทรำบอัตรำกำรไหลของปั๊มน้ำ ควรมีรำยละเอียดในเรื่องของ
 อัตรำกำรไหล (m3/s)
5.5.1.5 การตรวจวัดค่าเฮด
เพื่อหำค่ำเฮดของเครื่องปั๊มน้ำที่จุดใช้งำน และเปรียบเทียบกับค่ำที่ออกแบบ ควรมีรำยละเอียดในเรื่องของ
 ควำมดันก่อนและหลังเข้ำเครื่องสูบน้ำ (bar)
 ควำมสูงของระดับนำ้ ที่ทำงท่อดูดถึงเครื่องสูบน้ำ (m)
5.5.2 อุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับการตรวจวัด
ในแต่ละอำคำรหรือโรงงำนอุตสำหกรรม ควรมีระบบเครื่องมือวัดค่ำกำรใช้พลังงำน เช่น มำตรวัดค่ำเชิงปริมำณต่ำง ๆ ไว้
จ้ำนวนหนึ่ง เช่น ด้ำนระบบไฟฟ้ำ ได้แก่ ค่ำกระแส แรงดัน ก้ำลังไฟฟ้ำ และค่ำเพำเวอร์แฟคเตอร์ หรือบำงอำคำรหรือโรงงำน
อุตสำหกรรมอำจมีระบบติดตำมตรวจสอบกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ (Monitoring System) และด้ำนระบบและอุปกรณ์ด้ำนเครื่องกล
ได้แก่ มำตรวัดอุณหภูมิ ควำมดัน อัตรำกำรไหล เป็นต้น ทังนีเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนใช้ในกำรก้ำกับ ควบคุมดูแลกำรใช้
และติดตำม ตรวจสอบสภำพกำรท้ำงำนของอุปกรณ์ ซึ่งทำงสถำนประกอบกำรควรส้ำรวจเครื่องมือวัดที่ติดตังอยู่เหล่ำนีว่ำมีจ้ำนวน
เพียงพอหรือไม่ และมีควำมถูกต้องในกำรอ่ำนค่ำเพียงใด หำกมีจ้ำนวนไม่เพียงพอ อำจเป็นอุปสรรคให้ไม่สำมำรถที่จะด้ำเนินกำร
ตรวจวัด และอนุรักษ์พลังงำนให้บรรลุผลส้ำเร็จได้ ดังนันสิ่งแรกที่ต้องด้ำเนินกำรคือ ส้ำรวจดูว่ำเครื่องมือวัดที่มีอยู่สำมำรถให้ข้อมูล
มำกเพียงพอหรือไม่
กำรตรวจวัดเป็นขันตอนส้ำคัญในกำรตรวจสอบประสิทธิภำพกำรใช้งำนของอุปกรณ์ ดังนันกำรใช้เครื่องมือวัดอย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสมจึงเป็นสิ่งส้ำคัญที่ผู้ปฏิบัติงำนจ้ำเป็นต้องรู้ รวมถึงข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภท ชนิดของเครื่องมือ
วัดที่ใช้ หลักกำรท้ำงำนของเครื่องมือวัดแต่ละประเภท หลักกำรเลือกเครื่องมือวัดที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้งำน ตลอดจน
ข้อระมัดระวังในกำรใช้งำนเครื่องมือวัด
5.5.2.1 ประเภทและชนิดเครื่องมือวัดที่ใช้
ปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนกำรตรวจวัดขึนมำก เครื่องมือวัดจึงมีควำมหลำกหลำยมำกขึนด้วย
อย่ำงไรก็ดี ส้ำหรับงำนตรวจวัดพืนฐำน ประเภทและชนิดของเครื่องมือวัดที่ใช้เป็นประจ้ำอำจสรุปได้ดังนี
5.5.2.1.1 ประเภทเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าทั่วไป ได้แก่
ก) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำหรือโวลต์มิเตอร์
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ข) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำหรือแอมป์มเิ ตอร์

ค)

เครื่องวัดก้ำลังไฟฟ้ำหรือวัตต์มิเตอร์

ง) เครื่องมือตรวจวัดและบันทึกพลังไฟฟ้ำแบบต่อเนื่อง

จ) เครื่องวัดตัวประกอบก้ำลังไฟฟ้ำหรือเพำเวอร์แฟคเตอร์มเิ ตอร์ (P.F. meter) ส้ำหรับทัง
ระบบกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC)
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เครื่องมือวัดเหล่ำนี ควรเป็นแบบพกพำได้ (Portable) และใช้งำนง่ำย เช่น เป็นประเภทหนีบ หรือคล้องกับ
สำยไฟ ซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือวัดไฟฟ้ำแบบพกพำจะสำมำรถวัดได้ทังแรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ ก้ำลังไฟฟ้ำ และตัว
ประกอบก้ำลังไฟฟ้ำในเครื่องเดียวกัน
5.5.2.1.2 ประเภทเครื่องมือวัดด้านความร้อน ได้แก่
ก) เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิบรรยำกำศ อุณหภูมผิ ิวแบบสัมผัส

ข) เครื่องวัดควำมชืนบรรยำกำศ

ค) เครื่องวัดควำมเร็วและอัตรำกำรไหลของก๊ำซและของเหลว

ง) เครื่องมือวัดควำมดัน
ในอุตสำหกรรมที่นิยมใช้มำกที่สุดคือเกจวัดควำมดันแบบติดตังอยู่กับที่ เพรำะเป็นแบบที่มีโครงสร้ำงง่ำย รำคำ
ถูก วัดควำมดันได้ถึงย่ำนสูง ๆ ควำมเที่ยงตรงดีเมื่อเทียบกับรำคำ
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จ) เครื่องวัดสภำพควำมเป็นกรดหรือด่ำงของน้ำ

ฉ) เครื่องมือวัดสภำพกำรน้ำไฟฟ้ำของน้ำ (เพื่อทรำบปริมำณสำรละลำยในน้ำ)

รำยละเอียดกำรด้ำเนินกำรส้ำรวจตรวจวัดค่ำต่ำง ๆ สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงที่ 5-3 ส้ำหรับตำรำงที่ 5-4 เป็นตัวอย่ำง
แสดงกำรบันทึกข้อมูลจำกกำรตรวจวัดเครื่องปั๊มน้ำ
ตารางที่ 5-3 สรุปข้อมูลที่ควรด้ำเนินกำรส้ำรวจ
การตรวจวัด/
จุดประสงค์การ
ล้าดับ
วิธีการตรวจวัด
ตรวจวัด
1 ส้ำรวจ ชนิด
เพื่อทรำบ Spec
ขนำด จ้ำนวน
ของเครื่องที่มีกำรใช้
ยี่ห้อและรุ่น
งำน และข้อมูล
ประสิทธิภำพจำก
ผู้ผลิต

2

ส้ำรวจระบบสูบ
จ่ำยน้ำและกำร
เปิดใช้งำนจริง

3

ตรวจวัดค่ำ
ก้ำลังไฟฟ้ำ

ค่าที่บันทึก

- พิกัดก้ำลังไฟฟ้ำของ
มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ
- พิกัดอัตรำกำรไหลของ
น้ำที่พิกัด
- พิกัดก้ำลัง(เฮด)ของ
เครื่องสูบน้ำ
- ควำมเร็วรอบของ
เครื่องสูบน้ำ
- สภำพกำรบ้ำรุงรักษำ
เพื่อทรำบสภำพและ - จัดท้ำแผนผังกำรจัด
ลักษณะกำรใช้งำน
วำงเครื่องและ
และกำรเดินในแต่ละ
ระยะเวลำกำรใช้งำน
เครื่อง
แต่ละเครื่อง
- เวลำกำรเปิด ปิด
เครื่อง(ชั่วโมงกำร
ท้ำงำน/วัน)
หำค่ำก้ำลังไฟฟ้ำ
-แรงดันไฟฟ้ำ (Volt)
- กระแสไฟฟ้ำ (Amps)
- Power Factor
- ก้ำลังไฟฟ้ำ (kW)
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จุดตรวจวัด

เครื่องมือที่ใช้

- Name Plate
- Performance
Curve ของ
เครื่องสูบน้ำ

-

ระยะเวลา
การบันทึก
-

บริเวณทีต่ ิดตัง
เครื่องสูบน้ำ และ
ระบบท่อส่งจ่ำย
น้ำ

-

-

ตู้ควบคุม

- Power
Meter

บันทึก
ต่อเนื่องอย่ำง
น้อย 1 วัน
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4

การตรวจวัด/
วิธีการตรวจวัด
ค่ำอัตรำกำรไหล

5

ตรวจวัดค่ำเฮด

ล้าดับ
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จุดประสงค์การ
ระยะเวลา
ค่าที่บันทึก
จุดตรวจวัด
เครื่องมือที่ใช้
ตรวจวัด
การบันทึก
3
เพื่อทรำบอัตรำกำร - อัตรำกำรไหล (m /s) - ท่อส่งทำงออก - Flow
ไหลของเครื่องสูบน้ำ
Meter
เพื่อหำค่ำเฮดของ
- ควำมดันก่อนและหลัง -อ่ำนจำกค่ำที่เกจ - เกจวัดควำม บันทึกชั่วขณะ
เครื่องสูบน้ำที่จดุ ใช้
เข้ำเครือ่ งสูบนำ้
วัดควำมดัน
ดันที่ติดตังที่
งำนและเปรียบเทียบ
(bar)
- วัดควำมสูง
ทำงดูดและทำง
กับค่ำที่ออกแบบ
- ควำมสูงของระดับน้ำ
ส่ง
ที่ทำงท่อดูดถึงเครื่อง
- ตลับเมตร
สูบน้ำ (m)

ตารางที่ 5-4 ตัวอย่ำงกำรบันทึกข้อมูลจำกกำรตรวจวัดเครื่องปั๊มน้ำ
รายการตรวจสอบ
ข้อมูลส้ารวจเบืองต้น
ปี พ.ศ.
รุ่น
หมำยเลขเครื่อง
อัตรำกำรไหล (m3/hr)
เฮด (m)
ควำมเร็วรอบ (rpm)
พิกัดมอเตอร์
ค่ำก้ำลังไฟฟ้ำ (kW), Pm
แรงดันไฟฟ้ำ (Volt)
กระแสไฟฟ้ำ (Amps)
Power Factor
ข้อมูลตรวจวัด
ค่ำก้ำลังไฟฟ้ำ (kW)
แรงดันไฟฟ้ำ (Volt)
กระแสไฟฟ้ำ (Amps)
Power Factor
ความดัน
ควำมดันด้ำนจ่ำย (bar)
ควำมดันด้ำนดูด (bar)
ความสูงจากระดับน้าในถังเก็บถึงเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่อง
สูบน้า (m)
อัตราการไหล (m3/hr)
หมายเหตุ

1

การตรวจวัดครังที่
2
เครื่องสูบน้า เครื่องที่ 1
2540
Centrifugal TYPE 125-400
Pump 001
84 -330
40 - 60
1450
55
380 – 416
0.9

หาค่าเฉลี่ย

50.9
382.00
91.6
0.84

51.2
380
90.5
0.86

50.5 หาค่าเฉลี่ย
381 กาลังไฟฟ้ า
90
0.85

5.5
2.0

5.5
2.0

5.5 นาค่าไปหาค่า
- เฮดรวมของ
2.0 ระบบ

190
1. มีกำรหรี่วำล์วเพื่อลดอัตรำกำรไหล
2. มีกำรตรวจสอบและบ้ำรุงรักษำดี
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การวิเคราะห์การใช้พลังงานระบบปั๊มน้า

กำรวิเครำะห์กำรใช้พลังงำนในระบบปั๊มน้ำนัน เป็นขันตอนส้ำคัญในกำรหำประสิทธิภำพของปั๊มน้ำเพื่อประเมินแนวทำง
ในกำรเดินเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพได้
5.6.1 ก้าลังไฮดรอลิก
ก้ำลังไฮดรอลิก (Hydraulic Power, PH) หมำยถึงก้ำลังที่ปั๊มจ่ำยให้ของเหลวโดยผ่ำนใบพัดที่หมุน มีหน่วยเป็น kW ใน
หน่วยเมตริก สำมำรถค้ำนวณได้จำกสมกำรข้ำงล่ำง
  Q  TDH

PH =
เมื่อ





Q
TDH

1000

(5-11)

= น้ำหนักจ้ำเพำะของเหลว (N/m3) [×g]
= อัตรำกำรสูบของปั๊ม (m3/s)
= เฮดรวมของปัม๊ หรือ Total Dynamic Head (m)

เนื่องจำกก้ำลังขนำด 1 แรงม้ำ มีค่ำเทียบเท่ำกับ 0.746 kW ก้ำลังม้ำไฮดรอลิก (Hydraulic Horsepower) ในหน่วย
แรงม้ำ (HHP) จึงสำมำรถค้ำนวณได้จำก
HHP =

PH
0.746

(5-12)

ในหน่วยอังกฤษ ก้ำลังม้ำไฮดรอลิกสำมำรถค้ำนวณได้จำก
HHP =
เมื่อ


Q
TDH

  Q  TDH
550

(5-13)

= น้ำหนักจ้ำเพำะของเหลว (lb/ft3)
= อัตรำกำรสูบของปั๊ม (ft3/s)
= เฮดรวมของปัม๊ (ft)

ในกรณีที่อัตรำกำรสูบมีหน่วยเป็นอเมริกันแกลลอนต่อนำที (gpm) และ TDH มีหน่วยเป็นฟุต ก้ำลังม้ำไฮดรอลิกสำมำรถ
ค้ำนวณได้จำก
HP =

gpm  TDH
3960

(5-14)

5.6.2 ประสิทธิภาพของปัม๊
ประสิทธิภำพของปั๊ม หมำยถึง ร้อยละของก้ำลังที่ปั๊มผลิตได้ซึ่งหมำยถึงก้ำลังไฮดรอลิกเทียบกับก้ำลังขับปั๊ม ซึ่งเป็นก้ำลัง
ที่ปั๊มรับมำจำกต้นก้ำลังผ่ำนเพลำขับ

รูปที่ 5-20 กำรค้ำนวณหำค่ำ ประสิทธิภำพของปั๊ม

5-20

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานส้าหรับเครื่องสูบน้า

P 
เมื่อ

Pout
Pin
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Pout
 100%
Pin

(5-15)

= ก้ำลังที่ปั๊มผลิตได้ซึ่งหมำยถึงก้ำลังไฮดรอลิก (kW หรือแรงม้ำ)
= ก้ำลังขับที่เพลำของปั๊ม (kW หรือแรงม้ำ)

โดยปกติผู้ผลิตปั๊มจะแสดงประสิทธิภำพของปั๊มในกรำฟสมรรถนะของปั๊ม ดังแสดงตัวอย่ำงในหัวข้อถัดไป ในรูปที่ 5-22
และ 5-23 ดังนันในกำรออกแบบระบบปั๊มน้ำ หำกผู้ออกแบบเลือกขนำดของปั๊มที่เหมำะสมกับงำนและสำมำรถก้ำหนดจุดท้ำงำน
ของปั๊มให้ใกล้เคียงกับ ต้ำแหน่งที่ปั๊มมีประสิทธิภำพสูงสุด จะสำมำรถท้ำให้กำรใช้งำนปั๊มมีประสิทธิภำพ ใช้พลังงำนได้อย่ำงคุ้มค่ำ
5.6.3 การค้านวณขนาดต้นก้าลังขับปัม๊
กำรท้ำงำนของระบบปั๊มจริงๆแล้วเป็นกำรเปลี่ยนรูปแบบของพลังำน (รูป 5-21) ในกรณีที่ต้นก้ำลังขับปั๊มเป็นมอเตอร์
ไฟฟ้ำ ก้ำลังไฟฟ้ำที่ต้นก้ำลังรับเข้ำมำจะถูกเปลี่ยนรูปเป็นพลังงำนกลเพื่อไปขับปั๊ม และปั๊มจะเปลี่ยนพลังงำนทำงกลที่รับเข้ำมำให้
เป็นก้ำลังไฮดรอลิก ในกำรค้ำนวณขนำดของต้นก้ำลังขับปั๊มนัน จ้ำเป็นต้องค้ำนึงถึงประสิทธิภำพของต้นก้ำลังด้วย

รูปที่ 5-21 กำรเปลี่ยนรูปของพลังงำนของระบบปั๊ม
ประสิทธิภำพของปั๊มค้ำนวณได้จำก

P =

กาลังไฮดรอลิก
กาลังทางกลเข้ าปั๊ม

(5-16)

ประสิทธิภำพของระบบทดรอบและส่งก้ำลังค้ำนวณได้จำก

T =

กาลังทางกลเข้ าปั๊ม
กาลังทางกลจากต้ นกาลัง

ประสิทธิภำพของระบบทดรอบและส่งก้ำลังมีคำ่ ประมำณดังนี
1. ส่งก้ำลังโดยตรง (ขับตรง) มีค่ำ 100 %
2. ระบบส่งก้ำลังแบบเฟืองทดมีคำ่ ประมำณ 98 % ส้ำหรับกำรทดรอบแต่ละครัง
3. ระบบส่งก้ำลังด้วยสำยพำนแบนมีค่ำประมำณ 97 %
4. ระบบส่งก้ำลังด้วยสำยพำนรุปตัว V มีค่ำประมำณ 95 %

5-21

(5-17)

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานส้าหรับเครื่องสูบน้า
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ประสิทธิภำพของต้นก้ำลังขับปั๊มค้ำนวณได้จำก

ต้นก้ำลัง =

กาลังทางกลจากต้ นกาลัง
กาลังทีต่ องให้
้ กบั ต้ นกาลัง

(5-18)

น้ำสมกำร (5-16) คูณกับสมกำร (5-17) และ (5-18) เพื่อค้ำนวณหำก้ำลังที่ต้องให้กับต้นก้ำลังขับปั๊ม
ต้นก้ำลัง =
ก้ำลังที่ต้องให้กับต้นก้ำลัง =

กาลังไฮดรอลิก
กาลังทีต่ องให้
้ กบั ต้ นกาลัง

กาลังไฮดรอลิก
P T ต้นกาลัง

(5-19)

ตัวอย่างที่ 5-2 ปั๊มมีอัตรำกำรไหล Q=0.01 m3/s และเฮดรวม 26.73 เมตร จงหำขนำดก้ำลังของมอเตอร์ต้นก้ำลังขับปั๊มที่ขับปั๊ม
โดยตรง ถ้ำก้ำหนดให้ประสิทธิภำพของปั๊มและมอเตอร์ต้นก้ำลังขับปั๊มมีค่ำเท่ำกับ 75% และ 78% ตำมล้ำดับ จงหำขนำดก้ำลัง
ของมอเตอร์ต้นก้ำลังขับปั๊ม
วิธีท้า

ก้ำลังไฮดรอลิกของปั๊มค้ำนวณได้จำกจำก
PH =

  Q  TDH
1000

แทนค่ำ Q=0.01 m3/s TDH =26.73 m และน้ำหนักจ้ำเพำะของน้ำ = 9810 N/m3
PH =

9810  0.01  26.73
= 2.62 kW
1000

ขนำดก้ำลังของมอเตอร์ต้นก้ำลังขับปั๊มค้ำนวณได้จำก
ก้ำลังของมอเตอร์ต้นก้ำลังขับปั๊ม

=

กาลังไฮดรอลิก
P ต้นกาลัง

=

2.62
= 4.48 kW
0.75  0.78

=

4.48
= 6 แรงม้ำ
0.746

ตอบ

5.6.4 สมรรถนะการท้างานของปั๊ม
บริษัทผู้ผลิตปั๊มจะท้ำกำรทดสอบสมรรถนะของปั๊มที่ผลิต แล้วเขียนเป็นกรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำเฮด
ประสิทธิภำพ และก้ำลังขับปั๊ม เทียบกับอัตรำกำรไหล ดังตัวอย่ำงที่แสดงในรูปที่ 5-22 จำกรูปจะเห็นว่ำเมื่ออัตรำกำรไหลเริ่มจำก
ศูนย์ประสิทธิภำพก็จะเริ่มจำกศูนย์จนกระทั่งถึงค่ำสูงสุดแล้วจะลดลง จุดที่ให้ประสิทธิภำพสูงสุดเรียกว่ำ Best efficiency Point
(BEP) อัตรำกำรไหล ณ จุดนีเรียกว่ำอัตรำกำรไหลออกแบบ (Design flow rate) ในกำรเลือกปั๊มมำใช้งำนจะต้องเลือกที่อัตรำไหล
และประสิทธิภำพสูงสุดหรือใกล้เคียงสมรรถนะของปั๊มที่มีขนำดใบพัดต่ำง ๆ กัน อำจแสดงได้ดังรูปที่ 5-23

5-22

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานส้าหรับเครื่องสูบน้า
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รูปที่ 5-22 ตัวอย่ำงกรำฟแสดงสมรรถนะของปั๊ม

รูปที่ 5-23 ตัวอย่ำงสมรรถนะของปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงใบพัดมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด 5 ถึง 8 นิว
ปั๊มในแต่ละรุ่นนันจะถูกผลิตออกมำหลำยขนำด โดยปกติผู้ผลิตปั๊มมักจะแสดงสมรรถนะ ประสิทธิภำพและขอบเขตกำร
ท้ำงำนที่เหมำะสมของปั๊มแต่ละขนำดรวมกันในกรำฟแผ่นเดียว กรำฟแสดงสมรรถนะดังกล่ำวนีเรียกว่ำ Composite Rating
Chart ดังแสดงในรูปที่ 5-24
ตัวอย่างที่ 5-3 ต้องกำรสูบน้ำด้วยอัตรำไหล 40 ลิตรต่อวินำที ที่เฮด 80 เมตร จงเลือกโมเดลของปั้มจำก Composite Rating
Chart ซึ่งแสดงในรูป 5-26 และให้บอกรำยละเอียดของปั้มที่เลือกจำกชำร์ทที่ให้

5-23

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานส้าหรับเครื่องสูบน้า
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รูปที่ 5-24 กรำฟสมรรถนะของปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงหลำยขนำดรวมกัน (Composite Rating Chart)
วิธีท้า

รำยละเอียดของปั้มซึ่งได้จำกกำรอ่ำนชำร์ทข้ำงบนส้ำหรับอัตรำกำรสูบ 40 ลบ.เมตร/ชั่วโมง และเฮด 80 เมตร คือ
1. ปั้มที่จะใช้งำนนีได้อย่ำงเหมำะสมคือ โมเดล 100x65-250 ในที่นี 100 หมำยถึงขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงท่อดูดเป็น
มม. 65 หมำยถึงขนำดหน้ำจำนของท่อส่งเป็น มม. และ 250 เป็นขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของใบพัดคือ 250 มม.
2. ควำมเร็วรอบของใบพัดที่ใช้ในชำร์ทดังแสดงไว้ในกรอบด้ำนบนซ้ำยมือคือ 2900 รอบต่อนำทีเมื่อเลือกรุ่นของปั๊ม
จำกชำร์ทรวมได้แล้ว จะต้องไปดูรำยละเอียดที่จ้ำเป็นต้องใช้งำนจำก Performance Curves ของปั๊มมรุ่นที่เลือก
ดังแสดงในรูป 5-25

รูปที่ 5-25 ตัวอย่ำงกรำฟแสดงสมรรถนะของปั๊มเฉพำะรุ่น 100x65-250 จำกรูป 5-26

5-24

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานส้าหรับเครื่องสูบน้า
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จำกกรำฟแสดงสมรรถนะส้ำหรับปั้มรุ่น 100x65-250 ที่แสดงข้ำงต้น เรำสำมำรถบอกรำยละเอียดเกีย่ วกับปั้มดังกล่ำวได้
ดังนี
1. ปั้มรุ่นนีใช้ใบพัดขนำด 250 มม. เป็นขนำดมำตรฐำน แต่สำมำรถใช้ได้กับใบพัดขนำดตังแต่ 222 ถึง 278 มิลลิเมตร
2. ส้ำหรับอัตรำกำรสูบและเฮดทีต่ ้องกำร คือ 40 ลิตรต่อนำที และเฮดที่ 80 เมตร ขนำดใบพัดที่เหมำะสมคือ 250
มิลลิเมตร และประสิทธิภำพของปัม้ ที่ได้คือ 78.3%
5.6.5 กฏความคล้ายของปั๊ม
กฏควำมคล้ำยของปั๊ม (Affinity Laws) แสดงค่ำอัตรำกำรสูบ เฮดรวมของปั๊ม และก้ำลังขับปั๊ม ที่เปลี่ยนแปลงไปตำมค่ำ
ของรอบควำมเร็วใบพัด หรือขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงใบพัด ที่มีค่ำเปลี่ยนไป กำรแก้ปัญหำเมื่อลักษณะกำรท้ำงำนของปั๊มแตกต่ำง
ไปจำกกรำฟ H-Q ที่บริษัทผู้ผลิตทดลองไว้ ท้ำได้โดยใช้กฎเกณฑ์ที่เรียกว่ำกฏควำมคล้ำยของปั๊ม
ก. รอบความเร็วของใบพัดเปลี่ยนไป
ข้ อ แตกต่ ำ งนี เกิ ด ขึ นอยู่ เ สมอเมื่ อ ใช้ เ ครื่ อ งยนต์ เ ป็ น ต้ น ก้ ำ ลั ง ทั งนี เพรำะตลอดช่ ว งเวลำกำรท้ ำ งำนของ
เครื่องยนต์นัน รอบควำมเร็วอำจแตกต่ำงกันได้มำก กำรเปลี่ยนแปลงชนิดของมอเตอร์หรือกำรควบคุมควำมเร็วของ
มอเตอร์ก็สำมำรถท้ำให้รอบควำมเร็วเปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกัน
ข. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดเปลี่ยนไป
เนื่องจำกช่วงกำรท้ำงำนของปั๊มแบบ Centrifugal นันกว้ำงขวำงมำก บริษัทผู้ผลิตไม่สำมำรถผลิตใบพัดให้
พอเหมำะกับควำมต้องกำรใช้งำนทุกขนำดได้ ดังนันส้ำหรับเรือนปั๊ม (Casing) ขนำดหนึ่ง ผู้ผลิตจะออกแบบให้ใช้ได้กับ
ใบพัดหลำย ๆ ขนำด เช่น ใช้ได้กับใบพัดขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8 ถึง 12 นิว เป็นต้น และถ้ำกำรท้ำงำนของใบพัดที่มีไม่
เหมำะกับควำมต้องกำร เช่น ที่อัตรำกำรสูบขนำดหนึ่ง ใบพัดขนำด 10 นิวจะให้เฮดมำกเกินไป แต่ถ้ำใช้ใบพัดขนำด 9
นิว ก็จะได้เฮดน้อยเกินไป ในกรณีนีก็จ้ำเป็นต้องค้ำนวณหำขนำดที่เหมำะสมแล้วเจียร (Trim) ใบพัดขนำด 10 นิวลงมำ
ให้พอดีกับควำมต้องกำร เป็นต้น
5.6.5.1 เมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดมีค่าคงที่แต่มีการเปลี่ยนแปลงรอบความเร็ว
Q1
Q2

=

N1
N2

N 
H1
=  1 
H2
 N2 

Bhp1
=
Bhp 2

 N1 


 N2 

(5-20)
2

(5-21)
3

(5-22)

