


ค ำน ำ 

สืบเน่ืองจากหลกัสูตรผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานอาวโุส ไดถู้กพฒันาข้ึนภายใตโ้ครงการจดัตั้งศูนย ์
ฝึกอบรมปฏิบติัการดา้นการจดัการพลงังาน (The Practical Energy Management Training) ซ่ึงเป็น โครงการ
ความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลไทย โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานกบัรัฐบาลญ่ีปุ่นโดย
โครงการ JICA ประเทศญ่ีปุ่น อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มศกัยภาพผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสในการ
ตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จริง ตลอดจนการก าหนดมาตรการอนุรักษ์
พลังงานในระบบต่างๆ ทั้งด้านไฟฟ้าและความร้อนเพื่อให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบด้าน
พลงังาน (ผชพ.) ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 และฉบบั
ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2550 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการทดลองใช้หลกัสูตรน้ีกบักลุ่มเป้าหมาย
ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานมาแลว้ระดบัหน่ึงและไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ บดัน้ีหลกัสูตร คู่มือและส่ือฝึกอบรมได้
มีการใชง้านมาเป็นระยะเวลาพอสมควร และจากการฝึกอบรมท่ีผา่นมาไดรั้บขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาเน้ือหาหลกัสูตรจากผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นอยา่งดี ประกอบกบัขอ้มูลบางอยา่งไม่ทนัสมยัและ
เทคโนโลยีดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไดมี้การเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นเพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้กบั ผชพ.
ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานจึงเห็นสมควรท่ีจะมีการทบทวนปรับปรุงคู่มือและส่ือการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานอาวโุสทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบติั  

ส าหรับปีงบประมาณ 2557 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานไดด้ าเนิน โครงกำร
พฒันำบุคลำกรเพือ่เป็นผู้รับผดิชอบด้ำนพลงังำนตำมกฎหมำย (ว่ำจ้ำงทีป่รึกษำโครงกำรพฒันำบุคลำกรเพื่อ
เป็นผู้รับผดิชอบด้ำนพลงังำนตำมกฎหมำยอำวุโส ด้ำนทฤษฎี) ไดมี้การพฒันาคู่มือการฝึกอบรมและส่ือการ
เรียนการสอนหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน (ผชพ.) อาวุโส ภาคทฤษฏี โดยจดัแยกต าราดงักล่าว ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 เล่ม ดงัน้ี 

เล่มท่ี 1 ตอนท่ี 1 เร่ืองสถานการณ์พลังงาน พระราชบัญญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน     
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 พร้อมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติั ระบบการจดัการพลงังานและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

เล่มท่ี 2 อนัประกอบไปดว้ยเน้ือหาทางดา้นเทคนิค ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 2 ความรู้ 
ดา้นไฟฟ้า ตอนท่ี 3 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ และตอนท่ี 4 การน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการ
อนุรักษพ์ลงังาน 

 
 
 



โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนตำมกฎหมำย (ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำร
พัฒนำบุคลำกรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนตำมกฎหมำยอำวุโส ด้ำนทฤษฎี) มีวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ประกอบไปดว้ย 

1)  เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานใหสู้งข้ึน เพื่อสามารถปฏิบติังานตาม 
พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานไดส้ัมฤทธ์ิผล 

2)  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้
อยา่งถูกตอ้ง 

3)  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถตรวจสอบหรือวเิคราะห์การใชพ้ลงังานของเคร่ืองจกัรกล 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4)  เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าขอ้มูลผลการวเิคราะห์การใช้พลงังานมาใชใ้นการก าหนด 
มาตรการการอนุรักษพ์ลงังาน 

5)  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเกิดทกัษะจากการฝึกปฏิบติัการควบคุมการท างานของ 
เคร่ืองจกัรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6)  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน าทกัษะท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมดา้นปฏิบติัไปใชใ้นหน่วยงานของ 
ตนได ้

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือประกอบการฝึกอบรมฉบบั
น้ีจะช่วยให้ผูอ่้านทุกท่านสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจท่ีได้รับไปใช้ในสถานประกอบการณ์ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรักษ์พลงังำน 
เมษำยน 2557 
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ตอนที่ 2  ความรู้ด้านไฟฟ้า (Electrical knowledge)  

บทที่ 1   ทฤษฎีไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั (Theory of electricity and power electronic) 1-1 

ความสาํคญัของเน้ือหาวิชา 1-1 

วตัถุประสงค ์ 1-1 

บทนาํ 1-1 

1.1 การกาํเนิดพลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากาํลงั วงจรอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั หน่วยวดัทางไฟฟ้า 1-2 

 เช่น แรงดนั กระแส กาํลงังานและพลงังาน  ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

 เช่น ตวัตา้นทาน ตวัเกบ็ประจุ และตวัเหน่ียวนาํ(Electricity generation, power circuit,  

 electronic circuit, electric measuring unit, electric elements, etc. )  

1.2 ลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าในอาคาร/โรงงาน(How to energy is used in building/factory)  1-56 

   1.3  โครงสร้างค่าไฟฟ้า ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ค่าปรับปรุงตน้ทุนการผลิต (Ft) 1-60 

           (Electric tariff, Power Factor, Fuel Cost Adjustment Factor) 

   1.4   ตวัอยา่งการคิดค่าไฟฟ้าแบบต่างๆ และการควบคุมค่าไฟฟ้า 1-66 

                        (Calculation of electricity cost and control of electricity cost) 

   1.5   กิจกรรม (Activity) 1-71 

เอกสารอา้งอิง (Reference) 1-75 

 

บทที่ 2   อปุกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป (General electric equipment) 2-1 

ความสาํคญัของเน้ือหาวิชา 2-1 

วตัถุประสงค ์ 2-1 

บทนาํ 2-1 

2.1  หลกัการและวิธีการใชห้มอ้แปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ตวันาํไฟฟ้า  2-2 

    (Principles of electric transformer, motor, generator and how to operate) 

2.2  ตวันาํไฟฟ้าประเภทต่างๆ(Type of electric conductors) 2-46 

2.3  อุปกรณ์ป้องกนัในระบบไฟฟ้า 2-50 

2.4  การควบคุมเฟส (Phase Control) 2-53 

2.5  การควบคุมแรงดนัดว้ยวิธีตดัต่อ  (Voltage control) 2-55 

2.6  การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํโดยวิธีควบคุมเฟส 2-56 

    (Phase control of Conduction motor) 
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2.7  การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํโดยวิธีควบคุมความถ่ี 2-64 

    (Frequency control  of  Conduction motor ) 

2.8  การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํโดยวิธีควบคุมเวคเตอร์ 2-66 

     (Vector control of conduction motor) 

2.9  กิจกรรม (Activity) 2-70 

เอกสารอา้งอิง(Reference) 2-71 

 

บทที่ 3  การควบคุมพลงังานไฟฟ้าอตัโนมัตแิละการประมวลผล  3-1 

 (Automatic-control and data processing)  

ความสาํคญัของเน้ือหาวิชา 3-1 

วตัถุประสงค ์ 3-1 

บทนาํ 3-1 

3.1 การควบคุมการทาํงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอตัโนมติั 3-2 

      (Automatic operation control of power system and equipment) 

3.2 พ้ืนฐานของการควบคุมแบบอตัโนมติั (Fundamental of automatic control) 3-5 

3.3 อุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ และการประยกุตใ์ชง้าน (Type of controller and application) 3-14 

3.4 พ้ืนฐานการประมวลผลขอ้มูล หลกัการของคอมพิวเตอร์ ฐานขอ้มลู การส่งขอ้มลู 3-23 

 (Fundamental of data processing, computer, data base, and data transmission) 

3.5  การควบคุมภาวะการใชไ้ฟฟ้า (Demand control) 3-36 

3.6  ตวัอยา่งและการประยกุตใ์ชร้ะบบควบคุมและการส่งขอ้มลูในโรงงานอุตสาหกรรม  3-38 

         และอาคาร (Examples of applications of  control system and data transmission in  

 industry/buildings) 

3.7  กิจกรรม (Activity) 3-42 

เอกสารอา้งอิง(Reference) 3-44 

 

 
II 
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ตอนที่ 3 ระบบไฟฟ้าและการตรวจวเิคราะห์การใช้พลงังานไฟฟ้า (Power Distribution System  

 and Electric Audit)  

 บทที่ 1  ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร  1-1 

    (Power Distribution and Control in Factory/building) 

ความสาํคญัของเน้ือหาวิชา 1-1 

วตัถุประสงค ์ 1-1 

บทนาํ 1-1 

1.1 ระบบการจ่ายไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร (Power distribution system in factory/building) 1-2 

1.2 การออกแบบระบบไฟฟ้ากาํลงั (Design of  Power system) 1-6 

1.3 การควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร 1-13 

 (Control of power distribution system in factory/building) 

1.4 การตรวจสอบระบบการผลิตและจ่ายพลงังานไฟฟ้า 1-14 

 (Inspection of power generation and distribution system) 

1.5 การอนุรักษพ์ลงังานในระบบการจ่ายไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร 1-21 

 (Energy conservation in power distribution system in factory/building) 

1.6   การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor improvement)  1-30 

1.7   การควบคุมค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (Peak demand control)  1-67 

1.8   ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า (Load factor) 1-87 

1.9   กรณีศึกษา (Case studies) 1-91 

1.10  กิจกรรม (Activity) 1-100 

เอกสารอา้งอิง (Reference) 1-103 

  

บทที่ 2   มอเตอร์ไฟฟ้า (Electrical motors) 2 -1 

ความสาํคญัของเน้ือหาวิชา 2-1 

วตัถุประสงค ์ 2-1 

บทนาํ 2-1 

2.1  โครงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้า 2-2 

2.2  ประสิทธิภาพและการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3 

2.3  สมรรถนะการใชง้านและค่าตวัประกอบกาํลงัของมอเตอร์ 2-5 

    

 
III 
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2.4  การเปรียบเทียบราคาและค่าใชจ่้ายในการใชง้านของมอเตอร์ 2-6 

2.5  การพนัขดลวดมอเตอร์ใหม่ 2-7 

2.6  การใชม้อเตอร์ท่ีมีขนาดเหมาสมกบัภาระ 2-7 

2.7  การหลีกเล่ียงการเดินมอเตอร์ตวัเปล่าและการใชอุ้ปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ตามภาระ 2-8 

       การใชง้าน  

2.8  การตรวจปรับสายพานใหมี้ความตึงท่ีพอเหมาะ 2-10 

2.9  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive: VSD) 2-11 

2.10  วิธีการอนุรักษพ์ลงังานป๊ัมนํ้าและพดัลมอุตสาหกรรม 2-13 

2.11  มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 2-18 

2.12  การบาํรุงรักษามอเตอร์ 2-24 

2.13  สรุปแนวทางการอนุรักษพ์ลงังานมอเตอร์ไฟฟ้า 2-26 

2.14  กิจกรรม  2-27 

เอกสารอา้งอิง  2-28 

ภาคผนวก  2-29 
 

บทที่ 3   การตรวจวดัและวเิคราะห์การใช้พลงังานไฟฟ้า (Electrical energy audit) 3 -1 

ความสาํคญัของเน้ือหาวิชา 3-1 

วตัถุประสงค ์ 3-1 

บทนาํ 3-1 

3.1 วิธีการและขั้นตอนการตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้าตามกฎกระทรวง 3 -2 

    (Procedure of electrical energy audit according to Ministerial orders) 

 3.2 เคร่ืองมือวดัการใชพ้ลงังานตามกฎกระทรวง  3 -2 

3.3  พ้ืนฐานการวดัทางไฟฟ้า เช่น การวดัแรงดนัไฟฟ้า  การวดักระแสไฟฟ้า การวดักาํลงัไฟฟ้า  3-13 

 การวดัพลงังานไฟฟ้า  (Basic electric measurement i.e., voltage, Current, power, electricity)  

3.4  การตรวจวดัระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Measuring power system and equipment) 3-32 

3.5  ตวัอยา่งการหาประสิทธิภาพจากการตรวจวดั 3-39 
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บทที ่1 

ทฤษฏีไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั  

 (Theory of electricity and power electronic) 

 

ความสําคัญของเนือ้หาวชิา (Overview) 

ในบทน้ีเป็นพ้ืนฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัท่ีสาํคญั เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์เร่ืองการอนุรักษ์

พลงังาน โดยจะกล่าวถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั การกาํเนิดพลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากาํลงั วงจร

อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั ลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าในอาคาร/โรงงาน โครงสร้างค่าไฟฟ้า ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ค่าปรับปรุง

ตน้ทุนการผลิต (F t) ตวัอยา่งการคิดค่าไฟฟ้าแบบต่างๆ และการควบคุมค่าไฟฟ้าในอาคาร/โรงงาน 

  

วตัถุประสงค์ (Objective) 

1. อธิบายทฤษฎีไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัได ้  

2. อธิบายลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าในอาคาร/โรงงานได ้  

3. อธิบายโครงสร้างค่าไฟฟ้าได ้

4. อธิบายวิธีการควบคุมค่าไฟฟ้าได ้  

 

บทนํา (Introduction) 

ประโยชน์ของไฟฟ้าต่อความเป็นอยู่ของมนุษยโ์ลกมีมากมายมหาศาล ไฟฟ้าช่วยทาํให้เกิดการพฒันาเกิด

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยอาํนวยความสะดวกต่อการดาํรงชีวิต การกาํเนิดพลงังานไฟฟ้า มีหลากหลายวิธี การนาํมาใช้

งานก็จะเก่ียวขอ้งกบัวงจรไฟฟ้ากาํลงั วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั ซ่ึงมีผลต่อการใชพ้ลงังาน และการตรวจวดัทาง

ไฟฟ้าจะทาํใหท้ราบถึงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและการสูญเสียพลงังานในระบบไฟฟ้า ตลอดจนการวิเคราะห์

และคาํนวณค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า ซ่ึงมีทั้งค่าพลงังานไฟฟ้าค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า ค่าเพาเวอร์แฟค

เตอร์ และค่าปรับปรุงตน้ทุนการผลิต ( F t ) ทางโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร สามารถดาํเนินการดา้นการอนุรักษ์

พลงังานให้เหมาะสมไดจ้ากการคาํนวณ ซ่ึงจะช่วยให้ลดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศได ้และลดตน้ทุนค่า

พลงังานต่อหน่วยได ้
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1.1   การกาํเนิดพลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากาํลงั วงจรอเิล็กทรอนิกส์กําลัง   หน่วยวัดทางไฟฟ้า เช่น แรงดัน กระแส 

กาํลงั และ พลงังาน ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าเบือ้งต้น เช่น ตวัต้านทาน ตวัเกบ็ประจุและตวัเหน่ียวนํา  

มนุษยเ์ร่ิมคน้พบประจุไฟฟ้าจากการนาํเอาแท่งอาํพนัมาถูกบัขนสัตวท์าํใหเ้กิดประกายไฟ นอกจากน้ีเร่ิมมีการ

สงัเกตจากการหวีผม ซ่ึงขณะท่ีหวีผมนั้นเกิดการดูดเสน้ผมเสมือนมีประจุไฟฟ้าเกิดข้ึน มนุษยเ์ร่ิมคุน้เคยและรู้จกัการ

นาํไฟฟ้ามาใชป้ระโยชน์เม่ือราวปี พ.ศ. 2397 โดยนกัวิทยาศาสตร์ช่ือไฮน์ริส เกอบเบิลไดค้น้พบหลอดไฟฟ้าชนิดมี

ไส ้ซ่ึงกย็งัมีใชก้นัอยู ่ หลงัจากนั้นไดมี้การนาํไฟฟ้ามาใชง้านดา้นต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เช่น ใหแ้สงสว่าง ใหค้วามร้อน ใช้

ในงานดา้นมอเตอร์ วิทย ุโทรทศัน ์ฯลฯ เป็นตน้ โดยสรุปชีวิตประจาํวนัของมนุษยจ์ะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้า

เสมอ 
 

1.1.1  การกาํเนิดพลงังานไฟฟ้า  

เรามาลองคิดกนัดูว่าถา้ไม่มีไฟฟ้าแลว้จะเกิดอะไรข้ึน หลอดไฟจะจุดไม่ติด วิทยุโทรทศัน์จะใช้การไม่ได ้

รถยนตก์ว่ิ็งไม่ได ้นํ้าประปากไ็ม่ไหล จะหุงขา้วหรือป้ิงขนมปังก็ไม่ได ้ ดงันั้น  ถา้จะกล่าวว่า ชีวิตประจาํวนัของเรา

ทุกวนัน้ีตอ้งอาศยัไฟฟ้า ก็คงไม่เกินความจริงนกั เพราะของใชท่ี้อยู่รอบๆ ตวัเราเป็นเคร่ืองไฟฟ้าเกือบทั้งส้ินตั้งแต่ 

เตารีด ตูเ้ยน็ เคร่ืองป้ิงขนมปัง โทรทศัน์ วิทยุ เคร่ืองใชใ้นบา้น เช่น เตาแก๊สหุงตม้ท่ีจุดดว้ยไฟฟ้า นอกจากนั้นยงัมี

โทรศพัท ์โทรเลข และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ อีกมากมายในอุตสาหกรรมท่ีตอ้งพ่ึงไฟฟ้า 

พลงังานไฟฟ้านั้นมีแหล่งกาํเนิดข้ึนได้ 7 วิธีด้วยกัน และบางวิธีก็สามารถนาํไปใช้อย่างกวา้งขวาง ซ่ึง

แหล่งกาํเนิดดงักล่าวมีดงัน้ี 

1. การเสียดสี (Friction) วิธีการน้ีแรงดนัไฟฟ้าจะเกิดข้ึนไดโ้ดยการนาํวตัถุสองชนิดมาถกูนั 

2. แรงกดดนั (Pressure)  วิธีการน้ีแรงดนัไฟฟ้าจะเกิดข้ึนไดโ้ดยการบีบตวัของผลึกคลิสตรอน (Crystal) 

3. ความร้อน (Heat) วิธีน้ีแรงดนัไฟฟ้าเกิดข้ึนโดยการใหค้วามร้อนท่ีจุดต่อของโลหะท่ีต่างกนั 2 ชนิด 

4. แสงสวา่ง (Light) วิธีการน้ีแรงดนัไฟฟ้าจะเกิดข้ึนไดโ้ดยเม่ือมีแสงสว่างส่องกระทบกบัสารท่ีมีความไวต่อ

แสงหรือเซลลล์แ์สงอาทิตย ์

5. ปฏิกิริยาเคมี (Chemical Action) วิธีการน้ีแรงดนัไฟฟ้าจะเกิดข้ึนไดโ้ดยอาศยัปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical 

Reaction) เช่น ในแบตเตอร่ี 

6. อาํนาจแม่เหล็ก (Magnetism)  วิธีการน้ีแรงดนัไฟฟ้าจะเกิดข้ึนได้โดยเอาตวันาํ ไฟฟ้าเคล่ือนท่ีตดัผ่าน

สนามแม่เหลก็ หรือเอาสนามแม่เหลก็เคล่ือนท่ีตดัผ่านตวันาํไฟฟ้าในลกัษณะเช่นน้ี ตวันาํไฟฟ้า ก็จะตดักบัเส้นแรง

แม่เหลก็เหมือนกนั จึงทาํใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้าข้ึน 

7. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เป็นพลงังานท่ีไดน้าํมาผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหวา่งการศึกษาของประเทศไทย แต่อีก

หลายประเทศมีโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์น้ีใชแ้ลว้ พลงังานนิวเคลียร์เป็นพลงังานท่ีใหป้ระโยชน์อย่างมหาศาล 

แต่กเ็ป็นภยัอยา่งใหญ่หลวง ถา้เทคโนโลยีไม่เพียงพอ และจริยธรรมคุณธรรมของผูดู้แลตั้งแต่กระบวนการก่อสร้าง

ไม่ดี 
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พลงังานแต่ละรูปท่ีกล่าวมา (เม่ือรวมพลงังานจากการเสียดสี (Friction)) และแรงกดดนั (Pressure) เป็น

พลงังานกล) จะมีการแปลงรูปของพลงังานไปมาระหวา่งกนัตามรูปท่ี 1.1  ตวัอย่างเช่น โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ซ่ึง

เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้า ท่ีมีการแปลงพลงังานเคมีในเช้ือเพลิงให้เป็นพลงังานความร้อนดว้ยการเผาไหม ้แปลง

พลงังานความร้อนเป็นพลงังานกลดว้ยเคร่ืองจกัรพลงัความร้อน  (Heat engine) ท่ีเรียกว่าเทอร์ไบน์ และแปลง

พลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้าดว้ยเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

 อน่ึง ในการแปลงพลงังานระหว่างพลงังานต่างรูปกนั จะตอ้งมีการสูญเสียพลงังานเสมอ ความสูญเสียน้ี

เกือบ ทั้งหมดจะกลายเป็นพลงังานความร้อน และพลงังานท่ีแปลงมาแลว้แต่ละรูปสุดทา้ยก็จะกลายเป็นพลงังาน

ความร้อนเช่นกนั ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่ากลวิธีอนุรักษพ์ลงังานประการหน่ึง ก็คือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแปลง

พลงังาน เพ่ือลดการปล่อยพลงังานท่ีมีคุณภาพตํ่า  

 
 

รูปที่ 1.1 การแปลงพลงังานระหว่างรูปต่างๆ 

 

 โรงไฟฟ้าจะมีหลายประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลงันํ้า โรงไฟฟ้า

พลงัความร้อนใตดิ้น โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงัลม เป็นตน้ รูปท่ี 1.2  แสดงระบบจ่ายไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลงันํ้า) ของผูผ้ลิต ไฟฟ้าทัว่ไป ผา่นสายส่งไฟฟ้า 

สถานีแปลงไฟฟ้า ไปจนจึงผูใ้ชไ้ฟฟ้า กว่าไฟฟ้าท่ีกาํเนิดข้ึนจะเดินทางจากโรงไฟฟ้าไปถึงโรงงานและอาคารต่างๆ 

ไม่เพียงแต่จะเกิดความสูญเสียในสายส่งไฟฟ้าและหมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้าเท่านั้น แต่พลงังานท่ีตอ้งใชใ้นสถานี

แปลงไฟฟ้ากเ็สมือนหน่ึงเกิดความสูญเสียข้ึนอีกดว้ย 

 

พลงังานแสง พลงังานนิวเคลียร์ ดวงอาทิตย ์

พลงังาน             

 แม่เหลก็ไฟฟ้า 
การแยกดว้ยไฟฟ้า 

แบตเตอร่ี 
พลงังานเคมี 

พลงังานกล พลงังานความร้อน 

ความร้อน 
จากการเสียดสี 

เคร่ืองจกัรพลงัความร้อน 
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รูปที่ 1.2 ระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้า 

  

1.1.2  วธีิใช้พลงังานไฟฟ้าจากภายนอกร่วมกบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของตวัเอง 

 ในระยะหลงั สถานประกอบการท่ีมีระบบกาํเนิดไฟฟ้าของตวัเอง เช่น มีระบบโคเจนเนอเรชั่นและระบบ

กาํเนิดไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยใ์นโรงงานและอาคารไดเ้พ่ิมจาํนวนมากข้ึน พลงังานไฟฟ้าจากระบบเหล่าน้ี จะช่วยจ่าย

พลงังานไฟฟ้า ใหก้บัเคร่ืองไฟฟ้าต่างๆ นอกเหนือพลงังานไฟฟ้าท่ีไดรั้บจากผูผ้ลิตไฟฟ้าทัว่ไป 

 นอกจากน้ี ในระยะหลงัยงัมีการใหบ้ริษทัผูป้ระกอบการเอกชนเขา้มาติดตั้งระบบกาํเนิดไฟฟ้าภายในโรงงาน

หรืออาคาร เพ่ือจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีกาํเนิดไดแ้ละความร้อนท้ิงจากระบบกาํเนิดไฟฟ้าสามารถท่ีนาํกลบัใชไ้ดใ้ห้กบั

โรงงานหรืออาคารอีกดว้ย ผูป้ระกอบการแบบน้ีเรียกวา่ On-site electric power company 

 ระบบกาํเนิดไฟฟ้าของตวัเองในลกัษณะน้ี จะติดตั้งอยู่ในท่ีดินของโรงงานหรืออาคาร ซ่ึงมีขอ้ดีท่ีไม่มีความ

ส้ินเปลืองพลงังานจากความสูญเสียในสายส่งและความส้ินเปลืองในสถานีแปลงไฟเหมือนกบัไฟฟ้าทัว่ไป 
 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดใหญ่ 

สถานีแปลงไฟฟ้าแรงสูง 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า 
สถานีแปลงไฟฟ้า

 ส
าย

จ่า
ยไ

ฟ
ฟ้

าแ
รง

สู
ง

 

โรงงานขนาดใหญ่ 

สายจ่ายไฟฟ้าใตดิ้น 
สถานีแปลงไฟฟ้ารถไฟ 

ส
ถา

นี
แป

ลง
ไฟ

ฟ้
า 

ส
าํห

รับ
จ่า

ยไ
ฟ

ฟ้
า 

ส
าย

จ่า
ยไ

ฟ
แร

งสู
ง 

หมอ้แปลง 
เสาไฟฟ้า 

อาคาร 

สายลากเขา้บา้น 

บา้นอยูอ่าศยั ร้านคา้ โรงงานขนาดเล็ก 

1-4 



 
 

ตอนท่ี 2  บทท่ี  1  ทฤษฏีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 

  1.1.2.1 ระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

 ระบบโคเจนเนอเรชัน่เป็นระบบการใชพ้ลงังานแบบ Cascade โดยนาํพลงังานคุณภาพสูงท่ีไดจ้ากการ

เผาไหมเ้ช้ือเพลิงมาขบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าหรือเคร่ืองคอมเพรสเซอร์ของเคร่ืองทาํความเยน็  แลว้นาํความร้อนท้ิงท่ี

ไดจ้ากเคร่ืองตน้กาํลงัไปใชใ้นการปรับอากาศร้อน-เยน็ซ่ึงตอ้งการอุณหภูมิตํ่ากวา่  ดว้ยวิธีการใชพ้ลงังานในลกัษณะ

น้ี จะทาํให้ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานมีค่าสูงข้ึน ในปัจจุบนัมกัจะเรียกระบบท่ีกาํเนิดไฟฟ้าและนาํความร้อน

ท้ิงมาใชร่้วมกนัว่า ระบบโคเจนเนเรชัน่ รูปท่ี 1.3 แสดงรูประบบโคเจนเนอเรชัน่ในโรงแรม ไฟฟ้าท่ีกาํเนิดไดจ้าก

เคร่ืองยนตแ์ก๊สและเซลลล์เ์ช้ือเพลิง จะนาํไปเช่ือมต่อกบัไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพ่ือจ่ายใหก้บัภาระ ส่วนความร้อนท้ิงท่ี

นาํกลบัมาใชจ้ะนาํไปใชป้รับอากาศร้อน-เยน็และจ่ายนํ้าร้อน 

 ระบบโคเจนเนอเรชัน่ท่ีนาํมาใชใ้นอาคารภาคบริการ เช่น โรงแรม น้ีจะมีความแตกต่างจากโรงงาน 

เน่ืองจากภาระกาํลงัไฟฟ้าและภาระความร้อนจะข้ึนอยู่กับช่วงเวลาและฤดูกาล ดงันั้นจึงควรมีการบนัทึกและ

วิเคราะห์ข้อมูลการเดินเคร่ืองหลงัจากเร่ิมเดินเคร่ืองแลว้ประมาณ 1 ปี เพ่ือตรวจสอบว่ามีการเดินเคร่ืองด้วย

สมรรถนะสูง 

 การจะทาํเช่นน้ีได ้จะตอ้งบนัทึกปริมาณไฟฟ้าท่ีกาํเนิดได ้ปริมาณความร้อนท้ิงท่ีนาํมาใชป้ระโยชน ์

และความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการกาํเนิดไฟฟ้า อตัราการใชป้ระโยชน์จากความร้อนท้ิง 

(อตัราส่วนระหว่างปริมาณความร้อนท้ิงท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์ต่อปริมาณความร้อนท่ีป้อนให้แก่เคร่ืองตน้กาํลงั)  

ประสิทธิภาพรวม (ประสิทธิภาพการกาํเนิดไฟฟ้า+อตัราการใชป้ระโยชนจ์ากความร้อนท้ิง) 

กรณีท่ีประสิทธิภาพการกาํเนิดไฟฟ้ามีค่าตํ่า แสดงวา่เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเดินเคร่ืองดว้ยภาระไม่เต็มพิกดั

เป็นส่วนใหญ่ กรณีท่ีอตัราการใชป้ระโยชน์จากความร้อนท้ิงมีค่าตํ่า ใหพิ้จารณาทบทวนวิธีการนาํความร้อนท้ิงไป

ใชป้ระโยชน ์หรือตรวจสอบระบบควบคุมอุปกรณ์แหล่งความร้อนช่วย 

ในการทาํให้มีประสิทธิผลการอนุรักษพ์ลงังานสูง (อตัราการอนุรักษพ์ลงังาน มากกว่าร้อยละ10 ใน

กรณีของเคร่ืองยนตแ์ก๊สจะตอ้งมีประสิทธิภาพรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 67 กรณีของก๊าซเทอร์ไบน์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

72  และกรณีของเคร่ืองยนต์ดีเซลล์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนั้น ควรมีการจดัการการเดินเคร่ืองให้มี

ระยะเวลาเดินเคร่ืองเทียบเท่าภาระรวมตลอดปีไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ชัว่โมง 
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รูปที่ 1.3 ตวัอย่างระบบโคเจนเนอเรช่ันในโรงแรม 

 

  1.1.2.2  ระบบกาํเนิดไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

หวัใจของระบบกาํเนิดไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ เซลลล์แ์สงอาทิตย ์ ประสิทธิภาพในการแปลง

พลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้าจะอยูใ่นช่วงร้อยละ 6-20   เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบซิลิกอนผลึกเด่ียวจะมีประสิทธิภาพ

สูงแต่กมี็จุดอ่อนคือราคาแพงและตอ้งใชพ้ลงังานมากในการผลิต 

 ระบบกาํเนิดไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยมี์หลายแบบดงัรูปท่ี 1.6 โดยใชก้ารมีหรือไม่มีแบตเตอร่ี และ

การต่อวงจรเช่ือมกบัระบบไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าเป็นเกณฑ ์ในโรงงานและอาคารต่างๆ       มกัจะต่อแบบ Grid 

connection การต่อวงจรแบบ Grid connection นั้นเม่ือพลงังานไฟฟ้าท่ีกาํเนิดไดมี้มาก   เกินพอ จะสามารถจ่ายไฟฟ้า

กลบัเขา้ไปในระบบไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าไดอี้กดว้ย 
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แบบแอกทีฟ

แบบพาสซีฟ

[พลังงานความร้อน]

[พลังงานกล]

[พลังงานไฟฟ้า]

(เครื่องรวบรวม
 ความร้อน)

(เซลแสงอาทิตย์)

แบบแหล่งความร้อนโดยตรง

แบบแหล่งความร้อนทางอ้อม

กลั่น

จ่ายน้ำร้อน

ปรับอากาศ (ร้อน)

(แบบปั๊มความร้อน)

(แบบอัดไอ)

(แบบดูดซึม) ปรับอากาศ (เย็น)

(ขับเทอร์ไบน์)

(ขับมอเตอร์)

แสงสว่าง / อุปกรณ์สื่อสาร / อุปกรณ์ควบคุม

(ปั๊มความร้อนแบบอัดไอ)

(ปั๊ม) หมุนเวียนน้ำประปา น้ำเย็น

แบบเก็บความร้อน

ระยะสั้น

ระยะกลาง

น้ำ

หินกรวด

ตัวอาคาร

น้ำ

ดิน

สารเคมี

แบบพาสซีฟ-แอกทีฟ

แบบแอกทีฟ-พาสซีฟ

แบบพาสซีฟล้วน

[พลังงานความร้อน]

แบบรวบรวมความร้อนด้วยตัวอาคาร

แบบรวบรวมความร้อนด้วยหน้าต่าง

แบบรวบรวมความร้อนด้วยเรือนกระจก

[พลังงานแสง]

แบบรวมแสงด้วยเรือนกระจก

แบบรวมแสงด้วยหน้าต่าง

แหล่งความร้อนโดยตรงหรือทางอ้อม ปรับอากาศ (ร้อน)

ฟอกอากาศ

บำบัดน้ำ

สังเคราะห์สารอินทรีย์

สังเคราะห์แสง

แสงสว่างเวลากลางวัน

ปรับอากาศร้อน-เย็นด้วยการนำความร้อนที่ได้รับจากแสงอาทิตย์กลับมาใช้ใหม่ (ผนวกเข้าไปในระบบปรับอากาศ)

ปรับอากาศ (ร้อน) ด้วยแสงอาทิตย์

ปรับอากาศ (ร้อน) บริเวณที่มีแดด

แสงสว่างเวลากลางวัน

[พลังงานความร้อน]

[พลังงานแสง]

 

รูปที่ 1.4 ประเภทของระบบการนําพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้งาน 

 

เซลแสงอาทิตย์

ชนิดซิลิกอน

ชนิดสารประกอบสารกึ่งตัวนำ

ชนิดผลึก

ชนิดไม่เป็นผลึก

ชนิดผลึกเดี่ยว

ชนิดโพลีคริสตัล (polycrystal)

ชนิดอะมอร์ฟัส (amorphous)
(ซิลิกอน โลหะผสมซิลิกอน (เช่น SiGe, SiC เป็นต้น)

ชนิดผลึกเดี่ยว (พวก GaAs)

ชนิดโพลีคริสตัล (พวก CdS, CdTe, CuInSe
2
 เป็นต้น)

 
 

รูปที่ 1.5 ประเภทของเซลล์ล์แสงอาทิตย์ 

   

 
 

รูปที่ 1.6 ระบบกาํเนิดไฟฟ้าด้วยเซลล์ล์สุริยะ 

สายจ่ายไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้า 

เซลลแ์สงอาทิตย ์ เซลลล์แ์สงอาทิตย ์

แบตเตอร่ี 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

(a) การต่อแบบ grid connection  (b) การต่อแบบอิสระ 
(จ่ายไฟฟ้ากลบัได)้ 
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1.1.3  วงจรไฟฟ้า  

1.1.3.1  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

  (1)   กฎของโอห์ม 

 เม่ือใหแ้รงดนัไฟฟ้า E [V] แก่ความตา้นทาน R [Ω] จะมีกระแสไฟฟ้า I [A] ไหลเท่ากบั 
 

   
R
EI =  (1.1) 

 

ความสมัพนัธ์น้ีเรียกวา่ กฎของโอห์ม 

(2)    กฎของจูล 

ความร้อนจูลเกิดข้ึนเม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตวันาํ จะแปรผนัตามผลคูณของความตา้นทาน (R) กบั

กาํลงัสองของกระแสไฟฟ้า (I2) กบัเวลา (t) และเม่ือแปลงพลงังานท่ีเกิดข้ึนในเวลา   t วินาที RI2t [J] เป็นปริมาณ

ความร้อน  Q [cal] แลว้จะได ้
 

 
 

caltRI
1854
1Q 2

.
≈   (1.2) 

 

เน่ืองจาก    1 cal ≈ 4.185 J และ 1 cal คือปริมาณความร้อนท่ีทาํใหน้ํ้า 1 g มีอุณหภูมิสูงข้ึน 1°C 

(3)   กฎของ Kirchhoff 

   ความต่อเน่ืองของกระแสไฟฟ้า: ผลบวกพีชคณิตของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลเขา้ ณ จุดเช่ือมใดๆ ในวงจร

จะเท่ากบัศูนย ์

   ความสมดุลของแรงดนัไฟฟ้า: ในวงจรปิดใดๆ ผลบวกของแรงดนัไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้ายอ้นกลบั

ทั้งหมดตามทิศทางเดินรอบวงจรเดียวกนัจะเท่ากบัศูนย ์

  (4)  Thevenin’s Theorem (ทฤษฎีแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าสมมูล) Norton’s Theorem (ทฤษฎีแหล่งจ่าย

กระแสไฟฟ้าสมมลู) 

 วงจรความตา้นทานท่ีประกอบดว้ยแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าคงท่ีและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าคงท่ี จะ

สมมูลกับ  “วงจรอนุกรมท่ีประกอบด้วยตัวต้านทานกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงท่ี” หรือ“วงจรขนานท่ี

ประกอบดว้ยตวัตา้นทานและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าคงท่ี” ทฤษฎีแรกเรียกว่า Thevenin’s Theorem ทฤษฎีหลงั

เรียกว่า Norton’s Theorem โดย Thevenin’s Theorem  มีอีกช่ือหน่ึงว่า ทฤษฎีแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าสมมูล และ 

Norton’s Theorem มีอีกช่ือหน่ึงว่า ทฤษฎีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสมมูล นอกจากน้ี แรงดนัไฟฟ้า ES ของแหล่งจ่าย

แรงดนัไฟฟ้า หมายถึงแรงดนัไฟฟ้าขณะขั้ว ab เปิดอยู่ อิมพีแดนซ์อนุกรม RS เป็นค่าความตา้นทานวดัท่ีขั้วเม่ือ

ลดัวงจรแหล่งจ่ายไฟและตดัแรงดนัไฟฟ้าออกจากวงจร แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า IS ใหถื้อว่ากระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากบั 

ES/RS โดยค่า RS เป็นค่าความตา้นทานวดัท่ีขั้วเม่ือเปิดวงจร 
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(ก) วงจรโดยใชแ้หล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าสมมูล 

 

 
 

(ข) วงจรโดยใชแ้หล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสมมลู 
 

รูปที่ 1.7 วงจรไฟฟ้าโดยใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าสมมูล 

          

จากรูปท่ี 1.7 แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าสมมูลและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสมมูลสามารถแปลงไปมาระหว่างกนัได ้ 

(ดูรูปท่ี 1.8) 

 

 
            แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า                       แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า   

 แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากบัแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความสมัพนัธ์กนัดงัต่อไปน้ี IS = 
s

s

R
E

 

รูปที่ 1.8 การแปลงสมมูลระหว่างแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากบัแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 

 

load 

ทั้งน้ี 

load 

ทัง้นี ้Rs < Rℓ 
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ตวัอย่าง 1.1   มีแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า (แบตเตอร่ี) 2 กอ้น มี Ea = 5V, Eb = 6V มีความตา้นทานภายใน   Ra = 0.2Ω,  

Rb = 0.25Ω ต่อขนานกนัอยูด่งัรูปท่ี 1.9 แลว้นาํภาระความตา้นทาน R1 = 1Ω มาต่อเป็นวงจรกระแสตรง 

 จงแปลงวงจรน้ีเป็นวงจรสมมลูท่ีใชแ้หล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 ตวั และคาํนวณหากระแสไฟฟ้า I1, I2 ท่ีไหล

ผา่นแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า Ea, Eb และหากระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นตวัตา้นทาน I t 

 
 

                รูปที่ 1.9 วงจรแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 

 

วธีิทํา: ก่อนอ่ืนให้ใช้วิธีตามรูปท่ี 1.8 แปลงวงจรแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าในรูปท่ี 1.9 ให้เป็นวงจรแหล่งจ่าย

กระแสไฟฟ้า ก่อนจะไดเ้ป็นรูปท่ี 1.10 (ก)   เม่ือเขียนวงจรน้ีใหเ้ขา้ใจง่ายแลว้จะกลายเป็นรูปท่ี 1.10 (ข)    

 

A49
25.0
6

2.0
5

R
E

R
EIII

b

b

a

a
ba

=+=

+=+=  

 กระแสไฟฟ้าในแต่ละเส้นทางในวงจรขนานในรูปท่ี 1.10 (ข) จะมีสัดส่วนแปรผนัตามการนาํไฟฟ้า (ส่วน

กลบัของความตา้นทานไฟฟ้า) ดงันั้น กระแสไฟฟ้าท่ีภาระไฟฟ้า I t จึงมีค่าดงัต่อไปน้ี 

 

                                     

 (ก) 

 

     
 

 (ข) 

รูปที่ 1.10  วงจรแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 
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A9.4
145

149

)R/1()R/1()R/1(
R/1II

tba

t
t

=
++

×=

++
×=  

 ในทาํนองเดียวกนั จะคาํนวณ Ia
 ',  Ib

 '  ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

A524
145

549

R1R1R1
R1II

tba

a
a

.

)/()/()/(
/

=
++

×=

++
×=′  

 

A619
145

449

R1R1R1
R1

II
tba

b
b

.

)/()/()/(
/

=
++

×=

++
×=′  

 เม่ือกลบัมาพิจารณารูปท่ี 1.10 (ก) เพ่ือคาํนวณกระแส I1, I2 จากแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า (แบตเตอร่ี) แต่ละ

ตวัจะไดด้งัต่อไปน้ี 

 A5.05.2425III aa1 =−=′−=  

 A4.46.1924III bb2 =−=′−=  

 จะเห็นวา่ เม่ือแปลงแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ กส็ามารถคาํนวณวงจรขนานได้

สะดวกโดยไม่ตอ้งใชก้ฎของ Kirchhoff 

 

 1.1.3.2   วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 

  (1)   กระแสสลบัรูปคล่ืนซายน ์

 ส่วนประกอบต่างๆ ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับรูปคล่ืนซายน์สามารถเขียนเป็นฟังก์ชั่นได ้          

ดงัต่อไปน้ี 

              

 

              

            

                   

           

 

ค่าเฉล่ีย :  กระแสสลบัรูปคล่ืนซายน์เป็นคล่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นคาบ จึงคาํนวณค่าเฉล่ียไดจ้ากค่าเฉล่ียในหน่ึงคาบ  ซ่ึง

ค่าเฉล่ียต่างๆ ท่ีสาํคญัของคล่ืนซายนมี์ดงัต่อไปน้ี 

 ค่าเฉล่ียของ 0dE
2
1E

2

0
mm =ϕϕ

π
=ϕ ∫

π
sinsin  

 ค่าเฉล่ียของ mmmm E63660E2dE1E
0

.sinsin ≈
π

=ϕϕ
π

=ϕ ∫
π

E

 

 ค่าประสิทธ์ิผล 

รากท่ีสองของค่าเฉล่ียของกาํลงัสอง (Effective value) m
m

m E70710
2

EdE1
0

2 2 .sin ≈=ϕϕ
π

= ∫
π

 
 

 

 

 

 

 

e(t) = Em sin (ωt ± θ) 

amplitude [V] เวลา [s] แรงดนัไฟฟ้า ณ เวลาใดๆ

   leading 
       lagging 

เฟส [rad] ความถ่ีเชิงมุม  

ω = 2πf  

ความถ่ี [Hz] 

→ 

[rad/s] 

คาบ [s] 

1 
f 

 =   T 
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 (2)  อิมพีแดนซ์ 

 กรณีท่ีคาํนวณกระแสสลบัรูปคล่ืนซายน์เรามีปริมาณช่ือ อิมพีแดนซ์ ซ่ึงมีคุณสมบติัคลา้ยกบัความ

ตา้นทานในวงจรกระแสตรง 

 –     อิมพีแดนซ์ของวงจรอนุกรม RLC 
 

  







ω
−ω+=

ω
+ω+=

C
1LjR

Cj
1LjRZ

E

A: อิมพีแดนซ์จาํนวนเชิงซอ้น  (1.3) 
 

เม่ือแปลงเป็น Polar coordinate จะไดว้า่ 
 

 

 
R

C
1L

1je
C

1LRZ
2

2 ω
−ω

−=θθ





















ω
−ω+= tan,    (1.4) 

 

 ค่าสมับูรณ์ของอิมพีแดนซ์จาํนวนเชิงซอ้น Z·  แสดงดว้ย | Z·  | เรียกค่าว่า อิมพีแดนซ์ เม่ือนาํค่า Z·  ไปวาด

ลงบนระนาบเชิงซอ้นจะไดด้งัรูปท่ี 1.11 

 

 
รูปที่ 1.11 

 

(3)   Symbolic method 

 EeEe
2

E)θt(E(t)e ee jjm
em

==→+ω= θθsin   (1.5) 

 IeIe
2

I)t(I(t)i ii jjm
im

==→θ+ω= θθsin  (1.6) 

Symbolic method เป็นวิธีการคาํนวณโดยให้แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าท่ีเป็นจาํนวนเชิงซ้อนเขา้ไป 

แลว้คาํนวณแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรโดยใช้อิมพีแดนซ์เชิงซ้อนท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ คาํนวณหา

ความสมัพนัธ์ของ Amplitude ออกมา 

 หลกัการของ Symbolic method ก็คือการบวก ลบ หาอนุพนัธ์ และอินทิเกรตคล่ืนซายน์   จะไดค้ล่ืนซายน ์

ท่ีมีความถ่ีเชิงมุมเท่ากนัแต่ Amplitude และเฟสจะต่างกนั 

  (4)   วิธีแกโ้จทยว์งจร 

 ต่อไปน้ีจะลองใช ้E· , I· และ Z·  ในการคาํนวณแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของวงจรกระแสสลบั 

 

 
 

ส่วนจินตภาพ 

 

ส่วนจริง 

ค่า Effective 
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ตัวอย่าง 1.2  รูปท่ี 1.12 แสดงวงจรอนุกรม RL เม่ือป้อนแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั Em sin ωt ใหแ้ก่วงจรน้ี จะมี

กระแสไหลเท่าใด 
 

 
 

รูปที่ 1.12 

 

วิธีทาํ :  – แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า: mm E
2

1EtE =→ω sin  

  – อิมพีแดนซ์เชิงซอ้น: LjRZ ω+=  

  – กระแสไฟฟ้า:  สมมติใหเ้ท่ากบั θ=→θ+ω jeI
2

1I)t(I mm
sin  

นัน่คือ 

 θϕ− =
ω+⋅

=
ω+

== jj e
2

Ie
LR2

E
LjR

E
2

1

Z
EI mm

m

222


  

ในท่ีน้ี 

 
R
L

LR
EI

R
L 1

222

1 m
m

ω
−=θ

ω+
=∴

ω
=ϕ −− tan,tan  

กล่าวคือ 

 





 ω

−ω
ω+

= −

R
Lt

LR
E(t)i 1

222
m tansin  

 

ตัวอย่าง 1.3   เม่ือใหแ้รงดนัไฟฟ้ารูปคล่ืนซายน์ แก่วงจรอนุกรม RLC ตามรูปท่ี 1.13 และจงหาความถ่ีเชิงมุม ω = 

ω0  ท่ีทาํใหมี้กระแสไฟฟ้าไหลสูงท่ีสุด และจงหาแรงดนั  | V· L |  และ | V· C | ท่ีตกคร่อม L และ C ดว้ย 

 
 

รูปที่ 1.13 
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วธีิทํา: ถา้ใหก้ระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรเป็น I· ขนาดของกระแสไฟฟ้า | I· | จะเท่ากบั 

 
2

2

C
1LR

E
2

1

Cj
1LjR

E
2

1

I
mm









ω
−ω+

=

ω
+ω+

=
 

จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ | I· | จะมีค่าสูงสุดเม่ือ ω เท่ากบั ω0 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขต่อไปน้ี 

 จาก 0
C

1L
0

0 =
ω

−ω  จะได ้ LC/10 =ω  (ความถ่ีเรโซแนนซ์เชิงมุม) 

 







π

=
LC2

1f0
 

ในกรณีน้ี R)2(EI m /max=  
 

ดงันั้น 
 

2
EQ

2
E

R
LLIV mm

max S
0

0L =
ω

=ω⋅=   

 
2

EQ
2

E
RC
1

C
1IV mm

max S
00

C =
ω

=
ω
⋅=   

จากความสมัพนัธ์ LC/10 =ω  

 
S

0

0 Q
RC
1

RC
LC

C
L

R
1

R
L

=
ω

===
ω  

ค่าน้ีเรียกวา่ ค่า Q ของวงจรเรโซแนนซ์อนุกรม 

กล่าวคือ ทั้ง | V· L |  และ | V· C | จะมีค่าเป็น QS เท่าของแรงดนัแหล่งจ่ายไฟ 
 

 

ตวัอย่าง 1.4  เม่ือป้อนกระแสไฟฟ้า Im sin ωt ใหแ้ก่วงจรเรโซแนนซ์ขนาน RLC ตามรูป 1.14 จงหา ω = ω0 ท่ีทาํ

ใหแ้รงดนั ไฟฟ้าตกคร่อมขั้ว | V·  | มีค่าสูงท่ีสุด และจงหากระแสไฟฟ้า | I· L |  และ | I· C | ท่ีไหลผา่น L และ C ดว้ย 
 

 
 

รูปที่ 1.14 

วิธีทาํ : จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ 
 

2
I

L
1C

R
1

1
2

I
CjLj/1R/1

1V mm
22









ω
−ω+








=
ω+ω+

=
 

ดงันั้น ω = ω0 ท่ีทาํใหแ้รงดนั ไฟฟ้าตกคร่อมขั้ว | V·  | มีค่าสูงท่ีสุดคือ 

 เม่ือ 0
L

1C
0

0 =
ω

−ω  จะได ้ LC/10 =ω  
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ในกรณีน้ี 

 
2

IRV m
max ⋅=  

ดงันั้น 

 
2

IQ
2

I
L

RV
L

1I mm
max P

00
L =

ω
=

ω
=   

 
2

IQ
2

IRCVCI mm
max P00C =ω=ω=   

ในท่ีน่ี QP เรียกวา่ ค่า Q ของวงจรเรโซแนนซ์ขนาน 
 

(5)   Principle of superposition 

 รูปท่ี 1.15 จะอธิบาย Principle of superposition  กล่าวคือ หลกัการน้ีอธิบายว่า แรงดนัไฟฟ้าและ

กระแสไฟฟ้าเม่ือมีแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าและแหล่งกระแสไฟฟ้า จะเท่ากบัผลบวกของ แรงดนัไฟฟ้า V2v และ

กระแสไฟฟ้า I2v ท่ีเกิดจากแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า E1   เม่ือเปิดวงจรและถอดแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากวงจร 

กบั แรงดนัไฟฟ้า V2I และกระแสไฟฟ้า I2I ท่ีเกิดจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า I1   เม่ือลดัวงจรและถอดแหล่งจ่าย

แรงดนัไฟฟ้าออกจากวงจร  กรณีท่ีมีทั้งแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหลายตวัอยู่ในวงจร เรา

สามารถหาแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งจ่ายไฟแต่ละตวัแลว้ค่อยนาํมาบวกกนัไดต้ามวิธีขา้งตน้ 

 

 

 
 

รูปที่ 1.15 

 

 

วงจร 

วงจร วงจร 

เปิดวงจร 

ลดัวงจร 

แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า 

แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 
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ตวัอย่าง 1.5   จงคาํนวณหาแรงดนัตกคร่อม V ของวงจรในรูป 1.16 

วธีิทํา:  – แรงดนัตกคร่อมท่ีขั้วเม่ือเปิดวงจรและถอดแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าออก: E0 

  – แรงดนัตกคร่อมท่ีขั้วเม่ือลดัวงจรและถอดแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าออก: RI0 

   
00 RIEV +=∴ . 

 

  (6)    กาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบั 

 สมมติใหแ้รงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของกระแสสลบัเท่ากบั 
 

 eje
2

EE)t(E(t)e m
em

θ=→θ+ω= sin   (1.7) 

 

 ije
2

II)t(I(t)i m
im

θ=→θ+ω= sin   (1.8) 

 

 
 

รูปที่ 1.16 

 

กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ีย P ต่อหน่ึงคาบจะคาํนวณไดจ้าก 
 

 ( )ei
mm

/

2
IEdt)t(i)t(e

2
P

2

0
θ−θ=

π
ω

= ∫
ωπ

cos   (1.9) 

 

ส่วนกาํลงัไฟฟ้าจาํนวนเชิงซอ้น P·  มีสูตรนิยามดงัต่อไปน้ี 
 

 )eiei* (jjj e
2

E
2

Ie
2

Ee
2

IVIP mmmm θθθ−θ −















===    (1.10) 

 

กล่าวคือ 
 

 jQP)(
2
IEj)(

2
IEP ei

mm
ei

mm +=θ−θ+θ−θ= sincos   (1.11) 

 

ขนาดของ P·  เรียกวา่ กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ [VA]   ส่วนจริงของ P·  เรียกว่ากาํลงัไฟฟ้าจริง P [W]    ส่วนจินตภาพของ P·  

เรียกวา่ กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ Q [VAr] 
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ตวัอย่าง 1.6     จากวงจรอนุกรม RL ในรูป 1.17  เม่ือใหแ้รงดนัไฟฟ้า V·  แก่วงจรน้ี จงคาํนวณหากาํลงั      ไฟฟ้าจริง 

P กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ Q และเพาเวอร์แฟกเตอร์ cos φ 

วิธีทาํ: จาก Z·  = R + jωL 

 
LjR

V
Z
VI

ω+
==






  

ดงันั้น 

 2

222
** V

LR
LjRV

LjR
VVIP 



ω+
ω−

=⋅
ω+

==  

 ]Var[V
LR

LQ],W[V
LR

RP
2

222

2

222


ω+
ω

=
ω+

=∴  

  
รูปที่ 1.17 รูปที่ 1.18 

  

  จาก 
R
Lω

=ϕ− tan
E

A จะไดว้า่ A

222 LR
R
ω+

=ϕcos
E

 

  

ในท่ีน้ีจะลองพิจารณาเม่ือนําคาปาซิเตอร์ท่ีความจุไฟฟ้าสถิต C มาต่อขนานกับวงจรตามรูปท่ี 1.18    

กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ P·  ท่ีป้อนใหแ้ก่ C สามารถคาํนวณไดจ้ากแรงดนัไฟฟ้าท่ีขั้ว V·  ดงัน้ี 

  
C

2*
C jQVCjVVCjP =ω=ω=   

จะเห็นวา่กาํลงัไฟฟ้าปรากฏประกอบดว้ยกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟเท่านั้น หากเลือกใช ้C ท่ีทาํให ้QC + Q = 0 กล่าวคือ 

  ( )222 LR/LC ω+=  

กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟของทั้งวงจรจะเท่ากบัศูนย ์เหลือแต่กาํลงัไฟฟ้าจริงเท่านั้น กล่าวคือ เพาเวอร์แฟกเตอร์

จะเท่ากบั 1 ตวัอยา่งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ เราสามารถปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ของภาระไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบติัเหน่ียวนาํ

ไดด้ว้ยการต่อคาปาซิเตอร์ 
 

1.1.4  วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 

 วิธีการต่อวงจรกระแสสลบัท่ีประกอบดว้ยแรงดนัไฟฟ้าหลายชุด โดยแต่ละตวัมีความถ่ีเชิงมุมเท่ากนั แต่มีเฟส

ไม่พร้อมกนั เรียกวา่ กระแสสลบัหลายเฟส วิธีท่ีใชแ้รงดนัไฟฟ้า 3 ชุด เรียกวา่ ไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 

 แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสท่ีมี Amplitude เท่ากนั และมีเฟสแตกต่างกนั 2π/3 rad = 120° เรียกว่า 

แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสสมมาตร ในรูปท่ี 1.19 กรณีท่ี ea, eb และ ec เป็น     แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส

สมมาตร แรงดนัไฟฟ้าของแต่ละเฟสจะเท่ากบั 
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  :EEt)(E2e ama
 =→ω= sin

E

A   ถือเป็นเวกเตอร์ฐาน   (1.12) 
 

 3
4j

eEE)
3

4t(E2e bmb

π

=→
π

+ω= sin   (1.13) 

 3
2j

eEE)
3

2t(E2e cmc

π

=→
π

+ω= sin   (1.14) 

 

ซ่ึงแสดงไดต้ามสูตรขา้งตน้ 
 

 
รูปที่ 1.19 

 

 

ความหมายของโอเปอเรเตอร์ α ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส มีดงัต่อไปน้ี 

 เม่ือคาํนวณหารากท่ีสามของ 1 จากสมการ x3 = 1 จะพบวา่ 

(x – 1)(x2 + x + 1) = 0 

  x – 1 = 0 หรือ x2 + x + 1 = 0 

ดงันั้น x = 1 หรือ 
2
3j

2
1x ±−=  และถา้ให ้

2
3j

2
1
+−=α  

แลว้ 2

2
3j

2
1

α=−−  

 

ดงันั้น คาํตอบของสมการ x3 = 1 จึงเท่ากบั 1, α, α2 

 โอเปอเรเตอร์ α น้ี จึงเป็นเวกเตอร์ท่ีมีขนาดเท่ากบั 1 หน่วยและมีเฟส 120° (2π⁄3) นัน่เอง 

 เม่ือใช ้α จะแสดงค่าไดว้า่ E· a = E· ,   E· b = α2E· ,   E· c   = αE·

 

(1)   แหล่งจ่ายไฟแบบสตาร์ 

  รูปท่ี 1.19  แสดงแหล่งจ่ายไฟแบบสตาร์ โดยนาํดา้นปลายสุดของแรงดนัไฟฟ้าแต่ละ    เฟสมาต่อรวมกนัท่ี

จุด N (จุดนิวทรัล)  E· a, E
·

b, E· c เรียกว่าแรงดนัเฟส (Phase voltage)    กรณีท่ีแรงดนัเฟสเหล่าน้ีเป็นแรงดนัไฟฟ้า

กระแสสลบั 3 เฟสสมมาตร จะไดว้า่ 
 

 0E)1(EEE 2
cba =α+α+=++    (1.15) 
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(2)  แหล่งจ่ายไฟแบบเดลตา้ 

 แหล่งจ่ายไฟแบบเดลตา้ จะนาํแรงดนัไฟฟ้าแต่ละเฟสมาต่อกนัเป็นวง E· ab, E· bc, E
·

ca เรียกว่า แรงดนัสาย  

(Line voltage) กรณีท่ีแรงดนัสายเหล่าน้ีเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสสมมาตร จะไดว้า่ 
 

 aabaab Ee3E)1(EEE 62 j


π

=α−=−=    (1.16) 
 

 abcaabbc EE,EE 2  α=α=   (1.17) 
 

กล่าวคือ แรงดนัสายจะมีค่าเป็น 3  เท่าของแรงดนัเฟส และมีเฟสนาํอยู่ π/6 rad    จากความสัมพนัธ์น้ีทาํใหเ้รา

สามารถ   แปลงวงจรไปมาระหวา่งสตาร์กบัเดลตา้ได ้(รูปท่ี 1.20) 

(3)  แหล่งจ่ายไฟแบบตวั V 

แหล่งจ่ายไฟแบบตวั V คือการแหล่งจ่ายไฟแบบเดลตา้โดยท่ีมีแหล่งจ่ายไฟหายไป 1 ตวั แต่เราก็สามารถ

สร้างแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสจากการต่อแบบตวั V ได ้(รูปท่ี 1.21) 

 

                
 

  

รูปที่ 1.20                                                                      รูปที ่1.21 

 

 

                   
 

 

รูปที่ 1.22 
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(4)   ภาระไฟฟ้า 3 เฟสสมดุล 

 ภาระไฟฟ้า 3 เฟสท่ีอิมพีแดนซ์ของภาระไฟฟ้าแต่ละเฟสมีค่าเท่ากบั เรียกว่า ภาระไฟฟ้า 3 เฟสสมดุล หรือ 

ภาระไฟฟ้า 3 เฟสสมมาตร กรณีท่ีมีป้อนแรงดนักระแสสลบั 3 เฟสสมมาตรต่อแบบสตาร์ใหก้บัภาระไฟฟ้า 3 เฟส

สมดุลโดยท่ีแต่ละเฟสมีอิมพีแดนซ์เท่ากบั Z·  กระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสจะเท่ากบั 

 
a

c
ca

b
b

a
a I

Z
EII

Z
E

I
Z

EI 2 













 α==α===   (1.18) 

ดงันั้น 

 0I)1(IIII acba
2

N =α+α+==++∴    (1.19) 
 

จากขา้งตน้ทาํใหส้ามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 (1)    กรณีท่ีแรงดนัของแหล่งจ่ายไฟมีลกัษณะสมมาตร และภาระไฟฟ้าเป็นภาระไฟฟ้า  3 เฟสสมมาตร จะ

ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในสายนิวทรัล 

 (2)    กรณีท่ีแรงดนัของแหล่งจ่ายไฟมีลกัษณะสมมาตร และภาระไฟฟ้าเป็นภาระไฟฟ้า 3 เฟสสมมาตร 

แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในแต่ละสายและแต่ละเฟสจะมีความแตกต่างกนัต่างท่ีเฟสต่างกนั 2π/3 เท่านั้น ใน

กรณีน้ีเราสามารถพิจารณาวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสวา่เป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัเฟสเดียวได ้
 

(5)   การแปลงภาระไฟฟ้าระหวา่งสตาร์-เดลตา้ 

 ภาระไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟแบบเดลตา้กบัภาระไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟแบบสตาร์ท่ีมีอิมพิแดนซ์ตาม

ตารางท่ี 1.1 จะสมมลูซ่ึงกนัและกนั สามารถแปลงแทนกนัได ้

 กรณีท่ีเป็นภาระไฟฟ้า 3 เฟสสมดุล เน่ืองจาก Z· 1 = Z· 2 = Z· 3 และ Z· a = Z· b  = Z· c ดงันั้น Z· a = Z· 1/3 และ Z· 1 = 

3Z· a 
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                                     ตารางที่ 1.1  การแปลงสมมูลระหว่างวงจรเดลต้ากับวงจรสตาร์ 
 

 
 

เดลตา้                           สตาร์  

 

 

 

 

 

สตาร์                            เดลตา้  

 

 

ตวัอย่าง 1.7   ในรูปท่ี 1.23  มีแหล่งจ่ายไฟกระสลบั 3 เฟสสมมาตรมีแรงดนัสาย 200V และมีภาระไฟฟ้า       3 เฟส

สมดุลท่ีมี  Z = 3 + j4 ต่ออยูแ่บบสตาร์ จงคาํนวณหากระแสท่ีภาระไฟฟ้าและความส้ินเปลือง         กาํลงัไฟฟ้า 
 

 
 

รูปที่ 1.23 

แปลงสมมูล 
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ZZZ
ZZZ

ZZZ
ZZZ

ZZZ
ZZZ

c

b

a
















++
=

++
=

++
=

a

accbba

c

accbba

b

accbba

Z
ZZZZZZ

Z

Z
ZZZZZZ

Z

Z
ZZZZZZ

Z
















++
=

++
=

++
=

3

2

1

1-21 



 
 

ตอนท่ี 2  บทท่ี  1  ทฤษฏีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 

 

วิธีทาํ : เน่ืองจากการต่อวงจรเป็นแบบสตาร์ ดงันั้นวงจร 1 เฟสจะเป็นดงัรูปท่ี 1.23 

 V
3

200Ea =
 

 กระแสสาย      
Z
EIa 


 =  

4j3
3/200

+
=  

    Ae
3

40 3
41j −−

=
tan  

 ความส้ินเปลืองกาํลงัไฟฟ้า kW8.4103
3

403P 3
2

=××







×= −

E

 

 
 

 
 

       รูปที่ 1.24 
 

 

ตัวอย่าง 1.8   ในรูปท่ี 1.25  มีแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบั 3 เฟสสมมาตรต่อแบบเดลตา้ จ่ายกาํลงัไฟฟ้าให้แก่ภาระ

ไฟฟ้าตวัตา้นทานเปล่ียนค่าได ้3 เฟสต่อแบบสตาร์ จงหากาํลงัไฟฟ้าสูงสุดของภาระไฟฟ้า 

 ทั้งน้ี ใหถื้อว่าแรงดนัไฟฟ้าและรีแอกแตนซ์ภายในของแต่ละเฟสมีค่าเท่ากบั E และ jx โดยไม่ตอ้งคิดถึง

อิมพีแดนซ์อ่ืนๆ 
 

  

รูปที่ 1.25 รูปที่ 1.26 

 

วิธีทาํ : ถา้แปลงภาระไฟฟ้าแบบสตาร์ในรูปท่ี 1.25  ใหเ้ป็นแบบเดลตา้ท่ีสมมูลกนั จะไดว้งจรดงัรูปท่ี 1.26   โดย   

r = 3R   ในวงจรหลงัน้ี กาํลงัไฟฟ้าต่อเฟส P1 ของภาระไฟฟ้าจะเท่ากบั 
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ตอนท่ี 2  บทท่ี  1  ทฤษฏีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 

ตวัหารประกอบดว้ย 2 พจน ์ไดแ้ก่ r และ 
r
x 2

ถา้เราใชค้วามสมัพนัธ์วา่ ค่าเฉล่ียพีชคณิต ≥ ค่าเฉล่ีย เรขาคณิต แลว้ 
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เน่ืองจาก x เป็นค่าคงท่ี ดงันั้น ผลคูณระหวา่ง r กบั
r
x 2

  จะมีค่านอ้ยท่ีสุดเม่ือทั้ง 2 พจนน้ี์มีค่าเท่ากนั ดงันั้น 
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ดงันั้น 0)xr)(xr( =−+  

และเน่ืองจาก r > 0 ดงันั้น r = x และเน่ืองจาก r = 3R ดงันั้น กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดเม่ือ R = 
3
x

 จึงเท่ากบั 
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ดงันั้น กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดของภาระไฟฟ้า 3 เฟสจะเท่ากบั 
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ตัวอย่าง 1.9     ในรูปท่ี 1.27  มีวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ประกอบดว้ยแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบัสมมาตรท่ีมีแรงดนั

สาย E (V)    มีความถ่ีเชิงมุม ω (rad/s) ต่อกบัภาระไฟฟ้า 3 เฟสท่ีมีความตา้นทานต่อเฟสกบั R (Ω) มี Self  

inductance ต่อเฟสเท่ากบั L (H) และมี Mutual inductance ระหวา่งแต่ละเฟสเท่ากบั M (H) 

 ในกรณีน้ีจงคาํนวณหาคาํตอบของคาํถามขอ้ (1) และ (2) ต่อไปน้ี 

 ทั้ งน้ี กาํหนดให้ลาํดับของเฟส เป็นไปตาม a-b-c และไม่ต้องคิดถึงอิมพิแดนซ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี

กาํหนดในรูป 

 (1) จงคาํนวณกระแสท่ีภาระไฟฟ้า I 

 (2) จงคาํนวณเพาเวอร์แฟกเตอร์ของภาระไฟฟ้า cos θ และความส้ินเปลืองกาํลงัไฟฟ้า P 
 

 
 

รูปที่ 1.27 

วิธีทาํ :  เน่ืองจากแหล่งจ่ายไฟเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัสมมาตร และภาระไฟฟ้ามีความสมดุล ดงันั้น 

ศกัยไ์ฟฟ้าท่ีจุดนิวทรัลของแหล่งจ่ายไฟจึงมีค่าเท่ากบัศกัยไ์ฟฟ้าท่ีจุดนิวทรัลของภาระไฟฟ้า ดงันั้น เราจึงสามารถ

เช่ือมต่อทั้งสองจุดเขา้หากนัไดโ้ดยไม่มีความเปล่ียนแปลงใดๆ ทางไฟฟ้า 
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ตอนท่ี 2  บทท่ี  1  ทฤษฏีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 

นอกจากน้ี ถา้เราให้แรงดนัเฟสของเฟส a เป็นเวกเตอร์ฐาน และใชเ้วกเตอร์โอเปอเรเตอร์ 
2
3j

2
1
+−=α  

ในการแสดงปริมาณแลว้ จะสามารถเขียนวงจรใหม่ไดต้ามรูปท่ี 1.28 
  

เม่ือใชก้ฎของ Kirchhoff ขอ้ท่ี 1 กบัเฟส a จะไดว้า่ 
 IMjIMjI)LjR(

3
E 2  αω+αω+ω+=  

 
 

รูปที่ 1.28 

 = [R + jω{L + (α2 + α)M}] I· 

 = {R + jω(L – M)} I· 

เน่ืองจาก α2 + α = –1 
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กาํลงัไฟฟ้าจริงต่อเฟส P1 จะเท่ากบั 
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ดงันั้น ความส้ินเปลืองกาํลงัไฟฟ้า 3 เฟส P3 จะเท่ากบั 
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 ในการคาํนวณกาํลงัไฟฟ้าปรากฏ S เน่ืองจากแรงดนัสายเท่ากบั E ดงันั้น 
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ดงันั้น เพาเวอร์แฟกเตอร์ cos θ จึงเท่ากบั 

 

222

2

222

2

3

M)(LR
E

M)(LR
RE

S
P

−ω+

−ω+==θcos
 

        
222 )ML(R

R
−ω+

=  

 

สายนิวทรัลสมมตุ ิ
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ตอนท่ี 2  บทท่ี  1  ทฤษฏีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 

 (6)   วงจรกระแสสลบั 3 เฟสไม่สมดุล 

 ต่อไปน้ีจะอธิบายวิธีการคาํนวณกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสในกรณีท่ีต่อภาระไฟฟ้า 3 เฟสไม่สมดุลกบั

แหล่งจ่ายไฟกระแสสลบั 3 เฟสสมมาตร 

 วิธีน้ีสามารถใช้คาํนวณวงจรท่ีไม่มีมอเตอร์ได้ทุกวงจรโดยกระแส I· a, I
·

b, I· c ตามวงจรใน  รูปท่ี 1.29 

สามารถคาํนวณไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปที่ 1.29 

เม่ือใชก้ฎของ Kirchhoff จะไดว้า่ 
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  (1.20) 

  

จากสูตร (1.20) เม่ือใช้สมการบนสุด 1 สมการ กบัสมการอ่ืนอีก 2 สมการโดยเลือก จาก 3 สมการใน

สมการท่ี 2 ถึง 4 และแกส้มการหลายตวัแปรเพ่ือหาค่า I· a, I
·

b, I· c จะไดว้า่ 
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ตอนท่ี 2  บทท่ี  1  ทฤษฏีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 

ตวัอย่าง 1.10  ในรูปท่ี 1.30 แหล่งจ่ายไฟกระแสสลบัสมมาตรแรงดนั 200V จ่ายกาํลงัไฟฟ้าใหภ้าระไฟฟ้า    3 เฟสท่ี

ประกอบดว้ยตวัตา้นทาน 2 ตวักบัรีแอกแทนซ์เหน่ียวนาํ 1 ตวัต่อแบบสตาร์ จงคาํนวณหากระแส    ไฟฟ้าในแต่ละ

เฟสและความส้ินเปลืองกาํลงัไฟฟ้าของภาระไฟฟ้า 3 เฟสน้ี 

วิธีทาํ : ในรูปท่ี 1.29  เม่ือให ้
 

 
 

 

รูปที่ 1.30 วงจรภาระไฟฟ้า 3 เฟส 

 

 

Ω=







+−=

Ω=







−−=

Ω==

5jZV
2
3j

2
1200E

10ZV
2
3j

2
1200E

10ZV200E

cca

bbc

aab






 

แลว้นาํลงไปแทนค่าในสูตร (1.21) เพ่ือหากระแสไฟฟ้าของแต่ละเฟส จะไดว้า่ 
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ดงันั้น 
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ความส้ินเปลืองกาํลงัไฟฟ้า P จะเท่ากบั 
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 (b)    วิธีสมมติศกัยไ์ฟฟ้าท่ีจุดนิวทรัล 

 วิธีน้ีเป็นการประยกุตก์ฎของ Kirchhoff ซ่ึงสามารถนาํมาใชไ้ดใ้นหลายกรณี  ในวงจรกระแสสลบั 3 เฟส 3 

สาย เช่นในรูป 1.29 เม่ือใหแ้รงดนัไฟฟ้าในของละเฟสเท่ากบั  E· a, E
·

b, E· c ให ้จุดนิวทรัลของแหล่งจ่ายไฟเป็น N ให้

จุดนิวทรัลของภาระไฟฟ้าเป็น N' ใหอิ้มพิแดนซ์ของภาระไฟฟ้าของแต่ละเฟสเท่ากบั Z· a, Z
·

b, Z· c แลว้ จะเป็นดงัรูป    

ท่ี 1.31 กล่าวคือ 
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ตอนท่ี 2  บทท่ี  1  ทฤษฏีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 

 
 

รูปที่ 1.31 
 

 ในรูปท่ี 1.31 กรณีท่ีภาระไฟฟ้าไม่สมดุล ระหว่างจุดนิวทรัลของภาระไฟฟ้า N' กับจุดนิวทรัลของ

แหล่งจ่ายไฟ N จะเกิดความต่างศกัยข้ึ์นค่าหน่ึง สมมติวา่ความต่างศกัยน้ี์มีค่าเท่ากบั E0 และใชก้ฎของ Kirchhoff กบั

รูปท่ี 131 แลว้ 
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  (1.22) 

และ  I· a + I· b + I· c = 0  (1.23) 

นาํสูตร (1.22) แทนค่าลงในสูตร (1.23) 
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  (1.24) 

เม่ือคาํนวณ E· 0 จากสูตรน้ี แทนค่ากลบัเขา้ไปใน (1.22) จะหาค่า I· a, I
·

b, I· c ไดสู้ตร (1.24) เรียกวา่ Millman’s theorem 

 

ตวัอย่าง 1.11   ในรูปท่ี 1.31 แหล่งจ่ายไฟกระแสสลบั 3 เฟสสมมาตรมีแรงดนั 200V จ่ายกาํลงัไฟฟ้าใหภ้าระไฟฟ้า

ท่ีมีความตา้นทาน 5Ω, 5Ω, 10Ω ต่อแบบสตาร์ จงคาํนวณหากระแสไฟฟ้าของแต่ละเฟสและความส้ินเปลือง

กาํลงัไฟฟ้าของภาระไฟฟ้า 3 เฟส 

วิธีทาํ: ในรูป 1.32 
 

1-27 



 
 

ตอนท่ี 2  บทท่ี  1  ทฤษฏีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 

 
 

รูปที่ 1.32 
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ดงันั้น จากสูตร (1.22) 
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ตอนท่ี 2  บทท่ี  1  ทฤษฏีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 

 

1.1.5 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั   

ในระยะแรกนั้น วงจรอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัมีลกัษณะการใชง้านท่ีสาํคญัทางดา้นการส่ือสารดว้ยสัญญาณความถ่ี

สูงและทางด้านการขยายสัญญาณ ต่อมาปี พ.ศ. 2490 จึงเร่ิมมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในทาง

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นการควบคุมเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า การคน้พบส่ิงประดิษฐ์สารก่ึงตวันาํ เช่น 

ทรานซิสเตอร์และไทริสเตอร์ ซ่ึงมีขนาดเล็กและมีความเช่ือถือท่ีสูงได้ทาํให้วงการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมไดพ้ฒันาไปอย่างรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความตอ้งการของอุตสาหกรรมดา้นการควบคุม

กระบวนการผลิตโดยอตัโนมติัไดอ้ยา่งดี 

นอกจากจะใชใ้นการส่ือสารและการควบคุมแลว้ ประโยชน์ท่ีสําคญัของไฟฟ้าก็คือการนาํมาใชเ้ป็นพลงังาน 

วิธีการหน่ึงในการแปลงผนัพลงังานไฟฟ้าคือการใชส้วิตซ์ การแปลงผนัเช่นน้ีจะมีประสิทธิภาพท่ีสูง เพราะกาํลงั

การสูญเสียในสวิตซ์มกัมีค่าตํ่า เราเคยใชรี้เลยก์ลไฟฟ้าเป็นสวิตซ์ แต่สวิตซ์เช่นน้ีทาํงานไดดี้ท่ีความถ่ีตํ่า อนัท่ีจริง

ไดโอดก็ทาํหน้าท่ีเป็นสวิตซ์แบบหน่ึง    แต่ทรานซิสเตอร์และไทริสเตอร์สามารถทาํหน้าท่ีเป็นสวิตซ์ไดดี้กว่า  

เพราะสามารถควบคุมไดด้ว้ยวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ เราเรียกสวิตซ์เช่นน้ีว่าสวิตซ์สถิต (Static Switch) และเรียกวงจร

แปลงผนัพลงังานท่ีใชส้วิตซ์เช่นน้ีว่าวงจรแปลงผนัสถิต (Static Converter) ทั้งน้ีโดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง

กบัรีเลยซ่ึ์งเป็นสวิตซ์ท่ีมีการเคล่ือนไหวของหนา้สมัผสั 

เม่ือเราใชว้งจรอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือควบคุมและขบันาํสวิตซ์ และวงจรทั้งหมดสามารถแปลงผนัพลงังานไฟฟ้า

จาํนวนมาก เราจึงเรียกวงจรเช่นน้ีว่า “วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั” อน่ึง การใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทาํให้มีความ

สะดวกในการควบคุมพลงังานไฟฟ้า ทั้งการควบคุมแบบวงรอบเปิด (Open Loop) และ วงรอบปิด (Closed Loop) 

ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัเก่ียวขอ้งกบัอิเลก็ทรอนิกส์  ไฟฟ้ากาํลงั  และระบบควบคุม ดงัรูปท่ี 1.33  

แสดงแผนภาพของระบบอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั ซ่ึงประกอบดว้ย วงจรกาํลงั วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ และวงจรควบคุม 

วงจรกําลัง
วงจร

อิเล็กทรอนิกส์

วงจรควบคุม

 
 

รูปที ่1.33  แผนภาพระบบอเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั 
 

 รูปท่ี 1.33  แสดงแผนภาพบลอ็กของตวัอย่างของระบบอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั วงจรคุมค่า (Regulator) วงจร

ตั้งค่าตวัแปร (Variable – Setting) วงจรวดัซ่ึงมกัจะเป็นวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เชิงอนุมาณ (Analog) หรือเชิงตวัเลข 

(Digital) แต่หนา้ท่ีของวงจร จะ เป็นไปในดา้นการควบคุม ส่วนวงจรกาํลงัทาํหนา้ท่ีแปลงผนัพลงังานใหเ้หมาะสม

กบัโหลด 
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โหลดทางไฟฟ้า

เช่น เครื�องจักรกล

แหล่งจ่าย

กําลังหลัก

วงจร

แปลงผันกําลัง

แหล่งจ่าย

กําลังรอง
วงจรขับนํา

วงจรคุมค่า วงจรวัด

วงจรตั�งค่า

ไฟฟ้า 1 หรือ 3 เฟส

จากโรงไฟฟ้า

ลูกศรเส้นหนา               แสดงการไหลของพลังงานไฟฟ้าจํานวนมาก

ลูกศรเส้นบาง                แสดงการไหลของพลังงานที�หล่อเลี�ยงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ลูกศรเส้นประ                แสดงการไหลของสัญญาณควบคุม

 

รูปที่ 1.34  แผนภาพของตวัอย่างระบบอเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั 
 

1.1.5.1  ลกัษณะและหน้าที่ของวงจรอเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั 

  (1) นิยาม 

 อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัเป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยการแปลงผนัพลงังานโดยใชส่ิ้งประดิษฐอิ์เลก็ทรอนิกส์เป็นสวิตซ ์

(2) องคป์ระกอบวงจร 

วงจรอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัท่ีจะกล่าวถึงตอนน้ีกล่าวถึง “วงจรแปลงผนักาํลงัแบบอิเลก็ทรอนิกส์”(วงจรท่ี

มีพลงังานไฟฟ้าจาํนวนมากไหลผ่าน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีแสดงดงัรูปท่ี 1.34 ในสาขาอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั

และไฟฟ้ากาํลงั ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมาก ถา้ตวัตา้นทานอยู่ในฐานะเป็นโหลดคือเอาพลงังานไปใช้

ประโยชนอ์ะไรก็ไม่เป็นไร แต่ถา้เอา ตวัตา้นทานไปใส่ไวใ้นส่วนอ่ืนๆ อาจทาํใหเ้กิดกาํลงัสูญเสียโดยไม่จาํเป็น จึง

กล่าวไดว้่าเราไม่นิยมตวัตา้นทานในวงจรกาํลงั ในดา้นองคป์ระกอบไวงานคงจะตอ้งตดัส่ิงประดิษฐ์สารก่ึงตวันาํ   

เชิงเส้นออกไปด้วยเหตุผลเดียวกัน คือจะเกิดความสูญเสียโดยไม่จาํเป็น ข้อแตกต่างระหว่างไฟฟ้ากาํลงัและ

อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัอยู่ตรงท่ีว่า ในวิชาไฟฟ้ากาํลงัจะนิยมใชเ้คร่ืองกลไฟฟ้ามากกว่าส่วนอิเล็กทรอนิกส์    ไฟฟ้า

กาํลงัจะนิยมส่ิงประดิษฐส์ารก่ึงตวันาํสวิตซ์ช่ิงเป็นองคป์ระกอบหลกั (ดูรูปท่ี 1.35  (ข) และ (ค)) 
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R C L 
หมอ้

แปลง 

ส่ิงประดษิฐ์ 

สารกึง่ตวันํา 

เชิงเส้น 

ส่ิงประดิษฐ ์

สารก่ึงตวันาํ 

สวิตช่ิง 

เคร่ืองกล

ไฟฟ้า 

(ก) องคป์ระกอบหลกัท่ีใชใ้นทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

R C L หม้อแปลง 

ส่ิงประดิษฐ ์

สารก่ึงตวันาํ 

เชิงเสน้ 

ส่ิงประดษิฐ์ 

สารกึง่ตวันํา 

สวติช่ิง 

เคร่ืองกลไฟฟ้า 

         (ข)     องคป์ระกอบหลกัท่ีใชใ้นทางอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 

 

R C L หม้อแปลง 

ส่ิงประดิษฐ ์

สารก่ึงตวันาํ 

เชิงเสน้ 

ส่ิงประดิษฐ ์

สารก่ึงตวันาํ 

สวิตช่ิง 

เคร่ืองกลไฟฟ้า 

(ค) องคป์ระกอบหลกัท่ีใชใ้นทางไฟฟ้ากาํลงั 
 

รูปที่ 1.35  องค์ประกอบหลกัของวงจรชนิดต่างๆ 
 

(3) ความถ่ีและกาํลงั 

ในเร่ืองความถ่ีการทาํงานของวงจร กล่าวไดว้่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัสามารถทาํงานไดใ้นย่าน

ความถ่ีท่ีกวา้งขวางมาก คือตั้งแต่ไฟตรงไปจนถึงจิกะเฮิรตซ์ ส่ิงประดิษฐ์สารก่ึงตวันาํท่ีใชใ้นวงจรอิเลก็ทรอนิกส์

กาํลงั ไดแ้ก่ ทรานซิสเตอร์ BJT และ FET ท่ีใหก้าํลงัไดถึ้งหลายสิบกิโลวตัต ์SCR ท่ีใหก้าํลงัไดถึ้งประมาณเมกะ

วตัต์ และไดโอดท่ีใช้ในวงจรได้ถึงหลายเมกกะวัตต์ กล่าวได้ว่ายิ่งกําลังมีค่าสูงกว่าความถ่ีก็จะยิ่งน้อยลง 

ทรานซิสเตอร์กาํลงัทาํงานแบบสวิตช่ิงไดห้ลายร้อยกิโลเฮิรตซ์ SCR ทาํงานไดห้ลายกิโลเฮิรตซ์ ส่วนไดโอดกาํลงัสูง

มกัจะใชใ้นการเรียงกระแส 50 Hz ในดา้นเคร่ืองกลไฟฟ้านั้นความถ่ีจะถกูกาํหนดโดยอตัราความเร็วในการหมุน 

โดยทัว่ไปจะเป็น 50 Hz ถึง 400 Hz  

 เม่ือพิจารณาในแง่กาํลงั การแบ่งเขตแดนย่อมทาํไดไ้ม่ชัดเจนนัก อย่างไรก็ดี วงจรอิเล็กทรอนิกส์

โดยทัว่ไปมีกาํลงัตํ่าคือ ประมาณไม่เกิน 10 ถึง 100 W วงจรอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัอาจมีกาํลงัตั้งแต่กิโลวตัตถึ์งเมกกะ

วตัต ์ส่วนในดา้นไฟฟ้ากาํลงันั้นอาจมีกาํลงัตั้งแต่กิโลวตัตถึ์งจิกะวตัต ์ 
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 (4) หนา้ท่ีหลกั 

 หนา้ท่ีหลกัของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัคือ การจดัแจงกาํลงั (Power Processing) ในแง่น้ีจะต่างจาก

วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ตรงท่ีว่า หนา้ท่ีหลกัของวงจรอิลก็ทรอนิกส์คือ การจดัแจงสัญญาณ (Signal Processing) เราจะ

เขียนแผนภาพแสดงความแตกต่างของหนา้ท่ีไดด้งัรูปท่ี 1.36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.36  แผนภาพจาํแนกระบบจดัแจงสัญญาณและระบบการจดัแจงกําลงั 
 

 

ถ้า เขียนแผนภาพบล็อกของวงจรแปลงผันกําลังซ่ึงเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นว่า        

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ C,L และหมอ้แปลง และส่ิงประดิษฐ์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นสวิตช์ต่อรวมอยู่ดว้ยกนัดงัแสดงไดใ้น

รูปท่ี 1.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.37  แผนภาพบลอ็กของวงจรแปลงผนักําลงัแบบอเิลก็ทรอนิกส์ (แสดงองค์ประกอบหลกัของวงจร) 

 

ระบบจดัแจงสญัญาณ 

ระบบจดัแจงกาํลงั 

ข่าวสาร 

เชิงอุปมาน  

ข่าวสารขาเขา้  

เชิงตวัเลข 

ข่าวสารขาออก   

เชิงอุปมาน  

กาํลงัขาเขา้  

เชิงตวัเลข 

กาํลงัขาออก   

กาํลงั 

(ก) 

(ข) 

กาํลงัขาเขา้ 

(ไฟตรงหรือไฟสลบั) 
กาํลงัขาออก 

(ไฟตรงหรือไฟสลบั) 

ควบคุม 

ตวัเกบ็ประจุ 

หม้อแปลง 

ส่ิงประดิษฐท่ี์ทาํหน้าทีเ่ป็นสวติซ์ 

ตวัเหนี่ยวนํา 
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วงจรแปลงผนักาํลงัจะมีช่ือเรียกเฉพาะลงไปอีก แลว้แต่หนา้ท่ีของมนั เช่น  

- วงจรแปลงผนัไฟตรง  – ไฟตรง มีช่ือเรียกวา่    วงจรชอปเปอร์ (Choppers)  

- วงจรแปลงผนัไฟสลบั – ไฟตรง มีช่ือเรียกวา่    วงจรเรียงกระแส (Rectifiers)  

    วงจรเรียงกระแสควบคุม (Controller Rectifiers)  ฯลฯ  

- วงจรแปลงผนัไฟตรง  – ไฟสลบั มีช่ือเรียกวา่   วงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter)  

- วงจรแปลงผนัไฟสลบั – ไฟสลบั มีช่ือเรียกวา่   วงจรควบคุมแรงดนัไฟสลบั (AC voltage control)                     

วงจรควบคุมค่าไฟสลบัไซโคลคอนเวอร์เตอร์ (Cycloconverters) 

              

 นอกจากน้ีการแปลงผนัอาจจะกระทาํไดโ้ดยออ้ม เช่น การแปลงผนัไฟตรง – ไฟตรง  โดยออ้ม กระทาํได้

โดยการแปลงผนัไฟตรง – ไฟสลบั ตามดว้ยการแปลงผนัไฟสลบั – ตรง รูปท่ี 1.38  แสดงหนา้ท่ีการแปลงผนั

พลงังานของวงจรต่าง ๆ 
 

ไฟตรง V(1)

ไฟตรง V(2)

ไฟสลับ V(1),f(1)

ไฟสลับ V(2),f(2)

วงจรแปลงผันไฟตรง - ไฟตรง

วงจรแปลงผัน

ไฟตรง - ไฟตรงโดยอ้อม

วงจรเรียงกระแส

อินเวอร์เตอร์

ไซโคลคอนเวอร์เตอร์

 
 

รูปที ่1.38  วงจรและหน้าที่การแปลงผนัพลงังาน 
 

(5) สรุปลกัษณะและหนา้ท่ี 

 วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัทาํการแปลงผนัพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ (บางคร้ังกว่า 95%) และสามารถ

ควบคุมปริมาณขาออก เช่น ขนาดของแรงดนัและความถ่ีไดโ้ดยสะดวก นอกจากน้ีถา้วงจรทาํงานท่ีความถ่ีสูง 

องค์ประกอบวงจร เช่น ตวัเหน่ียวนาํ หมอ้แปลง และตวัเก็บประจุท่ีมีขนาดเล็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาํลงัซ่ึง

ทาํงานท่ีความถ่ีสูงจึงมีขนาดเลก็กะทดัรัดและเบา 

 ขอ้เสียของอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัก็มี เช่น วงจรทาํงานแบบไม่เป็นเชิงเส้น ทาํให้ยากแก่การวิเคราะห์และ

ออกแบบแลว้ยงัมีปัญหาความเช่ือถือไดข้องส่ิงประดิษฐ์ท่ีใชเ้ป็นสวิตซ์ ตลอดจนปัญหาอนัเน่ืองมาจากการสวิตซ์ 

ซ่ึงไดแ้ก่ การแทรกสอดทางแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic Interference: EMI) 

 อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัอยูใ่นช่วงของการพฒันาและการแยกตวัออกเป็นสาขาเอกเทศ จึงไดมี้การพฒันาวงจร

อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัจนมีสมรรถนะท่ีดีข้ึนตามลาํดบั ทาํใหส้ามารถขยายขอบเขตการประยกุตใ์หก้วา้งขวางออกไป 
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1.1.5.2   อุปกรณ์สารกึง่ตวันําสําหรับไฟฟ้ากาํลงั 

 

ตารางที่ 1.2  ประเภทของอุปกรณ์วาลว์สาํหรับไฟฟ้ากาํลงัท่ีสาํคญั 

อุปกรณ์ ทิศทาง การทํางานแบบ ON การทํางานแบบ OFF 

ไดโอดกรองกระแสตรง 1 × × 

ไทริสเตอร์ 

(ไทริสเตอร์ 3 ขั้วป้องกนักระแสไหลกลบั

ทิศ) 

1 ๐ × 

GTO   (Gate Turn-off Thyrister) 1 ๐ ๐ 

IGBT  (Insulated Gate Bipolar Transister) 1 ๐ ๐ 

ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ 1 ๐ ๐ 

ไตรแอค 2 ๐ × 

Reverse conducting thyrister 2 ๐ × 

 

(1)    ประเภท 

อุปกรณ์วาลว์สารก่ึงตวันาํท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองแปลงกาํลงัไฟฟ้ามีทั้งไดโอด ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ เฟ็ต 

(FET) เป็นตน้ เราสามารถแบ่งอุปกรณ์เหล่าน้ีตามหนา้ท่ีการทาํงานไดด้งัต่อไปน้ี 

- ทิศทางของกระแส : กระแสไหลไดทิ้ศทางเดียวหรือสองทิศทาง 

- การทาํงานแบบ ON : อุปกรณ์ท่ีเปล่ียนสถานะจาก OFF เป็น ON ไดด้ว้ยสัญญาณควบคุม ขณะท่ีมี

แรงดนับวกจ่ายอยู ่

- การทาํงานแบบ OFF : อุปกรณ์ท่ีเปล่ียนสถานะจาก ON เป็น OFF ไดด้ว้ยสัญญาณควบคุม ขณะท่ีมี

แรงดนัจ่ายอยู ่

(2)   คุณสมบติั 

- ไทริสเตอร์ : โดยทัว่ไปคาํว่าไทริสเตอร์จะหมายถึงไทริสเตอร์ 3 ขั้วสาํหรับป้องกนักระแสไหลกลบั

ทิศ อุปกรณ์น้ีไม่มีการทาํงานแบบ OFF โดยเม่ือเปล่ียนสถานะเป็น ON แลว้แมว้่าจะหยุดป้อนสัญญาณควบคุม 

กระแสกย็งัสามารถไหลผา่นไดต่้อไป การเปล่ียนสถานะเป็น OFF ตอ้งใชว้งจรภายนอกลดกระแสขั้วบวกใหต้ํ่ากว่า

กระแสโฮลด้ิง หรือป้อนแรงดนักลบัขั้วระหวา่งขั้วบวก-ขั้วลบเป็นระยะเวลาหน่ึง 

- GTO : อุปกรณ์น้ีมีการทาํงานแบบ OFF โดยเม่ือใหก้ระแสควบคุมลบจะเปล่ียนสถานะเป็น OFF 

- ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์  IGBT และเพาเวอร์ MOSFET : อุปกรณ์น้ีมีการทาํงานแบบ OFF โดยเม่ือ

หยดุป้อนสญัญาณควบคุมจะเปล่ียนสถานะเป็น OFF แต่หากไดรั้บแรงดนักลบัขั้วแมเ้พียงเลก็นอ้ยจะเสียทนัที ดงันั้น 

หากมีโอกาสท่ีจะไดรั้บแรงดนักลบัขั้วจะใชไ้ดโอดต่ออนุกรมหรือต่อขนานไวด้ว้ย 

- ไตรแอค : กระแสไหลได้สองทิศทาง ไม่แยกขั้ วบวกขั้ วลบ ไม่มีการทํางานแบบ OFF โดยมี      

คุณลกัษณะคลา้ยกบัไทริสเตอร์ 
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 (3) รูปร่างและสญัลกัษณ์ 

            SCR (Silicon Control Rectifier) [Thyristor Devices] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (ก)  สญัลกัษณ์ 

 

                                              (ข)  รูปร่างลกัษณะ 

       

  Bipolar Transistor (BT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   (ก)  จากรูป  a-e  เป็นภาพสญัลกัษณ์ของอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ           (ข)  รูปร่างลกัษณะ 
                        

     รูปที่ 1.39 รูปร่างและสัญลกัษณ์อุปกรณ์สารกึง่ตวันําสําหรับไฟฟ้ากาํลงั 
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 Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

    สญัลกัษณ์      วงจรสมมลูและภาพตดัขวางของอุปกรณ์ IGBT      IGBT – Module และภาพภายในของอุปกรณ์ 
 

 Gate-Turn-Off THYRISTOR (GTO) 

 
    (ก)  สญัลกัษณ์และคุณลกัษณะ 

 

 

     (ข)  รูปร่างลกัษณะ 
 

  รูปที่ 1.40 รูปร่างและสัญลกัษณ์อุปกรณ์สารกึง่ตวันําสําหรับไฟฟ้ากาํลงั (ต่อ) 
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1.1.5  วงจรอเิลค็ทรอนิกส์ 

  (1)  สารก่ึงตวันาํ 

  สารก่ึงตวันาํเป็นสสารท่ีมีอตัราความตา้นทานไฟฟ้าอยู่ระหว่างตวันาํไฟฟ้ากบัฉนวนไฟฟ้า โดยมีอตัรา

ความตา้นทานไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 10-5–104 Ω ตวัอยา่งเช่น ซิลิกอน เยอรมาเนียม เป็นตน้ สารก่ึงตวันาํแบ่งเป็น “สารก่ึง

ตวันาํบริสุทธ์ิ” ซ่ึงแทบไม่มีสารเจือปนใดๆ กบั “สารก่ึงตวันาํไม่บริสุทธ์ิ” ท่ีมีสารอ่ืนเจือปนเล็กนอ้ย สารก่ึงตวันาํ

ไม่บริสุทธ์ิยงัแบ่งออกไดเ้ป็น  “สารก่ึงตวันาํชนิด p” กบั “สารก่ึงตวันาํชนิด n” อีกดว้ย 

(2)  สารก่ึงตวันาํชนิด n 

 สารก่ึงตวันาํชนิด n มีโครงสร้างดงัรูปท่ี 1.41 เป็นสารก่ึงตวันาํบริสุทธ์ิท่ีมีวาเลนซีเท่ากบั 4 เช่น ซิลิกอน 

นาํมาเติมสารเจือปนท่ีมีวาเลนซีเท่ากบั 5 (Donor) เช่น พลวง ฟอสฟอรัส ฯลฯ ลงไปเลก็นอ้ย     ในผลึกของสารน้ีจะ

มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเกินอยู่  1  ตัว ซ่ึงอิเล็กตรอนน้ีจะกลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระสามารถนําไฟฟ้าได ้

อิเลก็ตรอนอิสระและโฮล (Hole) ท่ีทาํหนา้ท่ีถ่ายเทประจุไฟฟ้าน้ี เรียกวา่ พาหะ (Carrier) 

 

 

     
 

รูปที่ 1.41  โครงสร้างสารกึง่ตวันําชนิด n 

 

 (3)  สารก่ึงตวันาํชนิด p 

 สารก่ึงตัวนําชนิด p มีโครงสร้างดังรูปท่ี 1.42 เป็นสารก่ึงตัวนําบริสุทธ์ิท่ีมีวาเลนซีเท่ากับ 4 เช่น           

ซิลิกอน นาํมาเติมสารเจือปนท่ีมีวาเลนซีเท่ากบั 3 (Acceptor) เช่น โบรอน อินเดียม ฯลฯ ลงไปเลก็นอ้ย ในผลึกของ

สารน้ีจะมีวาเลนซ์อิเลก็ตรอนขาดอยู ่1 ตวั ทาํใหเ้กิดโฮล (Hole) ข้ึนตรงจุดนั้น และทาํใหส้ามารถนาํไฟฟ้าได ้

 

     
 

รูปที่ 1.42  โครงสร้างสารกึง่ตวันําชนิด p 

 

 

ฟอสฟอรัส 

มีวาเลนซ์อิเลก็ตรอน 
เกิน 1 ตวั 

อิเลก็ตรอนอิสระ 

 

อินเดียม 
วาเลนซ์ 
อิเลก็ตรอน 

มีวาเลนซ์อิเลก็ตรอน 
ขาด 1 ตวั 

โฮล (hole) 
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 (4)  ไดโอด 

 ไดโอดเป็นอุปกรณ์ (Device) 2 ขั้ว ประกอบดว้ยสารก่ึงตวันาํชนิด p และสารก่ึงตวันาํชนิด n นาํมาต่อกนั

ดงัรูปท่ี 1.43 ไดโอดแบ่งตามโครงสร้างไดเ้ป็น Point-contact diode กบั Junction diode มีหนา้ท่ีการทาํงานเป็น 

Rectifier และ Detection 

 
            

รูปที่ 1.43  โครงสร้างและสัญญลกัษ์ไดโอด 

 

 (5)  ทรานซิสเตอร์ 

 ทรานซิสเตอร์มีโครงสร้างดงัรูปท่ี 1.44  เป็นการนาํสารก่ึงตวันาํชนิด p และสารก่ึงตวันาํชนิด n มา

ประกอบกนั 3 ช้ินแบบ pnp หรือแบบ npn มีหนา้ท่ีการทาํงานในการขยายสัญญาณหรือกาํเนิดสัญญาณสารก่ึงตวันาํ

ทั้งสามช้ินมีช่ือวา่ Base (B), Emitter (E) และ Collector (C) 

 
 

รูปที่ 1.44  โครงสร้างและสัญญลกัษ์ทรานซิสเตอร์ 

 

ตวัอย่าง 1.12   จงเลือกคาํท่ีถกูตอ้งจากตวัเลือกท่ีใหม้า เติมลงในวงเลบ็ 

 เม่ือนาํสารก่ึงตวันาํบริสุทธ์ิท่ีมีวาเลนซีเท่ากบั 4 เช่น ซิลิกอน มาเติมสารเจือปนท่ีมีเวเลนซีเท่ากบั (1) ลงไป

เลก็นอ้ยแลว้ ทฤษฏี Band theory อธิบายว่าท่ีบริเวณใกลก้บั (2) จะเกิด (3) Level ข้ึน และในสาํหรับก่ึงตวันาํชนิด p 

เม่ือเติมสารเจือปนท่ีมีเวเลนซีเท่ากบั (4) ลงไปเลก็นอ้ยแลว้ ท่ีบริเวณใกลก้บั (5) จะเกิด (6) ข้ึน 

(ตวัเลือก) 

  (ก) 3                           (ข) 4                        (ค) 5                        (ง) 6                   

              (จ)  Valence band            (ฉ)  Forbidden band        (ช) Conduction band    (ซ) อิเลก็ตรอน        

              (ฌ) โฮล              (ญ) เยอรมาเนียม              (ฎ) โบรอน             (ฏ)Fermi 

              (ฐ) Donor             (ฑ) Acceptor        (ฒ) วงโคจร 

  

 

ทรานซิสเตอร์แบบ npn 

ทรานซิสเตอร์แบบ pnp 

(Anode)  (Cathode) 
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วธีิทํา : (1)-(ค) (2)-(ช) (3)-(ฐ) (4)-(ก) (5)-(จ) (6)-(ฑ) 

คําอธิบาย  เม่ือคาํนึงถึงโครงสร้างของอิเล็กตรอน อิเลก็ตรอนจะโคจรอยู่รอบนิวเคลียส โดยมีวงโคจรหลายวง ยิ่ง

อิเล็กตรอนอยู่ใกลจุ้ดศูนยก์ลางเท่าใด พนัธะกบัอะตอมก็ยิ่งแข็งแรงข้ึนเท่านั้น วงจรโคจรท่ีมีอิเล็กตรอนอยู่เป็น

จาํนวนมากเรียกว่า Band โดยวงโคจรชั้นนอกสุดและไกลออกไปกว่านั้นแบ่งออกเป็น Valence band, Forbidden 

band และ Conduction band ในสารก่ึงตวันาํชนิด n พาหะจะอยู่ใน Donor level ซ่ึงอยู่ใกลก้บั Conduction band 

ในขณะท่ีในสารก่ึงตวันาํชนิด p พาหะจะอยูใ่น Acceptor level ซ่ึงอยูใ่กล ้Valence band 
 

  1.1.6.1   วงจร Rectifier 

 (1)  Half-wave rectifier 

 เม่ือต่อไดโอดเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัดงัรูปท่ี 1.45 กระแสไฟฟ้าจะมีลกัษณะเป็น Half wave 

 
รูปที่ 1.45 วงจร Half-wave rectifier 

 

 (2)  Full-wave rectifier 

 วงจรดงัรูปท่ี 1.46  จะมีกระไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียวกนัทั้งในช่วงคล่ืนบวกและลบ ไดค้ล่ืนรูป 

 Full wave 

 

 
 

รูปที่ 1.46  วงจร Full-wave rectifier 

 

ตวัอย่าง 1.13 ในวงจร Rectifier ท่ีประกอบดว้ยไดโอดดงัรูปท่ี 1.47 ประกอบดว้ยคาปาซิเตอร์ C และตวัตา้นทาน R 

เม่ือป้อนแรงดนัไฟฟ้ารูปคล่ืนซายน ์เท่ากบั ei ใหท่ี้ขาเขา้แลว้ แรงดนัไฟฟ้า eo ท่ีขาออกจะมีรูปคล่ืนเป็นอยา่งไร 
 

 
 

รูปที่ 1.47 
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วิธีทาํ : ในวงจร Full-wave rectifier ท่ีใช ้Center tap กรณีท่ีภาระไฟฟ้ามีแต่ตวัตา้นทาน R อย่างเดียวนั้น วงจรจะ

กลบัคล่ืนลบจากแหล่งจ่ายไฟใหเ้ป็นบวก ทาํใหไ้ด ้Full-wave rectified wave ดงัรูปท่ี 1.48 (a) แต่เม่ือต่อ C ขนานกบั 

R แลว้ C จะถูกประจุไฟและคายประจุสลบักนัไปมา ทาํใหรู้ปคล่ืนขาออกมีลกัษณะท่ียกส่วนท่ีตํ่าข้ึนมาเหมือนรูป 

(b) 

 

 
รูปที่ 1.48   

 

  1.1.6.2  วงจรขยาย 

 (1)  วิธีต่อลงกราวนดก์บัวงจรขยาย 

 วงจรขยายท่ีใช้ทรานซิสเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ Common emitter, Common base และ 

Common collector ข้ึนอยู่กบัจะใชข้าใดเป็นจุดร่วม หรือจุดต่อลงกราวนด ์ดงัรูปท่ี 1.49 โดยทัว่ไปวงจร Common 

emitter จะนิยมใชก้นัท่ีสุด  ตารางท่ี 1.3 จะแสดงคุณสมบติัของการต่อวงจรแต่ละแบบ 

 อตัราส่วนระหว่างการเปล่ียนแปลงกระแส Collector ΔIC ต่อการเปล่ียนแปลงกระแส base ΔIB หรือ 

(ΔIC/ΔIB) ในวงจร Common emitter เรียกว่า อตัราขยายกระแส Common emitter เขียนแทนดว้ย β และอตัราการ

เปล่ียนแปลงกระแส Collector ต่อกระแส Emitter ในวงจร Common base เรียกว่า อตัราขยายกระแส Common base 

เขียนแทนดว้ย α 
 

 
 Common emitter Common base Common collector 
 

รูปที่ 1.49  วงจรขยายที่ใช้ทรานซิสเตอร์ 
 

ตารางที่ 1.3   คุณสมบัตขิองวธีิการต่อวงจรทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ 

วิธีต่อวงจร 

หัวข้อ 

Common base Common emittor Common collector 

อิมพิแดนซ์ขาเขา้ ตํ่า ปานกลาง สูง 

อิมพิแดนซ์ขาออก สูง ปานกลาง ตํ่า 

Voltage gain ปานกลาง สูง ไม่มี ( ≈ 1) 

Current gain ไม่มี ( ≈ 1) สูง สูง 

Power gain ปานกลาง สูง ตํ่า 

Frequency characteristic ดี ไมดี ดี 

Phase shift แรงดนัขาออก-เขา้ เฟสตรงกนั เฟสกลบักนั เฟสตรงกนั 
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 (2)   Four-terminal constants (h-parameter) 

 h-parameter เป็นค่าคงท่ีเม่ือพิจารณาวงจรทรานซิสเตอร์ 4 ขั้ว โดยมีขั้ว Input จาํนวน 2 ขั้ว และขั้ว 

Output   จาํนวน 2 ขั้ว ประกอบดว้ย อิมพิแดนซ์ขาเขา้เม่ือลดัวงจรขาออก (hi [Ω])   Voltage feedback ratio เม่ือเปิด

วงจรขาเขา้ (hr) อตัราขยายกระแสเม่ือลดัวงจรขาออก (hf) แอดมิแตนซ์ขาออกเม่ือเปิดวงจร ขาเขา้ (ho [S]) และเพ่ิม

ตวัห้อยเพ่ือแสดงวิธีการต่อวงจรแต่ละแบบ ในจาํนวน h-parameter ต่างๆ hr และ ho จะมีค่านอ้ยมากเทียบกบั hi 

และ hf ดงันั้นในหลายกรณีจึงละไม่เขียนไว ้

 รูปท่ี 1.50 แสดงวงจรสมมูลของวงจร Common emitter โดยแสดงดว้ย h-parameter ค่า h-parameter 

ต่างๆ มีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 
รูปที่ 1.50  วงจรสมมูลของวงจร Common emitter 

 

 hie = ΔVBE/ΔIB  ,   hre = ΔVBE/ΔVCE    ,  hfe = ΔIC/ΔIB   ,   hoe = ΔIC/ΔVCE 
 

ทั้งน้ี 

 ΔVBE คือ การเปล่ียนแปลงแรงดนัไฟฟ้าระหวา่ง Base กบั Emitter 

 ΔIB คือ การเปล่ียนแปลงกระแส Base 

 ΔVCE คือ การเปล่ียนแปลงแรงดนัไฟฟ้าระหวา่ง Collector กบั Emitter 

 ΔIC คือ การเปล่ียนแปลงกระแส Collector 

  

ตัวอย่าง 1.14    รูปท่ี 1.51 แสดงวงจรขยายทรานซิสเตอร์ท่ีเรียกว่า Fixed bias circuit ถา้ตวัตา้นทาน RB = 500 Ω, 

RC = 2 kΩ,  RL = 3 kΩ, h-parameter hie = 1.5 kΩ, hfe = 200 แลว้วงจรน้ีจะมี Voltage gain เท่ากบัก่ี [dB] (เดซิเบล) 

(1)40.3    (2)41.5  (3)42.9  (4)43.3  (5)44.1 

 

 
 

รูปที่ 1.51   
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วิธีทาํ : เม่ือมองจากแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบั viคาปาซิเตอร์ C1 และ C2 จะมีความจุไฟฟ้าสถิตสูงมาก (5-100 μF) 

จนถือได้ว่ามีรีแอกแตนซ์น้อยมาก ดังนั้นสําหรับไฟฟ้ากระแสสลับจึงเสมือนกับเป็นการลดัวงจร (ต่อตรง) 

นอกจากนั้น แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง V ก็พิจารณาไดว้่าเป็นการลดัวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั เช่นเดียวกนั ดงันั้น ใน

แง่ของไฟฟ้ากระแสสลบั ตวัตา้นทาน RC และ RL จะเสมือนกบัต่อขนานกนัอยู่  เม่ือพิจารณาเช่นน้ีแลว้จึงไดว้งจร

กระแสสลบัดงัรูปท่ี 1.52 และเม่ือแปลงทรานซิสเตอร์เป็นวงจรสมมลู อยา่งง่ายแลว้ จะไดรู้ปท่ี 1.53 

 จากรูปท่ี 1.53  แรงดนัไฟฟ้าขาเขา้ vi จะเท่ากบั 

 
iebi hiv ⋅=   (1.25) 

 

  
รูปที่ 1.52 รูปที่ 1.53  

 

นอกจากน้ี เม่ือใหค้วามตา้นทานรวมท่ีเกิดจากการขนานความตา้นทาน RC และ RL เท่ากบั RL '  แลว้ 

 Ω=
Ω+Ω
Ω⋅Ω

=
+
⋅

=′ k21
][k3][k2
][k3][k2

RR
RRR

LC

LC
L .  

ดงันั้น แรงดนัขาออก vo ท่ีเกิดจาก ic = hfe·ib  จะเท่ากบั 

 
LL RihRiv bfeco ′⋅⋅=′⋅=    (1.26) 

สามารถคาํนวณอตัราขยายแรงดนัไฟฟ้า Av ไดด้งัต่อไปน้ี 

 เท่า160
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1021200
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Voltage gain มีนิยามดงัต่อไปน้ี และมีหน่วยเป็น [dB] 

 dB14416020A20G 1010 vv .loglog ≈⋅=⋅=  

หมายเหตุ     กรณีท่ีมีวงจรขยายต่อซอ้นกนั 2 ชั้นดงัรูปท่ี 1.54  ระดบัการขยายรวม A0 = A1·A2 และเน่ืองจาก 

 
21021101 A20GA20G log,log ⋅=⋅=  

ดงันั้น Gain รวมจึงเท่ากบั 

 
21

21011021100

GG
A20A20AA20G

+=
⋅+⋅=⋅= ⋅ logloglog  

หรือเท่ากบัผลบวกของ Gain ของแต่ละวงจรรวมกนั 
                    

 
 

รูปที่ 1.54 
 

(วงจรขยาย 2) (วงจรขยาย 1) 
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ตวัอย่าง 1.15  รูปท่ี 1.55 แสดงวงจร Common emitter ท่ีเขียนโดยยอ่สาํหรับกระแสสลบั เม่ือใหแ้รงดนัขาเขา้เท่ากบั 

vi [V]    ใหแ้รงดนัขาออกเท่ากบั vo [V] จะมีอตัราขยายแรงดนั 200 เท่า  ค่าความตา้นทานของภาระไฟฟ้า RL [kΩ] 

ของวงจรน้ีจะมีค่าเท่าใด ทั้งน้ี ใหค่้า h-parameter ของวงจรน้ีเท่ากบั hie = 1 kΩ และอตัราขยายกระแส hfe = 100 

วธีิทํา : เม่ือแทนท่ีทรานซิสเตอร์ดว้ยวงจรสมมลูอยา่งง่าย จะไดรู้ปท่ี 1.56 และคาํนวณหาแรงดนัขาออกและขาเขา้ 

vi และ vo ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

  
รูปที่ 1.55 รูปที่ 1.56 

 

 
iebi hiv ⋅=  

ดงันั้น 

 
ie

i
b h

v
i =   (1.27) 

 
LL RihRiv bfeco ⋅⋅=⋅=   (1.28) 

เม่ือนาํสูตร (1.27) แทนค่าในสูตร (1.28) จะได ้

 

Ω=Ω×=

×
×=⋅=∴

⋅⋅=⋅=

k2102

100
101200

h
h

v
vR

hvRhRiv

3

3

L

LL

fe

ie

i

o

ieifeco /
 

 

  1.1.6.3  วงจรกาํเนิดสัญญาณ 

 วงจรกาํเนิดสัญญาณมีหลายชนิด เช่น กาํเนิดคล่ืนซายน์ กาํเนิดคล่ืนรูปสามเหล่ียมกาํเนิดคล่ืน Pulse 

เป็นตน้   วงจรเหล่าน้ีท่ีจริงแลว้เป็นการประยุกต์วงจรขยาย โดยนาํสัญญาณขาออกส่วนหน่ึงของวงจรขยายมาทาํ 

Positive feedback   กลบัเขา้มาทางขาเขา้ ดงัรูปท่ี 1.57 

 เม่ือใหอ้ตัราขยายของวงจรขยายและวงจร feedback เท่ากบั A (Vo/Vi) และ β (Vf/Vo) แลว้ อตัราขยาย

รวม Ao ของทั้งบลอ็กจะเท่ากบั 

      )A1(AVVA ioo β⋅−== //  

และเม่ือ A·β = 1 จะได ้Ao = ∞ ภายใตเ้ง่ือนไขน้ีวงจรจะสามารถกาํเนิดกระแสสลบัท่ีมีความถ่ีค่าหน่ึงไดโ้ดยไม่

ตอ้งใชส้ญัญาณขาเขา้จากภายนอก 

 วงจรกาํเนิดสัญญาณมีหลายชนิด เช่น วงจร LC วงจร CR วงจรคริสตลั เป็นตน้ รูปท่ี 1.58-1.60 แสดง

วงจรกาํเนิดสญัญาณ Hartley วงจรกาํเนิดสญัญาณ Colpitts และวงจรกาํเนิดสญัญาณ CR phase shift ตามลาํดบัวงจร

กาํเนิดสญัญาณคริสตลั จะมีโครงสร้างวงจรสมมลูกบัวงจรกาํเนิดสญัญาณ LC 
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ความถ่ีของสญัญาณในแต่ละวงจรสามารถคาํนวณไดด้งัต่อไปน้ี 

 วงจรกาํเนิดสญัญาณ Hartley  : LC21f π= /   [Hz] ทั้งน้ี L = L1 + L2 – 2M  [H] 

 วงจรกาํเนิดสญัญาณ Colpitts : LC21f π= /   [Hz]  ทั้งน้ี C = C1·C2/(C1 + C2)  [F] 

 วงจรกาํเนิดสญัญาณ CR phase shift : CR)62(1f π= /
E

A  [Hz] 

  
 

รูปที่ 1.57  Block diagram วงจรกาํเนิดสัญญาณ รูปที่ 1.58  วงจรกาํเนิดสัญญาณ Hartley 
 

 

 

รูปที่ 1.59  วงจรกาํเนิดสัญญาณ Colpitts รูปที่ 1.60 วงจรกาํเนิดสัญญาณ Phase shift 

 

วงจรขยาย A 

วงจร Feedback B 

วงจรขยาย 
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ตัวอย่าง 1.16  การท่ีวงจรในรูปท่ี 1.61 จะทาํงานเป็นวงจรกาํเนิดสัญญาณได้ X, Y, Z จะตอ้งเป็นอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ประเภทใด 

 (ก) X : L1 Y : L2 Z : C 

 (ข) X : L1 Y : C1 Z : L2 

 (ค) X : C Y : L2 Z : L1 

 (ง) X : C1 Y : C2 Z : L 

 (จ) X : L1 Y : L2 Z : L3 
 

 
 

รูปที่ 1.61 
 

ตอบ (ค) 

คาํอธิบาย วงจร (ค) เป็นวงจรกาํเนิดสญัญาณ Hartley นัน่เอง 

 นอกจากน้ี หาก X, Y, Z เท่ากบั X : L         Y : C2 Z : C1 วงจรน้ีจะกลายเป็นวงจรกาํเนิดสัญญาณ 

Colpitts 
 

 
 

รูปที่ 1.62 

 

ตัวอย่าง 1.17   รูป 1.62 แสดงวงจรกาํเนิดสัญญาณ CR พร้อมวงจร Phase shift สมการขอ้ใดต่อไปน้ีอธิบาย       

วงจรน้ีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ทั้งน้ี ให ้Gain ของอุปกรณ์ขยายสัญญาณของวงจรกาํเนิดสัญญาณเท่ากบั G และใหค้วามถ่ีท่ี

กาํเนิดสญัญาณเท่ากบั f 

 (1) )RC2(1f π= /
E

A, G > 29 

 (2)  A CR)62(1f π= /
E

A, G > 29 

 (3) A RC)2(1f π= /
E

A, G > 3 

 (4) A RC)2(1f π= /
E

A, G > 29 

 (5) A CR)62(1f π= /
E

A, G > 3 

ตอบ (3)  
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เม่ือคาํนวณแรงดนัไฟฟ้า V กระแสไฟฟ้า I1 และ I2 ตามรูปท่ี 1.63 จะได ้I1 เท่ากบั 
 

 RVI o1 /=   (1.29) 
 

ดงันั้น แรงดนัไฟฟ้า V จึงแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 
oo V

CRj
11V

Cj
IV 1









ω

+=+
ω

=    (1.30) 

 

และจากสูตร (1.29) สามารถคาํนวณ I2 ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 
oV

CRj
11CjCVjI2 








ω

+ω=ω=    (1.31) 

 

ดงันั้น Vi จึงมีค่าเท่ากบั 
 

 V)IR(IV 21i ++=  
 

จากสมการ (1.29) (1.30) และ (1.31) จะ 
 

 
oi V
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ω
−ω+=    (1.32) 

 

ดงันั้น ω = 1/(CR) (ω = 2πf) และมีเฟสตรงกนั ตามเง่ือนไขน้ี เน่ืองจากค่า Vo/Vi ในวงจร Phase shift จะเท่ากบั 

1/3 ดงันั้น Gain ของอุปกรณ์ขยายสญัญาณอยา่งนอ้ยตอ้งมากกวา่ 3 เท่า 
 

 
 

รูปที่ 1.63 

 

  1.1.6.4  Op-amp 

 เป็นอุปกรณ์ขยายสญัญาณท่ีใชใ้นวงจรประมวลผล เช่น การบวกหรืออินทิเกรตสัญญาณ เป็น IC (วงจร

รวม) ท่ีประกอบดว้ยวงจรขยายทรานซิสเตอร์ ตามรูปท่ี 1.64 Op-amp มีสัญญาณขาเขา้ 2 ขั้ว ไดแ้ก่ Inverting input 

ซ่ึงสญัญาณขาออกจะกลบัเฟส 180° กบัสญัญาณขาเขา้ และ Non-inverting input ซ่ึงสญัญาณขาออกจะมีเฟสตรงกบั

สญัญาณขาเขา้ และมีสญัญาณขาออก 1 ขั้ว 

 รูปท่ี 1.65 แสดงวงจรขยายแบบ Common mode โดยป้อนสัญญาณขาเขา้ท่ีขั้วสัญญาณขาเขา้ตรงเฟส 

อตัราขยาย A แสดงไดด้ว้ยสูตรต่อไปน้ี 
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รูป 1.66 
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รูปที่ 1.64 op-amp รูปที่ 1.65  วงจรขยายแบบ Common mode 

 
 

รูปที่ 1.66 วงจรขยายแบบ Common mode 
 

ตวัอย่าง 1.18   ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นคาํอธิบายเก่ียวกบั Op-amp จงเลือกคาํหรือสูตรท่ีถูกตอ้งจากตวัเลือกท่ีใหม้า เติม

ลงในวงเลบ็ 

 Op-amp ในอุดมคติจะถกูสมมติวา่มีคุณสมบติัพ้ืนฐานดงัต่อไปน้ี 

 1. มี (1) เป็นอนนัต ์

 2. มีอิมพิแดนซ์ขาเขา้เป็น (2) 

 3. มีอิมพิแดนซ์ขาออกเป็นศูนย ์

 4. เม่ือแรงดนัขาเขา้ Vi = 0 แลว้แรงดนัขาออก Vo = 0 

 5. มี Bandwidth สูงมาก 

  เม่ือใช ้Op-amp เช่นน้ีต่อวงจรตามรูปท่ี 1.67 อตัราขยายแรงดนัไฟฟ้า (Vo/Vi) จะเท่ากบั (3) และเม่ือต่อ

วงจรตาม รูปท่ี 1.68   ความสมัพนัธ์ระหวา่ง Vo และ Vi จะแสดงไดต้ามสมการ (4) วงจรน้ีทาํหนา้ท่ีเป็น (5) 

  
รูปที่ 1.67 รูปที่ 1.68 

Inverting input 

Non-inverting input 
Output 

Output Input 

input 
output 
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(ตวัเลือก) 

(ก) วงจร differential          (ข) 
i

f
R
R                                 (ค) อนนัต ์             (ง) ขยายกระแสไฟฟ้า 

(จ)
i

f
R
R

−                              (ฉ) อตัราขยายแรงดนัไฟฟ้า  (ช) ∫−= dtV
R
CV io         (ซ)

dt
dV

RCV i
o −=                         

(ฌ)
f

i
R
R                              (ญ)

f

i
R
R

−                                 (ฎ) ศูนย ์             (ฏ) อตัราขยายกาํลงัไฟฟ้า              

(ฐ)
dt

dV
C
RV i

o ⋅−=                (ฑ)  วงจรอินทิเกรต   (ฒ) ∫−= dtV
RC
1V io  

 

ตอบ (1)–(ฉ)  (2)–(ค)  (3)–(จ)  (4)–(ฒ)        (5)–(ฑ) 

คําอธิบาย ขอ้ (1) และ (2) คุณสมบติัของ Op-amp ในอุดมคติ คือมีอตัราขยายแรงดนัไฟฟ้าเป็นอนนัต ์มีอิมพิแดนซ์

ขาเขา้เป็นอนนัต ์และมีอิมพิแดนซ์ขาออกเป็นศูนย ์หากอตัราขยายเป็นอนนัต ์(ในทางปฏิบติัคือสูงมาก) แลว้ เม่ือทาํ 

Negative feedback จะสามารถทาํหนา้ท่ีเป็นวงจรขยายท่ีมีเสถียรภาพได ้และการท่ีอิมพิแดนซ์ขาเขา้เป็นอนนัต ์

หมายความวา่อุปกรณ์ขยายสญัญาณน้ีจะทาํงานดว้ยแรงดนัไฟฟ้าเท่านั้นโดยไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน กาํลงัไฟฟ้า

ท่ีใชใ้นการทาํงานจึงเท่ากบัศูนย ์และการท่ีอิมพิแดนซ์ขาออกเป็นศูนย ์หมายความว่าไม่ว่าจะนาํไปขบั Load ใดๆ ก็

สามารถรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนดไวไ้ด ้กล่าวคือ สามารถขบั Load ไดไ้ม่จาํกดันัน่เอง 

 ข้อ (3) ในรูปท่ี 1.69  เน่ืองจากอิมพิแดนซ์ขาเข้าของอุปกรณ์ขยายสัญญาณเท่ากับอนันต์ ดังนั้น 

กระแสไฟฟ้าแรงดนั Vi ท่ีไหลผ่าน R i  เขา้มายงัอุปกรณ์ขยายสัญญาณจะไหลผ่าน R f ทั้งหมด ในกรณีน้ีเม่ือให้

ศกัยไ์ฟฟ้าท่ีขั้วลบของ Op-amp เท่ากบั Vs แลว้ 

 
 

  
รูปที่ 1.69 รูปที่ 1.70 
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 นอกจากน้ี ถา้ใหอ้ตัราขยายของ Op-amp เท่ากบั A แลว้ เน่ืองจาก Vo = –AVs ดงันั้น หากนาํ Vs = – Vo/A 

เขา้ไปแทนค่าในสูตรขา้งตน้ จะไดว้า่ 
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 ในท่ีน้ี เน่ืองจาก A เป็นอนนัต ์(ในทางปฏิบติัคือสูงมาก) 
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 ดงันั้น 

 
f

o

i

i
R
V

R
V

−=  

จากขา้งตน้ จะไดว้า่ Vo / Vi = Rf / Ri 

ขอ้ (4) และ (5) จากวงจรในรูป 1.70 เม่ือตั้งสมการเหมือนขอ้ (3) แลว้ 

 )V(VCqi
R

VV
os

si −==
−

,  

ดงันั้น 

 )V(VCqdt
R

VV
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si −==
−

∫  

 

นอกจากน้ี เน่ืองจาก Vs = – Vo/A และ A มีค่าสูงมาก ดงันั้น จะถือวา่ Vs = 0  กไ็ด ้ดงันั้น 

 
o

i CVdt
R
V

−=∫  

 ∫−= dtV
RC
1V io

 

ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของวงจรอินทิเกรต 

 วงจรขยายท่ีต่อขั้วบวกของ Op-amp ลงกราวนด ์และต่อขั้วลบกบั Input เช่นในรูปท่ี 1.69และ 1.70 เรียกว่า 

Inverting amplifier circuit ในกรณีของวงจรเช่นน้ี Vs จะมีค่าเกือบเป็นศูนยอ์ยู่ตลอดเวลา ดงันั้น จึงเปรียบไดก้บัขั้ว

ลบต่อลงกราวนดอ์ยู ่หากนาํมาใชเ้ป็นเทคนิคในการคาํนวณ กจ็ะทาํใหง่้ายข้ึน      ตวัอยา่งเช่นในขอ้ (4) เป็นตน้ 
 

  1.1.7  แรงดนั กระแส กาํลงั และพลงังานในระบบไฟฟ้า   

 จากกฎของโอห์มซ่ึงจะกล่าวถึงความสมัพนัธ์ของค่าทางไฟฟ้า 3 ค่า คือ 

1. แรงดนัไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต ์(Volt) สญัลกัษณ์ V 

2. กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (Ampere) สญัลกัษณ์ A 

3. ความตา้นทานมีหน่วยเป็น โอห์ม (Ohm) สญัลกัษณ์ Ω   

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.71  การหาค่าแรงดนั กระแส และความต้านทานจากกฎของโอห์ม 
 

จากสามเหล่ียมกล ถา้เราตอ้งการหาค่าตวัใด ใหปิ้ดตวัท่ีตอ้งการหากจ็ะไดค่้าของตวัท่ีเราตอ้งการทราบ เช่น  

ตอ้งการหา E (แรงดนัไฟฟ้า) ปิด E ไวก้จ็ะได ้

 E = I . R (V) (I คูณ R มีหน่วยเป็นโวลต ์V) 

หรือ  I = E / R (A) ( E ส่วนหรือหารดว้ย R มีหน่วยเป็นแอมแปร์ A) 

หรือ R = E / I (Ω ) ( E ส่วนหรือหารดว้ย I มีหน่วยเป็นโอห์ม Ω ) 
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โดยกฎของโอห์มไดก้ล่าวถึงค่าความสมัพนัธ์ของค่าทางไฟฟ้า 3 ค่า น้ีไวว้า่ 

1. แรงดันไฟฟ้าขนาดหน่ึงโวลต์ หมายถึงค่าของแรงดนัไฟฟ้าท่ีสามารถดันกระแสไฟฟ้าขนาดหน่ึง

แอมแปร์ให ้ไหลผา่นความตา้นทานหน่ึงโอห์มไปได ้

2. กระแสไฟฟ้าขนาดหน่ึงแอมแปร์ หมายถึงค่าของกระแสไฟฟ้าสามารถดนัใหผ้่านความตา้นทานขนาด

หน่ึงโอห์มไปได ้

3. ความตา้นทานขนาดหน่ึงโอห์มหมายถึงค่าความตา้นทานท่ียอมให้กระแสไฟฟ้าขนาดหน่ึงแอมแปร์ท่ี

ถกูแรงดนัไฟฟ้าท่ีมีค่าหน่ึงโวลตด์นัใหผ้า่นไปได ้

การหาค่ากระแสไฟฟ้า แรงดนั ความตา้นทาน และกาํลงัทางไฟฟ้ามีความสัมพนัธ์กนัการคาํนวณเพ่ือหาค่า

จะตอ้งทราบค่าอยา่งนอ้ย 2 ค่าจึงจะหาค่าท่ีตอ้งการได ้ตวัอย่างเช่น ตอ้งการทราบค่าความตา้นทาน จะตอ้งทราบค่า

แรงดันและกระแส หรือต้องการทราบค่ากาํลงัทางไฟฟ้าจะต้องทราบค่าของแรงดันและกระแสเป็นต้น จาก

ความสมัพนัธ์ดงักล่าวสามารถสรุปเป็นสูตรเพ่ือใชใ้นการหาค่าต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1.72 สูตรที่ใช้ในการหาค่าแรงดัน กระแส ความต้านทานและกาํลงัไฟฟ้า 

 

  1.1.7.1   กาํลงัไฟฟ้า (Electric Power) 

 กาํลงัไฟฟ้า หมายถึง กาํลงัไฟฟ้าท่ีตอ้งการใชไ้ปในการทาํใหเ้กิดเป็นพลงังานรูปต่างๆเช่นพลงังานแสง

สวา่ง  พลงังานความร้อน พลงังานกล เป็นตน้ ในระยะเวลาท่ีจาํกดั โดยกาํลงัไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวตัต(์Watt:W) โดยท่ี

จะมีสูตรในการคาํนวณ กาํลงัไฟฟ้าดงัน้ี 

สูตรท่ี 1     P = E.I        (Watt) 

สูตรท่ี 2     P = I2.R       (Watt) 

สูตรท่ี 3     P = E2 / R    (Watt) 
 

 

  1.1.7.2  พลงังานไฟฟ้า (Electric Energy) 

 หน่วยของพลงังานไฟฟ้าท่ีใชต้ามบา้น จะมีหน่วยเป็น “กิโลวตัต-์ชัว่โมง” (kilo Watt hour) หรือท่ีเรียก

กนัวา่  “ยนิูต” (Unit) ค่าของพลงังานไฟฟ้าจะไดม้าจากผลคูณของกาํลงัไฟฟ้า (Electric Power) ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

กบัจาํนวนระยะเวลาท่ีใช ้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นๆ โดยท่ีหน่วยของระยะเวลาท่ีใชจ้ะมีหน่วยเป็น “ชัว่โมง” (Hour) 
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ดงันั้นอตัราการใช้พลงังานไฟฟ้าเท่ากับ 1 กิโลวตัต์-ชั่วโมง หรือ 1 ยูนิต จะเท่ากบัการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมี

กาํลงัไฟฟ้าขนาด 1,000 วตัต ์ในระยะเวลาทั้งส้ิน 1 ชัว่โมง 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้(kWh)  = กาํลงัไฟฟ้า (kW) X เวลา (h) 

   W  = P  x   t 

เม่ือ  W  = พลงังานไฟฟ้าท่ีใชมี้หน่วยเป็นวตัตวิ์นาที (W-s) 

     หรือกิโลวตัตช์ัว่โมง (kWh) 

  P  = กาํลงัไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวตัต ์(W) 

  t  = เวลามีหน่วยเป็นวินาที (s) หรือชัว่โมง (h) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1.73 เคร่ืองมอืวดักโิลวตัต์-ช่ัวโมงมเิตอร์ 

 

  1.1.8   อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น  
 

 1.1.8.1  ตวัต้านทาน 

            ตวัตา้นทาน คือ อุปกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดหน่ึงท่ีทาํหนา้ท่ีทาํใหเ้กิดความตา้นทานข้ึนมา ค่าความ

ตา้นทานจะมีมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัขบวนการผลิตตวัความทาน หน้าท่ีของตวัความตา้นทานท่ีประกอบร่วมใน

วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ คือ จาํกดัการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร และกาํหนดระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ี

ตอ้งการป้อนเขา้ไปเล้ียงวงจร  ถือไดว้่าตวัตา้นทานเป็นอุปกรณ์ตวัหน่ึงท่ีมีบทบาทสาํคญัในการใชง้านวงจรไฟฟ้า

และอิเลก็ทรอนิกส์มาก 

 ตวัตา้นทานแลว้ แบ่งประเภทได ้2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

ก. แบ่งตามวสัดุท่ีใชส้ร้างตวัตา้นทาน 

ข. แบ่งตามชนิดการใชง้านของตวัตา้นทาน 

 วสัดุท่ีนาํมาผลิตเป็นตวัตา้นทาน ถูกนาํมาจากวสัดุ 2 ประเภท คือ วสัดุประเภทโลหะ (Metallic Type) 

และวสัดุประเภทอโลหะ (Non - Metallic Type) 

