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จากรายงานสถานการณการใชพลังงานของประเทศในแตละป ปรากฏวาประเทศไทยมีการใช
พลังงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สาเหตุหนึ่งคือการใชอุปกรณอยางไมมีประสิทธิภาพ  อันเนื่องมาจากการขาด
ความรูความเขาใจในการเลือกซื้อ การใชงาน การบํารุงรักษาที่ถูกตองเหมาะสม  ซึ่งเครื่องอัดอากาศก็เปน
หนึ่งในอุปกรณดังกลาวที่มีการใชพลังงานสูง และเปนอุปกรณหลักที่จําเปนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ
กลุมอาคารบางประเภท  โดยสวนใหญเครื่องอัดอากาศจะใชพลังงานไฟฟาเปนหลัก  ซึ่งหากใหความสําคัญ
ตอตัวอุปกรณเครื่องอัดอากาศและระบบการใชอากาศอัดอยางถูกตองเหมาะสมแลวจะชวยใหเกิดการ
ประหยัดพลังงาน ลดตนทุนคาใชจาย และรักษาสิ่งแวดลอม  ทําใหผูประกอบการสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันได 

เพื่อเปนการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในระบบอัดอากาศทางกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงไดจัดทํา “คูมือการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับเครื่องอัดอากาศ” โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมต้ังแตความรูพื้นฐานของอากาศอัด การนําไปใชประโยชน เทคโนโลยีและอุปกรณประกอบ การ
ตรวจสอบและการเดินระบบ การบํารุงรักษาที่เหมาะสม รวมถึงตัวอยางมาตรการอนุรักษพลังงานซึ่งสามารถ
ใชเปนแนวทางนําไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานไดอยางเปนรูปธรรม 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลม
นี้จะเปนประโยชนและสามารถถายทอดใหแนวทางปฏิบัติในเครื่องอัดอากาศตาง ๆ ใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรม และผูที่สนใจทั่วไปสามารถนําความรูและแนวคิดจากคูมือการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับเครื่องอัด
อากาศ มาใชประโยชนอยางคุมคาและยั่งยืนตอไป 
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 บทที่ 1 บทนํา  

   

บทที่ 1 
บทนํา 

 
ระบบอัดอากาศหรือที่เรียกกันงาย ๆ วา “ปมลม” เปนอุปกรณที่มีใชกันอยางแพรหลายในโรงงาน

อุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ และขนาดเล็ก โดยจะใชเปนแหลงกําเนิดและปอนลมใหแกอุปกรณเครื่องมือนานา
ชนิดต้ังแตขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ รวมทั้งระบบควบคุมนิวแมติกส โดยเฉล่ียพลังงานที่ใชใน
ระบบอากาศอัดประมาณ 10% ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดในโรงงาน 

ผลการศึกษาของกรมการพลังงานของสหรัฐอเมริกา(DOE, 2003) ไดรายงานไววา 70-90 
เปอรเซ็นตของอากาศอัดจะสูญเสียไปในรูปของความรอนที่ใชไมได แรงเสียดทาน การใชอยางไมถูกตอง 
และเสียง (รูปที่ 1-1) ดวยเหตุผลนี้เอง การปรับปรุงการใชพลังงานในระบบอัดอากาศจึงเปนสิ่งสําคัญและมี
ศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1-1 แผนภูมิแสดงพลังงานที่ใชในระบบอากาศอัด (McKane and Medaris, 2003) 
 

เมื่อพิจารณาคาใชจายตาง ๆ ในระบบอากาศอัดจะพบวา คาใชจายในการใชงานจะมีมูลคาสูงกวาคา
เครื่องอัดอากาศ (รูปที่ 1-2)  

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1-2 คาใชจายตาง ๆ ของระบบอากาศอัดตามมาตรฐานทั่วไป (Compressed Air) 

พลังงาน 80%

ลงทุน 9%
บํารุงรักษา 3%

น้ํา 8%
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 2

ดังนั้น หากสามารถบริหารจัดการระบบอัดอากาศอยางเหมาะสม โดยเริ่มต้ังแตขั้นตอนในการ
เลือกใชเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง และเหมาะสม รวมทั้งบํารุงรักษา และการใชงานที่ถูกตองก็เปน
จะมีศักยภาพการอนุรักษพลังงานประมาณ 20 ถึง 50 เปอรเซ็นต นับเปนมูลคามหาศาล นอกจากสามารถ
ลดการใชพลังงานลงไดแลวยังชวยลดการบํารุงรักษา ลดเวลาการพักเครื่อง เพิ่มปริมาณผลผลิต และทําให
คุณภาพผลิตภัณฑดีขึ้นไดอีกดวย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ บทที่ 22    
ความรูพ้ืนฐานของอากาศอัด

และการนําไปใชประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

2-1 

 บทที่ 2 ความรูพื้นฐานของอากาศอัดและการนําไปใชประโยชน  

 

บทที่ 2 
ความรูพืน้ฐานของอากาศอัดและการนําไปใชประโยชน 

 
2.1 ความรูพื้นฐานของอากาศอัด 

อากาศ ประกอบไปดวยกาซผสมหลาย ๆ ชนิดโดยมีองคประกอบสวนใหญ คือ กาซไนโตรเจน 
และยังมีกาซออกซิเจน กาซคารบอนไดออกไซดและกาซอื่น ๆ เปนองคประกอบอีกเล็กนอย อากาศจึงมี
คุณสมบัติเปนกาซ โดยถาบีบอัดอากาศใหมีปริมาตรเล็กลง แรงดันอากาศจะสูงขึ้น และอุณหภูมิจะสูงขึ้นดวย   

อากาศมาตรฐาน (Standard Air) คือ อากาศที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (68 องศาฟาเรนไฮต) 
ความดัน 1 บรรยากาศ ซึ่งมีคาเทากับ 101.3 กิโลปาสคาล หรือ 1.013 บาร หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท 
ความชื้นสัมพัทธ 65 เปอรเซ็นต และมีความหนาแนน 1.20 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร    
       

   ตารางที่ 2.1-1 ความสัมพันธของหนวยความดันตาง ๆ  

mm. Hg kPa psi kg / cm2 atm bar 
760 
750 

101.325 
100 

14.696 
14.50 

1.0332 
1.0197 

1 
0.9869 

1.01325 
1 

 
อากาศสภาพปกติ (Normal Temperature Pressure : NTP) คือ อากาศแหงที่อุณหภูมิ 0 องศา

เซลเซียส ความดัน 101.3 กิโลปาสคาล (760 มิลลิเมตรปรอท) ความหนาแนน 1.293 กิโลกรัมตอลูกบาศก
เมตร (JIS B0132-1984)  

กฎของกาซ (Gas Law) กฎของกาซ คือ สมการสภาวะของกาซสมบูรณ (Equation of State) ซึ่ง
เปนสมการสําหรับคํานวณหาความหนาแนน มวล ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิโดยมีสมการ ดังนี ้
      

                       (2.1-1)  
 

  
 เมื่อ  P  เปนความดันสมบูรณ ( Absolute Pressure ) (N/m2abs) 
   V  เปนปริมาตร (ลูกบาศกเมตร) 
   m  เปนมวล (กิโลกรัม) 
   R  เปนคาคงที่ของอากาศ (มีคาเทากับ 287.1 จูลตอกิโลกรัมเคลวิน) 
   T  เปนอุณหภูมิ (เคลวิน) (โดยที่ เคลวิน = องศาเซลเซียส + 273.15) 
 

เมื่อสลับขางของสมการ (2.1-1) และจากความสัมพันธ     
V
m

=ρ   จะได 

RT
VRT

mP ρ==        (2.1-2) 

PV  =  mRT 
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  และจะสามารถหาความหนาแนนได คือ 

 
RT
P

=ρ         (2.1-3) 

 
เมื่อ   ρ    เปนความหนาแนนของอากาศ (กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

 
สมการ (2.1-3) ใชคํานวณอากาศแหงโดยมีความผิดพลาดไมเกิน 1 เปอรเซ็นต ชวงอณุหภูมิ 20–

100 องศาเซลเซียส ความดัน 0-50 บาร ถาใชที่ความดัน 100 บาร จะมีความผิดพลาดประมาณ 2 
เปอรเซ็นต ในกรณีเชนนี้ใหใชสมการ 

 
     P   =  ZρRT                 (2.1-4) 
   

หรือ   ρ  =  P/ZRT       (2.1-5) 
  

เมื่อ   Z   เปนแฟคเตอรการอัดตัว (Compressibility Factor) 
 
สําหรับการหาความสัมพันธระหวางความดัน อุณหภูมิ และปริมาตรสามารถใชสมการซึ่งเปนการ

รวมกฎของบอลยและชารล (Boyle’s law and Charles’s law) ไดดังนี้ 
 

                
2

22

1

11

T
VP

T
VP

=        (2.1-6)  

    

อากาศอิสระ (Free Air Delivery :  FAD) อากาศอิสระ หมายถึง ปริมาตรของอากาศที่มีการระบุ
คุณสมบัติ เชน มาตรฐานการทดสอบเครื่องอัดอากาศของ ISO 1217 จะมีการระบุคุณสมบัติของอากาศอิสระ
ไวดังนี้ 

• ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณ มีคาเทากับ 1 บาร (a) หรือ 14.5 psi 
• อุณหภูมิอากาศ 20  องศาเซลเซียส 
• ความชื้นสัมพัทธรอยละ 0 (อากาศแหง) 
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ตัวอยางที่ 2.1-1   การคํานวณสภาพอากาศตาม ISO 1217 

 

อากาศอิสระปริมาตร 1 ลูกบาศกเมตร ที่ความดันบรรยากาศ P1 ถูกบีบอัดจนมีความดัน P2 = 7 
บาร (g)  

จะมีปริมาตรอากาศอัด          V2  =  ( )
( ) 1264.0

013.17
013.101 =

+
+

×   ลูกบาศกเมตร 

 และอัตราสวนการอัด    = 2

1

8.013 7.91
1.013

P
P
= =    หรือการอัด 7.91:1  

ดังนั้นอากาศอัดจะมีปริมาตรจริง เล็กกวาปริมาตรอากาศอิสระอยู 7.91 เทา  

 
 

     
 

 

 

การอัดอากาศจะตองใชพลังงาน โดยสูตรการคํานวณที่ใชในการอัดอากาศที่นิยม มี 2 วิธีการดังนี้ 

 

• การอัดแบบไอเซนทรอปค (Isentropic Compression) ซึ่งมีสมการคํานวณหางานดังนี้ 
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และคาอุณหภูมิของอากาศอัดที่ความดันตางๆ กันสามารถคํานวณหาไดจาก 
 

       
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
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⎠

⎞
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⎝

⎛
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P
PTT

1

1

2
12                                                (2.1-8) 

 

โดยที่  k =  เปนคาสัมประสิทธิ์ของอากาศตามกระบวนการอัดแบบไอเซนทรอปคมีคาเทากับ  1.4  
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• การอัดแบบโปลีทรอปค (Polytropic Compression) ซึ่งมีสมการคํานวณหางานดังนี้ 
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และคาอุณหภูมิของอากาศอัดที่ความดันตางๆ กันสามารถคํานวณหาไดจาก 

 
1

2
2 1

1

n
nPT T

P

−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                           (2.1-10) 

   
โดยที่  n =  เปนคาสัมประสิทธิ์ของอากาศตามกระบวนการการอัดแบบโพลีทรอปค 
  มีคาเทากับ 1.26 (1.4 x 0.9) ตามมาตรฐาน ISO 1217 
 
 
 
 

ตัวอยางที่ 2.1-2  การหาอณุหภูมิของอากาศอัดตามกระบวนการอัดอากาศแบบไอเซนทรอปค 

 

อากาศที่ความดันบรรยากาศ P1 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถูกอัดจนมีความดัน P2 = 7 บาร (g) 
อุณหภูมิอากาศอัดจะมีคาดังนี้ 
     

 T2  =   (30+273.15) [(7+1.013) /1.013] (1.4- 1) / 1.4 
                         =   303.15 x (7.91)0.2857 
                          =   303.15 x 1.806    =  545.43     เคลวิน (K) 
          =   545.43 - 273.15   =  272.28    องศาเซลเซียส (oC) 
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2.2 การนําอากาศอัดไปใชประโยชน 

อากาศอัด  คอื อากาศที่ไดเพิ่มพลังงานในตัวอากาศแลวและใชอากาศอัดเปนตัวกลางในการนําพา
พลังงานไปยังจุดที่จะใชงานโดยผานทอและไดปรับสภาพใหเหมาะในการใชงาน ณ จุดนัน้ ๆ 

ระบบอากาศอัด เปนกระบวนการทั้งหมดของระบบตั้งแตอัดอากาศใหมีพลัง ปรับสภาพ เก็บสะสม 
รอใชงาน สงจายโดยทอ จนถึงจุดที่จะใชงานอากาศอัด แลวปลดปลอยพลังงานไปใชงาน ณ ที่จุดที่ตองการ 

2.2.1 ลักษณะการใชอากาศอัด 
1) ใชเปนแรงดันสําหรับยกของ ทําใหกระบอกสูบลมทํางาน โดยใชลมดันทางดานหัวของ

ลูกสูบ เพื่อดันใหลูกสูบเคลื่อนที่ออกมา สวนในจังหวะลูกสูบลมเคลื่อนที่กลับนั้น เมื่อปลายลมทางดานหว
ลูกสูบระบายทิ้ง สปริงที่อยูภายในกระบอกสูบจะดันใหกานสูบเคลื่อนที่กลับมาเอง จะไดแรงเทากับแรงดัน
อากาศอัดคูณดวยพื้นที่หนาตัดของลูกสูบ (F = P x A) การใชงาน เชน ใชขับเคลื่อนลูกตุมตอกเสาเข็ม 
กระบอกลมขนาดตาง ๆ ที่ใชในเครื่องจักรผลิตที่ทํางานอัตโนมัติในการเลื่อนชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง 
การผลักชิ้นงานเปลี่ยนทิศทาง การกักรอชิ้นงานที่ไหลมาตามสายพานใหไดปริมาณเพื่อบรรจุกลอง อาจจะมี
การหยิบจับชิ้นงานเพื่อบรรจุกลอง ถาไมตองการใหชิ้นงานไหลลงตามแรงโนมถวงเพราะจะแตกหัก 

2) ใชเปนลมเปาแรงดันสูง เชน เปาทําความสะอาดใชเครื่องกรองดักฝุน (Reverse Pulse 
Jet Cleaning Bag Filter) ใชเปนลมเปาแรงดัน เชน เปาทําความสะอาด (Air Gun) 

3) ใชแรงดันอากาศอัดเปาผานรูเล็กทําใหเกิดแรงดูด เพื่อสรางสุญญากาศอยางรวดเร็วใช
สุญญากาศชวย เครื่องมือเล็กๆ หยิบจับโดยดูดชิ้นงานเล็กๆ ติดเครื่องมือแลวยายไปวางในอีกที่ หนึ่งในการ
ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

4) แรงดันอากาศเปาของเหลวใหเปนละอองเล็กๆ เชน เครื่องพนสีของแข็งเม็ดทรายในการ
ขัดผิวโลหะทําความสะอาดหรือตบแตงใหผิวสวย 

5) ใชเปนสัญญาณในระบบตรวจวัดและควบคุม (Pneumatic Controller) 
6) ใชขนสงลําเลียงวัสดุ 
7) ใชกับเครื่องวัดขนาด (Air Gauge) ใหชิ้นงานที่กลึงไดสวมลงในเครื่องวัด ถาหลวมมาก 

อากาศอัดจะไหลออกมาก ถาแนนมากอากาศอัดจะไหลนอย ถาอยูในชวงที่ต้ังไวชิ้นงานนั้น ๆ ก็ใชได 
 
 
 

2.2.2 การใชอากาศอัดภายในโรงงาน 
1) เปนระบบอํานวยความสะดวกการผลิตไมใชตัวทําการผลิต แตเปนตัวชวยระบบผลิต  
2) โดยเปนตัวกลางในการขับดันอุปกรณตาง ๆ จึงใชกับเครื่องมือกลอยางกวางขวาง 

แทนเครื่องมือกลที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟา 
3) โดยเปนตัวกลางในการควบคุมอุปกรณทั้งระยะใกลหรือไกล 
4) ปรับสภาพ/ สถานะไดงาย ยืดหยุนและคลองตัวตอบสนองไวในการใชงาน 
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5) ปลอดภัยจากไฟฟาลัดวงจร (ไฟรั่ว, ไฟชอต) อาจคราชีวิตผูปฏิบัติงานได ปลอดภัย
จากการเปนตนเหตุเกิดประกายไฟในการเกิดเพลิงไหมหรือเปนตัวจุดระเบิดสารเคมีไวไฟในอุตสาหกรรม
เคมี พลาสติก โรงงานผลิตอาหารหรือโรงกลั่น เปนตน 
 

ปริมาตรและแรงดันอากาศอัดมีความสําคัญตอผลผลิตอยางมาก โดยการใชอากาศอัดตองมี
ความเหมาะสมกับความตองการใชงานทั้งปริมาณและความดัน เพราะหากมากหรือนอยไป จะทําใหเกิดผล
กระทบกับกระบวนการผลิตได เชน แรงดันตก  

- ทําใหเครื่องพนสีพนละอองสีเม็ดโตกวาเมื่อแรงดันสูง  
- ทําใหกระบอกลมเคลื่อนที่ชาหรือไมเคลื่อนที่ทําใหจังหวะการกระทําไมสัมพันธกับ

สวนอื่นๆ 
- ทําใหแรงกดบนชิ้นงานลดต่ําลง ทําใหผลงานคลาดเคลื่อน กอเกิดสินคาคุณภาพต่ํา

กวามาตรฐานเปนการสูญเสีย 
- ทําใหเครื่องควบคุมทํางานผิดพลาด 

 

 ในอุตสาหกรรมมีการใชอากาศอัดอยางกวางขวาง อากาศอัดนั้นไมใชของไดเปลา แตมี
คาใชจายในการผลิตและบําบัด ซึ่งคาใชจายพลังงานไฟฟาเฉพาะการผลิตอากาศอัดเปนคาใชจายในปริมาณ
ที่มากของแตละโรงงาน   

 โดยทั่วไปการดูแลบํารุงรักษาเครื่อง การจัดการเลือกเดินเครื่องจักรใหเหมาะกับภาระใน
การใชงาน การตั้งปรับแรงดันใหเหมาะสมในการใชงาน ใชขนาดทอที่เหมาะสม และหมั่นตรวจระบบทอใหดี
ปองกันการรั่ว จึงไมใชเรื่องลําบากอันใด ในการทําความรูจักใหดีขึ้นกับเครื่องอัดอากาศรูปแบบตางๆ 
อุปกรณตอเนื่อง และระบบจายอากาศอัด ก็จะสามารถลดการสูญเสียคาใชจายในสวนนี้ได 

 อากาศอัดมีราคาแพงมาก ทั้งที่อากาศในโลกนี้มีมากมายมีคุณคาตอสิ่งมีชีวิต ไมตองเสีย
เงินในการนํามาใช มีความปลอดภัยสูงตอชีวิตของผูปฏิบัติงานในการใชอากาศอัดโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
ไฟฟา ตอบสนองการสั่งงานไดฉับไว ควบคุมการกระทําหนัก/ เบาไดดีมาก จึงไมแปลกใจที่พบระบบอากาศ
อัดในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ในอนาคตการสรางหุนยนตพัฒนาประสิทธิภาพดีขึ้นและทุนการ
สรางต่ําลง การใชหุนยนตแทนคนทํางานจะแพรหลายมากขึ้น เพราะหุนยนตไมเกียจคราน ไมเรียกรอง ไม
รูจักเหนื่อย หากมีการใชหุนยนตมากขึ้น ก็จะทําใหการใชอากาศอัดมากตามไปดวย เพราะหุนยนตใชอากาศ
อัดในการปฏิบัติงานมาก การผลิตอากาศอัดตองมีคาใชจายมากมาย เชนคาอุปกรณและคาพลังงานในการอัด
อากาศ และอุปกรณตางๆตองดูแลซอมบํารุงใหอุปกรณเหลานี้ทํางานตอเนื่อง และทํางานดวยประสิทธิภาพ
สูง เพื่อใหไดอากาศอัดมากที่สุดจากอุปกรณเหลานี้ การใชอากาศอัดดวยความชาญฉลาด ดวยความ
ระมัดระวังทั้งดานความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานจะลดคาใชจายดานอะไหลไดดวย  

การดูแลระบบอากาศอัดอยางถูกวิธี จะสามารถทําใหใชเครื่องอัดอากาศไดยาวนานดวย
ประสิทธิภาพสูงเหมือนใหม ปจจุบันเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ (Rotary Compressor) เชน โรตารี่เวน 
(Vane Compressor) หรือสกรู (Screw Compressor) เปนตน โดยเฉพาะแบบฉีดน้ํามันหลอลื่น (Oil Inject 
Type) ซึ่งใชน้ํามันหลอล่ืนปริมาณมากเกินพอสําหรับหลอลื่นฉีดเขาในหองอัดอากาศ เพื่อหลอลื่นและ
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น้ํามันหลอล่ืนจะเปนตัวนําความรอนที่เกิดจากการอัดอากาศไประบายทิ้งที่อุปกรณผลัดความรอนน้ํามัน (Oil 
Cooler) แลว น้ํามันหลอลื่นที่เย็นลงจะถูกนํากลับมาฉีดเขาหองอัดอากาศซ้ําแลวซ้ําอีก ทําใหหองอัดอากาศ
ทํางานที่อุณหภูมิตํ่าและมีน้ํามันหลอลื่นเหลือลน ทําใหการสึกหรอต่ํามากเกือบไมสึกหรอเลย จึงไมนาแปลก
ใจถาพบเครื่องอัดอากาศโรตารี่เวน (Vane Compressor) ซึ่งผลิตป 1950 ยังมีการใชงานอยู ดังนั้นการทํา
ความรูจักกับระบบอากาศอัดใหดีขึ้นรวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของและจัดการการใชงานอยางถูกวิธีจะทําใหมี
การใชงานเครื่องจักรที่คุมคาและชวยประหยัดพลังงานได  
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2.3 เครื่องอัดอากาศ 

เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) เปนอุปกรณที่ใชในการเพิ่มความดันใหกับอากาศ ทําใหอากาศ
มีความดันสูงขึ้น หรือทําใหอากาศมีความเร็วสูงขึ้นโดยการบีบปริมาตรของอากาศใหเล็กลง แลวสงผาน
อากาศที่ถูกอัดไปยังเครื่องทําอากาศแหง และถูกเก็บสะสมไวในถังลมเพื่อรอใชงาน ดังรูปที่ 2.3-1 และ รูปที่
2.3-2 
 

 
เค

รื่อ
งอ

ัด

ถังลมดูดอากาศเขา

ลิ้นนิรภัย ( Safety Valve)
มาตรวัดความดัน 
(Pressure Gauge)

Thermometer

อุปกรณที่ใชลม

ลิ้นปดเปดทางดานจาย

ลิ้นระบายนํ้าออก

เค
รื่อ

งอ
ัด

ถังลมดูดอากาศเขา

ลิ้นนิรภัย ( Safety Valve)
มาตรวัดความดัน 
(Pressure Gauge)

Thermometer

อุปกรณที่ใชลม

ลิ้นปดเปดทางดานจาย

ลิ้นระบายนํ้าออก

Air Dryer 

 
 

รูปที่ 2.3-1 โครงสรางของระบบอากาศอัด 

 
 
          

 

 

 

 

 
รูปที่ 2.3-2 เครื่องอัดอากาศสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
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 2.3.1 ประเภทของเครื่องอัดอากาศ 
จากรูปที่ 2.3.3 เครื่องอัดอากาศมี 2 ประเภทแตละประเภทแยกไดหลายชนิดดวยกัน ใน

ที่นี้จะกลาวถึงเครื่องอัดอากาศที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเปนสําคัญ รวมถึงขอดีขอเสีย
เครื่องอัดอากาศแตละชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 2.3-3 การแบงชนิดของเครื่องอัดอากาศ 
 
 

1) เครื่องอัดอากาศชนิดประเภทอาศัยหลักการแทนที่  
 (Positive Displacement Compressor) 

อาศัยลูกสูบในชองอัดที่ว่ิงเขาหาฝาสูบทําใหอากาศมีปริมาตรเล็กลง ความดันเพิ่มขึ้น 
เมื่อลูกสูบว่ิงหางจากฝาสูบ ในชวงอัดจะมีความดันลดลงทําใหอากาศภายนอกชองอัดที่ความดันสูงกวาไหล
เขาชองอัด (เกิดการดูด) ถาอัตราการไหลลดลงเนื่องจากปลายทางใชอากาศอัดลดลง เครื่องจะสรางความดัน
สูงขึ้นจนเครื่องขับเคลื่อนขับไมไหว จึงตองมีลิ้นนิรภัยหรือสวิทชความดัน (Safety Valve or Pressure 
Switch) ระบายความดันออกหรือตัดหยุดเครื่อง โดยปกติเครื่องอัดอากาศประเภทนี้ จะแบงไดเปน 
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1.1) เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ (Reciprocating Compressor)  
เครื่องอัดอากาศแบบนี้สามารถแบงเปน แบบแผนไดอะเฟรมและแบบลูกสูบ ซึ่ง

มีทั้ง Single Acting และ Double Acting ดังรูปที่ 2.3-4 และ รูปที่ 2.3-5 
 

             
            ก) เครื่องอัดอากาศแบบ Diaphragm                            ข) เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 

 
รูปที่ 2.3-4 เครื่องอัดอากาศแบบไดอะแฟรมและแบบลูกสูบ Single Acting 
 
 

  

รูปที่ 2.3-5 เครื่องอัดอากาศแบบไดอะแฟรมและแบบลูกสูบ Double Acting 
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รูปที่ 2.3-6 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 
 
 
 
     ตารางที่ 2.3-1 เปรียบเทยีบขอดี-ขอเสียของเครือ่งอัดอากาศแบบลูกสูบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอดี ขอเสีย 

• มีคาพลังไฟฟาเฉพาะในการอัดอากาศระหวาง 
0.36 - 0.40 กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที สําหรับ
เครื่องขนาดใหญ 

• ผลิตอากาศอัดที่ความดันสูงสุดประมาณ 35 bar  
• ราคาถูก 
 
 
 

 

• มีคาพลังไฟฟาเฉพาะในการอัดอากาศระหวาง 
0.51 - 0.56  กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที สําหรับ
เครื่องขนาดเล็ก   

• เสียงดังขณะทํางาน สึกหรอมากกวาเพาะมี
สวนที่เคลื่อนที่มากชิ้น 

• อากาศอัดที่ไดมีอุณหภูมิสูงจึงเปนเหตุใหเกิด
น้ําในระบบมากกวาระบบอื่นๆ 

• ไมสามารถเดินเครื่องไดตลอด 24 ชั่วโมงมี
ความสึกหรอง ายกว าระบบอื่นๆ  จึ งตอง 
Overhaul บอยครั้ง 
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1.2) เครื่องอัดอากาศชนิดโรตารี (Rotary Compressor) 
 เครื่องอัดอากาศแบบนี้สามารถแบงออกเปนชนิด Root แบบโรตารี่เวน (Vane 
Compressor) และแบบโรตารีสกรู (Screw Compressor) ดังรูปที่ 2.3-7 ถึง 2.3-9 สําหรับเครื่องอัดอากาศ
ชนิดโรตารีที่นิยมใชอยางแพรหลายมี 2 แบบ คือ โรตารี่เวน (Rotary Van) กับโรตารีสกรู (Rotary Screw) 
ซึ่งมีขอแตกตางกันอยูพอสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 2.3-8 เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่เวน 

 

 

รูปที่ 2.3-7 Root Blower 
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รูปที่ 2.3-9 เครื่องอัดอากาศแบบโรตารีสกรู 
     

 
 ตารางที่ 2.3-2 เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี 

ขอดี ขอเสีย 
•  มีคาพลังไฟฟาเฉพาะในการอัดอากาศระหวาง 

0.39-0.43  กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที สําหรับ
เครื่องอัดอากาศสกรู   

•  เสียงเครื่องเงียบ 
•  อากาศอัดที่ไดมีอุณหภูมิตํ่ากวาชนิดลูกสูบ 
•  สามารถทํางานไดตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
•  มีคุณภาพของอากาศอัดสูง คือ มีปริมาณน้ํามัน

หลุดออกไปนอย 

• มีคาพลังไฟฟาเฉพาะในการอัดอากาศระหวาง 
0.45 - 0.51 กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที สําหรับ
เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่เวน   

•  ผลิตอากาศอัดไดความดันสูงสุด ประมาณ 20 
bar นอยกวาลูกสูบ 

•  ราคาแพง 
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       2) เครื่องอัดอากาศชนิดแรงเหวี่ยง (Dynamic or Centrifugal Compressor)   
เครื่องอัดอากาศประเภทนี้อาศัยใบพัดหมุนดวยความเร็วสูงจนทําใหอากาศมีความเร็ว

สูง โดยทั่วไปเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงแบงออกไดดังนี้ 
   2.1) เครื่องอัดอากาศแบบเซนตริฟวกัล (Centrifugal Compressor)  
    ซึ่งในวงการผูผลิตและผูใชเครื่องอัดอากาศแบบนี้นิยมเรียกวา เครื่องอัดอากาศ
เทอรโบ (Turbo compressor) 
 

   
 

รูปที่ 2.3-10 เครื่องอัดอากาศแบบเซนตริฟวกัล 

 
ตารางที่ 2.3-3 เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของเครื่องอัดอากาศแบบเซนตริฟวกัล 

             
 
 
           
 

ขอดี ขอเสีย 
•  สามารถผลิตอากาศอัดไดมาก กลาวคือ ที่ 1 

แรงมา สามารถผลิตอากาศอัดไดประมาณ 4.4 
ลูกบาศกเมตรตอนาที หรือมีคาพลังไฟฟาเฉพาะ
ระหวาง 0.36-0.45  กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที 

• ผลิตอากาศไดมากสามารถจายอากาศอัดไดทั้ง
โรงงานมีขนาดใหญ 400 - 1,500 แรงมา) 

• สามารถทํางานไดตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
 

•  เมื่อเครื่องเสียจะทําใหไมมีอากาศอัดใชทั้ง
โรงงาน 

• เนื่องจากเครื่องอัดอากาศมีขนาดใหญ ทําให
กินกําลังไฟฟามาก 

• ไมเหมาะสําหรับโรงงานที่ใชอากาศอัดนอยและ
มีการใชอากาศอัดที่ไมสม่ําเสมอ (ไมควรให
เครื่องมีสภาวะ Unload เนื่องจากมอเตอรกิน
กําลังไฟฟาสูง) 
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2.2) เครื่องอัดอากาศแบบไหลตามแกน (Axial Flow Compressor) 
 

          

 
รูปที่ 2.3-11 เครื่องอัดอากาศแบบไหลตามแกน (Axial Flow)  

 
 
ตารางที่ 2.3-4 เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของเครื่องอัดอากาศแบบไหลตามแกน 

             
 
 
 
 2.3.2     คาพลังไฟฟาเฉพาะในการอัดอากาศของเครื่องอัดอากาศ 
  เครื่องอัดอากาศมีหลายประเภท ในแตละประเภทก็จะมีความเหมาะสมกับลักษณะของ
ภาระงานและประสิทธิภาพในการใชพลังงานแตกตางกัน การเลือกซื้อเครื่องอัดอากาศจึงจําเปนตองเลือกให
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะของภาระในตารางที่ 2.3-5 แสดงใหเห็นถึงคาพลังไฟฟาจําเพาะในการ
อัดอากาศ (Specific Power Consumption) และตารางที่ 2.3-6 เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของเครื่องอัด
อากาศแตละประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอดี ขอเสีย 
•  สามารถผลิตอากาศอัดไดมาก  
•  สามารถทํางานไดตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

•  คาความดันมีคาขึ้นอยูกับความเร็วรอบ 
•  ตองใชไสกรองอากาศที่มีความละเอียดสูง 
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ตารางที่ 2.3-5 คาพลังไฟฟาจําเพาะของเครื่องอัดอากาศแบบตาง ๆ 

ชนิดเครื่อง      
อัดอากาศ 

มีน้ํามัน/       
ไมมีน้ํามัน 

ระบายความรอน อัตราการผลติอากาศ 
(ลิตร/วินาที) 

พลังไฟฟาเฉพาะ
(กิโลวัตตตอลิตร

ตอวินาที)  
ที่ 7 bar 

มีน้ํามัน อากาศ 2 - 25 0.51 
มีน้ํามัน อากาศ/น้ํา 25 - 250 0.42 
มีน้ํามัน อากาศ/น้ํา 25 – 1,000 0.36 
ไมมีน้ํามัน อากาศ 2 - 25 0.56 
ไมมีน้ํามัน อากาศ/น้ํา 25 - 250 0.47 

ลูกสูบ 

ไมมีน้ํามัน อากาศ/น้ํา 25 - 1000 0.40 
ฉีดน้ํามัน อากาศ 2 - 25 0.51 
ฉีดน้ํามัน อากาศ 25 - 250 0.45 
ฉีดน้ํามัน อากาศ/น้ํา 25 - 1,000 0.40 
ไมมีน้ํามัน อากาศ/น้ํา 25 - 250 0.43 
ไมมีน้ํามัน อากาศ/น้ํา 250 - 1,000 0.39 

สกรู 

ไมมีน้ํามัน อากาศ/น้ํา 1,000 - 2,000 0.39 
ฉีดน้ํามัน อากาศ 2 - 25 0.51 โรตารี่เวน 
ฉีดน้ํามัน อากาศ 25 - 250 0.45 
ไมมีน้ํามัน น้ํา 250  - 1,000 0.45 
ไมมีน้ํามัน น้ํา 1,000 - 2,000 0.39 

เซนตริฟวกัล/ 
เทอรโบ 

ไมมีน้ํามัน น้ํา >2,000 0.36 
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ตารางที่ 2.3-6 การเปรียบเทียบขอดี ขอเสยีของเครือ่งอัดอากาศแบบตางๆ 

ชนิดเครื่องอดัอากาศ รายการ 

ลูกสูบ โรตารี่เวน สกรู เซนตริฟวกัล 
ระดับเสียง สูง ตํ่าสุด เงียบถาปดมิดชิด เงียบถาปดมิดชิด 
ขนาด ไมกะทัดรัด กะทัดรัด กะทัดรัด กะทัดรัด 
น้ํามันที่ถูกพาไปกับอากาศ มีบาง ตํ่า -ปานกลาง ตํ่า ตํ่า 

การสั่นสะเทือน สูง เกือบไมมี เกือบไมมี ปานกลางเพราะ
ความเร็วรอบสูง 

การบํารุงรักษา มีชิ้นสวนสึกหรอ
หลายชิ้น 

มีชิ้นสวนสึก
หรอนอยชิน้ 

มีสวนสึกหรอ
นอยมาก ตํ่า 

ปริมาณ ตํ่า - สูง ตํ่า - ปานกลาง ตํ่า - สูง ตํ่า - สูง 
ความดัน ปานกลาง - สูงมาก ตํ่า - ปานกลาง ปานกลาง - สูง ปานกลาง - สูง 
ประสิทธิภาพที่โหลดเต็มที่ สูง ปานกลาง-สูง สูง สูง 

ประสิทธิภาพที่โหลดบางสวน สูง ไมดี หรอืโหลด
ตํ่ากวา 60% 

ไมดี เมื่อโหลด 
ตํ่ากวา 60% 

ไมดี เมื่อโหลด 
ตํ่ากวา 70% 
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2.4 ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศ 

เครื่องอัดอากาศสวนใหญที่ใชงานอยูจะทํางานไดนอยกวาพิกัดเพราะเปนเรื่องที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงไดที่ตองทํางานผันแปรไปตามความตองการในแตละวัน การควบคุมการทํางานของเครื่องอัด
อากาศอยางมีประสิทธิภาพโดยมีโหลดบางสวน และการปดเครื่องเมื่อไมมีความจําเปนตองใชงานจะสามารถ
ทําใหประหยัดไดประมาณ 5 -20 เปอรเซ็นตของคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งมีหลักเกณฑการควบคุม
เครื่องอัดอากาศ 3 หลักเกณฑที่ควรคํานึงถึง คือ 

1) การควบคุมเครื่องอัดอากาศแยกแตละเครือ่ง 
2) การควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบหลายเครือ่ง 
3) การควบคุมระบบโดยรวม 

 
 

2.4.1 การควบคุมเครื่องอัดอากาศแยกแตละเครื่อง 
เครื่องอัดอากาศมีหลายรูปแบบและมีวิธีการควบคุมจํานวนมากและการควบคุมเปนกลุม 

ซึ่งรูปแบบการควบคุมเครื่องอัดอากาศที่นิยมใชมากที่สุด คือ 
•  การเปด/ปด เฉพาะเครื่องขนาดเล็ก 
•  มีภาระและปลดภาระ (On-Line/ Off-Line) 
•  ลดโหลด (Unloading) ใชกับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 
•  แบบ Modulating 

 

1) ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ (Automatic Start/ Stop)  
ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวน และสกรู สําหรับเครื่องอัดอากาศที่มี

อัตราการผลิตอากาศนอยกวา 10 ลิตรตอวินาที มอเตอรของเครื่องอัดอากาศจะปดเมื่อไมตองการใชงาน จะ
เปดเมื่อมีการทํางานพรอมกับมีการใชพลังงานอยางคงที่ ณ ระดับความดันปกติ และเมื่อปดการใชพลังงาน
จะเทากับศูนย ดังรูปที่ 2.4-1 วิธีนี้จะแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพเดิมของเครื่องและลักษณะเฉพาะในทาง
อุดมคติของประสิทธิภาพที่มีโหลดบางสวน อยางไรก็ตามอาจมีปญหาที่หลีกเลี่ยงไมไดเกิดขึ้นกับความ
ตองการที่มีโหลดบางสวนจากการเปด/ ปดเครื่องอัดอากาศบอยๆ ดังนั้นวิธีนี้จึงไมเหมาะที่จะนําไปใชกับ
เครื่องอัดอากาศขนาดใหญ 
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รูปที่ 2. 4-1 ระบบควบคุมเครือ่งอัดอากาศแบบแยกแตละเครื่อง 
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2) ระบบควบคุมแบบมีภาระ/ ปลดภาระ (On-Line/ Off-Line) 
ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวน และสกรู สวนมากจะใชกับระบบมีภาระ/ 

ปลดภาระ (On-Line/ Off-Line) เมื่อมีการอัดอากาศเกิดขึ้นจริงจะมีการทํางานใกลเคียงกับอัตราการใช
พลังงาน แตเมื่อความตองการอากาศอัดเหมาะสมเครื่องอัดอากาศจะทํางานอยางตอเนื่องแตเปนแบบปลด
ภาระ (Off-Line) ในรูปที่ 2.4-2 แสดงใหเห็นถึงการควบคุมแบบมีภาระ/ ปลดภาระ (On-Line/ Off-Line) โดย
มีโหลดบางสวน และยังแสดงใหเห็นถึงอัตราเฉลี่ยของความตองการพลังไฟฟาที่ภาระโหลดเฉพาะ ดังเชน 
การทํางานในเวลา 10 นาที ซึ่ง 10 นาทีที่หยุดการทํางานจะเทากับ 50 เปอรเซ็นตของความตองการอากาศ
อัด และเมื่อปลดภาระ (Off-Line) ที่ภาระโหลดต่ํา นั้นก็หมายถึงวา มีความเปนไปไดที่จะประหยัดพลังงานใน
ระหวางการทํางานโดยสัมพันธกันกับวงจรของมอเตอร 

    

 
รูปที่ 2.4-2 ระบบควบคุมเครือ่งอัดอากาศแบบ On line/ Off line 

 
 

การควบคุมเครื่องอัดอากาศโดยการปดวาลวอยางสมบูรณที่ทอทางเขาของอากาศ 
หรือกับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบบางรุน การปดวาลวที่ตําแหนงทอดูดจะทําใหมีผลตอการปลดภาระ เมื่อ
ระบบความดันอยูที่ระดับสูงสุดที่กําหนดไวจะทําใหการทํางานเครื่องอัดอากาศยอนกลับมาที่มีภาระที่ระดับ
ความดันตํ่าตามที่กําหนดไว 

สําหรับในเรื่องนี้จะทําใหประหยัดพลังงานไดอยางมากในการใชเครื่องอัดอากาศแบบ
ลูกสูบ โดยเริ่มจากการเคลื่อนที่ในกระบอกสูบจนอยูในสภาวะสุญญากาศ ซึ่งจะทําใหไมมีโหลด การใช
พลังงานจะลดลงประมาณ 20 เปอรเซ็นตของโหลดเต็มพิกัด 

สําหรับเครื่องอัดอากาศแบบสกรูและแบบโรตารีเวนชนิดมีน้ํามัน ปกติจะมีระบบฉีด
น้ํามันเพื่อรักษาระดับความดัน ซึ่งจะทําใหมีการใชพลังงานใชพลังงานในชวงไมมีภาระโหลดประมาณ 30 - 
40 เปอรเซ็นตของโหลดเต็มพิกัด เมื่อนําเรื่องการสูญเสียของมอเตอรมาพิจารณาดวย 
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การใช On-line/ Off-line ควบคุมการไหลที่ทอขาเขา ของเครื่องอัดอากาศแบบสกรู
ชนิดไมมีน้ํามันจะคลายกันมากกับวิธีการควบคุมที่อธิบายมาแลวขางตน ซึ่งการทํางานของเครื่องอัดอากาศ
แบบสกรูชนิดไมมีน้ํามันสวนใหญจะทํางานแบบ 2 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกจะเปนการควบคุมอัตราการไหล
และการไหลเวียนของอากาศ โดยในขั้นตอนที่ 2 จะนํากลับมาที่ทอทางเขาเพื่อลดอุณหภูมิที่ชุดหลอเย็น ซึ่ง
วิธีนี้จะลดการใชพลังงานไดนอยกวาเครื่องอัดอากาศแบบโรตารสกรูชนิดใชน้ํามัน 

 
3)  การควบคุมแบบมีภาระ/ปลดภาระและแบบอัตโนมัติ  
 (On-Line/Off-Line and Auto) 

สวิทชปดอัตโนมัติของมอเตอรจะทํางานเมื่อเครื่องทํางานโดยไมมีโหลดตามที่ผูใช
กําหนดระยะเวลาไว ตัวอยางเชน 10-20 นาที และเครื่องจะเปดใหมเมื่อตองการอากาศอัด ซึ่งจํานวนครั้งที่
มากที่สุดของการเปดเครื่องใหมจะถูกกําหนดโดยผูผลิตมอเตอร เชน 3-4 ครั้งตอชั่วโมง และถามีเวลาการ
ทํางานนอยที่สุดไมควรลดจํานวนครั้งใหตํ่ากวาที่กําหนดไว 

การทํางานของเครื่องอัดอากาศโดยมีโหลดบางสวนภายใตการควบคุมดวยวิธีนี้จะ
สัมพันธกันกับการเปด/ปด ของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ และมีการหยุด/เริ่มเดิมเครื่องแบบอัตโนมัติทําให
สามารถนําระบบซอฟสตารทเตอร (Soft Starter) หรือการเริ่มเดินเครื่องแบบนุนนวลมาใชกับมอเตอร เมื่อ
ตองเปดและปดเครื่องบอยๆ ซึ่งจะทําใหสามารถประหยัดพลังงานไดอยางมากดวยการลดโหลดในขณะ
ทํางาน  

4)  การควบคุมแบบหลายขั้นตอน (Clearance Pocket Unloading)  
 ระบบควบคุมนี้ใชเฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เปนความสัมพันธที่เหมาะสมของ
อากาศที่ทอทางเขากับความดันปอนเขาภายในฝาครอบในกระบอกสูบมีคาเทากับครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในส่ีสวน
ของอัตราการผลิตอากาศของเครื่องอัดอากาศ ซึ่งอากาศที่เขาไปแทนที่อยางตอเนื่องในฝาครอบ คอนขาง
จะนอยกวาการทําใหเกิดอากาศอัดภายในระบบ สอดคลองกับการทํางานของเครื่องอัดอากาศที่มีภาระ
โหลดบางสวน ในการรักษาความดันของอากาศไมใหสูญเสีย จะชวยทําใหชวงจังหวะการเคลื่อนตัวของ
ลูกสูบเคลื่อนกลับปกติ แมวาจะมีประสิทธิภาพบางสวนสูญเสียไปก็ตาม ลักษณะเฉพาะของการทํางานที่มี
ภาระโหลดบางสวนจะคลายๆ กับการควบคุมแบบ On-Line/ Off-Line ที่ใชกับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 
แตจะสามารถปรับปริมาณอากาศไดถึง 5 ระดับคือ 100 - 75 - 50 - 25 และ 0 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นอยู
ในรูปที่ 2.4.2 อยางไรก็ตามวิธีนี้ถูกมองวามีประสิทธิภาพตํ่า 

5) การควบคุมแบบ Modulating โดยการหมุนวาลว (Modulating-by Turn Valves)  
ระบบควบคุมสําหรับเครื่องอัดอากาศแบบสกรูชนิดฉีดน้ํามัน โดยอากาศอัดมีการ

เปลี่ยนแปลงดวยการแทนที่ของอากาศ ที่ควบคุมดวยการหมุนวาลวควบคุมแบบเกลียวกนหอย (Helical) 
โดยการเปดทางเขาของทอรองหรือทอยอยเพื่อทําใหอากาศสวนเกินไหลยอนกูกลับไปยังทอดูดเขาเครื่อง 
ในทางปฏิบัติจะพบวา วิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพคลายกับการควบคุมแบบ On-Line/ Off-Line อยางไรก็ตาม
ระบบนี้ทําใหสามารถควบคุมความดันแตกตางภายในได 0.1 บาร ตลอดระยะเวลาที่ควบคุมดวยวิธี 
Modulating  
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6) การควบคุมแบบมอดูเลต้ิงดวยคันบังคับการไหลที่ทางเขา              
(Modulating–by Inlet Throttling)  

 ระบบควบคุมสําหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรูเครื่องอัดอากาศแบบ
ลูกสูบ เวนและสกรู สามารถควบคุมไดโดยการใชการควบคุมแบบModulatingดวยวาลวควบคุมการไหลหรือ
ใชคันบังคับ (Throttling Valve) การไหลที่ทางดูด วิธีนี้นํามาใชกับการเปลี่ยนแปลงชองวาลว โดยยอมให
อากาศบางสวนไหลเขามาที่ทอทางดูด ทําใหระบบมีความดันเพิ่มขึ้น เพื่อทําใหอากาศที่ผลิตจากเครื่องลดลง 
ขอดีของวิธีนี้สามารถรักษาระดับความดันภายในใหมีความแตกตางกันนอยมาก 
 ถามีการควบคุมการไหลอยางตอเนื่องจะทําใหความดันที่ทอทางดูดลดลงและ
อัตราสวนของการอัดอากาศเพิ่มขึ้น ทําใหมีความตองการใชพลังงานที่ตํ่าโดยมีภาระโหลดบางสวนแตจะสูง
มากกวาการควบคุมแบบ On-Line/ Off-Line 
 จากการที่อัตราสวนการอัดเพิ่มขึ้นเปนผลใหอุณหภูมิของอากาศที่สงจายเพิ่มขึ้น เพื่อ
เปนการหลีกเลี่ยงปญหานี้วิธี Modulating จะควบคุมอากาศใหไหลผานไดประมาณ 50 เปอรเซ็นตในขณะที่
พลังงานลดลงจะสามารถทําใหอากาศอัดเพิ่มสูงขึ้นถึง 75 เปอรเซ็นต ซึ่งวิธีควบคุมการไหลของอากาศอัดที่
ผลิตไดวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพนอยกวาการควบคุมแบบ On-Line/ Off-Line และจะนํามาใชไดกับเครื่องอัด
อากาศที่มีภาระโหลดสูงเทานั้น และสามารถนํามาใชไดกับเครื่องที่มีภาระโหลดต่ําๆไดแตไมคอยจะมี
ประสิทธิภาพ  

7) การควบคุมแบบ Modulating ดวยคันบังคับการไหลทีท่างเขา          
(Modulating – by  Inlet Throttling) รวมกบัการควบคุมแบบ On-Line/Off-Line) 
ระบบควบคุมสําหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบเวนและสกรูเปนการเลือกวิธีการ

ควบคุมแบบModulating รวมกับแบบ On-line/ Off-line เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมแบบ Modulating จะ
ไมถูกนํามาใชกับการทํางานที่มีโหลดต่ํากวา 70 เปอรเซ็นต ระบบนี้จะมีความผันแปรอันเนื่องมาจากการ
ควบคุมดวยมือจึงควรเลือกเพียงหนึ่งในวิธีการหรือเลือกการควบคุมวิธีการอื่นๆ 

 8)  การควบคุมแบบ Modulating ดวยวาลวที่ทอทางดูด 
  (Modulating – by Suction Valve) ที่ไมมีโหลด 

 ระบบควบคุมเฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบการทํางานของวาลวที่ทอทางดูดจะ
สามารถปรับเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการควบคุมระยะเวลาระหวางการเปดวาลว ซึ่งวิธีนี้สามารถ
ที่จะนํามาควบคุมจังหวะการเปดใหนอยลงจากสภาวะที่ไรโหลดจนถึงภาวะที่มีภาระโหลดเต็มพิกัด 

9)  การควบคุมแบบModulatingดวยคันบังคับดานทางดูดรวมกับทอบายพาส 
(Modulating – by Inlet Throttle with Bypass) 

 ระบบควบคุมเฉพาะเครื่องอัดอากาศชนิดไดนามิค (Dynamic) แบบเทอรโบ ซึ่งจะถูก
ออกแบบอยางปราณีตเพื่อทําใหมั่นใจไดวา จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของอุณหภูมิสูงและ
ความดันตํ่าในแตละวัน รวมทั้งการไหลยอนกลับของอากาศทันทีทันใดภายในเครื่องอัดอากาศ ซึ่งตองควร
หลีกเลี่ยงไมใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นในระหวางการทํางานปกติ ซึ่งจะเปนสาเหตุทําใหมีความตองการ
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พลังงานที่มีภาระโหลดเต็มพิกัดในแตละวันเพิ่มขึ้นเพื่อทําใหอากาศทางเขามีความหนาแนนสูงขึ้น ดังรูปที่ 
2.4-3   

 

รูปที่ 2.4-3 ระบบควบคุมเครือ่งอัดอากาศแบบ Modulating 
 
 
 

ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบที่มีโหลดบางสวน จะไดรับ
การออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางเต็มที่ ดังรูปที่ 2.4.4 จะแสดงผลการ
ทํางานที่มีโหลดบางสวนของเครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบที่ใชวิธีการควบคุมแบบตางๆ 

การควบคุมการไหลที่ทอทางดูดของเครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบ จะมีผลตางกันกับ
เครื่องอัดอากาศลูกสูบและสกรู เพราะการควบคุมการไหลของอากาศจะชวยลดมวลของอากาศใหไหลเวียน
ไดงายขึ้น เพื่อสงไปยังเครื่องกระตุนใหหมุนในขั้นตอนแรก และทําใหพลังงานที่นํามาใชดูดลดลง 

ขอจํากัดของการควบคุมวิธีนี้คือ เมื่อความดันเพิ่มขึ้นอัตราการผลิตอากาศจะลดลงไป
จนถึงจุดการเปลี่ยนแปลงความดันตามธรรมชาติ (Natural Surge Pressure) ซึ่งใกลเคียงกับความดันของ
การทํางานหรือรูจักในอีกชื่อวา จุดยอนกลับสูงสุด (Point of Maximum Turndown) จากรูปที่ 2.4.4 เมื่อจุด
ยอนกลับสูงสุดตํ่าลงวาลวที่ทออากาศจะเปดออกเพื่อระบายอากาศออกไปสูบรรยากาศในสัดสวนที่เหมาะสม 

การควบคุมวิธีนี้เปนวิธีที่ทําใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการ
ควบคุมแบบModulating การใชพลังงานจะลดลงเหลือ 70 เปอรเซ็นตของโหลดเต็มพิกัดขอบเขตที่มากกวานี้ 
การใชพลังงานจะลดลงเกือบจนอยูในระดับเดียวกับอัตราการไหลและรักษาระดับของความดันใหมีความ
แตกตางกันนอยที่สุดประมาณ 0.1 บาร แตอยูตํ่ากวาจุดยอนกลับสูงสุด ซึ่งอากาศสวนเกินจะถูกระบายออกสู
บรรยากาศ และเปนวิธีการที่ทําใหสิ้นเปลืองมาก 
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รูปท่ี 2.4-4  ระบบควบคุมแบบ Modulating – by Inlet Throttle with Bypass ของเทอรโบคอมเพรสเซอร 
 

 
10) การควบคุมอากาศดวยใบนํารองทางเขากับบายพาส                                       

(Inlet Guide Vanes with Atmospheric Bypass)  
เฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบ เปนการควบคุมอากาศดวยใบนํารองทางเขา 