เมื่อ Q1, H1 และ Bhp1 เป็นอัตรำกำรสูบ เฮด และก้ำลังขับที่ปั๊มต้องกำร (Brake Horsepower)
เมื่อใบพัดหมุนด้วยอัตรำเร็ว N1 ตำมล้ำดับ และ Q 2, H2 และ Bhp2 เป็นอัตรำกำรสูบ เฮด และก้ำลังขับที่ปั๊มต้องกำร
เมื่อควำมเร็วกำรหมุนของใบพัดเปลี่ยนไปเป็น N 2
ควำมสัมพันธ์ทัง 3 สมกำรข้ำงบนนี ถือว่ำประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของปั๊มจะไม่เปลี่ยนไปตำมรอบ
ควำมเร็วที่เปลี่ยนไป ข้อสมมุติดังกล่ำวนีจะใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงถ้ำหำกรอบควำมเร็วเปลี่ย นไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์
ของรอบควำมเร็วที่ได้ออกแบบไว้ สมการทั้งสามข้างบนนี้ ใช้ได้กับปั๊มแบบ Centrifugal ทุกประเภท ไม่ว่าใบพัดจะเป็น
แบบ Radial Flow, Mixed Flow, Axial Flow หรือ Regenerative Turbine
เมื่อรอบกำรหมุนของใบพัดเปลี่ยนแปลง กรำฟ H-Q จะยังคงรักษำรูปร่ำงลักษณะของเส้นคงเดิมแต่
เฮดจะเลื่อนสูงขึนหรือเลื่อนต่้ำลง ดังตัวอย่ำงที่แสดงดัง รูปที่ 5-26 ในกรณีที่มีข้อมูลเช่นรูปนีอยู่ กำรหำผลกระทบของ
กำรเปลี่ยนแปลงควำมเร็วของใบพัดจะท้ำได้ถูกต้องดีกว่ำกำรใช้สมกำรด้ำนบน

5-25

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานส้าหรับเครื่องสูบน้า

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

รูปที่ 5-26 ตัวอย่ำงสมรรถนะของปั๊มเมื่อควำมเร็วกำรหมุนของใบพัดเปลีย่ นไป
5.6.5.2

เมื่อรอบความเร็วมีค่าคงที่ แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดเปลี่ยนไป
Q1
Q2

=

H1
H2

D 
=  1 
 D2 

Bhp1
=
Bhp 2

D1
D2

 D1 


D
 2

(5-23)
2

(5-24)
3

(5-25)

เมื่อ Q1, H1 และ Bhp1 เป็นอัตรำกำรสูบ เฮด และก้ำลังขับที่ปั๊มต้องกำรเมื่อใบพัดมีขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง D1 ตำมล้ำดับ และ Q 2, H 2 และ Bhp2 เป็นอัตรำกำรสูบ เฮด และก้ำลังขับที่ปั๊มต้องกำร เมื่อขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบพัดเปลี่ยนไปเป็น D 2 ตำมล้ำดับ สมการทั้ง 3 นี้ใช้ได้กับปั๊ม Centrifugal ประเภท Radial Flow
เท่านั้น
ลักษณะกำรท้ำงำนของปั๊มเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบพัดก็เช่นเดียวกันกับ
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงควำมเร็ว ตัวอย่ำงกรำฟ H-Q ส้ำหรับปั๊มซึ่งมีใบพัดเหมือนกันแต่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตังแต่
8 นิว ถึง 12 นิว แสดงดังรูปที่ 5-27
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รูปที่ 5-27 ตัวอย่ำงสมรรถนะของปั๊มซึ่งหมุนด้วยอัตรำ 1750 รอบต่อนำที ขนำดของใบพัด 8 - 12 นิว
ตัวอย่างที่ 5-4 ปั๊มสูบน้ำได้ 1,700 แกลลอนต่อนำที ที่เฮด 180 ฟุต และก้ำลังขับที่ปั๊มต้องกำร เท่ำกับ 84 แรงม้ำ เมื่อใบพัดหมุน
ด้วยควำมเร็ว 2,000 รอบต่อนำที จงหำอัตรำกำรสูบ เฮด และก้ำลังขับที่ปั๊มต้องกำร เมื่อรอบควำมเร็วเปลี่ยนไปเป็น 1,600 รอบ
ต่อนำที
วิธีท้า

จำกสมกำร

N
Q1
= 1
Q2
N2

Q1 =

1,600
 1,700
2,000

= 1,360 แกลลอนต่อนาที
จำกสมกำร

N 
H1
=  1 
H2
 N2 

ตอบ

2

2

 1,600 
H1 = 
  180
2
,
000


= 115.2 ฟุต
จำกสมกำร

Bhp1
=
Bhp 2

 N1 


 N2 

ตอบ

3

3

 1,600 
Bhp1 = 
  84
 2,000 
= 43 แรงม้า
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แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบปั๊มน้า
5.7.1

การปรับความเร็วรอบของปั๊มน้า
กำรเปลี่ยนแปลงควำมเร็วรอบของปั๊มน้ำ จะมีผลต่อประสิทธิภำพของปั๊มน้ำซึ่งจะยังคงสูงอยู่เมื่อมีอัตรำกำรไหล
ระหว่ำง 60-100 เปอร์เซ็นต์ของอัตรำกำรไหลที่ออกแบบไว้ และเมื่ออัตรำกำรไหลลดต่้ำลงประสิทธิภำพจะลดลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่ง
กำรลดลงนีจะขึนอยู่กับขนำดของเครื่องสูบน้ำ เมื่อปั๊มน้ำมีขนำดใหญ่ขึนอัตรำกำรไหลและประสิทธิภำพก็จะลดลงเช่นกัน
กำรเปลี่ยนแปลงกำรท้ำงำนของปั๊มน้ำเนื่องจำกกำรปรับควำมเร็วรอบจะอธิบำยได้โดยกฎของพัดลมและปั๊ม
น้ำ (Affinity Laws) ซึ่งกล่ำวไว้ดังนี :
อัตรำกำรไหลจะผันแปรตำมควำมเร็ว (Flow  Speed)
เฮดจะผันแปรตำมควำมเร็วยกก้ำลังสอง (Head  Speed2 )
ก้ำลังขับเคลื่อนที่ใช้ผันแปรตำมควำมเร็วยกก้ำลังสำม (Power Absorbed  Speed 3)
ดังนัน ถ้ำปั๊มน้ำมีควำมเร็วรอบ 50 เปอร์เซ็นต์จะท้ำให้เฮด (Head) เท่ำกับ 25% และจะใช้ก้ำลังขับเพียง
12.5% ส้ำหรับระบบที่ไม่มีควำมดันสถิต (Static Head) ซึ่งสำมำรถน้ำควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวมำใช้ประเมินผลประหยัดจำกกำรลด
ควำมเร็วรอบได้โดยตรง
อย่ำงไรก็ตำมระบบจริงจะมีควำมดันสถิตรวมอยู่ด้วยเสมอ จึงต้องมีกำรปรับปรุงสูตรควำมสัมพันธ์ให้น้ำไปใช้
ค้ำนวณได้ถูกต้อง จำกตัวอย่ำงที่แสดงไว้ในรูปที่ 5.28 ในระบบที่ไม่มีควำมดันสถิต ที่ควำมเร็วรอบ 40% อัตรำกำรไหลมีค่ำ 40
% แต่เมื่อระบบมีควำมดันสถิต อยู่ด้วยที่ควำมเร็วรอบ 40% อัตรำกำรไหลลดลงเป็นศูนย์

รูปที่ 5-28 ผลของความดันสถิต ต่อปั๊มน้าที่ลดความเร็วลง
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรควบคุมควำมเร็วรอบของปั๊มน้ำคือ
- ท้ำให้กำรใช้ปั๊มน้ำสอดคล้องกับอัตรำกำรไหลที่ต้องกำรตลอดเวลำ
- สำมำรถควบคุมอัตรำกำรไหลของปั๊มน้ำอย่ำงได้ผล
- ลดพลังงำนสูญเสียจำกกำรหรี่วำล์วของปั๊มน้ำ
- เริ่มเดินเครื่อง ได้อย่ำงนิ่มนวล
อินเวอร์เตอร์แบบ PWM (Pulse Width Modulated) เป็นอุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบที่ใช้กับระบบปั๊มน้ำ
ที่พบมำกที่สุด แม้จะมีอินเวอร์เตอร์แบบอื่น ๆ ด้วย อินเวอร์เตอร์แบบ PWM มีประสิทธิภำพและก้ำลังสูญเสียในอุปกรณ์ต่้ำ
และกรณีที่ปั๊มน้ำขับเคลื่อนด้วยควำมเร็วคงที่ (กรณีนันอำจไม่จ้ำเป็นต้องใช้อินเวอร์เตอร์) ศักยภำพของกำรประหยัดจำกกำรใช้
อินเวอร์เตอร์จะสูงเมื่อกำรขับเคลื่อนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไม่มีประสิทธิภำพ
กำรควบคุม VSD อำจท้ำได้โดยปรับด้วยคนหรือแบบอัตโนมัติขึนอยู่กับสัญญำณควบคุม อุปกรณ์เครื่องวัด
ในระบบ เช่น อุปกรณ์วัดอัตรำกำรไหล อุปกรณ์วัดควำมดัน และบำงกรณีอำจจ้ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แปลงสัญญำณ (Interfacing)
ถ้ำสัญญำณที่ส่งมำไม่ได้มำตรฐำน
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ในระบบที่มีปั๊มน้ำหลำยเครื่องท้ำงำนขนำนกัน เครื่องสูบน้ำมักจะท้ำงำน ที่ควำมเร็วรอบ เท่ำกันเพื่อให้มีจุด
ท้ำงำนเดียวกัน ในกรณีนีสำมำรถใช้อินเวอร์เตอร์แยกส้ำหรับปั๊มน้ำแต่ละเครื่องและใช้สัญญำณควบคุมเดียวกันหรือใช้กั บปั๊มน้ำ
บำงเครื่อง ในขณะเครื่องที่เหลือท้ำงำนที่ควำมเร็วคงที่ แม้ว่ำช่วงของกำรควบคุมควำมเร็วจะจ้ำกัดก็ตำม (ขึนอยู่กับควำมต้ำนทำน
ของระบบ)
VSD จะมีรำคำค่อนข้ำงสูงแต่ก็มีกำรปรับรำคำลดลงมำบ้ำงแล้ว ยิ่งไปกว่ำนันผลที่ได้จำกกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย
จะให้ผลตอบแทนกลับมำในระยะสัน
กำรใช้ปั๊มน้ำที่ปรับควำมเร็วรอบเพื่อให้เกิดกำรประหยัดมำกที่สุด จะขึนอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี
- ควำมต้องกำรใช้น้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงและท้ำงำนต่้ำกว่ำอัตรำกำรไหลสูงสุดเป็นระยะเวลำนำน
- กรณีที่ควำมเสียดทำนของระบบส่วนใหญ่เกิดจำกควำมเสียดทำนควำมดัน สถิตต่้ำผลที่ตำมมำท้ำให้ปั๊มน้ำ
ท้ำงำนที่ระดับควำมเร็วต่้ำลง (ดูรูปที่ 5-28)
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำถ้ำปั๊มน้ำเดินเครื่องด้วยอัตรำกำรไหลที่น้อยกว่ำ 100 เปอร์เซ็นต์อยู่เสมอ แสดงว่ำปั๊มน้ำมี
ขนำดใหญ่เกินไป ดังนันกำรเลือกเครื่องสูบที่มีขนำดเล็กลงหรือปรับแต่งใบพัดให้มีขนำดเล็กลงอำจจะเป็นทำงเลือกที่เหมำะสมกว่ำ
กำรใช้ VSDโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำมีควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลงไม่มำกนัก
จากการตรวจสอบระบบสูบน้าและวิเคราะห์จุดที่มีปัญหาประกอบกับแนวทางการแก้ที่เกิดขึนสามารถ
น้ามาจัดกลุ่มได้ดังนี
- กำรบ้ำรุงรักษำ
- กำรดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์หรือกำรเดินเครื่อง
- กำรจัดกำรตรวจสอบ

รูปที่ 5-29 กำรซ่อมบ้ำรุงที่มีผลต่อคุณลักษณะสมบัติ
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5.7.2 การบ้ารุงรักษา
กำรที่จะท้ำให้ปั๊มที่สึกหรอกลับมำสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพใกล้เคียงกับตอนเริ่ม ต้นอย่ำงน้อยที่สุดต้องซ่อมใหญ่
อำจจะรวมถึงกำรเปลี่ยนชินส่วนหมุน (ใบพัดและแหวน) แบริ่ง และประเก็น อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังกำรซ่อมใหญ่ระยะช่องว่ำง
ต่ำงๆ ภำยในโครงสร้ำงของปั๊มจะไม่เหมือนช่วงติดตังใหม่
ดังนัน ประสิทธิภำพปั๊มจะลดลงจำกช่วงที่ติดตังใหม่ ประโยชน์ที่ได้จำกกำรซ่อมใหญ่ ควรพิจำรณำเป็นกรณีๆ ไป
ค่ำใช้จ่ำยของปั๊มน้ำส่วนใหญ่แล้วเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเครื่องโดยรวมตลอดกำรใช้งำน ดังนันกำรที่ประสิทธิภำพสูงขึนเพียง
เล็กน้อยก็ถือว่ำ คุ้มค่ำในกำรปรับปรุง และมีข้อสังเกตว่ำ ปั๊มน้ำที่สึกหรอ อัตรำกำรไหลจะลดลง ถ้ำท้ำกำรซ่อมบ้ำรุงใหญ่ควรปรับ
อัตรำกำรไหลให้ต่้ำลงมำจำกจุดท้ำงำนเดิม เพื่อให้ได้ผลประหยัดมำกที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 5-29

รูปที่ 5-30 กำรเคลือบผิวที่มผี ลต่อคุณลักษณะสมบัติของปั๊มน้ำ

รูปที่ 5-31 ผลจำกกำรใช้ปั๊มน้ำทีม่ ีขนำดเล็กลง

รูปที่ 5-32 ผลกำรลดขนำดของใบพัดต่อคุณลักษณะสมบัติปั๊มนำ้
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กำรบ้ำรุงรักษำที่ช่วยส่งเสริมกำรประหยัด
- กำรท้ำควำมสะอำดตัวกรองที่บริเวณท่อทำงเข้ำของปั๊มอย่ำงสม่้ำเสมอ
- กำรตรวจสอบวำล์วกันกำรไหลย้อนกลับ (Check Valve) อย่ำงสม่้ำเสมอ
- กำรซ่อมแซมรอยรั่วต่ำง ๆ
5.7.3 การปรับปรุงอุปกรณ์
(1) กำรเคลือบผิวภำยใน
ได้มีกำรพัฒนำกลุ่มของวัสดุที่ใช้ส้ำหรับเคลือบผิวเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพืนผิวของวัสดุดังเดิมเพื่อลดกำร
กัดกร่อน/กำรกัดเซำะ วัสดุเคลือบผิวประเภทนีเหมำะส้ำหรับปั๊มน้ำที่เสียหำยรุนแรงอัน เนื่องมำจำกกำรใช้งำนกับ
ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน วัสดุเคลือบผิวจะช่วยเคลือบป้องกันไม่ให้พืนผิวถูกกัดกร่อนและไม่ท้ำให้ระยะช่องว่ำงต่ำงๆ
ภำยในปั๊มน้ำเปลี่ยนแปลง
การเคลือบผิวเพื่อลดการเสียดทาน
กำรเคลือบผิวเพื่อลดกำรเสียดทำนแม้ว่ำจะมี ประสิทธิภำพในกำรลดกำรกัด กร่อนไม่เท่ำสำรเคลือบผิวเพื่อลด
กำรกัดกร่อนและกำรกัดเซำะ แต่ก็ยังเป็นวิธีที่สำมำรถน้ำมำใช้เพื่อป้องกันกำรกัดกร่อนได้ดี จุดประสงค์หลักของวิธีนีก็
เพื่อปรับพืนผิวให้มีควำมเรียบมำกที่สุด (เมื่อเปรียบเทียบกับพืนผิววัสดุเดิม) และเกิดกำรเสียดทำนน้อยที่สุ ดขณะที่อัตรำ
ควำมเร็วของน้ำสูง ซึ่งวิธีนีจะท้ำให้ปั๊มน้ำมีควำมดันและอัตรำกำรไหลสูงขึน ดังนันกำรเคลือบผิวด้วยวิธีนีจะท้ำให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึน
กำรเคลือบผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพปั๊มน้ำมักจะเคลือบเฉพำะโครงปั๊มน้ำและด้ำนนอกของใบพัดเพื่อลดควำม
สูญเสียจำกกำรเสียดทำนหลัก ซึ่งก็คือ ควำมสูญเสียที่ผิวของโครงปั๊มน้ำและควำมสูญเสียจำกกำรเสียดทำนที่ใบหมุน
ดังรูปที่ 5-30
สรุปประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มอย่ำงมีประสิทธิภำพจำกกำรเคลือบผิว ได้แก่
- ปรับปรุงประสิทธิภำพของปั๊มน้ำท้ำให้ต้นทุนของกำรเดินเครื่องลดลง
- มีควำมคงทนต่อกำรกัดกร่อนบนชินส่วนที่ได้เคลือบพืนผิวไว้
- ยืดอำยุกำรท้ำงำนให้มีประสิทธิภำพสูงและท้ำให้อำยุกำรใช้งำนยำวขึนเมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำที่ไม่ได้
เคลือบพืนผิว
(2) กำรเปลี่ยนขนำดของใบพัด
ปั๊มน้ำที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในอุตสำหกรรมใช้กับใบพัดได้หลำยขนำด โดยใบพัดที่มีขนำดใหญ่ทสี่ ุดจะท้ำให้กำรใช้
งำนมีประสิทธิภำพสูงที่สดุ ดังแสดงในรูปที่ 5-31
กำรเปลี่ยนขนำดของใบพัดจะช่วยประหยัดพลังงำนจำกกำรสูบน้ำได้ เช่น ถ้ำปั๊มน้ำหรี่วำล์ว ควบคุมกำรไหลอยู่
เสมอ จะท้ำให้ไม่สำมำรถท้ำงำนได้ที่ประสิทธิภำพสูงสุ ด จึงอำจน้ำใบพัดขนำดเล็กมำใช้เพื่อท้ำให้มีอัตรำกำรไหลเท่ำเดิมในระดับ
ของควำมดันต่้ำ ท้ำให้มีกำรใช้พลังงำนลดลง
(3) กำรใช้ปั๊มน้ำที่มีขนำดเล็กลง
กำรใช้ปั๊มน้ำที่มีขนำดเล็กลงจะคุ้มค่ำ ถ้ำ
- ปั๊มมีขนำดใหญ่เกินกว่ำภำระสูงสุดของปั๊มน้ำมำก
- ปั๊มน้ำมีประสิทธิภำพน้อยกว่ำ 80% ณ ระดับของภำระโหลดสูงสุด
- มีกำรใช้พลังงำนสูง นั่นคือ เมื่อปั๊มน้ำขนำดใหญ่เดินเครื่องเป็นระยะเวลำนำน เช่น ถ้ำปั๊มน้ำที่ติดตังวำล์ว
ควบคุมกำรไหลเพื่อควบคุมอัตรำกำรไหลให้ได้ตำมควำมต้องกำร อำจใช้ปั๊มน้ำที่มีขนำดเล็กลงกว่ำที่ออกแบบเพื่อให้ส่ง
จ่ำยน้ำด้วยอัตรำกำรไหลเท่ำเดิมแต่ด้วยประสิทธิภำพที่สูงขึนดังแสดงในรูปที่ 5-32
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รูปที่ 5-33 กำรเปลี่ยนแปลงประสิทธิภำพของมอเตอร์
มำตรฐำนและมอเตอร์ประสิทธิภำพสูง ขนำด 7.5 kW
(4) มอเตอร์ไฟฟ้ำประสิทธิภำพสูง
ปกติกำรขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้ำจะมีประสิทธิภำพสูงกว่ำปั๊มน้ำที่มอเตอร์นันขับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำประสิทธิภำพสูง (Higher Efficiency Motor : HEMS) ซึ่ง HEMS จะมีประสิทธิภำพสูงกว่ำมอเตอร์ไฟฟ้ำมำตรฐำน
ทั่ว ๆ ไปประมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ นอกจำกนีมอเตอร์ไฟฟ้ำประสิทธิภำพสูงยังปรับปรุงค่ำตัวประกอบก้ำลัง (PF) ให้สูงขึน ดังรูปที่
5-33
5.7.4 การจัดการตรวจสอบ
- กำรตรวจวัดประสิทธิภำพของปั๊มน้ำเป็นเรื่องที่มีควำมยุ่งยำกและข้อจ้ำกัดมำกมำย ท้ำให้โอกำสในกำรประเมิน
ประสิทธิภำพของปั๊มน้ำมีไม่มำกนัก จึงมีกำรพัฒนำเทคนิคทำงเทอร์โมไดนำมิกส์มำค้ำนวณหำค่ำประสิทธิภำพได้โดยตรงเพียงวัด
อุณหภูมิและควำมดันตกคร่อมปั๊มน้ำ ผลที่ได้สำมำรถน้ำไปเปรียบเทียบกับคุณสมบัติปั๊มน้ำตำมที่ผู้ผลิตให้รำยละเอียดไว้
- กำรติดตำมตรวจวัดกำรท้ำงำนของปั๊มน้ำ จะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกถ้ำติดตังมำตรวัด ควำมดันที่ท่อดูด และท่อ
ส่งของปั๊มน้ำทุกเครื่องและติดตังแอมป์มิเตอร์ส้ำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ำ เพื่อให้แน่ใจว่ำท่อดูดไม่อุดตันควำมสำมำรถในกำรท้ำงำนของ
ปั๊มน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะสมบัติของปั๊มน้ำกำรค้ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินปั๊มน้ำ
- กำรติดตำมตรวจวัดกำรท้ำงำนของระบบส้ำหรับปั๊มน้ำขนำดใหญ่จะมีควำมคุ้มค่ำที่จะใช้ระบบติดตำมบั นทึกค่ำ
กำรใช้งำนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรควบคุมกำรเดินปั๊มน้ำได้อีกด้วย ท้ำให้เห็นศักยภำพในกำร ปรับกำรเดินปั๊มน้ำ
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรกำรใช้น้ำกำรสูบน้ำเกินควำมต้องกำรกำรรั่วของน้ำ

5.8

กรณีศึกษา

5.8.1 กรณีศึกษาตัวอย่างการใช้งานปั๊มน้าอย่างประสิทธิภาพ
ระบบท่อส่งของไหลเมทธิลแอลกอฮอล์ ออกแบบมำดังรูปที่ 5-34 โดยอัตรำกำรสูบของไหลในระบบมีค่ำ 54.0 ลูกบำศก์
เมตรต่อชั่วโมง (m3/hr) จงหำก้ำลังไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนปั๊มหรือก้ำลังไฟฟ้ำที่ต้นก้ำลังต้องให้กับปั๊ม ถ้ำก้ำหนดให้ปั๊มมี
ประสิทธิภำพเท่ำกับ 76 เปอร์เซ็นต์
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รูปที่ 5.34 ระบบท่อส่งของไหล เมทธิลแอลกอฮอล์

ก้าหนดให้
ที่จุดหมำยเลข 1 และ 2 ของไหลมีค่ำควำมดันเท่ำกับควำมดันบรรยำกำศและควำมเร็วของของไหล (กำรลด
ระดับลงของน้ำที่จุด 1 และกำรเพิ่มระดับของน้ำที่จุด 2) มีค่ำน้อยมำกหรือประมำณเท่ำกับศูนย์ ควำมยำวท่อดูดรวมเท่ำกับ 15
เมตร ขนำด 4 นิว Schedule 40 steel pipe ส่วนควำมยำวท่อส่งรวมเท่ำกับ 200 เมตร ขนำด 2 นิว Schedule 40 steel pipe
ค่ำสัมประสิทธิ์ K ที่ช่องกำรไหลจำกถัง 1 เข้ำสู่ท่อดูดมีค่ำเท่ำกับ 0.5 (เป็นแบบ a squared-edged inlet) และค่ำสัมประสิทธิ์ K
ที่ช่องกำรไหลจำกท่อส่งเข้ำสู่ถัง 2 มีค่ำเท่ำกับ 1.0 คุณสมบัติของของไหลมีดังนี
ค่ำควำมหนำแน่นเท่ำกับ
 = 789 kg/m3
ควำมหนืดไดนำมิก (Dynamic viscosity)
 = 5.6 x 10-4 Pa.s
ค่ำควำมโน้มถ่วง
g = 9.81 m/s2
วิธีการวิเคราะห์ เขียนสมกำรพลังงำนโดยใช้สมกำรของเบอร์นูลีย์ จำกจุด 1 ไปยังจุด 2 ได้

P1
V2
 Z 1  1  TDH  HL

2g

=

P2
V22
 Z2 

2g

(1)

เมื่อ
TDH = พลังงำนต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักของของไหลที่ปั๊มต้องให้กับของไหล (หน่วยเป็นเมตร)
H L = พลังงำนสูญเสีย (เฮด) จำกควำมฝืดรวมต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักของของไหล (หน่วยเป็นเมตร) โดย
H L = H1 + H 2 + H 3 + H 4 + H 5 + H 6
H1
H2
H3
H4
H5
H6

=
=
=
=
=
=

(2)

เฮดสูญเสียจำกกำรไหลจำกถัง 1 เข้ำท่อดูด
เฮดควำมฝืดจำกกำรไหลในท่อดูด
เฮดสูญเสียจำกกำรไหลผ่ำนโกลบวำล์ว
เฮดสูญเสียจำกกำรไหลผ่ำนข้องอ 900 สองตัวในระบบท่อ
เฮดควำมฝืดจำกกำรไหลในท่อส่ง
เฮดสูญเสียจำกกำรไหลจำกท่อส่งเข้ำถัง 2

เนื่องจำกระดับน้ำลดลงอย่ำงช้ำ ๆ ดังนัน V1 = V2  0
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54.0m3 1hr
จำกอัตรำกำรสูบที่ก้ำหนดให้ Q = 54.0 m /hr =
= 0.015 m/s

hr
3600s
Q
0.015m3 / s
VS =
=
= 1.83 m/s (ควำมเร็วน้ำในท่อดูด)
2
A S    0.1023  m 2


 2 
3

VS2
(1.83) 2
=
= 0.17 m
2  9.81
2g
Q
0.015m3 / s
Vd =
=
= 6.92 m/s
0.0525  2 2
Ad


m
 2 

(ควำมเร็วนำ้ ในท่อส่ง)

(6.92) 2
Vd2
=
= 2.44 m
2  9.81
2g
จำกนันค้ำนวณหำค่ำสัมประสิทธิค์ วำมฝืดจำก Moody Diagram
ส้าหรับท่อดูด (ตัวห้อย s หมำยถึงท่อดูด)
ReS =

VsD (1.83)(0.1023)(789)
=
= 2.64  105
4
5.60  10


ส้ำหรับท่อเหล็กกล้ำ (Steel),  = 4.6  10 -5

D
0.1023
=
= 2224
5
 4.6  10
จำกค่ำทังสองข้ำงบนน้ำไปใช้หำค่ำ fS จำก Moody Diagram ได้เท่ำกับ 0.018
ส้าหรับท่อส่ง

(ตัวห้อย d หมำยถึงท่อดูด)
Red =

VdD (6.92)(0.1023)(789)
=
= 5.12  105
4
5.60  10


ส้ำหรับท่อเหล็กกล้ำ (Steel),  = 4.6  10 -5

D
0.0525
=
= 1141
 4.6  105
จำกค่ำทังสองข้ำงบนน้ำไปใช้หำค่ำ fd จำก Moody Diagram ได้เท่ำกับ 0.019
ต่อไปเรำจะท้ำกำรค้ำนวณเฮดควำมฝืดในแต่ละค่ำในสมกำรที่ (2)
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VS2
H1 = K
= (0.5) (0.17 m)
2g
L VS2
H2 = fS 

D 2g
Vd2
Le
H3 = fd 

2g
D
โดยค่ำ

โดยค่ำ
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= 0.09 m

15 
= (0.018) 
 (0.17 m)

= 0.45 m

= (0.019) (340) (2.44 m)