 (1)  ตวัตา้นทานประเภทโลหะ 

         โลหะท่ีนาํมาผลิตเป็นตวัตา้นทาน ถูกสร้างข้ึนในรูปเส้นลวด (Wire) หรือแถบลวด (Ribbon) ประเภท

นิโครม (Nichrome)  พนับนแกนเซรามิค และต่อปลายลวดเขา้กบัขาโลหะไวต่้อใชง้าน  ผิวตา้นนอกเคลือบดว้ย

1-51 



 
 

ตอนท่ี 2  บทท่ี  1  ทฤษฏีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 

ฉนวนอีกชั้นหน่ึง สร้างออกมาแบบตวัความตา้นทานคงท่ี และแบบปรับค่าไดส้ร้าง  ตวัตา้นทานประเภทน้ีมกัถูก

เรียกวา่ตวัตา้นทานแบบไวร์วาวด ์(Wire Wound Resister)  

 ขอ้ดีของตวัตา้นทานประเภทน้ี คือ สามารถสร้างใหมี้ค่าทนกาํลงัไฟฟ้า (วตัต)์ ไดสู้งถึงเป็นร้อยๆ วตัต ์

ค่าความตา้นทาน  มีความคงท่ีต่ออุณหภูมิดี มีความคลาดเคล่ือนนอ้ย 

 

 

 

รูปที ่1.74  ตวัต้านทานแบบไวร์วาวด์ประเภททนกาํลงัวตัต์สูง 
 

           ผลิตตวัตา้นทานอีกชนิดหน่ึง คือ  ตวัตา้นทานแบบฟิลม์โลหะ (Metal Film Resister) เป็นตวัตา้นทานท่ี

นิยมใชก้นั เพราะมีค่าความผิดพลาดตํ่ากวา่ 1% จนถึง 0.1% โครงสร้างของตวัตา้นทานประเภทน้ีประกอบดว้ยแกน

กลมเลก็ๆ ท่ีทาํจากเซรามิค เคลือบดว้ยโลหะออกไซดบ์นผิวของแกนเซรามิค  โดยการเคลือบในสุญญากาศ โลหะท่ี

ใชเ้คลือบเป็นพวกโครเมียมหรือนิกเกิล การเคลือบบนแกนเซรามิคจะเป็นแบบพนัรอบแกนเซรามิคแบบต่อเน่ือง

จากปลายขาขา้งหน่ึงไปยงัปลายขาอีกขา้งหน่ึง  

 ขอ้ดีของความตา้นทานแบบฟิลม์โลหะ คือ มีความตา้นทานท่ีผิดพลาดตํ่ามาก เพราะใชแ้สงเลเซอร์เจาะ

ตดัเอาโลหะส่วนเกินออก แต่มีราคาแพง 

 

 

 

 
 

รูปที ่1.75   ตวัต้านทานแบบฟิล์มโลหะ 
 

 (2) ตวัตา้นทานประเภทอโลหะ 

         อโลหะท่ีนาํมาใชผ้ลิตตวัตา้นทานมีดว้ยกนัหลายชนิด ตัวตา้นทานประเภทน้ี ไดแ้ก่ แบบคาร์บอน 

(Carbon) แบบคาร์บอนฟิลม์ (Carbon Film) และแบบฟิลม์บาง (Thin Film) 

 1) ตวัตา้นทานแบบคาร์บอน    ผลิตโดยการใชผ้งคาร์บอน หรือ ผงกราไฟต ์มาอดัรวมกบัสารซิลิกา้และ

กาว แลว้อดัแน่นเป็นแท่งทรงกลม มีขาตวันาํต่อเช่ือมท่ีปลายทั้งสองขา้ง และนาํไปจุ่มใน สารอีพอ็กซ่ี หรือหุม้ดว้ย

ฉนวน ตวัตา้นทานตวัเลก็จะมีค่าทนกาํลงัไฟฟ้าตํ่า ตวัใหญ่จะมีค่าทนกาํลงัไฟฟ้าสูง 

 ขอ้เสียของตวัตา้นทานแบบคาร์บอน คือ มีความผิดพลาดสูง และไม่สามารถนาํไปใชง้านกบัความถ่ีสูง

ได ้เพราะจะเกิดสญัญาณรบกวน อุณหภูมิกมี็ผลกบัความตา้นทานแบบน้ี 

 

 

 

 

รูปที ่1.76  ตวัต้านทานแบบคาร์บอน 
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ตอนท่ี 2  บทท่ี  1  ทฤษฏีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 

 2) ตวัตา้นทานแบบฟิลม์คาร์บอน  ผลิตโดยใชผ้งคาร์บอนผสมกบัผงซิลิกา้เคลือบหุม้แกนเซรามิคแบบ

กลมชนิดเลก็ เช่ือมต่อขาตวัตา้นทานทั้งสองขา้งและหุม้ฉนวนปิดทบัอีกชั้น คุณสมบติัของตวัตา้นทานแบบน้ีคลา้ย

กบัแบบคาร์บอน 

 

 

 

 

รูปที ่1.77  ตวัต้านทานแบบฟิล์มคาร์บอน 

  3) ตวัตา้นทานแบบฟิลม์บางมีลกัษณะการผลิตคลา้ยกบัแบบฟิลม์คาร์บอนใชเ้ทคโนโลยีเขา้ช่วยสร้าง

ข้ึนไดห้ลายตวัในโครงสร้างเดียวกนั ต่อเช่ือมขาออกมาภายนอกในรูปของไอซี อาจเป็นแบบตวัตะขาบ หรือแบบตั้ง 

นิยมนาํไปใชง้านในเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้มยัใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ดาวเทียม เคร่ืองบิน ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่1.78  รูปร่างและสัญลกัษณ์ตวัต้านทานแบบฟิล์มบาง 
 

  1.1.8.2  ตวัเกบ็ประจุ   (Capacitor) 

 ตัวเก็บประจุ(Capacitor) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บประจุ(Charge) และสามารถคายประจุ

(Discharge)ได ้ นิยมนาํมาประกอบในวงจรทางดา้นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป ตวัอย่างเช่นวงจรกรองกระแส  ( 

Filter )  วงจรผ่านสัญญาณ ( By-pass )  วงจรสตาร์ทเตอร์ (Starter) วงจรถ่ายทอดสัญญาณ (Coupling)ฯลฯ เป็นตน้ 

ตวัเกบ็ประจุแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ แบบค่าคงท่ี   แบบเปล่ียนแปลงค่าไดแ้ละแบบเลือกค่าได ้ตวัเก็บประจุเรียกอีก

อยา่งหน่ึงวา่คอนเดนเซอร์หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ตวัซี ( C ) หน่วยของตวัเกบ็ประจุคือ ฟารัด (Farad) 

 ตวัเกบ็ประจุ(Capacitor) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเกบ็ประจุ (Charge) และสามารถคายประจุ (Discharge) 

ไดโ้ดยนาํสารตวันาํ 2 ช้ินมาวางในลกัษณะขนานใกล ้ๆ กนั แต่ไม่ไดต่้อถึงกนั ระหว่างตวันาํทั้งสองจะถูกกั้นดว้ย

ฉนวนท่ีเรียกว่าไดอีเลก็ตริก (Dielectric) ซ่ึงไดอิเลก็ตริกน้ีอาจจะเป็นอากาศ ไมกา้ พลาสติก เซรามิคหรือสารท่ีมี

สภาพคลา้ยฉนวนอ่ืน ๆ เป็นตน้ โครงสร้างและสญัลกัษณ์ของ  ตวัเกบ็ประจุแสดงดงัรูปท่ี 1.79 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.79  รูปร่างโครงสร้างและสัญลกัษณ์ของตวัเกบ็ประจุ 
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   (1)   ชนิดของตวัเกบ็ประจุ 

 ตวัเกบ็ประจุแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิดดว้ยกนัคือ 

1. ตวัเกบ็ประจุแบบค่าคงท่ี (Fixed Capacitor) 

2. ตวัเกบ็ประจุแบบปรับค่าได ้(Variable Capacitor) 

3. ตวัเกบ็ประจุแบบเลือกค่าได ้(Select Capacitor) 

ตวัเก็บประจุแบบค่าคงท่ี(Fixed Capacitor) คือตวัเก็บประจุท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงค่าได ้  โดยปกติ

จะมีรูปลกัษณะเป็นวงกลม หรือเป็นทรงกระบอก ซ่ึงมกัแสดงค่าท่ีตวัเก็บประจุ เช่น 5 พิโกฟารัด (pF)   10            

ไมโครฟารัด (µF)     

การเรียกช่ือตวัเกบ็ประจุแบบค่าคงท่ีน้ี  จะเรียกช่ือตามไดอิเลก็ตริกท่ีใช ้เช่น ตวัเกบ็ประจุชนิดอิเลก็โตร

ไลติก ชนิดเซรามิค ชนิดไมกา้ เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่1.80 ตวัเกบ็ประจุแบบค่าคงที่ 
 

 ตวัเก็บประจุแบบปรับค่าได(้Variable Capacitor) ค่าการเก็บประจุจะเปล่ียนแปลงไปตามการเคล่ือนท่ี

ของแกนหมุน  ไดอิเลก็ตริกท่ีใชมี้หลายชนิดดว้ยกนัคือ อากาศ ไมกา้ เซรามิค และพลาสติก เป็นตน้ 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1.81 ตวัเกบ็ประจุแบบปรับค่าได้ 
 

 ตวัเกบ็ประจุแบบเลือกค่าได(้Selected  Capacitor) คือตวัเก็บประจุในตวัถงัเดียว แต่มีค่าใหเ้ลือกใชง้าน

มากกวา่หน่ึงค่า ดงัแสดงในรูปท่ี 1.82 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.82  รูปร่างของตวัเกบ็ประจุแบบเลอืกค่าได้ 
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 (2)  หน่วยความจุ 

 ค่าความจุของตวัเก็บประจุหมายถึงความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็น ฟารัด(Farad)  

เขียนแทนดว้ยอกัษรภาษาองักฤษตวัเอฟ (F) ตวัเกบ็ประจุท่ีมีความสามารถในการเก็บประจุได ้1 ฟารัด หมายถึง เม่ือ

ป้อนแรงดนัจาํนวน 1 โวลต ์ จ่ายกระแส 1 แอมแปร์ ในเวลา 1 วินาที ใหก้บัแผ่นเพลททั้งสอง สามารถเก็บประจุ

ไฟฟ้าได ้1 คูลอมบ ์

 1 ฟารัด(F)               เท่ากบั  1,000,000 ไมโครฟารัด(µF) 

 1 ไมโครฟารัด(µF)            เท่ากบั         1,000 นาโนฟารัด(nF) 

 1 นาโนฟารัด(nF)               เท่ากบั         1,000  พิโกฟารัด(pF) 

 จากความสัมพนัธ์ของค่าการเก็บประจุ ประจุไฟฟ้าและแรงดนั สามารถเขียนเป็นสูตรความสัมพนัธ์ได้

ดงัน้ีคือ 

  =
Q

C
V

 

     

    เม่ือ   C คือ ค่าการเกบ็ประจุมีหน่วยเป็นฟารัด (F) 

 Q คือ ประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นคูลอมบ(์C) 

 V คือ แรงดนัไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต ์(V) 
 

 1.1.8.3  ตวัเหน่ียวนํา (Inductor) 

 ตวัเหน่ียวนาํหรืออินดกัเตอร์ (Inductor) เป็นอุปกรณ์อีกตวัหน่ึงท่ีมีบทบาทในการทาํงานและการใชง้าน

ทางดา้นไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์   ตวัเหน่ียวนาํสร้างข้ึนมาจากเส้นลวดตวันาํพนัข้ึนมาเป็นขดลวด หรือ คอยล ์

(Coil) หรือชุดของขดลวด   การทาํงานและการใช้งานของตวัเหน่ียวนาํจะเก่ียวขอ้งกบัสนามแม่เหล็ก เม่ือตวั

เหน่ียวนําถูกจ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าให้ตัวเหน่ียวนํานั้ นเกิดสนามแม่เหล็กข้ึนทันที ถ้างดจ่าย

แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าใหต้วัเหน่ียวนาํ สนามแม่เหลก็ท่ีเกิดข้ึนเกิดการยุบตวั     ตดัผ่านขดลวดเหน่ียวนาํอีก

คร้ังจะได ้แรงดนัไฟฟ้าออกมาจากตวัเหน่ียวนาํ ประโยชน์ดงักล่าวน้ีเองทาํให ้ ตวัเหน่ียวนาํถูกนาํไปใชง้านอย่าง

กวา้งขวาง   

  (1)  ชนิดของตวัเหน่ียวนาํ 

ชนิดของตวัเหน่ียวนาํสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภทคือ 

 1)  ตวัเหน่ียวนาํแบบค่าคงท่ี (Fixed Inductors) คือตวัเหน่ียวนาํท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงค่าได ้โดย

ปกติตวัเหน่ียวนาํประเภทน้ีทาํมาจากขดลวดทองแดง แกนท่ีใช้พนัขดลวดจะมีปลายลวดยื่นออกมาทั้งสองขา้ง 

รูปร่างโดยทัว่ไปจะเป็นแกนยาว   แบบทรงกระบอกมีช่ือเรียกแตกต่าง กนัเช่น โซลินอยด ์เซอร์เฟสเมาส์ โช๊ค ทอร์

รอยด ์และแบบแถบสี ฯลฯ เป็นตน้ 

 

 

 

 

รูปที่ 1.83  ตวัเหน่ียวนําแบบค่าคงที่ 
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 2)  ตวัเหน่ียวนาํแบบปรับค่าได ้ (Variable Inductors) นิยมใชใ้นเคร่ืองรับวิทยุ ค่าการเหน่ียวนาํจะ

เปล่ียนแปลงไปตามการเคล่ือนท่ีของแกนหมุนท่ีสามารถปรับสกรูเล่ือนตาํแหน่งของขดลวดให้เขา้หรือออกเพ่ือ

เปล่ียนค่าของความเหน่ียวนาํ   ถา้แกนเคล่ือนท่ีออกมานอกสุดค่าความเหน่ียวนาํจะมีค่าตํ่า แต่ถา้หมุนสกรูใหแ้กน

เคล่ือนท่ีเขา้ไปในขดลวดมากจะทาํใหค่้าความเหน่ียวนาํมากข้ึนตามไปดว้ย ในการปรับควรใชเ้คร่ืองมือท่ีทาํดว้ย

พลาสติกหรืออุปกรณ์จาํพวกท่ีไม่ใช่โลหะ เน่ืองจากวสัดุท่ีทาํมาจากโลหะจะไปรบกวนการเกิดสนามแม่เหลก็ และ

มีผลต่อค่าความความเหน่ียวนาํได ้

 

 

 

รูปที ่1.84 ตวัเหน่ียวนําแบบปรับค่าได้ 
 

(2) หน่วยของค่าความเหน่ียวนาํ 

ค่าความเหน่ียวนาํ มีหน่วยเป็นเฮนร่ี (Henry) โดยใชต้วัย่อ “H” หน่วยเฮนร่ี  โดยค่า    ความเหน่ียวนาํ 1 

เฮนร่ี คือ ค่าท่ีกระแสไฟฟ้าไหลเขา้ไปในขดลวดตวันาํเปล่ียนแปลง 1 แอมแปร์ ต่อ 1 วินาที ทาํใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้า

เหน่ียวนาํตา้นกลบั (Counter Electro Motive Force) 1 โวลต์  

 

1.2 ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าในอาคาร/โรงงาน  (How to energy is used in building/Factory)          

การก่อสร้างอาคารทุกหลงัจะตอ้งทาํตามพระราชบญัญติัและกฎขอ้บงัคบัของการก่อสร้างระดบัชาติและระดบั

ทอ้งถ่ิน กฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ีมีไวเ้พ่ือใหข้ณะการก่อสร้างอาคารมีความปลอดภยัต่อคนงานก่อสร้าง และผูส้ญัจรไป

มาและหลงัจากสร้างเสร็จตอ้งใหค้วามปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคาร เน่ืองจากการป้องกนัไฟไหมเ้ป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก 

 สาํหรับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้านั้น มีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดอยูม่ากมาย เช่น 

1. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทยของ ว.ส.ท 

2. มาตรฐาน NEC 

3. มาตรฐาน IEC 

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทยของ ว.ส.ท ส่วนมากจะแปลและ เรียบเรียงจาก National 

Electrical Code (NEC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และในขณะน้ีมีอีกมาตรฐานหน่ึงซ่ึงผูอ้อกแบบและติดตั้งระบบ

ไฟฟ้าควรจะตอ้งหาไวแ้ละศึกษา เน่ืองจากคาดว่าจะเป็นมาตรฐานสากลในอนาคต นั้นคือ มาตรฐาน IEC 60364 

“Electrical Installation of Building” สาํหรับ NEC นั้นเขียนไดค้รอบคลุมมากทาํใหอ่้านทาํความเขา้ใจไดย้าก จึงตอ้ง

มีหนงัสือคู่มือ คือ NEC Handbook หนงัสือคู่มือน้ี จะอธิบายกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของ NEC อย่างละเอียด และมีการ

ยกตวัอยา่งและรูปประกอบดว้ย ขอ้แนะนาํของ NEC จะเป็นความตอ้งการขั้นตํ่า (Minimum Requirements) วิศวกร

ผูอ้อกแบบจะตอ้งพิจารณาสภาพท่ีแทจ้ริงของแต่ละงาน และออกแบบระบบไฟฟ้าตามความตอ้งการนั้น 
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  1.2.1   การใช้ไฟฟ้าในอาคาร 

 โดยทัว่ไปค่าใชจ่้ายในการใชพ้ลงังานในอาคารมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ

ของอาคาร   ทั้งหมด ซ่ึงถึงแมว้่าจะไม่มากเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าจาํนอง ค่าภาษี 

และค่าบุคลากรแต่เราสามารถลดค่าใชจ่้ายพลงังานไดโ้ดยการประหยดัพลงังาน ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มกัจะเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ียากจะควบคุม นอกจากน้ีการประหยดัพลงังานซ่ึงเป็นการใชอุ้ปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยยืดอายุ

การใชง้านของอุปกรณ์ ดงันั้นค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์กจ็ะลดลงดว้ย 

 

ค่าใช้จ่าย
อื�นๆ , 80%

ค่าใช้จ่าย
พลังงาน , 

10%

ค่าใช้จ่าย
บํารุงรักษา

 , 10%

 
ท่ีมา : กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใชจ่้ายพลงังานสาํหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

                           ศูนยอ์นุรักษพ์ลงังานแห่งประเทศไทย, 2544 

รูปที่ 1.85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการของอาคาร 
   

รูปท่ี 1.85  สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการของอาคารอาคารแต่ละประเภทจะใชไ้ฟฟ้ามากกว่าความ

ร้อน  โดยใชใ้นระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบป้ัมนํ้ า ลิฟต์ บนัไดเล่ือน อุปกรณ์สํานกังาน และ

อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ 
 

ตารางที่ 1.4   สัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าและความร้อนในอาคารประเภทต่างๆ 

ประเภทของอาคาร ไฟฟ้า (%) ความร้อน (%) 

สาํนกังาน 

ศูนยก์ารคา้ 

สถานศึกษา 

โรงแรม 

โรงพยาบาล 

100 

100 

100 

75 

80 

- 

- 

- 

25 

20 

ท่ีมา : กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใชจ่้ายพลงังานสาํหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

                           ศูนยอ์นุรักษพ์ลงังานแห่งประเทศไทย, 2544 
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สัดส่วนการใชพ้ลงังานของระบบต่างๆ นั้นจะแตกต่างกนัในแต่ละประเภทของอาคาร ดงัแสดงในตาราง  

ท่ี 1.4   ระบบปรับอากาศและแสงสวา่งมีสดัส่วนในการใชไ้ฟฟ้ามาก โดยมีสดัส่วนรวมกนัสูงถึงร้อยละ 80  ของการ

ใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 15-20 จะถูกใชใ้นระบบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ป๊ัมนํ้า ลิฟต ์บนัไดเล่ือน ตูแ้ช่

เยน็ อุปกรณ์สํานกังานเป็นตน้ ส่วนพลงังานความร้อน จะถูกใชส้ําหรับหุงตม้ ผลิตไอนํ้ า นํ้ าร้อนเพ่ือการซักลา้ง    

รีดผา้ และอบน่ึงฆ่าเช้ือโรคของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือแพทยใ์นโรงพยาบาล 
 

ตารางที่  1.5  สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ในอาคารประเภทต่างๆ แบ่งตามระบบต่างๆ 

ประเภทของ

อาคาร 

ปรับอากาศ (%) แสงสว่าง (%) อืน่ๆ (%) 

สาํนกังาน 

ศูนยก์ารคา้ 

สถานศึกษา 

โรงแรม 

โรงพยาบาล 

55 

62 

38 

65 

55 

30 

23 

40 

18 

25 

15 

15 

22 

17 

20 

ท่ีมา : กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใชจ่้ายพลงังานสาํหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

ศูนยอ์นุรักษพ์ลงังานแห่งประเทศไทย, 2544 

   

  1.2.2  การใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

 การใช้พลงังานในโรงงานมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามประเภทของอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมถูกแบ่ง

ออกเป็น 9 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. อาหารและเคร่ืองด่ืม 

2. ส่ิงทอ 

3. ไม ้

4. กระดาษ 

5. เคมี 

6. อโลหะ 

7. โลหะขั้นพ้ืนฐาน 

8. ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

9. อ่ืนๆ (เคร่ืองประดบั , อุปกรณ์กีฬา เป็นตน้) 

ปริมาณการใช้พลังงานโดยภาพรวมของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท แสดงดังรูปด้านล่าง โดยท่ี

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีการใช้พลังงานมากท่ีสุด และเป็นพลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ 

อุตสาหกรรมอโลหะมีการใชพ้ลงังานมากเป็นอนัดบัสอง แต่ถา้ไม่รวมพลงังานหมุนเวียน อโลหะเป็นประเภท

อุตสาหกรรมท่ีใชพ้ลงังานมากสุด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชถ่้านหินในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต ์
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ๆ
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รูปที่ 1.86  ปริมาณการใช้พลงังานของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 

  

ตารางที่ 1.6 แสดงสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ แบ่งตามการใช้พลังงาน 

                    ความร้อนและไฟฟ้า 

อุตสาหกรรม ความร้อน (%) ไฟฟ้า (%) 

อาหาร 

ส่ิงทอ 

ไม ้

กระดาษ 

เคมี 

อโลหะ 

โลหะพ้ืนฐาน 

ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

อ่ืนๆ 

92 

31 

94 

78 

96 

95 

35 

5 

50 

8 

69 

6 

22 

4 

5 

65 

95 

50 

            ท่ีมา: Report on possibility for the energy conservation model projects in Thailand,ECCT,1999 

 

การใชพ้ลงังานในโรงงานจะอยู่ในรูปพลงังานความร้อนและไฟฟ้า สัดส่วนของการใชพ้ลงังานความร้อน

และไฟฟ้าข้ึนอยูก่บัประเภทของอุตสาหกรรม 

 จากตารางท่ี 1.6 จะเห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะใชพ้ลงังานความร้อนเป็นส่วนใหญ่  แต่อย่างไรก็ตาม

ควรใหค้วามสาํคญักบัพลงังานไฟฟ้าเช่นกนัเน่ืองจากพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานท่ีมีราคาแพงท่ีสุด ดงัแสดงไดด้งัรูป

ท่ี 1.87 ดา้นล่าง ซ่ึงอุตสาหกรรมส่ิงทอและโลหะมีปริมาณการใชพ้ลงังานรวมไม่มาก   แต่อุตสาหกรรมเหล่าน้ีใช้

พลงังานไฟฟ้ามากกวา่พลงังานความร้อน ทาํใหมี้ค่าใชจ่้าย พลงังานสูง 
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0 20 40 60 80 100

อื�นๆ

โลหะ

เคมี

ไม้

อาหาร

พลังงานรวม

ค่าพลังงาน

 
รูปที ่1.87  ค่าใช้จ่ายพลงังานของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 

 

1.3 โครงสร้างค่าไฟฟ้า ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลติ ( Ft )   

         ( Electric tariff , Power Factor , Fuel Cost Adjustment Factor )  

1.3.1  โครงสร้างค่าไฟฟ้า   

ค่าไฟฟ้า ถือวา่เป็นตน้ทุนสาํคญัท่ีสุดในการประกอบกิจการโรงแรม การลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าลง จึง

เป็นการเพ่ิมกาํไรโดยตรงในการประกอบการ ดงันั้นก่อนท่ีจะวางแผนอนุรักษพ์ลงังานดา้นอ่ืนในโรงแรม ผูบ้ริหาร

หรือผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานควรวางแผนจดัการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าใน โรงแรมก่อน เน่ืองจากการจัดการ

อนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า จะนาํไปสู่การ วางแผนและควบคุมการใช้ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าใหน้อ้ยท่ีสุด และก่อนท่ีจะทาํการวางแผนจดัการอนุรักษพ์ลงังาน

ไฟฟ้า ควรจะทาํความเขา้ใจหลกัการคิดคาํนวณค่าไฟฟ้า ดงัน้ี  

  1.3.1.1  ประเภทของอตัราค่าไฟฟ้า 

ปัจจุบนัอตัราค่าไฟฟ้าโดยทัว่ไป แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ตามขนาดของการใชไ้ฟฟ้าไดแ้ก่  

1) บา้นอยูอ่าศยั 

2) กิจการขนาดเลก็ 

3) กิจการขนาดกลาง 

4) กิจการขนาดใหญ่ 

5) กิจการเฉพาะอยา่ง 

6) ส่วนราชการและองคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไร 

7) สูบนํ้าเพ่ือการเกษตร  

 

 ประเภทที ่3 : กจิการขนาดกลาง 

  กิจการขนาดกลางคือกิจการท่ีมีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียใน 15 นาทีท่ีสูงสุดตั้งแต่ 30 ถึง 999 

กิโลวตัต ์และมีปริมาณการใชพ้ลงังานงานไฟฟ้าเฉล่ีย 3 เดือน ไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเคร่ืองวดั

หน่วยไฟฟ้าเคร่ืองเดียว 
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อตัราค่าไฟฟ้าปกต ิ

5ประเภท    
5ค่าความต้องการกาํลงัไฟฟ้า5 

5บาท/กโิลวัตต์ 

5ค่าพลงังานไฟฟ้า5 

5บาท/หน่วย 

  3.1.1 แรงดนั 69 กิโลโวลทข้ึ์นไป 175.70 2.6506 

  3.1.2 แรงดนั 22-33 กิโลโวลท ์ 196.26 2.6880 

  3.1.3 แรงดนัตํ่ากวา่ 22 กิโลโวลท ์ 221.50 2.7160 

    

อตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้   (Time of Use Tariff: TOU Tariff) 

 

ประเภท 
5ค่าความต้องการกาํลงัไฟฟ้า5 

5บาท/กโิลวัตต์ 

5ค่าพลงังานไฟฟ้า5 

5บาท/หน่วย 
5ค่าบริการ5 

5บาท/เดอืน 

1* 1* 2* 

  3.2.1 แรงดนั 69 กิโลโวลท ์ 74.14 3.5982 2.1572 312.24 

  3.2.2 แรงดนั 22-33 กิโลโวลท ์ 132.93 3.6796 2.1760 312.24 

  3.2.3 แรงดนัตํ่ากวา่ 22 กิโลโวลท ์ 210.00 3.8254 2.2092 312.24 

1*  On Peak :  เวลา 09.00 – 22.00 น.    วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 

2*  Off Peak :  เวลา 22.00 – 09.00 น.    วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 

 :  เวลา 00.00 – 24.00 น.    วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์และ 

     วนัหยดุราชการตามปกติ (ไม่รวมวนัหยดุชดเชย) 

อตัราขั้นตํา่ : ค่าไฟฟ้าตํ่าสุดตอ้งไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ของค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือน ท่ีผา่นมา

ส้ินสุดในเดือนปัจจุบนั 

หมายเหตุ  

1. กรณีติดตั้งเคร่ืองวดัไฟฟ้าทางดา้นแรงตํ่าของหมอ้แปลงซ่ึงเป็นสมบติัของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ใหค้าํนวณกิโลวตัต ์

และหน่วยคิดเงินเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 2 เพ่ือครอบคลุมการสูญเสียในหมอ้แปลงไฟฟ้าซ่ึงมิไดว้ดัรวมไวด้ว้ย 

2. ประเภทท่ี 3.2 กาํหนดเป็นอตัราสําหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ี 3 เป็นคร้ังแรก ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจาํเดือน 

ตุลาคม 2543 

3. ประเภทท่ี 3.2 เป็นอตัราเลือกสาํหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายเดิม เม่ือใชแ้ลว้จะกลบัไปใชอ้ตัราประเภทท่ี 3.1 ไม่ได ้

ทั้งน้ี ผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะตอ้งชาํระค่าเคร่ืองวดั TOU และหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาํหนด 

4. เดือนใดความตอ้งการพลงัไฟฟ้าไม่ถึง 30 กิโลวตัต์ ค่าไฟฟ้ายงัคงคาํนวณตามอตัราดงักล่าว หากความ

ตอ้งการพลงัไฟฟ้าไม่ถึง 30 กิโลวตัต์ ติดต่อกนัเป็นเวลา 12 เดือน และในเดือนถดัไปก็ยงัไม่ถึง 30 กิโลวตัตอี์ก ให้

เปล่ียนประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้าเป็นประเภทท่ี 2.1   

 

 ประเภทที ่4: กจิการขนาดใหญ่ 

 กิจการขนาดใหญ่คือกิจการท่ีมีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียใน 15 นาทีท่ีสูงสุด ตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัต์

ข้ึนไป หรือมีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ีย 3 เดือน เกินกวา่ 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเคร่ืองวดัหน่วย

ไฟฟ้าเคร่ืองเดียว 
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อตัราตามช่วงเวลาของวนั (Time of Day Tariff: TOD Tariff) 

  ประเภท 

5ค่าความต้องการกาํลงัไฟฟ้า5 

5บาท/กโิลวัตต์ 

5ค่าพลงังานไฟฟ้า5 

5บาท/หน่วย 

1* 2*   3*     

4.1.1 แรงดนั 69 กิโลโวลตข้ึ์นไป    224.30     29.91   0 2.6506 

4.1.2 แรงดนั 22-33 กิโลโวลต ์   285.05     58.88   0 2.6880 

4.1.3 แรงดนัตํ่ากวา่ 22 กิโลโวลต ์   332.71     68.22   0 2.7160 

1*  On Peak :   เวลา 18.30-21.30 น. ของทุกวนั 

      2*  Partial Peak :   เวลา 08.00-18.30 น. ของทุกวนั 

    คิดค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าเฉพาะส่วนท่ีเกินจากช่วง On Peak 

3*  Off Peak :  เวลา 21.30-08.00 น. ของทุกวนั   ไม่คิดค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า 

อตัราตามช่วงเวลาของการใช้   (Time of Use Tariff: TOU Tariff) 

 

    ประเภท 
5ค่าความต้องการกาํลงัไฟฟ้า5 

5บาท/กโิลวัตต์ 

5ค่าพลงังานไฟฟ้า 

5บาท/หน่วย 
5ค่าบริการ5 

5บาท/เดอืน 

1* 1* 2* 

4.2.1 แรงดนั 69 กิโลโวลต ์ 74.14 3.5982 2.1572 312.24 

4.2.2 แรงดนั 22-33 กิโลโวลต ์ 132.93 3.6796 2.1760 312.24 

4.2.3 แรงดนัตํ่ากวา่ 22 กิโลโวลต ์ 210.00 3.8254 2.2092 312.24 

1*  On Peak :  เวลา 09.00 - 22.00 น.    วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 

2*  Off Peak :  เวลา 22.00 - 09.00 น.    วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 

 :  เวลา 00.00 - 24.00 น.    วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์และ 

     วนัหยดุราชการตามปกติ (ไม่รวมวนัหยดุชดเชย) 

อตัราขั้นตํา่ : ค่าไฟฟ้าตํ่าสุดตอ้งไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ของค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือน ท่ีผา่นมา

ส้ินสุดในเดือนปัจจุบนั 

หมายเหตุ  

1. ประเภทท่ี 4.2 กาํหนดเป็นอตัราสาํหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหม่ หรือผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายเดิมท่ีเคยใช ้TOU แลว้ 

2. ประเภทท่ี 4.2 เป็นอตัราเลือกสาํหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายเดิมประเภทท่ี 4.1 เม่ือใชแ้ลว้จะกลบัไปใชอ้ตัรา

ประเภทท่ี 4.1 ไม่ได ้ทั้งน้ี ผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะตอ้งชาระค่าเคร่ืองวดั TOU และหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคกาํหนด 

3. เดือนใดความตอ้งการพลงัไฟฟ้าไม่ถึง 1,000 กิโลวตัต ์หรือการใชไ้ฟฟ้าไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน ค่า

ไฟฟ้ายงัคงคานวณตามอตัราดงักล่าว หากความตอ้งการพลงัไฟฟ้าไม่ถึง 30 กิโลวตัต ์ติดต่อกนัเป็นเวลา 12 เดือน 

และในเดือนถดัไปยงัไม่ถึง 30 กิโลวตัตอี์ก ใหเ้ปล่ียนประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้าเป็นประเภทท่ี 2.1  
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  1.3.2   ตวัอย่างใบแจ้งหนีค่้าไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.88  ตวัอย่างค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
 

 1.3.2.1  ส่วนประกอบของค่าไฟฟ้า  

 ค่าไฟฟ้าคิดคาํนวณจากส่วนประกอบของค่าไฟ ซ่ึงมีทั้งส่วนท่ีสามารถควบคุมได ้คือ  

(1) ค่าพลงังานไฟฟ้า (2) 

(2) ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (3) 

(3) ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ )4(  

  และส่วนท่ีไม่สามารถควบคุมได ้คือ  

(1) ค่าปรับปรุงตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า (ค่า F t)  

(2) ค่าบริการ 

(3) ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม (ข้ึนอยูก่บัค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมดในแต่ละเดือน)  
 

 การลดค่าไฟฟ้าจึงตอ้งพิจารณาบริหารจดัการส่วนประกอบของค่าไฟท่ีสามารถควบคุมได ้ ดงัต่อไปน้ี 

(ดูตวัอยา่งใบแจง้หน้ีค่าไฟประกอบ) 

  (1)  ค่าพลงังานไฟฟ้า (2)    

 คือค่าธรรมเนียม (บาท) ท่ีคิดจากจาํนวนความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าในหน่ึงเดือนคูณดว้ยค่าพลงังาน

ไฟฟ้า ซ่ึงมีอตัราท่ีแตกต่างกนัตามประเภทผูใ้ชไ้ฟ (1)   

  (2)  ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า (3)   

  คือ  ค่าธรรมเนียม (บาท) ท่ีคิดจากอตัราค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า (ตามประเภทของผูใ้ช)้ คูณดว้ย

จาํนวนความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (Demand :7) ท่ีตรวจวดัไดใ้นทุกช่วง 15 นาทีระหว่างเวลา  On Peak ของ

รอบเดือนนั้น โดยจะตรวจวดั4  คร้ังในทุกชัว่โมงตลอดเดือน  แต่จะคิดค่าไฟฟ้าจากจาํนวนความตอ้งการไฟฟ้าท่ี

(1) ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า 

)2  ( ค่าพลงังานไฟฟ้า 

)3  ( ค่าความต้องการกาํลงัไฟฟ้า 

)5 (  On peak )6  ( Off peak 

9)  ค่าความต้องการ

พลงังานไฟฟ้ารีแอคตีฟ

เฉลีย่ 

)7(   On Peak 

 

)4  ( ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 

(8) Off Peak 
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สูงสุดในรอบเดือนเท่านั้น  หากจาํนวนความตอ้งการไฟฟ้ามีเศษไม่ถึง  0.5 กิโลวตัต์จะตดัเศษท้ิง  แต่หากจาํนวน

ความตอ้งการไฟฟ้ามีเศษตั้งแต่ 0.5 กิโลวตัตข้ึ์นไป คิดเป็น 1 กิโลวตัต ์

5  (3)  ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (4)  

5 คือค่าธรรมเนียม(บาท)ท่ีคิดจาก5ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ  (8) หากเกินกว่า5ร้อยละ  61.97 

ของปริมาณความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (Demand:7) จะตอ้งเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  ในอตัรากิโลวาร์ละ  14.02 

บาท   เศษของกิโลวาร์  ถา้ไม่ถึง  0.5 กิโลวาร์ตดัท้ิง  เศษตั้งแต่  0.5 กิโลวาร์ข้ึนไป  คิดเป็น  1 กิโลวาร์  ในกรณีตวัอย่าง

ใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้าขา้งตน้ ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ  เท่ากบั  3,923 กิโลวาร์  ซ่ึงไม่เกินร้อยละ  61.97 ของ

ปริมาณความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า (61.97% ของ 7,552 kW  เท่ากบั 4,679.97) จึงไม่เสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 

 ราคาค่าไฟฟ้าเกิดข้ึนจากหลายองคป์ระกอบ  ซ่ึงเก่ียวกบัตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (PF) ค่าพลงังานไฟฟ้า

และค่าความตอ้งการกาํลงั(พลงั)ไฟฟ้าสูงสุด  ก่อนท่ีจะลดค่าไฟฟ้าใหต้ํ่าท่ีสุด 

 ราคาค่าไฟฟ้าข้ึนอยู่กบัอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ สําหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีมีความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด

ตั้งแต่ 30 kW ข้ึนไปแต่ไม่เกิน 2000 kW  ซ่ึงอตัราค่าไฟฟ้าจะอยู่ในประเภทท่ี  3  หรือ  เกิน  1000 kW ในประเภทท่ี  

4  ตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะกาํหนดใหมี้การชาํระเป็นรายเดือน  โดยจะมีการ

ระบุถึงองคป์ระกอบหลกัทั้ง  3  ส่วนหลกัดงัน้ี 

(1)  ราคาพลงังานไฟฟ้า (บาท/กิโลวตัต-์ชม.) 

(2)  ราคาความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (บาท/กิโลวตัต/์เดือน) 

(3)  ราคาค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าท่ีจะตอ้งจ่าย 

ราคาค่าใช้จ่ายขององค์ประกอบดงักล่าวจะผนัแปร  ขึน้อยู่กบั 

(1) ระดบัของแรงดนัท่ีจ่าย 

(2) ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

(3) ปริมาณความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

(4) วนัและเวลาท่ีใช ้
 

ราคาค่าความต้องการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

(1) มีหน่วยเป็นบาท/กิโลวตัต ์จะมีค่าอยู่ระหว่าง 74.14 บาท/กิโลวตัต ์ ถึง 332.71 บาท/กิโลวตัต ์(ตาม

ประเภทผูใ้ชแ้ละระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่าย) 

(2) ค่าน้ีเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเงินลงทุนซ้ือและติดตั้ งเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  และก่อสร้างระบบส่ง

กาํลงัไฟฟ้า 

(3) ค่าน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงท่ีสุดสาํหรับเดือนนั้นๆ 
 

ราคาค่าพลงังานไฟฟ้า 

(1) มีหน่วยเป็นบาท/กิโลวตัต์-ชม.  โดยทัว่ไปจะอยู่ระหว่าง 2.1572 บาท/กิโลวตัต์-ช.ม.  ถึง 3.8254  

บาท/กิโลวตัต-์ช.ม.  (ตามประเภทผูใ้ชแ้ละระดบัแรงดนัท่ีจ่าย) 

(2) ค่าน้ีเป็นการจ่ายสาํหรับค่าเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 

(3) ข้ึนอยูก่บักิโลวตัต-์ช.ม.  ท่ีใชใ้น  1  เดือน 
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ราคาค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า  (ค่าปรับเมือ่ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าตํา่) 

(1) ใชก้บัโรงงานท่ีมีค่ากิโลวาร์ ( kVAr )  เกิน  61.97 %  ของค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า กิโลวตัต์

สูงสุดในเดือนนั้น   

(2) ราคา  56.07  บาท/กิโลวาร์  ท่ีเกินต่อเดือน 

ราคาทั้งหมดท่ีกล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

1.3.2.2 อตัราค่าความต้องการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

  ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (demand) คือพลงังานไฟฟ้าท่ีใชง้านเฉล่ียในช่วง 15 นาที ท่ีมี

ค่าสูงสุดในรอบ 1 เดือนและมีหน่วยเป็นกิโลวตัต ์ 

 

ตวัอย่าง 1.19  จากขอ้มลูท่ีจดไดจ้าก Kilowatt-hour meter ของโรงงานซ่ึงในช่วง 15 นาที ปรากฏค่าดงัน้ี  

อ่านค่าคร้ังแรก 15,000 kWh และอ่านค่าคร้ังหลงั 15,200 kWh จงหาค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าช่วงน้ี 

 

   ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า = ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช(้15 นาที) x 4 

               = (15,200 – 15,000) x 4 

                         = 800 kWh 

ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงสุดในรอบเดือนคือค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

 

  1.3.3  ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลติ ( Ft ) 

ค่า Ft  คือค่าตวัประกอบการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั มีค่าเป็นสตางคต่์อหน่วยเป็นค่า ไฟฟ้าผนัแปรท่ี

ปรับเปล่ียนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในทุก ๆ 4 เดือน  ซ่ึงจะพิจารณาจากค่าใชจ่้ายท่ี การไฟฟ้าฯไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น  

ค่าเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก แผน  ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (FOREX) ท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากแผน และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ โดยค่า F t จะแยกตามกิจการ ไดแ้ก่ กิจการผลิต กิจการระบบส่ง 

กิจการระบบจาํหน่าย และกิจการคา้ปลีก 

การคิดเงินค่า F t คาํนวณจากจาํนวนหน่วยท่ีใช ้คูณดว้ยราคาค่า F t ต่อหน่วยของเดือน นั้น ๆ ค่า F t    ท่ีเรียกเก็บ

ในแต่ละเดือนจะเรียกเกบ็กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าทุกประเภทและทุกหน่วยของการใชใ้นอตัราเดียวกนั โดยการไฟฟ้าจะแสดง

ราคาค่า F t เป็นสตางคต่์อหน่วย และจาํนวนเงินค่า F t เป็นบาท ไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า 

การกาํหนดค่า Ft    คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ซ่ึงมีฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ไดอ้นุมติัใหน้าํสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัมาใช ้ตั้งแต่การปรับปรุงโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าฐานเม่ือ 1 

ธนัวาคม 2534 โดยมีผลตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2534 และไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการพิจารณานโยบายพลงังาน (กพง.) 

ซ่ึงมีรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแล ซ่ึงไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

กาํกบัสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั ประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังาน

แห่งชาติสํานกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั กรมบญัชีกลาง การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

หอการคา้ไทย   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
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เกลา้ธนบุรี   มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการกาํหนด วิธีการคาํนวณและใหค้วามเห็นชอบการคาํนวณค่า F t ตามสูตร   ท่ีไดรั้บ

ความเห็นชอบจาก กพง.เป็นประจาํทุกเดือน และเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2539 คณะกรรมการพิจารณานโยบาย

พลงังาน (กพง.) ไดมี้มติเห็นชอบใหมี้การปรับค่า F t 4 เดือนต่อคร้ัง เพ่ือมิใหมี้การ  เปล่ียนแปลงบ่อยจนเกินไป ทาํ

ใหผู้ป้ระกอบการสามารถวางแผนการผลิต การจาํหน่ายสินคา้ และการบริการไดง่้ายข้ึน 

 

1.4   ตวัอย่างการคิดค่าไฟฟ้าแบบต่างๆ และการควบคุมค่าไฟฟ้า (Calculation of electricity cost and control of 

        electricity cost )  

 1.4.1   ตวัอย่างการคิดค่าไฟฟ้าแบบต่างๆ 

 1.4.1.1 อตัราปกต ิ
 

ข้อมูล 

ประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า 3.1 

แรงดนัไฟฟ้าท่ีใช ้ 22 kV 

ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า 205 kW 

พลงังานไฟฟ้า 48,800 kWh 

ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอคตีฟ 250 kVAr 

การปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั 59 สตางค ์/ kWh 

ค่าไฟฟ้าประจาํเดือน เมษายน 2557 
 

 

การคํานวณ 

1. ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า 
= 205 x 221.50 

= 45,407.50 บาท 

2. ค่าพลงังานไฟฟ้า 
= 48,800 x 2.6880 

= 131,174.40 บาท 

4. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 

= จาํนวน kVAr ท่ีเกินกวา่ 61.97% ของ kW Demand 

= 250 – 0.6197 x 205 =123 

   123 x 56.07 = 6,894.45 บาท 

6. ค่าไฟฟ้าตามการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) 
= 48,800 x 0.59 

= 28,792 บาท 

รวมเงินค่าไฟฟ้า 
= 45,407.50 + 131,174.40 + 6,894.45 + 28,792 

= 212,268.35 บาท 

7. ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
= 212,268.35 x 0.07 

= 14,858.79 บาท 

รวมเงินค่าไฟฟ้า (รวม VAT) 
= 212,268.35 + 14,858.79 

= 227,127.14 บาท 
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 1.4.1.2  อตัราตามช่วงเวลาของวนั (TOD) 

 

ข้อมูล 

ประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า 4.1 

แรงดนัไฟฟ้าท่ีใช ้ 22 kV 

ความต้องการกาํลังไฟฟ้า 

ช่วง ON PEAK 1,460 kW 

ช่วง PARTIAL PEAK 1,575 kW 

ช่วง OFF PEAK 1,420 kW 

พลงังานไฟฟ้า 978,000 kWh 

การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 

(Ft) 

59 สตางค ์/ kWh 

ค่าไฟฟ้าประจาํเดือน เมษายน 2557 

 

 

 

การคํานวณ 

1. ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า 
(1,460 x 285.05) + [(1,575 – 1,460) x 58.88] 

= 422,944.20 บาท 

2. ค่าพลงังานไฟฟ้า 
= 978,000 x 2.6880 

= 2,628,864 บาท 

6. ค่าไฟฟ้าตามการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) 
= 978,000 x 0.59 

= 577,020 บาท 

รวมเงินค่าไฟฟ้า 
= 422.944.20 + 2,628,864 + 577,020 

= 3,628,828.20 บาท 

7. ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
= 3,628,828.20 x 0.07 

= 254,017.97 บาท 

รวมเงินค่าไฟฟ้า (รวม VAT) 
= 3,628,828.20 + 254,017.97 

= 3,882,846.17 บาท 
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 1.4.1.3 อตัราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 

 

ข้อมูล 

ประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า 4.2 

แรงดนัไฟฟ้าท่ีใช ้ 22 kV 

 

ช่วงเวลาท่ีใช้ไฟฟ้า 
ความต้องการกาํลังไฟฟ้า 

(กโิลวัตต์) 

พลงังานไฟฟ้า 

(หน่วย) 

09:00 – 22:00 น. วนัจนัทร์ - ศุกร์ 7,500 1,638,000 

22:00 – 09:00 น. วนัจนัทร์ – ศุกร์ และ 

00:00 – 24:00 น. วนัเสาร์ – อาทิตย ์และ 

วนัหยดุตามราชการปกติ 

6,400 2,104,600 

 

ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอคตีฟ 2,700 kVAr 

การปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั 59 สตางค ์/ kWh 

ค่าไฟฟ้าประจาํเดือน เมษายน 2557 

 

การคํานวณ 

1. ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า 
= 7,500 x 132.93 

= 996,975.00 บาท 

2. ค่าพลงังานไฟฟ้า 
= (1,638,000 x 3.6796) + (2,104,600 x 2.1760) 

= 10,606,794.40 บาท 

3. ค่าบริการ = 312.24 บาท 

4. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
= จาํนวน kVAr ท่ีเกินกวา่ 61.97% ของ kW 

= 2,700 – 0.6197 x 7,500 = 0.00 

6. ค่าไฟฟ้าตามการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) 
= (1,638,000 + 2,104,600) x 0.59 

= 2,208,134 บาท 

รวมเงินค่าไฟฟ้า 
= 996,975.00 + 10,606,794.40 + 312.24 + 0.00 + 2,208,134 

= 13,812,215.64 บาท 

7. ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
= 13,812,215.64 x 0.07 

= 966,855.09 บาท 

รวมเงินค่าไฟฟ้า (รวม VAT) = 13,812,215.64 + 966,855.09 

 = 14,779,070.73 บาท 
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 1.4.2  การควบคุมค่าไฟฟ้า 

 แนวทางในการลดค่าไฟฟ้าเบ้ืองตน้น้ี จะเป็นแนวทางท่ีอา้งอิงตามรูปแบบอตัราค่าไฟฟ้าในหวัขอ้ท่ี 1.4 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอตัราปกต ิ (อตัราค่าไฟฟ้าแบบ 1 ส่วน) 

 คือ เสียเฉพาะค่าพลงังานไฟฟ้าเท่านั้น เน่ืองจากค่าไฟฟ้ามีเฉพาะส่วนของค่าพลงังาน     ไฟฟ้าเพียงอย่าง

เดียวการลดค่าไฟฟ้าจะทาํไดจึ้งตอ้งอาศยัหลกัการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือลดการสูญเสีย 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไ้ฟฟ้า 

 - ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพ่ิมใหสู้งข้ึนไดโ้ดยการเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 - ประสิทธิภาพของการใชง้านเพ่ิมใหสู้งได ้โดยการเปิดใชง้านท่ีจาํเป็น และใชง้านอยา่งเหมาะสม  ตวัอย่าง 

เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบแสงสวา่งทาํไดโ้ดย 

 1. เลือกใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง (หลอดท่ีใหค่้าลเูมนต่อวตัตสู์ง) 

 2. เลือกใชอุ้ปกรณ์ประกอบวงจร เช่น บลัลาสตท่ี์มีการสูญเสียตํ่า (บลัลาสตก์าํลงัสูญเสียตํ่า หรือ บลัลาสต์

อิเลก็ทรอนิกส์) 

 3. เลือกใชโ้คมไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีการกระจายแสงในทิศทางท่ีเหมาะสม 

 4. ประยกุตใ์ชแ้สงอาทิตยต์ามความเหมาะสม เพ่ือลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในช่วงกลางวนั 

 5. ปรับสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีใหดี้ข้ึน โดยการเลือกใชว้สัดุตกแต่งอาคารท่ีมีสีสวา่งสะทอ้นแสงไดดี้ข้ึน 

 6. ใหแ้สงสวา่งในระดบัท่ีพอเหมาะตามท่ีมาตรฐานการส่องแสงสวา่งกาํหนด 

 7. มีการบาํรุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือลดการสูญเสียของแสงสว่างจากผลของความสกปรก และการ

เส่ือมสภาพ 

 8. มีระบบการควบคุมการเปิด-ปิด ใชง้านท่ีเหมาะสมโดยอาจใชวิ้ธีการ เปิด-ปิด หลายๆ วิธีผสมผสานกนั 

เช่น อาจมีการใชเ้คร่ืองตั้งเวลา สวิตซ์แสง ระบบควบคุมอตัโนมติั เป็นตน้ 
 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอตัราปกต ิ(อตัราค่าไฟฟ้าแบบ 2 ส่วน) 

 เน่ืองจากค่าไฟฟ้าประกอบดว้ย ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าและค่าพลงังานไฟฟ้า โดยค่าไฟฟ้าทั้งสองส่วน

น้ีเป็นแบบอตัราคงท่ีไม่ข้ึนกบัเวลาท่ีใชง้าน ดงันั้นแนวทางการลดค่าไฟฟ้าจึงตอ้งดาํเนินการ 2 แนวทาง คือ 

 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไ้ฟฟ้า โดยดาํเนินการเหมือนกบักลุ่มผูเ้สียค่าไฟฟ้าแบบ 1 ส่วน 

 2. ใชไ้ฟฟ้าอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด ซ่ึงจะทาํให้เกิดค่าความ

ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า (Demand Charge) สูง ซ่ึงทาํไดโ้ดยการหลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองจกัร อุปกรณ์ พร้อมๆ กนัในเวลา

เดียวกนั 

 ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าทุกๆ 1 กิโลวตัตท่ี์เพ่ิมข้ึน อาจจะตอ้งเสียค่าไฟเพ่ิมข้ึนอีก 196.26 บาท บวก VAT 

อีก 7% (210 บาทต่อกิโลวตัต)์ 
 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอตัราตามช่วงเวลาของวัน (TOD) 

 ผูใ้ช้ไฟฟ้าในกลุ่มน้ี จะเสียค่าพลังงานไฟฟ้าในอตัราคงท่ีไม่ข้ึนกับเวลา แต่จะเสียค่าความต้องการ

กาํลงัไฟฟ้าโดยข้ึนกบัช่วงเวลาของวนั กล่าวคือ ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าในช่วง 18:00 น. – 21:30น. จะมีราคา

แพงท่ีสุด แต่ในช่วงเวลา 21:30 น. – 08:00 น. ไม่ตอ้งเสียค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า ดงันั้น แนวทางการลดค่า

ไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้าในกลุ่มน้ีสามารถดาํเนินการได ้2 แนวทาง ดงัน้ี 
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 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไ้ฟฟ้า โดยดาํเนินการเหมือนกบักลุ่มผูเ้สียค่าไฟฟ้ากลุ่ม 1 ส่วน 

 2. หลีกเล่ียงการใชไ้ฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าแพง คือ ช่วง 18:00 น. – 21:30น. ของทุก

วนั และเพ่ิมการใชไ้ฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีมีค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าถูกหรือไม่ตอ้งเสียค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า 

คือ ช่วงเวลา 21:30 น. – 08:00 น. ของทุกวนั ในช่วงเวลาท่ีตอ้งเสียค่าความตอ้งการไฟฟ้า จะตอ้งใชไ้ฟอย่าง

สมํ่าเสมอดว้ย การหลีกเล่ียงการใชไ้ฟฟ้าในช่วงท่ีมีค่าความตอ้งการไฟฟ้าแพงอาจทาํไดด้ว้ยวิธีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 - ยา้ยโหลดไปเดินในช่วงเวลาอ่ืนแทน 

 - ป่ันไฟใชเ้อง เพ่ือลดการใชไ้ฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าฯ 

 - หากเป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีทาํงานเพียงวนัละ 2 กะ ใหแ้ยกเวลาทาํงานระหว่างกะ ตอน ช่วงเวลา 18:00 น. ถึง 

21:30 น.แทน 

 - ใชร้ะบบเก็บสะสมพลงังานแทนระบบปกติ เช่น ใชร้ะบบปรับอากาศแบบ Ice Storage เพ่ือผลิตนํ้าแข็ง

ตอนกลางคืน แลว้ดึงความเยน็ไปใชต้อนกลางวนั หรือผลิตนํ้าแข็งตอนกลางวนั แลว้ดึงความเยน็ไปใชต้อนหัวคํ่า 

เป็นตน้ 
 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอตัราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 

 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในกลุ่มน้ี จะเสียค่าความตอ้งการไฟฟ้าในอตัราคงท่ี โดยคิดค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าเฉพาะ

ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีเกิดข้ึนระหว่างเวลา 09:00 น. – 22:00น. ของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์เท่านั้น ส่วนค่า

พลงังานไฟฟ้านั้น จะเสียในอตัราตามช่วงเวลาของการใชก้ล่าวคือ หากใชไ้ฟฟ้าในช่วงเวลา 09:00 น. – 22:00น. 

ของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์จะเสียค่าพลงังานไฟฟ้าแพงสุด โดยการใชไ้ฟฟ้า ในช่วงกลางคืนของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์

ระหว่างเวลา 22:00 น. – 09:00น. และวนัเสาร์ - อาทิตยแ์ละวนัหยุดราชการตามปกติทั้งวนัจะเสียค่าพลงังานไฟฟ้า

ถกูกวา่ ดงันั้นผูใ้ชไ้ฟฟ้าในกลุ่มน้ีจึงควรใชแ้นวทางการลดค่าไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี 

 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไ้ฟฟ้า โดยดาํเนินการเหมือนกบักลุ่มผูเ้สียค่าไฟฟ้าแบบ 1 ส่วน 

 2. การใชไ้ฟฟ้าในช่วงท่ีตอ้งเสียค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า จะตอ้งใชไ้ฟฟ้าอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือไม่ใหเ้กิด

ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด สูงเกินควร 

 3. หลีกเล่ียงหรือลดการใชไ้ฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีมีค่าพลงังานไฟฟ้าแพง (ช่วง 09:00 น. – 22:00น. ของวนั

จนัทร์ถึงวนัศุกร์) 

 4. ปรับกิจกรรมการทาํงานใหม่ โดยเพ่ิมกิจกรรมในช่วงกลางคืนถึงตอนเชา้ (22:00 น. – 09:00น. ของ

จนัทร์ถึงวนัศุกร์)  ให้มากข้ึน พร้อมทั้งเพ่ิมกิจกรรมในวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์และวนัหยุดราชการตามปกติ ซ่ึงมีค่า

พลงังานไฟฟ้าถกูเท่ากบัช่วงกลางคืน  
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สรุป 

การกาํเนิดแรงดนัไฟฟ้านั้นมีแหล่งข้ึนได ้7 วิธีดว้ยกนัไดแ้ก่  การเสียดสี (Friction) แรงกดดนั (Pressure) 

ความร้อน (Heat) แสงสวา่ง (Light) ปฏิกิริยาเคมี (Chemical Action) อาํนาจแม่เหลก็ (Magnetism)  และปฏิกิริยา  
 

การใชว้งจรอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือควบคุมและขบันาํสวิตซ์ และวงจรทั้งหมดสามารถแปลงผนัพลงังานไฟฟ้า

จาํนวนมาก เราเรียกว่า “วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั”  วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัทาํการแปลงผนัพลงังานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมปริมาณขาออก เช่น ขนาดของแรงดนัและความถ่ีได้โดยสะดวก อุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัซ่ึงทาํงานท่ีความถ่ีสูงจึงมีขนาดเลก็กะทดัรัดและเบา 

 ขอ้เสียของอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงักมี็ อาทิเช่น วงจรทาํงานแบบไม่เป็นเชิงเสน้ ทาํใหย้าก แก่การวิเคราะห์และ

ออกแบบแลว้ยงัมีปัญหาความเช่ือถือไดข้องส่ิงประดิษฐท่ี์ใชเ้ป็นสวิตช ์ตลอดจนปัญหาอนัเน่ืองมาจากการสวิตซ์ ซ่ึง

ไดแ้ก่ การแทรกสอดทางแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic Interference: EMI) 

จากกฎของโอห์มซ่ึงจะกล่าวถึงความสมัพนัธ์ของค่าทางไฟฟ้า 3 ค่า คือ 

1. แรงดนัไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต ์(Volt) สญัลกัษณ์ V 

2. กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (Ampere) สญัลกัษณ์ A 

3. ความตา้นทานมีหน่วยเป็น โอห์ม (Ohm) สญัลกัษณ์ Ω  

 กาํลงัไฟฟ้า หมายถึง กาํลงัไฟฟ้าท่ีตอ้งการใชไ้ปในการทาํให้เกิดเป็นพลงังานรูปต่างๆเช่นพลงังานแสง

สวา่ง  พลงังานความร้อน พลงังานกล เป็นตน้ โดยกาํลงัไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวตัต(์Watt:W) 

พลงังานไฟฟ้า จะมีหน่วยเป็น “กิโลวตัต-์ชัว่โมง” (kilo Watt hour) หรือท่ีเรียกกนัว่า  “ยนิูต” (Unit)  ค่า

ของพลงังานไฟฟ้าจะไดม้าจากผลคูณของกาํลงัไฟฟ้า (Electric Power) ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ากบัจาํนวนระยะเวลาท่ีใช้

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นๆ มีหน่วยเป็น “ชัว่โมง” (Hour)  

พ้ืนฐานการวดัทางไฟฟ้า การวดัท่ีมีความเท่ียงตรงสูง ความเท่ียงตรงในท่ีน้ีหมายถึงความถูกตอ้งและ

สามารถทาํซํ้ าไดดี้   ความถูกตอ้งของการวดั หมายถึง ขนาดของผลต่างระหว่างค่าท่ีวดัไดก้บัค่าจริง ความสามารถ

ในการทาํซํ้ าได ้หมายถึง ค่าอตัราส่วนของความไม่สมํ่าเสมอของค่าท่ีวดัไดท่ี้แสดงเป็น % ซ่ึงมี ความหมาย

เหมือนกบัความเท่ียงตรง 

 

1.5   กจิกรรม ( Activity ) 

 1.  จงหาค่าของกาํลงัไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี โดยใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 1 เดือน จะตอ้งส้ินเปลือง

กาํลงัไฟฟ้าก่ียนิูต และจะตอ้งเสียค่าไฟฟ้าจาํนวนเท่าไร (ถา้ใหค่้าไฟฟ้า ยนิูตละ 2 บาท) 

 1.1  เตารีดไฟฟ้า 750 วตัต ์ใช ้3 ชัว่โมงต่อวนั 

 1.2  หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 600 วตัต ์ใช ้1 ชัว่โมงต่อวนั 

 1.3  เตาไฟฟ้า 1,000 วตัต ์ใช ้5 ชัว่โมงต่อวนั 

 1.4  พดัลม 100 วตัต ์ใช ้10 ชัว่โมงต่อวนั 
 

1. ขอ้ควรระวงัในการใชเ้คร่ืองมือในการวดัส่ิงท่ีเราตอ้งการทราบในวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเลก็ทรอนิกส์คือ

อะไรบา้ง 
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 3.  เพราะเหตุใดเราจึงตอ้งมีการศึกษาถึงลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าภายในอาคารหรือโรงงาน 

 4.  ปัจจุบนัอตัราค่าไฟฟ้าโดยทัว่ไปถูกแบ่งออกเป็นก่ีประเภทโดยท่ีเราคิดตามขนาดของการใชไ้ฟฟ้าใน          

แต่ละแห่ง 

 5.  ไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ี สามารถแยกประเภทของกาํลงัไฟฟ้าออกเป็นก่ีประเภทดว้ยกนั 

 6.  ค่า Ft คือค่าอะไร 

 7.  การคิดค่าไฟฟ้าในอตัราปกติ โดยมีขอ้มลูดงัดา้นล่างน้ี จงหาเงินค่าไฟฟ้า (รวม VAT) 
 

ข้อมูล 

ประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า 3.1 

แรงดนัไฟฟ้าท่ีใช ้ < 22 kV 

ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า 230 kW 

พลงังานไฟฟ้า 50,000 kWh 

ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอคตีฟ 270 kVAr 

การปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั 59 สตางค ์/ kWh 

ค่าไฟฟ้าประจาํเดือน เมษายน 2557 
 

เฉลยกจิกรรม 

(1) 

1.1 เตารีดไฟฟ้าคิดเป็นยนิูต = (750 x 3) / 1,000 

 = 2.25 ยนิูต / วนั 

 = 2.25 x 30 วนั 

 = 67.5 ยนิูต / 1เดือน 

1.2 หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าคิดเป็นยนิูต = (600 x 1) / 1,000 

 = 0.6 ยนิูต / วนั 

 = 0.6 x 30 วนั 

 = 18 ยนิูต / 1เดือน 

1.3 เตาไฟฟ้าคิดเป็นยนิูต = (1,000 x 5) / 1,000 

 = 5 ยนิูต / วนั 

 = 5 x 30 วนั 

 = 150 ยนิูต / 1เดือน 

1.4 พดัลมไฟฟ้าคิดเป็นยนิูต = (100 x 10) / 1,000 

 = 1 ยนิูต / วนั 

 = 1 x 30 วนั 

 = 30 ยนิูต / 1เดือน 

รวมยนิูต / เดือน  = 67.5 + 18 + 150 + 30 

 = 265.5 ยนิูต 
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คิดเป็นเงินท่ีตอ้งชาํระค่าไฟฟ้าใน 1 เดือน (ยนิูตละ 2 บาท) 

 = 265.5 x 2 

จะตอ้งจ่ายค่าไฟฟ้าทั้งส้ิน = 531 บาท / เดือน 

(2) 

การเลือกใชเ้คร่ืองวดัท่ีมีความเหมาะสมต่อส่ิงท่ีเราจะหา รวมทั้งก่อนการวดัควรเลือกตั้งย่านของมิเตอร์ใน

ยา่นท่ีสูงๆ ไวก่้อนแลว้จึงค่อยทาํการปรับลดลงมาทีหลงัเพ่ือความสะดวกในการอ่านค่า และต่อขั้ว บวกและลบ ให้

ถกูตอ้ง 
 

(3) 

 เพราะเราสามารถลดค่าใช้จ่ายพลงังานไดโ้ดยการประหยดัพลงังาน ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มกัจะเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ียากจะควบคุม นอกจากน้ีการประหยดัพลงังานซ่ึงเป็นการใชอุ้ปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยยืดอายุ

การใชง้านของอุปกรณ์ ดงันั้นค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์กจ็ะลดลงดว้ย 
 

(4) 

 ปัจจุบนัอตัราค่าไฟฟ้าโดยทัว่ไปถกูแบ่งออกเป็น 7 ประเภทดว้ยกนัโดยท่ีเราคิดตามขนาดของการใชไ้ฟฟ้า

ในแต่ละแห่งคือ 

1)   บา้นอยูอ่าศยั 

2) กิจการขนาดเลก็ 

3) กิจการขนาดกลาง 

4) กิจการขนาดใหญ่ 

5) กิจการเฉพาะอยา่ง 

6) ส่วนราชการและองคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไร 

7) สูบนํ้าเพ่ือการเกษตร  
  

(5) 

 เราสามารถแยกประเภทของกาํลงัไฟฟ้าออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. กาํลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัวงจรหรือโหลด เป็นกาํลงัไฟฟ้าท่ีคาํนวณมาจากการถอดรากท่ีสองของ P2+ Q2 

จึงเรียกกาํลงัไฟฟ้าแบบน้ีวา่กาํลงัไฟฟ้าท่ีปรากฏ (Apparent power) หรือค่า S มีหน่วยเป็นโวลตแ์อมป์ (VA)  

  2. กาํลงัไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนกบัโหลดท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้หรือเรียกวา่กาํลงัไฟฟ้าจริง (Active 

power) หรือ ค่า P หาไดจ้ากสูตร EI COS θ มีหน่วยเป็นวตัต ์(W)  

  3. กาํลงัไฟฟ้าท่ีไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้(Reactive power) หรือค่า Q หาได ้จากสูตร EI SIN θ มี

หน่วยเป็นโวลตแ์อมป์รีแอกตีฟหรือวาร์ (VAr) 

(6) 

 ค่าตวัประกอบการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั มีค่าเป็นสตางค์ต่อหน่วยเป็นค่า ไฟฟ้าผนัแปรท่ี

ปรับเปล่ียนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในทุก ๆ 4 เดือน  ซ่ึงจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายท่ี การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุม

ได ้  เช่น   ค่าเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก แผน  ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 
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(FOREX) ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากแผน และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ โดยค่า F t จะแยกตามกิจการ ไดแ้ก่ กิจการผลิต 

กิจการระบบส่ง กิจการระบบจาํหน่าย และกิจการคา้ปลีก 
 

 (7) 

การคํานวณ 

1. ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า 
= 230x 221.50 

= 50,945 บาท 

2. ค่าพลงังานไฟฟ้า 
= 50,000 x 2.7160 

= 135,800 บาท 

4. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 

= จาํนวน kVAr ท่ีเกินกวา่ 61.97% ของ kW Demand 

= 270 – 0.6197 x 230 =127 

   127 x 56.07 = 7,120.89  บาท 

6. ค่าไฟฟ้าตามการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดย

อตัโนมติั (Ft) 

= 50,000 x 0.59 

= 29,500.00 บาท 

รวมเงินค่าไฟฟ้า 
= 50,945 + 135,800 + 7,120.89  + 29,500.00 

= 223,365.89 บาท 

7. ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
= 223,365.89 x 0.07 

= 15,635.61 บาท 

รวมเงินค่าไฟฟ้า (รวม VAT) 
= 222,365.89 + 15,635.61 

= 239,001.50 บาท 
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บทที่ 2 

อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 

(General electric equipment) 

 

ความสําคัญของเนือ้หาวชิา (Overview) 

 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากาํลงัในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร จะประกอบดว้ยหมอ้แปลงไฟฟ้า ทาํหนา้ท่ี

แปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้าจากแรงดนัสูงซ่ึงมาจากการไฟฟ้าเป็นแรงดนัตํ่าเพ่ือให้เหมาะสมกบัการใชง้านภายใน

โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ดงันั้นเน้ือหาในบทน้ีจึงประกอบดว้ย หลกัการและวิธีการใชง้านหมอ้แปลงไฟฟ้า 

มอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ตวันาํไฟฟ้าประเภทต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกนัในระบบไฟฟ้า โดนเนน้เร่ือง

มอเตอร์ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานค่อนขา้งมาก และมีใชใ้นทุกอาคารและโรงงาน ซ่ึงทาํหนา้ท่ีแปลง

พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล การควบคุมเพ่ือใหส้ามารถปรับความเร็วรอบใหเ้หมาะสมตามตอ้งการ จะช่วยเร่ือง

การประหยดัพลงังาน โดยจะกล่าวถึงการควบคุมเฟส การควบคุมแรงดนัดว้ยวิธีตดัต่อ การควบคุมมอเตอร์เหนียวนาํ

โดยวิธีควบคุมเฟส การควบคุมมอเตอร์เหนียวนาํโดยวิธีควบคุมความถ่ี การควบคุมมอเตอร์เหนียวนาํโดยวิธีควบคุม

เวคเตอร์ การคาํนวณไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้ตลอดจนประสิทธิภาพในการใชง้านแต่ละประเภท 

  

วตัถุประสงค์ (Objective) 

1. อธิบายหลกัการและวิธีการใชห้มอ้แปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

2. เลือกใชต้วันาํไฟฟ้าประเภทต่างๆ 

3. อธิบายหลกัการของอุปกรณ์ป้องกนัในระบบไฟฟ้า 

4. อธิบายหลกัการควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํโดยวิธีต่างๆ ได ้

5. อธิบายการคาํนวณเก่ียวกบักาํลงัไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละประเภท 

 

 บทนํา (Introduction) 

เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทัว่ไป คือ เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า ตวันาํไฟฟ้า 

และมอเตอร์ไฟฟ้า โดยเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าไดมี้การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํโดยวิธีควบคุมเฟส วิธีควบคุมความถ่ี  

วิธีควบคุมเวคเตอร์วิธีควบคุมแรงบิดโดยตรง  ตลอดจนการพัฒนามอเตอร์ให้มีกําลังสูญเสียลดลง  เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใชง้านใหม้ากข้ึน 
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2.1  หลกัการและวธีิการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

        (Principles of electric transformer, motor, generator and how to operate) 

2.1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า 

 (1)    นิยามของหมอ้แปลง 

หมายถึง เคร่ืองกลไฟฟ้าเหน่ียวนาํท่ีประกอบดว้ยขดลวดตั้งแต่ 2 ขดข้ึนไป ใชแ้ปลงแรงดนั โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือถ่ายทอดกาํลงัไฟฟ้าดว้ยความถ่ีเท่าเดิมจากระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัหรือกระแสสลบัหน่ึงๆ ไปยงัระบบไฟฟ้าอีก

ระบบหน่ึงซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีแรงดนัหรือกระแสต่างกนั โดยใชห้ลกัการเหน่ียวนาํแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 (2)     คุณสมบติัพ้ืนฐานของหมอ้แปลง 

กรณีของหมอ้แปลง 1 เฟส 2 ขดลวด 

- แรงเคล่ือนไฟฟ้า (emf )  แรงเคล่ือนไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิ E1 [V] และขดลวดทุติยภูมิ E2 [V] แสดงได้

ดว้ยสูตรดงัต่อไปน้ี 
 

 E1 = 4.44 f N1Φm      และ      E2 = 4.44 f N2Φm  (2.1) 
 

ทั้งน้ี Φm คือ ค่าเสน้แรงแม่เหลก็สูงสุด [Wb] 

f คือ  ความถ่ี [Hz] 

N1 และ N2คือ  จาํนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ 

 

- กระแส   ถา้ให้กระแสของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิเท่ากบั I1 [A] และ I2 [A] แลว้ จะไดสู้ตร         

ดงัต่อไปน้ี 

 101 III ′+=    (2.2) 

ทั้งน้ี İ0 คือ  กระแสสร้างสนามแม่เหลก็ 

İ'  1 EA คือ  กระแสปฐมภูมิชดเชยแรงเคล่ือนแม่เหลก็ท่ีเกิดจาก İR 2 

 

- อตัราส่วนจาํนวนรอบ   ถา้ใหอ้ตัราส่วนจาํนวนรอบเท่ากบั a แลว้ จะไดสู้ตรดงัต่อไปน้ี 
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- พิกดัขนาด   กาํหนดจากพิกดัแรงดนัทุติยภูมิ [V] และพิกดักระแสทุติยภูมิ [A] 

 ]AV[IVP 222 ⋅⋅=   (2.4) 

 

[หมายเหตุ]   พิกดัแรงดนัปฐมภูมิท่ีระบุไวท่ี้แผน่ป้าย เป็นค่าท่ีไดจ้ากการนาํพิกดัแรงดนัทุติยภูมิมาคูณกบัอตัราส่วน

จาํนวนรอบ a เท่านั้น ในสภาพท่ีมีโหลด (แล็กก้ิงเพาเวอร์แฟกเตอร์) นั้น แรงดนัท่ีตอ้งป้อนให้ขดลวดปฐมภูมิ

เพ่ือใหไ้ดแ้รงดนัทุติยภูมิตามพิกดัจะตอ้งสูงกวา่ค่าน้ีเลก็นอ้ย 

พิกดักระแสปฐมภูมิเป็นค่าจากการนาํพิกดักระแสทุติยภูมิมาหารดว้ยอนัตราส่วนจาํนวนรอบ    กระแส

ปฐมภูมิในทางปฏิบติัจะตอ้งรวมกระแสสร้างสนามแม่เหลก็เขา้มาดว้ย 
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(a) รูปอยา่งง่ายของหมอ้แปลงขณะท่ีมีโหลด (b) ผงัวงจร 

  
(c) รูปเวกเตอร์ปฐมภูมิ (d) รูปเวกเตอร์ทุติยภูมิ 

รูปที่ 2.1  หลกัการทํางานของหม้อแปลงกบัแรงดันขณะที่มโีหลด และรูปเวกเตอร์ของกระแส 

 

 

 2.1.2  วงจรสมมูล 

 (1)  วงจรสมมลูอยา่งง่าย 

 รูปท่ี 2.2 เป็นวงจรสมมลูอยา่งง่ายเม่ือมองจากดา้นปฐมภูมิ โดยจะคาํนวณหาคุณสมบติัต่างๆ ไดแ้ก่ แรงดนั 

กระแส เพาเวอร์แฟกเตอร์ ฯลฯ วงจรสมมลูอยา่งง่ายน้ีเพียงพอต่อการใชง้านในทางปฏิบติั 

 
 

 

A 0Y
E

A (= gR0R – jbR0R)  : แอดมิแตนซ์สร้างสนามแม่เหลก็ [S] 

 rR1R, rR2R  : ความตา้นทานของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

[Ω] 

 xR1R, xR2R : รีแอกแตนซ์ร่ัวไหลของขดลวดปฐมภูมิและ 

              ทุติยภูมิ [Ω] 

A Z
E

A        : อิมพีแดนซ์ของโหลด [Ω] 

A 21 V,V 
E

A   : แรงดนัท่ีขั้วดา้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ [V] 
 

 

รูปที่ 2.2  วงจรสมมูลอย่างง่าย (แปลงวงจรด้านทุตยิภูมเิป็นด้านปฐมภูม)ิ 
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  (2)   อตัราส่วนการเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้า 

 อตัราส่วนการเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้า ε [%] แสดงไดด้งัสูตรต่อไปน้ี 

  [%]100
V

VV

n2

n220 ×
−

=ε                                                (2.5) 

ทั้งน้ี V2n คือ  พิกดัแรงดนัดา้นทุติยภูมิ   

V20 คือ  แรงดนัระหวา่งขั้วดา้นทุติยภูมิท่ีเกิดข้ึนเม่ือใชพิ้กดัแรงดนัดา้นปฐมภูมิจ่ายกระแสเท่ากบั

พิกดักระแสท่ีพิกดัเพาเวอร์แฟกเตอร์แลว้เปิดวงจรดา้นทุติยภูมิ 

 เม่ือคาํนวณหาอตัราส่วนการเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้าจากวงจรสมมูลอย่างง่ายในรูปท่ี 2.2 จะเป็น

ดงัต่อไปน้ี 

 )rIxI(xIrIVV n2n2n2n2n220 ϕϕϕϕ sincosjsincos −+++=  

 ϕϕ sincos xIrIV n2n2n2 ++≈  

 ϕϕϕϕε sincossincos qp100
V

xI
V

rI100
V

VV

n2

n2

n2

n2

n2

n220 +=×







+=×

−
=   (2.6) 

ทั้งน้ี r = r1 / a2 + r2   

x = x1 / a2 + x2 

 p = 
I2nr

V2n

 × 100 : เปอร์เซ็นตค์วามตา้นทาน   

q = 
I2nx

V2n

 × 100 : เปอร์เซ็นตรี์แอกแตนซ์ 

 
รูปที่ 2.3  การคํานวณการเปลีย่นแปลงของแรงดันไฟฟ้า 

 

  2.1.3   การต่อวงจร 3 เฟส 

 การต่อวงจรขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิของหมอ้แปลง 3 เฟส หรือการต่อวงจร     ขดลวดปฐมภูมิและ

ขดลวดทุติยภูมิของหมอ้แปลง 1 เฟส 3 ตวัท่ีเทียบเท่ากนั มีขอ้ระวงัตามท่ีแสดงในตารางต่อไปน้ี 

(1) แรงดนัและกระแสของการต่อวงจร 3 เฟส 

ตารางที่ 2.1 ขนาดแรงดนัและกระแสของการต่อวงจร 3 เฟส 

วงจร แรงดนัเฟส กระแสเฟส 

สตาร์ แรงดนัระหวา่งสาย / 3  กระแสในสาย 

เดลตา้ แรงดนัระหวา่งสาย กระแสในสาย / 3  
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(2) เฟสชิฟต ์

ตารางที่ 2.2  การต่อวงจร 3 เฟสกบัเฟสชิฟต์ 

การต่อวงจร 
เฟสชิฟตด์า้น 

ปฐมภูมิกบัทุติยภูมิ 
เฟสชิฟต ์

สตาร์-สตาร์ เฟสเท่ากนั 0° 

เดลตา้-เดลตา้ เฟสเท่ากนั 0° 

เดลตา้-สตาร์ เฟสต่างกนั ±30° 

สตาร์-เดลตา้ เฟสต่างกนั ±30° 

 

  เฟสชิฟต ์

 
รูปที่ 2.4 การต่อวงจร 3 เฟสกบัเฟสชิฟต์ 

 

[หมายเหตุ] ถา้ทั้งดา้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ หรือดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นวงจรเดลตา้ ฮาร์โมนิกท่ี 3 ในกระแสสร้าง

สนามแม่เหล็กจะกลายเป็นกระแสไหลวนในขดลวด ไม่ไหลออกมาข้างนอก เส้นแรงแม่เหล็กจึงไม่ผิดเพ้ียน 

แรงเคล่ือนไฟฟ้าจะเป็นรูปคล่ืนท่ีสมบูรณ์ 

 

 (3)  เง่ือนไขการขนานหมอ้แปลง 

  การขนานหมอ้แปลงจะเป็นตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อไปน้ีเพ่ือแบ่งกระแสไม่2 5เกินพิกดัของหมอ้แปลงแต่

ละตวั 

25(1) พิกดัแรงดนัดา้นปฐมภูมิและดา้นทุติยภูมิตอ้งเท่ากนั ต่อขั้วใหต้รงกนั 

25(2) อตัราส่วนจาํนวนรอบตอ้งเท่ากนั 

25(3) เปอร์เซ็นตอิ์มพีแดนซ์ลดัวงจรตอ้งเท่ากนั 

25(4) ความตา้นทานขดลวดและอตัราส่วนรีแอกแตนซ์ร่ัวไหลของหมอ้แปลง แต่ละตวัตอ้งเท่ากนั 

25 (5) กรณีท่ีเป็น 3 เฟส ทิศทางของเฟสชิฟตแ์ละองศาของเฟสชิฟตต์อ้งเท่ากนั 
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  2.1.4  กาํลงัสูญเสียกบัประสิทธิภาพ 

  (1)   กาํลงัสูญเสีย 

 กาํลงัสูญเสียของหมอ้แปลงประกอบดว้ยกาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลด (กาํลงัสูญเสียในแกนเหลก็) Pi และ

กาํลงัสูญเสียจากโหลด (กาํลงัสูญเสียในลวดทองแดงและกาํลงัสูญเสียจากสเตรยโ์หลด) Pc  กาํลงัสูญเสียจากโหลด

ในกรณีของหมอ้แปลงบรรจุนํ้ามนัจะใชค่้าท่ีคาํนวณโดยถือวา่อุณหภูมิมาตรฐานของขดลวดเท่ากบั 75°C      

       (2)  ประสิทธิภาพ  η 

 
 

[%]100
PPP

P

ci2

2 ×
++

=
ϕ

ϕη
cos

cos   (2.7) 

  

ทั้งน้ี P2 คือ กาํลงัขาออก (กาํลงัไฟฟ้าเสมือน) [VA]   

Pi คือ กาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลด [W] 

  Pc คือ กาํลงัสูญเสียจากโหลดท่ี P2      

cos ϕ คือ เพาเวอร์แฟกเตอร์ของโหลด [%] 

 เง่ือนไขท่ีทาํใหป้ระสิทธิภาพมีค่าสูงสุด คือ  

   กาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลด = กาํลงัสูญเสียจากโหลด   (2.8) 

 (3)  ประสิทธิภาพตลอดวนั ηd 

  เน่ืองจากโหลดของหมอ้แปลงไม่ได้คงท่ีตลอดเวลา หม้อแปลงสําหรับจ่ายไฟโดยทั่วไปโหลดตอน

กลางวนักบัโหลดตอนกลางคืนจะต่างกนัหลายเท่า กาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลดจะเกิดข้ึนทั้งวนั โดยไม่เก่ียวกบัโหลด 

แต่กาํลงัสูญเสียจากโหลดจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการเปล่ียนแปลงของโหลด จึงใชป้ระสิทธิภาพตลอดวนัเพ่ือ

แสดงสภาพการใชง้านหมอ้แปลง 

  ηd = 
พลงังานไฟฟ้าขาออกต่อหน่ึงวนั

พลงังานไฟฟ้าขาเขา้ต่อหน่ึงวนั
 = 

Wt

Wt + 24 Pi + Σ
24

 Pct
 × 100  [%]  (2.9) 

 

ทั้งน้ี Wt คือ กาํลงัขาออกสะสมต่อหน่ึงวนั [W·h]       

Pi คือ กาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลด [W] 

  Pc คือ กาํลงัสูญเสียจากโหลด (เปล่ียนแปลงไปตามโหลด) [W]   

 t คือ  เวลา [h] 

 เง่ือนไขท่ีทาํใหป้ระสิทธิภาพตลอดวนัมีค่าสูงสุด: 24 Pi = Σ
24

 Pct  (2.10) 
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ตวัอย่าง 2.1 คาํนวณคุณสมบติัต่างๆ ของหมอ้แปลง 3 เฟส ท่ีมีพิกดัขนาด 200 kVA แรงดนั 6,000/210 V ความถ่ี 50 

Hz กาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลด 710 W กาํลงัสูญเสียจากโหลดเม่ือเดินเคร่ืองท่ีพิกดั 3,370 W อิมพิแดนซ์ลดัวงจร 3% 

 (1)    ประสิทธิภาพท่ีโหลดใดๆ 

 เม่ือใหข้นาดของโหลดเท่ากบั 150 kVA และเพาเวอร์แฟกเตอร์เท่ากบั 0.9 แลว้ คาํนวณ    ประสิทธิภาพ

จากสูตร (2.7) 

  ประสิทธิภาพ %)11.98(   9811.0

200
15037.371.09.0150

9.0150
cos

cos
2

2

2 =







×++×

×
=

++
=

ci PPP
P
ϕ

ϕ  

 (2)  ประสิทธิภาพสูงสุดท่ีเพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.9 จากสูตร (2.8)  

ขณะท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด กาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลด = กาํลงัสูญเสียจากโหลด = 710W  

ดงันั้น โหลด ณ จุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดจะเท่ากบั 

  kVA8.91459.0200
3370
710200

P
P200

c

i =×=×=×  

 ประสิทธิภาพสูงสุด %)31.98(9831.0
71.071.09.08.91

9.08.91
=

++×
×

=  

  (3)  ประสิทธิภาพตลอดวนั 

 สมมติวา่ในหน่ึงวนัเดินเคร่ืองดว้ยโหลด 40 kVA เป็นเวลา 12 ชัว่โมง โหลด 120 kVA      เป็นเวลา 8 ชัว่โมง 

โหลด 180 kVA เป็นเวลา 4 ชัว่โมง ดว้ยเพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.9 เท่ากนัหมด จากสูตร (2.9) 

     hkW19449.0)418081201240(Wt ⋅=××+×+×=  

  hkW04.1771.024P24 i ⋅=×=  

 

 
hkW24.224

200
1808

200
12012
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4037.3tP

222
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×
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=∑  

 ประสิทธิภาพตลอดวนั %)02.98(9802.0
24.2204.171944

1944
=

++
=

E

 

   (4)  อตัราการเปล่ียนแปลงแรงดนัท่ีเพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.9  จากสูตร (2.6) 

  %)685.1(01685.0
200

37.3
P
P

IV3
rI3

V
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  %482.2685.13p)Z(%q 2222 =+=+=  
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  2.1.5   หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานโดยทั่วไปมอียู่  2 ประเภท 

  1.   หมอ้แปลงเคร่ืองมือวดั 

  2.   หมอ้แปลงจาํหน่าย แบบ 1 เฟส   3 เฟส 

  2.1.5.1  หม้อแปลงเคร่ืองมอืวดั ( Instrument   Transformers ) 

  การปฏิบติังานของระบบไฟฟ้าทั้งแรงสูงและตํ่านั้น  ต่างก็จาํเป็นต่อการทราบปริมาณทางไฟฟ้า เช่น 

แรงดนั กระแส กาํลงัไฟฟ้า และตวัประกอบทางกาํลงัไฟฟ้า แต่ถา้หากแรงดนัเหล่านั้นยงัคงมีปริมาณสูงอยู่ก็ยากใน

การทาํการวดั  จึงตอ้งจาํเป็นลดระดบัลงมาเพ่ือประโยชน์ในการวดัและการป้องกนั     ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีใช้ลดระดบั

แรงดนัและกระแสใหต้ํ่าลงเรียกวา่ หมอ้แปลง เคร่ืองมือวดั ( Instrument Transformers ) 

 หมอ้แปลงเคร่ืองมือวดั สามารถแบ่งออกเป็น  2  ประเภท ไดแ้ก่ 
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  1.  หมอ้แปลงกระแส ( Current Transfromer )    

 2.  หมอ้แปลงแรงดนั ( Voltage Transformer ) 

 

   (1)  หมอ้แปลงกระแส ( Current Transfromer,CT. ) 

หมอ้แปลงกระแสเป็นอุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีแปลงกระแสค่าสูง ให้ลดตํ่าลง เพ่ือให้ประสิทธิภาพในการวดั

และ การป้องกนัของระบบเป็นไปไดดี้ข้ึน 

หมอ้แปลงกระแส 

 1. แปลงขนาดกระแสของระบบไฟฟ้าค่าสูงเป็นค่าตํ่าเพ่ือประโยชนใ์นการวดัและการป้องกนั 

 2. แยกวงจร Secondary ออกจากวงจร Primary เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน  

 3. ทาํใหส้ามารถใชพิ้กดักระแสตามมาตรฐานทางดา้น Secondary (1A,5A) ได ้

หมอ้แปลงกระแสสามารถแบ่งออกตามการใชง้านเป็น 2 กลุ่มคือ  

 1. หมอ้แปลงกระแสสาํหรับการวดั (Measurement CT ) 

 2. หมอ้แปลงกระแสสาํหรับการป้องกนั (Protection CT ) 

หมอ้แปลงกระแสยงัสามารถแบ่งตามลกัษณะโครงสร้างเป็น 2 กลุ่มคือ 

ก. แบบ Bar Primary คือทางดา้น Primary เป็นตวันาํของระบบไฟฟ้า และทาง Secondary มีขดลวดพนั

รอบแกนเหลก็    ดงัรูปท่ี 2.5   

             
 

รูปที่ 2.5  ลกัษณะหม้อแปลงกระแส 

 

ข. แบบ Wound Primary คือทั้ง Primary และ Secondary เป็นแบบขดลวด แสดงดงัรูปท่ี 2.6 
 

 
รูปที่ 2.6  โครงสร้างหม้อแปลงกระแส 
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ในทางปฏิบติัหมอ้แปลงกระแส   สามารถแบ่งตามลกัษณะโครงสร้างไดเ้ป็น 3 แบบ คือ 

 1. แบบ Hair-Pin Type 

 2. แบบ Eye-Bolt Type 

 3. แบบ Top-Core Type 

                               
 

 

โครงสร้างและการต่อใชง้านของหมอ้แปลงกระแส แบบต่างๆ  

 

 
 

 

                                                                 

รูปที่ 2.7  หม้อแปลงกระแส 

 

 

รูปที่ 2.8  การต่อแอมป์มเิตอร์ 

รูปที่ 2.9  การต่อหม้อแปลงกระแสใช้งาน 
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    รูปที ่2.10  หม้อแปลงกระแสสามเฟส 

 

 
รูปที่ 2.11  การต่อใช้งานหม้อแปลงกระแสสามเฟส 

 

 (2)  หมอ้แปลงแรงดนั ( Voltage Transformer , VT. ) 

 หมอ้แปลงแรงดนั ( VT ) มีหนา้ท่ีแปลงค่าแรงดนัไฟฟ้าค่าสูง ๆ ใหเ้หลือเป็นแรงดนัไฟฟ้าค่าตํ่าๆ ให้

เหมาะสมกบัการต่อใชง้านกบัมิเตอร์เพ่ือการวดั รีเลย ์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ หมอ้แปลงแรงดนัทาํงาน ในสภาวะคลา้ยไม่

มีโหลด ขดลวด Primary  เป็นแบบพนัหลายชั้นพนัดว้ยขดลวดอาบนํ้ายาอยา่งดี  ปลายขดลวดต่อเขา้กบัซิลด ์โลหะ 

และทาํการฉนวนเป็นชั้นๆ ลดลัน่ลงไป เพ่ือใหก้ารกระจายของแรงดนัสมํ่าเสมอ ขดลวด Primary ต่อตรงกบั

แรงดนัไฟฟ้าใชง้าน ส่วนทาง Secondary มีขดลวดสาํหรับการวดัและ ขดลวดสาํหรับการ Fault ลงดิน โดยจะตอ้งมี

การแยกกนัระหวา่งในส่วนท่ีเป็นแรงดนัสูงกบัส่วนของแรงดนัตํ่าเพ่ือความปลอดภยัโดยในการใชง้านภาระโหลด 

( Burden )  ของหมอ้แปลงแรงดนัจะตอ้งมีค่าไม่เกินท่ีกาํหนดไว ้ 

หมอ้แปลงแรงดนัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

 1.    Electromagnatic VT. 

2. Coupling  Capacitor VT.  
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  การต่อหมอ้แปลงแรงดนัใชง้าน 

 

 
  

รูปที่ 2.13 หม้อแปลงแรงดัน  

รูปที่ 2.14  ลกัษณะการต่อหม้อแปลงแรงดันใช้งาน 

 

รูปที่ 2.12  หม้อแปลงแรงดนั 
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 2.1.5.2   หม้อแปลงจาํหน่าย (Distribution Transformer) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ปล่ียนระดบัแรงดนัใหสู้งข้ึนหรือตํ่าลงตามตอ้งการ ภายในประกอบดว้ยขดลวด 2 ชุด

คือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding) และ ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding) แต่สาํหรับ หมอ้แปลงกาํลงั 

(Power Transformer) ขนาดใหญ่บางตวัอาจมีขดลวดท่ีสามเพ่ิมข้ึนคือขด Tertiary winding  ซ่ึงมีขนาดเลก็กว่าขด 

Primary และ Secondary และแรงดนัท่ีแปลงออกมาจะมีค่าตํ่ากวา่ขด Secondary 

เน่ืองจากหม้อแปลงชนิดน้ีมักอยู่ภายนอกอาคาร  ดังนั้ นต้องมีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม  

นอกจากนั้นหมอ้แปลงจะต่ออยู่ท่ีปลายทั้งสองดา้นของระบบสายส่งและใช้งานอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงอาจจะไดรั้บ

ผลกระทบจากแรงดนัเกินทรานเซ้ียน (transient overvoltage) จากการเกิดฟ้าผ่าเหน่ียวนาํเขา้สายส่ง     ส่งผลต่อ

ฉนวนของหมอ้แปลง อนัอาจจะทาํใหเ้กิดการเบรคดาวนแ์ละทาํลายสภาพการเป็นฉนวนได ้

หมอ้แปลงไฟฟ้ากาํลงัตวัใหญ่ๆบางตวัสามารถแบ่งระดบัการใชง้านออกเป็น 3 ระดบั เช่น หมอ้แปลง

ไฟฟ้ากาํลงัตวัหน่ึงมีพิกดั 18000/24000/32000 kVA  ซ่ึงการออกแบบพิกดัความสามารถในการใชง้านของหมอ้

แปลงจะข้ึนอยูก่บัวิธีการระบาย ความร้อนออกจากหมอ้แปลงในขณะนั้นๆ โดย 

1. ระบายความร้อน โดย อากาศท่ีหมุนวนตามธรรมชาติ (Natural circulation of air , OA) ใชง้าน

สูงสุดท่ีระดบัพิกดั 18,000 kVA 

2. ระบายความร้อน โดย ดูดอากาศระบายโดยรอบตวัถงัดว้ยพดัลม (Forced-air cooling with fans ; 

FA) ใชง้านสูงสุดท่ีระดบัแรงดนัพิกดั 24,000 kVA 

3. ระบายความร้อน โดย ป๊ัมหมุนนํ้ ามนัและประกอบกบัดูดอากาศระบายโดยรอบตวัถงัดว้ยพดัลม 

(Forced circulation of oil accompanied by forced air cooling , FOA) ใชง้านไดสู้งสุดท่ีระดบัพิกดั 

320,000 kVA 

ดงันั้นชนิดของหมอ้แปลงไฟฟ้ากาํลงัท่ีแบ่งออกตามคุณสมบติัการฉนวนและวิธีการระบายความร้อน 

สามารถเขียนเป็นสญัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี 

AA    เป็นหมอ้แปลงชนิด  Dry – Type , Self - Cooled 

AFA  เป็นหมอ้แปลงชนิด  Dry – Type , Forced – Air cooled 

OA  เป็นหมอ้แปลงชนิด  Oil – Immersed , Self - Cooled 

OA/FA  เป็นหมอ้แปลงชนิด  Oil – Immersed , Self – Cooled / Forced – Air cooled 

OA/FA/FOA เป็นหมอ้แปลงชนิด  Oil – Immersed , Self – Cooled / Forced – Air cooled / forced – 

air , Forced – Oil cooled 

 
รูปที่ 2.15  หม้อแปลงจาํหน่าย 
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  2.1.6  เคร่ืองกลไฟฟ้าเหน่ียวนํา 

   2.1.6.1  พืน้ฐานของเคร่ืองกลไฟฟ้าเหน่ียวนํา 

  (1)  คาํจาํกดัความของเคร่ืองกลไฟฟ้าเหน่ียวนาํ 

 เคร่ืองกลไฟฟ้าเหน่ียวนาํเป็นเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีประกอบดว้ยสเตเตอร์และโรเตอร์ซ่ึงต่างมี

ขดลวดอาร์เมเจอร์ท่ีเป็นอิสระต่อกัน และทํางานด้วยการถ่ายทอดกําลังไฟฟ้าโดยใช้หลักการเหน่ียวนํา

แม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดดา้นหน่ึงไปยงัอีกดา้นหน่ึง ในสภาวะท่ีมีเคร่ืองหมุนดว้ยความเร็วคงท่ี ความเร็วน้ีจะไม่

เท่ากบัความเร็วซิงโครนสั ขดลวดท่ีต่อกบัแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบัเรียกว่า ขดลวดปฐมภูมิ ส่วนขดลวดอีกขดหน่ึง

เรียกวา่ ขดลวดทุติยภูมิ 

  (2)   หลกัการของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 3 เฟส 

 

 
 

 

 

 

 
(a) (b) (c) 

รูปที่ 2.16  การเกดิสนามแม่เหลก็หมุน 

 

(a)    สนามแม่เหลก็หมุน 

รูปท่ี 2.16 (a) แสดงขดลวดท่ีเหมือนกนั 3 ขด ไดแ้ก่ uu', vv' และ ww' เรียงตวัโดยทาํมุม 2π/3 [rad] ซ่ึงกนั

และกนั เม่ือลดัวงจรขั้ว u', v' และ w' และจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสตามท่ีแสดงในรูปท่ี 2.16 (b) ใหก้บัขั้ว 

u, v และ w แลว้ เม่ือเวลาเท่ากบั t1  t2  t3 และ t4 ในขดลวดแต่ละขดตามทิศทางแกนหมุนจะเกิดแรงแม่เหล็ก

เหน่ียวนาํตดักนั F· u  vF·  และ F· w ท่ีมีขนาดแปรผนัตามกระแสตามรูป 2.16 (c)  แรงลพัธ์ของแรงแม่เหลก็เหน่ียวนาํ F· a 

จะมีขนาดคงท่ีค่าหน่ึงตามรูป เป็นแรงแม่เหลก็เหน่ียวนาํท่ีหมุนดว้ยความเร็วเชิงมุม ω0 = 2πf [rad/s] ทาํใหใ้น

บริเวณนั้นเกิดสนามแม่เหลก็หมุนข้ึน 

(b)   การเกิดแรงบิด 

เม่ือวางทรงวตัถุกระบอกท่ีนาํไฟฟ้าไวใ้นสนามแม่เหลก็หมุน เสน้แรงแม่เหลก็จะตดัผ่านวตัถุกระบอกท่ีนาํ

ไฟฟ้าทรงกระบอก ทาํใหเ้กิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํข้ึนในวตัถุกระบอกท่ีนาํไฟฟ้า และมีกระแสไหลวนเกิดข้ึน 

แรงแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างกระแสน้ีกับเส้นแรงแม่เหล็กจะทําให้เกิดแรงบิดข้ึน ตามทิศทางการหมุนของ

สนามแม่เหล็ก และวตัถุกระบอกท่ีนาํไฟฟ้าจะหมุนตามทิศทางการหมุนของ สนามแม่เหลก็ หรือแทนท่ีจะใชว้ตัถุ
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กระบอกท่ีนาํไฟฟ้าจะใชข้ดลวด 3 เฟสท่ีต่อลดัวงจรแลว้ก็จะไดผ้ลลพัธ์ เช่นเดียวกนั  น่ีเป็นหลกัการทาํงานของ

มอเตอร์เหน่ียวนาํ 

  (3)   คุณสมบติัพ้ืนฐานของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 

 -    ความเร็วซิงโครนสั   ns 

                        ns = 
p

f 120 1 [min-1]                (2.11) 

ในท่ีน้ี f1 คือ  ความถ่ีของแหล่งจ่ายไฟ   

p คือ  จาํนวนขั้ว 

 - ความเร็วรอบ n 

     n = ns(1 – s) [min-1] 

ทั้งน้ี  s = สลิป = 

s

s

n

nn −
  (2.12) 

  - ความถ่ีทุติยภูมิ (ความถ่ีสลิป) f2 

f2 = sf1      [Hz]  

∴ ns – n = 
p

120f2   (2.13) 

  -     แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํ : แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํปฐมภูมิ E1 [V] และแรงเคล่ือนไฟฟ้า

เหน่ียวนาํทุติยภูมิ E2s [V] เม่ือเดินเคร่ืองดว้ยสลิปเท่ากบั s คาํนวณไดต้ามสูตรต่อไปน้ี 

 E1 = 4.44 f1ω1kω1Φ1 และ          E2s = 4.44 f2ω2kω2Φ1 (2.14) 

ทั้งน้ี Φ1  คือ  เสน้แรงแม่เหลก็ของคล่ืนมลูฐานของทุกขั้ว [Wb] 

ω1 และ  ω2 คือ  จาํนวนรอบของขวดลวด 1 เฟสดา้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

          f1  และ f2 คือ  ความถ่ีดา้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ [Hz] 

kω1 และ  kω2 คือ  สมัประสิทธ์ิของขดลวดดา้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

 

ตารางที่ 2.3 จะสรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานะการเดินเคร่ือง สลิป ความถ่ีทุติยภูมิและแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํ

ทุติยภูมิ 

ตารางที่ 2.3   สถานะการเดินเคร่ือง สลปิ ความถี่ทุตยิภูม ิ 

และแรงเคลือ่นไฟฟ้าเหน่ียวนําทุตยิภูมิ 

สถานะ 

การเดินเคร่ือง 

สลิป 

(s) 

ความถ่ี 

ทุติยภูมิ 

(f2) 

แรงเคล่ือนไฟฟ้า 

ทุติยภูมิ (E2s) 

หยดุ 1 f1 E2 

มอเตอร์ 0 < s < 1 sf1 sE2 

ความเร็วซิงโครนสั 0 0 0 
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กรงกระรอก 2 ชั้น กรงกระรอกร่องลึก 

 

รูปที่ 2.17   รูปร่างโรเตอร์ของมอเตอร์กรงกระรอกแบบพเิศษ 

 

  (4)   ประเภทของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 3 เฟส 

 แบ่งประเภทตามโครงสร้างของโรเตอร์ไดด้งัต่อไปน้ี 

- มอเตอร์เหน่ียวนาํโรเตอร์แบบกรงกระรอกธรรมดา โครงสร้างของโรเตอร์ประกอบดว้ยตวันาํ  รูปแท่ง

จาํนวนมากซ่ึงมีขดลวดทุติยภูมิฝังอยูใ่นสลอ็ต กบัวงแหวนลดัวงจรซ่ึงทาํหนา้น้ีลดัวงจรขดลวดเหล่าน้ี 

- มอเตอร์เหน่ียวนาํโรเตอร์แบบกรงกระรอกแบบพิเศษ  โรเตอร์มีโครงสร้างขดลวดทุติยภูมิแบบพิเศษ

เพ่ือควบคุมกระแสขณะเร่ิมหมุนและเพ่ิมแรงบิดขณะเร่ิมหมุน แบ่งเป็นมอเตอร์กรงกระรอกสองชั้นกบัมอเตอร์กรง

กระรอกร่องลึก (รูปท่ี 2.17) 

- มอเตอร์เหน่ียวนาํโรเตอร์แบบรูปขดลวด  โครงสร้างของโรเตอร์มีขดลวดทุติยภูมิเป็นขดลวดหลายเฟส 

และต่อขั้วสายขดลวดออกมาภายนอกโดยใชส้ลิปริง 

(5) ขดลวดสเตเตอร์ 

- Concentrated winding กบั Distributed widing : หากจาํนวนสลอ็ตของแต่ละขั้วและแต่ละเฟสเท่ากบั 1 

ช่องจะเรียกวา่ Concentrated winding หากมีจาํนวนตั้งแต่ 2 ช่องข้ึนไปจะเรียกว่า Distributed widings แบบท่ีนิยมใช้

กนัในเกือบทุกกรณีไดแ้ก่ Distributed widings เน่ืองจากจะมีอตัราการใชง้านแกนเหลก็ของสเตเตอร์สูงกวา่ 

- Full pitch widings กบั Fractional pitch winding: หากความกวา้งของขดลวดเท่ากบัระยะห่างระหว่าง

ขั้วแม่เหลก็จะเรียกว่า Full pitch widings หากสั้นกว่าระยะห่างระหว่างขั้วแม่เหล็กจะ  เรียกว่า Fractional pitch 

winding โดยทัว่ไปจะใช ้Fractional pitch winding เพ่ือลดคล่ืนฮาร์โมนิก 

- Lap widings กบั Concentric winding: Lap widings จะมีคล่ืนฮาร์โมนิกของเส้นแรง   แม่เหลก็นอ้ยกว่า 

แต่ Concentric winding จะพนัขดลวดดว้ยเคร่ืองจกัรไดง่้ายกวา่ 

 

 

 

(a) ตวัอยา่ง Concentric winding 

 

 

 

(b)  ตวัอยา่ง Lap widings 

รูปที่ 2.18 เปรียบเทียบขดลวดได้ศูนย์กบัขดลวดซ้อน (ต่อ 1 เฟส) 

เส้นแรง 

แมเ่หลก็ร่ัว 
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  2.1.6.2  คุณลกัษณะ 

  (1)    วงจรของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 3 เฟส 

  -  กระแสทุติยภูมิ   กาํหนดใหก้ระแสทุติยภูมิ I·2 [A] ของมอเตอร์ท่ีเดินเคร่ืองดว้ยสลิป s คาํนวณได้

ตามสูตรต่อไปน้ี 

 
  22

2
2 sxr

EsI
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=


   (2.15) 

ทั้งน้ี E· 2 คือ  แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํเม่ือหยดุน่ิง [V]   

r2 คือ  ความตา้นทานทุติยภูมิ [Ω] 

 x2 คือ  รีแอกแตนซ์ร่ัวดา้นทุติยภูมิ (ท่ีความถ่ีปฐมภูมิ) [Ω]  

โดยทุกค่าตอ้งแปลงเทียบเป็นดา้นปฐมภูมิ 

   -  วงจรกบัเวกเตอร์   ถา้ให้แรงดนัเฟสแบบสตาร์ดา้นปฐมภูมิเท่ากบั V· 1 [V]  กระแสดา้นปฐมภูมิ   

เท่ากบั I·1 [A] ความตา้นทานดา้นปฐมภูมิเท่ากบั r1 [Ω] รีแอกแตนซ์ร่ัวดา้นปฐมภูมิเท่ากบั x1 [Ω] และกระแสสร้าง

สนามแม่เหลก็เท่ากบั I·0 [A] แลว้ โดยใชวิ้ธีประมาณแบบเดียวกบัหมอ้แปลง จะไดว้งจรต่อ  1 เฟสและ  เวกเตอร์เม่ือ

ต่อวงจรแบบสตาร์ของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 3 เฟสตามท่ีแสดงในรูปท่ี 2.19 (a) และ (b) 

 

 
 

 (a) ผงัวงจรของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 3 เฟส (ต่อ 1 เฟส) (b) ผงัเวกเตอร์ของมอเตอร์เหน่ียวนาํ 3 เฟส (ต่อ 1 เฟส) 

รูปที ่2.19  วงจรแบบสตาร์ของมอเตอร์เหน่ียวนํา 3 เฟส 

 

  (2)  วงจรสมมลู 

เม่ือนาํสูตร (2.15) ดา้นขวามาหารทั้งเศษและส่วนดว้ย s แลว้ 
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     (2.16) 

ดงันั้น เม่ือนาํผลต่างศกัยไ์ฟฟ้า sE· 2 และอิมพีแดนซ์  r2 + jsx2 ในรูปท่ี 2.19 (a) มาหารดว้ย s แลว้

แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํทุติยภูมิ E· 2 ท่ีแปลงเทียบเป็นดา้นปฐมภูมิ จะเท่ากบัแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํ ปฐมภูมิ E· 1 

เราจึงสามารถต่อวงจรดา้นปฐมภูมิกบัดา้นทุติยภูมิในรูปท่ี 2.19 (a) ไดโ้ดยตรง ไดเ้ป็นวงจรสมมูลรูปตวั T ตามรูปท่ี 

2.20 (a)    ทั้งน้ี วงจรของกระแสสร้างสนามแม่เหลก็ I·0 จะแสดงดว้ยความตา้นทาน Iron loss กบัรีแอกแตนซ์สร้าง

สนามแม่เหลก็ 
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 รูปท่ี 2.20 (b) แสดงวงจรสมมลูรูปตวั L ซ่ึงยา้ยวงจรสร้างสนามแม่เหลก็ไปไวด้า้น แหล่งจ่ายไฟ เน่ืองจาก

ในเคร่ืองกลไฟฟ้าเหน่ียวนาํจะมีแอร์แกป็ในเสน้ทางสนามแม่เหลก็ จึงตอ้งระมดัระวงัว่าอตัราส่วนของกระแสสร้าง

สนามแม่เหลก็ต่อกระแสขาเขา้จะสูงกวา่กรณีของหมอ้แปลง 

 รูปท่ี 2.20 (c) แสดงวงจรสมมูลรูปตัว T-II เป็นวงจรสมมูลท่ีได้รับการยอมรับโด JEC2137-2000   

“เคร่ืองกลไฟฟ้าเหน่ียวนาํ” (สมาคมวิชาการไฟฟ้า ขอ้กาํหนดมาตรฐานของคณะกรรมการสํารวจมาตรฐานทาง

ไฟฟ้า) ใหใ้ชใ้นการคาํนวณคุณลกัษณะได ้วงจรสมมลูน้ีมีความถกูตอ้งเกือบๆ เท่ากบั    รูปท่ี 2.19 (a) 

 
(a)วงจรสมมูลรูปตวั T 

 
(b)วงจรสมมลูรูปตวั L 

V· 1: แรงดนัวงจรแบบสตาร์ปฐมภูมิ 
I·1: กระแสปฐมภูมิ 
I·2: กระแสทุติยภูมิ (แปลงเทียบเป็น 

   ดา้นปฐมภูมิ) 
I·n: กระแสสร้างสนามแม่เหลก็ขณะ 

   ท่ีไม่มีโหลด 

I·M: กระแสสร้างสนามแม่เหลก็ 
s: สลิป 
r1: ความตา้นทานปฐมภูมิ 
r2: ความตา้นทานทุติยภูมิ (แปลง 
 เทียบเป็นดา้นปฐมภูมิ) 

x1: รีแอกแตนซ์ร่ัวปฐมภูมิ 
x2: รีแอกแตนซ์ร่ัวทุติยภูมิ 
rM: ความตา้นทาน Iron loss 
xM: รีแอกแตนซ์สร้างสนามแม่เหลก็ 

 
(c) วงจรสมมลูรูปตวั T-II 
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รูปที่ 2.20 วงจรสมมูลของมอเตอร์เหน่ียวนํา 3 เฟส 

 

  (3)  การคาํนวณคุณลกัษณะ 

  การคาํนวณคุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้าเหน่ียวนําจะนิยมใช้วิธีผงัวงกลมกันมาก แต่เม่ือมีการ

ปรับปรุงมาตรฐาน JEC “เคร่ืองกลไฟฟ้าเหน่ียวนาํ” ก็มีการเปล่ียนไปใชวิ้ธีโหลดจริงหรือวิธีวงจรสมมูล อย่างไรก็

ตาม เน่ืองจากการใชว้งจรสมมูลรูปตวั T-II ซ่ึงกาํหนดโดย JEC นั้น การคาํนวณค่อนขา้งจะซับซ้อน ในท่ีน้ีจึงจะ

อธิบายการคาํนวณคุณลกัษณะโดยใชว้งจรสมมลูรูปตวั L ตามรูป 2.20 (b) 
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     กระแสปฐมภมิู                        
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I  = 
n

I  + 
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I             [A]  (2.19) 

เม่ือให ้      
1

I  = 
1

V  / (R + jX)  แลว้ 

 เพาเวอร์แฟกเตอร์: 22 XR/R +=ϕcos
E

A  (2.20) 
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 กาํลงัขาเขา้ปฐมภูมิ: A ]W[IVmP 1111 ϕcos=
E

A  (2.21) 

                       (m1คือจาํนวนเฟสปฐมภูมิ     และ    I1 = | 
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I  |) 

 กาํลงัขาเขา้ทุติยภูมิ: ]W[
s
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A  (2.22) 

 Copper loss ทุติยภูมิ: A ]W[sPrImP 22
2
212r ==

E

A  (2.23) 

 กาํลงัขบัท่ีเกิดข้ึน: A ]W[
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 ประสิทธิภาพ: A
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 แรงบิดสูงสุด: ]mN[
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หมายเหตุ: การคาํนวณประสิทธิภาพและแรงบิด แต่เดิมใชวิ้ธีคาํนวณเทียบกบักาํลงัขบัท่ีเกิดข้ึน แต่ในมาตรฐาน 

JEC ฉบบัปรับปรุงไดก้าํหนดใหค้าํนวณเทียบกบักาํลงัขาออกท่ีเพลาของมอเตอร์ซ่ึงไดจ้ากกาํลงัขบัท่ี

เกิดข้ึนลบกาํลงัสูญเสียทางกลและกาํลงัสูญเสียจากสเตรยโ์หลด 

  (4)  การคาํนวณคุณสมบติัพ้ืนฐานเพ่ือคาํนวณคุณลกัษณะตามวงจรสมมลู 

(ก)   ความตา้นทานขดลวดปฐมภูมิ   คาํนวณค่าความตา้นทานขดลวดปฐมภูมิ r1 [Ω] จากค่าเฉล่ีย R1 

ของความตา้นทานขดลวดปฐมภูมิท่ีวดัไดร้ะหวา่งทั้ง 3 ขั้วไดด้งัต่อไปน้ี 

 
t235
T235

2
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1 +
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⋅=   (2.30) 

ทั้งน้ี T คือ  อุณหภูมิมาตรฐานของขดลวด [°C]   

t คือ  อุณหภูมิของขดลวดขณะท่ีวดั [°C] 

 

กาํลงัขบัท่ีเกิดข้ึน 

ความเร็วเชิงมุม 
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 (ข)   คุณสมบติัท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยไม่มีโหลด  จากพิกดัแรงดนั V1 กระแสขณะไม่มีโหลด I0 และ

กาํลงัขาเขา้ 3 เฟส     P10 จะคาํนวณ rn (= r1 + rM) [Ω] และ xn (= x1 + xM) [Ω] ดงัต่อไปน้ี 
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หมายเหตุ มาตรฐาน JEC ฉบบัปรับปรุงไดก้าํหนดให้หักกาํลงัสูญเสียทางกลจากกาํลงัขาเขา้ 3 เฟส และ

คาํนวณหาค่าอิมพิแดนซ์เม่ือไม่มีโหลดโดยไม่คิดกาํลงัสูญเสียทางกล 

 

(ค)   คุณสมบติัท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยตรึงอยู่กบัท่ี จากแรงดนัปฐมภูมิ V1s กระแสปฐมภูมิ I1s   และ

กาํลงัขาเขา้ 3 เฟส P1s จะคาํนวณอิมพิแดนซ์สมมลู Zs (ความตา้นทาน Rs และรีแอกแตนซ์ Xs) [Ω]   ดงัต่อไปน้ี 
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 ในวงจรสมมลูรูปตวั L จะคาํนวณค่าคงท่ีของวงจรสมมลูโดยให ้Rs = r1 + r2 และ Xs = x1 + x2 

หมายเหตุ:  กรณีท่ีจะคํานวณค่าคงท่ีของวงจรสมมูลจากอิมพิแดนซ์ขณะท่ีทําการทดสอบโดยตรึงอยู่กับท่ี  

แต่เดิมในการทดสอบโดยตรึงอยู่กบัท่ีจะคาํนวณโดยถือว่า I0s << I1s และไม่คาํนึงถึงวงจรสร้างสนามแม่เหลก็ แต่

มาตรฐาน JEC ฉบบัปรับปรุงไดก้าํหนดใหค้าํนวณค่าคงท่ีโดยตอ้งคาํนึงถึงวงจรสร้างสนามแม่เหลก็ดว้ย 

  (5)   คุณลกัษณะแรงบิด 

- Proportional shifting    คุณสมบติัใดๆ ท่ีข้ึนอยู่กบัความตา้นทานทุติยภูมิและสลิปในรูป r2/s    เพียง

พจนเ์ดียวนั้น หาก r2/s มีค่าคงท่ี คุณสมบติันั้นก็จะมีค่าคงท่ีดว้ย กล่าวคือ เม่ือแรงบิดหรือกระแสมีค่าคงท่ี สลิปของ

มอเตอร์จะเปล่ียนแปลงแปรผนัตามความตา้นทานของวงจรทุติยภูมิ คุณลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ Proportional shifting 

  

r2 ของ I < r2 ของ II < r2 ของ III 

รูปที่ 2.21   Proportional shifting ของแรงบิด 

r2 ของ I < r2 ของ II < r2 ของ III 

รูปที่ 2.22 Proportional shifting ของกระแสปฐมภูม ิ

-   คุณลกัษณะแรงบิดของมอเตอร์กรงกระรอกสองชั้น: ขณะเร่ิมหมุนมอเตอร์จะมีความถ่ีสลิปสูง 

และอิมพิแดนซ์ของตวันาํภายในจะมีค่าสูงกว่าตวันาํภายนอก กระแสส่วนใหญ่จึงไหลผ่านตวันาํภายนอก มอเตอร์

จึงเร่ิมหมุนโดยมีความตา้นทาน ทุติยภูมิสูง ทาํใหคุ้ณลกัษณะขณะเร่ิมหมุนดีข้ึน แต่ขณะท่ีกาํลงัเดินเคร่ืองมอเตอร์

จะมีความถ่ีสลิปตํ่า กระแสส่วนใหญ่จึงไหลผ่านตวันาํภายในซ่ึงมีความตา้นทานตํ่า จึงช่วยป้องกนัไม่ให้มีกาํลงั

สูญเสียมาก 

-   คุณลกัษณะกาํลงัขาออก รูปท่ี 2.24 แสดงตวัอย่างหน่ึงของประสิทธิภาพ เพาเวอร์แฟกเตอร์ และ      

สลิปเทียบกบักาํลงัขาออก 
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กาํลงัขาออก [%] 

รูปที่ 2.23 คุณลกัษณะแรงบิดของกรงกระรอก 

                      สองช้ัน 

รูปที่ 2.24  ตวัอย่างประสิทธิภาพ เพาเวอร์แฟกเตอร์ 

                   และสลปิ 

 

   2.1.6.3   การเดนิเคร่ืองกลไฟฟ้าเหน่ียวนํา 3 เฟส 

  (1)  การสตาร์ท 

  (ก) มอเตอร์เหน่ียวนาํกรงกระรอก (กรงกระรอกธรรมดาและกรงกระรอกแบบพิเศษ) 

-   การสตาร์ตดว้ยแรงดนัเต็มท่ี  ใชก้บัมอเตอร์ท่ีมีขนาดเลก็ แรงบิดขณะเร่ิมหมุนจะเท่ากบั 100-200% 

ของพิกดั กระแสเร่ิมหมุนจะเท่ากบั 500-700% ของพิกดั กรณีท่ีแหล่งจ่ายไฟมีกาํลงัมากอาจใชก้บัมอเตอร์ท่ีมีขนาด

ปานกลางดว้ยกไ็ด ้

- การสตาร์ตแบบสตาร์-เดลตา้ แรงดนัของขดลวดจะเท่ากบั 1/ 3  ทั้งกระแสเร่ิมหมุนกบัแรงบิดเร่ิม

หมุนจะเท่ากบั 1/3 

- การสตาร์ตดว้ยรีแอกเตอร์ เลือกแทป็ตามแรงบิดของโหลด หากกระแสเป็น 1/a แรงบิดจะเป็น 1/a2 

- การสตาร์ตดว้ยเคร่ืองชดเชย ใชห้มอ้แปลงขดลวดเด่ียว เม่ือลดแรงดนัเป็น 1/a แรงบิดจะเป็น 1/a2 

กระแสจะเป็น 1/a2 

(ข) มอเตอร์เหน่ียวนาํรูปขดลวดใชต้วัตา้นทานสตาร์ต 

  (2)   การควบคุมความเร็ว 

  (ก)   มอเตอร์เหน่ียวนาํรูปขดลวด 

    -  การควบคุมความตา้นทานทุติยภูมิ  ใชคุ้ณลกัษณะ Proprotional shifting ของแรงบิด เพ่ิมหรือลด

ความตา้นทานทุติยภูมิเพ่ือควบคุมความเร็ว มีขอ้เสียคือกาํลงัสูญเสียจากโหลดจะเพ่ิมข้ึน ประสิทธิภาพจะลดลง 

    -  การควบคุมการสร้างสนามแม่เหลก็ทุติยภูมิ  ปรับแรงดนัของความถ่ีสลิปท่ีจ่ายใหว้งจรทุติยภูมิ  รับ

และจ่ายกาํลงัไฟฟ้าระหว่างแหล่งจ่ายไฟทุติยภูมิไปพร้อมๆ กบัควบคุมความเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ มีทั้งวิธีเคร

เมอร์ซ่ึงใชก้าํลงัไฟฟ้าทุติยภูมิของมอเตอร์เป็นกาํลงัขบัทางกล และแบบ Scherbius ซ่ึงนาํกลบัมาใชเ้ป็นกาํลงัไฟฟ้า 

  (ข)  มอเตอร์เหน่ียวนาํกรงกระรอก 

  -  การควบคุมความถ่ีปฐมภูมิ  ความเร็วซิงโครนสัจะแปรผนัตามความถ่ี และปรับแรงดนัใหแ้ปรผนั

ตามความถ่ีดว้ยเพ่ือรักษาความหนาแน่นเสน้แรงแม่เหลก็ใหค้งท่ี (ควบคุม V/f ใหค้งท่ี) 
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ประสิทธิภาพ 

เพาเวอร์แฟกเตอร์ 

สลิป 
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   - การควบคุมแรงดนัปฐมภูมิ  ควบคุมความเร็วโดยใชป้ระโยชน์จากการท่ีเส้นกราฟ แรงบิด-ความเร็ว

จะเปล่ียนแปลงแปรผนัตามกาํลงัสองของแรงดนั 

  - การแปลงจาํนวนขั้ว  มีโครงสร้างซบัซอ้น และการปรับความเร็วจะทาํไดเ้ป็นขั้นๆ 

    (3)  การเบรก 

- Regenerative braking ใชเ้ฟืองหรือการแปลงจาํนวนขั้วทาํใหม้อเตอร์ทาํงานเหมือนกบัเป็นเคร่ือง

กาํเนิดไฟฟ้าเหน่ียวนาํดว้ยความเร็วเท่ากบัหรือสูงกวา่ความเร็วซิงโครนสั และกาํเนิดไฟฟ้า 

- Dynamic braking ตดัวงจรปฐมภูมิจากแหล่งจ่ายไฟ ใหส้นามแม่เหลก็กระแสตรงเพ่ือใหด้า้นปฐมภูมิ

กาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและเปล่ียนเป็นความร้อน 

- Counter current braking (Plugging)  สลบัการต่อวงจร 2 เฟสจาก 3 เฟส เพ่ือทาํใหส้นามแม่เหล็ก

หมุนกลบัทิศ 

- Single phase braking: รวมสาย 2 เส้นของขดลวดดา้นปฐมภูมิเขา้ดว้ยกนั แลว้จ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั

ระหว่างสองเส้นนั้นกบัอีก 1 เส้นท่ีเหลือ ส่วนดา้นทุติยภูมิใหต่้อกบัตวัตา้นทานเพ่ือใหเ้กิดแรงเบรก (จากการกลบั

เฟส) 

ตัวอย่าง 2.2   มีมอเตอร์เหน่ียวนาํกรงกระรอก 3 เฟส กาํลงัขาออก 7.5 kW ความถ่ี 50 Hz พิกดัแรงดนั 200V จาก

วงจรสมมลูรูปตวั L ในรูปท่ี 2.20 (b) ถา้ r1 = 0.169Ω   r2 = 0.151Ω   x1 = 0.383Ω   x2 = 0.383Ω   rn = 0.929Ω, 

xn = 9.74Ω จงคาํนวณคุณสมบติัต่างๆ เม่ือ สลิปเท่ากบั 2% 

(1)  กระแสสร้างสนามแม่เหลก็: จากสูตร (2.17) 
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(2)  กระแสทุติยภูมิ: จากสูตร (2.18) 
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(3)   กระแสปฐมภูมิ: จากสูตร (2.19) 

 A22.1393.15)47.181.14()75.11121.1(III 2n1 jjj −=−+−=+=   
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(4)   เพาเวอร์แฟกเตอร์: จากสูตร (2.20) 
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(5)   กาํลงัขาเขา้ปฐมภูมิ: จากสูตร (2.21) 

 WxxxjIVmP 55207695.070.20
3
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(6)   กาํลงัขาเขา้ทุติยภูมิ: จากสูตร (2.22) 
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(7)   กาํลงัขบัท่ีเกิดข้ึน: จากสูตร (2.24) 

 WsPP 4919)02.01(5019)1(20 =−=−=  

(8)   ประสิทธิภาพ: จากสูตร (2.25) 
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(9)    แรงบิด: จากสูตร (2.26) 
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(10)   ความเร็วรอบ: อา้งจากสูตร (2.11) และ (2.12) 
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  2.1.7   เคร่ืองกลไฟฟ้าซิงโครนัส 

                     2.1.7.1  พืน้ฐานของเคร่ืองกลไฟฟ้าซิงโครนัส 

  (1)   คาํจาํกดัความของเคร่ืองกลไฟฟ้าซิงโครนสั 

        หมายถึงเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีทาํงานดว้ยการหมุน และขณะท่ีหมุนดว้ยความเร็ว คงท่ี จะมี

ความเร็วรอบเท่ากบัความเร็วซิงโครนสัซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนขั้วและความถ่ีกระแสสลบั 

  (2)   หลกัการของเคร่ืองกลไฟฟ้าซิงโครนสั 

        รูปท่ี 2.26 (a) แสดงใหเ้ห็นวา่มีขดลวดเหมือนกนั 3 ขดเรียงตวัทาํมุม 2π/3 rad ซ่ึงกนัและกนั ดา้นในมี

ขั้วแม่เหลก็ท่ีหมุนไดว้างอยู ่

  เม่ือมีแรงภายนอกมากระทาํใหข้ั้วแม่เหลก็หมุนดว้ยความเร็วคงท่ี เส้นแรงแม่เหลก็ท่ีตดักบัขดลวดจะมี

การเปล่ียนแปลงเป็นวงรอบ ทาํใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสท่ีมีความถ่ีคงท่ีข้ึน เท่ากบัทาํหนา้ท่ีเป็นเคร่ือง

กาํเนิดไฟฟ้า 

  ถา้จ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสให้ขั้วของขดลวด จะทาํให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กหมุนข้ึน รูป 2.26 (b) 

แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือเคร่ืองน้ีหมุนโดยท่ีแกนเสน้แรงแม่เหลก็และแกนขั้วแม่เหลก็ทาํมุมกนัคงท่ีค่าหน่ึง จะเกิดแรงบิด

ข้ึน เท่ากบัทาํหนา้ท่ีเป็นมอเตอร์ 

 

 

  (3)  คุณสมบติัพ้ืนฐานของเคร่ืองกลไฟฟ้าซิงโครนสั 

             -     ความเร็วซิงโครนสั n: แสดงไดด้ว้ยสูตรดงัต่อไปน้ี 

   ns = 1120 f
p

 [min-1]  (2.33)  

ในท่ีน้ี f1 คือ  ความถ่ีของแหล่งจ่ายไฟ   

p คือ  จาํนวนขั้ว 
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(a) เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (b) มอเตอร์ 

รูปที่ 2.26  หลกัการทํางานของเคร่ืองกลไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟส 

 

   (4)    ประเภทของเคร่ืองกลไฟฟ้าซิงโครนสั 

  เคร่ืองกลไฟฟ้าซิงโครนสัมีทั้งแบบ Revolving fieldซ่ึงขั้วแม่เหลก็หมุนและแบบ Revolving armature 

ซ่ึงขดลวดอาร์เมเจอร์หมุนแต่เคร่ืองกลไฟฟ้าซิงโครนสัส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Revolving field 

  เคร่ืองกลไฟฟ้าซิงโครนสัแบบ Revolving field ยงัแบ่งออกไดเ้ป็นแบบ Salient poleและแบบ Non-

salient pole แบบแรกมกัจะใชใ้นเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนันํ้า แบบหลงัจะใชใ้นเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเทอร์ไบน ์
 

  2.1.7.2  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 

                   ในเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าซิงโครนสั เฟสของกระแสโหลดท่ีไหลในขดลวดอาร์เมเจอร์จะทาํให้เส้นแรง

แม่เหลก็เหน่ียวนาํตา้นกลบัของขดลวดอาร์เมเจอร์ซ่ึงเกิดจากกระแสในขดลวดอาร์เมเจอร์เปล่ียนตาํแหน่งสัมพทัธ์

กบัขั้วแม่เหล็ก ดงันั้น แรงแม่เหล็กเหน่ียวนําต้านกลบัจึงมีอิทธิพลโดยตรงกับขนาดและ การกระจายเส้นแรง

แม่เหลก็ในแกป็ นอกจากน้ี กระแสในขดลวดอาร์เมเจอร์ยงัสร้างเส้นแรงแม่เหลก็ร่ัวจากขดลวดอาร์เมเจอร์ซ่ึงจะตดั

กบัขดลวดอาร์เมเจอร์เท่านั้น 

  เม่ือแตกเส้นแรงแม่เหลก็ท่ีเกิดจากกระแสในขดลวดอาร์เมเจอร์ออกเป็น 2 ส่วนรีแอกแตนซ์ท่ีเกิดจากเส้น

แรงแม่เหลก็ส่วนท่ีมีผลโดยตรงต่อเส้นแรงแม่เหลก็ในแก็ป เรียกว่า รีแอกแตนซ์ตา้นกลบัของ   ขดลวดอาร์เมเจอร์ 

xa และรีแอกแตนซ์ท่ีเกิดจากเสน้แรงแม่เหลก็ร่ัว เรียกว่า รีแอกแตนซ์ร่ัวของขดลวด อาร์เมเจอร์ λx  นอกจากน้ี เม่ือ

ใหค้วามตา้นทานของขดลวดอาร์เมเจอร์เป็น ra แลว้ วงจรสมมูลของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าซิงโครนสัจะแสดงไดต้าม

รูปท่ี 2.27 โดยวงจรสมมลูน้ีมีความสมัพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 

 ][xxx as Ω+= 
 ทั้งน้ี  xs: ซิงโครนสัรีแอกแตนซ ์  (2.34) 

 ][xrZ 2
s

2
as Ω+=  ทั้งน้ี Zs: ซิงโครนสัอิมพิแดนซ์  (2.35) 

 
รูปที่ 2.27  วงจรสมมูลของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 

  

แกนเสน้แรง 
แม่เหลก็ 

แกนขั้ว 
แม่เหลก็ 

2 - 23 

 



 
 

ตอนท่ี 2  บทท่ี  2   อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทัว่ไป     ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

รูปท่ี 2.28  แสดงความสัมพนัธ์ของตาํแหน่งสัมพทัธ์ระหว่างแรงแม่เหล็กเหน่ียวนาํตา้นกลบั   ท่ีเกิดจาก

กระแสในขดลวดอาร์เมเจอร์กบัสนามแม่เหลก็ จากรูป เม่ือขดลวดอาร์เมเจอร์มีตาํแหน่งตรงกนักบัแกนขั้วแม่เหลก็ 

N และ S จะเกิดแรงดนัเหน่ียวนาํสูงสุด 

 หากกระแสโหลดมีเฟสตรงกนัแลว้ แรงแม่เหลก็เหน่ียวนาํตา้นกลบัท่ีเกิดจากกระแสใน  ขดลวดอาร์เมเจอร์

กบัสนามแม่เหลก็ Fa จะเป็นสนามแม่เหลก็ตั้งฉากกบัแรงแม่เหลก็เหน่ียวนาํสนามแม่เหลก็ Ff โดยมีเฟสต่างกนั π/2 

ตามรูปท่ี 2.28 (a) ทาํให้มีผลสร้างสนามแม่เหล็กตดักบัระนาบขั้วแม่เหลก็ กรณีท่ีกระแสโหลดลา้หลงัเท่ากบั π/2  

แลว้ Fa จะมีทิศทางตรงขา้มกบั Ff ทาํใหมี้ผลลดสนามแม่เหลก็ตามรูปท่ี 2.28 (b) และกรณีท่ีกระแสโหลดนาํหนา้

เท่ากบั π/2 แลว้ Fa จะมีทิศทางเดียวกบั Ff ทาํใหมี้ผลเพ่ิมสนามแม่เหลก็ 

 