(Inlet Guide Vane) จะเปนใบพัดชนิดปรับมุมไดที่ติดต้ังอยูที่ทอทางดูดของเครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบ 
การควบคุมวิธีนิยมนํามาใชมากกวาการควบคุมการไหลที่ทอทางเขา ซึ่งจะทําใหการทํางานที่มีโหลด
บางสวนมีประสิทธิภาพมากกวาและประสิทธิภาพลดลงภายในระยะที่กําหนด โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการ
ออกแบบไมตรงกับมาตรฐานที่ดานขาเขา 
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รูปท่ี 2.4-5 การควบคุมแบบการใช Inlet Guide Vane 
 

  
 11) การควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic Dual Control) 

เฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียของอากาศอัดจากการ
ทํางานของเครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบ โดยใชวิธีการควบคุมแบบ Automatic Dual Control ซึ่งสามารถ
นํามาใชเพื่อหาเหตุผลของจุดยอนกลับสูงสุดและอยูใกลกับวาลวควบคุมการไหลที่ทอทางดูดและเครื่องยัง
สามารถทํางานโดยไมมีโหลด การควบคุมวิธีนี้จะใชวิธีการเดียวกับ Modulating + On-Line/ Off-Line ซึ่งจะ
ทําใหการใชพลังงานลดลง แตขอเสียของการควบคุม Automatic Dual Control คือ จะมีความแตกตางของ
ความดันเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5 บาร ระหวางการทํางานที่มีโหลดต่ํา 

12) การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรเครื่องอัดอากาศ 
การใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบ (Variable Speed Control) เปนวิธีควบคุมเครื่อง

อัดอากาศวิธีใหม ซึ่งจะทําขอบเขตการควบคุมกวางขึ้น (ลดลงไดถึง 20 เปอรเซ็นตของกําลังการผลิต) 
สามารถผลิตอากาศอัดไดสอดคลองกับความตองการ เปนวิธีที่เหมาะกับเครื่องอัดอากาศแบบสกรู ในกรณีที่มี
การนําอุปกรณควบคุม ความเร็วรอบมาติดต้ังหลายเครื่องควรพิจารณาถึงตําแหนงที่สําคัญๆ ของการควบคุม
เครื่องกอนและหลังสุด 

ราคาอุปกรณควบคุมความเร็วรอบจะมีราคาสูง แตก็ยังเปนที่นิยมนํามาใชมากกวาการ
ควบคุมดวยอุปกรณเสริมใหดีขึ้น (Retrofitting) เชน กระปุกเฟองเกียร สายพานตัวขับเคลื่อนและการควบคุม
วิธีอื่นๆ ที่ไมจําเปน แตมีความเปนไปไดในการนําอุปกรณเสริมใหดีขึ้นมาใชควบคุมความเร็วรอบ แตควร
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นํามาใชอยางระมัดระวังเพื่อทําใหมั่นใจไดวาเหมาะกับเครื่องอัดอากาศแบบมีน้ํามันที่มีความเร็วรอบตํ่า และ
เพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานที่มีความถี่เรโซแนนซ (Resonant Frequency)  

อุปกรณควบคุมความเร็วรอบจะทําใหควบคุมระบบอัดอากาศไดดีขึ้น และความดันมี
คาเฉล่ียตํ่าลง ตัวอยางเชนถาความดันลดลง 0.5 บาร จะทําใหประหยัดได 3 เปอรเซ็นตของการใชพลังงาน 

การใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบจะเหมาะกับเครื่องอัดอากาศที่มีโหลดบางสวนที่มี
ชวงระยะเวลานานๆแตจะไมเหมาะกับเครื่องอัดอากาศที่มีโหลดเต็มพิกัดเพราะไมมีผลตอการประหยัด
พลังงาน ซึ่งการควบคุมความเร็วรอบของเครื่องอัดอากาศในขณะนี้จะนิยมนํามาใชกับเครื่องอัดอากาศแบบ
สกรู (เปนอุปกรณ Standard Measure ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) 

อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอรของเครื่องอัดอากาศ สามารถนํามาใชประโยชน
ไดกับมอเตอรไฟฟาแบบเหนี่ยวนํา (AC Induction Motor) และมอเตอรความตานทานแมเหล็ก (Reluctance 
Motor) 

 
 
2.4.2 การควบคุมแบบหลายๆ เครื่อง (Multiple Compressor Control)  

ลักษณะของการติดต้ังสวนใหญจะมีเครื่องอัดอากาศมากกวา 1 เครื่อง เพราะสําหรับสํารอง
ไวใชในชวงซอมบํารุงรักษาและรองรับสภาวะของความตองการอากาศอัดตางๆ และยังสามารถควบคุมการ
ทํางานไดอยางตอเนื่องแบบอัตโนมัติ เพื่อใหทํางานรวมกันอยางดีที่สุดเหมาะกับความดันที่ตองการพื้นฐาน 
หรือในบางกรณีที่มีการตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศจะสามารถจัดลําดับหมุนเวียนการทํางานเพื่อให
เครื่องอัดอากาศแตละเครื่องเสื่อมสภาพเทากันและยังมีความเปนไปไดที่จะหลีกเลี่ยงการใชเครื่องที่ไมมี
ประสิทธิภาพ จากวิธีการควบคุมแบบอัตโนมัติที่เหมาะกับการควบคุมเครื่องอัดอากาศที่ติดต้ังหลายๆ เครื่อง
ที่นิยมใชกันอยูทั่วไปมี 2 วิธี คือ 

1)  การควบคุมความดันตามลําดับขั้น (Cascade Pressure Control)  
จากวิธีการควบคุมอยางงายๆ นี้เปนการควบคุมบนพื้นฐานของสวิทชควบคุมความดัน

ของเครื่องอัดอากาศซึ่งนําไปสูการควบคุมเครื่องจํานวนมากเพื่อปองกันความดันตกครอม ปกติสวิทชควบคุม
ความดันหรือทรานสดิวเซอรจะติดต้ังอยูในหองเครื่องของโรงงานทําใหไดรับการตอบสนองตอการควบคุม
อยางมา ถึงเปนสถานที่ที่อยูไกลถึงปลายสุดของเครือขายการสงจายอากาศ อยางไรก็ตามควรนํามาใชอยาง
ระมัดระวังเพื่อทําใหมั่นใจไดวาไมมีความดันอากาศสูงที่ไมจําเปน เพียงพอกับระบบทอและการปรับปรุง
คุณภาพของความดันตกครอม 

จากรูปที่ 2.4-6 แสดงการทํางานของเครื่องอัดอากาศเครื่องที่ 1 เปนเครื่องโหลด
พื้นฐานที่กําหนดใหมีความดันสูงที่สุดสําหรับความตองการอากาศต่ําๆ ซึ่งถามีความตองการอากาศเพิ่มขึ้น 
ความดันจะลดลงนําไปสูการทํางานของเครื่องที่ 2 ที่ออนไลนอยูและสงไปยังเครื่องตอๆไป จนกระทั่งถึงระดับ
ความตองการอากาศสูงสุดสําหรับเครื่องอัดอากาศทั้ง 4 เครื่อง 

เครื่องอัดอากาศแตละเครื่องจะกําหนดคาความดันแตกตางของในชวงมีโหลดและไมมี
ภาระโหลดแสดงใหเห็นในรูปที่ 2.4-6 จะมีความดันแตกตาง 0.5 บาร ซึ่งคาความดันอาจเพียงพอสําหรับ
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 บทที่ 2 ความรูพื้นฐานของอากาศอัดและการนําไปใชประโยชน  

ปองกันการหมุนเวียนที่เกินความจําเปน องคประกอบที่ควรนํามาใชควบคุมก็คือกําลังการผลิตของเครื่องอัด
อากาศและขนาดความจุของถังเก็บอากาศ ซึ่งแตละขั้นของความดันของเครื่องอัดอากาศแตละเครื่อง (Diff - 
P2) เปนการควบคุมที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่ทําการติดต้ัง แตละขั้นจําเปนจะตองรักษาระดับความดันนอยที่สุดไว
และเพียงพอสําหรับเครื่องที่ 2 หรือจํานวนเครื่องที่มากกวาในภาวะที่มีโหลดหรือไมมีโหลดที่สัมพันธกัน 

ถาไมสามารถทําใหเกิดความดันแปรผันสอดคลองกับความตองการอากาศอัด ก็อาจ
ตองใชวิธีกําหนดความดันสูงที่ระดับความตองการต่ํา แตวิธีนี้ควรนํามาใชอยางระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาความ
ดันที่กําหนดอยูภายในขีดจํากัดของอัตราการผลิตอากาศของเครื่องอัดอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.4-6 ระบบควบคุมแบบ Cascade Pressure Control 

 
2)  การควบคุมดวยอิเล็คทรอนิกส (Electronic Control)  

การควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสสามารถนํามาใชกับการควบคุมตามลําดับขั้นบนพื้นฐาน
ของการรวมความดันและความตองการอากาศที่สัมพันธกับสัญญาณ วิธีนี้จําเปนตองหลีกเลี่ยงการกําหนด
ความดันที่ตอเนื่องกันสําหรับเครื่องอัดอากาศแตละเครื่องและกําจัดการควบคุมความดันขยายคลื่นที่มีอยู
อยางถาวรในการควบคุมแบบความดันตามลําดับขั้น (Diff. P1 ในรูปที่ 2.4-6)  

การควบคุมดวยอิเล็คทรอนิกส ควรหลีกเลี่ยงการกําหนดความดันคงที่ ซึ่งความดันที่
เกิดขึ้นจากวิธีนี้จะผันแปรสอดคลองกับความตองการอากาศอัดและอาจมีความดันตํ่าเกิดขึ้นระหวางชวงเย็น
และสุดสัปดาห 

การติดตามตรวจวัดอัตราการณระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได โดยประมาณ
การความตองการอากาศอัดของเครื่องอัดอากาศลวงหนาใหม และจากนั้นจึงทําการหยุดเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยง
การสูญเสียพลังงานในชวงไมมีโหลด 

  ระบบควบคุมแบบขั้นบันได  (Cascade Circuit)

Individual settings
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บางระบบยินยอมใหมีความแตกตางของความดัน โดยการควบคุมอยางอัตโนมัติเพื่อ
นําไปคํานวณผลการประหยัดที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่มีโหลดสูงที่สุดของวงจรความดันในแตละรอบ สวนคา
ความดันที่แคบลงจะนําไปสูการหมุนเวียนของรอบที่ถี่ขึ้น ถึงแมวาคาความดันที่กวางขึ้น ก็อาจทําใหเกิด
ปญหากับการควบคุมแบบความดันตามลําดับขั้น การควบคุมความแตกตางของความดันแตละรอบสามารถใช
วิธีการควบคุมแบบใชไมโครโพรเซสเซอร (Microprocessor Based Control) แลวลดความดันของระบบที่
ยอมรับได จะสามารถทําใหประหยัดพลังงานได ดังแสดงในรูปที่ 2.4-7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.4-7 ระบบควบคุมแบบใชไมโครโพรเซสเซอร 
 
 

 3) การควบคุมระบบโดยรวม (Overall System Control)  
ความเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางของระบบควบคุมที่ซับซอน โดยทั่วไประบบควบคุม

ที่มีความซับซอนมากจะสามารถยืดหยุนและประหยัดไดมากขึ้น แตบอยๆ ครั้งเปนเรื่องจําเปนตองระมัดระวัง
ถึงระดับความตองการอากาศของระบบทั้งหมด บางระดับจะตองติดตามตรวจวัดผลก็เพื่อทําใหมั่นใจวา 
ทํางานถูกตองอยางตอเนื่องและเชื่อมตอกับระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ซึ่ง
เปนวิธีการทําสมบูรณของการทําใหบรรลุความสําเร็จของวิธีนี้ 

4) การควบคุมอยางงาย 
ระบบจําเปนตองสัมพันธกันกับพื้นที่ควบคุมที่ไมซับซอน และยอมใหบางสวนของระบบ

หยุดการทํางานเมื่อไมใชงาน  
หมายเหตุ ความสําคัญของระบบควบคุมตางๆ ที่นํามาใชควรจะมีการอธิบายใหผูแทนจําหนายเครื่องอัด
อากาศมั่นใจไดวาเปนวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและไมกระทบตอการรับประกันหรือขอตกลง 

จ อ พ พฤ ศ ส อา จ
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รูปแบบการทํางาน

ความดันประจําสัปดาห

ความดันสุดสัปดาห
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ความดันสุดสัปดาห

ปกติ สุดสัปดาห



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

2-29 

 บทที่ 2 ความรูพื้นฐานของอากาศอัดและการนําไปใชประโยชน  

การควบคุมดวยสวิทชเวลาอยางงายๆ เปนรูปแบบพื้นฐานที่นิยมนํามาใชกันมากที่สุด
ของการควบคุมตามเวลาที่กําหนด ซึ่งสามารถนํามาใชกับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงของการผลิตอากาศที่อยูไกล
ออกไปเมื่อไมจําเปนตองใชงาน เพื่อประหยัดพลังงาน 

5) การควบคุมแบบรวมศนูย (Integrated Control) 
การควบคุมแบบรวมศูนยอาจนํามาบรรจุเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการพลังงาน

(Energy Management System) การควบคุมเครื่องอัดอากาศในแตละพื้นที่ สามารถนําระบบรวมศูนยมาใช
เปนเครื่องติดตามผลปฏิบัติงานในโรงงาน ความตองการอากาศอัด การใชพลังงานไฟฟาและอื่นๆ แลวยัง
สามารถนํามาแสดงใหเห็นถึงความตองการการบํารุงรักษาบนพื้นฐานของชั่วโมงการทํางาน 

 

 

รูปท่ี 2.4-8 Energy Management System 
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2.5 ระบบหลอลื่นและการระบายความรอนเครื่องอัดอากาศ 

2.5.1 ระบบหลอลื่น (Compressor Lubrication System) 
1)  วัตถุประสงคการหลอลื่นเครื่องอัดอากาศ 

• ลดความฝดจากการเสียดสีของชิ้นสวนที่เคลื่อนที ่
• ชวยระบายความรอนจากผิวหนาของแบรริง่ 
• ปองกันการกัดกรอนทั้งหมดของชิ้นสวนที่เกดิขึ้นจากการใชงานและขณะเครื่อง

อัดอากาศไมไดใชงาน 
• ลดการรั่วของแกส (อากาศอัด) ระหวางซีลและชองวางของซีล 

 

1.1) การหลอล่ืนเครื่องอัดอากาศชนิดสกร ู
 แผนภาพการเคลื่อนที่ของน้ํามันหลอลื่นของเครื่องอัดอากาศชนิดสกรูดังรูปที่ 
2.5.1 น้ํามันจะถูกอัดโดยตรงไปยังเครื่องอัดอากาศในอัตรา 0.25 - 0.50 แกลลอนตอนาทีตอแรงมา อากาศ
อัดจะผสมกับน้ํามันที่อุณหภูมิ 185 – 200 องศาฟาเรนไฮต (85 – 94 องศาเซลเซียส) ขึ้นอยูกับอุปกรณแยก
และกรอง ความดันของอากาศอัดภายในถังน้ํามันจะมีผลตอการไหลของน้ํามันในขณะเครื่องอัดอากาศ
ทํางานโดยไมตองใชปม 
 

 
 

รูปที่ 2.5-1 แผนภาพระบบหลอลื่นเครือ่งอดัอากาศชนิดสกรู 
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1.2) การหลอล่ืนเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ 
อางน้ํามันหลอลื่นของเครื่องอัดอากาศดังรูปดานลาง ปมน้ํามันจะสรางแรงดัน 

40–50 ปอนดตอตารางนิ้ว สําหรับการไหลของน้ํามันไปหลอลื่น กานสูบ แบรริ่ง เพื่อลดแรงเสียดทานจาก
ความฝด และชวยระบายความรอน โดยทั่วไปอุณหภูมิน้ํามันหลอลื่นมีคา 135 – 160 องศาฟาเรนไฮต (57 – 
71 องศาเซลเซียส) เพื่อปองกันการควบแนน หรือกลั่นตัวของน้ําในระบบปมจะสงน้ํามันจากอาง
น้ํามันหลอล่ืน ผานกรองน้ํามันและชุดควบคุมอุณหภูมิแบรริ่ง โดยทั่วไปบริษัทผูผลิตเครื่องอัดอากาศจะ
กําหนดใหใชน้ํามันเกรด SAE 30 – 40 กรณีที่ใชน้ํามันที่มีคาความหนืดสูง ๆ ผลทําใหอัตราการไหลของ
น้ํามันลดลง อาจทําใหเกิดความรอนที่แบรริ่ง   และน้ํามันที่มีคาความหนืดตํ่าอาจทําใหปริมาณน้ํามันไม
เพียงพอสําหรับการหลอล่ืนกระบอกสูบเครื่องอัดอากาศ หรือชิ้นสวนอื่น ๆ 

 

 
 

รูปที่ 2.5-2 แผนภาพระบบหลอลื่นเครือ่งอดัอากาศชนิดลูกสูบ 
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  จากรูปที่ 2.5-3 ตําแหนง A แสดงชวงอุณหภูมิใชงาน ขณะที่ตําแหนง B แสดงบริเวณการเกิด
ฟองอากาศของน้ํามัน 

1.3) กระบอกสูบเครื่องอัดอากาศ (Compressor Cylinders) 
 การหลอลื่นกระบอกสูบเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการไหลของ
น้ํามันหลอลื่นผานชิ้นสวนตาง ๆ ในกระบอกสูบอยางเหมาะสมและตอเนื่อง คุณสมบัติของแกสตาง ๆ ที่
ปะปนอยูในอากาศอัดจะมีผลตอการหลอลื่นโดยอาจเกิดการกัดกรอนปฏิกิริยาเคมี น้ํา การเจือจาง และการ
ดูดกลืนของแกสได ความดันจากสุญญากาศจนถึงความดันสูงที่ 60,000 ปอนดตอตารางนิ้ว และอุณหภูมิ
จาก -40 องศาฟาเรนไฮต (- 5 องศาเซลเซียส) ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต (205 องศาเซลเซียส) แหวนลูกสูบ 
ชุดประกอบแหวนและวาลวสามารถใชงานได 

2)  การเลือกชนดิน้ํามันหลอลื่น (Lube oil selection) 
การเลือกชนิดของน้ํามันหลอลื่นเครื่องอัดอากาศ ควรพิจารณาวัตถุประสงค 

ตาง ๆ กอนการเลือกใช เพื่อเพิ่มอายุการใชงานของชิ้นสวนตาง ๆ ของระบบ 
 

 
 

รูปที่ 2.5-3 อณุหภูมิการใชงานของน้ํามันหลอลื่น 
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2.1) ความหนืด (Oil Viscosity)   
การเลือกน้ํามันหลอลืน่ตองพิจารณาความหนืดที่อุณหภูมิใชงานของน้าํมัน เพื่อ

รักษาชิ้นสวนตาง ๆ ที่เคลื่อนที่ภายในเครื่องอัดอากาศ 

2.2) ความหนืดตํ่าสุด (Minimum oil Viscosity) 
น้ํามันหลอล่ืนเมื่อความหนืดมีคาต่ํา อาจมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํา ฟลมของ

น้ํามันไมสามารถรองรับโหลดจากการเคลื่อนที่ของชิ้นสวนตาง ๆ ได คาความหนืดตํ่าสุดประมาณ 36 sus 
ดังรูปที่ 2.5.3 ตําแหนง C 

2.3) การดูดกลืนแกส (Gas Absorption) 
น้ํามันหลอล่ืนเครื่องอัดอากาศทั้งหมดมีฐานมาจากน้ํามันปโตรเลียม ซึ่งมี

คุณสมบัติดูดกลืนแกสที่ความดันสูง แกสจะเขาไปผสมกับน้ํามันทําใหคุณสมบัติความหนืดของน้ํามันลดลง 
จากรูปที่ 2.5.3 ตําแหนง D แสดงอุณหภูมิและความหนืดของน้ํามันสําหรับการหลอลื่นกระบอกสูบ 

 2.4) การเจือจางของไฮโดรคารบอนเหลว (Liquid Hydrocarbon Dilution) 
เนื่องจากน้ํามันหลอลืน่มีฐานมาจากปโตเลี่ยม หรือไฮโดรคารบอน และอาจมีผล

เจือจางไดถามีไอน้ําจากการควบแนนหรือกลั่นตัวของแกสเขาไปผสม 

3) สารเพิ่มคุณสมบัติของน้ํามนัหลอลื่น (Oil additives) 
3.1) Water Displacing and Metal wetting additive 

ปญหาหลักของการประกอบลูกสูบและกระบอกสูบของเครื่องอัดอากาศ เนื่องมา  
จากการกลั่นตัวของน้ําในอากาศอัดแลวเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในกระบอกสูบ ดังนั้นสารสังเคราะหชนิดโพลา 
(Polar type) ซึ่งมีคุณสมบัติชวยลดปญหาดังกลาวได 

3.2) สารปองกันการกัดกรอน (Corrosion Inhibitors)  
ปริมาณของ CO2, H2S, คลอไรด และสารกัดกรอนอื่น ๆ ที่มีจํานวนไมมาก 

สามารถที่จะทําใหชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องอัดอากาศเกิดการกกัดกรอนได เพื่อปองกันปญหาเหลานี้
น้ํามันหลอล่ืนตองมีสวนผสมของสารปองกันการกัดกรอนดังกลาว เพื่อใหฟลมของน้ํามันหลอลื่นมีความ
แข็งแรงขณะแทรกตัวอยูในชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องอัดอากาศ 
 3.3) สารปองกันการเกิดออกซิเดชั่น (Oxidation Inhibitors) 

ออกซิเจนจะทําปฏิกิริยากับโมเลกุลสารไฮโดรคารบอนในน้ํามันหลอลื่น อัตรา
การเกิดออกซิเดชั่นจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาทุก ๆ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 18 องศาฟาเรนไฮต (10 องศาเซลเซียส) 
การปองกันสามารถทําไดโดยใหอุณหภูมิน้ํามันหลอล่ืนในอางน้ํามันขณะทํางานมีอุณหภูมิ 140 องศา
ฟาเรนไฮต (60 องศาเซลเซียส) และถาเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบที่มีอุณหภูมิทํางานสูงกวา 300 องศา
ฟาเรนไฮต (149 องศาเซลเซียส) จะมีปริมาณออกซิเจนสวนเกิดประมาณ 2 เปอรเซ็นต 
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3.4) Anti – Foam Additive 
ปริมาณน้ํามันหลอลื่น สําหรับเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบอาจมีปริมาณมากขึ้น  

จากการกระเพื่อม หรือการปนปวนของฟองน้ํามัน อาจปองกันไดโดยเติมสารปองกันการเกิดฟองปริมาณ 3 
– 5 ppm. 

3.5) Anti – Emulsion Additive 
อากาศอัดที่มีอุณหภูมิสูง อาจทําใหน้ํามันหลอลื่นรวมตัวกันกับน้ําที่เกิดจากการ

กลั่นตัวภายในระบบ  เพื่อปองกันปญหาดังกลาวตองเติมสารปองกันการรวมตัวของน้าํมันกับน้ํา 

4) การหลอลื่นทีด่ีที่สุด (Optimum Lubrication)  
 การหลอล่ืนที่ไดผลดีที่สุดจะชวยยืดอายุของชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ และอุปกรณในระบบอัด
อากาศ การหลอลื่นที่ไมสมบูรณหรือขาดการหลอลื่นจะทําใหชิ้นสวนเสียหาย อายุการใชงานของเครื่องอัด
อากาศสั้น จากรูปที่ 2.5-4 แสดงอัตราการปอนน้ํามันหลอลื่นสําหรับเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ และรูปที่ 
2.5-5 แสดงอายุการทํางานของสวนประกอบ (ซีล) ในเครื่องอัดอากาศเทียบกับอัตราน้ํามันหลอลื่น 

 5) การแยกตัวของน้ํามัน (Oil removal)  
 การรวมตัวของน้ํามันและน้ํามันหลอลื่นสําหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ อาจทําให
เกิดปญหาคือ 

-  ไมมีน้ํามันหลอล่ืนในชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องอัดอากาศ 
-  ตองติดต้ังอุปกรณแยกน้ํามันหลอลื่น 

 
เปอรเซ็นตการแยกตัวของน้ํามันหลอลื่นจากน้ํา 
ก. น้ํามันหลอลื่นไมมีสารปองกันการเกิดฟอง และมี Knock out Traps  16% 
ข. น้ํามันหลอลื่นมีสารปองกันการเกิดฟองและมี Knock out Traps 40% 
ค. น้ํามันหลอลื่นมีสารปองกันการเกิดฟอง + Offer Cooler + Knock out Traps 84% 
ง. น้ํามันหลอลื่นมีสารปองกันการเกิดฟอง + Offer Cooler + Knock out Traps + coalescing filter 96% 
จ. น้ํามันหลอลื่นมีสารปองกันการเกิดฟอง + Offer Cooler + Knock out Traps +  99.6% 

Coalescing Filter + Molecular Sieve 
 

6) เครื่องอัดอากาศที่ไมตองหลอลื่น (Non – Lube compressors) 
 การประยุกตใชเครื่องอัดอากาศโดยไมตองใชน้ํามันหลอลื่น สามารถทําไดโดยอาศัย
คุณสมบัติของอากาศอัด และเครื่องอัดอากาศใชแหวนลูกสูบและชุดประกอบแหวนลูกสูบประเภท PTFE และ
วาลวของเครื่องอัดอากาศตองไมผลิตจากวัสดุโลหะ โดยที่อุณหภูมิของอากาศอัดตองไมสูงกวา 27 องศา
ฟาเรนไฮต (135 องศาเซลเซียส) 
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รูปที่ 2.5-4 Oil Feed Rate for Compressor Cylinders 
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7)  สารสังเคร าะหหลอลื่น (Synthetic Lubricants) 
 การหลอลื่นเครื่องอัดอากาศโดยสารสังเคราะหมีเปอรเซ็นตนอยมาก เนื่องจากมีราคา
แพง ตารางที่ 2.5-1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของสารสังเคราะหที่ใชหลอลื่นเครื่องอัดอากาศ 
 

 
 

รูปที่ 2.5-5 Compressor seal life VS oil usage 

 
 

ตารางที่  2.5-1 เปรียบเทียบน้ํามันหลอล่ืนสังเคราะห 
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8) อุปกรณในระบบหลอลื่นเครื่องอัดอากาศ (Compressor Lubrication Equipment) 
 เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบประกอบดวยอุปกรณในระบบหลอลื่นคือ 

-  ปมขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา ดังรูปที ่2.5.6 
-  Divider Black System ดังรูปที่ 2.5.7 
-  Cylinder Check Valve ดังรูปที่ 2.5.7 
-  Balancing Valve 
-  Air Binding 

 

 
 

รูปที่ 2.5-6 ปมน้ํามันหลอลื่น 
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รูปที่ 2.5-7 Balancing Value 
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2.5.2   ระบบระบายความรอนเครื่องอัดอากาศ (Cooling System) 

 1) เครื่องอัดอากาศระบายความรอนดวยน้ํา (Water Cooled Compressor) 
  ความรอนที่เกิดขึ้นจากการทํางานของเครื่องอัดอากาศสามารถแกไขไดโดยการติดต้ัง
ระบบระบายความรอนดวยน้ํา ซึ่งจะชวยลดพลังงานของมอเตอรไฟฟาไดเปนอยางมาก การออกแบบระบบ
ระบายความรอนเครื่องอัดอากาศดวยน้ํามีดังนี้ คือ 
  1) ระบบเปด ไมมีการไหลเวียนของน้ํา (Open System without Circulation Water) 
เปนระบบที่ออกแบบงายและราคาไมแพงในการติดต้ัง แตจะมีคาใชจายในการทํางานสูง น้ําจากถังเก็บน้ํา
หรือไอน้ําจะระเหยตัวไประบายความรอนใหกับเครื่องอัดอากาศและน้ําที่ใชในการระบายความรอน อาจทําให
ระบบเกิดตะกรันได 
  2) ระบบเปดที่มีการไหลเวียนของน้ํา (Open System, Circulating Water) ระบบ
ดังกลาวดังแสดงในรูปที่ 2.5-8 น้ํามันหลอเย็นที่ไหลผานเครื่องอัดอากาศจะถูกระบายความรอน โดยการ
สเปรยผานอากาศที่ถูกดูดดวยพัดลม และเนื่องจากน้ําสัมผัสกับอากาศโดยรอบทําใหคุณสมบัติเปลี่ยนไป 
ดังนั้นตองมีการปรับปรุงคุณภาพของน้ําดวยเคมี เพื่อปองกันการเกิดตะกรันและตะไครน้ํา และปองกันการ
แข็งตัวขณะเครื่องอัดอากาศไมทํางาน 
 

 
 

รูปที่ 2.5-8 ระบบเปดที่มีการไหลเวียนของน้ํา 
 

 3) ระบบปด (Closed System) การระบายความรอนของเครื่องอัดอากาศดวยระบบ
ปด โดยน้ําไหลเวียนผานเครื่องอัดอากาศและชุดระบายความรอน และน้ําระบายคามรอนจะถูกแลกเปลี่ยน
ความรอนกับของไหล (น้ํา) ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน และกรณีที่น้ําหลอเย็นระบายความรอนดวย
อากาศรอบๆ นั้น ควรเติมสารปองกันการเกิดตะกรันและการกัดกรอนระบบทอ 
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2.6 เครื่องเพิ่มความดัน (Booster) 

           โดยปกติแลวพอจะจําแนกเครือ่งเพิ่มความดันไวสองแบบดวยกัน 

2.6.1 เครื่องเพ่ิมความดันแบบ  Pressure Booster  
        เครื่องเพิ่มความดันแบบ Pressure Booster ดังรูปที่ 2.6-1 จะอาศัยความดันของตัวมันเอง
เพิ่มความดันใหม ปกติแลวจะผลิตความดันออกมาที่ประมาณสองเทาของความดันที่ปอนเขาเพราะถูกจํากัด
ดวยปริมาณอัตราการไหลของอากาศอัดที่คอนขางต่ํา 

 

รูปที ่2.6-1 Pressure Booster 
 
 

2.6.2  เครื่องเพ่ิมความดันแบบ Motor Booster Pump 
เครื่องเพิ่มความดันแบบบูตเตอรปม ดังรูปที่ 2.6-2 ลักษณะทั่วไปจะคลายกับเครื่องอัด

อากาศชนิดลูกสูบ เพียงแตถูกออกแบบมาเพื่อใหผลิตความดันใหสูงกวาซึ่งอาจสูงได 5-6 เทาของความดันใช
งานปกติ 7 บาร หรือถาเปนลักษณะงานที่พิเศษ อาจผลิตความดันไดสูงถึง 180 บาร หรือสูงกวานั้น 

 

รูปที่ 2.6-2 Motor Booster Pump 
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2.7 ความดันของกาซ 

ในเทอมระบบอัดอากาศของความดันมีคาความดันตางๆ ที่ใชงานดังนี้ 
1) ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure) หมายถึง ความดันอากาศที่ระดับน้ําทะเลมีคา  

1 บรรยากาศ (atm) 
2) ความดันเกจ (Gauge Pressure) เปนความดันที่อานไดจากมาตรวัดความดัน โดยที่ระดับความ

ดันบรรยากาศ ความดันเกจจะอานคาเปนศูนย ฯ 
3) ความดันสุญญากาศ (Vacuum Pressure) เปนความดันที่มีคาต่ํากวาความดันบรรยากาศ 
4) ความดันสัมบูรณ (Absolute Pressure) เปนคาของความดันสุทธิที่วัดจากจุดอางอิงที่เปนศูนย 
 

 
        ความดันเกจ 
 
        ความดันบรรยากาศ (atm) 
 
  ความดันสัมบูรณ          ความดันสุญญากาศ 
 
      ความดันสัมบูรณ 
 
           จุดอางองิ 
 
  

หนวยของความดันที่นิยมใชคือ psi, atm, bar, kPa, mmHg, mmH2O 
โดย ความดัน 1 บรรยากาศ = 14.7  psi 

     = 1.01325  bar 
= 1.033  kg/cm2 

     = 101.325  kPa 
     = 760  mmHg 

     = 10332  mmH2O  
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2.8 อัตราการไหลของอากาศ (Air Flow Rate) 

2.8.1 การเปลี่ยนอัตราการไหลจากสภาวะการตรวจวัดเปนอัตราการไหลที่สภาวะอากาศ
มาตรฐาน 
การเปลี่ยนคาอัตราการไหลที่ไดจากการตรวจวัดเปนอัตราไหลที่สภาวะมาตรฐานสามารถ

คํานวณไดจากสมการ 
 

 
 Q1S =  Q1R x {[p1R – (pv1R x RH1R)] / p1S } x [(T1S + 273.15) / (T1R + 273.15)]     (2.8.1) 
 
  

 Q1S = อัตราการไหลของอากาศที่สภาวะอากาศมาตรฐาน   ลิตรตอวินาที 
 Q1R = อัตราการไหลของอากาศที่สภาวะการตรวจวัด  ลิตรตอวินาที 
 p1S = ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณที่สภาวะอากาศมาตรฐาน  บาร (สัมบูรณ) 
 p1R = ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณที่สภาวะการตรวจวัด   บาร (สัมบูรณ) 
 pv1R = ความดันไอของอากาศขาเขาที่สภาวะตรวจวัด   บาร (สัมบูรณ) 
 RH1R = ความชื้นสัมพัทธของอากาศขาเขาที่สภาวะตรวจวัด   เปอรเซ็นต 
 T1S = อุณหภูมิอากาศขาเขาที่สภาวะอากาศมาตรฐาน  องศาเซลเซียส 
 T1R = อุณหภูมิอากาศขาเขาที่สภาวะการตรวจวัด    องศาเซลเซียส 
 

เชน 
 Q1R = 1,000       ลิตรตอวินาที
 p1S = ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณที่สภาวะอากาศมาตรฐาน IS0 1217   
   = 1.0       บาร (สัมบูรณ) 
 p1R = 0.997       บาร (สัมบูรณ) 
 pv1R = 0.04241 ที่อุณหภูมิอากาศขาเขาตรวจวัด 30 องศาเซลเซียส บาร (สัมบูรณ) 
 RH1R = ที่สภาวะอากาศขาเขาจากการตรวจวัด  = 45  เปอรเซ็นต 
 T1S = อุณหภูมิอากาศขาเขาที่สภาวะอากาศมาตรฐาน IS0 1217 
  =   20        องศาเซลเซียส 
 T1R = ที่สภาวะอากาศขาเขาจากการตรวจวัด   =  30  องศาเซลเซียส 
 Q1S = 1000 x {[0.997 – (0.04241 x 0.45)] / 1.0 }  
   x [(20 + 273.15) / (30 + 273.15)]    ลิตรตอวินาที 
  = 945.66       ลิตรตอวินาที 
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2.8.2 การเปลี่ยนอัตราการไหลจากสภาวะอากาศมาตรฐานเปนอัตราการไหลที่สภาวะขาเขา 

การเปลี่ยนคาอัตราการไหลจากสภาวะอากาศมาตรฐานเปนอัตราไหลที่สภาวะอากาศขา
เขาสามารถคํานวณไดจากสมการ 

 

 
 Q1ac = Q1S x { p1S / [p1R – (pv1R x RH1R)] } x [(T1ac + 273.15) / (T1S + 273.15)]       (2.8.2) 
  
  

 Q1ac = อัตราการไหลของอากาศที่สภาวะอากาศขาเขา   ลิตรตอวินาที 
 Q1S = อัตราการไหลของอากาศที่สภาวะอากาศมาตรฐาน   ลิตรตอวินาที 
 p1S = ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณที่สภาวะอากาศมาตรฐาน  บาร (สัมบูรณ) 
 p1R = ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณที่สภาวะการตรวจวัด   บาร (สัมบูรณ) 
 pv1R = ความดันไอของอากาศขาเขาที่สภาวะตรวจวัด   บาร (สัมบูรณ) 
 RH1R = ความชื้นสัมพัทธของอากาศขาเขาที่สภาวะตรวจวัด   เปอรเซ็นต 
 T1S = อุณหภูมิอากาศขาเขาที่สภาวะอากาศมาตรฐาน  องศาเซลเซียส 
 T1ac = อุณหภูมิอากาศขาเขาที่สภาวะการตรวจวัด    องศาเซลเซียส 
 

เชน  
 Q1S = 1,000       ลิตรตอวินาที
 p1S = ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณที่สภาวะอากาศมาตรฐาน IS0 1217 
  =  1.0       บาร (สัมบูรณ) 
 p1R = 0.997       บาร (สัมบูรณ) 
 pv1R = 0.04241 ที่อุณหภูมิอากาศขาเขาตรวจวัด 30 องศาเซลเซียส บาร (สัมบูรณ) 
 RH1R = ที่สภาวะอากาศขาเขาการตรวจวัด   = 45  เปอรเซ็นต 
 T1S = อุณหภูมิอากาศขาเขาที่สภาวะอากาศมาตรฐาน  
   IS0 1217 = 20       องศาเซลเซียส 
 T1R = ที่สภาวะอากาศขาเขาจากการตรวจวัด  = 30  องศาเซลเซียส 
 Q1ac = 1000 x {1.0 / [0.997 – (0.04241 x 0.45)] }  
   x [(30 + 273.15) / (20 + 273.15)]    ลิตรตอวินาที 
  = 1,057.47      ลิตรตอวินาที 
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2.8.3 การเปลี่ยนอัตราการไหลที่สภาวะอากาศมาตรฐานไปเปนอัตราไหลดานขาออก 
การเปลี่ยนคาอัตราการไหลที่สภาวะอากาศมาตรฐานไปเปนอัตราไหลดานขาออกสามารถ

คํานวณไดจากสมการ 
 

 
 Qd = Q1S x (p1S / [p2] x [(T2 + 273.15) / (T1S + 273.15)]                   (2.8.3) 
 
 

 Qd = อัตราการไหลของอากาศที่ดานขาออก    ลิตรตอวินาที 
 Q1S = อัตราการไหลของอากาศที่สภาวะอากาศมาตรฐาน   ลิตรตอวินาที 
 p1S = ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณที่สภาวะอากาศมาตรฐาน  บาร (สัมบูรณ) 
 p2 = ความดันอากาศขาออกสัมบูรณที่สภาวะการตรวจวัด 
   (Discharge Pressure)       บาร (สัมบูรณ) 
  = ความดันอากาศขาออก (เกจ) + ความดันบรรยากาศ (1 atm) 
  = ความดันอากาศขาออก (เกจ) + 1.013   บาร (สัมบูรณ) 
 T1S = อุณหภูมิอากาศขาเขาที่สภาวะอากาศมาตรฐาน   องศาเซลเซียส 
 T2 = อุณหภูมิอากาศอัดขาออก (Discharge Temperature) 
   ที่สภาวะการตรวจวัด      องศาเซลเซียส 
 

เชน ขอมูลในตัวอยางที่ 2.8.3 
 Q1S = 1,000        ลิตรตอวินาที
 p1S = ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณที่สภาวะอากาศมาตรฐาน  
   IS0 1217 = 1.0      บาร (สัมบูรณ) 
 p2 = กําหนดเทากับ 7  bar(g) = 7 +1.013 =     8.013 บาร (สัมบูรณ) 
 T1S = อุณหภูมิอากาศขาเขาที่สภาวะอากาศมาตรฐาน IS0 1217 
  =  20         องศาเซลเซียส 
 T2 = อุณหภูมิอากาศขาออกจากการตรวจวัดกําหนดให =   35 องศาเซลเซียส 
 Qd = 1000 x (1.0 / 8.013) x [(35 + 273.15) / (20 + 273.15)]  
  = 131.18         ลิตรตอวินาที  
           (ที่ความดัน 7 บาร) 
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2.9 พลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศ 

 กําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศสามารถคํานวณหาไดทั้งในหนวยกิโลวัตต (kW)  

2.9.1 กําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศในหนวย kW  
             สามารถหาไดจากสมการ 
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ตารางที่ 2.9-1 คาประสิทธิภาพไอเซนทรอปค และคาประสิทธิภาพมอเตอร 

จํานวนขั้น 
การอัดอากาศ 

isenη  Mη  

1 0.70 0.93 
2 0.80 0.935 

 

 

โดยที่ PPP คือ กําลังไฟฟาขาเขารวม (Package Power Input)                         กิโลวัตต 

 Q1 คือ อัตราไหลของอากาศดานขาเขา                                       ลิตรตอวินาที 

 p1 คือ ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณ                                                   บาร  

 p2 คือ ความดันอากาศขาออกสัมบูรณ                                                  บาร 

  = ความดันขาออก (เกจ) + ความดันบรรยากาศ (1atm) 

  = ความดันขาออก (เกจ) + 1.013 ,  บาร 

 k คือ อัตราสวนความรอนจําเพาะตามกระบวนการอัดอากาศไอเซนทรอปค 
= 1.4 

 i คือ จํานวนขั้นตอนการอัดอากาศ 

 η isen คือ ประสิทธิภาพการอัดอากาศแบบไอเซนทรอปค 

 η M คือ ประสิทธิภาพมอเตอร 
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ตัวอยางที่ 2.9-1  การคํานวณหากําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศแบบสกร ู

 

การคํานวณหากําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศแบบสกรู ที่สภาวะการทํางาน ดังนี้ 

จํานวนขั้นตอนการอัดอากาศ   :  1   ขั้น  
อัตราการไหลของอากาศดานขาเขา  :  100   ลิตรตอวินาที 
ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณ   :  1.0   บาร (สัมบูรณ) 
ความดันอากาศขาออก (เกจ)   :  7   บาร (เกจ) 
ความดันอากาศขาออกสัมบูรณ :  7+1.013  บาร (สัมบูรณ) 

  :  8.013   บาร (สัมบูรณ) 
ประสิทธิภาพไอเซนทรอปค   :  70  เปอรเซ็นต 
ประสิทธิภาพมอเตอร    :  93  เปอรเซ็นต 
 

 ดังนั้นจากสมการ 2.9.1 ไดวา 

93.07.0
0.11

0.1
013.17

10
0.1100

)14.1(
)4.11( )4.11(

)14.1(

x
xxP

x

PP ⋅
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅⋅
−

=

−

 

   = 3.5 x 10 x 0.8123 x 1.536   กิโลวัตต 
   = 43.67      กิโลวัตต 

                 
 

 จากรูปที่ 2.9-1 แสดงกําลังไฟฟาทางทฤษฎีซึ่งคํานวณจากการกําหนด ให Isentropic 
Index ของการอัดอากาศ ที่ 1 ขั้น และ 2 ขั้น มีการอัดเปน 1.4 โดยไมรวมประสิทธิภาพ ηM 
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 บทที่ 2 ความรูพื้นฐานของอากาศอัดและการนําไปใชประโยชน  

 

 
 

รูปที ่2.9-1 เสนโคงแสดงกําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศและความดันดานขาออก 

 
• เสนการทํางานนี้แสดงโดย Quadratic curve 
• จุดทํางานคือจุดตัด A ของเสนโคง Resistance curve (0 - m) และเสนโคงการทํางาน 

(ความดันกับปริมาตรกาซ) 
• ปรากฏการณ Surging จะเกิดการเตนอยางรุนแรง การสั่นของการไหลของกาซ เมื่อ

อัตราการไหลของอากาศลดลงกับชวงที่เพิ่มขึ้นของความดันกับเสนโคง Gas volume  
 

 
 

รูปที่ 2.9-2 กราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ 

 
 

Su
rgi

ng
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รูปที่ 2.9-3 เสนโคงแสดงกําลังงานของเครือ่งอัดอากาศและความดันดานขาออก 
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 บทที่ 2 ความรูพื้นฐานของอากาศอัดและการนําไปใชประโยชน  

2.10 คุณภาพอากาศอัด 

ลักษณะการใชอากาศอัดมีความหลากหลาย มีความตองการสภาพอากาศอัดที่แตกตางกัน ดังนั้นจึง
มีการจําแนกคุณภาพอากาศอัดดังตารางที่ 2.10-1 

ตารางที่ 2.10-1   การจําแนกชั้นคุณภาพอากาศตามมาตรฐาน ISO/DIS 8573.1 

ชั้น
คุณภาพ 

ขนาดฝุน 
 

(ไมครอน) 

ความเขมขน 
ของฝุน 

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

จุดน้ําคาง 
ที่ความดัน 7 บาร 

องศาเซลเซียล (ppm) 

น้ํามัน 
(รวมไอน้ํามัน) 

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
1 0.1 0.1 -70 (0.3) 0.01 
2 1 1 -40 (16) 0.1 
3 5 5 -20 (128) 1 
4 15 8 +3 (940) 5 
5 40 10 +7 (1240) 25 
6   +10 (1500) N/A 
7   No spec N/A 

 
ตารางที่ 2.10-2 คุณภาพของอากาศอัดสําหรับใชงานทั่วๆ ไป 

ชั้นคุณภาพอากาศ 
การใชงาน 

น้ํามัน ฝุน น้ํา 
เครื่องกวนใชอากาศอัด 3 5 3 
แบริ่งอากาศอัด 2 2 3 
ใชอากาศวัดขนาด 2 3 3 
มอเตอรขับดวยอากาศอัด 4 4 5 
เครื่องทําอิฐและแกว 4 4 5 
ทําความสะอาดชิ้นสวนเครื่องจักร 4 4 4 
การกอสราง 4 5 5 
การลําเลียง ชิ้นงานเปนเม็ด 3 4 3 
การลําเลียง ชิ้นงานเปนผง 2 3 2 
งานไฮดรอลคิ, วงจรกําลัง 4 4 4 
งานไฮดรอลคิ, หัวอาน 2 2 2 
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ตารางที่ 2.10-2 คุณภาพของอากาศอัดสําหรับใชงานทั่วๆ ไป 

ชั้นคุณภาพอากาศ 
การใชงาน 

น้ํามัน ฝุน น้ํา 
เครื่องจักรงานหลอ 4  4 5 
อาหารและเครือ่งดื่ม 2 3 1 
เครื่องมือใชอากาศอัด, ที่ควบคุมดวยมือ 4 5 5 
เครื่องมือกล 4 3 5 
งานเหมืองแร 4 5 5 
การผลิตอุปกรณไมโคร-อิเล็กทรอนิกส 1 1 1 
เครื่องจักรบรรจุและสิ่งทอ 4 3 3 
กระบวนการฟลมถายภาพ 1 1 1 
กระบอกนิวเมติก 3 3 5 
เครื่องมือนิวเมติก 4 4 4 
อุปกรณควบคุมการกระบวนการผลิต 2 2 3 
การพนสี 3 3 3 
การเปาทราย - 3 3 
เครื่องเชือ่ม 4 4 5 
อากาศที่ใชในโรงซอมทั่วๆ ไป 4 4 5 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ บทที่ 33    
เทคโนโลยีสวนประกอบ
อุปกรณระบบอากาศอัด      
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 บทที่ 3 เทคโนโลยีสวนประกอบอุปกรณระบบอากาศอดั  

บทที่  3 
เทคโนโลยีสวนประกอบอปุกรณระบบอากาศอัด 

 
3.1 เครื่องทําอากาศอัดแหง (Compressed Air Dryer Technology)  
 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความจําเปนตองใชอากาศ
อัดทั้งนั้น โดยทั่วไปแลวการผลิตอากาศอัดตองมีความแหง ปราศจากน้ํามัน และตองสะอาด เพื่อปองกันการ
หยุดเครื่องอัดอากาศจากการเสียหายของระบบอากาศอัดผลิตจากเครื่องอัดอากาศ โดยใชการอัดตัวของ
อากาศในบรรยากาศ ซึ่งประกอบดวยสิ่งเจือปนตาง ๆ ฝุนละออง (ประมาณ 140 หนึ่งสวนในลานสวนตอ
ลูกบาศกเมตรของอากาศในบรรยากาศ) และน้ําจากไอน้ําในอากาศ ซึ่งสามารถกลั่นตัวไดหลังถูกอัดโดย
เครื่องอัดอากาศ 
 เปอรเซ็นตการควบแนนหรือกลั่นตัวของอากาศอัด จะมีผลตอการกัดกรอนของอุปกรณและชิ้นสวน
ในระบบอัดอากาศ ตัวอยางเชน เครื่องอัดอากาศขนาด 37 กิโลวัตต มีอัตราการอัดอากาศ 6,000 ลิตรตอ
นาที (212 ลูกบาศกฟุตตอนาที) ความดันอากาศอัด 7 บาร อากาศกอนถูกอัดมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ 70 เปอรเซ็นต จะทําใหเกิดไอน้ํา 5.4 ลิตรตอชั่วโมง และหลังจากอากาศอัดถูกสงไปใน
ระบบทอลม จะเกิดการควบแนนเปนหยดน้ําขนาดเล็ก การใชอาฟเตอรคูลเลอร (After cooler) อุปกรณแยก
น้ําและการระบายน้ําสามารถชวยลดการกลั่นตัวของน้ําไดประมาณ 70 เปอรเซ็นต 
 อุณหภูมิที่ตํ่ากวาอุณหภูมิจุดน้ําคาง (Dew point) จะทําใหมีปริมาณน้ําจากการควบแนนมากขึ้น 
โดยทั่วไปอุณหภูมิน้ําคางจะมีคาต่ํากวาอุณหภูมิบรรยากาศเล็กนอย 
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รูปที่ 3.1-1 กระบวนการทําอากาศแหง 
 

ความดันจุดน้ําคาง (Pressure Dew Point: PPP) ใชสําหรับพิจารณาปริมาณน้ําในอากาศอัด ดังนั้น
การเลือกเครื่องทําอากาศอัดแหงควรพิจารณาจากความดันและอุณหภูมิจุดน้ําคาง โดยทั่วไปแลวมี 4 วิธี
สําหรับการแยกน้ําออกจากอากาศอัด คือ 

1) การหลอเย็น (Cooling) 
2) Over Compression 
3) การดูดกลืน (absorption) 
4) การดูดกลืนโดยของแข็ง (adsorption) 
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 บทที่ 3 เทคโนโลยีสวนประกอบอุปกรณระบบอากาศอดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-2 ความสัมพันธระหวางจุดน้ําคางและอากาศอัด 
 
 

ปริมาณน้ําระบบอากาศอัดในระบบทอสงลมจะสงผลใหเกิดสนิม ตะกรัน ดังนั้นระบบอัดอากาศ
จําเปนตองติดต้ังเครื่องทําอากาศแหง เพื่อลดปริมาณน้ําและปองกันการเกิดน้ําในระบบทอสงลม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบอัดอากาศ ตารางที่ 3.1-1 และตารางที่ 3.1-2 แสดงอุณหภูมิน้ําคางและ
ปริมาณไอน้ําในอากาศ รวมถึงความสิ้นเปลืองพลังงานของเครื่องทําอากาศแหง 

 
ตารางที่ 3.1-1 ปริมาณน้ําในอากาศ 

Dew Point at Atmospheric Pressure 
(องศาเซลเซียส) 

Moisture Content, 
(หนึ่งสวนในลานสวน) 

0 
-5 
-10 
-20 
-30 
-40 
-60 

3,800 
2,500 
1,600 
685 
234 
80 
6.5 
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ตารางที่ 3.1-2 ความดันน้ําคางและความสิ้นเปลืองพลังงานเครื่องทําอากาศแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.1 ประเภทเครื่องทําอากาศแหง 

1)  เครื่องทําอากาศแหงดวยสารทําความเยน็ (Refrigeration Dryer) 
 โดยปกติแลวเครื่องระบายความรอนไมสามารถกําจัดความชื้นหรือไอน้ําออกไดหมด 
ซึ่งจะกําจัดไดประมาณ 70–80 เปอรเซ็นตเทานั้น น้ําที่เหลือจะปนมากับอากาศอัด จึงตองใชอุปกรณที่ทําให
ลมปราศจากความชื้นหรือไอน้ําอีกครั้ง ดวยเครื่องทําอากาศแหง 
  เครื่องทําอากาศแหงดวยสารทําความเย็น มีหลักการทํางานอากาศอัดไหลเขาเครื่อง
แลก-เปลี่ยนความรอนแบบอากาศกับอากาศ (Air to Air Heat Exchanger) ทําใหอากาศอัดที่ออกจากเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนมีอุณหภูมิตํ่าลงอากาศไหลผานอิวาพอเรเตอรจะมีอุณหภูมิสูงกวาจุดน้ําคางประมาณ 
2-10 องศาเซลเซียส ขึ้นอยูกับจุดแข็งตัว (Freezing point) ของน้ํา น้ําที่เกิดจากการควบแนนจะถูกระบาย
ออกจากเครื่องทําอากาศแหงแบบอัตโนมัติ 

 
รูปที่ 3.1-3 เครื่องทําอากาศแหงดวยสารทําความเย็น 
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 บทที่ 3 เทคโนโลยีสวนประกอบอุปกรณระบบอากาศอดั  