= 15.76 m

 0.1023 

Le
ของโกลบวำล์วที่เปิดเต็มที่มีค่ำเท่ำกับ 340 ซึ่งค่ำ Le คือค่ำควำมยำวท่อเทียบเท่ำของโกลบวำล์ว
D
Vd2
Le
H4 = 2 fd 

= 2 (0.019) (30) (2.44 m)
= 2.78 m
2g
D
Le
ของข้องอ 90o มีค่ำเท่ำกับ 30
D
L
V2
H5 = fd 

D



d

2g

Vd2
H6 = K
2g

200 
= (0.019) 
 (2.44 m) = 185.9 m
 0.0525 

= (1) (2.44 m)

น้ำค่ำเฮดควำมฝืดไปแทนในสมกำรที่ 2 จะได้
HL
=
=
=

= 2.44 m

H1 + H2 + H3 + H4 + H 5 + H6
0.09 + 0.45 + 15.67 + 2.78 + 185.9 + 2.44
207.4 m

จำกนันน้ำค่ำ HL ไปแทนในสมกำรที่ 1 และจำก P1 = P2 = 0, V1 = V2 = 0, Z1 = 0 และ Z2 = 10 m จะได้
TDH = 10 + 207.4 = 217.4 m
ก้ำลังที่ใช้ในกำรขับปั๊ม, PA

TDH Q
(217.4m)(7.74  103 N / m3 )(0.015m3 / s)
PA =
=
= 33.2 kW
0.76  1000
pump  1000
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบดังนี
1. ลดควำมยำวของท่อดูดลงจำก 15 เมตรเป็น 1.5 เมตร โดยให้ถังหมำยเลข 1 อยู่ที่เดิม ดังนัน ท่อส่งจะยำวขึนเท่ำกับ
213.5 เมตร
2. เพิ่มเกทวำล์ว(Gate valve)แบบเปิดเต็มที่ ที่ท่อดูด

Vd2
3. เพิ่มขนำดของท่อส่งจำก 2 นิวไปเป็น 3 นิว ดังนันจะท้ำให้เรำค้ำนวณใหม่ได้ Vd = 3.15 m/sและเฮดควำมเร็ว
2g
= 0.504 m (จำกค่ำเดิม 2.44 m)
4. เปลี่ยนโกลบวำล์วที่ท่อส่งไปเป็นเกทวำล์วแบบเปิดเต็มที่
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เมื่อท้ำกำรค้ำนวณใหม่เช่นเดียวกับวิธีข้ำงบน เรำจะได้ค่ำ TDH = 37.9 เมตรหรือคิดเป็นก้ำลังที่ใช้ในกำรขับปั๊มใหม่ เป็น 5.8 kW
ซึ่งมีค่ำประมำณได้เป็น 1 ใน 6 ของก้าลังไฟฟ้าค่าเดิม
5.8.2

มาตรการซ่อมแซมการรั่วไหลน้าหล่อเย็น

มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนปั๊มน้ำที่อยู่ในระบบท้ำน้ำเย็นของสถำนประกอบกำรแห่งหนึ่ง เป็นมำตรกำรทำงด้ำนกำร
บ้ำรุงรักษำเพื่อให้เกิดกำรประหยัดพลังงำน มีรำยละเอียดแนวทำงกำรด้ำเนินกำรดังนี
ควำมเป็นมำและลักษณะกำรใช้งำนของปั๊ม
ที่หอระบำยควำมร้อน (Cooling Tower) ของสถำนประกอบกำร มีปั๊มน้ำระบำยควำมร้อน (Cooling Water Pump)
จ้ำนวน 4 ตัว มีขนำด 37 kW/ตัว มีอัตรำกำรไหลของน้ำ 340 m3/hr จ้ำนวน 1 เครื่อง และ420 m3/hr จ้ำนวน 3 เครื่อง โดย
ปั๊มน้ำนีจะท้ำงำน 24 ชม./วัน และ 330 วัน/ปี

สภาพปั๊มน้าหล่อเย็นก่อนปรับปรุง

ก่อนปรับปรุงมีการรั่วไหลของน้า

ปัญหำของอุปกรณ์ / ระบบก่อนปรับปรุง
เนื่องจำกปั๊มน้ำมีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำห้ำปี มีสภำพค่อนข้ำงเก่ำและซีลปั๊มช้ำรุดเสื่อมสภำพ ท้ำให้เกิดกำรรั่วไหลของน้ำ
หล่อเย็น ที่ปั๊มน้ำ No.1, 3 และ No.4 ปริมำณ 1.538 m3/h หรือ 36.912 m3/วัน ซึ่งเป็นกำรสูญเสียค่ำน้ำประปำ
ปั๊มน้า

พิกัด
kW

พิกัดอัตรา
การไหล
m3/hr

ก้าลังไฟฟ้า
วัดได้
kW

อัตราการรั่วไหล
m3/h

ค่าก้าลังไฟฟ้า
จ้าเพาะ
kW/m3/hr

No.1
No.3
No.4
รวม

37
37
37
111

340
420
420
1180

40.8
37.8
37.8
116.4

0.072
1.25
0.216
1.538

0.12
0.09
0.09
0.094

แนวคิดและขันตอนกำรด้ำเนินมำตรกำร
1. ตรวจวัดปริมำณน้ำที่รั่วไหลของปัม๊ น้ำแต่ละตัว
2. ตรวจวัดก้ำลังไฟฟ้ำของปั๊มน้ำแต่ละตัว
3. ท้ำกำรซ่อมปั๊มหอยโข่ง โดยรือปั๊มออกและ เปลีย่ นซีล เปลี่ยนลูกปืน และซ่อมสีใหม่
สภำพหลังปรับปรุง
สำมำรถลดกำรสูญเสียของน้ำหล่อเย็นและค่ำน้ำประปำได้ 244,837 บำท/ปี และอีกทังลดกำรสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำได้
1,112.96 kWh/ปี
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หลังการปรับปรุง
ระยะเวลำด้ำเนินกำร
1
เงินลงทุน
23,400
ผลประหยัดที่ได้ทังค่ำน้ำประปำและค่ำไฟ
ระยะเวลำคืนทุน
0.09

เดือน
บำท
248,287
ปี

บำท/ปี หรือ 0.095

toe/ปี

วิธีกำรค้ำนวณผลกำรอนุรักษ์พลังงำน
ปั๊มตัวที่ 1
- ก้ำลังไฟฟ้ำ
- อัตรำกำรไหลของน้ำผ่ำนปัม๊ ตัวนี
- Specific power consumption
kW/m3/hr
- อัตรำกำรรั่วของน้ำ (Qรั่ว)
- ก้ำลังไฟฟ้ำที่สูญเสียเนื่องจำกกำรรั่วไหล
- พลังงำนไฟฟ้ำสูญเสียต่อปี
- ปริมำณน้ำรั่วตลอดทังปี
ปั๊มตัวที่ 3
- ก้ำลังไฟฟ้ำ
- อัตรำกำรไหลของน้ำผ่ำนปัม๊ ตัวนี
- Specific power consumption
- อัตรำกำรรั่วของน้ำ (Qรั่ว)
- ก้ำลังไฟฟ้ำที่สูญเสียเนื่องจำกกำรรั่วไหล
- พลังงำนไฟฟ้ำสูญเสียต่อปี
- ปริมำณน้ำรั่วตลอดทังปี
ปั๊มตัวที่ 4
- ก้ำลังไฟฟ้ำ
- อัตรำกำรไหลของน้ำผ่ำนปัม๊ ตัวนี
- Specific power consumption
kW/m3/hr

=
=
=

40.8
340
(40.8 kW/340 m3/hr)

kW.
m3/ hr
=
0.12

=
60 x 1.2 x 10-3 m3
=
3
3
=
0.072 m /hr x 0.12 kW/m /hr
=
8.64 x 10-3
kW
-3
=
8.64 x 10 x 24 x 330 =
= 72 x 10-3 m3/hr x 24 hr x 330 วัน
=
570.24 m3/ ปี

0.072 m3/hr
68

= 37.8
= 420
= (37.8 kW/420 m3/hr)
= 30 m3/ 24 hr
= 1.25 m3/hr x 0.09 kW/m3/hr
= 0.1125 kW x 24 x 330
= 1.25 m3/hr x 24 hr x 330 วัน

kW.
m3/ hr
=
=
=
=
=

=
=
=

kW.
m3/ hr
=
0.09

37.8
420
(37.8 kW/420 m3/hr)
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- อัตรำกำรรั่วของน้ำ (Qรั่ว)
= (900/15 x 60/1000 x 60)
- ก้ำลังไฟฟ้ำที่สูญเสียเนื่องจำกกำรรั่วไหล =
0.216 m3/hr x 0.09 kW/m3/hr
- พลังงำนไฟฟ้ำสูญเสียต่อปี
= 0.01944 kW x 24 x 330
- ปริมำณน้ำรั่วตลอดทังปี
= 0.216 m3/hr x 24 hr x 330 วัน
ดังนันหลังจำกท้ำกำรซ่อมระบบปัม๊ น้ำทังหมดพร้อมรอยรั่วจะประหยัดได้พลังงำนไฟฟ้ำได้
= 68 + 891 + 153.96
ค่ำไฟฟ้ำประหยัดได้
ค่ำน้ำประปำที่ประหยัดได้

=
=
=
=

0.216 m3/hr
0.01944 kW
153.96 kWh/ปี
1710.72 m3/ ปี

=

1,112.96 kWh / ปี

=
=

1,112.96 kWh/ปี x 3.10 บำท/kWh
3,450
บำท/ปี

=
=

570.24 + 9,900 + 1710.72 m3/ปีx 20.10 บำท/m3
244,837
บำท/ปี

ค่ำน้ำประปำและค่ำไฟฟ้ำประหยัดรวม =
=

3,450 + 244,837
248,287

บำท/ปี
บำท/ปี

5.8.3 มาตรการปรับปรุงระบบปั๊มน้า
มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนปั๊มน้ำที่อยู่ในบ่อของสถำนประกอบกำรแห่งหนึ่ง เป็นมำตรกำรทำงด้ำนกำรจัดกำรกำรใช้งำน
อุปกรณ์ เพื่อให้เกิดกำรประหยัดพลังงำน มีรำยละเอียดแนวทำงกำรด้ำเนินกำรดังนี
ควำมเป็นมำและลักษณะกำรใช้งำนของปั๊ม
ในส่วนของระบบกรองน้ำเพื่อจ่ำยให้กับกระบวนกำรผลิตมีระบบปั๊มน้ำดิบเพื่อสูบน้ำจำกแหล่งน้ำเข้ำสู่ระบบกำรกรองน้ำ
โดยใช้ปั๊มน้ำขนำด 15 kW จ้ำนวน 2 ตัว เพื่อจ่ำยน้ำดิบ 130 ลูกบำศก์เมตร/ชม. ทำงทีมงำนอนุรักษ์พลังงำนเห็นควรให้มีปรับปรุง
ระบบปั๊มน้ำดิบเพื่อลดจ้ำนวนปั๊มน้ำจำก 2 ตัวให้เหลือเพียง 1 ตัวแต่ยังสำมำรถจ่ำยน้ำดิบ 130 ลูกบำศก์เมตร/ชม. ได้เหมือนเดิม
เพื่อลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
แนวคิดและขันตอนกำรด้ำเนินงำน
ท้ำกำรส้ำรวจกำรใช้งำนระบบปั๊มน้ำเพื่อหำแนวทำงลดกำรใช้พลังงำน จำกกำรตรวจสอบพบว่ำที่บ่อ 6 ซึ่งเป็นบ่อจ่ำยน้ำ
ดิบให้กับโรงกรองน้ำมีกำรใช้ปั๊มน้ำสองตัวในกำรสูบน้ำ ทำงทีมงำนอนุรักษ์เห็นว่ำท่อที่ใช้ในทำงดูดมีขนำด 4 นิว และจำกกำรใช้
โปรแกรมส้ำเร็จรูป Piping Fluid Flow System ทำงทีมงำนได้ท้ำกำรออกแบบระบบท่อใหม่ สำมำรถลดกำรใช้ปั๊มให้เหลือตัว
เดียวได้และได้เพิ่มขนำดท่อให้ใหญ่ขึนเป็น 8 นิวที่ท่อทำงดูดเพื่อลดกำรสูญเสียภำยในท่อ โดยค่ำที่ใช้ในกำรตรวจมีดังนี
- แรงดันไฟฟ้ำ (Voltage)
- กระแสไฟฟ้ำ (Current)
- ก้ำลังไฟฟ้ำ (Power)
ซึ่งพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรสูบน้ำก่อนและหลังท้ำกำรปรับปรุงจะถูกน้ำมำเทียบกัน
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ก่อนท้ำกำรปรับปรุง
ภำพแสดง Single line diagram ของระบบท่อที่ใช้ในกำรค้ำนวณในโปรแกรม Piping Fluid Flow System
Water
Tank

Pump 2 ตัวและ
การวางท่อที่ท่อส่ ง

ภำพแสดงรำยละเอียดกำรวำงท่อขนำด 4 นิวก่อนกำรปรับปรุง

Line ปัจจุบัน
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หลังท้ำกำรปรับปรุง
ภำพแสดง Single line diagram ของระบบท่อที่ออกแบบใหม่และใช้ในกำรค้ำนวณในโปรแกรม Piping Fluid Flow
System

Pump 1 ตัวและกำร
วำงท่อที่ท่อส่งใหม่

Pump 1 ตัว (ตัวเก่ำ
เป็นปั๊มส้ำรอง)

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลำคืนทุน

2
153,000 บำท
48,307
3.2

เดือน
บำท/ปี
ปี

1.33 toe/ปี

วิธีกำรค้ำนวณผลกำรอนุรักษ์พลังงำน
จำกกำรออกแบบด้วยโปรแกรมพบว่ำจะสำมำรถลดก้ำลังที่ใช้ในกำรสูบน้ำได้ลดลง 1.93 kW
ผลประหยัด (kWh/ปี)

=
=
=
=
=

ก้ำลังไฟของปั๊มลดลง x จ้ำนวนชม.ที่ใช้ต่อวัน x จ้ำนวนวันท้ำงำนใน 1 ปี
1.93 x 24 x 336
15,583
kWh/ปี
-6
คิดเป็น
15,583 x 85.21 x 10
1.33
toe/ปี
หรือคิดเป็น
=
15,583 kWh/ปี x 3.6
MJ/kWh
=
56,098.8
MJ/ปี
ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย
=
3.10
บำท/kWh
คิดเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ประหยัดได้
=
15,583 kWh/ปี x 3.10
บำท/kWh
=
48,307
บำท/ปี

กำรลงทุน
กำรลงทุนรำคำค่ำปั๊มและกำรติดตัง
คิดเป็นระยะเวลำในกำรคืนทุน

=
=
=
=

153,000
เงินลงทุน/ผลประหยัด
153,000 บำท/48,307
3.2
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5.8.4 มาตรการเปลี่ยนท่อเฟล็กของปั๊มน้า
มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนปั๊มน้ำที่อยู่ในสถำนประกอบกำรแห่งหนึ่งเป็นมำตรกำรทำงด้ำนกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้เกิดกำร
ประหยัดพลังงำน มีรำยละเอียดแนวทำงกำรด้ำเนินกำรดังนี
ควำมเป็นมำและลักษณะกำรใช้งำนปั๊ม
เนื่องจำกมีกำรใช้ปั๊มน้ำที่บ่อน้ำดิบ 4 ตัว ขนำดของปั๊มตัวละ 30 kW เดินเครื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน, 150 วันต่อปี จำกกำร
ส้ำรวจพบว่ำท่อเฟล็กมีสภำพช้ำรุด ซึ่งจำกกำรสอบถำมทำงโรงงำนพบว่ำมักมีกำรช้ำรุดอยู่เสมอ ทังนีกำรติดตังต้ำแหน่งของท่อ
เฟล็กไม่เหมำะสมจึงท้ำให้ช้ำรุดเร็วกว่ำปกติ เมื่อช้ำรุดแล้วจะท้ำให้น้ำที่ท่อทำงดูดถูกดูดเข้ำได้ไม่เต็มที่ จึงเป็นกำรสินเปลือง
พลังงำนโดยใช่เหตุ
ปัญหำของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
ท่อเฟล็กของปั๊มหนึ่งตัวมีกำรช้ำรุด สังเกตได้จำกเสียงที่ดังมำกและท่อยุบตัวลงไป ดังนันต้องมีกำรแก้ไขโดยด่วน

รูปแสดงปัม๊ น้ำและท่อเฟล็กที่ช้ำรุด
สภำพหลังกำรปรับปรุง
ท้ำกำรเปลีย่ นท่อเฟล็กใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิธีกำรค้ำนวณผลประหยัด
 ผลประหยัด
จำกกำรตรวจวัดก้ำลังไฟฟ้ำ

=

26.7 kW

(พิกัด 30 kW)

จำกกำรที่ท่อเฟล็กตีบลง น้ำที่สำมำรถดูดได้ลดลงไป 5 % ดังนันเมื่อเปลี่ยนเฟล็กใหม่จะสำมำรถลดกำรใช้พลังไฟฟ้ำได้อย่ำงน้อย 5
%
พลังงำนไฟฟ้ำลดได้
พลังงำนไฟฟ้ำลดได้ต่อปี

=
=
=

26.7 kW  0.05
= 1.335
kW
1.335 kW  24 h/day  150 day/ปี
4,806
kWh/ปี

คิดเป็น toe

=
=
=

4,806.8 kWh/ปี  85.21  10-6
0.41
4,806 kWh/ปี  2.79 บำท/kWh

คิดเป็นค่ำไฟฟ้ำ
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13,408.7

บำท/ปี

บำท
ปี

5.8.5 มาตรการการติดตังอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์ปั๊ม
มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนปั๊มน้ำโดยกำรติดตังอินเวอร์เ ตอร์ควบคุมมอเตอร์ปั๊มที่อยู่ในสถำนประกอบกำรแห่งหนึ่ ง
เป็นมำตรกำรทำงด้ำนกำรเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมกำรใช้งำน เพื่อให้เกิดกำรประหยัดพลังงำน มีรำยละเอียดแนวทำงกำรด้ำเนินกำร
ดังนี
หลักกำรและเหตุผลของมำตรกำร
เนื่องจำกกำรใช้ปั๊มน้ำกำก และปั๊มเสียใช้งำนไม่เต็มประสิทธิภำพเป็นกำรสินเปลืองพลังงำนเพรำะปัจจุบันใช้หรี่เวลำ
ซึ่งหำกใช้ VSD เพื่อลดอัตรำกำรสูบแทน จะท้ำให้ช่วยประหยัดไฟฟ้ำได้
กำรรวบรวมข้อมูลเบืองต้น
ถังกำกมันส้ำปะหลังมีกำรใช้ปั๊มเพื่อที่จะปั๊มน้ำกำกไปสู่เครื่องสะบัดน้ำแป้งและในส่วนของปั๊มน้ำเสียก็จะปั๊มน้ำเสียจำก
ขบวนกำรผลิตไปสู่บ่อบ้ำบัดน้ำเสีย
เนื่องจำก ที่ถังกำกมันส้ำปะหลังมีกำรใช้ปั๊มอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีกำรหรี่วำล์ว ซึ่งเป็นกำรสินเปลืองพลังงำนเนื่องจำกใช้งำนไม่
เต็มประสิทธิภำพ และในส่วนของปั๊มน้ำเสียก็มีลักษณะเช่นเดียวกับปั๊มกำก

ภาพก่อนปรับปรุงของมอเตอร์ปั๊มกากของเสีย

ภาพหลังปรับปรุงของมอเตอร์ปั๊มกากของเสีย
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กำรส้ำรวจตรวจวัด
ในกระบวนกำรผลิตของโรงงำน มีกำรใช้ปั๊มน้ำกำกขนำด 11 W วัดก้ำลังไฟฟ้ำได้ 7.37 kW อัตรำสูบน้ำ 100 % ของ
อัตรำกำรไหลที่พิกัด ควำมเร็วรอบเครื่องสูบน้ำ 1,460 รอบต่อนำที จำกกำรศึกษำ พบว่ำสำมำรถลดอัตรำกำรสูบลงได้เหลือ 60
% ของอัตรำกำรไหลที่พิกัด ปกติมีกำรเปิดใช้ปั๊มน้ำวันละ 2 2 ชั่วโมง ปีละ 300 วัน ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย 2.70 บำทต่อหน่วย
มอเตอร์ปมั๊ กำก No.1-7 มีขนำดพิกัด
มอเตอร์ปมั๊ น้ำเสีย มีขนำดพิกัด
ชั่วโมงกำรท้ำงำน
ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย
ควำมเร็วรอบเครื่องสูบน้ำก่อนปรับปรุง :
ควำมเร็วรอบเครื่องสูบน้ำหลังปรับปรุง :

11.0
55.0
22
2.70
n1
n2

kW มีจ้ำนวน 7 ตัว
kW มีจ้ำนวน 1 ตัว
ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี หรือ 6,600 ชั่วโมงต่อปี
บำท/kWh
=
1460 รอบต่อนำที
=
รอบต่อนำที

กำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค
จำกสมกำร

 Q2 
 
 Q1 
Q1
Q2
N1
kW1

คือ
คือ
คือ
คือ

3

=

 N2 
 
 N1 

3

=

 kW2 


kW
 1

อัตรำสูบก่อนปรับปรุง (100%)
อัตรำสูบหลังปรับปรุง (60%)
ควำมเร็วรอบเครื่องสูบน้ำก่อนปรับปรุง (1460 รอบต่อนำที)
ก้ำลังไฟฟ้ำก่อนปรับปรุง (7.37 กิโลวัตต์)

1. ส้าหรับมอเตอร์ปั๊มกาก No.1-7
ควำมเร็วรอบหลังปรับปรุง (N2)
ก้ำลังไฟฟ้ำหลังปรับปรุง (kW2)
พลังงำนไฟฟ้ำที่ประหยัดได้
2. ส้าหรับมอเตอร์ปั๊มน้าเสีย
ควำมเร็วรอบหลังปรับปรุง (N2)
ก้ำลังไฟฟ้ำหลังปรับปรุง (kW2)
พลังงำนไฟฟ้ำที่ประหยัดได้

=
=
=
=
=
=

(60 / 100) x 1460
รอบต่อนำที
876
รอบต่อนำที
3
7.37 x (60 / 100)
กิโลวัตต์
1.59
กิโลวัตต์
(7.37-1.59) x 22 ชม./วัน x 300วัน/ปี
38,148
kWh/ปี

=
=
=
=
=
=

(60 / 100) x 1460
รอบต่อนำที
876
รอบต่อนำที
3
41.86 x (60 / 100)
กิโลวัตต์
9.04
กิโลวัตต์
(41.86 - 9.04) x 22 ชม./วัน x 300วัน/ปี
216,612
kWh/ปี
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ตารางผลการปรับปรุงติดตังอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์
ชื่ออุปกรณ์
มอเตอร์
1.ปั๊มกำก No.1
2.ปั๊มกำก No.2
3.ปั๊มกำก No.3
4.ปั๊มกำก No.4
5.ปั๊มกำก No.5
6.ปั๊มกำก No.6
7.ปั๊มกำก No.7
8.ปั๊มน้ำเสีย
รวม

ก้าลังไฟฟ้า (kW)
พิกัด
11
11
11
11
11
11
11
55
132

หรี่วาล์ว
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
41.86
93.46

พลังงำนไฟฟ้ำที่ประหยัดได้รวม
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้

ใช้ VSD
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
9.04
20.19
=
=
=
=

การใช้งาน(%)
เปิดวาล์ว
100
100
100
100
100
100
100
100
-

หรี่วาล์ว
60
60
60
60
60
60
60
60
-

การใช้งาน
(ช.ม./ปี)

ก้าลังไฟฟ้า
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

(38,148 x 7) + 216,612
483,648
483,648 x 2.70
1,305,850

กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
1. ค่ำอินเวอร์เตอร์ ขนำด 11 kW รำคำรวมค่ำติดตัง 63,804 บำท/ชุด
รวม 7 ชุด
2. ค่ำอินเวอร์เตอร์ ขนำด 55 kW รำคำรวมค่ำติดตัง 253,260 บำท/ชุด
คิดเป็นเงินลงทุนรวม ค่ำติดตัง
เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ประหยัดที่ได้
ระยะเวลำคืนทุน

kWh/ปี
kWh/ปี
บำท/ปี
บำท/ปี

=
=
=

446,628
253,260
699,880

บำท
บำท
บำท

=
=

1,305,850
0.54

บำท/ปี
ปี

เมื่อพิจำรณำเงินลงทุนเปรียบเทียบกับผลที่ประหยัดได้จะท้ำให้อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนสูงสุด เนื่องจำกเงินลงทุนไม่
มำก ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้ผู้บริหำรง่ำยต่อกำรตัดสินใจในกำรปรับปรุง
5.8.6 มาตรการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดปั๊มน้าขนาด19.8 ซม. เป็น 18.5 ซม.
มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนปั๊มน้ำโดยกำรลดขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงใบพัดปั๊มน้ำ ที่อยู่ในสถำนประกอบกำรแห่งหนึ่ง เป็น
มำตรกำรทำงด้ำนกำรปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำน เพื่อให้เกิดกำรประหยัดพลังงำน มีรำยละเอียดแนวทำงกำร
ด้ำเนินกำรดังนี
หลักกำรและเหตุผลของมำตรกำร
เนื่องจำกมีกำรใช้น้ำระบำยควำมร้อนอุปกรณ์กำรกลั่นสุรำ จึงใช้ปั๊มน้ำจำกหอผึ่งน้ำขึนระบบหอ กลั่น และไหลวนกลับสู่
หอผึ่งน้ำเพื่อลดควำมร้อนของน้ำที่กลับมำ โดยกำรแลกเปลี่ยนควำมร้อนกับลมซึ่งถูกดูดด้วยปั๊มน้ำเข้ำทำงด้ำนข้ำงหอผึ่งน้ำ ผ่ำนน้ำ
แล้วออกทำงด้ำนบนหอผึ่งน้ำ และน้ำถูกดูดด้วยปั๊มขึนหอกลั่นต่อไป
กำรรวบรวมข้อมูลเบืองต้น
ปั๊มน้ำยี่ห้อ KSB รุ่น ETA NORM G 100 – 200 G 1 Q 300 m3/hr H 40 m 2900 RPM มอเตอร์ยี่ห้อ ABB 55 kW
ปั๊มน้ำที่ใช้สูบน้ำขึนหอกลั่น มีขนำดโตเกินไป และปริมำณน้ำที่สูบได้มีจ้ำนวนมำกเกินควำมต้องกำร จึงต้องปรับวำล์วทำงส่งเพื่อลด
ปริมำณอัตรำกำรไหลของน้ำลง
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รูปแสดงมอเตอร์ปั๊มน้าขนาด 55 kW
กำรส้ำรวจตรวจวัด
ชั่วโมงกำรท้ำงำน 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี หรือ 8,760 ชั่วโมงต่อปี
ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย
2.77 บำท/kWh
มอเตอร์ปมั๊ ขนำด 55 kW ปั๊มน้ำยี่ห้อ KSB รุ่น ETA NORM G 100 – 200 G 1
อัตรำกำรไหล :Q 300 m3/hr ,ควำมสูงน้ำ : H 40 m., ควำมเร็วรอบ 2900 rpm.
ในกำรใช้งำนของปั๊มน้ำภำยในประกอบด้วยใบพัดสูบนำ้ ก่อนปรับปรุงมี ขนำด  19.8 ซม. และหลังปรับปรุงเป็น 
18.5ซม .
ก่อนปรับปรุง มีค่ำทำงไฟฟ้ำ
ตรวจวัด มอเตอร์ปั๊ม กระแส 80A, แรงดัน 380V, PF 0.85 = 44.8 kW
หลังปรับปรุง มีค่ำทำงไฟฟ้ำ
ตรวจวัด มอเตอร์ปั๊ม กระแส 66A, แรงดัน 380V, PF 0.85 = 36.9 kW
กำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค
IP1 คือ กระแสไฟฟ้ำมอเตอร์ปมั๊ เทอร์ไบน์ ก่อนปรับปรุง = 80.0 (A)
IP2 คือ กระแสไฟฟ้ำมอเตอร์ปมั๊ เทอร์ไบน์ หลังปรับปรุง = 66.0 (A)
V คือ แรงดันไฟฟ้ำของมอเตอร์ปั๊มเทอร์ไบน์ ที่ใช้งำน = 380 (V)
PF คือ เพำเวอร์แฟคเตอร์ของมอเตอร์ปมั๊ เทอร์ไบน์ ที่ใช้งำน = 0.85
h คือ จ้ำนวนชั่วโมงท้ำงำน = 24 (ชั่วโมงต่อวัน)
d คือ จ้ำนวนวันท้ำงำนต่อปี = 365 (วันต่อปี)
พลังงำนไฟฟ้ำที่ลดลง = (ก้ำลังไฟฟ้ำก่อนปรับปรุง – ก้ำลังไฟฟ้ำหลังปรับปรุง) x h x d
ก้ำลังไฟฟ้ำก่อนปรับปรุง