   
(a)กระแสอินเฟส (b)กระแสแลก็ (c)กระแสลีด 

รูปที ่2.28   การต้านกลบัของขดลวดอาร์เมเจอร์ของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส 

 
 

ตารางที่ 2.4  แรงแม่เหลก็เหน่ียวนาํตา้นกลบัของขดลวดอาร์เมเจอร์ 

กระแส เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ 

กระแสแลก็ ลดสนามแม่เหลก็ เพ่ิมสนามแม่เหลก็ 

กระแสอินเฟส สนามแม่เหลก็ตดักนั สนามแม่เหลก็ตดักนั 

กระแสลีด เพ่ิมสนามแม่เหลก็ ลดสนามแม่เหลก็ 

 

ในกรณีของกระแสโหลดทัว่ไป กาํลงัไฟฟ้าจริงจะทาํให้เกิดสนามแม่เหล็กตดักนั และกระแสจะลา้หลงั

หรือกระแสนาํหนา้ซ่ึงสร้างกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟจะเพ่ิมหรือลดสนามแม่เหลก็ 

 คาํอธิบายขา้งตน้ใชใ้นกรณีของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า แต่ในกรณีของมอเตอร์ก็จะเกิดแรงกระทาํในทาํนอง

เดียวกนั ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 2.4 

  2.1.7.3 มอเตอร์ซิงโครนัส 

  (1)   วงจรสมมลูของมอเตอร์ 

 วงจรสมมูลของมอเตอร์จะเหมือนกบักรณีของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า กล่าวคือถา้ใหรี้แอกแตนซ์ตา้นกลบั

ของขดลวดอาร์เมเจอร์เท่ากบั xa ใหรี้แอกแตนซ์ร่ัวของขดลวดอาร์เมเจอร์เท่ากบั xℓ จะไดว้งจรดงัรูปท่ี 2.29 
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รูปที่ 2.29 วงจรสมมูลของมอเตอร์ซิงโครนัส 

 

  (4)   เสน้กราฟคุณลกัษณะเฟส (เสน้กราฟ V) 

 เม่ือรักษาแรงดนัท่ีขั้ว V ของมอเตอร์ซิงโครนสัให้คงท่ี และปรับกระแสสนามแม่เหล็ก If โดยท่ีให้

กาํลงัขาออก P0 คงท่ีแลว้ แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํ E0 จะเปล่ียนแปลงไป ผลคือทาํให้ขนาดและเฟสของกระแส

ในขดลวดอาร์เมเจอร์ Ia เปล่ียนแปลงไปดว้ย เม่ือวาดกราฟความสัมพนัธ์ระหว่าง If กบั Ia จะได ้ ดงัรูปท่ี 2.30 

เรียกวา่ เสน้กราฟคุณลกัษณะเฟส (เสน้กราฟ V) ของมอเตอร์ซิงโครนสั 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5)   วิธีสตาร์ตเคร่ือง 

 แรงบิดของมอเตอร์ซิงโครนสั จะเกิดข้ึนเม่ือโรเตอร์หมุนดว้ยความเร็วซิงโครนสัเท่านั้น  ดงันั้นในการ

สตาร์ตจึงตอ้งวิธีการต่อไปน้ีในการเร่งความเร็วของโรเตอร์ให้ใกลเ้คียงกบัความเร็วซิงโครนสัก่อน แลว้จึงป้อน

สนามแม่เหลก็เพ่ือปรับความเร็วใหไ้ดค้วามเร็วซิงโครนสั 

 -  วิธีสตาร์ตดว้ยตวัเอง  สตาร์ทโดยใชข้ดลวดควบคุมการเคล่ือนท่ีซ่ึงติดตั้งไวท่ี้ผิวหนา้ขั้วแม่เหลก็ของ

โรเตอร์ 

 -  วิธีสตาร์ตดว้ยมอเตอร์สําหรับสตาร์ท  ใช้มอเตอร์เหน่ียวนาํหรือมอเตอร์กระแสตรงเป็นมอเตอร์

สาํหรับสตาร์ต 

 

 
กระแสสนามแม่เหลก็ 

รูปที่ 2.30  เส้นกราฟคุณลกัษณะเฟส (เส้นกราฟ V) 

กระแสแลก็ กระแสลีด 

ไม่มีโหลด 

มีโหลด 
1

2
 

โหลดเตม็ท่ี 

กร
ะแ

ส
ใน

ขด
ลว

ดอ
าร์
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  2.1.8   เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง 

  2.1.8.1  พืน้ฐานของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง 

  (1)   หลกัการทาํงานของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง 

 จากรูปท่ี 2.31 เม่ือตวันาํความยาวดา้นตั้งฉาก ℓ [m] เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว v [m/s] ผ่านสนามแม่เหลก็ท่ี

มีความหนาแน่นเสน้แรงแม่เหลก็ B [T] จะเกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้า E [V] ข้ึนในตวันาํตามกฎมือขวาของเฟลมม่ิง 

     E = B ℓ v [V]  (2.36) 

 และเม่ือมีกระแส I [A] ไหลในตวันาํความยาว ℓ [m] ตวันาํจะไดรั้บแรงทางกลตาม          กฎมือขวา

ของเฟลมม่ิงดงัต่อไปน้ี 

   F = B ℓ I [N]  (2.37) 

 ตวันําหมุนไปแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนในตวันาํจะกลบัขั้วเกิดเป็นกระแสสลบั จึงต้องใช้คอมมิว         

เตเตอร์และแปรงถ่านเพ่ือกรองใหเ้ป็นกระแสตรง 

 เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเป็นอุปกรณ์ท่ีใชป้ระโยชน์จากแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีแสดง  ในสูตร (2.36) 

ส่วนมอเตอร์กระแสตรงเป็นอุปกรณ์ท่ีใชป้ระโยชน์จากแรงทางกลท่ีแสดงในสูตร (2.37) หากจ่ายกระแสใหเ้คร่ือง

กาํเนิดไฟฟ้า กจ็ะเกิดแรงทางกลตามท่ีแสดงในสูตร (2.37) เช่นกนัเพ่ือกาํเนิดกาํลงัไฟฟ้า                                   

  P1 = E I กาํลงัขบัท่ีตอ้งป้อนใหก้บัเพลา          

  P2 = F·v = (B ℓ I)·v = (B ℓ v)·I = E·I = P1 [W]  (2.38) 

ซ่ึงเท่ากบักาํลงัไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนเม่ือใชเ้ป็นเคร่ืองกาํเนิดไฟ25ฟ้25า 

 (2)   การตา้นกลบัของขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 การตา้นกลบัท่ีแรงแม่เหลก็เหน่ียวนาํท่ีเกิดข้ึนจากกระแสในขดลวดอาร์เมเจอร์ทาํต่อเส้นแรงแม่เหลก็ท่ี

เกิดจากขดลวดสถิต เรียกว่า การตา้นกลบัของขดลวดอาร์เมเจอร์ เม่ือมีกระแสไหลในขดลวดอาร์เมเจอร์ การ

กระจายเส้นแรงแม่เหล็กในแก็ปจะไม่สมํ่าเสมอดังรูปท่ี 2.32  ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ เช่น กรองเป็น

กระแสตรงไม่สะดวก ลดแรงดนัของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เกิดแฟลชโอเวอร์ระหว่างแปรงถ่านขั้วบวก-ลบ ฯลฯ เพ่ือ

ป้องกนัปัญหาเหล่าน้ีจึงตอ้งติดตั้งอินเตอร์โพลหรือ Compensating winding 

 
 

รูปที่ 2.31  การเกดิแรงดันกระแสตรง 

 

 

คอมมิวเตเตอร์ 

แปรงถ่าน 
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รูปที่ 2.32  การต้านกลบัของขดลวดอาร์เมเจอร์ 

 

  (3)    คุณสมบติัพ้ืนฐานของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง 

-   แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํ: แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํ E a  ของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแสดงได้

ดว้ยสูตรต่อไปน้ี 

 
   

]V[n
a60

ZpEa Φ=   (2.39) 

ทั้งน้ี  p คือ  จาํนวนขั้ว   

n คือ ความเร็วรอบ [r/min]  

Z คือ  จาํนวนตวันาํทั้งหมด 

Φ คือ  เสน้แรงแม่เหลก็ต่อ 1 ขั้ว [Wb]  

2a คือ  จาํนวนวงจรภายใน (Lap winding 2a = p, Wave winding 2a = 2) 

-  แรงบิด แรงบิดของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง T แสดงไดด้ว้ยสูตรต่อไปน้ี 

 
   

]mN[I
a2

ZpT a ⋅Φ=
π

  (2.40) 

ทั้งน้ี Ia คือกระแสในขดลวดอาร์เมเจอร์ [A] 

 -  กาํลงัขาออก กาํลงัขาออกของมอเตอร์หมายถึงกาํลงัขบัทางกล กาํลงัขาออกของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า

หมายถึงกาํลงัไฟฟ้ากระแสตรง กาํลงัขาออกทางกล Po เท่ากบัผลคูณของแรงบิด T กบัความเร็วเชิงมุม ω [rad/s] 

     TP0 ω=   (2.41) 

เม่ือแปลงสูตรจะไดค้วามสมัพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 

 
 

][
60a260

20 WIEIn
a
ZpIZpnTP aaaa =






 Φ=






 Φ





==

π
πω   (2.42) 

   สูตรน้ีแสดงวา่หากไม่คิดกาํลงัสูญเสียแลว้ กาํลงัขบัทางกลจะเท่ากบักาํลงัไฟฟ้าขาออก 

 - ความเร็วรอบ  ความเร็วรอบ n ของมอเตอร์กระแสตรงไดจ้ากการแปลงสูตรแรงเคล่ือนไฟฟ้า

เหน่ียวนาํดงัต่อไปน้ี 

    min]/[n  r
k
Ea

Φ
=   (2.43) 

 ทั้งน้ี k = 
a60

pZ
 = ค่าคงท่ี 

การกระจายของเส้นแรงแม่เหลก็จากขั้วแม่เหลก็หลกั 
การกระจายของเส้นแรงแม่เหลก็จากกระแสในขดลวดอาร์เมเจอร์ 

จุดนิวทรัล 
ทางไฟฟ้า 

มอเตอร์ 

ทิศทางการหมุน 

การกระจายของเส้นแรงแม่เหลก็ของสนามแม่เหลก็รวม 

จุดนิวทรัลทางเรขาคณิต 

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
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 -  อตัราการเปล่ียนแปลงแรงดนั  อตัราการเปล่ียนแปลงแรงดนั ε แสดงระดบัการเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก

โหลดของแรงดนัท่ีขั้วของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ถา้ใหค้วามเร็วรอบและกระแสสนามแม่เหลก็คงท่ีแลว้จะคาํนวณได้

จากสูตรต่อไปน้ี 

 
   

[%]100
V

VV

n

n0 ×
−

=ε   (2.44) 

ทั้งน้ี V0 คือ  แรงดนัท่ีขั้วเม่ือไม่มีโหลด [V]  

Vn คือ พิกดัแรงดนัท่ีขั้ว [V] 

  -  อตัราการเปล่ียนแปลงความเร็ว  อตัราการเปล่ียนแปลงความเร็ว ν   แสดงระดบัการเปล่ียนแปลง

ความเร็วรอบของมอเตอร์เน่ืองจากโหลด ถา้ให้แรงดนัท่ีขั้วและกระแสสนามแม่เหล็กคงท่ีแลว้จะคาํนวณไดจ้าก

สูตรต่อไปน้ี 

 
   

[%]100
n

nn

n

n0 ×
−

=ν   (2.45) 

ทั้งน้ี n0 คือ  ความเร็วรอบเม่ือไม่มีโหลด  

nn คือ  พิกดัความเร็วรอบ 

 

  2.1.8.2  ประเภทและคุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง 

 ตารางท่ี 2.5 เป็นการสรุปรวบรวมประเภทของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงและคุณลกัษณะของมอเตอร์

และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

  2.1.8.3  การควบคุมความเร็ว การสตาร์ต การหยุด 

  (1)   การควบคุมความเร็ว 

 มอเตอร์กระแสตรงสามารถควบคุมความเร็วไดใ้นช่วงกวา้งอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการควบคุม

ความเร็วมีดงัต่อไปน้ี 

- การควบคุมสนามแม่เหลก็  ปรับตวัตา้นทานสนามแม่เหลก็เพ่ือเปล่ียนความเขม้เส้นแรงแม่เหลก็ของ

สนามแม่เหลก็และควบคุมความเร็ว เน่ืองจากกระแสท่ีควบคุมมีค่าตํ่าจึงมีกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียตํ่าไปดว้ย เป็นวิธีท่ีใช้

กนัทัว่ไป 

- การควบคุมความตา้นทาน  ต่อตวัตา้นทานอนุกรมกบัวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์และควบคุมดว้ยการลด

ความเร็ว มีกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียขณะท่ีควบคุมสูง รวมทั้งมีอตัราการเปล่ียนแปลงความเร็วสูง ใชก้บัซีรีส์มอเตอร์เป็น

หลกั 

- การควบคุมแรงดนั  ปรับแรงดนัท่ีป้อนใหข้ดลวดอาร์เมเจอร์เพ่ือควบคุมความเร็วใชก้บั Separately 

excited motor เป็นหลกั  วิธีป้อนแรงดนัปรับไดจ้ากแหล่งจ่ายไฟตรงเฉพาะใหก้บัขดลวดอาร์เมเจอร์ของ Separately 

excited motor เรียกวา่วิธีเลียวนาร์ด ซ่ึงสามารถควบคุมความเร็วอย่างละเอียดในช่วงกวา้งทั้งหมุนไปและกลบั และ

สามารถทาํ Regenerative braking ไดอี้กดว้ย 
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ตารางที่ 2.5 (a)   ประเภทและคุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง 

ประเภท Separately excited motor ชนัตม์อเตอร์ 
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Ea  : แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํ [V]               Ia  : กระแสในขดลวดอาร์เมเจอร์ [A 

Φ : เส้นแรงแม่เหลก็ [Wb] 

Vt : แรงดนัท่ีขั้ว [V]                 If: กระแสสนามแม่เหลก็ [A]  

n : ความเร็วรอบ [min-1] 

vb : แรงดนัตกท่ีแปรงถ่าน [V]                 IL : กระแสขาเขา้ [A]  

T : แรงบิด [N·m] 
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ตารางที่ 2.5 (b)   ประเภทและคุณลกัษณะของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง (ต่อ) 

ประเภท ซีรีส์มอเตอร์ คอมพาวดม์อเตอร์ 
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 Ea  : แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํ [V]  If : กระแสสนามแม่เหลก็ [A] 

  Φ : เส้นแรงแม่เหลก็ [Wb] 

 Vt : แรงดนัท่ีขั้ว [V]   IL : กระแสขาเขา้ [A]   

 Φ0 : เส้นแรงแม่เหลก็เม่ือไม่มีโหลด [Wb] 

 vb : แรงดนัตกท่ีแปรงถ่าน [V]  ra  : ความตา้นทานของอาร์เมเจอร์ [Ω] 

                n               : ความเร็วรอบ [min-1] 

 Ia  : กระแสในขดลวดอาร์เมเจอร์ [A]  rs : ความต้านทานสนามแม่เหล็กซีรีส์ 
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  (2)   การสตาร์ตและเบรก 

  -  การสตาร์ต  มีทั้งการสตาร์ตดว้ยตวัตา้นทานและสตาร์ตดว้ยการลดแรงดนั เพ่ือลดเวลาท่ีใชใ้นการ

สตาร์ต การลดโมเมนตค์วามเฉ่ือยของโรเตอร์จะเป็นวิธีท่ีไดผ้ลในการอนุรักษพ์ลงังานอีกดว้ย 

  -  การเบรก (การเบรกดว้ยไฟฟ้า)  วิธี Dynamic braking เป็นวิธีเบรกโดยแปลงพลงังานกลของโรเตอร์

เป็นพลงังานไฟฟ้า แลว้จ่ายใหต้วัตา้นทานซ่ึงต่ออยูก่บัวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์เพ่ือใหสู้ญเสียไปเป็นความร้อน ส่วน

วิธี Regenerative braking จะนาํพลงังานไฟฟ้าท่ีแปลงมานั้นจ่ายคืนใหก้บัแหล่งจ่ายไฟ 

 

  2.1.8.4   วธีิควบคุมความเร็ว 

  (1)   หลกัการในการควบคุมความเร็ว 

 เน่ืองจากคุณลกัษณะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์มีเพียงรูปแบบเดียว จุดสมดุลเสถียรท่ีเกิดข้ึนจึงมี

เพียงจุดเดียวเท่านั้น มอเตอร์จึงเดินเคร่ืองดว้ยความเร็วคงท่ี ωe   หากสามารถเปล่ียนเง่ือนไขของแหล่งจ่ายไฟ 

(แรงดนัไฟฟ้า ความถ่ี ฯลฯ) หรือเง่ือนไขของมอเตอร์ (เง่ือนไขของวงจรอาร์เมเจอร์ขนาดของเส้นแรงแม่เหล็ก       

ท่ีขั้ว ฯลฯ) ขอ้ใดขอ้หน่ึง ทาํให้คุณลกัษณะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์เปล่ียนไปไดแ้ลว้  น่าจะสามารถเปล่ียน

ความเร็วเชิงมุม ω ท่ีทาํใหเ้กิดจุดสมดุลเสถียรได ้

 หากใช้เคร่ืองแปลงกําลงัไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กําลัง จะสามารถเปล่ียนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 

แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัและความถ่ีกระแสสลบัไดโ้ดยสะดวก จึงสามารถควบคุมความเร็วไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพสูง 

  (2)   การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง 

 ความเร็วรอบ N และแรงบิด T ของมอเตอร์กระแสตรงสามารถแสดงไดด้ว้ยสูตรต่อไปน้ี 

    
a

aa IKT
IRV

KN Φ=
Φ

−
= 21 ,   (2.46) 

ทั้งน้ี Φ คือ เสน้แรงแม่เหลก็  

V คือ แรงดนัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง  

Ia คือ กระแสอาร์เมเจอร์ 

 Ra คือ ความตา้นทานของวงจรอาร์เมเจอร์  

K1, K2 คือ ค่าคงท่ีของการแปรผนั 

 

จากสูตรน้ีจะเห็นว่า การเปล่ียน N ทาํได ้3 วิธี คือ การควบคุมสนามแม่เหลก็ (เปล่ียน Φ : มอเตอร์ขนาน 

มอเตอร์แบบฟีลด์แยก) การควบคุมความตา้นทาน (เปล่ียน Ra  มอเตอร์ขนาน มอเตอร์อนุกรม) วิธีควบคุม

แรงดนัไฟฟ้า 

1)  การควบคุมสนามแม่เหล็ก การควบคุมทําได้ง่ าย เ น่ืองจากเป็นการปรับกระแสกํา เ นิด       

สนามแม่เหลก็ซ่ึงมีค่าไม่มาก แต่ขีดจาํกดัของความเร็วจะถูกจาํกดัดว้ยการอ่ิมตวัของเส้นแรงแม่เหล็ก เม่ือลดความ

เขม้ของสนามแม่เหลก็ลงแลว้เพ่ิมความเร็วจะทาํใหท้าํ Commutation ไดย้าก ช่วงท่ีสามารถปรับความเร็วไดใ้นกรณี

ของมอเตอร์ท่ีมี Interpole จะเท่ากบั 1 : 3-4  และแมแ้ต่ในกรณีของมอเตอร์ท่ีมีขดลวด    ชดเชยก็ยงัเท่ากบัปริมาณ 

1 : 5 เท่านั้น คุณลกัษณะของมอเตอร์จะมีรูปแบบเป็นคุณลกัษณะกาํลงัขาออกคงท่ี    ท่ี N ∝ 1  /  Φ และ T ∝ Φ 
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  (3) การควบคุมความตา้นทาน    เป็นวิธีควบคุมโดยใส่ตวัตา้นทาน r ลงไปเฉพาะในวงจรอาร์เมเจอร์

เพ่ือควบคุมความเร็วดว้ยการลดแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหอ้าร์เมเจอร์ซ่ึงจะลดลงเท่ากบั rIa ถา้ให ้R = r + Ra นาํไปวาด

คุณลกัษณะ n-T เทียบกบั r แทน Ra แลว้จะไดรู้ปท่ี 2.33  ดงันั้นจึงมีจุดอ่อนว่า ยิ่ง r มีค่าเพ่ิมข้ึนเสถียรภาพจะลดลง

ทาํใหเ้กิดความสูญเสียเพ่ิมข้ึน และถา้มีภาระตํ่าการควบคุมจะไม่มีประสิทธิผล ดงันั้น  จึงไม่ค่อยนาํมาใชใ้นมอเตอร์

ขนาดเลก็ยกเวน้ในมอเตอร์อนุกรม 

  (4)  การควบคุมแรงดนัไฟฟ้า (มอเตอร์แบบฟีลดแ์ยก)   ถา้ควบคุม Φ และ Ra ใหค้งท่ีแลว้ปรับค่า V จะ

ไดคุ้ณลกัษณะ n-T ดงัรูปท่ี 2.34    ความชนัของคุณลกัษณะความเร็วจะเกือบคงท่ีเป็นแนวระดบัโดยไม่ข้ึนกบัค่า

แรงดนัไฟฟ้า ดงันั้น ไม่ว่าท่ีแรงดนัใดๆ ก็ตามการเดินเคร่ืองจะมีเสถียรภาพดี และเน่ืองจากเส้นแรงแม่เหล็กจะมี

ค่าคงท่ี จึงไม่ทาํใหเ้ง่ือนไขการ Commutation แยล่งเหมือนกบักรณีของการลดความเขม้สนามแม่เหลก็ 

 การจ่ายไฟใหอ้าร์เมเจอร์จากแหล่งจ่ายไฟแรงดนัไฟฟ้าแปรผนัต่างหากจากวงจรกาํเนิดสนามแม่เหล็ก 

เรียกว่า ระบบควบคุมแรงดนัแปรผนั หรือระบบ Leonard system โดยระบบท่ีใชม้อเตอร์-เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเป็น

แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าแปรผนั เรียกว่า ระบบ Ward Leonard system ส่วนระบบท่ีใชเ้คร่ืองแปลงกาํลงัไฟฟ้าไม่

เคล่ือนไหว เรียกวา่ ระบบ Static Ward Leonard ปัจจุบนัโดยทัว่ไปจะใชแ้บบหลงั รูปท่ี 2.35 เป็นตวัอย่างของระบบ 

Static Ward Leonard system ในกรณีท่ีต่อวงจรแบบ Cross connection โดยใชไ้ทริสเตอร์ ซ่ึงจะควบคุมขนาดของ

แรงดนัไฟฟ้า Es ท่ีจ่ายใหอ้าร์เมเจอร์ของมอเตอร์แบบฟีลดแ์ยกดว้ยการควบคุมเฟสของไทริสเตอร์ 

 รูปท่ี 2.36  แสดงคุณลกัษณะ n-T ของระบบ Leonard ท่ีวาดข้ึนโดยใชแ้รงดนัคาํสั่ง Es  เป็นพารามิเตอร์ 

โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงแรงดนัไฟฟ้าเน่ืองจากกระแสภาระของแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าแปรผนัดว้ย จุด A ใน

รูปหมายถึงจุดสมดุลของแรงบิดท่ีแรงดนัคาํสั่ง Es1 ซ่ึงจะเดินเคร่ืองดว้ยความเร็ว n1 กรณีท่ีตอ้งการเร่งความเร็ว จะ

เพ่ิมแรงดนัเป็น Es0 ทาํใหเ้กิดแรงบิด Tm0 ซ่ึงเทียบเท่ากบัจุด B ดงันั้น มอเตอร์จึงถูกเร่งความเร็วดว้ย Tm0 – Tℓ = Ta 

ตามเสน้กราฟ BD เขา้สู่สมดุลใหม่ท่ีจุด D (ความเร็ว n0) กรณีของการลดหน่วงความเร็วเม่ือลดแรงดนัเป็น Es2 แลว้ 

จะเกิดแรงบิดเบรก Tb จากจุด A เล่ือนไปท่ีจุด C มอเตอร์จะได้รับแรงบิดหน่วงความเร็ว (Tb + Tℓ) ทาํให้ลด

ความเร็วตามเสน้กราฟ CE ทาํใหไ้ปสมดุลท่ีจุด E (ความเร็ว n2) ดว้ยการเลือก Es ท่ีเหมาะสม จะสามารถปรับระดบั

แรงบิดเร่งความเร็ว-หน่วงความเร็วเป็นเท่าใดก็ได ้ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีดีของระบบควบคุมความเร็ว และระหว่างท่ี

หน่วงความเร็วซ่ึงเกิดแรงบิด Tb ข้ึนจะใชก้ารเบรกแบบ Regenerative braking. 

  
รูปที่ 2.33  การควบคุมความต้านทานของมอเตอร์ 

                          ขนานกระแสตรง 

       รูปที่ 2.34   การควบคุมแรงดนัไฟฟ้าของ 

                 มอเตอร์กระแสตรงแบบฟีลด์แยก 

แรงบิด T 

คว
าม

เร็
วร

อบ
 n
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รูปที่ 2.35  Static Ward Leonard 

 

 

 
รูปที่2.36  การควบคุมความเร็วด้วยระบบ Ward Leonard 

 

  2.1.9  การใช้งานกบัพกิดัของมอเตอร์ 

    (1)  ประเภทของการใชง้าน 

    การใชง้านสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การใชง้านต่อเน่ือง (Continuous duty) การใชง้านเป็น

เวลาสั้น (Short time duty) และการใชง้านเป็นคาบ (Periodic duty) การใชง้านต่อเน่ือง หมายถึง การใชง้านโดย

เดินเคร่ืองต่อเน่ืองดว้ยภาระท่ีถือไดว้่าคงท่ีเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาท่ีมอเตอร์จะเขา้สู่สมดุลความร้อน 

การใชง้านเป็นเวลาสั้น หมายถึง การเดินเคร่ืองต่อเน่ืองดว้ยภาระท่ีถือไดว้่าคงท่ีเป็นระยะเวลาท่ีกาํหนดแต่ยงัไม่ทาํ

ให้มอเตอร์เขา้สู่สมดุลความร้อนแลว้หยุดเคร่ือง และก่อนท่ีจะสตาร์ตมอเตอร์อีกคร้ังนั้นอุณหภูมิของมอเตอร์กบั

อุณหภูมิระบายอากาศมีผลต่างไม่เกิน 2°C 

 การใชง้านเป็นคาบ หมายถึง การใชโ้ดยระยะเวลา 1 คาบประกอบดว้ยช่วงเวลาเดินเคร่ืองดว้ยภาระท่ีถือได้

วา่คงท่ีกบัช่วงเวลาหยดุเคร่ืองซ่ึงจะไม่มีการจ่ายแรงดนัไฟฟ้าและการทาํงาน 1 คาบน้ีซํ้ าๆ กนั ในกรณีน้ีจะถือว่าทั้ง

ช่วงเวลาเดินเคร่ืองและช่วงเวลาหยุดเคร่ืองมีระยะเวลาสั้นกว่าระยะเวลาทาํให้มอเตอร์เขา้สู่สมดุลความร้อน และ

ผลกระทบท่ีเกิดจากอุณหภูมิสูงข้ึนจากเง่ือนไขการสตาร์ตและเบรกมอเตอร์มีนอ้ยมากจนตดัท้ิงได ้การใชง้านดว้ย
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เง่ือนไขเดียวกบัแบบน้ี แต่ช่วงเวลาหยุดเคร่ืองกลายเป็นช่วงเวลาเดินเคร่ืองแบบ   ไม่มีภาระ เรียกว่า การใชง้าน

ต่อเน่ืองแบบมีภาระเป็นคาบ (Periodic load continuous duty) ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาระ ความสูญเสียและอุณหภูมิ

กบัเวลาของการใชง้านเหล่าน้ีแสดงไวใ้นรูปท่ี 2.38 

  (2)    ประเภทของพิกดั 

 พิกดัแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามประเภทของการใชง้าน ไดแ้ก่ พิกดัต่อเน่ือง พิกดัเป็นเวลาสั้น พิกดัเป็น

คาบ และพิกดัสมมูล ซ่ึงแต่จะประเภทหมายถึงพิกัดท่ีเม่ือนํามอเตอร์ไปใช้งานภายใต้เง่ือนไขท่ีกาํหนดแต่ละ

ประเภทแลว้ อุณหภูมิของมอเตอร์จะไม่เพ่ิมข้ึนสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดจาํเพาะสําหรับ

มอเตอร์นั้น รวมทั้งไม่ทาํใหเ้กินขอ้จาํกดัอ่ืนๆ อีกดว้ย 

 พิกดัสมมูล หมายถึง พิกดัท่ีแปลงการใชง้านท่ีซบัซ้อนเป็นพิกดัต่อเน่ืองหรือพิกดัเป็นเวลาสั้นท่ีสมมูลกนั

ในเชิงความร้อน ซ่ึงในแต่ละกรณีจะเรียกวา่ พิกดัต่อเน่ืองสมมลูหรือพิกดัเป็นเวลาสั้น 

 (3)    พิกดักาํลงัขาออก 

 พิกดัหมายถึงขีดจาํกดัการใช้งานท่ีรับประกนัของมอเตอร์ ขีดจาํกดัการใชง้านของกาํลงัขาออก เรียกว่า 

พิกดักาํลงัขาออก ซ่ึงเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกรณีน้ีจะประกอบดว้ยพิกดัแรงดนัไฟฟ้า พิกดัความเร็วรอบ พิกดัความถ่ี 

เป็นตน้ ในมอเตอร์เคร่ืองหน่ึงๆ ยิ่งเพ่ิมกาํลงัขาออกให้สูงข้ึนจะยิ่งเกิดความสูญเสียมากข้ึน ทาํใหมี้อุณหภูมิสูงข้ึน 

ดงันั้น ขีดจาํกดัของกาํลงัขาออกท่ีไม่ทาํให้อุณหภูมิเพ่ิมสูงเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดจาํเพาะจะเท่ากบัพิกดั

กาํลงัขาออกนัน่เอง 

  ในกรณีของการใชง้านเป็นคาบ (S3) ในช่วงเวลารับภาระ t1 กบัช่วงเวลาหยุดเคร่ือง t2 แต่ละคร้ัง อุณหภูมิ

จะเพ่ิมข้ึนและลดลงสลบักนั ดงันั้น พิกดักาํลงัขาออกเป็นคาบจึงมีค่าสูงกว่าพิกดักาํลงัต่อเน่ือง   ซ่ึงค่านั้นจะข้ึนอยู่

กบั α ≡ t1 / (t1 + t2) โดยทัว่ไปค่า α × 100% จะเรียกวา่ Duty factor หรือ %ED 

 
รูปที่ 2.38 การใช้งานประเภทต่างๆ (N : เวลาเดนิเคร่ืองด้วยภาระคงที่  θmax = อุณหภูมสูิงสุดระหว่างเดนิเคร่ือง) 

 

  2.1.10  ประเภทของมอเตอร์และสมรรถนะที่ต้องการ 

 ตารางท่ี 2.6 แสดงประเภท คุณลกัษณะ และวตัถุประสงคก์ารใชง้านหลกัของมอเตอร์ มอเตอร์อาจแบ่งคร่าวๆ 

ได้เป็นมอเตอร์กระแสสลบักบัมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลบัแบ่งออกไดเ้ป็นมอเตอร์เหน่ียวนาํกับ

มอเตอร์ซิงโครนสั มอเตอร์ท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดไดแ้ก่ มอเตอร์เหน่ียวนาํ ซ่ึงสามารถควบคุมความเร็วรอบไดอ้ย่าง

สะดวกโดยเปล่ียนความถ่ี รวมทั้งหากเลือกใชว้สัดุและโครงสร้างท่ีเหมาะสม จะมีการสูญเสียพลงังานตํ่า นอกจากน้ี 

ในกรณีของลิฟต์โดยสารความเร็วสูง (ความเร็วตั้งแต่ 120 [m/นาที]ข้ึนไป) หากใชม้อเตอร์ของกวา้นเป็นเคร่ือง

กาํเนิดไฟฟ้า ก็สามารถเพ่ิมแรงหยุด (เบรก) ได ้(Regenerative control) อน่ึง มอเตอร์ท่ีใชใ้นลิฟตโ์ดยสารความเร็ว

เวลา 

การใชง้านต่อเน่ือง S1 

เวลา 

การใชง้านเป็นเวลาสั้น S2 การใชง้านเป็นคาบ S3 

เวลา เวลา 

การใชง้านต่อเน่ืองดว้ยภาระเป็นคาบ S6 

ภาระ 

ความสูญเสีย 

อุณหภมิู 

1 คาบ 1 คาบ 

ภาระ 

ความ 
สูญเสีย 

อุณหภมิู 

ภาระ 

อุณหภมิู 
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สูงในระยะหลงั บางคร้ังก็ใชม้อเตอร์ ซิงโครนสัชนิดแม่เหลก็ถาวรทาํจากธาตุ Rare earth เพ่ือลดพลงังานท่ีตอ้งใช้

ในการทาํใหเ้กิดสนามแม่เหลก็ 

กาํลงัขาออกใชง้าน (Rated output) ของมอเตอร์ท่ีมีจาํหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาดจะมีเฉพาะบางค่าเท่านั้น ดงันั้น 

งานท่ีภาระการใชง้านตอ้งการจริงๆ นั้น จะนอ้ยกว่ากาํลงัขาออกใชง้านของมอเตอร์ท่ีติดตั้งไว ้ เราตอ้งระวงัว่า ค่า 

[kW] ของกาํลงัขาออกใช้งานนั้นหมายถึงกาํลังขาออกเชิงกล ไม่ใช้กําลงัไฟฟ้าท่ีมอเตอร์  ใช้ การแปลงเป็น

กาํลงัไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ใชน้ั้น ตอ้งนาํกาํลงัขาออกมาหารดว้ยประสิทธิภาพของมอเตอร์  การทาํให้มอเตอร์แสดง

สมรรถนะไดเ้ตม็ท่ี จาํเป็นตอ้งคดัเลือกกลไกควบคุมความเร็วและแรงบิดใหเ้หมาะสมกบั   คุณลกัษณะของภาระการ

ใชง้านท่ีตอ้งการ คุณลกัษณะของภาระของมอเตอร์ท่ีควรใหค้วาม   สนใจมีดงัต่อไปน้ี อนัดบัแรกเราตอ้งตรวจสอบ

วา่เราเลือกใชม้อเตอร์ท่ีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะแลว้หรือไม่ 

(1)  เง่ือนไขการใชง้าน (เดินเคร่ืองต่อเน่ือง เดินเคร่ืองเป็นระยะ เดินเคร่ืองสั้นๆ เปิดปิดบ่อยหรือไม่) 

(2)  คุณลกัษณะความเร็ว (ความเร็วคงท่ี ความเร็วไม่คงท่ี) 

(3)  คุณลกัษณะการเปล่ียนแปลงความเร็ว (ต่อเน่ือง คุณลกัษณะการเร่ง-การหน่วง การใชค้วามเร็วตํ่า  

       การ  เดินเคร่ืองเดินหนา้-ถอยหลงั) 

(4)  คุณลกัษณะพลงังาน (ประสิทธิภาพใชง้าน (Rated efficiency) ประสิทธิภาพการเปล่ียนความเร็ว) 

(5)  คุณลกัษณะแรงบิด (แรงบิดเม่ือเร่ิมหมุน แรงบิดใชง้าน (Rated torque)) 

(6)  ความเหมาะสมกบัภาระการใชง้าน (ความจุ (Capacity) ท่ีเหมาะสม ความเหมาะสมของความถ่ี   

       ของ  Load ratio กบัคุณลกัษณะประสิทธิภาพ) 

(7)  ความทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม (ทนทานภูมิอากาศ การกนันํ้า คุณลกัษณะเสียงรบกวน เง่ือนไข  

       อุณหภมิูรอบขา้ง) 
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ตารางที่ 2.6 คุณสมบัตแิละวตัถุประสงค์การใช้งานหลกัๆ ของมอเตอร์แต่ละชนิด 
ประเภทของมอเตอร์ ข้อด ี ข้อเสีย วัตถุประสงค์การใช้งาน

หลกั 

มอ
เต

อร์
กร

ะแ
ส

ส
ลบั

 

มอเตอร์เหนียวนํา
สามเฟส 

   

- แบบกรงกระรอก
ธรรมดา 

โครงสร้างไม่ซับซ้อน บังคับ
ควบคุมสะดวก ราคาถูกท่ีสุด 
เป็นมอเตอร์ท่ีมีความเร็วคงท่ี 
(คุณลกัษณะของชนัต)์ 

กระแสทีทาํให้มอเตอร์เร่ิมหมุน
มีค่า 6-8 เท่าของกระแสปกติ 
แรงบิดเม่ือมอเตอร์เร่ิมหมุนไม่
ค่อยเพียงพอ 

ป๊ัมขนาดเล็ก พดัลม เครือง
อั ด อ า ก า ศ ข น า ด เ ล็ ก
เคร่ืองกลึง และการใช้งาน
ทัว่ไปอ่ืนๆ 

- แบบกรงกระรอก
พิเศษ 

เหมือนขา้งบน กระแสทีทาํให้มอเตอร์เร่ิมหมุน
มีค่า  5 -6 เท่า  แรงบิดเ ม่ือเ ร่ิม
ห มุ น มี ค่ า ม า ก ก ว่ า แ บ บ ก ร ง
กระรอกธรรมดา แต่บางคร้ังก็ยงั
ไม่เพียงพอ 

ป๊ัม พดัลม เครืองอดัอากาศ 
สายพาน 

- แ บ บ โ ร เ ต อ ร์
ขดลวด 
  ( มี  Short-circuit 
device) 

ความต้านทานขณะเ ร่ิมหมุน
ทุติยภูมิจะช่วยลดกระแสท่ีทาํให้
ม อ เ ต อ ร์ เ ร่ิ ม ห มุ น  ส า ม า ร ถ
เปล่ียนค่าแรงบิดเม่ือเร่ิมหมุนได ้
เป็นมอเตอร์ความเร็วคงท่ี 

มีความซับซ้อนมากกว่าแบบ
กรงกระรอกธรรมดาเน่ืองจาก
ตอ้งมีสลิปริงดว้ย 

ป๊ัม พดัลม เครืองอดัอากาศ 

- แ บ บ โ ร เ ต อ ร์
ขดลวด 

การเร่ิมหมุนเหมือนกับข้างบน 
ควบคุมความเร็วได้จนถึง 50% 
ดว้ยความตา้นทานทุติยภูมิ 

เ ห มื อ น ข้ า ง บ น  ห า ก ค ว า ม
ต้ า น ท า น ทุ ติ ย ภู มิ มี ค่ า สู ง
ความเร็วจะแกวง่ไดม้าก 

ป้ันจั้ น กว้าน ป๊ัม พัดลม 
เคร่ืองรีดเหล็ก เคร่ืองเจีย 
คิลน์ (Kiln) 

มอเตอร์ซิงโครนัส
สามเฟส 

   

- แบบ Salient pole ค วา ม เ ร็ ว ค ง ที  ส า มา ร ถ เ พ่ิ ม
เพาเวอร์แฟกเตอร์ได ้

คุณลักษณะขณะเร่ิมหมุนไม่ดี 
โครงสร้างค่อนขา้งซบัซอ้น 

ปัม เครืองอดัอากาศ เครือง
รีดเหลก็ 

- ซิ ง โ ค ร นั ส
เหน่ียวนาํ 

เหมือนขา้งบน โครงสร้างซบัซอ้น  

มอเตอร์คอมมิวเต
เตอร์สามเฟส 

ค ว บ คุ ม ค ว า ม เ ร็ ว ไ ด้ จ น ถึ ง
ประมาณ 1:3 

โครงสร้างซับซ้อน ใช้งานและ
บาํรุงรักษายุง่ยาก ค่อนขา้งแพง 

เครืองกรอ คตัเตอร์ คิลน์ 

มอ
เต

อร์
กร

ะแ
ส

ตร
ง 

ชนัตม์อเตอร์ 
(Separately excited 
motor) 

ควบคุมความเร็วได้ง่าย เป็น
มอเตอร์ความเร็วคงท่ี 

โครงสร้างซับซ้อนเนืองจากมี
ค อ ม มิว เ ต เต อ ร์  บ ํา รุ ง รั ก ษ า
ยุง่ยาก 

ก ว้า น  เ ค รื อ ง รี ด เ ห ล็ ก 
เ ค ร่ื อ ง รี ด ก ร ะ ด า ษ 
เคร่ืองกลึง  

ซีรีส์มอเตอร์ 
 

แรงบิดเมือเ ร่ิมหมุนสูง เมือมี
ภาระเพ่ิมข้ึนความเร็วจะลดลง 
เป็นมอเตอร์ท่ีมีความเร็วไม่คงท่ี 

เหมือนข้างบน นอกจากนั้ นใน
สภาพท่ีไม่มีภาระ ความเร็วจะ
เพ่ิมข้ึนอย่างไม่มีขีดจาํกัดจึงมี
อนัตราย 

รถไฟ ป้ันจัน่ 

คอมพาวดม์อเตอร์ 
 

มีคุณลักษณะอยู่ระหว่างชันต์
มอเตอร์กับซีรีส์มอเตอร์ เป็น
มอเตอร์ท่ีมีความเร็วเกือบคงท่ี 

เหมือนชนัตม์อเตอร์ ปัมสาํหรับเรือ ฯลฯ 

มอ
เต

อร์
พิ

เศ
ษ

 ไธริสเตอร์มอเตอร์
(มอเตอร์ท่ีไม่มีคอม
มิวเตเตอร์) 

ควบคุมความเร็วและบาํรุงรักษา
สะดวก 

โ ค ร ง ส ร้ า ง ซั บ ซ้ อ น  ร า ค า
ค่อนขา้งแพง 

เครืองรีดเหล็ก เครืองรีด
กระดาษ ป๊ัม พดัลม 

 

  2.1.11  แนวทางการอนุรักษ์พลงังานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

  2.1.11.1  แนวทางการอนุรักษ์พลงังานโดยทั่วไป 

  (1)    ทฤษฎีทัว่ไป 

 ในการอนุรักษพ์ลงังานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่ิงท่ีสําคญัคือตอ้งลดกาํลงัสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจาก  ตวัเคร่ือง

ไฟฟ้าเอง และเลือกขนาดเคร่ืองไฟฟ้า จาํนวนและวิธีดินเคร่ืองใหเ้หมาะสมท่ีสุดกบัขนาดและคุณลกัษณะของโหลด 

กล่าวคือตอ้งพิจารณาทั้งตวัเคร่ืองไฟฟ้าแต่ละเคร่ืองและระบบโดยรวม กาํลงัสูญเสียของเคร่ืองไฟฟ้าแบ่งออกได้

เป็นกาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลดและกาํลงัสูญเสียจากโหลด กาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลดจะคงท่ีโดยไม่ข้ึนกบัขนาด

ของโหลด กาํลงัสูญเสียจากโหลดจะเพ่ิมและลดแปรผนัตามกาํลงัสอง ของกระแสโหลด โหลดท่ีทาํใหก้าํลงัสูญเสีย

เม่ือไม่มีโหลดเท่ากบักาํลงัสูญเสียจากโหลดจะเป็นจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 โดยทัว่ไปมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนาํ 3 เฟสจะออกแบบไวใ้ห้มีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีโหลดใกลเ้คียงกบั

พิกดั หากเดินเคร่ืองมอเตอร์เหน่ียวนาํดว้ยโหลดตํ่ากวา่พิกดัมากๆ แลว้ จะทาํใหป้ระสิทธิภาพและเพาเวอร์แฟกเตอร์

ตํ่า เน่ืองจากกาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลดและกระแสสร้างสนามแม่เหลก็จะไม่เปล่ียนแปลงไปตามขนาดของโหลด 

ในทาํนองเดียวกนั หมอ้แปลงกาํลงัจะออกแบบไวใ้หมี้ประสิทธิภาพสูงสุดท่ีโหลดไม่เต็มพิกดั ดงันั้น หากมีหมอ้

แปลงท่ีมีพิกดัและคุณลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ 2 ตวั แมว้า่ หมอ้แปลง 1 ตวัจะสามารถรองรับขนาดของโหลด

ได ้แต่บางคร้ังหากขนานหมอ้แปลง 2 ตวัใชร่้วมกนัอาจจะทาํให ้กาํลงัสูญเสียรวมนอ้ยกวา่กไ็ด ้

 หากเลือกใชเ้คร่ืองไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือกาํลงัสูญเสียตํ่า ไม่เพียงแต่จะช่วย      อนุรักษพ์ลงังาน

เท่านั้น แต่ยงัเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในระยะยาวอีกดว้ย 

          (2)   ความรู้ทัว่ไปในการอนุรักษพ์ลงังาน 

 ส่ิงท่ีสาํคญัในการอนุรักษพ์ลงังานไดแ้ก่ การลดกาํลงัสูญเสีย หรืออีกนยัหน่ึงคือการเพ่ิม   ประสิทธิภาพ 

ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้ทัว่ไปดงัต่อไปน้ี 

 1) เลือกขนาดของเคร่ืองไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัขนาดของโหลด และเลือกวิธีเดินเคร่ืองท่ี เหมาะสม

กบัคุณลกัษณะของโหลด 

 2) เคร่ืองไฟฟ้าทัว่ไปจะมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีกาํลงัขาออกใกลเ้คียงกบัพิกดั ทั้งน้ียกเวน้หมอ้

แปลง ซ่ึงมกัมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีโหลดไม่เตม็พิกดั 

 3) อุปกรณ์ท่ีใช้งานทั้ งวนัแต่มีโหลดไม่สมํ่าเสมอ เช่น หมอ้แปลง ควรหาวิธีเฉล่ียโหลดให้มี

ประสิทธิภาพตลอดวนัสูงข้ึน 

 4) โดยทัว่ไปอุปกรณ์ไฟฟ้ายิ่งมีกาํลงัขาออกเพ่ิมข้ึน จะยิ่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึนท่ีโหลดเต็มพิกดั 

และการเลือกใชเ้คร่ืองไฟฟ้าแบบอนุรักษพ์ลงังานเป็นวิธีท่ีประสิทธิผล 

 5) ในการควบคุมเคร่ืองไฟฟ้า หากใชอุ้ปกรณ์สารก่ึงตวันาํ เช่น ไทริสเตอร์ มกัจะสามารถลดการใช้

พลงังงานไฟฟ้าไดท้ั้งน้ีในการใชเ้คร่ืองแปลงกาํลงัไฟฟ้าสารก่ึงตวันาํจะเป็นตอ้งคาํนึงถึงวิธีป้องกนัฮาร์โมนิกดว้ย 

         (3)   ขอ้ควรระวงัในการเดินเคร่ืองอยา่งอนุรักษพ์ลงังาน 

 ในการเดินเคร่ืองนอกจากความรู้ขา้งตน้แลว้ เรายงัจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปน้ีอีกดว้ย 

 1)  พยายามหลีกเล่ียงการเดินเคร่ืองดว้ยโหลดตํ่าๆ หรือไม่มีโหลด การเดินเคร่ืองเช่นนั้น จะทาํให้

ประสิทธิภาพและเพาเวอร์แฟกเตอร์ตํ่าลง 

 2) การมีโหลดขาดช่วง พยายามอยา่เดินเคร่ืองเปล่าๆ ควรใชวิ้ธีควบคุมดว้ยอินเวอร์เตอร์ 

 3) เอาใจใส่ใหเ้ดินเคร่ืองดว้ยแรงดนัและความถ่ีท่ีพิกดั หากแรงดนัท่ีจ่ายและความถ่ีตํ่าลงแลว้กาํลงั

ขาออกจะตํ่าลง ทาํใหป้ระสิทธิภาพตํ่าลงดว้ย 

 4) หลีกเล่ียงการใช้งานท่ีโอเวอร์โหลดหรือแรงดันท่ีจ่ายให้สูงเกินไป การใช้งานในสถานะ  

เช่นนั้นจะทาํใหเ้คร่ืองไฟฟ้ามีประสิทธิภาพตํ่าหรืออาจไหมเ้สียหายได ้

 5) พยายามเพ่ิมเพาเวอร์แฟกเตอร์ หากเพาเวอร์แฟกเตอร์ตํ่าจะทาํให้ตอ้งติดตั้งแหล่งจ่ายไฟขนาด

ใหญ่ มีกาํลงัสูญเสียมากข้ึน และแรงดนัท่ีขั้วของโหลดจะตํ่าลง 

 6) หลีกเล่ียงการเดินเคร่ืองดว้ยแรงดนัไม่สมดุล การเดินเคร่ืองดว้ยแรงดนัไม่สมดุลไม่เพียงแต่ทาํ

ใหมี้กาํลงัสูญเสียเพ่ิมข้ึนเท่านั้น แต่ยงัทาํให้เกิดความร้อนสูงผิดปกติ เสียงรบกวน และการสั่นสะเทือนมากข้ึนอีก

ดว้ย 
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 7) การเดินเคร่ืองด้วยระบบอัตโนมติั และการตั้ งโปรแกรมเดินเคร่ืองโดยส่วนใหญ่แลว้จะมี

ประสิทธิผลในการอนุรักษพ์ลงังาน 

8) ซ่อมบาํรุงเคร่ืองไฟฟ้าให้ดี เดินเคร่ืองอย่างปลอดภยั หลีกเล่ียงการตอ้งหยุดเคร่ืองโดยไม่ได้

วางแผน 

   2.1.11.2  แนวทางการอนุรักษ์พลงังานของหม้อแปลง  

  (1)   การเดินเคร่ืองใหมี้ประสิทธิภาพสูง 

 หมอ้แปลงมาตรฐานท่ีมีมาแต่เดิม จะมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีกาํลงัขาออกประมาณ 60% ของพิกดั แต่

หมอ้แปลงกาํลงัสูญเสียตํ่าในปัจจุบนั เน่ืองจากมีกาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลดลดลงมาก ทาํใหจุ้ดท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุดจะค่อนมาทางโหลดตํ่าๆ มากยิ่งข้ึน การเดินเคร่ืองใหมี้ประสิทธิภาพสูงจึงตอ้งคาํนึง        ถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1) การเดินเคร่ืองโดยขนานหมอ้แปลงใหป้รับจาํนวนหมอ้แปลงตามโหลด 

2) กรณีท่ีมีเคร่ืองระบายความร้อน หากมีโหลดไม่เต็มท่ีให้ตรวจดูการเพ่ิมของอุณหภูมิและปิด

เคร่ืองช่วยเคร่ืองระบายความร้อนบางส่วนหรือทั้งหมด 

3) กรณีของโหลดไม่สมดุล 3 เฟส หากอัตราการใช้งานของเฟสใดเฟสหน่ึงตํ่ าลงจะทําให ้   

ประสิทธิภาพตํ่าลง ดงันั้น จึงตอ้งพยายามบาลานซ์โหลดใหส้มดุล 

4) การควบคุมโดยปรับจาํนวนหมอ้แปลงเม่ือโหลดมีการเปล่ียนแปลง ใหใ้ชวิ้ธีควบคุมใหมี้กาํลงั

สูญเสียรวมนอ้ยท่ีสุด 

  (2)   ผลของการใชห้มอ้แปลงกาํลงัสูญเสียตํ่า 

 รูปท่ี 2.39  เป็นการเปรียบเทียบกาํลงัสูญเสียท่ีอตัราโหลดเฉล่ียต่อปี 60% ระหวา่งหมอ้แปลงนํ้ามนัแบบ

มาตรฐานตามมาตรฐาน JIS C 4304 (มาตรฐานปี 2520 และมาตรฐานปี 2542) กบัหมอ้แปลงนํ้ามนัอะมอร์ฟัสซ่ึงเร่ิม

มีวางจาํหน่ายในทอ้งตลาดเม่ือไม่นานมาน้ี เม่ือเปรียบเทียบหมอ้แปลงมาตรฐานJIS (ปี 2520) กบัหมอ้แปลง

มาตรฐาน JIS (ปี 2542) พบว่ากาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลดลดลงเหลือประมาณ 60% แต่กาํลงัสูญเสียจากโหลดไม่

แตกต่างกนัมาก เม่ือเปรียบเทียบหมอ้แปลงอะมอร์ฟัสกบัหมอ้แปลงมาตรฐาน JIS (ปี 2542) พบว่ากาํลงัสูญเสียจาก

โหลดลดลงเหลือประมาณคร่ึงหน่ึง และกาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลดลดลงเหลือตํ่ากวา่ 20% 

 ในการอนุรักษพ์ลงังานของเคร่ืองไฟฟ้าท่ีตอ้งอยูใ่นสภาวะใชง้านตลอดเวลา เช่น หมอ้แปลงนั้น การลด

กาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลดจะมีประสิทธิผลมาก ผลจากการท่ีกาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลดลดลงมาก ทาํให้จุดท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุดจะค่อนมาทางโหลดตํ่าๆ มากยิ่งข้ึนดงัรูป 2.40 

 ราคาในทอ้งตลาดของหมอ้แปลงอะมอร์ฟัสในระยะหลงัจะเป็น 2-2.5 เท่าของหมอ้แปลงแบบกาํลงั

สูญเสียตํ่าแต่ผลลพัธ์จากลดกาํลงัสูญเสียไดม้ากทาํใหมี้ตวัอยา่งการคาํนวณท่ีพบวา่จะคืนทุนส่วนท่ีเกินภายใน 3-5 ปี 
 

 
 

โหลด [%] 

รูปที่ 2.39 เปรียบเทียบกาํลงัสูญเสียของหม้อแปลงนํา้มนั  รูปที่ 2.40 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหม้อแปลงนํา้มนั 
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 2.1.11.3  แนวทางการอนุรักษ์พลงังานของมอเตอร์เหน่ียวนํา  

  (1)   การเดินเคร่ืองดว้ยประสิทธิภาพสูง 

  การเดินเคร่ืองดว้ยประสิทธิภาพสูงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1) เพ่ิมเพาเวอร์แฟกเตอร์ให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้(ต่อคาปาซิเตอร์ขนาดกบัขั้วปฐมภูมิเพ่ือเพ่ิม

เพาเวอร์แฟกเตอร์ ทั้งน้ี ยกเวน้กรณีท่ีขบัมอเตอร์ดว้ยอินเวอร์เตอร์) 

2) หากตอ้งเดินเคร่ืองโดยไม่มีโหลดเป็นเวลานาน ใหห้ยดุมอเตอร์เสียเลย 

3) กรณีท่ีตอ้งเดินเคร่ืองมอเตอร์กรงกระรอกดว้ยความเร็วตํ่า หากควบคุมดว้ย อินเวอร์เตอร์ จะ

สามารถเดินเคร่ืองไดด้ว้ยแรงดนัและความถ่ีท่ีเหมาะสมทั้งขณะสตาร์ตเคร่ืองและขณะใชค้วามเร็วตํ่าจึงสามารถ

เดินเคร่ืองไดด้ว้ยกาํลงัสูญเสียในระดบัเดียวกบัขณะใชค้วามเร็วสูง 

4) การควบคุมความเร็วของซีรีส์มอเตอร์ หากควบคุมการสร้างสนามแม่เหล็กทุติยภูมิจะมี 

ประสิทธิภาพดีกวา่ควบคุมความตา้นทานทุติยภูมิ การควบคุมมีทั้งแบบเครเมอร์และแบบ Scherbius 

5) หลีกเล่ียงการเดินเคร่ืองดว้ยแรงดนั 3 เฟสไม่สมดุล อตัราไม่สมดุล 3.5% จะทาํให ้กาํลงัสูญเสีย

เพ่ิมข้ึนถึง 20% 

 สนามแม่เหล็กเฟสลบจะมีทิศทางตรงขา้มกบัเฟสบวก เฟสลบจะลดแรงบิดของเฟส บวกเพ่ิม Copper 

loss และทาํใหอุ้ณหภูมิเพ่ิมสูงมากข้ึน มีกาํลงัสูญเสียมาก 

  (2)   ผลของการใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

 ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ทางผูผ้ลิตมอเตอร์ไดวิ้จยัและพฒันาเพ่ือผลิตมอเตอร์ท่ีมี ประสิทธิภาพสูงออก

สู่ตลาด โดยพยายามให้มีราคาสูงข้ึนไม่มาก มอเตอร์รุ่นใหม่น้ีมีส่วนประกอบ และลกัษณะการทาํงานเหมือน

มอเตอร์แบบเดิม แต่ใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ยกว่า เน่ืองจากเปล่ียนแปลงรายละเอียดในการออกแบบ ใชว้สัดุท่ีดีข้ึน 

และพิถีพิถนัในขบวนการผลิตมากข้ึน ทาํใหป้ระสิทธิภาพของมอเตอร์สูงข้ึนประมาณ 2-4 % หรือสามารถลดการ

สูญเสียพลงังานไดป้ระมาณ 25-30 % นอกจากประหยดัพลงังานแลว้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยงัมีขอ้ดีอ่ืนๆ อีกคือ 

เกิดความร้อนจากการทาํงานนอ้ยกว่า อายุการใชง้านของฉนวน และลูกปืนยาวนานข้ึน การสั่นสะเทือนนอ้ยกว่า มี

เสียงรบกวนนอ้ย และค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ดีข้ึน 

  (3)  มอเตอร์มีประสิทธิภาพสูงไดอ้ยา่งไร   

 นบัตั้งแต่วิกฤตการณ์พลงังานในทศวรรษท่ี 70 บรรดาผูผ้ลิตมอเตอร์ไดเ้พ่ิมค่าประสิทธิภาพเขา้ไปเป็น

จุดขายเพ่ิมเติมจากโครงสร้างท่ีแขง็แรงและอายกุารใชง้านท่ียาวนานซ่ึงเกิดจากการปรับปรุงจากจุดต่างๆดงัน้ี 

1.  ปรับปรุงคุณภาพของแกนเหล็ก มอเตอร์ทัว่ๆ ไปใชเ้หล็กแผ่นท่ีมีองค์ประกอบของคาร์บอนตํ่า 

(Low-car-von  Laminated Steel)  สาํหรับทาํตวัแกนเหลก็ท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ ซ่ึงแกนเหลก็    ดงักล่าวมีค่าการ

สูญเสียทางไฟฟ้าเทียบกบันํ้าหนกัประมาณ  6.6 วตัตต่์อเหลก็  1  กิโลกรัม   ซ่ึงมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง  จะใช้

แผ่นเหลก็ซิลิกอนคุณภาพสูง  (High Grade Silicon Steel)  ซ่ึงจะมีค่าการสูญเสียทาง  ไฟฟ้าลดลงถึงคร่ึงหน่ึงคือ

เหลือเพียง ประมาณ  3.3  วตัตต่์อเหลก็  1  กิโลกรัม  

2. แผน่เหลก็ท่ีบางข้ึน การลดความหนาของแผ่นเหลก็ท่ีใชท้าํแกนเหลก็ทั้งในสเตเตอร์และโรเตอร์ จะ

ช่วยลดการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวน ซ่ึงเม่ือรวมกบัการปรับปรุงฉนวนระหว่างแผ่นเหลก็   แลว้จะช่วยลดค่า

การสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวนไดม้ากยิ่งข้ึน  
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3.  เพ่ิมปริมาณของตวันาํ มอเตอร์รุ่นเก่า ๆ จะใชล้วดทองแดง หรือลวดอะลูมิเนียมท่ีมีขนาดพอดีกบั

กระแสสูงสุดท่ีเกิดจากโหลดของมอเตอร์ แต่มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะใชล้วดทองแดงขนาดใหญ่ข้ึน เพ่ือ

ลดค่าความตา้นทานในขดลวด โดยขนาดของตวันาํจะใหญ่กวา่ประมาณ 35 ถึง 40 เปอร์เซ็นต ์ 

4. ปรับปรุงการออกแบบร่องสลอ็ต เพ่ือท่ีจะรองรับกบัขนาดขดลวดท่ีใหญ่ข้ึน ทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุง

และออกแบบร่องสลอ็ตใหม่ รวมทั้งเพ่ิมความยาวของแกนเหลก็ท่ีสเตเตอร์ ซ่ึงแกนเหลก็ท่ียาวข้ึน จะเป็นผลต่อค่า

เพาเวอร์แฟกเตอร์ ท่ีดีข้ึนดว้ย  

5. ลดช่องวา่งระหวา่งสเตเตอร์และโรเตอร์ การลดช่องว่างท่ีเป็นทางเดินของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าจะทาํ

ให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสเตเตอร์ท่ีว่ิงผ่านไปยงัโรเตอร์มีค่าเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นมอเตอร์จะกิน   พลงังานไฟฟ้า

ลดลงเพ่ือท่ีจะผลิตแรงบิดเท่าเดิม นอกจากน้ีการเพ่ิมความยาวของแกนเหลก็ยงัเป็นการเพ่ิมปริมาณสนามแม่เหลก็ ท่ี

จะเป็นผลทาํใหเ้กิดผลแบบเดียวกนักบัการลดช่องวา่งระหวา่งโรเตอร์กบัสเตเตอร์  

6.  ปรับปรุงฉนวนท่ีโรเตอร์ ในมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงร่องสลอ็ตท่ีโรเตอร์ จะไดรั้บการตรวจสอบ

เป็นอยา่งดี และเคลือบดว้ยฉนวนท่ีสามารถทนความร้อนไดสู้ง ซ่ึงจะลดค่าการสูญเสียจากตวันาํ    ท่ีไม่เรียบร้อยท่ี

เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตขณะท่ีฝังตวันาํเขา้ไวใ้นโรเตอร์ ซ่ึงโดยปกติแลว้ ตวันาํท่ีอยูท่ี่     โรเตอร์จะถูกออกแบบ

ไวใ้นลกัษณะเฉียงกบัแนวแกนของโรเตอร์ เพ่ือท่ีจะลดเสียงรบกวน และแรงบิด          ท่ีไม่สมํ่าเสมอในมอเตอร์

ขนาดเลก็  

7.  ออกแบบพดัลมใหม่   เน่ืองจากมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมีอุณหภูมิในขณะท่ีทาํงานตํ่ากว่า

มอเตอร์ธรรมดา เป็นผลใหพ้ดัลมท่ีใชร้ะบายความร้อนมีขนาดเลก็ลง ซ่ึงเป็นการลดการสูญเสียจากแรงลม   รวมถึง

ระดบัเสียงของพดัลมในขณะทาํงานดว้ย   

   (4)   เพราะเหตุใดมาตรฐานของค่าประสิทธิภาพจึงมีความสาํคญั 

ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ จะแปรเปล่ียนไปตามมาตรฐานสากลท่ีต่างกนั ดงัน้ี 

มาตรฐาน CSA (แคนาดา) : รวม Stray  Load  Losses และเป็นการวดัค่าทางออ้ม โดยใชวิ้ธีของ  IEEE 112 

มาตรฐาน NEMA (สหรัฐอเมริกา) : ใชวิ้ธีการตามมาตรฐาน  IEEE  112  ซ่ึงคาํนวณ Stray  Load  Losses  โดย   

   กระบวนการทางออ้ม 

มาตรฐาน IEC  (ยุโรป) :   สมมติใหค่้า Stray  Load  Losses มีค่าคงท่ีท่ี 0.5% ของกาํลงัท่ีใส่เขา้ไป และยอมใหมี้

ความคลาดเคล่ือนของประสิทธิภาพไดบ้า้ง 

มาตรฐาน JEC   (ญ่ีปุ่น) :  สมมติวา่ไม่มี Stray  Load  Losses เลย 

  (5)  การทาํความเขา้ใจกบัค่าประสิทธิภาพท่ีระบุไวโ้ดยผูผ้ลิตมอเตอร์ 

 เม่ือท่านซ้ือมอเตอร์ตวัใหม่ ท่านควรสอบถามใหแ้น่ใจว่าค่าประสิทธิภาพท่ีระบุไวโ้ดย ผูผ้ลิตนั้น เป็น

ค่าเฉล่ียมาตรฐาน (Nominal) หรือค่ารับประกนัตํ่าสุด (Guaranteed Minimum) 

ค่าประสิทธิภาพมาตรฐาน เป็นค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากมอเตอร์แบบเดียวกนัจาํนวนมากจากผูผ้ลิตมอเตอร์แต่

ละตวัอาจมีค่าประสิทธิภาพท่ีต่างจากค่าเฉล่ียน้ีมาก 

ค่าประสิทธิภาพรับประกันตํ่าสุด   เป็นค่าท่ีผูผ้ลิตรับประกนัว่ามอเตอร์ขนาดนั้น ๆ จะมีค่าไม่นอ้ยกว่า

นั้นมาตรฐานระดบัชาติส่วนใหญ่จะมีขีดกาํหนดความแตกต่าง ระหวา่งค่าเฉล่ียและค่ารับประกนัตํ่าสุดเอาไว ้
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ตารางที่ 2.7    เปรียบเทียบประสิทธิภาพมอเตอร์มาตรฐานกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

ขนาดพกิัด 

(แรงม้า) 

2 ขั้ว  (3,000  รอบ/นาที) 4ขั้ว  (1,500  รอบ/นาที) 

มอเตอร์

มาตรฐาน 

มอเตอร์        

ประสิทธิภาพสูง 

มอเตอร์      

มาตรฐาน 

มอเตอร์        

ประสิทธิภาพสูง 

3 80.0 84.0 81.5 86.5 

5 82.5 86.5 82.5 86.5 

7.5 82.5 87.5 85.5 88.5 

10 85.5 88.5 85.5 88.5 

15 85.5 89.5 86.5 90.2 

20 86.5 89.5 88.5 90.2 

25 87.5 90.2 89.5 91.7 

30 87.5 90.2 89.5 91.7 

40 88.5 91.0 90.2 92.4 

50 88.5 91.7 91.0 92.4 

60 90.2 92.4 91.7 93.0 

75 91.0 92.4 91.7 93.6 

100 91.7 93.0 92.4 94.1 

125 91.7 94.1 92.4 94.1 

150 91.7 94.1 93.0 94.5 

200 93.0 94.5 93.6 94.5 

250 93.5 95.0 93.8 95.0 

300 93.5 95.0 93.8 95.0 

400 93.5 95.0 93.8 95.0 

500 93.5 95.0 94.0 95.4 

  ท่ีมา  :  “ กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใชจ่้ายพลงังาน”    ศูนยอ์นุรักษพ์ลงังานแห่งประเทศไทย 

  (6)  กราฟแสดงค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์มาตรฐาน 
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 (7)  ความแตกต่างในเร่ืองค่าพลงังาน 

ในปัจจุบนัมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะมีราคาสูงกวา่มอเตอร์มาตรฐานประมาณ 20% ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีจะ

กลบัคืนมาในรูปของการประหยดัค่าพลงังาน จากการท่ีประสิทธิภาพ ของมอเตอร์นั้นสูงข้ึน  การประหยดัค่า

พลงังานสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี :- 

ค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้         =     ค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ีย   x   กิโลวตัตช์ัว่โมงท่ีประหยดัได ้

เม่ือ: 

  กิโลวตัตช์ัว่โมงท่ีประหยดั =     กิโลวตัตท่ี์ลดลง  x   ชัว่โมงการทาํงานตลอดปี 

 

การคาํนวณความเป็นไปไดใ้นการลงทุนใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง  โดยทัว่ไปจะใชวิ้ธีท่ี เรียกวา่ “ระยะ

คืนทุนแบบเชิงเดียว” (Simple payback)  

หากเป็นการซ้ือมอเตอร์ใหม่ ระยะคืนทุนแบบเชิงเดียว คือ อตัราส่วนระหวา่งราคาท่ีเพ่ิมข้ึนของมอเตอร์

ประสิทธิภาพสูงกบัค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้ 

 

ประสิทธิภาพ 

มอเตอร์มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

กิโลวตัตท่ี์ลดลง    =      ภาระกิโลวตัต ์ x               100                         -                 100                       

 
รูปที่ 2.41   แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับพกิดั

มอเตอร์ของมอเตอร์อนิดกัช่ัน ชนิด  3 เฟส แบบกรงกระรอก  

  

รูปที่ 2.42  แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ 

เปอร์เซ็นการใช้งานมอเตอร์ของมอเตอร์อนิดกัช่ัน  

ชนิด  3 เฟส   แบบกรงกระรอก   

 
ท่ีมา : Energy Conservation of Electrical Equipment 
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ระยะคืนทุนแบบเชิงเดยีว  

 

                                             

                                                       

 

                                                                                                                                     

 

* ใชเ้ม่ือซ้ือมอเตอร์ใหม่เท่านั้น 

 

ตวัอย่างที่ 2.4        เราจะประหยดัค่าพลงังานไดเ้ท่าไหร่?  และระยะคืนทุนแบบเชิงเดียวจะมีค่าเท่าใด? หากเราซ้ือ

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเคร่ืองใหม่มาใชแ้ทนมอเตอร์มาตรฐาน ถา้หากขนาดของมอเตอร์ท่ีตอ้งใชน้ั้นเท่ากบั 45 

กิโลวตัต ์

ข้อมูล : 

ขนาดมอเตอร์                                                   =     45 กิโลวตัต ์

ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน            =     91.5% (ท่ี 75% ของภาระเตม็กาํลงั)  

ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง  =    93.9% (ท่ี 75% ของภาระเตม็กาํลงั)  

ราคาท่ีสูงกวา่ของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง      =    10,000 บาท 

ชัว่โมงการใชง้าน                                            =    2,000 ชัว่โมงต่อปี 

ค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ีย                                             =   2.75 บาท/กิโลวตัตช์ัว่โมง 

การคํานวณ : 

กิโลวตัตท่ี์ลดลง    =    45  กิโลวตัต ์  x (100/91.5 - 100/93.9) x 0.75 

                                    =     0.95 กิโลวตัต ์

กิโลวตัตท่ี์ประหยดัได ้          =     0.95 กิโลวตัต ์x 2000 ชัว่โมง 

                                   =    1,900 กิโลวตัตช์ัว่โมง 

ค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้      =    1,900 กิโลวตัตช์ัว่โมง  x 2.75 บาท/กิโลวตัตช์ัว่โมง

                                                      =    5,225  บาท 

ค่าพลงังานท่ีประหยดัไดต้ลอดอายกุารใชง้าน       =   41,800 บาทในเวลา 20 ปี 

 

ระยะเวลาคืนทุนแบบเชิงเดียว                

                                                                                   

                                       =   1.91  ปี 

 

 

 

ค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้

ราคาท่ีเพ่ิมข้ึน*

                                
= 

ราคาของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง  -  ราคามอเตอร์มาตรฐาน 

 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้

=  

=  
10,000 บาท 

5,225 บาท 
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 ตน้ทุนจากการบาํรุงรักษาโดยทัว่ไปแลว้ความเสียหายของมอเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในโรงงาน         อุตสาหกรรมมี

สาเหตุมาจากตลบัลกูปืน แมว้า่ในปัจจุบนัน้ีจะมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบวิเคราะห์และทาํนายสภาพของตลบั

ลกูปืนเพ่ือท่ีจะไดท้าํการบาํรุงรักษาก่อนท่ีมอเตอร์จะเกิดความเสียหายท่ีรุนแรงข้ึน แต่การใชอุ้ปกรณ์เหล่านั้นไม่ใช่

การแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุของความเสียหาย  

        สาเหตุของความเสียหายของตลบัลกูปืนไม่ไดเ้กิดจากการขาดการบาํรุงรักษาเท่านั้น  อุณหภูมิของมอเตอร์

ในขณะทาํงานก็เป็นองคป์ระกอบอีกอนัหน่ึง ท่ีทาํให้อายุการใช้งานของตลบัลูกปืนลดลง อุณหภูมิของมอเตอร์

ในขณะทาํงานเป็นผลมาจากอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนภายในตวัมอเตอร์เอง ซ่ึงโดยปกติแลว้เราจะไม่

ค่อยควบคุมอุณหภูมิภายนอกของมอเตอร์กนัเท่าไรนกั แต่เราจะสามารถเลือกใชม้อเตอร์ท่ีมีอุณหภูมิขณะทาํงานตํ่า

ได ้ 

      มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเองมีอุณหภูมิของมอเตอร์ในขณะทาํงานท่ีตํ่าเม่ือเทียบกบัมอเตอร์ธรรมดาทัว่ไป

ในการรับโหลดขนาดต่างๆ กนั และมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยงัใชต้ลบัลกูปืนท่ีมีคุณภาพสูง  อีกดว้ย ดงันั้นมอเตอร์

ประสิทธิภาพสูงโดยทัว่ไปจะมีค่าใชจ่้ายจากการบาํรุงรักษาท่ีตํ่า เน่ืองจากอายุการใชง้านท่ียาวนานกว่า มอเตอร์

ประสิทธิภาพสูงอายกุารใชง้านกน็านกวา่  

          เทคโนโลยีใหม่ของมอเตอร์น้ีทาํให้ไดม้อเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน  และอายุการใชง้านท่ียาวนาน

กวา่เดิมโดยผูผ้ลิตรายหน่ึงยืนยนัว่ามอเตอร์ท่ีเสียหายในช่วยระยะเวลาการรับประกนัลดลง เน่ืองจากค่าการสูญเสีย

ทางไฟฟ้าท่ีลดลง ทาํใหม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงสามารถทนความร้อนไดดี้กวา่มอเตอร์ธรรมดา  

         มีการรายงานผลการตรวจสอบการใชม้อเตอร์ว่าอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนของตลบัลูกปืนของมอเตอร์เหน่ียวนาํ

แบบกรงกระรอก  ชนิดระบายความร้อนดว้ยตวัเอง  (Total Enclosed Fan Cool Motor)  จะเพ่ิมข้ึนประมาณ 50 % ถึง 

75 % ของอุณหภูมิท่ีขดลวดและการออกแบบของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จะเพ่ิมอายุการใชง้านของสารหล่อล่ืน

ในตลบัลูกปืนข้ึนอีก 200% เทียบกบัมอเตอร์ธรรมดาทัว่ๆ ไปอายุการใชง้านของสารหล่อล่ืนท่ียาวนานข้ึนจะเป็น 

ผลใหค้วามทนทานของตลบัลกูปืน และมอเตอร์เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  

  จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่าอุณหภูมิของขดลวด เป็นตวัแปรสําคญัสําหรับอายุการใช้งานของตลบั

ลกูปืน การลดอุณหภมิูของขดลวดเท่ากบัเป็นการเพ่ิมอายกุารใชง้านของตลบัลกูปืน และมอเตอร์  

 แมว้่าตลบัลูกปืนจะเป็นสาเหตุหลกัของความเสียหายของมอเตอร์ แต่องค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น  ความ

เสียหายทางกล (Mechanical Damage) สภาพแวดลอ้มท่ีมอเตอร์ติดตั้งอยู่ และการติดตั้ง (Alignment)  ยงัคงเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํใหม้อเตอร์เสียหายได ้ดงันั้นเม่ือพิจารณาถึงอายกุารใชง้านของมอเตอร์จะตอ้งนาํเอาตวัแปร

อ่ืนๆ มาวิเคราะห์ดว้ย  

     มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ถึงแมว้า่จะมีราคาท่ีสูงกวา่มอเตอร์ธรรมดา แต่อย่างไรก็ดีก็มีค่ายืนยนัว่า

การใช้จ่ายในการดาํเนินงานเม่ือใชม้อเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะตํ่ากว่าเม่ือใชม้อเตอร์ทัว่ๆไปเพ่ือให้ผูอ่้าน

มองเห็นภาพไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน  จะยกตวัอยา่งใหเ้ห็นเป็นขอ้พิจารณาดงัน้ี  

   (8)   การพิจารณาเลือกซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
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การเลือกซ้ือหรือเปล่ียนมอเตอร์ใหม่ใหเ้ป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ควรพิจารณาเม่ือ  เคร่ืองท่ีใชอ้ยู่เดิม

ชาํรุด ซ่ึงพิจารณาไดด้งัน้ี 

1) หากมอเตอร์ท่ีมีอาการเสียท่ีมีขนาดตํ่ากวา่ 10 kW ใหเ้ปล่ียนไดเ้ลย 

2) หากมอเตอร์ท่ีมีอาการเสียท่ีมีขนาดมากกวา่ 10 kW สามารถไปพนัขดลวดไดใ้หม่25ประมาณ        

1 – 2 คร้ัง25เพราะหากเกินกวา่น้ีราคาค่าซ่อมจะสูงกวา่การซ้ือเคร่ืองใหม่ 

3) ใหเ้ลือกเปล่ียนจากมอเตอร์ท่ีมีขนาดเลก็และมีชัว่โมงการทาํงานสูง 

4) มอเตอร์ท่ีมีอายกุารใชง้านเกินกวา่ 15 ปี ใหเ้ปล่ียนไดท้นัที 

  (9)  เม่ือไรจึงจะใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

ควรพิจารณาการใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงในสถานการณ์ดงัต่อไปน้ี : 

1) ควรซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสาํหรับโรงงานใหม่ 

1.1)    เม่ือมีการซ้ือมอเตอร์ใหม่มกัจะมีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน (ซ่ึงเรียกว่า Price Premium): ราคา

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง - ราคามอเตอร์มาตรฐาน  ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ิมเติมแต่การใช้มอเตอร์

ประสิทธิภาพสูงยงัคงเป็นท่ีน่าสนใจในการลงทุน 

2)  ควรซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการนาํมอเตอร์มาตรฐานมาพนัขดลวดใหม่ 

2.1)  มอเตอร์ท่ีนาํมาพนัขดลวดใหม่ (ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่กว่า 10 กิโลวตัต์) 

ประสิทธิภาพจะลดลงถึง 2% 

2.2)  ในกรณีน้ี   ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนทั้ งหมดจะเท่ากับผลรวมของประสิทธิภาพท่ีลดลง 

เน่ืองจากการพนัขดลวดใหม่ (มากถึง 2%) กบั ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนจากประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน 

2.3)  สําหรับกรณีน้ีราคาท่ีสูงข้ึนคือราคาของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงลบดว้ยค่า พนัขดลวด

ใหม่ 

3) ควรซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง   เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นมอเตอร์สาํรอง 

3.1) เม่ือจาํเป็นตอ้งซ้ือมอเตอร์สําหรับเป็นมอเตอร์สํารองเพ่ือใช้แทนมอเตอร์ท่ีไหม ้จะเป็น

โอกาสท่ีเหมาะสมและเป็นการคุม้ค่าท่ีจะเปล่ียนมาใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์มาตรฐาน 

ในแต่ละกรณีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรมีการคาํนวณระยะคืนทุนเชิงเดียว  เพ่ือช่วยในการตดัสินใจว่าสมควร

ติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงหรือไม่ 

  (10)  แนวทางการอนุรักษพ์ลงังาน 

1) เลือกขนาดของมอเตอร์ใหเ้หมาะสมกบังานนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่ายิ่งถา้ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า

บริเวณนั้นมีค่าตํ่า 

2) เลือกประสิทธิภาพของมอเตอร์ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการดาํเนินงาน ซ่ึงควรอยู่บน  พ้ืนฐานของ

การวิเคราะห์การลงทุน โดยพิจารณาถึงราคาซ้ือ, ชัว่โมงการทาํงาน, ประสิทธิภาพของมอเตอร์และค่าไฟฟ้า 

3) ปิดมอเตอร์ทุกคร้ังเม่ือไม่มีการใช ้เน่ืองจากการเดินเคร่ืองท้ิงไวโ้ดยไม่มีภาระงาน จะใชพ้ลงังาน

ประมาณ 10 -20% ของพลงังานท่ีใชข้ณะท่ีมอเตอร์ทาํงานเตม็กาํลงั (Rated Load) 

4) ควรมีการตรวจสอบการใชง้านมอเตอร์เพ่ือพิจารณาใชต้วัควบคุมความเร็วของมอเตอร์  

5) ควรมีการตรวจสอบดูว่ามีอุณหภูมิท่ีสูงผิดปกติของทั้งมอเตอร์และระบบจ่ายไฟฟ้า  หรือไม่   

เน่ืองจากความร้อนท่ีเกิดข้ึนจะแสดงถึงการสูญเสียกาํลงัของมอเตอร์ และทาํใหป้ระสิทธิภาพท่ีลดลง 
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6) ควรใชก้ารขบัเคล่ือนโดยตรงเม่ือมีโอกาส เน่ืองจากการขบัเคล่ือนทางออ้ม (เช่น ขบัเคล่ือนดว้ย

สายพาน) จะเกิดการสูญเสียพลงังานเป็นจาํนวนมาก 

ถา้ความต่างศักย์ (Voltage) ของสายแต่ละเส้นของมอเตอร์ 3 เฟสไม่สมดุล  อาจมีการสูญเสีย

พลงังานจาํนวนมากได ้จึงควรมีการตรวจสอบความสมดุลของความต่างศกัยอ์ยูเ่ป็นประจาํ 

 

2.2   ตวันําฟ้าประเภทต่าง ๆ  (Type  of  electric  conductors) 

สายไฟฟ้า คือ ตวันํากาํลงัไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยงัจุดใช้ไฟฟ้า  ลกัษณะ    ท่ีสําคัญของ

สายไฟฟ้าจะดูจาก ประสิทธิภาพของสายท่ียอมให้กระแสไฟฟ้าไหลสูงสุดก่ีแอมป์ แรงดนัไฟฟ้า     ท่ีสายทนได้

ขณะใชง้าน วสัดุตวันาํไฟฟ้าท่ีใชส้าย ในปัจจุบนัน้ี คือ ทองแดง ทั้งน้ีจะผลิตสายข้ึนมาตามลกัษณะของงานท่ีตอ้งใช ้

  2.2.1  ประเภทของสายไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

    1.  สายไฟฟ้าแรงดนัสูง  เป็นตวันาํตีเกลียวมีขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 2  ประเภทคือ สายเปลือย และสาย

หุม้ฉนวน  

o สายเปลือย19  
 สายอลมิูเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC)  
 สายอลมิูเนียมผสม (AAAC)  
 สายอลมิูเนียมแกนเหลก็ (ACSR)  

o สายหุม้ฉนวน19  
 สาย Partial Insulated Cable (PIC)  
 สาย Space Aerial Cable (SAC)  
 สาย Preassembly Aerial Cable  

 สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE)  

2.  สายไฟฟ้าแรงดันตํ่า  เป็นสายไฟฟ้าท่ีใชก้บัแรงดนัไม่เกิน 750 V เป็นสายหุม้ฉนวน ทาํดว้ยทองแดง

หรืออลมิูเนียม โดยทัว่ไปเป็นสายทองแดงสายขนาดเลก็จะเป็นตวันาํเด่ียว แต่สายขนาดใหญ่เป็น      ตวันาํตีเกลียว 

วสัดุฉนวนท่ีใชก้บัสายแรงดนัตํ่าคือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross-linked Polyethylene (XLPE)  

2.1 วีเอเอฟ19 (VAF)  
2.2 ทีเอชดบัเบิลย1ู9 (THW)  
2.3 เอน็วายวาย19 (NYY)  
2.4 วีซีที19 (VCT)  

 

  2.2.2   การเลอืกใช้สายไฟฟ้า 

1. ใชเ้ฉพาะสายไฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐานจากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ อุตสาหกรรม (มีเคร่ืองหมาย 

มอก.) เท่านั้น 

2. สายไฟฟ้าชนิดท่ีใชเ้ดินภายในอาคารหา้มนาํไปใชเ้ดินนอกอาคาร เพราะแสงแดดจะทาํใหฉ้นวน

แตกกรอบ ชาํรุด สายไฟชนิดท่ีใชเ้ดินนอกอาคาร มกัจะมีการเติมสารป้องกนัแสงแดดไวใ้นเปลือก หรือฉนวนของ

สาย สารป้องกนัแสงแดดส่วนใหญ่ท่ีใชก้นัมากนั้นจะเป็นสีดาํ แต่อาจจะเป็นสีอ่ืนก็ได ้ การเดินสายในท่อก็มีส่วน

ช่วยป้องกนัฉนวนของสายจากแสงแดดไดใ้นระดบัหน่ึง 
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3. เลือกใชช้นิดของสายไฟใหเ้หมาะสม กบัสภาพการติดตั้งใชง้าน เช่น สายไฟชนิดอ่อน หา้มนาํไปใช้

เดินยึดติดกบัผนงัหรือลากผา่นบริเวณท่ีมีการกดทบัสาย เน่ืองจากฉนวนของสาย ไม่สามารถรับแรงกดกระแทกจาก

อุปกรณ์จบัยึดสายไดก้ารเดินสายใตดิ้นกต็อ้งใชช้นิดท่ีเป็นสายใตดิ้นแกนสายชนิด NYY พร้อมทั้งมีการเดินร้อยใน

ท่อเพ่ือป้องกนัสายใตดิ้นไม่ใหเ้สียหาย เป็นตน้ 

4. ขนาดของสายไฟฟ้าตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้า และปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีใชง้าน และ

สอดคลอ้งกบัขนาดของฟิวส์หรือสวิตซ์อตัโนมติั (เบรกเกอร์) ท่ีใช ้สาํหรับขนาดสายเมน และสายต่อหลกัดินนั้นก็

ตอ้งสอดคลอ้งกบั ขนาดของเมนสวิตซ์และขนาดของเคร่ืองวดั ฯ ดว้ย ตามตารางท่ี 2.8 
 

ตารางที่ 2.8   ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาดของเมนสวทิซ์ 

ขนาดของเคร่ืองวดั ฯ

(แอมแปร์) 

เฟส ขนาดสูงสุดของ

เมนสวิตซ์ 

(แอมแปร์) 

ขนาดตํ่าสุดของสายเมน 

และสายต่อหลกัดิน 

(ตร.มม.) 

แรงดนัไฟฟ้

าของสาย

เมน 

(โวลต)์ สายเมนในอากาศ สายเมนในท่อ 

5(15) 
15(45) 
30(100) 
50(150) 
15(45) 
30(100) 
50(150) 

200 
400 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 

16 
50 
100 
125 
50 
100 
125 
250 
500 

4(10) 
10(10) 
25(10) 
35(10) 
10(10) 
25(10) 
35(10) 
95(25) 
240(50) 

4 , 10 °° (10) 
16(10) 
50(16) 
70(25) 
16(10) 
50(16) 
70(25) 

150(35) 
350(70) 

300 
300 
300 
300 
750 
750 
750 
750 
750 

หมายเหต ุ       สายต่อหลกัดินขนาด 10 ตร.มม. ให้เดินในท่อ  ส่วนสายเมนท่ีใหญ่กว่า 500 ตร.มม.      ให้

ใช้สายต่อหลกัดิน ขนาด 95 ตร.มม. เป็นอย่างน้อย 

°°  สายเมนท่ีใช้ในท่อฝังดินต้องไม่เลก็กว่า 10 ตร.มม. 

5. ขนาดตํ่าสุดของสายดิน ท่ีเดินไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ เตา้รับใหมี้ขนาดเป็นไปตามขนาดปรับตั้ง

ของเคร่ืองป้องกนักระแสเกินตามตารางท่ี 2.9 

6. การเลือกใชข้นาดสายไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้านต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม       ตารางท่ี 2.10 

แสดงพิกดักระแสไฟฟ้า 
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ตารางที่ 2.9    ขนาดตํ่าสุดของสายดนิของเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า 

พกิัดหรือขนาดปรับต้ังของเคร่ืองป้องกนักระแสเกนิ 

(แอมแปร์) 

ขนาดต่ําสุดของสายดนิตัวนําทองแดง 

(ตร.มม.) 

6 – 16 

20 – 25 

30 – 63 

80 - 100 

125 - 200 

225 - 400 

500 

600 - 800 

1,000 

1,200 - 1,250 

1,600 - 2,000 

2,500 

3,000 - 4,000 

5,000 - 6,000 

1.5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

185 

240 

420 

หมายเหต ุ เคร่ืองป้องกันกระแสเกิน  อาจจะเป็นฟิวส์หรือเบรกเกอร์ (สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ) 

ตวัอยา่งขนาดสายไฟฟ้าชนิดท่ีมีสายดินตาม มอก. 11-2531 

ขนาดสายไฟพร้อมสายดนิ (ตร.มม.) สายดนิใช้สายเดีย่ว (THW) ฉนวนสีเขยีว(ตร.มม.) 

สายไฟ สายดนิ ขนาดสายดนิ 

2.5 

4.0 

6.0 

10.0 

16.0 

25.0 

35.0 

1.5 

2.5 

4.0 

4.0 

6.0 

6.0 

10.0 

2.5 

2.5 

4.0 

4.0 

6.0 

6.0 

10.0 

หมายเหต ุ ในกรณีท่ีสายดินเดินด้วยสายเด่ียว  สาํหรับสายไฟต้ังแต่ขนาด 2.5 ตร.มม. ลงไป 
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ตารางท่ี 2.10    การเลือกใชข้นาดสายไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัพิกดักระแสไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. วิธีการเดินสาย 

    แบบ ก หมายถึง สายแกนเดียวหุ้มฉนวนเดินในอากาศ 

   แบบ ข หมายถึง แบบหุ้มฉนวนมีเปลือกเดินเกาะผนัง 

   แบบ ค หมายถึง สายแกนเดียวหุ้มฉนวนไม่เกิน 3 แกน (ไม่ต้องนับสายดิน) เดินในท่อในอากาศ ในท่อกงในผนัง

ปูนฉาบหรือในท่อในฝ้าเพดาน 

    แบบ ง หมายถึง สายแกนเดียวหุ้มฉนวนไม่เกิน 3 เกน หรือสายหุ้มฉนวน  มีเปลือกไม่เกิน 3 แกน (ไม่ต้องนับสาย

ดิน)เดินในท่อผงดิน 

   แบบ จ หมายถึง สายแกนเดียวหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 แกน หรือสายหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 แกน (ไม่ต้อง

นับสายดิน) ฝังดินโดยตรง 

 2.วิธีนับจาํนวนสายในท่อ ( แบบ ค ถึง แบบ จ ) 

            2.1 ไม่ต้องนับสายเส้นศูนย์ของระบบ 3 เฟส ท่ีออกแบบให้ใช้ ไฟสมดลุท้ัง 3 เฟส ยกเว้นหมายเหตขุ้อ 2.2 

     2.2 ถ้าการใช้ไฟมากกว่า 50% มาจากอุปกรณ์ท่ีทาํให้เกิดกระแสฮาร์โมนิกในสายเส้นศูนย์ เช่น หลอดฟลอูอเรส

เซนต์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้นับรวมสายเส้นศูนย์ด้วย 

    2.3 การนับจาํนวนสายไฟฟ้าในท่อท่ีมีมากกว่า 3 เส้นให้ใช้ตัวคูณเพ่ือลดขนาดของกระแสในสายไฟฟ้า ดังนี ้

       2.4 การเดินสายในท่อหรือรางเคเบิลควรเว้นท่ีว่างไว้ โดยพืน้ท่ีหน้าตัดรวมของสายไฟทุกเส้นรวมท้ังฉนวนและ

เปลือกไม่ควรเกิน 40 % ของพืน้ท่ีหน้าตัดภายในของท่อหรือรางเคเบิลน้ัน 
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2.3   อุปกรณ์ป้องกนัในระบบไฟฟ้า 

 พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานท่ีสาํคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงของสังคมสมยัใหม่  การพฒันาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทางดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมมีความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าปริมาณมาก  ในการปฏิบติัการของระบบไฟฟ้า  เพ่ือ

จ่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บัโหลดต่าง ๆ  นั้น  บางคร้ังอาจจะเกิดความผิดพลาด  ( Fault ) ข้ึน   Fault  ท่ีเกิดข้ึนนั้นมี

สาเหตุหลายประการ เช่น  การท่ีฉนวนไฟฟ้าบางส่วนเกิดเสียหายอนัเน่ืองมาจากความร้อนสูงหรือจากอุบติัเหตุทาง

กล  ซ่ึงเม่ือฉนวนเสียหายจะทาํใหเ้กิดการลดัวงจรข้ึนได ้ ความผิดพลาดจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบการผลิต

ทางอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ไฟฟ้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือระบบไฟฟ้าใหญ่ข้ึน  กระแสไฟฟ้าท่ีไหลขณะลดัวงจร

จะสูงมากข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า เช่น เกิดความร้อนสูง (Overheating) เกิดแรงดนัตกและแรงดนัเกิน 

(Overvoltage and  Undervoltage ) เกิดความถ่ีตํ่า (Under  Frequency ) และการสูญเสียซิงโครนิซึม  ( Loss of  

Synchronism )  เป็นตน้  ดงันั้นระบบไฟฟ้าจาํเป็นตอ้งมีระบบป้องกนัในไฟฟ้าแรงดนัสูงจะใช้ระบบ  Relay  

ป้องกนั  ( Protective  Relay  System )  เป็นหลกั  

  2.3.1  อุปกรณ์ป้องกนั  ( Protective  Equipment )   

คือ  อุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีปิดเปิด  Circuit  Breaker  เม่ือระบบเกิดการผิดพลาดข้ึน  การทาํงานของอุปกรณ์

ป้องกนัจะทาํใหโ้ครงสร้างของระบบเปล่ียนแปลงไป  โดยทัว่ไปเวลาในการทาํงานของอุปกรณ์ป้องกนั       จะเร็ว

กว่าอุปกรณ์ควบคุม  เพ่ือท่ีจะป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ไดอ้ย่างทนัท่วงที   อุปกรณ์ 

ป้องกนัสามารถแบ่งเป็น  2  ประเภทคือ  1.  อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าแรงดนัสูง  2.  อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าแรงดนัตํ่า 

   2.3.1.1  ฟิวส์ (Fuse)   

ฟิวส์ (Fuse) ทาํหนา้ท่ีป้องกนัอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบจากภาวะกระแสเกินพิกดั (Over current) หรือ

ลดัวงจร (Short circuit) มีทั้งฟิวส์แรงสูงติดตั้งทางดา้น Primary และฟิวส์แรงตํ่าติดตั้งทางดา้น Secondary 

 

 

 

 

 

               รูปที่ 2.43  ฟิวส์แรงสูง (Dropout Fuse)                                 รูปที่ 2.44  ฟิวส์แรงตํา่ 

 

ฟิวส์แรงสูง  (High Voltage Fuse) ท่ีใชใ้นระบบไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีจดัอยู่ในระบบแรงดนัตั้งแต่ 600 V  

ข้ึนไป 

ฟิวส์แรงตํ่า (Low Voltage Fuse), (fuse) ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัตดัวงจรไฟฟ้าในบา้นเรือน ผูอ้ยู่อาศยั เม่ือเกิดการ

ลดัวงจรหรือมีกระแสไฟฟ้าไหลมากผิดปกติในวงจร ซ่ึงมีการใชง้านหลายชนิดไดแ้ก่ ฟิวส์ลวดตะกัว่ ฟิวส์กระบอก 

ฟิวส์ใบมีด ดงัแสดงในรูปท่ี 2.44 
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รูปที่ 2.45  ฟิวส์ลวดตะกัว่ ฟิวส์กระบอก ฟิวส์ใบมดี 

ฟิวส์เป็นอุปกรณ์สําคญัอย่างหน่ึงสําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทาํหน้าท่ีป้องกนัวงจรหรือระบบมิให้เกิด

ความเสียหายไดเ้น่ืองจากการลดัวงจรหรือมีกระแสไหลผา่นวงจรมากเกินไป ฟิวส์มีคุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีเม่ือทาํงาน

แลว้จะตดัวงจรแยกออกจากกนั และความเร็วในการตดัวงจรข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชท้าํฟิวส์นั้นๆ  

ฟิวส์ท่ีพบกนับ่อยๆ อาจแยกออกไดเ้ป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ  

1. แบบคาร์ทริดจ ์(Cartrige type)  

2. แบบลกูถว้ย (House type) 

  2.3.1.2  Circuit Breaker        

 Circuit breaker หมายถึง อุปกรณ์ท่ีทาํงาน เปิดและปิดวงจรไฟฟ้าแบบไม่อตัโนมติั   แต่สามารถเปิด

วงจรไดอ้ตัโนมติั ถา้มีกระแสไหลผ่าน เกินกว่าค่าท่ีกาํหนด โดยไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน   Circuit Breaker แรงดนั

ตํ่าใชก้บัแรงดนันอ้ยกวา่ 1,000 Volt แบ่งออกไดห้ลายชนิด ไดแ้ก่  

  1)  Mold case circuit breaker  

 หมายถึง Breaker ท่ีถูกห่อหุ้มมิดชิดโดย mold 2 ส่วนมักทาํด้วย phenolic ซ่ึงเป็นฉนวน 

ไฟฟ้าสามารถทนแรงดันใช้งานได ้Breaker แบบน้ี มีหน้าท่ีหลกั 2 ประการคือทาํหน้าท่ีเป็นสวิทซ์เปิด-ปิด 

ดว้ยมือ และเปิดวงจรโดยอตัโนมติั เม่ือมีกระแสไหลเกิน หรือเกิดลดัวงจร โดย Breaker จะอยู่ในภาวะ Trip  

ซ่ึงอยู่ก่ึงกลางระหว่างตาํแหน่ง ON และ OFF เราสามารถ Reset ใหม่ไดโ้ดย กดคนัโยกใหอ้ยู่ ในตาํแหน่ง OFF 

เสียก่อน แลว้ค่อยโยกไปตาํแหน่ง ON การทาํงานแบบน้ีเรียกว่า Quick make , quick break ลกัษณะของ Breaker 

แบบน้ีท่ีพบเห็นโดยทัว่ไปคือ Molded case circuit breaker ท่ีพบบ่อยในทอ้งตลาดมี 2 ประเภทคือ Thermal 

magnetic CB. และ Solid state trip CB.  

                

รูปที่ 2.46  Mold case circuit breaker 
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   2)   Thermal magnetic molded case circuit breaker      

 Breaker แบบน้ีมีส่วนประกอบสาํคญั 2 ส่วน คือ  

 ก.  Thermal unit   ใชส้าํหรับปลดวงจรเม่ือมีกระแสไหลเกินอนัเน่ืองมาจากการใชโ้หลดมากเกินไป 

ลกัษณะการทาํงานดูไดจ้ากรูปท่ี 2.47 

                                   

contactbimetal

tatch
spring

current in

current out

normal condition  

รูปที่ 2.47 Thermal unit 

เม่ือมีกระแสเกินไหลผ่านโลหะ Bimetal (เป็นโลหะ 2 ชนิด ท่ีมีสัมประสิทธ์ิ ทางความร้อน ไม่เท่ากนั) 

จะทาํให ้Bimetal โก่งตวั ไปปลดอุปกรณ์ทางกล และทาํให ้CB. ตดัวงจร เรียกว่าเกิดการ Trip การปลดวงจรแบบน้ี 

ตอ้งอาศยั เวลาพอสมควร ข้ึนอยูก่บั กระแสขณะนั้น และความร้อน ท่ีเกิดข้ึนจนทาํให ้Bimetal โก่งตวั 

ข. Magnetic unit  ใชส้าํหรับปลดวงจรเม่ือเกิดกระแสลดัวงจรหรือมีกระแสค่าสูงๆ ประมาณ 8-10 เท่า

ข้ึนไป ไหลผ่าน กระแสจาํนวนมากจะทาํใหเ้กิดสนามแม่เหลก็ความเขม้สูง ดึงใหอุ้ปกรณ์การปลดวงจรทาํงานได ้

การตดัวงจรแบบน้ีเร็วกวา่แบบแรกมาก โอกาสท่ี Breaker จะชาํรุดจากการตดัวงจรจึงมีนอ้ยกวา่  

normal conditioncurrent in

current out

contacttatch

spring

conductor

Electromanet

Armature

 

รูปที่ 2.48  Magnetic unit 

ค.  Solid state trip or Electronic trip molded case circuit breakerเป็น Breaker ชนิดหน่ึงท่ีมีอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ทาํหนา้ท่ีวิเคราะห์กระแสเพ่ือสัง่ปลดวงจร  
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Micro
processor

c

A
T

inputC.T

Trip function
switches

 

รูปที่ 2.49  Solid state trip or Electronic trip molded case circuit breaker 

จาก Diagram จะเห็นวา่มี CT อยูภ่ายในตวั Breaker ทาํหนา้ท่ี แปลงกระแส ใหต้ํ่าลง ตามอตัราส่วนของ 

CT และมี Microprocessor คอยวิเคราะห์กระแส หากมีค่าเกินกว่าท่ีกาํหนด จะสั่งให ้Tripping coil ซ่ึงหมายถึง 

Soliniod coil ดึงอุปกรณ์ทางกลให ้CB. ปลดวงจร 

ท่ีดา้นหนา้ของ Breaker ชนิดน้ีจะมีปุ่มปรับค่ากระแสปลดวงจร , เวลาปลดวงจร และอ่ืนๆ นอกจากน้ี

ยงัสามารถติดตั้ง อุปกรณ์เสริมท่ีเรียกว่า Amp meter & fault indicator ซ่ึงสามารถแสดงสาเหตุการ Fault ของวงจร

และค่ากระแสได ้ทาํใหท้ราบสาเหตุของการปลดวงจรได ้

 

2.4  การควบคุมเฟส  (Phase  Control)   

 การควบคุมเฟส เป็นวิธีการท่ีทาํใหมี้การเรียงกระแสในช่วงมุมต่างๆของวฏัจกัรกาํลงั (Power cycle) หรือเป็น

กระบวนการท่ีปิดเปิดไฟฟ้าเอซีเล้ียงวงจรไปสู่ภาระด้วยกระแสท่ีแปรค่าตามแต่จะตอ้งการโดยบงัคบัให้มีการ

นาํกระแสเพียงส่วนหน่ึงของวฎัจกัร  วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูง        ในการควบคุมกาํลงัเฉล่ียป้อนเขา้

สู่ภาระ  เช่น หลอดไฟฟ้า มอเตอร์ ขดลวดความร้อน ฯลฯ การควบคุมจะทาํไดโ้ดยการควบคุมมุมเฟสของคล่ืนเอซี

ท่ีไทรีสเตอร์เปิดกระแสใหไ้หลผ่านในช่วงท่ีเหลืออยู่ของวฏัจกัร      และอาจปิดกระแสเม่ือคร่ึงวฏัจกัรลบไดม้าถึง

ซ่ึงเป็นวิธีการหยดุไหลตามธรรมชาติท่ีเรียกวา่ “การทาํใหก้ระแสหยดุไหลดว้ยเฟส ”  
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                                                รูปท่ี 2.50  วงจรเบ้ืองตน้ ของการควบคุมเฟสเอซี 

(ก) การควบคุมในช่วงคร่ึงคล่ืน 

(ข) การควบคุมในช่วงคร่ึงคล่ืนผสมกบัคร่ึงคล่ืนคงท่ี 

(ค) ควบคุมเตม็คล่ืนโดยใชเ้อสซีอาร์ 

(ง) ควบคุมเตม็คล่ืนโดยใชไ้ตรแอค็ 

(จ) ควบคุมเตม็คล่ืนสาํหรับภาระเอซีหรือภารระดีซี 

 

  

(ก) (ข) 

 

 

(ค) 
  (ง) 

 

      (จ) 
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  โดยการใชไ้ทรีสเตอร์ทาํหนา้ท่ีเป็นสวิตซ์ จึงมีการควบคุมเฟสเบ้ืองตน้หลายรูปแบบดงัแสดงในรูปท่ี 2.50  

ซ่ึงมี ภาระเป็นความตา้นทานหรือตวัเหน่ียวนาํท่ีมีฟลีวีลลิงไดโอดต่อคร่อม โดยมีการควบคุมการเรียวกระแสข้ึนอยู่

กบัช่วงคล่ืน คือ 

1.  ควบคุมในช่วงคร่ึงคล่ืน (Controlled half-wave) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.50 (ก) 

2.  ควบคุมในช่วงคร่ึงคล่ืนผสมกบัคร่ึงคล่ืนคงท่ี (Controlled half-wave plus fixed  half-wave) ดงัแสดง

ในรูปท่ี 2.50(ข) 

3.  ควบคุมเตม็คล่ืน (Controlled full wave) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.50 (ค) โดยใชเ้อสซีอาร์สองตวัต่อขนานแต่

กลบัขั้วกนั และรูปท่ี 2.50(ง) โดยใชไ้ตรแอค๊ 

4. ควบคุมเต็มคล่ืนสาํหรับภาระเอซีหรือภาระดีซี (Controlled full wave for ac or dc load) ดงัแสดงใน   

รูปท่ี 2.50 (จ) 

 

2.5   การควบคุมแรงดนัด้วยวธีิตดัต่อ  (Voltage  control)    

 การควบคุมแรงดนั (Voltage  control)  ดว้ยวิธีตดัต่อโดยใชว้งจรสับไฟฟ้าเอซีซ่ึงทาํหนา้ท่ีสับรูปคล่ืนซายน์

ของแรงดนัเอซีออกเป็นส่วนย่อยดงัวงจรและรูปคล่ืนดงัรูปท่ี 2.51 (ก) และ (ข) ตามลาํดบั   ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีปรับค่า

แรงดนัเอซีไดดี้กวา่วิธีการควบคุมเฟส  (Phase control) 

 

   

  

 

 

 วงจรสบัไฟฟ้าเอซีเบ้ืองตน้มีหลกัการทาํงานดงัน้ี คือ เร่ิมตน้สบัสวิตซ์ Sw1 ลงเป็นคาบเวลา tc กาํลงั 

 

 

 

 

 

  

  กระแสไฟฟ้าไหลจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภาระโดยมีขนาดของแรงดันภาระมีค่าเท่ากับขนาดของ

แหล่งจ่ายไฟฟ้าเอซี (สมมุติว่าไม่มีศกัยต์กคร่อม Sw1) สําหรับกรณีภาระเชิงนาํเราจะสามารถปิดสวิตซ์ Sw2 ได้

ต่อเม่ือ Sw1  เปิดออกแลว้  สมมุติว่ากระแสภาระไหลวนอิสระ (Freewheel) ผ่าน Sw2 และแรงดนัตกคร่อมสวิตซ์มี

ค่าตํ่าทั้งคู่และสมมุติว่า Sw1 เปิดข้ึนเป็นช่วงเวลา t 0  ทาํให้เกิดรูปคล่ืนแสดงในรูปท่ี 2.51 (ข) ซ่ึงสามารถ

ปรับเปล่ียนค่าแรงดนัภาระไดด้ว้ยการปรับเปล่ียนคาบเวลา t c  / ( t c +   t c )  

 ซ่ึงผลของแรงดันเอาท์พุตทําให้เขียนเส้นโค้งแสดงค่าเปรียบเทียบของฮาร์โมนิคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน                

ดงัรูปท่ี 2.52 

 

     

 

(ก)                 (ข) 

รูปที ่2.51   (ก)  วงจรสับไฟฟ้าเอซีเบือ้งต้น 

    (ข)  รูปคลืน่ของแรงดนัสับไฟฟ้าของ (ก) 
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รูปที่ 2.52  ค่าเปรียบเทียบฮาร์โมนิคที่เกดิขึน้ของวงจรสับไฟฟ้าเอซี 

 

วิธีการปรับเปล่ียนค่าแรงดนัเอซีดว้ยวิธีการใชว้งจรสบัไฟฟ้าเอซีจะใหผ้ลดีกวา่การใชวิ้ธีการควบคุมเฟสอยู่ 2  

ประการ คือ  

1.   ผลตอบสนองมีความเร็วสูงกวา่  เน่ืองจากวงจรสบัไฟฟ้าสามารถปิดเปิดหลายคร้ังใน  วฏัจกัรหน่ึงๆ ของ

แรงดนัเอซีเล้ียงวงจร  ขณะท่ีในวิธีการควบคุมเฟสนั้นไทรีสเตอร์จะปิดกระแสคร้ังหน่ึง    เม่ือแรงดนัเล้ียงวงจรกลบั

ทิศของศกัย ์

2.  มีฮาร์โมนิคปะปนนอ้ยกว่า ดงัแสดงเปรียบเทียบ ดงัรูปท่ี 2.52   ดงันั้นรูปคล่ืนแรงดนัเอาทพ์ุตของวงจร

สับไฟฟ้า   เอซีจะมีรูปคล่ืนใกลค้ล่ืนซายน์มากและเป็นการง่ายท่ีจะใชว้งจรกรองคล่ืนให้   แรงดนัเอาท์พุตเป็น

รูปคล่ืนซายน ์

วงจรสบัไฟฟ้าเอซีมีขอ้เสียเปรียบ คือ  

1. มีราคาลงทุนค่อนขา้งสูงเน่ืองจากวงจรส่วนท่ีทาํใหก้าํลงัและส่วนควบคุมค่อนขา้งยุง่ยาก 

2. มีสญัญาณรบกวนคล่ืนวิทยคุ่อนขา้งสูงทั้งน้ีเน่ืองจากความถ่ีของการสบัไฟฟ้าค่อนขา้งสูง 

 

2.6   การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนําโดยวธีิควบคุมเฟส  (Phase  control  of  Ionduction  motor) 

โดยการใช้สวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์เอซีและอาศัยวิธีการควบคุมเฟสสามารถควบคุมมอเตอร์  เอซีสตาร์ท  

ปรับเปล่ียนความเร็วและหมุนกลบัทางไดต้ามตอ้งการ 

รูปท่ี  2.53 (ก)  แสดงวงจรควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํแบบกรงกระรอกสองเฟสซ่ึงใชไ้ฟฟ้าเอซีเฟสเดียวเล้ียง

วงจรโดยใชเ้อสซีอาร์สองตวัต่อขนานแต่กลบัขั้วกนัเป็นตวัควบคุมดว้ยการจุดชนวนดว้ยวิธีควบคุมเฟสดงัรูปคล่ืน

ลกัษณะสมมุติแสดงใน  รูปท่ี  2.53 (ข)  ถา้มอเตอร์น้ีเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่กินกระแสตอนสตาร์ตสูง  สามารถ

ควบคุมใหม้อเตอร์กินกระแสนอ้ยลงโดยการจุดชนวนดว้ยมุมเฟสใหญ่หรือ  α  มีค่า 
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ใกลเ้คียง  180°  มุมเปิดกระแสมีค่านอ้ยและกระแสจะไหลไดน้อ้ย  ต่อเม่ือมอเตอร์หมุนเร็วข้ึนและมีแรง

เคล่ือนโตก้ลบัสูงข้ึน  กใ็หจุ้ดชนวนดว้ยมุม  α  ท่ีมีค่าเลก็ลง  ตามตอ้งการซ่ึงจะใหเ้สน้โคง้ลกัษณะสมบติัดงัแสดง

ในรูปท่ี  2.53   (ค) 

 สาํหรับมอเตอร์สามเฟสอาจนาํสวิตซ์เอซีมาใชไ้ด ้ ถา้มอเตอร์เอซีเป็นระบบไฟฟ้าสามเฟส-สามเส้น  ซ่ึง

มอเตอร์อาจต่อเป็นเดลตา้ (∆) หรือวาย (Υ)  อาจใชว้งจรดงัแสดงในรูปท่ี  2.54  (ก) และ (ข)    ถา้มอเตอร์ต่อแบบ

วายมีเส้นสะเทิน (Neutral  line)  ซ่ึงเป็นระบบไฟฟ้าสามเฟส-ส่ีเส้น  เพียงแต่ต่อเส้นสะเทินเพ่ิมข้ึนโดยไม่ตอ้งเพ่ิม

จาํนวนของเอสซีอาร์ดงัแสดงในรูปท่ี  2.54 (ค) 

  
           รูปท่ี  2.53   (ก)  วงจรควบคุมมอเตอร์เอซีเฟสเดีย่วโดยวิธีควบคุมเฟส 

               (ข) รูปคลืน่แรงดนัคร่อมมอเตอร์เอซีท่ีมุมจุดชนวนและอัตราเร็วต่าง ๆ 

                                        (ค)  เส้นโค้งลกัษณะสมบัติระหว่างแรงหมุนกับอตัราเร็วท่ีมุมจุดชนวนต่าง ๆ 

2 - 57 

 



 
 

ตอนท่ี 2  บทท่ี  2   อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทัว่ไป     ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 
             รูปท่ี  2.54 (ก)   มอเตอร์เอซีต่อแบบเดลต้า 

(ข) มอเตอร์เอซีต่อแบบวายไม่มีเส้นสะเทิน 

(ค) มอเตอร์เอซีต่อแบบวายมีเส้นสะเทิน 

 

    
รูปท่ี  2.55  การต่อสวิตซ์อเิลก็ทรอนิกส์แบบไม่สมดุลสําหรับควบคุมมอเตอร์เอซี 

(ก) ต่อแบบวาย 

(ข) ต่อแบบเดลต้า 
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ในกรณีท่ีตอ้งการประหยดัเอสซีอาร์  อาจใชไ้ดโอดแทนเอสซีอาร์ตวัหน่ึงในคู่หน่ึง ๆของชุดต่อขนานหรือ

อาจไม่ใช้เอสซีอาร์คู่หน่ึงคงใชเ้พียงสองคู่  ดงัแสดงในรูปท่ี  2.55  ซ่ึงเป็นกรณีระบบไฟฟ้าสามเฟสไม่สมดุล

(Unbalanced  three-phase  system)โดยการวิเคาระห์แบบองคป์ระกอบสมมาตร  (Symmetrical  components)  

สามารถแตกแรงดนัสามเฟสไม่สมดุลออกเป็นแรงดนัสามเฟสสมดุล  3  ชุด  คือ  ระบบแรงดนัอนัดบับวก  อนัดบั

ลบ  และอนัดบัศูนย ์ (Positive, negative และ  zero-sequence  systems)       โดยชุดแรงดนัอนัดบัลบจะทาํใหเ้กิด

กระแสอนัดนัลบ  ซ่ึงทาํให้เกิดแรงหมุนในทิศสวนทางกบัทิศการหมุนปกติของมอเตอร์ จึงเป็นผลทาํให้มอเตอร์

หมุนชา้กว่าวิธีการควบคุมมอเตอร์ดว้ยการต่อวงจรแบบสมดุลกระแสอนัดบับวก  อนัดบัลบและอนัดบัศูนย(์ถา้มี)  

จะทาํใหม้อเตอร์ร้อนข้ึนและมอเตอร์มีประสิทธิภาพตํ่าลง  เน่ืองจากการใชไ้ธริสเตอร์เป็นสวิตซ์อิเลก็ทรอนิกส์ป้อน

แรงดนัเขา้มอเตอร์เอซีซ่ึงจะต่อเป็นแบบสมดุลหรือไม่สมดุลก็ตาม  จะเป็นเหตุให้มีรูปคล่ืนแรงดนัและกระแส

ผลลพัธ์ผิดเพ้ียนไปจากรูปคล่ืนซายน ์ ทาํใหมี้กาํลงัสูญเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากฮาร์โมนิค  ซ่ึงเป็นผลใหม้อเตอร์ร้อนข้ึนและ

มีประสิทธิภาพตํ่าลง  เม่ือควบคุมใหม้อเตอร์ทาํงานท่ีอตัราเร็วตํ่าโดยการจุดชนวนดว้ยใหญ่(หรือปิดกระแสดว้ยมุม

เลก็)รูปคล่ืนแรงดนัและกระแสผลลพัธ์จะผิดเพ้ียนไปจากรูปคล่ืนซายน์มากมาย  เป็นผลทาํใหม้อเตอร์ร้อนข้ึนมาก

และมีประสิทธิภาพตํ่าลงมากและยิ่งต่อวงจรมอเตอร์เอซีแบบไม่สมดุล  มอเตอร์เอซีจะยิ่งร้อนมากข้ึนและ

ประสิทธิภาพยิ่งตํ่าลงมากท่ีอตัราตํ่าเพ่ือท่ีจะไม่ใหม้อเตอร์ร้อนมากเกินไป  จาํเป็นตอ้งลดอตัราการทาํงานใหน้อ้ยลง

กวา่ปกติ 

 

  2.6.1  การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนําเฟสเดียวโดยการจุดชนวนควบคุมเฟส 

 มอเตอร์เหน่ียวนาํเฟสเดียวท่ีสตาร์ตดว้ยวิธีแยกเฟสหรืออาศยัตวัเก็บประจุ  (Split-phase  หรือ Capacitor  start  

induction  motor)  เป็นมอเตอร์ขนาดเลก็ท่ีนิยมใชก้นัมาก  ซ่ึงสามารถควบคุมการ สตาร์ตและอตัราเร็วไดห้ลายวิธี  

รูปท่ี  2.56  เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดโดยใชห้มอ้แปลงกระแส(Current  transformer)  เขา้จุดชนวนไตรแอค็  ซ่ึงขณะสตาร์ต  

มอเตอร์จะกินกระแสค่อนขา้งมากเน่ืองจากการเหน่ียวนาํจะมีกระแสไหลอยู่ในขดทุติยภูมิของหมอ้แปลงกระแส

ใหญ่มากพอท่ีจะจุดชนวนไตรแอค็ใหเ้ปิดกระแสได ้ ขดลวด  สตาร์ตของมอเตอร์จะทาํงานแลว้บงัคบัใหม้อเอตร์

หมุน  ซ่ึงเม่ือมอเตอร์หมุนเขา้อตัราเร็วปกติแลว้กระแส     จะลดลงมาก  เป็นผลทาํใหก้ระแสในขดลวดทุติยภูมิของ

หมอ้แปลงกระแสลดค่าลงมากจนกระทัง่ไม่เพียงพอท่ีจะจุดชนวนไตรแอค็จึงปิดกระแส  เป็นผลใหข้ดลวดสตาร์ต

หยดุทาํงาน  แต่มอเตอร์ยงัคงหมุน ต่อไปดว้ยขดลวดหลกั 
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รูปที่  2.56 วงจรสตาร์ทมอเตอร์เหน่ียวนําแบบแยกเฟสโดยไตรแอค็ 

 
รูปที่  2.57      (ก)  วงจรสตาร์ทมอเตอร์เหน่ียวนําแบบแยกเฟสประวงิเวลา 

                                          (ข)  วงจรสตาร์ทมอเตอร์เหน่ียวนําขนาดเลก็ดัดแปลงจากรูป  (ก) 
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รูปท่ี  2.57 (ก)  แสดงวงจรสตาร์ตมอเตอร์เหน่ียวนาํแบบแยกเฟสโดยอาศยัการจุดชนวนประวิงเวลาเพ่ือ

ควบคุมขดลวด สตาร์ตของมอเตอร์  การประวิงเวลาเกิดข้ึนเน่ืองจากผลของตวัเก็บประจุ  ซ่ึงมีหลกัการทาํงานดงัน้ี  

เร่ิมสับสวิตช์  Sw  ลง  กระแสจะไหลเขา้ประจุ  C1  โดยผ่าน  R1, R2 และ R3        แรงดนัคร่อม  R3 จะเขา้ประจุ  

C2  ซ่ึงเป็นการประวิงเวลาใหช้า้ลงอีก  เม่ือแรงดนัคร่อม  C2  มีค่าสูงพอเพียง  ก็จะจุดชนวนไดแอค็และจุดชนวน

ไตรแอค็อีกต่อหน่ึง  ในการเก็บประจุ  C1  เม่ือไดถึ้งมุมจุดชนวน  90°  แลว้ก็จะไม่มีการจุดชนวนเกิดข้ึนอีกและ

ขดลวดสตาร์ตจะหยุดทาํงาน  ดงันั้นเพ่ือใหแ้น่ใจว่าขดลวดสตาร์ตหยุดทาํงานไดจ้ริงจะตอ้งเลือกค่า  R1, R2  และ  

R3  เพ่ือใหแ้รงดนัยอดสูงสุดตกคร่อม  R3  มีค่านอ้ยกวา่แรงดนัจุดชนวนตํ่าสุดของไดแอค็    ในการสตาร์ตใหม่ตอ้ง

รอเวลาอยู่ชัว่ขณะหน่ึงมีค่าข้ึนอยู่กบัตวัคงท่ีเวลา  R2C1   โดยท่ีจะตอ้งรอให้  C1 ถ่ายประจุออกโดยผ่าน  R2  ซ่ึง

ตอ้งการเวลารอคอยประมาณ  1  หรือ  2  วินาที  จึงจะ สตาร์ตไดใ้หม่อีก  และดว้ยเวลาขนาดน้ี  ไม่ตอ้งการระบาย

ความร้อนเพ่ิมเติมอีก  เน่ืองจากส่ิงห่อหุม้ของตวัไตรแอ็คมีค่าความจุความร้อนท่ีมีค่าใหญ่พอเพียงท่ีจะดูดเอาความ

ร้อนท่ีเกิดข้ึนใหก้ระจายหายไปดว้ยวิธีการนาํและการพาโดยผ่านความร้อนเขา้สายไฟฟ้าท่ีเขา้ต่อติดกบัไตรแอค็ให้

กระจายความร้อนออกไป    นอกจากน้ี  R5  และ C3  เป็นวงจรสนบัเบอร์เพ่ือลดผลเน่ืองจากแรงดนัเปล่ียนแปลงชัว่

ครู่  dv/dt 

รูปท่ี  2.57  (ข)  แสดงวงจร ซ่ึงตวัเก็บประจุสองตวัสาํหรับประวิงเวลาโดยตอ้งประจุใหมี้ศกัยต์รงขา้มกนั

สาํหรับแต่ละคร่ึงวฏัจกัรบวกและลบ  วิธีการน้ีตอ้งการเวลาในการประจุค่อนขา้งชา้เน่ืองจากมีเวลาถ่ายประจุออก

ผา่น R  เพียงคร่ึงวฏัจกัรในแต่ละวฏัจกัร  และวิธีการน้ีตอ้งการเวลาในการในการสตาร์ตใหม่ชา้ซ่ึงเหมาะสมกบัการ

ประยกุตบ์างอยา่ง 

 รูปท่ี  2.58  แสดงวงจรควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํแบบแยกเฟสใชต้วัเก็บประจุ ซ่ึงอาจบงัคบัใหห้มุนกลบั

ทางไดโ้ดยใช้ไตรแอ็ค  การบังคับให้มอเตอร์หมุนกลบัทางอาจทาํได้ด้วยมือหรือใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมี

หลกัการทาํงานดงัน้ี  เม่ือไตรแอค็ตวัท่ี 1 ปิดกระแส มอเตอร์จะหมุนในทิศทางท่ีถกูควบคุมดว้ยไตรแอค็ตวัท่ี 2  และ

เม่ือไตรแอค็ตวัท่ี 1 เปิดกระแสกจ็ะบงัคบัใหม้อเตอร์หมุนในทิศทางตรงกนัขา้ม พร้อมกนันั้น  C  จะเขา้บีบบงัคบัให้

ไตรแอค็ตวัท่ี  2  ปิด 

 ตวัตา้นทาน  R1  ทาํหนา้ท่ีจาํกดักระแสท่ีถ่ายออกจาก  C  ใหมี้ขนาดอยู่ในค่าปลอดภยัในขณะท่ีไตรแอค็

ทั้งสองเปิดกระแสข้ึนพร้อมกนั  เช่น  เม่ือไตรแอค็ตวัท่ี  1  เปิดกระแสขณะท่ีไตรแอค็ไดเ้ปิดกระแสอยู่ก่อน  ซ่ึงจะ

ทาํให้กระแสถ่ายประจุออกจาก  C  ผ่านไตรแอค็ทั้งสองและเป็นผลให้ไตรแอ็คอาจชาํรุดเสียหาย  นอกจากน้ี  ค่า

เหน่ียวนาํของขดลวดมอเตอร์เขา้เรโซแนนซ์กบั  C  ทาํให ้ C  มีค่าแรงดนัสูงกวา่แรงดนัของสายไฟฟ้า  เพราะฉะนั้น

ขณะท่ีทาํใหไ้ตรแอค็ปิดกระแสไตรแอค็จะตอ้งรับแรงดนัท่ีมีค่าสูงกว่าแรงดนัของสายไฟฟ้าเขา้ต่อคร่อม  จึงจาํเป็น

ท่ีเราจะตอ้งแน่ใจวา่  ไตรแอค็สามารถทนทานต่อแรงดนัน้ีได ้ โดยมีกฎง่าย ๆ  ในการเลือกใชไ้ตรแอค็สาํหรับวงจร

น้ี  คือ ใหเ้ลือกใชไ้ตรแอค็ท่ีมีอตัราแรงดนัปกติสูงกวา่1.5  เท่าของอตัราแรงดนัปกติของตวัเกบ็ประจุ C 
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รูปที่  2.58  วงจรควบคุมการหมุนกลบัทางของมอเตอร์เหน่ียวนําแบบแยกเฟสใช้ตวัเกบ็ประจุ 

 

  2.6.2  วงจรจุดชนวนแบบควบคุมเฟสสําหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส 

 การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํสามเฟสในรูปท่ี  2.54 และ  2.55  ดว้ยวิธีการจุดชนวนแบบควบคุมเฟสนั้น  อาจ

ปรับปรุงวงจรจุดชนวนมาใชก้บัการควบคุมมอเตอร์ท่ีกล่าวน้ีไดอ้าจใชว้งจรต่าง ๆ  ดงัท่ีจะไดอ้ธิบายต่อไปน้ี 

 รูปท่ี  2.59 แสดงวงจรจุดชนวนท่ีใชย้เูจทีจุดชนวนเอสซีอาร์ตวัเลก็ ๆ  เพ่ือจุดชนวน เอสซีอาร์ขนาดใหญ่อีกต่อ

หน่ึง โดยเอสซีอาร์ขนาดใหญ่มีหนา้ท่ีควบคุมระบบไฟฟ้าเอซีสามเฟสส่ีเส้นซ่ึงมีโหลด ต่อเป็นรูปวาย  (Y)  และ

สามารถควบคุมเฟสไดพ้ร้อม ๆ  กนัทั้งสามเฟสดว้ยการปรับสัญญาณไฟฟ้าเพียง ค่าเดียวร่วมกนัดงัแสดงในรูปท่ี  

2.59  หมอ้แปลง  T3  ทาํหนา้ท่ีแยกวงจรยเูจทีออกจากระบบไฟฟ้ากาํลงัเป็นผลใหส้ามารถต่อวงจรยเูจทีทั้งสามวงจร

ติดกนัไดท่ี้จุดเหมาะสมจุดใดจุดหน่ึง  การใชว้งจรของรูปท่ี  2.59  ตอ้งระมดัระวงัในการออกแบบ  โดยจะตอ้ง

คาํนึงถึงกระแสท่ีมีอยูใ่นเสน้สะเทินดว้ยและวงจรน้ีจะไม่สามารถควบคุมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ถา้ไม่มีเส้นสะเทิน  ดงันั้น

วงจรน้ีจึงไม่เหมาะสมท่ีจะใชก้บัโหลดต่อแบบเดลตา  (∆)  หรือแบบวาย  (Y)  ท่ีไม่มีเส้นสะเทิน  เน่ืองจากจะมี

แรงดนัขาดตอนหรือไฟฟ้ากระพริบขณะท่ีเปล่ียนสญัญาณควบคุม 

 
รูปที่  2.59  วงจรจุดชนวนแบบควบคุมเฟสสําหรับระบบไฟฟ้าเอซีสามเฟสส่ีเส้น 
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รูปที่  2.60  วธีิการควบคุมเฟสในการจุดชนวนสําหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส 

(ก) ควบคุมด้วยมอื 

(ข) ควบคุมด้วยแรงดันกระแสตรง 

 

 รูปท่ี  2.60  แสดงวิธีการควบคุมเฟส  ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น  2  วิธีใหญ่ ๆ คือ วิธีการควบคุมดว้ยมือและ

วิธีการควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์  โดยตอ้งปรับค่าในแต่ละวงจรของยเูจทีเพ่ือใหมี้การจุดชนวนสมมาตรกนัระหว่าง

เฟสต่างๆ  ซ่ึงตอ้งปรับค่า R4 ในแต่ละวงจรใหมี้การจุดชนวนยเูจทีทั้งสามท่ีแรงดนัอีมิเตอร์ค่าเดียวกนั (ซ่ึงเป็นค่า

แรงดนัคร่อม C1 และขดลวดปฐมภูมิของ T2)  แลว้ปรับค่า R2 เพ่ือใหมี้การจุดชนวนของเฟสทั้งสามตามตอ้งการ

ดว้ยสญัญาณควบคุมอนัเดียวกนั  เช่น  วงจรควบคุมดว้ยมือ 

 เพ่ือท่ีสามารถจุดชนวนแบบควบคุมเฟสเขา้กบัระบบไฟฟ้าเอซีสามเฟสแบบสามเส้นหรือส่ีเส้นก็ได ้ ซ่ึง

อาจทาํไดด้ว้ยการนาํเอาไอซีเบอร์  PA  436  โดยสามารถทาํงานท่ีอุณหภูมิสูงกว่า  25°C  สามารถควบคุมการ

จุดชนวนดว้ยมุมท่ีผิดพลาดนอ้ยกว่า  5  องศาไฟฟ้า  และมีคุณสมบติัเปล่ียนแปลงไปบา้งเลก็นอ้ยเน่ืองจากความไม่

สมมาตรระหว่างมุมจุดชนวนลบและมุมจุดชนวนบวก  ดงันั้นในการควบคุมภาระเชิงเหน่ียวนาํตอ้งใชส้ัญญาณ

จุดชนวนท่ีมีศกัยเ์หมือนกนัเขา้จุดชนวน 
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รูปที่  2.61  วงจรจุดชนวนแบบควบคุมเฟสของระบบไฟฟ้าเอซีสามเฟส 

 

 รูปท่ี  2.61  แสดงการใชไ้อซีเบอร์  PA  436  ในระบบไฟฟ้าเอซีสามเฟสท่ีต่อภาระเป็นแบบเดลตา้หรือวาย  

ซ่ึงจะสามารถทาํการควบคุมไดเ้รียบร้อยดีเม่ือใชชุ้ดของเอสซีอาร์-ไดโอดต่อขนานแต่กลบัขั้วเขา้ใชแ้ทนชุดของเอส

ซีอาร์กบัเอสซีอาร์ต่อขนานแต่กลบัขั้ว  ทั้งน้ีเน่ืองจากในการใชชุ้ดของเอสซีอาร์กบัเอสซีอาร์สาํหรับระบบไฟฟ้าเอซี

สามเฟสสามเส้นจะตอ้งการสัญญาณพลัส์  จุดชนวนท่ีมีช่วงเวลาค่อนขา้งยาวนานหรือจุดชนวนดว้ยพลัส์สองพลัส์

เรียงกนัและตอ้งการจุดสะเทินเทียม  N’  เพ่ือใชเ้ป็นจุดร่วมของวงจรจุดชนวนทั้งสามเฟส  ซ่ึงสามารถรับค่าแรงดนั

ของ N’  ใหเ้ท่ากบั  0  โวลตไ์ดด้ว้ยการปรับค่า  R5  ถา้ระบบไฟฟ้าเอซี   สามเฟสเป็นชนิดส่ีเส้น  ตอ้งต่อเส้นสะเทิน

เขา้กบัจุด  “0”  และตอ้งใชชุ้ดเอสซีอาร์กบัเอสซีอาร์ในการควบคุม 

 

 2.7   การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนําโดยวธีิควบคุมความถี่  (Frequency  control  of  conduction  motor) 

ถา้ใหค้วามเร็วซิงโครนสัของมอเตอร์เหน่ียวนาํสามเฟสเท่ากบั N0 [min-1] ใหจ้าํนวนขั้ว    เท่ากบั P ใหส้ลิป

เท่ากบั s และใหค้วามถ่ีของแหล่งจ่ายไฟเท่ากบั f0 แลว้ ความเร็วรอบ N จะเท่ากบั 

   

  
 

ซ่ึงทาํใหพิ้จารณาวิธีท่ีสามารถใชค้วบคุมความเร็วไดด้ว้ยการควบคุมความถ่ีแปรผนั (เปล่ียน f0 เพ่ือเปล่ียนความเร็ว

ซิงโครนสั 

Nr  =  120 f (1 - s)           [ rpm ] 
P 
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ในกรณีท่ีแรงดนัไฟตรงมีค่าคงท่ี เพ่ือให้ไดอ้ตัราส่วนระหว่างแรงดนัและความถ่ีมีค่าคงท่ี   โดยการใช้

สัญญาณรูปคล่ืนไซนม์ามอดูเลตกบัสัญญาณรูปคล่ืนสามเหล่ียมซ่ึงเรียกว่าสัญญาณพาหะ (Carrier signal)   วิธีการท่ี

ใชใ้นการมอดูเลตจะใชวิ้ธีเปรียบเทียบระหวา่งสญัญาณอา้งอิงกบัสญัญาณพาหะดงัรูปท่ี2.62 

 
รูปที่ 2.62  หลกัการสร้างสัญญาณ PWM 

 