  เครื่องทําอากาศแหงดวยสารทําความเย็น สามารถแบงแยกออกได 2 ประเภท คือ 
 1.1)  แบบ Non – cycling Refrigerated Dryer   
  เครื่องทําอากาศแหงลักษณะนี้มีหลักการทํางาน คือ คอมเพรสเซอรของระบบทํา
ความเย็นจะทํางานตอเนื่องตลอดเวลา ไมมีการหยุดการทํางาน อากาศอัดที่มีอุณหภูมิสูงจะไหลเขาดานหนึ่ง
ของอิวาพอเรเตอรที่ความดันตํ่า และสารทําความเย็นเหลว (Liquid refrigerant) จะไหลเขาอีกดานหนึ่งของอิ
วาพอเรเตอร ดังรูปที่ 3.1-4 
 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1-4 เครื่องทําอากาศแหงแบบ Non-Cycling Refrigerated 
 

 1.2) แบบ Cycling Refrigerated Dryer  
  เครื่องทําอากาศแหงชนิดนี้ใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเปนอุปกรณสําหรับลด
อุณหภูมิของอากาศอัด ซึ่งสามารถใชสารตัวกลางประเภททราย (Sand) โลหะ (Metal) หรือของไหล (Fluid) 
ซิลเลอรอากาศ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน และอิวาบอเรเตอรถูกติดต้ังภายในถังระบบทําความเย็นจะดึง
ความรอนจากสารตัวกลางที่แลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศอัดและเมื่ออุณหภูมิของซิลเลอรไดตามที่ตองการ
ระบบทําความเย็นจะหยุดการทํางาน ซึ่งระบบนี้สามารถประหยัดพลังงานของคอมเพรสเซอรได 50 
เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับระบบ Non-cycling Refrigerated 

 
รูปที่ 3.1-5 เครื่องทําอากาศแหงแบบ Cycling Refrigerated 
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รูปที่ 3.1-6 Refrigerant Air Dryer 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.1-7 โครงสรางภายในของ Air Dryer 
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รูปที่ 3.1-8 ไดอะแกรมการทาํงานภายในของ Refrigerant Air Dryer 
 

1 เครื่องอัดน้ํายาทําความเย็น  
2 รังผึ้งระบายความรอนดวยอากาศ (Air cooled Condenser) 
3  พัดลมระบายอากาศ 
4  ถังพักน้ํายาที่เปนของเหลว 
5  วาลวลดแรงดันน้ํายา (Expansion valve) 
6 หองระบายอากาศอัดรอนขาเขากับอากาศอัดเย็นขาออก 
7  หองระเหยน้ํายา (Evaporator) 
8 ถังกลมใหอากาศหมุนภายในถังเพื่อแยกหยดน้ําออกจากอากาศอัด 
9 แผงควบคุมเครื่อง ปุมกด เดนิ/หยุดเครื่อง 

 สารดูดความชื้นของน้ํายา 
  วาลวลัดผาน (By pass valve) 
 วาลวทิ้งน้ําอัตโนมัติ 
  สวิทซตัดหยุดเมื่อแรงอัดน้ํายาสูงหรือตํ่าไป (Hi-Low Switch) 
  สวิทซอุณหภูมิตัดหยุดเมื่ออุณหภูมิตํ่าไป  

 
 2)   เครื่องทําอากาศแหงแบบ Over-compression 

   กระบวนการอัดอากาศแบบ Over-compression เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําใหอากาศ
อัดแหงได อากาศถูกอัดครั้งแรกดวยความดันสูงกวาความดันใชงาน ซึ่งทําใหการรวมตัวกันของไอน้ําใน
อากาศเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่ออากาศเย็นลงไอน้ําจะควบแนนและถูกแยกตัวออกมาจากอากาศอัด อยางไรก็ตาม
สามารถใชไดกับระบบที่มีอัตราการไหลของอากาศอัดตํ่า ขณะที่มีการสิ้นเปลืองพลังงานสูง 

11 

12 

13 

14 



 3-8 

คูมือการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับเครื่องอัดอากาศ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

 

   3)  เครื่องทําอากาศแหงแบบดูดกลืน (Absorption Drying) 
   การทําอากาศแหงดวยการดูดกลืน (Absorption Drying) ดังรูปที่ 3.1-9 และ รูปที่ 3.1-
10 ซึ่งเปนกระบวนการทางเคมี ไอน้ําถูกดูกลืนโดยวัสดุดูดกลืนที่บรรจุอยูภายในภาชนะไอน้ําหรือความชื้น
ของอากาศจะสัมผัสกับวัสดุเหลานี้ทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี และรวมตัวกันเปนสารละลายแลวตกลงมาดานลาง
ของภาชนะ อากาศอัดที่แหงแลงจะผานออกไปในระบบทอสงลม น้ําจะถูกระบายออกดานลางของเครื่องทํา
อากาศแหง โดยทั่วไปแลววิธีนี้ไมคอยนิยมใช เนื่องจากสิ้นเปลืองสารดูดความชื้น 

 
รูปที่ 3.1-9 เครื่องทําอากาศแหงแบบดูดกลืน 

 

 
รูปที่ 3.1-10 เครื่องทําอากาศแหงแบบ Adsorption drying 
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  4)   เครื่องทําอากาศแหงแบบ Adsorption drying 
   การทําใหอากาศแหงโดยใชมวลสารหรือวัสดุที่มีพื้นผิวเปนรูพรุน ซึ่งกรรมวิธีแบบนี้จะ
ใชวัสดุที่มีพื้นผิวเปนรูพรุนจํานวนมากในการดูดความชื้นหรือไอน้ําในอากาศอัด (Adsorption process) ดัง
รูปที่ 3.1-11 และ รูปที่ 3.1-12 โดยหลักการของฟสิกส รูพรุนเหลานี้จะสะสมปริมาณไอน้ํา ทําใหไอน้ําเหลานี้
จับตัวกันเปนหยดน้ํา วัสดุที่ดูดความชื้นนี้สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก โดยการนําวัสดุที่มีความชื้นอิ่มตัว
หรือเสื่อมสภาพแลวไปผานกรรมวิธีคายความชื้น การทําอากาศแหงดวยวัสดุที่มีพื้นผิวเปนรูพรุนสําหรับ
เครื่องอัดอากาศแบบสกรู จะใชความรอนจากเครื่องอัดอากาศในการคายความรอนของวัสดุดูดความชื้น 
(Regenerate the desiccant) เครื่องทําอากาศแหงลักษณะนี้โดยทั่วไปจะติดต้ังบนครีบที่หมุนได เพื่อดูด
ความชื้นหรือไอน้ําจากอากาศอัดและคายความรอนหรือไอน้ําดวยความรอนจากเครื่องอัดอากาศ (130-200  
องศาเซลเซียส) โดยทั่วไปใช Silica gel Activated Alumina และ Molecular Sieve 
 

 
 

รูปที่ 3.1-11 กระบวนการทําอากาศแหง Adsorption drying 
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         - Silica gel เปนวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับความชื้นและไอน้ําไดดี 
         - Activated Alumina เปนวัสดุที่เกิดจากสารประกอบระหวางอลูมิเนียมและซลิิกอน มคีวามสามารถ
ในการดูดซับความชื้นและไอน้ําไดดี  
         - Molecular Sieve เปนวัสดุที่ผลิตจาก Zeolites สามารถคายความชื้นหรือไอน้ําไดดี 

 

 
  

รูปที่  3.1-12 กระบวนการทําอากาศแหงดวย Adsorption drying 
 
 
 

3.1.2 การเลือกเครือ่งทําอากาศแหง (Select a Compressed Air Dryer)   
   1)  ปริมาณและคุณภาพความแหงของอากาศอัด  
    ตองพิจารณาความสามารถของเครื่องทําอากาศแหงที่เหมาะสมกับปริมาณอากาศอัดที่
ตองใชงาน และสามารถลดความชื้นหรือไอน้ําอากาศอัดไดโดยไมเหลือความชื้นหรือไอน้ําที่อาจทําใหเกิดการ
ควบแนนในระบบทอสงลมได สําหรับเครื่องอัดอากาศที่ไมมีระบบหลอเย็น อากาศที่ออกจากเครื่องอัดอากาศ
มีอุณหภูมิระหวาง 82-176°C และเครื่องอัดอากาศที่ติดต้ังระบบหลอเย็น อุณหภูมิของอากาศจะลดลง
ประมาณ 10°C จากอุณหภูมิสิ่งแวดลอม 
  2)   วิเคราะหอุปกรณในระบบอัดอากาศ 
    2.1) เครื่องอัดอากาศ  
     ตรวจสอบขอมูลทางเทคนิคของเครื่องอัดอากาศจากบริษัทผูผลิต ความสามารถ
ของเครื่องอัดอากาศ SCFM ที่ความดัน 100 PSIG ควรมีคาอยูประมาณ 4-5 SCFMตอแรงมาและขอมูลอื่น  
     -  บริษัทผูผลิตเครื่องอัดอากาศ 
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     -  ชนิดเครื่องอดัอากาศ 
     -  Cut – in pressure 
     -  Cut – out pressure 
     -  ระบบหลอเย็น (ระบายความรอน) 
     -  อุณหภูมิอากาศออกจากเครื่องอัดอากาศ 
    2.2) After cooler 
     -  สามารถในการลดอุณหภูมิของอากาศอัด 
     -  ตําแหนงการติดต้ัง ดานนอกหรือดานในอาคาร 
     -  ชวงอุณหภูมิตํ่าสุด และสูงสุดของอากาศบริเวณติดต้ัง 
     -  อุณหภูมิของน้ําระบายความรอน  
    2.3) ถังลม 
     -  ความสูงและขนาดเสนผาศูนยกลางถังลมที่ตองการ 
     -  ตําแหนงการติดต้ังถังลม 
     -  อุณหภูมิตํ่าสุดและสูงสุดของอากาศบริเวณติดต้ังถังลม 
    2.4) อุณหภูมิบริเวณพื้นที่ติดต้ังเครื่องอัดอากาศและอุปกรณประกอบ 
     -  อุณหภูมิภายใน (Indoors) หรอืภายนอก (Outdoors) 
     -  พื้นที่ปรับอากาศ ซึ่งมีผลตอการควบแนนของน้ําอากาศอัดที่ติดต้ังระบบทอสง    

ลม ผานพื้นทีป่รับอากาศ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3-12 

คูมือการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับเครื่องอัดอากาศ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

 

3.2 อาฟเตอรคูลเลอร (After cooler) 
 อาฟเตอรคูลเลอร เปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน เพื่อระบายความรอนใหกับอากาศอัดที่มาจาก
เครื่องอัดอากาศ โดยทั่วไปใชน้ําในการแลกเปลี่ยนความรอน เพื่อปองกันการควบแนนหรือกลั่นตัวของน้ําใน
ระบบทอสงลม น้ําหรืออากาศเย็นภายในอุปกรณแยกน้ําจะถูกระบายออกจากระบบโดยอัตโนมัติ น้ําที่เกิด
จากการควบแนนประมาณ 70–80 เปอรเซ็นต เกิดขึ้นในอุปกรณแยกน้ําภายในอาฟเตอรคูลเลอร ซึ่งอุณหภูมิ
ของอากาศที่ออกจากอาฟเตอรคูลเลอร จะมีคามากกวาอุณหภูมิทั่วไปประมาณ 10 องศาเซลเซียส หรือ
ขึ้นอยูกับการปรับต้ัง และชนิดของอาฟเตอรคูลเลอร ดังรูปที่ 3.2-1  

 
 

 

 
 

รูปที่ 3.2-1 อุปกรณในระบบ After cooler 
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3.3 ตัวกรองอากาศอัด (Compressed Air Filters) 
 โดยทั่วไปแลวอากาศในบรรยากาศประกอบดวยสารประกอบจําพวกไฮโดรคารบอน และฝุนละออง  
ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองติดต้ังอุปกรณในกรองสิ่งตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งขนาดฝุนละอองมีขนาดใหญกวา 1 
ไมครอน จะถูกดักไวและฝุนที่มีขนาดระหวาง 0.1–1 ไมครอน จะถูกดักโดย Filter ซึ่งมีลักษณะเปนเสนใยดัง
รูปที่ 3.3-1  
 

 

 

รูปที่ 3.3-1   ลักษณะการกรองอากาศอัด 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3-2 แผนภาพขนาดฝุนละอองในอากาศ 



 3-14 

คูมือการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับเครื่องอัดอากาศ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

 

  3.3.1 ประเภทตัวกรองอากาศ 
   1) Particulate Filter  
    อากาศที่มีความชื้นและสกปรกจะถูกสงเขาไปในกรอง โดยผานชุดใบกังหัน ซึ่งจะทํา
การแยกของเหลวและฝุนละอองออกจากอากาศอัด ดังรูปที่ 3.3-3 
 
 

 
รูปที่ 3.3-3 ตัวกรองแบบ Particulate 

 
 

   2) Coalescing Filter Coil removal   
    กรองลักษณะนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะในการนําฝุนละอองออกจากอากาศอัด ชิ้นสวน
ของกรองออกแบบจากเสนใยขนาดเล็กมาก ทําใหมีประสิทธิภาพสูงและมีความดันตกนอยมาก โดยที่อากาศ
อัดจะไหลผานชั้นในสุด ซึ่งเปนการกรองขั้นตน ชิ้นสวนที่มีขนาดใหญจะถูกดักไวในบริเวณนี้ สวนชิ้นสวน
ของฝุนที่มีขนาดละเอียดรวมถึงความชื้นและไอน้ํามันหลอลื่นจะถูกดักโดยชุดกรอง ทําจากเสนใยละเอียด 
“Wet-band” เพื่อแยกน้ําและความชื้นออกจากอากาศอัด และระบายออกโดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 3.3-4 
   3) Oil Vapor Filter  
    คารบอนจะชวยใหสามารถแยกไอน้ํามันและน้ํามันหลอลื่นออกจากอากาศอัดไดเปน
อยางดี ซึ่งมีปริมาณน้ํามันหลอลื่นคงเหลือหลังจากผานการกรองลักษณะที่สูงสุดไมเกิน 0.003 ppm ที่ความ
ดัน 6.9 บาร อุณหภูมิ 21°C ดังรูปที่ 3.3-5 
 
 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
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รูปที่ 3.3-4 ตัวกรองแบบ Coalescing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3-5 ตัวกรองแบบ Oil Vapor Filler 
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รูปที่ 3.3-6 ชุดกรองอากาศ-ชดุปรับแรงดัน-ชุดปอนน้ํามันหลอลื่น 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

รูปที่ 3.3-7 ชุดกรองที่มีแถบสเีขียว/แดง แจงใหเปลี่ยนไสกรอง 
 
 
 
 
 

ชุดกรอง

ชุดเติมน้ํามัน 

ปุมปรับแรงดัน หมุนตามเข็มนาฬิกา
จะลดแรงดันขาออก หมุนทวนเข็ม
นาฬิกาจะเพิ่มแรงดันขาออก 
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รูปที่ 3.3-8 กราฟแสดงความดันตกของกรอง ชุดปรับแรงดนั และระบบหลอลื่น 
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3.4 ถังเก็บอากาศ (Air Tank/ Air Receiver Tank) 
3.4.1 หนาที่ถังเก็บอากาศ 

ในสมัยแรกเริ่มใชเครื่องอัดอากาศ ถังเก็บอากาศมีหนาที่ชวยกักเก็บอากาศอัด และใชใน
การทําใหอากาศอัดที่มีแรงดันสูงเมื่อเกิดการอัดและต่ําลงเมื่อเกิดการดูด (Pulsation) ใหมีความดันสม่ําเสมอ
เหมาะสมในการใชงาน แตปจจุบันมีการใชประโยชนในเรื่องเพิ่มเติมดังนี้ 

1) การใหเครื่องเดิน-และหยุดยาวออกไปเพื่อปองกันมอเตอรเดิน-และหยุดถี่เกินไปอัน
อาจทําใหมอเตอรไหมเสียหายได โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีการใชเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ถังเก็บ
อากาศนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งเพราะมีการกระเพื่อมของอากาศอัดคอนขางมาก รวมทั้งเครื่องอัดอากาศ
แบบสกรูและโรตารี่เวน  

2) ใชสํารองอากาศไวใหเครื่องจักรที่ใชอากาศอัดครั้งละมากๆและปองกันมิใหแรงดันใน
ระบบตก เมื่อมีการใชอากาศปริมาณมากๆในแตละครั้ง 

3) ชวยระบายความรอนอากาศอัด แลวทําใหอากาศภายในถังเย็นลงเนื่องจากถังลมมี
พื้นผิวคอนขางมาก เปนการนําเอาน้ําและน้ํามันที่กลั่นตัวเดรนออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.4-1 ถังลม 
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3.4.2 การหาขนาดถังเก็บอากาศ   
การหาขนาดของเก็บอากาศมีวิธีการหลายแบบ ในคูมือเลมนี้แนะนําการคิดเฉพาะดังนี้ 
1)  เพื่อปองกันปญหาแรงดันกระเพื่อมของเครื่องแบบลูกสูบ ในยานแรงดันถึง 10 บาร ให

ใชถังขนาด 1/10 ของอากาศอิสระลิตรตอนาที เชน เครื่องขนาด 1,000 ลิตรตอนาที ใชถังขนาดเล็กสุด 100 ลิตร 
2)  เพื่อปองกันปญหาเครื่องหยุด–เดินถี่เกินคุณสมบัติกําหนดของมอเตอรเพื่อมิให

มอเตอรมีปญหามอเตอรไหม  
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เมื่อ  V     =  ขนาดถัง เปนลกูบาศกเมตร 

N     =  จํานวนครั้งที่มอเตอรหยุด-เดินใน 1 ชั่วโมง 
 7.5  กิโลวัตต ไมควรเกิน  10  ครั้งตอชั่วโมง 
 37  กิโลวัตต  ไมควรเกิน   5  ครั้งตอชั่วโมง 
 75  กิโลวัตต  ไมควรเกิน 2-3  ครั้งตอชั่วโมง  
Pmax  =  ความดันเกจสูงสุด (บาร) ที่เครื่องอัดอากาศตั้งปรับไวเพื่อหยุดเครื่อง 
Pmin  =  ความดันเกจต่ําสุด (บาร) ที่เครื่องใชอากาศอัดจะทํางานไดตามปกติ และเครื่องอัด

อากาศจะเริ่มทํางาน 
Patm  =  ความดันบรรยากาศ 1  atm  = 1.013 บาร (สัมบูรณ) 
P1  =  ความดันอากาสขาเขาสัมบูรณ  = 1.013 บาร (สัมบูรณ) 
Qcons =  ปริมาณอากาศอัดที่ตองการใชงาน (ลูกบาศกเมตรตอนาที) 
QFAD =  ปริมาณอากาศอัดที่เครื่องอัดอากาศผลิตได (ลูกบาศกเมตรตอนาที) 
 
ถาไมสามารถหา QFAD จากแคตตาลอกจากผูผลิตไดใหใชตัวเลขจาก CAGI โดยประมาณ 

คือ 4 ลูกบาศกฟุตตอนาทีตอแรงมา หรือ 152 ลิตรตอนาทีตอกิโลวัตต หรือ 0.152 ลกูบาศกเมตรตอนาทีตอ
กิโลวัตต หรือ 0.40 กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที 

สําหรับ การหา Qcons นั้นใหทําการเดินเครื่องแลวจับเวลาที่เครื่องนั้นรับภาระ (On Load) 
เปนนาที หรือวินาทีจะไดเวลา TOnLoad แลวจับเวลาที่เครื่องนั้นปลดภาระ (Unload) ซึ่งจะปลดภาระโดยเครื่อง
ยังเดินอยูแตไมทําการอัดอากาศหรือเครื่องหยุดไปเลย เวลาเปนนาทีหรือวินาที และจะไดเวลาเทากับ   
TUnload ฉะนั้นตลอดเวลาที่เครื่องรับภาระและรวมเวลาที่เครื่องปลดภาระ อากาศอัดที่ใชงานจะไดจากการอัด
อากาศเมื่อเครื่องรับภาระเทานั้น ซึ่งจะหาไดจากสูตร 

 

( ) FAD
UnLoadOnLoad

OnLoad
cons Q
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+

=∴      (3.4.2) 
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  3) เพื่อปองกันปญหาที่เครื่องใชอากาศอัดปริมาณมากๆ ในชวงสั้นๆ ถาไมมีถังขนาดเพียงพอ
สะสมอากาศอัดไวรับสถานการณชวงนั้นอากาศในระบบความดันจะลดลงกะทันหัน อาจทําใหบางเครื่องจักร
หยุดถามีสวิทซความดันตํ่าตัดหยุดเพื่อปองกันมิใหเสียหายกับผลผลิตหรือเครื่องจักร 
 

กรณีนี้สามารถหาขนาดของถงัไดจากสมการ 
 

( )TQQ
PP

P
V plycons

Atm ×−
−

= sup
minmax

   (3.4.3) 

 
 

เมื่อ  V       =  ปริมาตรของถงัเก็บอากาศ (ลูกบาศกเมตร) 
Pmax     =  ความดันอากาศอัดสูงสุดที่เครื่องอัดอากาศอัดได (บาร) 
Pmin        = ความดันตํ่าสุดที่เครื่องใชอากาศอัดยังสามารถทํางานไดและเครื่อง 

อัดอากาศตองเริ่มทํางาน  
Patm      =  ความดันบรรยากาศสัมบูรณ 1.013 บาร 
Qcons       =  ปริมาตรอากาศอัดที่เครื่องใชอากาศอัดตองการมากในชวงสั้นๆ                   

(ลูกบาศกเมตรตอนาที) 
QSupply     =  ปริมาตรอากาศอัดที่ไหลเขาถังในขณะใชอากาศอัดมากในชวง 

สั้นๆ (ลูกบาศกเมตรตอนาที ซึ่งในสูตรมแีตในความจริงจะหาคานี้ไมได  
ดังนั้น ใหคิดวาไมมีอากาศเขาถังในขณะนั้นเทากับศูนย) 

T          = เวลาที่อากาศไหลเขาถังในขณะใชอากาศมากๆ (นาที) 

 

ตารางที่ 3.4-1 ขนาดถังอากาศอัดกับแรงมา และอัตราการไหลของอากาศอัด 
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3.5 ทอสงจายอากาศอัด 
3.5.1 การเลือกขนาดทอสงจายอากาศอัดและการติดต้ังใชงาน 

                ทอหลัก (Main Pipe) 
          การตอทอหลักอาจตอเปนแบบทอประทานเดี่ยว หรือตอเปนแบบวงแหวนก็ได ซึ่งการ
ตอแบบทอประทานเดี่ยวนิยมใชสําหรับสงจายอากาศอัดในระยะใกลๆ หากตอในระยะที่ไกลออกไปแลวจะทํา
ใหเกิดปญหาความดันตกเปนอยางมาก สวนการตอแบบวงแหวนเหมาะกับระบบที่มีขนาดใหญและมีอุปกรณ
ตางๆที่ใชกับระบบอากาศอัดจํานวนมาก ระบบนี้จะชวยลดความเร็วของอากาศอัดและลดการสูญเสียความ
ดัน สวนสาเหตุสําคัญๆ ที่ทําใหเกิดการสูญเสียความดันคือ 
 • แรงเสียดทานระหวางอากาศอัดกับผนังทอ 

• การปรับทิศทางการไหลของอากาศอัด 
• การเปลี่ยนความเร็วของอากาศอัด เนื่องจากการเพิ่มหรือลดขนาดทอ 

     โดยปกติการตอทอหลักสงจายอากาศอัดสามารถทําได 2 วิธี 

      1) การตอทอหลักสงจายอากาศอัดแบบทอเดียว หรือแบบกางปลา  
    แสดงดังรูปที่ 3.5-1 การตอทอหลักลักษณะนี้ เหมาะสําหรับการใชงานที่ระยะทาง

ใกลๆกับเครื่องผลิตอากาศอัด หากตอไปใชงานไกลออกไปเมื่อมีการใชงานพรอมๆกันแลวจะทําใหเกิด
ปญหาเรื่องความดันอากาศอัดตก เครื่องจักรไมสามารถทํางานได โรงงานทั่วๆไปนิยมตอทอหลักในลักษณะ
นี้ เนื่องจากการลงทุนนอยประหยัดคาใชจาย 

 

 
 

รูปที่ 3.5-1 ลักษณะการตอทอหลักแบบทอเดี่ยว 
 
   2) การตอทอหลักสงจายอากาศอัดเปนแบบวงแหวน  
    แสดงดังรูปที่ 3.5-2 การตอทอหลักลักษณะนี้เหมาะสมกับทุกระบบที่มีการใช
อากาศอัดปริมาณมากๆ เครื่องจักรหลายๆ ชุด เพราะการตอทอหลักแบบนี้จะชวยลดปญหาเรื่องของความ
ดันสูญเสียตกไดมาก ซึ่งการตอทอแบบวงแหวนนั้นความดันของอากาศอัดจะเทากันทุกๆ จุดที่ใชงาน ดังนั้น
จึงไมตองผลิตความดันเผื่อภาระปลายทาง ปจจุบันทางโรงงานไดเริ่มปรับปรุงมาเปนการตอทอหลักแบบนี้
เพิ่มขึ้น ถึงแมการลงทุนจะสูงกวาการตอทอหลักแบบทอเดี่ยวมากก็ตาม เพราะการตอทอหลักแบบนี้ 
สามารถลดการใชพลังงานในระบบอัดอากาศลงไดอยางมาก 
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รูปที่ 3.5-2 ลักษณะการตอทอหลักแบบวงแหวน 
 
 

การประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศโดยการปรับปรุงทอหลัก กลาวคือการออกแบบทอ
ที่ดีนั้นจะชวยลดปญหาของความดันตกทําใหสามารถลดการผลิตความดันที่สูงเกินความตองการของภาระได 
เพราะการผลิตความดันที่สูงยอมทําใหเครื่องอัดอากาศตองใชพลังงานสูงตามไปดวย และความดันที่สูงยอม
สงผลใหมีการรั่วไหลมากกวาความดันที่ตํ่ากวาที่ขนาดรูเทากัน เมื่อทําการปรับปรุงทอหลักแลว ก็ใหพิจารณา
ลดความดันที่เครื่องอัดอากาศลง เพราะการลดความดันในการผลิตอากาศอัดลงทุกๆ 1 barg จะสามารถลด
พลังงานลงไดรอยละ 7 - 11 หรือ 2 psig จะสามารถลดพลังงานลงไดรอยละ 1 สําหรับเครื่องอัดอากาศแบบ
โรตารีเวนและสกรู 

 
 
3.5.2 การออกแบบระบบทอสงจายอากาศอดั 

สําหรับการออกแบบระบบทอสงจายนั้น ใหยึดหลัก 3 ประการ คือ 
              1)  ความดันสูญเสียตํ่าสุด 
              การออกแบบควรใหเกิดการสูญเสียความดันในทอจากเครื่องอัดอากาศถึงจุดใชอากาศ
อัดใหตํ่าที่สุด โดยกําหนดความเร็วอากาศวิ่งในทอประมาณ 6 m/s ถาสั้นๆ อาจสูงถึง 10 m/s การสูญเสีย
ความดันในทอไมควรเกิน 0.1 bar และควรระลึกไวเสมอวาทุกๆ ความดันสูญเสีย 0.1 bar ในระบบอากาศอัด 
7 bar(g) จะทําใหพลังงานเครื่องขับเคลื่อนสิ้นเปลืองไป 0.1/ 7.0 x 100 = 1.43% หรือรอยละ 43 ถาอากาศ
ทั้งหมดถูกสงไปถึงปลายทางที่ใชงาน 
                2)  การรั่ว 

การออกแบบตอใหมีการรั่วในระบบใหนอยที่สุด ทอแบบขันเกลียวใหระมัดระวังการใช
เทป เทฟลอน ใหพันรอบทอตลอดความยาวของเกลียวประมาณ 20 รอบ เวลาเริ่มขันเกลียวเขาหากันให
ปรับทอใหอยูในแนวระนาบเดียวกัน ถาหักมุมเพียงเล็กนอยเกลียวจะกัดเทฟลอนขาดกระจุย เมื่อขันแนน
แลว ระหวางเกลียวจะมีเศษเทฟลอนเล็กนอยซึ่งไมสามารถทําหนาที่ผนึกรอยตอเกลียว ผลก็คือ รั่วนั่นเอง 
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                   3)  ความลาดเอียง 
               ใหติดต้ังทอใหเอียง 25 มิลลิเมตร ตอทอ 6 เมตร เพื่อระบายน้ํากลั่นตัวของอากาศอัด
ถึงแมวาจะมีอุปกรณทําอากาศแหงอยางดีแลว การติดต้ังทอภายในโรงงาน จะติดต้ังได 2 แบบ คือ ระดับสูง 
โดยติดยึดกับเสา แขวนกับขื่อหรือแปร หรือระดับตํ่า วางในคูรางวางทอ อาจรวมกับทอน้ํา ทอไฟฟามักไม
รวมกับระบบอื่น การวางในคูรางความนิยมนอยลงเพราะการขยายทอทําไดลําบาก หารอยรั่วลําบาก เพราะคู
รางมักมีฝาปดที่แข็งแรงและหนัก เพราะตองใหรถเข็น/ รถยกวิ่งผาน ปกติทอสงจายควรจะติดต้ังเปนระบบ
วงจรปด หรือแบบวงแหวนดีกวา แบบปลายดวนหรือแบบทอเดี่ยวเพราะทอวงแหวนอากาศสามารถวิ่งเขาหา
จุดใชงานไดทั้งสองทางทุกจุด ในขณะที่ทอเดี่ยวตองเดินทางเดียว 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.5-3 การตอทอในแนวนอนใหมีมุมลาดเอียง     
   

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.5-4 การแยกทอจายจากทอหลัก 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.5-5 การแยกทอจายจากทอหลักอีกวิธีหนึ่ง 
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รูปที่ 3.5-6 การตอทอหลักงอโคง 90๐ ที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.5-7 การแยกทอจายอากาศอัดจากทอหลักที่ผิดวิธี 
 
 

4)   ทอที่ใชในระบบสงจายอากาศอัด 
- ถาขันเกลียว มักใชทอเหล็กอาบสังกะสี BS 1387 Class M หรือ API Schedule 40 
- ถาทอเชื่อมมักใชทอดํา API Schedule 40 
- ถาเปนระบบอากาศอัดแหงสะอาด (Clean Dry Air) ใชทอทองแดงหรือทอเหล็กกลา

ไมเปนสนิม (Stainless Steel) ในประเทศไทยสามารถหาทอ API หรือ JIS 
Standard ไดงายกวา 

- ถาเปนทอออนจากทอสาขาเขาเครื่องมือที่ไมอยูกับที่ ใชทอยืดหยุน ไนลอน หรือทอ
พลาสติกเพราะมวนเปนขดลากยาวไดเวลาเก็บทอพลาสติกจะหดมวนเก็บเปนขด
เรียบรอย ทอยางเสริมผาใบจะเลิกใชในโรงงาน แตกอสราง เหมือง พนทรายขัดผิว
งานกลางแจงยัง เหมาะอยูเพราะทนตอการลากถูดีกวา 
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3.5.3   การหาขนาดทอ 
 การหาขนาดของทอสําหรับอากาศอัดที่ความเร็ว 6 เมตรตอวินาที สามารถคํานวณหาได
จากสูตรสําเร็จ ดังนี้ 
 

d  = (3,536 Q/CR)1/2                                        (3.5.1) 

  
  
 โดยที่      d  คือ เสนผานศูนยกลางภายในทอ  (มิลลิเมตร) 
               Q  คือ อัตราการไหลของอากาศอัด  (ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง) 

CR คือ อัตราสวนการอัดหรืออัตราสวนระหวางความดันใชงานตอความดันบรรยากาศ 
(Compression Ratio, Pd/Ps) เชน ที่ความดัน 7 บาร (เกจ)  

 จะมีคาอัตราสวนการอัด  (7 + 1.013) / 1.013 = 7.91 
 
 เมื่อไดขนาดประมาณของทอ ระบบทอสงจายจะมีอุปกรณทอมากมายซึ่งความเสียดทาน
ภายในอุปกรณทอจะมีมากกวาทอตรง จึงมีตารางเทียบความเสียดทานอุปกรณตางๆที่ใชงานมีความเสียด
ทานเทาทอตรง เรียกวา ความยาวเทียบเทา (Equivalent Length) และกราฟหาความเสียดทานทอตรงตอ
ความยาวที่ใชงานที่ความดันตางๆ และที่ขนาดทอตางๆ แสดงในตารางที่ 3.5-1 การหาคาความเสียดทาน
นั้นใหตรวจดูระบบทอทั้งวงจรวามีอุปกรณทอชนิดใดบาง ใหทํารายการไวทั้งหมด แลวตรวจจากตาราง
ขางลางนี้วาแตละอุปกรณมีแรงเสียดทานเทียบเทาทอขนาดเดียวกันเปนความยาวของทอตรงเทาใด รวม
ทั้งหมดกับความยาวทอตรงเปนความยาวสุทธิที่สูญเสียความดัน เพื่อหาขนาดทอที่แทจริงเพื่อไมใหระบบ
วงจรทอสูญเสียความดันเกินกวาที่กําหนดไวดังนี้ ใหต้ังความดันที่เครื่องอัดอากาศอัดไดลบออกดวยผลรวม
ระหวางความดันที่เครื่องใชอากาศอัดตองการกับความดันครอมของอุปกรณกรองอากาศทุกตัวบวกความดัน
ครอมของอุปกรณทําอากาศแหงทุกตัว ผลตางนี้คือแรงเสียดทานภายในทอที่จะตองหาขนาดทอที่เหมาะสม
ไมใหความดันสูญเสียเกินผลตางนี้ เพราะเครื่องจักรปลายทางจะทํางานไมปกติ หากเลือกทอขนาดใกลเคียง
ที่สุดแลวยังมีผลตางของความดันเหลืออยูอีกนั่นคือชองทางที่สามารถลดความดันทํางานของเครื่องอัดอากาศ
ใหตํ่าลงเพื่อผลการประหยัดพลังงานตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3-26 

คูมือการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับเครื่องอัดอากาศ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

 

ตารางที่ 3.5-1 คาความเสียดทานของอุปกรณตางๆ ในระบบทอเทียบเทากับทอตรง 

เทียบเทาทอตรง (เมตร) 
เสนผานศูนยกลางภายในของทอ (มิลลิเมตร) อุปกรณในทอ 

15 20 25 40 50 80 100 125 150 200 
วาลวประตูเปดสุด                         
(Fully open gate valve) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 1.0 1.3 1.6 1.9 2.6 

วาลวประตูเปดครึ่งหนึ่ง              
(Half Closed gate valve)  3.2 5 8 10 16 20 25 30 40 

วาลวไดอะแฟรมเปดสุด   
(Fully open diaphragm valve) 0.6 1.0 1.5 2.5 3 4.5 6 8 10  

วาลวตอมุมเปดสุด    
(Fully opened angle valve) 1.5 2.6 4 6 7 12 13 18 22 30 

โกลบวาลวเปดสุด    
(Fully open globe valve) 2.7 4.8 7.5 12 15 24 30 38 45 60 

บอลวาลวโตเต็มทอเปดสุด   
(Fully open full bore ball valve) 

0.5 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 

บอลวาลวลดขนาดลงเปดสุด   (Fully 
open Reduced bore Ball valve) 

3.4 4.9 2.4 2.2 5 2.6 4.1 3.3 12.1 22.3 

วาลวกันยอนบานแกวงเปดสุด      
(Fully opened wing check valve ) 

 1.3 2.0 3.2 4 6.4 8 10 12 16 

ขอโคง ( Bend R= 2D) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 1.0 1.2 1.5 1.8 2.4 
ของอ (Bend R=D) 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.3 1.6 2 2.4 3.2 
ของอมุม 90o (Mitre bend 90o) 0.6 1.0 1.5 2.4 3 4.8 6 7.5 9 12 
สามตาออกตรง (Straight run tree) 0.6 0.3 0.5 0.8 1.0 1.6 2 2.5 3 4 
สามตาออกขาง (Side out let tree)  1.0 1.5 2.4 3 4.8 6 7.5 9 12 
ทอลด (Reducer)  0.3 0.5 0.7 1.0 2 2.5 3.1 3.6 4.8 
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รูปที ่3.5-8 ความสัมพันธระหวาง ขนาดทอ อัตราการไหล และความดันอากาศในหนวย bar 

 

 
รูปที่ 3.5-9 ความสัมพันธระหวาง ขนาดทอ อัตราการไหล และความดันอากาศในหนวย psig 
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รูปที่ 3.5-10 กราฟการหาขนาดทอที่เหมาะสม 

 A: ความยาวทอรวมขอตอ, เมตร 
 B: อัตราการไหลของอากาศอิสระ, ลิตรตอวินาที 
 C และ F: เสนอางอิง 
 D: เสนผานศูนยกลางภายในทอ, มิลลิเมตร 
 E: ความดันใชงาน, บาร (เกจ) 
 G: ความดันตกครอมตามความยาวทอ, บาร (เกจ) 
 
 หากตองการหาขนาดทอที่เหมาะสมเพื่อการสงอากาศอัดที่ความดัน 9 บาร (เกจ) ปริมาตร 
200 ลิตรตอวินาที ความยาวทอเทียบเทา 300 เมตร ความดันสูญเสียรวมไมเกิน 0.045 บาร ก็สามารถทําได
โดยการพิจารณารูปที่ 3.5-10 ดังนี้ ณ จุดที่ 1  ซึ่งมีความดัน 9 บาร (เกจ) บนเสน Working pressure E 
ลากเสนตรงไปตัดเสน Pressure Drop G ณ จุดที่ 2 ที่มีคาความดันสูญเสีย 0.045 บาร ซึ่งเสนตรงนี้จะตัด
กับเสน Reference Line F ที่จุด 3 จากนั้นพิจารณาดานซายมือของกราฟที่เสน Pipe length A ที่จุด 300 
เมตร (จุด 4) ลากเสนไปตัดกับเสน Free Air Flow B ณ จุด 5 ที่อัตราการไหล 200 ลิตรตอวินาที ซึ่งเสนตรง
นี้จะไปตัดเสนอางอิง Reference Line C ที่จุด 6 จากจุดนี้ลากเสนตรงไปยังจุด 3 ที่เสนอางอิงเสน 
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Reference Line F เสนตรงจะตัดเสน Pipe inner diameter D ที่จุด 7 ซึ่งแสดงคาเสนผานศูนยกลางภายใน 
90 มิลลิเมตร ในกรณีที่ไมสามารถหาซื้อไดตามทองตลาด ควรเลือกทอที่มีขนาดใหญกวา ตัวอยางเชน ถา
เลือกทอที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 102.5 มิลลิเมตร ดังนั้นคาความดันสูญเสียจะมีคานอยกวาเดิมซึ่ง
สามารถหาคาไดดังนี้ จากจุด 6 ลากเสนตรงไปตัดเสน Pipe inner diameter D ที่จุด 8 และลากผานไปตัดจุด 9 
บนเสน Reference Line F จากนั้นลากเสนตรงจากจุด 1 ไปตัดเสน Pressure Drop G  ที่จุด 10 ซึ่งสามารถ
อานคาความดันสูญเสียไดประมาณ 0.02 บาร  
 

3.5.4 ความดันสูญเสีย (Pressure drop) 
   ความดันสูญเสียหรือความดันตกครอม ในระบบทอของระบบอากาศอัดสามารถเกิดขึ้นได
เนื่องจากขนาดเสนผานศูนยกลางทอ ขอตอทอ ทอลดขนาด ทอเพิ่มขนาด ของอ ความขรุขระผิวทอดานใน
และความยาวทอ ความดันสูญเสียนี้สามารถหาไดจากรูปที่ 3.5-11   
 

Compressed Air Entering Pressure 5 kgf/cm2 

 
 

รูปที่ 3.5-11 ความสัมพันธระหวางความดันสูญเสีย อัตราการไหลอากาศอัด  
และขนาดเสนผานศูนยกลางของทอ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ บทที่ 44    
การตรวจสอบและ 

การเตรยีมการกอนเดนิเครื่อง
ระบบอากาศอัด 

 
 
 
 
 
 
 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

4-1 

 บทที่ 4 การตรวจสอบและการเตรียมกอนการเดินเครื่องอัดอากาศ 

 

บทที่  4 
การตรวจสอบและการเตรยีมการกอนเดินเคร่ืองระบบอัดอากาศ 

 
4.1 การตรวจสอบและการเตรียมการกอนการเดินเคร่ืองอัดอากาศ  

ในการตรวจสอบและการเตรียมการกอนเดินเครื่องระบบอัดอากาศมีขั้นตอนตรวจสอบ 6 ขั้นตอน
ดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1 ตรวจสอบวามีไฟฟา (โวลต) เขาหรือไม โดยดูที่แผงไฟฟา 

- โดยโวลตสูงสุดอยูที่  440  โวลต 
- โวลตตํ่าสุดอยูที่  360  โวลต 

2 ตรวจระดับน้ํามันหลอลื่น 
3 ถาเปนเครื่องอัดอากาศแบบสายพาน  ใหตรวจความตึงของสายพาน 
4 สภาพโดยรอบเครื่องอัดอากาศ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง  
5 ตรวจดูรอยรั่วซึมของน้ํามัน 
6 ไสกรองอากาศตองอยูถูกที่และยึดติดแนน 

 
 

โดยมีภาพแสดงการตรวจสอบแตละขั้นตอน ดังรูปที่ 4.1-1 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.1-1   การตรวจสอบแผงไฟฟา 

VOLT METER 
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รูปที่ 4.1-2 สวนประกอบที่ควรตรวจเช็คกอนการเดินเครือ่ง 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

รูปที่ 4.1-3 การตรวจสอบบริเวณทางเขาออกของอากาศ 

ทางเขาของอากาศ หามมีส่ิงกีดขวาง 
ปดบังชองทางเขาของอากาศ 

ชองระบายลมรอน ควรตอทอระบาย
ลมรอนออกนอกหองเครื่อง 

ตรวจสอบระดับน้ํามันหลอล่ืน
ที่อุปกรณวัดระดับน้ํามัน 

ไสกรองอากาศ 
ตองยึดติดแนน 
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รูปที ่4.1-4 เสนทางลมระบายความรอน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

รูปที ่4.1-5 การตรวจเช็คระบบน้ํามันหลอลืน่กอนการเดินเครื่อง 
 

ตรวจสอบปลั๊กอุด
รูเติม

ตรวจสอบวาลว
ถายน้ํามันหลอลื่น 

ตรวจสอบ
ฝาปดไส

ตาแมว 

สํารวจรอยรั่วซมึที่ทอ
น้ํามันหลอลื่นไปรังผึ้ง 

สํารวจรอยรั่วซมึที่
ทอสงน้ํามันหลอล่ืน
ที่ไสกรองแยกได 
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4.2 ข้ันตอนการเริ่มเดินเคร่ืองอัดอากาศ  
 การเริ่มเดินเครื่องระบบอากาศอัดโดยทั่วๆ ไปมีขั้นตอน ดงันี ้
 
ข้ันตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1  ถาในระบบมีเครื่องทําอากาศแหงใหเดิน 
เครื่ อ งทํ าอากาศแห งก อนประมาณ  
10-20 นาที  

ถาเครื่องใหญใหเดินนานกวาเดิม เพราะระบบทําความ
เย็นตองใชเวลานานกอนที่จะทําใหระบบความเย็นเย็นได
ที่ ถาเครื่องเย็นจัดกอนมีอากาศอัดมาถึงระบบทําความ
เย็นจะหยุดโดยอัตโนมัติ ถาเดินเครื่องอัดอากาศกอนแลว
เดินเครื่องทําอากาศแหงทีหลังอากาศอัดที่อัดออกมา
ชวงแรกจะไมแหง 

2 กดสวิทซเริ่มเดินเครื่องที่ปุมสีเขียว 
 

- ถาเครื่องไมเริ่มเดิน ใหตรวจสอบสาเหตุเครื่องไมเดิน
ในหัวขอการวินิจฉัยความบกพรองและแกไข 
- ถาเครื่องเดินใหจับเวลาหรือนับไปเรื่อยๆจนเครื่องสราง
แรงดันไดเต็มที่ ถาหากเวลายืดยาวนานกวาวันกอนๆ 
ใหต้ังขอสังเกตวามีการรั่วเกิดขึ้น 

3 ฟงเสียงเครื่อง หาส่ิงผิดปกติ ถาทุกอยาง
ปกติก็เดินเครื่องตอไปได 

 

4 สังเกตความรอนของเครื่องโดยการใชมือ
สัมผัสตัวเครื่อง 

- ถารอนขึ้นในเวลาที่เหมาะสมทุกๆ วันแสดงวาปกติ 
- ถารอนชาอาจเปนที่วาลวปดน้ํามันไประบายความรอน
ที่อุปกรณระบายความรอนน้ํามันเปดคางทั้งที่น้ํามันยัง
เย็น 

- ถารอนเร็วแสดงวาวาลวปดตายไมมีการหมุนถาย
น้ํามันทั้งสองกรณีใหหยุดเครื่องถอดวาลวออกมาตรวจ
ซอมกอนเครื่องจะเสียหายหนัก  

 
ปุมควบคุมการทํางานของเครื่องอัดอากาศ มีทั้งแบบเปนปุมกด ระบบดิจิตอล และระบบ

อิเล็กทรอนิกส โดยมีหลักการทํางานคลายคลึงกัน ตัวอยางของปุมกดแสดงดังรูปที่ 4.2-1  
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รูปที่ 4.2-1 ปุมกดแสดงสถานะการทํางานของเครือ่งอัดอากาศ 
 

1. ไฟสัญญาณแสดงวาไฟหลักเขาเครื่อง 
2. ไฟสัญญาณแสดงวาเครื่องอัดอากาศกําลังทํางาน 
3. ไฟสัญญาณแสดงเครื่องอัดอากาศหยุดในแบบการเดิน - หยุด พรอมที่จะเดิน

เองเมื่อแรงดันลดลงถึงจุดที่เครื่องจะเดินโดยอัตโนมัติ 
4. ปุมกดหยุดไฟฟาฉุกเฉิน 
5. ปุมกดเดินเครื่อง 
6. ปุมกดหยุดเครื่อง 
7. ปุมเลือก เดิน - หยุด ตอเนื่อง 
8. นาฬิกาแสดงชั่วโมงการทํางานของเครื่อง 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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รูปที่ 4.2-2 ปุมกดอิเล็กทรอนิกส 
 
 

 
   

                        
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.2-3 แผงควบคุมแบบปุมกดอิเล็กทรอนิกสแสดงอุปกรณตางๆ เมื่ออุปกรณนั้นมปีญหา 

จะมีสัญญาณไฟแสดงที่รูปอปุกรณนั้นๆ 
 
 
 

 
 
 
                    
 
 
 

 
รูปที่ 4.2-4 รูปแบบปุมกดที่ควบคุมเครื่องอดัอากาศไดจํานวนหลายๆ เครื่อง 

 

จอแสดงขอความ 

ปุมเลือกปุมเลือก Auto / Cont 

ปุมหยุด Reset 
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รูปที ่4.2-5 แผงควบคุมแบบจอ LCD 
 

1. ปุมเรียกรายการ 
2. ปุมคําสั่งปกติ 
3. ปุมคําสั่งพิเศษ อาจกํากับดวยรหัส 
4. ปุมเรียกรายการทํางานของเครื่อง 
5. ปุมเรียกดูนาฬิกา 
6. ปุมเรียกดูสาเหตุเมื่อเครื่องหยุดเอง 
7. ปุมเลือกดูรายการที่ติดมากับเครื่อง 
8. ปุมกดเดินเครื่อง 
9. ปุมหยุดเครื่อง 
10. ปุมรีเซท สามารถเรียกดูสาเหตุเครื่องหยุดและยกเลิกการหยุดเครื่อง  
 เมื่อแกตนเหตุแลวเพื่อเดินเครื่องใหม 
11. ปุมเลื่อนแถบเลือกขอความ 
12. ปุมเปดเมนู 
13. ปุมเลื่อนขึ้นลงเลือกเมนูหรือเพิ่มลดคาในการปรับคา 
14. ปุมเลื่อนขึ้นลงเลือกเมนูหรือเพิ่มลดคาในการปรับคา 
15. ปุมยืนยัน 

  
  

จอขอความ ปุมหยุด

1 2 3 4 5 6 7 

14 8 9 10 11 12 13 15 
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4.3 การตรวจสอบขณะเดินเครื่องอัดอากาศ 
4.3.1 ไสกรองอากาศ  

ปกติไสกรองอากาศใหมแรงดันสูญเสียจะต่ํากวา 10 มิลลิบาร อายุใชงานประมาณ 2,000 
ชั่วโมง และใหตระหนักวาทุกๆ 10 มิลลิบารที่แรงดันสูญเสียเพิ่มขึ้น ปริมาณอากาศที่อัดไดจะหายไป 1 
เปอรเซ็นต จึงแนะนําใหติดต้ังเกจวัดแรงดันสุญญากาศชวงวัด -25 ถึง -30 มิลลิบาร เมื่อเดินผานเครื่อง จะ
เห็นไดงาย และจัดการถอดไสกรองออกมาเปาทําความสะอาดเพื่อรักษาประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศใหสูง
ตลอดเวลา  

4.3.2 การระบายความรอนของเครื่องอัดอากาศ 
เครื่องอัดอากาศที่ระบายความรอนดวยอากาศหรือน้ํา อุณหภูมิของผิวเครื่องอัดอากาศ

บริเวณอางน้ํามันควรอยูในชวง 65-90 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิตํ่าเกินไป  ไอน้ําในอากาศที่ถูกอัดใหมี
แรงดัน 7 บารจะกลั่นตัวเปนหยดน้ําที่ประมาณ 65 องศาเซลเซียส แลวจะเปนน้ําปนเปอนในน้ํามันหลอลื่น
ภายในเครื่องอัดอากาศ แลวทําลายคุณภาพของน้ํามันหลอลื่น ถาน้ํามันอุณหภูมิสูงเกินไป เครื่องจะเสียหาย
เนื่องจากสูญเสียความสามารถในการหลอลื่น  เครื่องอัดอากาศจึงตองติดต้ังเทอรโมสตัท (Thermostat) เพื่อ
ตัดหยุดเครื่องอัดอากาศเมื่อน้ํามันหลอลื่นในเครื่องอัดอากาศมีอุณหภูมิประมาณ 104 องศาเซลเซียส และ
น้ํามันหลอลื่นถามีอุณหภูมิสูงกวานี้จะถึงจุดวาบไฟ และจะเผาไหมตัวเอง ทําใหเกิดไฟไหมภายในเครื่องและ
เสียหายอยางหนัก 

4.3.3 อุปกรณแยกหยดน้ํามัน 
ใชหลักการแยกหยดน้ํามันเชิงกล เชน เปลี่ยนทิศทาง หรือหมุนเหว่ียงแยกหยดน้ํามันที่

หนักกวาออกจากอากาศอัด อุปกรณนี้ไมคอยมีปญหา 

4.3.4 ไสกรองแยกละอองน้ํามัน  
ไสกรองนี้มักจะติดต้ังเปนสวนหนึ่งของอุปกรณแยกหยดน้ํามัน อายุใชงานประมาณหนึ่งป 

แตถามีฝุนละอองเขาเครื่องมากหรือเครื่องรอนเกินพิกัดบอยๆ ไสกรองนี้อายุใชงานจะสั้นลงมาก และถามีฝุน
ละอองเขาเครื่องอัดอากาศมาก ฝุนละอองที่เล็กมากๆ จะผานไสกรองอากาศ แลวไปรวมตัวกับน้ํามันหลอลื่น
กลายเปนโคลนในน้ํามันหลอลื่น ไปอุดตันในทอหรือรูเล็กๆ ที่สงน้ํามันที่ดักไดกลับคืนเครื่องอัดอากาศและ
ทวมในไสกรอง ทําใหอากาศอัดผานไสกรองนอยลง อากาศอัดไมพอใชงาน แรงดันอากาศอัดตกและน้ํามันใน
อางน้ํามันหลอลื่นตํ่า ถามีอุปกรณวัดระดับน้ํามันอาจตัดหยุดเครื่อง แตถาไมมีอุปกรณวัดระดับน้ํามันและ
เครื่องทํางานตอไป เครื่องขาดน้ํามันหลอล่ืนเครื่องจะเสียหายหนัก 

4.3.5 อุปกรณระบายความรอนน้ํามันหลอลื่น 
ถาเปนการระบายความรอนดวยน้ําอุณหภูมิน้ําขาออกควรสูงกวาน้ําขาเขาประมาณ 10 

องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิตํ่ากวาแตเครื่องรอนกวาแสดงวาทอน้ําหลอเย็นไมมีประสิทธิภาพ เชน มีตะกรัน
เกาะมากไป ถาอุณหภูมิน้ําขาออกสูงเกินไปอาจเปนเพราะน้ําหลอเย็นไหลผานเครื่องนอยไป ถาเปนเครื่อง
ระบายความรอนดวยอากาศ หมั่นสังเกตชองวางระหวางครีบรังผึ้งและทออยาใหมีฝุนอุดตัน ใหเปาฝุนออก
ดวยอากาศอัดและอยาใหมีสิ่งกีดขวางทางลมหลังรังผึ้ง 
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รูปที่ 4.3-1 รายละเอียดการตรวจสอบของอปุกรณที่เกี่ยวกับระบบอากาศอัด 
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4.3.6 อุปกรณระบายความรอนหลังเครื่องอัดอากาศ (After Cooler)  
  การดูแลเชนเดยีวกับหัวขอที่ 4.2.5 