=
=

3  V  IP1  PF
1000
3  380  80  0.85
1000
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=
ก้ำลังไฟฟ้ำหลังปรับปรุง

44.8

3  V  IP 2  PF
1000
3  380  60  0.85
1000

=
=

พลังงำนไฟฟ้ำที่ลดลง
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้

=
=
=
=
=

kW
kW
kW

36.9
kW
(44.8 – 36.9) x 24 x 365
kWh/ปี
49,204
kWh/ปี
49,204 x2.77
บำท/ปี
191,695
บำท/ปี

กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
เป็นกำรปรับลดขนำดใบพัดปั๊มน้ำที่เดิมมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขนำด 19.8 ซม. เป็น 18.5 ซม. โดยใช้มอเตอร์ปั๊มเดิม
ขนำด 55 kW ที่ด้ำเนินปรับปรุงได้เอง ท้ำให้ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
คิดเป็นเงินลงทุนรวม
เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ประหยัดที่ได้
ระยะเวลำคืนทุน

=
=
=

191,695
-

บำท
บำท/ปี
ปี

เมื่อพิจำรณำเงินลงทุนเปรียบเทียบกับผลที่ประหยัดที่ได้ เนื่องจำกไม่มีค่ำใช้จ่ำย ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้ผู้บริหำรง่ำยต่อกำร
ตัดสินใจในกำรปรับปรุง
กำรด้ำเนินกำรปรับปรุง
1. เก็บข้อมูลกำรใช้งำนก่อนและหลังปรับ
2. วิเครำะห์และประเมินผลประหยัด และกำรลงทุน
3. จัดวำงกำรปรับปรุงควำมแตกต่ำงของมอเตอร์ชุดใหม่และเก่ำ
4. วิเครำะห์ผลประหยัดพลังงำนที่ได้
จำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ มอเตอร์ปั๊มน้ำเดิมที่มีขนำด 55 kW ปรับลดขนำดของใบพัดปั๊มน้ำแล้วท้ำให้ปั๊มน้ำปั๊มน้ำใน
อัตรำกำรไหลลดลง และมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง

รูปแสดงปั๊มน้าหลังการปรับปรุง
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5.8.7 มาตรการติดตังระบบ VSD ให้ปั๊มจ่ายน้าอ่อนและปัม๊ จ่ายน้า RO
สภำพก่อนกำรปรับปรุง
ระบบปั๊มจ่ายน้้าอ่อน
ประกอบด้วยปัม๊ น้ำ ขนำด 7.5 kW จ้ำนวน 3 ตัว โดยจะเปิดใช้งำนพร้อมกันทัง 3 ตัว ท้ำงำน 24 ชม./วัน 300 วัน/ปี
น้ำอ่อนจะน้ำไปผสมกับน้ำนม และใช้ในกระบวนกำรล้ำงท้ำควำมสะอำดเครื่องผสม ซึ่งควำมต้องกำรในกำรใช้น้ำอ่อนจะไม่คงที่
ระบบปั๊มจ่ายน้้า RO
ประกอบด้วยปัม๊ ขนำด 5.5 kW จ้ำนวน 2 ตัว โดยเปิดใช้งำนพร้อมกันทัง 2 ตัว จ้ำนวน 24 ชม./วัน 300 วัน/ปี น้ำ RO
จะน้ำไปผสมกับน้ำนม ซึ่งควำมต้องกำรในกำรใช้น้ำ RO จะไม่คงที่

รูปแสดงปั๊มน้ำที่ใช้ในกำรส่งจ่ำยระบบน้ำอ่อนให้กับเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิต

รูปแสดงปั๊มน้ำที่ใช้ในกำรส่งจ่ำยระบบน้ำ RO ให้กับเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิต
แนวคิดและขันตอนกำรด้ำเนินงำน
หลักกำรตรวจวัด ส้ำหรับมำตรกำรติดตังระบบ VSD ให้ปั๊มจ่ำยน้ำอ่อนและปั๊มจ่ำยน้ำ RO จะท้ำกำรตรวจวัดพลังงำน
ไฟฟ้ำของปั๊มจ่ำยน้ำอ่อนและปั๊มจ่ำยน้ำ RO ที่ท้ำกำรปรับปรุงรวมทังปริมำณน้ำ เพื่อน้ำมำเปรียบเทียบกันระหว่ำงก่อน และหลัง
ปรับปรุงตำมสภำพกำรใช้งำนจริง
ในกำรด้ำเนินกำรตรวจวัดปั๊มจ่ำยน้ำอ่อนและปั๊มจ่ำยน้ำ RO กำรตรวจวัดจะด้ำเนินกำรจดบันทึกโดยดูจำกมิเตอร์ไฟฟ้ำ
ของปั๊มจ่ำยน้ำอ่อนและปั๊มจ่ำยน้ำ RO พร้อมกับจดบันทึกมิเตอร์น้ำ ซึ่งทำงโรงงำนได้มีกำรจดบันทึกข้อมูลไว้บ้ำงแล้ว ทำงที่ปรึกษำ
จึงเลือกข้อมูลมำท้ำกำรวิเครำะห์ กรณีละ 7 วัน ได้แก่ ระบบน้ำอ่อนก่อนปรับปรุง 7 วัน หลังปรับปรุง 7 วัน และระบบน้ำ RO
ก่อนปรับปรุง 7 วัน หลังปรับปรุง 7 วัน
สภำพหลังกำรปรับปรุง
ผู้ประกอบกำรต้องกำรปรับปรุงระบบปั๊มจ่ำยน้ำอ่อน และน้ำ RO ให้ที่ควำมเหมำะสมกับสภำวะกำรใช้งำนจริง โดยกำร
ปรับควำมเร็วของมอเตอร์ ด้วยกำรใช้ระบบ VSD เพื่อลดกำรใช้พลังงำน ซึ่งจะควบคุมกำรท้ำงำนของ VSD ด้วย Pressure Sensor
กำรปรับปรุงมีรำยละเอียดเป็นดังนี
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ระบบปั๊มจ่ายน้้าอ่อน
ปรับปรุงโดยติดตัง VSD 1 ตัว ควบคุมกำรท้ำงำนของปั๊ม 2 ตัว โดยมี Pressure Transmitter ตรวจจับแรงดันน้ำ
และส่งสัญญำณ 4-20 mA มำที่ VSD เพื่อให้มีกำรควบคุมปั๊มน้ำได้ตำมควำมต้องกำรของโหลด ส่วนปั๊มน้ำอีกตัวจะเปิดใช้งำนเต็ม
พิกัดของปั๊มน้ำ
ระบบปั๊มจ่ายน้้า RO
ปรับปรุงโดยติดตัง VSD 1 ตัว ควบคุมกำรท้ำงำนของปั๊มน้ำ 2 ตัว โดยมี Pressure Transmitter ตรวจจับแรงดันน้ำ
และส่งสัญญำณ 4-20 mA มำที่ VSD เพื่อให้มีกำรควบคุมปั๊มน้ำให้จ่ำยน้ำได้ตำมควำมต้องกำรของโหลด

รูปแสดงกำรติดตัง VSD ควบคุมระบบปั๊มจ่ำยน้ำอ่อนและปั๊มจ่ำยนำ้ RO
มำตรกำรติดตังระบบ VSD ให้ปั๊มจ่ำยน้ำอ่อน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลำคืนทุน

69,015
129,684.34
0.19

บำท
kWh/ปี
ปี

355,335.10

บำท/ปี

บำท
kWh/ปี
ปี

62,559.00

บำท/ปี

มำตรกำรติดตัง VSD ให้ปั๊มจ่ำยนำ้ RO
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลำคืนทุน

62,595
16,240.98
1.41

วิธีกำรค้ำนวณผลกำรอนุรักษ์พลังงำน
ก่อนการปรับปรุง
กำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนก่อนกำรปรับปรุง มำตรกำรติดตังระบบ VSD ให้ปั๊มจ่ำยน้ำอ่อนและปัม๊ จ่ำยน้ำ RO มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี
ตาราง รำยละเอียดผลกำรบันทึกกำรใช้พลังงำนจำกมิเตอร์ไฟฟ้ำและมิเตอร์ปมั๊ น้ำอ่อน
ไฟฟ้าที่ใช้
ปริมาณน้าอ่อน
Date
kWh/m3
3
kWh/day
M /day
24/4/2006
650
2,177
0.299
25/4/2006
668
2,261
0.295
26/4/2006
717
2,416
0.297
27/4/2006
714
2,135
0.334
28/4/2006
774
2,219
0.349
29/4/2006
553
2,151
0.257
30/4/2006
685
1,802
0.380
ค่าเฉลี่ย
680.14
2,165.86
0.314
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ตาราง แสดงรำยละเอียดผลกำรบันทึกกำรใช้พลังงำนจำกมิเตอร์ไฟฟ้ำและมิเตอร์ปมั๊ น้ำ RO
ไฟฟ้าที่ใช้
ปริมาณน้าอ่อน
Date
kWh/day
M3/day
24/4/2006
82
169
25/4/2006
83
164
26/4/2006
90
199
27/4/2006
78
151
28/4/2006
81
205
29/4/2006
79
102
30/4/2006
81
136
ค่าเฉลี่ย
82.00
160.78

kWh/m3
0.485
0.508
0.452
0.516
0.395
0.775
0.696
0.510

หลังกำรปรับปรุง
กำรตรวจวัดกำรใช้พลังงำนหลังกำรปรับปรุง มำตรกำรติดตังระบบ VSD ปั๊มจ่ำยน้ำอ่อนและปั๊มจ่ำยน้ำ RO มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี
ตาราง แสดงรำยละเอียดผลกำรบันทึกกำรใช้พลังงำนจำกมิเตอร์ไฟฟ้ำและมิเตอร์ปมั๊ น้ำอ่อน
ไฟฟ้าที่ใช้
ปริมาณน้าอ่อน
Date
kWh/m3
3
kWh/day
M /day
28/8/2006
152
2,110
0.072
29/8/2006
192
2,251
0.085
30/8/2006
271
2,277
0.119
31/8/2006
150
2,163
0.069
1/8/2006
210
2,292
0.092
2/8/2006
181
2,109
0.086
3/8/2006
162
984
0.165
ค่าเฉลี่ย
188.29
2,026.46
0.093
ตาราง แสดงรำยละเอียดผลกำรบันทึกกำรใช้พลังงำนจำกมิเตอร์ไฟฟ้ำและมิเตอร์ปั๊มนำ้ RO
Date
14/8/2006
15/8/2006
16/8/2006
17/8/2006
18/8/2006
19/8/2006
20/8/2006
ค่าเฉลี่ย

ไฟฟ้าที่ใช้
kWh/day
30
31
31
30
33
28
29
30.28

ปริมาณน้าอ่อน
M3/day
116
160
234
203
226
192
138
181.26
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กำรวิเครำะห์ผลประหยัด
มาตรการติดตั้งระบบ VSD ให้ปั๊มจ่ายน้้าอ่อน
ปริมำณน้ำที่ใช้เฉลี่ยก่อนกำรปรับปรุงในเดือน พ.ค. 2006 เท่ำกับ 1,955 m3/วัน
ระบบท้ำงำน 300 วันต่อปี
ผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำต่อปี ; kWhsave
kWhsave =
(kWh/m3PRE – kWh/m3POST) x ปริมำณน้ำเฉลี่ยต่อวัน x วันท้ำงำนทังปี
=
(0.314 – 0.093) x 1,955 x 300
=
129,684.34
kWh/ปี
ผลประหยัดทำงกำรเงินที่เกิดขึน
เงินที่ประหยัดได้ (บำท/ปี) =
=
=
=
ระยะเวลำคืนทุน
=
=

ผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ x ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย (บำท/kWh)
129,684.34 x 2.74
355,335.10
บำท/ปี
69,051
บำท
69,051/355,335.10
0.19
ปี

มาตรการติดตั้งระบบ VSD ให้ปั๊มจ่ายน้้า RO
ปริมำณน้ำที่ใช้เฉลี่ยก่อนกำรปรับปรุงในเดือน พ.ค. 2006 เท่ำกับ 158 m3/วัน
ระบบท้ำงำน 300 วันต่อปี
ผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำต่อปี ; kWhsave
kWhsave
=
(kWh/m3PRE – kWh/m3POST) x ปริมำณน้ำเฉลี่ยต่อวัน x วันท้ำงำนทังปี
=
(0.510 – 0.167) x 158 x 300
=
16,240.98
kWh/ปี
ผลประหยัดทำงกำรเงินที่เกิดขึน
เงินที่ประหยัดได้ (บำท/ปี)

ระยะเวลำคืนทุน

=
=
=
=
=
=

ผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ x ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย (บำท/kWh)
16,240.98 x 2.74
44,500.30
บำท/ปี
62,559
บำท
62,559/44,500.30
1.41
ปี

5.8.8 มาตรการติดตังระบบ Step Control ให้ปั๊มจ่ายน้าให้กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
สภำพก่อนกำรปรับปรุง
สถำนประกอบกำรมีระบบจ่ำยน้ำเย็นของโรงงำนมีปั๊มจ่ำยน้ำเย็นให้เครื่องจักรในกระบวนกำรผลิต จ้ำนวน 10 ตัว มีกำร
แบ่งจ่ำยน้ำเป็น 2 ส่วน ดังนี
ส่วนที่ 1 มีปั๊มน้ำทังหมด 5 ตัว ขนำด ขนำด 11 kW จ้ำนวน 2 ตัวและขนำด 7.5 kW จ้ำนวน 3 ตัว จ่ำยน้ำให้เครื่องจักร
ที่อยู่ภำยในอำคำรที่ 1
ส่วนที่ 2 มีปั๊มน้ำทังหมด 5 ตัว ขนำด 11 kW จ้ำนวน 2 ตัวและขนำด 18.5 kW จ้ำนวน 3 ตัว จ่ำยน้ำให้เครื่องจั กรที่อยู่
ภำยในอำคำรที่ 2 โหลดของน้ำเย็น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระบบปรับอำกำศแบบ AHU โดยกำรน้ำน้ำเย็นไปผ่ำนคอยล์เย็น
เพื่อปรับอำกำศให้แผนกต่ำง ๆ ในอำคำร อีกส่วนคือ กระบวนกำรผลิต มี Plate Cooling water ใช้น้ำเย็นแลกเปลี่ยนกับนม เพื่อ
รักษำสภำพของนมไม่ให้เสีย ซึ่งลักษณะของโหลดในระบบจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดในกำรควบคุมจะใช้คนในกำรเปิด ปิด ปั๊มให้
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เหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้น้ำ ซึ่งบำงครังจ้ำเป็นต้องมีกำรเดินปั๊มทังหมดรองรับโหลดไว้ตลอดเวลำท้ำให้ต้องสูญเสียพลังงำน
ไฟฟ้ำ

รูปแสดงกำรตรวจวัดก่อนกำรปรับปรุงปั๊มจ่ำยน้ำให้กับเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิต
แนวคิดและขันตอนกำรด้ำเนินงำน
หลักกำรตรวจวัด ส้ำหรับมำตรกำรติดตังระบบ Step Control ให้ปั๊มจ่ำยน้ำให้กับเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตจะท้ำ
กำรตรวจวัดพลังงำนไฟฟ้ำ ระบบปั๊มจ่ำยน้ำให้กับเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตที่ท้ำกำรปรับปรุงเปรี ยบเทียบกันระหว่ำงก่อน
และหลังกำรปรับปรุงตำมสภำพกำรใช้งำนจริง
ในกำรด้ำเนินกำรตรวจวัดระบบปั๊มจ่ำยน้ำให้กับเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิต จะท้ำกำรติดตังเครื่องบันทึกค่ำทำงไฟฟ้ำ
ติดตังที่ต้ำแหน่ง Main Circuit Breaker ที่ควบคุมปั๊มทัง 5 ตัว ของส่วนที่ 1 และที่ Main Circuit Breaker ที่ควบคุมปั๊มทัง 5 ตัว
ของส่วนที่ 2 ค่ำที่ท้ำกำรตรวจวัด มีดังนี
- แรงดันไฟฟ้ำ (Voltage)
- กระแสไฟฟ้ำ (Current)
- ก้ำลังไฟฟ้ำ (kW)
- ตัวประกอบก้ำลังไฟฟ้ำ (Power Factor)
สภำพหลังกำรปรับปรุง
ผู้ประกอบกำรต้องกำรเปลี่ยนมำติดตังระบบควบคุมกำรเปิด-ปิด ปั๊มแทนกำรใช้คนในกำรเปิด-ปิด

รูปแสดงกำรตรวจวัดหลังกำรปรับปรุงปั๊มจ่ำยน้ำให้กับเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิต
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เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลำคืนทุน

40,000
25,184.39
5.84 ปี
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บำท
kWh/ปี 68,501.55 บำท/ปี

วิธีกำรค้ำนวณผลกำรอนุรักษ์พลังงำน
ก่อนการปรับปรุง
ท้ำกำรวัดกำรใช้พลังงำนของ ปั๊มจ่ำยน้ำให้กับเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตได้ดังนี
ตำรำงสรุปข้อมูลกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและก้ำลังไฟฟ้ำเฉลีย่ ก่อนกำรปรับปรุง
วัน/เดือน/ปี
หลังงานไฟฟ้า (kWh)
10/2/2006
1,613.57
11/2/2006
1,022.68
เฉลี่ย
1,318.13

ก้าลังไฟฟ้าเฉลี่ย (kW)
67.23
42.61
54.92

หลังการปรับปรุง
ท้ำกำรวัดกำรใช้พลังงำนของปั๊มจ่ำยน้ำให้กับเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตได้ดังนี
ตำรำงสรุปข้อมูลกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและก้ำลังไฟฟ้ำเฉลีย่ หลังกำรปรับปรุง
วัน/เดือน/ปี
หลังงานไฟฟ้า (kWh)
4/3/2006
1,456.51
5/3/2006
1,011.85
เฉลี่ย
1,234.18

ก้าลังไฟฟ้าเฉลี่ย (kW)
60.69
42.16
51.42

กำรวิเครำะห์ผลประหยัด
ระบบท้ำงำน 300 วันต่อปี
ผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำต่อปี ; kWhsave
kWhsave
=
=
=

(kWh/dayPRE – kWh/dayPOST) x วันท้ำงำนทังปี
(1,318.13 – 1,234.18) x 300
25,184.39
kWh/ปี

ผลประหยัดทำงกำรเงินที่เกิดขึน
เงินที่ประหยัดได้ (บำท/ปี)
เงินลงทุน
ระยะเวลำคืนทุน

=
=
=
=
=
=

ผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ x ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย (บำท/kWh)
25,184.39 x 2.74
69,005.24
บำท/ปี
400,000
บำท
400,000/69,005.24
5.80
ปี
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บทที่ 6
การอนุรักษ์พลังงานสาหรับพัดลม
(Energy conservation for fan)
ความสาคัญ
พัดลมเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการไหลของอากาศ ปัจจุบันพัดลมเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้โดยทั่วไปในโรงงานและอาคาร อาทิ
พัดลมในระบบระบายอากาศ พัดลมในระบบจ่ายลมเย็น ภายในอาคาร พัด ทางานโดยใช้พลังงานไฟฟ้า ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงานของพัดลม จะช่วยให้ทราบถึงแนวทางในการใช้งานและบารุงรักษาพัดลมอย่างถูกวิธี
จะทาให้ประหยัดนาและไฟฟ้า

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

ทราบชนิดและหลักการทางานของพัดลม
ทราบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงานของพัดลม
ทราบวิธีการสารวจและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของพัดลม
สามารถประเมินประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมจากตัวอย่างข้อมูลการสารวจ
ทราบแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของพัดลม

6.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัดลม
พัดลม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบังคับอากาศให้เคลื่อนที่ด้วยความกดดันต่าๆ พัดลมที่ใช้ในงาน วิศวกรรมส่วนใหญ่จะใช้ใน
งานอบแห้งวัสดุทางการเกษตร การระบายอากาศ การทาความเย็น การลาเลียง การให้ความร้อน เป็นต้น
การกาหนดความหมายของคาว่า Fan และ Blower บางครังมักจะใช้สับสนกันอยู่เสมอๆ ดังนัน สมาคมวิศวกรเครื่องกล
แห่งประเทศญีป่ ุ่น Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) จึงได้กาหนดความแตกต่างของอุปกรณ์ทังสอง ดังนี
 แฟน (Fan) ใช้เรียกอุปกรณ์ที่ทางาน ณ ความดันที่น้อยกว่า 1 เมตรนา หรือ 1 ปอนด์ต่อตารางนิว (lb/in2)
หรือ 27.7 นิวของนา หรือ 1,000 มิลลิเมตรนา อุปกรณ์ในประเภทนีส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกว่า Centrifugal
Fans, Fan และ Exhausters
 โบลวเวอร์ (Blower) ใช้เรียกอุปกรณ์ที่ทางาน ณ ความดันที่มากกว่า 1 เมตรนา จนถึง 10 เมตรนา
ในกรณีที่ต้องการสร้างอัตราการไหลของลมที่ความดันสูงกว่า 1 บาร์ หรือ 10 เมตรนา จะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่อง
อัดอากาศ (Air Compressor)

6.2 ประเภทของพัดลม
พัดลมมีหลายชนิด ปัจจุบันได้มีการจัดแบ่งประเภทของพัดลมหลายรูปแบบ และมีการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป
มากมาย การจัดประเภทของพัดลมสามารถแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คื อ พัดลมแบบ
หมุนเหวี่ยง (Centrifugal Flow Fan) และแบบพัดลมอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fan) ซึ่งพัดลมแต่ละประเภทสามารถ
แบ่งออกเป็นชนิดย่อย ๆ ได้ดังนี

6-1

ตอนที่ 2 บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสาหรับพัดลม

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

6.2.1 พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Flow Fan)
พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงนีใช้ได้ดีกับงานที่มีความต้านทานลมสูง หรือ “เฮดลมสูง” โดยการทางานของพัดลม จะมีการไหล
เข้าของอากาศขนานกับแกนของใบพัด และจะไหลออกในแนวตังฉากกับแกนของใบพัดหรือในแนวรัศมี โครงสร้างของพัดลม
ประเภทนีจะประกอบด้วยใบพัดซึ่งหมุนอยู่ภายในตัวเรือนของพัดลม (Fan House) โดยชุดใบพัดจะประกอบด้วยแผ่นใบเล็ก ๆ
ประกอบเข้าด้วยกันเป็นลักษณะกงล้อ ความดันของอากาศจะถูกทาให้มีค่าสูงขึนภายในตัวเรือนของพัดลม ซึ่งสามารถเพิ่มค่าให้
สูงขึนได้ด้วยการเพิ่มขนาดความยาวของใบพัด ซึ่งจะทาให้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางภายในระบบมากยิ่งขึนนั่นเอง พัดลมประเภทนี
จาแนกตามลักษณะรูปร่างของใบพัดเป็น 3 แบบ คือ แบบใบพัดรัศมีตรง แบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า และแบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง
พั ด ลมแบบใบพั ด รั ศ มี ต รง (Straight Blade หรื อ Radial Fans) จะมี เ พลาขนาดโต มี จ านวนซี่ ใ บพั ด
5 – 20 ซี่ ลักษณะการสร้างเป็นใบล้อหมุนด้วยความเร็วรอบต่า และใบพัดจะอยู่ในแนวตังฉากกับเพลา ใบพัดหมุนด้วยความเร็ว
รอบอย่างต่าประมาณ 500 – 3,000 รอบ/นาที จึงเหมาะกับงานที่ต้องการปริมาตรของอากาศที่ถูกขับเคลื่อนจานวนน้อย ๆ ที่มีค่า
ความกดดันของอากาศสูง ๆ เช่น ใช้เป็นพัดลมระบายอากาศเสียออกไปสู่ภายนอก เหมาะกับอากาศสกปรก หรืองานที่ใช้ในการขน
ถ่ายวัสดุซึ่งไหลผ่านตัวพัดลม ดังรูปที่ 6-1

รูปที่ 6-1 พัดลมแบบใบพัดรัศมีตรง
พัดลมแบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า (Forward Curved Blade Fans) จะมีใบพัดโค้งไปข้างหน้า ในทิศทางเดียวกับการหมุน
ของชุดใบพัด จะมีจานวนแผ่นใบพัดประมาณ 20 – 64 ใบ ชุดใบพัดจะมีลักษณะคล้ายกับกรงกระรอก (Squirrel Cage) เพลา
ใบพัดจะมีขนาดเล็กหมุนด้วยความเร็วรอบที่สูงกว่าพัดลมชนิดใบพัดตรง ส่วนความเร็วลมที่เคลื่อนที่จะเร็วกว่าพัดลมใบพัดโค้งไป
ข้างหลัง การทางานของพัดลมชนิดนีมีเสียงเบาที่สุด มีข้อเสียคือจะมีลักษณะที่มอเตอร์จะทางานเกินกาลัง และมีช่วงการทางาน
ของพัดลมที่ไม่เสถียร ดังนันจึงไม่ควรใช้กับงานหรือระบบที่มีอัตราการไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พัดลมชนิดนีจะให้
ค่าความดันลมและอัตราการไหลของอากาศสูงที่สุด ดังรูปที่ 6-2

รูปที่ 6-2 พัดลมแบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า
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พัดลมแบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง (Backward Curved Blade Fans) จะมีใบพัดเอียงไปข้างหลัง ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ทิศทางการหมุนของใบพัด จะมีจานวนใบพัดประมาณ 10 – 50 ใบ ซึ่งใบพัดจะไม่ถี่ละเอียดเท่ากับพัดลมใบพัดโค้งไปข้างหน้า
และเป็นพัดลมที่มีความเร็วรอบสูง ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังเกินควร ไม่มีลักษณะที่มอเตอร์จะทางานเกินกาลัง และไม่มีช่วงการทางานที่
ไม่ มี เ สถี ย ร จึ งเหมาะที่ จ ะใช้ งานระบายอากาศและอากาศที่ ใ ช้ ต้ อ งสะอาดด้ ว ย เนื่ อ งจากสามารถที่ จ ะควบคุ ม ความกดดั น
และปริมาณลมได้ง่าย พัดลมชนิดนีจะมีราคาสูงกว่าชนิดอื่น ๆ เมื่อเทียบกับขนาดที่เท่ากัน ดังรูปที่ 6-3