 จากรูปจะเห็นวา่สญัญาณ PWM ไดม้าจากการท่ีเอาสญัญาณรูปคล่ืนไซนค์วามถ่ีเท่ากบัความถ่ีท่ีเราตอ้งการ

มามอดูเลตกบัคล่ืนพาหะรูปสามเหล่ียมซ่ึงมีความถ่ีสูงกว่าคล่ืนรูปไซน์หลายเท่า สัญญาณ PWM ท่ีไดเ้กิดจากการ

เปรียบเทียบจุดตดัของสัญญาณทั้งสอง จะเห็นไดว้่าจุดตดัน้ีจะเป็นตวักาํหนด การเปิด-ปิดของอุปกรณ์กาํลงัท่ีภาค

อินเวอร์เตอร์ทาํใหอุ้ปกรณ์กาํลงัแต่ละชุดของแต่ละเฟสท่ีภาคอินเวอร์เตอร์ตอ้งทาํงานแบบสวิตช่ิงตามรูปสัญญาณน้ี   

และจะทาํให้เกิดแรงดนัระหว่างสาย (Line voltage)  และแรงดนัแต่ละเฟส (Phase voltage) ดงัรูปท่ี 2.63 โดย

ลกัษณะของวงจรในภาคกาํลงัดงัรูปท่ี 2.64  ซ่ึงเราจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัท่ีสามารถเปิด-ปิดท่ีความถ่ี

สูงได ้เช่น Transister  หรือ IGBT เป็นตน้ 

จากรูปท่ี 2.63 เรียกความกวา้งระหว่างพลัส์ว่า ความกวา้งพลัส์ (Pulse width)และเรียกช่องว่างระหว่าง

ระหว่างพลัส์ว่า ความกวา้งนอตช์ (Notch width) นอกจากน้ียงัสามารถเปล่ียนความถ่ีและแรงดนั rms ของรูปคล่ืน 

PWM น้ีไดด้ว้ยการเปล่ียนความถ่ีและขนาดของรูปคล่ืนไซนห์รือสญัญาณมอดูเลต้ิง การเปล่ียนความถ่ีของสัญญาณ

รูปคล่ืนไซนจ์ะทาํใหค้วามถ่ีมลูฐานของรูปคล่ืน PWM เปล่ียน   แต่การเปล่ียนขนาดแอมพลิจูดของสัญญาณรูปไซน์

จะทาํใหค่้าแรงดนั rms ของ PWM เปล่ียน ซ่ึงถา้ควบคุมอยา่งเป็น สดัส่วนกนัผลกคื็อทาํใหอ้ตัราส่วน V/f  คงท่ี 

 

สญัญาณ 

แรงดนัเฟส 

VU 

แรงดนัระหวา่งสาย 

VUV 
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รูปที่ 2.63  แรงดนัระหว่างสายและแรงดันเฟสของอนิเวอร์เตอร์แบบ PWM 

 

                                    

 
รูปที่ 2.64  วงจรไฟฟ้ากําลงัซ่ึงใช้ Transister  หรือ IGBT ในภาคอนิเวอร์เตอร์ 

  

2.8   การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนําโดยวธีิควบคุมเวคเตอร์ (Vector  control  of  conduction  motor) 

 2.8.1 หลกัการระบบควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนําแบบเวคเตอร์ 

การเกิดข้ึนของทฤษฎีการควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํแบบเวคเตอร์ ทาํให้มุมมองของการ  ควบคุมมอเตอร์

เหน่ียวนาํเปล่ียนไปจากเดิมมาก เพราะพ้ืนฐานแลว้การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํสามารถกระทาํไดท้างเดียวคือการ

ควบคุมผ่านทางปริมาณไฟฟ้า 3 เฟสท่ีนิยมให้กบัขดลวดสเตเตอร์ ซ่ึงโดยปกติก็จะหมายถึงแรงดนัหรือกระแสท่ี

ขดลวดสเตเตอร์ ถา้มองในเชิงปริมาณ  3 เฟสอยา่งในอดีต กจ็ะหนีไม่พน้การควบคุมแบบสเกลาร์ 

การควบคุมแบบเวคเตอร์ไดน้าํเสนอมุมมองใหม่ของปริมาณไฟฟ้า 3 เฟส ดงักล่าวไปเป็นเวคเตอร์ในระบบ 2 

แกน ซ่ึงพฤติกรรมทํานองเดียวกันกับปริมาณไฟฟ้าท่ีป้อนกลับให้กับมอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 

(Separated exiting DC motor) ปริมาณไฟฟ้าแกนหน่ึงคือ ปริมาณไฟฟ้าท่ีป้อนใหก้บัขดลวดสนาม (Field winding) 

(ก)แรงดนัระหวา่งสาย 

(ข)แรงดนัเฟส 

วงจรเช่ือมโยงกระแสตรง อินเวอร์เตอร์ 

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

กระแสสลบั 

3เฟส 

ωt 

ωt 

D1 D2 D3 

D4 D5 D6 

L 

C 

T1 T2 T3 

D1 D2 D3 

T1 T2 T3 

D4 D5 D6 
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และอีกแกนหน่ึงคือ ปริมาณไฟฟ้าท่ีป้อนใหก้บัขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature winding) เป็นกระแสสาํหรับการสร้าง

สนามแม่เหลก็และกระแสสาํหรับกาํหนดแรงบิดของมอเตอร์กระแสตรง ตามลาํดบั 

 

 
 

รูปที่ 2.65  แรงกระทําที่เกดิขึน้บนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์เหน่ียวนํา 
  

กระแสสนาม (Field current) คือกระแสท่ีป้อนใหก้บัขดลวดสนาม ทาํหนา้ท่ีสร้างสนามแม่เหลก็ภายใน

มอเตอร์ และกระแสอาร์เมเจอร์ (Armature current) คือกระแสท่ีป้อนใหก้บัขดลวดอาร์เมเจอร์ มีทิศตั้งฉากกบัขั้ว

ของสนามแม่เหลก็ตลอดเวลา นัน่หมายถึงแรงกระทาํท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดบนแกนอาร์เมเจอร์เป็นแรงท่ีผลกัใหแ้กนอาร์

เมเจอร์หมุนไป (แรงบิด) โดยไม่มีการสูญเสียไปเป็นแรงแนวอ่ืน นอกจากน้ีโครงสร้างทางกายภาพของมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงทาํให้การควบคุมกระแสทั้ งสองสามารถกระทาํไดอ้ย่างอิสระต่อกัน (Decoupling control) 

หมายถึงสามารถกาํหนดปริมาณสนามแม่เหลก็ท่ีเหมาะสมไดจ้ากการควบคุมกระแสสนาม และในขณะเดียวกนัก็

สามารถเลือกขนาดของแรงบิดท่ีพอเหมาะกบัโหลดไดจ้ากการควบคุมกระแสอาร์เมเจอร์ ตามสมการท่ีปรากฏใน

ภาพท่ี 2.65  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจึงเป็นแบบท่ีสามารถเลือกจุดทาํงานท่ีดีท่ีสุดในขณะนั้นมอเตอร์

ได ้(Optimum control) และเน่ืองจากเป็นการควบคุมแรงบิดโดยตรงจากกระแสอาร์เมเจอร์ การควบคุมแรงบิดจึง

ใหผ้ลตอบสนองท่ีดีทั้งช่วงการทาํงานชัว่ขณะและช่วงการทาํงานคงตวั และใหส้มรรถนะท่ีดีแมใ้นช่วงความเร็วตํ่า 

มุมมองของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบการกระตุน้แยกเป็นตน้แบบของ    แนวคิดการ

ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํแบบเวคเตอร์ เวคเตอร์กระแส 3 เฟสท่ีป้อนใหก้บัมอเตอร์เหน่ียวนาํ (a,b,c) ถูกเปล่ียนให้

เป็นเวคเตอร์กระแสในระบบ 2 แกน ซ่ึงตั้งฉากกนัตลอดเวลา (d,q) โดยอาศยัสมการทางคณิตศาสตร์เวคเตอร์กระแส

แกนหน่ึงมีทิศทางไปทางเดียวกนักบัสนามแม่เหลก็ตลอดเวลา เรียกว่า Magnetizing current component (id) และ

เวคเตอร์กระแสอีกแกนหน่ึงมีทิศตั้งฉากกบัสนามแม่เหลก็ตลอดเวลาเรียกว่า Torque current component (iq) ดงั

แสดงในรูปท่ี 2.66   เวคเตอร์กระแสทั้งสอง องคป์ระกอบมีความสาํคญัในลกัษณะเดียวกบักระแสสนามและกระแส

อาร์เมเจอร์ในมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรงแบบกระตุน้แยก 
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รูปที่ 2.66  มุมมองระหว่างกระแส i a ,i b ,i c  กบักระแส i d ,i q  

 

 อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าการควบคุมแบบเวกเตอร์จะทาํใหมุ้มมองของการควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํเป็นไป

ในลกัษณะเดียวกบัการควบคุมมอเตอร์กระแสตรง แต่ความซับซ้อนของระบบควบคุมนั้นมีความแตกต่างกัน 

เน่ืองจากโครงสร้างของคอมมิวเตเตอร์และแปรงถ่านของมอเตอร์กระแสตรงทาํให้มุมของสนามแม่เหล็กและ

กระแสอาเมเจอร์คงท่ีอยูต่ลอดเวลา แต่สาํหรับมอเตอร์เหน่ียวนาํมุมของสนามแม่เหลก็      จะหมุนดว้ยความเร็วหน่ึง 

ซ่ึงแปรผนักบัโหลดอยูต่ลอดเวลา ในการท่ีตอ้งคาํนวณและควบคุมขนาดพร้อม    ทิศทางของเวกเตอร์กระแส (หรือ

แรงดนั) อยูต่ลอดเวลาน้ีเอง จึงเป็นท่ีมาของคาํวา่การควบคุมแบบเวกเตอร์  
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                           รูปที่ 2.67  หลกัการควบคุมแบบเวกเตอร์ 

 

 รูปท่ี 2.67 แสดงโครงสร้างทัว่ไปของระบบควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํแบบเวกเตอร์จะรับคาํสั่ง (Input 

command) สองประการ คือ คาํสั่งสนามแม่เหลก็ (Flux command) และคาํสั่งแรงบิด (Torque command) ซ่ึงจะผ่าน

มาทางปริมาณกระแสคาํสั่ง id* และ iq* ตามลาํดบั(ปริมาณท่ีมีสัญลกัษณ์ * หมายถึงปริมาณคาํสั่ง) แลว้จึงทาํการ

ประมวลผลเพ่ือทาํการควบคุมสนามแม่เหล็กและแรงบิดดงักล่าว โดยมีสัญญาณท่ีป้อนกลบัจากมอเตอร์ (Motor 

feedback signal) ซ่ึงอาจจะเป็น แรงดนั กระแส และ/หรือความเร็วรอบ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระบบว่าจะอา้งอิงอยู่กบัปัจจยั

ใดบา้ง 

 สนามแม่เหล็กท่ีอา้งอิงถึงเพ่ือเป็นสนามแม่เหล็กอา้งถึงเพ่ือเป็นสนามแม่เหล็กอา้งอิงอาจจะหมายถึง 

สนามแม่เหล็กใน   โรเตอร์ (Rotor flux) สนามแม่เหล็กในสเตเตอร์ (Stator flux) หรือสนามแม่เหล็กในช่องว่าง

อากาศ (Airgap flux) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผูท้าํการพฒันาระบบว่าจะจดัรูปสมการใหอ้า้งอิงอยู่บนแกนสนามแม่เหลก็ใด 

โดยทั้ง 3 สนามมีความสัมพนัธ์กัน การอา้งอิงสนามใดสนามหน่ึงสามารถสัมพนัธ์ไปยงั   แรงบิดท่ีเกิดข้ึนบน

มอเตอร์เหน่ียวนาํ 
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 ในการควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํแบบเวกเตอร์   ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมโดยเลือกแกน    อา้งอิงเป็นสนาม

โรเตอร์  สนามสเตเตอร์ หรือสนามในช่องว่างอากาศดว้ยวิธีตรงหรือวิธีออ้มวงรอบการควบคุมแบบกระแสหรือ

แรงดนักต็าม   ทั้งหมดเพ่ือตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคส์องประการตามหลกัการควบคุมแบบเวกเตอร์  คือ 

 1)  เพ่ือควบคุมสนามแม่เหลก็และแรงบิดใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่   

2)  เป็นลกัษณะการควบคุมแรงบิดโดยตรง  

การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนาํแบบเวกเตอร์จึงสามารถเลือกจุดทาํงานท่ีดีท่ีสุดในขณะนั้นของมอเตอร์ได ้

โดยให้ผลตอบสนองท่ีดีกว่าทั้งในช่วงทาํงานชัว่ขณะและช่วงการทาํงานคงตวั สมรรถนะท่ีดี ในช่วงความเร็วตํ่า 

ในขณะท่ีการเลือกจุดทาํงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในขณะนั้นอาจจะหมายถึงการประหยดัพลงังานดว้ย  

 

สรุป 

  การหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 

 (การวดัจริง)ประสิทธิภาพ = 
ากําลังขาเข้

กําลังขาออก
 × 100 [%]  

 (เชิงพาณิชย)์    ประสิทธิภาพ = 
◌ีกําลังสูญเสกําลังขาออก

กําลังขาออก

+
×100% =  

ากําลังขาเข้

◌ีกําลังสูญเสากําลังขาเข้ −
×100% 

 

 การอนุรักษ์พลงังานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ในการอนุรักษพ์ลงังานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่ิงท่ีสําคญัคือตอ้งลดกาํลงัสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากตวัเคร่ืองไฟฟ้า

เอง และเลือกขนาดเคร่ืองไฟฟ้า จาํนวนและวิธีเดินเคร่ืองให้เหมาะสมท่ีสุดกบัขนาดและคุณลกัษณะของโหลด 

กล่าวคือตอ้งพิจารณาทั้งตวัเคร่ืองไฟฟ้าแต่ละเคร่ืองและระบบโดยรวม กาํลงัสูญเสียของเคร่ืองไฟฟ้าแบ่งออกได้

เป็นกาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลดและกาํลงัสูญเสียจากโหลด กาํลงัสูญเสียเม่ือไม่มีโหลดจะคงท่ีโดยไม่ข้ึนกบัขนาด

ของโหลด กาํลงัสูญเสียจากโหลดจะเพ่ิมและลดแปรผนัตามกาํลงัสองของกระแสโหลด โหลดท่ีทาํใหก้าํลงัสูญเสีย

เม่ือไม่มีโหลดเท่ากบักาํลงัสูญเสียจากโหลดจะเป็นจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 ตวันําฟ้าประเภทต่าง ๆ  (Type  of  electric  conductors) 

สายไฟฟ้า คือ ตัวนํากาํลงัไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยงัจุดใชไ้ฟฟ้า ลกัษณะท่ีสําคัญของ

สายไฟฟ้าจะดูจาก ประสิทธิภาพของสายท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลสูงสุดก่ีแอมป์ แรง-ดนัไฟฟ้าท่ีสายทนไดข้ณะ

ใชง้าน วสัดุตวันาํไฟฟ้าท่ีใชส้าย   ในปัจจุบนัน้ี คือ ทองแดง ทั้งน้ีจะผลิตสายข้ึนมาตามลกัษณะของงานท่ีตอ้งใช ้
 

 อุปกรณ์ป้องกนัในระบบไฟฟ้า 

อุปกรณ์ท่ีทาํหน้าท่ีปิดเปิดเม่ือระบบเกิดการผิดพลาดข้ึน  การทาํงานของอุปกรณ์ป้องกัน  จะทําให้

โครงสร้างของระบบเปล่ียนแปลงไป  โดยทัว่ไปเวลาในการทาํงานของอุปกรณ์ป้องกนัจะเร็วกว่าอุปกรณ์ควบคุม  

เพ่ือท่ีจะป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ไดอ้ย่างทนัท่วงที อุปกรณ์ป้องกนัสามารถแบ่งเป็น  2  

ประเภทคือ  1.  อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าแรงดนัสูง  2.  อุปกรณ์ป้องกนั ไฟฟ้าแรงดนัตํ่า 

การควบคุมเฟส  (Phase  Control) 

 การควบคุมเฟส เป็นวิธีการท่ีทาํใหมี้การเรียงกระแสในช่วงมุมต่างๆของวฏัจกัรกาํลงั (Power cycle) หรือ

เป็นกระบวนการท่ีปิดเปิดไฟฟ้าเอซีเล้ียงวงจรไปสู่ภาระดว้ยกระแสท่ีแปรค่าตามแต่จะตอ้งการโดยบงัคบัใหมี้การ
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นาํกระแสเพียงส่วนหน่ึงของวฎัจกัร  วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมกาํลงัเฉล่ียป้อนเขา้สู่

ภาระ  เช่น หลอดไฟฟ้า มอเตอร์ ขดลวดความร้อน ฯลฯ การควบคุมจะทาํไดโ้ดยการควบคุมมุมเฟสของคล่ืนเอซีท่ี

ไทรีสเตอร์เปิดกระแสใหไ้หลผา่นในช่วงท่ีเหลืออยูข่องวฏัจกัร และอาจปิดกระแสเม่ือคร่ึงวฏัจกัรลบไดม้าถึงซ่ึงเป็น

วิธีการหยดุไหลตามธรรมชาติท่ีเรียกวา่ “การทาํใหก้ระแสหยดุไหลดว้ยเฟส ”  
 

 การควบคุมแรงดนัด้วยวธีิตดัต่อ  (Voltage  control)   

 วิธีการปรับเปล่ียนค่าแรงดนัเอซีดว้ยวิธีการใชว้งจรสบัไฟฟ้าเอซีจะใหผ้ลดีกวา่การใชวิ้ธีการควบคุมเฟสอยู ่

2  ประการ คือ  

1.   ผลตอบสนองมีความเร็วสูงกวา่   

2.  มีฮาร์โมนิคปะปนนอ้ยกวา่  

วงจรสบัไฟฟ้าเอซีมีขอ้เสียเปรียบ คือ มีราคาลงทุนค่อนขา้งสูงและ มีสญัญาณรบกวนคล่ืนวิทยคุ่อนขา้งสูง  
 

 ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

หมายถึงอตัราส่วนระหว่างกาํลงัไฟฟ้าจริง มีหน่วยเป็นวตัต์  ต่อกาํลงัไฟฟ้าท่ีปรากฏ มีหน่วยเป็นโวลต์-

แอมป์  ซ่ึงอยูใ่นรูปของ cos Φ      

 

2.9   กจิกรรม (Activity) 

  1.  จากขอ้มูลต่อไปน้ี  จงคาํนวณค่าใชจ่้ายในการใชง้านมอเตอร์ตลอดอายกุารใชง้าน 

ขนาดมอเตอร์   =  22.4  กิโลวตัต ์ 

      (ประสิทธิภาพ  92%  โหลดเฉล่ีย  80%  ของค่าพิกดั) 

ราคามอเตอร์   =  30,000  บาท 

ชัว่โมงการใชง้าน   =  5,000  ชัว่โมง 

ค่าพลงังานไฟฟ้า   =  2.75  บาท/kWh 

อตัราค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า =  305  บาทต่อกิโลวตัต/์เดือน 

 จงคาํนวณหาค่าต่อไปน้ี 

ค่าพลงังานไฟฟ้าต่อปี  = 

ค่าไฟฟ้ารวม   = 

 

 2.  บอกวิธีการประหยดัพลงังานของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 3.  บอกหลกัการวิธีการควบคุมมอเตอร์ดว้ยวิธีเวคเตอร์ 

 4. จงหาค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า  (PF)  ถา้กาํลงัไฟฟ้าจริงท่ีวดัไดคื้อ  1400 kW  และค่ากาํลงัไฟฟ้าตา้นกบัมีค่า

เท่ากบั  1650  kVAR 
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บทที ่3 

การควบคุมพลงังานไฟฟ้าอตัโนมัตแิละการประมวลผล  

 (Automatic-control and data processing) 

 

ความสําคัญของเนือ้หาวชิา (Overview) 

 การควบคุมพลงังานไฟฟ้าอตัโนมติัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2 ส่วน คือ การควบคุมการทาํงานของระบบ

ไฟฟ้า ใหมี้ความเท่ียงตรงและสามารถใชง้านไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ  อีกส่วนเป็นการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ

อตัโนมติัเพ่ือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ใหท้าํงานอย่างเหมาะสม โดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมีคนควบคุม ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ดงันั้น เน้ือหาท่ีจาํเป็นตอ้งกล่าวถึงในบทน้ีจะ

ประกอบดว้ย การควบคุมการทาํงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอตัโนมติั พ้ืนฐานของการควบคุมแบบ

อตัโนมติั ตวัควบคุมแบบต่างๆ การประยุกต์ใชต้วัควบคุม พ้ืนฐานการประมวลผลขอ้มูล และเพ่ือให้การใชง้าน

ระบบควบคุมเป็นไปอย่างง่ายและประหยัด จึงจําเป็นต้องกล่าวถึงคอมพิวเตอร์ โดยเร่ิมจากหลักการของ

คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การส่งข้อมูล ตวัอย่างและการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมและการส่งขอ้มูลในโรงงาน

อุตสาหกรรมและอาคาร เพ่ือใหร้ะบบต่างๆ ทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและประหยดัพลงังาน 

  

วตัถุประสงค์ (Objective) 

1. อธิบายหลกัการควบคุมแบบอตัโนมติั 

2. บอกระบบการควบคุมแบบต่างๆ 

3. อธิบายเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชต้วัควบคุม 

4. บอกตวัอยา่งและการประยกุตใ์ชร้ะบบควบคุมและการจดัส่งขอ้มลูในงานอุตสาหกรรมและอาคาร 

 

 บทนํา (Introduction) 

 เน้ือหาในบทน้ีกล่าวถึงการควบคุมการทาํงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอตัโนมติั  พ้ืนฐาน

ของการควบคุมแบบอตัโนมติั  อุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ  และการประยกุตใ์ช ้ พ้ืนฐานการประมวลผลขอ้มูล  หลกัการ

ของคอมพิวเตอร์  ฐานขอ้มูล การส่งขอ้มูล  ตวัอย่างและการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมและการส่งขอ้มูลในงาน

อุตสาหกรรมและอาคาร 
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3.1 การควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอตัโนมตัิ 

(Automatic operation control of power system and equipment) 

3.1.1  การใช้ระบบอตัโนมตัใินวงจรจ่ายไฟฟ้า 

  (1)  การควบคุมสวิตชต์ดัต่อวงจรจ่ายไฟฟ้า 

 ระบบน้ีในระยะพฒันามีการนาํวิธีการต่างๆ มาใช ้เช่น การควบคุมแบบซีเควนซ์ แต่ปัจจุบนัท่ีใชก้นั

เป็นหลกั ไดแ้ก่ การควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ ตารางท่ี 3.1 แสดงหนา้ท่ีการทาํงานของการ  ควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 

ตารางที่ 3.1  เค้าโครงของงานอตัโนมัติ 

งาน รายละเอยีดงาน 

การเฝ้าติดตาม เฝ้าติดตามสภาวะของระบบจ่ายไฟ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน ให้แสดงผลท่ีแผงควบคุม หน้าจอ 

CRT แบบตวัอกัษร หรือหนา้จอ CRT แบบกราฟฟิก 

การบงัคบัควบคุมเม่ือเกิด

อุบติัเหตุ 

เม่ือเกิดอุบัติเหตุกับวงจรจ่ายไฟเส้นหน่ึงหรือหลายเส้นพร้อมๆ กัน หรือเม่ือแบงค์ทั้ งแบงค์เกิด

อุบติัเหตุหยุดทาํงานเน่ืองจากตวัแบงค์เองหรือเน่ืองจากไฟดบัท่ีระบบจ่ายไฟตน้ทาง ให้ทาํการแกไ้ข

หรือส่งไฟสาํรองให ้เพ่ือบรรเทาปัญหาไฟดบัอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี ยงัสามารถทาํงานสับกลบัไปใช้

ระบบจ่ายไฟเดิมไดห้ลงัจากท่ีแกไ้ขอุบติัเหตุแลว้ 

การบงัคบัควบคุมแผนการ

ทาํงาน 

ลงทะเบียนรายละเอียดงานท่ีตอ้งดบัไฟฟ้าของสถานีย่อยหรือวงจรจ่ายไฟไวล่้วงหน้า เพ่ือในวนัท่ี

ทาํงานดงักล่าวจะไดส้ามารถคาํนวณโหลดท่ีเหมาะสมได ้และจดัทาํขั้นตอนการบงัคบัควบคุมโดย

อตัโนมติั สามารถบงัคบัควบคุมการดบัไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และสับวงจรไฟฟ้าในวนัท่ีทาํงานไดอี้กดว้ย 

การจดบนัทึก จดัทาํบนัทึกการบงัคบัควบคุมเม่ือเกิดอุบติัเหตุ บนัทึกกระแส คน้หาและเรียบเรียงบนัทึก ทาํใบกาํกบั 

รายงาน ใบปฏิบติังานตามแผน รายงานไฟฟ้าดบั 

การแสดงผลกราฟฟิก ปรับปรุงขอ้มลูและแสดงผลล่าสุดบนอุปกรณ์ CRT แสดงผลกราฟฟิก นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีการทาํงาน

อ่ืนๆ อีกมากเพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถดูผงัวงจรจ่ายไฟไดส้ะดวก 

การแกไ้ขขอ้มลู ขอ้มลูของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟ SS แบงค ์สายไฟ โหลดในส่วนต่างๆ และอุปกรณ์

ของผูใ้ชไ้ฟฟ้า รวมทั้งขอ้มลูหนา้จอผงัวงจรจ่ายไฟ 

 

  (2)  การเกบ็ขอ้มลูการควบคุม 

  ระบบน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติัเก่ียวกบัสภาพการบาํรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ เช่น แรงดนัจ่าย 

โหลด ความเช่ือถือได ้
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ตารางที่ 3.2  ตวัอย่างข้อมูลการควบคุมการจ่ายไฟ 

วัตถุประสงค์ ชนิดของข้อมูล รายละเอยีดการกาํกบัควบคุม 

ขอ้มลูสาํหรับ 

ควบคุม 

แรงดนัสายไฟแรงสูง ขอ้มลูการควบคุมแรงดนัจ่ายไฟระบบแรงสูง 

 กระแสสายไฟแรงสูง (1) เฝ้าติดตามโหลดฟีดเดอร์ ทาํงานร่วมกบัการเดินเคร่ืองระบบไฟฟ้าเพ่ือ

ใชอุ้ปกรณ์จ่ายไฟอยา่งมีประสิทธิภาพ และลดกาํลงัสูญเสีย 

(2) ปรับกระแสเฟสใหส้มดุล 

การตดัต่อสวติชบ์นเสา (1) เฝ้าติดตามระบบจ่ายไฟดว้ยการตรวจสอบส่วนท่ีดบัไฟฟ้าเพ่ือทาํงาน 

และส่วนท่ีไฟฟ้าดบัเน่ืองจากอุบติัเหตุ รวมทั้งการควบคุมระบบไฟฟ้า

ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

(2) เดินเคร่ืองระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิผลในเวลาท่ีมีความต้องการใช้

ไฟฟ้าสูงสุด 

ขอ้มลูสาํหรับ 

กาํกบัควบคุม 

แรงดนัสายไฟแรงสูง ตรวจสอบแรงดันตกในสายไฟแรงสูง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 แรงดนัสายไฟแรงตํ่า (1) ตรวจสอบแรงดนัตกในสายไฟแรงตํ่า เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

(2) ตรวจสอบจํานวนคร้ังท่ีเ บ่ียงเบนจากแรงดันท่ีกําหนด (101±6V, 

202±20V) 

กระแสสายไฟแรงตํ่า เฝ้าติดตามโหลดของหมอ้แปลงบนเสา เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการเปล่ียนขนาด

หมอ้แปลง 

จาํนวนคร้ังท่ีไฟดบั ตรวจสอบความเช่ือถือไดใ้นการจ่ายไฟของแต่ละระบบจ่ายไฟแต่ละส่วน

อยา่งถูกตอ้ง 

ระยะเวลาท่ีไฟดบั ใชใ้นการวางแผนเวยีนตรวจ และแผนซ่อมบาํรุงอยา่งมีประสิทธิผล 

กระแสลดัวงจร ใชเ้ป็นขอ้มลูในการสันนิษฐานสาเหตุของอุบติัเหตุและจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

ฮาร์โมนิก ใชเ้ป็นขอ้มลูในการควบคุมคุณภาพกาํลงัไฟฟ้า 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงตวัอย่างขอ้มูลการควบคุมการจ่ายไฟท่ีสําคญั สัญญาณไฟฟ้าท่ีใชใ้นระบบน้ีจะคลา้ยกบัระบบ

ตรวจสอบค่าอตัโนมติัท่ีจะกล่าวต่อไป 

 

  3.1.2  การใช้ระบบอตัโนมตัเิกีย่วกบัโหลด 

 (1)  การควบคุมโหลดแบบรวมศูนย ์

 ระบบน้ีประกอบดว้ยการควบคุมโหลดแบบรวมศูนยจ์ากสถานีย่อย การส่งสัญญาณจากอุปกรณ์สั่งการ

ไปยงัเคร่ืองส่งสัญญาณโดยทัว่ไปจะใช้สายสัญญาณในการเช่ือมต่อ ส่วนระหว่างเคร่ืองส่งสัญญาณกบัโหลดท่ี

ตอ้งการจะควบคุมจะใชท้ั้งสายไฟแรงสูงหรือแรงตํ่า สายสัญญาณ หรือคล่ืนวิทยุ แต่ปัจจุบนัจะใชส้ายไฟแรงสูง

หรือแรงตํ่ากนัมากท่ีสุด วิธีการใชส้ายไฟส่งสัญญาณน้ี โดยทัว่ไปจะใชวิ้ธีสัญญาณแรงดนัความถ่ีเสียง (เรียกว่าวิธี

ริปเปิล) โดยนาํแรงดนัสญัญาณในช่วงความถ่ีเสียงส่งไปในคล่ืนพาหะคือแรงดนัและความถ่ีตามปกติ 
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  (2)    การตรวจสอบค่าอตัโนมติั 

 วิธีน้ีจะตรวจสอบค่าจากมิเตอร์วดักาํลงัไฟฟ้าโดยอตัโนมติั วิธีการตรวจสอบค่าน้ีมีทั้งวิธีเอน็เทอร์มินลั

โคด้เดอร์โดยติดตั้งเคร่ืองบนัทึกไวท่ี้เทอร์มินลัแต่ละตวัแลว้ส่งขอ้มูลไปท่ีอุปกรณ์กลาง วิธีเอ็นรีเลยโ์คด้เดอร์โดย

รวบรวมขอ้มลูของแต่ละเทอร์มินลัมาไวท่ี้กลางทางจุดใดจุดหน่ึงแลว้ค่อยส่งขอ้มูลไปท่ีอุปกรณ์กลาง และวิธีสแกน

โดยจะส่วนกลางจะเวียนตรวจสอบเทอร์มินลัแต่ละตวัจนครบเพ่ือตรวจสอบการเปล่ียนแปลงสภาพการใชง้านของ

มิเตอร์วดักาํลงัไฟฟ้า  

 

  3.1.3  การควบคุมแรงดนั 

  (1)  การเลือกแรงดนัแทป็ของหมอ้แปลง 

 เลือกแรงดนัแทป็ของหมอ้แปลงไม่ใหแ้รงดนัทุติยภูมิเม่ือไม่มีโหลดมีค่าสูงกว่าแรงดนั สูงสุดของวงจร 

และใหแ้รงดนัโหลดรวมอยูภ่ายในช่วงการเปล่ียนแปลงแรงดนัท่ียอมรับไดข้องอุปกรณ์โหลดดว้ย 

 (2)  วิธีแกไ้ขการเปล่ียนแปลงแรงดนัไฟฟ้า 

 กรณีท่ีช่วงการเปล่ียนแปลงแรงดนัไฟฟ้ารวมกวา้งมากจนเกินขอบเขตท่ียอมรับไดข้องอุปกรณ์โหลด 

ตอ้งมีการแกไ้ขเช่น ยา้ยแรงดนัสูงไปใกลจุ้ดศูนยก์ลางโหลด (การใชวิ้ธีจุดศูนยก์ลางโหลด) การลดอิมพีแดนซ์ของ

ระบบไฟฟ้า การใชอุ้ปกรณ์ปรับแรงดนั การใชค้าปาซิเตอร์ต่อขนานโดยตดัต่ออตัโนมติั เป็นตน้ 

 

  3.1.4  การควบคุมเพาเวอร์แฟกเตอร์ 

  (1)  วิธีควบคุมเพาเวอร์แฟกเตอร์ 

 โดยทัว่ไปโรงงานจะติดตั้งคาปาซิเตอร์เพ่ือรักษาเพาเวอร์แฟกเตอร์ใหอ้ยู่ในระดบั 90-95% แต่เม่ือการ

ติดตั้งโหลดเพ่ิมเติม ก็จะเป็นตอ้งควบคุมเพาเวอร์แฟกเตอร์ดว้ย การวดัเพาเวอร์แฟกเตอร์โดยทัว่ไปไม่ค่อยใชวิ้ธี

ติดตั้งเพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์เขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่จะใชวิ้ธีคาํนวณดว้ยสูตร     ต่อไปน้ี 

 
kVA

kW
cos =θ   (3.1) 

 
22

)kVAr()kW(

kW
cos

+
=θ   (3.2) 

 (2)  วิธีปรับเพาเวอร์แฟกเตอร์ 

 (ก)  วิธีปรับเพาเวอร์แฟกเตอร์ดว้ยการควบคุมเวลา 

 ใชใ้นกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟอย่างเป็นแบบแผนซํ้ าๆ กนัในช่วงเวลาหน่ึงๆ 

โดยการใชไ้ทมส์วิตชต์ั้งเวลาตดัต่อคาปาซิเตอร์ 

  (ข)  วิธีปรับเพาเวอร์แฟกเตอร์ดว้ยการควบคุมกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ 

 เป็นวิธีการวดักาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ หากกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟมีค่าสูงกว่าท่ีกาํหนดไวจ้ะต่อคาปาซิ

เตอร์เขา้มา และเม่ือกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟมีค่าตํ่ากวา่ท่ีกาํหนดไวจ้ะตดัคาปาซิเตอร์ออกไป 

  (ค)  วิธีปรับเพาเวอร์แฟกเตอร์ดว้ยการควบคุมเพาเวอร์แฟกเตอร์ 

 เป็นวิธีการวดัเพาเวอร์แฟกเตอร์ของวงจร หากเพาเวอร์แฟกเตอร์มีมุมลา้หลงักว่าท่ีกาํหนดไวจ้ะต่อ

คาปาซิเตอร์เขา้มา และเม่ือเพาเวอร์แฟกเตอร์มีค่าลีดกวา่ท่ีกาํหนดไวจ้ะตดัคาปาซิเตอร์ออกไป 
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  3.1.5  การควบคุมโหลด 

    (1)  การควบคุมดีมานด ์

 การควบคุมดีมานด ์หมายถึง การจาํกดักาํลงัไฟฟ้าท่ีตอ้งการสูงสุดไวไ้ม่ใหเ้กินค่าๆ หน่ึง โดยท่ีไม่ทาํให้

เกิดอุปสรรคในการใชไ้ฟฟ้า เพ่ือเดินเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษพ์ลงังาน การควบคุมดี

มานดเ์ม่ือก่อนจะใหผู้ป้ฏิบติังานคอยเฝ้าติดตามดีมานดมิ์เตอร์ และบงัคบัควบคุมโหลดดว้ยมือ แต่ระยะหลงัมีการ

พฒันาเคร่ืองตรวจวดัและควบคุมดีมานด์ซ่ึงสามารถตรวจวดัและควบคุมความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดโดย

อตัโนมติั และมีการทาํมาใชง้านจริงแลว้ รูปท่ี 3.1 แสดงตวัอยา่งการนาํเคร่ืองตรวจวดัและควบคุมดีมานดม์าใช ้

  (2)  การควบคุมกาํลงัไฟฟ้า 

 วตัถุประสงค์ในการควบคุมกาํลงัไฟฟ้า คือการทาํให้การผลิตและการทาํงานต่างๆ ใน  โรงงานหรือ

สถานประกอบการ เป็นไปโดยราบร่ืน ดว้ยการใชก้าํลงัไฟฟ้าอย่างเหมาะสมและคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือลด

กาํลงัไฟฟ้าและตน้ทุนไฟฟ้าต่อหน่วยของผลิตภณัฑ ์

 

 
รูปที่ 3.1 ตวัอย่างการนําเคร่ืองตรวจวดัและควบคุมดมีานด์มาใช้ 

 

ตวัอยา่งของวิธีการลดกาํลงัไฟฟ้า ไดแ้ก่ การลดการใชง้านในขณะท่ีไม่จะเป็น การเดินเคร่ืองใหมี้

ประสิทธิภาพสูง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การปรับปรุงอุปกรณ์ เป็นตน้ 

 

3.2   พืน้ฐานของการควบคุมแบบอตัโนมตัิ   (Fundamental  of automatic control) 

  3.2.1  เค้าโครงของการควบคุมอตัโนมตั ิ

 การบงัคบัเป้าหมาย เช่น เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ อยา่งเหมาะสมเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้เรียกว่า การ

ควบคุม  เป้าหมายในท่ีน้ีอาจเป็นวตัถุ เคร่ืองจกัร กระบวนการผลิต หรือระบบทัว่ๆ ไป เรียกวา่ เป้าหมายการควบคุม 

ส่วนอุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุม เรียกว่า เคร่ืองควบคุม (controller) เม่ือนาํเคร่ืองควบคุมกบัเป้าหมายการควบคุมมา

ประกอบกนัเป็นระบบ จะเรียกวา่ ระบบควบคุม (control system) 

แหล่งจ่ายไฟ 

ควบ
คุม ควบคุม 

โหลด 

มิเตอร์วดัคิดค่าบริการ 

หมอ้แปลงเคร่ืองวดั 
มิเตอร์คิดค่าบริการ 

หมอ้แปลง 

มิเตอร์หน่วยไฟฟ้า 
(มีเคร่ืองกาํเนิดพลัส์) 

มิเตอร์วดัความ 
ตอ้งการไฟฟ้า

 

เคร่ืองตรวจจบั 

สญัญาณพลัส์ 

เคร่ืองตรวจจบั 

สญัญาณพลัส์ 

มิเตอร์หน่วยไฟฟ้า 
(มีเคร่ืองกาํเนิดพลัส์) 

หมอ้แปลง 

เคร่ืองวดั 

อยา่งใดอยา่งห
นึ่

ง 

เคร่ืองควบคุม 

เคร่ืองตรวจวดั 
คาํนวณ แสดงผล 

ส่งเสียงเตือน บนัทึกผล 
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 การควบคุมอตัโนมติั เป็นการควบคุมโดยอตัโนมติัดว้ยเคร่ืองควบคุม กล่าวคือ หมายถึงการควบคุมทุก

ชนิดนอกเหนือจากการควบคุมดว้ยมือ ซ่ึงมีวิธีการหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 

  3.2.1.1 sequential control:  

  เป็นการควบคุมอตัโนมติัควบคู่กบัการควบคุม feedback ใชก้บัการเดินเคร่ือง-หยดุเคร่ืองเคร่ืองจกัรและ

กระบวนการผลิตต่างๆ โดยอตัโนมติั เป็นการควบคุมตามลาํดบัหรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ และทาํงานไป

ตามลาํดบัขั้นตอน (กระบวนการ) ของการควบคุม 

  3.2.1.2 feedback control:  

  เป็นการควบคุมโดยนาํปริมาณดา้น output (controlled variable) ป้อนกลบั (feedback) เขา้ไปท่ี 

reference input เปรียบเทียบทั้งสองค่าแลว้พยายามปรับแกไ้ขใหมี้ค่าเท่ากนั 

 

โดยทัว่ไปการทาํการควบคุมแบบป้อนกลบั (feedback control) จะเรียกวา่ การควบคุมอตัโนมติั ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 

  (1)  การควบคุมกระบวนการ: เป็นการควบคุมทางกายภาพ ทางเคมี หรือการไหลเวียนของวตัถุดิบ 

 (2)  กลไกเซอร์โว: เป็นการควบคุมเก่ียวกบัการทาํงานของเคร่ืองจกัร  

  (3)  เคร่ืองปรับอตัโนมติั: เป็นการควบคุมเพ่ือรักษาระดบัปริมาณทางฟิสิกส์ (แรงดนัไฟฟ้า ความถ่ี 

อุณหภูมิ ฯลฯ) เป็นตน้ 

 

  3.2.2  transfer function 

 เม่ือใหค่้าตั้งตน้ของ transfer element ทั้งหมดเป็นศูนย ์ แลว้อตัราส่วน G(s) ระหว่าง Laplace transform 

Y(s) ของoutput function y(t) ต่อ Laplace transform X(s) ของ input function x(t)       เรียกว่า transfer function ของ 

transfer element 
 

  G(s) = Y(s) / X(s) หรือ Y(s) = G(s) X(s) 
 

กล่าวคือ Laplace transform ของ output จะเท่ากบัผลคูณของ transfer function กบั Laplace transform      ของ input  

transfer function ของ transfer element ท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 

  (1)  proportional element: เท่ากบั k0 เม่ือใหค่้าคงท่ีของการแปรผนัเท่ากบั k 

  (2)  differentiation element: TDs และ TD เป็นค่าคงท่ีแสดงคุณลกัษณะของ transfer element   

  (3)  integration element: TIs และ TI เป็นค่าคงท่ีแสดงคุณลกัษณะของ transfer element 

  (4)  1st order delay element: 
1Ts

1

+
 และ T เป็น time constant  

  (5)  2nd order delay element: 
1s2s

1
2 +ξ+

   

  (6)  dead time τ : e-st 
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  3.2.3  Block diagram 

 Block diagram โดยทัว่ไปจะแสดง transfer element หลายๆ ตวัและแสดงเส้นทางสัญญาณ เราสามารถใชก้ฎ

การแปลงสมมลูตามตารางท่ี 3.3 เพ่ือจดัรูปท่ี block ใหม่ได ้

 

ตารางที่ 3.3    การแปลงสมมูลของ block diagram 

 
 

 3.2.4  ตวัควบคุมอตัโนมตัใินทางอุตสาหกรรม 

 ตวัควบคุมอตัโนมติัมีหนา้ท่ีเปรียบเทียบสญัญาณทางออกของระบบกบัค่าท่ีตอ้งการไปควบคุมระบบหรือค่าท่ี

อา้งอิงซ่ึงเป็นค่าท่ีเขา้ของระบบ  ผลจากการเปรียบเทียบจะไดค่้าท่ีเบ่ียงเบนหรือผิดพลาด  ตวัควบคุมอตัโนมติัจะนาํ

สัญญาณท่ีเบ่ียงเบนน้ีไปสร้างเป็นสัญญาณเพ่ือควบคุมใหร้ะบบลดการเบ่ียงเบนหรือลดค่าท่ีผิดพลาดให้เป็นศูนย ์

หรือนอ้ยท่ีสุด 

  ตวัควบคุมอตัโนมติัในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้แหล่งจ่ายเป็นไฟฟ้าหรือความดนัของไหล  บางกรณีตัว

ควบคุมอตัโนมติัอาจแบ่งตามลกัษณะการใชง้าน เช่น ตวัควบคุมทางนิวเมติกส์ ตวัควบคุมทางไฮดรอลิค หรือตวั

ควบคุมทางไฟฟ้า เป็นตน้ 

 

  ส่วนประกอบตวัควบคุมอตัโนมตัใินอุตสาหกรรม 

 ตวัควบคุมอตัโนมติัจะตรวจสอบสัญญาณผิดพลาด ซ่ึงปกติจะมีขนาดเล็กมากแลว้นาํมาขยายจนไดค่้าโต

พอท่ีจะนาํไปใชง้านได ้ ดงันั้นตวัควบคุมอตัโนมติัจึงจาํเป็นตอ้งมีวงจรขยายรูปท่ี 3.2 แสดงถึงบลอ็กของตวัควบคุม

อตัโนมติัในอุตสาหกรรม ประกอบกับส่วนสําหรับการวดัสัญญาณทางออกจากระบบซ่ึงหมายถึงโรงงาน  ตัว

การกระทาํ ก่อนแปลง หลงัแปลง คาํอธิบายการกระทาํ 

สลบั block 

สลบัจุดร่วม 

ยา้ยจุดร่วม 

ยา้ยจุดแยก 

ต่ออนุกรม 

ต่อขนาน 

ต่อ feedback 
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ควบคุมประกอบดว้ยส่วนเปรียบเทียบหรือส่วนตรวจจบัความผิดพลาดและส่วนขยายสัญาณ  ส่วนสาํหรับทาํหนา้ท่ี

แปลงสัญญาณทางออกจากระบบ เช่น ระยะการเคล่ือนท่ี    ความดนั หรือสัญญาณไฟฟ้า เป็นตน้ ให้กลายเป็น

สัญญาณท่ีเปรียบเทียบไดก้บัสัญญาณอา้งอิง  ส่วนการวดัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของทางป้อนกลบัในระบบควบคุมแบบ

วงจรปิด  การปรับค่าของตวัควบคุมจะเปล่ียนไปเป็นสัญญาณอา้งอิงท่ีป้อนเขา้ ขณะท่ีสัญญาณป้อนกลบัจะเป็น

สัญญาณทางออกของส่วนการวดั  วงจรขยายจะขยายสัญญาณผิดพลาดท่ีเปรียบเทียบระหว่างสัญญาณอา้งอิงกบั

สญัญาณทางออกจากส่วนการวดัใหมี้ขนาดโตพอท่ีจะนาํไปป้อนเขา้ระบบ เพ่ือกระตุน้ใหร้ะบบทาํงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2   ภาพบลอ็กของตวัควบคุมอตัโนมตัแิละส่วนสําหรับการวดั 

 

  3.2.5  การกระทาํการควบคุม 

 การกระทาํการควบคุมของตวัควบคุมอตัโนมติัในอุตสาหกรรม  ตอ้งอาศยัหลกัการของการควบคุมรูปท่ีแบบ

ต่างๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  3.2.5.1   การควบคุม feedback 

  (1)   การสร้างระบบควบคุม feedback   ในระบบควบคุมแบบป้อนกลบั เป้าหมายการควบคุมและเคร่ือง

ควบคุมจะเช่ือมต่อกนัตามรูปท่ี 3.3              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 โครงสร้างของระบบควบคุม feedback 

 

 

reference input 
ค่าเบ่ียงเบน (สญัญาณ actuating signal) 

การรบกวน 

(disturbance) 

ตวัตรวจวดั 
(detecting 
element) 

ตวัควบคุมสุดทา้ย 
(final control 

element) 
 
 

เป้าหมายการควบคุม 
(controlled object) 

 

 

ตวัแปรบงัคบั 
(manipulated 

 

 

 

ตวัแปรควบคุม 
(controlled 

 

 

 

ตวัเปรียบเทียบ 
(comparing 

element) 
 

เคร่ืองควบคุม (controller) 
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- เป้าหมายการควบคุม: อุปกรณ์ท่ีเป็นเป้าหมายของการควบคุม (เช่น มอเตอร์) 

- การรบกวน: การกระทาํจากภายนอกท่ีทาํใหส้ถานะของเป้าหมายเปล่ียนไป (เช่น การเปล่ียนแปลงของ 

load การเปล่ียนแปลงแรงดนัไฟฟ้า) 

- ตวัแปรควบคุม: ตวัแปรท่ีตอ้งควบคุม (เช่น ความเร็วรอบของมอเตอร์) 

- ตวัตรวจวดั: ส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีวดัตวัแปรควบคุม และแปลงเป็นปริมาณ feedback 

- reference input: ค่าท่ีกาํหนดท่ีจะตอ้งควบคุมให้ไดต้ามนั้น หรือสัญญาณ input ท่ี   สอดคลอ้งกบัค่าท่ี

กาํหนด 

- ตวัเปรียบเทียบ: ส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีกาํเนิดผลต่างระหว่าง reference input กบัปริมาณ feedback ท่ีสอดคลอ้ง

กบัตวัแปรควบคุม (เช่น potential meter) 

- ค่าเบ่ียงเบน: ผลต่างระหว่าง reference input กบัปริมาณ feedback บางคร้ังก็เรียกว่า สัญญาณ actuating 

signal เน่ืองจากค่าเบ่ียงเบนน้ีจะเป็น input ของตวัควบคุมสุดทา้ย 

- ตวัควบคุมสุดทา้ย: ส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีกาํเนิดตวัแปรบงัคบัเพ่ือทาํการควบคุมอย่าง เหมาะสม (เช่น วงจร 

stabilizing circuit และวงจรขยาย) 

- ตวัแปรบงัคบั: ตวัแปรท่ีใชใ้นการควบคุมเป้าหมายการควบคุม (เช่น field current  ของมอเตอร์) 

 การแสดงระบบควบคุมดว้ยเสน้ทางของสญัญาณ (เช่น  reference input  ค่าเบ่ียงเบน ตวัแปรบงัคบั ตวัแปร

ควบคุม ฯลฯ) กบั transfer element ท่ีใช้ในการแปลงสัญญาณนั้นให้เป็นสัญญาณอ่ืน (เช่น ตัวควบคุมสุดทา้ย 

เป้าหมายการควบคุม ตวัตรวจวดั ฯลฯ) ดังรูปท่ีข้างตน้ เรียกว่า block diagram รูปท่ีน้ีสะดวกต่อการแสดง

วตัถุประสงคข์องการควบคุม เสน้ทางของสญัญาณต่างๆ ในระบบควบคุม โครงสร้างของ element ต่างๆ เป็นตน้ 

 เม่ือทาํการควบคุม feedback หากมีการกระทาํจากภายนอก (การรบกวน) ซ่ึงพยายามทาํใหร้ะบบควบคุม

สูญเสียเสถียรภาพ หรือเม่ือคุณสมบติัของอุปกรณ์ควบคุมเปล่ียนแปลงไป และผลกระทบนั้นแสดงออกมาทางตวั

แปรควบคุมแลว้ ผลกระทบนั้นจะถกู feedback ทนัทีเพ่ือแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

 อยา่งไรกต็าม หากคอยใหก้ารรบกวนส่งผลกระทบต่อตวัแปรควบคุมก่อนแลว้จึงเร่ิม แกไ้ข การทาํงานจะ

ล่าชา้ทาํให้ไดผ้ลลพัธ์ไม่ดี ดงันั้น จึงควรตรวจสอบการเปล่ียนแปลงจากภายนอกโดยตรง แลว้พยายามลบลา้งการ

กระทาํนั้น การควบคุมเช่นน้ีเรียกวา่ การควบคุม feedforward ใชก้นัมาก อุตสาหกรรมกระบวนการผลิต 

 ระบบควบคุม feedback มีหลายประเภทตามคุณสมบติัของค่าท่ีกาํหนดดงัต่อไปน้ี 

(1) set point control: การควบคุมท่ีมีค่าท่ีกาํหนดเป็นค่าคงท่ีค่าหน่ึง 

(2) tracking control: การควบคุมท่ีค่าท่ีกาํหนดอาจเปล่ียนแปลงเป็นค่าใดๆ 

(3) program control: การควบคุมท่ีค่าท่ีกาํหนดมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีกาํหนดไว ้ ล่วงหนา้ รวมถึงการ

ควบคุมท่ีบางคร้ังไม่เพียงแต่ค่าท่ีกาํหนดเท่านั้น แต่ทั้งประเภทและรูปท่ีแบบการควบคุมก็มีการเปล่ียนแปลงตามท่ี

กาํหนดไวล่้วงหนา้ดว้ย 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นระบบควบคุม ประกอบดว้ย ตวัแปรควบคุม  x  ค่าท่ีกาํหนด r   ตวัแปรบงัคบั u  ค่าท่ีวดัได ้y  

การรบกวน v   สญัญาณรบกวนในการตรวจวดั w   ความความเคล่ือน e 

 บางคร้ัง เราก็เรียกตวัควบคุมสุดทา้ย เป้าหมายการควบคุม และตวัตรวจวดั รวมๆ กนัว่า กระบวนการ 

(process) และเรียกค่าท่ีกาํหนดวา่ SV เรียกค่าท่ีวดัไดว้า่ PV เรียกตวัแปรบงัคบัวา่ MV 
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  (2)   การควบคุม PID 

 การควบคุม feedback เป็นการแกไ้ขค่าเบ่ียงเบนระหว่างตวัแปรควบคุมกบัค่าท่ีกาํหนดดว้ยวิธีการอย่างใด

อย่างหน่ึง ให้สอดคลอ้งกบัระดบัค่าเบ่ียงเบนนั้น ในการควบคุม feedback น้ี มีปัญหาคือทาํอย่างไรระบบจึงจะ

ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว กล่าวคือ สามารถลดค่าเบ่ียงเบนให้เหลือน้อยลงได้อย่างรวดเร็วในขณะท่ีใน

กระบวนการจะมีความล่าชา้ (delay) เกิดข้ึน และทาํอยา่งไรระบบจึงจะมีเสถียรภาพไปในขณะเดียวกนั 

 การควบคุมพ้ืนฐานของการควบคุมกระบวนการ มีทั้งการควบคุมอตัราไหล การควบคุมระดบัของเหลว 

การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมความดนั เป็นตน้ ระบบควบคุมเหล่าน้ี ตวัอย่างเช่น ระบบควบคุมอตัราไหล จะทาํ

การตรวจวดัอตัราไหล และกาํหนดตวัแปรบงัคบัดว้ยเคร่ืองควบคุมอตัราไหล (FC) เพ่ือให้ตรงกบัค่าท่ีกาํหนด       

ดงัรูปท่ี 3.4 

 

 
รูปที่ 3.4 ระบบควบคุมอตัราไหล 

 

 การควบคุมท่ีนาํพจน์ท่ีแปรผนัตาม (Proportional) ค่าเบ่ียงเบน พจน์อินทิเกรต (Integral) เพ่ือลบลา้งค่า

เบ่ียงเบน และพจน์ท่ีมีความหมายถึงทิศทางการเพ่ิมหรือลดของค่าเบ่ียงเบน (Derivative) มาบวกกนัเพ่ือใชค้วบคุม 

มีช่ือเรียกโดยนาํอกัษรตน้ของทั้งสามคาํมาเรียกกนัวา่ การควบคุม PID แมว้่าการควบคุม feedback จะมีหลายวิธี แต่

การควบคุม PID เป็นวิธีท่ีสะดวกและนิยมใชก้นัมากท่ีสุด 

  (ก)   การกระทาํ P 

 รูปท่ี 3.5 (a) แสดงการกระทาํ P โดยเม่ือ input เปล่ียนแปลงไปอย่างกระทันหัน 1 หน่วย output จะ

เปล่ียนแปลงไป Kc ทนัทีโดยไม่มีการล่าชา้ ค่า Kc เรียกว่า proportional gain เม่ือค่าน้ีมีค่ามากข้ึน ค่าเบ่ียงเบนจะ

ลดลง แต่หากมีค่ามากเกินไป ระบบจะเร่ิมแกว่ง และจะ diverge ในท่ีสุด เน่ืองจากในการกระทาํ P เม่ือค่าเบ่ียงเบน

เป็น 0 สัญญาณ actuating signal จะเท่ากบั 0 ดว้ย ดงันั้น จึงเกิดปัญหาคือ ค่า เบ่ียงเบนเลก็นอ้ยจะคงอยู่ตลอดไปไม่

หายไป ค่าค่าเบ่ียงเบนน้ีเรียกวา่ offset 

  (ข)   การกระทาํ PI 

 รูปท่ี 3.5 (b) แสดงการกระทาํ PI โดยนอกจาก output ของการกระทาํ P เช่นเดียวกบัขา้งตน้แลว้ ยงัเพ่ิมการ

กระทาํ I ไดแ้ก่ output รูปท่ี ramp ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเป็นฟังกช์นัอนัดบั 1 อีกดว้ย ความชนัของ ramp output เท่ากบั Kc /TI 

โดย TI เรียกว่า integral time การกระทาํน้ีจะกาํจดั offset ท่ีเหลือจากการกระทาํ P แต่หากการกระทาํ I มากเกินไป 

(integral time มีค่านอ้ย) ระบบจะไม่มีเสถียรภาพ จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงั 

  (ค)  การกระทาํ PD 

 รูปท่ี 3.5 (c) แสดงการกระทาํ PD โดยเม่ือมี ramp input เขา้มา การกระทาํ D (อนุพนัธ์) จะทาํให ้output จะ

มีลกัษณะเร่ง output ของการกระทาํ P ท่ีแสดงดว้ยเส้นประ ใหเ้ร็วข้ึนเท่ากบัเวลา TD ค่า TD เรียกว่า derivative time 

ซ่ึงมีผลในการเพ่ิมความเร็วในการตอบสนองและช่วยทาํใหร้ะบบมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามก็มีขอ้เสีย คือ กรณีท่ี 

กาํหนด 

เคร่ืองตรวจวดั วาลว์ควบคุม 
ของเหลว 
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input มีสัญญาณรบกวนอยู่ดว้ย สัญญาณรบกวนน้ีจะถูกขยายให้ใหญ่ข้ึนและปรากฏออกมาท่ี output รวมทั้งการ

กระทาํ PD ยงัมี offset เกิดข้ึนดว้ย 

 
                           (a) การกระทาํ P               (b) การกระทาํ PI     (c) การกระทาํ PD 

 

รูปที่ 3.5 การกระทํา Proportional (P), Integral (I), Derivative (D) 

 

 การกระทาํ P และการกระทาํ PD จะใชใ้นกระบวนการท่ีแมจ้ะมี offset เกิดข้ึนก็ไม่เป็นปัญหาเท่าใดนัก 

และในกระบวนการท่ีมีลกัษณะ integral เช่น ระดบัของเหลว เป็นตน้ ขณะท่ีกระบวนการท่ีจะเกิดปัญหาข้ึนหากมี 

offset จะใช้การกระทาํ PI หรือการกระทาํ PID ในการควบคุมอตัราไหลและความดัน กระบวนการจะมีการ

ตอบสนองเร็ว ดงันั้น การกระทาํ PI กมี็การตอบสนองรวดเร็วเพียงพอ และหากมีสญัญาณรบกวนสูงในการตรวจวดั 

บางคร้ังหากใชก้ารกระทาํ PID ก็จะยิ่งทาํใหส้ถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก ในการควบคุมอุณหภูมิ กระบวนการจะมี

การตอบสนองชา้ ดงันั้น จึงใชก้ารกระทาํ PID เพ่ือเร่งการตอบสนองใหร้วดเร็วข้ึนและลดการ overshoot 

  (3)  การควบคุม feedforward 

 การควบคุม feedforward หมายถึง การควบคุมโดยการคาดการถึงผลกระทบของการรบกวน และทาํการ

แกไ้ขลบลา้งผลกระทบท่ีจะมีต่อระบบก่อนท่ีจะเกิดผลกระทบนั้นข้ึน โดยท่ีหากมีความผิดพลาดในการพยากรณ์

ผลกระทบของการรบกวน หรือมีความผิดพลาดในแบบจาํลอง จะทาํใหเ้กิด offset ข้ึน ดงันั้น การควบคุมแบบน้ีจึง

มกัไม่ใชเ้ด่ียวๆ แต่โดยมากจะใชค้วบคู่กบัการควบคุม feedback เพ่ือปรับปรุงการควบคุมการรบกวนให้ดียิ่งข้ึน     

รูปท่ี 3.6) 

                       
รูปที่ 3.6  block diagram ของระบบควบคุมที่ใช้ร่วมกบั feedforward 

   

  

การกระทาํ P การกระทาํ P 

เคร่ืองวดั-ปรับ  

feedforward 

เคร่ืองวดั-ปรับ 

feedback 

   คุณลกัษณะของ 
การรบกวน 

เป้าหมาย 
การควบคุม 
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(4)   การควบคุม ratio 

 การควบคุม ratio หมายถึง วิธีการควบคุมในระบบควบคุม 2 ระบบ โดยใชค่้าท่ีไดจ้ากการนาํค่าท่ีวดัไดใ้น

ระบบหน่ึงมาคูณกบัอตัราส่วนแลว้ใชเ้ป็นค่าท่ีกาํหนดของอีกระบบหน่ึง 

  (5)   การควบคุม cascade 

 ในการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการ บ่อยคร้ังท่ีอุณหภูมิซ่ึงเป็นตวัแปรควบคุมสุดทา้ย จะมีตวัแปรบงัคบั

เป็นอตัราไหล ในระบบเช่นน้ี บางคร้ังเม่ือความดนัตน้ของระบบของไหลมีการเปล่ียนแปลง อตัราไหลจะเกิดความ

ป่ันป่วน กลายเป็นการรบกวนทาํใหร้ะบบอุณหภูมิผิดพลาดไปดว้ยได ้เพ่ือป้องกนัเหตุการณ์เช่นน้ี จึงมีการควบคุม 

cascade ดงัรูปท่ี 3.7 (b) และรูปท่ี 3.8 

 

  

 (a) การควบคุมอุณหภูมิดว้ย loop เดียว (b) การควบคุมอุณหภูมิดว้ยการควบคุม cascade 

 

รูปที่ 3.7 การควบคุมอุณหภูม ิ

 
 

รูปที่ 3.8 block diagram ของการควบคุม cascade 

 

  3.2.5.2  การควบคุม sequential 

       (1) โครงสร้างและการทาํงานของการควบคุม sequential 

   การควบคุม sequential มีการใชง้านกวา้งขวาง ตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน สัญญาณไฟ

จราจร ลิฟต์โดยสาร จนถึงเคร่ืองจกัรกล เคร่ือง ลาํเลียง สายพาน รวมถึงการควบคุมไลน์ประกอบรถยนต์ การ

ควบคุมสายส่ง-จ่ายไฟฟ้า เป็นตน้ 

  รูปท่ี 3.9 แสดงโครงสร้างของการควบคุม sequential อตัโนมติั อย่างไรก็ตาม คาํสั่งทาํงาน 

คาํสั่งควบคุม สัญญาณบงัคบัตวัแปรควบคุม อาจจะมีมากกว่า 1 ตวั ในระบบท่ีซบัซอ้นอาจจะมีหลายตวัหรือหลาย

สิบตวักไ็ด ้

กระบวนการ 
อุณหภมิู 

กระบวนการ 
อุณหภมิู 

วาลว์ควบคุม 

เช้ือเพลิง 

กาํหนดอุณหภมิู 

เช้ือเพลิง 

วาลว์ควบคุม 

กาํหนดอุณหภมิู 

กาํหนดอตัราไหล 

เคร่ืองวดัอตัราไหล 

ควบคุม 
อุณหภมิู 

ควบคุม 
อตัราไหล 

ระบบ 
อตัราไหล 

ระบบ 
อุณหภมิู 

minor loop 

major loop 
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 เป้าหมายการควบคุม: ส่ิงท่ีตอ้งการจะควบคุม 

 ตวัควบคุม: ส่วนท่ีมีหนา้ท่ีตดัสินใจทางตรรกะอย่างเหมาะสม โดยคาํนึงถึงคาํสั่งทาํงานเพ่ือให้เร่ิมทาํงาน 

สญัญาณตรวจวดัตวัแปรควบคุม หรือสญัญาณท่ีเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํ รวมทั้งระยะเวลา เพ่ือกาํเนิดคาํสัง่ควบคุม 

 ตวัควบคุมสุดทา้ย: ทาํหนา้ท่ีขยายคาํสัง่ควบคุมอยา่งเหมาะสม และบงัคบัเป้าหมายการควบคุมโดยตรง 

  ตวัแปรควบคุม: ปริมาณทางฟิสิกส์ท่ีเป็นเป้าหมาย 

 ตวัตรวจวดั: ส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจวดัสถานะของตวัแปรควบคุม ความแตกต่างจากการควบคุม feedback ก็

คือ เป็นการตรวจวดัในเชิงคุณภาพ ดงันั้นโดยส่วนใหญ่แลว้สญัญาณค่าท่ีตรวจวดัจึงเป็นสัญญาณ binary 

 

 
 

รูปที่ 3.9 โครงสร้างของการควบคุม sequential อตัโนมัติ 

 

  (2)   การควบคุม sequential ประเภทต่างๆ 

 รูปท่ี 3.10 แสดงการควบคุม sequential ประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม ระบบควบคุมในทางปฏิบติัจะ

ประกอบดว้ยระบบเหล่าน้ีมาประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งซบัซอ้น 

การควบคุมโปรแกรม 

การควบคุม condition(กลไกการตัดสินใจ) 

การควบคุม sequential

Timer program control

 sequential program control

 
รูปที่ 3.10 การควบคุม sequential ประเภทต่างๆ 

 

   (ก)  timer program control 

 ลาํดบัการควบคุมจะเก็บไวใ้นหน่วยความจาํ และใชเ้คร่ืองตั้งเวลากาํหนดจงัหวะในการทาํการ

ควบคุมนั้น จึงเป็นการควบคุม sequential ท่ีทาํการควบคุมเม่ือไดเ้วลาท่ีกาํหนดตามลาํดบัท่ีกาํหนดไว ้

วงจรรีเลย ์

วงจรไอซีดิจิตลั 

เคร่ืองตั้งเวลา 

programmable 

controller (PC) 

คอมพิวเตอร์ดิจิตลั 

การป้อนและอ่าน 

โปรแกรม 

มอเตอร์ 

hydraulic cylinder 

air cylinder 

คลตัช์แม่เหลก็ไฟฟ้า 

คาํสั่งทาํงาน บงัคบั ตวัประมวล 
ผลคาํสั่ง 

ตวัควบคุม ตวัควบคุม 

สุดทา้ย 
เป้าหมาย 

การควบคุม 

ตวัตรวจวดั 

(เซ็นเซอร์) 

ไมโครสวติช ์

ลิมิตสวติช ์

โฟลตสวติช ์

เทอร์โมสวติช ์

photo sensor 

การเปล่ียนแปลงทางกล 

การเปล่ียนแปลงแรงดนั-กระแสไฟฟ้า 

การเปล่ียนแปลงความร้อน-แสง 

สัญญาณ 

3 - 13 



 
ตอนท่ี 2  บทท่ี  3  การควบคุมพลงังานไฟฟ้าอตัโนมติัและการประมวลผล    ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

(ข)  sequential program control 

 เป็นการควบคุม sequential ท่ีในหน่วยความจาํจะบรรจุไวแ้ต่ลาํดบัการควบคุมเท่านั้น ส่วนจงัหวะ

ในการควบคุมนั้นจะข้ึนอยู่กบัสัญญาณตรวจวดัจากเคร่ืองตรวจวดั เคร่ืองตรวจวดัท่ีใช้มีทั้งสวิตช์ความดนั level 

switch ลิมิตสวิตช ์เป็นตน้ 

(ค)  conditional control 

  เป็นการควบคุมโดยตดัสินจากผลการตรวจวดัแลว้จึงออกคาํสั่งควบคุม การควบคุมconditional 

control ใชใ้นวงจรป้องกนั เช่น การป้องกนัอนัตราย การป้องกนัความเสียหายของอุปกรณ์ เป็นตน้ 

 

3.3  อุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ  และการประยุกต์ใช้งาน  (Type of controller and application) 

3.3.1  การควบคุมซีเคว้นซ์  

                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.11 แสดงการเดนิสาย เป็นวงจรซีเคว้นซ์ 

 

 เป็นการควบคุมลาํดบัการทาํงานของอุปกรณ์ในระบบใหท้าํงานตามเง่ือนไขการเร่ิมตน้และส้ินสุดของ

กระบวนการต่อเน่ืองเรียงลาํดบักนั  ในการควบคุมอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นสญัญาณเปิดปิด (ON/OFF) ใหอุ้ปกรณ์ 

เช่น มอเตอร์  โซลินอยด ์ ทาํงานหรือหยดุทาํงานเท่านั้น  ในการควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์นั้น นอกจากจะ

พิจารณาเง่ือนไขในการทาํงานแลว้ยงัตอ้งพิจารณาถึงช่วงเวลาในการทาํงานดว้ย 

1. หนา้สมัผสัท่ีปิดในขณะท่ีสวิตชย์งัไม่ถกูกดเป็นหนา้สัมผสัชนิด b หรือปกติปิด (Normally Close 

Contact) 

2 หนา้สมัผสัท่ีเปิด  ถา้สวิตชถ์ูกกดเป็นหนา้สมัผสัชนิด a หรือปกติเปิด (Normally Open Contact)             
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3.3.1.1  สัญลกัษณ์อุปกรณ์ในวงจรซีเคว้นซ์  แสดงดังรูปที่  3.12  

  3.3.1.2  ระบบที่ใช้ควบคุมในการควบคุมตามลาํดบั 

1.  ระบบไฟฟ้า  คือ  ระบบท่ีใชไ้ฟฟ้าทัว่ๆไป  ท่ีมีรีเลย ์(relay)  ไทเมอร์ (timer)  เคาน์เตอร์ 

(counter)  สวิตซ์ต่างๆ  เป็นตน้ 

2.  ระบบวงจรท่ีใชล้อจิก  ปัจจุบนัไม่นิยมใชก้นัแลว้ 

3.  ระบบท่ีใชส้วิตซ์ลูกเบ้ียว  ปัจจุบนัไม่นิยมใชก้นัแลว้ 

4.  ระบบ PLC  เป็นระบบท่ีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั  ประกอบดว้ยหน่วยรับขอ้มูล หน่วย

ประมวลผลกลาง  หน่วยส่งขอ้มลู  เง่ือนไขการควบคุม  ทาํไดโ้ดยเขียนโปรแกรม  
 

 3.3.2  โปรแกรมเมเบิล  ลอจกิ  คอนโทรลเลอร์  (PLC)  

 PLC  เป็นอุปกรณ์ชนิดโซลิด-สเตท (Solid State)  ท่ีทาํงานแบบลอจิก (Logic Function) การออกแบบการ

ทาํงานของ PLC จะคลา้ยกบัหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์  จากหลกัพ้ืนฐานแลว้ PLC จะประกอบดว้ยอุปกรณ์ท่ี

เรียกว่า Solid-State Digital Logic Elements เพ่ือให้ทาํงานและตดัสินใจแบบลอจิก PLC ใช้สําหรับควบคุม

กระบวนการทาํงานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 การใช ้PLC สาํหรับควบคุมเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ   ในโรงงานอุสาหกรรมจะมีขอ้ไดเ้ปรียบกว่าการ

ใชรี้เลย ์(Relay) ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งเดินสายไฟฟ้า  หรือท่ีเรียกว่า  Hard-Wired  ฉะนั้นเม่ือมีความจาํเป็นท่ีตอ้งเปล่ียน

กระบวนการผลิต  หรือลาํดบัการทาํงานใหม่  ก็ตอ้งเดินสายไฟฟ้าใหม่  ซ่ึงเสียเวลาและเสียค่าใชจ่้ายสูง  แต่เม่ือ

เปล่ียนมาใช ้PLC แลว้การเปล่ียนกระบวนการผลิตหรือลาํดบัการทาํงานใหม่นั้นทาํไดโ้ดยการเปล่ียนโปรแกรมใหม่

เท่านั้น  นอกจากน้ีแลว้ PLC ยงัใชร้ะบบโซลิดสเตท ซ่ึงน่าเช่ือถือกว่าระบบเดิม  การเกินกระแสไฟฟ้านอ้ยกว่าและ

สะดวกกวา่เม่ือตอ้งการขยายขั้นตอนการทาํงานของ   เคร่ืองจกัร 

 PLC  ของแต่ละบริษทัจะมีช่ือเรียกแตกต่างกนัในแต่ละประเทศคือ 

 PC  หรือ  Programmable  Controller  เรียกกนัในประเทศองักฤษ 

 PLC  หรือ  Programmable  Logic  Controller  เรียกกนัในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 PBS  หรือ  Programmable Binary  System  เรียกกนัในประเทศสแกนดิเนเวีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.11 บลอ็กไดอะแกรมของ PLC 
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รูปที่ 3.12 สัญลกัษณ์อุปกรณ์ในวงจรซีเคว้นซ์
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รูปที่ 3.13  การทํางานของ PLC 

   3.3.2.1  การทํางานของ PLC 

 PLC จะรับสัญญาณท่ีเป็นคาํสั่งจากสวิตช์ปุ่มกด  สวิตช์เลือก และสวิตช์ตวัเลข  ซ่ึงอยู่ท่ีแผงควบคุม

เคร่ืองจกัร  นอกจากนั้นยงัรับสัญญาณท่ีมาจากอุปกรณ์ตรวจวดัสภาพการทาํงานของเคร่ืองจกัร เช่น ลิมิตสวิตช ์

(limit switch) พลอ็กซิมิตีสวิตช์ (proximity switch) สวิตช์แสง และสวิตช์ตรวจจบัชนิดต่าง ๆ  จากนั้น  PLC  จะส่ง

สญัญาณออกไปท่ีขั้วออกเพ่ือขบัเคล่ือนอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น มอเตอร์โซลินอยด ์ และคลตัชแ์ม่เหลก็ไฟฟ้า  หรือขบั

พวกหลอดแสดง หลอดตวัเลข 

 PLC  จะรับสญัญาณเขา้มาทางขั้วเขา้และใหส้ัญญาณออกทางขั้วออก การใหส้ัญญาณออกน้ีจะเป็นไปตาม

โปรแกรมท่ีเกบ็ไวใ้นเคร่ือง  PLC  การขบัอุปกรณ์ซ่ึงเป็นโหลดขนาดเลก็  เช่น โซลินอยดต์วัเลก็  หรือหลอดแสดง

นั้น PLC สามารถขบัโดยตรงจากขั้วออกได ้ แต่ถา้เป็นอุปกรณ์ท่ีเป็นโหลดขนาดใหญ่ใชไ้ฟมาก เช่น มอเตอร์สาม

เฟสหรือโซลินอยดต์วัใหญ่ จาํเป็นตอ้งต่อผา่นคอนแทคเตอร์และรีเลยเ์พ่ือช่วยขยายกาํลงัขบัคอนแทคเตอร์ รีเลยข์บั 

เบรคเกอร์ จะถกูติดตั้งอยูภ่ายในตูค้วบคุมเดียวกนักบัตวั PLC 
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  3.3.2.2  ตารางคําส่ังพืน้ฐาน  

  (1)  ตารางท่ี 3.4    คาํสัง่เก่ียวกบัหนา้สมัผสัตามดว้ยเบอร์อุปกรณ์ 
 

LD LDI 

AND ANI 

OR ORI 

    

  (2)  ตารางท่ี 3.5  คาํสัง่เก่ียวกบัคอยล ์ตามดว้ยเบอร์อุปกรณ์คาํสัง่น้ีจะทาํหนา้ท่ีดว้ยหนา้สมัผสัเสมอ 
 

OUT  

PLS PLF 

SET RST 

  (3)  ตารางท่ี 3.6  คาํสัง่เก่ียวกบัต่อเช่ือม ไม่มีเบอร์อุปกรณ์ 
 

 

ANB ORB  

MPS MRD MPP 
 

   (4)  ตารางท่ี 3.7  คาํสัง่อ่ืนๆ 
 

MC MCR 

NOP END 
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  (5)  ตารางท่ี 3.8  คาํสัง่พ้ืนฐาน 
 

LD
Load  

 
XYMSTC  

LDI
Load  Inverse  XYMSTC  

AND
And  XYMSTC  
ANI

And  Inverse  XYMSTC  
OR
Or  XYMSTC

 
ORI

Or  Inverse  XYMSTC
 

ANB
And  Blok  

 
ORB

Or  Blok  
 

OUT
Out  YMSTC  

NOP

No  Operation  

 

SET
Set  

SET             YMS
 

RST
Reset  

RST        YMSTCD
 

PLS
Pulse  

PLS               YM
 

PLF
Pulse  fall  

PLF               YM
 

MC

 
MC       N      YM

 
MCR

 
MCR                  N

 
MPS

Memory  Push  MPS

MRD

MPP  

MRD
Memory  Read  

MPP
Memory  Pop  

END
End  

จบโปรแกรม 
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  3.3.2.3  ตวัอย่างการออกแบบโปรแกรม  PLC 

                                 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.14 วงจรตรวจสอบระดับของวตัถุดบิในถัง 

 

ข้อกาํหนดการควบคุม 

  -  เม่ือโยกสวิตชโ์หมดการควบคุม  ไปท่ี “อตัโนมติั” (X001 OFF) 

 ถา้ลิมิตสวิตช์  X000  ตรวจจบัว่าปริมาณวตัถุดิบในถงัลดตํ่าลง จะทาํให้บสัเซอร์  Y001  ดงัและหลอด  

Y005  กระพริบ 10 คร้ัง (ON 1.5 วินาที และ OFF 2.5 วินาที) หลงัจากนั้นบสัเซอร์จะหยดุและหลอดจะดบั 

  -  เม่ือโยกสวิตชเ์ลือกโหมดไปท่ี “ดว้ยมือ” (X001 ON) 

 ถา้ลิมิตสวิตช ์ X000 ON จะทาํให ้บสัเซอร์ Y001 ดงั หลอด Y005 กระพริบไปเร่ือย ๆ  จนกระทัง่ปุ่มรีเซท  

X002  ถกูกด 

  (1)  การออกแบบวงจรซีเควน้ซ์ 

  เม่ือ  X000 ON รีเลยช่์วย M 10 จะใหพ้ลัส์ทาํให ้Y001 ซ่ึงขบับสัเซอร์ทาํงานและเซลฟ์โฮลด ์ Y001 จะถกู

รีเซทดว้ยหนา้สมัผสัของเคานเ์ตอร์ C0 หรือปุ่มรีเซท Y005 จะ ON/OFF ตามรูปท่ี 3.15  ดงัต่อไปน้ี 
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1 2 9 10

Y001

Y005

1.5s 2.5s
 

  

                     รูปที่ 3.15 สัญญาณการทํางานของ Y001 และ Y005 

 

เม่ือไทเมอร์ T0 ทาํงานครบ 10 คร้ัง เคาน์เตอร์ C0 จะนบัครบและใหห้นา้สัมผสั ON ทาํให ้Y001 ถูกรีเซทในกรณี

ของโหมด “ดว้ยมือ” (X001 ON) Y001 จะถกูรีเซทดว้ยปุ่มรีเซท  X002 เท่านั้น 

PLS   M10

Y001

T 0

Y005

RST   C0

C 0

END

0

3

9

16

20

23

27

(Y021)

Y001
X002 (Y021)

C 0

M 10

(Y021)

Y001 T 1

k 15

T 0 (Y025)

T 0

T1

(Y021)

Y001

T 0

k 10

k 25

X000  ตรวจจบัระดบั 

X001  ดว้ยมือ 

ปุ่มรีเซ็ท 

หลอด 

บสัเซอร์ 
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(2)  การเขียนโปรแกรม 

 วงจรแลดเดอร์สามารถแปลงเป็นรหสัคาํสัง่ ตามท่ีแสดงในโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

 

0 LD  X000 

1 PLS  M 10 

3 LD  X001 

4 ORI  C 0 

5 AND  Y001(21) 

6 OR  M 10 

7 ANI  X002 

8 OUT  Y001(21) 

9 LD  Y001(21) 

10 ANI  T 1 

11 OUT  T 0 

SP  k 15 

14 ANI  T 0 

15 OUT  Y005(25) 

16 LD  T 0 

17 OUT  T 1 

SP  k 25 

20 LDI  Y001(21) 

21 RST  C 0 

23 LD  T 0 

24 OUT  C 0 

SP  k 10 

27 END 
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3.4  พืน้ฐานการประมวลผลข้อมูล หลกัการของคอมพวิเตอร์ ฐานข้อมูล การส่งข้อมูล  

        (Fundamental of data processing, computer, data  base, and  data  transmission) 

  3.4.1  พืน้ฐานของการประมวลผลข้อมูล  (data processing, computer) 

 ในวงการอุตสาหกรรมมีขอ้มูลต่างๆ ท่ีจาํเป็นเกิดข้ึนมากมาย เช่น ขอ้มูลการจาํหน่ายสินคา้คงคลงั ขอ้มูลทาง

บญัชี ขอ้มลูการผลิต ขอ้มลูทางวิศวกรรม เป็นตน้ ปัญหาสาํคญัคือ เราจะใชง้านขอ้มลูเหล่าน้ีอย่างมีประสิทธิภาพได้

อยา่งไร ในการใชง้านขอ้มลู จะมีปัญหาอยู ่3 ประการดงัต่อไปน้ี 

 1.  ปัญหาเก่ียวกบัการส่งขอ้มลู 

  2.  ปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมขอ้มลู 

 3.  ปัญหาเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลู 

 เหตุผลท่ีทาํใหร้ะบบสารสนเทศท่ีสามารถแกปั้ญหาเหล่าน้ีได ้ไดรั้บการพฒันาข้ึนมา  ไดแ้ก่ ความกา้วหนา้

ทางเทคโนโลยีดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ กล่าวคือ การท่ีคอมพิวเตอร์สามารถคาํนวณไดด้ว้ยความเร็วสูง การท่ี

หน่วยความจาํสามารถบนัทึกขอ้มูลไดจ้าํนวนมากข้ึน การท่ีอุปกรณ์มีขนาดเลก็และราคาตํ่าลงดว้ยเทคโนโลยีทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ รวมทั้งการผนวกกบัเทคโนโลยีดา้นการส่ือสาร รวมทั้งความกา้วของของเทคโนโลยีดา้นการควบคุม

ขอ้มลู 

  3.4.1.1  การแสดงข้อมูล 

 ปริมาณทางฟิสิกส์ท่ีมีลกัษณะต่อเน่ือง (เช่น เวลา อุณหภูมิ ความยาว เป็นต้น) เรียกว่า อนาล็อก ส่วน

ปริมาณท่ีสามารถนบัไดเ้ป็นขั้นๆ (เช่น จาํนวนช้ิน จาํนวนเงิน ประชากร เป็นตน้) เรียกว่า  ดิจิตลั ในการวดัและ

บนัทึกปริมาณอนาล็อกท่ีมีความต่อเน่ือง เราก็สามารถถือเป็นปริมาณดิจิตลัได ้การกระทาํน้ีเรียกว่า quantization 

โดยจะแสดงขอ้มลูปริมาณต่อเน่ืองนั้นดว้ยการตดัทอน   ความละเอียดของตวัเลขท่ีไม่สามารถบนัทึกไวไ้ดอ้อกไป 

 การทาํงานภายในของอุปกรณ์ดิจิตลั เช่น คอมพิวเตอร์ จะใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในการแสดงขอ้มูล โดย

แบ่งสถานะออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ เปิดสวิตชแ์ละปิดสวิตช ์ซ่ึงอาจแทนดว้ยระดบักระแสไฟฟ้ามาก-นอ้ย หรือระดบั

แรงดนัไฟฟ้าสูง-ตํ่า เป็นตน้ ซ่ึงเราจะเขียนแทนสถานะทั้งสองน้ีดว้ยตวัเลข 2 ตวั ไดแ้ก่ 0 และ 1 เม่ือนาํตวัเลขน้ีมา

เรียงกนัหลายๆ หลกักส็ามารถใชแ้สดงขอ้มลูไดม้ากมาย 

 ตวัเลขฐานสอง b จะมีค่าเท่ากบั 

 b = bm × 2m + bm–1 × 2m–1 + …… + b1 × 21 + b0 + b–1 × 2–1 + b–2× 2–2 + …… + b–n × 2–n 

                 ∑
−

=
×=

n

mj

j

j
2b  

 

 เลขฐานสองจะดูแปลกเม่ือเขียนโดยตรง เพราะตวัเลขจะเพ่ิมเป็นกาํลงัของ 2 ในหลกัของตวัเลขหลกั

ทางขวาสุด คือ หน่ึงหลกั หลกัต่อมาทางซา้ย คือ สองหลกั ต่อมาเป็นส่ีหลกั ต่อมาเป็นแปดหลกั ต่อมา “165”หลกั 

ต่อมาเป็น “325”หลกั และต่อ ๆ ไป เลขฐานสิบเทียบเท่ากบัเลขฐานสองท่ีสามารถพบโดยการหาผลรวมของตวัเลข

ทั้งหมด เช่น เลขฐานสอง 10101 เท่ากบั เลขฐานสิบ 1+4+16 = 21 
 

เลขฐานสิบ = 21 64 32 16 8 4 2 1 

เลขฐานสอง = 10101 0 0 1 0 1 0 1 
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ตวัอย่างการแปลงเลขฐานต่างๆ  โดยใช้ตาราง  

เลข 0 ถึง 15 ในรูปท่ีแบบของเลขฐานสิบ, เลขฐานสอง, เลขฐานแปด และ เลขฐานสิบหก 

ฐาน 10 ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน 16 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 10 2 2 

3 11 3 3 

4 100 4 4 

5 101 5 5 

6 110 6 6 

7 111 7 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

  

   (1)  เลขฐานสองกบัรหสั 

  ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะแสดงขอ้มูลทุกชนิดดว้ยตวัเลข 0 กบั 1 กล่าวคือ แสดงเป็นตวัเลขฐาน 2 ซ่ึง

แตกต่างจากตวัเลขฐาน 10 ท่ีเราใชก้นัอยูท่ ัว่ไป 

 การแสดงตวัอกัษร 

  ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษร เช่น ตวัภาษาญ่ีปุ่น  ตวัอกัษรจีน ตวัอกัษรภาษาองักฤษ ตวัเลข ตวัอกัษรสัญลกัษณ์

พิเศษต่างๆ จะแสดงดว้ยตวัเลขฐาน 2 หรือ 0 กบั 1 ตามโครงสร้างสัญลกัษณ์ท่ีแน่นอนอย่างหน่ึง ซ่ึงเรียกว่า รหัส 

โดยรหสัท่ีสาํคญัๆ และใชก้นับ่อยๆ มีอยู ่3 ประเภท ไดแ้ก่  

(1) รหสั EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal  Interchange Code) (2) รหสั ASCII (American 

Standard Code for Information Interchange) (3) รหสั JIS (Japanese Industrial Standard Code) 
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  1.  รหสั EBCDIC: คอมพิวเตอร์มาตรฐานในปัจจุบนั จะแสดงค่า 1 ตวัอกัษรดว้ย   1 ไบต ์ (8 บิต) 

การแสดงค่าดว้ยวิธีน้ีกคื็อ รหสั EBCDIC โดยเป็นการขยายรหสั BCD (Binary Coded Decimal) ซ่ึงเดิมใช ้4 บิตใน

การแสดงตวัเลข 10 ตวั คือ 0-9 วิธีน้ี 1 ไบตจ์ะแสดงตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัได ้28 (= 256) แบบ 

  2.  รหสั ASCII และ JIS: รหสั ASCII เป็นโครงสร้างรหสั 7 บิต รหสั JIS เป็นการนาํรหสั ASCII มา

ขยายใหเ้ป็น 8 บิต และเพ่ิมตวัอกัษรคาตาคานะลงไป 

  3.  รหัสตวัอกัษรจีน: การแสดงตวัอกัษรจีนมีรหัสตวัอกัษรจีน (รหัส JIS เก่า) ซ่ึงกาํหนดไวเ้ป็น

มาตรฐาน JIS ในปี  พ.ศ. 2521 รหัส JIS ใหม่ท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้สามารถแสดงตวัอกัษรจีนได ้6355 ตวั และ

ตวัอกัษรสัญลกัษณ์พิเศษ ตวัเลข ตวัอกัษรลาติน ตวัอกัษรฮิรากานะ ตวัอกัษรคาตาคานะ ตวัอกัษรกรีก ตวัอกัษร

รัสเซียไดอี้กรวม 524 ตวั การแสดงรหสัตวัอกัษรจีนภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จะแสดง 1 ตวัอกัษรดว้ย 2 ไบต ์หรือ 

16 บิต ดงันั้น จึงสามารถแสดงตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัได ้216 (= 65536)  แบบ ตวัอกัษรจีนแบ่งเป็นตวัอกัษรจีน

ประเภทท่ี 1 จาํนวน 2965 ตวั และตวัอกัษรจีนประเภทท่ี 2 จาํนวน 3390 ตวั 

(2) วงจรตรรกยะ 

 วงจรท่ีทาํหนา้ท่ีคาํนวณหรือควบคุมตรรกกะ เรียกว่า วงจรตรรกยะ ในวงจรตรรกยะจะแสดงขอ้มูลต่างๆ 

ดว้ยสญัญาณ  ไบนารี ไดแ้ก่ 1 (จริง) และ 0 (เทจ็) สญัญาณไบนารีสามารถแสดงเป็น     แรงดนัไฟฟ้าได ้2 วิธี ไดแ้ก่ 

ใชส้ถานะแรงดนัสูง (H) แสดงค่า 1 และแรงดนัตํ่า (L) แสดงค่า 0 เรียกวา่ active high และใช ้H แทน 0 และ L แทน 

1 เรียกวา่ active low ส่วนประกอบพ้ืนฐานของวงจรตรรกยะ  มี  3 ชนิดดงัต่อไปน้ี 

  1.  วงจร AND (logical AND) 

  2.  วงจร OR (logical OR) 

  3.  วงจร NOT (นิเสธ) 

   เม่ือนาํส่วนประกอบเหล่าน้ีมาใช้ร่วมกนั เราจะสามารถสร้างวงจรต่างๆ ไดม้ากมาย เช่น วงจรคาํนวณ 

หน่วยความจาํเป็นตน้    วงจรตรรกยะสามารถเขียนแทนไดด้ว้ยสญัลกัษณ์ทางตรรกยะ 
 

ตารางที่ 3.9  สมการตรรกยะและสัญลกัษณ์ทางตรรกยะ 

 Input Output 
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L H L H H H L 

H L L H H H L 

H H H H L L L 

สัญลกัษณ์ตรรกยะ      

สมการตรรกยะ BAC ⋅=  BAC +=  BA
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(3) ฟลิปฟลอป 

 วงจรน้ีมีสถานะท่ีมีเสถียรภาพ 2 สถานะ ไดแ้ก่ 1 และ 0 โดยวงจรจะมีสถานะใดสถานะหน่ึงข้ึนอยู่กบั

เง่ือนไขของสญัญาณ input จากภายนอก และจะคงสถานะนั้นไวจ้นกวา่จะมีสญัญาณ input อ่ืนเขา้มาใหม่ วงจรฟลิป

ฟลอปแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทตามการตอบสนองสญัญาณ input 

1.  RS ฟลิปฟลอป: หรือ Set-Reset flip-flop บางคร้ังก็เรียกว่า RS latch ประกอบดว้ย NAND เกต

จาํนวน 2 ตวั จุดอ่อนของ RS ฟลิปฟลอปคือ ไม่สามารถรับสญัญาณ input ทั้งเซทและรีเซทพร้อมกนัได ้

2.  JK ฟลิปฟลอป: สามารถรับสัญญาณ input ทั้งเซทและรีเซทพร้อมกนัได้ ซ่ึงสัญญาณ input 

ลกัษณะน้ี RS ฟลิปฟลอปไม่สามารถรับได ้โดยเม่ือไดรั้บสญัญาณ input ดงักล่าว สัญญาณ output จะเปล่ียนสถานะ

จากท่ีเป็นอยูเ่ดิมรูปท่ี 3.15 และ 3.16แสดงสญัลกัษณ์และการทาํงานของ RS-FF และ JK-FF 

 

       

  
 

รูปที่ 3.16   RS ฟลปิฟลอป 

 

                                              
รูปที่ 3.17  JK ฟลปิฟลอป 

สญัลกัษณ์และการทาํงานของ RS-FF 

RS-FF 

สญัลกัษณ์ของ RS-FF 

input 

output 

สญัลกัษณ์และการทาํงานของ JK-FF 

(a) การทาํงานเป็น T-FF 

(b) การทาํงานเป็น RS-FF 
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  3.4.1.2  หลกัการของคอมพวิเตอร์ 

  (1)  โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ 

 คอมพิวเตอร์ประกอบดว้ยหน่วย input หน่วย output หน่วยควบคุม หน่วยคาํนวณ และหน่วยความจาํ     

(รูปท่ี 3.18)     หน่วยควบคุมและหน่วยคาํนวณรวมกนัเรียกว่า หน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing 

Unit) หน่วยความจาํยงัประกอบดว้ยหน่วยความจาํหลกัและหน่วยความจาํภายนอก    โดยหน่วย input หน่วย output 

และหน่วยความจาํภายนอก บางคร้ังเรียกวา่ peripheral คอมพิวเตอร์ท่ีใชก้นัส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเป็นแบบเก็บบนัทึก

โปรแกรมไวล่้วงหน้า (stored program) แลว้อ่านโปรแกรมและ   ข้อมูลท่ีบันทึกไวใ้นหน่วยความจาํออกมา

ประมวลผลตามลาํดบั 

  การประเมินสมรรถนะของหน่วยความจาํจะดูท่ี access time และความจุ โดย access time มีหน่วยเป็น μs, 

ns, ps และ  ความจุมีหน่วยเป็นตวัอกัษร (character) ไบต ์หรือเวิร์ด และมี prefix เป็น    กิโล (K) เมกะ (M) กิกะ (G) 

ซ่ึง 1 K จะเท่ากบั 1024 (ตามเลขฐานสอง 210) และ MIPS เป็นหน่วยวดัความเร็วในการปฏิบติัตามคาํสั่ง 1 ลา้นคร้ัง

ใน 1 วินาที 

  (2)  วิธีเพ่ิมความเร็วของหน่วยความจาํหลกั 

 วิธีเพ่ิมความเร็วในการประมวลผลของหน่วยความจําหลักของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย (1) การ 

interleave และ (2) ใช ้cache memory (วิธีใช ้buffer ความเร็วสูง) โดย cache memory เป็นหน่วยความจาํความเร็วสูง 

(buffer memory) ท่ีติดตั้งอยู่ระหว่าง CPU กับหน่วยความจาํหลกั ทาํหน้าท่ีอ่านข้อมูลบางส่วนล่วงหน้าจาก

หน่วยความจาํหลกั 

 

 

 
 

รูปที่ 3.18 โครงสร้างของคอมพวิเตอร์ 

 

หน่วยความจาํ 

16 บิต 

รีจิสเตอร์ 
หน่วยความจาํ 

แอดเดรส 65535 
แอดเดรส 65534 

แอดเดรส 2 
แอดเดรส 1 
แอดเดรส 0 
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วงจรคาํนวณ 
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purpose 
register 

รีจิสเตอร์คาํสั่ง 

คาํสั่ง แอดเดรส 

program 
counter 

decoder decoder 

address register 

หน่วยคาํนวณ หน่วยควบคุม 
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 (3)  หน่วยควบคุม 

       หน่วยควบคุมมีหนา้ท่ีควบคุม 3 อยา่งดงัต่อไปน้ี 

1.  ควบคุมโปรแกรม: อ่านโปรแกรมและขอ้มลูท่ีบนัทึกไวใ้นหน่วยความจาํหลกั       ถอดรหสัความหมาย

ของคาํสัง่ และทาํการประมวลผลต่างๆ 

2.  ควบคุม I/O: สั่งการว่าจะบนัทึกขอ้มูลท่ีหน่วย I/O และหน่วยความจาํอย่างไร        หรือแสดงผลการ

คาํนวณท่ีหน่วย output 

3.  ควบคุมการคาํนวณ: ทาํการคาํนวณทางตรรกยะหรือบวกลบคูณหารขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นหน่วยความจาํ 

ตามคาํสัง่ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

  (4)  หน่วยคาํนวณ 

 หน่วยคาํนวณประกอบดว้ย accumulator (ตวัเก็บผลลพัธ์) general purpose register และวงจรคาํนวณต่างๆ 

เช่น การคาํนวณทางตรรกยะ การบวกลบคูณหาร การเปรียบเทียบ เป็นตน้ ในการคาํนวณคอมพิวเตอร์จะนาํค่าใน 

accumulator มาคาํนวณร่วมกับตวัเลขอ่ืนๆ แลว้นาํผลลพัธ์เก็บไวใ้น accumulator แทนท่ีค่าเดิม จาํนวนบิตของ 

accumulator จะเป็นตวักาํหนดวา่คอมพิวเตอร์นั้นเป็นคอมพิวเตอร์ก่ีบิต 

  (5)  หน่วยความจาํภายนอก 

 หน่วยความจาํภายนอกไม่ไดมี้หนา้ท่ีเพียงเสริมความจุใหห้น่วยความจาํหลกัเท่านั้น แต่ยงัมีบทบาทในการ

สนบัสนุน file system ขนาดใหญ่อีกดว้ย ดงันั้น หน่วยความจาํภายนอกจึงตอ้งมีความจุสูงแมว้่าจะมี access time 

นานข้ึนบา้ง ตารางท่ี 3.10 จะเปรียบเทียบคร่าวๆ ระหว่างหน่วยความจาํต่างๆ หน่วยความจาํท่ีสอดคลอ้งกบัเง่ือน

ดงักล่าวและนิยมใชก้นั ไดแ้ก่ หน่วยความจาํแม่เหลก็ และหน่วยความจาํประเภท photo-magnetic 
 

ตารางที่ 3.10   เปรียบเทียบหน่วยความจําหลกัและหน่วยความจาํภายนอก 

 หน่วยความจําหลกั หน่วยความจําภายนอก 

ตวักลางบนัทึกขอ้มลู หน่วยความจาํสารก่ึงตวันาํ จานแม่เหลก็ 

หน่วยการเขา้ถึงขอ้มลู เวร์ิด (4 ไบตห์รือ 8 ไบต)์ sector (512 ไบต ์หรือ 1 K ไบต)์ 

access time. หลาย nsec หลาย msec 

ความจุ หลายสิบ MB (เมกะไบต)์ GB – หลายสิบ GB (กิกะไบต)์ 
  

 จานแม่เหลก็ ฟลอปป้ีดิสก ์สตรีมเมอร์ เป็นหน่วยความจาํแม่เหลก็ซ่ึงสามารถบนัทึกขอ้มูลซํ้ าได ้ในขณะท่ี 

CD-ROM และ LD (Laser Disk) เป็นตวักลางบนัทึกขอ้มูลประเภท photo-magnetic ซ่ึงใชล้าํแสง (เลเซอร์) ส่อง

กระทบผิวจาน แลว้ใชทิ้ศทางการสะทอ้นแสงแยกแยะว่าขอ้มูลมีค่า 0 หรือ 1 ตวักลางแบบน้ีมีทั้งท่ีบนัทึกซํ้ าไดแ้ละ

บนัทึกซํ้าไม่ได ้

 รูปท่ีแบบการบนัทึกขอ้มูล: จานแม่เหลก็จะมีหวัอ่านแม่เหลก็อยู่เหนือแผ่นจาน หน่วยในการบนัทึกขอ้มูล

ตามเส้นรอบวงของแผ่นจานหน่ึงรอบ เรียกว่า 1 track ใน 1 track จะบนัทึกขอ้มูลแบบ bit serial (รูปท่ี 3.19) โดย 

track หน่ึงๆ จะแบ่งออกเป็นหลาย sector และการอ่านและบนัทึกขอ้มูล 1 คร้ังจะตอ้งทาํทีละ sector ระหว่างแต่ละ 

sector จะกั้นดว้ย gap และเม่ือหวัอ่านเคล่ือนท่ีไปตามแนวรัศมี จะสามารถเลือก track ในการบนัทึกขอ้มลูได ้
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 รูปที่ 3.19 track และ sector ของจานแม่เหลก็ 

 

  (6)  หน่วย I/O 

 หน่วย I/O เป็นอุปกรณ์รับส่งและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างในระบบคอมพิวเตอร์กบั     ภายนอก เป็น

อุปกรณ์ interface ระหว่างคอมพิวเตอร์และผูใ้ช ้หน่วยความจาํภายนอก เช่น เคร่ืองอ่านจานแม่เหลก็ ฯลฯ เม่ือมอง

จากหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์แลว้กเ็ป็นหน่วย I/O ประเภทหน่ึง  

 หน่วย input และหน่วย output ชนิดต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี               

 

                                        

อุปกรณ์ input

อุปกรณ์ output

แป้นพิมพ์

เครื่องอ่าน

เครื่องป้อนข้อมูลตัวอักษร

เครื่องอ่านเทปกระดาษ

เครื่องอ่านการ์ด

OCR (Optical Character Reader)

OMR (Optical Mark Reader)

MICR (Magnatic Ink Character Reader)

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องป้อนข้อมูลรูปร่าง

เครื่องป้อนข้อมูลภาพ

เครื่องป้อนตำแหน่ง

สแกนเนอร์

กล้องดิจิตัล

digitizer

light pen

เม้าส์

เครื่องป้อนข้อมูลรูปร่าง

เครื่องเจาะรู เครื่องเจาะเทปกระดาษ

เครื่องเจาะการ์ด

เครื่องพิมพ์

เครื่องแสดงผล

serial printer

line printer

laser printer

พล็อตเตอร์

เครื่อง output เสียง

character display

graphics display

 

gap gap 

ID field data field 
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index hole 

pre-amble 
post-amble 
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(b) track (a) sector 
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  3.4.1.3  ฐานข้อมูล 

 ฐานขอ้มลูอาจเปรียบไดเ้หมือนกบัเป็นหอสมุดผนวกกบัหนา้ท่ีเฉพาะทาง เช่น สถิติรวมยอด 

  ระบบจดัการไฟล์ 

 ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองเมนเฟรม เวิร์กสเตชั่นหรือ PC ก็ตาม จะควบคุม 

application data ดว้ยระบบจดัการฐานขอ้มูล (DBMS: Database Management System)  อย่างไรก็ตาม เม่ือเร่ิมมีการ

นาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นอดีตนั้น จะใชร้ะบบจดัการไฟล ์

 ไฟล์ เป็นการ abstraction ท่ีทาํให้สามารถเขา้ถึงโปรแกรม ขอ้มูล สารบญัรายช่ือไฟล์ และอุปกรณ์ I/O 

ต่างๆ ไดด้ว้ยวิธีการเดียวกนั โดยมีช่ือเรียกวา่ program file, data file, directory และ special file ตามลาํดบั 

 โปรแกรมจดัการไฟลมี์บทบาทท่ีสาํคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) จดัสรรพ้ืนท่ีหน่วยความจาํสนบัสนุนสาํหรับ

ไฟลเ์หล่าน้ี   เพ่ือจดัเกบ็ไฟลใ์หเ้ป็นระบบ (2) ทาํใหส้ามารถอา้งอิงถึงไฟลท่ี์กาํหนดไดร้ะหว่างท่ีโปรแกรมประยุกต์

กาํลงัทาํงาน 

 1.   File Allocation Table (FAT): เป็นตารางท่ีท่ีแสดงสถานะการใช้งานของ cluster  

บนฮาร์ดดิสกห์รือฟลอ็ปป้ีดิสก ์

 2.  directory: เป็นตารางท่ีรายการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างรายช่ือไฟลท่ี์บนัทึกอยู่ในระบบไฟลห์น่ึงๆ 

กบัตาํแหน่งท่ีบนัทึกไฟลน์ั้นไว ้

  (1)  หลกัการของฐานขอ้มลู 

  เพ่ือมีการนาํระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาใชง้านและมีการพฒันามากข้ึน เราพบปัญหาของระบบจดัการไฟล์

ดงัต่อไปน้ี 

 1.  ขอ้มลูกระจดักระจายอยูใ่นแต่ละไฟล ์การประมวลผลขอ้มลูขา้มไฟลมี์ความไม่สะดวก 

 2.  มีการบนัทึกขอ้มลูเดียวกนัซํ้าซอ้นอยูใ่นไฟลห์ลายไฟล ์

 3.  เม่ือเปล่ียนโครงสร้างของไฟลจ์ะตอ้งแกไ้ขโปรแกรมประยกุตใ์หร้องรับโครงสร้างใหม่ 

 4.  ไฟลไ์ม่มี compatibility 

 5.  เม่ือเร่ิมพฒันากิจการประเภทใหม่ จะมีการจดัทาํ master file ข้ึนมาใหม่ ทาํให้ master file มีจาํนวน

เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

 6.  การควบคุมขอ้มลูและโปรแกรมมีความไม่สะดวก ไม่สามารถควบคุมแบบรวมศูนย ์

    หลกัการของฐานขอ้มูลจึงเร่ิมมีการนาํมาใช ้ในฐานะท่ีเป็นกลวิธีในการเอาชนะปัญหาขา้งตน้ของระบบ

จดัการไฟล ์ปัจจุบนัมีการนาํระบบฐานขอ้มูลมาใชอ้ย่างแพร่หลาย ระบบฐานขอ้มูลทาํให้เราสามารถนาํขอ้มูลท่ี

จาํเป็นจากปริมาณข้อมูลท่ีมีอยู่มหาศาล ออกมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีการเรียบเรียง record ให้มี

โครงสร้างเหมือนกนั และสามารถควบคุมแบบรวมศูนยไ์ด ้

 ตารางท่ี 3.11 แสดงวตัถุประสงคข์องฐานขอ้มูล ระบบจดัการฐานขอ้มูลจะเป็นระบบท่ีทาํหนา้ท่ีกาํหนด 

ประมวลผล และควบคุมขอ้มลูและโปรแกรมประยกุตท่ี์ตอ้งใชง้านขอ้มลูเหล่าน้ีเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
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ตารางที่ 3.11 วตัถุประสงค์ของฐานข้อมูล 

กาํจดัความซํ้าซอ้นของขอ้มลู ขอ้มลูหน่ึงๆ โดยทัว่ไปจะเก็บไวเ้พียง 1 แห่งเท่านั้น 

ทาํใหข้อ้มลูมีความสอดคลอ้งกนั ทาํใหข้อ้มลูมีความสอดคลอ้งกนัดว้ยการกาํจดัความซํ้าซอ้น 

ความเป็นอิสระของขอ้มลู แยกขอ้มลูใหเ้ป็นอิสระจากโปรแกรม โปรแกรมหลายตวัสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนั

ได ้

รักษาความปลอดภยัของขอ้มลู รักษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ยการควบคุม access right และควบคุมความลบั 

ทาํใหเ้กิด maintainability ของขอ้มลู ทาํใหเ้กิด maintainability ดว้ยการเตรียม database restoration function 

 

 (2)  คุณสมบติัของ relational database 

  การเกบ็ขอ้มูลหวัขอ้ต่างๆ หลายประเภทไวใ้นฐานขอ้มลูนั้น เราจาํเป็นตอ้งเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ขอ้มลูหลายๆ หวัขอ้นั้นอยา่งมีตรรกยะตามแบบจาํลองของ process วิธีการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มลู

หวัขอ้ต่างๆ น้ีเรียกวา่ แบบจาํลองฐานขอ้มลู (database model) โดยแบบจาํลองฐานขอ้มูลท่ีสาํคญัมีอยู ่ 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ hierarchic model, network model และ relational model (รูปท่ี 3.20) 

 

 
 

รูปที่ 3.20 แบบจําลองฐานข้อมูล 

 

 ในแบบจาํลองฐานขอ้มูลทั้ง 3 ประเภทน้ี relational model เป็นแบบจาํลองท่ีนาํความสัมพนัธ์ระหว่าง

ขอ้มลูหวัขอ้ต่างๆ มาสร้างเป็นตารางท่ี ทาํใหเ้ขา้ใจง่ายและใชง้านสะดวกท่ีสุด เม่ือนาํขอ้มลูมาสร้างเป็นตารางท่ีแลว้ 

กลุ่มของขอ้มลูท่ีสามารถแสดงไดด้ว้ยตารางท่ีหน่ึงๆ เรียกว่า relation โดยฐานขอ้มูลจะประกอบดว้ย relation หลาย

ตวั คุณสมบติัของ relational database มีดงัต่อไปน้ี 

 1.  ใชต้ารางท่ีง่ายๆ ในการแสดงขอ้มลู ทาํใหเ้ขา้ใจง่าย 

 2.  พ้ืนฐานทางดา้นทฤษฎีมีความสมบูรณ์มาก ทาํใหส้ามารถเขียนโปรแกรมประมวลผลตารางท่ีไดง่้าย 

 3.  ภาษาและ OS ท่ีใชใ้นการควบคุมฐานขอ้มลูมีประสิทธิภาพสูง ทาํงานไดดี้ 

 4.  ทาํใหข้อ้มลูมีความเป็นอิสระไดง่้าย 

 5.  สามารถเปล่ียนแปลงระบบไดง่้าย 

 ระบบฐานขอ้มูลประกอบดว้ยฐานขอ้มูล โปรแกรมประยุกต์ และระบบควบคุมฐานขอ้มูล ดงัท่ีแสดง       

ในรูปท่ี 3.21 

 

 

ตารางท่ี 
ตารางท่ี 

ตารางท่ี 

แบบจาํลองแสดงความสมัพนัธ์แบบแม่-ลูกระหว่างขอ้มูล 

(a) hierarchic model 

แบบจาํลองแสดงความสมัพนัธ์ dependency ระหว่างขอ้มูล 

(b) network model 

แบบจาํลองแสดงความสมัพนัธ์ ระหว่างขอ้มูลดว้ยตารางท่ี 

(c) relational model 
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  (3)  สถาปัตยกรรมฐานขอ้มลู 

 สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี ฐานขอ้มูลแบบ host center ฐานขอ้มูลแบบ 

client/server และฐานขอ้มลูแบบ distributed system 

(ก)  ฐานขอ้มลูแบบ host based 

 เป็นรูปท่ีแบบท่ีใชก้นัเป็นหลกัแต่เดิมในระบบ transaction system ส่วนใหญ่ ระบบ online system ขนาด

ใหญ่ส่วนมากจะใชฐ้านขอ้มูลแบบน้ี (รูปท่ี 3.21) โดยทั้ง DBMS และโปรแกรมประยุกต ์    ทุกชนิดจะอยู่บน host 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองเมนเฟรมท่ีมีความสามารถสูง ท่ีเทอร์มินัลของผูใ้ช้จะเป็นเพียงการป้อนและแสดงข้อมูลเท่านั้น 

(transaction เป็นหน่วยของการประมวลผลทางตรรกยะหน่ึงคร้ังในการประมวลผล online) 

 

 

 
รูปที่ 3.21 โครงสร้างของระบบฐานข้อมูล 

 

 
  

รูปที่  3.22 ฐานข้อมูลแบบ host based 

 

 

 

external schema 
(วิธีมองขอ้มูลของผูใ้ช)้ 

concept schema 
(วิธีมองขอ้มูลจริง) 

internal schema 
(วิธีมองขอ้มูลของคอมพิวเตอร์) 

ผูใ้ช ้หรือโปรแกรมประยกุต ์
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(ข)  ฐานขอ้มลูแบบ client-server 

  ฐานขอ้มูลจะเก็บอยู่บน data server ซ่ึงเป็นเคร่ืองเวิร์กสเตชัน่ หรือ PC และทาํหนา้ท่ีตอบสนอง request 

ในการจดัการฐานขอ้มูลจาก client ทุกตวั โปรแกรมประยุกต์จะ run อยู่บน client แต่ละตวั เม่ือโปรแกรมประยุกต์

ส่ง request ให้ server แลว้ผลลพัธ์ของการประมวลผลจะถูกส่งกลบัไปท่ี client   กล่าวคือโปรแกรมประยุกต์และ 

DBMS อยูค่นละแห่งกนันัน่เอง 

(ค)  ฐานขอ้มลูแบบ distributed 

 ฐานขอ้มูลจะกระจายอยู่ทางกายภาพบนระบบหลายๆ ระบบ และในแต่ละระบบจะมี distributed DBMS 

ติดตั้งอยู ่

                                   
             รูปที่ 3.23 ฐานข้อมูลแบบ client-server 

 

 รวมทั้งมีโปรแกรมประยุกต์ติดตั้งอยู่บนแต่ละระบบดว้ย เม่ือมี request การประมวลผลฐานขอ้มูลเกิดข้ึน 

DBMS จะทาํหนา้ท่ีตดัสินวา่ขอ้มลูนั้นเกบ็อยูท่ี่ใด และส่ง request ใหร้ะบบอ่ืนต่อไป 

  (4)  การส่งขอ้มลู 

(ก)  รูปท่ีแบบการประมวลผลในการประมวลผลขอ้มลู 

  รูปท่ีแบบการใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผล แปลง หรือวิเคราะห์ขอ้มูล อาจแบ่งคร่าวๆ ไดด้งั

รูปท่ีท่ี 3.24 โดยคาํนึงถึงการรับ-ส่งขอ้มลูและเครือข่ายการส่ือสารดว้ย 

1.  online processing: หมายถึงการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยท่ีเคร่ืองเทอร์มินลัเช่ือมต่ออยู่กบัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

2.  offline processing: หมายถึงการประมวลผลโดยท่ีเคร่ืองเทอร์มินลัไม่ได้เช่ือมต่ออยู่กับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ แต่ท่ีเคร่ืองเทอร์มินลัจะทาํการประมวลผลเบ้ืองตน้เท่านั้น และนาํขอ้มลูมาประมวลผลต่อไปดว้ยมือ 

3.  real-time processing: คือเคร่ืองเทอร์มินลัเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา และทาํการประมวลผล

ตามคาํสัง่ท่ีไดรั้บจากเคร่ืองเทอร์มินลัทนัที 

4.  batch processing: คือการเก็บรวมรวมคาํสั่งประมวลผลท่ีไดรั้บไวก่้อน แลว้ประมวลผลรวดเร็วเม่ือถึง

เวลาท่ีกาํหนด 
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รูปแบบการประมวลผล

ของระบบประมวลผลข้อมูล

online processing

batch processing

Real Time System(RTS)

Time Slice System(TSS)

remote batch processing

center batch processing

 ทําการประมวลผลที�มีรูปแบบแน่นอนทันทีที�ม◌ีrequestเกิดขึ�น

 โปรแกรมและไฟล์ต่างๆ จะกําหนดแล้วไว้ล่วงหน้า

 เวลาที�ใช้ในการประมวลผลแต่ละrequestค่อนข้างคงที� การออกแบบ traffic

 การประมวลผลที�มีรูปแบบไม่แน่นอน มีการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้

 จัดสรร time slice ให้แก่ request ในการประมวลผล

 ใช้คอมพิวเตอร์แบบ time sharing

 ทํางาน online ด้วการใช้คู่สายสื�อสาร center batch

 เป็นอิสระจากข้อกําจัด

 ทํางานต่อเนื�องรวดเดียวตามกําหนดการ

 ไม่ประกันเวลาตอบสนองต่อผู้ใช้

 ยอมเสียสละประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และควาามสะดวกของผู้ใช้

 ข้อจํากัดด้านมิติและเวลา

 

รูปที่ 3.24   รูปที่แบบการประมวลผลแบบต่างๆ 

 

(ข)  เครือข่ายส่ือสารขอ้มลู 

 เครือข่ายภายในอาคารเป็นเครือข่ายสาํหรับใชง้านภายในพ้ืนท่ีท่ีจาํกดั เช่น ภายในบริษทั เป็นตน้ การต่อ

คอมพิวเตอร์และ peripheral ต่างๆ ภายในบริษทัดว้ย LAN มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชข้อ้มลูในบริษทัร่วมกนั ส่วน WAN 

(Wide Area Network) หมายถึงเครือข่ายท่ีไม่จาํกดัขอบเขตบริเวณ 

 

ตารางที่ 3.12    เครือข่ายส่ือสารข้อมูล 

ประเภทของ

เครือข่าย 

เครือข่าย 

เครือข่ายภายใน LAN (Local Area Network) 

เครือข่ายท่ีมี PBX (Private Brach eXchange) เป็นหลกั 

WAN เครือข่ายโทรศพัท ์

digital data switching network (circuit switching, 

packet switching) 

เครือข่าย private leased line 

ISDN, B-ISDN (frame relay, cell relay) 
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(ค)  ตวักลางส่งขอ้มลู 

 ตวัอย่างส่งขอ้มูลในระบบ LAN จะใช ้twist peer (สายคู่ตีเกลียว) สาย coaxial และสาย   ใยแกว้นาํแสง 

โดยสายใยแกว้นาํแสงจะมีราคาสูงกว่าสาย coaxial แต่มีขอ้ดีคือความจุในการส่งขอ้มูลสูงกว่า และทนสัญญาณ

รบกวนทางไฟฟ้าไดดี้กวา่ (ตารางท่ี 3.13) 

 

ตารางที ่3.13     ตวักลางส่งข้อมูลที่สําคัญ 

 

ตวักลางส่ง

ขอ้มลู 

ความเร็ว

สูงสุด 

ระยะทางในการ

ส่ือสาร 

ตน้ทุน คุณสมบติั 

สายคู่ตีเกลียว ~ 1 M bps ~ 1 km ตํ่า 
ราคาถกู 

ติดตั้งง่าย 

base band 

coaxial cable 
~ 50 M bps ~ 2.5 km กลาง 

มีความเช่ือถือได ้ความ

ยืดหยุน่ 

และความคุม้ทุนดีเยี่ยม 

เหมาะกบั bus structure 

board band 

coaxial cable 

~ 150 M 

bps 
~ 300 km กลาง 

optical fiber 

cable 
~ 10 G bps ~ 300 km สูง 

ส่งขอ้มลูความเร็วสูง 

ทนสญัญาณรบกวนดี 

 

(ง)  การส่งขอ้มลูแบบอนุกรมและแบบขนาน 

การส่งขอ้มูลจะใชส้ายส่ง 1 เส้น ส่งขอ้มูลทีละ 1 บิตตามลาํดบั (รูปท่ีท่ี 3.25) หากจะส่งขอ้มูลตวัอกัษร 1 

ตวั โดยทัว่ไปจะตอ้งส่งขอ้มลู 8 บิต ทางผูรั้บจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลทุกบิตก่อนจึงสามารถระบุตวัอกัษร 1 ตวันั้นได ้วิธี

น้ีเรียกว่าการส่งขอ้มูลแบบอนุกรม กรณีท่ีจะส่งตวัอกัษรหลายๆ ตวัอย่างต่อเน่ือง      เราจะส่งขอ้มูลคัน่เพ่ือระบุว่า

ขอ้มลูหลายๆ บิตเหล่าน้ีตรงไหนท่ีเป็นจุดคัน่ระหวา่งตวัอกัษร (synchronization) 

 ส่วนการส่งขอ้มูลแบบขนานจะใชส้ายส่ง (channel) สายเส้นส่งขอ้มูลไปพร้อมๆ กนั โดยส่งขอ้มูลบิตใน

แต่ละ channel อยา่งต่อเน่ืองไปในเวลาเดียวกนั 

 

 

 
 

รูปที่ 3.25   การส่งข้อมูลแบบอนุกรม 

 

การส่งขอ้มูลแบบอนุกรม 

 

ผูส่้ง ผูรั้บ 

สญัญาณท่ีส่งไป 
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(จ)  transmission control procedure 

 การ control หรือ procedure เก่ียวกบัการส่ือสารขอ้มูลเพ่ือให้ส่ือสารขอ้มูลระหว่าง 2 จุด เช่น ระหว่าง

เคร่ืองเทอร์มินลัหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆ ใหไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง เรียกวา่ transmission control และ procedure ชุดหน่ึงท่ีใช้

ในการควบคุมการส่งขอ้มลูจริงๆ จะเรียกวา่ transmission control procedure 

 

 
รูปที่ 3.26 การควบคุมการส่งข้อมูลและขั้นตอนต่างๆ 

 

3.5   การควบคุมภาวะการใช้ไฟฟ้า (Demand control)   

  ค่าไฟฟ้าเป็นตวัแปรหน่ึง ท่ีเป็นตวักาํหนดตน้ทุนสินคา้ จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้ความสนใจในการลด

ค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีสามารถจะทาํได ้ดงันั้น Demand Control จึงเป็นอุปกรณ์สาํหรับในการควบคุมการใชไ้ฟฟ้าใหมี้

ประสิทธิภาพซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนการผลิต ดว้ยเคร่ืองมือเทคโนโลยีสูงแสดงค่ากาํลงัไฟฟ้าแบบตวัเลข ( Digital ) มี

ระบบสาํหรับป้องกนัปัญหาของระบบไฟ เช่น ไฟเกิน, Surge, Spike ไดม้ากถึง 5.5 KV  Demand Control สามารถ

ใชง้านไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 

    1. ตรวจวดัค่ากาํลงัไฟฟ้า ( Monitor ) สามารถตรวจวดัค่ากาํลงัไฟฟ้าไดห้ลายค่าในเคร่ืองวดัตวัเดียวกนั 

  2. บนัทึกและวิเคราะห์การใชไ้ฟฟ้า ( Data Record & Analysis ) สามารถตรวจเช็คค่ากาํลงัไฟฟ้าผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมท่ีสมบูรณ์แบบทาํงานบน MS WINDOW  

  3. ควบคุมการใชไ้ฟ ( Demand Control ) สามารถคุมค่าความตอ้งการการใชก้าํลงัไฟฟ้าสูงสุด  ( Peak 

Demand Control )  

 

  การทํางานของเคร่ืองมอืควบคุมการใช้ไฟฟ้า 

  เคร่ืองมือควบคุมการใชไ้ฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพได ้จะตอ้งเร่ิมตน้จากระดบับริหารก่อน ว่ามีวตัถุประสงค ์

หรือมีความแน่วแน่เพียงใดท่ีจะดาํเนินการ และจะตอ้งให้การสนบัสนุนทั้งกาํลงัคนและเคร่ืองมือควบคุม มีการ

ดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  

  1. ดาํเนินการตรวจวดั วิเคราะห์การใชไ้ฟฟ้า รายงานผลทั้งกราฟและตวัเลข เพ่ือสาํรวจประสิทธิภาพการ

ใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนั เช่น ไฟตก ไฟเกิน แชกระแสไฟไม่สมดุล ในระบบไฟ 3 เฟส ค่าตวั

ประกอบกาํลงั ( P.F.) ตํ่า การใชค่้าความตอ้งการ การใชก้าํลงัไฟสูงสุด ( Maximum Demand ) ไม่เหมาะสม หรือ % 

ความเพ้ียนเชิงฮาร์โมนิกส์ ( %Harmonics Distortion ) มากเกิน เป็นตน้ 

transmission 
control procedure 

synchronization 
control 

error control 

circuit control 

basic procedure 

HDLC procedure 

no procedure 

ฯลฯ 

 

procedure ต่างๆ transmission 
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รูปที่ 3.27 แสดงการควบคุมภาวะการใช้ไฟฟ้า 

 

  2. ดาํเนินการปรับปรุงการใชไ้ฟฟ้าในส่วนท่ีบกพร่อง ดว้ยการใชโ้ปรแกรมท่ีสมบูรณ์จากระบบเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ช่วย ทาํใหก้ารปรับปรุงมีความสะดวก ง่ายและเท่ียงตรง 

  3. ดาํเนินการควบคุมการใชไ้ฟฟ้า โดยกาํหนดจุดควบคุมความตอ้งการการใชก้าํลงัไฟฟ้าสูงสุด      (Peak 

demand) ด้วยรีเลย์ (Relays) จากเคร่ืองควบคุมการใช้ไฟฟ้าเฉล่ีย ค่าไฟฟ้าจะลดลงประมาณ 10-20% 

  ปกติในหน่วยงานทัว่ไปจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามากมาย ทั้งท่ีจาํเป็นมากและจาํเป็นนอ้ย แลว้แต่ประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรม แต่พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าเป็นส่ิงแจง้บอกว่าอุปกรณ์ใดสมควรท่ีจะใหไ้ดรั้บการควบคุมการใชไ้ฟฟ้า 

ดว้ยการแบ่งโหลดออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

  3.1 อุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) ท่ีสาํคญัมาก ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีสาํคญัมาก กาํหนดใหย้กเวน้การควบคุม โดย

ไม่ตอ้งใหมี้การตดัหรือต่อไฟ ดว้ยเคร่ืองมือควบคุม 

  3.2 อุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) ท่ีสาํคญันอ้ยลงมา ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถตดักระแสไฟไดใ้นบางขณะให้

ไดรั้บการควบคุมค่าความตอ้งการการใชก้าํลงัไฟฟ้าสูงสุด ( Maximum Demand Control ) ดว้ยรีเลย ์(Relays) จาก

เคร่ืองควบคุมการใชไ้ฟฟ้าซ่ึงมี 4 รีเลย ์จึงสามารถแบ่งโหลดเป็น 4 กลุ่ม ตามลาํดบัความสาํคญัจากนอ้ยไปมาก 

กาํหนดควบคุมดว้ยการจาํกดัค่าความตอ้งการการใชก้าํลงัไฟฟ้าสะสมสูงสุด อุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) จะถูกควบคุมให้

หยดุการใชง้านโดยอตัโนมติัชัว่ขณะ ภายในเวลาสั้นๆ ระหวา่ง 5-10 นาที 

  3.2.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีสามารถตดักระแสไฟไดใ้นบางขณะได ้เช่น 

  1. มอเตอร์ไฟฟ้า ( Motor ) 

  2. เคร่ืองปรับอากาศ ( Air Condition ) 

  3. ป๊ัมนํ้า ( Water Pump ) 

  4. ระบบอดัอากาศ ( Air Compressor )  

  5. ระบบสร้างความร้อน ( Heater ) 
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  6. ระบบกาํจดันํ้าเสีย ( Waste Water Treatment ) 

  7. ระบบแสงสวา่ง ( Lighting ) และอ่ืนๆ 

  3.2.2 องคป์ระกอบท่ีมีผลต่ออตัราค่าไฟฟ้า 

  1. ค่าความตอ้งการการใชก้าํลงัไฟฟ้าสูงสุด ( Demand Charge/KW )  

  2. ค่าพลงังานไฟฟ้า ( Energy Charge/kWh ) 

  3. ค่าตวัประกอบกาํลงั ( P.F.) 