4.3.7 ชุดกรองอากาศกอนเขาเครื่องทําอากาศแหง 
มีไวดักฝุนและน้ํามันหลอล่ืนที่เขาไปเกาะบนผิวทอระบายความรอนและทําใหความสามารถ

การถายเทความรอนตํ่าลง มักจะเลือกชุดกรองละเอียด 0.3 ไมครอน ถาแรงดันตกมากกวา 0.1 บาร ใหเปลี่ยนไส
กรอง ผูผลิตมักทําเปนแถบสีเขียวแสดงวาใชงานได แถบสีแดงใหเปลี่ยนไสกรอง อุปกรณทิ้งน้ําอัตโนมัติมักอุด
ตันไดงาย เพราะความเหนียวของน้ํามันรวมกับฝุนเปนโคลนเหนียวๆ หมั่นสังเกตและลางทําความสะอาด 

4.3.8 เครื่องทําอากาศอัดแหง 
เครื่องรุนใหมจะติดต้ังชุดวัดอุณหภูมิ ถาไมมีควรติดต้ังเอง อุณหภูมิอากาศแหงจะลดลงถึง 

2 องศาเซลเซียส และ 10 องศาเซลเซียส ใหเปาฝุนที่เกาะระหวางครีบออก น้ํายาทําความเย็นตองเต็มดูไดที่
ตาแมวจะใส ถามีฟองอากาศแสดงวาน้ํายาพรองใหเติมใหเต็ม 

4.3.9 ชุดกรองอากาศ 
สําหรับกรองอากาศใหสะอาดตามที่อุปกรณปลายทางตองการ ถาอุดตันแรงดันตกมากกวา 

0.1 บาร (1.45 ปอนดตอตารางนิ้ว) ใหเปลี่ยนไสกรอง 

 

4.3.10 ถังเก็บอากาศ 
ตัวถังมักไมคอยมีปญหา จะมีปญหาที่วาลวทิ้งน้ําอัตโนมัติ (Automatic Drain Valve) ควร

ติดต้ังวาลวปดเปดไวใตถังกอนวาลวทิ้งน้ํา เมื่อมีปญหาใหปดวาลวกันอากาศอัดรั่วออก แลวถอดวาลวทิ้งน้ํา
ออกมาซอม 
  
  
4.4    ข้ันตอนการหยุดเดินเครื่องอัดอากาศ  
 ขั้นตอนการหยดุเดินเครื่องอัดอากาศโดยทั่วไป มีดังนี ้
 

ขั้นตอน รายละเอียด 

1 กดสวิทซหยุดเครื่อง 
2 ปดวาลวระหวางเครื่องและถัง ปองกันอากาศอัดไหลยอนเขาเครื่องและ

ไหลออกจากเครื่องทางดูดอากาศเขา 
3 ยกสวิทซตัดตอนออก 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ บทที่ 55    
การติดตั้งและการบํารุงรักษา

ระบบอากาศอัด 
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 บทที่ 5 การติดตั้งและการบํารุงรักษาระบบอากาศอัด  

บทที่  5 
การติดตัง้และการบํารุงรักษาระบบอากาศอดั 

  
5.1 ภาวะแวดลอมที่ติดต้ังเครื่องอัดอากาศ 

เครื่องอัดอากาศสมัยกอนมักจะเปนแบบลูกสูบ จนถึงตนป พ.ศ. 2490 จึงเริ่มมีเครื่องอัดอากาศแบบ
โรตารี่เวน (Vane Compressor) และสกรู (Screw Compressor) ออกสูตลาด แตไมเปนที่แพรหลายเพราะ
ราคาสูง ในอุตสาหกรรมจึงใชแบบลูกสูบมานานเกือบ 200 ป จากประสบการณยาวนานที่รูจักแตเครื่องแบบ
ลูกสูบและมีถังพักอากาศ จนมีความรูสึกวาถาไมมีถังพักอากาศจะไมใชเครื่องอัดอากาศ ยิ่งเครื่องใหญเสียง
รบกวนย่ิงดังและแรงสั่นสะเทือนยิ่งมาก จึงมักสรางหองเครื่องแยกหางออกจากบริเวณที่มีผูทํางานและปด
มิดชิดอีกตางหาก ปองกันเสียงอาจเล็ดลอดไปรบกวนเพื่อนบาน และเพราะแรงสะเทือนสูงจึงตองทําแทน
อาจจะตองตอกเสาเข็มรับน้ําหนักและแรงกระแทก ปจจุบันเครื่องอัดอากาศมีการหุมเก็บเสียงอยางดี น้ําหนัก
เบา ใชพื้นที่ติดต้ังนอย และเครื่องเหลานี้ไมสั่นสะเทือน ยิ่งเครื่องอัดอากาศทุนหมุนบานเลื่อนตัวเล็กเสียง
เงียบและนิ่ง จึงเหมาะที่จะติดต้ังรวมในบริเวณที่มีผูทํางาน เพราะจะไดอาศัยการระบายความรอนจากเครื่อง
อัดอากาศระบายถายเทอากาศในบริเวณทํางานโดยไมตองติดต้ังพัดลมระบายอากาศอีกเพราะเครื่องอัด
อากาศมีพัดลมระบายอากาศในตัวแลวควรใชพัดลมตัวนี้ใหไดประโยชนสูงสุด 

การติดต้ังเครื่องอัดอากาศควรติดต้ังใหใกลที่ใชงานอากาศอัดใหมากที่สุด ถาไมกีดขวางการทํางาน
ยิ่งมีคนมาเห็นเครื่องยิ่งดี หันหนาปดวัดความดัน โวลท แอมปแปร วัดอุณหภูมิ วัดการอุดตันของไสกรอง
อากาศขาเขาเครื่องใหเห็นไดงายๆ จะไดเห็นความผิดปกติแตเนิ่นๆ ดีกวาที่เอาเครื่องวัดเหลานี้ซึ่งติดอยูกับ
เครื่องไปซอนไวในหองหางไกลผูรวมงาน และไมรูวาเมื่อไหรจะมีคนเขาหองนี้และเขาไปแลวจะดูตัวเลขที่
แสดงไวหรือเปลา ปจจุบันกฎหมายอาคารโรงงานบังคับพ้ืนโรงงานรับน้ําหนักอยางตํ่า 500 กิโลกรัม
ตอพ้ืนที่หนึ่งตารางเมตร ซึ่งมากพอติดต้ังเครื่องอัดอากาศไดอยางปลอดภัย เคยมีการเอาเครื่องไปติดต้ัง
บนกันสาดรวมกับชุดคอยลรอนของชุดปรับอากาศจึงทําใหไปพนลมรอนใสกันไปมาจนเครื่องรอน จนตอง
ดูแลจัดระเบียบทางลม หันเครื่องอัดอากาศและชุดปรับอากาศระบายความรอนออกโดยไมรบกวนซึ่งกันและ
กัน ถึงเครื่องสมัยใหมจะติดต้ังงายเพียงใด แตหลักการการติดต้ังเครื่องจักรที่ดีตองปฏิบัติตามเพราะเปนกฎ
แหงความปลอดภัยที่ถือปฏิบัติมา 200 ปแลวคอยๆเพิ่มเติมสิ่งที่คนรุนตอมาประสบพบมากขึ้น ประสบการณ
ของรุนกอนจึงเปนประโยชนของคนรุนปจจุบัน  
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รูปที่ 5.1.1 การระบายความรอนของเครื่องอดัอากาศ 
 
5.2 หลักการติดต้ังเครื่องอัดอากาศ   

หลักในการติดต้ังเครื่องอัดอากาศที่ดีมีดังนี้ 
1) ถาเปนเครื่องอัดอากาศลูกสูบตัวใหญๆ ผูผลิตจะมีรายละเอียดการทําแทนติดต้ังมาให แตถาซื้อ

เครื่องเกามาใชงาน ใหหาน้ําหนักรวมของทั้งชุด แลวหาความกวาง ยาว เพื่อคํานวณการใชพื้นที่ ใหเอา
น้ําหนักต้ัง หารดวยพื้นที่ติดต้ัง ถาไมเกิน 500 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร จะปลอดภัยในการติดต้ังในพื้นนั้น 
แตถาเกิน 500 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ใหใชเหล็กตัว H มาทําแทนใหกินพื้นที่มากขึ้น (ใชหลักการฐาน
แผ) โดยใหเฉลี่ยน้ําหนักไมเกิน 500 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร และใชยางแทนเครื่องรองรับเครื่องกับแทน
เหล็ก H หายางที่รับน้ําหนักเครื่องใหเพียงพอ อาจใชหลายตัวถาจําเปน ทําการยึดแทนเหล็ก H กับพื้นให
แนนหนาปองกันเครื่องเคลื่อนที่ เตรียมทอน้ําถาเครื่องระบายความรอนดวยน้ํา และอยาลืมเตรียมทอระบาย
น้ําที่มีขนาดเพียงพอ ในกรณียกเครื่องออกซอมตองทิ้งน้ําจํานวนมากออกจากเครื่อง ไมใชเพียงทิ้งน้ําจาก
การกลั่นตัวของเครื่องเทานั้น ตองเตรียมที่แขวนรอกเพื่อยกเครื่องออกซอมดวย และถาเครื่องอัดอากาศเปน
ระบายความรอนดวยน้ํา คุณภาพของน้ําที่ใชในการระบายความรอนตองมีดังแสดงในตารางที่ 5.2-1  
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 บทที่ 5 การติดตั้งและการบํารุงรักษาระบบอากาศอัด  

ตารางที่  5.2-1 คุณภาพของน้ําสําหรับระบายความรอนเครื่องอัดอากาศ 

สารละลายในน้ํา ระบบปด 
หอผึ่งเย็น 

(หนึ่งสวนในลานสวน) 

ระบบเปด 
น้ําทิ้ง  

(หนึ่งสวนในลานสวน) 

น้ําเติม 
หอผึ่งเย็น 

(หนึ่งสวนในลานสวน) 
Chloride (Cl-) < 600 < 150 < 50 
Sulphate (SO4

-) < 400 < 250 < 50 
Total solids < 2000 < 1000 < 1000 
Suspended solids (as SiO2) < 50 < 10 < 10 
Free Chlorine (Cl2) < 4 < 4 < 2 
Ammonia (NH4

-) < 0.5 < 0.5 < 0.2 
Cooper < 0.5 < 0.5 < 0.2 
Iron < 0.2 < 0.2 < 0.1 
Manganese < 0.1 < 0.1 < 0.05 
Oxygen 3 3 3 
Carbonate hardness (as CaCO3) < 1000 < 1000 < 500 
Organic (KmnO4 Consumption) < 25 < 25 < 10 
pH at 25oC 6.5-8.0 6.5 - 8.0 6.5 - 8.0 
Conductivity at 25 oC (µs/cm) < 800 < 200 < 200 

  
 2) ระดับแนวราบ (สําหรับเมืองไทยตองเพิ่มระดับสูงขึ้นกันน้ําทวมดวย ประสบการณสอนใหรูวา
วันหนึ่งพืน้ที่ขางๆ โรงงานที่วางเปลามานานมีเพื่อนโรงงานมาอยูดวย แลวก็ถมทีใ่หสูงกวาโรงงานเกา
เอาไวเพื่อความปลอดภัยของโรงงานใหม โรงงานเกาจึงถูกแปรสภาพอยูกนกระทะโดยไมรูตัว เพราะเคย
อยูขอบกระทะมานาน เมื่อฝนตกเราก็อยูใตบาดาลโดยภาระจํายอม) 

• ถาวางในแนวระดับที่เอียงตํ่านั้น ชิ้นสวนจะเทไปดานหนึ่งทําใหเกิดการเสียดสีสึกหรอโดย
ไมจําเปน 

• ระดับเอียงที่สูงขึ้น ถาน้ํามันหลอล่ืนเทพนชองดูดน้ํามัน ก็จะขาดการหลอลื่นกะทันหัน       
เครื่องจะเกิดการเสียหายโดยไมจําเปน 

• ถาไมยึดติดเครื่องใหแนนหนา เครื่องอาจวิ่งหนีทําใหทอแตกหักได 
• ถาพื้นไมแข็งแรงพอ ใหเสริมพื้นใหรับน้ําหนักโดยสรางแทนเหล็ก H ซึ่งแข็งแรงและใช

ยาวนาน 
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 3) ติดต้ังในที่มีการถายเทอากาศเพียงพอ เพื่อระบายความรอนของเครื่องอดัอากาศ เพราะเครื่อง
จะแผความรอนออกมาตามชนิดของเครื่อง ดังนี้ 

• มอเตอรไฟฟา จะระบายความรอนประมาณ 8 – 9 เปอรเซ็นตของพลังงานใชไป 
• เครื่องอัดอากาศระบายความรอนดวยน้ําระบายความรอน 2 เปอรเซ็นตของพลังงานที่ใช 
• เครื่องอัดอากาศระบายความรอนดวยอากาศแตมีที่ระบายความรอนระหวางขั้นการอัด

ดวยน้ําระบายความรอน 3% ของพลังงานที่ใชไป      
• เครื่องอัดอากาศระบายความรอนดวยอากาศระบายความรอน 5เปอรเซ็นตของพลังงาน

ที่ใชไป    
• อาฟเตอรคูลเลอรประเภทระบายรอนดวยอากาศของเครื่องอัดอากาศจะระบายความ

รอน 45 เปอรเซ็นตของพลังงานที่ใชไป    

4) ทําที่ระบายน้ําทิ้งจาก After Cooler 

5) เลือกที่รม มิใหเครื่องและอุปกรณโดนแดด ฝน เพราะไมตองการดูดน้ําฝนเขาเครื่องและใหแดด
เผาจนเครื่องรอน แลวสารพัดปญหาเครื่องรอนจะตามมายิ่งกวานั้นทุกอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส ที่เพิ่มขึ้น
ปริมาตรจะลดลง 1 เปอรเซ็นต 
 
ตารางที่  5.2-2 การประหยัดพลังงานเมื่อลดอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเครื่องอัดอากาศ 

3 องศาเซลเซยีส 6 องศาเซลเซยีส 
กําลังไฟฟา 
(กิโลวัตต) 

กิโลวัตต-ชั่วโมง 
ท่ีประหยัด 

คาใชจายที่ประหยัด 
(บาทตอป) 

กิโลวัตต-ชั่วโมง 
ท่ีประหยัด 

คาใชจายที่ประหยัด 
(บาทตอป) 

4 80 240 160 480 
7.5 150 450 300 900 
11 220 660 440 1,320 
15 300 900 600 1,800 
22 440 1320 880 1,760 
30 600 1,800 1,200 2,640 
37 740 2,220 1,480 4,440 
55 1,100 3,300 2,200 6,600 
75 1,500 4,500 3,000 9,000 

110 2,200 6,600 4,400 13,200 
160 3,200 9,600 6,400 19,200 

หมายเหตุ :  คิดที่คาไฟฟาเฉลีย่ 3.00 บาท/กิโลลตัต-ชั่วโมง 
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6) หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีความชื้นสูง เพราะความชื้นในอากาศคือน้ําที่ระเหยอยูในอากาศ ที่ 30 

องศาเซลเซียส น้ํา 1 กิโลกรัมระเหยเปนความชื้นในอากาศจะมีปริมาตรประมาณ 1 ลูกบาศกเมตร เมื่อ
ความชื้นนี้ถูกดูดเขาเครื่องอัดอากาศ ก็จะเปนความชื้นปนในอากาศอัดที่มีความดัน 7 บาร ถาเครื่องอัด
อากาศที่ 7 บาร เมื่ออากาศและความชื้นผานอุปกรณผลัดความรอนหลังเครื่องอัดอากาศ ความชื้นก็กลั่นตัว
เปนหยดน้ําประมาณ 70 เปอรเซ็นต และเมื่อผานตอไปที่เครื่องทําอากาศแหงโดยเครื่องทําความเย็น และ
หรือใชสารดูดความชื้น ความชื้นที่เหลือ 30 เปอรเซ็นต ก็กลายเปนน้ําหมดทั้ง 1 กิโลกรัม ปริมาตรอากาศที่
อัดโดยเครื่องอัดอากาศก็หายไป 1 ลูกบาศกเมตร คิดดูวาสิ้นเปลืองมากเพียงใด เพราะถาอัดอากาศ 1 
ลูกบาศกเมตรตอนาทีใหไดความดัน 7 บาร    เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงตองใชพลังงานไฟฟาประมาณ 7.5 
กิโลวัตต-ชั่วโมง คาไฟฟาก็ 225 บาทตอชั่วโมง  

7) อยาหันเครื่องอัดอากาศใหลมระบายความรอนออกจากเครื่องไปทางทิศใต เพราะพัดลมใน
เครื่องอัดอากาศเปาลมสูลมธรรมชาติไมได เพราะชวงเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม เปนหนารอน ลม
วาวพัดแรงมาก พัดลมในเครื่องเปาลมไดความดันประมาณ 30 ปาสคาล หรือความเร็วลม 25 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ถาความเร็วลมธรรมชาติถึงระดับนี้ พัดลมก็จะหยุดเปาเพราะสูลมธรรมชาติไมไหว แตกอนจะหยุด
เปาการเปาอากาศจะต่ําลงๆ เนื่องจากลมธรรมชาติจะบั่นทอนความสามารถของพัดลมของเครื่อง การระบาย
ถายเทความรอนก็จะตํ่าลงๆ จนเครื่องรอนแลวเกิดการเสียหาย 

8) หลีกเลี่ยงที่มีฝุนละอองมาก ในบรรยากาศปกติความเขมขนของฝุนประมาณ 12 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ถามากกวานี้ใหยายที่หรือเพิ่มจํานวนไสกรองใหมีพื้นที่กรองมากขึ้นปองกันการอุดตัน
กะทันหัน ตองหม่ันตรวจสอบสภาพไสกรอง ทางที่ดีควรติดเครื่องวัดสุญญากาศที่ทางดูดอากาศเขา  

9) เผื่อที่บริเวณรอบเครื่อง 1 เมตร เพื่อการซอมบํารุง 
10) หางไกลจากที่มีกรด - ดาง สารระเหยไวไฟ เพราะไอกรด - ดางจะกัดชิ้นสวนภายในใหผุกรอน 

ไอระเหยอาจจะกอใหเกิดการระเบิด 
11) ถาเปนเครื่องที่ใชน้ําระบายความรอนใหจัดทอน้ําเย็น และทอทิ้งน้ําที่มีขนาดใหญเพียงพอใน

การ ทิ้งน้ําจากเครื่อง ถาทอเล็ก กวาน้ําจะหมดจากเครื่อง ใชเวลานาน หรือน้ําลนทอ น้ําทวม 
12) ติดต้ังวาลวคัดตอน (Isolate Valve) แตละเครื่องหลังวาลวปลอดภัยและหางจากเครื่องใหมาก

ที่สุดหรือกอนเขาทอรวม (Header) 
13) ควรใชทอออน (Flexible Coupling or Hose) จากเครื่องเขาระบบทอ 
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5.3 การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ 

5.3.1    การตรวจสอบรายวันสําหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบกนหอย (Scroll) 

ระยะเวลาในการตรวจเช็ค (ชั่วโมง) 
รายการ 

200 1,000 2,000 4,000 10,000 
ระดับน้ํามันหลอล่ืน/ความหนดื X     
ถาเปนเครื่องทีฉ่ีดน้ํามันหลอล่ืนเขากระบอกสูบ ใหเติมน้ํามันทุกวันและตั้งปรับหยดตอนาทีถาผิดเพี้ยน 
เปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืน แลวแตยี่หอ/ ชนิดน้ํามัน 
เปลี่ยนไสกรองน้ํามันหรอืลางตามกําหนดผูผลิต  บางผูผลติใหลางทําความสะอาด 
เปลี่ยนไสกรองอากาศ   X   
ตรวจสายพานความตึง/สึกหรอ   X   
สภาพรังผึ้งระบายความรอนใหตรวจรายวันโดยใชมือขวางทางลมเปรียบเทียบความแรงวันตอวัน 
สภาพหินปูนในทอน้ําหลอเยน็  ขึ้นอยูกับแหลงน้ํา   
สภาพวาลวดูด/จายอากาศ  X    
ตรวจสภาพลูกสูบ/แหวน/เสื้อ    X  
ตรวจสภาพกานสูบ/อุปกรณกันรั่ว x เครื่องอัดสองดานจะสามารถเห็นและสามารถขันบีบปะเก็นใหแนน 

 
5.3.2 การตรวจสอบรายวันสําหรับเครื่องอัดอากาศแบบสกรู 

ระยะเวลาในการตรวจเช็ค (ชั่วโมง) รายการ 
200 1,000 2,000 4,000 10,000 

ระดับน้ํามันหลอล่ืน / ความหนืด X     
เปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืน แลวแตยี่หอ / ชนิดน้ํามัน 
เปลี่ยนไสกรองน้ํามันหลอล่ืน   X   
เปลี่ยนไสกรองอากาศ   X   
ตรวจสายพานความตึง / สึกหรอ   X   
สภาพรังผึ้งระบายความรอนดวยอากาศหมั่นตรวจบอยๆใชอากาศอัดเปาฝุนในครีบออก 
สภาพหินปูนในทอน้ําหลอเยน็ ขึ้นอยูกับแหลงน้ํา 
สภาพวาลวระบายอากาศชวงปลดภาระถามี ทําความสะอาดทุก 200 ชั่วโมง 
ตรวจลูกลอยระบายน้ํากลั่นตัวที่อุปกรณผลัดความรอนอาจอุดตันหรือเปดตลอดใหทําความสะอาดลูกลอย 
เปลี่ยนไสกรองแยกน้ํามันออกจากอากาศกอนจากเครื่องถาเปนแบบน้ํามันหลอลื่นทวมทน X 
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5.3.3 การตรวจสอบรายวันสําหรับเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่เวน 

ระยะเวลาในการตรวจเช็ค (ชั่วโมง) 
รายการ 

200 500 1,000 2,000 5,000 10,000 
ตรวจทําความสะอาดไสกรองอากาศ X      
เปลี่ยนไสกรองอากาศ    X   
เปาฝุนรังผึ้งระบายความรอน         
ดวยอากาศ X      

เปลี่ยนถายน้ํามันหลอล่ืน แลวแตชนิดของน้ํามันหลอลืน่ 
เปลี่ยนวาลวน้ํามันไหลกลับจาก      
หองแยกน้ํามัน    X   

เปลี่ยนไสกรองแยกน้ํามันออกจากอากาศกอนออกจากเครือ่งอัดอากาศ X 
ตรวจลางลูกลอยระบายน้ํากลั่นตัวจากอุปกรณผลัดความรอนทุก 200 ชั่วโมง 
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5.4 วิธีการตรวจอุปกรณตางๆ ของเครื่องอัดอากาศ 
5.4.1 วิธีการตรวจอุปกรณ 
 การตรวจอุปกรณตางๆ และการซอมบํารุง เปนสิ่งจําเปนยิ่งยวดในการทําใหเครื่องยนต

กลไกทุกชนิดไมเวนเครื่องอัดอากาศใหมีอายุการใชงานยาวนานและมีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลาการใชงาน  
 การซอมบํารุงที่ดีที่สุดคือ “ซอมบํารุงเชิงปองกัน” (Preventive Maintenance) ไมใชเสีย

แลวคอยซอมเพราะบางครั้งก็สุดวิสัยที่จะซอม เพราะวาซื้อเปลี่ยนใหมถูกกวา เครื่องทุกชนิดที่มีการหลอลื่น
เมื่อเริ่มใชเครื่องใหมตองเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่นหลังใชงานระยะสั้นๆ ต้ังแต 100, 200 ชั่วโมงใชงาน 
เหตุผลก็เพราะวา ในขบวนการผลิตต้ังแตหลอชิ้นสวนตางๆ ผานกระบวนการแปรรูปโดยการกลึง ไส เจาะรู 
ทําเกลียว ประกอบเปนเครื่องสําเร็จรูป อาจมีเศษโลหะ เศษทรายทําแบบหลอ อื่นๆ ติดตามซอกมุมไมหลุด
ออก ตองเดินเครื่องและมีน้ํามันหลอลื่นไปชะจึงหลุดออกจากที่ซอนมาอยูกับน้ํามันหลอลื่น อาจติดอยูกับไส
กรองน้ํามันหลอลื่น หรือตกอยูในอางน้ํามัน จึงถือโอกาสเปลี่ยนถายน้ํามันลางสิ่งไมพึงปรารถนาออกจาก
เครื่องแตเนิ่นๆ เพื่อความปลอดภัย 

 ทุกวัน เมื่อกดสวิตชเดินเครื่องแลวใหยืนรอจนเครื่องหมุนไดรอบแลว ใช ตา-ดู, หู-ฟง, 
จมูก-ดม, มือ-สัมผัสตรวจดูเปรียบเทียบกับเมื่อวานมีอะไรผิดปกติหรือเปลา ถาเครื่องสรางความดันชากวา
ทุกวัน ใหต้ังขอสงสัยวา ระบบทอรั่วหรือเปลา สายพานหยอนหรือเปลา อุปกรณวัดความดันผิดปกติหรือ
เปลา ฯลฯ ถาทุกอยางถูกตองใหสงสัยเครื่องมีปญหาหองอัดอากาศสึกหรอก็จะกินกระแสนอยลงถามีสวน
เสียดสีกันจะกินกระแสมากขึ้น ตามดวยบริเวณเสียดสีรอน ถาเปนที่ลูกปนจะมีเสียงซีดตามมาดวย ถาทุก
อยางปกติใหบันทึกรายการตางๆ เหลานี้ 

 

 ความดันและอุณหภูมิของ อากาศอัด/ น้ํามันหลอลื่น/ ความดันน้ําหลอเย็น 
 ความรอนตัวเครื่องอัดอากาศไมควรเกิน 90 องศาเซลเซียส 
 ถาระบายความรอนดวยอากาศใหเอาสิ่งกีดขวางทางลมระบายความรอนออก 
 วัดหรืออานการกินกําลังไฟฟา (Volt, Amp) 
 สภาพไสกรองอากาศ ความตานทาน (ฝด) < 35 มิลลิบาร เปาทําความสะอาดบอยๆ ถา

บริเวณโดยรอบมีฝุนมาก   
 ระดับน้ํามันในตาแมว และรอยรั่วของน้ํามัน 
 เสียง/ แรงสั่นสะเทือนผิดปกติ 
 ระยะเวลาในการสรางความดัน 
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 บทที่ 5 การติดตั้งและการบํารุงรักษาระบบอากาศอัด  

5.4.2 การวินิจฉัยขอบกพรองและแกไขการเดินเครื่องอัดอากาศ 
การวินิจฉัยและหาสาเหตุที่อาจเปนตนเหตุ และการแกไขขอบกพรอง สาเหตุแบงไดเปน 4 

กลุมใหญ ดังนี้ 
1) การเดินเครื่อง 

อาการ สาเหตุ วิธีแกไข 
เครื่องไมยอมเดินเมื่อกดปุมเดิน ไมมีกระแสไฟฟา ตรวจระบบไฟฟา บิดปุมเลือกดู

โวลททุกสาย 
กดปุมแลวเครื่องไมตอบสนอง ถาอยูในการเลือกเดินอัตโนมัติแสดง

วาความดันอากาศยังสูงอยูในเครื่อง 
วาลวทิ้งน้ํา ระบายลม และเกจวัด
ความดันบกพรอง 

กดปุมเดินเครื่องแลวเครื่องไมหมุน ความดันโวลทผิดปกติ ตรวจสายเมนหรืออาจตองตั้งปรับ
หมอแปลง 

กดปุมเดินเครื่องแลวเครื่องขยับ
เดินแลวหยุด 

ความดันโวลทผิดปกติ ใชโวลทมิเตอรตรวจวัดหาสายที่ไฟ
ไมมา 

 
 
2) น้ํามันหลอลื่น 

อาการ สาเหตุ วิธีแกไข 
เครื่องกินน้ํามันมาก หรือระดับ
น้ํามันเครื่องลดลงอยางรวดเร็ว 

1. วาลวสงน้ํามันกลับคืนอาจอุดตัน 
2. ไสกรองแยกละอองน้ํามันอุดตัน    
    หรือแตกรั่ว 
3. อาจตั้งปรับความดันใชงานต่ําจน 
  อากาศที่มีปริมาตรโตขึ้นผานออก  
จากเครื่องจะมีความเร็วสูงพอท่ีจะ
พาละอองน้ํามันไปกับลม 

1. เปล่ียนวาลว 
2. เปล่ียนไสกรอง 

 
3. ต้ังปรับความดันทํางานใหสูงขึ้น 
    จนไมพาละอองน้ํามันออกจาก  
    เครื่อง 

 
 

3) อุณหภูม ิ
อาการ สาเหตุ วิธีแกไข 

เครื่ องหยุด เนื่ องจากสวิทซ
ตรวจจับอุณหภูมิสูงทํางาน 

1. ระดับน้ํามันหลอล่ืนต่ํา 
2. รังผึ้งระบายลมรอนอุดตัน 
3. หินปูนเกาะในทอน้ําหลอเย็น 
4. อุณหภูมิอากาศรอบเครื่องสูง 

1. เติมใหไดระดับ 
2. ใชอากาศอัดเปาฝุนที่เกาะในครีบระบาย

ลมรอนออก 
3. ทําการลางหินปูนออกจากทอ 
4. ตรวจสอบที่ต้ังเครื่องและหาทางระบาย

อากาศรอนออกจากหองเครื่อง 
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4) ความดัน 
อาการ สาเหตุ วิธีแกไข 

ความดันใชงานไมสามารถ
ขึ้นถึงจุดที่ใชงาน 

 วาลวตั้ งปรับความดันตั้ งไม ถึงจุดที่
ตองการ 

ต้ังปรับใหม 

ไสกรองอากาศขาเขาอุดตัน เปล่ียนไสกรองอากาศ 
ไสกรองแยกละอองน้ํามันอุดตัน เปล่ียนไสกรองแยกน้ํามัน 

ความดันตก 

เกิดการอุดตันในไสกรองแยกน้ําออกจาก
อากาศอัดหลังอุปกรณผลัดความรอน น้ํา
ทวมในระบบทอสงอากาศ 

เปล่ียนไสกรองแยกน้ํา 

วาลวตั้งปรับความดันต่ําสุดในเครื่อง
เ พ่ือใหแน ใจวาน้ํ ามันหลอ ล่ืนจะไหล
หมุนเวียนในเครื่องโดยอาศัยความดัน
ตางระหวางน้ํามันและภายในชองอัด
อากาศ 

ตรวจตั้งปรับความดันใหมใหถูกตอง 

วาลวกันน้ํามันไหลยอนกลับหองแยก
ละอองน้ํามันไปชองอัดอากาศ 

เปล่ียนหรือปรับสภาพใหม 

ความดันตก 

ต้ังปรับใหม หรือซื้อเครื่องมาเพิ่มในชุด
อัดอากาศ 

ต้ังปรับใหม หรือซื้อเครื่องมาเพ่ิมใน
ชุดอัดอากาศ 

อากาศอัดจากเครื่องอัดไมพอใชงาน เพ่ิมเครื่อง 
มีการรั่วในระบบ หารอยรั่ว 

ความดันตกถาวร 

ถาทอยาวมาก  ความดันจะตกถาวร
เฉพาะปลายทาง 

หาถังเก็บอากาศไวปลายทาง หรือหา
แนวทางเดินทอเพ่ิมเติม 

มีเครื่องใชอากาศอัดครั้งละมากๆ เปน
ครั้งคราว 

หาถังเก็บอากาศสํารองไวใกลเครื่องนี้ 

มีการใชอากาศอัดพรอมๆกันหลายเครื่อง หาถังเก็บอากาศสํารองอากาศไวกลาง
หมูเครื่องใชอากาศอัด 

ความดันตกไมแนนอน 

ทอสงอากาศยาวและอาจจะเล็ก ขยายทอและหาถัง เก็บอากาศไว
ปลายทาง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ บทที่ 66    
การอนุรักษพลังงาน 
ในระบบอากาศอัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

6-1 

 บทที่ 6 การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

บทที่  6 
การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด 

 
           กรรมวิธีการประหยัดพลังงานของระบบอากาศอัด ในภาคอุตสาหกรรมมาหลายๆ แหง พอจะสรุป
มาตรการการอนุรักษพลังงานเปนขอ ๆ ไดดังนี้ 

6.1  เครื่องอัดอากาศ 
ซึ่งรายละเอียดของแตละมาตรการมีดังนี ้

6.1.1 การปรับลดความดันในการผลิตอากาศอัดใหเหมาะสม 
 โดยทั่วไปแลวโรงงานมักจะเขาใจผิดวา การผลิตความดันอากาศอัดที่ความดันสูงๆ แลวให

เครื่องหยุดพักในลักษณะแบบไรภาระ (Unload) จะทําใหเครื่องไดหยุดพัก เครื่องก็จะใชพลังงานนอยลง ซึ่งก็
เปนความจริงแตหากคิดทบทวนสักนิดวา เครื่องอัดอากาศที่ทํางานในลักษณะไรภาระ (Unload) เปนการที่
มอเตอรใชไฟแตมิไดจายอากาศอัดออกมา ซึ่งอาจคิดไดวาเปนการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน 
 โดยทั่วไปแลวอุปกรณที่ใชอากาศอัดมีความตองการอากาศอัดที่ความดันประมาณ 4-5 bar 
เทานั้น หากอุปกรณใดมีการใชอากาศอัดที่ความดันสูงกวานี้จะถูกจัดไวเปนอุปกรณพิเศษ ควรจะแยกระบบ
ออกไปหรือใชเครื่องเพิ่มความดันเพื่อเพิ่มความดันอากาศอัดเฉพาะเปนจุดๆ ไมควรผลิตอากาศอัดที่ความ
ดันสูง เพื่อรองรับอุปกรณที่ใชความดันพิเศษเพียงบางจุด เนื่องจากการผลิตอากาศอัดที่ความดันสูงกวาการ
ใชงานหากมีการรั่วไหลยอมมีการรั่วไหลไดมากกวาเชนกัน ประกอบกับเครื่องอัดอากาศจะตองใชกําลังใน
การผลิตอากาศอัดที่สูงตามไปดวย 

สําหรับประโยชนของการลดความดัน มีดังตอไปนี้ 
1) ชวยลดการใชพลังงานในการผลิตอากาศอัด เนื่องจากการผลิตอากาศอัดที่ความดันสูง

ยอมตองใชพลังงานสูงตาม โดยทั่วไปแลวการลดความดันในการผลิตอากาศอัดลง 1 บาร จะสามารถลดการ
ใชพลังงานลงไดรอยละ 7.2 หรือลดความดันอากาศอัดจากเครื่องผลิตลงทุกๆ 0.138 บาร จะประหยัด
พลังงานไดรอยละ 1 สําหรับเครื่องอัดอากาศชนิดโรตารี่ และเทอรโบ 

2) ชวยลดการสูญเสียเนื่องจากการรั่วไหลของอากาศอัด เนื่องจากความดันอากาศอัดสูง
ยอมรั่วไหลในปริมาณที่สูงตามไปดวย 

3) ชวยลดการใชอุปกรณปรับลดความดันกอนการใชงาน กรณีความดันสูงกวาความ 
ตองการ 

4)  เมื่อลดความดันในการผลิตลงสงผลใหเครื่องอัดอากาศสามารถผลิตอากาศอัดไดมาก
ขึ้นนั่นคือปริมาณอากาศไดเพิ่มมากขึ้น ณ ที่เวลาทํางานเทากันในสวนของขั้นตอนการลดความดันในการ
ผลิต มีดังตอไปนี้ 
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•  สํารวจการใชความดันอากาศอัดทุกๆ จุดที่มักเกิดปญหา เมื่อความดันตก เพื่อทํา
การแกไข 

•   สํารวจความตองการความดันอากาศอัดของเครื่องจักรวา ตองการความดันเทาไร
เพื่อใชเทียบกับการผลิต 

•  สํารวจรอยรั่วไหลของอากาศอัด แลวทําการอุดรอยรั่วไหลทั้งหมด เพื่อลดปญหา
ความดันตก 

• การปรับลดความดันควรเปนแบบลักษณะคอยๆ ลด เชน ลดจาก 7.5 บาร มาที่ 7 
บาร โดยพยายามลดลงครั้งละประมาณ 0.5 บาร หรือนอยกวานี้ถาเครื่องอัดอากาศ
สามารถปรับได 

 

                      สมการผลประหยัดที่ไดจากการลดความดันในการผลิตอากาศอัด ดังสมการ (6.1-1)  

สมการ  พลังไฟฟาในการอัดอากาศที่ความดันตางๆ โดยวิธีการเปลี่ยนคาความดันที่ P2 กอนและหลังลด
ความดัน 
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ตัวอยางที่ 6.1-1   การปรับลดความดันในการผลิตอากาศอัดใหเหมาะสม  

  1)  ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
 โรงงานมีการติดต้ังเครื่องอัดอากาศ จํานวน 3 เครื่อง ขนาด 37 กิโลวัตต ประเภทสกร ูระบาย

ความรอนดวยอากาศ ดังรูปที่ 6.1-1 ใชงานวันละ 2 เครือ่ง และทํางาน 21 ชั่วโมงตอวัน 300 วันตอป และ 
16 ชั่วโมงตอวัน 48 วันตอปจายอากาศอัดใหระบบนิวเมติคส กระบอกสบู และการสงจายถุงพลาสติก 

   
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.1-1 เครื่องอัดอากาศ 
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 บทที่ 6 การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

 2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
  เครื่องอัดอากาศมีการต้ังความดันไวที่ 7.2 บาร ในขณะที่ในกระบวนการผลิตมีความตองอากาศ
อัดที่ความดันสูงสุด 6 บาร ดังรูปที่ 6.1-2 จากการสํารวจความดันใชงานที่อุปกรณที่จุดสูงสุดกอนปรับลด
ความดันดวย Air Regulator พบวา มีคาความดันประมาณ 6.8 - 7 บาร ยังเกินความจําเปนการใชงานของ
อุปกรณประมาณ 0.8 – 1 บาร ทําใหเครื่องอัดอากาศตองสูญเสียการใชพลังงานในการอัดอากาศที่ความดัน
สูงๆ โดยมีผลการตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศ ตามรูปที่ 6.1.3 ดังนี้ 

• เครื่องอัดอากาศ No.4 มีกําลังไฟฟาในชวงมีโหลด 43.8 กิโลวัตต เปอรเซ็นตการใชงาน 
100 เปอรเซ็นต มีกําลังไฟฟาเฉล่ีย 43.8 กิโลวัตต 

• เครื่องอัดอากาศ No.5 มีกําลังไฟฟาในชวงมีโหลด 44.7 กิโลวัตต เปอรเซ็นตการใชงาน 63 
เปอรเซ็นต ในชวงไมมีโหลด 20.5 กิโลวัตต เปอรเซ็นตการใชงาน 37 เปอรเซ็นต มี
กําลังไฟฟาเฉล่ีย 35.75 กิโลวัตต  

• กําลังไฟฟารวมทั้งสองเครื่อง 79.55 กิโลวัตต 
 

 

 

รูปที่ 6.1-2 การต้ังความดันที่เครื่องและความดันใชงานสูงสุดในกระบวนการผลิตกอนปรับปรุง 
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     กําลังไฟฟาที่ใชเฉลี่ยของเครื่องอัดอากาศ No.4     กําลังไฟฟาในชวงมีโหลดของเครื่องอัดอากาศ No.5
  
 
 
 
 
 
 
 

กําลังไฟฟาในชวงไมมีโหลดของเครือ่งอัดอากาศ No.4 
 

รูปที่ 6.1-3 การตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครือ่งอัดอากาศกอนปรับปรุง 
 
 3) แนวคิดและขั้นตอนดําเนินการ 
  เพื่อใชความดันอากาศอัดใหเหมาะสมกับความตองการ และลดความสูญเสียกําลังไฟฟาในการ
อัดอากาศ อันเนื่องมาจากการผลิตความดันที่สูงเกินความจําเปน ทางโรงงานจะดําเนินการลดความดันที่ผลิต
ใหเหมาะสมกับความตองการโดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 

(1) สํารวจการตั้งความดันที่ผลิตที่ตัวเครื่องอัดอากาศ การต้ังความดันใชงานสูงสุดในไลนการ
ผลิต และความดันใชงานกอนปรับลดดวย Air Regulator ที่จุดใชงานความดันสูงสุด 

(2) สํารวจความดันตกครอมระหวางจากเครื่องอัดอากาศจนถึงจุดใชงานความดันสูงสุด 
(3) ตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศและบันทึกเวลาการใชงานกอนปรับปรุง 
(4) ทดลองลดความดันที่ตัวเครื่องอัดอากาศจาก 7.2 บาร มาที่ 6.7 บาร 
(5) ตรวจสอบอุปกรณการใชอากาศ สามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพหรือไม มีผลกระทบ

หรือไม 
(6) ตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศและบันทึกเวลาการใชงานหลังปรับปรุง 
(7) ประเมินผลประหยัดพลังงาน 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 
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 บทที่ 6 การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

 4) สภาพหลังการปรับปรุง 
  หลังจากโรงงานตั้งความดันที่ตัวเครื่องอัดอากาศมาที่ 6.7 บาร ระบบอากาศอัดสามรถทํางาน
ไดปกติไมมีผลกระทบตอการทํางาน โดยมีผลการตรวจวัดกําลังไฟฟาใชงาน ตามรูปที่ 6.1.4 ดังนี ้

• เครื่องอัดอากาศ No.4 มีกําลังไฟฟาในชวงมีโหลด 44.7 กิโลวัตต เปอรเซ็นตการใชงาน 63 
เปอรเซ็นต 

• เครื่องอัดอากาศ No.4 มีกําลังไฟฟาในชวงไมมีโหลด 20.5 กิโลวัตต เปอรเซ็นตการใชงาน 
37 เปอรเซ็นต 

• เครื่องอัดอากาศ No.4 มีกําลังไฟฟาเฉล่ีย 32.6 กิโลวัตต  
• เครื่องอัดอากาศ No.5 มีกําลังไฟฟาในชวงมีโหลด 43.8 กิโลวัตต เปอรเซ็นตการใชงาน 

100 เปอรเซ็นต 
• เครื่องอัดอากาศ No.5 มีกําลังไฟฟาเฉล่ีย 43.8 กิโลวัตต 
• กําลังไฟฟารวมทั้ง 2 เครื่อง 76.4 กิโลวัตต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 6.1-4 การตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครือ่งอัดอากาศหลังปรับปรุง 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 0.5   เดือน 
เงินลงทุน   ไมมี บาท 
ผลประหยัดที่ได 110,965 บาทตอป  
ระยะเวลาคืนทุน -    ป 

 
 5) ขอเสนอแนะ 
  ควรทําการปรับความดันที่จุดใชงานทุกจุดใหตํ่าสุดเทาที่จะเปนได โดยใชตัวปรับที่มีคุณภาพดี 
ใหแนใจวาใชตัวปรับความดันที่มีคุณภาพดีจริง เพราะตัวปรับที่คุณภาพไมดี มักจะคลายเคลื่อนไปได ถา
ตัวปรับความดันคลาดเคลื่อนไปไดเพียง 5 psig การใชงานก็จะตองเปลืองอากาศอัดมากขึ้น 

 6) แนวทางการขยายผล 
        ทําการตรวจสอบตัวปรับความดันอากาศอัด และการรั่วไหลของอากาศอัดอยูเสมอ 
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 7) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

กอนปรับปรุง  
ปรับต้ังความดันอากาศอัดไว   7.2  บาร  
เครื่องอัดอากาศแบบสกรู  No.4 ขนาด  37  กิโลวัตต 
พลังไฟฟาวัดไดในชวงมีโหลด (kWLoad NO.4) 44.7  กิโลวัตต 
พลังไฟฟาวัดไดในชวงไมมีโหลด (kWUnload NO.4) 20.5  กิโลวัตต 
เปอรเซ็นตการทํางานในชวงมีโหลด  63  เปอรเซ็นต 
เปอรเซ็นตการทํางานในชวงไมมีโหลด  37  เปอรเซ็นต 
เครื่องอัดอากาศแบบสกรู  No.5 ขนาด  37  กิโลวัตต 
พลังไฟฟาวัดไดในชวงมีโหลด (kWLoad NO.5) 43.8  กิโลวัตต 
พลังไฟฟาวัดไดในชวงไมมีโหลด (kWUnload NO.5) 0  กิโลวัตต 
เปอรเซ็นตการทํางานในชวงมีโหลด  100  เปอรเซ็นต 
เปอรเซ็นตการทํางานในชวงไมมีโหลด  0  เปอรเซ็นต 
จํานวนชั่วโมงการทํางาน                               23.56  ชั่วโมงตอวัน 
จํานวนวันทํางาน                                           300  วันตอป 
คาไฟฟาเฉล่ียตอหนวย   2.94  บาทตอหนวย 

 

หมายเหตุ :  23.56 ชม./ วัน 300 วัน/ป เปนชม.เฉลี่ยมาจาก 21 ชม./วัน300 วัน/ป รวมกับ 16 ชม./วัน 48 วัน/ป  
 

พลังไฟฟาวัดไดเฉลี่ยกอนปรับปรุง  
  =  [(พลังไฟฟาวัดไดในชวงมีโหลด x เปอรเซ็นตการทํางานในชวงมีโหลด) + (พลังไฟฟาวัดได

ในชวงไมมีโหลด x เปอรเซ็นตการทํางานในชวงไมมีโหลด)]NO.4+ [(พลังไฟฟาวัดไดในชวง
มีโหลดx เปอรเซ็นตการทํางานในชวงมีโหลด) + (พลังไฟฟาวัดไดในชวงไมมีโหลด x 
เปอรเซ็นตการทํางานในชวงไมมีโหลด)]NO.5   

  =  [44.7 กิโลวัตต x (63/100) + 20.5 กิโลวัตต x (37/100)]NO.4+ [43.8 kW x (100/100) ]NO.5      
  =  35.75 + 43.8   
  =  79.55  กิโลวัตต 
 

หลังปรับปรงุ  
ปรับต้ังความดันอากาศอัดไว   6.7 บาร 
เครื่องอัดอากาศแบบสกรู No.4 ขนาด  37 กิโลวัตต 
พลังไฟฟาวัดไดในชวงมีโหลด (kWLoad NO.4) 43.3 กิโลวัตต 
พลังไฟฟาวัดไดในชวงไมมีโหลด (kWUnload NO.4) 18 กิโลวัตต 
เปอรเซ็นตการทํางานในชวงมีโหลด  51.8 เปอรเซ็นต 
เปอรเซ็นตการทํางานในชวงไมมีโหลด  48.2 เปอรเซ็นต 
เครื่องอัดอากาศแบบสกรู No.5 ขนาด  37 กิโลวัตต 
พลังไฟฟาวัดไดในชวงมีโหลด (kWLoad NO.5)  43.1  กิโลวัตต 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 
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 บทที่ 6 การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

พลังไฟฟาวัดไดในชวงไมมีโหลด (kWUnload NO.5) 0  กิโลวัตต 
เปอรเซ็นตการทํางานในชวงมีโหลด   100  เปอรเซ็นต 
เปอรเซ็นตการทํางานในชวงไมมีโหลด   0  เปอรเซ็นต 

 

พลังไฟฟาวัดไดเฉลี่ยหลังปรับปรุง  
 =  [พลังไฟฟาวัดไดในชวงมีโหลด x %การทํางานในชวงมีโหลด + พลังไฟฟาวัดไดในชวงไมมี

โหลด x %การทํางานในชวงไมมีโหลด]NO.4 + [พลังไฟฟาวัดไดในชวงมีโหลด x %การทํางาน
ในชวงมีโหลด + พลังไฟฟาวัดไดในชวงไมมีโหลด x %การทํางานในชวงไมมีโหลด]NO.5   

 =  [43.3 กิโลวัตต x (51.8/100) + 18 กิโลวัตต x (48.2/100)]NO.4+ [43.1 kW x (100/100)]NO.5      
 =  31.11 + 43.1  
 =  74.21  กิโลวัตต 
 

พลังไฟฟาที่ประหยัดได  =  พลังไฟฟาวัดไดเฉลี่ยกอนปรบัปรุง - พลังไฟฟาวัดไดเฉลี่ยหลังปรับปรุง 
    =  79.55 - 74.21      
    =  5.34  กิโลวัตต 
 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได = พลังไฟฟาทีป่ระหยัดได x ชั่วโมงทํางานใน 1 ป  
   = 5.34 กิโลวัตต x 23.56 ชั่วโมงตอวัน x 300 วันตอป  
   = 37,390      หนวยตอป 
 

คิดเปนจํานวนที่ประหยัดได = 37,743 หนวยตอป x 2.94 บาทตอหนวย 
   = 110,965                 บาทตอป 
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 6.1.2   การลดอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเครือ่งอัดอากาศ 
 โดยทั่วไปแลวทางโรงงานจะติดต้ังเครื่องอัดอากาศเปนศูนยรวมในหองหลายๆ ชุด โดยบาง
ชุดมีการตอทอ Duct ระบายความรอนทิ้งออกนอกอาคาร บางชุดก็ไมไดตอทอออกนอกอาคาร ประกอบกับ
เครื่องอัดอากาศมีจุดระบายความรอนที่ตางกัน เชน ระบายความรอนออกดานบนเครื่องบาง ดานขางเครื่อง
บาง กรณีที่มีเครื่องอัดอากาศหลายชุด หลายย่ีหอที่ใชรวมกัน ประกอบกับขอจํากัดเรื่องของพื้นที่ ทําใหมี
ปญหาเกี่ยวกับการระบายความรอนของระบบอากาศอัดตามมา 
 ดังนั้นทางโรงงานควรพิจารณาในการปรับปรุงระบบระบายความรอนอาจเปนการแกไขทอ
ระบายความรอน เพื่อนําความรอนออกนอกหองเครื่องอัดอากาศกรณีที่ยังไมไดติดต้ังทอระบายความรอน 
หรือติดพัดลมดูดอากาศเพิ่มเติมเพื่อดูดอากาศทิ้ง หรือไมก็กลับทิศทางของเครื่องอัดอากาศใหหันไปใน
ทิศทางเดียวกัน แลวแตกรณี การระบายความรอนทิ้งออกไปนอกอาคารจะชวยใหลดการใชพลังงานได 
โดยทั่วไปแลวหากสามารถลดอุณหภูมิลงไดทุกๆ 3 องศาเซลเซียส จะสามารถลดการใชพลังงานลงได
ประมาณรอยละ 1 ดังสมการ (6.1-2) 
 สมการแสดงผลประหยัดพลังงานที่ไดจากการลดอุณหภูมิของอากาศขาเขา คือ 
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กําลังไฟฟาลดลง  =  พลังงานในการอัดอากาศที่แตกตางกอนและหลัง (กิโลจูลตอกิโลกรัม) x  
    เปอรเซ็นตการทํางานในชวงมีโหลด (On load) ในรอบการทํางาน 

 พลังงานไฟฟาที่ประหยัด  = กําลังไฟฟาลดลง x จํานวนชั่วโมงการทํางานตอป  
 

โดยที่ 
i จํานวนขั้นตอนการอัดอากาศของเครือ่งอัดอากาศ  
k อัตราสวนความรอนจําเพาะของอากาศ = 1.4 
T1 อุณหภูมิอากาศขาเขากอนการปรับปรุง  = องศาเซลเซียส + 273.15 เคลวิน 
T2 อุณหภูมิอากาศขาเขาหลังการปรับปรุง  = องศาเซลเซียส + 273.15 เคลวิน 
Ra คาคงที่ของกาซที่อากาศแหง (Dry Air) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  

= 0.287 กิโลจูลตอกิโลกรัมเคลวิน 
Rw คาคงของกาซที่เปยก (Wet Air) ที่อุณหภูมิอากาศขาเขา 

 = {Ra/ 1 – [0.378 x RH x(pv/p1)]}/1,000   กิโลจูลตอกิโลกรัมเคลวิน 
RH ความชื้นสัมพัทธของอากาศขาเขากอนและหลังปรับปรุง, เปอรเซ็นต           
p1 ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณ  = 1.013 บาร(a) 
p2 ความดันอากาศขาออกสัมบูรณ, บาร(a) 

 = ความดันอากาศขาออกเกจ +ความดันบรรยากาศ (1 atm) 
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 พิจารณาจากสมการการลดอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเครื่องอัดอากาศ ดังสมการ (6.1-2) 
จะพบวา การลดอุณหภูมิจะมีผลกับความชื้นที่เปลี่ยนแปลงตามไปดวย (อุณหภูมิ ∝ ความชื้นสัมพัทธ) ซึ่ง
ทั้งหมดก็มีผลกับคาคงที่ของกาซ (Gas Constant: R) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิกับความชื้น เพื่อให
งายตอการคิดผลประหยัดพลังงาน กําหนดใหคาคงที่ของกาซมีคาคงที่ในทุกๆ สภาวะของการคํานวณ และ
พบวาคาความชื้นของอากาศคอนขางมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดสภาวะ ดังนั้นการกําหนดใหคาคงที่ของ
อากาศมีคาคงที่จึงเปนวิธีที่งายตอการคํานวณ ซึ่งผลประหยัดที่ไดก็จะไมแตกตางกันมากนัก 