รูปที่ 6-3 พัดลมแบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง
6.2.2 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fan)
พัดลมแบบนีอากาศจะไหลขนานกับแกนของใบพัดและตังฉากกับระนาบการหมุนของใบพัด ชุดใบพัดจะถูกติดตังบน
แกนเพลาขับของมอเตอร์ต้นกาลัง ซึ่งอยู่ภายในตัวพัดลม ทาให้มอเตอร์สามารถระบายความร้อนออกไปกับอากาศที่ถูกขับเคลื่อน
พัดลมชนิดนีมีราคาถูก การทางานของพัดลมมีเสียงดังเมื่อเปรียบเทียบกับพัดลมแบบหมุนเหวี่ยง และมีช่วงการทางานของพัดลมที่
ไม่เสถียร จึงเหมาะกับงานระบายอากาศ และงานที่มีความด้า นทานลมต่า พัดลมแบบนีส่วนมากมีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย
สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ ลักษณะที่พัดลมเป็นเกลียว (Tube Axial Fans) และลักษณะที่พัดลมเป็นเส้นตรง (Vane Axial Fans)
ดังรูปที่ 6-4

รูปที่ 6-4 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน
พัดลมลักษณะที่พัดลมเป็นเกลียว (Tube Axial Fans) จะมีโครงสร้างประกอบด้วยชุดใบพัดซึ่งหมุนอยู่ภายในท่อรูป
ทรงกระบอกลมที่ถูกขับเคลื่อนให้ผ่านชุดใบพัดจะหมุนเป็นเกลียว มีลักษณะการไหลแบบปั่นป่วนพัดลมชนิดนีให้ค่าความกดดันของ
ลมปานกลาง ดังรูปที่ 6-5 และ 6-6

รูปที่ 6-5 ลักษณะที่พัดลมเป็นเกลียว

รูปที่ 6-6 ลักษณะที่พัดลมเป็นเส้นตรง
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พัดลมลักษณะที่พัดลมเป็นเส้นตรง (Vane Axial Fans) จะมีแผ่นครีบเพื่อใช้ในการบังคับการไหลของอากาศ ที่ถูก
ขับเคลื่อน ติดตังอยู่ภายในตัวเรือนของพัดลมบริเวณท่อทางออกบริเวณด้านหลังชุดใบพัด เพื่อช่ วยในการไหลของอากาศที่ถูก
ขับเคลื่อนให้มีการไหลเป็นเส้นตรงมากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดลักษณะการไหลของอากาศปั่นป่วนให้ลดลง และลดพลังงานสูญเสีย
เนื่องจากการไหลของอากาศปั่นป่วนภายในระบบให้น้อยลงด้วย ทาให้ประสิทธิภาพการใช้งานและราคาสูงกว่าพัดลมชนิด Tube
Axial Fans

6.3 การสูญเสียพลังงานการไหลในท่อลม
การสู ญ เสี ย พลั ง งานการไหลในท่ อ ลมเป็ น ส่ ว นส าคั ญ หนึ่ ง ของการวิ เ คราะห์ พ ลั ง งานในระบบพั ด ลม
เฮดการสูญเสียรวมในท่อลมจะประกอบด้วยเฮดสูญเสียเนื่องจากความฝืดในท่อลม HLf และเฮดสูญเสียเนื่องจากการไหลผ่าน
อุปกรณ์ HLe
6.3.1 เฮดความฝืดในท่อลม
การสูญเสียพลังงานเนื่องจากความเสียดทานหรือเฮดความฝืดในท่อลมสามารถประมาณค่าได้ด้วยวิธีเดียวกันกับการ
สูญเสียเนื่องจากเฮดความฝืดของเหลว โดยใช้สมการของ Darcy-Weisbach ควบ คู่กับการใช้ Moody’s Diagram (ดูหัวข้อ 5.3
เฮดในบทที่ 5)
HLf = f 
เมื่อ

f
L
D
HV

=
=
=
=

L
 HV
D

(6-1)

สัมประสิทธิ์ของความฝืด ประมาณค่าได้จาก Moody’s Diagram
ความยาวของท่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
เฮดความเร็ว

ในหน่วยเมตริก เฮดความเร็วอาจแสดงในหน่วยของ Pa เมื่อคิดที่สภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ
15 C และความเร็ว V ในหน่วย m/s ค่า HV จะคานวณได้ดังสมการ
o

HV =
HV = 

 aV 2

(Pa)

2g

V 

 1.289 

2

(Pa)

(6-2)

โดยที่ a คือค่านาหนักจาเพาะของอากาศ นอกจากนันการใช้งานในหน่วยเมตริกในทางปฏิบัติ เฮดความเร็วอาจแสดงใน
หน่วย เมตรนา หรือมิลลิเมตรนา ดังสมการข้างล่าง โดยที่ความเร็ว V มีหน่วยเป็น m/s
HV =

V2 a

2g  w

HV = 

V 

 128 

HV

2

V 
= 

 4.04 

(เมตรนา)

(6-3)

(มิลลิเมตรนา)

(6-4)
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เฮดความฝืดในท่อลม HLf ที่คานวณได้จากสมการ (6-1) จะมีหน่วยเดียวกันกับหน่วยของเฮดความเร็ว HV ที่เลือกใช้
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สาหรับในหน่วยอังกฤษนัน เฮดความเร็วมักจะคานวณให้มีหน่วยเป็นนิวนาในกรณีที่ความเร็ว V มีหน่วยเป็นฟุตต่อนาที
และค่านาหนักจาเพาะของอากาศและนา ( a และ w) คิดที่สภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 15 oC เฮด
ความเร็วคานวณได้จาก
HV

V 
= 

 4005 

2

(นิวนา)

(6-5)

นอกจากการใช้สมการ Darcy-Weisbach ควบคู่กับการใช้ Moody’s Diagram การประมาณค่าการสูญเสียเฮดเนื่องจาก
ความเสียดทานในท่อลมยังสามารถประมาณได้จากการใช้กราฟ (รูปที่ 6-7 และ 6-8) ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนาของสมาคมวิศวกร
การทาความร้อน ทาความเย็น และการปรับอากาศแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา American Society of Heating, Refrigeration
and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) โดยค่าการสูญเสียเฮดที่ได้จากกราฟ จะมีค่าเป็นหน่วย Pa/m ในหน่วยเมตริก
และมีค่าเป็นหน่วยนิวนาต่อความยาวท่อ 100 ฟุต ในหน่วยอังกฤษ การประมาณการสูญเสียเฮดเนื่องจากความเสียดทานในท่อ
จากกราฟในรูปที่ 6-7 และ 6-8 จะมีค่าขึนอยู่กับอัตราการไหลและขนาดของท่อ ภายใต้เงื่อนไขดังตาราง
ตารางที่ 6-1 ตารางเงื่อนไขการประมาณเฮดความฝืดด้วยกราฟในรูปที่ 6-7 และ 6-8
หน่วยอังกฤษ
3
อัตราการไหล
m/s
เฮดความฝืด, HLf
Pa / m
ความเร็วลม
m/ s
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
mm
นาหนักจาเพาะของลม
11.81 N / m3
ความขรุขระของผนังท่อ
1.5  10-4 m
ความดันและอุณหภูมิของลม
101.3 kPa ; 20 oC

6-5

หน่วย SI
ft / min (cfm)
in H2O / 100 ft
ft / min
in
0.075 lb / ft3
5  10-4 ft
14.7 psia ; 68 oF
3
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รูปที่ 6-7 การสูญเสียในท่อลมเนือ่ งจากความเสียดทาน (หน่วยเมตริก)
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รูปที่ 6-8 การสูญเสียในท่อลมเนือ่ งจากความเสียดทาน (หน่วยอังกฤษ)
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ในกรณีที่ท่อลมมีลักษณะหน้าตัดเป็นท่อสี่เหลี่ยม สามารถใช้เส้นผ่าศูนย์กลางเสมือนของท่อ (Equivalent Diameter,
De) กับรูปที่ 6-7 และ 6-8 ในการประมาณค่าการสูญเสียเฮดความฝืด โดยประมาณค่าจากขนาดความกว้าง (a) และยาว (b) ของ
พืนทีห่ น้าตัดสี่เหลี่ยมของท่อ
De =

1.3( ab )
(a  b)

5
1

8

(6-6)

4

ตารางที่ 6-2 แสดงเส้นผ่านศูนย์กลางเสมือน De ของท่อเหลี่ยมขนาดต่าง ๆ ที่คานวณจากสมการข้างต้น
ตารางที่ 6-2 เส้นผ่านศูนย์กลางเสมือน De ของท่อเหลี่ยมขนาดต่าง ๆ

6.3.2 การสูญเสียเฮดเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์
ขณะลมไหลผ่านท่อตรง จะเกิดความฝืดระหว่างลมกับผิวท่อด้านใน การสูญเสียเฮดเนื่องจากความฝืดในท่อตรงได้กล่าว
แล้วข้างต้น สาหรับการไหลผ่านข้อเลียว ข้อต่อ (Fittings) ท่อสาขา (Branches) แดมเปอร์ เป็นต้น ลมจะมีการสูญเสียเฮดเช่นกัน
การคานวณเฮดสูญเสียเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์ จะพิจารณาจากเฮดความเร็วดังนี
HLe = K  HV

(6-7)

โดยที่ K คือสัมประสิทธิ์ความต้านทานการไหลซึ่งขึนอยู่กับชนิดและขนาดของอุปกรณ์ ซึ่งจะพิจารณาเหมือนกับกรณีการ
ไหลของของเหลวในบทที่ 5 หรือดูจากตารางที่ 6-3 และ HV คือค่าเฮดความเร็ว มีค่าในหน่วย Pa หรือเมตรนา หรือมิลลิเมตรนา
ในระบบหน่วยเมตริก ดังสมการ (6-2) (6-3) และ (6-4) และมีค่าในหน่วยนิวนาสาหรับระบบหน่วยอังกฤษ ดังสมการ (6-5)
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ตารางที่ 6-3 สัมประสิทธิ์ความต้านทานการไหล (K)
ชนิดของอุปกรณ์
ข้องอ 90°
ข้องอกลม ผิวเรียบ
ข้องอกลม งอ 5 ชิน
ข้องอกลม งอ 4 ชิน
ข้องอกลม งอ 3 ชิน
ข้องอกลม ต่อฉาก
ข้องอสี่เหลี่ยม ผิวเรียบ
ข้อต่อ T
ไหลผ่านท่อหลัก
ไหลแยกออกจากท่อหลัก (ไหลแยกไปท่อสาขา)
ข้อต่อ Y
แดมเปอร์
เปิดเต็มที่
หรี่ 10°
หรี่ 20°
หรี่ 30°
หรี่ 40°
หรี่ 50°
บานเกร็ดทางด้านดูด (Intake Louvers)
ตะแกรงลมออก (Outlet Grille)

ค่าสัมประสิทธิความต้านทานการไหล (K)
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
สมมติการสูญเสีย 0.07 นิวนา หรือ 17 Pa
สมมติการสูญเสีย 0.06 นิวนา หรือ 15 Pa

6.4 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงานของพัดลม
ด้วยพัดลมเป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนการไหลของลมในท่อ อากาศซึ่งถูกขับจากใบพัดของพัดลมจะทาให้อากาศมีค่าความ
กดดันสูงขึน เมื่อถูกส่งเข้าสู่ระบบท่อจะพบกับความต้านทานต่อการไหลของอากาศ ซึ่งเรียกว่า การลดลงของความดัน (Pressure
Drop) ซึ่งเป็นผลจากการสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจากความเสียดทานภายในของระบบท่อและอื่น ๆ ดังนันพัดลมจึงต้องสร้าง
ความแตกต่างของความดันรวม ทังทางด้านดูดและด้านจ่ายของระบบท่อ เพื่อทาให้อากาศไหลเข้าสู่ระบบท่อได้ตามปริมาณที่
ต้อ งการและมี อั ตราการไหลอย่ างต่ อเนื่ อง ดั งนันประสิ ทธิ ภาพพลั งงานของพัด ลมจึ งขึนอยู่ กั บการสู ญ เสี ย พลั งงานซึ่งจะ
ประกอบด้วยการสูญเสียเนื่องจากความฝืดในท่อลมและเฮดสูญเสียเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์
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6.5 การตรวจสอบการทางานและประสิทธิภาพพลังงานของพัดลม
การใช้พัดลมภายหลังการออกแบบและติดตัง จาเป็นต้องมีการตรวจสอบและบารุงรักษาอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจา
เพื่อให้พัดลมทางานอย่างปกติและมีประสิทธิภาพ
6.5.1 ข้อมูลทีส่ าคัญที่ควรตรวจวัด
สาหรับข้อมูลในระบบพัดลมที่ต้องตรวจวัดจะประกอบด้วยข้อมูลเบืองต้น และข้อมูลการใช้งานจริงโดยข้อมูลที่สาคัญ มี
ดังนี
1. สารวจข้อมูลเบืองต้นของพัดลม
2. สารวจระบบและการเปิดใช้งานจริง
3. ตรวจวัดค่ากาลังไฟฟ้า
4. ตรวจวัดค่าความดันของอากาศ
5. ตรวจวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
6.5.1.1 การสารวจข้อมูลเบื้องต้นของพัดลม
ขันตอนแรกในการรวบรวมข้อมูล คือการสารวจข้อมูลเบืองต้นของพัดลม เพื่อให้ทราบถึง Spec ของเครื่องที่มี
การใช้งาน และข้อมูลประสิทธิภาพจากผู้ผลิต ซึ่งควรมีรายละเอียดในเรื่องของ
 ชนิดของพัดลมที่ใช้งาน ว่าเป็นแบบ Centrifugal หรือ Axial Flow เป็นต้น พร้อมทังควรระบุลักษณะของ
ใบพัดด้วย
 ขนาดของพัดลม เช่น พิกัดกาลังไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลม พิกัดอัตราการไหลของอากาศที่พิกัดความดันที่
ผลิตได้ พิกัดแรงดันของพัดลม ความเร็วรอบของพัดลม
 ลั ก ษณะของตั ว พั ด ลม ชนิ ด ของวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ท าใบพั ด อุ ป กรณ์ ห รื อ ส่ ว นประกอบต่ า งๆ รวมถึ งสภาพการ
บารุงรักษา
 จานวน และยี่ห้อของพัดลมที่ใช้งาน
6.5.1.2 การสารวจระบบและการเปิดใช้งานจริง
เพื่อให้ทราบสภาพและลักษณะการใช้งาน และการเดินเครื่องพัดลม ควรมีรายละเอียดในเรื่องของ
 แผนผังการจัดวางพัดลม และระยะเวลาการใช้งานแต่ละเครื่อง
 เวลาการเปิด - ปิด พัดลม (ชั่วโมงการทางาน/วัน)
6.5.1.3 การตรวจวัดค่ากาลังไฟฟ้า
เพื่อให้ทราบค่ากาลังไฟฟ้าที่พัดลมใช้งาน ซึ่งควรมีรายละเอียดในเรือ่ งของ
 แรงดันไฟฟ้า (Volt)
 กระแสไฟฟ้า (Amps)
 Power Factor
 กาลังไฟฟ้า (kW)
6.5.1.4 การตรวจวัดค่าความดันของอากาศ
เพื่อให้ทราบค่าอัตราการไหลและความดันตกคร่อมของพัดลม ควรมีรายละเอียดในเรื่องของ
 อัตราการไหล (m3/hr)
 Total Pressure (mm H2O)
6.5.1.5 การตรวจวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
เพื่อหาพืนที่สาหรับคานวณค่าอัตราการไหลของอากาศ ควรมีรายละเอียดในเรื่องของ
 ความยาวท่อ (เมตร)
6.5.2 อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการตรวจวัด
6.5.2.1 ประเภทและชนิดเครื่องมือวัดที่ใช้
ประเภทและชนิดของเครื่องมือวัดที่อาจใช้ในระบบพัดลมเป็นประจา สรุปได้ดังนี
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6.5.2.1.1 ประเภทเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าทั่วไป ได้แก่
ก) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์มิเตอร์
ข) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าหรือแอมป์มเิ ตอร์
ค) เครื่องวัดกาลังไฟฟ้าหรือวัตต์มิเตอร์
ง) เครื่องมือตรวจวัดและบันทึกพลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
จ) เครื่องวัดตัวประกอบกาลังไฟฟ้าหรือเพาเวอร์แฟคเตอร์มเิ ตอร์ (P.F. meter) สาหรับทังระบบ
กระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC)
เครื่องมือวัดเหล่านี ควรเป็นแบบพกพาได้ (Portable) และใช้งานง่าย เช่น เป็นประเภทหนีบ หรือ
คล้องกับสายไฟ ซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบพกพาจะสามารถวัดได้ทังแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า
และตัวประกอบกาลังไฟฟ้าในเครื่องเดียวกัน
โดยสามารถดูภาพตัวอย่างของเครือ่ งมือวัดด้านไฟฟ้าเหล่านีได้ในตอนที่ 2 บทที่ 1
6.5.2.1.2 ประเภทเครื่องมือวัดด้านความร้อน ได้แก่
ก) เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิบรรยากาศ อุณหภูมิผิวแบบสัมผัส
ข) เครื่องวัดความชืนบรรยากาศ
ค) เครื่องวัดความเร็วและอัตราการไหลของก๊าซและของเหลว
ง) เครื่องมือวัดความดัน
โดยสามารถดูภาพตัวอย่างของเครือ่ งมือวัดด้านไฟฟ้าเหล่านีได้ในตอนที่ 3 บทที่ 1
6.5.2.1.3 ประเภทเครื่องมือวัดด้านอื่นๆ ได้แก่
อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของของไหลอย่างง่ายและเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ พิ โทต์ทิวบ์ (Pitot
Tube) มาตรวัดการไหลแบบเวนจูริ (Venturi Meter) มาตรวัดการไหลแบบออริฟิส (Orifice Meter) และมาตรวัดการ
ไหลในท่อเปิด (Open Channel Weirs) เช่น มาตรวัดการไหลแบบลูกลอย (Rotameter) โดยทั่วไปหลักการทางานของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลข้างต้น จะอยู่บนพืนฐานของสมการเบอร์นูลีแบบไม่มีความเสียดทาน ในบางกรณี
ความเสียดทานการไหลของของไหลจะมีผลต่อการทางานของเครื่องมือเหล่านี การแก้ปัญหาสามารถทาได้โดยการเพิ่ม
ค่าคงที่หรือสัมประสิทธิ์บางตัวเข้าไปเพื่อชดเชยความเสียดทานที่มีในระบบ
ก. พิโทต์ทิวบ์ (Pitot Tube)
Pitot Tube เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความดัน ณ จุดหนึ่งของของไหลในท่อ เพื่อให้ทราบถึงอัตราการไหล
ซึ่งอธิบายได้จากความแตกต่างของความดันสถิตและความดันไดนามิกส์ ดังรูปที่ 6-9

รูปที่ 6-9 ตัวอย่างของ Pitot Tube
ข. มาตรวัดการไหลแบบเวนจูรี (Venturi Meter)
มาตรวัดแบบเวนจูรี (Venturi Meter) คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดอัตราการไหลในท่อ ประกอบด้วย Venturi
Tube ซึ่งมีลักษณะเป็นคอคอด โดยความแตกต่างระหว่าง Velocity Head ของนาก่อนเข้าคอคอดกับภายในคอคอด
จะเป็นตัวแสดงอัตราการไหลของนา ดังรูปที่ 6-10
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รูปที่ 6-10 ตัวอย่างของมาตรวัดแบบเวนจูรี (Venturi Meter)
ค. มาตรวัดการไหลแบบออริฟิส (Orifice Meter)
มาตรวัดแบบออริฟิส (Orifice meter) คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดอัตราการไหลซึ่งมีแผ่นโลหะที่มีรูขอบคมตรง
กลางแผ่นขวางทิศทางการไหลของของไหลในท่อ เพื่อทาการวัดค่าความแตกต่างของความดันของของไหลที่บริเวณ
ทางเข้าและทางออกของบริเวณที่ติดตังแผ่น Orifice ดังรูปที่ 6-11

รูปที่ 6-11 ตัวอย่างของมาตรวัดแบบออริฟิส (Orifice meter)
ง. มาตรวัดการไหลแบบลูกลอย (Rotameter)
เป็นมาตรวัดที่อาศัยการลอยตัวของลูกลอย ประกอบด้วยหลอดแก้วที่ภายในบรรจุลูกลอย เมื่ออากาศ
ไหลเข้าจะทาให้ลูกลอยเคลื่อนที่ขึน ระดับความสูงที่ลูกลอยลอยได้จะบอกถึงอัตราการไหล ดังรูปที่ 6-12

รูปที่ 6-12 ตัวอย่างของมาตรวัดแบบลูกลอย (Rotameter)
รายละเอียดการดาเนินการสารวจตรวจวัดค่าต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6-4 สาหรับตารางที่ 6-5 เป็นตัวอย่าง
แสดงการบันทึกข้อมูลจากการตรวจวัดพัดลม
ตารางที่ 6-4 สรุปข้อมูลที่ควรดาเนินการสารวจ
การตรวจวัด/
จุดประสงค์การ
ลาดับ
วิธีการตรวจวัด
ตรวจวัด
1 สารวจ ชนิด
เพื่อทราบ Spec ของ
ขนาด จานวน
เครื่องที่มีการใช้งาน

ค่าที่บันทึก
- พิกัดกาลังไฟฟ้าของ
มอเตอร์พัดลม
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จุดตรวจวัด

เครื่องมือที่ใช้

- Name Plate
-

-

ระยะเวลา
การบันทึก
-
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ลาดับ

การตรวจวัด/
จุดประสงค์การ
วิธีการตรวจวัด
ตรวจวัด
ยี่ห้อและรุ่น
และข้อมูล
ประสิทธิภาพจาก
ผู้ผลิต

2

สารวจระบบและ เพื่อทราบสภาพและ
การเปิดใช้งาน
ลักษณะการใช้งาน
จริง
และการเดินในแต่ละ
เครื่อง

3

ตรวจวัดค่า
กาลังไฟฟ้า

4

ตรวจวัดค่าความ เพื่อคานวณค่าอัตรา
ดันของอากาศ
การไหลและความดัน
ตกคร่อมของพัดลม

5

ตรวจวัดขนาด
เพื่อหาพืนที่สาหรับ
เส้นผ่าศูนย์กลาง คานวณค่าอัตราการ
ท่อ
ไหลของอากาศ

หาค่ากาลังไฟฟ้า
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ค่าที่บันทึก

จุดตรวจวัด

- พิกัดอัตราการไหลของ
อากาศที่พิกัดความ
ดันที่ผลิตได้
- พิกัดแรงดันของพัดลม
- ความเร็วรอบของพัดลม
- สภาพการบารุงรักษา
- จัดทาแผนผังการจัด
วางเครื่องและ
ระยะเวลาการใช้งาน
แต่ละเครื่อง
- เวลาการเปิด ปิด
เครื่อง(ชั่วโมงการ
ทางาน/วัน)
- แรงดันไฟฟ้า (Volt)
- กระแสไฟฟ้า (Amps)
- Power Factor
- กาลังไฟฟ้า (kW)
- อัตราการไหล
(m3/hr)
- Total Pressure (mm
H2O)
- ความยาวท่อ (เมตร)

Performance
Curve ของพัด
ลม

เครื่องมือที่ใช้

ระยะเวลา
การบันทึก

-

-

บริเวณทีต่ ิดตัง
เครื่องและ
ระบบท่อส่งจ่าย
ลม

ตู้ควบคุม

- Power
Meter

- ตาแหน่งท่อ
ทางดูดและท่อ
ทางส่ง

- Pitot tube

- ตาแหน่งท่อ - ตลับเมตร
ทางดูดและท่อ
ทางส่ง

บันทึก
ชั่วขณะ

-

บันทึก
ชั่วขณะ

ตารางที่ 6-5 ตัวอย่างแสดงการบันทึกข้อมูลจากการตรวจวัดพัดลม
รายการตรวจสอบ

1

ข้อมูลสารวจเบื้องต้น
ยี่ห้อ
ปี พ.ศ.
รุ่น
หมายเลขเครื่อง
อัตราการไหล (cfm)
ความดัน (mm.H2O)
ความเร็วรอบ (rpm)
พิกัดมอเตอร์
ค่ากาลังไฟฟ้า (kW)
แรงดันไฟฟ้า (Volt)
กระแสไฟฟ้า (Amps)
Power Factor

การตรวจวัดครั้งที่
2
พัดลม เครื่องที่ 1
2540
Centrifugal TYPE 125-400
Blower 001
900
40 - 60
1450
25.0
380 – 416
0.9
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รายการตรวจสอบ
ข้อมูลตรวจวัด
ค่ากาลังไฟฟ้า (kW)
แรงดันไฟฟ้า (Volt)
กระแสไฟฟ้า (Amps)
Power Factor
ความดัน
Suction Pressure (mmH2O)
Outlet Pressure (mmH2O)
Velocity Pressure ( P , mmH2O)
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลม (cm)
หมายเหตุ

1

การตรวจวัดครั้งที่
2

3

22
380
41.8
0.84

23
380
42.6
0.86

22.5
380
42.2
0.85

116.8
16.5

116.8
16.4
70

116.8
16.6

1. มีการปรับแดมเปอร์เหลือ 80 % เพื่อลดอัตราการไหล

6.6 การวิเคราะห์การใช้พลังงานของพัดลม
การวิเคราะห์การใช้พลังงานในระบบพัดลมนัน เป็นขันตอนสาคัญในการหาประสิทธิภาพของพัดลมเพื่อประเมินแนวทาง
ในการเดินเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้
6.6.1 กาลังลม
กาลังลม (Air Power, PA) หมายถึงกาลังที่พัดลมจ่ายให้ลมโดยผ่านใบพัดที่หมุน มีหน่วยเป็น kW ในหน่วย
เมตริก สามารถคานวณได้จากสมการข้างล่างตามลาดับ
ความดั น ของอากาศ ความดั น ของลมที่ ต าแหน่ ง ต่ า งๆ ในท่ อ ลม ประกอยด้ ว ยความดั น สถิ ต ย์
(Static Pressure PS) ความดันจลน์ (Velocity Pressure PV) และความดันรวม (Total Pressure PT) ซึ่งเป็นผลรวม
ของความดันสองค่าแรก รูปที่ 6-13 แสดงการวัดค่าความดันทังสาม ค่าความดันสถิตย์สามารถวัดได้ด้วยมานอมิเตอร์
(รูปที่ 6-13a) ความดันรวมสามารถวัดได้ด้วยท่อพิทอต์แบบธรรมดา (รูปที่ 6-13b) และค่าความดันจลน์วัดได้ด้วย
Pitot-Static Tube ซึ่งต้องใช้ร่วมกับมานอมิเตอร์ (รูปที่ 6-13c)

รูปที่ 6-13 แสดงวิธีการวัดค่าความดันสถิตย์ (a) ความดันรวม (b) และความดันจลน์ (c)
PT = PS + PV

(6-8)

สาหรับค่าความดันจลน์ (PV) นันจะมีค่าเป็นบวกเสมอ ทังนีเนื่องจากความดันทังหมด (PT) มีค่ามากกว่าความ
ดันสถิต (PS) เสมอ ส่วนความดันทังหมดอาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้
6-14
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อัตราการไหลของลม สามารถคานวณหาได้จากสมการ
Q=AV
เมื่อ

Q
A
V

=
=
=

(6-9)

อัตราการไหลของลมในท่อ (m3/s)
พืนที่หน้าตัดของท่อลม (m2)
ความเร็วลม (m/s)

ในการวัดหาค่าความเร็วของลม สามารถใช้เครื่องมือวัดค่าอัตราการไหลได้โดยตรงเช่ น Vane Anemometer
แต่มีข้อจากัดในกรณีเป็นการวัดสาหรับท่อปิด จะเป็นการเหมาะสมกว่าในการวัดค่าความเร็วของอากาศในท่อปิดด้วย
Pitot Tube การคานวณค่าความเร็วลมโดยใช้ Pitot Tube สามารถคานวณได้จากสมการ
V =