  4. ค่าปรับปรุงตน้ทุนการผลิต ( Ft ) 

  ความเหมาะสมทางเทคนิค Demand control  เป็นเคร่ืองมือควบคุมการใชไ้ฟฟ้ายุคใหม่ แสดงค่า

กาํลงัไฟฟ้าเป็นตวัเลข (Digital ) มากกวา่ 30 ค่า ในเคร่ืองวดัเดียวกนั ดว้ยความเท่ียงตรงสูง อ่านค่าไดส้ะดวกชดัเจน

ในระยะไกล บนัทึกขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ การติดตั้งสะดวกไม่ยุ่งยาก   ราคาคุม้กบัการลงทุน มี

ระยะเวลาคืนทุนภายใน 1-2 ปี ประหยดัค่าไฟ 10-20% 

 

3.6  ตวัอย่างและการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมและการส่งข้อมูลในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร   

       (Examples  of  applications  of  control  system and  data transmission  in   industry/buildings) 

  3.6.1  การส่งข้อมูลในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร   

         ประเภทของ  Network 

            3.6.1.1  MASTER-SLAVE 

              เป็นการส่ือสารท่ีมีตวัแม่  (Master)  กบัตวัลูก  (Slave)  โดยท่ี  Slave  อาจจะเป็น  PLC  หรือ  Remote 

I/O  และตวัลูกสามารถจะติดต่อกบัตวัแม่ไดเ้ท่านั้น  ไม่สามารถจะติดต่อกบัตวัลูกอ่ืนๆ ได ้ ตวัอย่าง  Protocal  

สาํหรับ  network  แบบน้ีเช่น  Modbus  ขอ้ดีคือตวัแม่สามารถดึงขอ้มลูจากตวัลกูไดเ้ร็ว 

 

                                                     

    

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.28 MASTER-SLAVE 
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  3.6.1.2  PEER  TO  PEER 

 เป็นการส่ือสารท่ี  PLC  ทุกตวัสามารถจะติดต่อกนัโดยตรง หรือตวัลูก  2  ตวัสามารถ    ติดต่อกนัเองได ้ 

โดยไม่ตอ้งผา่นตวัแม่  เช่น  network  ชนิด  Modbus  Plus  แต่ก็มีขอ้เสียท่ีการดึงขอ้มูลระหว่าง  PLC 2 ตวัตอ้งผ่าน  

Register  หรือตวัแปรทาํใหก้ารส่งขอ้มลูทาํไดช้า้ 

                        
รูปที่ 3.29 PEER  TO  PEER 

 

  3.6.1.3  CLIENT / SERVER 

 ลกัษณะการทาํงานจะคลา้ยกบั  Master-slave  Client  จะเรียกหรือขอขอ้มลูจาก  Server  ส่วน  Server  จะ

คอยตอบสนองการเรียกขอจาก  Client  แต่จะมีลกัษณ์ท่ีพิเศษกวา่คือ ในอุปกรณ์ตวัเดียวกนัสามารถเป็นไดท้ั้ง  

Client  และ  Server  ข้ึนอยูก่บัวา่อุปกรณ์ตวันั้นกาํลงัส่งหรือรับขอ้มลู  ส่วนมาก การส่ือสารแบบน้ีจะใชก้บัระบบ

คอมพิวเตอร์  ตวัอยา่งของ  network  ท่ีใชก้บั  PLC ไดแ้ก่  Unitelway 

 

 
                         

รูปที่ 3.30 CLIENT / SERVER 
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   3.6.1.4  CSMA/CD 

หรือเป็นการส่ือสารแบบ  ETHERNET  โดย  CSMA/CD  ยอ่มาจาก 

  CS   :  Carrier  Sense  ตวักลางในการส่งเร็ว 

MA  :  Multiple  Access  สามารถรับส่งขอ้มลูไดพ้ร้อม ๆ กนั 

  CD   :  Collision  Detection  ตรวจจบัการชนกนัของขอ้มลู  และป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลได ้

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.31  CSMA/CD 

 

Ethernet network  ถูกพัฒนาข้ึนมาจาก network  ทั้ ง   3  ข้อแรกซ่ึงสามารถทําความเร็วได้ถึง  

10/100Mbit/sec  อีกทั้ง ความยืดหยุ่นในการใชง้านยงัมีมากเพราะการติดตั้งและเช็คระบบค่อนขา้งคลา้ยกบังาน

คอมพิวเตอร์ทัว่ไป(ใชร้ะบบ  TCP/IP โดยการกาํหนดค่า IP Address ใหก้บัอุปกรณ์) ง่ายในการต่อสายเพราะใชส้าย

แบบเดียวกบัท่ีใชใ้นระบบ  LAN  ทั้งยงัสามารถทาํ  Web Server  ใหก้บั PLC เพ่ือใหช่้างซ่อมบาํรุงตรวจสอบความ

บกพร่องของระบบผ่าน  Internet  เพ่ิมความสะดวกและความยืดหยุ่นในงานซ่อมบาํรุงไดอ้ย่างมาก  หรือท่ีเรียกกนั

วา่  Transparent  Factory  หรือโรงงานท่ีโปร่งใสนัน่เอง  ตวัอยา่งของการส่ือสารแบบน้ี คือ Modbus  TCP/IP  

 

 
                                                       

รูปที่ 3.32  Modbus  TCP/IP 

Switch or Hub 

Premlum 
Quantum 
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Ethernet  สามารถติดต่ออุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ  (Variable  Speed  Drive)  หรืออินเวอร์เตอร์  (Inverter)  

โดยการติดตั้ง  Ethernet  Communication  Card  เขา้ไปดา้นในก็ทาํใหอิ้นเวอร์เตอร์น้ีสามารถติดต่อดว้ยระบบ  

Ethernet  ได ้ส่วนการเซทอพัระบบตอ้งกาํหนดตาํแหน่ง  IP  Address  ใหก้บัตวัอินเวอร์เตอร์ 

 

 
 

รูปที่ 3.33 Ethernet  สามารถติดต่ออุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ  Variable  Speed  Drive 

 

สรุป 

 ระบบควบคุมการจ่ายไฟอัตโนมัติเป็นการนําเทคโนโลยีด้าน  อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์และ

ระบบส่ือสารขอ้มูลเข้ามาผสมผสานกันเพ่ือช่วยอาํนวยการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าไปยงัผูใ้ช้ไฟให้เป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง  มีประสิทธิภาพและความปลอดภยัสูง  และเม่ือมีส่ิงผิดปกติอนัไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ เช่นรถยนตช์นเสา

ไฟฟ้า  ตน้ไมก่ิ้งไมห้กัพาดสายไฟฟ้า  ฟ้าผา่ลงสายไฟฟ้า  เป็นตน้  แลว้ส่งผลให ้ การจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยงัผูใ้ชไ้ฟ

หยุดชะงกั  เกิดไฟดบัเป็นบริเวณกวา้ง  ระบบดงักล่าวจะช่วยตดัสินใจในการแยกส่วนท่ีมีปัญหาออกไป   แลว้ทาํ

การจ่ายไฟใหส่้วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งอตัโนมติัดว้ยความรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่เกิน  2  นาที  เพ่ือลดบริเวณ

ท่ีเกิดไฟดบัให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ นอกจากน้ี     ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนจะถูกบนัทึกไว ้ และสภาพการ

จ่ายไฟปัจจุบนัตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะถูกรายงานให้เจา้หนา้ท่ีสั่งการท่ีอยู่ภายในห้องศูนยค์วบคุมการจ่ายไฟท่ี

การไฟฟ้า ผา่นทางจอภาพคอมพิวเตอร์  และแผน่แสดงสถานะของอุปกรณ์ต่าง  อยา่งอตัโนมติัเช่นเดียวกนั 

 

หลกัของระบบควบคุมการจ่ายไฟอตัโนมตัสิามารถจาํแนกได้เป็น  3  อย่างด้วยกนัคือ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเคร่ืองวัดไฟฟ้า  ระบบน้ีจะทาํการอ่านขอ้มูลเคร่ืองวดัไฟฟ้าต่าง ๆ  ได้แก่  ค่า

แรงดนัไฟฟ้าและค่ากระแสโหลด ของทุกวงจรท่ีจ่ายจากสถานีไฟฟ้าตน้ทาง  ขอ้มลูเหล่าน้ี จะถูกส่งไปแสดงผลและ

เกบ็บนัทึกท่ีศูนยค์วบคุมการจ่ายไฟ 

 การเฝ้ามองความผิดปกติของระบบไฟฟ้า  ระบบน้ีจะคอยเฝ้าตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าและกระแสโหลดท่ี

ตน้ทางท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟอยูต่ลอดเวลาว่าไม่สูงหรือตํ่าเกินไป และตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ป้องกนัตดัตอนท่ี
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ติดตั้งอยูใ่นระบบจาํหน่วยแรงสูงอยูต่ลอดเวลาถา้พบความผิดปกติจะส่งสัญญาณเตือนเจา้หนา้ท่ีสั่งการแกไ้ขก่อนท่ี

จะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์แลว้ส่งผลใหเ้กิดไฟดบั   

 การควบคุมอุปกรณ์ตัดตอน  ระบบน้ีจะช่วยให้เจา้หนา้ท่ีสั่งการปลด  หรือสับอุปกรณ์ตดัตอนจากแผง

ควบคุมภายในห้องศูนยค์วบคุมการจ่ายไฟ  นอกจากนั้นระบบน้ียงัมีฟังก์ชั่นการทาํงานอตัโนมติัในการท่ีจะแยก

ส่วนท่ีเกิดปัญหาออกไปจากระบบการจ่ายไฟ  ดว้ยการปิดเปิดวงจรอย่างอตัโนมติัของอุปกรณ์ตดัตอน ส่ิงผิดปกติ

หรือท่ีเรียกว่าฟอลตท่ี์อาจเกิดข้ึนในระบบจาํหน่ายแรงสูงสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะตามเวลาท่ีรบกวน

ระบบ คือ ฟอลตแ์บบชัว่คราว  และแบบถาวร 

พืน้ฐานของการประมวลผลข้อมูล   

 ในวงการอุตสาหกรรมมีขอ้มูลต่างๆ ท่ีจาํเป็นเกิดข้ึนมากมาย เช่น ขอ้มูลการจาํหน่าย สินคา้คงคลงั ขอ้มูล

ทางบัญชี ข้อมูลการผลิต ข้อมูลทางวิศวกรรม เป็นต้น ปัญหาสําคัญคือ เราจะใช้งานข้อมูลเหล่าน้ีอย่างมี

ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร ในการใชง้านขอ้มลู จะมีปัญหาอยู ่3 ประการดงัต่อไปน้ี 

1.  ปัญหาเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลู 

2.  ปัญหาเก่ียวกบัการส่งขอ้มลู 

3.  ปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมขอ้มลู 

  เหตุผลท่ีทําให้ระบบสารสนเทศท่ีสามารถแก้ปัญหาเหล่า น้ีได้ ได้รับการพัฒนาข้ึนมา ได้แก่ 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ กล่าวคือ การท่ีคอมพิวเตอร์สามารถคาํนวณไดด้ว้ย

ความเร็วสูง การท่ีหน่วยความจาํสามารถบนัทึกขอ้มลูไดจ้าํนวนมากข้ึน การท่ีอุปกรณ์มีขนาดเลก็และราคาตํ่าลง 

 

3.7  กจิกรรม  (Activity) 

1.  การควบคุมอตัโนมติัสามารถแบ่งออกเป็นตวัควบคุมประเภทต่างๆ ไดก่ี้ประเภท 

2.  จงอธิบายการควบคุมซีเควน้ซ์พอเขา้ใจ 

3.  จงอธิบายการทาํงานของ  PLC พอเขา้ใจ 

4.  จงอธิบายการส่งขอ้มลูในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร  ประเภทของ  Network ต่อไปน้ีพอเขา้ใจ 

1. MASTER-SLAVE 

2. PEER  TO  PEER 

3. CLIENT / SERVER 

4. CSMA/CD 

 

เฉลยกจิกรรม  

  1. การควบคุมอตัโนมติัสามารถแบ่งออกเป็นตวัควบคุมประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

-  sequential control: เป็นการควบคุมอตัโนมติัควบคู่กบัการควบคุม feedback ใชก้บัการเดินเคร่ือง-หยุด

เคร่ืองเคร่ืองจกัรและกระบวนการผลิตต่างๆ โดยอตัโนมติั เป็นการควบคุมตามลาํดบัหรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว้

ล่วงหนา้ และทาํงานไปตามลาํดบัขั้นตอน (กระบวนการ) ของการควบคุม 

 -  feedback control: เป็นการควบคุมโดยนาํปริมาณดา้น output (controlled variable) ป้อนกลบั (feedback) 

เขา้ไปท่ี reference input เปรียบเทียบทั้งสองค่าแลว้พยายามปรับแกไ้ขใหมี้ค่าเท่ากนั 
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  2.  เป็นการควบคุมลาํดบัการทาํงานของอุปกรณ์ในระบบใหท้าํงานตามเง่ือนไขการเร่ิมตน้และส้ินสุดของ

กระบวนการต่อเน่ืองเรียงลาํดบักนั  ในการควบคุมอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาณเปิดปิด (ON/OFF) ใหอุ้ปกรณ์ 

เช่น มอเตอร์  โซลินอยด์  ทาํงานหรือหยุดทาํงานเท่านั้น  ในการควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์นั้น  นอกจากจะ

พิจารณาเง่ือนไขในการทาํงานแลว้ยงัตอ้งพิจารณาถึงช่วงเวลาในการทาํงานดว้ย 

  3.  PLC  จะรับสญัญาณเขา้มาทางขั้วเขา้  และใหส้ญัญาณออกทางขั้วออก  การใหส้ญัญาณออกน้ีจะเป็นไป

ตามโปรแกรมท่ีเก็บไวใ้นเคร่ือง  PLC  การขบัอุปกรณ์ซ่ึงเป็นโหลดขนาดเล็ก  เช่น  โซลินอยดต์วัเลก็  หรือหลอด

แสดงนั้น PLC สามารถขบัโดยตรงจากขั้วออกได ้ แต่ถา้เป็นอุปกรณ์ท่ีเป็นโหลดขนาดใหญ่ใชไ้ฟมาก  เช่นมอเตอร์

สามเฟส หรือโซลินอยดต์วัใหญ่  จาํเป็นตอ้งต่อผ่านคอนแทคเตอร์  และรีเลยเ์พ่ือช่วยขยายกาํลงัขบั  คอนแทคเตอร์ 

รีเลยข์บั เบรคเกอร์ จะถกูติดตั้งอยูภ่ายในตูค้วบคุมเดียวกนักบัตวั PLC 

  4. การส่งขอ้มลูในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร    ประเภทของ  Network 

MASTER-SLAVE 

 เป็นการส่ือสารท่ีมีตวัแม่  (Master)  กบัตวัลูก  (Slave)  โดยท่ี  Slave  อาจจะเป็น  PLC  หรือ  Remote I/O  

และตวัลูกสามารถจะติดต่อกบัตวัแม่ไดเ้ท่านั้น  ไม่สามารถจะติดต่อกบัตวัลูกอ่ืนๆ ได ้ ตวัอย่าง  Protocal  สาํหรับ  

network  แบบน้ีเช่น  Modbus  ขอ้ดีคือตวัแม่สามารถดึงขอ้มลูจากตวัลกูไดเ้ร็ว 

PEER  TO  PEER 

 เป็นการส่ือสารท่ี  PLC  ทุกตวัสามารถจะติดต่อกนัโดยตรง หรือตวัลกู  2  ตวัสามารถติดต่อกนัเองได ้ โดย

ไม่ตอ้งผ่านตวัแม่  เช่น  network  ชนิด  Modbus  Plus  แต่ก็มีขอ้เสียท่ีการดึงขอ้มูลระหว่าง  PLC 2 ตวัตอ้งผ่าน  

Register  หรือตวัแปรทาํใหก้ารส่งขอ้มลูทาํไดช้า้ 

CLIENT / SERVER 

 ลกัษณะการทาํงานจะคลา้ยกบั  Master-slave  Client  จะเรียกหรือขอขอ้มูลจาก  Server  ส่วน  Server  จะ

คอยตอบสนองการเรียกขอจาก  Client  แต่จะมีลกัษณ์ท่ีพิเศษกว่า  คือ  ในอุปกรณ์ตวัเดียวกนัสามารถเป็นไดท้ั้ง  

Client  และ  Server  ข้ึนอยู่กบัว่าอุปกรณ์ตวันั้นกาํลงัส่ง  หรือรับขอ้มลู  ส่วนมากการส่ือสารแบบน้ีจะใชก้บัระบบ

คอมพิวเตอร์  ตวัอยา่งของ  network  ท่ีใชก้บั  PLC ไดแ้ก่  Unitelway 

CSMA/CD 

  หรือเป็นการส่ือสารแบบ  ETHERNET  Ethernet  network  ถกูพฒันาข้ึนมาจาก network  ทั้ง  3  ขอ้แรกซ่ึง

สามารถทาํความเร็วไดถึ้ง  10/100Mbit/sec  อีกทั้งความยืดหยุน่ในการใชง้านยงัมีมากเพราะการติดตั้งและเช็คระบบ

ค่อนขา้งคลา้ยกบังานคอมพิวเตอร์ทัว่ไป  (ใชร้ะบบ  TCP/IP  โดยการกาํหนดค่า IP  Address ใหก้บัอุปกรณ์)  ง่ายใน

การต่อสายเพราะใชส้ายแบบเดียวกบัท่ีใชใ้นระบบ  LAN  ทั้งยงัสามารถทาํ  Web Server  ใหก้บั PLC เพ่ือใหช่้าง

ซ่อมบาํรุงตรวจสอบความบกพร่องของระบบผา่น  Internet  เพ่ิมความสะดวกและความยืดหยุ่นในงานซ่อมบาํรุงได้

อยา่งมาก  หรือท่ีเรียกกนัวา่  Transparent  Factory  หรือโรงงานท่ีโปร่งใสนัน่เอง  ตวัอยา่งของการส่ือสารแบบน้ี คือ 

Modbus  TCP/IP  Ethernet  สามารถติดต่ออุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ  (Variable  Speed  Drive)  หรืออินเวอร์เตอร์  

(Inverter)  โดยการติดตั้ง  Ethernet  Communication  Card  เขา้ไปดา้นในก็ทาํใหอิ้นเวอร์เตอร์น้ีสามารถติดต่อดว้ย

ระบบ  Ethernet  ได ้ส่วนการเซทอพัระบบตอ้งกาํหนดตาํแหน่ง  IP  Address  ใหก้บัตวัอินเวอร์เตอร์ 
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บทที่ 1 

ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร 

(Power distribution system in factory/building) 

 

ความสําคัญของเนือ้หาวชิา (Overview) 

หลกัการท่ีสาํคญัของระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร  เร่ิมตั้งแต่การออกแบบใหเ้ป็นไป

ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ  โดยเลือกระบบการจ่ายและการควบคุมให้เหมาะสมกบัการใชง้าน  

รวมไปถึงความปลอดภยัในการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร  เน่ืองจากระบบไฟฟ้าท่ีใชมี้หลายระบบ  ซ่ึง

มีขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั ความเหมาะสมในการใชง้านแต่ละระบบก็แตกต่างกนั  นอกจากการออกแบบระบบ

การจ่ายไฟฟ้าท่ีดีแลว้การพิจารณาเลือกใชอุ้ปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าและวางแผนปรับเวลาการใชโ้หลดนั้นสามารถลด

การเกิดพลงังานสูญเสียในระบบไฟฟ้าได ้ สุดทา้ยการตรวจสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าอย่างถูกตอ้งและสมํ่าเสมอนั้น

จะทาํใหส้ามารถใชง้านระบบการจ่ายไฟฟ้าไดอ้ยา่งมัน่คงและปลอดภยั 

 

วตัถุประสงค์ (Objective) 

1. อธิบายหลกัการวางระบบการจ่ายไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร 

2. อธิบายวิธีการอนุรักษพ์ลงังานในระบบการจ่ายไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร 

3. อธิบายวิธีการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร 

4. อธิบายวิธีการตรวจสอบระบบการจ่ายพลงังานไฟฟ้า 

5. คาํนวณการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ 

6. อธิบายวิธีการควบคุมค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

7. อธิบายวิธีการปรับปรุงค่าตวัประกอบภาระไฟฟ้า 

 

บทนํา (Introduction) 

เน้ือหาในบทน้ีจะแนะนาํถึงประเภท  วิธีการและหลกัการตลอดจนการตรวจสอบดูแลระบบการจ่ายไฟฟ้า

ให้มีความมัน่คงและปลอดภยัต่อการใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม  นอกจากน้ียงักล่าวถึงวิธีการประหยดัพลงังานดว้ย

การควบคุมและการวางแผนการใช้หรือปรับเปล่ียนอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ในตอนท้ายจะเป็นการนําเสนอ

กรณีศึกษา 
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1.1 ระบบการจ่ายไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร (Power distribution system in factory/building) 

  1.1.1  ระบบจ่ายไฟฟ้า 

แผนผงัทัว่ไปของระบบจ่ายไฟฟ้าแสดงไวใ้นรูปท่ี 1.1 

 

สถานีแปลงไฟ

หม้อแปลง
เบรคเกอร์

โรงงาน

สำนักงาน A
บ้านเรือน

หม้อแปลง

บนเสา

สำนักงาน B

ควบคุม

ภาระ

การทำงาน

แสงสว่าง

 
รูปที ่1.1 แผนผงัระบบการจ่ายไฟฟ้าทั่วไป 

 

ระบบจ่ายไฟฟ้าเร่ิมจากสถานีย่อยซ่ึงมีสายไฟหลายเสน้ต่อผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์ออกมาสู่ลูกคา้ท่ีบริเวณ

ต่างๆ   สายจ่ายไฟจะต่อเขา้กบัอุปกรณ์รับไฟฟ้าของโรงงานหรืออาคารสาํนกังาน อุปกรณ์รับไฟฟ้าแต่ละตวัจะมี

อุปกรณ์ป้องกนัต่ออยู ่  เม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเกิดลดัวงจรข้ึน  เบรกเกอร์จะทาํการตดัไฟฟ้าเพ่ือแยกอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน

และจาํกดัความเสียหายไวเ้ฉพาะอุปกรณ์ท่ีเกิดอุบติัเหตุเท่านั้น  

ตวัอย่างเช่น หากเกิดอุบติัเหตุไฟฟ้าลดัวงจรข้ึนในโรงงานหรือสํานกังาน กระแสไฟฟ้า นั้นจะไหลใน

สถานีไฟฟ้าย่อยดว้ย แต่อุปกรณ์ป้องกนัระบบไฟฟ้าของโรงงานหรืออาคารสาํนกังานจะตอ้งทาํงานเร็วกว่าสถานี

ไฟฟ้าย่อยและทาํการตดัวงจรออกไป  ทั้งน้ีจาํเป็นตอ้งตั้งค่าความสัมพนัธ์ระหว่างค่า กระแสไฟฟ้าและเวลาในการ

ทาํงานของอุปกรณ์ป้องกนัให้มีความแตกต่างกนัระหว่างโรงงานและสถานีไฟฟ้า  ทั้งน้ีเพ่ือลดความเสียหายต่อ

อุปกรณ์ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  รวมทั้งป้องกนัไม่ใหอุ้บติัเหตุส่งผลกระทบถึงสถานีไฟฟ้าอีกดว้ย  มาตรการน้ีเรียกว่า

การจดัความสมัพนัธ์ของการป้องกนั (Protection co-ordination) 

หากอุปกรณปองกันระบบไฟฟาไมทํางานตามปกติ  เม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึนในโรงงานหรือสํานักงาน           

เบรกเกอร์ของสถานีไฟฟ้ายอ่ยจะทาํงานพร้อมๆ กบัการเกิดอุบติัเหตุ ทาํใหส้าํนกังานหรือบา้นเรือนอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมต่อ

อยูก่บัสายจ่ายไฟฟ้าเดียวกนัไฟดบัไปดว้ย ปรากฏการณ์น้ีเรียกวา่ อุบติัเหตุต่อเน่ือง 

สถานีไฟฟ้าย่อยหรือระบบการจ่ายพลงังานไฟฟ้ามีอยู่ 4 แบบดว้ยกนั คือ ระบบสายประธานเด่ียว ระบบ

สายประธานคู่  ระบบสายประธานสองชุด และระบบสปอตเนตเวิร์ค (Spot network)    
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(1)  ระบบสายประธานเด่ียว (Simple radial) เป็นระบบจ่ายไฟสายประธานเด่ียว (Single primary service) 

และจ่ายเขา้หมอ้แปลงไฟฟ้ากาํลงัผา่นเขา้สู่สายป้อน (Feeder) ดงัรูปท่ี 1.2   ขอ้ดีของระบบน้ีคือ เป็นระบบท่ีง่ายและ

ราคาถูกท่ีสุด สะดวกต่อการป้องกนัการจดัลาํดบัเวลาการทาํงาน (Co-ordinate)   ระบบน้ีเหมาะสําหรับโรงงาน

ขนาดยอ่มท่ีสามารถหยดุการผลิตไดใ้นบางเวลา 

 

หม้อแปลง

ระบบไฟแรงต่ำสวิตซ์ตัดตอน

สายป้อน  
รูปที่ 1.2   ระบบสายประธานเดีย่ว 

 

(2)  ระบบสายประธานคู่ (Primary selective radial)  เป็นระบบท่ีเหมือนกบัระบบสายประธานเด่ียว 

เพียงแต่เพ่ิมวงจรสํารองให้รับไฟเป็นวงจรคู่ ดงัรูปท่ี 1.3  ซ่ึงในบางคร้ังจาํเป็นตอ้งซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูงชุด

หน่ึงชุดใด ขอ้ดีของระบบจ่ายไฟน้ีคือ ระบบมีความน่าเช่ือถือดีข้ึน 

 

ระบบไฟแรงต่ำ

หม้อแปลง

สวิตซ์ตัดตอน

สายป้อน  
รูปที่ 1.3   ระบบสายประธานคู่ 

 

(3)   ระบบสายประธานสองชุด (Secondary selective) ระบบน้ีจะทาํงานเป็นแบบระบบสายประธานเด่ียว 2 

ชุด ดงัรูปท่ี 1.4    แต่ละชุดจะถกูเช่ือมโยง (Tie) ดว้ยตดัตอนอตัโนมติั (T)   ถา้สาย    ไฟแรงสูงหรือหมอ้แปลงชุ ดใด

ชุดหน่ึงเกิดเสียหาย   สวิตซ์ตดัตอน(M)  จะปลดวงจรชุดนั้น (Open) และสวิตซ์ตดัตอน (T) จะเช่ือมต่อวงจร (Close) 

ถึงกนัทนัที ซ่ึงอาจจะเป็นแบบอตัโนมติัหรือไม่อตัโนมติัก็ได ้ระบบสายประธานสองชุดเป็นวงจรท่ีนิยมใชก้นัมาก

ในขณะน้ี   ถา้สายไฟแรงสูงหรือหมอ้แปลงชุดใดชุดหน่ึงเกิดขดัขอ้ง หมอ้แปลงตวัท่ีเหลือจะตอ้งจ่ายโหลดทั้งหมด 

เพ่ือจะใหห้มอ้แปลงทาํงานไดดี้จาํเป็นตอ้งพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
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(No)

T MM

 
 

รูปที่ 1.4   ระบบสายประธานสองชุด 

 

1) หมอ้แปลงทั้งสองตวัจะตอ้งมีขนาดใหญ่เพ่ือใหแ้ต่ละตวัสามารถรับโหลดไดท้ั้งหมด 

2) ตอ้งจดัหาพดัลมระบายความร้อนสาํหรับหมอ้แปลงในช่วงสภาวะฉุกเฉิน 

3) ปลดโหลดท่ีไม่จาํเป็นในช่วงสภาวะฉุกเฉิน 

4) ใชข้นาดอุปกรณ์ป้องกนัโหลดเกินตามความสามารถของหมอ้แปลง และสามารถทาํงานไดโ้ดยไม่ทาํให้

อายกุารใชง้านของหมอ้แปลงลดลง 

สาํหรับขอ้ดีของระบบน้ีคือ หมอ้แปลงไม่ไดต่้อขนานกนั  วิสัยสามารถตดักระแส (Interrupting capacity 

หรือ IC) ของ  เซอร์กิตเบรคเกอร์ (CB) มีค่าเท่ากบัแบบระบบสายประธานเด่ียวระบบน้ีมีความเช่ือถือสูง 

(4)   สปอตเนตเวิร์ค (Spot network)    ระบบน้ีจะประกอบดว้ยหมอ้แปลงจ่ายไฟ 2 ชุด หรือมากกว่า ต่อ

แยกเป็นอิสระกนั  ส่วนทางดา้นแรงตํ่าจะต่อขนานโดยผ่านสวิตซ์ตดัตอนชนิดพิเศษ เรียกว่า Network protector ดงั

รูปท่ี 1.5   ถา้สายป้อนแรงสูงหรือหมอ้แปลงชุดใดชุดหน่ึงเกิดขดัขอ้งกาํลงัไฟฟ้าจะถูกป้อนผ่านหมอ้แปลงตวัอ่ืน

และผ่าน  Network protector ไปยงัจุดท่ีขดัขอ้ง พลงังานไฟฟ้าท่ีป้อนกลบัเป็นเหตุให ้Network protector เปิดวงจร 

และปลดแหล่งจ่ายออกจากวงจรแรงดนัตํ่า สาํหรับระบบจ่ายไฟน้ีมีราคาแพงเพราะ Network protector มีราคาสูง 

และวิสยัสามารถตดักระแส (IC) เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากหมอ้แปลงขนานกนั แต่ความสมํ่าเสมอของแรงดนัดี 

 

network

protector

 
 

                    รูปที่ 1.5   สปอตเนตเวร์ิค 
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  1.1.2  ระบบจาํหน่ายแรงดนัตํา่   

ระดบัแรงดนัมาตรฐานของระบบจาํหน่ายแรงดนัตํ่าในประเทศไทยแบ่งออกเป็นระบบจาํหน่ายเฟสเดียว 

(Single phase) และระบบจาํหน่ายสามเฟส (Three phase) 

(1) ระบบจาํหน่ายเฟสเดียว จะจาํหน่ายเป็นชนิดเฟสเด่ียวสองสาย (1∅ 2W) 220 V และชนิดเฟสเดียวสาม

สาย (1∅ 3W) 220/440 V ดงัรูปท่ี 1.6 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 1.6   ระบบจาํหน่ายเฟสเดยีว 

 

(2)  ระบบจาํหน่ายสามเฟส จะจาํหน่ายเป็นชนิดสามเฟสสามสาย (3∅ 3W) 220 V และชนิดสามเฟสส่ี

สาย (3∅ 4W) 380/220 V ดงัรูปท่ี 1.7 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220V 
220V 

440V HV 
12 kV 

HV 
12 kV 220V 

เฟสเดยีวสองสาย (1∅ 2W) 220 V เฟสเดยีวสามสาย (1∅ 2W) 220/440 V 

รูปที่ 1.7   ระบบจาํหน่ายสามเฟส 

HV 
12 kV 

HV 
12 kV 

220V 

220V 
220V 

380V 
380V 

380V 220V 

A 
B 

C 

A 

B 

C 

N 

สามเฟสสามสาย  (3∅  3W)  220 V 

สามเฟสส่ีสาย  (3∅  4W)  380/220 V 
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1.2 การออกแบบระบบไฟฟ้ากาํลงั (Design of power system) 

พลงังานไฟฟ้าภายในอาคารจะตอ้งผ่านอุปกรณ์รับและแปลงไฟฟ้า  สายเมน ไปท่ีอุปกรณ์ควบคุมไฟสาํหรับ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและแสงสว่าง แลว้จ่ายใหภ้าระท่ีตอ้งการพลงังานไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ อุปกรณ์ส่องสว่าง เป็นตน้ ดงั

รูปท่ี 1.8  ซ่ึงในโรงงานกจ็ะใชวิ้ธีเดียวกนั 

  

 

 
รูปที่ 1.8 การไหลของพลงังานไฟฟ้าในอาคาร 

 

ในรูปท่ี 1.8   ส่ิงท่ีส้ินเปลืองพลงังานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ภาระพวกมอเตอร์และอุปกรณ์ แสงสว่าง  อย่างไรก็

ตาม ในเส้นทางจ่ายพลงังานไฟฟ้าไปยงัภาระ กล่าวคือ ในหมอ้แปลง สายเมน ฯลฯ ก็ยงัมีความส้ินเปลืองพลงังาน

ในรูปความสูญเสียอีกดว้ย 

 การอนุรักษพ์ลงังานของระบบไฟฟ้าจะข้ึนอยู่กบัการออกแบบ  การจดัการการใชง้านก็มีบทบาทท่ีสําคญั

เช่นกนั  การจดัการพลงังานของระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิผลจะตอ้งเขา้ใจหลกัการ ของการอนุรักษพ์ลงังานตาม

เจตนารมณ์ของผูอ้อกแบบ แลว้นาํมาปฏิบติัในการจดัการการใชง้าน 

 วิธีลดกาํลงัสูญเสียในสายไฟทาํไดด้งัต่อไปน้ี   ในการออกแบบตอ้งเลือกใชแ้รงดนัท่ีเหมาะสม (ลดกระแส

ในสาย) เลือกขนาดของสายไฟท่ีเหมาะสม (ลดความตา้นทาน) และเลือกวงจรจ่ายโหลดท่ีทาํให้แหล่งจ่ายไฟอยู่ท่ี

ศูนยก์ลางของโหลด (ลดระยะทาง) นอกจากน้ี ในการเดินเคร่ืองตอ้งพยายามเลือกวงจรท่ีทาํใหก้ระแสของโหลด

สมดุลท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดร้วมทั้งการเดินเคร่ืองให้เหมาะสมสภาพโหลด เช่น การปลดหมอ้แปลงบางลูกใน

แบงคเ์พ่ือลดกาํลงัสูญเสียจากการเหน่ียวนาํแม่เหลก็ หรือการยา้ยโหลด เป็นตน้ ต่อไปน้ีจะอธิบายวิธีลดกาํลงัสูญเสีย

ในอุปกรณ์แต่ละประเภท 

จากสถานียอ่ยไฟฟ้า 

ความสญูเสยีในคาปาซิเตอร์ 

คาปาซิเตอร์แรงดนัสงู 
หม้อแปลงสามเฟส หม้อแปลง

เฟสเดียว ความสูญเสียของ

หมอ้แปลง 

ความสญูเสยี 

ของสายเมน 
แผงควบคมุ แผงแยกไฟ

หลอดไฟ 

อปุกรณ์สอ่งสวา่งทัว่ไป ไฟนําทาง 
มอเตอร์ 
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1.2.1  การออกแบบทางไฟฟ้า 

(1) การจดัโหลดของหมอ้แปลงไฟฟ้าใหส้มดุลกนัทุกเฟส 

โหลดในระบบไฟฟ้า 3 เฟสมีทั้งท่ีเป็นโหลดสมดุลกบัโหลดไม่สมดุล กล่าวคือ โหลดไม่สมดุล หมายความ

ว่า อิมพีแดนซ์ท่ีนาํมาต่อในแต่ละเฟสมีค่าไม่เท่ากนั ทาํใหก้ระแสรวมของโหลดทางเวกเตอร์มีผลลพัธ์ไม่เป็นศูนย ์ 

ถา้โหลดนั้นต่อแบบสตาร์จะมีกระแสไหลในสายนิวทรัลดว้ยจะทาํใหข้ดลวดของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า หรือหมอ้แปลง

ไฟฟ้าชาํรุดเสียหายไดโ้ดยเฉพาะในระบบท่ีโหลดต่อแบบเดลตา้จะทาํใหมี้กระแสไหลวนในวงรอบในลกัษณะท่ีเป็น

ภาระพ่ึงพิงต่อกนัระหวา่งเฟส  ในทางปฏิบติัการท่ีจะทาํใหโ้หลดสมดุลนั้นเป็นไปไดย้ากมากหรือแทบเป็นไปไม่ได้

เลยเพียงแต่วา่ทาํอยา่งไรจึงจะออกแบบและควบคุมระบบไฟฟ้ามิใหเ้กิดปรากฏการณ์โหลดไม่สมดุล 

ออกแบบและควบคุมระบบไฟฟ้ามใิห้เกดิปรากฏการณ์โหลดไม่สมดุล 

1. พิจารณาโหลดท่ีใชไ้ฟฟ้า 1 เฟส เป็นพิเศษ เช่น  การทาํงาน ขนาด และความสาํคญั  

2. ควรมีเคร่ืองมือตรวจวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้าอยา่งสมํ่าเสมอ  

3. ควรมีการบนัทึกการทาํงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

4. นาํผลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางในการจดัโหลดใหส้มดุลกนัทุกเฟส 

ตารางโหลด  (Load Schedule) 

การจดัทาํตารางโหลด (Load Schedule) มีความจาํเป็นมาก เพราะจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ท่ีไม่สามารถ

แสดงในแบบได ้และยงัช่วยใหก้ารออกแบบสะดวก ผูใ้ชง้านหรือผูท่ี้ทาํการประมาณราคาและติดตั้งจะดูแบบไดง่้าย

ข้ึน ประโยชนท่ี์ไดจ้ากการจดัทาํตารางโหลดพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. สามารถจดัการสมดุลของโหลดแต่ละเฟสไดดี้ (Balanced Load) โดยเฉพาะท่ีโหลดส่วนใหญ่เป็นโหลด  

1 เฟส 

2. การคาํนวณโหลดทาํไดง่้ายและสะดวกข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการหาผลรวมของโหลดทั้งหมด หรือบางส่วนใน

วงจรเช่นแต่ละแผงสวิตซ์กต็าม 

3. แสดงรายละเอียดท่ีไม่ปรากฏในแบบได ้ เช่น ชนิดและขนาดสายไฟฟ้า รายละเอียดของท่อร้อยสาย 

หมายเลขวงจรและไดอะแกรมเสน้เดียว เป็นตน้ 

 

ตารางโหลดอาจมีรูปร่างแตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน แต่ตารางโหลดท่ีดีจะตอ้งเป็น

ตารางโหลดท่ีแสดงรายละเอียดท่ีจาํเป็นไดค้รบมากท่ีสุด ตารางโหลดอาจแยกออกเป็นสาํหรับโหลด 1 เฟส และโหลด 

3 เฟส จากตารางโหลดขา้งล่างน้ี ผูใ้ชง้านอาจปรับปรุงใหต้รงตามความตอ้งการใชง้านได ้ตารางโหลดควรทาํทุก ๆ 

แผงวงจรยอ่ยเพ่ือสะดวกในการหาโหลดรวม 
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ตารางที่ 1.1  ตารางโหลด 

วงจรท่ี รายการโหลด   

โหลด

(VA)     เบรกเกอร์ สายไฟฟ้า ไดอะแกรม 

    เฟส A เฟส B เฟส C ขั้ว AF AT และท่อร้อยสาย   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

        รวม       Main CB       

          Main Cond.       

 

  (2)   การคาํนวณแรงดนัตก 

หากให้แรงดนัเฟส (แรงดนัเทียบกบัสายนิวทรัล) ดา้นแหล่งจ่ายไฟ เป็น ES และให้แรงดนัเฟส (แรงดนั

เทียบกบัสายนิวทรัล)  ดา้นโหลดเป็น ER แลว้ จากเวกเตอร์ในรูปท่ี  1.9  แรงดนัตก ΔE  จะมีค่าดงัต่อไปน้ี 
 

r
2

R
2

RRS E)IXE()IRE(EEE −+θ++θ=−=∆ sincos   (1.1) 
 

ทั้งน้ี I คือ  กระแสในวงจร [A] 

 R คือ  ความตา้นทานต่อ 1 เฟสของวงจร [Ω] 

 
รูปที่ 1.9 เวกเตอร์ของแรงดนั 

 

กาํหนด X คือ รีแอกแตนซ์ต่อ 1 เฟสของวงจร [Ω] 

cos θ คือ เพาเวอร์แฟกเตอร์ 

 

แต่ถา้กรณีท่ีแรงดนัตกนอ้ยมาก จะเป็นดงัต่อไปน้ี 
 

 )XR(IE θ+θ≅∆ sincos  (1.2) 
 

ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้สูตรขา้งตน้กเ็พียงพอต่อการใชง้าน ดงันั้น แรงดนัระหวา่งสายของวงจร 3 เฟสท่ีตกลง

ไป ΔV จะเท่ากบั 3  เท่าของแรงดนัเฟสท่ีตกลงไป 

 

ความคลาดเคล่ือน 

แรงดนัตกจริง 

แรงดนัตกตาม 
สตูร (1.1) 
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 )XR(I3V θ+θ=∆ sincos  (1.3) 

 

และอตัราแรงดนัตก ε จะเท่ากบั 

 

  
[%]100

E
EE

R

RS ×
−

=ε  (1.4) 

 

แรงดนัตกเป็นค่าท่ีสาํคญัในการออกแบบขนาดสายไฟฟ้า  ความแตกต่างระหว่างไฟฟ้าท่ีจุดแหล่งจ่ายตน้

ทางและจุดรับไฟฟ้าทาํใหเ้กิดแรงดนัตก  ค่าแรงดนัตกสามารถแกไ้ขใหดี้ข้ึนโดยการเพ่ิมขนาดสายหรือลดความยาว

ของสายไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.10   แสดงเปอร์เซ็นต์แรงดนัตกตาม ว.ส.ท. 202 – 3 

 

  (3)   การคาํนวณกาํลงัสูญเสีย 

(ก) กาํลงัสูญเสียในสายไฟ 

กาํลงัสูญเสียในสายไฟ W แสดงไดด้งัสูตรต่อไปน้ี 
 

]W[IrNW 2=   (1.5) 
 

ทั้งน้ี I คือ  กระแสในวงจร [A] 

r คือ  ความตา้นทานต่อ 1 เมตรของวงจร 1 วงจร [Ω /m] 

ℓ คือ ความยาวของวงจรจ่ายไฟ [m] 

 N คือ  ค่าคงท่ีข้ึนอยูก่บัประเภทของวงจร 

 ไฟ 1 เฟส 2 สาย ไฟ 1 เฟส 3 สาย  N = 2 

 ไฟ 3 เฟส 3 สาย ไฟ 3 เฟส 4 สาย  N = 3 
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 (ข) กาํลงัสูญเสียในหมอ้แปลง 

กาํลงัสูญเสียในหมอ้แปลงแบ่งไดเ้ป็น Iron loss หรือ Core loss กบั Copper loss 

Iron loss : เป็นกาํลงัสูญเสียท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีแรงดนัเขา้มาไม่ว่าจะมีโหลดหรือไม่ก็ตาม เป็นองค์ประกอบ

สาํคญัของกาํลงัสูญเสียในสภาวะไม่มีโหลด เม่ือแรงดนัเปล่ียนไปกาํลงัสูญเสียจะเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

Copper loss  : เป็นกาํลงัสูญเสียจากความตา้นทานของขดลวดเน่ืองจากกระแสของโหลด แปรผนัตรงกบั

กาํลงัสองของกระแส 

η
η)100(PWWW ci

−
=′+=   (1.6) 

 

100
WP

P
×

+
=η   (1.7) 

 

2
1i VKW =   (1.8) 

 

2
2C

2

c IKW
T

PW =







θ

=′
cos

  (1.9) 

ทั้งน้ี T คือ  พิกดัของหมอ้แปลง [kVA] 

 P คือ  กาํลงัไฟฟ้าของหมอ้แปลง [kW] 

 I คือ  กระแสทุติยภูมิท่ีกาํลงัไฟฟ้า P [A] 

 Wi คือ   Iron loss ท่ีกาํลงัไฟฟ้า P [kW] 

              cW′
E

A คือ   Copper loss ท่ีกาํลงัไฟฟ้า P [kW] 

 η คือ  ประสิทธิภาพท่ีกาํลงัไฟฟ้า P [%] 

 cos θ คือ  เพาเวอร์แฟกเตอร์ 

 V คือ  แรงดนัท่ีขั้ว [V] 

 KR1R, KR2R คือ  ค่าคงท่ี 

ดงันั้น พิกดัท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด Pe [kVA] จะเท่ากบั 

 c

i
e W

WTP =  (1.10) 

 นอกจากน้ี กรณีท่ีเดินเคร่ืองหมอ้แปลง 2 ลูกขนานกนั โหลดท่ีหมอ้แปลงแต่ละลูกตอ้งรับจะแสดงไดด้งั

สูตรต่อไปน้ี 

P
KZZ

KZP
BA

B
A ×

+
=   (1.11) 

 

P
KZZ

ZP
BA

A
B ×

+
=   (1.12) 

ทั้งน้ี PA คือ   พิกดัของหมอ้แปลง A [kVA] 

 PB คือ   พิกดัของหมอ้แปลง B [kVA] 

 ZA คือ   อิมพีแดนซ์ของหมอ้แปลง A [%] 

ZB คือ   อิมพีแดนซ์ของหมอ้แปลง B [%] 

 
BA PPP +=  

 

 
B

A

P
PK =  
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  (4)  การติดตั้งสายดิน 

สายดินคือ สายไฟเสน้ท่ีมีไวเ้พ่ือความปลอดภยัต่อการใชไ้ฟฟ้โดยจะต่อเขา้กบัวตัถุหรือส่วนโครงภายนอก

ของเคร่ืองไฟฟ้าเพ่ือใหมี้ศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศูนยห์รือเท่ากบัพ้ืนดิน   กระแสไฟฟ้าร่ัวจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจะไหลลงดิน

ทางสายดินโดยไม่ผ่านร่างกายผูส้ัมผสัเคร่ืองใช้ไฟฟ้านั้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าช็อตและ/หรือไฟฟ้าร่ัวจะตัด

กระแสไฟฟ้าออกทนัที   สีของสายไฟฟ้าเสน้ท่ีแสดงวา่เป็นสายดินคือ  สีเขียวหรือสีเขียวสลบั 

การต่อสายดินท่ีถกูตอ้ง จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีการไฟฟ้านครหลวงกาํหนดโดยมีการต่อลงดินเพียง

ตาํแหน่งเดียวท่ีตูเ้มนสวิตซ์ เช่น ใชส้ายทองแดงขนาดไม่ตํ่ากวา่ 10 ตารางมิลลิเมตร ต่อจากขั้ว สายดินท่ีตูเ้มนสวิตซ์

แลว้ต่อเช่ือมดว้ยวิธีหลอมละลายกบัแท่งทองแดงขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 16 มิลลิเมตร ยาว 2.40 เมตรท่ีฝังลึกจมลง

ไปในดิน เป็นตน้ 

สําหรับขั้นตอนการตดิตั้งระบบสายดนิมดีังนี ้ 

1.    จุดต่อลงดินของระบบตอ้งอยูด่า้นไฟเขา้ของเคร่ืองตดัวงจรตวัแรกของตูเ้มนสวิตซ์ 

2.   ภายในอาคารหลงัเดียวกนัไม่ควรมีจุดต่อลงดินมากกวา่ 1 จุด  

3.  สายดินและสายศูนยส์ามารถต่อร่วมกนัไดเ้พียงแห่งเดียว ท่ีจุดต่อลงดินภายในตูเ้มนสวิตซ์ ห้ามต่อ

ร่วมกนัในท่ีอ่ืน ๆ อีก เช่น ในแผงสวิตซ์ย่อยจะตอ้งมีขั้วสายดินแยกจากขั้วต่อสายศูนยแ์ละหา้มต่อถึงกนั โดยมี

ฉนวนคัน่ระหวา่งขั้วต่อสายศูนยก์บัตวัตู ้ซ่ึงต่อกบัขั้วต่อสายดิน 

4.   ตูเ้มนสวิตซ์สําหรับห้องชุดของอาคารชุดและตูแ้ผงสวิตซ์ประจาํชั้นของอาคารสูงให้ถือว่าเป็นแผง

สวิตซ์ยอ่ย จึงหา้มต่อสายศูนยแ์ละสายดินร่วมกนั  

5.   ไม่ควรต่อโครงโลหะของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าลงดินโดยตรง แต่ถา้ไดด้าํเนินการไปแลว้ใหแ้กไ้ขโดยมีการ

ต่อลงดินท่ีเมนสวิตซ์อยา่งถกูตอ้ง แลว้เดินสายดินจากเมนสวิตซ์มาต่อร่วมกบัสายดินท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

ประกาศบังคับให้ผู้ใช้ไฟ ตดิตั้งระบบสายดนิ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2546  ดงันี ้: 

1.   สาํหรับผูใ้ชไ้ฟรายใหญ่ใหม่ทุกราย ทุกประเภท ตอังมีระบบสายดินและมีการต่อลงดินตามมาตรฐาน 

ยกเวน้ผูใ้ชไ้ฟประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีอยูน่อกเขตเทศบาล หรือ ผูใ้ชไ้ฟในเขตชนบท ซ่ึงติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5(15) 

แอมป์ จะมีระบบสายดินหรือไม่กไ็ด ้

                                                        
                   รูปที่ 1.11  การตดิตั้งสายดิน 
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2. สาํหรับผูใ้ชไ้ฟรายเดิมท่ีมีการขอเพ่ิมขนาดมิเตอร์ ใหท้าํการต่อลงดินท่ีแผงเมนสวิตซ์(อุปกรณ์ประธาน) 

เท่านั้น ไม่ตอ้งทาํระบบสายดินใหม่กไ็ด ้ 

 

                     
รูปที่ 1.11  การตดิตั้งสายดิน (ต่อ) 

 

  (5)  การออกแบบฉนวนไฟฟ้า 

 แนวคิดพ้ืนฐานของการออกแบบฉนวนไฟฟ้า ไดแ้ก่ ตอ้งใหส้ามารถทนแรงดนักระแสสลบัตามปกติ และ

ทนแรงดนัผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบได ้และใชเ้คร่ืองป้องกนัฟ้าผ่าหรืออ่ืนๆ ร่วมกบัฉนวนไฟฟ้าเพ่ือป้องกนัเสิร์จ

จากฟ้าผา่  นอกจากน้ี ในเขตท่ีมีมลพิษยงัตอ้งมีมาตรการป้องกนัความเสียหายจากมลพิษนั้นใหเ้พียงพอดว้ย 

 

    (6)  ความเช่ือถือได ้

 การทาํให้ระบบมีความเช่ือถือไดสู้ง จาํเป็นตอ้งให้อุปกรณ์ทุกช้ินมีความเช่ือถือไดสู้งไปดว้ย โดยทัว่ไป

สาเหตุของอุบติัเหตุมกัจะเกิดจากการเส่ือมสภาพตามธรรมชาติ การซ่อมบาํรุงไม่ดี การออกแบบ ผลิต หรือติดตั้งไม่

สมบูรณ์ การเดินเคร่ืองผิดพลาด และภยัธรรมชาติ แต่อุบติัเหตุอ่ืนๆ นอกเหนือจากภยัธรรมชาติ สามารถป้องกนัได้

โดยตรวจซ่อมบาํรุงเป็นประจาํ 

 

1.2.2   ปัจจยัพืน้ฐานสําหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า  

ระบบการจ่ายพลงังานไฟฟ้า (Power distribution system) ท่ีดีท่ีสุด สาํหรับอาคารหลงัหน่ึงๆ คือ ระบบซ่ึงจะ

จ่ายพลงังานไฟฟ้าอย่างปลอดภยั และเพียงพอสําหรับโหลดในปัจจุบนัและอนาคต เน่ืองจากอาคารแต่ละหลงัมี

ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าแตกต่างกนั ดงันั้นผูอ้อกแบบจะตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการดงักล่าวอย่างรอบคอบแลว้

นาํขอ้สรุปมาออกแบบระบบไฟฟ้านั้นๆ ปัจจยัพ้ืนฐานสาํหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า คือ 

(1) ความปลอดภยั (Safety) ความปลอดภยัช่วยทาํใหอ้ายุของอุปกรณ์ไฟฟ้ายืนยาวข้ึน และเป็นส่ิงสาํคญั

สาํหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และจะตอ้งไม่ทาํให้เกิดอนัตรายต่อบุคคล ส่ิงท่ีจะตอ้ง

พิจารณาในเร่ืองระบบความปลอดภยัคือ การเลือกชนิดของวสัดุตามมาตรฐานและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจะใช ้
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(2) ความเช่ือถือได ้ (Reliability) ในบางคร้ัง ระบบไฟฟ้าอาจจะตดักระแสไฟฟ้าในขณะท่ีเราตอ้งการใช้

พลงังานอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการออกแบบระบบไฟฟ้าจะตอ้งทาํใหจุ้ดบกพร่องเหล่าน้ีเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด เพ่ือใหว้างใจ

ในระบบไดสู้งสุดและมีราคาพอสมควร 

(3) ความง่ายในการใชง้าน (Simplicity of operation) ความง่ายในการใชง้านนบัเป็นส่ิงสาํคญัมากเพ่ือ

ความปลอดภยัและสามารถทาํงานท่ีเช่ือถือได ้ ขอ้สาํคญัคือการทาํงานของระบบจะตอ้งพยายามทาํใหเ้ป็นแบบท่ีง่าย

ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดแ้ละใหต้รงความตอ้งการของการผลิต 

(4) ความสมํ่าเสมอของแรงดนั (Voltage regulation) แรงดนัท่ีไม่สมํ่าเสมอจะทาํใหอ้ายุของอุปกรณ์ไฟฟ้า

สั้นลง แรงดนัท่ีเป็นประโยชนต่์ออุปกรณ์ไฟฟ้าจะตอ้งรักษาไม่ใหเ้กินขีดจาํกดัภายใตส้ภาวะโหลดปกติ 

(5) การดูแลรักษา (Maintenance) ในการออกแบบระบบไฟฟ้า จะตอ้งใหร้ะบบการจ่ายไฟฟ้าสามารถดูแล

รักษา  ตรวจสอบ ซ่อมแซม และทาํความสะอาดไดง่้าย 

(6) ความคล่องตวั (Flexibility) ระบบไฟฟ้าจะตอ้งสามารถดดัแปลง ปรับปรุง และขยายไดใ้นอนาคต  ขอ้

ท่ีจาํเป็นตอ้งพิจารณาคือ แรงดนัไฟฟ้า และเผื่อท่ีวา่งสาํหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัโหลดท่ีจะมีเพ่ิมข้ึน 

(7) ค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้ (First cost) ค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้นบัเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับความปลอดภยั ความเช่ือถือได ้

ความสมํ่าเสมอของแรงดนั  การดูแลรักษา และเพ่ือการขยายในอนาคต ดงันั้นจะตอ้งพิจารณาเลือกแบบท่ีดีท่ีสุดเพ่ือ

ลดตน้ทุน 

 

1.3   การควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร (Control of power distribution system in factory/building) 

1.3.1  ระบบอุปกรณ์ประธาน  

ประกอบดว้ยตวันาํประธาน  เคร่ืองปลดวงจร  และเคร่ืองวดัไฟฟ้า หรือรีเลย ์ สาํหรับ       รีเลยจ์ะเป็นตวัจาํกดั

แรงดนัตก (Undervoltage)  และกระแสเกิน (Overcurrent) ส่วนเคร่ืองวดัไฟฟ้าจะเป็นตวัช้ีบอกค่าแรงดนัไฟฟ้าและ

ค่ากระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส  ค่ากาํลงัไฟฟ้าจะอ่านไฟฟ้าจากมิเตอร์วดักาํลงัไฟฟ้า (kWh) ดงัรูปท่ี  1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.12  ระบบอุปกรณ์ประธาน รีเลย์ และเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
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1.3.2  สถานีจ่ายไฟย่อย (UNIT SUBSTATION) หรือ (TRANSFORMER LOAD CENTER) 

Unit substration หรือ Transformer load center คือเป็นช่ือเรียกอุปกรณ์รับไฟแรงสูงแบบตู ้ส่วนใหญ่ใชเ้ป็น

อุปกรณ์รับและจ่ายไฟ โดยรับไฟฟ้าเขา้มาใชภ้ายในอาคารสถานท่ี ชนิดของ สถานีจ่ายไฟยอ่ยมาตรฐาน  JIS C 4620 

แบ่งตาม Switch gear ออกไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ แบบ PF-S แบบ PF-CB และแบบ CB 

 

ตารางที่ 1.2  ชนิดของสถานีจ่ายไฟย่อยมาตรฐาน JIS C 4620 แบ่งตาม Switch gear 

 แบบ ขนาดของ

อุปกรณ์รับไฟ 

ขนาดทั้งหมดของ 

Static capacitor 

อุปกรณ์ตดัวงจรท่ีใช ้

PF.S 
ใชใ้นอาคาร ตํ่ากวา่   300 

kVA 
ตํ่ากวา่  100 kVA 

อุปกรณ์ตดัวงจรหลกั คือ Power fuse  (PF) 

และสวติซ์ไฟแรงสูง  (S) ใชป้ระกอบกนั ใชน้อกอาคาร 

PF.CB 
ใชใ้นอาคาร 

ตํ่ากวา่ 500 kVA ตํ่ากวา่    300 kVA 
อุปกรณ์ตดัวงจรหลกั คือ Power fuse  (PF) 

และ Circuit breaker  (CB) ใชป้ระกอบกนั ใชน้อกอาคาร 

CB 
ใชใ้นอาคาร 

ตํ่ากวา่  500 kVA ตํ่ากวา่   300 kVA 
อุปกรณ์ตัดไฟหลัก คือ  Circuit breaker  

(CB) ใชน้อกอาคาร 

 

1.3.2.1  สถานีจ่ายไฟย่อย แบบ PF-S 

สถานีจ่ายไฟย่อยแบบ PF-S มีอุปกรณ์ตดัไฟหลกั ประกอบดว้ย Power fuse (PF) กบั High voltage switch 

(S) เวลาเกิดอุบติัเหตุลดัวงจรข้ึนภายใน Cubicle PF จะตดัวงจร ส่วนการปิดเปิดกระแสโหลดนั้น กระทาํโดยสวิตซ์

ไฟแรงสูง (S)  

ความสามารถในการตดัวงจรของ PF-S และ Protection co-ordination 

สถานีจ่ายไฟย่อย แบบ PF-S เป็นอุปกรณ์สาํหรับตดัไฟท่ีไม่ใช ้Circuit breaker แต่ใช ้Power fuse และ 

High voltage switch แทนเน่ืองจากใชก้บัอุปกรณ์รับไฟฟ้า Capacity ตํ่า (300 kVA ลงมา) ทางดา้นปฐมภูมิจึง

พยายามทาํใหง่้ายท่ีสุด เช่น ไม่ติดตั้งพวก Relay CT  PT เอาไว ้เป็นตน้   High voltage switch ท่ีใชจ้ะใชช้นิดท่ีมี

กลไกเปิดวงจรไดโ้ดยอตัโนมติั เพ่ือป้องกนัในกรณีเกิด Ground fault ข้ึน 

ในกรณีท่ีไม่มีอุปกรณ์ตดั Over current อยูด่ว้ย เพ่ือป้องกนัอนัตราย ใชวิ้ธีการ 

1. เลือกใช ้Power fuse ท่ีสามารถตดัวงจรไดเ้วลาเกิดกระแสสูงกวา่กระแสตํ่าสุดท่ีทาํให ้Fuse ละลาย 

2. เลือกใช ้High voltage switch ชนิดท่ีมีกลไกตดัวงจรไดเ้ม่ือเกิด Overcurrent โดยต่อไวเ้ป็นวงจร

อตัโนมติัและทาํงานท่ีกระแสตํ่ากวา่ Interrupting current ของ PF 

3. ในกรณีท่ีใชส้วิตซ์ท่ีมีกลไกเปิดวงจรอตัโนมติัเพ่ือป้องกนั Ground fault แต่ไม่สามารถเปิดวงจรหาก

เกิด Overcurrent ใหท้าํการ Lock switch  และใช ้Power fuse ในการป้องกนัวงจรเหมือนขอ้ (1) 

 

1.3.2.2 สถานีจ่ายไฟย่อย แบบ PF-CB 

สถานีจ่ายไฟย่อย แบบ PF-CB เป็นช่ือเรียกอุปกรณ์ตดัไฟท่ีประกอบดว้ย Power fuse และ Circuit breaker 

ประกอบกนั 
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ความสามารถในการตดัวงจรของ PF-CB (อุปกรณ์ตดัวงจรหลกั) 

เม่ือเกิดการลดัวงจรฝ่ังไฟแรงสูง Power fuse จะตดัวงจร เม่ือเกิด Overload และ Round fault ข้ึน Circuit 

breaker จะตดัวงจรโดยอตัโนมติั โดยทัว่ไปจะใช ้Circuit breaker ท่ีมี Interrupting capacity นอ้ยกว่า Power fuse 

เม่ือเกิดการลดัวงจรดา้นไฟแรงสูงข้ึน ก่อนท่ี CB จะทาํงาน PF จะละลายตดัวงจรออกก่อน 

Protection co-ordination 

1 )  ให ้Power fuse มีค่า Interrupting current สูงกวา่ Short circuit current ณ จุดรับไฟ (Short circuit current 

ณ จุดติดตั้ง Cubicle) 

2 )   เพ่ือความปลอดภยัในขณะปิดวงจรของ Circuit breaker making capacity ของ Circuit breaker  ตอ้งสูง

กวา่ค่า Current limiting value ของ Power fuse ในขณะเกิด Short circuit current 

3)  ในวงจร Circuit breaker มีการติดตั้ง Overcurrent relay และ Ground fault relay อยู่ดว้ย ในการป้องกนั

การลดัวงจร Power fuse จะถกูตั้งใหท้าํการตดัวงจรก่อน Circuit breaker 

 

1.3.2.3  สถานีจ่ายไฟย่อย แบบ CB 

สถานีจ่ายไฟย่อย แบบ CB ใช้ Circuit breaker เป็นอุปกรณ์หลกัในการตดัวงจร และโดยการใช ้

Overcurrent relay (OCR) Ground relay (GR) และ Circuit breaker (CB) ประกอบกนั จะสามารถป้องกนัอุบติัเหตุ

อนัเกิดจากการลดัวงจร  Overload  ground fault และอ่ืนๆ อยา่งไดผ้ลเตม็ท่ี 

• Circuit breaker ท่ีมี Interrupting current สูงกวา่ Short circuit current ณ จุดรับไฟ 

• ปกติจะติดตั้ง Overcurrent relay และ Ground relay คู่กบั Circuit breaker ไวด้ว้ย เพ่ือป้องกนั

ไม่ใหอุ้บติัเหตุลุกลามไปถึง Power source และเพ่ือป้องกนัเคร่ืองจกัร และสายไฟต่างๆ ดว้ย 

 

1.4    การตรวจสอบระบบการผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Inspection of power generation and distribution 

system ) 

  1.4.1  การเดนิตรวจตราตามปกต ิ

เป็นการเดินตรวจประจาํวนั ส่วนใหญ่ใชใ้นการดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ไฟฟ้า อ่านปริมาณไฟฟ้าท่ีได้

จากมิเตอร์ต่างๆ และดูว่าสภาพอาคารท่ีตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเรียบร้อยหรือไม่จาํนวนคนท่ีใช้ในการเดินตรวจตราก็

แลว้แต่ขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจแบ่งเป็นหลายกรุ๊ปก็ได ้ถา้มีความจาํเป็นผลของการเดินตรวจตราตอ้งจดบนัทึก

ไวใ้นรายงานประจาํวนั หากพบส่ิงผิดปกติไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ตอ้งบนัทึกไวด้ว้ยเพ่ือติดตามสังเกตต่อไปว่า

ความผิดปกตินั้นเพ่ิมมากข้ึนหรือไม่ หากจาํเป็นอาจตอ้งทาํการตรวจสอบฉุกเฉิน 

  1.4.2  การตรวจตราประจาํ 

เป็นการตรวจสอบประจาํรายปี รายเดือน หรืออาจจะรายวนัดว้ย โดยมีหวัหนา้วิศวกร รับผิดชอบ 

1)   การตรวจสอบประจาํรายเดือน โดยทัว่ไปจะไม่ใชเ้คร่ืองมือวดั ส่วนใหญ่จะใชก้ารสังเกตตรวจสอบ

สภาพภายนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองอยู ่

2)   การตรวจสอบประจาํรายปี  จะกระทาํโดยเปิดวงจรของสวิตซ์ตดัตอนทางเขา้ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแลว้

ทาํการตรวจสอบ และสงัเกตโดยใชเ้คร่ืองมือวดัต่างๆ ทาํการวดัและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 

3)   ถา้หากพบวา่อุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติ ตอ้งรีบทาํการตรวจสอบฉุกเฉินโดยด่วน 
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1.4.3   การตรวจตราฉุกเฉิน 

การตรวจตราฉุกเฉินเป็นการตรวจสอบพิเศษในกรณีท่ีพบวา่มีความผิดปกติ หรือคิดวา่อาจเกิดความผิดปกติข้ึน

ไดใ้นอุปกรณ์ไฟฟ้า และในกรณีท่ีดินฟ้าอากาศแปรปรวน เช่น ฤดูท่ีไตฝุ้่ นเขา้มาก เป็นตน้ 

 1)   ในกรณีท่ีคิดว่าฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเสียหายจะเกิดการลดัวงจร ใหท้ดสอบความตา้นทานของ

ฉนวนและความคงทนต่อแรงดนัไฟ (ทางดา้นแรงดนัไฟสูง) 

 2)    ในกรณีท่ี CB ทางดา้นรับไฟ (รวมทั้งฟิวส์) ทาํงานคือ ทาํการตดัวงจรใหต้รวจสอบดูอุปกรณ์นั้นๆ 

เพ่ือหาสาเหตุและทาํการทดสอบความตา้นทานของฉนวนและความคงทนต่อแรงดนัไฟ (เฉพาะทางดา้นแรงดนัไฟ

สูง) 

 3)    ตรวจดูรอยร้าวของลกูถว้ยเป็นกรณีพิเศษในฤดูท่ีฝนชุกหรือมีพายไุตฝุ้่ น 

 

1.4.4   เคร่ืองป้องกนัอนัตรายที่ใช้ในงานตรวจตราและซ่อมบํารุง 

ในการเดินสํารวจ ตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ

เคร่ืองมือทดสอบ หรือเกิดอนัตรายแก่คนได ้จึงจาํเป็นตอ้งเตรียมอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 

หมวกกันน๊อค  หมวกกนัน๊อคท่ีใชใ้นงานเป็นหมวกทาํดว้ยฉนวนใชส้ําหรับป้องกนัศีรษะและยงัใช ้

ป้องกนัศีรษะเวลามีของตกลงมาได ้เชือกรัดตอ้งผกูใหแ้น่น 

 
 

ถุงมือยาง   ถุงมือยางเป็นอุปกรณ์ป้องกนัท่ีใชก้นัมากท่ีสุด มีทั้งชนิดไฟแรงสูงและ ไฟแรงตํ่าเพ่ือป้องกนั

ไม่ใหถุ้งมือยางชาํรุดเสียหายควรสวมถุงมือหนงัทบัไวอี้กทีหน่ึง 

   

 

 

 

รองเท้ายาง  รองเทา้ยางหุม้สน้เป็นรองเทา้ยางใชใ้ส่เม่ือเวลาซ่อมแซมไฟฟ้าแรงสูง สาํหรับป้องกนัอนัตราย

จากการถกูไฟดูด 

 

       

  

แผ่นยางพบั  แผน่ยางพบัได ้ใชเ้ป็นฉนวนป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 
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เคร่ืองมือลัดวงจรต่อลงดิน  ใชป้้องกนัอนัตรายจากการถูกไฟดูดอนัเน่ืองจากความ เผลอเลอ หรือสายไฟ

แตะกนั โดยใชเ้คร่ืองมือน้ีเก่ียวลดัวงจรสายไฟทั้งหมดแลว้ต่อลงดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นป้ายเตอืนภัย เลือกใชต้ามแต่จุดประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5  วธีิตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง 

1)  การตรวจสอบปลอกนาํสาย (Bushing) 

ก.   มีรอยแตกเสียหายหรือไม่มีฝุ่ นหรือคราบเกลือจบัท่ีผิวหรือไม่  ทาํความสะอาดผิด (รายปี) 

2) การตรวจสอบสายนาํออก 

ก. ขั้วต่อสายไฟร้อนเกินไปหรือไม่ 

ข. ส่วนต่อของสายเมนและสายนาํออกจาํขั้วแรงดนัไฟตํ่าร้อนเกินไปหรือไม่ ดูไดจ้ากรอยไหมห้รือ

การเปล่ียนสี 

3)   การตรวจสอบนํ้ามนัฉนวน 

ก. ปริมาณนํ้ามนัเพียงพอเหมาะหรือไม่  ดูไดจ้ากขีดบอกปริมาณนํ้ามนั 

ข. นํ้ามนัมีความคงทนต่อแรงดนัไฟดีหรือไม่ (รายปี) 

ค. ระดบั pH ของนํ้ามนัดีหรือไม่ (รายปี) 

4)   การทดสอบความตา้นทานฉนวน 

ก. วดัค่าความตา้นทานของฉนวน (รายปี) 

  ระหวา่งกราวนดก์บัดา้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ 30 MΩ 

  ระหวา่งกราวนดก์บัดา้นทุติยภูมิ 5 MΩ ท่ี 55๐C 

 

ตะขอ ตะขอ ตะขอ 

สายไฟ 
สายไฟ 
  ลดัวงจร ที่ขนัรัดสายไฟ 

ธงแดง 

แทง่ฉนวน 

ที่จบั 

คลปิต่อสาย เอาไว้ต่อกบัสายดนิหรือแท่งขั้วดนิ 

 

       อนัตราย 
ห้าม 

      เข้า 

      ระวงั 

แผ่นป้ายเตอืนภัย 

อยูร่ะหวา่ง
การตรวจสอบ 

อยู่ระหวา่งหยดุเครื่อง 

อยูร่ะหวา่ง 
off sw

itch 

อยู่ระหว่าง on sw
itch 

อยูร่ะหวา่งซอ่มแซม

โดยมีไฟจ่าย 

รูปที่ 1.13 แสดงเคร่ืองป้องกนัอนัตรายที่ใช้ในงานตรวจตราและซ่อมบํารุง 
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5)  การตรวจสอบสายดิน 

ก. สายดินขาด หรือหลุดหรือไม่ 

ข. ขั้วต่อสายดินหลวมหรือไม่ 

6)  การตรวจสอบลกัษณะการติดตั้ง 

ก. ลกัษณะการติดตั้งดีหรือไม่  มีร่องรอยเสียหายหรืออยูใ่นสภาพอนัตรายหรือไม่ 

7)  การตรวจสอบสภาพภายนอก 

ก. ตวัถงัมีรอยบิดเบ้ียวหรือเกิดสนิมเสียหายหรือไม่ 

ข. ตวัถงัร้อนเกินไปหรือไม่ 

ค. นํ้ามนัร่ัวหรือไม่ 

ง. มีเสียงหรือกล่ินผิดปกติหรือไม่ 

จ. สารดูดความช้ืนเปล่ียนสีไปหรือไม่ 

8)  การตรวจสอบอุณหภูมิ 

ก. ในกรณีท่ีไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ ให้ใชมื้อแตะวดัความร้อนดูหลงัจากท่ีไดท้ดสอบให้แน่ใจว่าไม่มี

กระแสแลว้ หรือถา้มีแผน่เทปบอกอุณหภูมิติดอยู ่อาจดูไดจ้ากสีของแผน่เทปท่ีเปล่ียนไป 

ข. ในกรณีจาํเป็น อาจวดัอุณหภูมิดูในขณะท่ีหมอ้แปลงมีโหลดเตม็ท่ี 

ค. ถา้หมอ้แปลงร้อนเป็นบางส่วน แสดงวา่ภายในผิดปกติ ใหต้รวจสอบด ู

 9)  วิธีตรวจสอบ Static capacity 

ก.  การตรวจสอบปลอกนาํสายมีรอยแตกเสียหายหรือไม่มีฝุ่ นหรือคราบเกลือจบัท่ีผิวหรือไม่ทาํความ

สะอาดผิวปลอกนาํสาย (รายปี) 

คาํอธิบาย 

ในการทาํความสะอาดปลอกนาํสาย หา้มใชใ้บมีดขดูรอยสกปรกท่ีแขง็จบัตวับนผิวของปลอกนาํสาย ใหใ้ช้

ผา้เช็ดอยา่งบรรจง 

ก.  การทดสอบความตา้นทานของฉนวน 

 วดัความตา้นทานของฉนวนระหวา่งขั้วต่อต่างๆ กบัตวัถงั (กราวนด)์ (รายปี) 

-  ความตา้นทานตามผิวของปลอกนาํสายมีผลต่อค่าความตา้นทานของฉนวนระหว่างขั้วต่อต่างๆ กบั

ตวัถงั 

-  ใชว้ดัดว้ยเมกเกอร์ขนาด 1,000 V 

ข.  การทดสอบความตา้นทานต่อลงดิน 

-  วดัค่าความตา้นทานต่อลงดิน (รายปี) 

-  การต่อลงดินชนิดท่ี 1 

ค. การตรวจสอบสภาพภายนอก (ตวัถงั) 

- ตวัถงับิดเบ้ียวเสียหาย หรือเป็นสนิมหรือไม่ 

- ตวัถงัป่องออกมาผิดปกติหรือไม่ 

- ตวัถงัร้อนเกินไปหรือไม่ 

- นํ้ามนัร่ัวหรือไม่ 
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- มีเสียง หรือกล่ินผิดปกติหรือไม่ 

- ขั้วต่อสายร้อนเกินไปหรือไม่ 

- สายดินขาดหรือหลุดหรือไม่ 

- ขั้วสายดินหลวมเกินไปหรือไม่ 

คาํอธิบาย 

-  สภาพท่ีตวัถงัร้อนเกิน ดูไดจ้ากรอยบิดเบ้ียวหรือสีท่ีเปล่ียนไป 

-   ถา้ผิวของตวัถงัมีนํ้ามนัซึมออกมานิดหน่อยไม่เป็นไร แต่ถา้ร่ัวใหรี้บจดัการเปล่ียนเสีย 

-  สภาพท่ีขั้วต่อร้อนเกิน ดูไดจ้ากรอยไหมห้รือสีท่ีเปล่ียนไป 

-  ใชมื้อลองจบัสายดินดู หากวา่โยกหลวมเกินไปใหข้นัขั้วต่อสายดินใหแ้น่น 

   10)  วิธีตรวจสอบ สถานีจ่ายไฟยอ่ย 

ก.   การตรวจสอบตูโ้ลหะ  

- เป็นสนิมหรือเสียหายหรือไม่ 

- ประตูเปิดปิดไดเ้หมือนปกติหรือไม่ 

- มีรอยนํ้าซึมท่ีพ้ืนตูห้รือไม่ 

- มีรอยหนูเขา้ไปทาํรังหรือไม่ 

- มีรอยฝนร่ัวหรือไม่ 

- อุณหภูมิในตูร้้อนเกินไปหรือไม่ 

- รอบๆ ตูโ้ลหะเป็นระเบียบเรียบร้อย   

หรือไม่ 

คาํอธิบาย 

-  ถา้ตูโ้ลหะเกิดเสียหาย ผเุป่ือย สีลอก นํ้าฝน หรือฝุ่ นเขา้ไป อาจจะเป็นสาเหตุใหเ้กิด 

    ความผิดปกติได ้

-  ประตูอาจถกูเปิดออกโดยลมฝน ทาํใหน้ํ้าเขา้ไปขา้งในได ้เม่ือมีร่องรอยท่ีหนูเขา้มา  

 ตอ้งปิดรูท่ีหนูเขา้มาเสียหาไม่แลว้ อาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

-  ถา้หาก Cubicle ตั้งอยูท่ี่โล่งแจง้ ถกูแดดส่องอยูต่ลอดเวลา ควรระวงัอุณหภูมิภายในตู ้

 

11)  การตรวจสอบตูรั้บไฟ และตูจ่้ายไฟ 

ก. ไฟสญัญาณ (Pilot lamp) ของอุปกรณ์รับไฟและอุปกรณ์จ่ายไฟติดหรือไม่ 

-   ไฟสญัญาณของ OCB ติดหรือไม่ 

-   โวลตมิ์เตอร์ ปกติดีหรือไม่ 

-   แอมมิเตอร์ ปกติดีหรือไม่ 

-   สวิตซ์สบัเปล่ียนของอุปกรณ์วดัปกติดีหรือไม่ 

-   ขั้วต่อสายไฟของตูจ่้ายไฟหลวมหรือไม่ 

 

รูปที่ 1.14 สถานีจ่ายไฟย่อย ชนิดกลางแจ้ง 
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ข. การตรวจสอบเคร่ืองป้องกนั 

- ร้ัวป้องกนัเรียบร้อยหรือไม่ 

-   แผน่ป้าย “หา้มเขา้” และ “อนัตราย” แตกเสียหายหรือไม่ 

-   มีเคร่ืองดบัเพลิงอยูใ่นบริเวณใกล้ๆ  หรือไม่ 

-   ดูวา่ร้ัวกั้นผเุป่ือย หรือเป็นสนิมหรือไม่ 

ค. การตรวจสอบสวิตซ์เปิดปิดพร้อมฟิวส์ทางดา้นโหลด 

-  ลกูถว้ยท่ีรองรับมีรอยแตกหรือบ่ินหรือไม่ 

-  มีฝุ่ น หรือคราบเกลือมาจบัท่ีผิวหรือไม่ 

-  ส่วนสมัผสัของขั้วใบมีดและขั้วรองรับใบมีดมีรอย 

ง. เสียหายหรือร้อนเกินไปหรือไม่ 

-  การสบัสวิตซ์เป็นไปอยา่งเรียบร้อยหรือไม่ 

-  ตะปูเกลียวตามขั้วต่อต่างๆ หลวมหรือไม่ 

-  ฟิวส์ลิงคมี์รอยแตก เสียหาย หรือเปล่ียนสีหรือไม่ 

จ. การตรวจสอบหมอ้แปลงแรงดนัไฟสูง 

-  หมอ้แปลงทาํงานเกินกาํลงัหรือไม่ 

-  ตวัถงัร้อนเกินไปหรือไม่ 

-  มีเสียงหรือกล่ินผิดปกติหรือไม่ 

-  นํ้ามนัร่ัวหรือไม่ 

-  ปลอกนาํสายเสียหาย สกปรกหรือไม่ 

-  มีฝุ่ นหรือคราบเกลือจบัท่ีผิวของปลอกนาํสายหรือไม่ 

-  ตะปูเกลียวท่ียึดหลวมหรือไม่ 

ฉ. การตรวจสอบ Static Capacitor 

-  ตวัถงัป่องออกมาผิดปกติหรือไม่ 

-  ตวัถงัร้อนเกินไปหรือไม่ 

-  นํ้ามนัร่ัวหรือไม่ 

-  มีเสียงหรือกล่ินผิดปกติหรือไม่ 

-  ขั้วต่อสายไฟร้อนเกินไปหรือไม่ 

-  ปลอกนาํสายมีรอยแตก เสียหาย หรือสกปรกหรือไม่ 

-  มีฝุ่ นหรือคราบเกลือจบัท่ีผิวของปลอกนาํสายหรือไม่ 

ช. หวัขอ้การทดสอบสาํหรับการตรวจสอบประจาํ 

-  การทดสอบความตา้นทานของฉนวน 

-  การทดสอบความตา้นทานต่อลงดิน 

-  การทดสอบความคงทนต่อแรงดนัไฟและการวดัระดบั pH (ในกรณีจาํเป็น) ของนํ้ามนัฉนวนใน

หมอ้แปลง 
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1.5   การอนุรักษ์พลังงานในระบบจ่ายไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร  (Energy conservation in power distribution 

system in factory/building) 

ระบบปรับและจ่ายไฟฟ้า เป็นระบบท่ีรับพลงังานไฟฟ้าจาก  ผูผ้ลิตไฟฟ้า แลว้แปลงแรงดนัไฟฟ้าใหเ้หมาะสม

กบัภาระภายในอาคาร อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบหลกั ไดแ้ก่ หมอ้แปลงคาปาซิเตอร์สาํหรับเพ่ิมเพาเวอร์แฟกเตอร์ 

รีแอกเตอร์อนุกรม ฯลฯ และ เบรกเกอร์เพ่ือปกป้องทางไฟฟ้าใหแ้ก่อุปกรณ์เหล่าน้ีกบัสายเมนไปยงัภาระ 

การจดัการการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์รับและจ่ายไฟฟ้าจะเทียบเท่ากบัการจดัการกาํลงัไฟฟ้าของโรงงาน ซ่ึงมี

เป้าหมายคือ การลดความส้ินเปลืองกาํลงัไฟฟ้าของทั้งอาคาร การใชอุ้ปกรณ์รับและจ่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สูง การจาํกดักาํลงัไฟฟ้าสุงสูด  การเฉล่ียภาระไฟฟ้า การปรับเพาเวอร์แฟกเตอร์ใหเ้หมาะสม เป็นตน้ วิธีการจดัการ

อยา่งเป็นรูปธรรม ประกอบดว้ย การจดัการภาระ  การจดัการแรงดนัไฟฟ้า   การจดัการเพาเวอร์แฟกเตอร์ เป็นตน้ 

 
  (1) การจดัการภาระ 

 วตัถุประสงคข์องการจดัการภาระ ไดแ้ก่ การตรวจสอบสภาพความส้ินเปลืองไฟฟ้าของทั้งอาคาร การจะทาํ

เช่นนั้นได ้  นอกจากเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้าท่ีใชส้าํหรับคิดค่าไฟฟ้าแลว้ ยงัตอ้งติดตั้งเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้าของ

หมอ้แปลงแต่ละตวั ท่ีสายเมนแต่ละเส้น บนัทึกความส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าทุก 15 นาทีหรือทุก 1 ชัว่โมง เพ่ือ

ตรวจสอบความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด ช่วงเวลาท่ี

เกิดกาํลงัไฟฟ้าเฉล่ีย และ Load factor  เป็นตน้ 

รูปท่ี 1.15 แสดงเส้นกราฟภาระกาํลงัไฟฟ้า

ตลอดวันของโรงพยาบาล  ตามความเป็นจริงการ

ติดตั้งเคร่ืองเฝ้าติดตามและควบคุมค่าความตอ้งการ

กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดและจะเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิผลในการ

ป้องกนักาํลงัไฟฟ้าเกิน เคร่ืองเฝ้าติดตามและควบคุม

ค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดเป็นเคร่ืองวัด

พลงังานไฟฟ้าประเภทหน่ึง ซ่ึงโดยทัว่ไปจะทาํการวดั

ความส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าทุก 15 นาที และเฝ้า

ติดตามว่ากําลังไฟฟ้าเฉล่ียในช่วงนั้นจะไม่เกินค่า

กําลังไฟฟ้าตามท่ีกําหนด  กรณีท่ีกําลังไฟฟ้าเฉล่ีย

อาจจะสูงกว่ากาํลงัไฟฟ้าตามท่ีกาํหนด   เคร่ืองจะส่ง

เ สียง เ ตือนหรือปิดภาระท่ี มีควา มสําคัญในกา ร

เ ดิ น เ ค ร่ื อ ง ตํ่ า ต า ม ท่ี ไ ด้ กํ า ห น ด ไ ว้ ก่ อ น แ ล้ ว   

นอกจากนั้ น การเพ่ิม Load factor ก็จะทําให้ใช้

อุปกรณ์รับ-จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น

หมอ้แปลงท่ีมี Load factor ตํ่ามากเป็นเวลานาน  จึง

ควรพิจารณานําไปรวมกับหมอ้แปลงอ่ืนหรือใช้วิธี

ควบคุมจาํนวนเคร่ือง เป็นตน้ 

 

ฤดรู้อน 
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หมายเหต ุ ไม่รวมความสิน้เปลืองกําลงัไฟฟ้าของเคร่ืองทําความเยน็ 

รูปที ่1.15 ตวัอย่างเส้นกราฟภาระกาํลงัไฟฟ้า 

ตลอดวนัของโรงพยาบาล   1-21 
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 (2) การจดัการแรงดนัไฟฟ้า 

 อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ อุปกรณ์ส่องสว่าง ฯลฯ จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือใชง้านท่ีแรงดนัพิกดั หาก

แรงดนัไฟฟ้าตกมากหรือกระเพ่ือมมาก จะทาํใหป้ระสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าตํ่าลง นอกจากนั้นแรงดนัตกยงัทาํ

ให้ความสูญเสียเน่ืองจากความตา้นทาน (ความสูญเสียเป็นในรูปของความร้อน) ในสายจ่ายไฟ จึงตอ้งรักษาให้

แรงดนัตกหรือกระเพ่ือมมีค่าไม่เกินค่าท่ีเหมาะสม 

ควรตรวจสอบแรงดันของภาระไฟฟ้า ณ จุดท่ีอยู่ใกล้กับตัวภาระ กล่าวคือ ในกรณีของมอเตอร์ให้

ตรวจสอบท่ีตูค้วบคุมมอเตอร์ กรณีของอุปกรณ์ส่องสวา่งใหต้รวจสอบท่ีตูแ้ยกไฟหลอดไฟ มาตรการรองรับแรงดนั

ตกหรือกระเพ่ือม มีดงัต่อไปน้ี 

(1) ภาระท่ีมีผลต่อแรงดนัตกมาก ใหเ้ปล่ียนไปใชส้ายจ่ายไฟเฉพาะตวั 

(2) พิจารณาวิธีจ่ายไฟโดยคาํนึงถึงประเภทและ ขนาดของภาระ 

(3) จ่ายไฟฟ้าดว้ยแรงดนัสูงจนถึงใกล้ๆ  กบัตวัภาระ 

(4) พิจารณาเปล่ียนวิธีสตาร์ทมอเตอร์ท่ีมีขนาดหรือพิกดัในการสตาร์ทสูง 

 (5) วดัแรงดนัระหว่างเฟสและกระแสเฟสของแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบั ตรวจสอบใหร้ะหว่างเฟสได้

สมดุลอยูต่ลอดเวลา 

 (3) การจดัการเพาเวอร์แฟกเตอร์ 

กาํลงัไฟฟ้าประกอบดว้ยกาํลงัไฟฟ้าจริงกบักาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟกาํลงัไฟฟ้าจริงหากเป็นกรณีของมอเตอร์

หมายถึงกาํลงัไฟฟ้าท่ีนาํไปใชใ้นการทาํงานเป็นกาํลงัขาออกของเพลาของมอเตอร์ ส่วนกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟเป็น

กาํลงัไฟฟ้าท่ีส้ินเปลืองไปในการสร้างสนามแม่เหล็กหมุนในมอเตอร์เหน่ียวนาํ หากเพาเวอร์แฟกเตอร์มีค่าสูง 

กระแสไฟฟ้า (กาํลงัไฟฟ้าเสมือน) ท่ีตอ้งจ่ายใหจ้ากแหล่งจ่ายไฟจะมีค่าตํ่าลงจึงดีสาํหรับการผลิตไฟฟ้า นอกจากนั้น

ความสูญเสียในสายส่งไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าความ สูญเสียในระบบรับและจ่ายไฟฟ้าและสายเมนของอาคารยงัมีค่า

ตํ่าลงอีกดว้ย 

โดยทัว่ไปขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ บลัลาสตข์องอุปกรณ์ส่องสว่างหลอดฟลูออเรส-เซนตจ์ะเป็นภาระ

เหน่ียวนาํ ดงันั้นในการเพ่ิมเพาเวอร์แฟกเตอร์โดยทัว่ไปจะใชค้าปาซิเตอร์ เพาเวอร์แฟกเตอร์ท่ีเพ่ิมข้ึนจะเกิดข้ึน

ตั้งแต่ตาํแหน่งของคาปาซิเตอร์ไปทางดา้นแหล่งจ่ายไฟเท่านั้น แต่เพาเวอร์แฟกเตอร์ของภาระจะไม่เปล่ียนแปลง 

ดงันั้นในแง่ของการอนุรักษพ์ลงังานแลว้ จึงควรติดตั้งคาปาซิเตอร์ให้ใกลก้บัภาระให้มากท่ีสุด แต่โดยทัว่ไปจะ

ติดตั้งรวมศูนยเ์ป็นส่วนหน่ึงของระบบรับ-จ่ายไฟฟ้าไปเลย  

ขนาดท่ีติดตั้งของคาปาซิเตอร์จะออกแบบไวใ้หส้อดคลอ้งกบักาํลงัไฟฟ้าสูงสุดของอาคาร ดงันั้น ในเวลาท่ี

มีภาระตํ่า เช่น กลางคืนหรือวนัหยุด ฯลฯ เพาเวอร์แฟกเตอร์จะมีคุณสมบติั ท่ีนาํหน้า ( Leading ) ซ่ึงทาํให้เกิด

แรงดนัเกินได ้ดงันั้น จึงตอ้งบนัทึกและควบคุมเพาเวอร์แฟกเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละวนัในสัปดาห์อย่าง

ถูกตอ้ง กรณีท่ีเกิดเพาเวอร์แฟกเตอร์ นาํหนา้ (Leading) มากเกินไปจะตอ้งทาํการควบคุมจาํนวนเคร่ืองของคาปาซิ

เตอร์ดว้ยอุปกรณ์ปรับเพาเวอร์แฟกเตอร์อตัโนมติั (อุปกรณ์ควบคุมกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ)   นอกจากน้ี การติดตั้งคา

ปาซิเตอร์ท่ีดา้นทุติยภูมิของหมอ้แปลงยงัอาจทาํใหห้มอ้แปลงมีพิกดัเหลือเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

ระบบรับและจ่ายไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยประหยดัพลงังานได ้ อุตสาหกรรมและอาคารทุกแห่งมีการ

ใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานหลกั โดยอาจแปรสภาพเป็นพลงังานรูปแบบอ่ืนๆ ตามความตอ้งการ ดงันั้น หาก

ระบบรับและจ่ายไฟฟ้าท่ีใชมี้ประสิทธิภาพกจ็ะช่วยประหยดัพลงังานไดเ้ป็นอยา่งดี การออกแบบระบบไฟฟ้าท่ีดีนั้น 
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ผูอ้อกแบบตอ้งเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมและไดม้าตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาคซ่ึงจะทาํใหใ้ชง้าน

ไดอ้ยา่งปลอดภยัและสามารถใชง้านไดย้าวนาน 

 1.5.1 ห้องรับและจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main distribution board) 

ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่ ตอ้งมีห้องรับและจ่ายไฟฟ้าหลกั เป็นเร่ืองสําคัญท่ีจะตอ้ง

ออกแบบติดตั้งห้องรับและจ่ายไฟฟ้าให้เหมาะสม และช่วยในการประหยดัพลงังาน สําหรับโรงงานหรืออาคาร

ขนาดเลก็ หอ้งรับและจ่ายไฟฟ้า กคื็อ ตูจ่้ายไฟฟ้าท่ีติดตั้งตามจุดต่างๆ ในหอ้งทาํงานท่ีตอ้งใชไ้ฟฟ้านั้นเอง 

การติดตั้งควรใหอ้ยูบ่ริเวณศูนยก์ลางของภาระ  (Load)  ซ่ึงสามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 

หอ้งส่ีเหล่ียมผืนผา้  จากรูปท่ี 1.16 ก. เป็นการติดตั้งตูจ่้ายไฟฟ้าใหอ้ยู่บริเวณดา้นใดดา้นหน่ึงของหอ้งเม่ือ

เปรียบเทียบกบัการติดตั้งบริเวณกลางหอ้ง  ดงัรูปท่ี 1.16 ข. จะพบวา่พลงังานสูญเสียในสายลดลงเป็น 1/4 เท่า 

กาํหนดให ้ R  คือ ความตา้นทาน (Resistance) ของตวันาํ 1 เสน้ 

 I  คือ กระแสโหลด (Load Current) 

 L คือ ความยาวของตวันาํ 

 

 
                                                        

         ก. การติดตั้งทางดา้นขา้งของหอ้ง                   ข. การติดตั้งบริเวณกลางหอ้ง 

                                                     รูปที่ 1.16 การตดิตั้งตู้จ่ายไฟฟ้าในห้องส่ีเหลีย่มผนืผ้า 

ห้องส่ีเหล่ียมจตุรัส จากรูปท่ี 1.17 ก. เป็นการติดตั้งตูจ่้ายไฟฟ้าให้อยู่บริเวณดา้นใดดา้นหน่ึงของห้อง                      

เม่ือเปรียบเทียบกบัการติดตั้งบริเวณกลางหอ้ง  ดงัรูปท่ี 1.17 ข. จะพบวา่พลงังานสูญเสียในสายลดลงเป็น 2/3 เท่า 
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ก. การติดตั้งทางดา้นขา้งของหอ้ง           ข. การติดตั้งบริเวณกลางของหอ้ง 

รูปที่ 1.17 การตดิตั้งตู้จ่ายไฟฟ้าในห้องส่ีเหลีย่มจตุัรัส 
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 นอกจากพิจารณาตาํแหน่งติดตั้งใหอ้ยู่บริเวณศูนยก์ลางของภาระแลว้จะตอ้งพิจารณาตาํแหน่งท่ีสามารถ

ควบคุมไดส้ะดวกหรือง่ายต่อการควบคุม และตอ้งมีการดูแลหรือบาํรุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการตรวจสอบ

ความเรียบร้อยต่างๆ ภายใน ตูรั้บและจ่ายไฟฟ้า เช่นสังเกตจุดต่อต่างๆ ซ่ึงอาจจะมีการหลวมหรือไม่มัน่คง หาก

ปล่อยท้ิงไวน้านๆ จะเกิดการสูญเสียในลกัษณะของพลงังานความร้อน นอกจากน้ีอาจเกิดอคัคีภยัข้ึนได ้  ภายใน

หอ้งจ่ายไฟฟ้าหรือตูจ่้ายไฟฟ้าหลกัจึงควรมีอุปกรณ์ตรวจวดัต่างๆ ซ่ึงจะทาํใหท้ราบจุดบกพร่องต่างๆได ้ 

 

  1.5.2   หม้อแปลงไฟฟ้า 

 หมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าท่ีทาํหนา้ท่ีเปล่ียนระดบัแรงดนัไฟฟ้าจากแรงดนัสูงไปสู่แรงดนัตํ่ากว่าตาม

ความตอ้งการใชง้าน หมอ้แปลงไฟฟ้าประกอบดว้ยขดลวด 2 ขด คือ “ขดปฐมภูมิกบัขดทุติยภูมิ” พนัอยู่รอบแกน

เหลก็ (เป็นแผ่นเหลก็จาํนวนมากท่ีวางซอ้นทบักนั) ขดลวดทั้ง 2 ขดน้ีไม่ไดต่้อกนัโดยตรงทางไฟฟ้าหากแต่ถูกกั้น

ดว้ยฉนวน เม่ือใหแ้รงดนัไฟฟ้ากบัขดลวดปฐมภูมิทาํใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผ่านท่ีขดลวดน้ีและเกิดเส้นแรงแม่เหลก็ท่ี

มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามการเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้า โดยมีแกนเหลก็เป็นตวันาํเส้นแรงแม่เหล็ก

และเกิดการเหน่ียวนําไปยงัขดลวดทุติยภูมิ ทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าข้ึนท่ีขดลวดทุติยภูมิ อัตราส่วนระหว่าง

แรงดนัไฟฟ้าท่ีขดลวดปฐมภูมิเทียบกบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีเกิดท่ีขดลวดทุติยภูมินั้นข้ึนอยู่กบัอตัราส่วนจาํนวนรอบท่ีพนั

ของขดลวดทั้งสองซ่ึงมีขนาดของขดลวดเป็นตวักาํหนดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

 

 
                                                 

รูปที่ 1.18 หลกัการทํางานของหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

  1.5.2.1 กาํลงัสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า 

กาํลงัสูญเสียในหมอ้แปลงไฟฟ้าประกอบดว้ย 

กาํลงัสูญเสียขณะไม่มโีหลด (No load loss) หมายถึง กาํลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียขณะท่ีหมอ้แปลงไฟฟ้ายงัไม่

จ่ายโหลด กาํลงัสูญเสียน้ีเกิดข้ึนในแกนเหลก็เรียกว่า  Iron loss หรือ  Core loss ซ่ึงค่า Iron loss นั้นมีค่าเกือบคงท่ีไม่

ข้ึนอยูก่บัโหลดแต่เปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของเสน้แรงแม่เหลก็ในแกนเหลก็และข้ึนอยู่กบัความถ่ีความ

หนาแน่นสูงสุดของเสน้แรงแม่เหลก็ในแกนเหลก็คุณภาพของเหลก็ปริมาตรหรือนํ้าหนกัของแกนเหลก็  
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 กาํลงัสูญเสียเน่ืองจากโหลด (Load loss) หมายถึง กาํลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียไปเน่ืองจากความตา้นทานของ

ขดลวดขณะท่ีหมอ้แปลงไฟฟ้าจ่ายโหลด กาํลงัสูญเสียน้ีเรียกวา่ Copper loss 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการสูญเสียในขณะท่ีไม่มีโหลดและในขณะท่ีมีโหลดและประสิทธิภาพของหมอ้

แปลงแสดงได ้ ดงัรูปท่ี 1.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  กระทรวงพลงังาน 

รูปที่ 1.19   คุณสมบัตขิองหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

การหาประสิทธิภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าควรคาํนึงถึงเวลาใชง้านตลอดทั้งวนั เป็นการหาประสิทธิภาพ

แบบพลงังาน  ซ่ึงก็คืออตัราส่วนของพลงังานทั้งหมดท่ีใชไ้ปจริงในแต่ละวนัต่อพลงังานทั้งหมดท่ีไดรั้บในหน่ึงวนั 

โดยเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 

ประสิทธิภาพท้ังวัน   =  

 

 

   1.5.2.2  การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1) ปรับปรุงการใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าท่ีมีอยูเ่ดิมใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ซ่ึงมีวิธีการดงัน้ี 

- การลดกาํลงัสูญเสียไม่มีโหลดของหมอ้แปลงไฟฟ้า โดยการปลดแรงดนัไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิ 

(ดา้นแรงสูงของหมอ้แปลงไฟฟ้าในขณะท่ีไม่มีโหลดและยา้ยโหลดของหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีมีโหลดนอ้ยมารวมกนั

เพ่ือเพ่ิมโหลดแฟกเตอร์) 

- การปรับแรงดนัไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิ (ดา้นแรงตํ่า) ของหมอ้แปลงไฟฟ้าใหอ้ยูร่ะดบัท่ีเหมาะสม 

- การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ในหมอ้แปลงไฟฟ้า 

2) เลือกซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดประสิทธิภาพสูงและมีขนาดเหมาะสมกบัโหลด 

 

ประสิทธิภาพ (%) 

ประสิทธิภาพสงูสดุ 
จดุที่ 

ประสิทธิภาพ (%) 

คา่พลงังาน       

สญูเสีย (W) 

คา่ประสทิธิภาพที่พิกดัโหลดเต็มที่ 

โหลด (%) 

กาํลงัไฟฟ้าท่ีจ่าย x ชม.ท่ีจ่ายไฟแต่ละวัน 

กาํลงัไฟฟ้าท่ีจ่าย x ชม.ท่ีจ่ายไฟแต่ละวัน x (กาํลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียไปขณะไม่มี

โหลด x 24) x (กาํลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียไปขณะมีโหลด x ชม.ท่ีจ่ายไฟแต่ละวัน) 
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  1.5.2.3  การลดกาํลงัสูญเสียขณะไม่มโีหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า 

กาํลงัสูญเสียไม่มีโหลดของหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นกาํลงัสูญเสียในแกนเหลก็ (Core loss or Iron loss)  

กาํลงัสูญเสียน้ีจะมีค่าเท่าเดิมตลอดไม่ว่าหมอ้แปลงไฟฟ้าจะจ่ายโหลดมากหรือนอ้ยหรือไม่ไดจ่้ายโหลดเลย ดงันั้น  

สาํหรับสถานประกอบการท่ีใชห้มอ้แปลงไฟฟ้ามากกว่า 1 ตวั เช่น ระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบ (Secondary selective) 

เวลาหยุดทาํงานหรือในวนัหยุดสามารถประหยดัพลงังานไดโ้ดยการตดัหมอ้แปลงไฟฟ้าตวัหน่ึงออกจากวงจรทั้ง

ทางดา้นแรงดนัไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิ (ดา้นแรงสูง : HV) และ ดา้นแรงดนัไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิ (ดา้นแรงตํ่า : LV )  ถา้จะ

ใชวิ้ธีดงักล่าวจะตอ้งตดัวงจรทางดา้นแรงดนัไฟฟ้าดา้น HV  บ่อยคร้ัง ดงันั้นทางดา้น HV ควรติดตั้งเซอร์กิตเบรก

เกอร์ เช่น Vacuum CB หรือ GAS CB เพ่ือทาํหนา้ท่ีปิด-เปิดวงจร และถา้มีการออกแบบโดยคาํนึงการประหยดั

พลงังานตั้งแต่แรกดว้ยการแยกหมอ้แปลงไฟฟ้าตวัเล็กสาํหรับใชใ้นดา้นความปลอดภยั (Security system) ก็จะ

ประหยดัพลงังานไดม้าก 

  

1.5.2.4 การปรับแรงดนัไฟฟ้าด้านทุตยิภูม ิ(ด้านแรงตํา่)  ของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ระดบัที่เหมาะสม 

การปรับแรงดนัไฟฟ้าของหมอ้แปลงไฟฟ้าให้อยู่ในระดบัท่ีใชง้านอย่างเหมาะสม สามารถทาํไดโ้ดย

การปรับ TAP ของหมอ้แปลงไฟฟ้า โดยปกติแลว้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะกาํหนดระดบัแรงดนัไฟฟ้าขณะใชง้านไว ้แต่

ในทางปฏิบติัอุปกรณ์ดงักล่าว อาจใชก้บัระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีสูงหรือตํ่ากว่าระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนดมาได ้ แต่

อาจทาํใหอ้ายุการใชง้านของอุปกรณ์ดงักล่าวสั้นลงกว่าท่ีควร ส่งผลให้กระบวนการผลิตของโรงงานไดรั้บความ

เสียหาย และก่อใหเ้กิดการสูญเสียพลงังานไฟฟ้า  

อย่างไรก็ตาม การกาํหนดแรงดันไฟฟ้าของระบบจ่ายไฟฟ้า จะต้องคาํนึงถึงค่าแรงดนัท่ีเปล่ียนไป

ขณะท่ีต่อโหลดซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหแ้รงดนัตก ดงันั้นเม่ือตอ้งการประหยดัพลงังานไฟฟ้าใหไ้ดผ้ลจริงจงั จาํเป็น

จะตอ้งมีการตรวจสอบสภาพแรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดต่างๆ ในระบบจ่ายไฟท่ีขั้วของอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งตรวจดูสภาพ

การเปล่ียนแปลงของแรงดนัขณะเร่ิมเดินเคร่ืองและขณะเดินเคร่ือง  เม่ือพบส่ิงผิดปกติกต็อ้งรีบทาํการแกไ้ขใหอ้ยู่ใน

สภาพปกติท่ีเหมาะสม  

ตวัอย่างเช่น กรณีของมอเตอร์สตาร์ทโดยการป้อนแรงดนัโดยตรง (Direct-on-line) ค่ากระแสขณะ

สตาร์ทจะมีค่าประมาณ 6 เท่าของค่ากระแสพิกดั เพราะฉะนั้นการตรวจสอบค่าแรงไฟฟ้าจึงมีความจาํเป็นมาก 

โดยเฉพาะในกรณีท่ีโหลดมีความเฉ่ือย (Moment of inertia) สูงต่ออยู่ ทั้งน้ีเน่ืองจากค่าแรงดนัท่ีป้อนใหก้บัมอเตอร์

จะมีค่าตกลงไปอีกเน่ืองจากการไหลของกระแสทาํใหแ้รงบิดตอนสตาร์ทของมอเตอร์มีค่านอ้ยลง ส่งผลใหต้อ้งใช้

เวลาในการสตาร์ทและการสตาร์ททําได้ลาํบากข้ึน นอกจากนั้ นค่ากําลังสูญเสียก็เพ่ิมข้ึนด้วย เน่ืองจากค่า

กระแสไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนนัน่เอง พิจารณาจากตารางท่ี 1.5 
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ตารางที่ 1.3 การเปลีย่นแปลงคุณสมบัตขิองมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนําเมือ่แรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเปลีย่นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีของไฟฟ้าแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นหลอดแบบฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไอปรอทความดนัไอสูง 

(High pressure mercury lamp) อายกุารใชง้านจะสั้นลงอย่างเห็นไดช้ดั ถา้แรงดนัไฟฟ้าสูงกว่าหรือตํ่ากว่าค่าแรงดนั

พิกดั ในกรณีของหลอดไสธ้รรมดา (Incandescent) อายใุชง้านจะแปรผกผนักบัค่าแรงดนัยกกาํลงั 2 สาํหรับอุปกรณ์

ใหค้วามร้อนดว้ยไฟฟ้า (Electric heater) ปริมาณความร้อนจะเปล่ียนไปตามค่ากาํลงัสองของแรงดนั นัน่คือ การใช้

พลงังานไฟฟ้ามาก แต่ใหป้ริมาณความร้อนนอ้ยกวา่ 

การให้หมอ้แปลงไฟฟ้าไฟฟ้าแรงตํ่าหรือสายเมนซ่ึงมีโหลดต่ออยู่มากมายจ่ายแรงดนัให้พอดีกบัแรงดนั

พิกดัของโหลดทุกตวันั้นเป็นเร่ืองท่ีทาํไดย้าก อย่างไรก็ตามการเลือกใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าท่ีมีแท็ป (Tap) และการวาง

ตาํแหน่งหมอ้แปลงไฟฟ้าใหเ้หมาะสมจะช่วยแกปั้ญหาเหล่าน้ีได ้ซ่ึงจะช่วยในการระบายความร้อนและบาํรุงรักษา

ง่ายจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก 

ดงันั้น  การท่ีแรงดนัไฟฟ้ามีค่าไม่เหมาะสมจะก่อใหเ้กิดการสูญเสียพลงังานท่ีตวัหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ี หากพิจารณาการใชม้อเตอร์ในโรงงานทัว่ไป จะพบว่ามอเตอร์ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพโหลด 50-80% ของ

พิกดั ส่วนมอเตอร์ท่ีใชง้านเต็มพิกดัโหลด (Full load) จะมีนอ้ย ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของแรงดนั จะมีผลต่อ

มอเตอร์เหน่ียวนาํท่ีสภาพโหลดต่างๆ กนัอีกดว้ย ซ่ึงดูไดจ้ากตารางท่ี 1.4 

 

รายการตรวจวัด 

การเปลีย่นแปลงของแรงดนั ( Voltage fluctuation 

) 

แรงดนัตก 10 % แรงดนัเพิม่ 10 % 

แรงบิดตอนสตาร์ท (Starting torque)  

แรงบิดสูงสุด (Maximum torque) 

ความเร็วซิงโครนสั (Synchronous speed) 

% สลิป (Slip) 

ความเร็วรอบท่ีเตม็พิกดัโหลด (Speed at full-load) 

ประสิทธิภาพ (Full load) 

เพาเวอร์แฟคเตอร์ (Full load) 

กระแสเตม็พิกดัโหลด (Full load current) 

กระแสตอนสตาร์ท (Starting current) 

การเพ่ิมของอุณหภูมิท่ีโหลดเต็มพิกดั(Temperature rising at full 

load) 

การรบกวนของสนามแม่เหลก็ (Magnetic noise) 

-19% 

 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

+23% 

-15% 

-2% 

+1% 

+11% 

-10% ถึง –12% 

+6 ถึง +7 องศาเซลเซียส 

ลดลงเลก็นอ้ย 

+21% 

 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

-17% 

+1% 

เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 

-3% 

-7% 

+10% ถึง +12% 

-1 ถึง -2 องศาเซลเซียส 

เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 
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ตารางที่ 1.4  ค่าการเปลีย่นแปลงของแรงดนั ที่มผีลต่อมอเตอร์เหน่ียวนําที่สภาพโหลดต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ก 

การเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้าจะตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบัความไม่สมดุลของ แรงไฟฟ้าในระบบดว้ย 

เพราะความไม่สมดุลของแรงไฟฟ้าจะส่งผลมาก โดยทัว่ไปการเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้าเกิดข้ึนเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงของโหลดในระบบ        

การท่ีใหมี้การเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้านอ้ยลงอาจทาํไดโ้ดยการใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าและสายไฟท่ีมี

ขนาดใหญ่เพียงพอหรืออาจติดตั้งคาปาซิเตอร์ไวท่ี้ปลายสายจ่ายก่อนเขา้โหลด เพ่ือเป็นการลดค่ากระแสรีแอกทีฟก็

ได ้ 

ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงของแรงดนัมีค่าสูงจะทาํให้เกิดไฟฟ้ากระพริบ (Flicker) และมอเตอร์จะมี

ค่าสลิปสูง ขณะเดียวกนัอาจทาํใหส้วิตซ์ตดัตอนอตัโนมติัหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตดัวงจรได ้ก่อใหเ้กิดปัญหาในการ

เดินเคร่ือง 

นอกจากน้ีการเกิดสภาพไม่สมดุลของแรงดนัไฟฟ้า ยงัทาํใหค่้ากาํลงัสูญเสียในขดลวดและในแกนเหล็ก

ของมอเตอร์สูงข้ึน อุณหภูมิกจ็ะสูงข้ึน เสียงจะดงัข้ึนและทาํใหป้ระสิทธิภาพตํ่าลงส่งผลใหม้อเตอร์ชาํรุดในท่ีสุด 

  

  1.5.2.5   การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ในหม้อแปลงไฟฟ้า 

  การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ในหมอ้แปลงไฟฟ้าช่วยลดการสูญเสียภายในหมอ้แปลงไฟฟ้าทาํให้

หมอ้แปลงไฟฟ้าสามารถจ่ายโหลดไดเ้พ่ิมข้ึน การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ท่ีดีควรติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงค่า

เพาเวอร์แฟกเตอร์ เช่น ตวัเกบ็ประจุ (Capacitor) ไวใ้นตาํแหน่งท่ีใกลก้บัโหลดท่ีมีค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ตํ่า 

 

   1.5.2.6  การเลอืกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดประสิทธิภาพสูง 

หากโรงงานกาํลงัพิจารณาซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้าใหม่ ควรเลือกซ้ือชนิดท่ีมีประสิทธิภาพสูง หรือเป็นแบบ

ประหยดัพลงังาน ซ่ึงจะมีการสูญเสียใน Core loss ตํ่ากว่าแบบธรรมดา และควรเลือกขนาดท่ีเหมาะสมกบัโหลด 

หากพิจารณาจากคุณสมบติัของหมอ้แปลงไฟฟ้าในรูปท่ี 1.20 แลว้ จะเห็นไดว้่า ประสิทธิภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้า

จะแปรผนัตามค่าโหลด ดงันั้นถา้โรงงานจะซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เกินไป จะทาํใหโ้หลดแฟกเตอร์ตํ่าและ

ประสิทธิภาพกต็ํ่าดว้ย ในขณะเดียวกนัหากโหลดไฟฟ้าของสถานประกอบการมีค่าสูงในระยะเวลาทาํงาน 8 ชัว่โมง 

ส่วนเวลาท่ีเหลือของวนัหน่ึงๆ มีโหลดน้อยมาก ดงันั้น การเลือกใช้หมอ้แปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะทาํให้

ประหยดัพลงังานไดม้าก ดงัแสดงในรูปท่ี  1.20 

รายการตรวจวัด 
การเปลีย่นแปลงของแรงดนั (Voltage fluctuation) 

แรงดนัตก 10% แรงดนัเพิม่ 10% 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

โหลดเตม็พิกดั 

¾ ของโหลดเตม็พิกดั 

½ ของโหลดเตม็พิกดั 

-2 % 

ไม่เปล่ียนแปลง 

+1 ถึง +2 % 

เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 

ไม่เปล่ียนแปลง 

-1 ถึง –2 % 

เพาเวอร์แฟกเตอร์ 

(Power factor) 

โหลดเตม็พิกดั 

¾ ของโหลดเตม็พิกดั 

½ ของโหลดเตม็พิกดั 

-1 % 

+2 ถึง +3 % 

+4 ถึง +5 % 

-3 % 

-4 % 

-5 ถึง -6 % 

  1-28 



 
ตอนท่ี 3  บทท่ี 1  ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  กระทรวงพลงังาน 

รูปที ่1.20 กราฟแสดงกําลงัสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้า แบบธรรมดากบัชนิดประหยดัพลงังาน 

บริษทัผูผ้ลิตไดอ้อกแบบหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดประสิทธิภาพสูงซ่ึงก็คือหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีมีค่ากาํลงัสูญเสีย

นอ้ย เม่ือมีโหลดตํ่าดงัในตารางท่ี 1.5 

ตารางที่ 1.5   เปรียบเทียบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Dry type cast resin ชนิดที่มกีําลงัสูญเสียปกต ิ

(Standard loss) และชนิดประหยดัพลงังาน (High efficiency) ใช้กบัระบบแรงดนัไฟฟ้า 22kV/400-230 V 

ท่ีมา :  การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  กระทรวงพลงังาน 

  สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณหาค่าความสูญเสียของหมอ้แปลง 

 

kVA 

Rate A 

Voltage 

(kV / V) 

Loss  ( W ) % Loss 

Eff % 
Core loss Copper loss Core loss Copper loss 

50 

100 

160 

250 

315 

400 

500 

630 

800 

1000 

1250 

1500 

2000 

22 / 400 

22 / 400 

22 / 400 

22 / 400 

22 / 400 

22 / 400 

22 / 400 

22 / 400 

22 / 400 

22 / 400 

22 / 400 

22 / 400 

22 / 400 

210 

340 

480 

670 

900 

980 

1150 

1350 

1600 

1900 

2300 

2800 

3250 

1050 

1750 

2350 

3252 

3900 

4600 

5500 

6500 

11000 

13500 

16400 

19800 

24000 

0.17 

0.16 

0.17 

0.17 

0.19 

0.18 

0.17 

0.17 

0.13 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

0.83 

0.84 

0.83 

0.83 

0.81 

0.82 

0.83 

0.83 

1.87 

0.88 

0.88 

0.88 

0.88 

97.48 

97.91 

98.23 

98.43 

98.47 

98.60 

98.77 

98.75 

98.43 

98.56 

98.50 

98.50 

98.63 
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Core loss  ลดลง     =         (Core loss x จาํนวนหม้อแปลง)  x    ชม.ใน 1 ปี 

 

พลงังานของหมอ้แปลงไฟฟ้า ควรพิจารณาขนาด ท่ีเหมาะสมกบัโหลดและมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจน

การจดัหมอ้แปลงไฟฟ้าใหส้ามารถหยุดไดเ้ป็นส่วนๆ และตดัหมอ้แปลงไฟฟ้าออกจากระบบในขณะท่ีไม่มีโหลด 

ทั้งน้ีตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อการผลิตภายในโรงงาน  

 

  1.5.2.7 การขนานหม้อแปลงไฟฟ้า (ขนาดเท่ากัน) หลายตวัเข้าด้วยกนั (Banking)      

กรณีท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้า เช่น โรงงาน หรือ อาคาร มีหมอ้แปลงไฟฟ้า (ขนาดเท่ากนั) หลายตวั เน่ืองจากการ

ขยายกิจการหรือขยายการใชไ้ฟฟ้าทาํใหมี้จาํนวนหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน โดยปริมาณการใชง้านรวมสูงสุด (kVA) 

มีค่าสูงจนทาํใหไ้ม่สามารถตดัหมอ้แปลงไฟฟ้าบางตวัออกจากระบบได ้  การขนานหมอ้แปลงไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนัจะ

ช่วยลดการสูญเสียโดยรวม ซ่ึงเกิดข้ึนในหมอ้แปลงไฟฟ้าแต่ละตวัได ้

 

1.6   การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power factor improvement) 

 1.6.1  สามเหลีย่มกาํลงัไฟฟ้า  

ในระบบกระแสไฟฟ้าสลบั  การวดัค่ากาํลงัไฟฟ้าสามารถวดัแยกออกเป็น  2  ส่วน ดงัน้ี 

1.  กาํลงัไฟฟ้าจริง (P)  เป็นกาํลงัไฟฟ้าท่ีใชง้านจริงมีหน่วยวดัเป็นวตัต ์ หรือกิโลวตัต ์ 

2.  กาํลงัไฟฟ้ากาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Q) เป็นกาํลงัไฟฟ้าท่ีตอ้งการสาํหรับสร้างสนามแม่เหลก็  มีหน่วยวดั

เป็นวาร์หรือกิโลวาร์  

กาํลงัไฟฟ้าทั้งสองส่วนสามารถรวมเขา้ดว้ยกนัทางเฟสเซอร์ เป็นกาํลงัไฟฟ้าปรากฏ (S) มีหน่วยเป็นโวลต์

แอมป์ หรือ เควีเอ  ดงัรูปท่ี 1.21 

 

 kVA = 22
)()( kVAr+kW      

    

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1.21 ค่ากาํลงัไฟฟ้าที่วดัได้ในระบบไฟฟ้ากระแสสลบั 

 

Φ 
กาํลงัไฟฟ้าจริง (kW)  

กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ (kVA) 
กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ (kVAr) 

kVA act Tr2 

KVA rate Tr2 

2  

Copper loss ของ Tr2  ลดลง       =            Copper loss ตัวท่ี 2  x                                   x  ชม.ปฏิบัติงานใน 1 ปี 
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1.6.2  คําจาํกดัความของตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า  

ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าหมายถึงอตัราส่วนระหว่างกาํลงัไฟฟ้าจริง มีหน่วยเป็นวตัต ์ต่อกาํลงัไฟฟ้าท่ีปรากฏ มี

หน่วยเป็นโวลต-์แอมป์  ซ่ึงอยูใ่นรูปของ cos Φ  เราสามารถเขียนสมการตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าไดด้งัน้ี 

 

 

               

 

หรือ                                                                                        

 

 

 

ตัวอย่างที่  1.1    โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง ระบบแรงดนั 3 เฟส   380 V อ่านกระแสจากมิเตอร์ได ้1,266  A 

อ่านกาํลงัไฟฟ้าจริงจากมิเตอร์ได ้500 kW ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าโรงงานแห่งน้ีมีค่าเท่าใด 

วธีิทํา 

 กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ = 3 x 380 x 1266     = 833   kVA 

                         1,000 

 ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า     =             500  = 0.60 

                             833 

       = 60%  ตอบ  

   

1.6.3 อตัราค่าปรับตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า ในบิลค่าไฟฟ้า  

จากอนุสนธิคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2528  เห็นชอบในหลกัการใหส่ิ้งจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชไ้ฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหต้วัประกอบกาํลงัไฟฟ้าสูงกว่า  0.85  การไฟฟ้าจะคิดเงินส่วนลดค่าความ

ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าเป็นโบนสัใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีมีตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าสูงกวา่  0.85  ตามสูตรดงัน้ี 

 

เงินส่วนลดหรือเพ่ิมค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าประจาํเดือน  =  K  x  Max.kW  x  DC  x                                 

บาท     

ปัจจุบนั  การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลิกใชสู้ตรค่าปรับตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าและเลิก

ใหโ้บนสัจากสมการ โดยปรับค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าใหม่คือ ถา้ผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าลา้หลงัตํ่ากว่า  

0.85  โดยท่ีในรอบเดือนถา้ผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟเฉล่ียใน 15 นาทีท่ีสูงสุด เม่ือคิดเป็นกิโล

วาร์เกินกวา่  61.97  เปอร์เซ็นตข์องความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟเฉล่ียใน 15 นาทีท่ีสูงสุด  เม่ือคิดเป็นกิโลวตัต์

แลว้เฉพาะส่วนท่ีเกินตอ้งเสียค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าในอตัรากิโลวาร์ละ14.02 บาท  สาํหรับการเรียกเก็บเงินค่า

ไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นเศษของกิโลวาร์ถา้ไม่ถึง 0.5  กิโลวาร์ตดัท้ิง  ตั้งแต่  0.5  กิโลวาร์ข้ึนไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ 

 

 

cos Φ      kW 

kVA 

= 

kW = kVA cos Φ     

kVAr = kVA sin Φ     หรือ    kW tan Φ    

cos Φ       
1  –  0.85  

ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า = 
กาํลงัไฟฟ้าจริง 

กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ 
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      เม่ือ   cos-1 0.85   =   31.79 ◌ํ 

 

 

 

              kVAr       = kW tan Φ   

= kW  tan  31.79  

= 0.6197 kW 

 

 

 

ตวัอย่างที่ 1.2   กาํลงัไฟฟ้าจริงอ่านจากมิเตอร์ 500 kW ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าของโรงงานมีค่า 0.6 ในปัจจุบนัน้ีการ

ไฟฟ้าฯ เรียกเกบ็ค่าปรับตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าท่ีตํ่ากวา่ 0.85 เป็นเงินเท่าใด 

วิธีทาํ  

                 Φ  = cos –1 0.6 

   = 53.13 ◌ํ         

            kVAr = 500  x  tan 53.13°  

  = 667   kVAr 

ในรอบเดือนถา้ผูใ้ช ้กิโลวาร์สูงสุดเกินกวา่  61.97  เปอร์เซ็นตข์องกิโลวตัตสู์งสุดเฉล่ียใน  15  นาที  เฉพาะ

ส่วนท่ีเกินตอ้งเสียค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ากิโลวาร์ละ  14.02  บาท 

0.6197 x 500   = 309.85 kVAr 

กิโลวาร์ส่วนท่ีเกิน   = 667 – 309.85 = 357  kVAr 

ตอ้งเสียค่าปรับ   = 357 x 14.02   = 5,005 บาท  (ยงัไม่รวม VAT  7%) 

  

1.6.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

                   ผลของตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าสูง 

     สําหรับค่ากําลังไฟฟ้าจริงท่ีใช้งานคงท่ี ถ้าค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ายิ่งตํ่ า (มุม Φ  ยิ่งมาก)  

ทาํให้กาํลงัไฟฟ้าปรากฏและกระแสมีค่ามากข้ึน  ในทาํนองเดียวกนัถา้ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ายิ่งสูง (มุม Φ  

ลดลง) ทาํใหก้าํลงัไฟฟ้าปรากฏและกระแสมีค่าลดลง 

kVAr 

kW 
  tan  Φ  = 

kVAr =   kW  x  tan Φ     

        รูปที่ 1.22  มุม Φ  ของค่าตวัประกอบกาํลงั 

 

      31.79 Φ 

kW 

kVAr kVA 
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ท่ีกาํลงัไฟฟ้าจริงคงท่ี  โหลดแรกมีกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ kVAr1 ท่ีกาํลงัไฟฟ้าปรากฏ kVA1  ทาํใหมุ้มตวั

ประกอบกาํลงัไฟฟ้าเท่ากบัΦ 1 ในทาํนองเดียวกนัถา้มุมตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าเท่ากบั Φ 2 ค่ากาํลงัไฟฟ้าปรากฏ

จะลดลงเท่ากบั kVA2 

  

กระแสของโหลดแรก                    จะมากกวา่กระแสโหลดสอง                                          หรือ     I1  >   I2   

                   

 

ตวัอย่างที่  1.3      จากตวัอยา่งท่ี 1.1 ถา้เพ่ิมตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าเป็น 0.95 กระแสอ่านจากมิเตอร์จะลดลงเหลือ

เท่าใด 

วธีิทํา  I1  =             1266 A   ; P = 500  kW 

จาก kVA =   kW   

    cos Φ    

  kVA2 = 500 

    0.95 

   = 526.3 kVA 

  kVA = 3  IV   [ระบบไฟฟ้า 3 เฟส] 

          1000 

  I2  =    526.3 x 1000 

    3  x 380 

   = 800   A 

 

 kVA1    

 V 

(I1)  =  (I2)  
 kVA2 

V 
= 

cos Φ 1     
kW 

kVA1 

= cos Φ 2     
kW 

kVA2 
= ; 

I2 I1 cos Φ 1          
cos Φ 2        

=  

 

kVAr 

kVAr1 

kVAr2 

IQ1 

IQ2 

IQ 

kW kW 

kVA1 

kVA2 

I1 

I2 

Φ1 
Φ2 

Φ1 
Φ2 

รูปที่  1.23 ผลของตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าสูงและตํา่ 
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หรือ I2  =   I1 cos Φ 1   

        cos Φ 2   

   = 1266  x  0.6 

                                0.96 

   = 800   A 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ายิ่งสูงกระแสกย็ิ่งมีค่าตํ่าและยอ่มมีผลดี   ตอบ 

   

ถ้าทําให้ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ามค่ีาสูงจะทําให้มผีลดีดงันี ้

  1.  ประหยัดค่าไฟฟ้า  ตั้งแต่ปลายปี  2530  จนถึงปัจจุบนั  การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลิกใชสู้ตรค่าปรับตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าและเลิกใหโ้บนสัจากสมการแต่หนัมาปรับค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าใหม่

คือ ถา้ผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าลา้หลงัตํ่ากว่า  0.85  โดยท่ีในรอบเดือนถา้ผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีความตอ้งการ

กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟเฉล่ียใน 15 นาทีท่ีสูงสุด เม่ือคิดเป็นกิโลวาร์เกินกว่า 61.97  เปอร์เซ็นต์ของความตอ้งการ

กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟเฉล่ียใน 14.02 นาทีท่ีสูงสุด  เม่ือคิดเป็นกิโลวตัตแ์ลว้เฉพาะส่วนท่ีเกินตอ้งเสีย ค่าตวัประกอบ

กาํลงัไฟฟ้าในอตัรากิโลวาร์ละ 15 บาท  สาํหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นเศษของกิโลวาร์ถา้ไม่ถึง 

0.5 กิโลวาร์ตดัท้ิง  ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ข้ึนไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ 

  2.  ลดค่ากําลังสูญเสียในสาย การเพ่ิมค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าทาํใหก้าํลงัสูญเสียในสายลดลง และกาํลงั

สูญเสียในสายสามารถหาไดด้งัน้ี 

 ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว      : กาํลงัสูญเสีย = 2I2 R     

 ระบบไฟฟ้าสามเฟส       : กาํลงัสูญเสีย = 3I2 R     

 

ตวัอย่างที่ 1.4     มอเตอร์ขนาด  50 HP 3 เฟส  380 V PF 0.72  ใชส้ายขนาด 35 mm ยาว  180 m  ระยะเวลาท่ีใชง้าน

รวม  160  ชัว่โมงต่อเดือน  ถา้ค่าไฟหน่วยละ  2.75  บาท (1 UNIT = 1 kWh) สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าหลงัจาก

ปรับปรุง PF เป็น  0.95  ไดก่ี้บาทต่อปี  เม่ือความตา้นทานของสาย = 0.0005 โอห์มต่อเมตร (1 HP = 746 W) 

วธีิทํา PF  0.72  I =        50 x 746 

            3 x 380 x 0.72 

    = 78.7    A 

PF  0.95  I =        50 x 746 

            3 x 380 x 0.952 

    = 59.5    A 

PF  0.72 กาํลงัสูญเสีย = 3I2 R 

    = 3 x (78.7)2 x 0.0005 x 180 

    = 1,672  W 

PF  0.95 กาํลงัสูญเสีย = 3I2 R 

    = 3 x (59.5)2 x 0.0005 x 180 

    = 955  W 
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ค่า PF ก่อนปรับปรุง 

 

กาํลงัสูญเสียลดลง = 1,672 – 955  W 

    = 717     W 

 หน่วยไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี = 
000,1

12 x 160 x 717  

    = 1,376.6  kW-hr 

 ถา้ค่าไฟหน่วยละ 2.75 บาท  

ปีหน่ึงจะประหยดัค่าไฟฟ้า =   1,376.6 x 2.75 

    = 3,785.76   บาทต่อปี 

ดงันั้นการแกต้วัประกอบกาํลงัไฟฟ้าใหสู้งข้ึนทาํใหล้ดความสูญเสียในสายลงไดด้งัน้ี 

 I1 cos Φ 1   = I2 cos Φ 2   (เม่ือกาํลงัไฟฟ้าเท่ากนั) 

  I2  = I1 
2

1

cos
cos

Φ
Φ   (เม่ือกาํลงัสูญเสียเท่ากบั I 2 R ) 

 
RI

RIRI
2
1

2
2

2
1 −   = 1 - 

2

2

1

cos
cos









Φ
Φ      

 

กาํลงัสูญเสียท่ีลดลง  = 1 - 
2

2

1

cos
cos









Φ
Φ      x 100%    

  

เปอร์เซ็นตก์าํลงัสูญเสียในสายท่ีลดลง สามารถดูไดจ้ากรูปท่ี 1.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1.24  การหาค่ากาํลงัสูญเสียในสายด้วยกราฟ 

 

เปอร์เซ็นตก์าํลงัสูญเสียในสายลดลง 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 0.7 0.6 0.9 0.8 1 

0.90 
0.85 

0.95 
1 

0.80 
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จากกราฟ รูปท่ี 1.24  หรือในสมการ กาํลงัสูญเสียท่ีลดลง  =     1 - 
2

2

1

cos
cos









Φ
Φ      x 100% 

PF  0.6  แกเ้ป็น  0.8  กาํลงัสูญเสียในสายจะลดลง 44 เปอร์เซ็นต ์

PF  0.6  แกเ้ป็น  1.0  กาํลงัสูญเสียในสายจะลดลง 64 เปอร์เซ็นต ์

 

3.  ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายโหลดเพิ่มมากขึน้  การปรับตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าใหสู้งข้ึนทาํใหก้ระแสของ

ระบบลดลง  เน่ืองจากหมอ้แปลงจ่ายโหลดทั้งกาํลงัไฟฟ้าจริงและกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ  เม่ือปรับปรุงกาํลงัไฟฟ้า      

รีแอกทีฟใหน้อ้ยลงกจ็ะจ่ายกาํลงัไฟฟ้าจริงไดม้ากข้ึน 

 

kVA(เหลือ) =    kW (โหลด) 








Φ

−
Φ 21 cos

1
cos

1         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1.25  จากกราฟถ้าปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าให้สูงขึน้จะทําให้ระบบไฟฟ้า 

                                           สามารถจ่ายโหลดได้เพิม่ขึน้ 

 

 

cos Φ1 (ก่อนปรับปรุง) 

cos Φ2 (หลงัปรับปรุง) 

KVA  ท่ีเหลือ 

1 
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ตวัอย่างที่ 1.5  หมอ้แปลง  400 kVA  จ่ายโหลด  200 kW  ท่ีตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 0.5  ถา้ปรับปรุงตวัประกอบ

กาํลงัไฟฟ้า เป็น  0.8  หมอ้แปลงยงัมีกาํลงัเหลือใชอี้กเท่าใด 

วธีิทํา 

 kVA (เหลือ)   =        200 





 −

8.0
1

5.0
1   =        






 −

8.0
200

5.0
200  

 

หมอ้แปลงยงัมีกาํลงัเหลือใชอี้ก = 400 – 250 =  150   kVA 

 

หรือหาไดจ้ากกราฟรูปท่ี 1.25  ท่ีตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าก่อนปรับปรุง (cos Φ 1) เท่ากบั  0.5  และตวัประกอบ

กาํลงัไฟฟ้ารับปรุงใหม่ (cos Φ 2) เท่ากบั  0.8  จะได ้ kVA  ท่ีเหลือมีค่า  0.75 และท่ีโหลด  

200 kW หมอ้แปลงยงัมีกาํลงัเหลือใช ้ 0.75 x 200  =  150  kVA                                             ตอบ 

 

 4.  ลดค่ากําลังสูญเสียในหม้อแปลง  กาํลงัสูญเสียในหมอ้แปลงประกอบดว้ยกาํลงัสูญเสียในลวดทองแดง  

ซ่ึงข้ึนอยู่กบักระแสท่ีไหลผ่านหมอ้แปลงโดยคิดค่าจาก I2 R และกาํลงัสูญเสียในแกนเหลก็  ซ่ึงสามารถหาค่าได้

โดยประมาณกรณีไม่มีโหลด   สําหรับค่ากาํลงัสูญเสียในแกนเหล็กไม่ข้ึนกบัโหลดจึงมีค่าเกือบคงท่ีซ่ึงเป็นกาํลงั

สูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวน  และกาํลงัสูญเสียท่ีเกิดจากเสน้   แรงแม่เหลก็คา้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1.26 แสดงค่ากําลงัสูญเสียในแกนเหลก็และลวดทองแดง 

 

 

กาํลงัสูญเสีย 

หมอ้แปลง (W) 
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 สาํหรับกาํลงัสูญเสียในหมอ้แปลงอาจหาไดจ้ากกราฟ ดงัรูปท่ี 1.26  ค่า Cu  หมายถึง ค่าการสูญเสียใน

ลวดทองแดง และค่า Fe หมายถึง  ค่ากาํลงัสูญเสียในแกนเหลก็  ในทาํนองเดียวกนักราฟเส้นท่ี 3  เป็นหมอ้แปลง

กรณีกาํลงัสูญเสียธรรมดา   กราฟเส้นท่ี 2  เป็นหมอ้แปลงกรณีกาํลงัสูญเสียตํ่า  และกราฟเส้นท่ี 1 เป็นหมอ้แปลง

กรณีกาํลงัสูญเสียตํ่าเป็นพิเศษ  

 เม่ือ I2 = I1 
2

1

cos
cos

Φ
Φ   (เม่ือกาํลงัสูญเสียเท่ากบั I 2 R ) 

  RI 2
2  = 

2

2

12
1 cos

cos








Φ
ΦRI  

กาํหนดให ้ RI 2
1  คือ กาํลงัสูญเสียในลวดทองแดงก่อนปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

 RI 2
2  คือ   กาํลงัสูญเสียในลวดทองแดงหลงัปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

 

ตวัอย่างที่ 1.6  หมอ้แปลงแบบกาํลงัสูญเสียธรรมดาขนาด 500 kVA  จ่ายโหลดขนาด 300 kW ท่ี PF 0.6  ระยะเวลา

ท่ีใชง้าน  8  ชัว่โมงต่อวนั  ถา้ค่าไฟฟ้าหน่วยละ  2.75  บาท  ถา้ตอ้งการปรับปรุง PF เป็น  0.95 สามารถประหยดัค่า

ไฟฟ้าไดก่ี้บาทต่อปี 

วธีิทํา กรณี PF  0.6  จากกราฟรูปท่ี 1.25 

 กาํลงัสูญเสียในแกนเหลก็  = 1,150 W 

 กาํลงัสูญเสียในลวดทองแดง = 6,000 W 

 กาํลงัสูญเสียในหมอ้แปลง = 1,150 + 6,000  

    = 7,150 W 

กรณี PF  0.95   

 กาํลงัสูญเสียในแกนเหลก็  = 1,150 W 

 กาํลงัสูญเสียในลวดทองแดง = 6,000
2

95.0
6.0






  = 2,393 W 

 กาํลงัสูญเสียในหมอ้แปลง = 1,150 + 2,393 = 3,543   W 

 กาํลงัสูญเสียลดลง = 7,150 – 3,543 = 3,607 W 

 

 ปีหน่ึงจะประหยดัไฟฟ้า =    บาท 

 

= 28,964.21  บาทต่อปี  ตอบ 

 

 5.  ระดบัแรงดันไฟฟ้าดขีึน้  เม่ือตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าสูงข้ึน  แรงดนัตกในสายจะลดลง  

 ∆ V = I (R cos Φ + XL sinΦ )      

กาํหนดให ้ R     คือ   ความตา้นทานของสาย 

     XL   คือ   รีแอกแตนซ์ของสาย ประมาณ 0.4 – 0.9  µH/m    

3,607 x 8 x 365 x 2.75    
1,000 
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กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีสามารถส่งผา่นสายไดโ้ดยมี n เป็นเปอร์เซ็นต ์แรงดนัไฟฟ้าตกสูงสุดท่ียอมไดเ้ป็นดงัน้ี 

 P = 3 VI cos Φ   (ระบบ  3 เฟส)    

 ∆ V = 
3

nV         

 P = 
Φ+ tanXLR

nV
2

       

โดยทัว่ไป  n  จะอยูร่ะหวา่ง 5-10 เปอร์เซ็นต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1.27  ความสัมพันธ์ระหว่างกาํลงัไฟฟ้าเป็นเปอร์เซ็นต์กบัตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

                                          ของขนาดสาย 35 mm2 
  

รูปท่ี 1.27  เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งกาํลงัไฟฟ้าเป็นเปอร์เซ็นตก์บัตวัประกอบกาํลงั ไฟฟ้าของ ขนาดสาย 

35 mm2 จะเห็นไดว้า่ถา้เพ่ิม  PF  จาก 0.5 เป็น  1.0  กาํลงัไฟฟ้าจะเพ่ิมเป็นเท่าตวั 
 

1.6.5   วธีิการปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า  

ตามท่ีกล่าวแลว้วา่ผลดีของตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าสูงมีมาก  แต่เน่ืองจากอุปกรณ์ประเภทเคร่ืองจกัรกล หมอ้

แปลง  เคร่ืองเช่ือม เตาเผาแบบอาร์ก และบลัลาสต ์ ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าตํ่า  ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งหาแหล่งกาํเนิด

กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟช่วยจ่ายให ้ไดแ้ก่ ซิงโครนสัมอเตอร์และ คาปาซิเตอร์   คาปาซิเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีจ่าย

กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟชนิดหน่ึงท่ีราคาถกูและนิยมใชก้นัมาก ดงัรูปท่ี 1.28

 

เปอร์เซ็นกาํลงัไฟฟ้า 

สายขนาด 35 mm
2
 

0.5 1 

50 

100 

cos Φ 
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รูปที่ 1.28  แสดงการแก้ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าด้วยคาปาซิเตอร์ 

จากสมการ                 ;                              kVAr   =   kW tan Φ  

 กิโลวาร์ก่อนปรับปรุง                  PF   =   kW tan 1Φ  

 กิโลวาร์ปรับปรุง                    PF    =   kW tan 2Φ  

 ดงันั้น   กิโลวาร์ของคาปาซิเตอร์  =  kW (tan 1Φ - tan 2Φ )  

    

ตวัอย่างที่1.7 จากตวัอยา่งท่ี  1.1 โหลดขนาด 500 kW ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 0.60 ลา้หลงั ถา้ตอ้งการปรับปรุง    ตวั

ประกอบกาํลงัไฟฟ้าเป็น 0.95 ลา้หลงั จะตอ้งเลือกขนาดคาปาซิเตอร์เท่าใด 

วธีิทํา 

  cos 1Φ   = 0.60 ; 1Φ  = 53.13 ◌ํ 

  cos 2Φ   = 0.95 ; 2Φ  = 18.19 ◌ํ 

 กิโลวาร์ของคาปาซิเตอร์ = 500 (tan 53.13 ◌ ํ– tan 18.19 ◌ํ) 

    = 500 (1.333 – 0.3285) = 500 kVAr 

เพ่ือความสะดวกในการหาขนาดกิโลวาร์ของคาปาซิเตอร์  อาจหาไดจ้ากตารางท่ี 1.6 ท่ีโหลด 500 kW 

cos 1Φ   = 0.60  

cos 2Φ   = 0.95  

ค่าแฟกเตอร์จากตาราง = 1.01 

กิโลวาร์ของคาปาซิเตอร์ = 500 x 1.01 

   ~ 500  kVAr     ตอบ 

 

อย่างไรก็ตามการติดตั้งคาปาซิเตอร์จาํเป็นตอ้งลงทุนราคาประมาณกิโลวาร์ละ 200 ถึง 300 บาท ดงันั้น ท่ี 

500 กิโลวาร์ จึงราคาประมาณ 300 x 500  เท่ากบั  150,000 บาท  แต่ในตวัอย่างท่ี 3.2 ในการปรับปรุงตวัประกอบ