   สิ่งที่เกี่ยวของกับการลดอุณหภูมิอีกสวนหนึ่งก็คือ เปอรเซ็นตการทํางานของเครื่องอัด
อากาศ ดังนั้นจึงตองคํานวณหาคาเปอรเซ็นตการทํางานของเครื่องอัดอากาศ เพื่อที่จะไดคํานวณผลประหยัด
ที่ใกลเคียงผลประหยัดจริง เพราะผลประหยัดจะเกิดขึ้นเฉพาะขั้นตอนการอัดเพียงเทานั้น ในที่นี้ได
ยกตวัอยางสภาวะการทํางานเปน 3 กรณี 

การคํานวณหาเปอรเซ็นตการมีโหลด (On load) ใน 1 รอบการทํางาน (LDU) 
1) กรณีการทํางานของเครื่องอัดอากาศเปนแบบ Load/Unload หรือ On Line/    

Off Line 
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L                                               (6.1-3) 

 
 เพื่อเพิ่มความแมนยําในการหาคา LDU ควรหาคาบการทํางานอยางนอย 5 ครั้ง แลวนํามาเฉลี่ยกัน 
 

 2) กรณีการควบคุมเครื่องอัดอากาศเปนแบบ Start/Stop  
  เชน ลูกสูบขนาดเล็กและเวน วิธีการหาใชแบบเดียวกับกรณีที่ 1 
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3) กรณีการควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบ Modulating  
  กลุมเวน สกรู และเทอรโบ 
 

 
 
สําหรับเครื่องอัดอากาศที่มีลักษณะการทํางานแบบ Modulating ที่ใชหลักการหรี่วาลวนั้น 

การหาคารอยละของภาระนั้นกระทําไดคอนขางยาก อยางไรก็ตามหากมีการติดต้ัง Air Flow Meter แลวจะ
ทําใหการคํานวณทําไดโดยงายเพราะสามารถคํานวณอัตราการผลิตอากาศอัด ซึ่งสามารถเทียบกลับไปหา
เปนคาเปอรเซ็นตของการผลิตได แตถาทางโรงงานมีการติดต้ังเครื่องอัดอากาศแบบสกรูหรือลูกสูบที่ทํางาน
แบบ Load/Unload และแบบ Start/Stop รวมอยูในระบบดวย ก็จะทําใหงายขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง กลาวคือ
กําหนดใหเครื่องอัดอากาศที่ทํางานแบบ Modulating ทํางานเต็มที่ 100 เปอรเซ็นต แลวใหเครื่องอัดอากาศที่
ทํางานแบบอื่นๆ เปนตัวเสริมภาระ จากนั้นก็คํานวณหาเปอรเซ็นตของผลการลดอุณหภูมิจากเครื่องอัด
อากาศแบบ Modulating เปน 100 เปอรเซ็นต ก็จะไดผลประหยัดจากการลดอุณหภูมิไดเชนกัน 

 เมื่อทราบหลักการทํางานของเครื่องอัดอากาศทั้งหมดแลว ตอไปก็มาถึงขั้นตอนการเก็บ
ขอมูลเพื่อนํามาทําการคํานวณผลประหยัด ขั้นตอนการเก็บขอมูลที่สําคัญ ดังนี้ 

  (1) ขอมูลขนาดเครื่องอัดอากาศ 
-  กําลังไฟฟา   _____________ แรงมา/ กิโลวัตต 
- อัตราการผลิตอากาศ(FAD) _____________  ลิตรตอวินาที 
- ความดันที่ตัดโหลด _____________ บาร 
- ความดันที่ตอโหลด _____________ บาร 

 (2) ขอมูลสภาวะการทํางาน 
 - กําลังไฟฟา _____________ กิโลวัตต (ชวง Load และ Unload) 
 - เวลามีโหลด _____________ วินาที (ชวง Load)  
    เพื่อหาเปอรเซน็ตของ LDU  
 - เวลาไมมีโหลด _____________ วินาที (ชวง Unload) 

 (3) ขอมูลสภาวะแวดลอม 
 - อุณหภูมิบริเวณโดยรอบเครือ่งอัดอากาศ _____________  องศาเซลเซียส 

 - คาความชื้นสัมพัทธของอากาศรอบเครื่องอดัอากาศ _____________ เปอรเซ็นต 
 
 
 

Load 

Time 
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ตัวอยางที่ 6.1-2   การลดอณุหภูมิอากาศขาเขาเครื่องอัดอากาศ  

 

1)  ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
 โรงงานมีการติดต้ังเครื่องอัดอากาศ จํานวน 3 เครือ่ง ขนาด 37 กโิลวัตต ประเภทสกรูระบาย

ความรอนดวยอากาศ ดังรูปที่ 6.1-5 ใชงานวันละ 2 เครือ่ง และทํางาน 21 ชั่วโมงตอวัน 300 วันตอป และ 
16 ชั่วโมงตอวัน 48 วันตอป จายอากาศอัดใหระบบนิวเมติคส กระบอกสบู การสงจายถุงพลาสติก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.1-5 เครื่องอัดอากาศสกรู ขนาด 37 กิโลวัตต 
 

 2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
  อากาศขาเขาของเครื่องอัดอากาศ No.5 มีอุณหภูมิสูงถึง 45.6 องศาเซลซียส/ ความชื้นสัมพัทธ 
31.3 เปอรเซ็นต เนื่องจากแอรดรายเออรที่ติดต้ังระบายอากาศรอนจากเครื่องตรงกับทางอากาศเขาของ
เครื่องอัดอากาศ และอีกทั้ง Exhaust Duct ที่นําอากาศรอนทิ้งจาก เครื่องอัดอากาศอุณหภูมิ 55 – 58 องศา
เซลซียส ปดไมสนิท ทําใหอากาศไหลหมุนเวียนเขาตัวเครื่องอัดอากาศ  และมีการใชกําลังไฟฟาในชวงมี
โหลด 44.7 กิโลวัตต สวนเครื่องอัดอากาศ No.4 มีอุณหภูมิ อากาศขาเขา 39.1 องศาเซลเซียส/ ความชื้น
สัมพัทธ 43.8 เปอรเซ็นต เนื่องจากผนังดานขางมีการติดต้ังกระเบื้องเพื่อปองกันน้ําฝน เปนเหตุใหอากาศ
ไหลเวียนไมสะดวกมีผลใหอุณหภูมิอากาศบริเวณนั้นสูงขึ้น มีการใชกําลังไฟฟาในชวงมีโหลด 43.8 กิโลวัตต 
ดังรูปที่ 6.1-6 สําหรับอากาศที่เขาเครื่องมีอุณหภูมิสูงจะทําใหเครื่องอัดอากาศตองใชพลังงานเพิ่มขึ้นในการ
อัดอากาศ   
 

 
 
 
 
 
 
 
         ตําแหนงอากาศเขาเครื่องอัดอากาศ No. 5          Exhaust Duct ปดไมสนิท 
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 อุณหภูมิอากาศเขาเครื่องอัดอากาศ No. 5   อุณหภูมิอากาศเขาเครื่องอัดอากาศ No. 4  
      มีคา 45.6 องศาเซลเซียส      มีคา 39.1 องศาเซลเซียส  
 

 
 
  
    
 
  
 
 

   กําลังไฟฟาชวงมีโหลดของเครื่องอัดอากาศ No. 5       กําลังไฟฟาชวงมีโหลดของเครื่องอัดอากาศ No. 4 

รูปที่ 6.1-6 ปญหาของอุปกรณ/ ระบบกอนปรับปรุง 
 
 3) แนวคิดและขั้นตอนดําเนินการ 
 จากที่กลาวมาในขางตนสูงขึ้นอากาศที่เขาเครื่องที่มีอุณหภูมิสูงจะทําใหเครื่องอัดอากาศตองใช
พลังงานเพิ่มขึ้นในการอัดอากาศ เพราะอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะมีความหนาแนนนอยกวาอากาศที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า ใชพลังงานในอัดอากาศตอมวลอากาศ (กิโลจูลตอกิโลกรัม) มากกวาอุณหภูมิอากาศอัด (Discharge 
Temperature) ที่ออกจากเครื่องก็สูงกวาทําใหบรรยากาศในการทํางานไมนารื่นรมย และยังสงผลกระทบตอ
น้ํามันหลอลื่น จะทําใหเสื่อมเร็วขึ้นเพิ่มใชจายในถายน้ํามัน เพื่อลดการสูญเสียพลังงานในการอัดอากาศและ
เหตุผลที่กลาวมา ทางโรงงานจะปรับปรุงโดยการนําอากาศที่มีอุณหภูมิตํ่ามาอัดอากาศ โดยดําเนินการมี
ขั้นตอนดังนี้ 

- สํารวจสถานที่ติดต้ังเครื่องอดัอากาศ แอรดรายเออร ถังลม และทอสงจาย 
- สํารวจสภาพการระบายอากาศหมุนเวียนบรเิวณที่ต้ังเครื่องอัดอากาศและแอรดรายเออร 
- ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศเขาเครื่อง อุณหภูมอิากาศอัด และความดันอากาศอัดกอนปรับปรุง 
- ตรวจวัดกําลังไฟฟาเครื่องอัดอากาศกอนปรับปรุง  
- มอบหมายใหฝายซอมบํารุงขยับแอรดรายเออรไมใหตรงกบัเครื่องอัดอากาศ No.5 
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- มอบหมายใหฝายซอมบํารุงซลีทอ Exhaust duct ใหสนิทกับตัวเครื่องอัดอากาศทุกเครื่อง 
- มอบหมายใหฝายซอมบํารุงถอดกระเบื้องปองกันน้ําฝนบรเิวณผนังดานขางออกบางสวน

เพื่อใหอากาศไหลเวียนสะดวกยิ่งขึ้น 
- ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศเขาเครื่อง และอุณหภูมิอากาศอัดหลังปรับปรุง 
- ตรวจวัดกําลังไฟฟาเครื่องอัดอากาศหลังปรับปรุง   
- ประเมินผลกระทบตอการทํางานและผลประหยัดพลังงาน 

 4) สภาพหลังการปรับปรุง 
  หลังจากดําเนินการทําใหอากาศขาเขาเครื่องอัดอากาศ No.5 มีอุณหภูมิอากาศลดลงจาก 45.6
องศาเซลเซียส เหลือ 36.6 องศาเซลเซียส/ความชื้นสัมพัทธ 50.4 เปอรเซ็นต ทําใหเปอรเซ็นตอัตราการไหล
ของอากาศเชิงมวลเพิ่มขึ้น 1.04 เปอรเซ็นต สวนเครื่องอัดอากาศ No.4 มีอุณหภูมิอากาศเขาเครื่องลดลง
จาก 39.1 องศาเซลเซียส เหลือ 35.8 องศาเซลเซียส/ความชื้นสัมพัทธ 53.6 เปอรเซ็นต ทําใหเปอรเซ็นต
อัตราการไหลของอากาศเชิงมวลเพิ่มขึ้น 2.94 เปอรเซ็นต ดังรูปที่ 6.1-7 
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         อุณหภูมิอากาศเขาเครื่องอัดอากาศ No. 5         อุณหภูมิอากาศเขาเครื่องอัดอากาศ No. 4  
           หลังปรบัปรุง                                                           หลังปรับปรุง         

รูปที่ 6.1-7 อุปกรณ/ ระบบหลังปรับปรุง 
 

5)  การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 

ระยะเวลาดําเนินการ 0.5   เดือน 
เงินลงทุน   ไมมี บาท 
ผลประหยัดที่ได 32,572 บาทตอป  
ระยะเวลาคืนทุน -    ป 

 
 6) ขอเสนอแนะ 
  ทําการตรวจสอบ Exhaust Duct อยูเสมอเพื่อปองกันการรั่วไหลของอากาศรอนยอนกลับเขา
เครื่องอัดอากาศ   

 7) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

เครื่องอัดอากาศแบบสกรู  No.4   
ขนาด 37 กิโลวัตต 
พลังไฟฟาวัดไดในชวงมีโหลด (kW1)  44.7 กิโลวัตต 
พลังไฟฟาวัดไดในชวงไมมีโหลด (kW2)  20.5 กิโลวัตต 
อัตราการผลิตอากาศจากการตรวจวัด (qv1)   111 ลิตรตอวินาที 
เปอรเซ็นตการทํางานในชวงมีโหลด  63 เปอรเซ็นต 
เปอรเซ็นตการทํางานในชวงไมมีโหลด  37 เปอรเซ็นต 
อุณหภูมิอากาศขาเขากอนปรับปรุง (T1)            39.1 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิอากาศขาเขาหลังปรับปรุง (T2)            35.8 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธอากาศขาเขากอนปรับปรงุ (RH1) 43.8 เปอรเซ็นต 
ความชื้นสัมพัทธอากาศขาเขาหลังปรับปรงุ (RH2) 53.6 เปอรเซ็นต 
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ความดันอากาศอัดขาออก (p2)                       7.2  บาร 
ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณ(p1)                  1.013  บาร(a) 
ความดันอากาศบรรยากาศ (Pa)                     1  atm 
ความดันไอน้ําของอากาศที่ 39 oC (pv1)               0.0700  บาร(s)*  
ความดันไอน้ําของอากาศที่ 35.8 oC (pv2)               0.0591  บาร(s)* 
(* จากตารางความดันไอน้ําอิ่มตัวเหนือผิวน้าํ ภาคผนวก ก.2) 
จํานวนชั่วโมงการทํางาน                               23.56  ชั่วโมงตอวัน 
จํานวนวันทํางาน                                           300  วันตอป 
คาไฟฟาเฉล่ียตอหนวย   2.94  บาทตอหนวย 

หมายเหตุ  :  23.56 ชั่วโมงตอวัน 300 วัน/ป เปนชม.เฉลี่ยมาจาก 21 ชั่วโมงตอวัน 300 วันตอป รวมกับ 16 ชั่วโมงตอวัน 48 วันตอป  
 

กอนปรับปรุง :  เครื่องอัดอากาศแบบสกรู No. 4   
  คาความหนาแนนของอากาศกอนปรับปรุง   =  p1 x 105/ Rw1 x T1     กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
  Rw1 = คาคงที่ของกาซที่อากาศเปยกที่อุณหภูมิอากาศ 39.1 องศาเซลเซียส   
     = 287.1/ 1 – [0.378 x RH1 x (pv11/p1)]   
     = 287.1/ 1 – [0.378 x 0.447 x (0.07/1.013)]   
     = 290.49  จูลตอกิโลกรัมเคลวิน 
  คาความหนาแนนของอากาศ  = 1.013 x 105 / 290.49 x (39.1 + 273.15) 
     = 1.117    กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

  อัตราการไหลเชิงมวลที่เครื่องอัดอากาศผลิตได  
  = (อัตราการผลิตอากาศจากการตรวจวัด/1000) x ความหนาแนนของอากาศ   
    =  (111/ 1,000) x 1.117      
    = 0.124      กิโลกรัมตอวินาที 
    = 446.3 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
 

หลังปรับปรงุ :  เครื่องอัดอากาศแบบสกรู No. 4   
  คาความหนาแนนของอากาศหลังปรับปรุง  = p1 x 105/Rw2 x T2 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

  Rw2    = คาคงที่ของกาซที่อากาศเปยกที่อุณหภูมิอากาศ 35.8 องศาเซลเซียส 
   = 287.1/ 1 – [0.378 x RH2 x (pv2/p1)]    
   = 287.1/ 1 – [0.378 x 0.536 x (0.0591/1.013)]   
   = 290.53   จูลตอกิโลกรัมเคลวิน 
  คาความหนาแนนของอากาศหลังปรับปรุง = 1.013 x 105/ 290.53 x (35.8 + 273.15)  
   = 1.129           กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
  อัตราการไหลเชิงมวลที่เครื่องอัดอากาศผลิตไดหลังปรับปรงุ 
  = (อัตราการผลิตอากาศจากการตรวจวัด/1000) x ความหนาแนนของอากาศ    กิโลกรัมตอวินาที 
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   = (111 /1000) x 1.129  
   = 0.1253   กิโลกรัมตอวินาที 
   = 450.98            กิโลกรัมตอชั่วโมง 
 อัตราการไหลเชิงมวลที่ไดเพิ่มขึ้น = 450.98 - 446.35                   
   = 4.63   กิโลกรัมตอชั่วโมง 
 เปอรเซ็นตอัตราการไหลของอากาศเชิงมวลที่ไดเพิ่มขึ้น = 4.63 x 100/ 446.35          
   = 1.04 เปอรเซ็นต 
 พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได  =   พลังไฟฟาวัดไดในชวงมีโหลด x เปอรเซ็นตการทํางาน

ในชวงมีโหลด x เปอรเซ็นตอตัราการไหลอากาศเชิงมวลที่
ไดเพิ่มขึ้น x ชั่วโมงทํางานใน 1 ป  

   = 44.7 x (63/100) x (1.04/100) x 23.56 x 300                   
   = 2,070 หนวยตอป 
 คิดเปนจํานวนที่ประหยัดได = 2,070 x 2.94  
   = 6,086  บาทตอป 

เครื่องอัดอากาศแบบสกรู  No.5   
 ขนาด   37 กิโลวัตต 
 พลังไฟฟาวัดไดในชวงมีโหลด (kW1)  43.8 กิโลวัตต 
 อัตราการผลิตอากาศจากการตรวจวัด (qv1)   115 ลิตรตอวินาที 
 เปอรเซ็นตการทํางานในชวงมีโหลด  100 เปอรเซ็นต 
 เปอรเซ็นตการทํางานในชวงไมมีโหลด  0 เปอรเซ็นต 
 อุณหภูมิอากาศขาเขากอนปรับปรุง (T1)            45.6 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิอากาศขาเขาหลังปรับปรุง (T2)            36.6 องศาเซลเซียส 
 ความชื้นสัมพัทธอากาศขาเขากอนปรับปรงุ (RH1) 31.3 เปอรเซ็นต 
 ความชื้นสัมพัทธอากาศขาเขาหลังปรับปรงุ (RH2) 50.4 เปอรเซ็นต 
 ความดันอากาศอัดขาออก (p2)                       7.2 บาร 
 ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณ (p1)                      1.013 บาร(a) 
 ความดันอากาศบรรยากาศ (Pa)                      1 atm 
 ความดันไอน้ําของอากาศที่ 45.6 oC (pv1)             0.0989 บาร(s) 
 ความดันไอน้ําของอากาศที่ 36.6 oC (pv2)             0.0615 บาร(s) 

ตามตารางความดันไอน้ําอิ่มตัวเหนือผิวน้ํา ภาคผนวก ก.2 
 จํานวนชั่วโมงการทํางาน                               23.56 ชั่วโมงตอวัน 
 จํานวนวันทํางาน                                           300 วันตอป 
 คาไฟฟาเฉล่ียตอหนวย   2.94 บาทตอหนวย 
หมายเหตุ  : 23.56 ชั่วโมงตอวัน 300 วัน/ป เปนชม.เฉลี่ยมาจาก 21 ชั่วโมงตอวัน 300 วันตอป รวมกับ 16 ชั่วโมงตอวัน 48 วันตอป  
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กอนปรับปรุง :  เครื่องอัดอากาศแบบสกรู No.5 
 คาความหนาแนนของอากาศกอนปรับปรุง  = p1 x 105/Rw1 x T1     กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

  Rw1    =   คาคงที่ของกาซทีอ่ากาศเปยกที่อุณหภูมิอากาศ 45.6 องศาเซลเซียส   
   = 287.1 / 1 – [0.378 x RH1 x (pv1/p1)]   
   = 287.1 / 1 – [0.378 x 0.313 x (0.0989/1.013)]   
   = 290.46   จูลตอกิโลกรัมเคลวิน 
 คาความหนาแนนของอากาศ = 1.013 x 105 / 290.46 x (45.6 + 273.15)         
   = 1.094           กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
 อัตราการไหลเชิงมวลที่เครื่องอัดอากาศผลิตได 
 = (อัตราการผลิตอากาศจากการตรวจวัด/1000) x ความหนาแนนของอากาศ      
   = (115/ 1000) x 1.094            
   = 0.1258 กิโลกรัมตอวินาที 
   = 452.97  กิโลกรัมตอชั่วโมง             
  

หลังปรับปรงุ :  เครื่องอัดอากาศแบบสกรู No. 5 

 คาความหนาแนนของอากาศหลังปรับปรุง  =  p1 x 105/ Rw2 x T2    กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

  Rw2    =   คาคงที่ของกาซที่อากาศเปยกที่อุณหภูมิอากาศ 36.6 องศาเซลเซียส   
   = 287.1/ 1 – [0.378 x RH2 x (pv2/p1)]    
   = 287.1/ 1 – [0.378 x 0.504 x (0.0615/1.013)]   
   = 290.45                  จูลตอกิโลกรัมเคลวนิ 
 คาความหนาแนนของอากาศหลังปรับปรุง = 1.013 x 105/ 290.45 x (36.6 + 273.15)  
   = 1.1296         กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
 อัตราการไหลเชิงมวลที่เครื่องอัดอากาศผลิตไดหลังปรับปรงุ 
 = (อัตราการผลิตอากาศจากการตรวจวัด/ 1000) x ความหนาแนนของอากาศ     
   = (115 /1000) x 1.126  
   = 0.1295 กิโลกรัมตอวินาที 
   = 466.16 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
 อัตราการไหลเชิงมวลที่ไดเพิ่มขึ้น = 466.16 - 452.97                              
   = 13.19             กิโลกรัมตอชั่วโมง 
 เปอรเซ็นตอัตราการไหลของอากาศเชิงมวลที่ไดเพิ่มขึ้น = 13.19 x 100 / 452.97      
   = 2.91                 เปอรเซ็นต 
 พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได =   พลังไฟฟาวัดไดในชวงมีโหลด x เปอรเซ็นตการทํางาน

ในชวงมีโหลด x เปอรเซ็นตอตัราการไหลอากาศเชิงมวลที่
ไดเพิ่มขึ้น x ชั่วโมงทํางานใน 1 ป  
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   =  43.8 x (100/100) x (2.91/100) x 23.56 x 300             
   = 9,009   หนวยตอป 
 คิดเปนจํานวนที่ประหยัดได = 9,009 x 2.94  
   = 26,486            บาทตอป 
รวมพลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดทั้งหมด   = พลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดจากเครื่อง No.4 + 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดจากเครื่อง No.5  
   = 2,070 + 9,009     
   = 11,079   หนวยตอป 
 คิดเปนจํานวนที่ประหยัดได = 11,079 หนวยตอป x 2.94 บาทตอหนวย 
   = 32,572   บาทตอป 
 
 
 

     
 
 
 
 6.1.3 การจัดการใชเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสม 
 สําหรับการประหยัดพลังงานในการจัดภาระนี้ ตองมีเครื่องอัดอากาศมากกวาสองชุดที่ตอ
อยูในระบบเดียวกัน การจัดภาระก็คือการวางแผนการใชงานเครื่องอัดอากาศ การวางแผนความหมายจะรวม
ไปถึงการเลือกเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพเปนตัวหลักในการผลิตอากาศอัดสวนตัวที่ประสิทธิภาพดอย
กวาก็ไวเปนตัวเสริมภาระ การจัดภาระเครื่องอัดอากาศจะตองประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

  •  ควรจะตองใหเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ (มีกําลังการผลิตมากกวา) เปนตัวหลักในการ 
ผลิตอากาศอัด สวนเครื่องอัดอากาศขนาดรองลงมาก็ใหเปนตัวเสริมภาระ 

  •  เลือกเดินเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเปนตัวหลัก เพราะเครื่องอัดอากาศที่
มีประสิทธิภาพดียอมใชพลังงานนอยกวาเสมอ 

  •  ใชเครื่องควบคมุอัตโนมัติควบคุมการทํางานใหเกิดความแมนยําในการจัดการภาระ 
  •  ควรทราบปริมาณอากาศอัดในแตละชวงเวลาเพื่อการวางแผนการเดินเครื่องอัดอากาศ 

เชน โรงงานเดินเครื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ในชวงเวลากลางคืนความตองการปริมาณอากาศอาจลดลงซึ่งจะชวย
ใหการวางแผนการเดินเครื่องอัดอากาศในชวงเวลากลางคืนไดเหมาะสม 
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 ตัวอยาง การจัดภาระเครื่องอดัอากาศโดยการตั้งคาความดันตัด-ตอ 

 

รูปที ่6.1-8 การปรับต้ังความดันตัด-ตอ 
 

จากรูปที่ 6.1-8 กรณีที่โรงงานมีเครื่องอัดอากาศ 4 ชุดตออยูในระบบเดียวกัน เครื่องอัด
อากาศ Comp1 - Comp3 จะมีขนาดเทากัน สวนเครื่องอัดอากาศ Comp4 จะมีขนาดเล็กกวาตัวอื่นๆ ซึ่งจะ
เปนตัวเสริมภาระ จะเห็นไดวาการปรับต้ังความดันในการทํางานของเครื่องอัดอากาศจะเปนลักษณะตัวตอตัว 
และชวงการตัดตอของเครื่องอากาศจะกวาง (ชวงความดันจะกวาง) ประกอบกับการปรับต้ังความดันเปน
ลักษณะของการจํากัดการทํางานของเครื่องอัดอากาศ ไมมีการลําดับการทํางาน จากรูปเครื่องอัดอากาศ 
Comp1 ตองทํางานตลอดสวนเครื่องอัดอากาศลําดับอื่นๆ ก็เชนกัน หากเปนเชนนี้ในบางชวงเวลาที่มีความ
ตองการปริมาณอากาศอัดลดลง สมมติที่ประมาณรอยละ 70 ของกําลังการผลิต Comp1 – Comp3 ทาง
โรงงานก็จะตองสูญเสียพลังงานในสวนของ Comp3 ที่มีสภาวะ Unload มากขึ้น แตหากจัดภาระหรือควบคุม
ไดดีขึ้น อาจเลือกเอา Comp4 มาทํางานแทน Comp3 ก็จะทําใหสามารถลดการใชพลังงานลงได เนื่องจาก 
Comp4 มีขนาดเล็กกวาตัวอื่นๆ เมื่อชวง Unload ยอมใชกําลังไฟฟานอยกวาตัวอื่นๆ ตามไปดวย  

อยางไรก็ตาม การปรับต้ังคาความดันตัดตอแบบนี้ก็มีความเหมาะสมอยูบาง หากเครื่องอัด
อากาศในระบบมีหลากหลายยี่หอรวมกัน ซึ่งมันก็เปนสิ่งที่ควบคุมไดยาก สําหรับโรงงานบางแหงที่มีเครื่อง
อัดอากาศตอรวมอยูในระบบ แตติดต้ังแยกตามพื้นที่ ทุกๆพื้นที่ก็จะปรับต้ังความดันตัดตอภาระเทากัน มอง
กลับไปก็จะเห็นวาเครื่องอัดอากาศทํางาน Load พรอมกันแลวก็ Unload พรอมกัน ซึ่งมันก็นับวาแยที่สุด 
เพราะการ Unload เมื่อใดนั่นก็หมายความวากําลังสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน และที่โชครายตามมา
อีกก็คือ เครื่องอัดอากาศซื้อเพิ่มเติมทีหลัง ขนาดมักจะใหญเพิ่มขึ้นการทํางานก็มักเปนแบบ Load/Unload 
เพราะอุปกรณควบคุมยังเที่ยงตรงกวาตัวอื่นๆ สวนเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กจะเปนตัวหลักในการผลิต
อากาศอัดบางแหง พบวาเครื่องอัดอากาศขนาดใหญในชวงไมมีโหลดใชกําลังไฟฟามากกวาเครื่องอัดอากาศ
ขนาดเล็กที่ทํางานในชวง Load ที่ตออยูในระบบเดียวกัน ซึ่งเปนการสูญเสียพลังงานอยางที่ไมควรจะเสีย 
 



6-20 

คูมือการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับเครื่องอัดอากาศ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

 

 

 

รูปที ่6.1-9 กราฟแสดงการปรับต้ังความดันตามแกนเวลา 
 

ควรสํารวจการทํางานของเครื่องอัดอากาศในโรงงานดูวามีลักษณะเชนนี้หรือไมเพื่อจะได
ทําการแกไขเพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งผูอานสามารถทําใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นสําหรับการปรับคาความ
ดันในการตัดตอภาระโดยดูจากรูปกราฟ Timing Line 

จากรูปที่ 6.1-9 จะกําหนดใหเครื่องอัดอากาศ Comp1 ถึง Comp3 เปนตัวหลัก สวนเครื่อง
อัดอากาศ Comp4 จะเปนตัวเสริมภาระ จากรูปกราฟ เครื่องอัดอากาศ Comp1 จะตองตอภาระกอนตัวอื่น 
และเครื่องอัดอากาศ Comp2, Comp3 และ Comp4 จะตอภาระตามลําดับตอมา หากในระบบมีความ
ตองการปริมาณอากาศอัดลดลง เครื่องอัดอากาศ Comp4 จะตองตัดภาระกอนแลวไลลําดับยอนลงมาสรุปได
วา เครื่องอัดอากาศตัวหลักจะตัดภาระหลังตัวอื่น แตจะตองตอภาระกอนตัวอื่น (ตัดทีหลัง ตอกอน) สวน
เครื่องอัดอากาศตัวเสริมภาระจะตองตัดภาระกอน แตตองตอทีหลัง (ตัดกอน ตอทีหลัง) 

 
 

 
รูปที ่6.1-10 การปรับต้ังความดันตัดตอโดยใชชุดควบคุมอัตโนมัติ 
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รูปที่ 6.1-10 นี้การจัดภาระเครื่องอัดอากาศโดยใชชุดควบคุมแบบอัตโนมัติ การจัดภาระ
แบบนี้จะชวยควบคุมชวงความกวางของความดันไดละเอียดมากขึ้น จะเห็นไดวา หากใชชุดควบคุมแบบนี้
แลว สามารถที่จะลดความดันในการผลิตอากาศลงไดประมาณ 0.7 บาร เทียบกับรูปที่ 6.1-9 ระบบนี้
คอนขางสมบูรณ แตก็มีขอจํากัดในการใชงานอยูมากเชนกัน เชน ระบบการผลิตอากาศอัดจะตองเปนเครื่อง
รุนเดียวกัน หรือยี่หอเดียวกัน ซึ่งไมคอยเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่กําลังขยายการผลิต แตถาหากเปนการ
ขยายโรงงานใหมแลวการนําระบบนี้เขาไปใชจะประหยัดไดคอนขางสูง และสามารถควบคุมไดเกือบทั้งหมด 
อยางไรก็ตามขอจํากัดของระบบดังกลาวก็คือวามีราคาคอนขางสูงเพราะตองใชกับยี่หอใดยี่หอหนึ่งเทานั้น
ปจจุบันมีบริษัทที่คิดคนระบบการจัดการเครื่องอัดอากาศไดทุกยี่หอและทุกระบบโดยสามารถควบคุมได
รวมกันไดโดยไมมีเงื่อนไขและไมมีผลกระทบตอเครื่องอัดอากาศซึ่งเปนที่นาสนใจกับกลุมอุตสาหกรรมใน
ประเทศอยางมาก 

 

 

ตัวอยางที่ 6.1-3   การลดจํานวนการใชเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสม  

 

  ทําการปรับปรุงโดยการนําระบบอากาศอัดที่ตออยูมารวมกันจายภาระเปนแบบ Center และตอทอ
กลุมที่ใชความดัน 9 และ 6 บาร เขาดวยกัน โดยใชวาลวลดความดันอากาศอัด เนื่องจากสัดสวนการทํางาน
ของแตละระบบไมเหมาะสมเปนสัดสวนประมาณ 60:40 แตภายหลังการปรับปรุงแลว เปอรเซ็นตการเดิน
ภาระดีขึ้นเปน 75:25 ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได 

1)  ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
    โรงงานมีการพลังงานไฟฟาเฉล่ียตอเดือน 1,453,267 หนวยตอเดือน หรือมีการใชพลังงาน
ไฟฟา 17,439,200 หนวยตอป สายการผลิตทํางานตลอด 24 ชั่วโมงตอวันและ 344 วันตอป โดยสาเหตุการ
ใชพลังงานไฟฟาที่สูงก็เนื่องจากโรงงานมีการใชเครื่องอัดอากาศ ขนาด 255 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง ผลิต
ความดันอากาศอัดที่ 9 บาร และขนาด 110  กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง ใชในสายผลิต Extrusion เพื่อใชในการ
ผลิตเสนใย ซึ่งมีความตองการอากาศอัดที่ใชความดัน 6 บาร   

จากการตรวจสอบการทํางานของเครื่องอัดอากาศทั้ง 2 เครื่อง พบวา สัดสวนการตัดตอยัง
ไมเหมาะสม โรงงานควรทําการลดการใชเครื่องอัดอากาศขนาด 110 กิโลวัตตมาตอการใชรวมกับเครื่อง
ขนาด 255 กิโลวัตต เพียงตัวเดียว แลวใชวาลวปรับความดันอากาศอัดใหเหมาะสมกับความตองการการใช
งานจริง เนื่องจากเครื่องอัดอากาศขนาด 255 กิโลวัตต เดิมมีการเปดและตัดการทํางานในสัดสวน 60:40 ซึ่ง
พิจารณาแลวควรที่จะทํางานที่สัดสวน 75:25 ซึ่งการเดินแบบเดิมจะสิ้นเปลืองพลังงานโดยไมจําเปนในขณะ
เครื่องตัดการทํางาน 

 2)  ปญหาของอุปกรณ/ ระบบกอนปรับปรุง 
 จากสัดสวนการทํางานดังกลาวที่ 60:40 นั้น การที่เครื่องอัดอากาศมีการตัดภาระนั่น

หมายความวาไมมีการผลิตอากาศอัดออกมา แตเครื่องอัดอากาศยังใชพลังงานไฟฟาอยูเหมือนเดิม ประมาณ
รอยละ 30 ของพิกัดการใชงานจริงในการเดินภาระ ดังนั้นหากจัดภาระและใหเครื่องอัดอากาศทํางานเต็ม
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ประสิทธิภาพมากเทาใด ก็จะเปนการประหยัดพลังงานไฟฟามากเทานั้น ทั้งนี้เปอรเซ็นตเดินภาระไมควรเกิน
รอยละ 85 เพราะจะทําใหเครื่องอัดอากาศทํางานหนักเกินไป ซึ่งจากผลการพิจารณาแลวควรที่จะทํางานที่
สัดสวน 75:25 ซึ่งการเดินแบบเดิมจะสิ้นเปลืองพลังงานโดยไมจําเปนในขณะเครื่องตัดการทํางาน เมื่อ
โรงงานไดทําการหยุดการใชเครื่องอัดอากาศขนาด 110 กิโลวัตต แลวจะชวยใหเครื่องอัดอากาศขนาด 255 
กิโลวัตต ทํางานไดเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเปนการประหยัดพลังงานไฟฟาในระบบอากาศอัดไดมากขึ้น 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 เครื่องอัดอากาศขนาด 255 กิโลวัตต  เครื่องอัดอากาศขนาด 110 กิโลวัตต 
 

รูปที่ 6.1-11 ระบบอากาศอัดกอนการปรับปรุง 
 
 ซึ่งการทํางานของเครื่องอัดอากาศทั้งสองนี้ จะแยกสวนกันเปนอิสระแตภาระเครื่องอัดอากาศ
นั้นมีนอย ไมเต็มประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศทั้งสอง ประกอบกับ ความดันอากาศอัดที่ใชไมแตกตาง
กันมาก สามารถนํามารวมภาระทั้งสองเขาดวยกันแลวใชเครื่องตัวใหญเดินเพียงตัวเดียวก็เพียงพอ 

 3)  แนวคิดและขั้นนตอนดําเนินการ 
  โรงงานไดทําการเชื่อมระบบอากาศอัดเขาดวยกันและเดินเครื่องอัดอากาศขนาด 255 
กิโลวัตต เพียงตัวเดียว แทนการใชเครื่องอัดอากาศขนาด 110 กิโลวัตต และปรับระดับความดันให
เหมาะสมกับความตองการในแตละจุดการใชงาน  

 4) สภาพหลังการปรับปรุง 
  หลังจากปรับปรุง มีการเปดและตัดการทํางานของเครื่องอัดอากาศในสัดสวน 75:25 (คาเฉล่ีย) 
ใชงาน 24 ชั่วโมงตอวัน และ 344 วันตอป 

 5)  การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 
คิดเปนพลังงานที่ลดลงรวม     578,415   หนวยตอป    
คิดเปนเงินที่ประหยัดที่ได     1,446,038  บาทตอป   
เงินลงทุน    -   บาท 

   ระยะเวลาคืนทุน   -   ป 
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 6) ขอเสนอแนะ 
 ควรติดตามการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยการตรวจวัดเปอรเซ็นตการเดินภาระ และคํานวณ
พลังงานไฟฟาที่ใชเทียบกอนการปรับปรุง พรอมกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในพื้นที่ที่ใชงานอยูนั้นเปนผูที่
ตรวจสอบ และหาแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติม กําหนดแผนในการดําเนินการโดยขอความรวมมือกับทุก
ฝาย เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลการผลิต และวางแผนการอนุรักษพลังงานดวย 

 7)  วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

กอนปรับปรุง 
  ขอมูลจากการตรวจวัดเครื่องจักรมีการทํางานกอนการปรับปรุง มีการเปดและตัดการทํางาน

ของเครื่องอัดอากาศในสัดสวน 60:40 (เปนการคิดคาเฉล่ีย) ถูกใชงาน 24 ชั่วโมง/วัน หรือ 344 วันตอป  
พลังงานไฟฟาที่ใชในเครื่องอดัอากาศขนาด      =    255  กิโลวัตต    
พลังงานไฟฟาในชวง Load  =    255 x 24 x 0.6 x 344  

   =    1,263,168       หนวยตอป 
พลังงานไฟฟาในชวง Unload  =    255 x 0.6 x 0.4 x 24 x 344  

       =    505,267.20       หนวยตอป  
รวมพลังงานไฟฟาของเครือ่งอัดอากาศทั้งสิ้น    =    1,768,435.20 หนวยตอป 

หลังปรับปรงุ 

  พลังงานไฟฟาที่ใชในเครื่องอัดอากาศขนาด      =    255 กิโลวัตต    

 พลังงานไฟฟาในชวง Load  =    255 x 24 x 0.75 x 344 
   =    1,578,960   หนวยตอป  
 พลังงานไฟฟาในชวง Unload  =    255 x 0.6 x 0.25 x 24 x 344  
       =    315,792       หนวยตอป  
 รวมพลังงานไฟฟาของเครือ่งอัดอากาศทั้งสิ้น =    1,894,752 หนวยตอป 
 ดังนั้นผลการใชพลังงานไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของเครื่องอัดอากาศขนาด  255 กิโลวัตต 

 =    1,894,752 − 1,768,435.20 
  =    126,319.80 หนวยตอป  

 ขอมูลจากการลดการใชเครื่องอัดอากาศขนาด 110 กิโลวัตต ซึ่งเดิมมีการเปดและตัดการทํางานของ
เครื่องอัดอากาศในสัดสวน 44:56 (เปนการคิดคาเฉล่ีย) ถูกใชงาน 24 ชั่วโมงตอวัน และ 344 วันตอป  

 พลังงานไฟฟาที่ใชในเครื่องอดัอากาศขนาด    =   110    กิโลวัตต    
 พลังงานไฟฟาในชวง Load     =   110 x 24 x 0.44 x 344   

       =   399,590.40      หนวยตอป  
 พลังงานไฟฟาในชวง Unload     =   110 x 0.6 x 0.56 x 24 x 344   

           =   305,141.76       หนวยตอป  
 รวมพลังงานไฟฟาของเครือ่งอัดอากาศทั้งสิ้น =   704,732.16  หนวยตอป 
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ผลประหยัด 
เมื่อหยุดการใชเครื่องอัดอากาศขนาด 110 กิโลวัตต และใชเครื่องขนาด 255 กิโลวัตต เครื่องเดียว 

       =    704,732.16 - 126,319.8  
               =    578,415  หนวยตอป
 คาไฟฟาที่ประหยัดได       =    578,415 ×  2.50 

      =    1,446,038   บาทตอป 

 

     
   

  

6.1.4 การใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (VSD) เครื่องอัดอัดอากาศ 

 โดยปกติแลวการทํางานของเครื่องอัดอากาศจะมี 2 สภาวะคือ Load และ Unload ชวงที่ 
Load คือ ชวงเวลาที่ใชพลังงานเต็มพิกัดตามสเปคเครื่อง ซึ่งสภาวะไรภาระมอเตอรเครื่องอัดอากาศจะไม
ผลิตอากาศอัดออกมา แตมอเตอรจะใชพลังงานไฟฟาประมาณรอยละ 25-35 ของพิกัดมอเตอรในการหมุน
ตัวเปลา ดังนั้นจึงมีการนําอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรที่ใชกับเครื่องอัดอากาศ (Variable Speed Drive 
on Air Compressor) มาควบคุม เพื่อลดการใชพลังงานในการผลิตอากาศของเครื่องอัดอากาศ (นิยมใชกับ
เครื่องอัดอกาศสกรู)   
 ซึ่งหลักการทํางานของเครื่องควบคุมความเร็วรอบของเครื่องอัดอากาศจะถูกตอเขากับตัว
วัด (Sensor) เพื่อวัดความดันในระบบ ถาความดันลดลงต่ํากวาระดับที่กําหนด เครื่องควบคุมความเร็วรอบ
จะเพิ่มความเร็วรอบของมอเตอรของเครื่องอัดอากาศ ในทางกลับกันความเร็วรอบของเครื่องอัดอากาศจะถูก
ลดลง เมื่อความดันเพิ่มถึงระดับที่กําหนด ทําใหสามารถใหผลการประหยัดพลังงานไดรอยละ 10-30 
นอกจากนี้การติดต้ัง VSD ยังชวยใหเพิ่มประสิทธิภาพในการ Load และชวยลดคา Peak ขณะเปดเครื่อง
ดวย ดวยนี้เครื่องอัดอากาศรุนใหมๆ มีระบบนี้ติดต้ังมาดวยแลว 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.1-12 การติดต้ัง VSD ควบคุมความเร็วรอบเครื่องอดัอากาศ 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 
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 บทที่ 6 การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

 

ความเหมาะสมในการใชตัวควบคุมความเร็วรอบมอเตอรเครื่องอัดอากาศ ควรพิจารณา
หัวขอหลักๆ ดังนี้ 

 - คาใชจายในการลงทุน 
 - พลังงานที่สามารถประหยัดได 
          - ควรจะติดต้ังเครื่องควบคุมความเร็วรอบไวที่เครื่องอัดอากาศตัวเสริมภาระเทานั้น เพราะ
ตัวเดินภาระหลักไมมีโอกาสทํางานในลักษณะไรภาระ 

 - ควรจะเปนเครื่องอัดอากาศที่ทํางานในลักษณะภาระและไรภาระ (Load – Unload) 
 - ตองมีเปอรเซ็นตภาระอยูในชวงรอยละ 30 – 75 และคาเฉล่ียของการผลิตสะสม 

(Accumulated Production: AP) 10 – 60 วินาที 
- ชั่วโมงการทํางานของเครื่องอัดอากาศ ถาคา %RO ตํ่า ชั่วโมงทํางานก็นอย ถาชวง 

%RO สูง ชั่วโมงทํางานก็ตองมากหนอย การลงทุนติดต้ังเครื่องควบคุมความเร็วรอบถึงจะคุมทุน 

 
Output สัมพัทธ (%RO) =       Load 100%

 Load + Unload
⎛ ⎞×⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (6.1-3) 

 
* การผลิตสะสม คือ ชวงของการใชอากาศอัดที่ทําใหความดันอากาศอัดลดลงจากระดับปลดภาระหรือตัด
โหลด (Cut out pressure) ไปสูระดับมีภาระ หรอืตอโหลด (Cut in pressure) โดยปกติผูผลิตจะแนะนําอยู
ในชวง 15 วินาที 

 

จากรูปที่ 6.1-13 ก. เครื่องอัดอากาศทํางานภาระเปนเวลานาน และก็ทํางานในชวงไรภาระ
เปนเวลานานเชนกัน ถาเปนในลักษณะนี้ไมเหมะสมในการติดต้ังเครื่องควบคุมความเร็วรอบ เพราะไมคุมตอ
การลงทุน ทางโรงงานควรพิจารณาติดต้ังเครื่องอัดอากาศตัวเล็กแทนจะดีกวา และทําการลดความดันลงดวย 
จากกราฟคาดวาตั้งชวงความดันตัดตอภาระไวสูง และเครื่องอัดอากาศมีขนาดใหญกวาความตองการ 

 จากรูปที่ 6.1-13 ข. เครื่องอดัอากาศทํางานในชวงเปอรเซ็นตภาระ (รอยละ 30 - 75) ซึ่ง
อยูในชวงที่เหมาะสมกับการติดต้ังเครื่องควบคุมความเร็วรอบกลาวคือเครื่องอัดอากาศมีชวงที่จะประหยัด
พลังงานในชวงไรภาระซึ่งจะประหยัดพลังงานได และสามารถคืนทนุในการติดต้ังเครื่องควบคุมความเร็วรอบ 

จากรูปที่ 6.1-13 ค. เครื่องอัดอากาศทํางานในชวงภาระมากกวาชวงไรภาระ มีเปอรเซ็นต
ชวงภาระมากกวารอยละ 75 ซึ่งการติดต้ังเครื่องควบคุมความเร็วรอบก็จะไมเหมาะสม เพราะเครื่องอัด
อากาศเขาใกลสภาวะ Onload เครื่องควบคุมความเร็วรอบก็จะชวยประหยัดไดนอย และตราบใดที่เครื่องอัด
ทํางานที่ Onload เครื่องควบคุมความเร็วรอบก็จะ Unload โดยตรง สงผลทําใหไมเกิดการประหยัด การ
ลงทุนในการติดต้ังเครื่องควบคุมความเร็วรอบก็ไมคืนทุนหรือใชเวลานาน 

 สําหรับการใชเครื่องควบคุมความเร็วรอบพอจะสรุปไดเพียงเทานี้ การจะติดต้ังจริงแลวทาง
โรงงานจะตองมีการเก็บขอมูลการทํางานของเครื่องอัดอากาศใหละเอียด มิฉะนั้นการติดต้ัง เครื่องควบคุม
ความเร็วรอบอาจจะหาจุดคุมทุนไมได นั่นก็คือเกิดการประหยัดขึ้นจริงแตไดนอยมาก ราคาของเครื่อง
ควบคุมความเร็วรอบคอนขางสูง 
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รูปที่ 6.1-13 การทํางานของเครื่องอัดอากาศในลักษณะตาง ๆ 
 

ตัวอยางที่ 6.1-4   การติดต้ัง VSD ควบคมุเครื่องอัดอากาศ  

 

โรงงานอุตสาหกรรมเท็กลไทลแหงหนึ่ง ติดต้ังเครื่องอัดอากาศแบบสกรู ขนาด 22 กิโลวัตต 
การทํางานของเครื่องจักรเปนแบบ Load/Unload ผลิตความดันอากาศอัดที่ความดัน 6 บาร 

กอนปรับปรุง 
 - เครื่องอัดอากาศทํางาน Load ใชกําลังไฟฟา  = 18.61 กิโลวัตต 
 - เครื่องอัดอากาศทํางาน Unload ใชกําลังไฟฟา = 9.89  กิโลวัตต 
 - %RO      = 65 เปอรเซ็นต 
 - คาการผลิตสะสม (AP) (5 ชอง x 1.2 = 60 วินาที) = 60 วินาที 
 - ชั่วโมงทํางานใน 1 ป 24 x 300   = 7,200 ชั่วโมงตอป 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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 บทที่ 6 การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

เมื่อไดคา %RO และไดคา AP ในสภาวะปจจุบันแลวนํามาคํานวณผลประหยัดพลังงานโดยใชตารางที่ 6.1-3 
 

ตารางที่ 6.1-1 ปริมาณการใชพลังงานสัมพัทธในการทํางานแบบตาง ๆ 

ปริมาณการใชพลังงานสัมพัทธในการทาํงานแบบตางๆ 

 
คาคงที่ในการจําลอง :  

Load รอยละ13 
กําลังที่ปลดภาระ :  
Unload รอยละ 20 

Output สัมพัทธ 15 30 45 60 75 90 
มีภาระ/ปลดภาระ AP  =   10 วินาที 
มีภาระ/ปลดภาระ AP  =   15 วินาที 
มีภาระ/ปลดภาระ AP  =   60 วินาที 

52 
48 
38 

67 
63 
52 

77 
74 
64 

85 
83 
75 

91 
90 
85 

97 
96 
94 

การทํางานแบบ Modulating 63 67 74 82 90 97 
ไมใชน้ํามันมีภาระ/ปลดภาระ > 4 บาร 32 44 56 68 80 92 
VSDเครื่องอัดอากาศที่ใชน้ํามันหลอล่ืน 28 38 48 63 78 93 
VSD ภายใน 18 33 48 63 78 93 
VSD เครื่องอัดอากาศที่ไมใชน้ํามัน 18 33 48 63 78 93 

 
           ผลประหยัด =      (P สัมพัทธกอน – P สัมพัทธหลัง) x ชั่วโมงทํางาน x พิกัดเครื่องอดัอากาศ 
   =      (0.64 – 0.48) x 7,200 x 22   
   =      25,344       หนวยตอป 
 คิดเปนเงิน =      25,344 x 2.5  บาทตอป     

=      63,360      บาทตอป 
 ลงทุนติดต้ังรวมเปนเงิน 93,500 บาท สามารถคนืทุนได 1.48 ป 
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รูปที่ 6.1-14 กราฟแสดงกอนการติดต้ังเครื่องควบคุมความเร็วรอบ 
 

 
 

รูปที่ 6.1-15 กราฟแสดงหลังการติดต้ังเครื่องควบคุมความเร็วรอบ 
 
 

     
 

 
6.1.5 การเลือกเดินเครื่องอัดอากาศทีมีประสิทธิภาพสูงแทนเครื่องประสิทธิภาพต่ํา 

  ในกรณีที่โรงงานมีการใชเครื่องอัดอากาศหลายเครื่อง มีการสลับหมุนเวียนการใชงาน  หรอื
มีเครื่องสํารองไว (Stand by) แนวทางการเลือกเดินเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงแทนเครื่องเครื่องอัด
อากาศที่มีประสิทธิภาพตํ่า ก็เปนแนวทางหนึ่งที่ดี แตการที่ทราบวาเครื่องใดมีประสิทธิภาพสูงนั้น ก็ตองมี
การตรวจสอบประสิทธิภาพเสียกอน 

                        การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ 
 เทคนิคการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศอยางงายสามารถกระทําไดโดยไมตอง
อาศัยเครื่องมือมากมายนัก สิ่งจําเปนในการทดสอบมีดังนี้ 

       -  ขนาดถังเก็บอากาศอัด, (ลิตร) 
 - มาตรวัดความดันอากาศอัด 
 -  นาฬิกาจับเวลา 
 - ขนาดกําลังการผลิตของเครื่อง, ลิตร/วินาที (ที่ความดันกําหนดไว) 
 - ขนาดของทอหลักจากเครื่องเขาถังเก็บอากาศอัด, (ลิตร) 
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 บทที่ 6 การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

 

 - เครื่องมือวัดกําลังไฟฟา (Clip on powermeter) หรือถาไมมีใช Clip 
Volt/Ampmeter   

 โดยการคํานวณนั้นจะอาศัยสมการกาซ ดังนี้ 
 

2

22

1

11

T
VP

T
VP

=      (6.1-4) 

 
โดยที่ P1  ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณ = 1.013 บาร(a) 
 P2 ความดันพิกัดของเครือ่งอัดอากาศ ซึ่งโดยปกติจะอยูที่ประมาณ 7 บาร 
 V1  ปริมาตรอากาศอิสระ (FAD), ลูกบาศกเมตร 
 V2  ปริมาตรอากาศอัด,  ลูกบาศกเมตร 
 T1 = T2  อุณหภูมิอากาศอัด (อัดอากาศเขาถังคิดที่อุณหภูมิไมมีการเปลี่ยนแปลง) 

 
 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศกระทําไดดังนี้ 

1) ใหทําการหาขนาดความจุของถังเก็บอากาศอัด และความจุทอจากเครื่องอัดอากาศถึงถังเก็บ 
(ระยะไมควรไกลมากนัก) 

2) ปรับต้ังความดันที่จะทําการทดสอบ ใหตรงตามพิกัดเครื่อง เชน ขนาดพิกัดเครื่องสามารถผลิต
อากาศอัดได 200 ลิตรตอวินาที ที่ความดันอากาศอัด 7 บาร 