CP



2  9.81  PV  



(6-10)

ดังนัน อัตราการไหลของอากาศภายในท่อสามารถหาได้จากสมการ
Q=
เมื่อ





V
Q
A
CP



PV
สมการ

=
=
=
=
=
=

A  CP



2  9.81  PV  



(6-11)

ความเร็วลมในท่อ (m/s)
อัตราการไหลของลมในท่อ (m3/s)
พืนที่หน้าตัดของท่อลม ( m2)
สัมประสิทธิของ Pitot Tube
ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3)
ความดันจลน์ (mmH2O)

กาลังลม (Air Power) ค่ากาลังลม (PA) คานวณในระบบ SI มีเป็นหน่วย kW สามารถคานวณหาได้จาก
PA =
เมื่อ

Q
PT

=
=

Q  PT
102

(6-12)

อัตราการไหลของลมในท่อ (m3/s)
ความดันรวม (mmH2O)

เนื่องจากกาลังขนาด 1 แรงม้า มีค่าเทียบเท่ากับ 0.746 kW กาลังม้าลมหรือ Air Horsepower (AHP) ใน
หน่วยแรงม้า จึงสามารถคานวณได้จาก
AHP =

PA
0.746

AHP =

Q  PT
76

(6-13)

ในหน่วยอังกฤษ กาลังม้าลมหรือ Air Horsepower (AHP) ในหน่วยแรงม้า สามารถคานวณได้จาก
AHP =
เมื่อ

Q
PT

=
=

Q  PT
6536

อัตราการไหลของลมในท่อ (cfm)
ความดันรวม (inH2O)
6-15
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6.6.2

ประสิทธิภาพของพัดลม
ประสิทธิภาพของพัดลมหมายถึง ร้อยละของกาลังที่ปั๊มผลิตได้ ซึ่งหมายถึงกาลังลม เทียบกับกาลังขับพัดลม
ซึ่งเป็นกาลังที่พัดลมรับมาจากต้นกาลังผ่านเพลาขับ

รูปที่ 6-14 การคานวณหาค่า ประสิทธิภาพของพัดลม

F 
เมื่อ

Pout
Pin

Pout
 100%
Pin

(6-15)

t=

กาลังที่พัดลมผลิตได้ซึ่งหมายถึงกาลังลม (kW หรือแรงม้า)
= กาลังขับที่เพลาของพัดลม (kW หรือแรงม้า)

6.6.3

การคานวณขนาดต้นกาลังขับพัดลม
ในกรณีที่ต้นกาลังขับปั๊มเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า กาลังไฟฟ้าที่ต้นกาลังรับเข้ามาจะถูกเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกลเพื่อ
ไปขับปั๊ม และปั๊มจะเปลี่ยนพลังงานทางกลที่รับเข้ามาให้เป็นกาลังไฮดรอลิก ในการคานวณขนาดของต้นกาลังขับปั๊มนัน
จาเป็นต้องคานึงถึงประสิทธิภาพของต้นกาลังด้วย

รูปที่ 6-15 การเปลี่ยนรูปของพลังงานของระบบพัดลม
ประสิทธิภาพของพัดลมคานวณได้จาก

F =

กาลังลม
กาลังทางกลเข้ าพัดลม

(6-16)

ประสิทธิภาพของระบบทดรอบและส่งกาลังคานวณได้จาก

T =

กาลังทางกลเข้ าพัดลม
กาลังทางกลจากต้ นกาลัง

ประสิทธิภาพของระบบทดรอบและส่งกาลังมีคา่ ประมาณดังนี
1. ส่งกาลังโดยตรง (ขับตรง) มีค่า 100 %
2. ระบบส่งกาลังแบบเฟืองทดมีคา่ ประมาณ 98 % สาหรับการทดรอบแต่ละครัง
3. ระบบส่งกาลังด้วยสายพานแบนมีค่าประมาณ 97 %
4. ระบบส่งกาลังด้วยสายพานรุปตัว V มีค่าประมาณ 95 %
6-16
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ประสิทธิภาพของต้นกาลังขับพัดลมคานวณได้จาก

ต้นกาลัง =

กาลังทางกลจากต้ นกาลัง
กาลังทีต่ องให้
้ กบั ต้ นกาลัง

(6-18)

นาสมการ (7-16) คูณกับสมการ (7-17) และ (7-18) เพื่อคานวณหากาลังที่ต้องให้กับต้นกาลังขับพัดลม
ต้นกาลัง =
กาลังที่ต้องให้กับต้นกาลัง

=

กาลังลม
กาลังทีต่ องให้
้ กบั ต้ นกาลัง

กาลังลม
 F T ต้นกาลัง

(6-19)

6.6.4

คุณลักษณะและสมรรถนะการทางานของพัดลม
ขณะที่พัดลมทางาน จะทาให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ได้ด้วยค่าความกดดันที่เกิดขึน เมื่ออากาศเคลื่อนที่
ออกไปได้ด้วยระยะทางที่เพิ่มมากขึน จะทาให้ความกดดันลดลง ถ้านาค่าความกดดันในช่วงต่าง ๆ มาเขียนกราฟเทียบ
กับอัตราการไหลของอากาศที่ได้ในช่วงความกดดันนันๆ ถ้าค่าความกดดันดังกล่าวเป็นค่าความกดดันรวมของระบบเมื่อ
นาค่าความกดดันรวมที่ลดลงของระบบมาหักออกจากค่าความกดดันความเร็ว จะได้กราฟอีกเส้นซึ่งแสดงถึงความดันสถิต
ของระบบ เราสามารถนากราฟดังกล่าวไปใช้ในการเลือกจุดทางานที่เหมาะสมที่ของพัดลมชนิดนันได้ ดังรูปที่ 6-16

รูปที่ 6-16 การหาจุดทางานของพัดลมที่เหมาะสมจากกราฟคุณลักษณะของ
ระบบพัดลมแบบหมุนเหวี่ยง ชนิดใบพัดโค้งไปข้างหลัง ขนาด 27 นิว ที่ 1,080 รอบต่อนาที
เนื่องจากปริมาณอากาศที่ได้จากพัดลมตามที่กาหนดจากผู้ผลิต ปกติแล้วจะทาการทดสอบ ณ สภาวะแวดล้อมมาตรฐาน
เช่น ที่อุณหภูมิ 15 C มีความกดดันบรรยากาศแวดล้อมเท่ากับ 1 บาร์ และความสูงเทียบเท่ากับระดับนาทะเลปานกลาง เป็นต้น
ซึ่งสภาวะดังกล่าวอาจแตกต่างจากสภาวะจริงที่ติดตังใช้งานจึงทาให้สภาวะการใช้งานไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ดังนันสมรรถนะของ
พัดลมจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ อุณหภูมิ ความเร็วรอบ และความหนาแน่นของอากาศ
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6.6.4.1 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า

รูปที่ 6-17 กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า
จากรูปที่ 6-17 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรที่เปิดกว้างมีค่าสูงขึนจะทาให้ค่ากาลังงานที่ป้อนให้
เพลาของพัดลมมีค่าสูงขึนตามไปด้วย ซึ่งมีผลทาให้มอเตอร์ของพัดลมทางานเกินกาลังในขณะที่ความต้านทานของระบบ
มีค่าลดลง ดังนัน จึงไม่ควรใช้พัดลมชนิดนีกับระบบที่มีอัตราการไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ช่วงที่เหมาะสม
สาหรับการทางานของพัดลมชนิดนี คือ ช่วงเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรที่เปิดกว้างประมาณ 30 – 50% ซึ่งจะทาให้การ
ทางานของพัดลมมีค่าประสิทธิภาพสูงสุด เส้นกราฟค่าความดันสถิต จะมีช่วงการทางานของพัดลมที่ไม่มีความเสถียรภาพ
คือช่วงเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรที่เปิดกว้างในช่วงไม่เกิน 40% ดังนันจึงไม่ควรใช้ปริมาตรที่เปิดกว้างให้อากาศเข้าสู่ตัว
เรือนของพัดลมในช่วงนี
6.6.4.2 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหลัง
จากรูปที่ 6-18 จะเห็นได้ว่าช่วงที่เหมาะสมสาหรับการทางานของพัดลมชนิดนีคือช่วงเปอร์เซ็นต์ของ
ปริมาตรที่เปิดกว้างให้อากาศเข้าสู่ตัวเรือนของพัดลม มีค่าประมาณ 50 – 65 % ซึ่งจะทาให้การทางานของพัด
ลมชนิดนีมีประสิทธิภาพสูงสุด ค่าประสิทธิภาพของพัดลมจะมีค่าสูงสุดเมื่อใช้กาลังงานในการขับเพลาของพัด
ลมสูงด้วยเช่นกัน พัดลมชนิดนีจะไม่มีลักษณะที่มอเตอร์จะทางานเกินกาลังและไม่มีช่วงการทางานของพัดลมที่
ไม่มีเสถียรภาพ

รูปที่ 6-18 กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหลัง
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6.6.4.3 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดตรง
กราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดนี จะเหมือนกับกราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า
กล่าวคือเส้นกราฟกาลังงานของพัดลมจะมีค่าสูงขึนเรื่อย ๆ แม้ว่าค่าความกดดันของระบบจะลดลงก็ตามแต่
ความเร็วของอากาศที่ไหลผ่านตัวเรือนพัดลมชนิดนีจะมีค่าต่ากว่าพัดลมชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า
6.6.4.4 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fans)

รูปที่ 6-19 กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน
ในรูปที่ 6-19 จะเห็นว่าเส้นกราฟของเฮดสถิตและเฮดรวมของระบบจะลดลงและเพิ่มขึน ในช่วง
เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเปิดให้อากาศเข้าสู่ตัวเรือนพัดลมมีค่าอยู่ประมาณ 30 – 50% ถ้าพัดลมชนิดนีทางาน
อยู่ในช่วงดังกล่าวจะก่อให้เกิดความไม่เสถียรภาพขึนภายในระบบ และช่วงที่เหมาะสมสาหรับการทางานของ
พัดลมก็คือช่วงเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรที่เปิดกว้างประมาณ 55 – 75% ซึ่งจะทาให้การทางานของพัดลมมี
ประสิ ทธิภ าพสู งสุด สามารถขับเคลื่อนอากาศได้ปริ มาณที่ มาก และใช้ก าลังงานในการขับ เคลื่ อนไม่มาก
จนเกินไป เส้นกราฟการทางานของพัดลมจะค่อนข้างแบนราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในช่วงการทางานที่ มีค่า
เปอร์เซ็ นต์ข องปริม าตรเปิด กว้ างประมาณ 40% นั่น คือก าลั งงานที่ใ ช้ในการขับ เคลื่ อนพั ดลมภายในช่ว ง
ดังกล่าวจะมีค่าค่อนข้างคงที่

6.7

กฏความคล้ายของพัดลม

เช่นเดียวกันกับการทางานของปั๊ม สมรรถนะของพัดลมที่นามาใช้งานกับระบบระบายอากาศ ถูกกาหนดด้วยกฎของ
พัดลม (Fan Laws) โดยอยู่ภายใต้ความหนาแน่นของอากาศคงที่ เนื่องจากพัดลมทุกชนิดทางานตามหลักการของปั๊มชนิดไคเนติกส์
กฏของพัดลมจึงสมารถใช้ได้กับพัดลมทุกชนิด
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เมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดมีค่าคงที่แต่มีการเปลี่ยนแปลงรอบความเร็ว

รูปที่ 6-20 ตัวอย่างสมรรถนะของพัดลมแบบไหลตามแนวแกน เมือ่ ความเร็วการหมุนของใบพัดเปลีย่ นไป
Q1
Q2

=

N1
N2

(6-20)

H1
H2

N 
=  1 
 N2 

2

Bhp1
Bhp 2

N 
=  1 
 N2 

3

SPL1 – SPL2

(6-21)
(6-22)
 N1 

N
 2

= 50 log10 

(6-23)

เมื่อ Q1, H1 Bhp1 และ SPL1 เป็นอัตราการสูบ เฮด กาลังขับที่พัดลมต้องการ (Brake Horsepower) และระดับความดัง
ของเสียง (Sound Pressure Level) ในหน่วย dB เมื่อใบพัดหมุนด้วยอัตราเร็ว N1 ตามลาดับ และ Q 2, H2 Bhp2 และ SPL2 เป็น
อัตราการสูบ เฮด กาลังขับที่พัดลมต้องการ และระดับความดังของเสียง เมื่อความเร็วการหมุนของใบพัดเปลี่ยนไปเป็น N 2
รูปที่ 6-20 แสดงตัวอย่างการเปรียบเที ยบ อัตราการสูบ เฮด กาลังขับที่พัด ลมต้องการ ระดับความดังของเสีย ง
และประสิทธิภาพ ของพัดลมแบบไหลตามแนวแกน เมื่อทางานที่รอบความเร็ว 1,750 รอบต่อนาที และเมื่อทางานที่รอบความเร็ว
2,625 รอบต่อนาที จากรูปจะเห็นว่า อัตราการสูบ เฮด กาลังขับที่พัดลมต้องการ และระดับความดังของเสียง มีค่ามากขึนเมื่อพัด
ลมทางานที่รอบความเร็วที่สูงขึน แต่ประสิทธิภาพของพัดลมมีค่าคงเดิม
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เมื่อรอบความเร็วมีค่าคงที่ แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดเปลี่ยนไป
Q1
Q2

=

D1
D2

D 
H1
=  1 
H2
 D2 

Bhp1
=
Bhp 2

 D1 


 D2 

(6-24)
2

(6-25)
3

(6-26)
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D
 2
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เมื่อ Q1, H1 Bhp1 และ SPL1 เป็นอัตราการสูบ เฮด กาลังขับที่พัดลมต้องการ (Brake Horsepower) และระดับความดัง
ของเสียง (Sound Pressure Level) ในหน่วย dB เมื่อใบพัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง D1 ตามลาดับ และ Q 2, H2 Bhp2
และ SPL2 เป็นอัตราการสูบ เฮด กาลังขับที่พัดลมต้องการ และระดับความดังของเสียง เมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัด
เปลี่ยนไปเป็น D 2 ตามลาดับ
รูปที่ 6-21 แสดงตัวอย่างการเปรียบเที ยบ อัตราการสูบ เฮด กาลังขับที่พัด ลมต้องการ ระดับความดังของเสีย ง
และประสิทธิภาพ ของพัดลมแบบไหลตามแนวแกนที่มีขนาดใบพัด 27 นิว และพัดลมขนาดใบพัด 40.5 นิว จากรูปจะเห็นว่า อัตรา
การสูบ เฮด กาลังขับที่พัดลมต้องการ และระดับความดังของเสียง มีค่ามากขึนเมื่อพัดลมมีขนาดใบพัดที่ใหญ่ขึน แต่ประสิทธิภาพ
ของพัดลมมีค่าคงเดิม

รูปที่ 6-21 ตัวอย่างสมรรถนะของพัดลมแบบไหลตามแนวแกน ที่มีขนาดของใบพัด 27 และ 40.5 นิว
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ตัวอย่างที่ 6-1 พัดลมแบบไหลตามแนวแกนขนาดใบพัด 27 นิว จ่ายลมได้ 14,200 cfm กาลังขับที่พัดลมต้องการเท่ากับ 3.45
แรงม้า และมีระดับความดังของเสียงขณะทางานเท่ากับ 83.2 dB เมื่อใบพัดหมุนด้วยความเร็ว 1,750 รอบต่อนาที จงประมาณค่า
อัตราการจ่ายลม กาลังขับที่พัดลมต้องการ และระดับความดังของเสียงขณะทางาน เมื่อรอบความเร็วเปลี่ยนไปเป็น 2,625 รอบต่อ
นาที
วิธีทา

จากสมการ

Q1
Q2

Q1

N1
N2
2,625
=
14,200
1,750

=

= 21,300 cfm
จากสมการ
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=
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 N2 

ตอบ

3

3
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 2,625 
= 
  3.45
 1,750 

= 11.64 แรงม้า
จากสมการ

ตอบ

 N1 

N
 2

SPL1 – SPL2 = 50 log10 

 2,625 

 1,750 

SPL1 = 83.2 + 50 log10 
= 92.0 dB

6.8

ตอบ

แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพัดลม
ตัวอย่างแนวทางการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในพัดลมนัน มีดังนี
6.8.1 การควบคุมการเปิด-ปิดพัดลม
หากสามารถระบุช่วงระยะเวลาที่ไม่ต้องการใช้พัดลมได้ ก็อาจดาเนินการหยุดพัดลมไว้จนกว่าถึงเวลาที่ต้องการ
ใช้ ซึ่งสามารถควบคุมโดยใช้เจ้าหน้าที่เปิด-ปิด หรืออาจใช้วิธีควบคุมโดยการติดตังอุปกรณ์ควบคุมที่เหมาะสม เช่น เครื่อง
ควบคุมแบบตังเวลา (Timer)
อย่างไรก็ตาม การเปิด -ปิดเครื่องบ่อย ๆ จะทาให้เกิดสภาวะการรับภาระโหลดแบบทันที (Shock Loads)
และทาให้มอเตอร์เกิดความร้อนเพิ่มขึนสูง เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึนขณะเริ่มเดินเครื่อง ดังนัน การควบคุมแบบ
เปิด-ปิด จึงใช้ได้เฉพาะกับพัดลมที่มีช่วงพักนานพอ (ถ้าประเมินได้) ช่วงพักกะและช่วงวันหยุด
6.8.2 การลดปริมาณลม – ความดัน ให้เหมาะสมกับทีภ่ าระต้องการ
1. เมื่อปริมาณลมที่ต้องการลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงน้อย
หากวางแผนเผื่อไว้มากไปและต้องการลดปริมาณลมเนื่องจากการลดกาลังการผลิต หากใช้วิธีปรับด้วย
แดมเปอร์ขาออกจะทาให้การเดินเครื่องมีกาลังขับสูญเสียสูง วิธีการแก้ไขในกรณีนี คือ ลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ใบพัดเปลี่ยนไปใช้ใบพัดที่มีคาปาซิตีต่าลง ลดจานวนขันของโบลวเวอร์หลายชันปรับมุมใบพัดของพัดลมแบบ Axial flow
2. เมื่อปริมาณลมที่ต้องการมีการเปลีย่ นแปลง
 หรี่แดมเปอร์ขาออก วิธีนีก่อให้เกิดการลดการใช้พลังงานได้น้อยที่สุดในจานวนทุกวิธี เนื่องจากความ
ต้านทานของระบบจะมีค่ามากขึน ดังรูปที่ 6-22 เมื่อจุดทางานเปลี่ยนจาก (1) ไป (2)
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รูปที่ 6-22 การลดปริมาณลมด้วยวิธีหรี่แดมเปอร์ขาออก
 หรี่แดมเปอร์ด้านเข้า ด้วยวิธีนีความดันที่ด้านจ่ายจะถูกลดเนื่องจากความที่ดันด้านเข้าเป็นลบเป็น
สัดส่วนกับความต้านทานของไดอะแฟรมของแดมเปอร์จาก K1 ไป K2 และจุดทางานเปลี่ยนจาก
จาก (1) ไป (2) ในรูป 6-23

รูปที่ 6-23 การลดปริมาณลมด้วยวิธีหรี่แดมเปอร์ดา้ นเข้า
 การควบคุมใบนาทางลม (Vane) ด้านเข้าการปรับใบนาทางลมด้านเข้าจะส่งผลให้เส้นโค้งการทางาน
จะเคลื่อนไปทางด้านความจุอากาศต่า การลดปริมาณลมด้วยวิธีนีจะลดการใช้พลังงานได้ดีกว่าการ
ควบคุมแดมเปอร์

6-23

ตอนที่ 2 บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสาหรับพัดลม

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

รูปที่ 6-24 การลดปริมาณลมด้วยการควบคุมใบนาทางลมด้านเข้า
 ควบคุมจานวนเครื่อง (กรณีที่เดินเครื่องพัดลมขนานกันหลายตัว สามารถลดจานวนเครื่องที่เดินให้
สอดคล้องกับปริมาณลม)
 ควบคุม Variable pitch ของ Moving blade ของพัดลม Axial flow (สามารถควบคุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงในการช่วงปริมาณลมกว้าง)
 ควบคุมความเร็วรอบ การลดปริมาณลมด้วยวิธีนีจะลดการใช้พลังงานได้มากกว่าการควบคุมแดม
เปอร์ เนื่องจากเส้นกราฟสมรรถนะของพัดลมจะลดระดับลงตามความเร็วรอบที่ลดลง ทาให้สามารถ
ลดได้ทังระดับความดันและปริมาณลม ดังแสดงในรูปที่ 7-25

รูปที่ 6-25 การเปรียบเทียบการลดปริมาณลมด้วยการควบคุมแดมเปอร์
และด้วยการลดความเร็วรอบ
6.8.3 การตรวจสอบและบารุงรักษาพัดลม
เพื่อให้พัดลมทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ต้องหยุดทางานเพื่อซ่อมแซม
บ่อยครัง พัดลมขนาดใหญ่ทุกเครื่องควรมีสมุดประวัติการใช้งานและบารุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสาหรับตรวจสอบ
และบารุงรักษาที่แน่นอน การตรวจสอบและบารุงรักษาอาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจาวัน การตรวจสอบทุก
6 เดือน และการตรวจสอบประจาปี รายการตรวจสอบดังกล่าวนีควรจะขอจากบริษัทผู้ผลิตพัดลม เพราะว่าวิธีการ
อาจจะแตกต่างกันไปบ้างสาหรับพัดลมแต่ละระบบ ดังตารางที่ 6-6
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ตารางที่ 6-6 ตัวอย่างการตรวจสอบและบารุงรักษาประจาวัน
สถานะ
รายการ
หมายเหตุ
ปกติ
ผิดปกติ
ระดับนามันหล่อลื่น/ความหนืด
ตรวจสายพานความตึง/สึกหรอ
สภาพวาล์วดูด/จ่ายอากาศ
ความดันและอุณหภูมิ
เสียง/แรงสั่นสะเทือนผิดปกติ
คุณภาพอากาศ
เนื่ อ งจากรายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารตรวจสอบและการซ่ อ มบ ารุ ง จะแตกต่ า งกั น ไปตามชนิ ด ของพั ด ลม
และบริษัทผู้ผลิต ดังนันขอให้ศึกษาจากคู่มือผู้ใช้สาหรับพัดลมนัน ๆ โดยเฉพาะ

6.9

กรณีศึกษา

6.9.1 มาตรการลดความเร็วรอบพัดลมโดยเปลี่ยนขนาด Pulley
มาตรการอนุรักษ์พลังงานพัดลมของสถานประกอบการแห่งหนึ่ง เป็นมาตรการทางด้านการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้
เกิดการประหยัดพลังงาน มีรายละเอียดแนวทางการดาเนินการดังนี
หลักการและเหตุผลของมาตรการ
ในกระบวนการผลิตของโรงงาน AA ใช้พัดลมเครื่องบด Jacobson จานวน 15 ชุด ในการลาเลียงอาหารสัตว์บดไป
ตามท่อลมความเร็วสูง เพื่อที่จะสามารถพาอาหารสัตว์ส่งต่อไปยังขันตอนต่อไปของกระบวนการผลิต ด้วยเหตุนีพัด ลมเครื่องบด
Jacobson ทัง 15 ชุด จะต้องใช้ขนาดกาลังไฟฟ้าที่สูงพอที่สามารถพาอาหารสัตว์ไปตามท่อลมความเร็วสูงได้ พิจารณาขนาด
มอเตอร์พัดลมเครื่องบด Jacobson No.10 ที่ออกแบบติดตังใช้งานอยู่ มีขนาดสูงเท่ากับ 45 kW และเปิดใช้งานตลอดเวลา
24 ชั่วโมง/วัน 300 วัน/ปี
การรวบรวมข้อมูลเบืองต้น
เพื่อให้การลาเลียงอาหารสัตว์บดได้ปริมาณที่เหมาะสมและตรงกับทีต่ ้องการในกระบวนการผลิตที่กาหนดไว้นันระบบท่อ
ลมจึงจาเป็นจะต้องมี Damper ทาหน้าที่เป็นตัวปรับปริมาณลมส่งอาหารสัตว์บดให้ตามปริมาณที่ต้องการ แต่การหรี่ Damper นัน
เป็นการเพิ่มแรงเสียดทานในระบบท่อลม มีจุดประสงค์เพื่อที่จะปรับปริมาณลมให้ได้ตามที่ต้องการเท่านัน การหรี่ Damper ไม่ได้
ช่วยให้กาลังไฟฟ้าของพัดลมลดลงอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งเมื่อพิจารณาพัดลมเครื่องบด Jacobson No.10 พบว่ามีการหรี่ Damper
ไว้ที่ 60% ใช้กาลังไฟฟ้าเท่ากับ 36.3 kW

รูป 6-26 แสดงการหรี่ Damper และ Pulley เดิมของพัดลมเครือ่ งบด Jacobson
เนื่องจากการหรี่ Damper ไม่ได้ช่วยให้กาลังไฟฟ้าของพัดลมลดลงอย่างที่ควรจะเป็น แต่มีแนวทางอื่นที่จะลดกาลังไฟฟ้า
ของพัดลมเครื่องบดนีได้ คือ ให้พัดลมเครื่องบดเปลี่ยนจุดทางานใหม่ที่สามารถลดการใช้กาลังไฟฟ้าน้อยลงได้ โดยจุดทางานใหม่เป็น
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จุดทางานที่แรงเสียดทานของระบบท่อลมของพัดลมลดลงจากเดิมและความเร็วรอบของพัดลมก็ลดลง ในขณะที่ปริมาณลมที่ใช้
ลาเลียงอาหารสัตว์บดก็ยังคงเดิม แนวความคิดดังกล่าวนีพิจารณาได้จ ากคุณลักษณะการทางานของพัดลม (Performance Fan
Curve) ดังรูป 6-27

รูป 6-27 แสดงคุณลักษณะการทางานของพัดลม (Performance Fan Curve)
รายละเอียด

จุดทางานเดิม

จุดทางานใหม่

อัตราการไหล(m3/hr)

5,755

5,755

แรงเสียดทานสถิต(in.WG.)