กาํลงัไฟฟ้าเป็น  0.95  เจา้ของโรงงานสามารถประหยดัค่าไฟได ้5,005 บาทต่อเดือน  ในเวลา (150,000/5,280) 

เท่ากบั  30  เดือน  จึงจะคืนทุน   

 

มอเตอร์ หมอ้แปลง มอเตอร์ คาปาซิเตอร์ 

กาํลงัไฟฟ้าจริง 

 
กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ (kVAr) 

kVA 2 

kVA 1 กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ (kVA) 

หมอ้แปลง 

Φ1 Φ2 

กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ คาปาซิเตอร์(kVAr) 
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การติดตั้งคาปาซิเตอร์  ดงัรูปท่ี 1.29 การติดตั้งคาปาซิเตอร์ท่ีตาํแหน่งใดจึงจะเหมาะสมนั้นตอ้งพิจารณา

หลายดา้นดว้ยกนัตั้งแต่ดา้นเศรษฐศาสตร์ ทางเทคนิค และการติดตั้งสาํหรับระบบเดิมท่ีมีอยูห่รือติดตั้งใหม่  

คาปาซิเตอร์สามารถติดตั้งไดห้ลายตาํแหน่งในวงจร ชนิดของการติดตั้งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  4  อย่าง

ดงัน้ี 

  1.  การติดตั้งท่ีโหลดแต่ละชุด  

  2.  การติดตั้งท่ีกลุ่มของโหลด 

  3.  การติดตั้งแบบศูนยก์ลาง  

  4.  การติดตั้งแบบผสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.29  แสดงแบบการตดิตั้งคาปาซิเตอร์ 

 

แรงดนัตํ่า แรงดนัตํ่า 

สตาร์ทเตอร์ สตาร์ทเตอร์ สตาร์ทเตอร์ 

M M M 
C C 

C 

แรงดนัตํ่า 

โหลดแรงดนัตํ่า 
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ตารางที่ 1.6  การหาขนาดกโิลวาร์คาปาซิเตอร์ด้วยตาราง 

cos  ตัวประกอบกาํลงัไฟฟ้า   cos 2Φ  

1Φ  0.70 0.75 0.80 0.82 0.85 0.87 0.90 0.92 0.94 0.95 0.96 0.98 1.00 

0.20 3.88 4.02 4.15 4.19 4.28 4.33 4.41 4.46 4.51 4.57 4.59 4.69 4.90 

0.25 2.85 2.99 3.17 3.12 3.25 3.32 3.38 3.45 3.50 3.54 3.58 3.66 3.87 

0.30 2.16 2.30 2.43 2.48 2.56 2.62 2.69 2.75 2.81 2.85 2.88 2.97 3.18 

0.35 1.66 1.79 1.93 1.98 2.06 2.12 2.19 2.25 2.31 2.35 2.38 2.47 2.68 

0.40 1.27 1.41 1.54 1.59 1.67 1.72 1.80 1.86 1.93 1.96 2.00 2.08 2.29 

0.42 1.14 1.28 1.41 1.46 1.54 1.59 1.68 1.74 1.80 1.83 1.87 1.95 2.16 

0.44 1.02 1.16 1.29 1.34 1.42 1.47 1.56 1.62 1.67 1.71 1.75 1.83 2.04 

0.46 0.91 1.05 1.18 1.23 1.31 1.36 1.45 1.50 1.56 1.60 1.64 1.72 1.93 

0.48 0.80 0.95 1.08 1.13 1.20 1.26 1.33 1.40 1.47 1.49 1.54 1.61 1.82 

0.50 0.71 0.85 0.98 1.03 1.11 1.18 1.25 1.31 1.37 1.40 1.44 1.52 1.73 

0.52 0.62 0.76 0.89 0.94 1.02 1.08 1.16 1.22 1.28 1.31 1.35 1.43 1.64 

0.54 0.54 0.68 0.81 0.86 0.94 0.99 1.07 1.13 1.19 1.23 1.20 1.35 1.56 

0.56 0.46 0.60 0.73 0.78 0.86 0.91 1.00 1.05 1.12 1.15 1.18 1.27 1.48 

0.58 0.38 0.52 0.65 0.70 0.78 0.85 0.92 0.98 1.04 1.07 1.11 1.19 1.40 

0.60 0.31 0.45 0.58 0.64 0.71 0.78 0.85 0.91 0.98 1.01 1.05 1.13 1.34 

0.62 0.24 0.38 0.52 0.57 0.65 0.70 0.78 0.84 0.90 0.93 0.97 1.06 1.26 

0.64 0.18 0.32 0.45 0.50 0.58 0.63 0.72 0.77 0.83 0.87 0.90 0.99 1.20 

0.66 0.12 0.26 0.39 0.44 0.52 0.57 0.65 0.71 .077 0.81 0.85 0.93 1.14 

0.68 0.06 0.20 0.33 0.38 0.46 0.51 0.59 0.65 0.71 0.75 0.77 0.87 1.08 

0.70  0.14 0.27 0.32 0.40 0.45 0.53 0.59 0.66 0.69 0.73 0.81 1.02 

0.72  0.08 0.21 0.27 0.34 0.40 0.48 0.54 0.60 0.63 0.67 0.76 0.96 

0.74  0.03 0.16 0.21 0.29 0.35 0.42 0.48 0.55 0.58 0.62 0.70 0.90 

0.76   0.10 0.16 0.24 0.29 0.37 0.43 0.49 0.52 0.56 0.65 0.85 

0.78   0.05 0.10 0.18 0.24 0.31 0.38 0.44 0.47 0.51 0.59 0.80 

0.80    0.05 0.13 0.18 0.26 0.32 0.39 0.42 0.46 0.54 0.75 

0.82     0.08 0.13 0.21 0.27 0.33 0.37 0.40 0.49 0.69 

0.84     0.03 0.09 0.16 0.22 0.28 0.32 0.35 0.44 0.64 

0.86      0.03 0.11 0.17 0.23 0.26 0.30 0.39 0.59 

0.88       0.06 0.11 0.18 0.21 0.25 0.33 0.54 

0.90        0.06 0.12 0.15 0.19 0.27 0.48 

0.92         0.06 0.09 0.13 0.22 0.42 

0.94          0.03 0.07 0.16 0.36 

0.96            0.09 0.28 

0.98             0.21 
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สาํหรับตารางท่ี 1.7 แสดงคุณลกัษณะขอ้ดีและขอ้เสียในการติดตั้งคาปาซิเตอร์แต่ละแบบ 
 

ตารางที่  1.7  แสดงคุณลกัษณะข้อดแีละข้อเสียในการติดตั้งคาปาซิเตอร์แต่ละแบบ 

การติดต้ัง คุณลกัษณะ ข้อด ี ข้อเสีย 

ท่ีโหลดแต่ละชุด  เป็นการเลือกขนาดคาปาซิเตอร์

ต่อเขา้กบัโหลดแต่ละตวั และจะ

สวติซ์พร้อมกบัเดินมอเตอร์ 

- สามารถแกต้วัประกอบ

กาํลงัไฟฟ้าท่ีจุดโหลด 

- ลดการสูญเสียและแรงดนัตก

ในสายวงจรยอ่ย 

- ประหยดัการใชอุ้ปกรณ์

สวติซ์ขนาดใหญ่ 

- ใชค้าปาซิเตอร์ตวัเลก็หลาย

ตวั แพงกวา่ตวัใหญ่เพียง

ตวัเดียว 

- ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้

ประโยชน์ของคาปาซิเตอร์

ตํ่า สาํหรับมอเตอร์ท่ีไม่ได้

ใชง้านบ่อย ๆ  

ท่ีกลุ่มของโหลด  มอเตอร์หลายตวัต่อเขา้กบั 

คาปาซิเตอร์ และคาปาซิเตอร์จะ

ถูกใชง้านสอดคลอ้งกบัขนาด

โหลดท่ีใช ้

- ลดราคาคาปาซิเตอร์ 

- ลดการสูญเสียและแรงดนัตก

ท่ีสายป้อนหรือสายจ่าย 

- โหลดท่ีสายป้อนหรือสาย

จ่ายอาจไม่แน่นอน 

แบบศูนยก์ลาง  โดยการสร้างกาํลงัรีแอกทีฟท่ีจุด

ใดจุดหน่ึงจะต่อคาปาซิเตอร์เขา้

กบัระบบเม่ือทาํงานและปลดออก

เม่ืองานส้ินสุด 

ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้

ประโยชน์ของคาปาซิเตอร์ท่ีดี

ท่ีสุด 

- ใชร้ะบบควบคุมอตัโนมติั 

- ปรับปรุงระดบัแรงดนัทัว่ๆ 

ไปดีข้ึน 

- ดูแลรักษาไดง่้าย 

- โหลดท่ีสายเมนและสาย

ป้อนอาจไม่แน่นอน 

แบบผสม  โหลดขนาดใหญ่ติดตั้งท่ีโหลดแต่

ละชุด ส่วนโหลดอ่ืน ๆ จะติดตั้ง

เป็นกลุ่มหรือศูนยก์ลาง 

  

 

การตดิตั้งที่โหลดแต่ละชุด 

1.  ขนาดคาปาซิเตอร์ท่ีใชก้บัมอเตอร์เหน่ียวนาํ มอเตอร์ท่ีใชโ้ดยทัว่ไปเป็นแบบเหน่ียวนาํ และมอเตอร์

ประเภทน้ีตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าจริง เพ่ือใหง้านทางกลออกมา ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟเพ่ือไป

สร้างสนามแม่เหลก็ใหก้บัขดลวด กาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟน้ีไม่ข้ึนอยู่กบัโหลดมอเตอร์ อตัราส่วนของกาํลงัไฟฟ้าจริง

ต่อกาํลงัไฟฟ้าปรากฏเพ่ิมมากข้ึนตามโหลดท่ีเพ่ิมและตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ากเ็พ่ิมข้ึน ดงัรูปท่ี 1.30 
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รูปที่  1.30  อตัราส่วนของกาํลังไฟฟ้าจริงต่อกาํลงัไฟฟ้าปรากฏเพิม่มากขึน้ตามโหลดที่เพิม่ 

                                       และตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ากเ็พิม่ขึน้ 
 

 เม่ือเพ่ิมแรงดนัไฟฟ้าใหก้บัมอเตอร์กระแสท่ีสร้างสนามแม่เหลก็ก็จะเพ่ิมข้ึน ทาํใหต้วัประกอบกาํลงัไฟฟ้า

มีค่าลดลง   มอเตอร์ขนาดเดียวกนัทาํงานท่ีความเร็วตํ่าตอ้งการกระแสสร้างสนามแม่เหลก็มากกวา่มอเตอร์ความเร็ว

สูง  ดงันั้นมอเตอร์ท่ีมีความเร็วตํ่าจะมีตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าตํ่ากวา่ความเร็วสูง สาํหรับในตารางท่ี 1.8 แสดงขนาด

คาปาซิเตอร์สาํหรับมอเตอร์เหน่ียวนาํ ส่วนรูปท่ี 1.31 แสดงการปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าโดยต่อคาปาซิเตอร์

ท่ีโหลดแต่ละชุด

 

เพาเวอร์แฟกเตอร์ 

ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า

รีแอกทีฟของโหลดเป็น 

ร้อยละ 
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โหลด  (kW)  อตัรากาํลงัพิกดัเป็นร้อยละ 
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รูปที่ 1.31  การปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าที่โหลดแต่ละชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.32 การปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าที่โหลดแต่ละชุด (ต่อ) 

 

 

เร่ิมเดินดว้ย    

หมอ้แปลงออโต 

ตวันาํวงจรยอ่ย 

เคร่ืองปลดวงจร 

จุดต่อคาปาซิเตอร์ 

คาปาซิเตอร์ 

ความตา้นทานคายประจุ 

    มอเตอร์ 

 

หมอ้แปลง 

4,160 ถึง 460 V 
500 kVA 

ตดัตอนอตัโนมติั 

เคร่ืองวดัไฟฟ้า 

มอเตอร์ 
50 แรงมา้  4 ตวั 

1460 รอบ / นาที 

แรงบิดหมุนปกติ แรงบิดหมุนปกติ 
735  รอบ / นาที 

150  แรงมา้ 
เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

ชุดมอเตอร์ 

หมอ้แปลง 

90 kVA 

 

31.9 kVA 

 

100 แรงมา้ 

มอเตอร์ป๊ัม มอเตอร์ขนาดเลก็ 

แรงบิดหมุนสูง 
730 รอบ / นาที 

13.4 kVA 

13.4 kVA 

13.4 kVA 

13.4 kVA 

43.6 kVA 

M 

M 

M 

M 

M 

M 
M M 

40 แรงมา้ 
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ตารางที่ 1.8 ขนาดคาปาซิเตอร์สําหรับมอเตอร์เหน่ียวนํา 

3 เฟส กรงกระรอก เร่ิมเดนิโดยรับ

แรงดนัเต็มท่ี 

3 เฟส กรงกระรอก เร่ิมเดนิระบบ Y-∆
หรือผ่านหม้อแปลงออโต้ 

3 เฟส โรเตอร์พนัขดลวด 

H.P. r.p.m. Cap. kVAr H.P. r.p.m. Cap. kVAr H.P. r.p.m. Cap. kVAr 

1.0 2900 0.63 1.0 2900 0.56 5.0 1400 2.48 

 1420 0.63  1420 0.56  920 2.96 

 940 0.73  940 0.65  700 3.59 

 700 0.81  700 0.73 6.0 1400 2.7 

1.5 2900 0.84 1.5 2900 0.75  920 3.28 

 1430 0.90  1430 0.81  700 4.42 

 940 1.0  940 0.90 7.5 1400 3.4 

 710 1.15  710 1.03  935 4.0 

2.0 2900 1.08 2.0 2900 0.97  700 4.6 

 1430 1.08  1430 0.97 10 1420 4.4 

 940 1.26  940 1.13  930 4.9 

 710 1.52  710 1.37  710 5.6 

2.5 2900 1.35 2.5 2900 1.21 12.5 1420 4.7 

 1430 1.25  1430 1.12  930 6.2 

 940 1.65  940 1.48  710 6.6 

 710 1.83  710 1.65  560 7.8 

3.0 2900 1.51 3.0 2900 1.36 15 1420 5.7 

 1430 1.5  1430 1.35  930 6.2 

  1-46 
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ตารางที่ 1.8 ขนาดคาปาซิเตอร์สําหรับมอเตอร์เหน่ียวนํา (ต่อ) 

3 เฟส กรงกระรอก เร่ิมเดนิโดยรับ

แรงดนัเต็มท่ี 

3 เฟส กรงกระรอก เร่ิมเดนิระบบ Y-∆
หรือผ่านหม้อแปลงออโต้ 

3 เฟส โรเตอร์พนัขดลวด 

H.P. r.p.m. Cap. kVAr H.P. r.p.m. Cap. kVAr H.P. r.p.m. Cap. kVAr 

 940 1.97  940 1.77  710 7.8 

 710 2.18  710 1.96  560 8.8 

4.0 2900 1.58 4.0 2900 1.42 20 1420 6.4 

 1430 1.72  1430 1.55  940 7.7 

 940 1.92  940 1.73  710 9.5 

 720 2.66  720 2.4  565 11.6 

5.0 2900 1.85 5.0 2900 1.66  470 12.6 

 1430 2.15  1430 1.93 25 1430 7.0 

 940 2.41  940 2.17  940 9.6 

 720 3.33  720 3.0  710 12.2 

6.0 2920 2.05 6.0 2920 1.84  565 14.2 

 1430 2.48  1430 2.23  470 15.3 

 940 2.93  940 2.64 30 1430 8.7 

 725 3.9  725 3.5  950 11.0 

7.5 2920 2.57 7.5 2920 2.91  710 12.0 

 1430 3.1  1430 2.78  570 15.8 

 940 3.66  940 3.3  475 18.6 

 715 4.58  715 4.12 35 1440 10.3 

10 2920 3.5 10 2920 3.1  955 12.8 

 1440 3.8  1440 3.4  710 14.0 

 940 4.4  940 3.9  570 17.7 

 720 5.9  720 5.3  475 18.4 

 570 6.4  570 5.7 40 1440 11.6 

12.5 1440 4.5 12.5 1440 4.0  960 14.4 

 950 5.0  950 4.5  715 15.0 

 720 6.1  720 5.5  570 19.6 

 570 7.5  570 6.7  475 20.5 

15 1440 4.9 15 1440 4.4  365 24.9 

 950 6.0  950 5.4 45 1440 13.1 

 725 7.3  725 6.5  960 15.0 

 570 9.1  570 8.2  715 16.7 

20 1460 6.2 20 1460 5.5  575 21.5 

 960 7.3  960 6.5  475 23.0 

 730 8.7  730 7.8  360 26.5 
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ตอนท่ี 3  บทท่ี 1  ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 
   

 

ตารางที่ 1.8  ขนาดคาปาซิเตอร์สําหรับมอเตอร์เหน่ียวนํา (ต่อ) 

3 เฟส กรงกระรอก เร่ิมเดนิโดยรับ

แรงดนัเต็มท่ี 

3 เฟส กรงกระรอก เร่ิมเดนิระบบ Y-∆
หรือผ่านหม้อแปลงออโต้ 

3 เฟส โรเตอร์พนัขดลวด 

H.P. r.p.m. Cap. kVAr H.P. r.p.m. Cap. kVAr H.P. r.p.m. Cap. kVAr 

 575 11.5  575 10.3 50 1450 13.8 

 470 12.6  470 11.3  960 16.7 

25 1460 7.3 25 1460 6.5  715 18.4 

 960 8.4  960 7.5  575 24.0 

 735 10.7  735 9.6  480 24.3 

 575 14.2  575 12.8  360 28.5 

 470 15.3  470 13.7 60 1460 16.5 

30 1460 8.0 30 1460 7.2  965 18.6 

 960 10.1  960 9.1  720 20.0 

 735 12.8  735 11.5  580 24.7 

 575 15.8  575 14.2  485 27.2 

 475 18.6  475 16.7  365 31.1 

35 1460 9.3 35 1460 8.3 75 965 23.1 

 960 11.8  960 10.3  720 24.7 

 710 14.0  710 12.6  580 29.3 

 570 17.6  570 15.8  485 32.2 

 475 18.3  475 16.5  365 36.4 

40 1460 10.7 40 1460 9.6 100 730 31.9 

 960 13.3  960 12.0  575 38.5 

 715 15.0  715 13.5  485 41.6 

 570 19.6  570 17.6  365 47.1 

 475 20.5  475 18.4 150 735 43.6 

 365 24.8  365 22.3  585 48.5 

45 1460 12.0 45 1460 10.8  490 55.0 

 960 15.0  960 13.5 200 735 58.3 

 715 16.7  715 15.0  585 62.5 

 575 21.5  575 19.3    

 475 22.9  475 20.6    

 360 26.4  360 23.7    

50 1460 13.4 50 1460 12.0    

 960 16.6  960 14.9    

 715 18.3  715 16.5    

 575 23.9  575 21.5    

 480 24.1  480 21.7    

 360 28.3  360 25.4    
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ข้อควรระวงัในการใช้คาปาซิเตอร์กบัมอเตอร์เหน่ียวนํา 

ก.  คาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีต่อขนานกบัมอเตอร์อาจทาํใหเ้กิดเอก็ไซเตชัน่สร้างแรงดนัไดเ้อง เม่ือหยุดเดิน

มอเตอร์โดยท่ีคาปาซิเตอร์ยงัต่อคร่อมมอเตอร์อยูด่งักราฟ รูปท่ี 1.33 

จากกราฟ ท่ีจุด A สนามแม่เหล็กของมอเตอร์ท่ีจุด A เป็นจุดท่ีมอเตอร์ทาํงาน  ขณะไม่มีโหลดท่ี

แรงดนัไฟฟ้า Vn  ขณะท่ีกระแสมีค่า Io เม่ือใชค้าปาซิเตอร์ต่อคร่อมกระแสจะผ่านคาปาซิเตอร์ Ic เม่ือหยุดเดิน

มอเตอร์ทาํใหแ้รงดนัไฟฟ้าไปอยูท่ี่ A1 เม่ือแรงดนัไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนลวดทองแดงและแกนเหลก็ในมอเตอร์จะดึงพลงังาน

ทาํใหเ้กิดการเบรกมอเตอร์ท่ีโรเตอร์  กรณีมีความเฉ่ือยของมอเตอร์และประกอบกบัแรงงดนัไฟฟ้าเกิดเพ่ิมข้ึนใน

ระยะสั้น ๆ ในทางปฏิบติัปัญหาดงักล่าวสามารถแกไ้ขโดยให้ขนาดกระแสของคาปาซิเตอร์เท่ากบัหรือน้อยกว่า

กระแสสร้างสนามแม่เหลก็ของมอเตอร์ ค่าดงักล่าวโดยทัว่ไปใชป้ระมาณ 90 เปอร์เซ็นตข์องกระแสมอเตอร์ขณะไม่

มีโหลด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.33  การเกดิเอก็ไซเตช่ัน 

 

กรณีเฟสเดียว  kVAr = 
1000

Vx   Ix  9.0 n0        

กรณีสามเฟส  kVAr = 
1000

3x  Vx  Ix  9.0 n0       

กาํหนดให ้ Io คือ   กระแสขณะมอเตอร์ไม่มีโหลด 

     Vn คือ   แรงดนัปกติ 

  

ตวัอย่างที่ 1.8  มอเตอร์ขนาด 20 HP 380 V 3 เฟส  กระแสโหลดเตม็ท่ี 33 A กระแสไม่มีโหลด 10 A จงหาขนาด

คาปาซิเตอร์ท่ีไม่เกิดเอก็ไซเตชัน่จนมอเตอร์เสียหาย 

วธีิทํา  ในสมการกรณีสามเฟส 

  kVAr = 
1000

3 380  10x 9.0 xx  

   = 5.9 kVAr      ตอบ 

 

มอเตอร์ 

คาปาซิเตอร์ 

A 1 
A 

Io Ic 

Vn 
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ข.  กรณีต่อคาปาซิเตอร์กบัมอเตอร์เร่ิมเดินดว้ยสตาร์- เดลตา้ แรงดนัเกินจะเกิดข้ึนมีค่าสูงมากกรณีท่ีปล่อย

ใหค้าปาซิเตอร์ต่อคร่อมขดลวดแบบ Y    เม่ือเอาแหล่งจ่ายออกจะทาํใหแ้รงดนัไฟฟ้าไปอยูท่ี่ A2 จะทาํใหเ้กิดแรงดนั

เกิน 2 ถึง 3 เท่าของแหล่งจ่ายดงัรูปท่ี 1.34 วิธีการแกไ้ขคือขณะตาํแหน่งหยดุเดินมอเตอร์ขดลวดทั้งสามของมอเตอร์

ควรแยกอิสระออกจากกนั และคาปาซิเตอร์ควรต่ออยูท่างดา้นไฟเขา้ของคอนแทคเตอร์ดงัรูปท่ี 1.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1.34  การเกดิเอก็ไซเตช่ันกรณีมอเตอร์เร่ิมเดนิด้วยระบบสตาร์-เดลต้า 

 

  ค.  ไม่ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ากบัมอเตอร์ท่ีตอ้งการหมุนกลบัทิศทาง 

  ง.  ไม่ปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ากบัรอกป้ันจัน่ไฟฟ้าและมอเตอร์ลิฟต ์

  จ.  ตอ้งไม่เดินมอเตอร์ใหม่อีกคร้ังขณะท่ีมอเตอร์ยงัไม่หยดุหมุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 – C4  คือ  คอยลแ์ม่เหลก็ไฟฟ้า  R  คือ  ความตา้นทานคลายประจุ 

          C  คือ  คาปาซิเตอร์   OL  คือ  รีเลยโ์หลดเกิน 

รูปที่ 1.35 คาปาซิเตอร์ควรต่ออยู่ทางด้านไฟเข้าของคอนแทคเตอร์ 

 

3 ∅ 380 V 

 

ดา้นไฟเขา้ 

C 1 C2 C 3 C 4 

OL 

M  3 ∅ 

ดา้นโหลด 

  R R 

C  C  

C  

X 
Z 

V 
W 

U 

Y 

 

A2 

A1 
A 

มอเตอร์ 

มอเตอร์ 

คาปาซิเตอร์ 

Vn 

In IC 
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ตาํแหน่งการติดตั้งคาปาซิเตอร์  การติดตั้งคาปาซิเตอร์กบัมอเตอร์ทาํไดห้ลายวิธีดงัรูปท่ี  1.36 

(ก) คาปาซิเตอร์ต่อหลงัรีเลยโ์หลดเกินของมอเตอร์ 

(ข) คาปาซิเตอร์ต่อหนา้รีเลยโ์หลดเกินของมอเตอร์ 

(ค) คาปาซิเตอร์ต่อเขา้กบัระบบอยา่งถาวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.36 การตดิตั้งคาปาซิเตอร์กบัมอเตอร์ 

 

 รูปท่ี 1.36 (ก) เป็นการต่อคาปาซิเตอร์หลงัรีเลยโ์หลดเกินของมอเตอร์ ดงันั้นกระแสไหลผ่านรีเลย์

โหลดเกินจะลดลง ทาํใหใ้ชห้รือปรับรีเลยโ์หลดเกินใหต้ํ่าลง  

รูปท่ี 1.36 (ข) คาปาซิเตอร์ต่อหนา้รีเลยโ์หลดเกินของมอเตอร์ กระแสท่ีไหลผา่นรีเลยโ์หลดเกินจะ

ไม่ลดลง วิธีน้ีจึงเหมาะสาํหรับใชติ้ดตั้งคาปาซิเตอร์เขา้กบัระบบท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ 

รูปท่ี 1.36 (ค) เป็นการต่อคาปาซิเตอร์ต่อเขา้กบัระบบอยา่งถาวร การติดตั้งแบบน้ีตอ้งมีสวิตซ์ฟิวส์

หรือตดัตอนอตัโนมติัสาํหรับคาปาซิเตอร์ 

  2.  ขนาดคาปาซิเตอร์สาํหรับหมอ้แปลงดงัรูปท่ี 1.37 โหลดของหมอ้แปลงจะเปล่ียนแปลงตามเวลาและ

ความตอ้งการของผูใ้ช ้ขณะเดียวกนัเม่ือไม่ไดใ้ชโ้หลดแต่หมอ้แปลงกย็งัตอ้งสร้างสนามแม่เหลก็ท่ีเป็นกาํลงัไฟฟ้ารี

แอกทีฟ ดงันั้นการติดตั้งคาปาซิเตอร์เพ่ือลดกาํลงัรีแอกทีฟในช่วงไม่มีโหลด โดยต่อตรงเขา้ทางทุติยภูมิของหมอ้

แปลงอยา่งถาวร ในขณะเดียวกนักเ็ป็นการลดขนาดคาปาซิเตอร์ท่ีใชป้รับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าของระบบอีก

ดว้ย ซ่ึงการติดตั้งคาปาซิเตอร์จะเป็นแบบผสม กล่าวคือโหลดใหญ่ๆ แต่ละโหลดจะติดตั้งคาปาซิเตอร์ท่ีโหลดแต่ละ

ชุด ส่วนโหลดอ่ืนๆ จะติดตั้งแบบกลุ่มหรือแบบศูนยก์ลาง ส่วนคาปาซิเตอร์ท่ีติดตั้งท่ีหมอ้แปลงเป็นเพียงแกต้วั

ประกอบกาํลงัไฟฟ้าของหมอ้แปลงเท่านั้น ขนาดของคาปาซิเตอร์ 3-10 เปอร์เซ็นตข์องขนาดหมอ้แปลงหรือ

สามารถเลือกขนาดคาปาซิเตอร์ไดใ้นตารางท่ี 1.9

 

สตาร์ทเตอร์ 

สตาร์ทเตอร์ 

สตาร์ทเตอร์ 

(ก) คาปาซิเตอร์ตอ่หลงัรีเลย์

โหลดเกินของมอเตอร์ 

 

(ข) คาปาซิเตอร์ต่อหนา้รีเลย์

โหลดเกินของมอเตอร์ 

 

(ค) คาปาซิเตอร์ต่อเขา้กบั

ระบบอยา่งถาวร 

 

M M M 
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รูปที่  1.37  คาปาซิเตอร์สําหรับหม้อแปลง 

 

อย่างไรก็ตามการเลือกขนาดคาปาซิเตอร์ตอ้งแน่ใจว่าห่างจากความถ่ีเรโซแนนซ์ระหว่างความเหน่ียวนาํ

ของหมอ้แปลงและคาปาซิเตอร์ท่ีความถ่ีฮาร์โมนิก 3, 5, 7 ท่ีเกิดข้ึน  และความถ่ีเรโซแนนซ์สามารถคาํนวณไดจ้าก

สมการ  

 fr = fo x 
kVAr

)sc(kVA
        

กาํหนดให ้ fr   คือ   ความถ่ีเรโซแนนซ์ 

  fo   คือ   ความถ่ีปกติ 

  kVA (sc)คือ   กาํลงัไฟฟ้าเสมือนลดัวงจรหมอ้แปลง 

  kVAr    คือ   กาํลงัไฟฟ้าคาปาซิเตอร์ 

 

ตารางที่  1.9  ขนาดคาปาซิเตอร์สําหรับต่อโดยตรงที่หม้อแปลงเมือ่ไม่มโีหลด 

ขนาดหม้อ ขนาดพาคาปาซิเตอร์ kVAr ขนาดหม้อ ขนาดคาปาซิเตอร์ kVAr 

แปลง kVA 15/20 kV 25/30 kV แปลง kVA 15/20 kV 25/30 kV 

10 

20 

25 

50 

75 

100 

160 

200 

250 

1.5 

2.5 

3 

5 

6 

8 

12.5 

14 

18 

1.7 

3 

4 

6 

7 

10 

15 

18 

22 

315 

400 

500 

630 

1000 

1250 

1600 

2000 

5000 

20 

22 

25 

32 

50 

55 

60 

85 

170 

24 

28 

30 

40 

55 

60 

70 

90 

200 

 

3.  ขนาดคาปาซิเตอร์สาํหรับเคร่ืองเช่ือมอาร์ก  ขนาดคาปาซิเตอร์สาํหรับเคร่ืองเช่ือมอาร์ก  กระแสสลบั

สามารถเลือกไดใ้นตารางท่ี 1.10 

 

12 kV 

 

1,000 kVA 

C 

50 kVAr 
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ตารางที่ 1.10  ขนาดคาปาซิเตอร์ที่แนะนําสําหรับเคร่ืองเช่ือมอาร์กกระแสสลบั 

เคร่ืองเช่ือมเฟสเดียว kVA ขนาดคาปาซิเตอร์   kVAr เคร่ืองเช่ือม 3 เฟส  kVA ขนาดคาปาซิเตอร์  kVAr 

9 

12 

18 

24 

30 

36 

4 

6 

6 

12 

15 

18 

95 

190 

285 

380 

- 

- 

16.5 

30 

45 

60 

- 

- 

 

4.  ขนาดคาปาซิเตอร์สําหรับหลอดบรรจุก๊าซ  บลัลาสต์สําหรับหลอดบรรจุก๊าซมีตวัประกอบกาํลงั        

ไฟฟ้าตํ่ามากขนาดคาปาซิเตอร์แสดงไวท่ี้ตารางท่ี 1.11 

 

ตารางที่  1.11 ขนาดคาปาซิเตอร์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 220 V 

หลอด จํานวน

หลอด 

ขนาดบัลลาสต์ 

(W) 

เพาเวอร์

แฟกเตอร์ 

แรงดนั

ปกติ 

(V) 

กระแส

เร่ิมติด 

กระแส

ใช้งาน 

ต่อคาปาซิเตอร์

ขนาน          (µF)        

“TL”  20 W 

“TL”  20 W 

“TL”  40 W 

“TL”  65 W 

1 

2 

1 

1 

20 

40 

40 

65 

0.35 

0.50 

0.50 

0.50 

220 

220 

220 

220 

0.42 

0.58 

0.60 

0.95 

0.37 

0.42 

0.43 

0.67 

4.7 

4.2 

4.2 

6.5 

 

การหาขนาดคาปาซิเตอร์เพ่ือแกต้วัประกอบกาํลงัไฟฟ้าทั้งระบบ  ในการหาขนาดคาปาซิเตอร์เพ่ือปรับปรุง

ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าทั้งระบบสามารถหาไดโ้ดยการประมาณเท่านั้น เน่ืองจากการใชโ้หลดแต่ละเวลาไม่แน่นอน  

ดงันั้น  คาปาซิเตอร์ท่ีใชค้วรเป็นชนิดปรับค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าไดคื้อเป็นแบบอตัโนมติั ส่วนขนาดคาปาซิเตอร์

หาไดโ้ดยประมาณการไดจ้ากใบเสร็จค่าไฟฟ้าท่ีบอกหน่วยเป็นกิโลวตัตช์ัว่โมง และความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอก

ทีฟ เพ่ือให้ไดต้วัเลขท่ีแน่นอนควรเอาค่าในใบเสร็จมาคิดหลาย ๆ เดือนและหลาย ๆ ฤดูกาล สําหรับตวัประกอบ

กาํลงัไฟฟ้าก่อนปรับปรุงสามารถหาไดจ้ากสูตร 

 cos 1Φ     (ก่อนปรับปรุง) = 

1
hrkW

hrkVAr

1

2

+






−
−

    

 

ตวัอย่างที่ 1.9  จากใบเสร็จค่าไฟฟ้ารวม 3 เดือน ไดค่้ากาํลงัไฟฟ้าจริง 311,850 kW-hr และค่ากาํลงัไฟฟ้ารีแอก

ทีฟ (เม่ือคิดจาํนวนชัว่โมงทาํงานแลว้มีค่า)  415,799 kVAr-hr โรงงานแห่งน้ีทาํงานวนัละ 7 ชัว่โมง ใหป้รับปรุงตวั

ประกอบกาํลงัไฟฟ้าเป็น 0.95 
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วธีิทํา 

 cos 1Φ     (ก่อนปรับปรุง) = 

1
850,311
799,415

1
2

+








    

    = 
6666.1
1  = 0.6 

 ชัว่โมงการทาํงาน  = 7 x 30 x 3 = 630 hr 

 กาํลงัไฟฟ้าจริงเฉล่ีย = 
630

850,311  = 495 kW 

ในตารางท่ี 1.6 เม่ือตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าก่อนปรับปรุง cos 1Φ  เท่ากบั 0.6  และปรับปรุงใหม่   cos 2Φ

เท่ากบั  0.95  แฟคเตอร์เท่ากบั 1.01 

 ขนาดคาปาซิเตอร์ท่ีใช ้  =   1.01 x 495    =     500  kVAr ตอบ 

การติดตั้งแบบศูนย์กลาง  ดว้ยระบบควบคุมตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าอตัโนมติั การปรับปรุงตวัประกอบ

กาํลงัไฟฟ้าของระบบโดยการใชค้าปาซิเตอร์แบบต่อคงท่ีเหมาะสาํหรับติดตั้ง คาปาซิเตอร์ท่ีโหลดแต่ละชุด  แต่ถา้

ติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบกลุ่มหรือแบบศูนยก์ลาง ถา้โหลดมีการเปล่ียนแปลงทาํใหก้าํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟไม่คงท่ี ทาํให้

ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ดงันั้นวิธีการควบคุมหรือปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าให้

มีค่าสูงและคงท่ีตามตอ้งการ  ขนาดคาปาซิเตอร์ท่ีใชใ้นระบบก็ควรเปล่ียนแปลงตามขนาดของโหลดโดยการต่อคา

ปาซิเตอร์เขา้หรือปลดออกเป็นชุด ๆ  แต่ละชุดถกูควบคุมดว้ยคอนแทคเตอร์หรืออาจใชไ้ทริสเตอร์      

1.  การควบคุมคาปาซิเตอร์ดว้ยคอนแทคเตอร์ ดงัรูปท่ี 1.38 ถึง 1.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.38 คาปาซิเตอร์ ขนาด 4 x 10 kVAr   400 V  ควบคุมด้วยระบบอตัโนมตัติดิตั้งกบัผนัง 

 

  1-54 



 
ตอนท่ี 3  บทท่ี 1  ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.39 การควบคุมคาปาซิเตอร์ด้วยคอนแทคเตอร์ 

 

 

 

 

ระหวา่งแรงดนัและกระแสระหวา่งแรงดนัและกระแส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1.40  การทํางานของคาปาซิเตอร์ด้วยคอนแทคเตอร์อตัโนมตัิ 

 

 

 

a , b , c , d , e , f              คือ           คอนแทคเตอร์ 

F1 , F2 , F3 , F4 , F5 , F6            คือ           คาปาซิเตอร์แต่ละชุด 

U              คือ           ต่อไปยงัโหลด 

R              คือ           เคร่ืองรักษาระดบัค่า 

                     ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

F 

R 

F6 F5 F4 F3 F2 F1 

f e d F b a 

U 

S T 

 

k l 
cos Φ  

ตวัเปรียบเทียบมุมต่างเฟส 

c/k 

แรงดนัจุดศูนย ์

ชุดท่ี 1 

อุปกรณ์ควบคุม 

นาํหนา้ ลา้หลงั 

ระหวา่งแรงดนัและกระแส 

คอนแทคเตอร์ 

A C D E F G B 
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 2.  การควบคุมคาปาซิเตอร์ดว้ยไทริสเตอร์  การควบคุมดว้ยวิธีน้ีมีผลดีหลายประการ เช่น การต่อคาปาซิ

เตอร์ไม่เกิดทรานเซียนต ์โดยต่อเขา้ระบบในช่วงท่ีสญัญาณกระแสอยูต่รงหรือใกลศู้นย ์การใชไ้ทริสเตอร์ช่วยทาํให้

ต่อเขา้ระบบรวดเร็วตามการเปล่ียนแปลงของตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าอุปกรณ์ไทริสเตอร์ไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใด

เคล่ือนท่ีจึงลดการสึกหรอและกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟแต่ละเฟสท่ีไม่เท่ากนัสามารถต่อคาปาซิเตอร์เฟสหน่ึงเฟสใดเป็น

ชุด ๆ ไดด้งัรูปท่ี 1.41 

 

1. หมอ้แปลง  4. ภาคขยาย   7. ไทริสเตอร์ 

2. โหลด   5. วงจรตรวจจบัระดบั  8. คาปาซิเตอร์ 

3. เคร่ืองกาํเนิดฮอลล ์ 6. กลุ่มควบคุม   9. อินดกัแตนซ์ 

 

 

 
 

 

 

 

รูปที่  1.41  การควบคุมคาปาซิเตอร์ด้วยไทริสเตอร์ 

 

สาํหรับการปลดคาปาซิเตอร์ออกจากระบบทาํไดโ้ดยการใส่พลัส์เขา้ไปท่ีไทริสเตอร์เพ่ือหยุดการนาํกระแส

ของไทริสเตอร์ขณะท่ีกระแสใกลศู้นยท์าํใหค้าปาซิเตอร์ท่ีถูกสวิตซ์ออกจะประจุดว้ยแรงดนัไฟฟ้าขนาดสูงสุดและ

พร้อมท่ีจะต่อเข้ากับระบบคร้ังต่อไปได้ ช่วงเวลาท่ีใช้ตั้ งแต่เร่ิมมีคาํสั่งให้ต่อเข้าระบบหรือตัดออกจากระบบ

จนกระทัง่เร่ิมมีการทาํงานจะใชเ้วลาประมาณ  0-20 ms       

  3.  จาํนวนชุดของคาปาซิเตอร์   การต่อคาปาซิเตอร์เป็นชุดๆ เขา้กบัระบบเพ่ือแกปั้ญหาตวัประกอบ

กาํลงัไฟฟ้าใหมี้ค่าคงท่ีมากท่ีสุดนั้น ตอ้งพิจารณาถึงแรงดนัไฟฟ้าท่ีจะเปล่ียนแปลงทุกคร้ังท่ีมีการต่อคาปาซิเตอร์เขา้

ไปหรือออกจากระบบ    การท่ีแรงดนัไฟฟ้าเปล่ียนแปลงมีผลต่อระดบัความสว่างท่ีอาจรบกวนสายตา ในการวิจยั

ปรากฏวา่แรงดนัท่ีเปล่ียนแปลงสูงสุด 0.3 เปอร์เซ็นต ์จะไม่มีผลต่อสายตา ดงันั้นขนาดคาปาซิเตอร์แต่ละชุดสามารถ

หาไดจ้ากสมการ  

 
R S T 1 

9 
8 

7b 

7a 

3b 3a 

2 

4 5 6 

S 

1  หมอ้แปลง 

6  กลุ่มควบคุม 

2  โหลด 5  วงจรตรวจจบัระดบั 

4  ภาคขยาย 

9  อินดกัแตนซ ์

8  คาปาซิเตอร์ 

7  ไทรีสเตอร์ 

3  เคร่ืองกาํเนิดฮอลล ์
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 ∆ kVAr  = 
zk%

kVA x003.0
      

 % zk  คือ  เปอร์เซ็นตอิ์มพีแดนซ์หมอ้แปลง 

 

ตวัอย่างที่  1.10  หมอ้แปลง 100 kVA 6 เปอร์เซ็นตอิ์มพีแดนซ์ จงหาขนาดคาปาซิเตอร์แต่ละชุด 

วธีิทํา 

 ∆ kVAr  = 0.003  100
0.06

x  

   = 50 kVAr 

จากตวัอยา่งท่ี 1.9 ขนาดคาปาซิเตอร์  เท่ากบั  500 kVAr 

 จาํนวนชุด = 
50
500   = 10  ชุด   ตอบ 

 

4.  ความไว   การต่อคาปาซิเตอร์เขา้กบัระบบไฟฟ้า ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าในระบบ ไฟฟ้ามีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ถา้ความไวของระบบสูงมากจะทาํให้การต่อเขา้และตดัออกของ  คาปาซิเตอร์ในระบบ

เป็นอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นจาํเป็นตอ้งหน่วงกระแสคาปาซิเตอร์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างนอ้ย 
3
2  ของกระแสคาปาซิเตอร์

แต่ละชุดสาํหรับปุ่มท่ีใชป้รับคือ  c/k 
 

 
k
c  = 

Ek3

10kVArx
x

3

2
3

  = 360 
Ek

kVAr
   

 

กาํหนดให ้ E   คือ   แรงดนัไฟฟ้า 

 k   คือ   ทรานส์ฟอเมอร์เรโซ 

 

ตัวอย่างที่ 1.11   จากตวัอย่างท่ี 1.10  คาปาซิเตอร์แต่ละชุด  50 kVAr. ท่ีแรงดนั 400 V 3 เฟส  ถา้ใชห้มอ้แปลง 

กระแส (CT)   ขนาด 1500/5  A  จงหาขนาดการปรับความไว 

วธีิทํา  

 ในสมการจะได ้

  
k
c

 = 360 50
1500400

5

x

x

 

   = 
1500400

550360
x

xx  

   = 0.15      ตอบ 
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       รูปที่ 1.42 การปรับขนาดความไวต่อคาปาซิเตอร์ 

 

สาํหรับขนาดการปรับค่าอ่ืน ๆ แสดงไวใ้นตารางท่ี 1.12 
 

ตารางที่ 1.12 แสดงค่า c/k สําหรับคาปาซิเตอร์แต่ละชุด ที่แรงดนั 230 V และ 400 V 

KVAr 230V 6.6  10  13.3  20  26  30  40 

kVAr 400 V  10  20  30  40  50  60  

C T K              

50/5 10 1 0.90            

100/5 20 0.52 0.45 0.78 0.90 1         

150/5 30 0.34 0.30 0.52 0.60 0.69 0.90 1       

200/5 40 0.26 0.23 0.39 0.45 0.52 0.68 0.78 0.90 1     

300/5 60 0.17 0.15 0.26 0.30 0.35 0.45 0.52 0.60 0.68 0.75 0.78 0.9 1 

400/5 80 0.13 0.11 0.20 0.23 0.26 0.34 0.39 0.45 0.51 0.56 0.59 0.68 0.78 

500/5 100 0.10  0.16 0.18 0.21 0.27 0.31 0.36 0.41 0.45 0.47 0.54 0.63 

600/5 120   0.13 0.15 0.17 0.13 0.26 0.30 0.34 0.38 0.39 0.45 0.52 

800/5 160   0.10 0.11 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.28 0.29 0.34 0.39 

1000/5 200     0.10 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.27 0.31 

1500/5 300       0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.21 

2000/5 400         0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 

3000/5 600             0.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.0 

0.7 

0.5 
0.3 

0.2 

0.07 
0.1 

cap. ind 
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 5.  ความตา้นทานคายประจุ    ว.ส.ท. 408 การติดตั้งคาปาซิเตอร์ในวงจรไฟฟ้าจาํเป็นตอ้งจดัใหมี้การคาย

ประจุของคาปาซิเตอร์เม่ือถกูปลดออกจากวงจรไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 1.43 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.43  ความต้านทานคายประจุของคาปาซิเตอร์ 
 

 ระบบแรงดนัไม่เกิน 600 V  การคายประจุตอ้งลดลงเหลือ 50 V ในเวลา  1 นาที (60 วินาที) 

 ระบบแรงดนัไม่เกิน 600 V  การคายประจุตอ้งลดลงเหลือ 50 V ในเวลา  5 นาที (300 วินาที) 

 สาํหรับขนาดความตา้นทานคายประจุหาไดจ้ากสมการ  

 Eo = Em e-t/RC          

ตามมาตรฐาน IEC No.70 คาปาซิเตอร์สามารถรับแรงดนัไม่เกิน 1.1 เท่าของแรงดนัปกติเม่ือแรงดนัไม่เกิน 600 V 

 50 = 1.1 x 2 x E e-60/RC        
 

 

ตวัอย่างที่ 1.12   จากตวัอย่างท่ี 1.10  คาปาซิเตอร์แต่ละชุด 50 kVAr   415 V   3 เฟส  50 Hz   จงหาขนาดความ

ตา้นทานคายประจุ 

วธีิทํา 

  50 = 1.1 x 2 x 415 x e-60/RC      

  log 50 = log 645.6 - 
RC

60
 log e 

  log 50 = log 645.6 - 
RC

60
 log 2.718 

  1.699 = 2.8097 - 
RC

60
 (0.43429) 

  RC = 23.46 Ω  

  QC = 
XC

E3
2

 

   = 3 x 2π fCE2  

  C = 
2

fE2x3

Qc

π
  

   = 
415x415x50x14.3x2x3

50000
 

   = 3.0819 x 10-4 F 

   = 3.0819 x 10-4 x 106 

C  

R R 

R 

C 
C 

ความตา้นทานคายประจุ 

คาปาซิเตอร์ 
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   = 308  Fµ  

  RC = 23.46Ω   เม่ือ  C  =  3.0819 x 10-4  

  R = 
4100819.3

46.23
−x

 

   = 76 kΩ  

  P = 
R

E
2

 

ขนาดวตัตต์าม IEC   P = 
( )

R

E x1.1 2

 

   = ( )
76000

4151.1 2x  

   = 2.74  W      ตอบ 

 

 ขนาดตวันาํและอุปกรณ์ป้องกนักระแสเกินคาปาซิเตอร์  ขนาดตวันาํและอุปกรณ์ป้องกนักระแสเกินมี

ขนาดไม่ตํ่ากวา่ตารางท่ี 1.13 
 

ตารางที่ 1.13  ขนาดตวันําและอุปกรณ์ป้องกนักระแสเกนิคาปาซิเตอร์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวคูณพกิดั  ค่ากระแสสมมูลต่อ kVAr 

 กระแสคาปาซิเตอร์ 240 V 400 V 415 V 

ตวันาํไฟฟ้า 1.35 3.25 1.95 1.88 

ตดัตอนอตัโนมติั 1.35 3.25 1.95 1.88 

คอนแทคเตอร์ 1.5 3.61 2.17 2.09 

เคร่ืองปลดวงจร 1.35 3.25 1.95 1.88 

เซฟต้ีสวติซ์ (ฟิวส์) 1.65 3.98 2.38 2.30 
 

ตวัอย่างที่ 1.13  จากตวัอยา่งท่ี 1.10 และ 1.11  ขนาดคาปาซิเตอร์ 500 kVAr 10 ชุด ชุดละ  50 kVAr  3 เฟส  400 V 

จงหาขนาดสาย อุปกรณ์ตดัตอนอตัโนมติั และคอนแทคเตอร์ ดงัรูปท่ี 1.44 

วธีิทํา 

 ขนาดตวันาํไฟฟ้า 

 คาปาซิเตอร์แต่ละชุด  50  kVAr 

  ขนาดตวันาํ = 1.95 x 50 = 97.5 A 

 ในตารางเทียบขนาดสายไฟ เลือกใชส้ายขนาด  35  mm2  75 ◌ํC 

 คาปาซิเตอร์ทั้งระบบ  500 kVAr  

  ขนาดตวันาํ = 1.95 x 500 = 975 A 

 ในตารางเทียบขนาดสายไฟ เลือกใชส้ายขนาด  240  mm2  จาํนวน  3  ชุด (325 x 3 = 975 A) 
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125 A

35 mm

109 A

3 P 3 P 3 P

3 P 1000 AT
1000 AF

240 mm2

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3
 

 

รูปที่  1.44  ขนาดสายและตดัตอนอตัโนมตัป้ิองกนัคาปาซิเตอร์ 

 

อุปกรณ์ป้องกนักระแสเกิน 

 คาปาซิเตอร์แต่ละชุด  500 kVAr 

  ขนาดฟิวส์  = 2.38 x 50 = 119 A 

 เลือกฟิวส์ขนาด  125  A 

 คาปาซิเตอร์ทั้งระบบ   500 kVAr 

  ขนาด CB  = 1.95 x 500 = 975 A 

 เลือกขนาด CB  1000 AT 

 ขนาดแมกเนติกคอนแทคเตอร์ 

 ขนาดคอนแทคเตอร์แต่ละชุด  = 2.17 x 50  = 109  A ตอบ 
 

เรโซแนนซ์และฮาร์โมนิก  ในกรณีปัญาของฮาร์โมนิกไม่ค่อยมีผลต่อคาปาซิเตอร์   เน่ืองมาจากคาปาซิ

เตอร์ท่ีผลิตสามารถทนแรงดนัไฟฟ้าท่ีเกินและรับกาํลงัเกินอตัราพิกดัไดบ้า้ง  แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากฮาร์โมนิกและมี

ผลเสียต่อระบบอยา่งมากก็ต่อเม่ือมีเรโซแนนซ์เกิดข้ึน  สาํหรับแหล่งกาํเนิดท่ีทาํใหเ้กิดฮาร์โมนิกไดแ้ก่ อุปกรณ์ท่ีมี

การอ่ิมตวัของแกนเหลก็วงจรเรียงกระแส และเตาเผาแบบอาร์ก และฮาร์โมนิกท่ีจะทาํใหเ้กิดเรโซแนนซ์ข้ึนคือฮาร์

โมนิกท่ี  5  7  11  13  17  19  23  25 ... แหล่งกาํเนิด   ดงักล่าวน้ีจะไม่ทาํใหเ้กิดฮาร์โมนิกคู่คือ   2  4  6  8  10  12  14 

...  จึงไม่ทาํใหเ้กิดเรโซแนนซ์ 

สาํหรับระบบท่ีเกิดปัญหาเก่ียวกบัเรโซแนนซ์และฮาร์โมนิกควรตอ้งปรึกษาวิศวกรหรือผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือ

แกปั้ญหาไดถ้กูตอ้ง เหมาะสมกบัระบบและมีความปลอดภยัในการทาํงาน 
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ข้อควรระวงัในการใช้คาปาซิเตอร์ 

-  อยา่ลืมวา่เม่ือติดตั้งคาปาซิเตอร์เขา้ไปท่ีจุดใดแลว้ แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดนั้นจะมีค่าสูงข้ึนกว่าเดิม ดงันั้นการ

เลือกขนาดพิกดัแรงดนัของคาปาซิเตอร์จะตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองน้ีดว้ย 

-  จุดท่ีจะติดตั้งคาปาซิเตอร์ควรจะมีการระบายความร้อนดีพอสมควร เพราะความร้อนยิ่งสูงจะทาํใหอ้ายุใช้

งานของคาปาซิเตอร์ยิ่งสั้นลง 

-  การติดตั้งคาปาซิเตอร์เขา้กบัมอเตอร์โดยตรง  ตอ้งเลือกคาปาซิเตอร์ให้มีขนาดเหมาะสม และตอ้ง

ดาํเนินการติดตั้งใหถ้กูวิธี  มิฉะนั้นมอเตอร์จะเสียหายได ้

-  ถา้จะติดตั้งคาปาซิเตอร์แบงคค์วรใชแ้บบควบคุมอตัโนมติั เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากแรงดนัเกินท่ีจะ

เกิดข้ึนเน่ืองจากการต่อคาปาซิเตอร์เขา้ไปในระบบมากเกินไป 

-  ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าใหก้บัคาปาซิเตอร์เช่น คอนแทคเตอร์ สายไฟฟ้า ว่ามีการชาํรุด

หรือไม่ ท่ีพบมากส่วนใหญ่ฟิวส์จะขาดบางเฟส ทาํใหก้ารควบคุมการปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าไม่ถกูตอ้ง 

-  อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอยา่ง เช่น วงจรเรียงกระแสและเตาเผาแบบอาร์กจะสร้างฮาร์โมนิกเขา้ไปในระบบ ดงั

รูปท่ี 1.45   เม่ือตอ้งการติดตั้งคาปาซิเตอร์ก็ตอ้งระวงัปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากฮาร์โมนิกเรโซแนนซ์จะทาํให้คาปาซิ

เตอร์เสียหายทนัที   ในกรณีน้ีตอ้งใหวิ้ศวกรผูเ้ช่ียวชาญช่วยออกแบบชุดคาปาซิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ป้องกนัข้ึนเป็น

พิเศษสาํหรับระบบนั้น 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.45 การเกดิฮาร์โมนิกทั้งแรงดันและกระแสปะปนอยู่ในรูปคลืน่ไซน์ 

 

 การตรวจสอบ 

  เม่ือทาํการวดัค่าเพาวเ์วอร์แฟกเตอร์แลว้ปรากฏวา่มีค่าตํ่ากวา่ 0.7 ตอ้งมีการตรวจสอบคาปาซิเตอร์ทั้งท่ีเป็น

การตรวจสอบเพ่ือการบาํรุงรักษาหรือว่าตอ้งการตรวจสอบเน่ืองจากมีปัญหาในการใชง้าน เราอาจมีการตรวจสอบ

ดงัน้ี 

  การตรวจสอบสภาพทั่วไป 

             เป็นการตรวจสอบลกัษณะภายนอกซ่ึงเป็นส่วนประกอบต่างๆของคาปาซิเตอร์ดงัน้ี  

              ตัวถัง ถา้ปรากฏว่ามีตวัถงับามหรือแตกและมีรอยไหมห้รือมีสีเปล่ียนจากเดิม แสดงว่าคาปาซิเตอร์เกิด

ความผิดปกติข้ึนภายใน 

  ขั้วต่อสาย ตรวจดูขั้วต่อสายซ่ึงเป็นจุดต่อว่าหลวมหรือสกปรกหรือไม่ การท่ีขั้วหลวมหรือหนา้สัมผสั

สกปรกจะทาํให้กระแสไหลผ่านไม่สะดวก เกิดความร้อนสะสมอาจทาํใหค้าปาซิเตอร์ชาํรุดเน่ืองจากความร้อน

สะสม ถา้พบกรณีดงักล่าวควรทาํสะอาด จุดสัมผสัอาจใชค้อมเปาดท์าช่วยใหจุ้ดสัมผสัสะอาดและนาํกระแสไฟฟ้า

ไดดี้ข้ึน และการขนัจุดต่อตรงขั้วสายใหแ้น่น โดยใชแ้รงบิด (Torque) ตามขอ้แนะนาํของบริษทัผูผ้ลิต 
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  การตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า 

              เป็นการตรวจสอบคุณสมบติัทางไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ ซ่ึงมีการตรวจสอบดงัน้ี 

  1. การตรวจสอบค่าความเป็นฉนวน 

              2. การตรวจสอบค่ากระแสคาปาซิเตอร์ 

              3. การตรวจสอบค่าคาปาซิแตนซ์ 

             การตรวจสอบค่าความเป็นฉนวน 

  วิธีการตรวจสอบจะตอ้งทาํโดยปลดคาปาซิเตอร์ออกจากระบบ รอเวลาใหค้าปาซิเตอร์คายประจุประมาณ 5 

นาที แลว้ทาํการตรวจสอบโดยใช ้เมกกะโอมห์ท่ีแรงดนัขนาด    500 VDC แลว้ทาํการทดสอบระหว่างขั้วของคาปา

ซิเตอร์กบัตวัถงัคาปาซิเตอร์แรงตํ่าชนิด SELF HEALING TYPE ควรมีค่าความเป็นฉนวนไม่ตํ่ากวา่ 1 เมกกะโอห์ม 

  การตรวจสอบค่ากระแสคาปาซิเตอร์ 

  วิธีการตรวจสอบชนิดน้ีทาํโดยวดัค่ากระแสคาปาซิเตอร์ขณะใชง้าน โดยแอมป์มิเตอร์ ชนิดแคลมป์มิเตอร์

นาํไปคลอ้งกบัสายเฟสของคาปาซิเตอร์ ค่าท่ีอ่านไดจ้ะเป็นกระแสเฟสของคาปาซิเตอร์ โดยสามารถคาํนวณกระแส

ของคาปาซิเตอร์ปกติได ้เช่น ถา้เป็นคาปาซิเตอร์แบบ 3 เฟส แรงดนั 400 V จะคาํนวณกระแสไดจ้ากสูตร 

(โดยประมาณ) 

 
.

3 400
VArI A=
´

 

หรือถา้เป็นคาปาซิเตอร์แบบ 1 เฟส แรงดนั 220 V จะใชสู้ตร 

220
VArI =  

ค่าแรงดนัเป็นค่าแรงดนัจริงของระบบขณะวดั ส่วนค่า VAr อ่านไดจ้ากเนมเพลท ค่ากระแสท่ีอ่านไดจ้ะมีค่าอยู่

ในช่วงระหว่าง -5% ถึง10% ของค่าท่ีคาํนวณไดเ้ป็นคาปาซิเตอร์ใหม่ท่ียงัไม่เคยใชง้าน ถา้ค่าท่ีอ่านไดมี้ค่าตํ่าแสดง

ว่าคาปาซิเตอร์มีการเส่ือมสภาพมากจนค่า PF ของระบบตํ่ากว่าท่ีตอ้งการจึงควรเปล่ียนใหม่ ถา้ท่ีค่าอ่านไดมี้ค่าสูง

กวา่ค่าท่ีคาํนวณแสดงว่าเกิดโอเวอร์โหลดท่ีสามารถทาํใหค่้าคาปาซิเตอร์เส่ือมเร็วกว่าปกติได ้ควรหาสาเหตุใหพ้บ

แลว้ทาํการแกไ้ข ตวัอยา่งของสาเหตุท่ีเกิดการโอเวอร์โหลดคือ มีปัญหาฮาร์มอนิกหรือแรงดนัระบบสูงเกินพิกดัของ

คาปาซิเตอร์ 

  หมายเหตุ  เน่ืองจากการตรวจสอบกระแสจะตอ้งทาํการวดัค่าขณะคาปาซิเตอร์ใชง้านอยู ่ซ่ึงตอ้งระมดัระวงั

อนัตรายจากไฟฟ้าดูดโดยสวมถุงมือป้องกนัไฟทุกคร้ัง และวิธีการแคลม้ป์มิเตอร์น้ีห้ามใช้กบัแรงดนัเกินกว่า        

600 V   เน่ืองจากเคร่ืองมือโดยส่วนใหญ่จะทนแรงดนัไดไ้ม่สูงนกั เพ่ือเป็นความปลอดภยัในการวดั 

  การตรวจสอบค่าคาปาซิแตนซ์  

              วิธีการวดัค่าคาปาซิเตอรแรงตํ่าจะตอ้งทาํการวดัขณะคาปาซิเตอร์ไม่จ่ายไฟและตอ้งดิสชาสตค์าปาซิเตอร์

ไม่ให้มีประจุคา้งเหลืออยู่ในคาปาซิเตอร์ โดยอาจวดัแรงดนัท่ีคา้งอยู่ในคาปาซิเตอร์ซ่ึงเป็นแรงดนัไฟตรง   ถา้มี

แรงดนัคา้งอยู่ควรดิสชาร์จแรงดนัท้ิงโดยใชก้ราวด ์ สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชม้กัเป็นมิเตอร์ท่ีอ่านค่าคาปาซิแตนซ์ได ้

การวดัจะตอ้งปลดคาปาซิเตอร์ไม่ใหต่้อร่วมกบัวงจรอ่ืน  ในกรณีท่ีมีการใชค้าปาซิเตอร์แบบ 3 เฟส จะตอ้งวดัค่าใน

ลกัษณะเฟสต่อเฟส (Phase to Phase or line to line ) เช่น 

CRS, CST, CTR 
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รวมค่าทั้ง 3 ค่า ค่าท่ีอ่านไดจ้ะมีค่าใกลเ้คียงกนัและมีค่าอยู่ระหว่าง -5% ถึง10% ของค่าพิกดัตามตาราง ตวัอย่าง เม่ือ

ผ่านการใชง้าน ค่าคาปาซิแตนซ์น้ีจะมีค่าลดลงเร่ือยๆ ถา้ท่ีอ่านไดมี้ค่าตํ่ามากจนค่า PF ของระบบตํ่ากว่าท่ีตอ้งการ 

จึงควรเปล่ียน 

ตารางที ่1.14 ค่ามาตรฐานกระแส , แรงดนัและ ค่าคาปาซิแตนซ์ 

ขนาด kVAr  ค่ากระแส Amp ค่าแรงดนั Volt  ค่าคาปาซิแตนซ์  Microfarad  

15 20.9 400 149.2 

20 27.8 400 198.9 

30 41.7 400 298.8 

50 69.6 400 497.3 

75 104.3 400 746.0 

หมายเหตุ : ค่าคาปาซิแตนซ์ ท่ีคาํนวณจากคาปาซิเตอร์แบบแรงตํ่าท่ีต่อวงจรแบบเดลตา 

 

ในทางปฏิบติัการจะดูว่าคาปาซิเตอร์เส่ือมมากเพียงใด ควรพิจาราณาถึงค่ากระแสและค่าคาปาซิแตนซ์

รวมกนั เพ่ือใหแ้น่ใจว่าไม่เกิดความผิดพลาดในการวดั อตัราเส่ือมของคาปาซิเตอร์ข้ึนอยู่กบัสภาพการใชง้าน และ

คุณภาพของคาปาซิเตอร์เอง สาํหรับการตดัสินใจว่าควรเปล่ียนคาปาซิเตอร์เม่ือไรนอกจากดูค่า PF โดยรวมแลว้ยงั

ข้ึนกบัสะดวกในการเปล่ียนแปลงอีกดว้ยเช่น หากการดบัไฟเพ่ือเปล่ียนทาํไดย้าก จึงอาจเปล่ียนคาปาซิเตอร์ทีละ

หลายๆ ตวัพร้อมกนั ทั้งตวัเส่ือมมากและเส่ือมนอ้ยเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีคาปาซิเตอร์เพียงพอตลอดเวลาในอนาคต 

  

การดูแลรักษา 

  ในการบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้านั้นจะช่วยใหค่้าเฟาวเ์วอร์แฟกเตอร์และประสิทธิภาพของการจ่ายพลงังาน

ไฟฟ้านั้นดีข้ึนซ่ึงเป็นการปรับปรุงค่าเฟาวแ์ฟกเตอร์เบ้ืองตน้นัน่เอง การบาํรุงรักษาประกอบดว้ย 

  1. การบาํรุงรักษาประจาํปีจะตอ้งตรวจสอบดงัน้ี 

                  1.1 ทาํความสะอาดฝุ่ นและคราบสกปรกทุกๆช้ินส่วนของอุปกรณ์ 

                  1.2 ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อสายไฟทุกจุด 

                  1.3 ตรวจสอบสภาพของตวัคายประจุ 

                  1.4 ตวรจอุณหภูมิโดยรอบ 

  2. นาํคาปาซิเตอร์เขา้สู่ระบบและวดักระแสของคาปาซิเตอร์ดว้ย คลิป-ออน มิเตอร์ (Clip-on Meter) และวดั

ค่า kVAR เอาทพ์ุทของคาปาซิเตอร์ ถา้ค่าเอาทพ์ุทลดลงจาก Nameplate มากกว่า               10 %  แสดงว่าคาปาซิ

เตอร์เร่ิมเส่ือมสภาพการใช้งานแลว้ ซ่ึงอาจมีหลายสาเหตุ เช่น เป็นการเส่ือมสภาพการใช้งานตามปกติหรือ

เส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติ เน่ืองจากอุณหภูมิใชง้านสูงเกินไป แรงดนัระบบสูงเกินไปหรือมีฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า 

หากพบวา่คาปาซิเตอร์เส่ือมสภาพเร็วกวา่ปกติ ควรหาสาเหตุใหพ้บแลว้ทาํการแกไ้ขตามสาเหตุต่อไป 
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1.6.6  การวเิคราะห์ทางการเงนิสําหรับการปรับปรุงค่า PF  

 1.6.6.1  การวเิคราะห์ผลการประหยดัของการตดิตั้งคาปาซิเตอร์ในระบบไฟฟ้า 

    การคาํนวณหาผลของการประหยดัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งในการตดัสินใจในการลงทุนติดตั้งคาปาซิ

เตอร์ในระบบไฟฟ้าของโรงงาน/ อาคาร  วิธีการน้ีเป็นวิธีหน่ึงท่ีใชวิ้เคราะห์ถึงผลกาํไรท่ีโรงงาน/ อาคารจะไดรั้บ  

ซ่ึงอาจจะแตกต่างไปจากวิธีท่ีปรากฏในตาํราเศรษฐศาสตร์บางเล่มบา้ง  แต่ก็ไดย้ึดหลกัปฏิบติัท่ีนิยมใชอ้ยู่ในกิจการ

ไฟฟ้าต่างๆ 

ผลที่ได้รับจากการแก้ไขค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

ผลจากการแกไ้ขค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าสามารถพิจารณาไดจ้ากผลตอบแทนและการลงทุนดงัน้ี 

ถา้   Q   คือ  จาํนวนกิโลวาร์ของคาปาซิเตอร์ท่ีต่อเขา้กบัระบบ 

 C  คือ  ราคาคาปาซิเตอร์ขนาน (บาท/กิโลวาร์) 

  i    คือ  อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ ต่อปี) 

 n  คือ  อายกุารใชง้านของคาปาซิเตอร์ขนาน 

 a   คือ  ตวัประกอบการลงทุน, 
1)i1(

)i1(i
a 2

2

−+
+

=  

 OM&A คือ  ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการ บาํรุงรักษา และการดาํเนินงาน เป็นร้อยละของเงินลงทุน 

 ดงันั้นเงินลงทุนติดตั้งคาปาซิเตอร์ขนาน จาํนวน Q กิโลวาร์ = CQ (บาท) 

และคิดเป็นค่าใชจ่้ายประจาํปี 







+
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+

=+
−+

+
= (%)A&OM
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ตัวอย่างที่ 1.14   โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึงจ่ายโหลด 3 เฟส ต่อแบบ Y  มีโหลดทั้งส้ิน 2,000 kW มี PF เป็น 

0.65 ลา้หลงั  ถา้ตอ้งการแกไ้ข PF เป็น 0.90 ลา้หลงั โรงงานจะตอ้งลงทุนเท่าไร และจะประหยดัเงินในการซ้ือ

พลงังานไฟฟ้าเท่าไร   ถา้ราคาคาปาซิเตอร์บวกค่าติดตั้งกิโลวาร์ ละ 350 บาท เสียดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 7   อายุการใช้

งานของคาปาซิเตอร์ 20 ปี 

วิธีทาํ 

 การคาํนวณหาค่ากิโลวาร์ ท่ีจะตอ้งนาํมาต่อเขา้กบัระบบสามารถทาํได ้2 วิธีดงัน้ี  

วิธีท่ี 1  จากการคาํนวณ โดยพิจารณาในขณะท่ีโหลดมีค่า PF เท่ากบั 0.65 และ 0.90 แลว้หาผลต่าง 

  ท่ี PF = 0.65 

                                                
( )

( ) kVAr2.2338458.49sinkVA9.076,3Q

kVA9.076,3
65.0
kW2000S

458.4965.0cos

1

1

1
1

=×=

==

==θ −





   

 ท่ี PF = 0.90 

                 
( )

( ) kVAr64.968842.25sinkVA2.222,2Q

kVA2.222,2
90.0

kW000,2S

842.2590.0cos

2

2

1
2

=×=
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==θ −
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=    490,000×0.1547   =   75,804บาท/ปี

ดงันั้นผลต่างกคื็อค่าของคาปาซิเตอร์ท่ีจะตอ้งใช ้เท่ากบั 2338. 2-968. 64 = 1369. 6 kVAr ซ่ึงสามารถแสดง

ความสมัพนัธ์ไดใ้นรูปท่ี 1.46 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.46  ความสัมพนัธ์ของระบบที่ค่า PF = 0.65 และ ค่า PF = 0.9 

 

วิธีท่ี 2   จากตารางท่ี 1.6    ตอ้งการแก ้PF จาก 0.65 เป็น 0.9 จะได ้ตวัคูณจากตารางท่ี 1.6 เท่ากบั 0.685 

  ∴  ขนาดคาปาซิเตอร์ (kVA)  = kW x ตวัคูณจากตารางท่ี 1.6 

   = 2,000 x 0.685 = 1,370.0   kVAr 

ในกรณีน้ี อาจเลือกใชค้าปาซิเตอร์ขนาด 1,400 kVAr 

ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (ค่าติดตั้ง + ราคาคาปาซิเตอร์) = 1400 x 350 = 490,000 บาท 

(ราคาคาปาซิเตอร์กิโลวาร์ ละ 300 บาท คิดค่าติดตั้ง 15%)  

 คิดเป็นค่าใชจ่้ายประจาํปี    =     







+

−+
+

(%)A&OM
1)i1(

)i1(i
CQ n

n

  

              

                                                     =      6,317  บาท/เดือน      

     =    75,804  บาท/ปี 

การคํานวณค่าใช้จ่ายที่ประหยดัได้ 

1.  ค่ากิโลวาร์ (จากอัตราของ กฟน.) ถ้าโรงงานใช้ค่ากิโลวาร์ สูงสุดเกิน 61.97% ของ 

ค่ากิโลวตัตสู์งสุด ส่วนท่ีเกินจะตอ้งเสียค่ากิโลวาร์ละ 14.02 บาท 

 ดังนั้ น 63% ของ 2,000 kW = kVAr1,239.4
100

61.97x2,000
=   และ โรงงานใช้เกินไป 

kVAr 1,098.6  1,239.42,338 =−=  ตอ้งเสียค่ากิโลวาร์ kVAr 15,402.3714.021,098.6 =×  แต่ถา้โรงงาน    แก ้PF 

แลว้ โรงงานจะเหลือค่ากิโลวาร์ = 968.6 ซ่ึงไม่เกิน 61.97% ของ กิโลวาร์ สูงสุด จึงไม่ตอ้งเสียค่า กิโลวาร์ จึงทาํให้

ประหยดัเงินค่ากิโลวาร์ ไดเ้ท่ากบั 15,402.37 บาท 

 

  2.  ค่า kWh ในกรณีน้ีพิจารณาจากขนาดหมอ้แปลง  

 ถา้ขนาดพิกดัหมอ้แปลง    =  3,500  kVA 

 ประสิทธิภาพ     =  98.5 % 

 กระแสพิกดั     =  5,318 A 

 

P  =  2,000 kW 

Q2  =  968.6  kVAr 

Q1  =  2338.2  kVAr 

S2  =  2338.2  kVA 

S1  =  2,222  kVA 

θ2 =  25.84 , PF  =  0.90 

θ1 =  49.46 , PF  =  0.65 

 

θ2  
θ1 
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 กระแสท่ี PF 0.65      =  4,675 A 

 กระแสท่ี PF 0.90      =  3,376 A 

 พลงังานสูญเสียในแกนเหลก็  =  0.8 : 0.2 

 เฉล่ียอตัราค่าไฟฟ้า kWh ละ  =  2.75   บาท 

 เวลาการทาํงาน     =  24 ชัว่โมง 

 ภายใน 1 เดือน โรงงานทาํงาน  =  26 วนั 

 ความสูญเสียเม่ือยงัไม่แก ้PF   ( )  
  

2
4675

= 3500 × 1 - 0.985 × 0.8 × = 32.45kW
5318

 

 ความสูญเสียเม่ือหลงัจากแก ้PF   ( )  
  

2
3376

= 3500 × 1 - 0.985 × 0.8 × = 17 kW
5318

 

 ดงันั้นพลงังานสูญเสียลดลง   = (32.45 – 17) kW = 15.45 kW 

 คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสามารถประหยดัได ้ = (15.45 x 24 x 26 x 2.75)  =  26,512.2  บาทต่อเดือน 

สรุปผลที่ประหยดัได้ 

1. ค่า kVAr เท่ากบั 15,114 บาท/เดือน 

2. ค่า kWh เท่ากบั 17,353 บาท/เดือน 

รวมเท่ากบั 32,467 บาท/เดือน = 389,604 บาท/ปี 

ผลตอบแทนการลงทุน = ผลท่ีประหยดัได ้/ ค่าใชจ่้ายประจาํปี   
389604

= = 5.14
75804

 

(หมายถึงการลงทุน 100 บาท จะใหผ้ลตอบแทน 514 บาท) 

 

1.7   การควบคุมค่าความต้องการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด  (Peak demand control) 

        1.7.1  อตัราค่าไฟฟ้า 

 รายละเอียดของอตัราค่าไฟฟ้าท่ีจะกล่าวถึงน้ี เป็นอตัราค่าไฟฟ้าท่ีใชม้าตั้งแต่วนัท่ี1 ตุลาคม 2543 และใชก้บั

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ี 3  ประเภทท่ี 4  ประเภทท่ี 5 ประเภทท่ี 6 (เลือกใชอ้ตัรา TOU) และประเภทท่ี 7  ( เลือกใชอ้ตัรา 

TOU )  เท่านั้น 

 ก. อตัราปกติ  

   ใชก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ี 3.1  คือเป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายเดิมท่ีติดตั้งเคร่ืองวดั(หรือใชไ้ฟฟ้า) มาก่อน

เดือนตุลาคม 2543   มีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 999 กิโลวตัต ์หรือปริมาณหน่วยไฟฟ้าท่ีใชเ้ฉล่ีย  3 

เดือนไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1.15 
 

ตารางที่ 1.15  อตัราปกต ิ

ระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีขอใช้ 

( กโิลโวลต์ ) 

ค่าความต้องการกาํลงัไฟฟ้า 

( บาทต่อกโิลวัตต์ ) 

ค่าพลงังานไฟฟ้า 

( บาทต่อหน่วย ) 

≥ 69 175.70 1.6660 

12 – 33 196.26 1.7034 

< 12 221.50 1.7314 
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 ข. อตัราตามช่วงเวลาของวนั ( อตัรา TOD )  

  ใชก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ี 4.1 คือเป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายเดิมท่ีติดตั้งเคร่ืองวดัชนิด TOD มาก่อนเดือน

ตุลาคม 2543   อตัราค่าไฟฟ้าจะถูกกาํหนดราคาตามช่วงเวลาของวนัโดยในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงในแต่ละวนัจะถูก

แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 

1. ช่วง ON – PEAK  ระหวา่งเวลา 18:30 – 21:30 น. ( 3 ชม. ) 

2. ช่วง  PARTIAL – PEAK ระหวา่งเวลา  08:00 – 18:30 น. ( 10.5 ชม. ) 

3. ช่วง OFF – PEAK ระหวา่งเวลา  21:30 – 08:00 น. ( 10.5 ชม. ) 

รายละเอียดอตัราค่าไฟฟ้าแสดงในตารางท่ี 1.16 
 

ตารางที่ 1.16 อตัรา TOD 

ระดบัแรงดนั          

ไฟฟ้าท่ีขอใช้ 

( กโิลโวลต์ ) 

ค่าความต้องการกาํลงัไฟฟ้า ( บาทต่อกโิลวัตต์ ) ค่าพลงังาน              

ไฟฟ้า                           

( บาทต่อหน่วย ) 
ON - PEAK *PARTIAL - PEAK OFF - PEAK 

69≥  224.30 29.91 0.0 1.6660 

12 – 33 285.05 58.88 0.0 1.7034 

<12 332.71 68.22 0.0 1.7314 

หมายเหตุ  *คิดเฉพาะส่วนท่ีเกินจากช่วง ON – PEAK เท่านั้น 
 

ค. อตัราตามช่วงเวลาของการใช ้( TOU )  

  ใชก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ี 3.2 ประเภทท่ี 4.2 ประเภทท่ี 5.2  ประเภทท่ี 6.2 และประเภทท่ี 7.2 ท่ีติดตั้ง

เคร่ืองวดั TOU  อตัราค่าไฟฟ้าจะถูกกาํหนดราคาตามช่วงเวลาของการใช ้โดยในแต่ละสัปดาห์จะแบ่งออกเป็น 2 

ช่วง คือ  

 1.   ช่วง ON – PEAK  ระหวา่งเวลา  09:00 – 22:00 น. ของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ท่ีไม่ใช่

วนัหยดุราชการตามปกติ 

 2 ช่วง OFF – PEAK ระหวา่งเวลา  22:00 – 09:00 น. ของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ท่ีไม่ใช่

วนัหยดุราชการตามปกติ 

 3. ช่วง OFF – PEAK ระหวา่งเวลา  00:00 – 24:00 น. ของวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ และวนัหยดุราชการ

ตามปกติ 

  รายละเอียดอตัราค่าไฟฟ้าแสดงในตารางท่ี 1.17 

ตารางที่ 1.17 อตัรา TOU 

ระดบัแรงดนั          

ไฟฟ้าท่ีขอใช้ 

( กโิลโวลต์ ) 

ค่าความต้องการกาํลงัไฟฟ้า      

(บาทต่อกโิลวัตต์ ) 

ค่าพลงังานไฟฟ้า 

( บาทต่อหน่วย ) 
ค่าบริการ 

 ( บาท ) 
ON - PEAK OFF - PEAK ON - PEAK OFF - PEAK 

≥ 69 74.14 0.00 2.6136 1.1726 228.17 

12 – 33 132.93 0.00 2.6950 1.1914 228.17 

< 12 210.00 0.00 2.8408 1.2246 228.17 
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1.7.2  การคิดค่าไฟฟ้า 

 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์เฉพาะผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีซ้ือไฟฟ้าจากระดบัแรงดนั  12 – 33 kV เท่านั้น 

 ก. อตัราปกติ 

กาํหนดให ้ C คือ  ค่าไฟฟ้ารวม ( บาท ) 

  P  คือ  ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด ( kW ) 

  Q คือ  ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด ( kVAr ) 

  Q∆  คือ  ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟส่วนเกิน( kVAr ) 

  E คือ  ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้( หน่วย ) 

  Ft คือ  อตัรา F t ( บาทต่อหน่วย )                

                   Q∆             =     Q – 0.6197P  1.13) 

   

Q∆  หากติดลบใหป้รับค่าเป็น 0.0 หากมีทศนิยมใหปั้ดเป็นจาํนวนเต็ม ถา้ไม่ถึง 0.5 ให้ปัดท้ิง ตั้งแต่ 0.5 

ใหปั้ดข้ึน 

 

 Q]1.0714.02Ft)E(1.7034196.26P [    ∆+++=C  (1.14) 
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 สมการท่ี (1.15) แสดงค่าไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีรวมค่าไฟฟ้าทุกส่วนแลว้ประกอบดว้ยค่าความตอ้งการ

กาํลงัไฟฟ้า  ค่าพลงังาน  ค่า Ft  ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม   ( VAT ) 

 

ข. อตัรา TOD 

กาํหนดให ้ C คือ   ค่าไฟฟ้ารวม ( บาท ) 

 P  คือ   ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดช่วง ON-PEAK (kW) 

 PP คือ   ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดช่วง  PARTIAL –PEAK  ( kW ) 

  Q คือ   ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด ( kVAr ) 

  Q∆  คือ   ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟส่วนเกิน( kVAr ) 

  E คือ   ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้( หน่วย ) 

 Ft คือ   อตัรา Ft ( บาทต่อหน่วย ) 

  

กรณีท่ี  PP    P ≥  

 Q∆      =        Q–0.6197P (1.16)  

 0.00    Q ≥∆        และเป็นจาํนวนเตม็ 

 Q]1.0714.02Ft)E(1.7034285.05P [    ∆+++=C   (1.17)  
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 ∆

+++=   (1.18)   

  

 สมการท่ี (1.18) แสดงค่าไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีรวมค่าไฟฟ้าทุกส่วนแลว้ทั้งค่าความตอ้งการพลงั ไฟฟ้า ( 

ช่วง ON – PEAK )  ค่าพลงังาน  ค่า Ft   ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม ( VAT ) 

กรณีท่ี  PP    P <   

 Q∆   =    Q – 0.6197PP      (1.19) 

 0.00    Q ≥∆   และเป็นจาํนวนเตม็ 

 Q]1.0714.02Ft)E(1.7034P)-58.88(PP285.05P [    ∆++++=C     

 Q]1.0714.02Ft)E(1.703458.88PP226.17P [    ∆++++=C  (1.20) 
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 ∆

++++=   (1.21) 

 

 สมการท่ี (1.21) แสดงค่าไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีรวมค่าไฟฟ้าทุกส่วนแลว้ทั้งค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า 

(ทั้งช่วง ON – PEAK และช่วง  PARTIAL – PEAK )  ค่าพลงังาน  ค่า Ft  ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์  และค่า

ภาษีมลูค่าเพ่ิม ( VAT ) 

 ค. อตัรา TOU   

กาํหนดให ้ C คือ ค่าไฟฟ้ารวม ( บาท ) 

  P  คือ ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดช่วง ON-PEAK (kW) 

  OP คือ ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดช่วง  OFF – PEAK ( kW ) 

   Q คือ ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด ( kVAr ) 

   Q∆  คือ ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟส่วนเกิน ( kVAr ) 

   Ep คือ ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชช่้วง ON-PEAK ( หน่วย ) 

   Eop คือ ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชช่้วง OFF-PEAK (หน่วย) 

   E คือ ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชท้ั้งหมด ( หน่วย ) 

  Ft คือ อตัรา Ft ( บาทต่อหน่วย ) 

  

ถา้ OP    P ≥    ให ้         Q∆  = Q – (0.6197×P)  (1.22)   

 

ถา้ OP    P <    ให ้ Q∆  = Q – (0.6197×OP)  (1.23)   

   

0.00    Q ≥∆   และเป็นจาํนวนเตม็ 

                               

7228.17]1.0Q14.02 EFt1.1914Eop2.695Ep132.93P [    +∆+⋅+++=C  (1.24) 
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7228.17]1.0Q14.02 EFt1.1914EopEp132.93P [    +∆+⋅++++= )1914.15036.1(C  

                               

7228.17]1.0Q14.02 Ft)E1.1914Ep132.93P [    +∆++++= (5036.1C  (1.25) 
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 สมการท่ี (1.26) แสดงค่าไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีรวมค่าไฟฟ้าทุกส่วนแล้ว ทั้ งค่าความต้องการ      

กาํลงัไฟฟ้า ( ช่วง ON – PEAK ) ค่าพลงังานไฟฟ้า  ( ทั้งช่วง ON – PEAK และช่วง  OFF – PEAK )  ค่า Ft                

ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์  ค่าบริการ  และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม ( VAT ) 

 

1.7.3  แนวทางการลดค่าไฟฟ้า 

 ก. อตัราปกติ  

 จากสมการท่ี (1.15) เอา 1.07 คณูเขา้ไปในวงเลบ็จะเขียนใหม่ไดเ้ป็น 

 
E

Q15
Ft07.1822638.1

E

P210
   

E

C ∆
+++=   (1.27) 

จากสมการท่ี (1.27) พบวา่ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีรวมค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% แลว้ประกอบดว้ยค่าไฟฟ้าทั้งหมด 

4 ส่วน คือ 

ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า P = 
E

P210
 (บาทต่อหน่วย) 

ค่าพลงังานไฟฟ้า E   = 1.822638 (บาทต่อหน่วย) 

ค่า Ft   = 1.07Ft (บาทต่อหน่วย) 

และค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ Q∆  = 
E

Q15∆
 (บาทต่อหน่วย) 

พบวา่มีค่าไฟฟ้าอยู ่2 ส่วนท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าไม่สามารถบริหารจดัการเองเพ่ือลดค่าไฟฟ้าได ้คือค่าพลงังานไฟฟ้า 

เน่ืองจากเป็นตวัเลขตายตวัไปแลว้ และค่า Ft เพราะมีคณะกรรมการกาํกบัดูแลเพ่ือปรับค่า ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุน

การผลิตไฟฟ้าทุกรอบ 4 เดือน 

มีค่าไฟฟ้าอีก 2 ส่วนท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถบริหารจดัการไดเ้องเพ่ือลดค่าไฟฟ้าใหถู้กลง คือค่าความตอ้งการ

กาํลงัไฟฟ้าโดยการควบคุมอตัราส่วนของ  
E

P
  ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ โดยการทาํให ้

Q∆  เป็น 0 ดว้ยการติดตั้งชุดคาปาซิเตอร์ใชง้านเอง 

ตารางท่ี 1.18 แสดงตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าตามอตัราปกติเฉพาะส่วนของค่าความตอ้งการ

กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดต่อหน่วยไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายหน่ึง พบว่าค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า

สูงสุดเม่ือเฉล่ียเป็นต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีใชแ้ละรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% แลว้จะมีค่าแปรเปล่ียนในแต่ละเดือนอยู่ระหว่าง 

0.6882 บาทต่อหน่วยถึง 0.9726 บาทต่อหน่วย ต่างกนัถึง 0.2844 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 35.6% เม่ือเทียบกบั
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ค่าเฉล่ีย  เม่ือนําข้อมูลความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดและพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนมาเขียนกราฟแสดง

ความสัมพนัธ์จะไดผ้ลลพัธ์ดงัแสดงในรูปท่ี 1.47 พบว่าเดือนพฤศจิกายนมีค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดต่อ

หน่วยแพงท่ีสุดเพราะกราฟมีความชนั ( หรืออตัราส่วนของ P/E ) สูงท่ีสุด และเดือนกรกฎาคมมีค่าความตอ้งการ

กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดต่อหน่วยถกูท่ีสุดเพราะกราฟมีความชนัตํ่าท่ีสุด 

 

ตารางที่ 1.18  การวเิคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามอตัราปกต ิ

ข้อมูลจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ผลการวิเคราะห์ 

เดอืน 
กาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

( กโิลวัตต์ ) 

พลงังานไฟฟ้า 

( หน่วย ) 
)10( 3−

E
P

 
ค่าพลงังานไฟฟ้าสูงสุดต่อหน่วย ( 

บาทต่อหน่วย ) 

มกราคม 390 112,000 3.4821 0.7312 

กุมภาพนัธ ์ 430 109,000 3.9449 0.8284 

มีนาคม 410 118,000 3.4746 0.7297 

เมษายน 420 106,000 3.9623 0.8321 

พฤษภาคม 430 126,000 3.4127 0.7167 

มิถุนายน 430 125,000 3.4400 0.7224 

กรกฎาคม 390 119,000 3.2773 0.6882 (min.) 

สิงหาคม 420 118,000 3.5593 0.7475 

กนัยายน 420 109,000 3.8532 0.8092 

ตุลาคม 430 105,000 4.0952 0.8600 

พฤศจิกายน 440 95,000 4.6316 0.9726 (max.) 

ธนัวาคม 380 85,000 4.4706 0.9388 

เฉลีย่ 0.7981 
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รูปที่ 1.47  ความสัมพนัธ์ของความต้องการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดกบัพลงังานไฟฟ้าที่ใช้ 
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รูปที่ 1.48  แนวทางการลดค่าความต้องการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

  

 การลดค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดของผูใ้ชไ้ฟฟ้าอตัราปกติ สามารถแสดงเป็น

แนวคิดไดด้งัรูปท่ี 1.48 คือการลดความชนัของเสน้กราฟ ( หรืออตัราส่วน P/E )ใหต้ํ่าลง สามารถทาํได ้3 วิธี คือ  

1. ลดความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด ( P ) ใหต้ํ่าลงโดยท่ียงัคงใชป้ริมาณพลงังานไฟฟ้า ( E ) เท่าเดิม 

2. เพ่ิมปริมาณพลงังานไฟฟ้า ( E ) ท่ีใชใ้หม้ากข้ึน แต่ยงัคงใชค้วามตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด ( P )  เท่า

เดิม หมายถึง การทาํงานมากข้ึน เช่น จาก 1 กะ เป็น 2 กะ หรือจาก 5 วนัเป็น 6 วนั เป็นตน้ 

3. ทาํทั้ง 2 ขอ้ดงักล่าวขา้งตน้พร้อมกนั คือลดความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด ( P ) ใหต้ํ่าลงและเพ่ิม

ปริมาณพลงังานไฟฟ้า ( E ) ใหม้ากข้ึน 

จากแนวคิดทั้ง 3 ขอ้น้ี เม่ือยอ้นกลบัไปพิจารณารูปท่ี 1.47  ณ เดือนพฤศจิกายน จะพบวา่สามารถใชแ้นวคิด

ขอ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 3 ในการปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานเพ่ือใหค่้าไฟฟ้าถกูลงได ้

 

ข. อตัรา TOD 

จากสมการท่ี (1.21) เอา 1.07 คณูเขา้ไปในวงเลบ็จะเขียนใหม่ไดเ้ป็น  

 
E

Q15
Ft07.1822638.1

E
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 จากสมการท่ี (1.28) พบวา่ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีรวมค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% แลว้ของอตัรา TOD แบบ P<PP จะ

ประกอบดว้ยค่าไฟฟ้าทั้งหมด 5 ส่วน คือ 

 ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า P  = 
E

P242
 (บาทต่อหน่วย) 

 ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า PP  = 
E

PP63
 (บาทต่อหน่วย) 

 ค่าพลงังานไฟฟ้า E    = 1.822638 (บาทต่อหน่วย) 

 ค่า Ft   = 1.07Ft (บาทต่อหน่วย) 

 ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ Q∆   = 
E

Q15∆
 (บาทต่อหน่วย) 

จุดทาํงานเดิม 

1 

2 

3 

   จุดทาํงานใหม่ 

จุดทาํงานใหม่ 

จุดทาํงานใหม่ 

    E ( หน่วย ) 

  P ( kW ) 

0 0 
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 และจากสมการท่ี (1.18) เอา 1.07 คูณเขา้ไปในวงเลบ็จะเขียนใหม่ไดเ้ป็น 

 E

Q15
Ft07.1822638.1

E

P305
    

E

C ∆
+++=   (1.29)      

ซ่ึงสามารถดดัแปลงใหมี้รูปสมการเหมือนสมการท่ี (1.28) ไดด้งัน้ี 

 
E

Q15
Ft07.1822638.1

E

P63

E

P242
    

E

C ∆
++++=  (1.30)   

   

 พบวา่มีส่วนประกอบค่าไฟฟ้า 5 ส่วน เช่นกนั ซ่ึงค่าไฟฟ้า 5 ส่วนตามอตัรา TOD น้ี มีอยู่ 2 ส่วนท่ี

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าไม่สามารถบริหารจดัการเองไดคื้อ ค่าพลงังานไฟฟ้า ( เพราะเป็นตวัเลขตายตวัแลว้ ) และค่า Ft   แต่อีก 3 

ส่วนท่ีเหลือผูใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถบริหารจดัการเองได ้คือค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์โดยการทาํใหค่้า  Q∆  เป็น 0.0 และค่า

ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด โดยการทาํใหอ้ตัราส่วน P/E หรือ PP/E อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม  อย่างไรก็ตาม ใน

การควบคุมค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดนั้นจะเนน้เฉพาะในช่วงเวลา ON – PEAK  

( 18:30 – 21:30 น. ของทุกวนั ) เท่านั้น ไม่เนน้ในช่วง PARTIAL- PEAK เพราะเหตุผล 2 ประการ คือ ค่าความ

ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดช่วง ON – PEAK   แพงกว่าช่วง PARTIAL – PEAK อยู่ประมาณ 3.84 เท่าตวั ( 242/63 )

และการควบคุมใชเ้วลาสั้นเพียงวนัละ 3 ชัว่โมงเท่านั้น ในขณะท่ีช่วงเวลา PARTIAL – PEAK ตอ้งใชเ้วลาควบคุม

นานถึง 10.5 ชัว่โมงทุกวนั 

 แนวคิดในการลดค่าไฟฟ้าจากส่วนของค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดในช่วง ON – PEAK  จึงเหมือน

ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าอตัราปกติ โดยประยกุตใ์ชรู้ปท่ี 1.48 

 

ค. อตัรา TOU 

 จากสมการท่ี (1.26) เอา 1.07 คูณเขา้ไปในวงเลบ็จะเขียนใหม่ไดเ้ป็น 

 E

1419.244

E

Q15
Ft07.1274798.1

E

1.608852Ep

E

142.2351P
    

E

C
+

∆
++++=  (1.31) 

  จากสมการท่ี (1.29) พบว่าค่าไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% แลว้ของอตัรา TOU จะ

ประกอบดว้ยค่าไฟฟ้าทั้งหมด 6 ส่วนยอ่ยคือ 

 ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า P  = 
E

142.2351P
 (บาทต่อหน่วย) 

 ค่าพลงังานไฟฟ้า Ep    = 
E

1.608852Ep
 (บาทต่อหน่วย) 

 ค่าพลงังานไฟฟ้า E    = 1.274798 (บาทต่อหน่วย) 

 ค่า F t   = 1.07 Ft (บาทต่อหน่วย) 

 ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ Q∆   = 
E

Q15∆
 (บาทต่อหน่วย) 

 ค่าบริการ   = 
E

1419.244
 (บาทต่อหน่วย) 
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จากค่าไฟฟ้าทั้ง 6 ส่วนยอ่ยน้ี ค่าบริการต่อหน่วยจะถูกลงเร่ือย ๆ เม่ือมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากข้ึน ค่า

เพาเวอร์แฟกเตอร์สามารถทาํใหห้มดไปไดเ้ม่ือปรับใหค่้า Q∆  เป็น 0.0 ค่า Ft  เป็นส่วนท่ีบริหารจดัการเองไม่ได ้

และมีค่าคงตวัทุกรอบ 4 เดือน ค่าพลงังานไฟฟ้าทุกหน่วยท่ีใชคิ้ดท่ี 1.274798 บาทต่อหน่วยคงท่ีตลอด ค่าพลงังาน

ไฟฟ้าในช่วง ON – PEAK สามารถทาํใหล้ดลงไดโ้ดยการควบคุมค่า Ep/E ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและค่าความ

ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดกส็ามารถทาํใหล้ดลงไดโ้ดยการทาํใหอ้ตัราส่วน P/E อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม   เม่ือ

พิจารณาอยา่งละเอียดพบวา่ค่าไฟฟ้าตามอตัรา TOU นั้นผูใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถบริหารจดัการ ได ้2 ส่วน คือค่าความ

ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดในช่วง ON – PEAK และค่าพลงังานไฟฟ้าในช่วง ON – PEAK  อยา่งไรกต็ามในทาง

ปฏิบติัควรเลือกการควบคุมอตัราส่วน Ep/E เพ่ือการลดค่าไฟฟ้ามากกวา่การควบคุมอตัราส่วน P/E เพราะการ

ควบคุมความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดนั้นตอ้งใชเ้วลาควบคุมถึงวนัละ 13 ชัว่โมง  ( 09:00 – 22:00 น ของวนัจนัทร์

ถึงวนัศุกร์ท่ีไม่ใช่วนัหยดุราชการตามปกติ ) 

ตารางท่ี 1.19 แสดงตวัอย่างการวิเคราะห์ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าตามอตัรา TOU ในส่วนของค่าความตอ้งการ

กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดต่อหน่วยไฟฟ้าและค่าพลงังานไฟฟ้าในช่วง ON – PEAK ต่อหน่วยไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายหน่ึง 

พบวา่ค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดเม่ือเฉล่ียเป็นต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีใชแ้ละรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

7% แลว้จะมีค่าแปรเปล่ียนในแต่ละเดือนอยู่ในช่วง 0.44142 บาทต่อหน่วย ถึง 0.56894 บาทต่อหน่วยแตกต่างกนั 

0.12752 บาทต่อหน่วย คิดเป็น 25.4%   เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ีย แนวคิดในการลดค่าไฟฟ้าในส่วนน้ี   ทาํไดเ้ช่นเดียวกบั

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าอตัราปกติ โดยประยุกตใ์ชแ้นวคิดตามรูปท่ี 1.48 ความสัมพนัธ์ของความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดและ

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชแ้สดงในรูปท่ี 1.49      พบว่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ายงัแตกต่างกนัพอสมควร หากผูใ้ชไ้ฟฟ้า

สามารถวางแผนการผลิตระยะยาวไดท้ั้งปี โดยปรับการใชไ้ฟฟ้าแต่ละเดือนใหไ้ปอยู่ท่ีประมาณ 400,000 หน่วยต่อ

เดือนกจ็ะสามารถลดค่าไฟฟ้าท่ีเกิดจากส่วนของค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดได ้
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ตารางที่ 1.19    การวเิคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามอตัรา TOU 

ขอ้มลูจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ผลการวเิคราะห์ 

เดอืน P( kW ) 
Ep               

( หน่วย ) 

E 

( หน่วย ) 

P/E 

)10( 3−×  
Ep/E 

ค่าไฟฟ้าจาก 

ส่วนของ 

 ( บาทต่อหน่วย ) 

P/E Ep/E 

มกราคม 1,120 160,000 296,000 3.7838 0.5405 0.53819 0.86965 

กุมภาพนัธ ์ 1,160 154,000 296,000 3.9189 0.5203 0.55741 0.83704 

มีนาคม 1,280 216,000 412,000 3.1068 0.5243 0.44190 0.84348 

เมษายน 1,280 200,000 386,000 3.3161 0.5181 0.47166 0.83360 

พฤษภาคม 1,300 203,000 382,000 3.4031 0.5314 0.48405 0.85497 

มิถุนายน 1,260 189,000 315,000 4.0000 0.6000 0.56894 0.96531 

กรกฎาคม 1,240 191,000 354,000 3.5028 0.5395 0.49822 0.86805 

สิงหาคม 1,300 193,000 351,000 3.7037 0.5499 0.52680 0.88464 

กนัยายน 1,260 195,000 406,000 3.1034 0.4803 0.44142 0.77272 

ตุลาคม 1,200 186,000 364,000 3.2967 0.5110 0.46891 0.82211 

พฤศจิกายน 1,260 202,000 381,000 3.3071 0.5302 0.47038 0.85299 

ธนัวาคม 1,280 183,000 333,000 3.8438 0.5495 0.54673 0.88414 

 เฉล่ีย 0.50122 0.85739 
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 รูปที่ 1.49 ความสัมพนัธ์ของความต้องการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดกบัพลงังานไฟฟ้าที่ใช้ 
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รูปที่ 1.50 ความสัมพนัธ์ของปริมาณพลงังานไฟฟ้าช่วง ON – PEAK กบัพลงังานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด 

  

 จากตารางท่ี 1.19 ค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าพลงังานไฟฟ้าในช่วง ON – PEAK เม่ือเฉล่ียเป็นต่อหน่วยไฟฟ้าท่ี

ใชแ้ละรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%แลว้จะมีค่าแปรเปล่ียนในแต่ละเดือนอยู่ในช่วง 0.77272 บาทต่อหน่วย ถึง 0.96531 

บาทต่อหน่วยแตกต่างกนัถึง 0.19259 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 22.5% ของค่าเฉล่ีย  ความสัมพนัธ์ของปริมาณ

พลงังานไฟฟ้าช่วง ON – PEAK และพลงังานไฟฟ้าท่ีใชท้ั้งหมดแสดงในรูปท่ี 1.50 พบว่าเดือนมิถุนายนมีค่า

พลงังานไฟฟ้าช่วง ON – PEAK แพงท่ีสุด เพราะความชนัของเส้นกราฟมีค่าสูงสุด และเดือนกนัยายนมีค่าพลงังาน

ไฟฟ้า ช่วง ON – PEAK  ถกูท่ีสุด เพราะกราฟมีค่าความชนัตํ่าท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.51 แนวทางการลดค่าพลงังานไฟฟ้าในช่วง ON – PEAK 

  

 

จุดทาํงานเดิม 

1 

2 

3 

   จุดทาํงานใหม่ 

จุดทาํงานใหม่ 

จุดทาํงานใหม่ 

    E ( หน่วย ) 

  P ( kW ) 

0 0 
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การลดค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าพลงังานไฟฟ้าในช่วง ON – PEAK ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าอตัรา TOU  สามารถ

แสดงเป็นแนวคิดไดด้งัรูปท่ี 1.51 คือการลดความชนัของเสน้กราฟหรือลดอตัราส่วน Ep/E ใหต้ํ่าลง สามารถทาํได ้3 

วิธีคือ 

1. ลดปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นช่วง ON – PEAK ( Ep ) ใหต้ํ่าลง โดยยงัคงใชป้ริมาณพลงังานไฟฟ้า

ทั้งหมด ( E ) เท่าเดิม 

2. เพ่ิมปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ทั้ งหมด ( E ) ให้มากข้ึน แต่ยงัคงใช้พลงังานไฟฟ้าในช่วง                

ON – PEAK ( Ep )  เท่าเดิม หมายถึงใชพ้ลงังานไฟฟ้าในช่วง 09:00 – 22:00 น. ของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ท่ีไม่ใช่

วนัหยุดราชการตามปกติเท่าเดิม  แต่ใชพ้ลงังานในช่วงเวลาอ่ืน เช่นกลางคืน หรือวนัหยุดใหม้ากข้ึน ดว้ยการปรับ      

กิจกรรมการทาํงานใหม่  มีการเพ่ิมปริมาณการผลิตโดยการหาตลาดระบายสินคา้มากข้ึน 

3. ทาํทั้ง 2 ขอ้ดงักล่าวขา้งตน้ไปพร้อมๆ กนัเพ่ือลดอตัราส่วนของ Ep/E ใหต้ํ่าลงกจ็ะช่วยลดค่าไฟฟ้าลง

ได ้

 

1.7.4  แนวปฏิบัตใินการลดค่าไฟฟ้า 

แนวปฏิบติัในการลดค่าไฟฟ้า คือ ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีการคิดเงินค่าไฟฟ้า คือ ตอ้งดูวา่

เสียค่าไฟฟ้าแบบใด เป็นแบบอตัราปกติ อตัรา TOD  หรืออตัรา TOU แลว้ปรับพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า   ให้

สอดคลอ้งกบัวิธีการคิดเงินก็จะทาํใหส้ามารถลดค่าไฟฟ้าลงได ้

   ก. อตัราปกติ                       

  

P

E

24:0000:00

P ( kW )

 
รูปที่ 1.52 รูปแบบการใช้ไฟฟ้าตามอตัราปกติ 

   

อตัราปกติตอ้งใชไ้ฟฟ้าใหมี้ความสมํ่าเสมอใหม้ากท่ีสุดเพ่ือทาํใหอ้ตัราส่วน P/E มีค่าตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

เพราะค่าไฟฟ้าส่วนท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถควบคุมได ้คิดจาก 210P/E  ( บาทต่อหน่วย ) 

• ทาํงาน 1 กะ  ตอ้งกระจายโหลดให้เท่ากนัทั้งช่วงเชา้และช่วงบ่ายหลีกเล่ียงการทาํงานพิเศษซอ้นทบั

การทาํงานปกติ 

• ทาํงาน 2 กะ ตอ้งกระจายโหลดใหเ้ท่ากนัทั้ง 2 กะ 

• ทาํงาน 3 กะ  ตอ้งกระจายโหลดใหเ้ท่ากนัทั้ง 3 กะ 

เวลา ( น.) 
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• ทาํงาน 2 กะ  ดีกวา่ทาํงาน 1 กะ ( เนน้การตลาดมากข้ึน ) 

• ทาํงาน 3 กะ ดีกวา่ทาํงาน 2 กะ ( เนน้การตลาดมากข้ึนไปอีก ) 

• ทาํงาน 6 วนั ดีกวา่ทาํงาน 5 วนั 

              
0

08:00 17:00

P (kW)

P

E

t

E

0
08:00 17:00

P (kW)

t

P

 
                                 

  ก. สภาพเดิม             ข. ปรับสภาพการทาํงานใหม่ 

                                                         รูปที่ 1.53 การทํางานแบบ 1 กะ 

 

 

               
0

08:00 17:00

P (kW)

P

E

t

E

0
08:00 24:00

P (kW)

t

P

 
 

                                ก. ทาํงาน 1 กะ                      ข. ทาํงาน 2 กะ 

รูปที่ 1.54 การทํางานแบบ 2 กะ 

 

 

-  P ลดลง 

-  E  เทา่เดมิ 

-  อตัราสว่น P/E 

   มีคา่ตํ่าลง 

-  P เทา่เดมิ 

-  E  มากขึน้ 

-  อตัราสว่น P/E 

   มีคา่ตํ่าลง 
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ข. อตัรา TOD 

0:00 8:00 18:30 21:30 24:00

E

P

PP

P (kW)

 
รูปที่ 1.55 รูปแบบการใช้ไฟฟ้าตามอตัรา TOD 

 

อตัรา TOD ตอ้งหลีกเล่ียงการใชไ้ฟฟ้าตอนหวัคํ่า ( 18:30 – 21:30 น. วนัละ 3 ชัว่โมง ) ใหม้าก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เพราะค่าไฟฟ้าส่วนท่ีผูใ้ช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมให้ลดลงได้ส่วนใหญ่จะคิดมาจาก 242P/E    

(บาทต่อหน่วย ) 

• หลีกเล่ียงการใชไ้ฟฟ้าตอนหวัคํ่า 

• ใชไ้ฟฟ้าตอนหวัคํ่าใหส้มํ่าเสมอท่ีสุด เพ่ือไม่ให ้P มีค่าสูง 

• เนน้กิจกรรมหลกัในช่วงกลางคืน  ( 21:30 – 08:00 น.) แทนกิจกรรมตอนกลางวนัหรือหวัคํ่า 

• ใชไ้ฟฟ้าในช่วงกลางวนัใหส้มํ่าเสมอมากท่ีสุดเพ่ือไม่ให ้PP มีค่าสูง 

• หากไม่สามารถหลีกเล่ียงการใชไ้ฟฟ้าตอนหวัคํ่าไดค้วรพิจารณาเปล่ียนไปใชอ้ตัรา TOU แทน  ( ตอ้ง

วิเคราะห์ความเหมาะสมก่อนดาํเนินการ ) 

  

 ค. อตัรา TOU 

09:00 22:00

P (kW)

00:00 24:00

P (kW)

24:0000:00

P

Ep EopEop
Eop

 
 

รูปที่ 1.56  รูปแบบการใช้ไฟฟ้าตามอตัรา TOU 

เวลา ( น.) 

เวลา (น.) 

 วนัทํางานปกต ิ

( จนัทร์ – ศกุร์ ) 

เวลา(น.) 

 วนัหยดุ 
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อตัรา TOU ตอ้งหลีกเล่ียงการใชไ้ฟฟ้าในช่วง ON – PEAK ( 09:00 – 22:00 น. ของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ท่ี

ไม่ใช่วนัหยดุราชการตามปกติ ) ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดเ้พ่ือลดความตอ้งการพลงั      ไฟฟ้าสูงสุด P และปริมาณ

พลงังานไฟฟ้า Ep ใหต้ํ่าลง เน่ืองจากค่าไฟฟ้าส่วนท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าตามอตัรา TOU สามารถควบคุมใหล้ดลงไดจ้ะคิดมา

จาก 142.2351P/E  และ 1.608852Ep/E ( บาทต่อหน่วย ) 

• หลีกเล่ียงการใชไ้ฟฟ้าในตอนกลางวนัถึงช่วงหวัคํ่า ( 09:00 – 22:00 น. ) ของวนัทาํการปกติ 

• หลีกเล่ียงการทาํงานพิเศษเป็นคร้ังคราวในช่วงกลางวนัถึงหวัคํ่าของวนัทาํงานตามปกติ 

• ใชไ้ฟฟ้าตอนกลางวนัถึงช่วงหวัคํ่าของวนัทาํการปกติใหส้มํ่าเสมอท่ีสุด เพ่ือไม่ให ้ P มีค่าสูง 

• เนน้กิจกรรมหลกัในช่วงกลางคืนถึงตอนเชา้ ( 22:00 – 09:00 น. ) ของวนัทาํการปกติ 

• เนน้กิจกรรมหลกัในวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัหยดุราชการตามปกติทั้งวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

• หากไม่ทาํงาน 7 วนัต่อสปัดาห์ ใหห้ยดุงานวนัธรรมดาแทนวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์

 

1.7.5  การวดัความต้องการกาํลังไฟฟ้า 

 

0

P (kW)

15 t (min.)

Pav

0

P (kW)

0 15 t (min.)
 

              ก                                                                            ข 

รูปที่ 1.57 การหาค่ากาํลงัไฟฟ้าเฉลีย่ ( Pav ) 
 

  พลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลา T ใด ๆ หาไดจ้าก 

 
∫=
T

0

P(t)dt           E      (1.32)  

 เม่ือ  E  คือ พลงังานไฟฟ้า ( หน่วย หรือ kWh ) 

 T คือ คาบเวลาท่ีสนใจ ( ชัว่โมง ) 

 P(t) คือ กาํลงัไฟฟ้าขณะเวลาใด ๆ ( kW ) 

  กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียในช่วงเวลา T หาไดจ้าก 

  ∫==
T

0

P(t)dt 
T

1
        

T

E
   av   P   (1.33)  

 หากกาํหนดให ้T เป็น  
4

1
  ชัว่โมง หรือ 15 นาที จะได ้
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15min

4
1

0

E4      P(t)dt4    av   P ×== ∫    (1.34)  

 กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ีย Pav ในสมการท่ี 1.34 คือความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าใน 15 นาทีใด ๆ คิดมาจาก 4 เท่าของ

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีวดัไดห้รือใชไ้ปในช่วงเวลา 15 นาที จึงเรียกวา่ 15 Minute demand 

15  นาที   วดั Demand  ได ้1 คร้ัง 

  1    ชัว่โมง   วดั Demand  ได ้4 คร้ัง 

 1    วนั  วดั Demand  ได ้96 คร้ัง 

                             1    สปัดาห์          วดั Demand  ได ้ 672 คร้ัง 

 31  วนั วดั Demand  ได ้2976  คร้ัง 

หากเสียค่าไฟฟ้าตามอตัราปกติ ในเดือนท่ีมี 31 วนัจะใช ้Demand คร้ังท่ีวดัไดสู้งท่ีสุดในจาํนวน 2976 คร้ัง 

ท่ีเรียกว่า Maximum Demand  หรือความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดไปคิดเงินค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าความตอ้งการ

กาํลงัไฟฟ้า ( อตัรา 210 บาทต่อกิโลวตัต ์เม่ือรวม VAT 7% แลว้ ) 

หากเสียค่าไฟฟ้าตามอตัรา TOD ในเดือนท่ีมี 31 วนัจะใช ้Demand ช่วงหวัคํ่าคร้ังท่ีวดัไดสู้งท่ีสุดในจาํนวน 

372 คร้ัง ( 3134 ××  ) ท่ีเรียกว่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดช่วง ON – PEAK ไปคิดเงินในอตัรา   305 บาทต่อ

กิโลวตัต ์ ( รวม VAT 7% แลว้ ) 

จากความหมายของการวดัความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าจะพบวา่สมัพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้

ไปในทุก ๆ 15 นาที การควบคุมความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าจึงเป็นการควบคุมปริมาณพลงังาน ไฟฟ้าท่ี จะยอมใหใ้ช้

ในช่วงเวลา 15 นาที เช่นหากกาํหนดใหค้วามตอ้งการพลงังานไฟฟ้ามีค่าไม่เกิน 1,000  กิโลวตัต ์หมายความว่าทุก ๆ 

15 นาที จะยอมใหใ้ชป้ริมาณพลงังานไฟฟ้าไดไ้ม่เกิน 250 หน่วย ซ่ึงหน่วยพลงังานท่ีใชน้ี้จะไปสัมพนัธ์โดยตรงกบั

อตัราการผลิตสินคา้ดว้ย 
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1.7.6  การควบคุมความต้องการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

 

 

 

 

     

 

 

รูปที่ 1.58 แนวคิดการควบคุมความต้องการกาํลงัไฟฟ้า 

 

1) การควบคุมความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า 

-   กาํหนดระดบัความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีตอ้งการควบคุม เช่น ไม่เกิน 1,000   กิโลวตัต ์

2) การควบคุมปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นทุก ๆ 15 นาที 

-   จากระดบัความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีตอ้งการควบคุมใหแ้ปลงเป็นปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ียอม

ใหใ้ชใ้นทุก ๆ 15 นาที เช่น แปลงจาก 1,000 กิโลวตัตเ์ป็น 250 หน่วย 

3) แบ่งกลุ่มเคร่ืองจกัร 

- ทาํการสาํรวจลกัษณะการทาํงานของเคร่ืองจกัรแลว้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามลกัษณะการ

ทาํงาน คือ กลุ่มท่ีกาํหนดเวลาทาํงานท่ีแน่นอนได ้เช่น ทาํงานเป็นวฏัจกัรมีแบบแผนชดัเจน กบั

กลุ่มท่ีกาํหนดเวลาทาํงานท่ีแน่นอนไม่ได ้

4) กลุ่มท่ีกาํหนดเวลาทาํงานท่ีแน่นอนได ้  

- สาํรวจวฏัจกัรการทาํงาน ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการทาํงานแต่ละคาบ 

- แบ่งปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นแต่ละคาบออกเป็นทุก ๆ ช่วง 15 นาที 

7) ควบคุมการทาํงานซอ้นไม่ได ้

1) การควบคุมความ

ตอ้งการพลงัไฟฟ้า 
2) การควบคุมปริมาณพลงังานไฟฟ้า 

    ท่ีใชใ้นทุก ๆ15 นาที 

3) แบง่กลุม่เคร่ืองจกัร 

6) กลุ่มท่ีกาํหนดเวลาทาํงานท่ีแน่นอนไม่ได ้4) กลุม่ท่ีกําหนดเวลาทํางานท่ีแนน่อนได้ 

5) จดัตารางเวลาทาํงาน เพ่ือ

หลีกเล่ียงการใชง้านพร้อมๆ กนั    

8) ควบคุมการทาํงานซอ้นได ้

10) ควบคุมแบบปรับ     

      ระดบัการทาํงาน 

 

9) ควบคุมแบบ 

    เปิด-ปิด 
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5) จดัตารางเวลาทาํงานเพ่ือหลีกเล่ียงการใชง้านพร้อม ๆ กนั 

- การใชง้านพร้อม ๆ กนั ในท่ีน้ีหมายถึง การใชพ้ลงังานในปริมาณมาก ๆ พร้อม ๆ กนัในแต่ละ

คาบเวลา 15 นาที 

- ทดลองปรับเล่ือนเวลาทาํงานใหห้ลีกเล่ียงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าปริมาณมาก ๆ พร้อมกนัใน

คาบเวลา 15 นาที 

 อุปกรณ์ตวัท่ี 1 

• ทาํงานเป็นวฏัจกัร  30 นาที 

• ทาํงาน 20 นาที กินไฟ 60 กิโลวตัต ์

• หยดุพกั 10 นาที กินไฟ 0 กิโลวตัต ์

 อุปกรณ์ตวัท่ี 2 

• ทาํงานเป็นวฏัจกัร  30 นาที 

• ทาํงาน 20 นาที กินไฟ 30 กิโลวตัต ์

• หยดุพกั 10 นาที กินไฟ 6 กิโลวตัต ์

 

20
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P (kW)

40

60

20 60 90 120 150
t
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รูปที่ 1.59  การจดัการทํางานรูปแบบที่ 1 

  

 รูปท่ี 1.59 แสดงรูปแบบการจดัการการทาํงานของอุปกรณ์รูปแบบท่ี 1 พบว่าในคาบ 15 นาทีแรก จะใช้

พลงังานไปทั้งหมด  22.5     )
4

1
30()

4

1
60( =×+×   หน่วย คิดเป็นความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าได ้ 90    5.224 =×  

กิโลวตัต ์และคาบ 15 นาทีต่อมา จะใชพ้ลงังานไปทั้งหมด 6.5     )
4

1
6()

60

5
60( =×+×   หน่วย  แปลงเป็นความ

ต้องการกาํลงัไฟฟ้าได้ 26    5.64 =×   กิโลวตัต์  แสดงให้เห็นว่าถา้เล่ือนเวลาทาํงานของอุปกรณ์ 2 ตัวน้ีให้

เหมาะสมสามารถทาํให้ความต้องการ      กาํลงัไฟฟ้าลดลงจาก 90 กิโลวตัต์มาอยู่ท่ีประมาณ  58
2

2690
=

+
 

กิโลวตัตไ์ด ้ลดลงไปประมาณ 32 กิโลวตัต ์
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                                                              รูปที่ 1.60  การจดัการทํางานในรูปแบบที่ 2 

  

  รูปท่ี 1.60 แสดงรูปแบบการจดัการการทาํงานของอุปกรณ์รูปแบบท่ี 2 พบว่าในคาบ 15 นาทีแรกจะใช ้

พลงังานไฟฟ้าไปทั้ งหมด   )
60

5.7
6( )

60

5.7
30()

60

10
60( ×+×+×  = 14.5  หน่วย คิดเป็นความต้องการ           

กําลังไฟฟ้า ได้  58    5.144 =×  กิโลวัตต์  และคาบ 15  นาที ท่ี  2  จะใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้ งหมด 

 14.5  )
60

5.7
03( )

60

5.7
6()

60

10
60( =×+×+× ห น่ ว ย  คิ ด เ ป็ น ค ว า ม ต้อ ง ก า ร กํา ลัง ไ ฟ ฟ้ า ไ ด้  58    5.144 =×            

กิโลวตัต ์ซ่ึงเท่ากบัท่ีคิดไดจ้ากคาบ 15 นาทีแรก 

 

6) กลุ่มท่ีกาํหนดเวลาทาํงานท่ีแน่นอนไม่ได ้

- เป็นอุปกรณ์ท่ีการทาํงานไม่เป็นวฏัจกัร ตวัอยา่งอุปกรณ์ในสาํนกังานไดแ้ก่ลิฟต ์บนัไดเล่ือน 

- ทาํการสาํรวจ แลว้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่มคือกลุ่มท่ีควบคุมการทาํงานซอ้นไม่ได ้กบักลุ่มท่ี

ควบคุมการทาํงานซอ้นได ้

7) ควบคุมการทาํงานซอ้นไม่ได ้

- การควบคุมการทาํงานซอ้น คือ การควบคุมเพ่ิมเติมจากสภาพการทาํงานตามปกติ 

- กลุ่มอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมการทาํงานซ้อนได ้เพราะจะทาํให้เกิดความเสียหายใน การ

ทาํงาน หรือสภาพการทาํงานท่ีไม่เหมาะสม เช่น ขณะท่ีลิฟต์หรือบนัไดเล่ือนกาํลงัทาํงานอยู่

ตามปกติ คงไม่สามารถสัง่หยดุการทาํงานกะทนัหนัได ้

8) ควบคุมการทาํงานซอ้นได ้

- อุปกรณ์กลุ่มน้ีจะเป็นอุปกรณ์เป้าหมายท่ีใชใ้นการลดความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าในช่วงเวลาวิกฤต

ท่ีจะเกิดความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงเกินค่าท่ีกําหนดไว ้เป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ท่ีเม่ือมีการ      

ควบคุมซอ้นเพ่ิมเติมเขา้ไปจากการควบคุมหลกัแลว้ ไม่เกิดผลเสียในการทาํงาน ตวัอย่างเช่น ป๊ัม

นํ้าข้ึนถงัสูง หากนํ้าในถงัมีระดบัสูงพอสมควร เราสามารถสั่งหยุดป๊ัมชัว่ขณะซอ้นจากการทาํงาน

ตามสภาพปกติได ้ 
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รูปที่ 1.61  การควบคุมซ้อนในระบบป๊ัมนํา้ขึน้ถงัสูง 

 

9)  ควบคุมแบบเปิด – ปิด 

- การควบคุมแบบน้ีคือการสั่งเปิดหรือปิดอุปกรณ์ โดยใช้คอนแทคเตอร์เป็นตัวตัด – ต่อวงจร

อุปกรณ์ เช่น การควบคุมมอเตอร์ป๊ัม  

- การควบคุมแบบน้ีคือการสัง่เปิดหรือปิดอุปกรณ์แบบง่ายไม่ซบัซอ้นใชอุ้ปกรณ์ไม่มาก แต่อาจเกิด

ผลเสียหากมีการตดั-ต่อวงจรบ่อย ๆ อาจทาํใหอุ้ปกรณ์อายสุั้นได ้

 

10) ควบคุมแบบปรับระดบัการทาํงาน 

- การควบคุมแบบน้ีใชเ้ง่ือนไขวา่ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าคิดมาจาก 4 เท่าของปริมาณพลงังานท่ีใช้

ในเวลา 15 นาที หากในช่วงดงักล่าวสามารถสั่งให้อุปกรณ์ใช้พลงังานลดลง 1 หน่วย ก็จะลด

ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าได ้4 กิโลวตัต ์

- การควบคุมแบบน้ีมีความซบัซอ้นและใชอุ้ปกรณ์เสริมมากกว่าแบบเปิด – ปิด ธรรมดา แต่ให ้

ขอ้ดี คือ เป็นการควบคุมแบบต่อเน่ือง ไม่มีผลกบัอายขุองอุปกรณ์ 

- ตวัอย่างการควบคุมแบบน้ี ไดแ้ก่ การใชอุ้ปกรณ์หร่ีแสงในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  การใชร้ะบบ

ขบัเคล่ือนแบบปรับความเร็วไดก้บัมอเตอร์เหน่ียวนาํท่ีขบัป๊ัม  พดัลม เคร่ืองอดัอากาศ   เคร่ืองทาํ

ความเยน็ สายพานลาํเลียง เป็นตน้ 

 

สวิทซ์ระดบันํ้า 

สัง่หยดุป๊ัม 

สวิทซ์ระดบันํ้า 

สัง่เดินป๊ัม 

สวิทซ์ระดบันํ้า 

สัง่หยดุป๊ัม 

 

สวิทซ์ระดบันํ้า 

สัง่เดินป๊ัม 

สวิทซ์ตรวจ 

สอบระดบันํ้า 

ระดบันํ้า ระดบันํ้า 

ถงัสูง ถงัสงู 
ป๊ัม ป๊ัม 
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1.8  ตวัประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) 

 ในการพิจารณาเพ่ือค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจกบัคาํว่าตวัประกอบโหลด 

(Load factor) เสียก่อน ตวัประกอบโหลดเป็นค่าท่ีไดจ้ากการวดัความสมํ่าเสมอของการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยมี

สมการการคาํนวณดงัน้ี 

 

 
 

 

หรือ ตวัประกอบโหลด 

 
 

   

 

  พิจารณาสมการตวัประกอบโหลด จะเห็นว่าตวัแปรท่ีทาํใหเ้ปอร์เซ็นตต์วัประกอบโหลดสูงหรือตํ่าจะมีอยู ่

2 ตวัคือ จาํนวนหน่วยพลงังานท่ีใช ้(กิโลวตัต์ชั่วโมง) และจาํนวนกิโลวตัต์สูงสุดหรือความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า

สูงสุด 

 วิธีการท่ีจะเพ่ิมค่าตวัประกอบโหลดใหสู้งข้ึนสามารถกระทาํได ้2 วิธีคือ 

(1)  ลดจาํนวนค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ลง 

(2) ปรับปรุงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหมี้ความสมํ่าเสมอในการใชง้าน เพ่ือลดการใชจ้าํนวนกิโลวตัต-์ชัว่โมง

ลง เช่นสลบัการทาํงาน แบ่งกะในการทาํงานตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือให้เกิดความสมดุลกบัจาํนวนความตอ้งการ

พลงังานไฟฟ้าสูงสุด ทาํใหเ้พ่ิมค่าตวัประกอบโหลด ส่งผลโดยตรงต่อค่าไฟฟ้าท่ีลดลง 

เป็นการทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ ผูใ้ชไ้ฟฟ้าแต่ละรายมีการใชไ้ฟฟ้าท่ีมีลกัษณะท่ีไม่เหมือนกนั ผูใ้ชไ้ฟฟ้าบางกลุ่มจะ

ใชไ้ฟฟ้าค่อนขา้งจะสมํ่าเสมอตลอดเวลา ในขณะท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าอีกกลุ่มหน่ึงอาจใชไ้ฟฟ้าท่ีมีลกัษณะเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา การท่ีจะบอกวา่ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใดใชไ้ฟฟ้าอยา่งสมํ่าเสมอหรือเปล่ียนแปลงมาก สามารถบอกไดโ้ดยใชต้วั

ประกอบการใชไ้ฟฟ้าหรือโหลดแฟคเตอร์โดยตวัยอ่วา่  LF
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ก. ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายท่ี 1   ข. ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายท่ี 2 

   รูปที่ 1.62 ความต้องการกาํลงัไฟฟ้าค่าสูงสุดในช่วงเวลาที่กาํหนด   

 

ตวัอย่าง 1.15  โหลดแฟกเตอร์ในช่วงเวลา 1 วนัของผูใ้ชไ้ฟฟ้า 2 ราย ท่ีมีรูปแบบการใชไ้ฟฟ้า ดงัแสดงในรูปท่ี 1.62 

สามารถหาไดด้งัน้ี 

 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายท่ี 1  มีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าค่าเฉล่ียเป็น  200 kW และมีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าค่าสูงสุด               

เป็น  250 kW จึงได ้  

 LF (%) = 
250

100x200
 = 80% 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายท่ี 2  มีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าค่าเฉล่ียเป็น  150 kW และมีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าค่าสูงสุด             

เป็น  250 kW จึงได ้  

 LF (%) = 
250

100x150
 = 60% 

การพิจารณาตวัประกอบโหลดรายเดือนก็เพ่ือท่ีจะทราบศกัยภาพในการลดค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า

สูงสุด ตวัอยา่งเช่น โรงงานแห่งหน่ึงทาํงาน 24 ชัว่โมง มีตวัประกอบโหลดรายเดือน 60% แต่ตวัประกอบโหลดราย

เดือนท่ีเหมาะสมควรไม่น้อยกว่า 80% จึงควรหาวิธีปรับปรุง ตวัประกอบโหลดของโรงงานต่อไป ซ่ึงสามารถ

พิจารณาไดจ้ากตวัประกอบโหลดรายวนั โดยเร่ิมจากช่วงเวลาท่ีใชไ้ฟฟ้าสูง และช่วงเวลาท่ีใชไ้ฟฟ้าตํ่าในแต่ละวนั 

ส่วนในการพิจารณาตวัประกอบโหลดรายวนันั้น ก็เพ่ือท่ีจะใชใ้นการวางแผนดาํเนินการ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาควบคู่

กบัตวัประกอบโหลดประจาํสปัดาห์ เช่นบางโรงงานสามารถจดัใหเ้คร่ืองจกัรทาํงานไดอ้ยา่ง ต่อเน่ืองใน 7 วนั 

 

การคํานวณหาค่าตวัประกอบโหลดรายวนั 

ตวัอย่างที่ 1.16  โรงงานแห่งหน่ึงทาํงาน 16 ชัว่โมง มีการบนัทึกปริมาณพลงังานไฟฟ้าทุกๆชัว่โมง ตลอด  24 

ชัว่โมง ปรากฏดงัตารางขา้งล่างน้ี 

 

kW 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าเฉล่ีย 

kW 

   เวลา (น.) เวลา (น.) 
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ตารางที่ 1.20   การบันทึกปริมาณพลงังานไฟฟ้า 

เวลา ปริมาณพลงังานไฟฟ้า เวลา ปริมาณพลงังานไฟฟ้า เวลา ปริมาณพลงังานไฟฟ้า 

0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

200 
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12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

350 

450 

450 

450 

200 

450 

650 

650 

16-17 

17-18 

18-19 

19-20 

20-21 

21-22 

22-23 

23-24 

650 

400 

400 

400 

350 

350 

240 

50 

รวม 7040 

 

จากตารางขา้งบนน้ี พลงังานไฟฟ้าท่ีใชท้ั้งหมดเท่ากบั 7,040 kWh 

 พลงังานไฟฟ้าเฉล่ียท่ีใช ้ = 
24
040,7   =   kW293.33  

 ตวัประกอบโหลดรายวนั = 100x
650

33.293   =  %12.45  

 

การเขียนกราฟโหลด (Load curve) 

นาํผลจากการบนัทึกการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในรายชัว่โมงมาจดัทาํกราฟโหลดจะเห็นว่าในช่วงเวลา  0.00 – 

24.00 น. ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 50 kWh หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ในช่วงเวลานั้น  มีความตอ้งการ

พลงังานไฟฟ้าเฉล่ีย 50 kW นัน่เอง ดงันั้นจึงสามารถท่ีจะนาํปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลามาจดัทาํ

เป็นกราฟโหลดได ้ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะทาํให้ทราบโครงสร้างการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดงั

แสดงในรูปท่ี 1.63  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.63  กราฟโหลด (Load curve) 
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วธีิหาค่าตวัประกอบโหลดรายวนัที่เหมาะสม 

ค่าตวัประกอบโหลดท่ีเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัชัว่โมงปฏิบติังานของโรงงาน ถา้ทาํงานวนัละ 24 ชัว่โมง  ค่าตวั

ประกอบโหลดท่ีเหมาะสมควรมีค่าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์

ถา้ทาํงานวนัละ 16 ชัว่โมง ค่าตวัประกอบโหลดท่ีเหมาะสมจะมีค่า 

 = 80x
24

16
 

 = %33.53  

และถา้ทาํงานวนัละ 8 ชัว่โมง ค่าตวัประกอบโหลดท่ีเหมาะสมจะมีค่า 

 = 80x
24

8
 

 = %67.26  

ดงันั้น เม่ือสามารถหาค่าตวัประกอบโหลดรายวนัท่ีเหมาะสมสาํหรับช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัไดแ้ลว้ วิธีท่ีจะ

หาค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดไดด้งัน้ี 

จากตารางการบนัทึกการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในรายชัว่โมงในตวัอย่างท่ี 1.17 ปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุดท่ี

ใชเ้ท่ากบั 650 kWh หรือจาํนวนกิโลวตัตสู์งสุดเท่ากบั 650 kW ดงันั้น ศกัยภาพท่ีจะลดค่าจาํนวนกิโลวตัตสู์งสุดลง

มา ใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมไดโ้ดยใชสู้ตรตวัประกอบโหลดรายวนั ดงัน้ี 

 

 

 
 

 

 

จากตวัอยา่งท่ี 1.17 พลงังานไฟฟ้าเฉล่ียใน 24 ชัว่โมง = 293.33 kW โรงงานทาํงานวนัละ 16 ชัว่โมง                        

ค่าตวัประกอบโหลดท่ีเหมาะสม = 53.33% 

 พลงังานไฟฟ้าสูงสุดใน 24 ชัว่โมง = %100x
33.53
33.293  

      = kW550  

  ค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดท่ีเหมาะสมมีค่า  550 kW 
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ตอนท่ี 3  บทท่ี 1  ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 
   

 

สรุป 

การประหยดัพลงังานในสภาวะปัจจุบนัน้ี  นบัว่ามีความสาํคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั

อยา่งจริงจงั  ทั้งน้ีกเ็พราะวา่ทัว่โลกเร่ิมขาดแคลนพลงังานมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงตอ้งนาํเขา้นํ้ ามนัจาก

ต่างประเทศจาํนวนมากมาผลิตพลงังานไฟฟ้า 

วิธีการและแนวทางแก้ตัวประกอบกําลังไฟฟ้าท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้ น เป็นวิธีหน่ึงท่ี        โรงงาน

อุตสาหกรรม/ อาคาร  สามารถนาํไปใชเ้พ่ือช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าลงไดม้าก แต่ตอ้งมีการลงทุนในการ

ติดตั้งอุปกรณ์ซ่ึงนบัว่าเป็นการลงทุนท่ีสูงพอสมควร โดยเฉพาะในบางหน่วยงานท่ีมีความจาํเป็นในการแกปั้ญหา

ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า และไม่ตอ้งการใหเ้กิดการสูญเสียกาํลงัไฟฟ้า หรือพยายามใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด มกัใชร้ะบบ

ไมโครโปรเซสเซอร์เขา้มาควบคุมและประมวลผล เพ่ือควบคุมอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ส่งผลใหก้าร

ทาํงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งยงัสามารถพฒันาระบบไดท้ั้งดา้นฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงเป็นผลดีกบัเครือข่ายตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่  การดาํเนินการจึงจะตอ้งทาํการพิจารณาอย่าง

รอบคอบ แต่อยา่งไรกต็ามในระยะยาวแลว้การแกไ้ขตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้านบัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าและน่าสนใจ

มาก 

ค่าธรรมเนียมท่ีคิดจากค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุดของเดือนนั้น  อตัราค่าพลงังาน

ไฟฟ้าสูงสุดมีหน่วยบาทต่อกิโลวตัต ์ถูกกาํหนดโดยตน้ทุนท่ีใชใ้นการสร้างโรงไฟฟ้า ระบบส่งและจาํหน่ายใหแ้ก่

ผูใ้ชไ้ฟฟ้า  จึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า ระดบัแรงดนั      ไฟฟ้า และตามช่วงเวลาของวนั  ซ่ึง

การกาํหนดให้มีโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าแตกต่างกันตามประเภทผูใ้ช้  ไฟฟ้า เพ่ือต้องการให้อตัราค่าไฟฟ้า

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของการใชไ้ฟฟ้าและเพ่ือสะทอ้นถึงตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์มากท่ีสุด  รวมทั้งส่งเสริมให้มี

การใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใหมี้การใชไ้ฟฟ้านอ้ยลงในช่วงความตอ้งการสูงสุด 

 

1.9  กรณีศึกษา (Case studies) 

กรณีศึกษาที่ 1  การปลดแรงดนัไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิของหมอ้แปลงในขณะท่ีไม่มีโหลด 

โรงงานแห่งหน่ึงมีเวลาการปฏิบติังานเพียงวนัละ 8 ชม. ดงันั้นถา้เราสามารถลดการใชง้านหมอ้แปลง 1000 

kVA ทั้ง 2 ตวัออกในช่วงท่ีไม่ปฏิบติังาน โดยใหเ้หลือหมอ้แปลง  500 kVA  เพ่ือใชส้าํหรับดา้นแสงสว่าง การลด

การใชง้านหมอ้แปลงเป็นการลด Core loss  ซ่ึงมีค่าคงท่ี ไม่ข้ึนกบัขนาดของโหลดแต่ข้ึนอยู่กบัขนาดของหมอ้แปลง 

ในกรณีน้ีสามารถประหยดัไฟฟ้าไดป้ระมาณ 22,159  kWh/ปี  คิดเป็นเงิน 61,028  บาท/ปี 

วิธีการคาํนวณ 

 จากตารางคุณสมบติัของหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิด 3 เฟส (ดูตารางท่ี 1.26) ขนาด 1000 kVA มี Core loss 

เท่ากบั  1.90  kW ดงันั้น เม่ือตดัดา้นปฐมภูมิของหมอ้แปลงออกขณะไม่ใชง้าน จะทาํใหส้ามารถประหยดัไฟฟ้า 

(Core loss) ลดลงไดด้งัน้ีคือ 

Core loss  ลดลง  = (Core loss x จาํนวนหมอ้แปลง) x ชม.ท่ีไม่ปฏิบติังานใน 1 ปี 

   = (1.90 x 2) x 16 x 365 

   = 22,192  kWh/ปี   

ราคาค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 2.75   บาท/เดือน 

คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้ = 61,028  บาท/ปี 
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ตอนท่ี 3  บทท่ี 1  ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 
   

 

สาํหรับการปลดแรงดนัไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิของหมอ้แปลงสามารถกระทาํได ้ 2  วิธีคือ 

 1)  ใชไ้มช้กั Drop fuse  ขณะหยดุปฏิบติังาน 

 2)  ติดตั้ง High Voltage Circuit Breaker 

 

กรณีศึกษาที่ 2   การยา้ยโหลดของหมอ้แปลงท่ีมีโหลดนอ้ยมารวมกนัเพ่ือเพ่ิมโหลดแฟกเตอร์ 

 โรงงานแห่งหน่ึงมีผลจากการวดัโหลดของหมอ้แปลงตวัท่ี 1 และตวัท่ี 2  พบว่ามีการใชง้านตํ่ากว่าขนาด

พิกดัของหมอ้แปลงมาก ทาํให้ประสิทธิภาพของหมอ้แปลงทั้ง 2 ตวัมีค่าตํ่า  เกิดการสูญเสียไฟฟ้า (Core loss) 

จาํนวนมาก  ดงันั้น ถา้สามารถตดัหมอ้แปลงตวัท่ี 2  ขนาด  1,000 kVA  ออกจากระบบ และนาํโหลดของ หมอ้

แปลงตวัท่ี 2  มารวมท่ีหมอ้แปลงตวัท่ี 1 วิธีน้ีการน้ีมีผลทาํให้โรงงานสามารถลดความสูญเสียในหมอ้แปลงได ้

9,732.1  kWh/ปี  คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้ 26,763.27  บาท/ปี 

วิธีคาํนวณ 

 Core loss ของ Tr2  ลดลง = Core loss x ชม. ใน 1 ปี 

    = 1.9 x 24 x 365 

    = 16,644   kWh/ปี   

 

 

 

สาํหรับ Copper loss ของ Tr2 ดูไดจ้ากตารางคุณสมบติัของหมอ้แปลงขนาด 1000 kVA ซ่ึงเท่ากบั 13.5 kW   

     

 

Copper loss ของ Tr2  ลดลง =    1,897.5    kWh/ปี   

  

เม่ือนาํโหลดของ  Tr2  คือ 100 – j220  มารวมกบัหมอ้แปลง Tr1 จะเพ่ิมโหลดของ Tr1 จาก 300 – j350  เป็น  400 – 

j570  =  696  kVA  มีผลทาํให ้ Copper loss  ใน  Tr1 เพ่ิมข้ึน            

  

                  

 

=  8,809.4  kWh/ปี   

 

=    13.5  x                         x 8 x 300   242 
1000 

2 

Copper loss ของ Tr2  ลดลง   =    Copper loss Tr1 x  kVA actual Tr1 ท่ีเพ่ิมขึน้  
- 

kVA rated Tr1 

x  ชม.ปฏิบติังานใน 1 ปี 

kVA actual Tr1 เดิม                   
     kVA rated Tr1 

2 2 

 696 
1000 

13.5 x     2 

 -  461 
1000 

2 
= x  8  x  300 

Copper loss ของ Tr2  ลดลง        =         Copper loss ตวัท่ี 2  x                                           x  ชม.ปฏิบติังานใน 1 ปี 
kVA act Tr2 

KVA rate Tr2 

2  
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ตอนท่ี 3  บทท่ี 1  ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 
   

 

Loss  ท่ีลดลงทั้งหมด = 16644 + 1897.5 – 8809.4 

   = Core loss (Tr2) + Copper loss (Tr2) - Copper loss (Tr1 ท่ีเพ่ิมข้ึน) 

   = 9,732.1  kWh/ปี   

ราคาค่าไฟฟ้าเฉล่ีย  = 2.75                  บาท/kWh  

คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้ = 26,763.27 บาท/ปี 

 

กรณีศึกษาที่ 3   การปรับแรงดนัไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิของหมอ้แปลงไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสม 

จากการวดัแรงดนัดา้นทุติยภูมิท่ีหมอ้แปลง Tr1 และ Tr2  มีค่า  400  V  และจุดท่ีไกลท่ีสุดจากหมอ้แปลงแต่

ละตวัมีค่า 392  V  หมอ้แปลงท่ีจ่ายแรงดนัไฟฟ้าสูง  Core loss  ในตวัหมอ้แปลงจะสูงตาม นอกจากน้ียงัทาํให้

ประสิทธิภาพของมอเตอร์ท่ีใชใ้นโรงงานตํ่า  อายุการใชง้านสั้น  ดงันั้น ถา้สามารถลดค่าแรงดนัไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิ

ลงมาเหลือ  390  V  จะทาํใหโ้รงงานสามารถลดความสูญเสียในหมอ้แปลงได ้ 1,729  kWh/ปี  คิดเป็นเงินท่ี

ประหยดัไดท้ั้งหมด  4,754.75   บาท/ปี    

วธีิการคํานวณ 

 เม่ือปรับแรงดนัไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิใหเ้ท่ากบัแรงดนัไฟฟ้าพิกดัของ Machine จะทาํให ้Core loss ลดลง 

เม่ือ  V1 = แรงดนัไฟฟ้าท่ีวดัไดจ้ริงดา้นทุติยภูมิของหมอ้แปลง 

 

เม่ือ V1 คือ แรงดนัไฟฟ้าท่ีวดัไดจ้ริงดา้นทุติยภูมิของหมอ้แปลง 

V2 คือ แรงดนัไฟฟ้าท่ีตอ้งการแกไ้ข 

   

  

      

                           =   1,729   kWh/ปี   

Core loss ของ  Tr1 และ Tr2   =       1,729   kWh/ปี   

ราคาไฟฟ้าเฉล่ีย   = 2.75     บาท/kWh 

คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้  = 4,754.75   บาท/ปี    

 

การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ในหม้อแปลง 

การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ในหมอ้แปลงเป็นการช่วยลดการสูญเสียภายใน    หมอ้แปลงทาํให ้หมอ้

แปลงสามารถจ่ายโหลดไดเ้พ่ิมข้ึน การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ท่ีดีควรติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟก

เตอร์ เช่น ตวัเกบ็ประจุ (Capacitor) ไวใ้นตาํแหน่งท่ีใกลก้บัโหลดท่ีมีค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ตํ่า 

 

   

V1 

V2 
Core loss ของ  Tr1 และ Tr2  ลดลง =      Core loss x                       - 1      x ชม.ใน 1 ปี x จาํนวนหมอ้แปลง 

 400 
 390 

2 
- 1   x  24  x  365  x  2 กาํลงัไฟฟ้าลดลง     =   1.9  x      
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ตอนท่ี 3  บทท่ี 1  ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 
   

 

กรณีศึกษาที่ 4    การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ในหมอ้แปลง 

 จากโหลดของหมอ้แปลง Tr1 และ Tr2  จะเห็นว่าค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ค่อนขา้งตํ่ามากคือ 0.65 และ   0.41 

ตามลาํดบั ควรท่ีจะทาํการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ใหสู้งข้ึนเป็น 0.9 โดยติดตั้งตวัเก็บประจุ  (Capacitor) ขนาด 

200 kVAr ท่ีหมอ้แปลง Tr1 และ  180 kVAr ท่ีหมอ้แปลง Tr2  ซ่ึงจะทาํให ้Copper loss ของหมอ้แปลง ทั้ง 2 ตวั

ลดลง โรงงานสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้4,835 kWh/ปี คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้13,296.25 บาท/ปี 

วธีิคํานวณ 

 โหลด  Tr1 = 300 – j350  มีค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (PF) 0.65 เม่ือแกเ้ป็น 0.9 โหลดของ  Tr1 กลายเป็น  300 – 

j145  โดยตอ้งติดตั้งคาปาซิเตอร์ประมาณ  200 kVAr 

 โหลด  Tr2 = 100 – j220  มีค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.41 เม่ือแกเ้ป็น 0.9 โหลดของ  Tr2 กลายเป็น 100 – j48  

โดยตอ้งติดตั้งคาปาซิเตอร์ประมาณ  180 kVAr 

 เม่ือแกเ้พาเวอร์แฟกเตอร์แลว้ กระแสและ Copper loss ในตวัหมอ้แปลงทั้ง 2 ตวัจะลดลง 

 

กระแสท่ี PF 0.65 ของ Tr1  =          
Φcos x V x  3

1000kW x  

 

   = 
65.04003

1000300
xx

x  

   = 666   A 

 

สาํหรับกระแสท่ี  PF 0.9 ของ Tr1  =  481  A  (คาํนวณเช่นเดียวกบัขา้งบน) 

                                                   

Copper loss Tr1  ท่ีลดลง  =    Copper loss  Tr1    x     




















−








2

rated

9.0PF

2

rated

65.0PF

I
I

I
I   ×     ชม.ปฏิบติังานใน 1ปี                                                                                                 

  

หมอ้แปลงขนาด 1000 kVA ประสิทธิภาพ 87% พิกดักระแส (Irated) มีค่าเท่ากบั 1,443 A หาไดจ้าก 

 Irated  = 
Φcos x V x  3

1000kW x  

 

 kVA  =             kW   

 

 Irated  = 
 V x  3

1000kVA x  

 

 

  

            =               3302  kWh/ปี 

สาํหรับ  Copper loss Tr2 ท่ีลดลง    =  1,533   kWh/ปี  (คาํนวณเช่นเดียวกบัขา้งบน) 

cos Φ  

1443 
 666 ดงันั้น Copper loss Tr1 ท่ีลดลง    =      13.5 x  2 -  481 

1443 

     2 
x  8  x 300 
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ตอนท่ี 3  บทท่ี 1  ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 
   

 

Copper loss ท่ีลดลงทั้งหมด   =  Copper loss Tr1 +  Copper loss Tr2  

    = 4,835   kWh/ปี 

รวมค่าไฟฟ้าเฉล่ีย         = 2.75  บาท/kWh 

รวมเป็นเงินท่ีประหยดัไดท้ั้งหมด    = 13,296.25   บาท/ปี 

 

การเลอืกใช้หม้อแปลงชนิดประสิทธิภาพสูง 

 ในกรณีท่ีโรงงานกาํลงัพิจารณาซ้ือหมอ้แปลงใหม่ ควรเลือกซ้ือชนิดท่ีมีประสิทธิภาพสูง หรือเป็นแบบ

ประหยดัพลงังาน ซ่ึงจะมีการสูญเสียใน Core loss ตํ่ากว่าแบบธรรมดา และควรเลือกขนาดท่ีเหมาะสมกบัโหลด 

หากพิจารณาคุณสมบติัของหมอ้แปลงไฟฟ้าแลว้ จะเห็นไดว้่า ประสิทธิภาพของหมอ้แปลงจะแปรผนัตามค่าโหลด  

ดงันั้นถา้โรงงานจะซ้ือหมอ้แปลงขนาดใหญ่เกินไป จะทาํให้โหลดแฟคเตอร์ตํ่าและประสิทธิภาพก็ตํ่าดว้ย ใน

ขณะเดียวกนัหากโหลดไฟฟ้าของสถานประกอบการมีค่าสูงในระยะเวลาทาํงาน 8 ชัว่โมง เวลาท่ีเหลือของวนัหน่ึง 

ๆ มีโหลดนอ้ยมาก ดงันั้น การเลือกใชห้มอ้แปลงประสิทธิภาพสูงจะทาํใหป้ระหยดัพลงังานไดม้าก  

 ปัจจุบนับริษทัผูผ้ลิตไดอ้อกแบบหมอ้แปลงชนิดประสิทธิภาพสูง ซ่ึงก็คือหมอ้แปลงท่ีมีค่ากาํลงัสูญเสีย

นอ้ยเม่ือมีโหลดตํ่าดงัในตารางท่ี 1.21 

ตารางที่ 1.21  เปรียบเทียบหม้อแปลงแบบ Dry type cast resin ชนิดที่มกีาํลังสูญเสียปกติ 

(Standard loss) และชนิดประหยดัพลงังาน (High efficiency) ใช้กบัระบบแรงดนัไฟฟ้า 22kV/400-230 V 

kVA Rate A Voltage Loss (W) % Loss Eff% 

 (kV/V) Core loss Copper loss Core loss Copper loss  

50 22 / 400 210 1050 0.17 0.83 97.48 

100 22 / 400 340 1750 0.16 0.84 97.91 

160 22 / 400 480 2350 0.17 0.83 98.23 

250 22 / 400 670 3252 0.17 0.83 98.43 

315 22 / 400 900 3900 0.19 0.82 98.47 

400 22 / 400 980 4600 0.18 0.83 98.60 

500 22 / 400 1150 5500 0.17 0.83 98.77 

630 22 / 400 1350 6500 0.17 0.83 98.75 

800 22 / 400 1600 11000 0.13 1.87 98.43 

1000 22 / 400 1900 13500 0.12 0.88 98.56 

1250 22 / 400 2300 16400 0.12 0.88 98.50 

1500 22 / 400 2800 19800 0.12 0.88 98.50 

2000 22 / 400 3250 24000 0.12 0.88 98.63 

ท่ีมา : การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ,2541 
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กรณีศึกษาที่ 5  การปรับปรุงขนาดของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 พิจารณาจากการสูญเสียอย่างหมอ้แปลงชนิดธรรมดาขนาด 1000 kVA และ 630 kVA ท่ีโหลด 350 kW 

หรือ 412 kVA ท่ีเพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.85 และปฏิบติังานวนัละ 8 ชม. จาํนวน  300 วนัต่อปี 

 หมอ้แปลงขนาด  1000 kVA 

 Core Loss = Core Loss x ชม. ใน 1 ปี 

   = 1.9 x 24 x 365 

   = 16,644   kWh/ปี 

  

 

= 13.5 x    
2

1000

412
 x 8 x 300 

= 5,500   kWh/ปี 

Loss ทั้งหมด = 22,144  kWh/ปี 

หมอ้แปลงขนาด  630 kVA มีการสูญเสีย (Loss) ทั้งหมด  = 18,493 kWh/ปี (คาํนวณเช่นเดียวกบัขา้งบน) 

ถา้เลือกใชห้มอ้แปลงขนาด 630 kVA แทนหมอ้แปลงขนาด 1000 kVA   จะสามารถประหยดัพลงังาน ไฟฟ้าได ้

3,646  kWh/ปี คิดเป็นเงิน 10,026.5  บาท/ปี (kWh ละ 2.75 บาท) 

ในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของหมอ้แปลง ควรจะมีการพิจารณาขนาดและประสิทธิภาพของหมอ้แปลง

ใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสมกบัโหลด และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการจดัหมอ้แปลงใหส้ามารถหยุดไดเ้ป็นส่วน ๆ 

และตดัหมอ้แปลงออกจากระบบในขณะท่ีไม่มีโหลด ทั้งน้ีตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อการผลิตภายในโรงงานดว้ย 
 

กรณีศึกษาที่ 6 การยกเลิกการใชห้มอ้แปลงไฟฟ้า 

พิจารณาการยา้ยโหลดของหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีมีโหลดนอ้ยมารวมกนั ภายหลงัจากการตดัหมอ้แปลงไฟฟ้าบางตวั

ออกจากระบบไฟฟ้าแรงดนัสูงอยา่งถาวร การสูญเสียโดยรวมกจ็ะลดลงโรงงานแห่งหน่ึงมีหมอ้แปลงอยู ่2 ตวั ดงัรูป

ท่ี 9 โดยท่ีหมอ้แปลง  แต่ละตวัมีขนาดและจ่ายโหลดแตกต่างกนั คือ หมอ้แปลงขนาด 1000 kVA จ่ายโหลด 397 

kVA, PF = 0.9, หมอ้แปลงขนาด 500 kVA จ่ายโหลด 60 kVA, PF = 0.9

KVA rate  

kVA act  
2  

Copper loss   =    Copper loss     x                                  x  ชม.ปฏิบติังานใน 1 ปี 
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รูปที่  1.64  Single line diagram ของโรงงานที่มหีม้อแปลง  2  ตวั 

 

 จากระบบไฟฟ้าในรูปท่ี 1.64  ถา้หมอ้แปลงทั้งสองตวัมีการจ่ายโหลดสูงสุดขณะทาํการผลิตปกติมีค่า  ดงัท่ี

กาํหนดไวใ้นรูปแลว้หมอ้แปลงแต่ละตวัจะรับโหลดดงัน้ีคือ 

 

   

 

 

ขอ้เสนอแนะ  ทางโรงงานควรตดัหมอ้แปลงหมายเลข 2 ออกจากระบบแลว้ยา้ยโหลดท่ีตดัออกไปรวมท่ี

หมอ้แปลงหมายเลข 1 จากการรวมโหลดของหมอ้แปลงทั้งสองตวัจะไดโ้หลดรวม 

  =            397 + 60                        =     457  kVA 

ซ่ึงหมอ้แปลงหมายเลข 1 ยงัสามารถท่ีจะจ่ายโหลดรวมท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งปกติ คิดเป็น 

การใชง้านหมอ้แปลงตวัท่ี 1 ภายหลงัจากรวมโหลด เม่ือเทียบกบัพิกดั 

        

 

  แต่ในการยา้ยโหลดจะตอ้งคาํนึงถึงระยะทาง และตาํแหน่งติดตั้งระหว่างหมอ้แปลงทั้งสองตวัเน่ืองจาก

จะตอ้งมีการเพ่ิมสายไฟทางดา้นแรงดนัตํ่าท่ีเช่ือมโยงระหว่างโหลด ท่ียา้ยไปรวมกบั  หมอ้แปลง รวมทั้งขนาดของ

อุปกรณ์ Switch gear ท่ีจะรองรับโหลดรวมทั้งหมดดว้ย 

ผลที่ได้รับ 

1. สามารถลดค่าใชจ่้ายสาํหรับพลงังานไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหลก็หมอ้แปลงตวัท่ี 2 ลงได ้

2. สามารถลดค่าใชจ่้ายสาํหรับพลงังานไฟฟ้าสูญเสียเน่ืองจากการจ่ายโหลดเดิม (60 kVA) ลงได ้

 

1000 kVA 
397 kW x 100 = 39.7% หมอ้แปลง TR1 : รับโหลดเทียบกบัพิกดั = 

500 kVA 
หมอ้แปลง TR2 : รับโหลดเทียบกบัพิกดั =    60 kVA  x 100      =     12% 

      457 kVA  
     1000 kVA 

               x 100   = 45.7% 

 
= 
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     รูปที่ 1.65  การรวมโหลดภายหลงัจากมกีารตดัหม้อแปลงบางตวัออกจากระบบไฟฟ้าแรงสูงอย่างถาวร 

 

กรณีศึกษาที่ 7  การตดัหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีไม่ใชง้านออกจากระบบไฟฟ้าแรงดนัสูงในช่วงเวลาท่ีไม่ปฏิบติังาน  

โรงงานแห่งหน่ึงมีหมอ้แปลงท่ีใชง้านชัว่คราวอยู่ 1 ตวั ขนาด 1000 kVA พิจารณาจากรูปท่ี 1.66  เน่ืองจาก

หมอ้แปลงน้ีจ่ายโหลดต่อเน่ืองกนัเพียงแค่ 4 เดือน/ปี หลงัจากนั้นกจ็ะถกูงดใชง้านอีก 8 เดือน/ปี เน่ืองจากหมอ้แปลง

ขณะท่ีไม่มีโหลดจะมีค่าสูญเสียเกิดข้ึนในแกนเหลก็ (Iron loss) อยู่ประมาณ 1.9 kW  ดงันั้น เม่ือตดัหมอ้แปลงท่ี

ไม่ไดจ่้ายโหลดออกจากระบบ กจ็ะสามารถลดความสูญเสียส่วนน้ีออกไปได ้ ระยะเวลาท่ีหมอ้แปลงตวัน้ีไม่ไดจ่้าย

โหลดนานถึง 8 เดือน/ปี หากทางโรงงาน ตดัหมอ้แปลงตวัน้ีออกจากระบบไฟฟ้าแรงดนัสูงและแรงดนัตํ่าในช่วง 8 

เดือน/ปี 

 

 
               รูปที่ 1.66  One line diagram   ของระบบไฟฟ้า 
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การสูญเสียในแกนเหลก็ของหมอ้แปลง      = 1.9 x 24 x 30 x 8 =  10,944 kWh/ปี 

ดงันั้นการตดัหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีไม่ใชง้านออกจากระบบ จะสามารถลดค่าพลงังานไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหลก็ของ

หมอ้แปลงได ้10,944 kWh/ปี คิดเป็นเงินไดป้ระมาณ 30,096  บาท/ปี (kWh ละ 2.75 บาท) 

การขนานหมอ้แปลงไฟฟ้า (ขนาดเท่ากนั) หลายตวัเขา้ดว้ยกนั (Banking) 

 ในกรณีท่ีทางผูใ้ชไ้ฟฟ้า เช่น โรงงาน หรือ อาคารต่าง ๆ มีหมอ้แปลง (ขนาดเท่ากนั) หลายตวั ซ่ึงอาจจะเกิด

เน่ืองจากการขยายกิจการ หรือขยายการใชไ้ฟฟ้า ทาํใหมี้จาํนวนหมอ้แปลงเพ่ิมข้ึน โดยปริมาณการใชง้านรวมสูงสุด 

(kVA) มีค่าสูงจนทาํให ้ไม่สามารถตดัหมอ้แปลงบางตวัออกจากระบบได ้ซ่ึงการขนานหมอ้แปลงไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั 

จะช่วยลดการสูญเสียโดยรวมไดซ่ึ้งเกิดข้ึนในหมอ้แปลงแต่ละตวัได ้

 

กรณีศึกษาที่ 8  การขนานหมอ้แปลงไฟฟ้า (ขนาดเท่ากนั) หลายตวัเขา้ดว้ยกนั  (Banking) 

 พิจารณาจากระบบไฟฟ้าในรูปท่ี 1.67 หมอ้แปลงทั้งสองตวัมีการจ่ายโหลดสูงสุด (ขณะทาํการผลิต) ท่ี

แตกต่างกนัมาก    ดงัแสดงในรูปท่ี1.67 ซ่ึงอาจพิจารณาไดด้งัน้ีคือ 

หมอ้แปลง TR1 : รับโหลดเทียบกบัพิกดั = 
1600

20.1173
 x 100               = 73.33% 

หมอ้แปลง TR2 : รับโหลดเทียบกบัพิกดั = 
1600

94.387
 x 100  = 24.25% 

 

 
รูปที่ 1.67  การขนานหม้อแปลงไฟฟ้าหลายตวัเข้าด้วยกัน 

 

 จากสภาพการใชง้านดงักล่าว จะเห็นไดว้่าทางโรงงานมีความจาํเป็นตอ้งใชห้มอ้แปลงทั้ง 2 ตวั  จ่ายโหลด

ในการผลิต ซ่ึงพลงังานไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดหมอ้แปลงทั้ง 2 ตวั ทางโรงงานไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

 พิจารณาพลงังานไฟฟ้าสูญเสีย เน่ืองจากการจ่ายโหลด (Copper loss ซ่ึงค่าสูญเสียน้ีจะแปรตามปริมาณของ

โหลดท่ีหมอ้แปลงตอ้งจ่าย) ของหมอ้แปลงทั้ง 2 ตวั แสดงในตารางท่ี 1.22 
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ตารางที่ 1.22  พลงังานไฟฟ้าที่สูญเสียเน่ืองจากโหลด 

หมอ้แปลง พลงังานไฟฟ้าสูญเสียเน่ืองจากโหลด “Copper loss” (kWh) 

 สภาพเดิม ภายหลงัจากขนานหมอ้แปลง การเปล่ียนแปลงภายหลงัจากปรับปรุง 

Tr1 78,231.37 34,515.64 ลดลง  43,715.73 

Tr2 8,556.85 34,515.64 เพ่ิมข้ึน  25,958.79 

รวม 86,788.22 69,031.28 ลดลง  17,756.94 

 

 หลงัจากพิจารณาปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าโดยการขนานหมอ้แปลงแลว้ หมอ้แปลงแต่ละตวัจะรับ

โหลดเฉล่ียเท่า ๆ กนัประมาณ 779.14 kVA ผลท่ีไดรั้บ สามารถลดค่าใชจ่้ายสําหรับ       พลงังานไฟฟ้าสูญเสีย

เน่ืองจากการจ่ายโหลดลงได ้ 17,756.94  kWh/ปี คิดเป็นเงินไดป้ระมาณ 48,831.58 บาท/ปี (kWh ละ 2.75 บาท) 

 

1.10  กจิกรรม (Activity) 

แบบฝึกหัด 

1.  จงวาดรูปแสดงการต่อใชง้านของระบบการจ่ายไฟฟ้าในโรงาน/อาคาร แบบต่างๆ พร้อมทั้งอธิบายพอสงัเขป 

2.  จงบอกวิธีการทาํใหเ้กิดการประหยดัพลงังานในระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งอธิบายพอสงัเขป 

 

เฉลยกจิกรรม 

1.  จงวาดรูปแสดงการต่อใชง้านของระบบการจ่ายไฟฟ้าในโรงาน/อาคาร แบบต่างๆ พร้อมทั้งอธิบายพอสงัเขป 

ตอบ      ระบบสายประธานเดี่ยว (Simple radial) เป็นระบบจ่ายไฟสายประธานเด่ียว (Single primary 

service) และจ่ายเขา้หมอ้แปลง จ่ายเขา้สายป้อน (Feeder) ทั้งหมด ดงัรูป ขอ้ดีของระบบน้ีคือ เป็นระบบท่ีง่ายท่ีสุด 

ราคาถกูท่ีสุด ง่ายในการป้องกนัการจดัลาํดบัเวลาการทาํงาน (Co-ordinate) และอุปกรณ์ใชง้านทุกช้ิน ระบบน้ีเหมาะ

สาํหรับโรงงานขนาดยอ่มท่ีสามารถหยดุการผลิตได ้

 

 

 

 

 

ระบบสายประธานเด่ียว 

ระบบสายประธานคู่ (Primary selective radial)    เป็นระบบท่ีเหมือนกบัสายประธานเด่ียว เพียงแต่เพ่ิมวงจร

สาํรองใหรั้บไฟเป็นวงจรคู่ ดงัรูป   ซ่ึงในบางคร้ังจาํเป็นตอ้งซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูงชุดหน่ึงชุดใด   ขอ้ดีของ

ระบบจ่ายไฟน้ีคือ ระบบมีความน่าเช่ือถือดี

 

  1-100 



 
ตอนท่ี 3  บทท่ี 1  ระบบการจ่ายและควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร        ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

      ระบบสายประธานคู่ 

ระบบสายประธานสองชุด (secondary selective)    ระบบน้ีจะทาํงานเป็นแบบระบบสายประธานเด่ียว 2 

ชุด ดงัรูป   แต่ละชุดจะถกูเช่ือมโยง (Tie) ดว้ยตดัตอนอตัโนมติั (T)   ถา้สายไฟแรงสูงหรือหมอ้แปลงชุดใดชุดหน่ึง

เกิดเสียหาย ตดัตอนอตัโนมติั (M) จะปลดวงจรชุดนั้น (Open) และตดัตอนอตัโนมติัเช่ือมโยง (T) จะเช่ือมต่อวงจร 

(Close) ถึงกนัทนัที ซ่ึงอาจจะเป็นแบบอตัโนมติัหรือไม่อตัโนมติัก็ได ้ระบบสายประธานสองชุดเป็นวงจรท่ีนิยมใช้

กนัมากท่ีสุด  ในขณะน้ี ถา้สายไฟแรงสูงหรือหมอ้แปลงชุดใดชุดหน่ึงเกิดขดัขอ้ง หมอ้แปลงตวัท่ีเหลือจะตอ้งจ่าย

โหลดทั้งหมด  

 

 

  

 

 

 

สปอตเนตเวิร์ค (Spot network)    ระบบน้ีจะประกอบดว้ยหมอ้แปลงจ่ายไฟ 2 ชุด หรือมากกว่า ต่อแยก

เป็นอิสระกนั     ส่วนทางดา้นแรงตํ่าจะต่อขนานโดยผ่านตดัตอนอตัโนมติัชนิดพิเศษ เรียกว่า Network protector ดงั

รูป   ถา้สายจ่ายไฟแรงสูงหรือหมอ้แปลงชุดใดชุดหน่ึงเกิดขัดข้อง หมอ้แปลงตัวอ่ืนๆ จะป้อนผ่าน Network 

protector ไปยงัจุดท่ีขดัขอ้ง พลงังานไฟฟ้าท่ีป้อนกลบัเป็นเหตุให ้ Network protector เปิดวงจร และปลดแหล่งจ่าย

ออกจากวงจรแรงดนัตํ่า สาํหรับระบบจ่ายไฟน้ีมีราคาแพงเพราะ Network protector มีราคาสูง และกระแสลดัวงจร 

(IC) เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากหมอ้แปลงขนานกนั แต่ความสมํ่าเสมอของแรงดนัดี 

 

 

 

 

 

 

 

สปอตเนตเวิร์ค 

 

 

 

 

ระบบสายประธานสองชุด 
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2.  จงบอกวิธีการทาํใหเ้กิดการประหยดัพลงังานในระบบจ่ายไฟฟ้าพร้อมทั้งอธิบายพอสงัเขป 

ตอบ        1. หอ้งรับและจ่ายไฟฟ้า ตอ้งออกแบบติดตั้งหอ้งรับและจ่ายไฟฟ้าใหเ้หมาะสม และช่วยในการประหยดั

พลงังาน สาํหรับโรงงานหรืออาคารขนาดเลก็ ห้องรับและจ่ายไฟฟ้า ก็คือ ตูจ่้ายไฟฟ้าท่ีติดตั้งตามจุดต่างๆ ในหอ้ง

ทาํงานท่ีตอ้งใชไ้ฟฟ้านั้นเอง  การติดตั้งควรใหอ้ยูบ่ริเวณศูนยก์ลางของภาระ (Load)   

 

 2. การใช้หมอ้แปลงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการใช้หมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีมีอยู่เดิมให้เกิด

ประโยชนสู์งสุด ซ่ึงมีวิธีการดงัน้ี 

- การลดกาํลงัสูญเสียไม่มีโหลดของหมอ้แปลงไฟฟ้า โดยการปลดแรงดนัไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิ (ดา้นแรง

สูงของหมอ้แปลงไฟฟ้าในขณะท่ีไม่มีโหลด และยา้ยโหลดของหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีมีโหลดน้อยมา

รวมกนั เพ่ือเพ่ิมโหลดแฟกเตอร์ 

-  การปรับแรงดนัไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิ (ดา้นแรงตํ่า) ของหมอ้แปลงไฟฟ้าใหอ้ยูร่ะดบัท่ีเหมาะสม 

 -  การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ในหมอ้แปลงไฟฟ้า 

-  เลือกซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดประสิทธิภาพสูง และมีขนาดเหมาะสมกบัโหลด 
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บทที่ 2 

มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric motors) 

 

ความสําคัญของเนือ้หาวชิา (Overview) 

มอเตอร์เป็นเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าพ้ืนฐานท่ีขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรต่างๆ มอเตอร์จึงมีบทบาทสําคญัมากใน

งานอุตสาหกรรม และมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้ามาก ในโรงงานบางแห่งมีมอเตอร์ถึง 90% ของภาระ

ไฟฟ้าทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงพดัลมอุตสาหกรรมและป๊ัมนํ้ าต่างก็ใชม้อเตอร์เป็นตวัขบัเคล่ือนเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีความ

สูญเสียดา้นพลงังานส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมจึงส้ินเปลืองไปกบัการทาํงานของมอเตอร์เหล่าน้ี ดงันั้นการใช้

งานมอเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมทาํใหเ้กิดความมัน่คงแก่ภาคอุตสาหกรรม ช่วยรักษาทรัพยากรพลงังาน ลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

 

วตัถุประสงค์ (Objective) 

1. อธิบายหลกัการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้าได ้

2. อธิบายประสิทธิภาพและการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้า 

3. เปรียบเทียบราคาและค่าใชจ่้ายในการใชง้านของมอเตอร์ไฟฟ้า 

4. เปรียบเทียบการพนัขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ 

5. อธิบายผลการใชม้อเตอร์ไฟฟ้าท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัภาระ 

6. อธิบายผลการหลีกเล่ียงการเดินมอเตอร์ไฟฟ้าตวัเปล่า 

7. อธิบายการใชอุ้ปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามภาระการใชง้าน 

8. อธิบายการเลือกใชอุ้ปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า 

9. อธิบายการใชง้านมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 

10. อธิบายการบาํรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า 

 

บทนํา (Introduction) 

มอเตอร์ไฟฟ้าโดยปกติจะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motors) และ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Motors) สําหรับในบทน้ีจะไม่เนน้เร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เน่ืองจาก ใน

ปัจจุบนัมีใช้งานเป็นส่วนน้อย และท่ีใชง้านก็จะเป็นการใช้งานควบคู่กบัระบบควบคุมความเร็ว ซ่ึงช่วยในการ

ประหยดัพลงังานอยู่แลว้ ดงันั้นจะกล่าวถึงเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัซ่ึงมีใชง้านอยู่มากมายและสามารถ

ดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานได ้โดยเร่ิมจากโครงสร้างหลกัการทาํงาน ประสิทธิภาพและการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้า 

การเปรียบเทียบราคาและค่าใชจ่้ายในการใชง้านของมอเตอร์ไฟฟ้าในกรณีต่างๆ เช่นการพนัขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า

ใหม่ การใชม้อเตอร์ไฟฟ้าท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัภาระ การหลีกเล่ียงการเดินมอเตอร์ไฟฟ้าตวัเปล่า การใชอุ้ปกรณ์

ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามภาระการใชง้าน การเลือกใชอุ้ปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า และการเลือกใช้

งานมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการบาํรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า 
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ตอนท่ี 3  บทท่ี 2   มอเตอร์ไฟฟ้า               ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

 

 

2.1  โครงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้า  

2.1.1 โครงสร้างและหลกัการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า  

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีใชโ้รงงานอุตสาหกรรมมีอยู่หลายแบบ แต่ท่ีนิยมใชง้านมากท่ีสุด คือ มอเตอร์

เหน่ียวนาํแบบโรเตอร์กรงกระรอก (Squirrel cage rotor Induction motor) เน่ืองจากมีโครงสร้าง ท่ีไม่ซับซ้อน 

แขง็แรง ราคาถกู สะดวกต่อการบาํรุงรักษา และปัจจุบนัสามารถปรับความเร็วรอบไดง่้ายกวา่ในอดีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างมอเตอร์ 

1.    ส่วนอยู่กบัท่ี เรียกว่า สเตเตอร์ (Stator) ทาํหนา้ท่ียึดขดลวดท่ีบรรจุลงในร่องสลอ็ต (Slot) ทาํดว้ยแผ่น

เหลก็ลามิเนท (Laminated Steel) บางๆ และมีร่องสลอ็ตอดัเป็นแท่ง 

2.    ส่วนท่ีหมุน เรียกว่า โรเตอร์ (Rotor) จะมีแท่งตวันาํคลา้ยกรงกระรอกฝังอยู่ภายในโรเตอร์ ท่ีปลายทั้ง

สองของแท่งตวันาํจะถูกลดัวงจรดว้ยตวันาํรูปวงแหวน แท่งตวันาํของโรเตอร์ มกัมีลกัษณะเฉียงเพราะจะทาํให้

มอเตอร์หมุนไดร้าบเรียบและลดปัญหาเสียงฮมัของสนามแม่เหลก็ 

การทํางานของมอเตอร์ 

การท่ีโรเตอร์หมุนไดเ้น่ืองจากเม่ือขดลวดทองแดงท่ีพนัอยู่กบัสเตเตอร์มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะเกิด

สนามแม่เหลก็หมุน (Rotating magnetic fields) หมุนรอบๆ แกนเหลก็สเตเตอร์ สนามแม่เหลก็หมุนน้ีจะเหน่ียวนาํ

ให้เกิดกระแสไฟฟ้าข้ึนในขดลวดโรเตอร์ ซ่ึงกระแสไฟฟ้าน้ีจะสร้างแรงบิดท่ีโรเตอร์ทาํให้โรเตอร์หมุนไปตาม

ทิศทางของสนามแม่เหลก็หมุนท่ีหมุนดว้ยความเร็วซิงโครนสั (Synchronous speed) ซ่ึงหาไดจ้าก 
 

 ns  =   
P

f 120
 

 

เม่ือ  f คือ ความถ่ีของแหล่งจ่ายไฟ 

P คือ จาํนวนขั้วแม่เหลก็ท่ีสเตเตอร์ 
 

 

 
ส่วนอยูก่บัท่ีเรียกว่า 

 สเตเตอร์ (Stator) 

ส่วนท่ีหมุน เรียกวา่ 

 โรเตอร์ (Rotor) 

รูปที ่2.1 โครงสร้างส่วนประกอบมอเตอร์ 
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ในการใชง้านจริงมอเตอร์ไม่ไดห้มุนท่ีความเร็วซิงโครนสั แต่จะหมุนชา้กว่าความเร็วซิงโครนสั ซ่ึงผลต่าง

ของความเร็วน้ี เรียกวา่ ความเร็วไถล (Slip) 

โดย  Slip, s  =  
sn

r nsn −
 

เม่ือ s คือ ไถล (Slip) 

ns คือ ความเร็วท่ีซิงโครนสั 

nr คือ ความเร็วของโรเตอร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 การทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

 

2.2  ประสิทธิภาพและการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้า 

 ประสิทธิภาพของมอเตอร์ข้ึนอยู่กบัค่าของการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในตวัมอเตอร์ โดยทัว่ไปการสูญเสียใน

มอเตอร์เกิดจากการสูญเสียทางไฟฟ้า (Electrical loss) การสูญเสียจากภาระการใชง้าน (Stray loss) ซ่ึงแบ่งเป็นการ

สูญเสียท่ีมีค่าคงท่ีและการสูญเสียท่ีเปล่ียนแปลงตามภาระของมอเตอร์ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.3 การสูญเสียพลงังานในมอเตอร์ 

 

 

 

 

 

ขดลวดหรือตวันําในสเตเตอร์ 
 ขดลวดหรือตวันําในโรเตอร์ 

 สนามแมเ่หล็กหมนุ 

 

การสญูเสียใน 

ขดลวดท่ีสเตเตอร์ 
การสญูเสียใน 

แกนเหลก็ การสญูเสียใน 
ขดลวดท่ีโรเตอร์ 

การสญูเสียจากการต้าน 
ของลมและแรงเสียดทาน 

การสญูเสียจากสภาวะ 

ท่ีมอเตอร์ขบัภาระ 
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การสูญเสียที่มค่ีาคงที ่

- การสูญเสียท่ีแกนเหลก็ (Core loss) เกิดจากพลงังานท่ีใชใ้นการเปล่ียนทิศทางของสนามแม่เหลก็ใน

แกนเหลก็ (Hysteresis loss) รวมทั้งการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหลก็ (Eddy loss) เรียกโดยรวมว่า 

“ค่าการสูญเสียขณะท่ีมอเตอร์ไม่มีภาระ” (No-load loss) 

- การสูญเสียจากแรงลมและแรงเสียดทาน (Windage and Friction loss) เกิดจากแรงเสียดทานในตลบั

ลกูปืนและแรงตา้นทานของครีบระบายอากาศท่ีตวัมอเตอร์ 

- การสูญเสียท่ีสเตเตอร์ (Stator loss) จะอยู่ในรูปของความร้อนท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่าน

ขดลวดท่ีมีความตา้นทานอยูภ่ายใน 

- การสูญเสียท่ีโรเตอร์ (Rotor loss) อยูใ่นรูปความร้อนเช่นเดียวกบัสเตเตอร์แต่เกิดท่ีขดลวดในโรเตอร์ 

 

การสูญเสียที่เปลีย่นแปลงตามภาระการใช้งานของมอเตอร์ 

การสูญเสียจากภาระการใชง้าน เป็นการสูญเสียท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์จะมีค่าการสูญเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตาม

ขนาดของภาระ โดยเรียกวา่ “ค่าความสูญเสียขณะท่ีมอเตอร์มีภาระ” เกิดจาก 

- กระแสไหลวนในแกนเหลก็ท่ีโรเตอร์ขณะท่ีมีภาระ 

- กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในขดลวดท่ีสเตเตอร์  

-  ค่าการสูญเสียจากค่ากระแสฮาร์มอนิกในตวันาํของโรเตอร์ขณะท่ีมีภาระ    

- ค่าสนามแม่เหลก็ร่ัวไหลท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าขณะท่ีมีภาระ  

 

ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์หาไดด้งัน้ี 

  ประสิทธิภาพ (%) = 100
(อินพุต)วัตต์

(เอาต์พุต)แรงม้า746
×

×
 

   = (กาํลงัเอาตพ์ุต/กาํลงัอินพุต) × 100 

 ค่าประสิทธิภาพอาจเขียนอยูใ่นรูปท่ี 2.3  แสดงค่ากาํลงัสูญเสียของมอเตอร์ดว้ยกไ็ด ้ดงัสมการ 

   

        ประสิทธิภาพ (%)  = (กาํลงัเอาตพ์ุต/(กาํลงัเอาตพ์ุต+กาํลงัสูญเสีย)) × 100  

 

 เพ่ือให้ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุดควรจดัการให้มอเตอร์ขบัภาระท่ีประมาณ 80-100% ของภาระเต็มท่ี (Full-

load) หรือค่าแรงมา้ (Horse power) ท่ีบอกไวใ้นป้ายช่ือ (Name plate) เป็นค่าของกาํลงัเอาต์พุต ส่วนค่ากาํลงัท่ี

นาํมาใชจ้ริง คือ ค่ากาํลงัอินพุต ปริมาณของพลงังานอินพุตท่ีใชผ้ลิตแรงมา้ตามพิกดันั้น จะแตกต่างกนัไปสาํหรับ

มอเตอร์แต่ละตวั มอเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าจะตอ้งการกาํลงัอินพุตน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัมอเตอร์ท่ีมี

ประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ท่ีใหเ้อาตพ์ุตเท่ากนั 

 ขอ้ควรระวงั คือ ไม่ควรใหม้อเตอร์รับภาระเกินกาํลงั (Over load) เพราะจะทาํใหป้ระสิทธิภาพตํ่าลงและ

ความร้อนจะเพ่ิมสูงข้ึน      
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2.3  สมรรถนะการใช้งานและค่าตวัประกอบกาํลงัของมอเตอร์ 

 

สมรรถนะการใชง้าน    =             100
ที�เนมเพลทกําลังไฟฟ้า

ที�วัดได้กําลังไฟฟ้า
×  

                                  

 

  

หรือ                                                                                        

 

 

                       

ตวัประกอบกาํลงั         =       กาํลงัไฟฟ้าจริง / กาํลงัไฟฟ้าปรากฏ       =     
I  V  3

P

××
 

 

ตัวอย่างที่ 2.1   โรงงานแห่งหน่ึงติดตั้งมอเตอร์ขนาด 22 kW  380 V  50 Hz   43 A ทาํหนา้ท่ีขบัป๊ัมนํ้าขณะใชง้าน  

วดัค่าแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกาํลงัไฟฟ้าไดด้งัน้ี 

แรงดนัไฟฟ้าวดัได ้   378    V 

กระแสไฟฟ้าวดัได ้   42.73      A  

กาํลงัไฟฟ้าท่ีวดัได ้    21     kW   

จงหาค่าสมรรถนะและค่าตวัประกอบกาํลงั 

 

วธีิทํา  สมรรถนะการใชง้าน  =       100
ที�เนมเพลทกําลังไฟฟ้า

ที�วัดได้กําลังไฟฟ้า
×  

    =      100x
22

21
 
 
 

   =           95.45 % 

ตวัประกอบกาํลงั   =        
I  V  3

P

××
      = P/S                                                    

=       
42.73  378  3

21x100

××
 

      = 0.75  

หมายเหตุ ตวัประกอบกาํลงัท่ีไดคื้อตวัประกอบกาํลงัขณะใชง้าน 

 

cos Φ      kW 

kVA 

= 

kW = kVA cos Φ     

 kVAr = kVA sin Φ     หรือ    kW tan 

   

ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้า = 
กําลงัไฟฟ้าจริง 

กําลงัไฟฟ้าปรากฏ 
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2.4  การเปรียบเทียบราคาและค่าใช้จ่ายในการใช้งานของมอเตอร์ 

 โดยเฉล่ียแลว้ราคาของมอเตอร์ท่ีซ้ือจะมีค่าประมาณ 1 ถึง 2% ของราคาค่าไฟฟ้าในการใชง้านมอเตอร์

ตลอดอายกุารใชง้าน (20 ปี) เช่น มอเตอร์มาตรฐานขนาด 55 kW  ราคาประมาณ 90,000 บาท แต่ท่านอาจตอ้งใชเ้งิน

สูงถึง 13 ลา้นบาท เพ่ือเป็นค่าไฟฟ้าตลอดอายุการใชง้าน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจาํนวนชัว่โมงการใชง้านต่อปี โดยมีวิธีการ

คาํนวณดงัน้ี 

1. ค่าพลงังานไฟฟ้าตลอดปี (บาท/ปี)     =   (kWพิกดั/eff) × %ภาระ × (ชัว่โมงใชง้าน/ปี) × อตัราค่า

พลงังานไฟฟ้า 

2. ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าตลอดปี (บาท/ปี)   =    kWสูงสุดท่ีวดัในช่วง 15 นาทีในรอบเดือน × อตัราค่าความ   ตอ้งการ

กาํลงัไฟฟ้า  × 12 เดือน 

3. ค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมด (บาท)     =    (ค่าพลงังานไฟฟ้าตลอดปี + ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า

ตลอดปี) × อายกุารใชง้าน 

 

ตวัอย่างที่ 2.2   จากขอ้มลูต่อไปน้ี จงคาํนวณค่าใชจ่้ายในการใชง้านมอเตอร์ตลอดอายกุารใชง้าน 

  มอเตอร์ขนาด       55    kW 

  (ประสิทธิภาพ 91.5 % เฉล่ีย 80 % ของภาระ) 

        ราคา         90,000   บาท 

        ชัว่โมงการใชง้าน       4,000   ชัว่โมง/ปี 

        อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า   1.7034  บาท/kWh 

        อตัราค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 256.07   บาท/kW 

วธีิทํา 

1. ค่าพลงังานไฟฟ้าต่อปี  =      (kWพิกดั/eff) × %ภาระ × (ชัว่โมงใชง้าน/ปี) × อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า 

   =      (55/0.915)× 0.8 × 4,000  × 1.7034   

         =      327,649   บาท/ปี 

2.      ค่าความตอ้งการ = kWสูงสุดท่ีวดัในช่วง 15 นาทีในรอบเดือน × อตัราค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า × 12 เดือน 

        =       55  ×  256.07  ×  12 

        =       169,006    บาท/ปี 

3. ค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมด =       (327,649 + 169,006) ×  20 ปี 

                                         =       9,933,100   บาท 

4. ราคาของมอเตอร์/ค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมด   =     (90,000/9,933,100) × 100%    =     0.90 % 

 ดงันั้นราคาของมอเตอร์จะมีค่าเพียง  0.9 % ของค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมดตลอดอายกุารใชง้าน 
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2.5  การพนัขดลวดมอเตอร์ใหม่ 

  มอเตอร์เม่ือใชง้านไม่ถูกตอ้งอาจจะทาํใหเ้กิดการไหมไ้ด ้ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการมกัจะนาํมอเตอร์ไป

พนัขดลวดใหม่  แต่การพนัขดลวดใหม่จะทาํใหป้ระสิทธิภาพลดลงประมาณ 1-3% จนบางคร้ังการซ้ือมอเตอร์ใหม่

อาจจะประหยดักวา่การพนัใหม่เม่ือเปรียบเทียบจากระยะเวลาการใชง้านมอเตอร์   ดงันั้นถา้มี  ความจาํเป็นตอ้งพนั

ขดลวดมอเตอร์ใหม่ ควรพิจารณาร้านหรือโรงงานท่ีรับพนัขดลวดว่ามีมาตรฐานดีพอหรือไม่ ในขณะเดียวกนัอาจ

เพ่ิมประสิทธิภาพของมอเตอร์ไดโ้ดยการปรับปรุงวิธีการพนั และแกนเหลก็ใหม่ 

 

ตัวอย่างที่ 2.3  โรงงานแห่งหน่ึงนาํมอเตอร์ขนาด 22 kW ไปพนัขดลวดใหม่เสียค่าใชจ่้าย 13,000 บาท พบว่า

ประสิทธิภาพลดลงเหลือ 84%  ขณะท่ีมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงขนาด 22 kW ประสิทธิภาพ 92%  ราคาตวัละ 43,000 

บาท จงพิจารณาวา่ควรเลือกวิธีการพนัขดลวดใหม่หรือซ้ือใหม่ ถา้มอเตอร์มีภาระเฉล่ีย 80% และอตัราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 

2.5 บาท/kWh  ใชง้านวนัละ 16  ชัว่โมง 

วธีิทํา 

กรณีพนัขดลวดใหม่ 

 พลงังานท่ีใช ้ =    (kWพิกดั/eff) × (ชัว่โมงใชง้าน/ปี) × %ภาระ 

  =    (22/0.84) × 16 × 365 × 0.8    

  =    122,362      kWh/ปี 

กรณีซ้ือใหม่ 

 พลงังานท่ีใช ้ =    (22/0.92) × 16 × 365 × 0.8                  

  =    111,722 kWh/ปี 

 พลงังานท่ีประหยดัได ้ =    (122,362 - 111,722) × 2.5 

  =    26,600 บาท/ปี 

 ราคาของมอเตอร์ท่ีเพ่ิมข้ึน =    43,000 – 13,000   =   30,000 บาท 

 ระยะเวลาคืนทุน =     (30,000/26,600)      

  =     1.12   ปี 

 ดงันั้นการซ้ือมอเตอร์ใหม่น่าจะเหมาะสมกวา่ 

 

2.6  การใช้มอเตอร์ที่มขีนาดเหมาะสมกบัภาระ 

 การใชง้านมอเตอร์ท่ีมีขนาดพิกดัสูงเกินไปจะทาํให้มอเตอร์ทาํงานท่ีเปอร์เซ็นตภ์าระตํ่าๆ ซ่ึงเป็นสภาวะ

การทาํงานท่ีไม่ดี  เพราะมอเตอร์จะมีประสิทธิภาพและตวัประกอบกาํลงัตํ่าลง เม่ือมองในแง่การประหยดัพลงังาน

แลว้ ควรจะใชง้านมอเตอร์ท่ีเหมาะสมกบัภาระโดยประมาณ 80 - 100 % ของพิกดั   ดงันั้นการวดัและตรวจสอบการ

ใช้งานมอเตอร์ จึงมีความจาํเป็นเพราะข้อมูลท่ีไดส้ามารถนาํมาวิเคราะห์เพ่ือปรับเปล่ียนขนาดของมอเตอร์ให้

เหมาะสมกบังาน 
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ตวัอย่างที่ 2.4   มอเตอร์ป๊ัมนํ้าขนาด 37 kW ประสิทธิภาพท่ีพิกดั (Full load) 90.5% ค่าตวัประกอบกาํลงั 0.87 ขณะ

ใชง้านวดัภาระทางไฟฟ้าได ้9.9 kW ตวัประกอบกาํลงั 0.54 ใชง้าน 24 ชัว่โมง/วนั โรงงานเปิดใชง้าน  300 วนั/ปี

ราคาค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 2.5 บาท/kWh (Core loss ประมาณ 30% ของ Loss ทั้งหมด และCopper loss ประมาณ 70% ของ 

Loss ทั้งหมด) 

วธีิทํา  ก่อนปรับปรุง 

   Core loss         =      kWพิกดั × ((1/eff)-1) ×  % Core loss 

   =      37 × ((1/0.905)-1) × 0.3 

 =      1.165   kW 

           Copper loss    =      kWพิกดั × ((1/eff)-1)×  % Copper loss × (kVAใชง้าน / kVAพิกดั)2    

 =     37 × ((1/0.905)-1)× 0.7 × ((9.9/0.54)/(37/0.87))2 

      =     0.505   kW 

  ดงันั้น มีค่าความสูญเสียรวม  1.67   kW 

           หลงัการปรับปรุง 

  เปล่ียนมอเตอร์ป๊ัมนํ้าจาก 37 kW เป็น 11 kW ประสิทธิภาพท่ีพิกดั (full load) 89 % ตวัประกอบ กาํลงั 0.84   

ตวัประกอบกาํลงัขณะใชง้านมีค่าใกลเ้คียงกบัค่าตวัประกอบกาํลงั (full load) ของมอเตอร์ตวัใหม่ 0.84 (Core loss 

ประมาณ 30% ของ Loss ทั้งหมด และ Copper loss ประมาณ 70% ของ Loss ทั้งหมด) 

   Core loss         =      kWพิกดั × ((1/eff)-1) × % Core loss 

  =       11 × ((1/0.89)-1) × 0.3   

 =     0.408   kW 

           Copper loss    =      kW พิกดั × ((1/eff)-1)×  % Copper loss × (kVAใชง้าน/ kVAพิกดั)2    

     =     11 × ((1/0.89)-1)× 0.7 x ((9.9/0.84)/(11/0.84))2  

 =     0.77   kW 

            ดงันั้น มีค่าความสูญเสียรวม  1.178   kW 

เงินท่ีประหยดัได ้      =      (1.67-1.178) kW × 24 (ชัว่โมง/วนั) × 300 (วนั/ปี) × 2.5 บาท/kWh 

  =      8,856  บาท/ปี       

 ผลการประหยดัจะมีค่ามากข้ึน หากการเปล่ียนมอเตอร์พิจารณามอเตอร์ประสิทธิภาพสูง แต่ราคากจ็ะสูง

ตามดว้ยเช่นกนั 

 

2.7  การหลกีเลีย่งการเดนิมอเตอร์ตวัเปล่าและการใช้อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ตามภาระการใช้งาน                 

 เน่ืองจากในขณะท่ีมอเตอร์เดินตวัเปล่าไม่มีภาระ กาํลงัท่ีมอเตอร์ใชจ้ะถูกเปล่ียนเป็นกาํลงัสูญเสียทั้งหมด

ซ่ึงประกอบดว้ยกาํลงัสูญเสียในแกนเหลก็  กาํลงัสูญเสียในขดลวด กาํลงัสูญเสียเกิดจากแรงเสียดทาน และแรงตา้น

ของพดัลมระบายอากาศ  ดงันั้นไม่ควรปล่อยใหม้อเตอร์เดินตวัเปล่า และการใชอุ้ปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ตามภาระ

การใชง้าน (Dynamic motor load control) กจ็ะช่วยในการประหยดัพลงังาน ในขณะท่ีมอเตอร์เดินตวัเปล่าไม่มีภาระ

ได ้              
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ตัวอย่างที่ 2.5   จากการสาํรวจการใชพ้ลงังานในโรงงานแห่งหน่ึงพบว่ามีเคร่ืองจกัรซ่ึงใชม้อเตอร์ขนาด 18.7 kW 

เป็นตวัขบัเคล่ือน วดัค่ากาํลงัไฟฟ้าขณะเดินเคร่ืองตวัเปล่า 3.71 kW เวลาในการเดินเคร่ืองตวัเปล่ารวมกนัเฉล่ีย        

3 ชัว่โมง/วนั โรงงานทาํงาน 300 วนั/ปี ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 2.5 บาท/kWh ดงันั้นหากสามารถลดช่วงเวลาการเดินเคร่ือง

ตวัเปล่าได ้ทาํใหส้ามารถประหยดัค่าใชจ่้ายเท่าใด 

 

วธีิทํา เงินท่ีประหยดัได ้   =     kWใชง้าน × ชัว่โมงใชง้าน/ปี × ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 

  =     3.71 × 3 × 300 × 2.5   

                   =     8,347.5   บาท/ปี 

  

 ปัจจุบนัมีอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ตามภาระการใชง้าน (Dynamic motor load control) จะทาํหนา้ท่ี ลด

กระแสไฟฟ้าท่ีใชใ้นการสร้างสนามแม่เหล็กในขณะท่ีมอเตอร์ไม่มีภาระ ทาํให้ค่าสูญเสียในมอเตอร์ลดลง ดงันั้น

ระยะเวลาท่ีมอเตอร์ไม่มีภาระแต่ยงัคงตอ้งเดินมอเตอร์ไว ้จึงมีความสาํคญัต่อผลการประหยดัพลงังานท่ีเกิดข้ึนเป็น

อย่างมาก โดยปกติมอเตอร์ท่ีจะติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ตามภาระการใชง้าน ควรมีช่วงเวลา Unload หรือ

เดินเคร่ืองตวัเปล่าไม่ตํ่ากวา่ 60% ของระยะการใชง้านทั้งหมด จึงจะทาํใหผ้ลการประหยดัพลงังานเป็นท่ีน่าพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.4 วงจรการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ตามภาระการใช้งาน 

 

 การทาํงานของอุปกรณ์จะประกอบดว้ยไทรีสเตอร์ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นสวิตซ์อิเลก็ทรอนิกส์ในการตดัต่อวงจร

เพ่ือปรับเปล่ียนระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัมอเตอร์ อุปกรณ์จะคาํนวณภาระการใชง้านจริงของมอเตอร์โดยการ

วดัแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพ่ือหาค่ากาํลงัไฟฟ้าและค่าตวัประกอบกาํลงั  เม่ือภาระการใชง้านลดลง ขนาด

ของกระแสไฟฟ้าท่ีใชใ้นการสร้างสนามแม่เหลก็เพ่ือสร้างแรงบิดตามภาระการใชง้านจริงสามารถลดลงไดโ้ดยการ

ลดขนาดของแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัมอเตอร์ทาํใหก้ระแสไฟฟ้ารวมท่ีจ่ายใหม้อเตอร์ลดลง ส่งผลใหก้ารสูญเสียใน

มอเตอร์ลดลงดว้ย 
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รูปที่ 2.5 การตรวจปรับความตึงสายพาน 

2.8  การตรวจปรับสายพานให้มคีวามตึงที่พอเหมาะ 

ควรมีการสาํรวจและตรวจวดัการใชม้อเตอร์ขบัภาระดว้ยสายพานภายในโรงงานว่ามีเคร่ืองจกัรท่ีมีมอเตอร์

ขบัภาระดว้ยสายพานแลว้มีสภาพหย่อนหรือไม่ โดยปกติการใช้มอเตอร์ขบัสายพานนั้นก็จะเกิดการสูญเสียอยู่

ระหว่าง 2-3 % แต่ถา้สายพานหย่อนไปก็จะทาํใหเ้กิดการสูญเสียเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นควรตรวจสอบสายพานเป็น

ประจาํ โดยพิจารณาจากรูปท่ี 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาก 

   

เม่ือ     D   คือ  ระยะความหยอ่นของสายพานท่ีเหมาะสม 

           L   คือ  ระยะความห่างของพู่เล่ย ์

ถา้ใหร้ะยะความห่างของพู่เล่ยย์าว 100 ซ.ม. กจ็ะไดร้ะยะความหยอ่นของสายพานท่ีเหมาะสม         

     D  =  100/100  = 1ซ.ม.   

วีธีการตรวจสอบคือใชน้ิ้วกดลงท่ีสายพาน ระยะ D จะตอ้งไม่ควรกวา้งกวา่ท่ีคาํนวณได ้

 

ตวัอย่างที่ 2.6 โรงงานใชม้อเตอร์ขนาด 37 kW  เปิดใชง้าน 18 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 300 วนัต่อปี เม่ือทางโรงงาน

ทาํการปรับสายพานใหมี้ความตึงท่ีเหมาะสม  เป็นการช่วยลดการใชพ้ลงังานไดเ้ท่าใด 

 พลงังานท่ีลดลง      =       kWพิกดั × (ชัว่โมงใชง้าน/ปี) × (% ท่ีประหยดัได)้ 

  =      37 × 18 × 300  ×  3 % ท่ีประหยดัได ้

  =      5,994    kWh/ปี 

 ค่าไฟฟ้าลดลง =   5,994 (kWh/ปี) × 2.5 (บาท/ kWh) 

 =      14,985  บาท/ปี   

 

D       =       L / 100 
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2.9  การเลอืกใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive: VSD) 

 เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาวะของภาระ เป็นอุปกรณ์เพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทาํใหส้ามารถใชพ้ลงังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

และประหยดัพลงังานไดสู้ง 

                 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.6 ตวัอย่างการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ 

 

นอกจากนั้นยงัสามารถใชเ้คร่ืองควบคุมความเร็วรอบเพ่ือปรับเปล่ียนความถ่ีและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 

(Voltage/frequency control: V/f) สาํหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือควบคุมความเร็วรอบใหส้มัพนัธ์กบัความตอ้งการภาระ

ของระบบ (Load demand) ไดอี้กดว้ย 

ข้อดขีองการใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ 

 สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได ้ทาํใหเ้ลือกใชค้วามเร็วรอบท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของ

งานแต่ละประเภท 

 มีการควบคุมความเร็วรอบแบบวงปิด (Closed loop control) ทาํใหร้ะบบมีการทาํงานท่ีแม่นยาํและมี

เสถียรภาพอยูต่ลอดเวลา 

 เป็นการเพ่ิมคุณภาพของช้ินงานใหถู้กตอ้งตามความตอ้งการ เน่ืองจากระบบมีความแม่นยาํมากข้ึนทาํ

ใหช่้วยลดตน้ทุนการผลิต 

 ช่วยลดการสึกหรอของเคร่ืองจกัร และป้องกนัการสูญเสียจากการทาํงานของมอเตอร์ พดัลมและป๊ัม

นํ้า 

 ลดการกระชากไฟตอนเร่ิมตน้ ทาํใหล้ดค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า (Demand) ลงได ้

 ประหยดัพลงังาน โดยใชพ้ลงังานตามความจาํเป็นของภาระ 

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ตามความต้องการของภาระ 

 เม่ือก่อนนั้นการควบคุมปริมาณการไหลของป๊ัมนํ้า พดัลมและโบลว์เวอร์ มกัทาํโดยใหม้อเตอร์หมุนดว้ย

ความเร็วตามปกติแลว้ควบคุมปริมาณการไหลโดยการใชว้าลว์ (Valve) หรือแดมเปอร์ (Damper) วิธีน้ีใชอุ้ปกรณ์

ราคาถกูแต่ประสิทธิภาพตํ่าจึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายแพงมาก ดงันั้นในปัจจุบนัจึงไดเ้ปล่ียนมาใชวิ้ธีการเปล่ียนความเร็ว

รอบมอเตอร์ (Variable speed drive) ในการควบคุมปริมาณการไหลเพ่ือประหยดัพลงังาน ดงัแสดงในรูปท่ี 2.7
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รูปที่ 2.7 วธีิการควบคุมและกาํลงัไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ 

ตารางที่ 2.1 กฎของป๊ัมนํา้ 

Function เปลีย่นความเร็วรอบ เปลีย่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 
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ตารางที่ 2.2 กฎของพดัลม 

Function เปลีย่นความเร็วรอบ เปลีย่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ความจุอากาศ 
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=  

กาํลงัไฟฟ้าขาเขา้ของป๊ัมนํ้าและพดัลม   :  LM    =    
Mη
2L

   

สญัลกัษณ์ตวัหอ้ย 1 และ 2 แทนก่อนและหลงัการควบคุมความเร็วรอบและเส้นผา่นศูนยก์ลางภายนอกของใบพดั
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ตัวอย่างที่ 2.7 โบลว์เวอร์ถูกควบคุมความเร็วรอบโดยใชอิ้นเวอร์เตอร์ใหล้ดลงเป็น 60% ของความเร็วเต็มพิกดั  ถา้

ปริมาณอากาศขณะเดินเต็มท่ีเป็น 3,000 m3/min   ความดนั 100 Pa กาํลงัท่ีเพลา 50 kW (ประสิทธิภาพของโบลว์

เวอร์เปล่ียนจาก 80% เป็น 72%) จงคาํนวณหาความจุอากาศ  ความดนั  และกาํลงัท่ีเพลา เม่ือลดความเร็วรอบลง และ

ถา้โรงงานทาํงาน 16 ชัว่โมง/วนั 300 วนั/ปี จงคาํนวณผลการประหยดั โดยคิดท่ีอตัราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 2.5 บาท/kWh 

วธีิทํา จากสมการ      Q2 =     Q1(N2/N1) 

     P2 =     P1 (N2/N1)2 

     L2     =     L1(N2/N1)3(η1/η2) 

 แทนค่า       Q2 =     3,000 × 0.6    

=     1,800 m3/min 

        P2 =     100 × (0.6)2  

=     36    Pa 

        L2     =     50 × (0.6)3 × (80/72)   

=  12    kW 

 

 ผลของการประหยดัพลงังาน (50-12) kW  =   38  kW 

 

ดงันั้น โรงงานประหยดัเงินได ้       =     38 kW × 16 ชัว่โมง/วนั × 300 วนั/ปี × 2.5 บาท/kWh 

 =     456,000   บาท/ปี 

 

2.10  วธีิการอนุรักษ์พลงังานป๊ัมนํา้และพดัลมอุตสาหกรรม 

เส้นโค้งลกัษณะสมบัตขิองป๊ัมนํา้ (Pump Characteristic curve) 

 เสน้โคง้ลกัษณะสมบติัของป๊ัมเป็นการแสดงความสัมพนัธ์ของปริมาณนํ้ากบัแรงดนันํ้า โดยการเดินท่อทาํ

ใหเ้กิดความตา้นทานในท่อ ซ่ึงแปรผกผนักบักาํลงัสองของความเร็วในการไหล ทาํใหก้ราฟของความตา้นทานใน

ท่ออยูใ่นรูปพาราโบล่า 

 จุดทํางานของป๊ัมนํ้าเมือ่เส้นความต้านทานของท่อเปลีย่น 

อนัเน่ืองมาจากสนิมและรอยขรุขระในท่อท่ีใชง้านมานานทาํให้ความตา้นทานเพ่ิมข้ึน เส้น Resistance 

curve จะเปล่ียนจาก R ไปเป็น R' ดงัรูปท่ี 2.8 ดงันั้นจุดทาํงานจึงเคล่ือนจาก a ไป b ทาํใหป้ริมาณของนํ้าท่ีจ่ายออก

ลดลง ทาํใหก้ราฟของความตา้นทานภายในท่ออยูใ่นรูปพาราโบล่า 

จากรูปท่ี 2.9 ถา้ระดบันํ้าในถงัเปล่ียนหรือความดนัเปล่ียน เสน้ความตา้นทานในท่อ จะเคล่ือนข้ึน ลงขนาน

กบั R1  R2 หรือ R3 และจุดทาํงานจะเคล่ือนไปเป็น b หรือ c ตามลาํดบั ในกรณีท่ีเฮดจริงเปล่ียนแปลงบ่อยเน่ืองจาก

การใชน้ํ้า ตาํแหน่งของจุดประสิทธิภาพสูงสุดจะพิจารณาจากช่วงการเปล่ียนแปลงและเฮดจริง 
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             รูปที ่2.8 จุดทํางานเมือ่เส้นความต้านทานเปลีย่น           รูปที ่2.9 จุดทํางานเมือ่เฮดจริงเปลีย่น 

 

 การตดิตั้งป๊ัมแบบอนุกรมและแบบขนาน  

 การติดตั้งป๊ัมหลายตวัในระบบ เพ่ือท่ีทาํใหร้ะบบมีเฮดสูงข้ึนหรือมีอตัราการไหลสูงข้ึน สามารถทาํไดโ้ดยการ

ติดตั้งป๊ัมให้มีลกัษณะการต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน  ในทางปฏิบติัการต่อป๊ัมทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน

จะตอ้งติดตั้งวาลว์กนัไหลกลบั (Check value) เพ่ือท่ีจะป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของของไหล(Black flow) ซ่ึงจะ

ส่งผลใหช้ิ้นส่วนของป๊ัมไดรั้บความเสียหายได ้และอาจติดตั้งวาลว์ควบคุมการไหล (Shutoff value) ทางดา้นท่อดูด

และท่อปล่อยของระบบ เพ่ือควบคุมอตัราการไหลของของไหลในระบบ  

 

 

 

 

 

 

                  (ก) การติดตั้งแบบขนาน                                        (ข) การติดตั้งแบบอนุกรม   

 

รูปที่ 2.10 การตดิตั้งป๊ัมแบบขนานและแบบอนุกรม 

 

เฮดด้านสง่ 

ความต้านทานในทอ่ 
เฮ

ดข
อง

ปั๊ม
 

อตัราการสง่ 

 

เฮดด้านสง่ 
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ป๊ัมตวัท่ี 1 

ป๊ัมตวัท่ี 1 

ป๊ัมตวัท่ี 2 

ป๊ัมตวัท่ี 2 
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      รูปที ่2.11 ลกัษณะการเดนิป๊ัมแบบขนาน                         รูปที่ 2.12 ลกัษณะการเดนิป๊ัมแบบอนุกรม 

 

การติดตั้งป๊ัมแบบขนาน  เม่ือป๊ัมหลายตวันาํมาใชง้านร่วมกนัแบบขนาน เส้นกราฟเฮดของป๊ัมทั้งหมดได้

จากการรวมจาํนวนการจ่ายนํ้าของป๊ัมแต่ละตวัดงัรูปท่ี 2.11   ในกรณีเดินขนานและ        เส้นความตา้นทานในท่อ

คงท่ี จะทาํใหไ้ดป้ริมาณนํ้าเพ่ิมข้ึนจาก Q เป็น 2Qb’ และ 3Qb ท่ีมีค่าเฮดไม่เพ่ิมมากนกั จาก H1 เป็น H2 และ H3   จุด 

b” คือจุดทาํงานของป๊ัมเดียว จุด a’ คือ จุดทาํงานของป๊ัม 2 ตวั (เทียบเท่ากบัจุด b’ ของป๊ัมเด่ียว) และจุด a คือ จุด

ทาํงานของป๊ัม 3 ตวั (เทียบเท่ากบัจุด b ของป๊ัมเด่ียว) ท่ีความตา้นทานในท่อ เดียวกนั 

การต่อป๊ัมนํ้าเพื่อเดินอนุกรม จะทาํให้เฮดของระบบมีค่าสูงข้ึน แต่มีอตัราการไหลของของไหลภายใน

ระบบไม่เปล่ียนแปลง  เฮดของระบบท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสามารถหาไดจ้ากผลรวมของเฮดของป๊ัมแต่ละเคร่ือง  

แนวทางการประหยดัพลงังานของป๊ัมนํา้อุตสาหกรรม 

1. เลือกใช้ชนิดที่มปีระสิทธิภาพสูง การเลือกป๊ัมปกติจะเลือกตามปริมาณนํ้า แรงดนันํ้าและจุดประสงค์

การใชง้าน  การเลือกใหป๊ั้มมีประสิทธิภาพสูงท่ีจุดทาํงานเป็นส่ิงสาํคญัมาก 

2. การลดค่าแรงดนัหัวนํา้ของป๊ัม การลดค่าแรงดนัหวันํ้าของป๊ัมลง จะทาํใหก้าํลงัท่ีตอ้งการจากมอเตอร์

นอ้ยลงและสามารถประหยดัพลงังานได ้วิธีการลดค่าแรงดนัหวันํ้าสามารถทาํไดโ้ดย 

- พยายามลดตาํแหน่งงอโคง้ของท่อใหเ้หลือนอ้ย  

- ท่อ วาลว์และอุปกรณ์อ่ืนๆ เลือกใชข้องท่ีมีความตา้นทานนอ้ย 

- ทาํความสะอาดใบพดั ฟิลเตอร์และส่วนประกอบอ่ืนๆ ของป๊ัมเป็นประจาํ 

- ตรวจตราตาํแหน่งท่ีมีการร่ัวซึม เช่น จากแบร่ิงของป๊ัมหรือตามท่อนํ้าแลว้ทาํการซ่อมใหเ้รียบร้อย 

3. การควบคุมปริมาณนํ้า เท่าท่ีผ่านมาการควบคุมปริมาณนํ้ าทาํไดโ้ดยการใชว้าลว์ปรับค่าใหเ้หมาะสม

กบัภาระ ซ่ึงไม่ไดท้าํใหก้าํลงัท่ีมอเตอร์ลดลง จึงไม่มีผลต่อการประหยดัพลงังาน แต่เม่ือใชวิ้ธีการควบคุมความเร็ว

รอบของป๊ัมใหเ้หมาะกบัสภาพของภาระจะทาํใหก้าํลงัท่ีมอเตอร์ลดลง และมีผลในการประหยดัพลงังานสูง 
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ทํางานเคร่ืองเดียว 
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เส้นโค้งสมรรถนะของพดัลมและโบล์วเวอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ืออากาศไหลผ่านท่อหรืออุปกรณ์ นัน่คือความดนัจากพดัลมตอ้งมากกว่าความตา้นทานของท่อหรือ

อุปกรณ์  จากรูปท่ี 2.13 ความตา้นทานของระบบจะประกอบดว้ย  2  ส่วนคือ  Rd ซ่ึงเป็นสัดส่วนกบักาํลงัสองของ

ความเร็วของอากาศ (หรือปริมาตรของอากาศเม่ือเส้นผ่านศูนยก์ลางคงท่ี) และ  Rs คือความตา้นท่ีคงท่ีโดยไม่

คาํนึงถึงความเร็วลม อาจกล่าวไดว้า่ข้ึนอยูก่บั Rd เพียงอยา่งเดียว  อยา่งไรกต็ามในกรณีท่ีอากาศไหลผา่นถงัความดนั

หรือปล่อยนํ้ าจากความสูง เช่น  Aeration blower แน่นอนจะมีความตา้นทาน  Rs ดว้ย  และความตา้นทานรวม           

จะเป็น Rc 

การตดิตั้งพดัลมแบบขนานและแบบอนุกรม  

การขนาน 

หากตอ้งการปริมาตรอากาศจาํนวนมากจะใชโ้บลว์เวอร์ 2 ตวั หรือมากกว่าทาํงานขนานกนั            ถา้

โบลว์เวอร์  2 ตวัท่ีมีการทาํงานเหมือนกนัมาขนานกนัจะมีคุณลกัษณะตามเส้นโคง้  a b’ c’ d’ ในรูปท่ี 2.14   ซ่ึงจะได้

ปริมาตรอากาศเป็น  2 เท่าท่ีความดนัเดียวกนั เม่ือเทียบกบัการใชโ้บลว์เวอร์ตวัเดียวตามเส้นโคง้  a b c d อย่างไรก็ดี  

ปริมาตรอากาศจริง c’ ในการเดินโบลว์เวอร์ 2  ตวัขนานกนัไม่จาํเป็นจะตอ้งไดเ้ป็น   2  เท่าของการเดินตวัเดียว c  ถา้

ความตา้นทานในระบบมีค่าสูงจะมีผลนอ้ยเม่ือเดินแบบขนาน 

โบลว์เวอร์ (แบบหลายใบหรือแบบแอก็เซียลโฟล) เม่ือเดินขนาน เส้นโคง้คุณลกัษณะจะเป็นหุบเขาลง

ไปคลา้ยรูปตวั S  ในรูปท่ี  2 .15 ปริมาตรของอากาศจะกระเพ่ือมในช่วงรูปตวั S และการทาํงานจะไม่คงท่ี 

 

 

 

 

 

 

                              

รูปที ่2.14  เดนิขนาน                    รูปที ่2.15 คุณลกัษณะรูป S 
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, ค
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นั 

ปริมาณอากาศ หรือ ความเร็ว 

ความดนั 
เส้นความต้านทานรวม (Rc) 

เส้นความต้านทาน (Rd) 

  เส้นความต้านทาน คงท่ี (Rs) 

รูปที ่2.13 เส้นโค้งความดนัและความต้านทาน 

 

การทํางานแบบขนาน ทํางาน 
เคร่ืองเดียว 

ปริมาตรอากาศ (%) ปริมาตรอากาศ (%) 

การทํางานแบบขนาน 

ทํางาน 

เคร่ืองเดียว 

เส้นความต้านทาน 

     ไม่คงท่ี 
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การอนุกรม 

เม่ือต้องการความดันสูงๆ  จะใช้โบล์วเวอร์ตั้ งแต่   2  ตัวข้ึนไปท่ีทํางานเป็นอนุกรมกัน ในกรณี              

โบลว์เวอร์  2 ตวัท่ีมีสมรรถนะการทาํงานเหมือนกบัเสน้โคง้แสดงคุณลกัษณะเป็นไปตามรูปท่ี   2 .16  เส้นโคง้ a’ b’ c’ 

d จะไดรั้บความดนัเพ่ิมเป็น  2 เท่าในปริมาตรอากาศเหมือนกนักบัเส้นโคง้แสดงคุณลกัษณะ  a  b  c  d  ใน   รูปท่ี 2.16 

ในทางปฏิบติัความดนัท่ีไดจ้ะไม่เป็น 2 เท่าของโบลว์เวอร์ท่ีทาํงานตวัเดียว  

ในการทาํงานท่ีเป็นอนุกรมกนั ระบบความตา้นทานท่ีไม่สูงจะมีผลนอ้ยมากในการเดินอนุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากรูปท่ี 2.17 เป็นการนาํเส้นโคง้แสดงคุณลกัษณะของพดัลมท่ีต่อแบบอนุกรมและแบบขนานมา

เปรียบเทียบ จุดตดัระหว่างเส้นความตา้นทาน R กบัเส้นโคง้แสดงคุณลกัษณะ ก็คือจุดทาํงาน จุด C คือจุดทาํงานท่ี

เรียกวา่เป็นจุดวิกฤต ทั้งน้ีเพราะเม่ือต่อพดัลมแบบอนุกรมหรือแบบขนานแลว้จะใหผ้ลเท่ากนั  ดงันั้นหากเส้นความ

ตา้นทานมีค่าสูง (อยูท่างดา้นซา้ยของจุด C) ต่อแบบอนุกรมจะดีกว่าต่อแบบขนาน (ให ้Q มากกว่า) ในทางตรงขา้ม 

หากเสน้ตา้นทานมีนอ้ย (อยูท่างดา้นขวาของจุด C) ต่อแบบขนานจะดีกวา่ 

แนวทางการประหยดัพลงังานของพดัลมอุตสาหกรรม 

1. การเลือกเคร่ืองส่งลมที่มีประสิทธิภาพสูง โดยทั่วไปจะเลือกจากปริมาณลม Static pressure และ

จุดมุ่งหมายของงาน  การเลือกพดัลมท่ีใหค่้าประสิทธิภาพสูงโดยการดูจากเส้นโคง้ลกัษณะสมบติั เป็นส่ิง

สาํคญั 

2. ลด Static pressure หรือ Total pressure static pressure ของพัดลม เป็นผลรวมของความตา้นทานของ

ท่อและแดมเปอร์  ถา้สามารถลด Static pressure ไดก้จ็ะสามารถลดปริมาณลมท่ีไม่จาํเป็นลงได ้ซ่ึงมีผลต่อ

การประหยดัพลงังาน ในการลด Static pressure นั้นสามารถทาํไดด้งัน้ี 

- แทนท่ีจะใชท่้อแบบความเร็วสูงใหเ้ปล่ียนมาใชท่้อแบบความเร็วขนาดกลาง และพยายามลดขอ้โคง้งอ

ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด เพ่ือลดความตา้นทานของท่อ 

- แดมเปอร์และช้ินส่วนประกอบอ่ืนๆ ใหเ้ลือกใชแ้บบท่ีมีความตา้นทานนอ้ย 

- ทาํความสะอาดใบพดั  ฟิลเตอร์ท่ีช่องลมดูดและลมเป่าออกของพดัลมเป็นประจาํ 

- ตรวจตราการร่ัวของอากาศตามท่อ ถา้มีใหท้าํการซ่อมแซมเสีย 
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  ทํางานเคร่ืองเดียว 
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รูปที ่2.16 เดนิอนุกรม รูปที ่2.17 เปรียบเทียบการเดนิพดัลม 

   แบบขนานและแบบ
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3. ควบคุมปริมาณลม โดยทัว่ไปการควบคุมปริมาณลมใหเ้หมาะสมกบัสภาพภาระจะทาํโดยใชแ้ดมเปอร์ ซ่ึง

ไม่มีผลทางดา้นการประหยดัพลงังานเพราะกาํลงัขาออกของมอเตอร์ไม่ไดล้ดลง เม่ือใชวิ้ธีปรับความเร็ว

รอบของมอเตอร์พดัลมแทนทาํใหก้าํลงัขาออกของมอเตอร์ลดลงได ้จึงมีผลต่อการประหยดัพลงังาน 

 

2.11  มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

 ปัจจุบนัไดมี้การผลิตมอเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงออกสู่ตลาด โดยพยายามผลิตให้มีราคาสูงข้ึนไม่มากแต่ใช้

พลงังานไฟฟ้านอ้ยกวา่ ทาํใหป้ระสิทธิภาพของมอเตอร์เพ่ิมข้ึนประมาณ 2-4% หรือสามารถลดการสูญเสียพลงังาน

ไดป้ระมาณ 25-30% นอกจากจะประหยดัพลงังานแลว้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยงัมีขอ้ดีอ่ืนๆ อีกคือเกิดความร้อน

จากการทาํงานนอ้ยกว่า อายุการใชง้านของฉนวนและลูกปืนยาวนานข้ึน การสั่นสะเทือน นอ้ยกว่า มีเสียงรบกวน

นอ้ย และค่าตวัประกอบกาํลงัดีข้ึน ผูผ้ลิตมอเตอร์ไดมี้การเปล่ียนแปลงรายละเอียดในการออกแบบ และการเลือกใช้

วสัดุ ในการผลิตท่ีดีข้ึน เพ่ิมค่าประสิทธิภาพใหก้บัมอเตอร์ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.18 

 1. ปรับปรุงคุณภาพของแกนเหล็ก มอเตอร์ทัว่ไปใชเ้หลก็แผ่นท่ีมีองคป์ระกอบของคาร์บอนตํ่า   (Low 

carbon laminated steel) สาํหรับตวัแกนเหลก็ท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ ซ่ึงแกนเหลก็ดงักล่าวมีค่าการสูญเสียทางไฟฟ้า

เทียบกบันํ้ าหนกัประมาณ 6.6 วตัต์ต่อเหล็ก 1 กิโลกรัม แต่มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงใชแ้ผ่นเหล็กซิลิกอน

คุณภาพสูง (High silicon steel) ซ่ึงมีค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าลดลงถึงคร่ึงหน่ึง คือ เหลือเพียงประมาณ 3.3 วตัตต่์อ

เหลก็ 1 กิโลกรัม 

 2. แผ่นเหล็กที่มีขนาดบางลง การลดความหนาของแผ่นเหลก็ท่ีใชท้าํแกนเหลก็ทั้งใน สเตเตอร์  และโร

เตอร์ ช่วยลดการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลวน ซ่ึงเม่ือรวมกบัการปรับปรุงฉนวนระหว่าง  แผ่นเหลก็แลว้ 

ช่วยลดค่าการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลวนไดม้ากยิ่งข้ึน 

 3. เพิ่มปริมาณตัวนํา มอเตอร์รุ่นเก่าๆ ใช้ลวดทองแดงหรือลวดอะลูมิเนียมท่ีมีขนาดพอดีกับ

กระแสไฟฟ้าสูงสุดท่ีเกิดจากภาระของมอเตอร์ แต่มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจะใชข้ดลวดทองแดงขนาดใหญ่

ข้ึนเพ่ือลดค่าความตา้นทานในขดลวด โดยขนาดของตวันาํจะใหญ่กวา่ประมาณ 35-40 เปอร์เซ็นต ์

 4. ปรับปรุงร่องสล๊อต เพ่ือรองรับขนาดของขดลวดท่ีใหญ่ข้ึน จึงมีการปรับปรุงและออกแบบร่องสล๊อต

ใหม่ รวมทั้งเพ่ิมความยาวของแกนเหลก็ท่ีสเตเตอร์ดว้ย ทาํใหค่้าตวัประกอบกาํลงัดีข้ึน 

 2. ลดช่องว่างสเตเตอร์และโรเตอร์ การลดช่องว่างท่ีเป็นทางเดินของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะทาํให้

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสเตเตอร์ท่ีว่ิงผ่านไปยงัโรเตอร์มีค่าเพ่ิมข้ึน ดงันั้นมอเตอร์จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลงเพ่ือ

ผลิตแรงบิดเท่าเดิม นอกจากน้ีการเพ่ิมความยาวของแกนเหลก็ยงัเป็นการเพ่ิมปริมาณสนามแม่เหลก็ เช่นเดียวกนักบั

การลดช่องวา่งระหวา่งโรเตอร์กบัสเตเตอร์ 

 6. ปรับปรุงฉนวนที่โรเตอร์ ร่องสลอ๊ตท่ีโรเตอร์จะไดรั้บการตรวจสอบเป็นอย่างดี และเคลือบดว้ยฉนวน

ท่ีสามารถทนความร้อนไดสู้ง จึงช่วยลดการสูญเสียจากตวันาํท่ีไม่เรียบร้อยท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตขณะฝังตวั

นาํเขา้ไวใ้นโรเตอร์ ซ่ึงโดยปกติแลว้ตวันาํท่ีอยูท่ี่โรเตอร์จะถูกออกแบบไวใ้นลกัษณะเป็นแนวเฉียงกบัแนวแกนของ

โรเตอร์เพ่ือท่ีจะลดเสียงรบกวนและแรงบิดท่ีไม่สมํ่าเสมอในมอเตอร์ขนาดเลก็ 
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 7. ออกแบบพัดลมใหม่ มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมีอุณหภูมิตํ่าขณะทาํงานเม่ือเปรียบเทียบกับ

มอเตอร์ธรรมดา เป็นผลใหล้ดขนาดของพดัลมท่ีใชร้ะบายความร้อนลงไปได ้ซ่ึงเป็นการลดความสูญเสียจากแรงลม 

รวมทั้งลดระดบัเสียงของพดัลมในขณะทาํงานดว้ย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.18 การปรับปรุงส่วนต่างๆของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

 

 ความแตกต่างในเร่ืองค่าพลงังาน 

 ในปัจจุบนัมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะมีราคาสูงกวา่มอเตอร์มาตรฐานประมาณ 20% ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี จะ

กลบัคืนมาในรูปของการประหยดัค่าพลงังาน จากการท่ีประสิทธิภาพของมอเตอร์นั้นสูงข้ึน  การประหยดัค่า

พลงังาน สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี  

 

ค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้    =     ค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ีย × กิโลวตัตช์ัว่โมงท่ีประหยดัได ้

 

             กิโลวตัตช์ัว่โมงท่ีประหยดั    =     กิโลวตัตท่ี์ลดลง × ชัว่โมงการทาํงานตลอดปี 

 

กิโลวตัตท่ี์ลดลง =   kWพิกดั × 












งสิทธิภาพสูมอเตอร์ประรฐานมอเตอร์มาต
eff

100
 - 

eff

100
 

 

โดย eff มอเตอร์มาตรฐาน         คือ ประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน 

eff มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง  คือ ประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

 

 

ใช้ขดลวดทองแดงขนาดใหญ่ขึน้ 

เพ่ือลดคา่ความต้านทานในขดลวด 

ใ ช้แ ผ่น เ ห ล็ก ซิลิ กอ นคุณภ าพ สูง ซึ่ ง มีค่ า                  

การสญูเสียทางไฟฟ้าลดลงถึงคร่ึงหนึ่งสําหรับ

ตวัแกนเหลก็ท่ีสเตเตอร์และโรเตอร์ 

ลดความหนาของแผ่นเหลก็ท่ีใช้

ทําแกนเหล็ก   ทัง้ในสเตเตอร์

และโรเตอร์ ช่วยลดการสญูเสีย

ท่ีเกิดจากกระแสไหลวน 

ออกแบบร่องสล๊อตใหม่  และเพิ่ม

ความยาวของแกนเหล็กท่ีสเตเตอร์ทํา

ให้คา่ตวัประกอบกําลงัดีขึน้ 

ลดช่องว่างสเตเตอร์และโรเตอร์ ทาํให้

สนามแม่ เหล็กไฟฟ้าจาก สเตเตอร์ท่ี       

วิ่งผ่านไปยงัโรเตอร์มีค่าเพิ่มข้ึน ดังนั้น

ม อ เต อ ร์จ ะ ใ ช้พ ลัง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ล ด ล ง              

เพื่อผลิตแรงบิดเท่าเดิม 

 

ปรับปรุงฉนวนท่ีโรเตอร์  ร่องสล๊อต ท่ี

โรเตอร์สามารถทนความร้อนได้สงู จึง

ช่วยลดการสญูเสียจากตวันํา 

ลดขนาดของพัดลมท่ีใช้ระบาย

ความร้อนลงไปได้ ซึ่งเป็นการลด

การสญูเสียจากแรงลม 
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การคาํนวณความเป็นไปไดใ้นการลงทุนใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยทัว่ไปจะใชวิ้ธีท่ี เรียกว่า “ระยะ

คืนทุนแบบเชิงเดียว” (Simple payback)  

                ระยะคืนทุนแบบเชิงเดียว =      
ได้ที่ประหยัดค่าพลังงาน

*◌ิมขึ้นราคาที่เพ่
 

                                            

                                 =       
ได้ที่ประหยัดค่าพลังงาน

◌์มาตรฐานราคามอเตอร - าพสูง◌์ประสิทธิภราคามอเตอร
                                                                                                  

* ใชเ้ม่ือซ้ือมอเตอร์ใหม่เท่านั้น 

 

ตารางที่ 2.3 ประสิทธิภาพมอเตอร์มาตรฐานกบัมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

ขนาดพกิัด 

(แรงม้า) 

2 ขั้ว  (3,000  รอบ/นาที) 4ขั้ว  (1,500  รอบ/นาที) 

มอเตอร์

มาตรฐาน 

มอเตอร์        

ประสิทธิภาพสูง 

มอเตอร์      

มาตรฐาน 

มอเตอร์        

ประสิทธิภาพสูง 

3 80.0 84.0 81.5 86.5 

5 82.5 86.5 82.5 86.5 

7.5 82.5 87.5 82.5 88.5 

10 82.5 88.5 82.5 88.5 

15 82.5 89.5 86.5 90.2 

20 86.5 89.5 88.5 90.2 

25 87.5 90.2 89.5 91.7 

30 87.5 90.2 89.5 91.7 

40 88.5 91.0 90.2 92.4 

50 88.5 91.7 91.0 92.4 

60 90.2 92.4 91.7 93.0 

75 91.0 92.4 91.7 93.6 

100 91.7 93.0 92.4 94.1 

125 91.7 94.1 92.4 94.1 

150 91.7 94.1 93.0 94.5 

200 93.0 94.5 93.6 94.5 

250 93.5 92.0 93.8 92.0 

300 93.5 92.0 93.8 92.0 

400 93.5 92.0 93.8 92.0 

500 93.5 92.0 94.0 92.4 

  ท่ีมา  :  กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใชจ่้ายพลงังาน” ศูนยอ์นุรักษพ์ลงังานแห่งประเทศไทย 

 ประหยัดได้อย่างไร  

 การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะทาํใหเ้กิดการประหยดัไดอ้ย่างไรนั้น มีขอ้เปรียบเทียบใหเ้ห็นไดช้ดั ก็

คือคิดท่ีตน้ทุนจากค่าพลงังานไฟฟ้า และตน้ทุนจากการบาํรุงรักษา  
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 ตน้ทุนท่ีเกิดจากค่าพลงังานไฟฟ้า เป็นตวัอยา่งท่ีใชก้นัทัว่ไปเม่ือจะแสดงใหเ้ห็นถึงผลดีของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และยงัสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงอย่างไดผ้ล  ตราบ

ใดท่ีค่าไฟฟ้ายงัคงเป็นส่วนประกอบสาํคญัของตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ต่างๆ  

ตัวอย่างที่ 2.8   หากซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้แทนมอเตอร์มาตรฐาน ถา้ขนาดของมอเตอร์ท่ีตอ้งใช้นั้น

เท่ากบั 45 กิโลวตัต ์เราจะประหยดัค่าพลงังานไดเ้ท่าไหร่ และระยะคืนทุนแบบเชิงเดียวจะมีค่าเท่าใด                        

ข้อมูล : 

ขนาดมอเตอร์     45 kW 

ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน   91.5%  (ท่ี 75% ของภาระเตม็กาํลงั)  

ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง   93.9%  (ท่ี 75% ของภาระเตม็กาํลงั)  

ราคาท่ีสูงกวา่ของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง        10,000  บาท 

ชัว่โมงการใชง้าน       2,000  ชัว่โมงต่อปี 

              ค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ีย      2.5  บาท/kWh 

 

วธีิทํา กิโลวตัตท่ี์ลดลง    =   45 × ((100/91.5) - (100/93.9)) × 0.75 

                                =   0.95  kW 

กิโลวตัตท่ี์ประหยดัได ้       =   0.95 × 2,000  

                                =   1,900 kWh/ปี 

ค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้   =   1,900 ×  2.5                       

                                 =   4,750 บาท/ปี 

ค่าพลงังานท่ีประหยดัไดต้ลอดอายกุารใชง้าน    =   95,000 บาทในเวลา 20 ปี 

ระยะเวลาคืนทุนแบบเชิงเดียว =   (10,000 บาท/4,750 บาท)     

                                  =    2.11   ปี 

 

ตวัอย่างที่ 2.9   พิจารณาถึงประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 1% เช่นจาก 94% เป็น 95% ของมอเตอร์ขนาด 500 แรงมา้ ทาํงาน

ท่ี 80% ของพิกดักาํลงัจะทาํใหม้อเตอร์ใชก้าํลงัไฟฟ้าลดลงเท่าใด (โดยกาํหนดให ้1 แรงมา้ เท่ากบั 746 W) 

 

วธีิทํา  

กาํลงัไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ประสิทธิภาพ 94% ตอ้งการ       =   
0.94

0.8
5000.746 ××    =   317.45   kW  

 

กาํลงัไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ประสิทธิภาพ 95% ตอ้งการ        =  
0.95

0.8
5000.746 ××    =   314.11   kW  
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 ดงันั้นมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 95% จะกินกาํลงัไฟฟ้านอ้ยกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 94% 

เป็นจาํนวนเท่ากบั 317.45 - 314.11   =  3.34 kW  

       ถา้มอเตอร์ทาํงานในลกัษณะท่ีต่อเน่ืองทุกวนัๆละ 24 ชัว่โมง ตลอดปีประมาณ 8,760 ชัว่โมง ก็จะทาํให้

ประหยดัค่าไฟฟ้าไดจ้าํนวนมาก แต่ถา้มอเตอร์ทาํงานในลกัษณะท่ีต่อเน่ืองเป็นช่วงๆ ซ่ึงชัว่โมง  การทาํงานจะลดลง 

เช่น ประมาณ 6,000 ชัว่โมงใน 1 ปี ผลการประหยดักจ็ะลดลงตามระยะเวลาการใชง้านและคิดอตัราค่าไฟฟ้าเฉล่ียท่ี 

2.5 บาท/kWh ก็จะสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดจ้ากค่าประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 1 % เท่ากบั 3.34 × 6,000 × 2.5  =  

50,100 บาท/ปี ซ่ึงในการใชง้านจริงๆ นั้น นอกจากค่าพลงังานไฟฟ้า ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งชาํระแลว้ยงัตอ้งชาํระค่า

ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ให้กบัทางการไฟฟ้าดว้ย ดงันั้นค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัไดจ้ะมีค่า

มากกวา่ตวัเลขท่ีคาํนวณได ้ 

 

ตวัอย่างที่ 2.10   จากการสาํรวจพบวา่โรงงานแห่งหน่ึงมีการใชม้อเตอร์ขนาด 55 kW แต่ถา้เปล่ียนมาใชม้อเตอร์

ประสิทธิภาพสูง อยากทราบวา่ผลการประหยดัท่ีไดจ้ะมีเท่าไร 

ข้อมูล  :  

 ขนาดพิกดัมอเตอร์  55    kW 

 ประสิทธิภาพมอเตอร์มาตรฐาน           91.5%  เฉล่ีย 80% ของภาระ 

 ประสิทธิภาพมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง        94.5%  เฉล่ีย 80% ของภาระ 

 ชัว่โมงใชง้านต่อปี          6,000   ชัว่โมง/ปี 

การคํานวณ  : 

 กิโลวตัตช์ัว่โมงท่ีประหยดัได ้  =    55 × 0.8 × ((100/91.5) – (100/94.5)) × 6,000 

      =    9,161         kWh/ปี 

 ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้  =    9,161 × 2.5   

      =   22,902.5     บาท/ปี 

  

ตวัอย่างที่ 2.11 จากขอ้มลูในตวัอยา่งท่ี 2.10 คาํนวณหาระยะเวลาท่ีคืนทุนอยา่งง่าย 

 ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดต่้อปี =     22,902.5    บาท/ปี 

 ราคามอเตอร์ ขนาด 55 kW 

 มอเตอร์มาตรฐานทัว่ไป =     90,000 บาท 

 มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง =     135,000 บาท 

 ราคาซ้ือมอเตอร์ท่ีเพ่ิมข้ึน  =     135,000 - 90,000 บาท 

      =      45,000       บาท 

 ระยะเวลาท่ีคืนทุนอยา่งง่าย  =     (45,000 บาท/22,902.5 บาท/ปี) 

      =      1.96 ปี 
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 ต้นทุนด้านการบํารุงรักษา 

 โดยทัว่ไปความเสียหายของมอเตอร์ท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากตลบัลูกปืนอนัเน่ืองมาจากมีอายุ การใชง้าน

มากเกินไป มีการหล่อล่ืนไม่ดี และมีฝุ่ นผงเขา้ไปในตลบัลูกปืน ตลอดจนการติดตั้งท่ีไม่ถูกตอ้ง แมว้่าปัจจุบนัจะมี

เคร่ืองมือท่ีใชต้รวจสอบ วิเคราะห์และทาํนายสภาพของตลบัลูกปืน เพ่ือบาํรุงรักษาก่อนท่ีมอเตอร์จะเกิดความ

เสียหายอยา่งรุนแรง แต่การใชอุ้ปกรณ์เหล่านั้นไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุของความเสียหาย 

           ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับตลบัลูกปืน ไม่ไดเ้กิดจากการขาดการบาํรุงรักษาเพียงเท่านั้น อุณหภูมิของ

มอเตอร์ในขณะทาํงานเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้อายุการใชง้านของตลบัลูกปืนลดลง อุณหภูมิของมอเตอร์ในขณะ

ทาํงาน เป็นผลจากอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนภายในตวัมอเตอร์เอง ซ่ึงโดยปกติแลว้จะไม่ค่อยมีการ

ควบคุมอุณหภูมิภายนอกของมอเตอร์กนัเท่าไรนกั แต่การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง จะช่วยลดการเพ่ิมและสะสม

ของอุณหภูมิไดดี้  เม่ือเทียบกบัมอเตอร์มาตรฐานทัว่ไป นอกจากน้ีมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยงัใช้ตลบัลูกปืนท่ีมี

คุณภาพสูงอีกดว้ย ดงันั้นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะมีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาตํ่าเน่ืองจากมีอายุการใชง้านท่ี

ยาวนานกวา่และ ประสิทธิภาพการใชง้านกน็านกวา่ 

               ถึงแมว้่าตลบัลูกปืนจะเป็นสาเหตุหลกัของความเสียหายของมอเตอร์ แต่องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ความ

เสียหายทางกล (Mechanical damage) สภาพแวดลอ้มท่ีมอเตอร์ติดตั้งอยู่ และการติดตั้งท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น เพลาท่ีขบั

ภาระไม่ไดศู้นย ์(Alignment) ส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหม้อเตอร์เสียหายไดเ้ช่นกนั ดงันั้นเม่ือพิจารณาถึงอายุ

การใชง้านของมอเตอร์จึงตอ้งนาํตวัแปรอ่ืนๆ มาวิเคราะห์ดว้ย 

                

 การพจิารณาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 

 (1)   พิจารณาเลือกซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงอยา่งไร 

การเลือกซ้ือหรือเปล่ียนมอเตอร์ใหม่ใหเ้ป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ควรพิจารณาเม่ือเคร่ืองท่ีใชอ้ยู่เดิม

ชาํรุด ซ่ึงพิจารณาไดด้งัน้ี 

• หากมอเตอร์ท่ีมีอาการเสีย มีขนาดตํ่ากวา่ 10 kW ใหเ้ปล่ียนไดเ้ลย 

• หากมอเตอร์ท่ีมีอาการเสีย มีขนาดมากกวา่ 10 kW  สามารถไปพนัขดลวดไดใ้หม่5ประมาณ   1-2 คร้ัง  5

เพราะหากเกินกวา่น้ีราคาค่าซ่อมจะสูงกวา่การซ้ือเคร่ืองใหม่ 

• ใหเ้ลือกเปล่ียนจากมอเตอร์ท่ีมีขนาดเลก็และมีชัว่โมงการทาํงานสูง 

• มอเตอร์ท่ีมีอายกุารใชง้านเกินกวา่ 15 ปี ใหเ้ปล่ียนไดท้นัที 

  

 (2)  เม่ือไรจึงจะใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

ควรพิจารณาการใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงในสถานการณ์ดงัต่อไปน้ี  

•   ควรซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสาํหรับโรงงานใหม่ 

- เม่ือมีการซ้ือมอเตอร์ใหม่มกัจะมีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน (ซ่ึงเรียกว่า Price Premium : ราคามอเตอร์

ประสิทธิภาพสูง - ราคามอเตอร์มาตรฐาน) ถึงแมว้่าจะมีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพ่ิมเติม แต่การใช้

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยงัคงเป็นท่ีน่าสนใจในการลงทุน 

• ควรซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการนาํมอเตอร์มาตรฐานมาพนัขดลวดใหม่ 
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- มอเตอร์ท่ีนาํมาพนัขดลวดใหม่ (ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่กว่า10 kW)ประสิทธิภาพจะ

ลดลงถึง 2%   

- ในกรณีน้ี ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนทั้งหมดจะเท่ากบัผลรวมของประสิทธิภาพท่ีลดลงเน่ืองจากการพนั

ขดลวดใหม่ (มากถึง 2%) กบัประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนจากประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐาน 

- สาํหรับกรณีน้ี ราคาท่ีสูงข้ึนคือราคาของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงลบดว้ยค่าพนัขดลวดใหม่ 

• ควรซ้ือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นมอเตอร์สาํรอง 

- เม่ือจาํเป็นตอ้งซ้ือมอเตอร์สําหรับเป็นมอเตอร์สาํรองเพ่ือใชแ้ทนมอเตอร์ท่ีไหมจ้ะเป็นโอกาสท่ี

เหมาะสมและเป็นการคุม้ค่าท่ีจะเปล่ียนมาใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์มาตรฐาน 

ในแต่ละกรณีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรมีการคาํนวณระยะคืนทุนเชิงเดียว เพ่ือช่วยในการตดัสินใจว่าสมควร

ติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงหรือไม่ 

2.12  การบํารุงรักษามอเตอร์ 

 การดูแลมอเตอร์ในขณะท่ีมอเตอร์ยงัอยูใ่นสภาพใชง้านไดจ้ะมี 2 แนวทาง ดงัน้ี 

 1)  Preventive Maintenance (PM) หรือการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั ลกัษณะน้ีจะมีการตั้งเวลาชัว่โมงการทาํงาน 

และแต่ละค่าของชัว่โมงจะมีลกัษณะการเขา้ทาํ PM เช่น ตารางขา้งล่างน้ี 

ตารางท่ี 2.4 เป็นการป้องกนัมอเตอร์จากการเกิดปัญหาไดใ้นระดับหน่ึงเท่านั้น แต่ก็ยงัมีผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน

โดยทัว่ไป เช่น 

 - แปรงถ่านอาจจะแตกหกัก่อน 2,000 ชัว่โมง ทาํใหเ้กิดการหยดุมอเตอร์ก่อน 2,000 ชัว่โมง โดยไม่ได้

วางแผนล่วงหนา้ 

 - แปรงถ่านยงัคงใชง้านไดดี้ และยงัมีความยาวท่ียงัใชง้านได ้แต่ตอ้งถกูเปล่ียนท้ิงท่ี 2,000 ชัว่โมง เม่ือ

ถึงกาํหนดเวลา 

 -       แบร่ิงอาจจะเสียหายก่อน 10,000 ชัว่โมง  

 

ตารางที่ 2.4 ตวัอย่างการตั้งช่ัวโมงทาํงานและลกัษณะการทํางาน PM 

ชัว่โมงการทาํงาน  ลกัษณะการทาํงาน PM 

-  ทุก  1,000  - อดัจารบี 40 gm 

-  ทุก  2,000  - เปล่ียนแปรงถ่าน 

-  ทุก  10,000  - เปล่ียน Bearing 

-  ทุก  20,000  - ถอด ลา้งทาํความสะอาดและอาบวานิช

ใหม่ 
 

 จะเห็นไดว้า่ลกัษณะการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัไวก่้อนยงัมีผลเสียเด่นชดั 2 ประการ คือ 

 - เวลาหยุดมอเตอร์ (Shutdown) โดยไม่จาํเป็นหรือไม่ไดว้างแผนไวก่้อน ในกรณีท่ีเวลาการทาํ PM ยงัมา

ไม่ถึง 

 - เสียอะไหล่ (Spare parts) โดยไม่จาํเป็นในกรณีท่ีเวลาการทาํ PM มาถึง 
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  2) Predictive maintenance หรือการบาํรุงรักษาเชิงพยากรณ์ ซ่ึงจะทาํโดยการตั้ งชั่วโมงการทาํงาน          

เพ่ือเขา้ตรวจเช็ค และจากผลการตรวจเช็คน้ีจะนาํไปวิเคราะห์ดูแนวโน้มของปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือหาทาง

ป้องกนัความเสียหาย หรือเวลาหยดุของมอเตอร์ สรุปคือมี 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 กาํหนดชัว่โมงทาํงานเขา้ตรวจเช็ค เช่น 
 

ชัว่โมงการทาํงาน  ลกัษณะเขา้ตรวจเช็ค 

500  - อุณหภูมิแบร่ิง และ Frame มอเตอร์ 

100  - ความสัน่สะเทือน (Vibration) 
 

ขั้นตอนที่ 2 นาํขอ้มลูจากขั้นตอนท่ี 1 มาเกบ็ขอ้มูล และวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบแนวโนม้ และเทียบกบัค่า

มาตรฐาน เช่น 
 

หวัขอ้วิเคราะห์ 
ชัว่โมงการทาํงาน 

500 1,000 1,500 2,000 

- อุณหภูมิแบร่ิงของมอเตอร์ A ดา้น Drive 60 65 68 71 

- อุณหภูมิแบร่ิงของมอเตอร์ B 60 61 60 60 
    

 จะเห็นวา่แนวโนม้ของอุณหภูมิแบร่ิงดา้น Drive ของมอเตอร์ A จะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ในขณะท่ีอุณหภูมิแบร่ิง

ดา้น Drive ของมอเตอร์ B ยงัคงท่ีอยู่ นัน่คือ ควรจะมีการหาสาเหตุการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิของมอเตอร์ A ว่า

เน่ืองมาจากอะไร แลว้วางแผนหยุดและทาํการแกไ้ข ซ่ึงในลกัษณะการหยุดน้ี จะเกิดก่อนท่ีมอเตอร์จะเกิดความ

เสียหายมาก และเป็นลกัษณะท่ีมีการวางแผนไวก่้อน นัน่คือจะเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

 ควรมีการตรวจเช็คมอเตอร์อย่างสมํ่าเสมอพร้อมกบัการทาํ PM พ้ืนฐาน (เช่น การอดัจารบี)  ซ่ึงเรียก

ลกัษณะดงักล่าวน้ีรวมๆ ว่า Predictive maintenance ลกัษณะการ PM แบบ Predictive น้ีช่วยใหท้ราบประวติัของ

มอเตอร์ แนวโนม้ของปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน และการวางแผนแกไ้ขระยะยาว รวมทั้งการประหยดัดา้นทุนของอะไหล่ 

และหยดุมอเตอร์โดยไม่จาํเป็น 

 ขั้นตอนการบํารุงรักษา 

1) ทาํ Check list ของจุดท่ีควรทาํการเช็คและกาํหนดชัว่โมงการเขา้ตรวจเช็ค 

2) เขา้ตรวจเช็คตามชัว่โมงท่ีกาํหนด 

3) วิเคราะห์ดูแนวโนม้ของขอ้มลู 

4) ทาํการแกไ้ขมอเตอร์ท่ีมีแนวโนม้ทาํงานบางอยา่งไม่ได ้เช่น อุณหภูมิสูงข้ึน แลว้ทาํการตรวจเช็คอีกคร้ัง 

1. ขณะมอเตอร์ยงัใชง้านอยู ่

- ควรเติมจารบีกรณีครบรอบหรือแบร่ิงมีเสียงดงั 

   - ตรวจดูการระบายความร้อน มีอะไรขวางทางลมหรือการระบายอากาศหรือไม่ 

2. ข   ณะมอเตอร์หยดุน่ิง 

- กรณีไม่มีความเสียหายใหท้าํการขนัจุดต่อของไฟฟ้า และสภาพทัว่ไปของเคร่ืองจกัร 

- กรณีเสียหายตอ้งถอดมอเตอร์มาทาํการเปิดตรวจเช็คจุดต่าง ๆ 
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  3. การพิจารณาดูค่าจากการตรวจเช็คต่างๆ บางคร้ังสามารถเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เช่น   ค่า

ความสัน่สะเทือน (Vibration) ถา้หากมีค่าสูงกวา่มาตรฐานอาจจะตอ้งมีการหยุดเคร่ืองจกัร เพ่ือตรวจเช็คละเอียดอีก

คร้ังวา่มีสาเหตุมาจากอะไร โดยสาเหตุของความสัน่สะเทือนอาจจะเน่ืองมาจาก 

   - การตั้งศูนย ์(Alignment) ไม่ดี 

   - โรเตอร์ของมอเตอร์เกิดไม่สมดุล (Unbalance) 

   - เฟรมของมอเตอร์บิดเสียรูป 

    - แท่งโรเตอร์บาร์ (กรณีมอเตอร์กระรอก) เกิดการแตกหกั 

   - ขามอเตอร์ไม่ไดร้ะดบั (Soft foot) 

  4. ในกรณีท่ีมอเตอร์สกปรกมาก และตอ้งการลา้งส่ิงสกปรกออก ควรจะทาํการถอด แยกช้ินส่วน

มอเตอร์ก่อน แลว้แยกลา้งเป็นช้ินส่วน เช่น Stator, Rotor อ่ืนๆ โดยการลา้ง อาจจะใชน้ํ้ าสะอาด สารละลายซ่ึงไม่กดั

กร่อนจาํพวก Solvent ต่างๆ แลว้นาํช้ินส่วนเหล่านั้นมาอบใหแ้หง้สนิทก่อนจะทาํการประกอบใหม่ 

หมายเหตุ  หลงัจากอบแหง้แลว้อาจนาํ Stator หรือ Rotor ท่ีมีขดลวดมาทาํการจุ่มวานิช เพ่ือปิดจุดแตก (Crack) ของ

ฉนวน   ซ่ึงเป็นการยืดอายขุองฉนวน 

 

2.13  สรุปแนวทางการอนุรักษ์พลงังานมอเตอร์ไฟฟ้า 

 มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้ามาก  การใชม้อเตอร์ให้ประหยดัพลงังานไฟฟ้ามีขอ้ปฏิบติั 

ดงัน้ี 

• เลือกขนาดของมอเตอร์ใหเ้หมาะสมกบังานนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้ค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าบริเวณนั้นมี

ค่าตํ่า ขนาดของมอเตอร์ตอ้งเหมาะกบัภาระจึงจะทาํใหก้ารสูญเสียท่ีเกิดข้ึน โดยไม่จาํเป็นนั้นลดนอ้ยลง 

• เลือกประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้เหมาะสมกบัสภาวะการดาํเนินงานซ่ึงควรอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์

การลงทุนโดยพิจารณาถึงราคาซ้ือ ชัว่โมงการทาํงาน ประสิทธิภาพของมอเตอร์และค่าไฟฟ้า 

• ปิดมอเตอร์ทุกคร้ังเม่ือไม่มีการใช ้ เน่ืองจากการเดินเคร่ืองท้ิงไวโ้ดยไม่มีภาระงานจะใชพ้ลงังานประมาณ 10-

20%  ของพลงังานท่ีใชข้ณะท่ีมอเตอร์ทาํงานท่ีภาระเตม็กาํลงั 

• ควรมีการตรวจสอบการใชง้านมอเตอร์เพ่ือพิจารณาใชต้วัควบคุมความเร็วของมอเตอร์  

• ควรมีการตรวจสอบดูวา่มีอุณหภูมิท่ีสูงผิดปกติของทั้งมอเตอร์และระบบจ่ายไฟฟ้าหรือไม่  เน่ืองจากความร้อน

ท่ีเกิดข้ึน จะแสดงถึงการสูญเสียกาํลงัของมอเตอร์และทาํใหป้ระสิทธิภาพลดลง 

• ควรใชก้ารขบัเคล่ือนโดยตรงเม่ือมีโอกาส เน่ืองจากการขบัเคล่ือนทางออ้ม (เช่น ขบัเคล่ือนดว้ยสายพาน) จะ

เกิดการสูญเสียพลงังานเป็นจาํนวนมาก 

• ถา้แรงดนัไฟฟ้าของมอเตอร์ 3 เฟสไม่สมดุลย ์อาจมีการสูญเสียพลงังานจาํนวนมากได ้จึงควรมีการตรวจสอบ

ความสมดุลยข์องแรงดนัไฟฟ้าเป็นประจาํ 

• เลือกใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์แบบมาตรฐานเม่ือเปล่ียนมอเตอร์ใหม่ 

• หลีกเล่ียงการเร่ิมเดินเคร่ืองและกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการ

กาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 
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• ปรับปรุงและบาํรุงรักษาระบบทางกลของมอเตอร์อยูเ่สมอ เช่น ตรวจสอบความตึงของสายพาน อดัจาระบีและ

หยอดนํ้ามนัหล่อล่ืนตามกาํหนด เพ่ือลดกาํลงัสูญเสียเน่ืองจากแรงเสียดทานหรือความฝืด 

• ควรติดตั้งมอเตอร์ในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทไดดี้ เพราะการใชง้านมอเตอร์ในท่ีๆ มีอุณหภูมิสูง จะทาํใหก้าํลงั

สูญเสียของมอเตอร์เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากความร้อนของขดลวดมีค่าเพ่ิมข้ึน  

• ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหม้อเตอร์ ถา้หากแรงดนัไฟฟ้าสูงเกินกว่าพิกดัท่ีบอกไวบ้นป้ายเคร่ือง จะทาํให้

เกิดกาํลงัสูญเสียในแกนเหลก็มากข้ึนกว่าพิกดั ทาํใหส้มรรถนะการทาํงานของมอเตอร์เปล่ียนไปและมีผลต่อ

อายกุารใชง้านมอเตอร์ 

• การใชง้านมอเตอร์อยา่งถกูตอ้ง  จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลงทาํใหต้น้ทุนลดลง ช่วยเพ่ิมศกัยภาพ การแข่งขนัทาง

การตลาดได ้ ทาํให้เกิดความมัน่คงแก่อุตสาหกรรมมากข้ึน และส่ิงสาํคญันอกเหนือจากน้ีก็คือ  เป็นการช่วย

ประหยดัพลงังานโดยรวมของประเทศไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

2.14  กจิกรรม 

1. จงอธิบายหลกัการทาํงานเบ้ืองตน้ ของมอเตอร์ไฟฟ้ามาพอสงัเขป 

2. อธิบายความสมัพนัธ์ของประสิทธิภาพจากการใชง้านมอเตอร์กบัค่าความสูญเสียในมอเตอร์มาพอสงัเขป 

3. อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากการนาํมอเตอร์ไปพนัขดลวดใหม่ 

4. จงบอกแนวทางการอนุรักษพ์ลงังานมอเตอร์ไฟฟ้า อยา่งนอ้ย 5 แนวทาง 

5. จงอธิบายความแตกต่างของมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐานกบัมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

6. จงบอกขอ้พิจารณาท่ีจะนาํมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใชง้าน อยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 
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ภาคผนวก 

 

ตารางที่ 2.5 การตรวจวดัการใช้พลงังานของมอเตอร์ 

 

เคร่ืองจกัร 
ชนิดมอเตอร์ 

(AC/DC) 

ชัว่โมง 

ใชง้าน 

ต่อวนั 

พิกดัมอเตอร์ (ค่าจากเนมเพนท) 

ขนาด 

มอเตอร์  

(kW) 

แรงดนัไฟฟ้า 

(V) 

กระแสไฟฟ้า 

(A) 

ค่าตวั 

ประกอบกาํลงั 

 (PF) 

       

       

       

       

       

 

เคร่ืองจกัร 

ผลจากการตรวจวดั 

สมรรถนะ 

 (%) 
แรงดนัไฟฟ้า 

(V) 

กระแสไฟฟ้า (A) 

กาํลงัไฟฟ้า  

(kW) 

ค่าตวั 

ประกอบกาํลงั

(PF) 
 

 

  

 

 

 

        

        

        

        

 

เคร่ืองจกัร 
การปรับปรุงแกไ้ข 

วิธีปรับปรุง 
กาํลงัไฟฟ้าหลงั

ปรับปรุง ไม่รับปรุง ปรับปรุง 
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ค่าตวัประกอบกาํลงั       =      
I   V 3

P

××
 

 

สมรรถนะการใชง้าน     =      100  ×
ที�เนมเพรทกําลังไฟฟ้า

ที�วัดได้กําลังไฟฟ้า
 

 

ตารางที่ 2.6 การบันทึกข้อมูลการใช้งานป๊ัมนํ้า 

 

หมาย 

เลข 

ตาํแหน่

งติดตั้ง 
ขนาด

มอเตอร์ 

(kW) 

กระแสไฟฟ้า 

(A) 

แรงดนัไฟ

ฟ้า 

(V) 

ความดนั 

(Psig) การทาํงาน 
หมาย

เหตุ 
เฟ

ส 

R 

เฟส 

S 

เฟส 

T 

หนา้ 

ป๊ัม 

หลงั

ป๊ัม 

เร่ิม 
หยุ

ด 
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ตารางที่ 2.7  การบํารุงรักษาป๊ัมนํา้ประเภทแรงเหวีย่งชนิดเพลานอนในแนวราบ 

 

การบาํรุงรักษาป๊ัมนํ้า               ประจาํวนั         6 เดือน       1 ปี 

 

วนัท่ี……….เดือน………………….ปี............................... 

 

ยี่หอ้เคร่ืองป๊ัมนํ้า ............................... รุ่น..................หมายเลขเคร่ือง............................................................ 

 

ช่ือผูท้าํการบาํรุงรักษา..............................................ช่ือหวัหนา้ผูค้วบคุม............................................... 