3) เปดวาลวถังเก็บอากาศอัดปลอยใหอากาศอัดหมดถังแลวทําการปดวาลวดานจายภาระไว
ดังเดิม 

4) ปดวาลวดานจายภาระใหสนิทแลวทําการเริ่มเดินเครื่องอัดอากาศจับเวลาจนเครื่องอัดอากาศตัด
ภาระที่ความดันต้ังไวบันทึกคาเวลาไว พรอมกับวัดคาทางไฟฟา  

5) ใหทําการปดวาลวปลอยอากาศอัดใหหมดถัง แลวทําการทดสอบ 3-5 ครั้ง เพื่อความแมนยํา 
6) หาคาเฉล่ียเวลาเพื่อใชในการคํานวณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Load 

      Air Comp.     Air Dryer 

ปด 
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ตัวอยางที่ 6.1-5   การหาคาประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ  

 

โรงงานแหงหนึ่งติดต้ังเครื่องอัดอากาศขนาด 100 แรงมา (75 กิโลวัตต) มีอัตราการผลิตอากาศอัด 
200 ลิตรตอวินาที ที่ความดัน 7 บาร มีคาประสิทธิภาพตามพิกัดหรือเรียกวาพลังไฟฟาเฉพาะของเครื่องอัด
อากาศ (SPC) 0.375 กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที อัดความดันเขาถังเก็บอากาศขนาด 2,500 ลิตร ระยะถังเก็บ
อากาศอัดใกลกับเครื่องอัดอากาศ จากการทดสอบหาคาการผลิตอากาศอัดของเครื่อง พบวาเครื่องอัดอากาศ
ใชเวลาในการอัดอากาศที่ความดัน 7 บาร ไป 100 วินาที และวัดคากําลังไฟฟาได 73.8 กิโลวัตต จงหา
ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ 

 

จากสมการกาซ    (1.013)V1 = (7 + 1.013) V2  
                   V1 = 2(7 1.013)

1.013
V+           

                 V1 = 7.91 V2  
 

 หมายความวา อากาศอิสระหากถูกอัดไปที่ความดัน 7 บาร ในภาชนะเดียวกันจะมีคาความหนาแนน
เปน 7.91 เทาของอากาศปกติ ดังนั้นหากความจุของถังเก็บอากาศอัด คือ 2,500 ลิตร จะสามารถบรรจุ
อากาศอัดไดเทากับ 2,500 x 7.91 ลิตร = 19,775 ลิตร (สถานะอากาศปกติ) 
 หากเครื่องมีความสามารถในการผลิตอากาศอัดได 200 ลิตรตอวินาที 

เครื่องจะใชเวลาในการอัดอากาศเขาถัง  = 19,775 / 200  วินาที 
      = 81.39   วินาที 

และจากการทดสอบเครื่องอดัอากาศ ใชเวลาไป 100 วินาที แสดงวา 
ความสามารถในการผลิตอากาศ  = { }(100 81.39)1 100%

100
−

− ×  

 = 81.39  เปอรเซ็นต 
 คิดเปนอากาศอัดที่ผลิตไดตามพิกัด = 200 x 0.8139  

     = 162.78  ลิตรตอวินาที 
 ผลตางของอากาศอัด   = 200 – 162.78   
 = 37.22 ลิตรตอวินาที 

คาพลังไฟฟาที่วัดได   = 73.8  กิโลวัตต  
คาพลังไฟฟาในการอัดอากาศ  = 73.8 / 162.78   
     = 0.453  กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที 

ดังนั้นประสิทธิภาพเครื่องเมื่อเทียบกับ Spec. ตอนที่จัดซื้อมาใหม จะมีคาเพียง 82.8 เปอรเซ็นต 
[(0.375/0.453) x 100] ลดลง 17.2 เปอรเซ็นต นั้นหมายความวาตองใชพลังงานเพิ่มขึ้นถาใหไดปริมาณ
อากาศอัดที่ตองการ เพราะฉะนั้นในขณะที่ทําการผลิตเกิดการสูญเสียพลังงานไป 12.7 กิโลวัตต หากทาง
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 บทที่ 6 การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

โรงงานทํางาน 24 ชั่วโมงตอวัน และ 300 วันตอป คาเฉล่ียของการทํางานเครื่องอัดอากาศอยูที่ประมาณรอย
ละ 85 คิดเปนเงินที่สูญเสียไปดังนี้ (คาไฟฟาเฉล่ีย 3.00 บาทตอหนวย) 
      = 12.7 x 24 x 300 x 85  
      = 77,724   หนวยตอป 
 คิดเปนมูลคาเงินที่สูญเสีย   = 77,724 x 3.00       
      = 233,172      บาทตอป 
 
 
 

ตัวอยางที่ 6.1-6   การเลือกเดินเครือ่งอัดอากาศแบบสกรูแทนการเดินเครื่องอัดอากาศแบบลกูสูบ 

 

1)  ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
 ปจจุบันมีการติดต้ังใชงานเครื่องอัดอากาศทั้งสิ้น จํานวน 4 ชุด เปนประเภทลูกสูบ 2 ชุด และ
สกรู 2 ชุด ตอวงจรทออากาศอัดรวมกันทั้งหมด โดยแบงตามชนิดของเครื่องอัดอากาศไดดังนี้ 
 •  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ขนาด 22 กิโลวัตต มีอัตราการผลิตอากาศอัด 2.58  
ลูกบาศกเมตรตอนาที 
 •  เครือ่งอัดอากาศแบบสกรู ขนาด 37 กิโลวัตต มีอัตราการผลิตอากาศอัด 5.81 ลูกบาศก
เมตรตอนาที 
 ปจจุบันโรงงานเดินเครื่องอัดอากาศแบบสกรูจํานวน 1 ชุด และแบบลูกสูบ จํานวน 2 ชุด โดย
ปรับต้ังความดันไว 7.0 บาร เครื่องจักรในกระบวนการผลิตมีความตองการความดันไมตํ่ากวา 7 บาร โดย
เครื่องอัดอากาศใชระบบควบคุมการทํางานแบบรับ-ปลดภาระ (Load/Unload) ซึ่งในสภาวะการทํางานของ
เครื่องอัดอากาศทั้ง 3 ชุดดังกลาว มีการรับ-ปลดภาระอยูเปนชวงๆ อยางสม่ําเสมอตลอดเวลาที่กระบวนการ
ผลิตทํางาน 

 2)  ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
 จากสภาพการเปดใชงานเครื่องอัดอากาศครั้งละ 3 ชุด เปนลูกสูบ 2 ชุด และสกรู 1 ชุด คิดเปน
อัตราการผลิตอากาศอัดจากพิกัดติดต้ัง 10.97 ลูกบาศกเมตรตอนาที โดยมีพิกัดพลังไฟฟาของมอเตอรติดต้ัง
รวม 81 กิโลวัตต คิดเปนคาพลังไฟฟาเฉพาะในการอัดอากาศ 7.475 กิโลวัตตตอลูกบาศกเมตรตอนาที จาก
การตรวจสอบพบวาเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบมีประสิทธิภาพต่ํากวาแบบสกรู เพราะมีอายุการใชงาน
มากกวาและรวมถึงสถานท่ีการติดต้ังอยูที่มีความชื้นสูง ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตอากาศอัดลดลง โดย
สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศจากพิกัดเครื่องไดดังนี้ 
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 3)  แนวทางและขัน้ตอนการดําเนินการ 
จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นวาประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศสกรูสูงกวาลูกสูบ จึงควร

ปรับปรุงโดยการเปลี่ยนชุดการเดินเครื่องอัดอากาศใหม โดยเปดใชงานเครื่องอัดอากาศแบบสกรู 2 ชุดแทน
แบบเดิม โดยมีพิกัดพลังไฟฟาของมอเตอรติดต้ังรวม 74 กิโลวัตต มีคาพลังไฟฟาเฉพาะในการอัดอากาศ 
6.368 กิโลวัตตตอลูกบาศกเมตรตอนาที จะเห็นวามีประสิทธิภาพดีกวาการเดินเครื่องแบบเดิมเปนอยางมาก
ซึ่งเมื่อสามารถดําเนินการในแนวทางไดดังนี้ จะชวยลดตนทุนในการผลิตอากาศอัดลงไดอยางมาก 

 4)  สภาพหลังปรับปรุง 
 ปรับเปลี่ยนชุดการเดินเครื่องอัดอากาศใหมตามแนวคิดขางตน โดยยังใชประโยชนจากถัง
อากาศอัดของเครื่องชุดลูกสูบ โดยเปดวาลวใหอากาศอัดเขาไปเก็บเพื่อเพิ่มปริมาตรการกักเก็บอากาศอัด
ของระบบดวย จากการทํางานเครื่องจักรตางๆ ยังสามารถทํางานไดเปนปกติ โดยปริมาณลมและความดันที่
ผลิตไดยังเพียงพอกับความตองการของระบบ 

 5)  การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 

ระยะเวลาดําเนินการ 1   เดือน 
เงินลงทุน   ไมมี บาท 
ผลประหยัดที่ได 78,732 บาท/ป  
ระยะเวลาคืนทุน -    ป 

 
 6)  วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน  

- การเดินเครื่องแบบเดิม สกรู 1 ชุด ลูกสูบ 2 ชุด  
 คาพลังไฟฟาในการอัดอากาศ  =  7.475 กิโลวัตตตอลูกบาศกเมตรตอนาที  

 - การเดินเครื่องแบบใหมที่แนะนํา การเดินเครื่องอัดอากาศแบบสกรู 2 ชดุ  
 คาพลังไฟฟาในการอัดอากาศ  =  6.368  กิโลวัตตตอลูกบาศกเมตรตอนาที 

 - คิดเปนเปอรเซ็นตการใชพลงัไฟฟาที่ลดลง  =  [(7.475 - 6.368)/ 7.475] x 100 %  
=  14.81  เปอรเซ็นต  

 - เปอรเซ็นตสดัสวนการรับภาระตอเวลาการทํางานทั้งหมด          =    70   เปอรเซ็นต  

พลังไฟฟาจากการตรวจวัด มีดังนี้  

  - แบบลูกสูบ (เฉลี่ย 2 ชุด) รับภาระ  =  19.40 กิโลวัตต x 2 ชุด  = 34.8  กิโลวัตต 
                               ปลดภาระ  =  6.48 กิโลวัตต x 2 ชุด = 12.96  กิโลวัตต 
  - แบบสกร ู  รับภาระ  =  39.27  กิโลวัตตตอชุด  
  ปลดภาระ  =  15.71  กิโลวัตตตอชุด  

 - ชั่วโมงทํางาน  =  16   ชั่วโมงตอวัน  
 - วันทํางาน  =  300   วันตอป  
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 บทที่ 6 การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

 พลังไฟฟาที่ใชในการเดิมแบบเดิม  = {[(34.8+39.27)x 0.70] + [(12.96+15.71) x0.30]} x 16 x 300  
= 290,160    หนวยตอป  

 พลังไฟฟาที่ใชในการเดิมแบบใหม  = {[(39.27+39.27) x 0.70] + [(15.71+15.71) x 0.30]} x 6 x   
300 x (100-14.81)/ 100  

= 263,380.22    หนวยตอป  

 พลังงานไฟฟาที่ลดลง   = 290,160 - 263,380.22  

= 26,780.78    หนวยตอป 

 มูลคาประหยัดได   = 26,779.78 x 2.94   

     = 78,732    บาทตอป  

หมายเหตุ : พิกัดอากาศอัดของแบบเดิมและแบบใหมมีคาใกลเคียงกัน  
 
 

     
 

 
6.1.6 การเปลี่ยนมาใชเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง   

 เทคนิคการปรบัปรุงเริ่มจากตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศที่ติดต้ังและใชงาน
อยูเดิม เทียบกับเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูงในปจจุบัน โดยตรวจวัดทางไฟฟา และประสิทธิภาพการอัด
อากาศ เนื่องจากเครื่องอัดอากาศที่ติดต้ังอยูเดิมมีอายุการใชงานนานมาก จึงปรับปรุงโดยการเปลี่ยนมาใช
เครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง 
 
 

ตัวอยางที่ 6.1-7   การเปลี่ยนมาใชเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง 

 

 1)  ความเปนมาและลักษณะการใชงาน   
เครื่องอัดอากาศที่ใชงานอยูปจจุบัน มีอายุการใชงานมาแลวประมาณ 10 ป ประสิทธิภาพในการ

อัดอากาศคอนขางต่ํา ทางโรงงานจึงวิเคราะหขอมูลและนํามาเปรียบเทียบกับเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพ
สูง พบวา เครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง ใชพลังงานไฟฟานอยกวา ในขณะที่ไดปริมาณอากาศอัด
ใกลเคียงกัน 
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 2)  ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง  
ขอมูลการใชพลังงานของบริษัท ฯ พบวา สวนหนึ่งประมาณรอยละ 10-15 เปนการใชพลังงาน

ของระบบอากาศอัด โดยภายในโรงงานมีการใชอากาศอัดเปนจํานวนมากในกระบวนการผลิตตลอด 24 
ชั่วโมงตอวัน โดยมีเครื่องอัดอากาศขนาด 37 กิโลวัตต จํานวน 2 ตัว   

 3)  การสํารวจตรวจวัด 
โรงงานติดต้ังและใชงานเครื่องอัดอากาศขนาด 37 กิโลวัตต จํานวน 2 ตัว โดยเครื่องอัดอากาศ

ดังกลาวทํางานตลอดไมมีการตัด-ตอเลย และเครื่องอัดอากาศทั้งสองเครื่องนี้ ติดต้ังและใชงานมานานถึง 10 
ป จากผลการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพในการอัดอากาศของเครื่องอัดอากาศ พบวา เครื่องอัด
อากาศมีประสิทธิภาพตํ่า ควรทําการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศจากเดิม 37 กิโลวัตต จํานวน 2 ตัว ไปเปนขนาด 
75 กิโลวัตต จํานวน 1 ตัวแทน โดยเมื่อทําการตรวจสอบพบวา มีการตัด-ตอของชวง On load และ Unload 
ที่รอยละ 50 เครื่องอัดอากาศ 1 ตัว จะมีประสิทธิภาพที่ดีกวา ที่ใชหลายตัวเพราะหลายตัวจะมีการสูญเสีย
มากขึ้น 

 4) การวิเคราะหผล 
  ภายหลังการเก็บขอมูลการตรวจวัดดานประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ เทียบกับเครื่องอัด
อากาศประสิทธิภาพสูง มีความแตกตางกันไดดานการใชพลังงานไฟฟาในการอัดอากาศพอสมควร ซึ่งเครื่อง
อัดอากาศประสิทธิภาพสูงนั้น มีการใชพลังงานไฟฟานอยกวา ในขณะที่ไดอากาศอัดปริมาณเทากัน หาก
เปลี่ยนมาใชเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูงแลว ก็จะสามารถประหยัดพลังงานได 

 

 
    

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.1-16 สภาพเครื่องอัดอากาศกอนการปรับปรุง 
 
 5) การดําเนินการปรับปรุง 
  โรงงานทําการเปลี่ยนเครื่องอดัอากาศจากเดิม 37  กิโลวัตต จํานวน 2  ตัว ไปเปนขนาด 75 
กิโลวัตต จํานวน 1 ตัวแทน เมื่อทําการตรวจสอบมีการตัด-ตอของชวง On load และUnload ที่รอยละ 50 
เครื่องอัดอากาศ 1 ตัว จะมีประสิทธิภาพที่ดีกวา ที่ใชหลายตัวเพราะหลายตัวจะมีการสูญเสียมากขึ้น  
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 6) การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 

คิดเปนพลังงานที่ลดลง      166,824 หนวยตอป   คดิเปนเงิน  499,275  บาทตอป   
เงินลงทุน  1,200,000 บาท    ระยะเวลาคืนทุน       2.40  ป  

 7) การจัดทํารายงาน 
   การจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการลงทุน เพื่อขอพิจารณา
อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงตามมาตรการอนุรักษพลังงาน เรื่องการเปลี่ยนมาใชเครื่องอัดอากาศ
ประสิทธิภาพสูงที่ไดมีการวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญและทีมงานไวแลวนั้น โดยไดมีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เชน 
ขอมูลการตรวจวัดดานไฟฟา หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ภายหลังจากไดทราบผลการวิเคราะหดานเทคนิคและ
คาใชจายดานลงทุน ที่ประชุมทีมงานเห็นวามีความเหมาะสมและสามารถดําเนินการไดทันที จึงไดมีการนําเสนอ
รายงานดังกลาวเพื่อขออนุมัติและดําเนินการตอไป 

8) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
   การเปลี่ยนมาใชเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได โดย
สามารถแสดงการคํานวณผลประหยัดไดดังนี้ 

รายการ สัญลักษณ สูตร คา หนวย 
ชั่วโมงการทํางาน h   7,200 ชั่วโมงตอป 
ราคาพลังงานไฟฟา CE   3.00 บาทตอหนวย 

กอนปรับปรุง (37 kW จํานวน 2 ตัว)        
กําลังไฟฟาในชวง Onload Pon1   75 กิโลวัตต 
กําลังไฟฟาในชวง Unload Poff1   40 กิโลวัตต 
เปอรเซ็นตการทํางาน L1   100 เปอรเซ็นต 

พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง E1 
(Pon1× L1 / 100 + Poff1×   
(100 − L1) /100) × h 540,000 หนวยตอป 

หลังปรับปรุง ( 75 kW จํานวน 1 ตัว )         
กําลังไฟฟาในชวง On load Pon2   68.12  กิโลวัตต 
กําลังไฟฟาในชวง Unload Poff2   35.54  กิโลวัตต 
เปอรเซ็นตการทํางาน L2   50 เปอรเซ็นต 

พลังงานไฟฟาหลังปรับปรุง E2 
(Pon2× L2 / 100 + Poff2×   
(100 − L2) /100) × h 373,176 หนวยตอป 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได E3 E1 − E2 166,824 หนวยตอป 

จํานวนเงินที่ประหยัดได M E3 × CE 499,275 บาทตอป 
เงินลงทุน C   1,200,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน PB   2.40   ป 
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รูปที่  6.1-17 สภาพหลังการปรับปรุงเครื่องอัดอากาศตัวใหม ขนาด 75 กิโลวัตต 
9) การติดตามผลการดําเนินงาน 

  จากการปรับปรุงตามมาตรการอนุรักษพลังงานแลวนั้น ทางทีมงานไดมีการติดตามการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง โดยทําการตรวจวัดพลังงานไฟฟาที่ใช และนําไปเทียบกับพลังงานไฟฟาของเครื่องอัดอากาศ
กอนปรับปรุงอยูเสมอ พรอมกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในพื้นที่ที่ใชงานอยูนั้น เปนผูที่ตรวจสอบและหาแนว
ทางการปรับปรุง ในมาตรการอื่น ๆ เพิ่มในพื้นที่ที่ยังสามารถปรับปรุงไดอีก โดยกําหนดแผนในการ
ดําเนินการโดยขอความรวมมือ ในการตรวจสอบกับผูที่ควบคุมเครื่องจักรเพื่อดําเนินการตอไป 
 

     
 
 
6.1.7 การนําลมรอนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศมาอุนอากาศ 

 เครื่องอัดอากาศสามารถแบงตามชนิดของของไหลที่มาระบายความรอน สามารถแบงได 2 
แบบ คือ แบบระบายความรอนดวยอากาศและแบบระบายความรอนดวยน้ํา โดยทั่วไปเครื่องอัดอากาศขนาด
เล็กกวา 110 kW จะระบายความรอนดวยอากาศ แตถาขนาดใหญกวานี้มักจะระบายความรอนดวยน้ําจะตอง
ติดต้ังปมน้ําหลอเย็นและคูลลิ่งทาวเวอรดวย เครื่องอัดอากาศทํางานโดยการอัดอากาศที่ความดันบรรยากาศ 
(1 atm) ใหไดความดันใชงานตามตองการเพื่อนําไปใชในกระบวนการผลิต ซึ่งความดันนี้มีต้ังแต 3 bar ขึ้น
ไปขึ้นอยูกับความตองการใชความดันของแตละโรงงาน 

สําหรับการนําความรองทิ้งของเครื่องอัดอากาศกลับมาใชใหม ปกติแลวพลังงานไฟฟาที่
เครื่องอัดอากาศใชจะแปรรูปเปนพลังงานอากาศอัด และพลังงานความรอน ซึ่งพลังงานความรอนนี้สามารถ
นํากลังมาใชประโยชนไดหลายรูปแบบ คือ การนํามาอุนน้ําปอนหมอไอน้ํา การนํากลับมาอุนอากาศเพื่อใชใน
กระบวนการอบหรือใหความรอน และการนํามาแลกเปลี่ยนทําน้ําอุน ประโยชนของการนําความรอนทิ้งจาก
เครื่องอัดอากาศกลับมาใชใหม 
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- ชวยประหยัดคาใชจายที่เปนตนทุนของพลงังานความรอนในอุปกรณตางๆ 
- ลดปญหาอุณหภูมิสิ่งแวดลอมไมใหมีอุณหภูมิสูงกวาบรรยากาศ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใหกับ Air Compressor 

หลักการสมดุลความรอน คือ 

  Q1 + Q2 + Q3  =     Q4 + QLoss     (6.1-3) 

หรือ  QLoss  =    Q1 + Q2 + Q3 - Q4     
เมื่อ  Q4  =    Qin  

Qn  =    m&a Cpa (Tn - Tamb)  
m&a  =    ρa vaA (5) 

และอัตราการระเหยของน้ําคํานวณจาก 

m&w  =     m&a (wo - wi ) = m&a (w5 - w4 )   (6.1-4) 
  
 เมื่อเปรียบเทียบกับฮีตเตอรไฟฟา (Electric heater) 
  
 (6.1-5) 

 
Ce  =       Ee x Pre      (6.1-6) 
 

คา Pre คือคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย (บาท/kWh) จากบิลคาไฟฟายอนหลัง 12 เดือน 
  

ตัวอยางที่ 6.1-8   การนําลมรอนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศมาอุนอากาศสําหรับเผาไหมของหมอไอน้ํา 

  

 1)  ความเปนมาและลักษณะการใชงาน   
 ในกระบวนการผลิตโรงงานผลไมกระปองแหงหนึ่ง มีการใชไอน้ําเพื่อใหความรอน ทั้งแบบใช

สัมผัสโดยตรงและผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน โดยระดับความดันไอน้ําที่ใชอยูระหวาง 6 – 7 บารเกจ 
และมีการใชเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่เวน ระบายความรอนดวยอากาศ จํานวน 3 เครื่อง 

2)  ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง  
     หมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง จํานวน 3 ลูก ผลิตไอน้ําที่ความดันเฉลี่ย 7.5 บาร 
อุณหภูมิอากาศแวดลอมขณะทํางานเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส สําหรับใชในการเผาไหมของหมอไอน้ํา ในขณะ
ที่มีลมรอนจากเครื่องอัดอากาศที่ระบายทิ้งมีอุณหภูมิถึง 50 องศาเซลเซียส   
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รูปที่ 6.1-18 หมอไอน้ําและเครื่องอัดอากาศกอนปรับปรุง 
 

3) แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 จุดระบายความรอนของเครื่องอัดอากาศอยูไมหางจากหมอไอน้ํา สามารถนําลมรอนทิ้งจาก

เครื่องอัดอากาศมาอุนอากาศเขาหมอไอน้ําสําหรับเผาไหมได โดยดําเนินการดังนี้ 
(1) ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศแวดลอมสําหรับเผาไหมของหมอไอน้ํากอนปรับปรุง 
(2) ติดต้ังทอลมนําลมรอนทิ้งจากจากเครื่องอัดอากาศเขาที่หัวเผาหมอไอน้ํา 
(3) ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศที่เขาหมอไอน้ําสําหรับเผาไหมหลังปรับปรุง 
(4) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในกาซเสียของหมอไอน้ํา 
(5) บันทึกการใชเชื้อเพลิงจากกอนและหลังปรับปรุง 
(6) คํานวนผลประหยัดเชื้อเพลิง 

 4) สภาพหลังปรับปรุง 
      หลังจากตอทอลมจากจุดระบายความรอนของเครื่องอัดอากาศปอนใหหัวเผาไหมหมอไอน้ําทํา
ใหอุณหภูมิอากาศที่สําหรับเผาไหมของหมอไอน้ําสูงขึ้นเปน 46.4 องศาเซลเซียสจากเดิม 32 องศาเซลเซียส 
 

 
 
 
 
 
  

 

ติดต้ังทอนําลมรอนจากเครือ่งอัดอากาศมาอุนอากาศเขาหมอไอน้ําชุดที่ 1 

หมอไอน้ํากอน
ปรับปรุง 

ลมรอนจาก
เครื่องอัดอากาศ 
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ติดต้ังทอนําลมรอนจากเครือ่งอัดอากาศมาอุนอากาศเขาหมอไอน้ําชุดที่ 2 

รูปทื่ 6.1-19 ติดต้ังทอนําลมรอนจากเครื่องอดัอากาศมาอุนอากาศเขาหมอไอน้ํา 
 

5) การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 
ระยะเวลาดําเนินการ  3  เดือน  
เงินลงทุน   20,000  บาท  
ผลประหยัด   116,504  บาทตอป   
ระยะเวลาคืนทุน  0.17  ป 

 6) แนวทางการขยายผล  
     ดําเนินการติดต้ังทอลมนําลมรอนจากเครือ่งอัดอากาศ ชุดที่ 2 มาใชที่หมอไอน้ําชุดที่ 2 ตอไป   

7) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
  เสนผานศูนยกลางทอลม    20  นิ้ว 
  อุณหภูมิอากาศแวดลอมเฉลี่ย, Ta1  32  องศาเซลเซียส 
 อณุหภูมิอากาศเขาหมอไอน้าํเฉล่ีย, Ta2  46.4  องศาเซลเซียส 

ความหนาแนนของอากาศ    1.108  กิโลกรัมตอลกูบาศกเมตร 

  ประสิทธิภาพหมอไอน้ําเฉล่ีย   85  เปอรเซ็นต 
  การใชน้ํามันเตาเฉลี่ยของหมอไอน้ําที่ปรับปรุง 169,294   ลิตรตอเดือน 
  อัตราสวนออกซิเจนในไอเสียเฉลี่ย   4  เปอรเซ็นต 
  คาความรอนของเชื้อเพลิง, H1   39.77  เมกะจูลตอลิตร 
 9,825 กิโลแคลลอรี่ตอกิโลกรัม 

 จากการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในไอเสียเฉลี่ย 4 เปอรเซ็นต มีคาอัตราสวนอากาศตอ
เชื้อเพลิง คือ 1.3 และเชื้อเพลิงน้ํามันเตา C จะมีคา 

  ปริมาณอากาศทฤษฎี    Ao =   10.74 normal-ลูกบาศกเมตรตอกิโลกรมัเชื้อเพลิง 

ดังนั้น ปริมาณอากาศที่ใชจริง, A =   1.3Ao  
 =   1.3 x 10.74 
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=   13.96 normal-ลูกบาศกเมตรตอกิโลกรมัเชื้อเพลิง 
อัตราสวนการประหยัดเชื้อเพลิง =   A x Ca x (Ta2 – Ta1) / (H1 + A x Ca x Ta2) 

=   13.96x0.3x(46.4-32)/(9,825+13.96x0.31x46.4) 
      =    0.00622 

ลดการใชน้ํามันเตาลงได  =    0.00622 x 169,294 x 12 
 =    12,636 ลิตรตอป 

ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ย  =    9.22   บาทตอลิตร 
คิดเปนคาเชื้อเพลิงที่ประหยัดได =    12,636 x 9.22   

=    116,504   บาทตอป 
เงินลงทุน   =    20,000   บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   =    20,000 / 116,504  

=   0.17 ป 

 

     
 

 

6.1.8 มาตรการบํารุงรักษาระบบอากาศอัด 

  อุปกรณใชงานในระบบอากาศอัด เมื่อใชงานไประยะหนึ่งก็ยอมเกิดการสึกหรอเกิดขึ้น ซึ่งก็
ถือวาเปนปกติ การสึกหรอเหลานั้นก็จะสงผลถึงประสิทธิภาพของระบบโดยรวม อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการ
สูญเสียพลังงาน ดังนั้นควรใหความสําคัญกับการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพดีเสมอ 
เพื่อปองกันการสูญเสียพลังงานและยืดอายุการใชงานของอุปกรณ ควรบํารุงรักษาอุปกรณและตัวดังนี้ 
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                     1) การตรวจสอบอุปกรณนวิเมติกส 

Check interval Check 
Pneumatic 
Equipment 

Check item 

Da
ily 

We
ek

ly 
Mo

nth
ly 

Ha
lf-y

ea
rly

 
Ye

arl
y 

Tw
o-y

ea
rly

 
p

fre
qu

en
cy

 1 
Op

era
tio

n 
dis

tan
ce

 

Note 

Compressor Lubricant         Fill the oil Compressor 
Intake filter         Flush out 

Tank Drain exhaust          
Drain exhaust          Main filter 
Stains on a element         Never fail to change a 

element when difference 
air pressure comes to 
0.7 kgf/cm2 

Refrigerant pressure 
gauge 

        Confirm a needle in a 
green zone 

Stains on a element          

Air Dryer 

Stains on a 
condenser 

        Clean a condenser 

Drain exhaust          Filter 
Stains on a element         Flush out 

Regulator Adjusting pressure         Check if there is 
damage in a gauge itself 

Lubricator QTY of oil drip          
 Oil level         Fill the oil 
Solenoid 
valves 

Abnormal air leakage 
from an exhaust port 

        Coat lithium 
saponaceous radical 

Speed 
controller 

Adjusted speed of a 
cylinder 

         

Air leakage from 
piston rod 

        Coat lithium 
saponaceous radical 

Cylinder 

Slackness of 
mounting 
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2) การบํารุงรักษา 
                     เครื่องอัดอากาศ ควรมีการตรวจเช็คตามระยะเวลา (Spec.) ของเครื่องและอุปกรณ
ประกอบตางๆ 

- ความตึงของสายพานขับเครื่องอัดอากาศ 
- เกียรวาลว ลูกสูบและแหวนลกูสูบของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 
- ใบพัดของโรตารี่เครื่องอัดอากาศ 
- สภาพของตัวกรองอากาศ 
- Intercooler และ After Cooler 
- แอรดรายเออร (Air Dryer) 
- ทําความสะอาดหมอกรองอากาศ ชุดกรองตางๆ ในระบบ 
- ตรวจวาลวตางๆ วายังทํางานไดเปนปกติหรอืไม 
- ตรวจสอบมิเตอรไฟฟา มาตรวัดความดันตางๆ 
- ตรวจสอบชุดเดรนน้ําตางๆ วายังทํางานเปนปกติดีอยู 
- ตรวจสอบระดับน้ํามันหลอลืน่ของเครื่องอัดอากาศ 

 เชนเดียวกับเครื่องอัดอากาศ อุปกรณใชอากาศอัดและเครื่องจักร ควรตรวจเช็คและ
บํารุงรักษาตามเวลาที่กําหนด และหมั่นตรวจสอบรอยรั่วตางๆ ตามขอตอของอ และทอตอเขาเครื่องจักร 
 
ตารางที่ 6.1-2 ตัวอยางตารางการบํารุงรักษาอุปกรณในระบบอากาศอัด 

รายการบํารุงรักษาอุปกรณในระบบอากาศอัด 

การบํารุง 
รักษา 

สกรูฉีด
นํ้ามัน 

สกรูไมมี
นํ้ามัน 

ลูกสูบมี
นํ้ามัน   
หลอลื่น 

ลูกสูบไมมี
นํ้ามัน   
หลอลื่น 

โรตารี่เวน
ฉีดนํ้ามัน 

แอรดราย
เออรใชระบบ
ทําความเย็น 

แอรดรายเออร
แบบใชสารดูด
ความชื้น 

ตัวกรอง
อากาศ 

ถังลม 

Visual check for leaks 
and damage 

A A  A A A A A A A 

Check indicator reading A A A A A A A A A 
Top up lubricators A A A A A A A A A 
Drain condensate and 
check traps 

A* A* A* A* A*     

Check top-up 
lubricating oil 

B B B B B     

Check suction filter B#X B#X B#X B#X B#X     
  

A รายวัน 
B รายสัปดาห หรือทุกๆ 50 ชั่วโมงการทํางาน 
C รายเดือน หรือทุกๆ 250 ชั่วโมงการทํางาน 
D ราย 6 เดือน หรือทุกๆ 2,000 ชั่วโมงการทํางาน 
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E รายป หรือทุกๆ 4,000 ชั่วโมงการทํางานขึ้นอยูวากรณีใดถึงกอน 
* ถาปฏิบัติได 
# ขึ้นอยูกับสภาพโรงงาน 
X เปนไปตามขอแนะนําของผูผลิต 
+ ขึ้นอยูกับการใชงาน 

 

 

รูปที่ 6.1-20 ระบบอากาศอัดที่มีการบํารุงรกัษาที่ดี 

 

ตัวอยางที่ 6.1-9   การบํารุงรักษาระบบอดัอากาศ 

 

 หากระบบหนึ่งๆ ตองการอากาศอัดที่ใชงานท่ีความดันอากาศอัดที่ 5 บาร โดยระบบนี้มีการ
ดูแลบํารุงรักษาอยางดีก็จะทําใหใชพลังงานนอยกวาเพราะชุดกรองตางๆ สะอาดสงผลใหการไหลของอากาศ
ไดสะดวก ความตานทานในระบบต่ํา สําหรับความตองการความดันอากาศอัดที่ 5 บาร นั้นเครื่องจะตองผลิต
อากาศอัดประมาณ 6.91 บาร ซึ่งตางจากระบบที่ขาดการดูแลบํารุงรักษาที่อาจจะตองผลิตความดันที่
ประมาณ 10.79 บาร เนื่องจากเครื่องจะตองดูดอากาศเขามาอัดซึ่งตองผานชุดกรองตางๆ เพื่อใหไดความดัน
ที่กําหนด ดังนั้นจากรูปที่ 6.1-21 

อัตราสวนความดัน = {(5.59 x 0.04 + 0.20) + 1.013} / (1.0 - 0.01) 
= 6.91  

   กําลังงานเพลา  = 143  กิโลวัตต 
  กระแสไฟฟา  = 252  แอมป 
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รูปที่  6.1-21 ระบบอากาศอัดที่ขาดการดูแลบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 
 

และจากรูปที่ 6.1-21 

อัตราสวนความดัน = {(8.40 x 0.04 + 0.80) + 1.013} / 0.95  
= 10.79  

กําลังงานเพลา  = 183  กิโลวัตต 
กระแสไฟฟา  = 323  แอมป 

 
จากรูปที่ 6.1-20 และรูปที่ 6.1-21 จะเห็นไดชัดเจนวา ระบบอากาศอัดที่มีการบํารุงรักษาที่ดีจะ

ใชกําลังไฟฟานอยกวาเครื่องอัดอากาศที่ขาดการดูแลบํารุงรักษา ซึ่งผลการเปรียบเทียบสามารถแสดงเปน
ตารางที่ 6.1-3 ใหเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้ 

 

ตารางที่ 6.1-3 เปรียบเทียบความดันตกครอมของระบบอากาศอัดที่มีการบํารุงรักษาที่ดีและขาดการดูแล
บํารุงรักษา 

อุปกรณ 
การบํารุงรักษาที่ดี 

(บาร) 
ขาดการบํารุงรักษาที่ดี   

 (บาร) 
1. Air Filter 0.01 0.05 
2. Oil Separator 0.20 0.80 
3. After Cooler 0.04 0.04 
4. Main Filter 0.14 0.70 
5. Air Dryer 0.20 0.20 
6. Mist Filter 0.20 0.70 
7. Main Pipe 0.05 0.70 
การสูญเสียที่ระบบผลิต (1-3) 0.25 0.89 
การสูญเสียที่ระบบสงจาย (4-7) 0.59 2.30 
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 หากพิจารณาตารางความดันสูญเสียขางตนแลว เมื่อระบบตองการความดันอากาศอัดที่ 5 บาร
สําหรับระบบที่มีการบํารุงรักษาที่ดีอัตราสวนความดันที่ผลิตไดเปนดังนี้ 

อัตราสวนความดัน = [(5 + 0.2 + 0.04) + 1.013] / (1.0 – 0.01)  
   = 6.91  
กําลังไฟฟาที่ใช  = 143   กิโลวัตต 

 

ในขณะที่ระบบที่ขาดการดูแลบํารุงรักษาที่ดีอัตราสวนความดันที่ผลิตไดคือ 

อัตราสวนความดัน = [(5 + 0.8 + 0.04) + 1.013] / (1.0 – 0.05)]  
   = 10.03  
กําลังไฟฟาที่ใช   = 183  กิโลวัตต 

 
  จะเห็นไดวาการบํารุงรักษาชุดกรองตางๆ จะสงผลใหสามารถลดการใชพลังงานลงไดเทียบกับ
ระบบที่ขาดการบํารุงรักษาที่ดีประมาณรอยละ 10 – 15  

      

 
  
 
 
 
 

รูปที่ 6.1-22 ชุดกรองอากาศกอนเขาเครื่องอัดอากาศที่ขาดการดูแลบํารุงรักษาที่ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 

รูปที่ 6.1-23 ถังเก็บอากาศที่ขาดการดูแลบํารุงรักษาที่ดีจะมีน้ําขังในถังเก็บ และจุดระบายน้ําทิ้งชํารุด 
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รูปที่ 6.1-24 อุปกรณนิวเมติกสและชุดปรับความดันของอปุกรณที่ขาดการดูแลบํารุงรักษาที่ดี 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

รูปที่ 6.1-25 ชุดกรองน้ําในระบบอากาศอัดเริ่มเสื่อมสภาพและขาดการดูแลบํารุงรักษาที่ดี 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.1-26 การติดต้ังชุดกรองอากาศอัดที่เกินความจําเปน 
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6.2  อุปกรณประกอบในระบบอากาศอัด 

 6.2.1 การปรับปรงุวิธีการใชงานของแอรดรายเออร 
  อากาศอัดที่ผานการระบายความรอนมาแลวตองนํามาผานการกําจัดความชื้น โดยใชเครื่อง
ทําอากาศแหง (Air Dryer) เปนตัวกําจัดความชื้น และเครื่องทําอากาศแหงดวยสารทําความเย็น มีหลักการ
ทํางานอากาศอัดไหลเขาเครื่องแลก-เปลี่ยนความรอนแบบอากาศกับอากาศ (Air to Air Heat Exchanger) 
ทําใหอากาศอัดที่ออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนมีอุณหภูมิตํ่าลงอากาศไหลผานอิวาพอเรเตอรจะมี
อุณหภูมิสูงกวาจุดน้ําคางประมาณ 2-10 องศาเซลเซียส ขึ้นอยูกับจุดแข็งตัว (Freezing point) ของน้ํา น้ําที่
เกิดจากการควบแนนจะถูกระบายออกจากเครื่องทําอากาศแหงแบบอัตโนมัติ   
 
 

ตัวอยางที่ 6.2-1   การปรบัลดเวลาการเดรนที่แอรดรายเออร 

 

 1)  ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
  โรงงานมีการติดต้ังเครื่องแอรดรายเออร จํานวน 3 เครื่อง ตามรูปที่ 6.2-1 สําหรับทําหนาที่ลด
ความชื้นอากาศ และเดรนน้ําออกจากระบบอากาศอัดทําใหอากาศมีคุณภาพเหมาะสม โดยจะทํางานรวมกับ
เครื่องอัดอากาศ ขนาด 37 กิโลวัตต จํานวน 3 เครื่อง และใชงานวันละ 2 เครื่อง และทํางาน 21 ชั่วโมงตอวัน 
300 วันตอป และ 16 ชั่วโมงตอวัน 48 วันตอป   
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
          

รูปที่ 6.2-1 เครื่องทําอากาศแหง (Air Dryer) 
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 2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
  ปกติอากาศที่นํามาใชอัดอากาศก็จะมีความชื้น มีฝุนสกปรกอยูแลว เมื่อทําใหมีความดันที่สูงขึ้น 
จะมีการเกิดน้ําคอนเดนเสทขึ้นในระบบอากาศอัด จําเปนจะตองมีการกําจัดคอนเดนเสททิ้งไปเพื่อใหระบบมี
คุณภาพอากาศอัดที่ดีขึ้น จากการตรวจสอบ พบวา แอรดรายเออรที่ทํางานรวมกับเครื่องอัดอากาศ No.5 มี
ระยะเวลาการเดรนอากาศอัดเพื่อระบายคอนเดนเสทที่เหมาะสม สวนแอรดรายเออร (DYNA) ที่ทํางาน
รวมกับเครื่องอัดอากาศ No.4 จะใชเวลาในการเดรนคอนเดนเสทนานเกินไป ทําใหสูญเสียอากาศอัดเกิน
ความจําเปน เพราะในชวงการเดรนนั้นจะมีอากาศอัดเปยกออกมามากและมีปริมาณคอนเดนเสทเพียงนอย 
จากการตรวจสอบการเซ็ทคาในการทํางานของแอรดรายเออร พบวา ทุกๆ 25 วินาทีจะมีการเดรน 1 ครั้ง 
และใชเวลาในการเดรน 6 วินาที/ครั้ง ใชเวลารวมทั้งหมด 31 วินาที นั้นหมายถึงในเวลา 1 ชั่วโมงจะมีการ
ทํางาน 116 ครั้ง เกิดการสูญเสียอากาศอัดรวมทั้งคอนเดนเสท 4,656.24 ลิตรตอชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.2-2 จุดทางออกคอนเดนเสทของ Air Dryer รูปที่ 6.2-3 ทดสอบการเดรนคอนเดนเสทกอนปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.2-4 Dew Piont ของอากาศอัดขณะใชงานจริง รูปที่ 6.2-5 การตั้งคาการเดรนกอนปรับปรงุ 
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 3)  แนวคิดและขั้นตอนดําเนินการ 
  เพื่อลดปริมาณอากาศอัดที่ไปพรอมกับคอนเดนเสท และชวยลดการทํางานของเครือ่งอดัอากาศ
ทําใหนอยลง จึงดําเนินการตั้งคาการเดรนใหลดลง โดยจากเดิมที่ใชเวลาการเดรน 6 วินาทีปรับลดเปน 4
วินาที ลดลง 2 วินาที และเพิ่มระยะหางของเวลาตอการเดรนหนึ่งครั้ง จาก 25 วินาทีตอครั้ง เปน 30 วินาที
ตอครั้ง 

 4) สภาพหลังการปรับปรุง 
  หลังปรับลดเวลาการเดรนคอนเดนเสท จาก 6 วินาทีตอครั้ง เปน 4 วินาทีตอครั้ง และเพิ่ม
ระยะหางของเวลาตอการเดรนหนึ่งครั้ง จาก 25 วินาทีตอครั้ง เปน 30 วินาทีตอครั้ง ทําใหปริมาณอากาศอัด
ลดลง 1,819.68 ลิตรตอชั่วโมง และคุณภาพของอากาศอัดสามารถใชงานไดตามปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.2-6 การเซ็ทคาการเดรนจาก 6 วินาทีเปน 4 วินาที 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.2-7 ทดสอบการเดรนคอนเดนเสทหลังปรับปรุง 
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5) การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 
ระยะเวลาดําเนินการ  0.25 เดือน 
เงินลงทุน                 ไมมี บาท  
ผลประหยัดที่ได         5,818 บาทตอป    
ระยะเวลาคืนทุน    -         ป 

 6) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
 ขนาดรูที่ใชในการเดรน   3  มิลลิเมตร 
 ความดันอากาศอัดที่ใชงาน   6.7  บาร 
  ปริมาณการสูญเสียอากาศอัดจากการเดรนตอครั้ง 

= 0.1483 x ขนาดรูที่ใชในการเดรน (mm)2 x Discharge Cofficient : DC (0.65)  
x (ความดันอากาศอัดใชงาน บาร + 1.013 บาร)   

= (0.1483 x (3)2 x 0.65 x (6.7 + 1.013)    
= 6.69      ลิตรตอวินาที 

กอนปรับปรุง 
 แอรดรายเออร DYNA  

ระยะเวลาชวงที่มีการเดรนอากาศอัด  6  วินาที 
ระยะเวลาชวงที่หยุดการเดรนอากาศอัด  25  วินาที 
ระยะเวลาทั้งหมด    31  วินาที 

  เปอรเซ็นตการทํางานในชวงมีโหลด  19.35  เปอรเซ็นต 
  เปอรเซ็นตการทํางานในชวงไมมีโหลด  80.65  เปอรเซ็นต 

จํานวนรอบในการเดรน   116  ครั้งตอชั่วโมง 
 ปริมาณอากาศอัดที่เดรนออกตอชม. 

   = ปริมาณการสูญเสียอากาศอัดจากการเดรนตอครั้ง x ระยะเวลาชวงที่มีการเดรน
อากาศอัด x จํานวนรอบในการเดรน 

  = 6.69 ลิตรตอวินาที x 6 วินาที x 116 ครั้งตอชั่วโมง    
  = 4,656.24     ลิตรตอชั่วโมง 

หลังปรับปรงุ 
ระยะเวลาชวงที่มีการเดรนอากาศอัด  4  วินาที 
ระยะเวลาชวงที่หยุดการเดรนอากาศอัด  30  วินาที 
ระยะเวลาทั้งหมด    34  วินาที 

  เปอรเซ็นตการทํางานในชวงมีโหลด  11.76  เปอรเซ็นต 
  เปอรเซ็นตการทํางานในชวงไมมีโหลด  88.24  เปอรเซ็นต 

จํานวนรอบในการเดรน   106  ครั้งตอชั่วโมง 
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ปริมาณอากาศอัดที่เดรนออกตอชั่วโมง 
= ปริมาณการสูญเสียอากาศอัดจากการเดรนตอครั้ง x ระยะเวลาชวงที่มีการเดรน

อากาศอัด x จํานวนรอบในการเดรน 
= 6.69 ลิตรตอวินาทีx 4 วินาที x 106 ครั้งตอชั่วโมง  
= 2,836.56   ลิตรตอชั่วโมง 

ปริมาณอากาศอัดที่เดรนออกตอชั่วโมงที่ประหยัดได 
 = ปริมาณอากาศอัดที่เดรนกอนปรับปรุง - ปริมาณอากาศอัดที่เดรนหลังปรบัปรุง 

= 4,656.24 – 2,836.56     
= 1,819.68   ลิตรตอชั่วโมง 
= 0.51   ลิตรตอวินาที 

- กําลังไฟฟาเครื่องอัดอากาศ No.4  31.11  กิโลวัตต 
- อัตราการผลิตอากาศอัด เครื่องอัดอากาศ No.4 57.50  ลิตรตอวินาที 
- SPC (Specific Power Consumption) 0.54  กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที 
 

พลังไฟฟาที่ประหยัดได = ปริมาณอากาศอัดที่เดรนออกที่สามารถลดได x SPC  
  = 0.51 ลิตรตอวินาที x 0.54 กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที 
  = 0.28   กิโลวัตต 

  พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได = พลังไฟฟาที่ประหยัดได x ชั่วโมงทํางานใน 1 ป    
     = 0.28 กิโลวัตต x 23.56 ชั่วโมงตอวัน x 300 วันตอป           

     = 1,979   หนวยตอป 
  คิดเปนจํานวนที่ประหยัดได = 1,979 หนวยตอป x 2.94 บาทตอหนวย 
     = 5,818                            บาทตอป 
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 6.2.2 การใชถังเก็บอากาศที่มีขนาดเหมาะสม 

             ระบบอากาศอัดโดยปกติจะตองมีถังเก็บอากาศตอหลังจากเครื่องอัดอากาศ ถังเก็บอากาศ
จะมีมากกวาหนึ่งถังก็ไดแตตองเหมาะสมกับลักษณะการใชงานของภาระดวย ในที่นี้จะพูดถึงกรณีถังเก็บ
อากาศขนาดเล็ก สวนตัวถังเก็บอากาศที่มีขนาดความจุมากๆ ไมมีขอเสียเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน แตมี
ขอเสียในเรื่องการลงทุนเพราะราคาสูง ถังเก็บอากาศอัดที่เหมาะสมมีหนาที่ดังนี้ 

    •  เก็บอากาศอัดและลดการกระเพื่อมของความดันอากาศอัดจากเครื่องอัดอากาศ 
    •  สามารถชดเชยความตองการของภาระในลกัษณะ Peak Load ได 
    •  ชวยลดการตัดตอของเครือ่งอดัอากาศที่บอยเกินไป 
    •  ชวยระบายความรอนของอากาศอัด และเปนจุดกลั่นตัวของน้ําและน้ํามัน 
ขนาดของถังเก็บอากาศ โดยปกติจะแยกระบบภาระไวเปน 2 ลักษณะ คือ ระบบภาระที่มี

ความตองการปริมาณคงที่ และระบบภาระที่มีความตองการปริมาณไมคงที่ 

   1) ระบบที่มีความตองการปรมิาณอากาศอดัคงที ่
        ระบบที่มีความตองการปริมาณอากาศอัดคงที่ ปริมาตรถังเก็บอากาศอัดไมจําเปนตอง
ใหญมากนัก โดยทั่วไปจะใชประมาณ 10 เทาของกําลังการผลิตมีหนวยเปนวินาทีสําหรับระบบที่ผลิตความ
ดันระหวาง 6 - 10 บาร สําหรับสมการที่ใชคํานวณหาคาปริมาตรของถังนั้นไดแสดงไวแลวที่ สมการ (3.4.1) 
– (3.4.3) หรือหาไดจากสมการ 
          

V    =  A x Co x Po                    (6.2.1) 
 
  

 เมื่อ  Pg  = ความดันใชงานเปนเกจ 
  Po  = ความดันสัมบูรณของบรรยากาศ 
  Co  = ขนาดของเครือ่งอัดอากาศ, ลูกบาศกเมตรตอนาที : FAD 
  A   =    ตัวประกอบ, นาที โดยทั่วไป A = 1.5 
 

  โดยปกติถังเก็บอากาศสําหรับระบบที่มีความตองการปริมาณอากาศอัดคงที่ที่ความดัน
ในการผลิต 6 - 10 บาร จะอยูที่ประมาณ 8 - 12 วินาที ของกําลังการผลิต หรือขนาดถังเก็บอากาศคาเฉล่ีย
เปน 10 วินาที ดังนั้นปริมาตรของถังอัดหาไดจากสมการ (6.2.2) 

V    =  10Co                                    (6.2.2) 
 

  2) ระบบที่มีความตองการปรมิาณอากาศอดัที่ไมคงที ่
         ระบบที่มีความตองการปริมาณอากาศอัดไมคงที่ ถังเก็บอากาศอัดจะมีความจําเปน
อยางมาก เพื่อที่จะรองรับความตองการของภาระชวงขณะที่มีความตองการมากกวากําลังการผลิตของเครื่อง 
ทั่วไปจะหาขนาดของถังเก็บอากาศที่ 3 เทาของการผลิตมีหนวยเปนนาที ดังนั้นจะไดดัง สมการ (6.2.3) 

Pg + Po 
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V    =  3 x Co x Po                    (6.2.3) 
 

 
 

 3) ความสัมพันธของขนาดถัง เวลา และความดันที่ลดลง  
  สามารถเขียนไดดัง สมการ (6.2.4) หรือ สมการ (6.2.5) 

V    =  Po x (Vd - Co) x t                (6.2.4) 
 
  

หรือ   t    =       V x ∆P                  (6.2.5) 
 
  
  

 เมื่อ  Vd    = ความตองการอากาศของระบบ, ลูกบาศกเมตรตอนาที 
  t    = เวลา, นาที  
 P = ผลตางของความดันในถัง, บาร  
 
 

ตัวอยางที่ 6.2-2   การเพ่ิมถงัเก็บอากาศอดัใหเหมาะสม 

 

  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ขนาด 7.5 กิโลวัตต พรอมถังพักอากาศอัดขนาด 250 ลิตร  จาย
อากาศอัดสําหรับใสในทอถุงพลาสติก  โดยการเปาถุงควบคุมความกวางของถุงพลาสติกตามขนาดที่ลูกคา
กําหนด และบางครั้งใชเปาทําความสะอาดบริเวณใตเครื่องจักร การใชอากาศอัดในแตละชวงเวลาจะมี
ปริมาณแตกตางกัน  โดยในชวงเวลาที่มีการใชอากาศอัดพรอมๆ กัน เครื่องอัดอากาศตองทํางานหนัก   
 
 

 
               
 
  
 
 

 

รูปที่ 6.2-8 เครื่องอัดอากาศกอนปรับปรุงมถีังเก็บอากาศอัด 1 ใบ 

 

Pg + Po 

∆P 

Po x (Vd - Co)  
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 1) ปญหาของ เครือ่งอัดอากาศ กอนปรับปรุง 
 เครื่องอัดอากาศมีขนาดเล็กไมเหมาะสมกับการใชงาน ใชเวลาอัดอากาศเขาถังเก็บแตละครั้ง
นานถึง 8.54 นาทีตอครั้ง และหยุดพักเฉลี่ย 1.59 นาทีตอครั้ง (1 รอบการทํางาน = 10.13 นาที) ทําใหเครื่อง
อัดอากาศตองทํางานถี่ และมีชวงเวลาหยุดพักนอย เครื่องมีความรอนสูงสึกหรอเร็ว ใชพลังงานไฟฟามาก   