24.0

14.0

รอบมอเตอร์พดั ลม(RPM)

3,140

2,500

475/224

475/280

36.3

19.0

ขนาดPulley ขับ/ตาม(mm.)
กาลังไฟฟ้า(kW)

เมื่อพิจารณาแนวคิดการเปลี่ยนจุดทางานของพัดลมร่วมกับ Performance Fan Curve ของพัดลม ตามรูปแล้วพบว่า
แนวคิดดังกล่าวนีมีความเป็นไปได้เป็นอย่างสูงที่จะลดการใช้กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลมดังรูปที่ 6-27
ดังนันในแนวคิดลดรอบการทางานของพัดลมเพื่อเปลี่ยนจุดทางานใหม่นันมีขันตอนในการดาเนินงาน คือ
1) ตรวจสอบปริมาณลมที่พัดลมต้องการใช้จริง ๆ จากจุดทางานเดิมของพัดลม
2) ตรวจสอบกาลังไฟฟ้า ขนาด Pulley และรอบการทางานของพัดลมที่จุดทางานเดิม
3) ปรับ Damper ให้อยู่ที่ตาแหน่งเปิดสุด (100%)
ซึ่งทันทีที่ Damperเปิดสุดจะทาให้อัตราการไหลของลมเพิ่มขึน แต่ปริมาณลมที่เพิ่มขึนนันเป็นปริมาณที่ไม่ต้องการทาการ
ลดปริมาณลมให้เหลือเท่าที่ต้องการตามที่ตรวจสอบไว้ ณ จุดทางานเดิม โดยใช้อุปกรณ์ VSD ทดลองลดความเร็วรอบมอเตอร์พัดลม
ไปจนกว่าจะได้จุดทางานใหม่ที่ได้อัตราการไหลของลมเท่าเดิม แต่กาลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง หลังจากนันนาอุปกรณ์ VSD ออกจากการ
ทดสอบ แล้วทาการปรับปรุงจุดทางานของพัดลมโดยการเปลี่ยน Pulley พัดลมใหม่ให้ใหญ่ขึนเพื่อให้พัดลมทางานตามรอบที่ลดลงที่
ทาการทดสอบไว้กับ VSD
การสารวจตรวจวัด
เวลาการทางานปกติ
ชั่วโมงทางานที่ต่อปี
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

24
ชั่วโมงต่อวัน
7,200 ชัว่ โมงต่อปี
2.60 บาท/kWh

300
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ข้อมูลผลการตรวจสอบการทางานของมอเตอร์พัดลมเครื่องบด Jacobson No.10 และจุดทางานใหม่ มีการใช้กาลังไฟฟ้า
ดังนี
มอเตอร์พัดลมเดิม กาลังไฟฟ้าที่ใช้ (วัดได้) 36.3
มอเตอร์พัดลมใหม่ กาลังไฟฟ้าที่ใช้ (วัดได้) 19.0
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้

=
=
=
=
=

kW
kW

(กาลังไฟฟ้าเดิม – กาลังไฟฟ้าใหม่) x ชั่วโมงทางาน x วันทางานต่อปี kWh/ปี
( 36.3 - 19.0 ) x 24 x 300
kWh/ปี
124,560
kWh/ปี
124,560 x 2.60
บาท/ปี
323,856
บาท/ปี

การวิเคราะห์การลงทุน
ค่าชุด พู่เล่ (Pulley) ตัวใหม่ ขนาด 280 mm. จานวน 1 ชุด ราคา 2,000 บาท และดาเนินการติดตัง โดยพนักงานของทาง
บริษัทเอง
คิดเป็นเงินลงทุนรวม
=
2,000
บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ประหยัดที่ได้
=
323,856
บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
=
0.01
ปี
เมื่อพิจารณาเงินลงทุนเปรียบเทียบกับผลที่ประหยัดที่ได้ จะทาให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนสูง เนื่องจากมี
เงินทุนไม่มากนัก เป็นเหตุจูงใจให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่าย
6.9.2 มาตรการลดขนาดใบพัดของพัดลม
มาตรการอนุรักษ์พลังงานพัดลมของสถานประกอบการแห่งหนึ่ง เป็นมาตรการทางด้านการปรับเปลี่ ยนอุปกรณ์
เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน มีรายละเอียดแนวทางการดาเนินการดังนี
หลักการและเหตุผลของมาตรการ
เดิมโรงงานมีการใช้ใบพัดลมขนาดใหญ่เกินไป ดังนันหากมีการลดขนาดใบพัด และปรับแดมเปอร์พัดลมให้ได้
ปริมาณอากาศแต่เดิม จะทาให้ลดค่าพลังงานลงได้
การรวบรวมรวมข้อมูลเบืองต้น
โรงงาน AT มีการใช้พลังงานความร้อนคิดเป็นร้อยละ 88 ของการใช้พลังงานทังหมด โดยใช้ถ่านหินเป็น
เชือเพลิงหลักในการผลิตไอนาเพื่อนาไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ โดยใช้ระบบการเผาไหม้เชือเพลิงแข็งแบบฟลูอิดไดซ์
เบด (Fluidized bed) ซึ่งจาเป็นจะต้องมีพัดลมเป่าทรายที่ใช้เป็นวัสดุเบด (Bed materials) ด้วยความดันที่เหมาะสม
เพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ที่สุด
การเลือกขนาดพัดลมส่วนมากจะมีการเผื่อไว้ ให้สามารถดูดอากาศได้ในปริมาณที่สูงกว่าค่าที่คานวณได้ และใช้
แดมเปอร์ (Damper) ปรับหรี่ปริมาณให้ได้ตามความต้องการหรือตามสภาพการใช้งานที่แปรเปลี่ยนไป ซึ่งการควบคุม
ปริมาณอากาศโดยวิธีนีจะเกิดการสูญเสียพลังงานจากการปรับหรี่ที่แดมเปอร์ โดยจากการสารวจพบว่าพัดลมที่ใช้เป่า
ทรายในระบบการเผาไหม้เชือเพลิงแข็งแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized bed) ของหม้อไอนามีการปรับหรี่แดมเปอร์เพื่อ
ลดปริมาณการดูดอากาศ ทาให้สูญเสียพลังงานไปกับการปรับหรี่นัน ดังรูปที่ 6-28
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รูปที่ 6-28 พัดลมเป่าทรายและการปรับหรี่แดมเปอร์
หลังจากทดลองเปลี่ยนใบพัดอันใหม่ ซึ่งสามารถลดขนาดของใบพัดจากเดิมเส้นผ่าศูนย์กลาง 708 มิลลิเมตร เหลือ 670
มิลลิเมตร โดยปรับแดมเปอร์พัดลมใหม่ (หรี่ให้น้อยลง) ให้ได้ปริมาณอากาศเท่าเดิมแล้ว ผลปรากฏว่าสามารถลดค่าพลังไฟฟ้าลง
น้อยกว่าเดิม ดังรูปที่ 6-29

รูปที่ 6-29 ใบพัดของพัดลมเป่าทรายอันใหม่และการปรับแดมเปอร์พัดลมใหม่ (หรี่ให้น้อยลง)
การสารวจตรวจวัด
มอเตอร์พัดลมเป่าทราย ขนาดพิกัด 37 kW มีจานวน 1 ตัว
ค่ากาลังไฟฟ้า ก่อนปรับปรุง 24.67 kW
ค่ากาลังไฟฟ้า หลังปรับปรุง เมือ่ ลดขนาดใบพัด 18.90 kW
เปอร์เซนต์การทางานของมอเตอร์ 90% หรือ 0.90
ชั่วโมงการทางาน 24 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี หรือ 7,200 ชั่วโมงต่อ
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
2.63 บาท/kWh
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง = N x (P1 – P2) x h x d x OP
P1
คือ กาลังไฟฟ้าที่ใช้ ก่อนปรับปรุง = 24.67
P2
คือ กาลังไฟฟ้าที่ใช้ หลังปรับปรุง เมื่อขนาดใบพัด = 18.90
N
คือ จานวนมอเตอร์ ที่ปรับปรุง = 1
h
คือ จานวนชั่วโมงทางาน = 24
d
คือ จานวนวันทางานต่อปี = 300
OP
คือ เปอร์เซ็นต์การทางานของมอเตอร์ = 0.90
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้

(kWh/ปี)
(kW)
(kW)
(ตัว)
(ชั่วโมงต่อวัน)
(วันต่อปี)

= 1 x (24.67 – 18.90) x 24 x 300 x 0.90
= 37,390 x 2.63
= 98,336
6-28
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การวิเคราะห์การลงทุน
ค่าแรงปรับปรุงลดใบพัดเป่าทราย
คิดเป็นเงินลงทุนรวม
=
20,000
บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ประหยัดที่ได้
=
98,336
บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
=
0.20
ปี
เมื่อพิจารณาเงินลงทุนเปรียบเทียบกับผลที่ประหยัดได้ จะทาให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนมีระยะเวลาสันมาก
เพียง 0.2 ปี ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้ผู้บริหารง่ายต่อการตัดสินใจในการปรับปรุง
6.9.3

มาตรการติดตั้ง Timer ลดเวลาการใช้พัดลมเป่ายางระบายความร้อน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานพัดลมของสถานประกอบการแห่งหนึ่ง เป็นมาตรการทางด้านการติดตังอุปกรณ์
ควบคุมการทางานเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน มีรายละเอียดแนวทางการดาเนินการดังนี
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
ในกระบวนการผลิ ต มี ก ารใช้ พั ด ลมระบายร้ อ นจากยางที่ อ อกจากเครื่ อ งผสม ซึ่ ง ใช้ พั ด ลมจ าน วนมาก
และทางานตลอด 24 ชั่วโมง
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
การควบคุมเวลาปิดและเปิดพัดลมระบบความร้อนยาง Mix ขันที่ 2 ที่ชันตากยาง 3 ชันเครื่อง Two - Roll –
Mill 22 นิว จะทาหน้าที่ลดอุณหภูมิยางจากประมาณ 78 องศา C ลงเหลืออุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature)
การควบคุมเวลาปิดเปิดพัดลมระบายความร้อนจะใช้แรงงานคนบ่อยครังที่พนักงานลืมปิด ทาให้สูญเสียพลังงานโดยเปล่า
ประโยชน์ (ไม่มีชินงานภายในชันตากยาง)
แนวคิดและขันตอนการดาเนินงาน
ที ม งานอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานมี ค วามเห็ น ร่ ว มกั น ว่ า ควรติ ด ตั งระบบตรว จจั บ ชิ นงานที่ ป้ อ นเข้ า เครื่ อ ง
ถ้ามีชินงานพัดลมจะทางาน และทางานเพียง 10 นาที ก็จะดับ ซึ่งเป็นเวลาเพียงพอที่จะลดอุณหภูมิสภาวะแวดล้อมได้
ดังนันการติดตังระบบดังกล่าว จะทาให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูญเปล่าจากการลืมปิดไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่พัดลม
สภาพหลังปรับปรุง
การปรับปรุง สามารถลดเวลาทางานของพัดลมลงได้ ประหยัดพลังงานได้มาก ทาให้เสียงดังจากพัดลมลดลง
วิธีการคานวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
กาลังมอเตอร์ 1 ตัว วัดกาลังได้
0.32
KW
จานวนพัดลมเป่ายาง
10
ตัว
เวลาที่ประหยัดได้ต่อวัน
6
ชั่วโมง
1 ปี ทางาน 298 วัน คิดเป็น
1788
ชั่วโมง
ค่าไฟฟ้า คิดที่ หน่วยละ 3 บาท
รวมพลังงานที่ประหยัดได้ต่อปี = 0.32x10x745 = 5,721.60
รวมพลังงานที่ประหยัดได้ต่อปี (ktoe)
0.0005
อัตราค่ากระแสไฟฟ้าคิดที่ 3.00 บาท/หน่วย
คิดเป็นเงิน
การลงทุน
เงินลงทุน
คืนทุน

25,000
1.46

=
=

5,721.6 x 3.00
17,164.80

บาท
ปี
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kWh
ktoe

บาทต่อปี

ตอนที่ 2 บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสาหรับพัดลม

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

เอกสารอ้างอิง
1. Frank P. Bleier, “Fan handbook : selection, application, and design”,
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations, www.fao.org
3. คู่มือการเดินเครื่องจักร การตรวจวัด และการบารุงรักษาระบบอากาศอัด, กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน
4. ตาราฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชพ) เล่ม 2, PREs อาวุโส ด้านไฟฟ้า, กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน
5. คู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานภาคปฏิบัติด้านไฟฟ้า (Mini Plant), โครงการทดลองจัดระบบการสอบและการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม PRE, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
6. คู่มื อการตรวจสอบและวิเ คราะห์ การใช้พ ลังงาน, กองฝึ กอบรม กรมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รัก ษ์พ ลังงา น,
กระทรวงพลังงาน
7. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส และบัญญัติ นิยมวาส, เครื่องจักรกลของไหล, สานักพิมพ์ วิทยพัฒน์ จากัด, กรุงเทพฯ, 2549
8. ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, การออกแบบระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร, มิตรนราการพิมพ์, กรุงเทพฯ, 2537
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ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก

ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก
เครื่องทําน้ําเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร
(VSD Chiller)
1.

หลักการทํางานของเทคโนโลยี

การใช พ ลั ง งานของระบบปรั บ อากาศขนาดใหญ โดยปกติ จ ะมีสั ด สว นในปริ ม าณมากที่ เครื่ อ งทํ า น้ํ า เย็ น
(Chiller) เปนหลัก ซึ่งคอมเพรสเซอรของเครื่องทําน้ําเย็นถือเปนอุปกรณหลักที่ใชในการอัดน้ํายาสารทําความเย็นให
ไหลผานอุปกรณตางๆ ในระบบทําความเย็นวัฎจักรแบบอัดไอ (Vapour Compression Cycle)
เครื่องทําน้ําเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร (VSD Chiller) เปนอุปกรณอีกประเภทหนึ่งที่อาศัย
หลักการทํางานของ VFD (Variable Frequency Drive) ในการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอรมอเตอรในการดูด
อัดสารทําความเย็นตามภาระโหลดที่ตองการ ซึ่งจะทําการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอรโดยการปรับความถี่
ของกระแสไฟฟาที่จายใหกับมอเตอรตามภาระโหลดที่เกิดขึ้นจริง ครอบคลุมลักษณะการใชงานของเครื่องทําน้ําเย็นที่
ภาระการทําความเย็นเต็มตามพิกัดที่ออกแบบไวหรือเรียกวา “Full Load” และการใชงานที่ภาระการทําความเย็นไม
เต็มพิกัดหรือนอยกวาตามที่การออกแบบไว หรือเรียกวา “Part Load” โดยเครื่องทําน้ําเย็นชนิดปรับความเร็วรอบ
คอมเพรสเซอร (VSD Chiller) นี้จะมีสมรรถนะที่ Part Load ดีกวา เครื่องทําน้ําเย็นแบบเดิม (Centrifugal , Screw
Chiller) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชงานเครื่องทําน้ําเย็นหลายชุดพรอมกัน อาจสงผลใหภาระของเครื่องทําน้ําเย็นที่ใช
งานแตละตัวอยูที่ 30-50% เปนตน ซึ่งเปนการสูญเสียการใชพลังงานในระบบทําน้ําเย็นของระบบปรับอากาศ (Chilled
water system) เปนอยางมาก

รูปที่ 1 VSD Chiller
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2.

ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก

การใชทดแทนเทคโนโลยีเดิม

เทคโนโลยีเครื่องทําน้ําเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร สามารถใชไดกับระบบปรับอากาศแบบ
รวมศูนยเดิมที่ใชเครื่องทําน้ําเย็นแบบลูกสูบ สกรู และ หอยโขง สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดใหญ
ทั่วไปโดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเดิม ดังนี้
• ใช Motor ที่มีประสิทธิภาพสูง (กรณีรุนที่ใช DC Motor ประสิทธิภาพมอเตอรประมาณ 98% เมื่อเทียบกับ
เทคโนโลยีคอมเพรสเซอรแบบเดิมที่ใช AC Induction Motor ที่มีประสิทธิภาพประมาณ 96%)
• ประหยัดพลังงานสูง – เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเกาอยางเชนเทคโนโลยีแบบลูกสูบ, สกรูเทคโนโลยีเกา
และหอยโขง สามารถประหยัดพลังงานไดถึง 20-40% ตามประสิทธิภาพ IPLV ตามมาตรฐาน ARI (AirConditioning and Refrigeration Institute) ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีอินเวอรเตอร (VFD) ซึ่งประกอบอยูใน
ชุดคอมเพรสเซอรที่ชวยลดการทํางานในชวงโหลดการทํางานต่ําๆ

3.

ศักยภาพการประหยัดพลังงาน

ศักยภาพในการประหยัดพลังงานขั้นตนอยูที่ประมาณ 20-40% โดยพลังงานไฟฟาที่ลดลงขึ้นอยูกับภาระการทํางาน
ของเครื่องทําน้ําเย็นเปนหลัก

(VSD Chiller)

ที่มา : Danfoss Turbocor Compressor Inc.

4.

สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลยี

เทคโนโลยีนี้เหมาะสําหรับการใชงานเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประเภทตางๆ ที่มีการใช
งานที่ภาระการทําความเย็นต่ํากวาพิกัด (Part load) โดยสวนใหญ ที่การใชงาน 24 ชั่วโมงตอวัน และมากกวา 300 วัน
ตอป
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5.

ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก

กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี

กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก
•
โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
•
โรงงานผลิตชิ้นสวนโลหะ
•
โรงงานผลิตยาและชีวเคมี
•
โรงงานสิ่งทอ
•
โรงแรม
•
โรงพยาบาล
•
ฯลฯ

6.

ราคาของเทคโนโลยี

ราคาของเครื่องทําน้ําเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร จะขึ้นอยูกับขนาดการทําความเย็น โดยราคาเฉลี่ย
ของระบบจะอยูที่ประมาณ 23,000 บาทตอตันความเย็น

7.

ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี

ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 4 – 5 ป

8.

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากการใชพลังงานลดลง และใชสารทําความเย็น (R134a) ที่ลดผลกระทบตอการ
ทําลายชั้นบรรยากาศ

9.

ความแพรหลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย

จากการตรวจสอบกับผูจําหนายและฐานขอมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. พบวามีการนําเทคโนโลยีนี้ไปประยุกตใช
แลวประมาณไมเกิน 1% ของจํานวนสถานประกอบการที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ได (ประมาณ 30 แหงจาก
5,537 แหง)
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณากลุมเปาหมายการใชเทคโนโลยีนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมและอาคารที่มีศักยภาพแลวพบวา
เทคโนโลยีนี้สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใชพลังงานรวมกันประมาณ 2,532 ktoe ตามขอมูลการใช
พลังงานของประเทศในป 2553 (5) และจากการประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศักยภาพเหลานี้
นําเทคโนโลยีไปประยุกตใชจะทําใหเกิดผลประหยัดพลังงานใหกับประเทศไดปละประมาณ 313 ลานบาท
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10.

ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก

ตัวอยางกรณีศึกษา (4)

จากตารางผลการประหยัดพลังงานดานลางแสดงถึงการใชเทคโนโลยี VSD Chiller ณ.ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอาคาร
ประเภทตางๆ

11. แหลงขอมูลอางอิง
[1] www.turbocor.com
[2] www.energyinnovation.net
[3] www.energyideas.org
[4] Siam Daikin Sales Co.,Ltd
[5] รายงานพลังงานของประเทศไทย ป 2553
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ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก
ชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน
(Smart Defrost Control)
1.

หลักการทํางานของเทคโนโลยี

ชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน (Smart Defrost Control) คืออะไร
เปนชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งที่คอยลเย็นแบบอัตโนมัติ ที่มีการติดตั้งตัวเซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิที่ผิวคอยล (Coil
temperature sensor) และเซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิภายในหอง (Space temperature sensor) และชุด Electronic
Expansion Valve (EEV) เพื่อสงสัญญาณไปยังชุดประมวลผลควบคุมการละลายน้ําแข็งและควบคุมใหระบบมีการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

Coil temperature sensor

Space temperature sensor
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โดยทั่วไปการละลายน้ําแข็งที่คอยลเย็นแบบเดิมสามารถทําไดหลายรูปแบบดังนี้
1. Off-time Defrost : เปนการหยุดคอมเพรสเซอรในการทําความเย็น แตยังคงเดินพัดลมที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อ
ละลายน้ําแข็ง
2. Electric Defrost : เปนวิธีที่งายและนิยมใชมากที่สุดคือใช Heater ไฟฟาในการละลายน้ําแข็งตามระยะเวลาที่
กําหนด เชน 3 ครั้งตอวัน และครั้งละประมาณ 45-60 นาที
3. Hot Gas Defrost : เปนวิธีที่คอนขางซับซอนยิ่งขึ้น โดยใช Hot Gas ของสารทําความเย็นในสถานะ
Superheat ที่คอมเพรสเซอรวิ่งผานคอยลเย็นไปยังคอนเดนเซอรเพื่อละลายน้ําแข็งที่เกาะอยูรอบ Tube ใน
ลักษณะสวนทางกับสภาวะ Cooling Mode ของสารทําความเย็น
สําหรับหลักการทํางานของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางานนี้ สามารถแสดงไดดังรูปที่ 1 ตอไปนี้

รูปที่ 1 แสดงหลักการทํางานของชุดละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูง
จากรูปที่ 1 ชุดละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางานมีหลักการทํางานโดยจะพิจารณาประสิทธิภาพของคอยลเย็นจาก
ผลตางของ Coil temperature และ Ambient air temperature (TD1) เพื่อเปนคาโปรไฟลอางอิง จากนั้นหากอุณหภูมิ
Coil temperature ตกลงเร็วกวาที่ควรจะเปนก็จะแสดงถึงผลตางของอุณหภูมิที่มีคามากขึ้น (TD2) เนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรอนลดลง ซึ่งหมายถึงเปนระยะเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะเริ่มการละลายน้ําแข็ง
(Defrost Needed)
นอกจากนั้น ชุดละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูงยังสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มเติมจากอุปกรณในสวนประกอบตางๆ
ของระบบ อาทิ
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•
•
•

2.

ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก

Precise superheat control
Reduced compressor runtime
Fan cycling

การใชทดแทนเทคโนโลยีเดิม

ชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน สามารถเขามาใชแทนระบบละลายน้ําแข็งของเดิมไดโดยที่ไมมี
ผลกระทบตอการทํางานของเครื่องอีกทั้งยังชวยลดการใชพลังงาน เนื่องจากมีระบบควบคุมการทํางานที่ดีกวาระบบ
เดิม โดยลดการละลายในแข็งในชวงที่ไมจําเปนลง ดังแสดงการเปรียบเทียบการทํางานของระบบเดิมและระบบใหมได
ดังรูปที่ 2 และ 3 ตอไปนี้
การทํางานของระบบเดิม

รูปที่ 2 การทํางานของชุดละลายน้ําแข็งแบบเดิม
การทํางานของระบบละลายน้ําแข็งโดยทั่วไป จะใชการตั้งเวลาในการละลายน้ําแข็งเมื่อถึงเวลาที่กําหนด ระบบละลาย
น้ําแข็งจะทํางานโดยอัตโนมัติโดยวิธีการละลายน้ําแข็งที่คอยลอาจจะใช Heater ไฟฟา หรือ Hot Gas สวนระยะเวลา
ในการละลายน้ําแข็งขึ้นอยูกับความหนาของน้ําแข็งที่เกาะอยูรอบ ๆ คอยลเย็น
จากรูปที่ 2 แสดงวัฎจักรในการละลายน้ําแข็งของชุดละลายน้ําแข็งแบบเดิม โดยจะมีการตั้งเวลาหรือตั้งอุณหภูมิที่ผิว
คอยลซึ่งระยะเวลาการ Defrost ที่ไมเหมาะสมอาจทําใหอุณหภูมิ Coil สูงถึงประมาณ 120 oF (50oC) ซึ่งมากเกินความ
จําเปน และเมื่ออุณหภูมิของผิวคอยลต่ํากวา 32 oF (0oC) ชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งก็จะสั่งใหมีการละลายน้ําแข็ง
โดยที่ชุด Heater จะทํางานตลอดระยะเวลาในการ Defrost (Heater On time = 100% of Defrost Duration) เมื่อ
อุณหภูมิที่ผิวคอยลเพิ่มขึ้นถึงคาที่กําหนดไวชุดละลายน้ําแข็งก็จะหยุดการทํางาน (กรณีนี้ อุณหภูมิ Heater อาจสูงถึง
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300 oF ดังนั้นเมื่อมีหยดน้ําที่เกิดขึ้นจากการละลายน้ําแข็ง หยดมาสัมผัสก็จะทําใหเกิดหมอกภายในหองเย็น และเกิด
การเกาะตัวของน้ําแข็งภายในบริเวณที่ไมมีระบบการละลายน้ําแข็งได)
การทํางานของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน
การทํางานของระบบละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูงจะมีการติดตั้งชุดตรวจวัดอุณหภูมิที่คอยลเย็น (Coil temperature)
และอุณหภูมิหอง (Ambient/Space temperature) เพื่อควบคุมการละลายน้ําแข็งใหไดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการใช
พลังงานไฟฟาของระบบอุปกรณที่เกี่ยวของ (โดยพิจารณาจากผลตางอุณหภูมิที่ไมเกิน 7 องศาเซลเซียส) การทํางาน
ของระบบจะสามารถลดระยะเวลาในการละลายน้ําแข็งที่คอยลลงประมาณ 40% จากของเดิม (Heater On time = 60%
of Defrost Duration) ตามรูปที่ 3 โดยอุณหภูมิของคอยลจะมีคาอยูประมาณไมเกิน 50 oF (10oC) จากเดิมที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ 120 oF (50oC) โดยระยะเวลาในการละลายน้ําแข็งจะทํางานเปนชวง ๆ เทาที่จําเปน คิดเปนระยะเวลาการ
ทํางานประมาณ 60% จากระบบเดิม วิธีการนี้จะทําใหสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงไดประมาณ 40% และยัง
สามารถลดภาระความรอนภายในหองที่เกิดขึ้นจากการทํางานของฮีทเตอรไฟฟาที่เกินความจําเปน ดังนั้น จึงเหมาะ
สําหรับระบบหองเย็น และตูแชสินคาตาง ๆ เปนตน

รูปที่ 3 การทํางานของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน

3.

ศักยภาพการประหยัดพลังงาน

จากผลการวิเคราะหการใชพลังงานของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางานเปรียบเทียบกับระบบควบคุม
ของเดิมพบวา มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไดมากกวา 25-30% โดยสามารถประเมินจากพลังงานไฟฟาที่
ลดลงจากระยะเวลาในการละลายน้ําแข็ง (จากรายละเอียดกรณีศึกษาในหัวขอ 10 : ขอมูลจากผูผลิต KE2 Therm
Solutions ป 2011) นอกจากนี้ การลดภาระการทํางานของฮีทเตอรไฟฟาจะชวยลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดลง
ไดอีกดวย
Smart Defrost Control 16/05/2012

หนา 4 จาก 8

โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานระยะที่ 2
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

4.
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สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลยี

สํา หรั บชุดควบคุ ม การละลายน้ํา แข็งตามภาระการทํ างานสามารถที่จะติ ดตั้งแทนชุด ควบคุมของเดิมไดทัน ที
(สามารถใชกับ ระบบการ Defrost แบบ Electric Defrost หรือ Hot Gas Defrost และ Thermal Expansion Valve :
TEV) โดยที่ไมไดมีผลกระทบตอการใชงาน ดังนั้นการใชงานจึงเหมาะสมกับหองเย็น ตูแชสินคา แทนระบบเดิมจะ
สามารถชวยลดการใชพลังงานไฟฟาในภาพรวมได

5.

กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี

กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก
• โรงงานอาหารแปรรูป
• โรงงานผลิตเวชภัณฑ

6.

ราคาของเทคโนโลยี

ราคาของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางานขึ้นอยูกับจํานวนชุดควบคุมและตัว Sensor โดยเฉลี่ย
ราคาจะอยูที่ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทตอชุด

7.

ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี

จากขอมูลกรณีศึกษาของ ชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน สามารถใหผลประหยัดซึ่งมีระยะเวลา
คืนทุนประมาณ 1 – 2 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดพิกัดของเครื่องที่ไดทําการติดตั้ง ซึ่งเครื่องที่มีขนาดกําลังการผลิตมาก
ผลประหยัดพลังงานสูงก็จะคืนทุนไดเร็ว

8.

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน มีการใชพลังงานไฟฟาที่นอยกวาระบบเดิมและไมไดมีการ
สูญเสียความรอนในสวนอื่น ๆ ดังนั้นผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจึงไมมี

9.

ความแพรหลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย

จากการตรวจสอบกับผูจําหนายและฐานขอมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. พบวามีการนําเทคโนโลยีนี้ไปประยุกตใช
แลวประมาณไมเกิน 5% ของจํานวนสถานประกอบการที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ได (ประมาณ 20 แหงจาก
413 แหง)
โดยเมื่อพิจารณากลุมเปาหมายการใชเทคโนโลยีนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแลวพบวา เทคโนโลยีนี้สามารถ
ขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใชพลังงานรวมกันประมาณ 1,694 ktoe ตามขอมูลการใชพลังงานของประเทศ
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ไทยในป 2553 และจากการประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศักยภาพเหลานี้นําเทคโนโลยีไป
ประยุกตใชจะทําใหเกิดผลประหยัดพลังงานใหกับประเทศไดปละประมาณ 18 ลานบาท

10.