 2) แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 
  จากแนวความคิดเดิมจะเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศ ใหมีขนาดใหญขึ้นแตมีคาใชจายสูงมาก จึงมี
แนวความคิดใหม ที่จะนําถังเก็บอากาศอัดของโรงงานในเครือที่เปลี่ยนออก นํามาตอพวงกับถังเก็บ
อากาศอัดเดิมเปน 2 ใบ ดังรูปที่ 6.2-9 จะทําใหปริมาตรอากาศอัดในถังเพิ่มขึ้น เพื่อลดการทํางานของ
เครื่องอัดอากาศ 
      

 
  

 
 
 
 

รูปที่ 6.2-9 หลงัติดต้ังตอถังเก็บอากาศอัดเพิ่ม (ถังอากาศอัดแบบแนวตั้ง) 
 
 3) สภาพหลังปรับปรุง 
  หลังจากที่ติดต้ังถังเก็บอากาศอัดเพิ่มเปน 2 ใบ ไดบันทึกเก็บตัวอยางขอมูลจํานวน 22 
ตัวอยางและนําขอมูลอากาศอัดมาคํานวณหาคาเฉล่ียการทํางาน 1 รอบไดดังนี้ 
 เวลาทํางานเฉลี่ย          =   6.83   นาทีตอรอบ   
 เวลาหยุดเฉล่ีย             =   3.42  นาทีตอรอบ 
 1 รอบการทํางาน      =  10.25  นาทีตอรอบ 
  =  0.17  ชั่วโมงตอรอบ 
     

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
เวลารวม เฉลี่ย (10.13 นาที)     0.17  ชั่วโมง เวลารวม เฉลี่ย (10.25 นาที)   0.17  ชั่วโมง 
เวลาทํางานเฉลี่ย                   0.14  ชั่วโมง เวลาทํางานเฉลี่ย                  0.11  ชั่วโมง 
เวลาหยุดเฉล่ีย                      0.026 ชั่วโมง เวลาหยุดเฉล่ีย                     0.05  ชั่วโมง 

 

 4) วิธีการคํานวณหาผลการอนุรกัษพลังงาน 
 เวลาที่เครื่องหยุดเพิ่มขึ้น     =   เวลาหยุดหลังปรับปรุง – เวลาหยุดกอนปรับปรุง 
  =    0.05 - 0.026  = 0.024   ชั่วโมงตอรอบการทํางาน 
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 เปอรเซ็นตเวลาที่เครื่องอัดอากาศหยุดเพิ่มขึ้น 
 เวลาที่เครื่องอดัอากาศทํางาน 1 รอบ (0.17 ชั่วโมง)  =  100  เปอรเซ็นต 
 เวลาที่หยุดเพิ่มขึ้น      = 0.024     ชั่วโมงตอรอบทํางาน 
 สัดสวนที่เครื่องหยุดเพิ่มขึ้น        =   (100 x 0.024) / 0.17 
  =   14.11 เปอรเซ็นตตอรอบการทํางาน 

  เครื่องอัดอากาศ ขนาด    =   7.5    กิโลวัตต   
         ชั่วโมงการทํางาน   =   24    ชั่วโมงตอวัน        
 จํานวนชั่วโมงทํางานที่ลดลงตอวัน =   24 x 0.1411     
      =   3.386  ชั่วโมงตอวัน 
 วันทํางานตอป   =   300   วันตอป 
          พลังงานไฟฟาที่ประหยัด           =   7.5 x 3.386 x 300    
      =   7,618.50  หนวยตอป  
 คาไฟฟาที่ประหยัด   =   7,618.50 x 3.00         
       =   22,855   บาทตอป   
 
 

ตัวอยางที่ 6.2-3   การเพ่ิมถงัเก็บอากาศอดัใหเหมาะสม 

 

 (ก) หากขนาดของเครื่องอัดอากาศเปน 25 ลูกบาศกเมตรตอนาที ทํางานที่ 7 บาร 
ขนาดของถังเก็บอากาศควรเปนเทาใด เพื่อที่จะรับความตองการที่แปรเปลี่ยนได  
  

จากสมการ V    =  3 x Co x Po                     
 
  

  เมื่อ   C0  =  25      ลูกบาศกเมตรตอนาที  
     P0  =  1.013      บาร  
    Pg + P0 =  7 + 1.013  
      =   8.013      บาร  
  ดังนั้น  V = (3 x 25 x 1.013)/ 8.013 
     = 9.5    ลูกบาศกเมตร  

  ขนาดถังที่สามารถรับความดันที่แปรเปลี่ยนไดควรมีขนาด 9.5 ลูกบาศกเมตร 

 (ข) ถาความตองการของระบบในชั่วขณะเพิ่มเปน 30 ลูกบาศก เมตรตอนาที 
โดยที่ยอมใหความดันในระบบลดลงหรือไมตํ่ากวา 6 บาร ถังเก็บอากาศนี้สามารถรับไดนานเทาใด 

Pg + Po 
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จากสมการ  t     =  V x ∆P                  
 

 
  ขนาดถัง  V =  9.5   ลูกบาศกเมตร 

  ความดันที่ยอมใหตกได ∆P =   7 - 6   =  1  บาร 
  ความตองการอากาศของระบบ Vd =  30   ลูกบาศกเมตรตอนาที 
  ความสามารถของเครือ่ง Co =  25   ลูกบาศกเมตรตอนาที 
  ดังนั้น   t = 9.5 x1/ [1.013 x (30-25)] 
      = 1.9   นาที 

 สรุป ถังนี้สามารถ Over load เพิ่มจากปกติอีกจํานวน 5 ลูกบาศกเมตรตอนาที ไดนาน 1.9 นาที 
 
 (ค) ถาเครื่องอัดอากาศทํางานแบบ on-off โดยที่ความตองการของอากาศสม่ําเสมอที่ 20 
ลูกบาศกเมตรตอนาที และยอมใหความดันลดลงไมตํ่ากวา 6 บาร ใหหาเวลา on-off 
  ขนาดถัง  V =  9.5    ลูกบาศกเมตร 

  ความดันที่ยอมใหตกได  ∆P =  7 - 6    = 1  บาร 
  ความดันบรรยากาศ    P0  =  1.013     บาร  
  ความตองการอากาศของระบบ  Vd = 20   ลูกบาศกเมตรตอนาที 

จากสมการ   t      =  V x ∆P                  
 

 
  เวลาชวง off  toff = 9.5 x 1 x 60 
 
       = 28   วินาที 
  เวลาชวง on  ton = 9.5 x -1 x 60 
 
       = 113   วินาที 
 
 

     
 

 

Po x (Vd - Co)  

Po x (Vd - Co)  

1.013 x (20 - 0)  

1.013 x (20 - 25)  
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 6.2.3    มาตรการลดการรั่วไหลในระบบอากาศอัด 
            เปนที่ทราบกันอยูแลววาการรั่วไหลเปนการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน เพราะการ
รั่วไหลไมไดกอใหเกิดงานขึ้นมา แตเปนการสูญเสียพลังงาน ควรจะทําอยางไร เชน ตรวจสอบอยางไร 
สังเกตอยางไร ขอความรวมมืออยางไร และเมื่อไหรควรจะตรวจสอบจึงจะไดผล เพื่อลดการสูญเปลาของ
อากาศอัด 

 ในหนังสือเลมนี้จะไดแนะนําวิธีการตางๆ เพื่อใชควบคุมการรั่วไหลของอากาศอัด โดยปกติ
การรั่วไหลของอากาศอัด ยินยอมใหไดเพียงแครอยละ 5 ของการผลิต เมื่อใดก็ตามหากทดสอบการรั่วไหล
แลวเกินกวารอยละ 5 ใหรีบดําเนินการแกไขโดยดวน 

 ตําแหนงการรั่วไหลของอากาศอัดที่มักพบบอยๆ เชน วาลว หนาแปลน ขอตอทอตางๆ จุด
ตอเขาเครื่องจักร หัวตอสาย และตําแหนงที่รั่วมักจะรั่วซ้ําๆ จุดเดิมอาจเนื่องมาจากการยึดทอที่ไมแข็งแรง 
หรือบริเวณจุดที่ใชงานมีการเคลื่อนไหวหรือไมก็การตอสายทอออนไมถูกตอง เปนตน 

 การรั่วมีอยู 2 ลักษณะ คือ การรั่วตรงและการรั่วซึม ซึ่งมักพบทั้ง 2 ลักษณะ แตที่พบ
สวนมากจะเปนรั่วซึมมากกวา เพราะการรั่วซึมสังเกตไดยาก เสียงเบา และคนมักจะละเลยคิดวาสูญเสียเพียง
นิดเดียว สวนการรั่วตรงสวนใหญจะพบที่จุดควบคุมนิวเมติกส เชน การรั่วไหลของวาลวคอนโทรล หรือชุด
ปรับลดความดันกอนเขาอุปกรณ แตก็ถูกละเลยเชนกัน การตรวจสอบการรั่วมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 1) การตรวจสอบปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัดขณะไมมีภาระ                       
(No-Load Testing)  

  สามารถกระทําไดโดยอาศัยอุปกรณที่ติดต้ังในระบบซึ่งไมตองมีการลงทุนใดๆ เพิ่มเติม 
แตมีขอพึงปฏิบัติที่สําคัญ คือ ตองปดภาระทุกชนิดของระบบอากาศอัดที่จะทําการทดสอบ วิธีการทดสอบ
ดังกลาวมีอยู 2 กรณี ดังนี้  

  1.1)  เครื่องอัดอากาศที่ทํางานแบบ Start/ Stop 
  สวนใหญจะเปนเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กจําพวกลูกสูบและโรตารี่เวน แตถา
เครื่องอัดอากาศขนาดใหญที่มีลักษณะการทํางานแบบนี้ก็ตองใชวิธีเดียวกัน ซึ่งสมการคํานวณหาอัตราการ
รั่วไหลของอากาศอัด QLeak คือ 
 
 

avav

av

tT
QTQ
+

=Leak                                 (6.2.6) 

 
โดยที่ QLeak  คือ  ปริมาณอากาศอัดที่รั่วไหล, ลิตรตอวินาที 

Q  คือ  อัตราการผลิตที่เครื่องอดัอากาศผลิตได (FAD), ลิตรตอวินาที 
Tav  คือ  เวลาเฉลี่ยที่เครื่องอัดอากาศเริ่มทํางาน (วินาที) 
tav  คือ เวลาเฉลี่ยที่เครื่องอัดอากาศหยุดทํางาน (วินาที) 
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วิธีการทดสอบ 
(1) ปดอุปกรณที่ใชอากาศอัดในระบบทุกตัว (ปดเครื่องจักรแตใหเปดวาลวไว) 
(2) เริ่มเดินเครื่องอัดอากาศ พรอมกับจับเวลา (Ton) เครื่องอัดอากาศจะหยุดทํางานเมื่อถึง

ความดันที่ต้ังไว ทําการบันทึกเวลา ชวงระยะเวลา หลังจากนี้อากาศที่อัดจะรั่วออกตามรอย
รั่วตางๆ ใหจับเวลาที่เครื่องหยุด (toff) 

(3) เมื่อความดันลดลงเครื่องอัดอากาศทํางานใหมใหทําการบันทึกเวลาอีก ดําเนินการเชนนี้
ประมาณ 3-5 ครั้ง เพื่อความแมนยํา แลวนํามาวิเคราะหผล 

(4) นําคาเวลาที่วิเคราะหไดจากตารางบันทึกเวลา ไปแทนในสมการ เพื่อคํานวณหาอัตราการ
รั่วไหลของอากาศ 

            สําหรับตัวอยางตารางบันทึกสภาวะการทํางานของเครื่องแบบ Start/Stop แสดงดังตารางที่ 
6.2-1  

ตารางที่ 6.2-1 ตารางบันทึกสภาวะการทํางานของเครือ่งแบบ Start/Stop 

ครั้งที ่
เวลาที่เครื่องอดั
อากาศเริ่มทํางาน 

เวลาที่เครื่องอดั
อากาศหยุดทํางาน 

Ton 
(s) 

toff 
(s) 

1 T11 = 0 T12 T1 = T12 – T11 - 
2 T21 T22 T2 = T22 – T21 t1 = T21 – T12 
3 T31 T32 T3 = T32 – T31 t2 = T31 – T22 
4 T41 T42 T4 = T42 – T41 t3 = T41 – T32 
5 T51 T52 T5 = T52 – T51 t4 = T51 – T42 

คาเฉล่ีย 
5

54321 TTTTT
Tav

++++
=  

4
4321 tttttav

+++
=  

          
 
   1.2)  เครื่องอัดอากาศที่ทํางานแบบ Load/Unload 

             เหมาะสําหรับเครื่องที่ทํางานในสภาวะ Load/ Unload ทั่วไปไมเหมาะกับเครื่องที่
ทํางานแบบ Modulating โดยอาศัยการหรี่วาลว เพราะการหรี่วาลวทําใหหาคาการผลิตอากาศอัดไดยาก 
เครื่องอัดอากาศบางยี่หอหรี่วาลวแทบจะไมผลิตอากาศอัดออกมา แตเครื่องอัดอากาศยังตองใชพลังงานมาก
ถึงรอยละ 70 ของพิกัดเครื่อง (เครื่องอัดอากาศแบบนี้ไมควรอยางยิ่งที่จะนํามาทํางานในลักษณะ Load/ 
Unload) 
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        สมการคํานวณหาอัตราการรั่วไหลของอากาศอัด 
 

avT
PPVQ )( 21

Leak
−

=                                             (6.2.7) 

 
โดยที่ QLeak   คือ  ปริมาณอากาศอัดที่รั่วไหล, ลิตรตอวินาที 

V  คือ  ปริมาตรทั้งหมดของถัง ทอสง และวาลว, ลิตร 
P1  คือ  ความดันตัดโหลด (Cut out pressure), บาร 
P2  คือ ความดันตอโหลด (Cut in pressure), บาร 
Tav  คือ เวลาเฉลี่ยจากความดัน P1 ถึง P2  

 
วิธีการทดสอบ 

   (1) คํานวณปริมาตรของถังเก็บอากาศ ทอสง และวาลวตาง ๆ  
  (2) ปดอุปกรณที่ใชอากาศอัดในระบบทุกตัว (ปดเครื่องจักรแตใหเปดวาลวไว) 
  (3) เดินเครื่องอัดอากาศ เพื่ออัดอากาศเขาถังจนถึงความดันที่ต้ังไว (P1) แลวทําการปดวาลว

ดานอากาศเขาถัง พรอมทั้งจับเวลารอจนกระทั่งความดันลดถึงทําการบันทึกเวลา 
ดําเนินการเชนนี้ประมาณ 3-5 ครั้ง แลวทําการวิเคราะห (หรือเปดเครื่องอัดอากาศตลอด
แลวบันทึกชวงUnload 3-5 ครั้งก็ได) 

 (4) นําคาเวลาที่วิเคราะหไดจากตารางไปแทนในสมการ เพื่อคํานวณหาอัตราการรั่วไหลของ
อากาศ 

 สําหรับตัวอยางตารางบันทึกสภาวะการทํางานของเครื่องแบบ (Load/Unload) แสดงดังตารางที่ 
6.2-2  

ตารางที่ 6.2-2 ตารางบันทึกสภาวะการทํางานของเครือ่งแบบ Load/Unload 

ครั้งที ่
เวลา ณ ความดัน 
P1 = ………bar 

เวลา ณ ความดัน 
P2 = ………. bar 

T1 
(วินาที) 

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

คาเฉล่ีย 
5

54321 TTTTT
Tav

++++
=  
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ตัวอยางที่ 6.2-4 (ก)  การตรวจสอบปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัด ดวยวิธีทดสอบโดยการหยุดระบบผลิต 

 

 โรงงานแหงหนึ่งติดต้ังเครื่องอัดอากาศ 15 แรงมา หรือ 11 กิโลวัตต กําลังการผลิตอากาศอัด 20.48 
ลิตรตอวินาที ที่ 10 บาร จากการทดสอบการรั่วไหลของอากาศอัด โดยการจับเวลาไดดังนี้ ชวงเวลาทํางาน
เฉลี่ย Tav = 45 วินาที และชวงเวลาเครื่องหยุดเฉล่ีย tav = 120 วินาที คิดเปนการรั่วไหลเทาไร และคิดเปน
คาพลังงานไฟฟาเทาไร (คาพลังงานตอการผลิตอากาศอัดเทากับ (11 กิโลวัตต/ 20.48 ลิตรตอวินาที = 
0.537 กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที) เวลาทํางาน 3,600 ชั่วโมงตอป 

 จากสมการ 6.2.6  
avav

av

tT
QTQ
+

=Leak      

     QLeak  =  20.48 x [45 / (45 + 120)]  
      = 5.59  ลิตรตอวินาที 
  คิดเปนพลังไฟฟา  = 5.59 x 0.537     
     =  3.0   กิโลวัตต 
  คิดเปนพลังงานไฟฟา = 3.00 x 3,600   
     = 10,800  หนวยตอป 
   

  จะเห็นไดวาขณะที่เราทําการผลิตอากาศอัด จะมีการรั่วไหลแฝงอยูประมาณ 3 กิโลวัตต หรือ 
27.27 เปอรเซน็ต ซึ่งเปนการสูญเสียมากกวา 5 เปอรเซ็นต  

 
 

ตัวอยางที่ 6.2-4 (ข)  การตรวจสอบปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัด ดวยวิธีทดสอบโดยการหยุดระบบผลิต 

 

 1) ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
 ในกระบวนการผลิตของโรงงานจะมีการใชลมจากระบบอัดอากาศโดยใช Screw Compressor 
ขนาด 160 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุด และ 75 กิโลวัตต 2 ชุด ปกติเปดใชงานเครื่องอัดอากาศขนาด 160 
กิโลวัตต เพียงชุดเดียว โดยใชงาน 24 ชั่วโมงตอวัน และ 352 วันตอป ตามลําดับ 

 2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
  จากการตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องอัดอากาศ จากการตรวจสอบ พบวา มีอากาศ
อัดรั่วหลายแหงที่บริเวณวาลวหรือขอตอและอุปกรณดัก 
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Main Air Supply     Staking Machine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drum No.5      Spraying No.5 

รูปที่ 6.2-10 จุดที่มีการรั่วในของอากาศอัดกอนปรับปรุง 
 
 3) แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน  
  การแกไขรอยรั่วอากาศอัดที่พบในโรงงาน ถามีการแกไขจะทําใหเกิดการประหยัดพลังงานได
เนื่องจาก จะทําใหเครื่องอัดอากาศทํางานนอยลง โดยทําการอัดอากาศในปริมาณที่นําไปใชเทานั้น ไมตองอัด
อากาศเพื่อชดเชยการรั่วไหล 
 (1) ประเมินผลการสูญเสียพลังงาน โดยการทดสอบจับเวลาการเดินเครื่องอัดอากาศที่สภาวะ 
Load และ Unload ในชวงเวลาที่โรงงานหยุดการผลิต ซึ่งถาเครื่องอัดอากาศเดินที่สภาวะ Load นานๆ 
แสดงวา มีการรั่วไหลของอากาศอัดในปริมาณมาก หลังจากนั้นจึงประเมินการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นเปน
คาใชจาย 
 (2)  วางแผนการสํารวจหาจุดรั่วไหลทั้งหมดของโรงงานและซอมแซมจุดรั่ว และกําหนดรูปแบบ
การตรวจสภาพจุดอากาศอัดรั่วรวมกับการตรวจสอบการซอมบํารุงเครื่องจักรตางๆ เปนรายเดือน  
 (3) ดําเนินการตรวจวสอบผลการสูญเสียพลังงานอีกครั้งหลังจากมีการซอมแซมจุดรั่วไหลของ
อากาศอัดเรียบรอยแลว การดําเนินการเปนลักษณะเชนเดียวกันกอนปรับปรุงซอมแซมจุดรั่ว โดยการ
ทดสอบจับเวลาการเดินเครื่องอัดอากาศที่สภาวะ Load และ Unload ในชวงเวลาที่โรงงานหยุดการผลิต 
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หลังจากนั้นจึงประเมินการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นเปนคาใชจาย คาใชจายที่ลดลง คือ คาใชจายที่ประหยัด
ไดจากการปรับปรุงซอมแซมจุดรั่วของอุปกรณใชงานทั้งหมดของระบบอากาศอัด 

4) การจัดทํารายงาน 
  หลังจากที่มีการคนหามาตรการอนุรักษพลังงาน ทางโรงงานไดแนวคิดในการปรับปรุงการ
รั่วไหล ในระบบอากาศอัด และหลังจากที่มีการวิเคราะหความเปนไปไดในทางเทคนิคและศึกษาผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นแลว ที่ประชุมจึงดําเนินการจัดทํารายงานตอผูบริหารโรงงาน ซึ่งในรายงานประกอบดวยเหตุผล
ของการดําเนินมาตรการ ประโยชนที่จะไดรับการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร และการคํานวณผลประหยัด
ที่คาดวาจะไดรับหลังการดําเนินการ  

5) สภาพหลังปรับปรุง 
  ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมจุดรั่วของอากาศอัดตามอุปกรณใชงานในโรงงานไดตามแผนงาน

ที่กําหนดไวและลดการสูญเสียพลังงานได 
 

                             

 

 

 

 

รูปที่ 6.2-11 สภาพหลังการปรับปรุงอากาศอัดรั่วในระบบอากาศอัด 
 
6) ขอเสนอแนะ 

 มาตรการการลดการรั่วไหลของระบบอากาศอัดสามารถดําเนินการซอมแซมไดโดยใชอะไหลที่มี
การสํารองไวโดยไมมีคาใชจาย  

 7) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
   พลังงานที่สูญเสียจากการรั่วไหลของอากาศอัดสามารถประเมินการสูญเสียไดโดยการทดสอบ

จับเวลาการเดินเครื่องอัดอากาศที่สภาวะ Load และ Unload ในชวงเวลาที่โรงงานหยุดการผลิต ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ คือ 

 เปอรเซ็นตอากาศอัดรั่วไหล   = tload/ (tload+ tundoad) x 100 

เมื่อ  tload      คือ เวลาที่ใชในการอัดอากาศเดินรับภาระ, วินาที 
 tunload    คือ เวลาที่ใชความดันอากาศเดินไมรับภาระ, วินาที 
 

 พลังงานไฟฟาที่สูญเสีย = kWave x (ชั่วโมงเปดใชงานตอวัน) x (วันทํางานตอป) 

 โดยที่  kWave = [kWload x tload/(tload+ tundoad)] + [kWunload x tunload/(tload+ tundoad)] 
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ดังนั้นจากขอมลูการตรวจสอบของทีมงานโรงงาน สามารถวิเคราะหการสูญเสียพลังงาน ไดดังนี ้ 
กอนปรับปรุง     
 tload  = 25 วินาที 

tunload  = 129  วินาที 
 เปอรเซนตอากาศอัดรั่วไหล    = 25 / (25 + 129) x 100 

 = 16.23  เปอรเซ็นต 
  kWload  = 171.0 กิโลวัตต 
  kWunload  = 51.3 กิโลวัตต 
    kWave  = ((171.0 x 25) + (51.3 x 129)) / (25 + 129)  

 = 70.73  กิโลวัตต   
 พลังงานไฟฟาที่สูญเสีย = 70.73 กิโลวัตต x 24 (ชั่วโมงตอวัน) x 352 (วันตอป)  

 = 597,542.40 หนวยตอป 
หลังปรับปรงุ     
 tload  = 25.0 วินาที 

tunload  = 190  วินาที 
 เปอรเซนตอากาศอัดรั่วไหล    = 25.0/ (25 + 190) x 100 

 = 11.63  เปอรเซ็นต 
  kWload  = 171 กิโลวัตต 
  kWunload  = 51.3 กิโลวัตต 
    kWave  = ((171 x 25) + (51.3 x 190) / (25.0 + 190)  

 = 65.22  กิโลวัตต 
 พลังงานไฟฟาที่สูญเสีย = 65.22 กิโลวัตต x 24 (ชั่วโมงตอวัน) x 352 (วันตอป) 

 = 550,966.77 หนวยตอป 
ผลประหยัด 
  พลังงานไฟฟาสูญเสียที่ลดลง = 597,542.40 – 550,966.77  
 = 46,575.63 หนวยตอป 
  คิดเทียบเปนน้าํมันดิบได = 46,575.63 x 85.21 / 1,000,000,000 
 = 0.00397    ktoeตอป 
  ทางโรงงานเสียคาไฟฟาเฉล่ีย  = 2.92   บาทตอหนวย     
ดังนั้นคํานวนผลประหยัดพลังงานรวมเปนคาใชจายไดดังนี้ 
  คิดเปนคาใชจายที่ประหยัดได = 46,575.63 x 2.92       
  = 136,000.83   บาทตอป 
 
หมายเหตุ  ปริมาณอากาศอัดร่ัวไหลของระบบที่เปนที่ยอมรับไดไมควรสูงเกินกวา 5 เปอรเซ็นต ของปริมาณอากาศอัดที่ผลิตได 
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ตัวอยางที่ 6.2-4 (ค)  การตรวจสอบปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัด ดวยวิธีทดสอบโดยการหยุดระบบผลิต 

 

 โรงงานแหงหนึ่งติดต้ังเครื่องอัดอากาศ 100 แรงมา หรือ 75 กิโลวัตต กําลังการผลิตอากาศอัด 243 
ลิตรตอวินาที ที่ 7.5 บาร จากการสํารวจถังเก็บอากาศและทอสงจายอากาศอัดมีความจุรวม 4,500 ลิตร 
ความดันสุดทาย (P1) = 7.5 บาร และความดันเริ่มตน (P2) = 6.5 บาร เวลาเฉลี่ยจาก P1 – P2 (Tav) เทากับ 
150 วินาที คาพลังงานตอการผลิตอากาศอัดเทากับ (75 กิโลวัตต/ 243 ลิตรตอวินาที = 0.31 กิโลวัตตตอ
ลิตรตอวินาที) เวลาทํางาน 7,200 ชั่วโมงตอป 

 จากสมการ 6.2.7  
avT

PPVQ )( 21
Leak

−
=      

     QLeak  =  4,500 x [(7.5 – 6.5) / 150]  
      = 30  ลิตรตอวินาที 
  คิดเปนพลังไฟฟา  = 30 x 0.31      
     =  9.3   กิโลวัตต 
  คิดเปนพลังงานไฟฟา = 9.3 x 7,200   

     = 66,960  หนวยตอป 

 จะเห็นไดวาขณะที่เราทําการผลิตอากาศอัด จะมีการรั่วไหลแฝงอยูประมาณ 9 กิโลวัตต หรือ 12.4 
เปอรเซ็นต ซึ่งเปนการสูญเสียมากกวา 5 เปอรเซ็นต  
 

2) การตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศอดัที่อุปกรณใชงาน 
 เปนการดําเนินการตรวจสอบการรั่วไหลตามจุดอุปกรณใชอากาศอัด หรืออุปกรณ
ควบคุมอากาศอัด วาลว หนาแปลน ขอตอทอตาง ๆ จุดตอเขาเครื่องจักร และหัวตอสาย เปนตน โดยดําเนิน
ตรวจสอบอยางงายๆ ดังนี้ 

• ฟงเสียงเมื่อมีการรั่วไหลจะไดยินเสียง   
• ตรวจสอบคราบน้ํา สนิม ไอน้ํามันจับอยูทีอุ่ปกรณ หรือสงัเกตลม 
• ใชน้ําฟองสบูทดสอบการรั่วไหล 
• ใชมือสัมผัส 
• ใชเครื่องมือตรวจวัด Ultrasonic leak detector 
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รูปที่ 6.2-12 การใช Ultrasonic leak detector ตรวจสอบการรั่วไหลอากาศอัด 

 
สมการคํานวณหาอัตราการรั่วไหลของอากาศอัดเฉพาะจุด 

 
QLeak =  0.158 x d2 x (Pg + Po)                               (6.2.8) 

 

โดยที่ 0.158   คือ คาที่ไดมาจากการแทนคาในสมการมาตรฐานตาม ISO 1217-1996  
  Annex E (กําหนดคา Discharge Coefficient ที่ 0.97) 

d  คือ  ขนาดเสนผานศูนยกลางของรรูั่ว, มิลลิเมตร 
Pg  คือ  แรงดันเกจ ณ จุดรั่วไหล, บาร 
Po  คือ  ความดันสัมบูรณ 1.013 บาร 

 

ตารางที่ 6.2-3 ปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัดตามขนาดรูรั่วและแรงดันที่รั่ว 
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ตัวอยางที่ 6.2-5 การตรวจสอบปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัดที่อุปกรณใชงาน โดยไมตองหยุดระบบ 

 

 1) ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
  โรงงานมีการติดต้ังใชงานเครื่องอัดอากาศ จํานวน 2 เครื่อง สําหรับกระบวนการผลิตสบู เปน
ประเภทสกรู ระบายความรอนดวยอากาศ ขนาด 37 กิโลวัตต อัตราการผลิตอากาศ 100 ลิตรตอวินาที 
จํานวน 1 ตัว และขนาด 22 กิโลวัตต อัตราการผลิตอากาศ 51 ลิตรตอวินาที จํานวน 1 ตัว จายอากาศอัดให
แผนกหมอปน แผนกปมสบู เปนตน โดยทางโรงงานเดินเครื่องขนาด 37 กิโลวัตต เดินเปนเมนหลักในชวง
การผลิตปกติ และเดินขนาด 22 กิโลวัตต ในชวงที่มีการการผลิตนอย มีการทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน ปกติ และ 
OT 3 ชั่วโมง/วัน วันทํางาน 300 วันตอป ผลิตอากาศอัดที่ความดันตัดโหลด (Cut Out Pressure) 7.5 บาร 
ความดันอากาศที่ตอโหลด (Cut In Pressure) 6.5 บาร ในขณะที่อุปกรณใชงานตองการความดันสูงสุด 5.5 
บาร   
 2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
  จากการสํารวจระบบอากาศอัดที ่ใชในโรงงาน พบวาอุปกรณที่ใชอากาศอัด เชน ชุด Air 
Service ขอตอทอลมยางและชุดควบคุมการทํางาน (Direction Control Valve) มีการรั่วไหลของอากาศอัด 
จํานวน 12 จุด ดังรูปที่ 6.2-13 มีปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัดรวม 10.17 ลิตรตอวินาที ดังตารางที่ 6.2-
4 คิดเปนเปอรเซ็นตการรั่วไหล 10.17 เปอรเซ็นต  
 
ตารางที่ 6.2-4 ปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัด 

ลําดับ บริเวณ 
ขนาดรูรั่ว 

(มม.) 

ความดัน
อากาศอัด 

(บาร) 

ปริมาณ
อากาศรั่ว 

(ลิตร/วินาที) 

1 เกลียวดานบนชุด AR เครื่องอัดสบู PS118 1 5.5 0.63 

2 ขอตอทอลมยางชุด AR ของหมอปน 4 1 5.5 0.63 

3 ขอตอทอลมและรูเดรนของชุด AR เครื่องปมสบู PD-233 1 5.5 0.63 

4 ขอตอทอลมยางชุด Air Service ของเครื่องปมสบู 6 1 5.5 0.63 

5 ขอตอทอลมยางชุด AL ของเครื่องปมสบู 5 1 5.5 0.63 

6 ขอตอทอลมยางชุด Air Service ของเครื่องปมสบู 11 1 5.5 0.63 

7 Direction Control Valve ของเครื่องปมสบู 12 1 5.5 0.63 

8 ขอตอทอลมยางชุดAir Service ของเครื่องปมสบูPD 231 1 5.5 0.63 

9 ขอตอทอลมสาขาเหล็กเครื่องปมออโตเมติกแผนกสบูใส 1 6.6 0.73 

10 ขอตอทอลมสาขาเหล็กเขาเครื่อง Shrink 1 6.6 0.73 
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ลําดับ บริเวณ 
ขนาดรูรั่ว 

(มม.) 

ความดัน
อากาศอัด 

(บาร) 

ปริมาณ
อากาศรั่ว 

(ลิตร/วินาที) 

11 ขอตอทอลมสาขาเหล็กเขาเครื่อง Shrink ดานบนในฝา
แผนกเครื่องสําอางค 

1 6.6 0.73 

12 วาลวทอเมนลมเขาเครื่องปมสบูใส 2 6.6 2.94 

รวม 10.17 

หมายเหตุ : คาสัมประสิทธิ์การพน (Discharge Cofficient) คิดที่ 0.65 
 

 

 

 

 

 
 เกลียวดานบนชุด AR เครื่องอัดสบู PS118       ขอตอทอลมยางชุด AR ของหมอปน 4  วาลวทอเมนลมเขาเครื่องปมสบูใส 
 

 
 

 

 

 
     ขอตอทอลมและรูเดรนของชุด AR     ขอตอทอลมยางชุด Air Service ของปมสบู 6      ขอตอทอลมยางชุด AL ของปมสบู 5 
              คร่ืองปมสบู PD-233 
 

 

 

 

 

 
  ขอตอทอลมยางชุด Air Service ของปมสบู 11     ขอตอทอกับ Direction Control Valve ของปมสบู 12 

รูปที่ 6.2-13 ตําแหนงอุปกรณที่มีการรั่วไหลของอากาศอัด กอนปรับปรงุ 
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 3) แนวคิดและขั้นตอนดําเนินการ 
               ทําการลดการรั่วไหลของอากาศอัดตามอุปกรณตางๆ โดยการซอมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณที่
สามารถทําไดทันที และในสวนที่ตองใชเวลาและตองหยุดการผลิตใหวางแผนการบํารุงรักษาตอไป 

 4) สภาพหลังการปรับปรุง 
     โรงงานทําการเปลี่ยนฟตต้ิง ทอลมยาง ขันอัดฟตต้ิงเขาไป และถอดชุด Air Service มาลาง
บํารุงรักษา อากาศไหลเวียนเต็มที่ ทําใหอากาศไมรั่วไหลออกจากรูเดรน และบางจุดยายอุปกรณออกจาก
ไลน เพราะจะมีเครื่องจักรมาทดแทน สามารถลดการรั่วไหลอากาศอัดลงไดทันที 
 

 
 
 
 
 
 
หลังปรับปรุงถอดเปลี่ยนซีลเกลียวดานบน       หลังปรับปรุงเปลี่ยนขอตอทอลมยาง           หลังปรับปรุงปดวาลวทอเมนลมเขา 
         ชุด AR เครื่องอัดสบู PS118            ชุด AR ของหมอปน 4                    เครื่องปมสบูใส 
 

 
 
 
 
 
 
 
หลังปรับปรุงเปลีย่นขอตอทอลมและถอดลาง   เปลียนขอตอทอลมยางชุด Air Service   เปลี่ยนขอตอทอลมยางชุด AL 
         ชุด AR เครื่องปมสบู PD-233              ของเคร่ืองปมสบู 6         ของเคร่ืองปมสบู 5 
 

 
 
 
 

 
 
 

  เปลี่ยนขอตอทอลมยางชุด Air Service         เปลี่ยนขอตอทอกับชุด Direction Control      ขันอัด Union ทอลมเหล็กใหแนนที่เครื่อง           
                ปมสบู 11 Valve                                     ของเคร่ืองปมสบู 12         Shrink แผนกเครื่องสําอาง (อยูในฝา) 
 
 
 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

6-69 

 บทที่ 6 การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

 
 
 
 
 
 
 
หลังปรับปรุงขันฟตติ้งใหแนนและมีการยาย หลังปรับปรุงเปลี่ยนจากทอเหล็กเปนทอสายยาง      หลังปรับปรุงเปลี่ยนขอตอทอสายยาง     
    เครื่องปมออโตเมติกออกจากไลน              ปองกันการสั่นสะเทือนที่เครื่อง Shrink                       เครื่องปมสบู PD231 

รูปที่ 6.2-14 ตําแหนงอุปกรณที่มีการรั่วไหลของอากาศอัด หลังปรับปรงุ 

 

5) การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 
ระยะเวลาดําเนินการ  2  สัปดาห 

   เงินลงทุน                                 1,575  บาท  
ผลประหยัดที่ได             31,359   บาทตอป    
ระยะเวลาคืนทุน    0.05      ป 

6) ขอเสนอแนะปรับปรุง 
        ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมและตระหนักถึงการสูญเสีย กําหนดผูรับผิดชอบ
บริเวณตางๆ เมื่อพบจุดรั่วไหลของอากาศ ควรรีบซอมแซมเพื่อไมใหเกิดความสูญเสีย หมั่นตรวจสอบ ดูแล 
บํารุงรักษาเครื่องอัดกาศ 

     7) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน   
ตัวอยางการคํานวณ                                                         

• ขอตอทอลมยางชุด AR ของหมอปน 4 
   - ขนาดรูรั่วเทยีบเทา (d)      1 มิลลิเมตร 
   - ความดันอากาศอัดใชงาน (p)     5.5 บาร 
   - จํานวนรูรั่ว (N)      8    
   - คาสัมประสิทธิ์การพน (Discaharge Cofficient : DC) 0.63  

• ขอตอทอลมสาขาเหล็กเขาเครื่อง Shrink  
   - ขนาดรูรั่วเทียบเทา (d)                     1 มิลลิเมตร 
   - ความดันอากาศอัดใชงาน (p)     6.6 บาร 
   - จํานวนรูรั่ว (N)      3  
   - คาสัมประสิทธ์ิการพน (Discaharge Cofficient : DC) 0.73   
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• วาลวทอเมนลมเขาเครื่องปมสบูใส 
   - ขนาดรูรั่วเทียบเทา (d)                     2 มิลลิเมตร 
   - ความดันอากาศอัดใชงาน (p)     6.6 บาร 
   - จํานวนรูรั่ว (N)      1  
   - คาสัมประสิทธ์ิการพน (Discaharge Cofficient : DC) 2.94  

 ประสิทธิภาพรวมการอัดอากาศของเครื่อง (ηιsen,t) 82.4  เปอรเซ็นต 
 ชั่วโมงการทํางาน    8  ชั่วโมงตอวัน 
 จํานวนวันทํางาน    300  วันตอป 
 ราคาพลังงานไฟฟาเฉล่ีย    3.61  บาทตอหนวย 
 

 (1) อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดบริเวณ เกลียวดานบนชุด AR เครื่องอัดสบู PS118, ขอตอทอลม
ยางชุด AR ของหมอปน 4, ขอตอทอลมและรูเดรนของชุด AR เครื่องปมสบู PD-233, ขอตอทอลมยางชุด Air 
Service ของเครื่องปมสบู 6, ขอตอทอลมยางชุด AL ของเครื่องปมสบู 5, ขอตอทอลมยางชุด Air Service ของ
เครื่องปมสบู 11, Direction Control Valve ของเครื่องปมสบู 12, ขอตอทอลมยางชุด Air Service ของเครื่องปมสบู 
PD 231 
   = 0.158 x DC x (d)2 x (p+1.013) x N     
   = 0.158 x 0.63 x (1)2 x (5.5 + 1.013) x 8  
   = 5.19         ลิตรตอวินาที 

(2) อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดบริเวณ ขอตอทอลมสาขาเหล็กเครื่องปมออโตเมติกแผนกสบูใส, ขอ
ตอทอลมสาขาเหล็กเขาเครื่อง Shrink, ขอตอทอลมสาขาเหล็กเขาเครื่อง Shrink ดานบนในฝาแผนกเครื่องสําอางค 
     = 0.158 x DC x (d)2 x (p + 1.013) x N  
    = 0.158 x 0.65 x (2)2 x (6.6 + 1.013) x 1  
    = 2.94     ลิตรตอวินาที 

(3) อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดบริเวณ ขอตอทอลมสาขาเหล็กเขาเครื่อง Shrink  
    = 0.158 x DC x (d)2 x (p + 1.013) x N 
    =   0.158 x 0.65 x (1)2 x (6.6 + 1.013) x 1   
    = 0.73     ลิตรตอวินาที 
จํานวนรูรั่วที่มขีนาดรูรั่วและความดันเทากันมีจํานวน 3 จุด คิดเปนอัตราการรั่วไหลของอากาศอัดรวม 
    = 0.73 x 3        
    = 2.19         ลิตรตอวินาที 
  อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดรวม  
    = 5.04 + 2.94 + 2.19              
    = 10.17                              ลิตรตอวินาที 

 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

6-71 

 บทที่ 6 การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

เมื่อทําการปรับปรุงแกไขลดการรั่วไหลอากาศอัดสามารถประหยัดพลังงานลงได 
 1)  พลังไฟฟาลดลง เมื่อลดการรั่วไหลของอากาศปริมาณ 7.23 ลิตรตอวินาที ที่ความดัน 5.5 บาร 
  

   Pisen      = [(i x k)/(k-1)] x (q1 x p1)/10 x { [(p2+ pa)/p1](k-1/i x k) -1]} x ηisen,t 
โดยที่ 
 Pisen     = พลังไฟฟาในการอัดอากาศรวม   กิโลวัตต 
 k      =   อัตราสวนความรอนจําเพาะสําหรับอากาศ            =   1.4 
 i          =  จํานวนขั้นตอนการอัดอากาศของเครือ่งอัดอากาศ  =    1                                                  
 q1       =  อัตราการรั่วไหลของอากาศ 7.23   ลิตรตอวินาที 
 p1      =    ความดันอากาศขาเขาสัมบูรณ   1.013  บาร (a) 
 p2         =  ความดันอากาศอัดที่ใชงานหนวยบารเกจ   5.5 บาร                                        
 pa         =   ความดันบรรยากาศสัมบูรณ     1  atm 
 pa       =    1.013 บาร (a) 
 ηisen,t =     ประสิทธิภาพรวมการอัดอากาศของเครื่อง  71.4  เปอรเซ็นต 
 

Pisen      =   [(1 x 1.4)/(1.4 -1)] x (5.04 x 1.013)/10 x { [(5.5 + 1.013)/1.013](1.4 -1/1 x 1.4) -1]} x (100/71.4) 

     Pisen    =        2.52 กิโลวัตต 

2)  พลังไฟฟาลดลง เมื่อลดการรั่วไหลของอากาศปริมาณ 2.94 ลิตรตอวินาที ที่ความดัน 6.6 บาร 

Pisen      = [(1 x 1.4)/(1.4 -1)] x (2.94 x 1.013)/10 x { [(6.6+ 1.013)/1.013](1.4 -1/1 x 1.4) -1]} x (100/71.4) 

     Pisen     = 1.14  กิโลวัตต 
 

  พลังไฟฟาลดลงรวม  = 2.52 + 1.14   
   = 3.66                         กิโลวัตต 
  พลังงานไฟฟาที่ประหยัด = 3.66 x 8 x 300   
   = 8,784                       หนวย/ป 
   คาไฟฟาที่ประหยัด   = 8,784 x 3.57  
   = 31,359                       บาท/ป 
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ตัวอยางที่ 6.2-6 การตรวจสอบปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัดที่อุปกรณใชงาน โดยไมตองหยุดระบบ 

  

 กรณี ตองการทราบการรั่วไหลในเครื่องจักรบางชุด ซึ่งมีวาลวควบคุมการจายอากาศอัดแยกเฉพาะ
เครื่องจักร สามารถคํานวณไดดังตัวอยาง  

 1) ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
 ในกระบวนการผลิตของโรงงานมีการใชเครื่องกรอดายจํานวน 40 เครื่องซึ่งแตละเครื่องตองใชใช
อากาศอัดในการกรอดายเปนจํานวนมาก (ประกอบดวยเครื่องอัดอากาศแบบสกรู จํานวน 10 เครื่อง (ขนาด 
22 kW-1 เครื่อง, 37 kW-2 เครื่อง, 55 kW-1 เครื่อง และ 75 kW -6 เครื่อง) 

 2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
 เนื่องจากในเครื่องกรอดายมีขอตอของทอสงจายอากาศอัดเปนจํานวนมาก รวมทั้งอายุการ

ใชงานของเครื่องคอนขางสูง  ทําใหมีอากาศอัดรั่วไหลในแตละเครื่องเปนจํานวนมาก  ซึ่งทําใหเกิดการ
สูญเสียพลังงานในการผลิตอากาศอัด 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.2-15 จุดที่มีการรั่วไหลของอากาศอัดจากเครื่องกรอดาย กอนปรบัปรุง 
 
 3) แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน  

 เนื่องจากทางโรงงานไมสามารถที่จะหยุดสายการผลิตเพื่อทดสอบหาปริมาณอากาศอัดรั่วไหล
ของทั้งระบบไดจึงตองทําการทดสอบการรั่วไหลของอากาศอัดแยกตามเครื่องจักรตาง ๆ โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
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(1) จายอากาศอัดเขาเครื่องจักร/อุปกรณที่ตองการทดสอบ จากนั้นทําการปดวาลวจายอากาศ
อัด แลวทําการจับเวลาที่ความดันอากาศอัดลดลง 1 บาร  ทําซ้ํากันประมาณ 3 ครั้ง เพื่อหา
เวลาเฉลี่ย 

(2) ตรวจสอบขนาด และความยาวของทออากาศอัดของเครื่องจักร/อุปกรณ เพื่อใชในการหา
ปริมาตรของทอ   

(3) ทําการตรวจสอบจุดรั่วไหลของอากาศอัดภายในเครื่องจักรและอุปกรณ พรอมทั้งทําการ
ซอมแซมใหเรียบรอย 

(4) ทําการทดสอบหาปริมาณอากาศอัดรั่วไหลภายหลังการปรับปรุง ดังแสดงในขอ (1) อีกครั้ง 
(5) วิเคราะหผลประหยัด 

4) การจัดทํารายงาน 
  หลังจากที่มีการคนหามาตรการอนุรักษพลังงาน ทางโรงงานไดแนวคิดในการปรับปรุงการ
รั่วไหล ในระบบอากาศอัด และหลังจากที่มีการวิเคราะหความเปนไปไดในทางเทคนิคและศึกษาผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นแลว ที่ประชุมจึงดําเนินการจัดทํารายงานตอผูบริหารโรงงาน ซึ่งในรายงานประกอบดวยเหตุผล
ของการดําเนินมาตรการ ประโยชนที่จะไดรับการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร และการคํานวณผลประหยัด
ที่คาดวาจะไดรับหลังการดําเนินการ  

5) สภาพหลังปรับปรุง 
  ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมจุดรั่วของอากาศอัดตามอุปกรณใชงานในโรงงานไดตามแผนงาน

ที่กําหนดไวและลดการสูญเสียพลังงานได 
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.2-16 สภาพหลังการปรับปรุง จุดที่มกีารรั่วไหลของอากาศอัดจากเครื่องกรอดาย 
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6) ขอเสนอแนะ 
 มาตรการการลดการรั่วไหลของระบบอากาศอัดสามารถดําเนินการซอมแซมไดโดยใชอะไหลที่มี
การสํารองไวโดยไมมีคาใชจาย  

 7) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
ตัวอยางการคํานวณ  เครือ่ง No. 103     

 ปริมาตรอากาศในทอของเครื่องกรอดายรวม (V) 128.197 ลิตร ดัชนีการใชพลังงานของเครื่อง
อัดอากาศเทากับ 0.37 กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที จึงไดดําเนินการปรับปรุงเครื่องกรอดาย และจับเวลาที่ความ
ดันอากาศอัดลดลง ดังนี้  

- ระยะเวลาที่ความดันลดลง 1 บาร กอนปรับปรุงเทากับ 7 วินาที  
- ระยะเวลาที่ความดันลดลง 1 บาร หลังปรับปรุงเทากับ 29 วินาที 

 จากสมการ  (Qloss)     = V x ∆P/ t 

เมื่อ  Qloss      คอื อัตราการรั่วไหลของอากาศอัด (ลิตรตอวินาที) 
 V          คือ ปริมาตรอากาศในทอ (ลิตร) 
 ∆P       คือ ความดันอากาศอัดที่ลดลง (ในการทดสอบใช 1 บาร) 
 t           คือ ระยะเวลาที่ความดันอากาศอัดลดลง (วินาที) 
 
กอนปรับปรุง     

(Qloss) = V x ∆P/ t 

 = 128.197 x 1/7 = 18.31 ลิตรตอวินาที 
ดัชนีการใชพลงังานของเครื่องอัดอากาศ = 0.37    กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที 
กําลังไฟฟาสูญเสียกอนปรับปรุง   =        18.31 x 0.37  

= 6.776  กิโลวัตต 
เครื่องกรอดายทํางานวันละ 24 ชั่วโมง 352 วันตอป เปอรเซนตการใชงาน 80 เปอรเซน็ต 
พลังงานไฟฟาสูญเสียกอนปรบัปรุง  =       6.776 x 24 x 352 x 80 เปอรเซ็นต  

      = 45,795.70 หนวยตอป 
คิดเปนคาไฟฟาสูญเสียกอนปรับปรุง =        45,795.70 x 2.94  

     = 134,639.36 บาทตอป 

หลังปรับปรงุ     
(Qloss) = V x ∆P/ t 

 = 128.197 x 1/29 = 4.42 ลิตรตอวินาที 
ดัชนีการใชพลงังานของเครื่องอัดอากาศ = 0.37    กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที 
กําลังไฟฟาสูญเสียหลังปรับปรุง  =        4.42 x 0.37  
 = 1.636 กิโลวัตต 
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เครื่องกรอดายทํางานวันละ 24 ชั่วโมง 352 วันตอป เปอรเซนตการใชงาน 80 เปอรเซน็ต 
พลังงานไฟฟาสูญเสียหลังปรบัปรุง  =        1.636 x 24 x 352 x 80 เปอรเซ็นต  

      = 11,054.13 หนวยตอป 
คิดเปนคาไฟฟาสูญเสียหลังปรับปรุง  =        11,054.13 x 2.94  

      = 32,499.14 บาท/ป 

ผลประหยัด   
 พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได  = 45,795.70 – 11,054.13 
     = 34,741.57 หนวยตอป 
 คิดเปนคาไฟฟาที่ประหยัดได  =  134,639.36 – 32,499.14 
   =  102,140.22     บาทตอป 
 จากการปรับปรุงเครือ่งกรอดาย จํานวน 8 เครื่อง  
 ลดการใชพลังงานลงได    =  111,751.11  หนวยตอป  
 หรือเทียบเทาปริมาณน้ํามันดิบ   =  111,751.11 x 85.21 / 1,000,000,000  
   =    0.00952    ktoeตอป  
 คิดเปนคาไฟฟาที่ประหยัดได    =  328,548.27  บาทตอป 
  
 
หมายเหตุ   ปจจุบันทางโรงงานกําลังดําเนินการซอมแซมจุดรั่วไหลของเครื่องกรอดายชุดอื่น ๆ  ตาม
แผนการที่วางไวโดยจะทําการซอมแซมเครือ่งที่มีอัตราการรั่วไหลมาก ๆ กอน 
 
 

     
 
 
 
 

6.3 ระบบสงจายอากาศอัด 
 

6.3.1 การปรับปรงุระบบทอสงจายอากาศอัด 
  อุตสาหกรรมในประเทศไทยสวนใหญจะเปนแบบคอยๆ ขยายการผลิต จึงมักพบปญหา
เรื่องทอหลักสงจายอากาศอัด และมักจะแกปญหาไมคอยถูกทาง โดยไมไดคํานึงถึงความเหมาะสม และการ
สูญเสียพลังงานที่ตามมา กลาวคือ ผูออกแบบจะออกแบบระบบทอหลักที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในตอนนั้น 
แตเมื่อเศรษฐกิจของโรงงานดีขึ้น ก็มีการขยายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น มีความตองการปริมาณอากาศอัดมากขึ้น 
ทางโรงงานก็มักแกปญหาโดยซื้อเครื่องอัดอากาศเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการใชงาน แตมิไดคํานึงถึงขนาดทอ
หลักสงจายอากาศอัดเดิม วามีความเหมาะสมหรือเพียงพอกับสภาวะการจายอากาศอัดในปจจุบันหรือไม ดัง
รูปที่ 6.3-1 
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รูปที่ 6.3-1 ทอหลักสงจายอากาศอัด 

   ระบบสงจายอากาศอัดนั้น โดยสวนใหญจะใชทอโลหะเปนตัวสงถายอากาศอัด และไม
สมควรอยางยิ่งที่จะนําทอชนิดที่ไมสามารถทนความดันอากาศอัดไดมาใชเปนทอสงจายอากาศอัด เพราะ
อาจเกิดการระเบิดเสียหายได ทอสงจายอากาศอัดก็จะแยกกันตามลักษณะ เชน ทอหลัก ก็คือทอสงจาย
อากาศหลัก สวนทอยอย ก็คือ ทอสาขาที่นําอากาศจากทอหลักไปจายภาระ โดยปกติทอหลักสง 

 จายอากาศอัดควรมีอัตราการไหลของอากาศอัดไมเกิน 6 เมตรตอวินาที และสําหรับทอ
สาขาไมควรเกิน 10 เมตรตอวินาที เพื่อลดการสูญเสียความดัน สาเหตุหลักๆ ที่ทําใหเกิดการสูญเสียความ
ดัน คือ 

•  แรงเสียดทานระหวางอากาศกับผนังทอ 
• การเปลี่ยนทิศทางการไหล/การเปลี่ยนความเร็วของอากาศอัด จากการเพิ่ม/ลดขนาดทอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.3-2 การลดขนาดทอหลักที่ทําใหเกิดการสูญเสียความดัน 
 
 โดยปกติการออกแบบที่ดีตองมีขั้นตอนหลักๆดังนี ้

•  ความดันสูญเสียตองไมเกินรอยละ 5 ทุกๆ 30 เมตร ของความยาวทอที่ความเร็วการ
ไหลของอากาศไมเกิน 6 เมตรตอวินาที สําหรับการสูญเสียความดันทั้งระบบตองไมเกิน
รอยละ 10 

•  จุดไกลสุดควรจะมีความดันตกสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ที่การทํางานตอเนื่อง หรืออาจจะ
ยอมใหเปนรอยละ 15 ในชั่วขณะ (Peak) 
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•  ในแตละจุดที่นําอากาศอัดไปใชงาน ความดันสูญเสียที่เกิดขึ้นไมควรเกนิ 0.1-0.2 บาร ที่
ความตองการอากาศอัดสูงสุด 

 

ตัวอยางที่ 6.3-1 (ก) การปรบัปรุงระบบทอสงจายอากาศอัด 

 

 มีเทคนิคในการปรับปรุงตามมาตรการอนุรักษพลังงานตามขั้นตอนดังนี้ 
 1) เขียนแบบไลนทออากาศอัด ดําเนินการติดต้ังทออากาศอัดตามแบบ 
 2) ทดสอบการจายอากาศอัดอัดของไลนทอใหม 
 3) ตรวจวัดความดันและปรับอากาศอัดความดันจากตนทาง 
 4) ประเมินและสรุปผล 

 1) หลักการและเหตุผล  
   เนื่องจากในปจจุบันทออากาศอัดภายในโรงงานมีการเดินแบบทอเดี่ยว หรือเรียกวาแบบ
กางปลา ทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานในการอัดอากาศอัดใหเกิดความดันเพียงพอตอการใชงาน ซึ่งจากตน
ทางถึงปลายทางจะเกิดความดันตกครอมระหวางทาง  

 2) การรวบรวมขอมูล  
  ในการเดินทออากาศอัดที่ดีนั้น ควรมีการเดินทออากาศอัดแบบวงแหวน เพื่อใหอากาศอัดอัด

จากสวนที่มีการใชงานนอยไปชดเชยอากาศอัดสวนที่เกิดการใชงานหนัก เพื่อลดการเกิดปญหาความดันตก 
และไมจําเปนตองผลิตอากาศอัดที่มีความดันสูงเกินความจําเปน สงผลใหเกิดการประหยัดคาใชจายในการ
ผลิตอากาศอัดที่ใชในกระบวนการผลิต 

 3) การสํารวจตรวจวัด 
   เนื่องจากทางโรงงานเดินทออากาศอัดภายในโรงงานมีการเดินตอแบบกางปลา โดยไมได
วางแผนระบบสนับสนุนไวกอน ทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานในการอัดอากาศอัดใหเกิดความดัน เพียงพอ
ตอการใชงาน ซึ่งจากตนทางจะเกิดความดันตกครอมภายในทอ จึงจําเปนที่จะตองผลิตอากาศอัดอัดที่มีความ
ดันสูง เพื่อชดเชยความดันตกครอม สงผลใหเครื่องอัดอากาศกินไฟเพิ่มมากขึ้น   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       รูปที่ 6.3-3 กอนการปรับปรุงระบบทออากาศอัด 
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 4) การวิเคราะหผลเชิงเทคนิค 
  จากตารางการประมาณการประหยัดจากการลดความดันเครื่องอัดอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ดังนั้นคอมเพรสเซอรขนาด 37 กิโลวัตต จํานวน 3 เครื่อง และ 22 กิโลวัตต จํานวน 2 เครือ่ง 

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได 
 =     (7,363 x 3) + (4,388 x 2)   
    =     30,865   บาทตอป 

 หรือ ประหยัดพลังงานไฟฟา =     (2,945 x 3) + (1,755 x 2) 
    =     12,345   หนวยตอป 

 5) การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 
 คิดเปนพลังงานที่ลดลงรวม     12,345  หนวยตอป    

คิดเปนเงินที่ประหยัดที่ได  30,865  บาทตอป   
เงินลงทุน  21,938  บาท 

 ระยะเวลาคืนทุน 0.7  ป  

 6) การจัดทํารายงาน 
 จากผลการวิเคราะห สามารถจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการ
ลงทุน เพื่อขอพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงตามมาตรการอนุรักษพลังงานที่ไดมีการวิเคราะหจาก
ผูเชี่ยวชาญและทีมงานไวแลวนั้น โดยไดมีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลการตรวจวัดดานไฟฟา หรือดาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของภายหลังจากไดทราบผลการวิเคราะหดานเทคนิคและคาใชจายดานลงทุน ที่ประชุมทีมงานเห็น
วามีความเหมาะสมและสามารถดําเนินการไดทันที จึงไดมีการนําเสนอรายงานดังกลาวเพื่อขออนุมัติ และ 
ดําเนินการตอไป 
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7) การดําเนินการปรับปรุง 
 จากเดิมการเดินทอแบบกางปลา ทําใหความดันตนทางและปลายทางแตกตางกัน 1.5 – 2.0 

บาร หากเปลี่ยนการเดินทอเปนแบบวงแหวนทําใหความดันตนทาง และปลายทางมีความแตกตางไมเกิน 
0.5 – 1.0 บาร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

(1) เขียนแบบไลนทออากาศอัด ดําเนินการติดต้ังทออากาศอัดตามแบบ 
(2) ทดสอบการจายอากาศอัดอัดของไลนทอใหม 
(3) ตรวจวัดความดัน และปรับอากาศอัดความดันจากตนทาง 
(4) ประเมินและสรุปผล 

 

 
รูปที่ 6.3-4 หลงัการปรับปรุงระบบทออากาศอัด 

 

8) การติดตามผลการดําเนินงาน 
 จากการปรับปรุงตามมาตรการอนุรักษพลังงานแลวนั้น ทางทีมงานไดมีการติดตามการปรับปรุง

อยางตอเนื่อง โดยการตรวจวัดความดันที่ผลิตอากาศอัดตนทางเทียบกับปลายทางพรอมหาเปอรเซ็นตการ
เดินภาระ และคํานวณพลังงานไฟฟาที่ใชเทียบกอนการปรับปรุง 
 
 

ตัวอยางที่ 6.3-1 (ข) การปรบัปรุงระบบทอสงจายอากาศอัด 

 

 1) ความเปนมาและลักษณะการใชงาน  
 โรงงานมีระบบทอสงจายลมจากเครื่อง Compressor ขนาด 2 นิ้ว ผานไปยัง Air Dryer ขนาด 2 

นิ้วกอนจะถูกสงไปยังกระบวนการผลิตตางๆ ไดแก เครื่องผสมฝาย เครื่องกรอดาย และเครื่องปนดาย ขนาด
ทอ 2 นิ้ว โดยมีขนาดความยาวทอเทากับ 150 เมตร ที่ความดัน 7 บาร 

2) ปญหาของอุปกรณ/ ระบบกอนปรับปรุง 
 เนื่องจากทอสงอากาศอัดทั้งระบบตั้งแตหอง Compressor ไปจนถึงฝายกระบวนการผลิตตางๆ

มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับอัตราการไหลของความเร็วลมลมท้ัง 3 เครื่องที่ผลิตไดคือ 0.267 ลูกบาศกเมตรตอ
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วินาที ความเร็วลมอัดในทอสูงถึง 11 เมตรตอวินาที ทําใหเกิดแรงเสียดทานที่ผิวภายในทอเปนสาเหตุให
แรงดันตก นอกจากนี้ยังเกิดแรงดันสูญเสียที่ของอ วาลว และอุปกรณเชื่อมตางๆ 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.3-5 กอนการปรับปรุงระบบทออากาศอัด 
 

3) แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการ 
 ปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดต้ังแตขั้นตอนการออกแบบ โดยเลือกขนากทอใหเหมาะสมกับ

การใชงาน และพยายามใหเกิดความดันสูญเสียในทอใหนอยที่สุดโดยมีหลักปฏิบัติดังนี้อ 
(1) 1. ปรับปรุงระบบทอสงจายอากาศอัดที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญเพียงพอ 
(2) เดินทอจากแบบเดิมที่เปนลักษณะกางปลามาเปนแบบ loop  
(3) หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของลมอัดภายในทอ โดยที่ความดันสูญเสียตองไมเกิน 5 

เปอรเซ็นต 
(4) ระบบทอตองมีการจัดวางในลักษณะลาดเอียงตามทิศการไหลของลม 

4) สภาพหลังการปรับปรุง 
การตรวจสอบและดําเนินการแกไขดัดแปลงระบบทอสงจายลมอัดทั้งระบบภายในโรงงาน พบวา

เสนผาศูนยกลางทอมีขนาดใหญเพียงพอที่จะไมทําใหความเร็วของลมในทอสูงมาก ทําใหความดันในระบบ
ไมตกและคงที่ เนื่องจากมีแรงเสียดทานที่ผิวภายในทอลดนอยลง นอกจากนี้ยังลดแรงดันที่สูญเสียอยาง
เฉียบพลันที่ของอ วาลวและอุปกรณเชื่อมตอตางๆได อีกทั้งยังสามารถลดการใชพลังงานไดดวย 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.3-6 หลงัการปรับปรุงระบบทออากาศอัด 
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 5) การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 
 คิดเปนพลังงานที่ลดลงรวม     38,719  หนวยตอป    

คิดเปนเงินที่ประหยัดที่ได  119,642  บาทตอป   
เงินลงทุน  70,000  บาท 

 ระยะเวลาคืนทุน 0.59  ป  

6) วิธีคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
 ผลรวมกําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศที่วัดได (Pc) 110.59  กิโลวัตต 
 ผลรวมอัตราการผลิตอากาศอัดที่วัดได (q1vc)  267.09  ลิตรตอวินาที 
 คาเฉล่ียพิกัดอัตราสวนการใชพลังงานไฟฟารวมจําเพาะ (SPCVPC)  = PC/q1vc  
 = 110.59/ 267.09 

 = 0.41 กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที 

กอนปรับปรุง  ทอสงจายอากาศอัด ขนาด 2 นิ้ว 

อัตราการไหลของอากาศอัดของระบบจากการตรวจวัดที่ทอเมน  =   267.09 ลิตรตอวินาที 
 ความตองการปริมาณอากาศ (QFAD)  = 267.09 / 1,000  
        = 0.267  ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
 เสนผาศูนยกลางภายในทอ   = 41.3  มิลลิเมตร 
 ความเร็วลม     = [0.267 / (7.0 x 0.04132 /4)] / (7.0+1.013) 

= 11.19   เมตรตอวินาที 
 ความยาวทอเทียบเทา     = 150   เมตร 
 ความดันที่ใชงานกอนการปรับปรุง (Pg)  = 7.0   บาร 
 ความดันกดในทอ (bar (e))  (คา ส.ป.ทอ 1.6x108) = [1.6x108x Q1.85x L] / [d5x (Pg+PA)]  
        = 2.18  บาร 
 กําลังไฟฟาที่ใชกอนปรับปรุง   = 110.59  กิโลวัตต 

หลังปรับปรุง  ทอสงจายอากาศอัด ขนาด 2 ½ นิ้ว      

 อัตราการไหลของอากาศอัดของระบบจากการตรวจวัดที่ทอเมน  =   267.09 ลิตรตอวินาที 
 ความตองการปริมาณอากาศ (QFAD)  = 267.09 / 1,000  
        = 0.27  ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
 เสนผาศูนยกลางภายในทอ  (2 1/2 นิ้ว) = 53.96  มิลลิเมตร 
 ความเร็วลม     = [0.267 / (6.5 x 0.053962 /4)] / (6.5+1.013) 

= 6.98   เมตรตอวินาที 
 ความยาวทอเทียบเทา    = 100   เมตร 
 ความดันที่ใชงาน (Pg )   = 6.5   บาร 
 ความดันกดในทอ (บาร (e))  (คา ส.ป.ทอ 1.6x108)  =  [1.6x108x Q1.85x L] / [d5x (Pg+PA)] 
        = 0.405  บาร 
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 ดังนั้น ความดันกดในทอ กอน-หลัง   = 2.18 - 0.405  
         = 1.77  บาร 
 ความดันที่ใชงานลดลงหลังการปรับปรุง (Pg) = 4.73  บาร 
 ความดันที่ใชงานลดลง (Pg) กอน - หลัง  = 7.0 - 4.73 บาร 
         = 2.27  บาร 
 ปรับลดแรงดันในการผลิตอากาศอัดลง  = 0.50  บาร 
 ปริมาณความดันในการลดที่เหมาะสม (1 บาร) = 8.00  เปอรเซ็นต 
 กําลังไฟฟาที่ใชในการอัดอากาศหลังปรับปรุง  

=  กําลังไฟฟา (กอน) x (1-(Pgกอน - Pgหลัง) x ปริมาณความดันที่ลด))   
      = 106.17  กิโลวัตต 

ความเร็วของอากาศอัดในทอเมนควรมีความเร็วไมเกิน 6 - 10 เมตรตอวินาที 
 
ผลประหยัด       
 กําลังไฟฟาที่ลดลง กอน - หลัง   =  110.59 - 106.17   
         =  4.42   กิโลวัตต 
 จํานวนวันที่ใชงานตอป      =   365   วันตอป 
 จํานวนเวลาเปดใชงาน      =   24   ชั่วโมงตอวัน  
 คิดเปนจํานวนชั่วโมงใชงานตอป =   จํานวนวันที่ใชงานตอป×จํานวนเวลาเปดใชงาน   
         =   365 x 24   
        =   8,760   ชั่วโมงตอป 
 พลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดตอป =   กําลังไฟฟาลดลง×จํานวนชั่วโมงใชงานตอป   
          =   4.42 x 8,760   
          =   38,719.20  หนวยตอป 
 หรือคิดเปนปริมาณน้ํามันดิบที่ลดลง  =   38,719.2 x (85.21 x10-6)   
          =   3.30   toeตอป 
 คาไฟฟาเฉล่ีย       =   3.09   บาทตอหนวย 

 คิดเปนเงินที่ประหยัดไดตอป =   พลังงานไฟฟาที่ประหยัด×คาไฟฟาเฉล่ีย   
          =   38,719.20 x 3.09   
          =   119,642.33 บาทตอป 
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6.4 อุปกรณลมปลายทาง 
 ในที่นี้จะกลาวถึงสวนที่เปนอุปกรณ ซึ่งไมไดรวมถึงเทคนิคของอุปกรณทํางานแตอยางใด อุปกรณที่
กลาวจะเปนอุปกรณทั่วไปไมรวมถึงอุปกรณควบคุมการทํางานในระบบนิวเมติกส อุปกรณที่จะกลาวถึงดังนี้ 

1) ปนลมประสิทธิภาพสูง 
2) หัวฉีด (Nozzle) ประสิทธิภาพสูง 
3) การเลือกใชเครื่องเพิ่มความดัน (Booster Pump) 

 
6.4.1 การใชปนลมประสิทธิภาพสูง  

 ในปจจุบันผูผลิตปนลมไดพัฒนาปนลมประสิทธิภาพสูง คือ การออกแบบปนลมใหมใหมี
การสูญเสียความดันในระดับตํ่า และใชปริมาณอากาศอัดไมมาก เมื่อเทียบกับปนลมทั่วไป ดังรูปที่ 6.4-1 
นอกจากนี้ปนลมประสิทธิภาพสูงยังสามารถอดเปลี่ยนหัวไดหลายขนาด สามารถปรับใชใหเหมาะสมกับ
สภาพหนางาน ดังรูปที่ 6.4-2 ซึ่งจะชวยลดการใชปริมาณอากาศอัดสงผลถึงการประหยัดพลังงานที่ตามมา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.4-1 ปนลมทั่วไปที่ไมไดมีการควบคุมความดันใชงานและมีขนาดของรูที่ใหญ 
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รูปที่ 6.4-2 ปนลมที่สามารถถอดเปลี่ยนหัวได และยังควบคุมความดันใชงานที่เหมาะสม 
 
 

 จากรูปที่ 6.4-2 จะเห็นไดวาหากแกไขที่ปนลมอยางเดียว ก็ไมสามารถที่จะลดการใชไดถึง
ประมาณรอยละ 50-70 แตถาติดต้ังตัวปรับลดความดันอากาศอัดเขาไปในระบบจะสามารถลดความดันจาก 5 
bar ลดลงเหลือ 3.5 bar กลาวคือ อุปกรณประสิทธิภาพสูงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อมีการติดต้ังอุปกรณ
รวมเขาไปในการใชงาน 
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ตัวอยางที่ 6.4-1 การลดขนาดหัวจายลมของปนลม 

 

 1) ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
โรงงานใชอุปกรณปนลมในการผลิตและทําความสะอาดชิ้นงานที่ความดัน 6.5 บาร จํานวน 10 

ชุดในการปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงตอวัน   

 2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนการปรับปรุง 
 จากการสํารวจอุปกรณในระบบผลิตที่ใชอากาศอัด พบวา โรงงานไดใชอุปกรณปนลมใน
กระบวนการผลิตและทําความสะอาดชิ้นงานที่ความดัน 6.5 บาร จํานวน 10 ชุด จากการวัดขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของปากในขณะที่มีการใชงานของปนลม กระบอกปนลมมีขนาดเทากับ 5 มิลลิเมตร ซึ่งเปนขนาด
ที่ใหญทําใหมีการสิ้นเปลืองอากาศอัดถึง 278.54 ลิตรตอวินาที 
 

 

รูปที่ 6.4.-3 ขนาดหัวปนลมที่ใชกอนปรับปรุง ขนาด 5 มิลลิเมตร 
 
 3) แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

การปรับลดขนาดของปนลมในไลตการผลิตจากขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร เหลือ 3 
มิลลิเมตร มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 (1) เปลี่ยนขนาดปากปนลมใหเหลือ 3 มิลลิเมตร     
 (2) สํารวจการรั่วไหลของปนลมในจุดขอตอตางๆ 

 4) สภาพหลังปรับปรุง 
 หลังจากปรับเปลี่ยนขนาดของปนลมจาก 5 มิลลิเมตร เปน 3 มิลลิเมตร มีการใชอากาศอัดรวม 

100.28 ลิตรตอวินาที ลดลงจากเดิม 178.26 ลิตรตอวินาที ทําใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได 
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  รูปที่ 6.4-4 ปนลมขนาด 3 มิลลิเมตร หลังปรบัปรุง 
 
 5) การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 
 คิดเปนพลังงานที่ลดลงรวม     12,037.7 หนวยตอป    

คิดเปนเงินที่ประหยัดที่ได  46,104  บาทตอป   
เงินลงทุน  10,000  บาท 

 ระยะเวลาคืนทุน 0.22  ป  

6) วิธีคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
กอนปรับปรุง 
 ขนาดรูปนลม = 5 มิลลิเมตร 
 จํานวนที่เปลี่ยน = 10 ชุด 
 แรงดันที่ใช = 6.5 บาร 
 ปริมาณอากาศอัดที่ใชในการทําความสะอาด =  0.158 x (d)² x (p+pa) x N  
  = 0.158 x (5)2 x (6.5+1.013) x 10  
  = 296.76    ลิตรตอวินาที 
หลังปรับปรุง 
 ขนาดรูปนลม = 3 มิลลิเมตร 
 จํานวนที่เปลี่ยน = 10 ชุด 
 แรงดันที่ใช = 6.5 บาร 
 ปริมาณอากาศอัดที่ใชในการทําความสะอาด =  0.158 × (d)² x (p+pa) x N 
     = 0.158 x (3)2 x (6.5+1.013) x 10  
  = 106.83         ลิตรตอวินาที 
ผลประหยัด 
 ปริมาณอากาศที่ลดลง   = ปริมาณอากาศกอน – ปริมาณอากาศหลัง  
  = 296.76 – 106.83  



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 
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  = 189.93 ลิตรตอวินาที 
 คิดเปนกําลังไฟฟาลดลง      =   ปริมาณอากาศอัดลดลง x SPCVPC   
      =  189.93 x 0.37  
  = 70.27 กิโลวัตต 
 จํานวนวันที่ใชงานตอป = 352 วันตอป 
 จํานวนเวลาเปดใชงาน = 24 ชั่วโมงตอวัน 
 ระยะเวลาในการใชงานเฉลี่ย = 5 วินาทีตอครั้ง 
 จํานวนใชงานเฉลี่ย  = 15  ครั้งตอชั่วโมง 
 คิดเปนจํานวนชั่วโมงใชงานตอป  = 252 x 24 x (5/3,600) x 15 
  = 182.50 ชั่วโมงตอป 
 พลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดตอป = 70.27 x 182.50  
  = 12,824.28 หนวยตอป 
 คาไฟฟาเฉล่ีย  = 3.83  บาทตอหนวย 
 คิดเปนเงินที่ประหยัดได  = 12,824.28 x 3.83  
   = 49,117  บาทตอป 
 
 

ตัวอยางที่ 6.4-2 การลดขนาดหัวจายลมของปนลม 

 

 1) ความเปนมาและลักษณะการใชงาน    
           โรงงานใชปนลม ที่ใชลมจากระบบอากาศอัดเปาทําความสะอาดเครื่องจักร โดยใชแรงดัน 5-6 
บาร ในการเปาและมีขนาดรูที่ใชเปา 8 มิลลิเมตร โดยมีเครื่องที่ใชลมเปานี้ จํานวน 10 ชุด   

 2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนการปรับปรุง 
           จากการสํารวจอุปกรณในระบบผลิตที่ใชอากาศอัด พบวาโรงงานไดใชอุปกรณปนลมใน
กระบวนการผลิตทําความสะอาดชิ้นงานและเครื่องจักรที่ความดัน 6 บาร จํานวนถึง 10 ชุด จากการวัดขนาด
เสนผานศูนยกลางของปากในขณะที่มีการใชงานของปนลม กระบอกปนลมมีขนาดเทากับ 8 มิลลิเมตร ซึ่ง
เปนขนาดที่ใหญทําใหมีการสิ้นเปลืองของลมอัด       
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รูปที่ 6.4-5 ปนลมขนาด 8 มิลลิเมตร กอนปรบัปรุง 
 
 3) แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ   
 การปรับลดขนาดของปนลมในไลตการผลิตจากขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร เหลือ 3 
มิลลิเมตร มีขัน้ตอนการดําเนินงาน ดังนี ้        
 (1) เปลี่ยนขนาดปากปนลมใหเหลือ 3 มิลลเิมตร  
 (2) สํารวจการรั่วไหลของปนลมในจุดขอตอตางๆ      

 4) สภาพหลังปรับปรุง 
 การปรับเปลี่ยนขนาดปนลม เปนอีกมาตรการที่จะสามารถชวยลดภาระการทํางานของเครื่องอัด
อากาศไดเปนอยางดี เนื่องจากการปรับขนาดชวยใหลมที่สูญเสียในระบบลดนอยลงแลวยังชวยลดพลังงานลง
อีกไดดวย ซึ่งมาตรการดังกลาวอยูในขั้นตอนการดําเนินงานของทางโรงงาน    
    

        
        
        
        
        
        
        

รูปที่ 6.4-6  ปนลมขนาด 3 มิลลิเมตร หลังปรับปรุง 
 
 5) การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 
 คิดเปนพลังงานที่ลดลงรวม     40,560  หนวยตอป    

คิดเปนเงินที่ประหยัดที่ได  118,031  บาทตอป   
เงินลงทุน  20,000  บาท 

 ระยะเวลาคืนทุน 0.17  ป  



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 
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6) วิธีคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

  กําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศที่วัดได (Pc) = 106.0  กิโลวัตต 
  อัตราการผลิตอากาศอัดที่วัดได (q1vc)  =  257.20  ลิตรตอวินาที 

คาเฉล่ียพิกัดอัตราสวนการใชพลังงานไฟฟารวมจําเพาะ (SPCVPC)   = PC/q1vc   

   = 106/257.2   
   = 0.41 กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที  
กอนปรับปรุง 

 ขนาดรูปนลม =  8 มิลลิเมตร 
 จํานวนที่เปลี่ยน =  10 ชุด 
 แรงดันที่ใช    =  6  บาร 
 ปริมาณอากาศอัดที่ใชในการทําความสะอาด=  0.1581 x D² x n x (P + Po)    
  =  0.1581 x 8² x 10 x (6 + 1.01325)  
  =  709.63   ลิตรตอวินาที 
หลังปรับปรงุ        

 ขนาดรูปนลม      =  3  มิลลิเมตร 
 ปริมาณอากาศอัดที่ใชในการทําความสะอาด =  0.1581 x 3² x 10 x (6 + 1.01325)  
  = 99.79  ลิตรตอวินาที 
ผลประหยัด 

 ปริมาณอากาศที่ลดลง =  ปริมาณอากาศกอน - ปริมาณอากาศหลัง   
   =  709.63 - 99.79    
   =  609.84  ลิตรตอวินาที 
 คิดเปนกําลังไฟฟา =  (SPCVPC) x ปริมาณอากาศที่ลดลง   
  =  0.41 x 609.84    
  =  250.03  กิโลวัตต 
 จํานวนวันที่ใชงานตอป =  365  วันตอป 
 จํานวนเวลาเปดใชงาน = 10  ชั่วโมงตอวัน 
 ระยะเวลาในการใชงานเฉลี่ย =  8  วินาทีตอครั้’ง 
 จํานวนใชงานเฉลี่ย =  20  ครั้งตอชั่วโมง 
 คิดเปนจํานวนชั่วโมงใชงานตอป =  365 x 10 x (8/3600) x 20    
   =  162.22  ชั่วโมงตอป 
 พลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดตอป     =  กําลังไฟฟาที่ประหยัด x จํานวนชั่วโมงใชงานตอป   
   = 250.03 x 162.22    
  =  40,560.42  หนวยตอป 
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 คาไฟฟาเฉล่ีย = 2.91  บาทตอหนวย 
 คิดเปนเงินที่ประหยัดได = พลังงานไฟฟาที่ประหยัด x คาไฟฟาเฉล่ีย 
    = 40,560.42 x 2.91   
  = 118,031  บาทตอป 
ขอเสนอแนะ        
 1) ควรมีการดําเนินติดปายเตือนพนักงานเรื่องการใชปนลม อยางผิดวิธี เชน เปาทําความสะอาด
ตามรางกาย       
 2) ควรมีการสํารวจการรั่วไหลของปนลมเปนประจํา       
 
 

     
     
           
 

6.4.2 การใชหัวฉีดประสิทธิภาพสูง  

  ปจจุบันก็มีการผลิตออกมาหลากหลายชนิดตามลักษณะงาน เชน งานเปาโบ เปาเปน
เกลียว หรือเปาพน ซึ่งการใชหัวฉีดประสิทธิภาพสูงเหลานี้ชวยใหลดการใชพลังงานในระบบอากาศอัดลงได 
ซึ่งดีกวาการใชปลายทอเปาโดยตรง ดังรูปที่ 6.4-7 และรูปที่ 6.4-9 
 

 
รูปที่ 6.4-7 หัวฉีด ปนลม และเปาพน 

 

 
รูปที่ 6.4-8 หัวฉีดเปาโบ 

 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 
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รูปที่  6.4-9 การใชหัวฉีดกอนการปรับปรุง 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6.4-10 การใชหัวฉีดประสิทธิภาพสูงหลังการปรับปรุง 
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 จากรูปที่ 6.4-10 จะเห็นไดวาการปรับปรุงหัวฉีดประสิทธิภาพสูงสามารถทําใหประหยัด
คาใชจายในระบบอากาศอัดลงไดมากถึงรอยละ 75 อีกตัวอยางหนึ่ง ลักษณะงานที่มีความจําเปนตองใช
อากาศอัดเปาระบายความรอนและทําความสะอาด หากติดต้ังหัวฉีดประสิทธิภาพสูงเขาไปแทนการใชทอยาง
ออนดังรูป และลดขนาดเสนผาศูนยกลางลงก็จะชวยลดคาใชจายไดเชนกัน 
 

 

รูปที ่6.4-11 การใชหัวฉีดทั่วไปเปาระบายความรอนและทําความสะอาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.4-12 การใชหัวฉีดประสิทธิภาพสูง เปาระบายความรอนและทําความสะอาด 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 
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      จากรูปที่ 6.4-11 ถึง รูปที่ 6.4-12 จะเห็นไดวาหากมีความจําเปนที่ตองใชอากาศอัดเปา
ระบายความรอนหรือทําความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ หากมีการควบคุมการใชที่ดีก็สามารถลดการใช
อากาศอัดลงไดเชนกัน 
 
 
 

ตัวอยางที่ 6.4-3 การเปลี่ยนการใชอากาศอัดเปาทําความสะอาดจากสายยางมาใชปนลม 

 

 1) ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
   ทางโรงงานมีการใชอากาศอัดสําหรับเปาชิ้นงานของหนวยงานตางๆ สวนใหญจะเปนการเจาะ 
ตัด ชิ้นงานที่ทําจากไม ซึ่งในกระบวนการดังกลาวจะทําใหเกิดฝุนไม โดยปกติโรงงานจะใชอากาศอัดเปาฝุน
ไมออกจากชิ้นงานกอน จากนั้นจึงใชหัวลมดูดฝุนออกจากบริเวณโตะทํางานอีกที ซึ่งอากาศอัดที่ใชงานจะมี
หลายระดับต้ังแต 4-8 บาร โดยใชงาน 8 ชั่วโมงตอวัน 300 วันตอป 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.4-13 ลักษณะการใชอากาศอัดเปาทําความสะอาดจากสายยาง 
 
 2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

 ในกระบวนการผลิตของโรงงานจะตองมีการใชอากาศอัดในระบบการควบคุมเปนสวนใหญ จะ
เห็นวาทางโรงงานมีการใชพลังงานในการผลิตอากาศอัดเปนหลัก จากการสํารวจพบวาในการเจาะ ตัด ขัด 
ใส ไมจะมีเศษฝุนและขี้เลื่อยอยูเสมอทําใหเปนอุปสรรคตอการทํางาน ทางโรงงานจึงมีการนําอากาศอัดมาใช
ในการทําความสะอาด (เปาฝุนไม) โดยการตอทอยางจากทอเมนแลวใชการพับสายยางเปนการเปด - ปด
อากาศอัด การใชการพับสายยางเปนการควบคุมการใชงานที่ไมเหมาะสมทําใหมีการรั่วไหลของอากาศอัด
คอนขางมาก 
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กระทรวงพลังงาน 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6.4-14 การใชสายยางเปาความสะอาด 

 3) แนวคิดและขั้นตอนดําเนินการ 
 ทางโรงงานมีแนวคิดที่จะเปล่ียนการใชสายยางอากาศอัดเปาทําความสะอาดมาใชปนลมแทน 

ซึ่งจะทําใหมีการควบคุมการใชงานที่เหมาะสมมากขึ้น รวมถึงมีขนาดรูเปาอากาศอัดที่เล็กลง สงผลให 
ปริมาณการใชอากาศอัดลดลงดวย โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) สํารวจบริเวณที่ตองการเปลี่ยนขนาดหัวเปาลม 
(2) วางแผนการดําเนินงาน 
(3) ดําเนินการปรับปรุง 
(4) ประเมินผลการอนรุักษพลังงาน 
(5) ติดตามผลงานและทบทวนแผนการดําเนินการทั้งในสวนผลตอบแทนทีไ่ดและผลกระทบตอ

การทํางานดวย  

 4) สภาพหลังการปรับปรุง 
 โรงงานไดดําเนินการปรับปรุงหัวเปาชิ้นงานใหมีขนาด 1 มิลลิเมตร ตามที่สํารวจมาเรียบรอย

แลว และจากการใชงานที่ผานมาไมพบปญหาในการใชงานแตอยางใด 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.4-15 หลังปรับปรุงใชปนลมเปาความสะอาด หัวขนาด 1 มิลลิเมตร 
 

5) การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 
 คิดเปนพลังงานที่ลดลงรวม     8,494  หนวยตอป    

คิดเปนเงินที่ประหยัดที่ได  31,513  บาทตอป   



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 
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เงินลงทุน  3,000  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน 0.10  ป  

6) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

ลําดับ ชื่อตําแหนง 

เวลาใน
การเปา
ตอคร้ัง
(วินาที) 

จํานวนครั้ง
ตอ 10 
นาที 
(คร้ัง) 

จํานวนจุด
ทําความ
สะอาด 
(จุด) 

เวลาในการ
เปาตอ 10 

นาที 
(วินาที) 

เวลาใน
การเปา
ตอชม.
(ชม.) 

เวลาในการ
ใชงาน

เครื่องจักร
(ชม.) 

เวลาในการ
เปาตอวัน

(ชม.) 

1 เครื่องเจาะรูบานพับ 5 40 1 200 0.33 4.00 1.32 
2 เครื่องตัด 5 30 1 150 0.25 6.00 1.50 
3 เครื่อง CNC 5 60 1 300 0.50 7.00 3.50 

รวม             6.32 
 
กอนปรับปรุง 

คาพลังไฟฟาเฉพาะในการอัดอากาศ(SPC) ที่ 7 bar 0.40 กิโลวัตตตอลิตรตอวินาที 
ขนาดรูที่ใชในการเปาทําความสะอาด 4 มิลลิเมตร 
ความดันอากาศอัดที่ใชงาน 7 บาร 

 ปริมาณการใชอากาศอัด  =   0.1483 x [ขนาดรูที่ใชในการเปาทําความสะอาด (มิลลิเมตร)]2  

  x คาสัมประสิทธิ์การพน (0.65 ทอลมยาง) x (ความดันใชงาน + 
1.013 บาร) x จํานวนจุดใชงาน ลิตรตอวินาท ี

ปริมาณการใชอากาศอัดของทอลมยาง  1 จุด 
= 0.1483 x (4)2 x 0.65 x (7 + 1.013) x 1   
= 12.36    ลิตรตอวินาที 

หลังปรับปรงุ 
ขนาดรู Nozzle ที่ใชในการเปาทําความสะอาด  1 มิลลิเมตร 
ความดันอากาศอัดที่ใชงาน    7 บาร 
คาสัมประสิทธิ์การพนสําหรับหัว Nozzle (Discharge Cofficient)  =  0.97 
ปริมาณการใชอากาศอัดของหัวปนลม จํานวน 1 ตัว 

 = 0.1483 x (1)2 x 0.97 x (7 + 1.013) x 1  
 = 1.15    ลิตรตอวินาที 
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ลําดับ ชื่อตําแหนง 

ปริมาณ
อากาศอัดที่
ประหยัด 

(l/s) 

SPC 
เฉลี่ย

(kW/l/s) 

พลังไฟฟา
ที่ประหยัด 

(kW) 

เวลาใน 
การเปา 
(ชม./วัน) 

วัน
ทํางาน 
(วัน/ป) 

พลังงานไฟฟา
ที่ประหยัด
(kWh/ป) 

มูลคาที่
ประหยัด 
(บาท/ป) 

1 เครื่องเจาะรูบานพับ 11.21 0.4 4.48 1.32 300 1,774 6,582 
2 เครื่องตัด 11.21 0.4 4.48 1.50 300 2,016 7,479 
3 เครื่อง CNC 11.21 0.4 4.48 3.50 300 4,704 17,452 

รวม      8,494 31,513 
 
 

     
 

 

6.4.3 การเลือกใชเครื่องเพ่ิมความดันหรือบูตสเตอร  

 ในกรณีที่เครื่องจักรบางชุดของระบบอากาศอัดตองการความดันอากาศอัดที่สูงกวา
เครื่องจักรอื่นๆ ในระบบ ก็ไมจําเปนตองผลิตความดันที่สูงเพื่อรองรับภาระจําพวกนั้น สามารถเลือกใชบูต
สเตอรแทนซึ่งจะดีกวาการผลิตความดันที่สูงดังที่เคยกลาวไวแลว การผลิตความดันที่สูงตองใชพลังงานสูง
ตามไปดวย การรั่วไหลก็สูงตามเชนกัน ดังนั้นบูตสเตอรจึงเปนสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใชปกติบูต
สเตอรก็จะมี 2 ลักษณะ คือ บูตสเตอรแบบธรรมดา และแบบปมบูตสเตอร ซึ่งบูตสเตอรธรรมดาก็สามารถที่
จะผลิตความดันออกมาไดประมาณ 2 เทาของความดันที่ปอนเขาไป สวนปมบูตสเตอรนั้นสามารถผลิตความ
ดันอากาศอัดไดประมาณ 5-6 เทา ของความดันที่ปอนเขา ก็ขึ้นอยูกับลักษณะของงานที่ตองการใช ดังรูปที่ 
6.4-16  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.4-16 Booster ที่ใชความดันอัดตัวเองในการเพิ่มความดัน 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 
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ตัวอยางที่ 6.4-4 การเปลี่ยนการใชอากาศอัดเปาทําความสะอาดจากสายยางมาใชปนลม 

 

 1) ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
   ทางโรงงานมีการใชอากาศอัดในกระบวนการ Packing ขนาด 1 กิโลกรัม มีเครื่องจักรที่ใชใน
การบรรจุ 1 เครื่อง มีความตองการอากาศอัดสําหรับระบบ Pnumatic ปริมาณ 70 ลิตรตอนาที ที่ความดัน 
7.0 บาร  

 2) ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
   ทําใหทางโรงงานตองเดินเครื่องอัดอากาศเพิ่มขึ้น 1 เครื่อง เพื่อใหไดความดัน 7.0 บาร  
เนื่องจากระบบอัดอากาศหลักของโรงงานผลิตอากาศอัดที่ความดันเพียง 5 บาร เทานั้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 6.4-17 เครื่องอัดอากาศสําหรับเครื่อง Packing กอนการปรับปรุง 
 

 3) แนวคิดและขั้นตอนดําเนินการ 
 การเดินเครื่องอัดอากาศเพิ่ม 1 เครือ่ง ทําใหสิ้นเปลืองอยางมาก เพราะนอกจากคาพลังงานแลว
ยังมีคาบํารุงรักษาอื่นๆ รวมดวย และระบบอัดอากาศหลักของโรงงาน ยังสามารถรองรับปริมาณอากาศอัดที่
ตองการได ดงันั้นการติดต้ัง Air Pressure Booster เพื่อเพิ่มความดันอากาศใหเหมาะสมกับการใชงานจะ
สามารถชวยลดการใชพลังงานในเครือ่งอัดอากาศที่เดินเพิ่มเติมได  

 4) สภาพหลังการปรับปรุง 
 โรงงานไดดําเนินการปรับปรุงหัวเปาชิ้นงานใหมีขนาด 1 มิลลิเมตร ตามที่สํารวจมาเรียบรอย

แลว และจากการใชงานที่ผานมาไมพบปญหาในการใชงานแตอยางใด 

5) การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 
 คิดเปนพลังงานที่ลดลงรวม     57,515.  หนวยตอป    

คิดเปนเงินที่ประหยัดที่ได  204,180  บาทตอป   
เงินลงทุน  40,000  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน 0.20  ป  
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6) วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 
 (1) เครื่องอัดอากาศแบบสกรู     
  กําลังไฟฟาขณะ Onload  Pon = 21.65  กิโลวัตต 
  กําลังไฟฟาขณะ Unload  Pun = 9.70  กิโลวัตต 
 (2) เครื่องอัดอากาศหมายเลข 1 และ 2     
  คา SEC เฉลี่ยของอากาศอัด SEC  = 0.4764      กโิลวัตตตอลิตรตอวินาที 
 -  ชั่วโมงทํางานตอวัน   = 12  ชั่วโมงตอวัน 
 -  วันทํางานตอป   = 299  วันตอป 
 -  คิดเปนชั่วโมงทํางานตอป   = 3,588  ชั่วโมงตอป 
กอนปรับปรุง 
 เครื่องอัดอากาศแบบสกร ู     
  เปอรเซ็นตการ Onload  %on  = 86.72  เปอรเซ็นต 
  เปอรเซ็นตการ Unload  %un  = 13.28  เปอรเซ็นต 
  กําลังไฟฟาที่ใชกอนการปรับปรุง  = 20.06  กิโลวัตต 
  พลังงานไฟฟาที่ใชกอนการปรับปรุง  = 71,975.28 หนวยตอป 
หลังปรับปรงุ 

 เครื่องอัดอากาศหมายเลข 1 และ 2     
ปริมาณอากาศที่เครื่องจักรตองการ @ 7 บาร =   70  ลิตรตอนาที 
ปริมาณอากาศที่เครื่องจักรตองการ @ atm = 8.45  ลิตรตอวินาที 
กําลังไฟฟาที่ใชหลังการปรับปรุง  = 0.4764 x 8.45  

       = 4.03  กิโลวัตต 
  พลังงานไฟฟาที่ใชหลังการปรับปรุง  = 14,459.64 หนวยตอป 
ผลประหยัด 
 กําลังไฟฟาที่ใชลดลง    = 20.06 - 4.03  
       = 16.03  กิโลวัตต 
 ดังนั้นพลังงานไฟฟาที่ใชลดลง = 71,975.28 - 14,459.64  
       = 57,515.64 หนวยตอป 
 คาไฟฟาหนวยละ    = 3.55  บาทตอหนวย 

คิดเปนเงินที่ประหยัดได   = 57,515.64 x 3.55  
       = 204,180.52 บาทตอป 
   

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

ภาคผนวก กภาคผนวก ก..    
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 ภาคผนวก ก  

ภาคผนวก ก 
 

ก.1 ตารางแปลงหนวย 

ตาราง แปลงหนวยน้ําหนัก (Mass Equivalents)      

หนวย pound ounce gram kg ton 
pound 1 16 453.59 0.4536 4.536 x 10-4 
ounce 0.625 1 28.3495 0.0284 2.835 x 10-5 
gram 0.0022 0.03527 1 0.001 1.00 x 10-6 

kg 2.2046 35.274 1,000 1 0.001 
ton 2,204 32,000 1.00 x 106 1,000 1 

 
ตาราง แปลงหนวยความยาว (Length Equivalents) 

หนวย inch foot yard mile cm m 
Inch 1 0.0833 0.0278 1.58 x 10-5 2.54 0.0254 
foot 12 1 0.3333 1.89 x 10-4 30.48 0.3048 
yard 36 3 1 5.68 x 10-4 91.44 0.9144 
mile 63,360 5,280 1,760 1 1.61 x 105 1,609 
cm 0.3937 0.0328 0.0109 6.21 x 10-6 1 0.01 
m 39.37 3.28 1.09 6.21 x 10-4 100 1 

 
ตาราง แปลงหนวยกําลังไฟฟา (Electric Power Equivalents) 

หนวย กิโลวัตต (kW) แรงมา(hp) 
กิโลวัตต(kW) 1 1.34 
แรงมา(hp) 0.746 1 

 
ตาราง แปลงหนวยพื้นที่ (Area Equivalents)      

หนวย inch2 ft2 acre cm2 
inch2 1 6.944 x 10-3 1.594 6.452 

ft2 144 1 2.296 x 10-5 929.03 
acre 6.273 x 106 4.356 x 104 1 4.047 x 107 
cm2 0.155 1.076 x 10-3 2.471 x 10-8 1 



 ก-2 
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กระทรวงพลังงาน 

 

ตาราง แปลงหนวยอัตราการไหล (Flow Rate Equivalents) 

หนวย l/s m3/min CFM 
I/s 1 0.06 2.119 

m3/min 16.67 1 35.31 
CFM 0.472 0.028 1 

 
ตาราง แปลงหนวยความดัน (Pressure Equivalents)  

 PSI kPa kg/cm2 m H2O mm Hg atm Bar 
PSI 1 6.895 0.070 0.70 51.71 0.060 0.0689 
kPa 0.145 1 0.010 0.10 7.500 0.0098 0.01 

Kg/cm2 14.22 98.066 1 10 735.56 0.968 0.98 
m H2O 1.422 9.81 0.1 1 73.56 0.097 0.098 
mm Hg 0.019 0.133 0.00136 0.0136 1 0.00131 0.00133 

atm 14.69 101.32 1.033 10.342 760 1 1.01 
Bar 14.5 100 1.0197 10.206 750 0.98 1 

 
ตาราง แปลงหนวยอุณหภูมิ (Temperature Equivalents) 

หนวย Celsius Fahrenheit Kelvin Rankine 
Celsius - oF = (oCx1.8)+32 K = oC+273.15 oRa =(oCx1.8)+491.67 

Fahrenheit oC = (oF-32)/1.8 - K =(oF+459.67)/1.8 oRa = oF+459.67 
Kelvin oC = K–273.15 oF = (Kx1.8)–459.67 - oRa = Kx1.8 

Rankine oC = (oRa–491.67)/1.8 oF = oRa–459.67 K =oRa /1.8 - 
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 ภาคผนวก ก  

ก.2 ความดันไอนํ้าอิ่มตัวเหนือผิวน้ํา 

ตาราง ความดันไอน้ําอิ่มตัวเหนือผวิน้ํา เปนมิลลิบาร (mBar) 

ทศนิยมของอุณหภูมิ 
T °C 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
0 6.11 6.15 6.2 6.24 6.29 6.33 6.38 6.42 6.47 6.52 
1 6.57 6.61 6.66 6.71 6.76 6.81 6.85 6.9 6.95 7 
2 7.05 7.1 7.16 7.21 7.26 7.31 7.36 7.41 7.47 7.52 
3 7.57 7.63 7.68 7.74 7.79 7.85 7.9 7.96 8.01 8.07 
4 8.13 8.19 8.24 8.3 8.36 8.42 8.48 8.54 8.6 8.66 
5 8.72 8.78 8.84 8.9 8.96 9.03 9.09 9.15 9.22 9.28 
6 9.35 9.41 9.48 9.54 9.61 9.67 9.74 9.81 9.88 9.94 
7 10.01 10.08 10.15 10.22 10.29 10.36 10.43 10.5 10.58 10.65 
8 10.72 10.79 10.87 10.94 11.02 11.09 11.17 11.24 11.32 11.4 
9 11.47 11.55 11.63 11.71 11.79 11.87 11.95 12.03 12.11 12.19 
10 12.27 12.35 12.44 12.52 12.61 12.69 12.77 12.86 12.95 13.03 
11 13.12 13.21 13.29 13.38 13.47 13.56 13.65 13.74 13.83 13.92 
12 14.02 14.11 14.2 14.3 14.39 14.49 14.58 14.68 14.77 14.87 
13 14.97 15.07 15.17 15.27 15.36 15.47 15.57 15.67 15.77 15.87 
14 15.98 16.08 16.19 16.29 16.4 16.5 16.61 16.72 16.83 16.93 
15 17.04 17.15 17.26 17.38 17.49 17.6 17.71 17.83 17.94 18.06 
16 18.17 18.29 18.41 18.52 18.64 18.76 18.88 19 19.12 19.24 
17 19.37 19.49 19.61 19.74 19.86 19.99 20.12 20.24 20.37 20.5 
18 20.63 20.76 20.89 21.02 21.15 21.29 21.42 21.56 21.69 21.83 
19 21.96 22.1 22.24 22.38 22.52 22.66 22.8 22.94 23.08 23.23 
20 23.37 23.52 23.66 23.81 23.96 24.11 24.26 24.41 24.56 24.71 
21 24.86 25.01 25.17 25.32 25.48 258.63 25.79 25.95 26.11 26.27 
22 26.43 26.59 26.75 26.92 27.08 27.25 27.41 27.58 27.75 27.92 
23 29.09 28.26 28.43 28.6 28.77 28.95 29.12 29.3 29.47 29.65 
24 29.83 30.01 30.19 30.37 30.55 30.74 30.92 31.31 31.29 31.48 
25 31.67 31.86 32.05 32.24 32.43 32.63 32.82 33.02 33.21 33.41 

 

 



 ก-4 

คูมือการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับเครื่องอัดอากาศ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

 

ตาราง ความดันไอน้ําอิ่มตัวเหนือผวิน้ํา เปนมิลลิบาร (mBar) (ตอ) 

ทศนิยมของอุณหภูมิ 
T °C 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
26 33.61 33.81 34.01 34.21 34.41 34.61 34.82 35.02 35.23 35.44 
27 36.65 35.86 36.07 36.28 36.49 36.71 36.92 37.14 37.36 37.58 
28 37.8 38.02 38.24 38.46 38.69 38.91 39.14 39.36 39.59 39.82 
29 40.05 40.29 40.52 40.75 40.99 41.23 41.47 41.7 41.94 42.19 
30 42.43 42.67 42.92 43.17 43.41 43.66 43.91 44.16 44.42 44.67 
31 44.93 45.18 45.44 45.7 45.96 46.22 46.49 46.75 47.02 47.28 
32 47.55 47.82 48.09 48.36 48.64 48.91 49.19 49.47 49.47 50.02 
33 50.31 50.59 50.87 51.16 51.45 51.74 52.03 52.32 52.61 52.9 
34 53.2 53.5 53.8 54.1 54.4 54.7 55 55.31 55.62 55.93 
35 56.24 56.55 56.86 57.18 57.49 57.81 58.13 58.45 58.77 59.1 
36 59.42 59.75 60.08 61.41 60.74 61.07 61.41 61.74 62.08 62.42 
37 62.76 63.1 63.45 63.8 64.14 64.49 64.84 65.2 65.55 65.91 
38 66.26 66.26 66.98 67.35 67.71 68.08 68.45 68.81 69.19 69.56 
39 69.93 70.31 70.69 71.07 71.45 71.83 72.22 72.6 72.99 73.38 
40 73.78 74.17 74.57 74.97 75.36 75.77 76.17 76.57 76.98 77.39 
41 77.8 78.21 78.63 79.05 79.46 79.88 80.31 80.73 81.16 81.58 
42 82.01 82.45 82.88 83.32 83.75 84.19 84.64 85.08 85.52 85.97 
43 86.42 86.87 87.33 87.78 88.24 88.7 89.16 89.63 90.09 90.56 
44 91.03 91.51 91.98 92.46 92.94 93.42 93.9 94.39 94.87 95.36 
45 95.85 96.35 96.84 97.34 97.84 98.35 98.85 99.36 99.87 100.38 
46 100.89 101.41 101.93 102.45 102.97 103.5 104.03 104.56 105.09 105.62 
47 106.16 106.7 107.24 107.78 108.33 108.88 109.43 109.98 110.54 110.1 
48 111.66 112.22 112.79 113.36 113.93 114.5 115.07 115.65 116.23 116.81 
49 117.4 117.99 115.58 119.17 119.77 120.37 120.97 121.57 122.81 122.79 
50 123.4 124.01 124.63 125.25 125.87 126.49 127.12 125.75 123.38 129.01 

 

 



  
  
  

  
  

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

 เอกสารอางอิง  

 

เอกสารอางอิง 
 

1. แนวทางปฏบิัติเพื่อการใชพลงังานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย 
“โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาต(ิป2006)” www.energyefficiencyasia.org 

2. คูมือการอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ, “โครงการพัฒนาคูมือการอนุรักษพลังงานใน
ระบบหมอไอน้ํา และระบบอัดอากาศ” กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลงังาน 
กระทรวงพลังงาน, 2551 

3. คูมือฝกอบรม “โครงการพัฒนาหลักสูตรและฝกอบรมที่ปรึกษาดานการอนุรักษพลังงาน
(RCs)” กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน2546 

4. กระบวนการและเทคนิคการลดคาใชจายพลังงาน สําหรบอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม, วัชระ ม่ังวทิิตกุล, ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 2544 

5. การบํารุงรักษาระบบอากาศอัด, กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาติ 2545 

6. ระบบอากาศอัด, กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ 2545 

7. การอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด, กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 2545 

8. คูมือลดการลดตนทุนผลติดานพลงังาน, ศุภชัย ปญญาวีร สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุน) 2549 

9. คูมือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม, สุรชัย สนิทใจ สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุน) 2548 

10. เทคนิคการประหยัดพลงังานไฟฟาในอุตสาหกรรม, มัตสุโอะ โมโตกิ สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุน) 2543 

11. เทคนิคการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและกรณีศกึษา, ศิริกัลยา สุวจิตตา
นนท สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548 

12. ศัพทวทิยาการพลังงาน, สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
2536 

13. ศัพทเทคนิควิศวกรรมไฟฟากําลัง, วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
2545 

14. คูมือวิศวกรรมเครื่องกล, บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด 2535 
15. http://www.mistermatic.co.uk/aircon/systems.htm 



จัดทําโดย

บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด

โครงการการจัดทํารางกฎกระทรวงเครื่องจักรและวัสดอุุปกรณ

เฉพาะดานประสิทธิภาพพลังงาน (เครื่องอัดอากาศ)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน (พพ.)

กระทรวงพลังงาน

17 ถนนพระราม 1 เชิงสะพานกษัตริยศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท 0-2223-0021-9 http:/www.dede.go.th