ตัวอยางกรณีศึกษา
1. Central Warehouse Freezer/High School Freezer (School District of Washington, Missouri)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

กอนการปรับปรุง

รูปที่ 4 ผลการบันทึกการละลายน้ําแข็งของระบบเดิม (กอนปรับปรุง)
จากรูปที่ 4 แสดงการละลายน้ําแข็งของระบบเดิมโดยการใชชุดควบคุมเวลาในการละลายน้ําแข็ง โดยในระยะเวลา 5
วันจะมีการละลายน้ําแข็ง 15 ครั้ง เฉลี่ยระบบละลายน้ําแข็งทํางานวันละ 3 ครั้ง
หลังการปรับปรุง

รูปที่ 5 ผลการบันทึกการละลายน้ําแข็งของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูง (หลังปรับปรุง)
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(ที่มา Therm Solutions, Inc., Washington, Missouri 63090)
จากรูปที่ 5 แสดงการละลายน้ําแข็งของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูง โดยในระยะเวลา 5 วัน ระบบ
ละลายน้ําแข็งจะทํางานเพียง 2 ครั้ง คิดเปนระยะเวลาที่ใชในการละลายน้ําแข็งลดลง 87% จากระบบเดิมที่ใชชุด
ควบคุมเวลาในการละลายน้ําแข็ง สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาไดประมาณ 30% โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ
1.5 ป (กรณี High School Freezer ลดระยะเวลาลง 79% และลดการใชพลังงานลงได 50%)
รายละเอียดของอุปกรณที่ทําการติดตั้ง
1. ชุด KE2 Evaporator Efficiency Controller
2. KE2 Pressure Transducer
3. KE2 Temperature Sensors
4. Remote monitoring & control (In Future)
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2. St.Louis Zoo , Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
กอนการปรับปรุง
ใชการตั้งเวลา defrost 15 ครั้ง ใน 5 วัน (เฉลี่ย 3 ครั้งตอวัน)
หลังการปรับปรุง
เหลือระยะเวลาในการ defrost 2 ครั้งใน 5 วัน

รูปที่ 5 ผลการบันทึกการละลายน้ําแข็งของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูง (หลังปรับปรุง)
(ที่มา Therm Solutions, Inc., Washington, Missouri 63090)
จากรูปที่ 5 แสดงการละลายน้ําแข็งของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูง โดยในระยะเวลา 5 วัน ระบบ
ละลายน้ําแข็งจะทํางาน 2 ครั้ง คิดเปนระยะเวลาที่ใชในการละลายน้ําแข็งลดลง 80% จากระบบเดิมที่ใชชุดควบคุมเวลา
ในการละลายน้ําแข็ง สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาไดประมาณ 30%

11.

แหลงขอมูลอางอิง

(1)
(2)

KE2 Therm Solutions Inc., Washington, Missouri 63090
www.ke2therm.com
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ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก
ปมไดอะแฟรมประสิทธิภาพสูง
(High Efficiency Double Diaphragm Pump)
1.

หลักการทํางานของเทคโนโลยี

High Efficiency Double Diaphragm Pump คืออะไร
High Efficiency Double Diaphragm Pump คือ ปมของเหลวที่ใชอากาศอัดเปนตนกําลังหรือใชมอเตอรเปนตนกําลัง
ในการขับไดอะแฟรมเพื่อขับดันของเหลวที่มีความหนืดในกระบวนการตางๆ เชน สี น้ํามัน น้ําเสีย ซีเมนต ฯลฯ (กรณี
รุนที่ใชอากาศอัดจะใชปริมาณอากาศอัดนอยลงกวาแบบเดิม : Conventional Air Operated Double Diaphragm
Pump – AODD ประมาณ 50% และไมไดมีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มเนื่องจากในชุดควบคุมการทํางานสามารถผลิต
กระแสไฟฟาที่แรงดัน 12 V จากอากาศอัดที่เขา โดยกระแสไฟฟาที่ไดจะใชในชุดควบคุมทําใหไมตองใชแหลงจายไฟ
ภายนอก โดยลักษณะการออกแบบจะทําใหสามารถเพิ่มอัตราสวนของปริมาตรของเหลวที่จะขับตอปริมาณอากาศอัด
ที่ใชในขณะที่อัตราการไหลเทาเดิมทําใหประสิทธิภาพของปมดีขึ้นและลดการใชพลังงาน ในสวนของชุดควบคุมก็เปน
อีกสวนที่ทําใหการทํางานของปมมีการใชปริมาณอากาศอัดที่เหมาะสมและลดปริมาณการใชอากาศอัดลง)
กรณี รุนที่ใชอากาศอัด จะมีชุดควบคุมซึ่งประกอบดวย
1. Microprocessor Air
2. Air Regulator Valve Control
3. Sensor monitors pump velocity

รูปที่ 1 เปรียบเทียบชุด Diaphragm ของเทคโนโลยีเดิม (AODD) และใหม
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จากรูปที่ 1 เปนการเปรียบเทียบปริมาตรของชุด Diaphragm ของเดิมกับของใหมซึ่งจะเห็นไดวา พื้นที่ของ Diaphragm
ของใหมจะสามารถลดปริมาณการใชอากาศอัดลงไดประมาณ 50% ซึ่งเปนผลมาจากการออกแบบใหมีการใชอากาศอัด
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดพลังงาน

รูปที่ 2 แสดงสวนประกอบภายในของ High Eff. Double Diaphragm Pump (รุนที่ใชอากาศอัด)
การทํางานของชุดควบคุม
1. ในสวนที่ 1 อากาศอัดเขาสูทางเขาโดยที่อากาศอัดสวนหนึ่งจะใชในการผลิตกระแสไฟฟาที่แรงดัน 12 V เพื่อ
ใชในชุดควบคุม
2. ในสวนที่ 2 จะเปนชุดวาลวควบคุมอัตราการไหลของอากาศอัดใหเหมาะสมกับการใชงาน
3. ในสวนที่ 3 จะเปนชุดควบคุมการทํางานของระบบ โดยจะมีชุดเซ็นเซอรความเร็วของลมเพื่อสงขอมูลไป
ประมวลผลที่ Microprocessor และสงสัญญาณไปยังชุดวาลวควบคุมอัตราการไหลของอากาศอัดเพื่อกําหนด
ปริมาณอัตราการไหลของอากาศอัดใหเหมาะสมกับการทํางาน
วิธีการนี้จะทําใหสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงไดประมาณ 20 - 50% จึงเหมาะสําหรับชุดปมของเหลวตาง ๆ เปน
ตน
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2.

ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก

การใชทดแทนเทคโนโลยีเดิม

ชุด High Eff. Double Diaphragm Pump สามารถเขามาใชแทนระบบของเดิมไดโดยที่ไมมีผลกระทบตอการทํางานอีก
ทั้งยังชวยลดการใชพลังงาน เนื่องจากมีระบบควบคุมการทํางานที่ดีกวาระบบเดิม

3.

ศักยภาพการประหยัดพลังงาน

จากผลการวิเคราะหการใชพลังงานของ High Eff. Double Diaphragm Pump เปรียบเทียบกับระบบของเดิมพบวา มี
ศักยภาพในการประหยัดพลังงานไดมากกวา 20% โดยสามารถประเมินจากกําลังไฟฟาที่ลดลงจากปริมาณอากาศอัด
ที่ใช (ขอมูลจากผูผลิต Air Vantage ป 2010)
การเปรียบเทียบผลการประหยัดพลังงานของ High Eff. Double Diaphragm Pump (รุนที่ใชอากาศอัด) กับ
ระบบเดิม (Conventional Air Operated Double Diaphragm Pump : AODD)
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จากรูปเปนการเปรียบเทียบผลการประหยัดพลังงานและปริมาณอากาศอัดที่ใชของชุด High Eff. Double Diaphragm
Pump กับเทคโนโลยีเดิม (AODD) โดยผลประหยัดพลังงานจะอยูในชวง 20 – 50% และสามารถลดปริมาณอากาศอัดที่
ใชจากเดิมไดสูงสุดประมาณ 50%
หมายเหตุ : Conventional AODD = 0.7-1.0 scfm/GPM , High Eff. Double Diaphragm (Compressed air type)

= 0.5 scfm/GPM = 0.2 kW/GPM , High Eff. Double Diaphragm (Motor Driven type) = 0.02kW/GPM

ที่มา www.airventagepump.com
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4.
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สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลยี

สําหรับชุด High Eff. Double Diaphragm Pump สามารถที่จะติดตั้งแทนของเดิมไดทันทีโดยที่ไมไดมีผลกระทบตอ
การใชงาน ดังนั้นการใชงานจึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตสี เคมี กระดาษ น้ํามันพืช แทนระบบเดิมจะสามารถ
ชวยลดการใชพลังงานไฟฟาในภาพรวมได

5.

กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี

กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก
• โรงงานอาหารแปรรูปอาหาร
• อุตสาหกรรมเคมี
• อุตสากรรมกระดาษ
• อุตสาหกรรมเซรามิค

6.

ราคาของเทคโนโลยี

ราคาของ High Eff. Double Diaphragm Pump ขึ้นอยูกับขนาดของเครื่องและรุนที่ใช โดยเฉลี่ยราคาจะอยูที่ประมาณ
60,000 บาท ขึ้นไป (สําหรับปมขนาด 2”)
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7.
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ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี

จากขอมูลกรณีศึกษาของ High Eff. Double Diaphragm Pump สามารถใหผลประหยัดซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ
3 - 4 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของเครื่องที่ไดทําการติดตั้ง ถาเครื่องมีขนาดกําลังการผลิตมากก็จะคืนทุนไดเร็ว

8.

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

High Eff. Double Diaphragm Pump มีการใชพลังงานไฟฟาที่นอยกวาระบบเดิมและไมไดมีการสูญเสียความรอนใน
สวนอื่น ๆ ดังนั้นผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจึงไมมี

9.

ความแพรหลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย

จากการตรวจสอบกับผูจําหนายและฐานขอมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ยังไมพบวามีการนําเทคโนโลยีการใชชุด
High Eff. Double Diaphragm Pump ไปประยุกตใชแลวกับสถานประกอบการใดๆ ของจํานวนสถานประกอบการที่
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ได
โดยเมื่อพิจารณากลุมเปาหมายการใชเทคโนโลยีนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแลวพบวา เทคโนโลยีนี้สามารถ
ขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใชพลังงานรวมกันประมาณ 7,237 ktoe ตามขอมูลการใชพลังงานของประเทศ
ไทยในป 2553 และจากการประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศักยภาพเหลานี้นําเทคโนโลยีไป
ประยุกตใชจะทําใหเกิดผลประหยัดพลังงานใหกับประเทศไดปละประมาณ 801 ลานบาท
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10.

ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก

ตัวอยางกรณีศึกษา

ผลการประหยัดพลังงานหลังจากที่มีการใชงาน High Eff. Double Diaphragm Pump (AODD)
สถานที่ติดตั้ง Saint Gobain, Niagara Fall, NY

อุปกรณที่ติดตั้ง
1. ชุด High Eff. Double Diaphragm Pump รุน RS20 with standard Muffler จํานวน 1 ชุด
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จากผลการทดลองติดตั้งใชงานแทนชุดเดิมในระยะเวลา 30 วัน โดยใหทํางานตลอด 24 ชั่วโมง พบวา ชุด High Eff.
Double Diaphragm Pump สามารถลดการใชพลังงานลงไดประมาณ 23% คิดเปนคาไฟฟาที่ลดลง ไดประมาณปละ
$1,200
สถานที่ติดตั้ง Iowa Manufacturer, Sioux City

อุปกรณที่ติดตั้ง
1. ชุด High Eff. Double Diaphragm Pump จํานวน 10 ชุด
จากผลการทดลองติดตั้งใชงานแทนชุดเดิมในระยะเวลา 90 วัน โดยใหทํางานตลอด 24 ชั่วโมง พบวา ชุด High Eff.
Double Diaphragm Pump สามารถลดการใชพลังงานลงไดประมาณ 50% คิดเปนคาไฟฟาที่ลดลง ไดประมาณปละ
$12,000

High Efficiency Double Diaphragm Pump 16/05/2012

หนา 8 จาก 9

โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานระยะที่ 2
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก

ตัวอยาง High Eff. Double Diaphragm Pump ที่ใชไฟฟา (Motor Driven)

ที่มา www.wastecorp.com

11.

แหลงขอมูลอางอิง

(1)

www.pump-zone.com (Feb 2011 page 53)
www.airvantagepump.com
www.wastecorp.com

(2)

(3)

High Efficiency Double Diaphragm Pump 16/05/2012

หนา 9 จาก 9
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ภาคผนวก ข.
เทคโนโลยี Smart Building
แนวคิดของ Smart Building
อาคารธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ งขั น ในเชิ งธุ ร กิ จ ที่ ห ลากหลายมากยิ่ งขึ้ น
ตัวอย่างเช่น อาคารที่มีการพัฒนาภาพลักษณ์และการบริหารจัดการ โดยนาเอาเทคโนโลยีอาคารสมั ยใหม่มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมๆกันกับการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน เพื่อให้อาคารมีการ
ใช้พลังงานในระดับต่า หรือ สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) นั้น กาลังเป็นกระแสที่ทั่วโลกพยายามที่จะมุ่ง
ไปสู่การเป็น Smart Building แทบทั้งสิ้น (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 : Zero Energy Building
ดังนั้น Smart Building จึงเป็นคาตอบให้กับเจ้าของอาคาร และผู้ปฏิบัติงานในอาคารในการนาไปสู่การลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน การใช้งานและบารุงรักษาอาคาร ตลอดจนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดอายุข องอาคารเนื่องจาก
Smart Building ใช้แนวทางในการพิจารณาในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างและใช้งานอาคาร ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 2)

1. Passive Design
2. Active Design
3. Energy Management
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

Passive Design :
เป็นการนาเอาหลักการออกแบบโดยใช้ปัจจัยธรรมชาติ เช่น การใช้สภาพแวดล้อมเพื่อลดภาระทาความเย็นภายนอกและ
ภายในอาคาร การใช้แสงธรรมชาติ (daylight) เป็นต้น
Active Design :
เป็นการนาเอาหลักการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และระบบผลิตพลังงานมาใช้ภายในอาคาร
Energy Management :
การบริหารจัดการพลังงานตลอดวัฎจักรของอาคารในด้านอุปสงค์และอุปทาน (Supply & Demand)

รูปที่ 2 : แนวคิดของการพัฒนาอาคาร Smart Building

ดังนั้น จากแนวคิดข้างต้น สามารถแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Smart Building ได้ดังต่อไปนี้
Exterior Blind :
การใช้ม่านบังแสดงอัตโนมัตภิ ายนอกตัวอาคารเพื่อลดการนาความร้อนและแผ่รังสีความร้อนผ่านกรอบอาคาร

2
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Latent Heat Storage :
การใช้วัสดุฉนวนที่เปลีย่ นสถานะได้ : PCM (Phase Change Material) เพื่อกักเก็บและถ่ายเทความเย็นให้กับพื้นใน
บริเวณปรับอากาศระหว่างช่วงเวลากลางวัน-กลางคืน

Passive Daylighting :
การใช้วัสดุสะท้อนแสงบริเวณหน้าต่างและบริเวณฝ้าเพดานเพื่อเพิม่ ผลการสะท้อนแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3
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Light Shelf :
การใช้หิ้งสะท้อนแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในบริเวณอาคาร

Stack Effect Ventilation :
การใช้ปรากฎการณ์ระบายอากาศทางธรรมชาติของท่อความร้อนอันเนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิด้านล่างและ
ด้านบนของท่อ

4

ตอนที่ 2 ภาคผนวก ข.
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Swindow :
การใช้ปรากฎการณ์อันเนื่องมาจากแรงลมที่มีผลต่อการทางานของหน้าต่างระบายอากาศ

Building Integrated Panel :
การผลิตไฟฟ้าจากส่วนประกอบอาคารที่ใช้ผนังแบบ Solar PV

5
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Solar Water Heating :
การผลิตน้าร้อนจากแผงเซลแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อน (Solar Collector) บริเวณระเบียงนอกห้อง

Displacement Cooling :
การทาความเย็นเฉพาะจุด (Spot Cooling) เพื่อลดภาระการทาความเย็นแบบเดิม

Radiant Cooling :
การทาความเย็นโดยอาศัยปรากฎการณ์แผ่รังสีความเย็น
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ตัวอย่างการใช้ Floor Radiant Cooling และ Displacement Ventilation ที่อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิใน
ประเทศไทย ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

Daylighting with Dual-loop Controlled :
การควบคุมแสงธรรมชาติโดยใช้ระบบควบคุมแบบ Dual-looped เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการควบคุมที่มีประสิทธิภาพโดยทา
การพิจารณาความสว่างภายในและภายนอกของบริเวณที่ควบคุม

Energy Recovery Unit (ERV) :
การควบคุ มอากาศภายนอกด้ านอุณ หภู มิและความชื้ น โดยทาการลดผลกระทบจากภาระการท าความเย็ นจากการ
แลกเปลี่ยนความร้อนและความชื้นระหว่างลมเย็นระบายทิ้งกับลมร้อนที่ทานาเข้าสู่อาคาร
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VSD Chiller :
การใช้เครื่องทาน้าเย็นชนิดปรับความเร็วรอบได้ เพื่อลดการใช้พลังงานในช่วงการทาความเย็นที่ภาระต่าๆ (Part Load)

Regenerative Drive Lift :
การใช้ลิฟต์ชนิดผลิตพลังงานในบางช่วงเวลา
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Cloud Based – Building Energy Management System :
การใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานที่มีการแลกเปลี่ยน/ควบคุมและสารองข้อมูลที่จาเป็นแบบอัตโนมัติระหว่างอาคารใน
เครือข่ายหลายอาคารเข้าด้วยกัน โดยเหมาะสาหรับอาคารที่มีการบริหารงานและตัดสินใจโดยทีมผู้บริหารระดับสูงชุด
เดียวกัน

โดยสรุปแล้ว เทคโนโลยี Smart Building สามารถช่วยให้อาคารมีการใช้พลังงานเพื่อเข้าสู่อาคารที่เป็น ZEB ได้เป็นอย่าง
ดี ภายใต้ไดอะแกรมแสดงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในแนวคิดต่างๆต่อไปนี้

ที่มาอ้างอิง : Nikken Sekkei Research Institute, Japan
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ภาคผนวก ค.
กรณีศึกษาการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
มาตรการทางด้านไฟฟ้า
มาตรการเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟแสงสว่าง (ใช้หลอด LED)
สถานประกอบการ A เป็นอาคารประเภทธุรกิจโรงแรม ระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่วนใหญ่ยังเป็นระบบดั้งเดิมตั้งแต่สร้าง
โรงแรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่อนข้างสูง ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีแนวคิดในการเปลี่ยนชนิด
ของหลอดไฟแสงสว่างมาใช้หลอดแอลอีดีเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่โรงแรมใช้อยู่ สามารถแบ่งกลุ่มตามชั่วโมงการใช้งาน ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่
1. หลอดที่มีจานวนใช้งาน 7 ชั่วโมงต่อวัน ประกอบด้วย
 หลอดฮาโลเจน ขนาด 35 วัตต์ จานวน 759 ชุด
 หลอดฮาโลเจนขนาด 50 วัตต์ จานวน 759 ชุด
 หลอดเออาร์ 111 จานวน 20 ชุด
 หลอดเออาร์ 70 จานวน 20 ชุด
 หลอด พาร์ 38 จานวน 25 ชุด
 หลอด พาร์ 20 จานวน 32 ชุด
 หลอดคอมแพค 2 พิน ขนาด 18 วัตต์ จานวน 21 ชุด
 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ จานวน 36 ชุด
 หลอดอินแคนเดสเซนต์ อี 27 จานวน 20 ชุด
 หลอดคอมแพค อี 27 จานวน 12 ชุด
 รวมทั้งสิ้น 1,704 ชุด
2. หลอดที่มีจานวนใช้งาน 9 ชั่วโมงต่อวัน ประกอบด้วย
 หลอดฮาโลเจนขนาด 50 วัตต์ จานวน 210 ชุด
 หลอดคอมแพค อี 27 จานวน 300 ชุด
 รวมทั้งสิ้น 510 ชุด
3. หลอดที่มีจานวนใช้งาน 20 ชั่วโมงต่อวัน ประกอบด้วย
 หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ จานวน 70 ชุด
 หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 วัตต์ จานวน 10 ชุด
 รวมทั้งสิ้น 80 ชุด
รวมเป็นจานวนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่โรงแรมประสงค์จะเปลี่ยนทั้งสิ้น 2,294 ชุด การปรับปรุงเป็นการนามาตรการเปลีย่ น
หลอดไฟฟ้าแสงสว่างมาใช้ โดยชนิดของหลอดไฟฟ้าที่เลือกคือ หลอดแอลอีดี ชนิด/ประเภทและขนาดจะพิจารณาจาก
หลอดเดิมที่ใช้งานอยู่ ซึ่งจะทาให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้และจากข้อมูลผู้ผลิต ความสว่างที่ได้จากหลอดประหยัด
พลังงานยังคงเดิมหรือไม่น้อยกว่าเดิม
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แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน
จากมาตรฐานการตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification ; M&V) อ้างอิงจากแนวทาง
ของ IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) โดยแบ่งวิธีการวิเคราะห์
ออกเป็น 4 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและข้อจากัดของการดาเนินการในแต่ละมาตรการ ดังนี้
รูปแบบ A (Option A)
การตรวจวัดเพียงบางส่วนแยกตามมาตรการที่ปรับปรุง (Partially Measured Retrofit Isolation)
รูปแบบ B (Option B)
การตรวจวัดตามมาตรการที่ปรับปรุง (Retrofit Isolation)
รูปแบบ C (Option C)
พิจารณาการใช้พลังงานโดยรวมของสถานประกอบการ (Whole Facility)
รูปแบบ D (Option D)
การจาลองผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Calibrated Simulation)
โดยในที่นี้ เลือกใช้ รูปแบบ A (Option A) เป็นแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
แนวทางการวิเคราะห์ผลประหยัดจะพิจารณาจากการสุ่มตรวจวัดค่ากาลังไฟฟ้าเฉลี่ย (kW) ก่อนและหลังการปรับปรุงของ
หลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดและชนิด โดยมีตัวแปรควบคุมคือ ค่าแรงดันไฟฟ้า (Volt) และค่าความสว่างของหลอดไฟฟ้าเดิม
และหลอดแอลอีดีที่นามาใช้แทน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคือค่าความสว่างต้องใกล้เคียงกัน แตกต่างกันไม่เกิน 10%
(พิจารณาในส่วนของค่าความสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสาคัญ ในส่วนของการประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามจะไม่ถูก
นาค่าความสว่างมาพิจารณาประกอบ เนื่องจากความสว่า งไม่ใช่ปัจจัยหลักในการใช้งานพื้นที่ดังกล่าว สาหรับสถ าน
ประกอบการนี้)
ทั้งนี้ ในการคานวณ M&V unit จะนาค่ากาลังไฟฟ้าเฉลี่ยก่อนและหลังการปรบปรุงมาเปรียบเทียบกัน โดยพลังงานไฟฟ้าปี
ฐานจะคานวณจากหลอดไฟฟ้า จานวน และชั่วโมงการทางานต่อปีเท่ากันทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง

วิธีการตรวจวัด
1) สาหรับค่าความส่องสว่าง M&V unit จะสุ่มตรวจความส่องสว่างแบบชั่วขณะในแต่ละพื้นที่ตาม
วิธีการตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน ตาแหน่งการตรวจวัดจะทาการวัดในพื้นที่ตัวอย่างที่ทาการเปลี่ยน
หลอดไว้ โดยก่อนและหลังปรับปรุงถูกตรวจวัดในตาแหน่งเดียวกัน เนื่องจากสถานประกอบการ
เป็นสถานที่พักตากอากาศ จึงต้องคานึงถึงความสะดวก และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็น
สาคัญ
2) ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าแบบชั่วขณะเป็นรายหลอด (Individual) ไม่น้อยกว่า 10% ของจานวน
หลอดแต่ละชนิด/ประเภทที่เปลี่ยนไม่น้อยกว่า 10 ชุด ในกรณีที่มีจานวนน้อยกว่า 10 ชุด ให้ทา
การตรวจวัด 100% เฉพาะประเภทหลอดที่มีจานวนน้อยกว่า 10 ชุดนั้นๆ ส่วนแผนภาพแสดง
ตาแหน่งการตรวจวัดหลอดไฟฟ้าประเภทต่างๆ แสดงดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4 และแสดงตาแหน่งการ
ตรวจวัดค่าความส่องสว่างไว้ในรูปที่ 5
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ตอนที่ 2 ภาคผนวก ค.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 2 ภาคผนวก ค.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด :

ตัวแปรหลัก :
ตัวแปรหลัก คือ ข้อมูลการตรวจวัดหรือค่าพารามิเตอร์หลักต่างๆ ที่นาไปใช้ในการคานวณผลประหยัด มีดังต่อไปนี้
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ตอนที่ 2 ภาคผนวก ค.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ตัวแปรควบคุมหรือสภาวะที่ต้องควบคุม

ข้อมูลจากสถานประกอบการที่ใช้ในการคานวณ
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุง
1) ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง
1.1) ตัวแปรหลัก
จากการตรวจวัดกาลังไฟฟ้าแบบชัว่ ขณะเป็นรายหลอด ไม่น้อยกว่า 10%ของจานวนหลอด
ทั้งหมดที่เปลี่ยน และไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่าง ในกรณีหลอดบางประเภทมีจานวนน้อยกว่า 10 ชุด
ให้ทาการตรวจวัด 100% ได้ผลการตรวจวัดดังนี้
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ตอนที่ 2 ภาคผนวก ค.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

1.2) ตัวแปรควบคุม
ผลการตรวจวัดค่าความส่องสว่างแบบชั่วขณะในแต่ละพื้นที่ตามวิธีการตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน โดย
ตรวจวัดทุกพื้นที่ตัวอย่างที่ทาการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความส่องสว่างหลอด
ไฟฟ้าก่อนปรับปรุงมีดังนี้
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ตอนที่ 2 ภาคผนวก ค.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

2) ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง
2.1) ตัวแปรหลัก
ใช้หลักการเดียวกันกับการตรวจวัดก่อนปรับปรุง ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

2.2) ตัวแปรควบคุม
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

การวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน

สรุป
จากผลการตรวจวัดและคานวณผลการประหยัดพลังงานของมาตรการเปลีย่ นหลอดแอลอีดี แทนหลอดเดิม ซึ่งได้แก่ หลอด
ฮาโลเจน 35W หลอดฮาโลเจน 50W หลอดเออาร์ 70 หลอดเออาร์ 111 หลอดพาร์ 20 หลอดพาร์ 38 หลอดคอมแพค 2
พิน หลอดอินแคนเดสเซนต์อี 27 หลอดคอมแพค อี 27 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 และ 36 วัตต์ รวมทั้งสิ้น 2,294 ชุด
พบว่า ผลรวมระดับการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 296,921.03 kWhต่อปี และผลรวมระดับการใช้พลังงานหลัง
การปรับปรุงเท่ากับ 77,800.77 kWhต่อปี สามารถประหยัดพลังงานได้ 219,120.26 kWhต่อปี คิดเป็นผลประหยัด
พลังงาน 73.80% โดยมีค่าความส่องสว่างเฉลี่ยใกล้เคียงและดีกว่าก่อนปรับปรุง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
(1) กรณีศึกษามาตรการปรับปรุงโดยการเปลีย่ นชนิดของหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง โดยสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย
(www.thaiesco.org)
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