 

การซ่อมบาํรุงรักษา 

ผลการซ่อมบาํรุงรักษาและ

แกไ้ข 
หมายเหตุ 

ใชง้านไดต้ามปกติ 

ปรับปรุง

/สาเหตุ 

         ตรวจสอบทุกวนั 

1.   อุณหภูมิของร่องล่ืน       

2.   ความดนัทางท่อดูดและท่อจ่าย       

3.   การร่ัวจากกนัร่ัว       

4.   การหล่อล่ืนกนัร่ัว       

2.   ภาระ (Load) ของเคร่ืองป๊ัมนํ้า       

6.   ระดบัเสียงและการสัน่สะเทือน       

7.   ระดบันํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีมาหล่อเล้ียงร่องล่ืน       

         ตรวจสอบทุก  6 เดอืน 

1.  การไดศู้นยร์ะหวา่งป๊ัมนํ้ากบัตน้กาํลงั       

2.  การเติมนํ้ามนัหรือไขใหก้บัร่องล่ืน       

         ตรวจสอบทุก  1 ปี 

1.  การร่ัวตามเพลาและการซ่อมบาํรุงกนัร่ัว       

2.  การสึกของปลอกเพลา       

3.  ช่องวา่งระหวา่งใบพดัและแหวนกนัสึก       

4.  ทดสอบและปรับแกเ้กจวดัต่างๆ ท่ีใชว้ดันํ้าและ

กระแสไฟฟ้า       

2.  เปล่ียนนํ้ามนัหล่อล่ืนและไขท่ีรองล่ืน       
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ตารางที่ 2.8   ตวัอย่างราคากลางมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

 ขนาด ราคา (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ราคา (บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %) 

 มอเตอร์ Price (Baht) @ 38 B/$ Price (Baht) @ 38 B/$ 

 Motor 2 โพล 4 โพล 6 โพล 2 โพล 4 โพล 6 โพล 

 kW 2 poles 4 poles 6 poles 2 poles 4 poles 6 poles 

 0.75 - - 9,000 - - 9,630 

 1.1 7,800 7,800 12,000 8,346 8,346 12,840 

 1.5 8,900 8,900 14,000 9,523 9,523 14,980 

 2.2 11,700 10,500 16,900 12,519 11,235 18,083 

 3.7 13,700 13,500 20,000 14,659 14,445 21,400 

 2.5 19,600 17,800 29,500 20,972 19,046 31,565 

 7.5 22,500 20,000 37,900 24,075 21,400 40,553 

 11 32,500 29,600 40,500 34,775 31,672 43,335 

 15 35,000 34,800 46,600 37,450 37,236 49,862 

 18.5 43,000 42,900 60,000 46,010 45,903 64,200 

 22 46,500 47,500 65,700 49,755 50,825 70,299 

 30 65,000 61,800 81,500 69,550 66,126 87,205 

 37 71,500 62,900 89,000 76,505 67,303 95,230 

 45 82,900 74,000 144,500 88,703 79,180 154,615 

 55 94,500 82,700 157,000 101,115 88,489 167,990 

 75 142,700 153,600 206,000 152,689 164,352 220,420 

 90 156,700 168,000 249,000 167,669 179,760 266,430 

 110 200,000 199,000 281,000 214,000 212,930 300,670 

        

 

 

 

  2-32 



 
 
ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  

บทที ่3 

การตรวจวดัและวเิคราะห์การใช้พลงังานไฟฟ้า 

(Electrical energy audit) 

 

ความสําคัญของเนือ้หาวชิา (Overview) 

  การตรวจวดัและวิเคราะห์การใช้พลงังานไฟฟ้า มีความสําคญัค่อนข้างมาก ซ่ึงจะช่วยให้โรงงาน

อุตสาหกรรมและอาคาร ทราบถึงการใช้พลงังานและประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน โดยขั้นตอนและวิธีการ

ตรวจวดัการใชพ้ลงังานตอ้งเป็นไปตามกฎกระทรวง เพ่ือไดข้อ้มูลอย่างถูกตอ้ง  และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การตรวจวดัมาวิเคราะห์ ซ่ึงขั้นตอนและวิธีการตรวจวดันั้นตอ้งเร่ิมจากการรู้จกัเคร่ืองมือวดัและวิธีการใชง้าน

เคร่ืองมือวดั  รวมไปถึงวิธีหรือ ขั้นตอนในการวดัและการอ่านค่าท่ีถูกตอ้ง แลว้นาํค่าท่ีได้มารวบรวมและ

วิเคราะห์ผล   แลว้จึงกาํหนดมาตรการการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเหมาะสม จึงจดัทาํรายงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

วตัถุประสงค์ (Objective) 

1. อธิบายวิธีการและขั้นตอนการตรวจวดัวิเคราะห์การใชพ้ลงังานตามกฎกระทรวง 

2. อธิบายวิธีการใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 

3. อธิบายการวดัทางไฟฟ้าได ้

4. อธิบายวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5. อธิบายการวิเคราะห์ขอ้มลู 

6. อธิบายการกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

7. อธิบายวิธีการจดัทาํรายงาน 

 

บทนํา (Introduction) 

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการแนะนาํใหรู้้จกัเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ขั้นตอนและวิธีการวดัท่ี ถกูตอ้งรวมถึงการ

วดัระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ดว้ย  เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวดัท่ีจะนาํวิเคราะห์ หามาตรการการอนุรักษพ์ลงังานท่ี

เหมาะสมต่อไป และวิธีการเขียนรายงานการตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานใหถ้กูตอ้งตามกฎกระทรวง 
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3.1 วธีิและขั้นตอนการตรวจวัดและวเิคราะห์การใช้พลงังานไฟฟ้าตามกฎกระทรวง (Procedure of electrical 

energy audit according to Ministerial order) 

กฎกระทรวงท่ีเก่ียวกบัวิธีและขั้นตอนการตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า มีดงัน้ี    

1)  ดาํเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานเบ้ืองตน้ และจดัทาํรายงานส่งใหก้บั พพ. ทุก 3 ปี   

นับแต่วนัท่ีกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับในกรณีท่ีเป็นอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมก่อนวนัท่ีพระราช

กฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมมีผลใช้บงัคบัให้ดาํเนินการและ  จดัส่งรายงานคร้ังแรก 

ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงมีผลใชบ้งัคบั 

2)  ดาํเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานโดยละเอียด และจดัทาํรายงาน ส่งใหก้บั พพ. ทุก 

3 ปี โดยคร้ังแรกให้ดาํเนินการและจดัส่งภายใน 6 เดือน หลงัจากการจดัส่งรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์

การใชพ้ลงังานเบ้ืองตน้ 

3)  กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานและจดัทาํรายงาน ส่งใหก้บั พพ. ทุก 3 ปี โดยคร้ังแรกให้

จดัส่งภายใน 6 เดือนหลงัจากการจดัส่งรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานโดยละเอียด 

ผลที่ได้จากการตรวจสอบและวเิคราะห์การใช้พลงังาน เบือ้งต้น 

 ทาํใหท้ราบถึงปริมาณการใชพ้ลงังานและบริเวณ 

 หรืออุปกรณ์ท่ีมีการสูญเสียพลงังาน 

 กาํหนดหลกัเกณฑส์าํหรับการวางแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

 ทาํใหเ้ห็นโครงการท่ีมีความคุม้ค่าในการลงทุน 

 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใชง้าน 

 ทาํใหท้ราบศกัยภาพการประหยดัพลงังานโดยประมาณ 

 พร้อมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ 

 ทาํใหเ้ห็นความตอ้งการการฝึกอบรมสาํหรับเจา้หนา้ท่ีดา้นการจดัการดา้นพลงังาน 

 ใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการจดัทาํงบประมาณเบ้ืองตน้ 

 ทาํใหเ้ห็นส่ิงท่ีขาดไปในระบบการตรวจวดัการใชพ้ลงังาน 

 ทาํใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการเปล่ียนไปใชเ้ช้ือเพลิงหรือ พลงังานชนิดอ่ืนๆ 

 ทาํใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการบริหารการอนุรักษพ์ลงังาน 

 ทาํใหท้ราบถึงการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลผลิต 

 

3.2  เคร่ืองมอืวดัการใช้พลงังานตามกฎกระทรวง 

การพฒันาทางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ทาํใหเ้คร่ืองมือวดัและเคร่ืองมือ ควบคุมการใชพ้ลงังาน 

ใชไ้ดง่้าย เช่ือถือได ้และมีความเท่ียงตรง ตวัอย่างเช่น การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนในก๊าซจากการเผาไหม ้

สามารถวดัได้จากการใช้เคร่ืองมือชนิดท่ีใช้สารเคมีดูดซึม หรืออาจจะใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีเป็นแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เคร่ืองมือแบบอิเลก็ทรอนิกส์มกัมีราคาแพงกว่าแบบใชส้ารเคมี แต่เคร่ืองมือแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ใช้ง่าย และค่าท่ีวดัไดถู้กตอ้งมากกว่า ดงันั้นการเลือกเคร่ืองมือวดัควรเลือกให้เหมาะสมกับ

ค่าใชจ่้าย ต่อไปน้ีเป็นการอธิบายถึงเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการตรวจสอบการใชพ้ลงังาน  
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
 เทอร์โมมเิตอร์ (Thermometer) 

 เทอร์โมมิเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัอุณหภูมิ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นสําหรับทุก ๆ ระดบัของการ

ตรวจสอบการใชพ้ลงังาน ในขณะเดียวกนัประเภทของเทอร์โมมิเตอร์กมี็หลายชนิด เหมาะกบังานต่าง ๆ กนั  

 

                                                     

 
 

รูปที่ 3.1   เทอร์โมมเิตอร์ (Thermometer) ประเภทต่าง ๆ กนั 

 

 เคร่ืองวดัอุณหภูมผิวิ(Surface Pyrometer) 

 เคร่ืองวดัอุณหภูมิผิว หรือ Surface Pyrometer น้ีเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีมีหวัวดัท่ีสามารถแนบสนิทกบัพ้ืนผิว

ได ้เพ่ือใชใ้นการวดัหาค่าความร้อนสูญเสียจากผนงัได ้และใชท้ดสอบการทาํงานของสตีมแทรป  อาจจะแบ่ง

ออกได ้2 ประเภท คือ ใชส้าํหรับวดัค่าอุณหภูมิตํ่า (ไดถึ้ง 250°F) และสาํหรับอุณหภูมิสูง (ไดถึ้ง 600-700°F) 

 

 
 

รูปที่ 3.2   เคร่ืองวดัอุณหภูมผิวิ (Surface Pyrometer) และหัววดัประเภทต่าง ๆ กนั 

 

 เคร่ืองวดัความช้ืน (Psychrometer)  

 Psychrometer หรือเคร่ืองวดัความช้ืน เป็นเคร่ืองมือใช้วดัความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศโดยอาศยั

หลกัการความสมัพนัธ์ของอุณหภูมิกระเปาะแหง้กบักระเปาะเปียก   

 ความช้ืนสัมพทัธ์น้ีเป็นตวัหลกัสาํคญัในระบบ HVAC เคร่ืองมือน้ีสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองบนัทึกเพ่ือ

บนัทึกค่าต่อเน่ืองหรือในช่วงเวลาได ้ส่วนความช้ืนท่ีมีอุณหภูมิมากกวา่ 200°F ตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดัชนิดพิเศษ 
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รูปที่ 3.3    เคร่ืองวดัความช้ืน (Psycrometer) ประเภทต่าง ๆ กนั 

 

 เคร่ืองวดักระแส (Ammeter) 

 เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้วดักระแสไฟฟ้าในตัวนําไฟฟ้า กระแสอาจจะเป็นกระแสตรงหรือกระแสสลับ 

เคร่ืองวดักระแสท่ีใชก้บังานตรวจสอบการใช้พลงังานควรจะเป็นแบบเคล่ือนยา้ยไดแ้ละ ออกแบบมาเพ่ือให้

ใชไ้ดง่้ายและถอดง่ายโดยวดัแบบเฟสเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4  เคร่ืองวดักระแส (Ammeter) 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า (Voltmeter) 

เคร่ืองวดัชนิดน้ี เป็นเคร่ืองมือวดัความต่างศกัยข์องไฟฟ้าระหวา่งจุด 2 จุดในวงจรไฟฟ้า ความต่างศกัยน้ี์ใช้

หน่วยเป็นโวลต ์(V) แรงดนัไฟฟ้าเป็นค่าหน่ึงท่ีตอ้งวดัในการคาํนวณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  

 

  
 

รูปที่  3.5   เคร่ืองวดัแรงดันไฟฟ้า (Voltmeter) 

 

 เคร่ืองวดักาํลงัไฟฟ้า  (Wattmeter)  

เคร่ืองวดักาํลงัไฟฟ้าชนิดเคล่ือนยา้ยไดเ้ป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีน่าสนใจและสําคญัมาก เพราะเป็น

เคร่ืองมือท่ีวดัค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าไดโ้ดยตรง ส่วนวิธีอ่ืนตอ้งมีการวดัค่ากระแสแรงเคล่ือนและนาํมา

คาํนวณ ในกรณีท่ีเป็นกระแสสลบั 3 เฟส  การวดัวิธีน้ีทาํใหก้ารคาํนวณการใชไ้ฟฟ้าง่ายข้ึน  

 

 
รูปที่ 3.6   เคร่ืองวดักาํลงัไฟฟ้า  (Wattmeter) 

 

 เคร่ืองวดัตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (Power Factor Meter) 

เคร่ืองวดัตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าแบบเคล่ือนยา้ยได ้ชนิด 3 เฟส  การวดัจะใช ้Probe ของเคร่ืองวดัหนีบ

กบัขั้วตวันาํไฟฟ้าหรือขั้วของอุปกรณ์ท่ีตอ้งการวดัค่า โดยแยกแต่ละเฟส  และใช ้ Snap-on Jaw คลอ้งกบัตวันาํ

ไฟฟ้าแต่ละเฟส การต่อลกัษณะน้ีเช่นเดียวกบัวตัตมิ์เตอร์ วิธีน้ีกส็ามารถอ่านค่าเป็นตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าไดเ้ลย 

 

 
   

รูปที่  3.7   เคร่ืองวดัตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า  (Power Factor Meter) 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
 เคร่ืองมอืทดสอบการเผาไหม้ (Combustion Tester) 

เคร่ืองมือทดสอบการเผาไหม ้ประกอบดว้ย การหาค่าความเขม้ขน้ของก๊าซจากการเผาไหมท่ี้ปล่องก๊าซ 

โดยปกติแลว้จะพิจารณาเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และ

ออกซิเจน (O2) ใชใ้นการทดสอบหาอากาศส่วนเกินท่ีใชใ้นการเผาไหม ้ 

 

 
 

รูปที่  3.8   เคร่ืองมอืทดสอบการเผาไหม้ (Combustion Tester) 

 

 เคร่ืองมอืวดัความดนัก๊าซ (Draft Gauge)  

เคร่ืองมือวดัชนิดน้ีเป็นการวดัความดนัของก๊าซในเตา หน่วยท่ีใชอ้าจจะเป็นความดนัหรือความสูงของ

นํ้า การตั้ง Draft ใหเ้หมาะสมทาํใหห้วัเผาทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดของ Draft แสดงถึงอตัราการ

ร่ัวไหลของก๊าซจากการเผาไหมท่ี้ออกจากเตา และเป็นการควบคุมปริมาณการไหลของอากาศท่ีใชใ้นการเผาไหม้

อีกดว้ย 

 

            

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.9  เคร่ืองมอืวดัความดนัก๊าซ (Draft Gauge) 

 

 เคร่ืองมอืวดัระดบัแสงสว่าง (Lux Meter) 

เคร่ืองมือวดัระดบัแสงสว่างเป็นเคร่ืองมือวดัการส่องสว่างของแสงมีหน่วยเป็นแรงเทียนหรือลกัซ์ การ

วดัอาศยัเซลลท่ี์ไวต่อแสง ปกติแลว้เคร่ืองมือแบบน้ีจะเคล่ือนยา้ยหรือพกติดตวัได ้เหมาะกบัการใชว้ดัความสว่าง

ไดต้ามจุดต่าง ๆ  

ระดบัของแสงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบการใชพ้ลงังาน จะอยู่ในช่วงท่ีตํ่ากว่า 1,000 แรงเทียน ซ่ึงใน

ระดบัน้ีเคร่ืองมือมีขายทัว่ไป  
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รูปที่ 3.10    เคร่ืองมอืวดัระดบัแสงสว่าง (Lux Meter) 

 

 เคร่ืองมอืทดสอบควนั (Smoke Tester)  

เคร่ืองมือทดสอบควนัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความหนาแน่นของควนัในก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหมข้อง

เช้ือเพลิง เคร่ืองมือทดสอบควนัประกอบดว้ย Pump ในการวดัแต่ละคร้ังจะนาํควนัจากปล่องไอเสียจาํนวนหน่ึง

มาผ่านกระดาษกรอง  สีของควนัท่ีปรากฏข้ึนบนกระดาษกรอง  นาํไปเทียบกบัสีมาตรฐานจะไดค่้าความ

หนาแน่นของควนัในปล่อง 

หากการทดสอบแสดงวา่ควนัดาํเกินกวา่สีมาตรฐานท่ีกาํหนดไวม้ากเกินไปควรจะไดห้าสาเหตุวา่เกิดมา

จากอะไรและหาทางแกไ้ขต่อไป  

 

 
 

รูปที่  3.11   เคร่ืองมอืทดสอบควนั (Smoke Tester) 

 

 เคร่ืองมอืวดัความเร็วอากาศ (Air Velocity Meter)  

เคร่ืองมือชนิดน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีอาศยัหลกัการการหมุนของใบพดัหมุน ใชก้นัในงานสนามและเป็นชนิด

เคล่ือนยา้ยได ้ มีช่วงการวดักวา้ง ใหก้ารวดัค่าไดท้นัที ใชไ้ดท้ั้งวดัความเร็วอากาศ แวดลอ้มและอากาศท่ีมีการ

ควบคุมอุณหภูมิ สามารถวดัไดถึ้ง 10,000 ฟุต/นาที 

Hot Wire Anemometer เป็นเคร่ืองมือวดัความเร็วอากาศแบบหน่ึงท่ีใชก้นัมาก  การวดัอาศยัหลกัการ

ของความตา้นทานของขดลวดร้อนท่ีทาํใหเ้ยน็ดว้ยกระแสของอากาศ 
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รูปที่ 3.12   เคร่ืองมอืวดัความเร็วอากาศ (Air Velocity Meter) และ Hot Wire Anemometer 

 

3.2.1 การใช้มเิตอร์วดัไฟฟ้าที่ถูกต้อง 

1)  ตรวจสอบยา่นการตรวจวดั กระแส/แรงดนั ใหถู้กตอ้ง เช่น กรณีตอ้งการตรวจวดัค่ากระแสสลบั 43 

แอมป์ ก็ควรปรับตั้ งย่านการตรวจวดัให้อยู่ในช่วง 0-100 แอมป์ เพ่ือให้ได้ค่าท่ีถูกต้อง (โดยทัว่ไปสําหรับ

เคร่ืองมือวดัแบบอนาลอ็ก ควรปรับตั้งย่านการตรวจวดัใหค่้าท่ีตอ้งการวดัอยู่ในช่วง 40-60% ของค่าสูงสุดของ

ยา่นการตรวจวดั) 

2)  ตรวจสอบตวัแปรอ่ืน เช่น การเปล่ียนแปลงของภาระหรือความเร็วรอบจะมีผลต่อค่าท่ีไดจ้ากการ

ตรวจวดั นอกจากการเลือกย่านการตรวจวดัใหส้อดคลอ้งกบัค่าพิกดัท่ีตอ้งการตรวจวดัแลว้ ในระหว่างการวดั

จะตอ้งคาํนึงถึง การเปล่ียนแปลงของภาระของอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงจะทาํใหค่้าท่ีตอ้งการตรวจวดัแตกต่างไปจากค่า

พิกดั รวมถึงการเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนัของภาระของอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจทาํใหจ้าํเป็นตอ้งเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ี

มีคุณสมบติัในการบนัทึกค่าเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3)  ตรวจสอบวา่อุปกรณ์มีการบาํรุงรักษาอยา่งถกูตอ้งสมํ่าเสมอ 

 

ข้อแนะนําในการปฏิบัต ิ

มีขอ้แนะนาํหลายประการท่ีควรปฏิบติัเพ่ือใหไ้ดก้ารตรวจวดัท่ีถกูตอ้งและใชป้ระโยชนไ์ด ้

1)  สาํหรับมิเตอร์ท่ีตอ้งมีการอ่านตวัเลขอย่างสมํ่าเสมอและมีค่าหน่วยเพ่ิมข้ึนตามเวลา เช่น มิเตอร์วดั

การใชพ้ลงังานใหต้รวจสอบการอ่านค่าตวัเลขคร้ังสุดทา้ย เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ค่าตวัเลข คร้ังต่อไปมีค่ามากข้ึน 

2)  การอ่านค่ามิเตอร์ตอ้งทาํท่ีเวลาเดียวกนัทุกวนั (สปัดาห์) 

3)  ถา้เป็นไปไดต้อ้งแน่ใจวา่พนกังานแต่ละคนอ่านค่ามิเตอร์จากมิเตอร์จริงๆ 

4)  สาํหรับมิเตอร์ซ่ึงมีการตรวจวดัเฉพาะ  ควรวดัหลายๆ ค่าในช่วงเวลาสั้นๆ และเฉล่ียค่าท่ีอ่านได ้  

  5)  จะตอ้งทาํการตรวจวดัอย่างละเอียดสาํหรับอุปกรณ์ท่ีมีการใชก้าํลงัไฟฟ้าตั้งแต่ 20 กิโลวตัตข้ึ์นไป 

หรือใชพ้ลงัความร้อนเทียบเท่าเฉล่ียตั้งแต่ 175 กิโลวตัตข้ึ์นไป และใหใ้ชก้ารสังเกตจากภายนอกสาํหรับอุปกรณ์

ท่ีมีพิกดัการใชก้าํลงัไฟฟ้าหรือความร้อนท่ีนอ้ยกวา่น้ี  
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
3.2.2  การเลอืกเคร่ืองมอืวดัไฟฟ้าที่เหมาะสม  

เน่ืองจากเคร่ืองมือวดัไฟฟ้ามีหลายขนาดและมีวิธีใชท่ี้แตกต่างกนัและใชใ้นการตรวจวดัตวัแปรหลาย

ประเภท   ดงันั้นจึงเป็นการยากและมีค่าใช้จ่ายสูงท่ีจะเลือกเคร่ืองมือท่ีถูกตอ้ง อย่างไรก็ตาม มีกฎเบ้ืองต้น

สาํหรับการปฏิบติัเพ่ือใหไ้ดผ้ลการตรวจวดัท่ีถกูตอ้ง ดงัน้ี 

1) ควรติดตั้งมิเตอร์วดัพลงังานไฟฟ้าสาํหรับการตรวจวดัท่ีมีตาํแหน่งตายตวัและตอ้งการการวดัอย่าง

สมํ่าเสมอ 

2) เคร่ืองมือแบบคลอ้งวดัจะมีความเหมาะสมและมีความสะดวกสาํหรับการวดัท่ีมีความถ่ีไม่บ่อยนกั 

3) ควรใช้มิเตอร์ท่ีสามารถวดัค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าไดใ้นกรณีท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงค่าตัว

ประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

ในกรณีท่ีไม่สามารถซ้ือหรือไม่คุม้ค่าท่ีจะติดตั้งมิเตอร์ย่อย อาจใช้เคร่ืองวิเคราะห์กาํลงัไฟฟ้าเพียง

เคร่ืองเดียว ในการตรวจวดัการใช้พลงังานของอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือหาปริมาณพลงังานท่ีใชแ้ทนได ้โดยทาํการ

ตรวจวดัในช่วงก่อนท่ีจะหยดุการทาํงานของระบบต่าง ๆ ในแต่ละวนั  ซ่ึงจะทาํใหท้ราบกาํลงัไฟฟ้าของแต่ละ

อุปกรณ์ได ้ เม่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบนั้น ๆ เร่ิมทยอยหยดุการทาํงานลง 

โดยทัว่ไปมิเตอร์จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้ารจดัการดา้นพลงังานดีข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการประหยดั

พลงังานและคุม้ค่าในการลงทุนติดตั้ง  เคร่ืองเก็บบนัทึกขอ้มูล (Data Logger) จะวดัค่าของไฟฟ้า อุณหภูมิ ก๊าซ 

ไอนํ้า และอ่ืนๆ โดยอตัโนมติัและเกบ็บนัทึกไวส้าํหรับประมวลผล  เพ่ือใหท้ราบรายละเอียดของการใชง้านตาม

ช่วงเวลาต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.13  แสดงการใช้งานเคร่ืองเกบ็บันทึกข้อมูลทางไฟฟ้า (Data Logger) 

 

 

(ก) การตรวจวดัและบนัทึก

โหลด 1 เฟส (ข) การตรวจวดัและบนัทึก

โหลด 3 เฟส  3 สาย (ข) การตรวจวดัและบนัทึก

โหลด 3 เฟส  4 สาย 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
ในปัจจุบนัมีเคร่ืองเกบ็บนัทึกขอ้มลูอยู ่3 ประเภทคือ 

 เคร่ืองเกบ็บนัทึกขอ้มลูและวิเคราะห์ท่ีหนา้งาน 

 เคร่ืองเกบ็บนัทึกขอ้มลู ส่งขอ้มูลและวิเคราะห์ท่ีหนา้งาน 

 เคร่ืองเกบ็บนัทึกขอ้มลูท่ีส่งขอ้มลู เกบ็บนัทึกและวิเคราะห์ระยะไกล 

1)  เคร่ืองเกบ็บันทึกข้อมูลและวเิคราะห์ที่หน้างาน 

สาํหรับเคร่ืองประเภทน้ี ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานจะอ่านค่าจากมิเตอร์และป้อนขอ้มูลเขา้สู่

เคร่ืองเก็บข้อมูลแบบพกพา เคร่ืองมือน้ียงัสามารถสร้างรูปกราฟอย่างง่าย หรือส่งข้อมูลกลบัไปยงัหน่วย

ประมวลผลกลางได ้

ขอ้ดี  :  

 ราคาถกู 

 คงทน  

 ใชง้านง่าย 

ขอ้เสีย  :  

 ความถกูตอ้งแม่นยาํจะข้ึนอยูก่บัความละเอียดของผูใ้ช ้

 มีหน่วยความจาํท่ีค่อนขา้งจาํกดั 

 ไม่มีความยืดหยุ่น ใชไ้ดส้าํหรับการตรวจวดัเฉพาะประเภท 

 ความถ่ีในการอ่านค่าของมิเตอร์ไม่สมํ่าเสมอ 

 

2)  เคร่ืองเกบ็บันทึกข้อมูลที่ส่งข้อมูล เกบ็บันทึกและวเิคราะห์ระยะไกล 

สําหรับเคร่ืองมือประเภทน้ี  มิเตอร์และตัวตรวจวดัท่ีติดตั้ งในระยะไกลจะส่งข้อมูลมายงัหน่วย

ประเมินผลกลางโดยอตัโนมติัตามช่วงเวลา โดยจะสามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟฟิคได ้

ขอ้ดี  : 

 ขจดัความผิดพลาดในการเกบ็ขอ้มลูโดยใชค้น 

 สามารถตรวจติดตามการใชพ้ลงังานไดต้ลอดเวลา 

 ใหข้อ้มูลท่ีมีความชดัเจนท่ีสามารถนาํไปใชง้านไดท้นัที 

ขอ้เสีย  : 

 ราคาแพง 

 ติดตั้งยาก  

 อาจไม่มีความยืดหยุน่ในบางกรณี 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
   3.2.2.1 การใช้เคร่ืองเกบ็บันทึกข้อมูล 

เคร่ืองเกบ็บนัทึกขอ้มูลรุ่นใหม่ไดมี้การออกแบบใหส้ามารถใชง้านไดง่้ายและใหค่้าการตรวจวดัได้

หลากหลาย 

เคร่ืองเกบ็บนัทึกขอ้มลูแบบน้ีจะมี  การทาํงานคลา้ยกบัแอมป์มิเตอร์  แบบคลอ้งวดัผูใ้ชเ้ลือกค่าต่างๆ 

ท่ีจะวดั ได ้เช่น กิโลวตัตอ์งศาเซลเซียส 

 ใส่เวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของการ บนัทึก 

 เลือกความถ่ีของการเกบ็บนัทึก เช่น ทุกๆ 5 นาที ทุกๆ ชัว่โมง ฯลฯ 

 คลอ้งตวัอุปกรณ์ตรวจจบั(Sensor)เขา้กบัสายไฟ ท่อ ฯลฯ 

 กรณีท่ีใชง้านแบบส่งขอ้มลูจากระยะไกล ใหต่้อเคร่ืองเก็บบนัทึกขอ้มูลเขา้กบั 

คอมพิวเตอร์ก่อนการใชง้านควรตรวจสอบกบัคู่มือการใชง้านจากผูผ้ลิตทุกคร้ัง 

 

กรณีศึกษา : โรงงานกระดาษแห่งหน่ึงใชเ้วลา 10 นาทีในการผลิตกระดาษ 1 ตนั ขั้นตอนการทาํงานจะหยุดเม่ือ

ถงัป้อนวา่งเปล่า โดยจะเร่ิมทาํงานใหม่อีกคร้ังเม่ือมีสญัญาณสัง่ใหท้าํงาน  มีการใชเ้คร่ืองเกบ็บนัทึกขอ้มูลเพ่ือวดั

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซ่ึงไดผ้ลการใชไ้ฟฟ้าในช่วงท่ีมีการทาํงาน 110 กิโลวตัต์ และ

การใชไ้ฟฟ้าในระหวา่งเวลาท่ีไม่มีภาระ 55  กิโลวตัต ์

มีการปรับปรุงเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษโดยติดตั้งตวัซอฟทส์ตาร์ท (ราคา 200,000 บาท) และเคร่ืองจกัร

จะถูกปิดเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน  การดาํเนินการน้ีจะสามารถประหยดัได ้400,000 บาทต่อปี และมีระยะเวลาคืนทุน 6 

เดือน 

แผนภูมิการต่อเคร่ืองเก็บบนัทึกขอ้มูลแบบพ้ืนฐาน  การเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล/การส่งและวิเคราะห์

ขอ้มลู 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
แผนภูมิการต่อเคร่ืองเกบ็บนัทึกขอ้มลูแบบพ้ืนฐาน  การเกบ็และวิเคราะห์ขอ้มลู/การส่งและวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

 

การส่งขอ้มลูระยะไกล   การเกบ็และวิเคราะห์ขอ้มลู 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลงังาน 

เวลา 

ป้อนค่าด้วยคนหรือ 

ส่งข้อมูลอตัโนมัต ิ

เคร่ืองเกบ็บันทึกข้อมูล  # 1 

ที่เคร่ืองทํานํ้าเยน็ 

เคร่ืองเกบ็ข้อมูล 

 

หน่วยประมวลผลกลาง 

• อุณหภูมินํา้เยน็เข้า/ออกอแีวปโปเรเตอร์ 

• อตัราการไหลของนํ้าเยน็ 

• กโิลวตัต์ที่ใช้โดยเคร่ืองทํานํา้เยน็ 

เคร่ืองเกบ็บันทึกข้อมูล  # 2 

ที่โคมแสงสว่าง 

เคร่ืองเกบ็บันทึกข้อมูล  # 3 

ที่เคร่ืองปรับอากาศ 

• กโิลวตัต์ที่ใช้ 

• ช่วงเวลาเปิด/ปิด 

• อุณหภูมิของลมเย็นดา้นเขา้/ดา้นออก 

• อตัราการไหลของลมเยน็ 

• กโิลวตัต์ที่ป้อนเข้าคอมเพรสเซอร์ 

ป้อนค่าด้วยคนหรือ 

ส่งข้อมูลอตัโนมัต ิ

เคร่ืองเกบ็บันทึกข้อมูล  # 1 

ที่เคร่ืองทํานํ้าเยน็ 

เคร่ืองเกบ็ข้อมูล 

 

• อุณหภูมินํา้เยน็เข้า/ออกอแีวปโพเรเตอร์ 

• อตัราการไหลของนํ้าเยน็ 

• กโิลวตัต์ที่ใช้โดยเคร่ืองทํานํา้เยน็ 

เคร่ืองเกบ็บันทึกข้อมูล  # 2 

ที่โคมแสงสว่าง 

เคร่ืองเกบ็บันทึกข้อมูล  # 3 

ที่เคร่ืองปรับอากาศ 

• กิโลวตัตที์่ใช ้

• ช่วงเวลาเปิด/ปิด 

• อุณหภูมิของลมเยน็ด้านเข้า/ด้านออก 

• อตัราการไหลของลมเยน็ 

• กโิลวตัต์ที่ป้อนเข้าคอมเพรสเซอร์ 

พลังงาน 

เวลา 

ระบบเครือข่าย 

คอมพวิเตอร์ 
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3.3    พืน้ฐานการวดัทางไฟฟ้า เช่น การวดัแรงดนัไฟฟ้า  การวดักระแสไฟฟ้า การวดักาํลังไฟฟ้า การวดัพลงังาน

ไฟฟ้า  (Basic electric measurement i.e., voltage, Current, power, electricity)  

3.3.1 พืน้ฐานการวดัทางไฟฟ้า 

  3.3.1.1 การวดั 

    การอ่านค่าปริมาณท่ีวดัโดยตรงจากเคร่ืองวดั เรียกว่า การวดัโดยตรง การวดัปริมาณอ่ืนๆ ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ท่ีแน่นอนอย่างหน่ึงกบัปริมาณท่ีตอ้งการวดั และใชค่้าท่ีวดัไดน้ั้นมาคาํนวณหาปริมาณท่ีตอ้งการ

วดัทางออ้ม เช่น การแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพ่ือนาํมาคาํนวณค่าความตา้นทาน เรียกวา่ การวดัทางออ้ม 

    การวดัปริมาณทางไฟฟ้าส่วนมากจะใช้วิธีแปลงปริมาณท่ีต้องการวดัให้เป็นการกวาด ของเข็ม

หนา้ปัดเคร่ืองวดั วิธีน้ีเรียกว่า Deflection method กรณีท่ีตอ้งการวดัดว้ยความเท่ียงตรงสูง จะใชวิ้ธีการปรับ

ปริมาณท่ีตอ้งการวดัให้สมดุลกบัปริมาณมาตรฐาน แลว้หาค่าปริมาณท่ีตอ้งการวดัโดยดูจากขนาดของปริมาณ

มาตรฐาน เช่น Potentiometer หรือการวดับริดจ ์ เป็นตน้ วิธีน้ีเรียกว่า Zero method ในการวดัความถ่ีและ

อตัราขยาย จะใชวิ้ธีลบค่าค่าหน่ึงออกจากปริมาณท่ีตอ้งการวดั แลว้วดัค่าท่ีเหลืออยู่ เพ่ือนาํไปคาํนวณหาค่าท่ี

ตอ้งการวดัต่อไป วิธีน้ีเรียกวา่ Compensation method 

 กรณีของแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ากระแสสลบั จะมีวิธีพิจารณาค่าท่ีวดัไดแ้ตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 

 ค่า Effective: เป็นรากท่ีสองของค่าเฉล่ียต่อ 1 คาบของกาํลงัสองของค่าในขณะใดๆ 

 ค่าเฉล่ีย: เป็นค่าเฉล่ียต่อ 1/2 คาบของค่าในขณะใดๆ 

 ค่าเฉล่ียของกาํลงัสอง: เป็นค่าเฉล่ียต่อ 1 คาบของกาํลงัสองของค่าในขณะใดๆ 

 ค่า Peak-to-peak: เป็นผลต่างระหวา่งค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุดของค่าในขณะใดๆ 

 ค่า Effective มีความหมายคือ เทียบเท่ากบักระแสไฟฟ้าหรือแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงท่ีทาํให้มีความ

ส้ินเปลืองกาํลงัไฟฟ้าเท่ากนั เม่ือภาระไฟฟ้าตวัตา้นทาน 1 Ω ส่วนค่าเฉล่ียของกาํลงัสอง เป็นความ ส้ินเปลือง

กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียเม่ือใหก้ระแสไฟฟ้าหรือแรงดนัไฟฟ้าแก่ภาระไฟฟ้าตวัตา้นทาน 1 Ω   ตวัอย่างเช่น เม่ือแสดง

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียของกาํลงัสอง ค่า Effective และค่า Peak-to-peak ของกระแสไฟฟ้า  รูปคล่ืนซายน์ ท่ีมีค่า i = I 

sin ωt แลว้ 
 

 ค่าเฉล่ีย 
π

=



 ω

ω
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ค่า effective 2III msrms /==    
 

ค่า peak-to-peak I2I)(IiiI minmaxPP =−−=−=  
 

 ในกรณีของแรงดนัไฟฟ้ากเ็หมือนกนัทุกประการ โดยแทนค่าในขณะใดๆ i เป็น v และแทนค่าสูงสุด I 

ดว้ย V เท่านั้น 
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  3.3.1.2 หน่วยทางไฟฟ้าในทางปฏิบัต ิ

 กระแสไฟฟ้าเป็นหน่วยพ้ืนฐานตามระบบหน่วยวดันานาชาติ (หน่วย SI) และหน่วยทางไฟฟ้า

ในทางปฏิบติัอ่ืนๆ กเ็ป็นหน่วยผสมของหน่วย SI ซ่ึงมีนิยามดงัต่อไปน้ี 

 กระแสไฟฟ้า 1 A: เท่ากบักระแสไฟฟ้าท่ีเม่ือกระแสไฟฟ้าน้ีไหลผ่านลวดตวันาํตรง 2 เส้นท่ีมี

ความยาวเป็นอนนัต ์    มีหนา้ตดัเป็นรูปวงกลมท่ีมีขนาดเล็กเป็นอนนัต ์วางขนานกนัโดยมีระยะห่าง 1 m ใน

สูญญากาศแลว้ จะทาํใหมี้แรงกระทาํต่อลวดแต่ละเส้นเท่ากบั 2 × 10–7 N ต่อความยาวของลวดตวันาํ 1 m   กรณี

ท่ีเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลบั ค่า effective ของกระแสไฟฟ้านั้นตอ้งเท่ากบัค่าท่ีนิยามไวน้ี้กาํลงัไฟฟ้า 1 W: 

เท่ากบักาํลงัท่ีใหพ้ลงังาน 1 J ต่อหน่ึงวินาที 

 แรงดนัไฟฟ้า 1 V: เท่ากบัแรงดนัไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุดบนตวันาํไฟฟ้าท่ีเม่ือมีกระแสไฟฟ้า   

คงท่ี 1 A ไหลผ่านจุดทั้งสองแลว้ จะทาํใหมี้ความส้ินเปลืองกาํลงัไฟฟ้าเท่ากบั 1 W กรณีท่ีเป็นแรงดนัไฟฟ้า

กระแสสลบั ค่า Effective ของแรงดนัไฟฟ้านั้นตอ้งเท่ากบัค่าท่ีนิยามไวน้ี้ 

 ความตา้นทานไฟฟ้า 1 Ω: เท่ากบัค่าความตา้นทานไฟฟ้าระหวา่งจุด 2 จุดบนตวันาํไฟฟ้าท่ีเม่ือมี

กระแสไฟฟ้า 1 A ไหลผา่นแลว้ แรงดนัไฟฟ้าระหวา่งทั้ง 2 จุดนั้นจะเท่ากบั 1 V 

 ประจุไฟฟ้า 1 C: เท่ากบัปริมาณไฟฟ้าท่ีกระแสไฟฟ้า 1 A พาใหเ้คล่ือนท่ีไปในเวลา 1 วินาที 

 ความจุไฟฟ้าสถิต 1 F: เท่ากบัค่าความจุไฟฟ้าสถิตของคาปาซิเตอร์ท่ีเม่ือ charge   คาปาซิเตอร์

นั้นดว้ยประจุไฟฟ้า 1 C แลว้ จะทาํใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้า 1 V 

 อินดกัแตนซ์ 1 H: เท่ากบัอินดกัแตนซ์ของวงจรปิดท่ีเม่ือมีกระแสไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

สมํ่าเสมอดว้ยอตัรา1 A/s ไหลผา่นแลว้ จะเกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าข้ึน 1 V 

 เส้นแรงแม่เหล็ก 1 Wb: เท่ากบัค่าเส้นแรงแม่เหล็กท่ีเม่ือเส้นแรงแม่เหล็กท่ีตดักบัวงจรปิดพนั     

1 รอบ ลดลงอย่างสมํ่าเสมอจนกลายเป็นศูนยใ์นเวลา 1 วินาทีแลว้ จะเกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าข้ึน 1 V ในวงจร       

ปิดนั้น  

  3.3.1.3 มาตรฐานทางไฟฟ้า 

 การวดัFundamental standard มีการสร้างเคร่ืองมาตรฐานทางไฟฟ้าข้ึนมาหลายชนิด เพ่ือรักษา 

Fundamental standard ใหค้งท่ี  เคร่ืองมาตรฐานเหล่านั้นจะใชใ้นการสอบเทียบเคร่ืองวดัทางไฟฟ้า ตวัอย่างของ

เคร่ืองมาตรฐานทางไฟฟ้า เช่น แบตเตอร่ีแคดเมียมมาตรฐาน ซีเนอร์ไดโอด เป็นตน้ โดยมากตัวต้านทาน

มาตรฐานจะทาํจากตวัตา้นทานแบบขดลวดท่ีทาํจาก Manganin (โลหะผสมระหว่าง Cu-Mn-Ni) รีแอกแตนซ์

มาตรฐานจะใช้คาปาซิเตอร์แบบ Fused quartz หรือคาปาซิเตอร์แบบอากาศ หรือใช้ลวดทองแดงพนัรอบ

ฉนวนไฟฟ้า เช่น หินอ่อน ฯลฯ เพ่ือกาํเนิดอินดกัแตนซ์ท่ีมีค่าคงท่ีในช่วงความถ่ีใชง้าน ส่วน มาตรฐานสาํหรับ

แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ากระแสสลบั จะใช้วิธีเปรียบเทียบและสอบเทียบค่า Effective กับมาตรฐาน

กระแสตรง โดยอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบเรียกว่า AC/DC converter หรือ AC/DC comparator มีทั้งแบบ 

Electrodynamometer, แบบไฟฟ้าสถิต และแบบ Thermoelectric ซ่ึงมีความเท่ียงตรง สูงท่ีสุด 
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 3.3.1.4   ความคลาดเคลือ่นในการวดั 

 ค่าท่ีวดัไดแ้มจ้ะมีความสมัพนัธ์กบัค่าจริงท่ีเคร่ืองวดัช้ีบอก แต่เราไม่สามารถวดัค่าจริงได ้จะตอ้งทาํ

การวดัหลายๆ คร้ังแลว้ถือเอาค่าเฉล่ียเป็นค่าจริง   ผลต่างระหวา่งค่าท่ีวดัไดก้บัค่าจริง เรียกว่า ความคลาดเคล่ือน   

อตัราส่วนระหว่างความคลาดเคล่ือนต่อค่าจริง เรียกว่า อตัราความคลาดเคล่ือนความคลาดเคล่ือนประกอบดว้ย

ความคลาดเคล่ือนจากความผิดพลาดของผูว้ดั ความคลาดเคล่ือนของระบบท่ีเกิดจากความคลาดเคล่ือนของ

เคร่ืองวดั การเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดลอ้มและวิธีการวดั รวมทั้งความคลาดเคล่ือนโดยบงัเอิญซ่ึงไม่ทราบ

สาเหตุแน่ชดั ความคลาดเคล่ือนจากความผิดพลาดและความคลาดเคล่ือนของระบบนั้น หากมีการคน้หาสาเหตุ

และดาํเนินมาตรการแกไ้ข กส็ามารถชดเชยความคลาดเคล่ือนได ้และค่าท่ีวดัได ้x ซ่ึงมีค่าความคลาดเคล่ือนโดย

บงัเอิญรวมอยูด่ว้ยนั้น เม่ือทาํการวดัหลายๆ คร้ังจะไดค่้าท่ีแตกต่างกนั แต่ระดบัความไม่สมํ่าเสมอ f(x) จะมีการ

กระจายเป็น Normal distribution  ซ่ึงแสดงไดด้ว้ยสูตรต่อไปน้ี 
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 xm เป็นค่าเฉล่ียของการวดั σ เป็นค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงแสดงความไม่สมํ่าเสมอของการวดั ถา้ให ้ การวดั 

n คร้ังไดค่้าเท่ากบั [x1, x2, … , xn] แลว้ ค่าเฉล่ียจะเท่ากบั 
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ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หมายถึงค่าเฉล่ียของกาํลงัสองของความคลาดเคล่ือน แสดงไดด้ว้ยสูตรต่อไปน้ี 
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เม่ือเราพูดถึงการวดัท่ีมีความเท่ียงตรงสูง ความเท่ียงตรงในท่ีน้ีหมายถึงความถูกตอ้งและสามารถทาํซํ้ าไดดี้   

ความถูกตอ้งของการวดั หมายถึง ขนาดของผลต่างระหว่างค่าท่ีวดัไดก้บัค่าจริง ความสามารถในการทาํซํ้ าได ้

หมายถึง ค่าอตัราส่วนของความไม่สมํ่าเสมอของค่าท่ีวดัไดท่ี้แสดงเป็น % ซ่ึงมี ความหมายเหมือนกบัความ

เท่ียงตรง 

 สมรรถนะของเคร่ืองวดั ระบุไดด้ว้ย ความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองวดั (ค่าท่ีเคร่ืองวดัช้ีบอก – ค่า Input 

มาตรฐาน) ความไว (การเปล่ียนแปลง Output / การเปล่ียนแปลง Input) และความละเอียด (ขนาดของ Input ท่ีทาํ

ให้ Output เปล่ียนแปลงไปนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถตรวจวดัได)้ กรณีท่ีพูดถึงความเท่ียงตรงของเคร่ืองวดั ความ

เท่ียงตรงในท่ีน้ีจะหมายถึงความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองวดัท่ีแสดงค่าเป็น % 
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  3.3.1.5 ความเที่ยงตรงของเคร่ืองวดักบัความคลาดเคลือ่นที่ยอมรับได้ 

 เราตอ้งเลือกใชเ้คร่ืองวดัท่ีมีความเท่ียงตรงไม่นอ้ยกว่าความเท่ียงตรงท่ีเราตอ้งการในการวดัความ

เท่ียงตรงของเคร่ืองวดัแบ่งออกเป็น 5 ระดบัตามความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองวดัท่ีแสดงค่าเป็น % และถือเป็น

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ตารางท่ี 3.1 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างระดบั ความเท่ียงตรงของเคร่ืองวดักบั

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้เน่ืองจากความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดเ้ป็นค่าร้อยละเทียบกบัค่าพิกดั (Rated 

value) (ค่า Input มาตรฐาน) ดงันั้น เพ่ือใหมี้ความคลาดเคล่ือนในการวดันอ้ยท่ีสุด เราจึงตอ้งพยายามเลือกช่วง

การวดัใหใ้กลก้บัค่าพิกดัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้กล่าวคือ ตอ้งใชส่้วนท่ีค่าของขีดวดั (Scale) มีค่าสูง 

 กรณีท่ีใชเ้คร่ืองวดัท่ีมีเข็มช้ี การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิจะส่งผลต่อความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองวดั

อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตา้นทานไฟฟ้า r ของขดลวดเคล่ือนท่ีซ่ึงมีค่าคงท่ีต่ออุณหภูมิเป็นบวก เม่ือ

อุณหภูมิสูงข้ึนความตา้นทานจะเพ่ิมข้ึนมาก ทาํให้ตอ้งมีวิธีชดเชยความคลาดเคล่ือนน้ี หลกัการของการชดเชย

อุณหภูมิกคื็อ นาํตวัตา้นทาน Rc ซ่ึงเป็นลวดความตา้นทาน Manganese ท่ีมีค่าคงท่ีของความตา้นทานต่ออุณหภูมิ

ตํ่ามากและมีความตา้นทานไฟฟ้าสูง มาต่ออนุกรมกบัขดลวดเคล่ือนท่ี เม่ือทาํเช่นน้ี ค่าคงท่ีต่ออุณหภูมิของความ

ตา้นทานรวม r + Rc จะมีค่าตํ่ากวา่ค่าคงท่ีต่ออุณหภูมิของความตา้นทานของขดลวดเคล่ือนท่ีมาก จึงสามารถลด

อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิได ้นอกจากน้ี ยงัมีวิธีใชเ้ทอร์มิสเตอร์ซ่ึงมีค่าคงท่ีของอุณหภูมิเป็นลบ เพ่ือ

มาหกัลา้งกบัค่าคงท่ีของอุณหภูมิของขดลวดเคล่ือนท่ีซ่ึงเป็นบวกอีกดว้ย 
 

ตารางที่ 3.1   ระดบัความเที่ยงตรงของเคร่ืองวดักบัความคลาดเคลือ่นที่ยอมรับได้ 

ระดบัความเท่ียงตรง

ของเคร่ืองวัด 

ความคลาดเคลือ่นท่ี

ยอมรับได้ 

ต่อค่าพกิัด [%] 

วัตถุประสงค์การใช้งานหลกั 

ระดบั 0.2 ±0.2 เคร่ืองมาตรฐานรอง: เคร่ืองมาตรฐานสาํหรับสอบเทียบ การวดัละเอียดมาก 

ระดบั 0.5 ±0.5 การวดัละเอียด: การวดัทัว่ไปท่ีตอ้งการความละเอียด 

ระดบั 1.0 ±1.0 การวดัปกติ: การวดัง่ายๆ เช่น เคร่ืองวดัพกติดตวั ฯลฯ 

ระดบั 1.5 ±1.5 เคร่ืองวดัอุตสาหกรรม: เคร่ืองวดัสาํหรับแผงจ่ายไฟทัว่ไปและแผงควบคุม 

ระดบั 2.5 ±2.5 เคร่ืองวดัคร่าวๆ: ใชก้บังานท่ีไม่ตอ้งการความเท่ียงตรง 

 

  3.3.2  เคร่ืองวดั 

                 3.3.2.1  เคร่ืองวดัอนาลอ็ก 

   (1)  เคร่ืองวดัแบบขดลวดเคล่ือนท่ี (Moving coil) 

    เป้าหมายในการวดัได้แก่ กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง มีช่วงการวดัตั้ งแต่ ไม่ก่ี          

μA –  100 A , 10 mV–1 kV   หลกัการทาํงานคือใชป้ฏิกิริยาระหว่างสนามแม่เหลก็ของแม่เหลก็ถาวรกบั

กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในขดลวด 

    รูปท่ี 3.14 แสดงขดลวดเคล่ือนท่ีพร้อมเขม็ช้ีติดตั้งอยูก่ลางสนามแม่เหลก็สมํ่าเสมอของแม่เหลก็ถาวร 

เม่ือมีกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านขดลวดเคล่ือนท่ี จะเกิดแรงบิดขบัเคล่ือน ทาํให้คอยลห์มุน แต่เน่ืองจากขดลวด

เคล่ือนท่ีจะติดตั้งอยูก่บัสปริงกน้หอย เม่ือคอยลห์มุนไปจะเกิดแรงบิดตา้น   คอยลจ์ะหมุนไปจะหยุดท่ีตาํแหน่งท่ี
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แรงบิดทั้งสองน้ีสมดุลกนั มุมท่ีหมุนไปจะแปรผนัตามกระแสไฟฟ้า ค่า K เรียกว่าค่าคงท่ีของความไว ยิ่งมีค่าสูง

เคร่ืองวดัจะยิ่งมีความไวสูง 

 หากนาํตวัตา้นทานท่ีมีความตา้นทานสูงมาต่ออนุกรมกบัขดลวดเคล่ือนท่ี กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่าน

ขดลวดเคล่ือนท่ีจะแปรผนัตามแรงดนัไฟฟ้าของวงจร จึงกลายเป็น Voltmeter 

 เน่ืองจากขดลวดเคล่ือนท่ีสามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ก่ีสิบ mA เท่านั้น ในการวดั

กระแสไฟฟ้าท่ีมีค่าสูง เราจึงตอ้งต่อ Shunt ขนานกบัขดลวดเคล่ือนท่ี และในการวดัแรงดนัไฟฟ้า   ท่ีมีค่าสูง ตอ้ง

ต่อ Multiplier อนุกรมกบัขดลวดเคล่ือนท่ี เม่ือทาํเช่นน้ีแลว้จะสามารถวดักระแสไฟฟ้าไดถึ้งหลายพนั A หรือวดั

แรงดนัไฟฟ้าไดห้ลายสิบ kV  

 

 
 

รูปที่ 3.14 เคร่ืองวดัแบบขดลวดเคลือ่นที่ 

 

  (2)   เคร่ืองวดัแบบเหลก็เคล่ือนท่ี (Moving iron) 

 เป้าหมายการวดัไดแ้ก่ กระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีความถ่ีไม่เกิน 500 Hz มีช่วงการ

วดัระหว่าง 10 mA–100 A, 10 V–10 kV หลกัการทาํงานคือใชแ้รงดึงดูด-แรงผลกัระหว่างเหลก็ท่ีถูกทาํให้

กลายเป็นแม่เหลก็ 

 การทาํงานจะปล่อยกระแสไฟฟ้าท่ีตอ้งการวดัให้ไหลผ่านขดลวดอยู่น่ิง แลว้ใชส้นามแม่เหล็กท่ีเกิด

ข้ึนมาทาํใหเ้หลก็เคล่ือนท่ีกบัเหลก็อยูน่ิ่งกลายเป็นแม่เหลก็ ซ่ึงจะผลกัหรือดูดเหลก็เคล่ือนท่ีซ่ึงติดตั้งเข็มช้ีเอาไว ้

เน่ืองจากเหล็กทั้งสองช้ินจะกลายเป็นแม่เหล็กโดยมีขั้ว N และ S ช้ีไปทางเดียวกนั หากวางเหล็กเคล่ือนท่ีกบั

เหลก็อยูน่ิ่งไวท่ี้ความสูงเท่ากนั จะเรียกวา่เคร่ืองวดัแบบผลกั หากวางตาํแหน่งใหมี้ความสูงเหล่ือมกนั จะเรียกว่า

เคร่ืองวดัแบบดูด รูปท่ี 3.15  แสดงโครงสร้างของเคร่ืองวดัแบบผลกั-ดูดซ่ึงใชท้ั้งสองวิธีผสมกนั เน่ืองจากระดบั

ความเป็นแม่เหล็กจะแปรผนัตามกระแสไฟฟ้า และแรงผลกั-แรงดูดจะแปรผนัตามผลคูณของระดบัความเป็น

แม่เหลก็ของเหลก็ทั้งสองช้ิน ดงันั้น แรงบิด τ ท่ีทาํใหเ้ขม็เคล่ือนท่ีจะแปรผนัตามค่าเฉล่ียตามเวลาของกาํลงัของ

ของค่ากระแสไฟฟ้าในขณะใดๆ i (t) ท่ีไหลผา่นขดลวดอยูน่ิ่ง 

   ∫=τ
T

0

2 dt(t)i
T
1k   (3.6) 

แผงขีดวดั 

แมเ่หล็กถาวร 

ขดลวดเคลื่อนที ่

เข็มชี ้
ขัว้แมเ่หล็ก 

เส้นแรงแมเ่หล็ก 

แกนเหล็ก ขดลวดเคลื่อนที ่
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 ดงันั้นสาํหรับกระแสไฟฟ้ากระแสสลบั จะเกิดแรงบิดท่ีมีขนาดแปรผนัตามกาํลงัสองของค่า Effective 

เคร่ืองวดัประเภทน้ีใชเ้ป็น Voltmeter และ Ammeter สําหรับช้ีบอกค่า Effective ของไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีตั้งแต่

ประมาณไฟบา้นไปจนถึงหลายร้อย Hz 

 
 

รูปที่ 3.15 เคร่ืองวดัแบบเหลก็เคลือ่นที่ 
 

  (3)   เคร่ืองวดัแบบ Electrodynamometer 

 เป้าหมายการวดัไดแ้ก่ กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า กาํลงัไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลบัท่ีมีความถ่ี

ไม่เกิน 1 kHz มีช่วงการวดัระหว่าง 10 mA–20 A, 1 V–1 kV หลกัการทาํงานใชแ้รงแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีเกิดจาก

กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นขดลวด 2 ชุด 

 รูปท่ี 3.16 (a) แสดงโครงสร้างซ่ึงประกอบดว้ยขดลวดอยู่น่ิง (FC) ขดลวดเคล่ือนท่ี (MC) โดยจะเกิด

แรงบิดท่ีแปรผนัตามผลคูณของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านขดลวดทั้งสอง เม่ือปล่อยกระแสไฟฟ้าเดียวกนัใหไ้หล

ผา่นขดลวดทั้งสอง เขม็จะช้ีบอกค่าท่ีแปรผนัตามกาํลงัสองของกระแสไฟฟ้า รูปท่ี 3.16 (b) แสดงวิธีการต่อวงจร

เพ่ือใชเ้ป็น Wattmeter โดยเม่ือใหก้ระแสไฟฟ้า  if = If sin (ωt – φ) ใหไ้หลผ่าน FC และป้อนแรงดนัไฟฟ้า vm 

= Vm sin ωt ใหแ้ก่ MC แลว้ vm จะแปรผนัตามกระแสไฟฟ้า im ท่ีไหลระหว่าง ขั้ว P1–P2 และแปรผนัตาม

แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมภาระไฟฟ้า ดงันั้น แรงบิดท่ีทาํให้ MC เคล่ือนท่ีซ่ึงแปรผนัตามผลคูณของ if กบั im จะ

ช้ีบอกค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีแปรผนัตามกาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียของภาระไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี 
 

  ϕ=ϕ=⋅= ∫ coscos VI
2

I
2

Vdtiv
T
1P fm

fm
T

0
  (3.7) 

 

ทั้งน้ี V และ I เป็นค่า Effective ส่วน cos φ เท่ากบัเพาเวอร์แฟกเตอร์ และ T = 2π/ω 
 

 

(a) โครงสร้าง   (b) วธีิการต่อใชเ้ป็น wattmeter 

รูปท่ี 3.16 เคร่ืองวัดแบบ Electrodynamometer 

 

เหล็กเคลื่อนที ่

ขดลวดอยูน่ิ่ง 

เหล็กอยูน่ิ่ง 

เข็มชี ้

ขดลวดเคลื่อนที ่MC เข็มชี ้

ขดลวดอยูน่ิ่ง FC 

แห
ลง่

จา่
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  (4)   เคร่ืองวดัแบบ Thermoelectric 

 เป้าหมายการวดัไดแ้ก่กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลบัท่ีมีความถ่ีไม่เกิน 100 

MHz (ทั้งน้ีในกรณีของแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั จะรองรับไดไ้ม่เกิน 100 kHz เน่ืองจากคุณลกัษณะดา้นความถ่ี

ของลวดตวัตา้นทาน)  ช่วงการวดัอยูร่ะหวา่ง 1 mA–5 A, 1 V–100 V 

หลักการทาํงานจะใช้ thermoelectromotive force ท่ีเกิดจาก thermocouple ไปขับเคล่ือนขดลวด

เคล่ือนท่ี 

 การทาํงานจะวางลวดตวันาํติด Thermocouple ไวใ้นทรงกลมสูญญากาศ แลว้ปล่อยกระแสไฟฟ้าท่ีจะ

วัดให้ไหลผ่านลวดตัวนํานั้ น  Joule heat  ซ่ึงแปรผันตามกําลังสองของกระแสไฟฟ้าจะทําให้เกิด

แรงเคล่ือนไฟฟ้ากระแสตรงข้ึนท่ี Thermocouple แลว้นําแรงดันไฟฟ้าน้ีไปขับเคล่ือนขดลวดเคล่ือนท่ีด้วย

โครงสร้างทํานองเดียวกับเคร่ืองวดัแบบขดลวดเคล่ือนท่ี ดังนั้น ค่าท่ีวดัได้จึงเป็นค่า Effective ในการวดั

แรงดนัไฟฟ้า จะใชต้วัตา้นทานต่ออนุกรมเขา้ไป 

 

 (5)   เคร่ืองวดัแบบ Rectifier 

 เป้าหมายการวดัไดแ้ก่กระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัในช่วงความถ่ี 10 Hz  1 MHz ช่วงการ

วดัอยูร่ะหว่าง 100 μA–0.1 A, 1 V–1 kV หลกัการทาํงานจะใชเ้คร่ืองวดัแบบขดลวดเคล่ือนท่ีท่ีมีวงจร Rectifier 

อยูภ่ายใน 

 รูปท่ี 3.17 แสดงการใชว้งจร Full-wave rectifier ไปขบัขดลวดเคล่ือนท่ี โดยจะเกิดแรงบิดขบัเคล่ือนซ่ึง

แปรผนัตรงกบัค่าเฉล่ียของ Full-wave แต่การสอบเทียบและกาํหนด Scale จะใชค้ล่ืนซายน เป็นเกณฑ ์ดงันั้น 

หากรูปคล่ืนผิดเพ้ียนไปจะทาํให้มีความคลาดเคล่ือนสูงข้ึน เน่ืองจากไดโอดมีขีดจาํกดัของคุณลกัษณะดา้น

ความถ่ี เคร่ืองวดัประเภทน้ีจึงใชก้บัความถ่ีไม่เกิน 1 MHz 

 

 
รูปที่ 3.17 Voltmeter แบบ rectifier 

 

  (6)  เคร่ืองวดัแบบเหน่ียวนาํ 

 เป้าหมายการวดัไดแ้ก่ กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และกาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบัในช่วงความถ่ี 10 Hz–

500 Hz ช่วงการวดัอยูร่ะหวา่ง 0.1 A–100 A, 1 V–100 V 

 หลกัการทาํงานจะใช้ปฏิกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กเคล่ือนท่ีหรือสนามแม่เหล็กหมุนกบักระแส

ไหลวน (Eddy current) ท่ีถกูเหน่ียวนาํข้ึนจากสนามแม่เหลก็นั้น 

 เคร่ืองวดัแบบน้ีท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุด ไดแ้ก่ Watt-hour meter แบบเหน่ียวนาํสาํหรับไฟฟ้ากระแสสลบัในรูป

ท่ี 3.18 ซ่ึงใชส้าํหรับแสดงปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชไ้ป เคร่ืองวดัน้ีมีขดลวดแรงดนัจะสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก 

ไดโอด 

เคร่ืองวดัแบบขดลวดเคลื่อนที ่
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ψE ซ่ึงแปรผนัตามแรงดนัไฟฟ้าของภาระไฟฟ้า และขดลวดกระแสจะสร้างเส้นแรงแม่เหลก็ ψI ซ่ึงแปรผนัตาม

กระแสของภาระไฟฟ้า โดย ψE และ ψI จะมีเฟสต่างกนั 90° และสนามแม่เหลก็เคล่ือนท่ีท่ีเกิดข้ึนโดยมีเฟสชา้

ไปตามลาํดบัเรียงตาม ψE, ψI และ –ψI จะทาํให้เกิดกระแสไหลวนในแผ่นจานอลูมิเนียม ทาํให้เกิดแรงบิด

ปฏิกิริยาต่อสนามแม่เหลก็ของกระแสไหลวนน้ีกระทาํต่อจานในทิศทางเดียวกบัสนามแม่เหลก็เคล่ือนท่ี ดงันั้น 

ถา้ให้ความต่างเฟสระหว่างแรงดนัไฟฟ้า E และ      กระแสไฟฟ้า I เท่ากบั φ และค่า K เป็นค่าคงท่ีจากการ

ออกแบบและลกัษณะการพนัขดลวดบนแกนเหลก็แลว้ แรงบิดจะมีค่าเท่ากบั 
 

  ϕ=τ cosEIK11
  (3.8) 

 

เม่ือความเร็วรอบของจานเท่ากบั n แลว้ แผ่นจานจะไดรั้บแรงบิดตา้นท่ีความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก B ของ

แม่เหลก็ตา้นเท่ากบั 
 

  nBK 22 =τ   (3.9) 
 

แผ่นจานจะหมุนดว้ยความเร็วรอบท่ีทาํใหแ้รงบิดทั้งสองสมดุลกนั (τ1 = τ2) กล่าวคือ   n = (K1/K2B) EI cos     
φ = KcP     ความเร็วรอบ n จึงแปรผนัตามกาํลงัไฟฟ้า P ของภาระไฟฟ้า เน่ืองจากจาํนวนรอบ N ท่ีแผ่นจาน

หมุนไปในเวลา t จะเท่ากบั nt ดงันั้น 
 

  PtKN c=   (3.10) 
 

เม่ือนบัจาํนวนรอบ N ดว้ยเคร่ืองนบั จะไดค้วามส้ินเปลืองไฟฟ้า Pt ท่ีใชไ้ปในเวลา t  

 

            
 

รูปที่ 3.18 Watt-hour meter แบบเหน่ียวนําสําหรับไฟฟ้ากระแสสลับ 

 

(7)  เคร่ืองวดัแบบไฟฟ้าสถิต 

 เป้าหมายการวดัไดแ้ก่ แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัท่ีความถ่ีไม่เกิน 100 kHz  ช่วงการวดั

อยูร่ะหวา่ง 1 V–100 kV 

 หลกัการทาํงานไดแ้ก่แรงไฟฟ้าสถิตท่ีกระทาํระหวา่งแผน่วตัถุท่ีมีประจุ 2 แผน่ 

จานหมนุอลมูเินียม 

เคร่ืองนบั 
แบร่ิง 

แกนเหล็กแรงดนั 

ขดลวดแรงดนั 

ขดลวดกระแส 

แกนเหล็กกระแส 

แมเ่หล็กต้าน 

ภาระไฟฟ้า แหลง่จา่ยไฟ 
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 ขั้วของคาปาซิเตอร์ดา้นหน่ึงจะเป็นขั้วไฟฟ้าอยู่น่ิง อีกดา้นหน่ึงจะเป็นขั้วไฟฟ้าเคล่ือนท่ีซ่ึงติดตั้งสปริง

และเข็มช้ีอยู่ เม่ือป้อนแรงดนัไฟฟ้าท่ีจะวดั V ระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสอง พลงังานไฟฟ้าสถิตท่ีสะสมในคาปาซิ

เตอร์ความจุ C จะเท่ากบั 
 

   2CV
2
1W =   (3.11) 

 

ดงันั้น จึงเกิดแรงดึงดูดระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสอง ทาํให้ขั้วไฟฟ้าเคล่ือนท่ีเปล่ียนตาํแหน่งและขยบัเข็มช้ี แรง

ขบัเคล่ือน F น้ีจะแปรผนัตามกาํลงัสองของแรงดนัไฟฟ้า 
 

  
dx
dCVK

2
1

dx
dWKF 2

ss ==   (3.12) 

 

ทั้งน้ี Ks เป็นค่าคงท่ีท่ีข้ึนอยูก่บัโครงสร้างของเคร่ืองวดั 

 ดงันั้น แรงดนัท่ีเคร่ืองวดัช้ีบอก จึงเป็นค่า Effective เคร่ืองวดัแบบน้ีใชก้บัการวดัไฟฟ้าแรงสูงเน่ืองจาก

ระหวา่งขั้วไฟฟ้าทั้งสองมีความเป็นฉนวนสูง 

 

 (8)  เคร่ืองวดัแบบ Transducer 

 เป้าหมายการวดัไดแ้ก่ปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณทางกลศาสตร์ ปริมาณทางเคมีต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบั

เคร่ืองแปลงชนิดต่างๆ ช่วงการวดัจะอยูใ่นช่วงท่ีเซ็นเซอร์สามารถรองรับได ้

 หลกัการทาํงานคือ ใช ้Device ท่ีสามารถแปลงปริมาณทางฟิสิกส์หรือเคมีต่างๆ ใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า 

ซ่ึงเรียกว่า Transducer แลว้นํา Output ท่ีได้ไปขับเคร่ืองวดัแบบเข็ม ตัวอย่างของ Transducer ชนิดต่างๆ มี

ดงัต่อไปน้ี 

 Transducer ทางแสง: Photoconductive cell (หรือ Photoresistor เป็นอุปกรณ์ท่ีมีอตัราการนาํไฟฟ้า

สูงข้ึนเม่ือมีแสงตกกระทบ เช่น CdS เป็นตน้) Photovoltaic cell (Photoelectromotive force ของ pn junction) 

Photoelectric tube (ปรากฏการณ์ปลดปล่อย Photoelectron) Pyroelectric device (Polarized charge ท่ีเกิดข้ึนตาม

อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนเม่ือดูดกลืนคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า เช่น LiTaO3)  

 Transducer ด้านอุณหภูมิ: Thermocouple (ปรากฏการณ์ Seebeck) Thermistor (ค่าคงท่ีของความ

ตา้นทานของสารก่ึงตวันาํต่ออุณหภูมิ) Radiation thermometer (Thermocouple หรือ Pyroelectric device เป็น

ตน้) เทอร์โมมิเตอร์แสง (ความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิของวตัถุดิบกบัความยาวคล่ืนของคล่ืนแม่เหลก็    ไฟฟ้า

ท่ีแผรั่งสีออกมา) 

 Transducer ดา้นกลศาสตร์: Strain gauge (การเปล่ียนแปลงความตา้นทานจากความเคน้  ของโลหะ

ผสม เช่น Manganese เป็นตน้) Displacement sensor (ตรวจจบัการเปล่ียนตาํแหน่งดว้ยการเปล่ียนแปลงความจุ

ไฟฟ้าสถิตหรืออินดกัแตนซ์) Electromagnetic flowmeter (แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนใน          ของไหลนาํไฟฟ้า

ท่ีอยูใ่นสนามแม่เหลก็) Ultrasonic current meter (ผลต่างเวลาในการนาํคล่ืนอลัตราโซนิกในทิศทางรัศมีของท่อ

ส่งของเหลว หรือปรากฏการณ์ Doppler) 

 

  3.3.2.2  เคร่ืองวดัดจิติลั 

 เคร่ืองวดัดิจิตลัท่ีใชแ้สดงค่าท่ีวดัได ้เช่น กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลบั 

รวมทั้งความตา้นทานไฟฟ้า เรียกว่า ดิจิตลัมลัติมิเตอร์ หรือ ดิจิตลัเทสเตอร์ ซ่ึงประกอบดว้ย A/D converter 

เคร่ืองขยายสัญญาณขาเขา้ Voltage divider อุปกรณ์แปลงปริมาณทางไฟฟ้าและฟิสิกส์ให้เป็นแรงดนัไฟฟ้า
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กระแสตรง เป็นตน้ A/D converter จะใช้แบบ Double integral กนัมากท่ีสุดเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจาก

สญัญาณรบกวนดา้นขาเขา้นอ้ยแมจ้ะมีความเร็วตํ่ากต็าม 

 รูปท่ี 1.90 แสดงโครงสร้างพ้ืนฐานของ A/D converter แบบ Double integral ซ่ึงส่วนท่ีประกอบดว้ย 

Op-amp ตวัตา้นทานต่ออนุกรม และคาปาซิเตอร์ต่อขนาน เรียกว่าวงจร Miller integrator เม่ือวงจรน้ีทาํการ

อินทิเกรตสัญญาณขาเขา้ Ex ไปเป็นระยะเวลา T1 แลว้ จะทาํการอินทิเกรตแรงดนัมาตรฐาน Es ซ่ึงมีขั้วกลบักบั 

Ex และตรวจวดัเวลา T2 ท่ีทาํใหส้ญัญาณขาออก Eo ของวงจรอินทิเกรตเป็นศูนยด์ว้ย Comparator 
 

   0
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TEdt)E(
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1dtE
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1 21 sx
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t s
t

t x
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1

1

0

=−=−+ ∫∫    (3.13) 

 

ดงันั้น Ex = Es (T2/T1) เน่ืองจาก Es และ T1 เป็นค่าท่ีรู้อยูแ่ลว้ หากวดัค่า T2 ได ้ก็สามารถคาํนวณหา Ex ได ้การ

วดัค่า T2 จะเปิดวงจรเกตสร้างสญัญาณนาฬิกาท่ีมีความถ่ี f เป็นระยะเวลา T2 (= t1 – t2) ส่งไปท่ีวงจรนบั เพ่ือนบั

จาํนวนสญัญาณนาฬิกาท่ีเขา้มา เน่ืองจาก T2 = n / f ดงันั้น 
 

 
 

nk
f
n

T
EE c

s
x

1

⋅==   (3.14) 

 

 กล่าวคือ เพียงแค่นบัจาํนวนสัญญาณนาฬิกาเท่านั้นก็สามารถทราบค่าแรงดนัท่ีตอ้งการวดัไดแ้ลว้ ใน

การวดัปริมาณอ่ืนนอกเหนือจากกระแสตรง จะใช ้Transducer เขา้มาช่วย 

 

 
                    

 รูปที่ 3.19 A/D Converter แบบ Double integral (Dual slope) 

  

 

 

zero 
converter 

วงจรควบคมุ 

สญัญาณนาฬิกา 

counter 

แสดงผล 

reset 
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 3.3.2.3 เคร่ืองบันทึกผล (Logger) 

 เคร่ืองบนัทึกผลเป็นอุปกรณ์ท่ีบนัทึกผลค่าท่ีวดัไดท่ี้เปล่ียนแปลงไปลงบนกระดาษโดยอตัโนมติั ซ่ึง

แบ่งออกตามกลไกการทาํงานไดเ้ป็นแบบ Direct drive กบัแบบ Automatic balance โดยแบบแรกจะใชพ้ลงังาน

จากสญัญาณท่ีวดัไดม้าขยบัปากกาบนัทึกผลโดยตรง และแบบหลงัจากไดรั้บพลงังานจากแหล่งจ่ายไฟเฉพาะ มา

ขบัเซอร์โวมอเตอร์เพ่ือขยบัปากกาโดยใหส้ญัญาณ Input กบัสญัญาณ Feedback มีค่าเท่ากนั 

 กระดาษบนัทึกผลมีทั้งแบบวงกลมและแบบแถบยาว ปัจจุบนัท่ีใชก้นัมากจะเป็นแบบแถบยาวกลไก

การบนัทึกมีทั้งการบนัทึกต่อเน่ืองดว้ยปากกาและแบบจุด หากบนัทึกแบบจุดจะสามารถบนัทึกไดห้ลายปริมาณ

โดยใชก้ลไกเพียง  1 ชุด นอกจากน้ีบางคร้ังยงัใชก้ระดาษไวความร้อนหรือ Electric-sensitive recording paper 

ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งใชห้มึกอีกดว้ย 

 3.3.2.4 Oscilloscope 

 Oscilloscope เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสงัเกตรูปคล่ืน ความถ่ี เฟส ฯลฯ ดว้ยการนาํรูปคล่ืนกระไฟไฟฟ้า

หรือแรงดนัไฟฟ้า มาฉายลงบนจอภาพ CRT โดยให้แกนนอนแสดงเวลา แกนตั้งแสดง Amplitude อุปกรณ์น้ี

บางคร้ังก็เรียกว่า Synchroscope เน่ืองจาก มีกลไกในการ Synchronize แกนเวลาของ     จอภาพกบัสัญญาณ 

Input หากป้อนสัญญาณ x(t) ต่างหากให้แก่แกนนอน แทนท่ีจะป้อนสัญญาณแกนเวลาให้แลว้ จะไดรู้ปคล่ืน

ประกอบกบัสญัญาณ y(t) ท่ีป้อนใหแ้ก่แกนตั้ง ซ่ึงเป็นกราฟ x-y ท่ีเรียกวา่ Lissajous figure 

 สาํหรับปรากฏการณ์ท่ีเกิดเป็นคาบดว้ยความถ่ีตํ่า เช่น ไม่ก่ี Hz หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว

เพียงคร้ังเดียว หากใช้ Oscilloscope ทัว่ไปจะไม่สะดวกในการสังเกตการเปล่ียนแปลงของรูปคล่ืนตามเวลา 

ดงันั้น จึงใช้ Storage oscilloscope ซ่ึงสามารถบันทึกค่าสัญญาณไวไ้ด้ นอกจากน้ี ยงัมี Digital memory 

oscilloscope ซ่ึงใช ้A/D converter แปลงสัญญาณ Input ใหเ้ป็นขอ้มูลดิจิตลั บนัทึกไวใ้นหน่วยความจาํ IC แลว้

นาํไปประมวลผลต่อไปอีกดว้ย 

 กรณีท่ีสัญญาณ Input มีความถ่ีสูงถึง 400-500 MHz แลว้ Oscilloscope ทัว่ไปจะไม่สามารถติดตาม

สญัญาณไดท้นั จึงจาํเป็นตอ้งใช ้Sampling oscilloscope อุปกรณ์น้ีจะสุ่มวดัรูปคล่ืน Input ดว้ยคาบ  (T + Δt) ซ่ึง

มีค่ามากกวา่คาบ T ของสญัญาณ Input เลก็นอ้ย ดงันั้น จุดบนจอ CRT จะออกไปคาบละ Δt  วิธีน้ีทาํใหส้ามารถ

สงัเกตปรากฏการณ์ท่ีมีความถ่ีสูงถึง 10 GHz ได ้

 

 3.3.3  วธีิการวดั 

 3.3.3.1 การวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 

  (1)  การวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 

 โดยทัว่ไปจะใชเ้คร่ืองวดัแบบขดลวดเคล่ือนท่ี เน่ืองจากขดลวดเคล่ือนท่ีสามารถรับกระแสไฟฟ้า

สูงสุดไดไ้ม่เกิน 10 mA เท่านั้น หากตอ้งการวดักระแสไฟฟ้าท่ีมีค่ามากกว่านั้น จะตอ้งต่อ Shunt (ความตา้นทาน

ของ Shunt เท่ากบั RS) ขนานกบัขดลวดเคล่ือนท่ีดงัรูปท่ี 3.20  ถา้ความตา้นทานภายในเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า

เท่ากบั rA ใหก้ระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นเท่ากบั IA แลว้ กระแสไฟฟ้าท่ีจะวดั I จะคาํนวณไดต้ามสูตรต่อไปน้ี 
 

  
AAA

S

SA ImI
R

RrI =
+

=   (3.15) 

ค่า mA เรียกวา่ scale factor ของ ammeter โดยท่ีหนา้ปัดจะเขียนตวัเลขท่ีคูณดว้ยค่าน้ีไวแ้ลว้ 
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 สาํหรับ Voltmeter กรณีท่ีจะวดัไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัสูง จะใช ้ Multiplier (ความตา้นทาน RM) ต่ออนุกรม

กบัขดลวดเคล่ือนท่ีดังรูป 3.21ถา้ความต้านทานภายในของ Voltmeter เท่ากับ rV ให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม

ขดลวดเคล่ือนท่ีเท่ากบั VV แลว้ แรงดนัไฟฟ้าสูงสุด V ท่ีสามารถวดัไดจ้ะคาํนวณไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 
 

VVV
V

MV VmV
r

RrI =
+

=   (3.16) 

 

ค่า mV เรียกวา่ Scale factor ของ Voltmeter หากใชส้วิตซ์ในการเลือกใช ้Multiplier หลายๆ ตวั จะเรียกว่า Multi-

range voltmeter. 

 

  
 

              รูปที่ 3.20 Shunt ใน Ammeter                                      รูปที่ 3.21 Multiplier ใน Voltmeter 

 

 (2) การวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 

 การวดัไฟฟ้ากระแสสลับ โดยมากจะแสดงค่า Effective ดังนั้นหน้าปัด Voltmeter และ Ammeter 

กระแสสลบัทัว่ไปจึงมกัแสดงว่า Effective กรณีท่ีจะวดัค่าท่ีสูงกว่าพิกดัของเคร่ืองวดั จะใชห้มอ้แปลงสําหรับ

เคร่ืองวดั (หมอ้แปลงกระแสไฟฟ้าหรือหมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้า) โดยพนัขดลวดปฐมภูมิรอบแกนเหลก็จาํนวน 

n1 รอบ และขดลวดทุติยภูมิจาํนวน n2 รอบ 

 กรณีท่ีตอ้งการวดักระแสไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงข้ึน จะต่อขดลวดปฐมภูมิของหมอ้แปลงกระแสไฟฟ้าอนุกรม

กบัเสน้ทางท่ีมีกระแสไฟฟ้าท่ีจะวดั i1 ไหลผ่านดงัรูปท่ี 3.22  ถา้ใหก้ระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่าน Ammeter เท่ากบั i2 

จากอตัราส่วนจาํนวนรอบของขดลวดของหมอ้แปลงกระแสไฟฟ้า (Current ratio) จะได ้
 

  
2

2

1
1 i

n
ni =   (3.17) 

 

ถา้ n2 >> n1 แลว้ จะสามารถวดักระแสไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงกวา่พิกดัมากๆ ได ้

 กรณีท่ีต้องการวดัแรงดันไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงข้ึน จะต่อขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า

เหมือนกบัการวดัแรงดนัไฟฟ้า v1 ตกคร่อมจุดท่ีจะวดั ถา้ Voltmeter ช้ีบอกค่า v2 จากอตัราส่วนจาํนวนรอบของ

ขดลวดของหมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้า (Voltage ratio) จะไดว้า่ 
 

  
2

2

1
1 v

n
nv =   (3.18) 

 

 อน่ึง Current ratio และ Voltage ratio ในทางปฏิบติัจะไม่เท่ากบัอตัราส่วนจาํนวนรอบของขดลวด 

เน่ืองจาก Exciting current และอิมพิแดนซ์ของหมอ้แปลง ดงันั้น จึงตอ้งชดเชยดว้ยการลดจาํนวนรอบของ

ขดลวดดา้นท่ีมีจาํนวนรอบมากกวา่ประมาณ 1% 

Ammeter Voltmeter 
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          รูปที่ 3.22 หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า                             รูปที่ 3.23 หม้อแปลงแรงดนัไฟฟ้าสําหรับเคร่ืองวดั 

 

 3.3.3.2  การวดักาํลงัไฟฟ้า 

 (1)   การวดักาํลงัไฟฟ้ากระแสตรง 

 กาํลงัไฟฟ้ากระแสตรงท่ีส้ินเปลืองไปในภาระไฟฟ้าความตา้นทาน สามารถวดัไดด้ว้ยการต่อ Voltmeter 

และ Ammeter ตามวิธีท่ีแสดงในรูปท่ี 3.24 (a) หรือ (b) เม่ือให้ความต้านทานภายในของ Voltmeter และ 

Ammeter เท่ากบั rV, rA และให้ค่าท่ีเคร่ืองวดัแต่ละตวัช้ีบอกเท่ากบั V และ I ตามลาํดบัแลว้ กาํลงัไฟฟ้า P จะ

เท่ากบั 
 

  2
A

V

2

IrVIP(b)
r
VVIP(a) −=−= ,   (3.19) 

 

 
รูปที่ 3.24 การวดักาํลงัไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ Voltmeter และ Ammeter 

  

กรณีท่ีสามารถไม่คิดถึงความตา้นทานภายในของเคร่ืองวดัได ้กล่าวคือ rV = ∞ หรือ    rA = 0 จะไดว้า่ P = VI 

 

 (2) การวดักาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบัเฟสเดียว 

 โดยทัว่ไป การวดักาํลงัไฟฟ้าจริง VI cos φ จะใช ้Wattmeter แบบ Electrodynamometer โดยป้อน

กระแสไฟฟ้า I ใหข้ดลวดอยูน่ิ่ง และป้อนกระแสไฟฟ้า V ใหข้ดลวดเคล่ือนท่ี ในการวดัท่ีมี เพาเวอร์แฟกเตอร์ตํ่า

เน่ืองจาก Iron loss และ Corona loss ฯลฯ นั้น การวดัจะเกิดความคลาดเคล่ือนไดม้าก ดงันั้น จึงใช ้Wattmeter 

แบบเพาเวอร์แฟกเตอร์ตํ่า ซ่ึงมี FSD  (Full-scale deflection) ท่ีเพาเวอร์แฟกเตอร์ท่ี 0.1–0.2 การวดักาํลงัไฟฟ้า     

ภา
ระ

ไฟ
ฟ้า

 

ภา
ระ

ไฟ
ฟ้า
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รีแอกทีฟ VI sin φ จะใช้ Reactive power meter ซ่ึงจะเล่ือนเฟสของแรงดนัไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าของ 

Wattmeter ไป 90° นอกจากน้ี ยงัมีวิธีวดัโดยใช ้Voltmeter 3 ตวั และวิธีวดัโดยใช ้Ammeter 3 ตวัอีกดว้ย 

 วิธีวดัโดยใช ้Voltmeter 3 ตวั จะนาํ Voltmeter ท่ีมีความตา้นทานภายในสูง 3 ตวั และตวัตา้นทานไร้

ความเหน่ียวนาํ R มาต่อตามรูปท่ี 3.25 วดัแรงดนัไฟฟ้า Effective ได้ V1, V2, V3 แลว้นาํไปคาํนวณหา

กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ีย P ดงัต่อไปน้ี 
 

  )VV(V
R2
1P 2

3
2
2

2
1a −−=    (3.20) 

 

 วิธีวดัโดยใช ้Ammeter 3 ตวั จะนาํ Ammeter ท่ีมีความตา้นทานภายในตํ่า 3 ตวั และ ตวัตา้นทานไร้

ความเหน่ียวนาํ R มาต่อตามรูป 3.26  วดักระแสไฟฟ้า Effective ได ้I1, I2, I3 แลว้นาํไปคาํนวณหากาํลงัไฟฟ้า

เฉล่ีย P ดงัต่อไปน้ี 

 
 

)II(I
2
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3
2
2

2
1a −−=   (3.21) 

 

  
 

รูปที่ 3.25 การวดักาํลงัไฟฟ้าด้วยวธีิ Voltmeter 3 ตวั           รูปที่ 3.26 การวดักาํลงัไฟฟ้าด้วยวธีิ Ammeter 3 ตวั 

 

 (3)  การวดักาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 

 การวดักาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส สามารถทาํไดโ้ดยการนาํ Wattmeter เฟสเดียว 3 ตวัมาต่อกบัแต่

ละเฟส แลว้หาผลรวมของค่ากาํลงัไฟฟ้าของมิเตอร์แต่ละตวั  

 กาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบั n เฟสในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั n เฟส n สาย ไม่ว่าภาระไฟฟ้า จะสมดุล

หรือไม่ก็ตาม จะสามารถวดัไดโ้ดยใช ้Wattmeter เฟสเดียวจาํนวน (n – 1) ตวั และกาํลงัไฟฟ้ารวมจะเท่ากบั

ผลบวกของค่าท่ีวดัไดจ้ากมิเตอร์แต่ละตวั (Brondel’s theorem) ดงันั้น กาํลงัไฟฟ้าของวงจร 3 เฟส จะสามารถวดั

ไดด้ว้ยวิธี Wattmeter 2 ตวั ซ่ึงใช ้ซ่ึงใช ้Wattmeter เฟสเดียวจาํนวน 2 ตวั กรณีของวงจร 3 เฟส 3 สาย ถา้เราคิด

วา่สายเฟส c เป็นทางไหลกลบัของกระแสไฟฟ้าแลว้ กาํลงัไฟฟ้า (ค่าในขณะใดๆ) ท่ีแหล่งจ่ายไฟจ่ายใหแ้ก่ภาระ

ไฟฟ้า จะเท่ากบั p = vac ia + vbc ib ดงันั้น ถา้ป้อนแรงดนัไฟฟ้าระหว่างสาย V· ac และ V· bc และกระแสเฟส I· a 

และ I· b ใหแ้ก่ Wattmeter 2 ตวัดงัรูปท่ี 3.27 (a) แลว้ จะสามารถวดักาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสได ้

 ถา้ใหค้วามต่างเฟสระหว่าง V· a กบั I· a เท่ากบั φa ใหค้วามต่างเฟสระหว่าง V· b กบั I· b เท่ากบั φb แลว้ 

เน่ืองจากระหว่างแรงดนัเฟสกบัแรงดนัระหว่างสายจะมีความต่างเฟสเท่ากบั 30° ดงัผงัเวกเตอร์ในรูป 3.27 (b) 

ดงันั้น จึงคาํนวณกาํลงัไฟฟ้าจริง P ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 
 )30(IV)30(IVPPP bbbcaaac21 °+ϕ+°−ϕ=+= coscos   (3.22) 
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  (a) วิธีต่อวตัตมิ์เตอร์                                                       (b) ผงัเวกเตอร์ 

   

รูปที่ 3.27 การวดักาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสด้วยวธีิ Wattmeter 2 ตวั 

 

โดย Vac และ Vbc เป็นค่า Effective ของแรงดนัไฟฟ้าระหว่างสาย และ Ia และ Ib เป็นค่า Effective ของกระแส

เฟส ดงันั้น 

 (a) ถา้ –30° < φa, φb < 30° แลว้ P1, P2 จะเป็นบวก 

 (b) ถา้ –30° = φa, φb = 30° แลว้ P1, P2 จะเป็นศูนย ์

 (c) ถา้ φa < –30° แลว้ P1 จะเป็นลบ ถา้ 30° < φb แลว้ P2 จะเป็นลบ 

 เน่ืองจาก Wattmeter จะช้ีแต่ค่าบวกเท่านั้น ดังนั้น กรณีท่ี P1 หรือ P2 เป็นลบ จะต้องกลับขั้วของ 

Wattmeter ท่ีเข็มช้ีไปทางดา้นลบ แลว้นาํค่าท่ีมิเตอร์ทั้งสองช้ีมาหาผลต่างเพ่ือให้ไดก้าํลงัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 

เฟส 

 อน่ึง ในการปฏิบติังานจริงๆ มกัจะใช ้Wattmeter 3 เฟส ซ่ึงสามารถระบุกาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส

ไดโ้ดยตรงดว้ยเขม็ช้ีเพียง 1 อนั แต่หลกัการทาํงานต่อมิเตอร์กเ็หมือนกบัวิธี Wattmeter 2 ตวั 

 กรณีของภาระไฟฟ้า 3 เฟสสมดุล เราสามารถใชวิ้ธี Wattmeter 1 ตวั ซ่ึงมีหลกัการทาํงานเหมือนกบัวิธี 

Wattmeter 2 ตวัได ้กล่าวคือ ต่อสวิตซ์สลบัสายกบัขดลวดแรงดนัของ Wattmeter เฟสเดียว 1 ตวั แลว้หาค่า

กาํลงัไฟฟ้าจากผลบวกของค่าท่ีมิเตอร์ช้ีบอกเม่ือสลบัระหว่างสาย 2 เส้นของภาระไฟฟ้า 3 เฟส ตวัอย่างต่อไปน้ี

จะแสดงกาํลงัไฟฟ้าท่ีวดัไดร้ะหวา่งสาย 2 เสน้ในกรณีน้ี 

 รูปท่ี 3.29 แสดงแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสสมมาตร จ่ายกาํลงัไฟฟ้าใหก้บัภาระ   ไฟฟ้า 3 เฟส

สมดุลท่ีมีความส้ินเปลืองกาํลงัไฟฟ้า 20 kW มีเพาเวอร์แฟกเตอร์ (Lagging) เท่ากบั 0.8 ถา้ใหล้าํดบัของเฟส

เท่ากบั a–b–c เม่ือคาํนวณหาค่าท่ี Wattmeter จะช้ีบอกเม่ือต่อมิเตอร์ระหวา่งเฟส a–b จะได ้ดงัต่อไปน้ี
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รูปที่ 3.29 ตวัอย่างตวัเลขในการวดักาํลงัไฟฟ้า 

  

รูปท่ี 3.30 แสดงผงัเวกเตอร์ของแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในกรณีน้ี ซ่ึงถา้ใหมุ้มเพาเวอร์แฟกเตอร์

ของภาระไฟฟ้าเท่ากบั θ แลว้ เน่ืองจากความต่างเฟสระหว่างแรงดนั Vab กบักระแส Ia เท่ากบั (30° + θ) ดงันั้น

ค่าท่ี Wattmeter ช้ีบอก Pab จะเท่ากบั 
 

  )3030(VI)30(IVP aabab θ°−θ°=θ+°= sinsincoscoscos  

 

 
รูปที่ 3.30 ผงัเวกเตอร์แสดงตวัอย่างค่าในการวดักาํลังไฟฟ้า 

 

ทั้งน้ีใหแ้รงดนัระหว่างสาย Vab = Vbc = Vca = V กระแสสาย Ia = Ib = Ic = I และใช ้addition theorem เขา้ช่วย 

ถา้ให้เพาเวอร์แฟกเตอร์ของภาระไฟฟ้าเท่ากบั cos θ แลว้ ความส้ินเปลืองกาํลงัไฟฟ้าของภาระไฟฟ้า 3 

เฟส θ= cosVI3P  ดงันั้น เม่ือนาํ θ= cos/ 3PVI  เขา้ไปแทนค่าในความสมัพนัธ์ขา้งตน้ จะไดว้า่ 
 

  )3030(
3

PPab θ°−θ°
θ

= sinsincoscos
cos

 

 

เม่ือแทนค่า 6080180kW20P 2 ..sin,.cos, =−=θ=θ=  และ 21302330 /sin,/cos =°=°  ลงไปในความสัมพนัธ์

น้ี จะไดว้า่ 
 

  kW67533410)60
2
180

2
3(

803
20Pab ....

.
=−≈×−×

×
=  

 

Wattmeter 

ภาระไฟฟ้า 3 เฟส 
20 kW 
cos θ = 0.8 
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  3.3.3.3 การวดัความถี่ 

 เม่ือป้อนคล่ืนซายน์ท่ีมีความถ่ีพ้ืนฐานเปล่ียนแปลงได ้x(t) = A sin (ω1t + θ1) ใหแ้ก่ แกนนอนของ 

Oscilloscope และป้อนคล่ืนซายน ์ท่ีไม่ทราบความถ่ี y(t) = B sin (ω2t + θ2) ใหแ้ก่แกนตั้งแลว้ จะเกิดภาพ 

Lissajous figure ข้ึน หาก ω1 = ω2 แลว้ภาพน้ีจะหยุดน่ิงเป็นรูปวงรี ดงันั้น เราจึงสามารถวดั ω2 ไดด้ว้ยการ  

ปรับ ω1 

 สาํหรับวิธีการใชเ้คร่ืองนบัความถ่ี จะแปลงรูปคล่ืนท่ีไม่ทราบความถ่ีให้เป็นคล่ืนรูป Pulse ดว้ยวงจร

แปลงรูปคล่ืน นาํไปป้อนผ่านวงจรเกตในช่วงระยะเวลาหน่ึง แลว้ใช้วงจรนับจาํนวน Pulseท่ีว่ิงผ่านในช่วง

ระยะเวลานั้น โดยทัว่ไปวงจรนบัจะใชว้งจร Flip-flop (bistable multivibrator) 

 นอกจากน้ี ยงัมีวิธี Heterodyne wavemeter วิธีคาํนวณจากเง่ือนไขสมดุลโดยทาํใหเ้กิด Resonance กบั 

Bridge และวิธีอ่ืนๆ อีกดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของคล่ืนผิดเพ้ียนซ่ึงประกอบดว้ยความถ่ีจาํนวนมาก จะ

ใชวิ้ธีนาํคล่ืนท่ีวดัมาแปลง A/D แลว้ใชค้อมพิวเตอร์แปลง Fast Fourier Transformation (FFT) เพ่ือแสดง 

Spectrum ออกมา 

 

  3.3.3.4  การวดัความต่างเฟส 

 การวดัความต่างเฟสระหว่างคล่ืนซายน์ 2 คล่ืนท่ีมีความถ่ีเท่ากนั เม่ือป้อน x(t) = A sin ωt   ใหแ้กน

นอน และ y(t) = B sin (ωt + θ2) ใหแ้กนตั้งแลว้ เน่ืองจากคล่ืนทั้งสองมีความถ่ีเท่ากนั  ดงันั้น ส่วนความต่าง

เฟสสามารถหาไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 
 

  
A
B2 1−=θ tan   (3.23) 

 

 หากใช ้Oscilloscope ท่ีมี 2 channel จะสามารถวดัผลต่างเวลา Δt ท่ีคล่ืนทั้งสองมีค่าเท่ากบัศูนยไ์ด ้หาก

ทราบคาบ T ของคล่ืนแลว้ กส็ามารถหาความต่างเฟสไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 
 T

t2 ∆
×π=θ   (3.24) 

 

 กรณีท่ีตอ้งการวดัความต่างเฟสดว้ยความเท่ียงตรงสูง จะใชวิ้ธีแปลงคล่ืนทั้งสองเป็น pulse นาํไปวดัผล

ต่างเวลาระหว่างคล่ืนทั้งสอง Δt และคาบ T ดว้ยวงจรนบั แลว้นาํไปผ่านวงจรคาํนวณสูตร (3.24) เพ่ือแสดง

ความต่างเฟส 

 

  3.3.3.5  การวดัความต้านทาน 

 ค่าความตา้นทานน้อยๆ ไม่เกิน 1 Ω นั้น จะวดัโดยใช้ Potentiometer หรือวดัโดยหาสมดุลของ 

Kelvin double bridge ค่าความตา้นทานในช่วง 1 Ω – 1 MΩ   โดยทัว่ไปมกัจะวดัดว้ยวิธีกระไฟฟ้า-

แรงดนัไฟฟ้า โดยนาํ Ammeter มาต่ออนุกรมกบัตวัตา้นทานท่ีตอ้งการวดั และนาํ Voltmeter มาต่อขนานกบัตวั

ตา้นทานท่ีตอ้งการวดั แลว้คาํนวณหาค่าความตา้นทานจากค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าโดยใชก้ฎของ

โอห์ม นอกจากน้ี ในการวดัง่ายๆ จะใช ้Tester แต่ถา้ตอ้งการวดัใหเ้ท่ียงตรง จะวดัโดยหาสมดุลของ Wheatstone 

bridge สําหรับการวดัความต้านทานท่ีมีค่าสูงตั้ งแต่ 1 MΩ ข้ึนไป โดยทัว่ไปจะวดัดว้ย Megger (Insulation 
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resistance tester) ในการวดัความตา้นทานของสายดิน จะใชข้ั้วไฟฟ้าต่อสายดินกบัขั้วไฟฟ้า วดั 2 ขั้ว แลว้

ปรับตวัตา้นทานปรับค่าไดแ้บบสไลด์ให้แรงดนัไฟฟ้าสมดุล นาํอตัราส่วนของกระแสไฟฟ้า  ณ จุดสมดุลไป

คาํนวณความตา้นทานระหวา่งตวันาํท่ีต่อสายดนักบักราวนด ์

 

  3.3.3.6  การวดัอมิพแิดนซ์ 

 การวดัอิมพิแดนซ์อยา่งเท่ียงตรง จะใช ้Bridge กระแสสลบั เช่น Bridge 4 ดา้นกระแสสลบั หรือ 

Transformer bridge   รูปท่ี 1.101 แสดง bridge 4 ดา้นกระแสสลบัท่ีประกอบดว้ยแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบั E·  

เคร่ืองตรวจจบั D อิมพิแดนซ์ Z· 1–Z· 4 ซ่ึงประกอบเป็นดา้นทั้ง 4 ดา้นของ Bridge เม่ือปรับอิมพิแดนซ์ของแต่ละ

ดา้นให ้Bridge สมดุล กล่าวคือ Output ของเคร่ืองตรวจจบัเท่ากบัศูนยแ์ลว้ จะไดค้วามสมัพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 
 

   
4231 ZZZZ  =   (3.25) 

 

หากทราบอิมพิแดนซ์ของ 3 ดา้น กส็ามารถหาอิมพิแดนซ์ของดา้นท่ีเหลือได ้ทั้งน้ี เน่ืองจาก Z· 1–Z· 4 เป็น

จาํนวนเชิงซอ้น ดงันั้น เง่ือนไขของสมดุลขา้งตน้จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์ต่อไปน้ี 
 

ส่วนจริงของ (Z· 1Z· 3) =ส่วนจริงของ (Z· 2Z· 4)  และ ส่วนจินตภาพของ (Z· 1Z· 3) =ส่วนจินตภาพของ (Z· 2Z· 4)(3.26) 
 

ใน Bridge น้ี กรณีท่ีความจุไฟฟ้าสถิตต่อกราวนด์ของแหล่งจ่ายไฟและเคร่ืองตรวจจับ อาจส่งผล

กระทบต่อเง่ือนไขสมดุลจะตอ้งต่อกราวนดร์ะหว่าง C–D ในรูปใหมี้ศกัยไ์ฟฟ้าเท่ากบักราวนด์ในสภาพสมดุล 

การต่อกราวนดน้ี์เรียกวา่ Wagner ground. 

 นอกจากน้ี ทุกๆ ส่วนของ Bridge 4 ดา้นกระแสสลบัยงัมี Stray capacitance อยู่ ซ่ึงการเหน่ียวนาํไฟฟ้า

สถิตท่ีเกิดข้ึนอาจทาํให้แหล่งจ่ายไฟส่งผลกระทบต่อเง่ือนไขสมดุลได ้ในกรณีน้ีควรใช ้Transformer bridge 

ดงัต่อไปน้ี 

 

  
           รูปที่ 3.31 Bridge 4 ด้านกระแสสลบั                                   รูปที่ 3.32 Transformer bridge 

  

รูปท่ี 3.31 แสดงหลกัการวดัโดยใช ้Transformer bridge เง่ือนไขสมดุลท่ีทาํให ้Output ของเคร่ืองตรวจ

จบัเป็นศูนยคื์อ I1 = I2 ซ่ึงในภาวะสมดุล E· 1 = Z· 1 I· 1 และ E· 2 = Z· 2 I· 2 นอกจากน้ี E· 1 และ E· 2 ยงั แปรผนัตาม
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จาํนวนรอบของขดลวดของหมอ้แปลง n1 และ n2 ดงันั้น เม่ือ Bridge อยู่ในภาวะสมดุลความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปริมาณต่างๆ จึงมีดงัต่อไปน้ี 
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 เน่ืองจาก E· 1 และ E· 2 มีเฟสตรงกนั ดงันั้น Z· 1 และ Z· 2 จะมีเฟสตรงกนัดว้ย หากทราบค่า Z· 1 หรือ Z· 2 ค่า

ใดค่าหน่ึง กส็ามารถวดัอิมพิแดนซ์ของอีกดา้นหน่ึงได ้

 การวดัอิมพิแดนซ์ในช่วงความถ่ีสูง ทาํไดโ้ดยนาํวงจรท่ีตอ้งการวดัมาทาํใหเ้กิด Resonance แลว้หาอิมพิ

แดนซ์จากเง่ือนไขของ Resonance นั้นซ่ึงมีหลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวดัอินดกัแตนซ์ของขดลวดหรือ

ความจุไฟฟ้าสถิตของคาปาซิเตอร์ โดยมากมกัจะใช้ Q-meter ซ่ึงเป็นวิธี Resonance รูปแบบหน่ึง รูปท่ี 3.33  

แสดงหลกัการวดัดว้ย Q-meter ในการวดัอินดกัแตนซ์ อนัดบัแรกจะปล่อยกระแสไฟฟ้ากระแสสลบั I· = I sin ωt 

จากเคร่ืองกาํเนิดสญัญาณ ทาํใหท่ี้ตวัตา้นทานไร้ความเหน่ียวนาํ r  เกิดแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อม E·  = E sin (ωt + θ) 

ต่อไปจะนาํอินดกัแตนซ์ L ท่ีตอ้งการวดัมาต่อระหว่างจุด a–b แลว้ปรับคาปาซิเตอร์ปรับค่าไดม้าตรฐาน CS ให้

วงจรอยู่ในภาวะ Resonance ซ่ึงท่ีความถ่ี Resonance S0 LC1 /=ω    ค่า effective ของแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมขั้ว

ของ CS จะมีค่าสูงสุด และมีความสมัพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 
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รูปที่ 3.33 ภาพแสดงหลกัการทํางานของ Q-meter 

 

ทั้งน้ี rL เป็นความดา้นทานสูญเสียของขดลวดอินดกัแตนซ์ เม่ือวดั V โดยใหแ้รงดนั E คงท่ีแลว้ จะหา

ค่า Q ของขดลวดได ้Q-meter จะบอกค่า Q ไวท่ี้หนา้ปัดของ Voltmeter และหาค่า L กบั rL ไดจ้าก ω0 และ CS ท่ี

ทาํใหค่้า Q น้ีมีค่าสูงสุด 

การวดัความจุไฟฟ้าสถิตของคาปาซิเตอร์จะใชวิ้ธีทาํนองเดียวกบัขา้งตน้ โดยเม่ือทาํให ้L กบั CS เกิด

การ Resonance กนัแลว้ กน็าํคาปาซิเตอร์ CX ท่ีตอ้งการวดั มาต่อระหว่างจุด c–d โดยรักษา ω0 ใหค้งท่ี เม่ือปรับ

คาปาซิเตอร์ปรับค่าไดม้าตรฐาน CS จนกลายเป็นภาวะ Resonance อีกคร้ัง ค่า CS จะเปล่ียนไปเป็น CS  '  ค่าท่ี

ตอ้งการวดัจะคาํนวณไดจ้าก CX = CS – CS  '  

 

Voltmeter 
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3.4  การตรวจวดัระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Measuring power system and equipment) 

ในการตรวจสอบและตรวจวดัควรเกบ็ขอ้มลูการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสาํหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ดงัน้ี 

1) แผนผงัการใชไ้ฟฟ้าของโรงงาน 

2) แหล่งจ่ายไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา 

3) แบบแสดงตาํแหน่งหมอ้แปลงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัร 

4) รายการอุปกรณ์ไฟฟ้าหลกัพร้อมระบุขนาดในรายการควรระบุ ค่ากิโลวตัต ์ แรงดนั  กระแสและตวั

ประกอบกาํลงัไฟฟ้าไวด้ว้ย  รายละเอียดสาํหรับระบบไฟฟ้า (กิโลวตัต ์ แรงดนั  กระแส  ตวัประกอบ

กาํลงัไฟฟ้า) 

 รายละเอียดหมอ้แปลงทั้งหมด  

 แผนผงัยอ่ยสาํหรับหมอ้แปลงแต่ละลกู   

 ขนาดของตวัเกบ็ประจุท่ีติดตั้งไว ้

5) รายละเอียดสาํหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า  

(กิโลวตัต ์ แรงดนั กระแส  ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า) 

 เคร่ืองอดัอากาศ 

 ป๊ัมนํ้า 

 เตาโลหะดว้ยขดลวดขนาดใหญ่ 

 เคร่ืองปรับอากาศ 

 อุปกรณ์ในระบบแสงสวา่ง   

 มอเตอร์  

6) การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละกระบวนการผลิต  

7) ขอ้มลูเฉพาะและราคาของอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน 

 

  การตรวจวดัระบบที่ใช้พลงังาน 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานในโรงงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบท่ีใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า และระบบท่ีใชพ้ลงังานความร้อน ซ่ึงรายละเอียดโดยสังเขปของการตรวจวดัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์หลกั

ของทั้ง 2 ระบบมีดงัน้ี 

1)  ระบบที่ใช้พลงังานไฟฟ้า 

 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

หมายถึง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าตั้ งแต่จุดท่ีออกจากหม้อแปลง จนถึงตู้ส่งจ่ายหรือตู้ MDB (Main 

Distribution Breaker) ท่ีแต่ละจุดภายในโรงงาน 

ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดั ไดแ้ก่ แรงดนัไฟฟ้า (โวลต)์ กระแสไฟฟ้า (แอมป์) กาํลงัไฟฟ้า (กิโลวตัต)์ และ

ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (Power Factor)  ซ่ึงเรียกโดยรวมว่า ค่าทางไฟฟ้า เพ่ือนาํมาใชใ้นการตรวจสอบสภาพ

โดยทัว่ไปของระบบ  เช่น ลกัษณะการใชไ้ฟฟ้า เวลาท่ีมีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดเพ่ือจดัโหลดหลีกเล่ียง
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ช่วง Peak ของค่าไฟฟ้า ความสมดุลของแรงดนัและกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสเพ่ือยืดอายุการใชง้านของอุปกรณ์

ไฟฟ้า ศกัยภาพในปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าซ่ึงควรจะสูงกวา่ 0.90 ฯลฯ 

เคร่ืองมือตรวจวดัมีทั้งชนิดท่ีวดัค่าทางไฟฟ้าแบบชัว่ขณะ เช่น แอมป์มิเตอร์หรือ  เพาเวอร์มิเตอร์แบบ

คลอ้งวดั มิเตอร์วดัค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า และเคร่ืองมือตรวจวดัชนิดท่ีวดัและบนัทึกค่าแบบต่อเน่ือง 
 

ตารางที่ 3.2   การตรวจวดัระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

ระบบ ค่าที่ตรวจวดั เคร่ืองมอื 

ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า • แรงดนัไฟฟ้า 

• กระแสไฟฟ้า 

• กาํลงัไฟฟ้า 

• ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

• เพาเวอร์มิเตอร์แบบคลอ้งวดั 

• เคร่ืองมือวัดและบันทึกค่า

ทางไฟฟ้าแบบต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 รูปที่ 3.34   เพาเวอร์มเิตอร์แบบคล้องวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.35 มเิตอร์วดัค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 
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                         รูปที ่3.36   เคร่ืองวดัและบันทึกค่าทางไฟฟ้าแบบต่อเน่ือง 

 

 ระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดียว 

 หมายถึง เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split-type) เคร่ืองปรับอากาศแบบติดหนา้ต่าง (Window-

type) และเคร่ืองปรับอากาศแบบเป็นชุด (Packaged Unit) 

ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดั ไดแ้ก่ ค่าทางไฟฟ้ารวมทั้งช่วงเวลาการตดัต่อของคอมเพรสเซอร์เพ่ือตรวจสอบ

สภาพการทาํงานของคอมเพรสเซอร์ อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ ของลมจ่ายและลมกลบัรวมทั้งปริมาณลม

จ่ายเพ่ือคาํนวณภาระการทาํความเยน็และสมรรถนะการทาํงานของระบบปรับอากาศซ่ึงไม่ควรจะใชพ้ลงังาน

เกิน 1 กิโลวตัตต่์อตนัความเยน็ และค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศท่ีเขา้คอนเดนเซอร์และอากาศ

แวดลอ้มภายนอก 

นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลประกอบอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น เช่น ชนิดของเทอร์โมสตทั สภาพของแผงกรองอากาศ 

เวลาใชง้าน 

เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า เคร่ืองวดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ และ

เคร่ืองวดัความเร็วลม 

ตารางที่ 3.3   การตรวจวดัระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดยีว 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เคร่ืองมือ 

ระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดียว  ค่าทางไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ 

 อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของลม

จ่าย 

 อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของลม

กลบั 

 ความเร็วลมและพ้ืนท่ีช่องจ่าย     ลมเยน็ 

 อุณหภู มิและความช้ืนสัมพัท ธ์ของ

อากาศท่ีเขา้คอนเดนเซอร์ 

 อุณหภู มิและความช้ืนสัมพัท ธ์ของ

อากาศแวดลอ้มภายนอก 

• เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 

• เคร่ืองวดัอุณหภูมิและความช้ืน

สัมพทัธ์ 

• เคร่ืองวดัความเร็วลม  
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รูปที่ 3.37   เคร่ืองมอืวดัอุณหภูมแิละความช้ืนสัมพทัธ์ 

 

 

 

 

  

 

 

(ก) หวัวดัความเร็วลมแบบ Pilot Tube      (ข) หวัวดัความเร็วลมใบพดัความเร็วปานกลาง   (ค) หวัวดัความเร็วลมใบพดัความเร็วตํ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.38   เคร่ืองมอืวดัความเร็วลม 

 

 ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย ์(Central System) มกัจะประกอบดว้ยเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (Chiller) ท่ีติดตั้ง

อยู่ในหอ้งเคร่ืองศูนยก์ลาง ทาํหนา้ท่ีส่งจ่ายนํ้าเยน็ไปยงัเคร่ืองส่งลมเยน็ (AHU, Air Handling Unit และ FCU, 

Fan Coil Unit) ซ่ึงจะติดตั้งกระจายอยูต่ามพ้ืนท่ีปรับอากาศต่างๆ ซ่ึงมี รายละเอียดการตรวจวดัดงัน้ี 

1. เคร่ืองส่งลมเย็นค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดัสําหรับเคร่ืองส่งลมเย็น ไดแ้ก่ อุณหภูมิและความช้ืน

สมัพทัธ์ของลมจ่าย (Supply Air) และลมกลบั (Return Air) รวมทั้งปริมาณลมจ่ายเพ่ือคาํนวณภาระการทาํความ

เยน็ค่าทางไฟฟ้าของพดัลมของเคร่ืองส่งลมเยน็ ความดนัตกคร่อมแผงกรองอากาศเพ่ือตรวจสอบสภาพการใช้
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งานดา้นลมจ่าย และความดนัตกคร่อมและอตัราการไหลในท่อนํ้าเยน็เพ่ือตรวจสอบสมดุลนํ้า นอกจากน้ียงัตอ้ง

รวบรวมขอ้มูลประกอบอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นเช่นเดียวกบัระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดียว เช่น ชนิดของ   เทอร์

โมสตทั สภาพของแผงกรองอากาศ และเวลาใชง้าน 

เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีจาํเป็น ได้แก่ เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า เคร่ืองวดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ 

เคร่ืองวดัความเร็วลม และเคร่ืองวดัอตัราการไหลของนํ้าในท่อ 
 

ตารางที่ 3.4   การตรวจวดัเคร่ืองส่งลมเยน็ 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เคร่ืองมือ 

เคร่ืองส่ง 

ลมเยน็ 

 อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ของลมจ่าย 

 อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ของลมกลบั 

 ความเร็วลมและพ้ืนท่ีช่องจ่ายลมเยน็ 

 ค่าทางไฟฟ้าของพดัลม 

 ความดนัตกคร่อมแผงกรองอากาศ 

 ความดนัตกคร่อมท่อนํ้าเยน็ 

 อตัราการไหลของนํ้าเยน็ 

 เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 

 เคร่ืองวดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ 

 เคร่ืองวดัความเร็วลม  

 เคร่ืองวดัอตัราการไหลของนํ้าในท่อ 

 เกจวดัความดนั 

 

 เคร่ืองทํานํา้เยน็ 

เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (Chiller) ใชส้าํหรับผลิตนํ้ าเยน็ ทั้งเพ่ือใชใ้นระบบปรับอากาศและใชใ้นกระบวนการ

ผลิต   ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดัสาํหรับเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ ไดแ้ก่ อตัราการไหลของนํ้าเยน็และอุณหภูมินํ้ าเยน็ดา้น

เขา้และดา้นออก เพ่ือคาํนวณภาระการทาํความเยน็ อตัราการไหลของนํ้ าหล่อเยน็และอุณหภูมินํ้ าหล่อเยน็ดา้น

เขา้และดา้นออก เพ่ือคาํนวณอตัราการระบายความร้อนท้ิง ค่าทางไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์เพ่ือใชป้ระกอบกบั

ภาระการทาํความเยน็ในการประเมินสมรรถนะการทาํงานของระบบ ซ่ึงไม่ควรใชพ้ลงังานเกิน 0.7 กิโลวตัตต่์อ

ตนัความเยน็สําหรับระบบท่ีระบายความร้อนดว้ยนํ้ าและ 1.2  กิโลวตัตต่์อตนัความเยน็สาํหรับระบบท่ีระบาย

ความร้อนดว้ยอากาศ ตลอดจนการสาํรวจเวลาใชง้านของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 

นอกจากน้ี ยงัมีขอ้มลูประกอบอ่ืนๆ ท่ีควรตรวจวดัดว้ย เช่น กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชท่ี้ป๊ัมนํ้าเยน็และป๊ัมนํ้าหล่อ

เยน็ กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชท่ี้พดัลมระบายความร้อนทั้งท่ีคอนเดนเซอร์กรณีระบายความร้อนดว้ยอากาศและท่ีหอผึ่งนํ้ า

กรณีระบายความร้อนดว้ยนํ้า 

เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า เคร่ืองวดัอตัราการไหลของนํ้ าในท่อและ

เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบสมัผสั 
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ตารางที่ 3.5   การตรวจวดัเคร่ืองทํานํ้าเยน็ 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เคร่ืองมือ 

เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ • ค่าทางไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ 

• อตัราการไหลของนํ้าเยน็  

• อุณหภูมินํ้ าเยน็ดา้นเขา้และดา้นออก 

• อตัราการไหลของนํ้าหล่อเยน็ 

• อุณหภูมินํ้ าหล่อเยน็ดา้นเขา้และดา้นออก 

• ค่าทางไฟฟ้าของเคร่ืองนํ้ าเยน็และเคร่ืองนํ้ า

หล่อเยน็ 

• ค่าทางไฟฟ้าของพดัลมระบายความร้อน  

• เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 

• เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบสัมผสั  

• เคร่ืองวดัอตัราการไหลของนํ้าในท่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.39   เคร่ืองวดัอตัราการไหลของนํา้ในท่อ (Ultrasonic Flow Meter) 

 

 ระบบแสงสว่าง 

ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งสํารวจและตรวจวดัสําหรับระบบแสงสว่าง ไดแ้ก่ ชนิดและจาํนวนของหลอดไฟและ

โคมไฟในแต่ละพ้ืนท่ีตลอดจนค่าทางไฟฟ้าเพ่ือคาํนวณดชันีการใชแ้สงสว่างซ่ึงไม่ควรเกิน 16 วตัต์ต่อ ตาราง

เมตรสาํหรับพ้ืนท่ีสาํนกังานทัว่ไปและ 23 วตัต์ต่อตารางเมตรสาํหรับพ้ืนท่ีทาํงานท่ีตอ้งการ ความสว่างมากข้ึน 

เช่น พ้ืนท่ีตรวจสอบช้ินงาน ค่าความส่องสว่าง  (Lux) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของจาํนวนและตาํแหน่ง

ของหลอดไฟและโคมไฟเม่ือเทียบกบัลกัษณะการใชง้านของแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงจาํเป็นตอ้งวดัค่าความส่องสว่างใน

ระดบัความสูงเดียวกบัพ้ืนท่ีใชง้านจริง เช่น บนโต๊ะทาํงาน หรือบน พ้ืนทางเดินภายในโรงงาน นอกจากน้ียงัตอ้ง

สาํรวจเวลาใชง้านระบบแสงสวา่งในแต่ละพ้ืนท่ีอีกดว้ย 

เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า และเคร่ืองวดัค่าความส่องสวา่ง (Lux meter) 

ตารางที่ 3.6   การตรวจวดัระบบแสงสว่าง 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เคร่ืองมือ 

ระบบแสงสวา่ง  ค่าทางไฟฟ้าของระบบแสงสวา่ง 

 ค่าความส่องสวา่ง 

 ขนาดพ้ืนท่ีของแต่ละส่วน  

 เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 

 เคร่ืองวดัค่าความส่องสวา่ง (Lux Meter) 
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รูปที่ 3. 40   เคร่ืองมอืวดัค่าความส่องสว่าง (Lux Meter) 

 

  ระบบอดัอากาศ 

ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดัสาํหรับระบบอดัอากาศ ไดแ้ก่ ค่าทางไฟฟ้า   ความดนัของอากาศอดั อตัราการ

ไหลของอากาศเขา้ รวมทั้งอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศเขา้ เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานของ

เคร่ืองอดัอากาศทั้งท่ีเป็นอตัราการผลิตอากาศอดัท่ีทาํได ้(Free air delivery) และเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีใชต่้อ

อากาศอดัท่ีผลิตไดซ่ึ้งไม่ควรเกิน 0.111 กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อลกูบาศกเ์มตร นอกจากน้ี ตอ้งมีการสาํรวจจุดร่ัวไหล

ของระบบส่งจ่ายอากาศอดัภายในโรงงาน และสาํรวจเวลาการใชง้านเคร่ืองอดัอากาศ 

สาํหรับโรงงานท่ีมีช่วงเวลาท่ีสามารถหยดุระบบอดัอากาศได ้จะทาํใหก้ารตรวจสอบประสิทธิภาพของ

เคร่ืองอดัอากาศและการตรวจวดัปริมาณอากาศร่ัวไหลในระบบทาํได้อย่างแม่นยาํข้ึน โดยการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองอดัอากาศสามารถทาํไดโ้ดยการจบัเวลาท่ีใชใ้นการอดัอากาศเขา้ถงัเก็บอากาศจากถงั

เปล่าจนกระทัง่มีความดนัเท่ากบัค่าท่ีกาํหนดร่วมกบัการตรวจวดัค่าทางไฟฟ้าของเคร่ืองอดัอากาศ ส่วนการ

ตรวจวดัปริมาณอากาศร่ัวไหลในระบบสามารถทาํไดโ้ดยการจบัเวลาท่ีเคร่ืองเดินและหยุดระหว่างความดนัสอง

ระดบัท่ีตั้งไวร่้วมกบัการตรวจวดัค่าทางไฟฟ้า 

เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า เคร่ืองวดัความเร็วลม เคร่ืองวดัอุณหภูมิและ

ความช้ืน และนาฬิกาจบัเวลา 

ตารางที่ 3.7   การตรวจวดัระบบอดัอากาศ 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เคร่ืองมือ 

ระบบอดัอากาศ  ค่าทางไฟฟ้าของเคร่ืองอดัอากาศ 

 ความเร็วลมและพ้ืนท่ีของช่องอากาศเขา้ 

 อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศเขา้  

 ช่วงเวลาการตดัต่อของเคร่ืองอดัอากาศ  

 เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 

 เคร่ืองวดัความเร็วลม  

 เ ค ร่ื อ ง วัด อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ ค ว า ม ช้ื น

สัมพทัธ์ 

 นาฬิกาจบัเวลา 
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 ป๊ัมนํา้ 

ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดั ไดแ้ก่ ค่าทางไฟฟ้า ความดนัดา้นส่งและดา้นดูดของป๊ัมนํ้ าเพ่ือใชต้รวจสอบ

สมรรถนะการทาํงานของป๊ัม ความเร็วรอบมอเตอร์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์ ตลอดจนการประเมิน

ความเป็นไปไดใ้นการติดตั้งเคร่ืองปรับลดความเร็วรอบเพ่ือประหยดัพลงังานซ่ึงตอ้งใชค่้าท่ีตอ้งตรวจวดัทั้งหมด

มาประกอบกนั นอกจากน้ี ยงัตอ้งสาํรวจเวลาการทาํงานของป๊ัมนํ้าอีกดว้ย 

เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า เคร่ืองวดัความเร็วรอบ และ  เกจวดัความดนั 
 

ตารางที่ 3. 8   การตรวจวดัป๊ัมนํา้ 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เคร่ืองมือ 

ป๊ัมนํ้า • ค่าทางไฟฟ้าของป๊ัม 

• ความเร็วรอบมอเตอร์ 

• ความดนัดา้นส่งและดา้นดูดของป๊ัม  

• เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 

• เคร่ืองวดัความเร็วรอบ 

• เกจวดัความดนั   

 

 มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอืน่ๆ 

ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดั ไดแ้ก่ ค่าทางไฟฟ้าต่างๆ และช่วงเวลาการทาํงาน ตลอดจนความเร็วลมรอบใน

กรณีของมอเตอร์ท่ีตอ้งการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์ดว้ย 

เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า และเคร่ืองวดัความเร็วรอบ 

 

ตารางที่ 3.9   การตรวจวดัมอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เคร่ืองมือ 

มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า • ค่าทางไฟฟ้า 

• ความเร็วรอบ  

       กรณีเป็นมอเตอร์   

• เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 

• เคร่ืองวดัความเร็วรอบ    

 

3.5  ตวัอย่างการหาประสิทธิภาพจากการตรวจวดั 

 มอเตอร์ไฟฟ้า 

การตรวจวดัประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถตรวจวดัไดห้ลายวิธี แต่วิธีท่ีสามารถนาํมาใชเ้พ่ือ

หาประสิทธิภาพขณะเร่ิมตน้ ก็คือการวดักาํลงัไฟฟ้าของมอเตอร์ขณะไม่มีภาระจะทาํให้ทราบการสูญเสียขณะ

ไม่มีภาระ (core loss or no-load loss) และวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้มอเตอร์ขณะมีภาระจะทาํใหท้ราบกาํลงัไฟฟ้า

ท่ีใชง้าน (input power: Pin) ซ่ึงจะรวมการสูญเสียทั้งหมดเช่น การสูญเสียท่ีขดลวด (stator copper loss) ประมาณ 

33% การสูญเสียท่ีแกนเหลก็ (core loss or rotor copper loss) ประมาณ 15% ดงันั้นประสิทธิภาพท่ีไดคื้อ  

 

 ประสิทธิภาพ,%    =        100x
)อินพุต(วัตต์

)เอาต์พุต(แรงม้าx746
 

                                        100)
)

x
inที่ป้อน(Pกําลังไฟฟ้า
outขาออก(Pกําลังไฟฟ้า

=  
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ค่าประสิทธิภาพอาจเขียนอยูใ่นรูปท่ีแสดงค่ากาํลงัสูญเสียของมอเตอร์ดว้ยกไ็ด ้ดงัน้ี 

  

    ประสิทธิภาพ,%     
  

100x
าที่ป้อนเข้กําลังไฟฟ้า

◌ียกําลังสูญเส-าที่ป้อนเข้กําลังไฟฟ้า
=   

  

 กาํลงัไฟฟ้าขาออก (Pout) เป็นกาํลงัท่ีสามารถทดสอบจากความสามารถในการขบัภาระของมอเตอร์ซ่ึง

ปกติเป็นกาํลงัทางกลแลว้แปลงค่ามาเป็นทางไฟฟ้า เพ่ือใหง่้ายต่อการคาํนวณ 

  

กาํลงัไฟฟ้าขาออก  =  กาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อน – กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียท่ีโรเตอร์และสเตเตอร์ 

  

ตัวอย่างที่  3.1 พิจารณาถึงประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน  1 %  เช่นจาก  94 %  เป็น  95 %  ของมอเตอร์ขนาด  500  

แรงมา้ ทาํงานท่ี  80 %  ของพิกดักาํลงัจะทาํใหม้อเตอร์กินกาํลงัไฟฟ้าลดลงเท่าใด  

วิธีทาํ  

 กาํลงัไฟฟ้า ท่ีมอเตอร์ประสิทธิภาพ  94 %  ตอ้งการ  

                 =   
94.0

8.0
x500x746.0  

                 =   45.317  kW  

      กาํลงัไฟฟ้า ท่ีมอเตอร์ประสิทธิภาพ   95 %  ตอ้งการ  

                 =   
95.0

8.0
x500x746.0   

                 =   11.314  kW  

โดยกาํหนดให ้ 746 W เท่ากบั 1 แรงมา้               

  ดงันั้นมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ  95% จะกินกาํลงัไฟฟ้านอ้ยกวา่มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีมี ประสิทธิภาพ 

94% เป็นจาํนวนเท่ากบั 

    =  11.31445.317 −  = 34.3  kW  

       ถา้มอเตอร์ทาํงานในลกัษณะท่ีต่อเน่ืองทุกวนั  วนัละ 24 ชัว่โมง ตลอดปีประมาณ  365 x 24 =  8760 

ชัว่โมง แต่ถา้มอเตอร์ทาํงานในลกัษณะท่ีต่อเน่ืองเป็นช่วงๆ ซ่ึงชัว่โมงการทาํงานจะลดลง เช่น ประมาณ 6000 

ชัว่โมงใน 1 ปี และคิดค่าไฟฟ้าท่ี 2.75 บาท ต่อ kWh กจ็ะสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดจ้ากค่าประสิทธิภาพท่ี

เพ่ิมข้ึน 1 % ไดเ้ท่ากบั  

                =  3.34  x  6,000  x  2.75        =   55,110    บาทต่อปี 

 ซ่ึงในการใชง้านจริง ๆ นั้น นอกจากค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีผูป้ระกอบการตอ้งชาํระแลว้  ผูป้ระกอบการยงัตอ้ง

ชาํระค่ากาํลงัไฟฟ้า (Demand)  ใหก้บัทางการไฟฟ้าดว้ย ดงันั้นค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้จะมีค่ามากกว่าตวัเลขท่ี

คาํนวณได ้
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ตัวอย่างที่ 3.2 การตรวจวดัหาเพ่ือวิเคราะห์หาสมรรถนะและประสิทธิภาพการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส

พิจารณามอเตอร์ขบัป้ัมนํ้าขนาด  220 โวลท ์1500 วตัต ์1 เฟส วดัค่าความตา้นทานของขดลวดได ้2.8 Ω และทาํ

การวดักาํลงัไฟฟ้าไดข้อ้มลูดงัน้ี      

  ขณะไม่มีภาระ กระแส 0.8 A แรงดนั 221 V ค่า PF เท่ากบั 0.76  

 ขณะใชง้าน กระแส 4.58 A แรงดนั 221 V ค่า PF เท่ากบั 0.8  

ดงันั้นสามารถคาํนวณหาสมรรถนะการทาํงานของมอเตอร์ไดคื้อ 

  กาํลงัไฟฟ้าท่ีวดัไดข้ณะใชง้าน   4.58 x 221 x 0.8 =  809.7 วตัต ์

 สมรรถนะการทาํงาน                100
1500

7.809 x   =  53.98 % 

ท่ีสมรรถนะการทาํงาน 53.98 % มอเตอร์มีประสิทธิภาพดงัน้ี 

    100x
P

loadPPP
h

in

copperloadnoin −−−
=   

    ==  100
8.058.4211

8.258.476.08.02118.05.4211 2
x

xx
xxxxx −−

  

    ==    7766..1155  %%  

  

ตัวอย่างที่ 3.33  การตรวจวดัหาเพ่ือวิเคราะห์หาสมรรถนะและประสิทธิภาพการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 

ขนาด 5 HP 380 โวลท ์3 เฟส วดัค่าความตา้นทานของขดลวดสเตเตอร์ได ้1.21 Ω และทาํการวดักาํลงัไฟฟ้าได้

ขอ้มลูดงัน้ี   

 กาํลงัไฟฟ้าขณะไม่มีภาระ  290 W กระแสไฟฟ้า 0.68 A, 380 V, PF 0.65  

 กาํลงัไฟฟ้าขณะใชง้าน 3692 W กระแสไฟฟ้า 6.6 A, 380 V,  PF 0.85  

ดงันั้นสมรรถนะการทาํงานของมอเตอร์คือ 

 สมรรถนะการทาํงาน      100
3730
3692 x         ==    98.99 %  

โดยมีประสิทธิภาพ 

 

  100x
P

loadPPP
h

in

copperloadnoin −−−
=   

          ==  100
3692

21.16.632903692 2
xxx−−  

     =  87.86 %  

หมายเหตุ  กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียสามารถคาํนวณไดจ้ากค่ากระแส แรงดนัและ PF 
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 ระบบเคร่ืองทําความเยน็  

ประสิทธิภาพเคร่ืองทาํความเยน็วดัจากค่าสมัประสิทธิสมรรถนะของเคร่ืองทาํความเยน็ (Coefficient of 

Performance ; COP ) ซ่ีงหาไดจ้าก 

 

 

 

  

 

 

โดย h คือ เอนทาลปีของสารทาํความเยน็ท่ีใชใ้นเคร่ืองทาํความเยน็  หาไดจ้ากแผนภูมิความดนั

เอลทาลปี (P-H diagram) 

 h1  คือ เอนทาลปีของสารทาํความเยน็ก่อนเขา้คอมเพรสเซอร์ 

 h2  คือ เอนทาลปีของสารทาํความเยน็ท่ีออกจากคอมเพรสเซอร์ 

 h4  คือ เอนทาลปีของสารทาํความเยน็ก่อนเขา้อีแวปโพเรเตอร์ 

ค่า COP ท่ีสูงแสดงวา่เคร่ืองทาํความเยน็มีประสิทธิภาพทาํงานดี 

ดชันีการใช้พลงังาน 

นอกจาก COP แลว้มกันิยมใชค่้าดชันีการใชพ้ลงังานของเคร่ืองทาํความเยน็ ซ่ึงเรียกวา่ค่าสมรรถรรนะ

ของเคร่ืองทาํความเยน็ (Chiller Performance ; Chp) 

 

 

 

 

 

 

  COP        =         3.517 / Chp     หรือ        Chp        =         3.517 / COP  

 

โดย Pcomp  คือ กาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้คอมเพรสเซอร์ (กิโลวตัต)์ 

F คือ อตัราการไหลของนาํเยน็ (ลิตร / นาที) 

Ti  คือ อุณหภูมินํ้าเยน็  ดา้นกลบัเขา้เคร่ืองทาํความเยน็  ( °C) 

To  คือ อุณหภูมินํ้าเยน็  ดา้นจ่ายออกจากเคร่ืองทาํความเยน็  (  °C) 

 

 

 

 

COP           =   
h1   -  h4 

h2   -  h1 

 

Chp      = 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้คอมเพรสเซอร์ (กิโลวตัต)์ 

ความสามารถในการทาํความเยน็ (ตนัความเยน็) 

 

Chp      = 
Pcomp    x    50.4 

F   x    (Ti - To) 

 

COP           =   
ความร้อนถ่ายเทท่ีอีแวปโพเรเตอร์ 

กาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้คอมเพรสเซอร์ 
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รูปที่ 3.41  ตาํแหน่งการวดัของระบบทําความเยน็ 
 

ในการตรวจวดัทางปฏิบติั  เคร่ืองทาํความเยน็บางระบบอาจไม่มีการวดัความดนัหรืออุณหภูมิของสาร

ทาํความเยน็ ท่ีจะสามารถนาํมาคาํนวณประสิทธิภาพหรือดชันีการใชพ้ลงังานของ เคร่ืองทาํความเยน็ไดโ้ดยตรง  

ดงันั้นจึงตอ้งทาํการตรวจวดัท่ีระบบท่อนํ้าเยน็ท่ีเขา้ – ออกจากเคร่ือง ทาํความเยน็ และวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้

คอมเพรสเซอร์ 
 

ตวัอย่างที่ 3.3 การคาํนวณประสิทธิภาพและดชันีการใชพ้ลงังานระบบทาํความเยน็  โดยเคร่ืองทาํความเยน็เป็น

แบบหอยโข่งขนาด 500 ตนั โหลดทางไฟฟ้าท่ีวดัได ้ 244.87 กิโลวตัต ์380 โวลล ์   400 แอมป์ ค่าเพาเวอร์แฟก

เตอร์ 0.93  อุณหภูมิและความดนัของสารทาํความเยน็ท่ีอีแวปโพเรเตอร์   38 °F , 66   PSI  และท่ีคอมเพรสเซอร์   

105 °F , 210   PSI 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  3.42 กราฟแสดงของสารทําควมเยน็ 

จาก   
12
41

hh
hhCOP

−
−

=  

 

จากตาราง R-22  ไดค่้า   h1   =   100.79  Btu/lb  , h2   =   122  Btu/lb  ,  h3   =   h4   =   40.85  Btu/lb   

 

ดงันั้น               

 

จาก  Chp        =         3.517 / COP 

ดงันั้น  Chp =        3.517 / 2.83         =   1.24    kW / tonR 

 

1 

2 3 

4 

COP           =   
100.79   -  40.85   

122  -  100.79    

 

=        2.83 

 
นํ้าเยน็ดา้นจ่ายเขา้ 

ระบบปรับอากาศ 

นํ้ าเยน็ดา้นกลบัจาก 

ระบบปรับอากาศ 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
  ประสิทธิภาพด้านพลงังาน (Energy Efficiency Ratio: EER)  

ค่า EER คืออัตราส่วนระหว่างความสามารถให้ความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ (BTU/hr) ต่อ

กาํลงัไฟฟ้า (Watt) ท่ีเคร่ืองปรับอากาศใชมี้หน่วยเป็น Btu/hr/W  ดงันั้นถา้จะซ้ือเคร่ืองปรับอากาศใหม่ควรเลือก

เคร่ืองท่ีมีค่า EER สูง จะทาํใหไ้ดรั้บความเยน็เท่ากนั แต่เสียเงินค่าไฟฟ้านอ้ยกว่าหรือในทางกลบักนั   หากจ่าย

ค่าไฟฟ้าเท่ากนักจ็ะไดรั้บความเยน็มากกวา่จากเคร่ืองท่ีมีค่า EER สูงนั้นเอง 

การหาค่า EER สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

(Watt)   ที�ใช้ กําลังไฟฟ้า

(Btu/hr)   ◌ื◌่องเย็นของเครปริมาณความ
    งปรับอากาศพของเครื�อประสิทธิภา =  

 

ตวัอย่าง  3.4    เคร่ืองปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียตู่อชัว่โมง  ใชก้าํลงัไฟฟ้า 1,200 วตัต ์

 

= =12, 000   Btu/hr
ประสิทธิภาพ            10  Btu/hr/W

1, 200 W
 

 

หรือหมายถึงการใชก้าํลงัไฟฟ้า 1 วตัต ์ไดค้วามเยน็ 10 บีทีย/ูชม. 

ดงันั้น ค่า EER ยิ่งสูงแสดงวา่ใชก้าํลงัไฟฟ้า 1 วตัต ์แต่ใหค้วามเยน็มากข้ึนไปอีก  

ตารางท่ี 2.10 แสดงถึงประสิทธิภาพดา้นพลงังานของเคร่ืองปรับอากาศท่ีนิยมใชใ้นบา้นอยูอ่าศยั  

ตารางที่ 2.10   ระดบัของค่า EER ของเคร่ืองปรับอากาศชนิดต่าง ๆ 

ระดบัค่า EER 

หน่วย : บีทียู/ชม./วัตต์ 

เคร่ืองปรับอากาศ 

ชนิดติดหน้าต่าง ชนิดแยกส่วนแบบติดฝาผนัง ชนิดแยกส่วนแบบต้ังพืน้ 

ขนาดต้ังแต่  

9,000 – 24,000 บีทียู/ชม. 

ขนาดต้ังแต่  

8,000 – 24,000 บีทียู/ชม. 

ขนาดต้ังแต่  

12,000 – 36,000 บีทียู/ชม. 

มีประสิทธิภาพสูง 

มีประสิทธิภาพปานกลาง 

มีประสิทธิภาพตํ่า 

9 - 10 

8 - 9 

7.5 - 8 

10 – 13 

8 - 10 

7.5  -8 

9 - 11 

8 - 9 

6 – 8 

 

ในช่วงปี พ.ศ. 2539-2548 (คศ. 1996 – 2005) สาํนกัการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไดจ้าํแนกระดบัประสิทธิภาพดา้นพลงังาน ออกเป็น 5 ระดบั คือ 

  ระดบัท่ี 5 เป็นระดบัประสิทธิภาพดีมาก EER ตั้งแต่ 10.6 ข้ึนไป 

  ระดบัท่ี 4 เป็นระดบัประสิทธิภาพดี EER ตั้งแต่ 9.6 ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 10.6 

  ระดบัท่ี 3 เป็นระดบัประสิทธิภาพปานกลาง EER ตั้งแต่ 8.6 ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9.6 

  ระดบัท่ี 2 เป็นระดบัประสิทธิภาพพอใช ้EER ตั้งแต่ 7.6 ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 8.6 

  ระดบัท่ี 1 เป็นระดบัประสิทธิภาพตํ่า EER ตํ่ากวา่ 7.6  
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 จะเห็นไดว้่า ระดบัท่ี 5 เป็นระดบัท่ีมีประสิทธิภาพดา้นพลงังานดีท่ีสุด ดงันั้นจึงมีการทาํฉลากแสดง

ระดบัประสิทธิภาพดงักล่าวติดบนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีวางจาํหน่ายทัว่ไป เพ่ือเป็นขอ้มลูใหผู้ใ้ชท้ราบ 

รูปที่ 2.43  ฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศแบบเดมิ 

 

ในช่วงปี พ.ศ. 2549 (คศ. 2006) ไดมี้การดาํเนินนโยบายประหยดัและอนุรักษพ์ลงังาน โดยโครงการ

ฉลากอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน ไดป้รับปรุงรูปลกัษณ์ของฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 เดิมมาเป็นฉลากรูปแบบ

ใหม่ ให้มีตราสัญลกัษณ์ของกระทรวงพลงังานเป็นพ้ืนหลงั และแสดงขอ้มูลภายในฉลากแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Energy Efficiency Ratio: EER) ขอ้มูลท่ีแสดงถึง

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้านั้น ๆ ในแต่ละปี และขอ้มูลท่ีแสดงถึงจาํนวนค่าใชไ้ฟฟ้าในแต่ละปี 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถนําข้อมูลจากฉลากประหยดัพลงังานน้ี ประกอบการเลือกซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด และไดจ้าํแนกระดบัประสิทธิภาพดา้นพลงังาน ออกเป็น 5 ระดบั คือ 

  ระดบัท่ี 5      เป็นระดบัประสิทธิภาพดีมาก EER ตั้งแต่ 11.6 ข้ึนไป 

  ระดบัท่ี 4      เป็นระดบัประสิทธิภาพดี EER ตั้งแต่ 10.6 ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 11.6 

  ระดบัท่ี 3      เป็นระดบัประสิทธิภาพปานกลาง EER ตั้งแต่ 9.6 ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 10.6 

  ระดบัท่ี 2      เป็นระดบัประสิทธิภาพพอใช ้EER ตั้งแต่ 8.6 ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9.6 

  ระดบัท่ี 1      เป็นระดบัประสิทธิภาพตํ่า EER ตํ่ากวา่ 8.6  

 

 
 

รูปที่ 2.44  ฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศแบบใหม่ 
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ระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน                      

ประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนจะวดัจากค่า EER หรือ Energy Efficiency Ratio) 

 

 

 

 

 

  

โดย    Pcomp   คือ กาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้คอมเพรสเซอร์ (กิโลวตัต)์ 

Ao  คือ พ้ืนท่ีของดา้นจ่ายลมของ Fan Coil Unit (ตารางฟุต) 

Vo  คือ ความเร็วของลมเยน็ดา้นจ่าย (ฟุต / นาที) 

ho  คือ เอนทาลปีของลมเยน็ดา้นจ่ายออก  

(หาไดจ้าก Psychrometric Chart โดยวดัอุณหภูมิ T0 และเปอร์เซ็น ความช้ืนสมัพทัธ์  % Rho) 

h1  คือ เอนทาลปีของลมเยน็ท่ีกลบัสู่ Fan Coil Unit  

(หาไดจ้าก Psychrometric Chart โดยวดัอุณหภูมิ T1 และเปอร์เซ็นความช้ืนสมัพทัธ์  % Rh1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.45 แสดงตาํแหน่งการวัดของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

 การตรวจวดัจะวดัที�ลมเยน็ดา้นจ่าย และ ดา้นกลบัของเครื�องที� Fan Coil Unit และกาํลงัไฟฟ้าที�ป้อนเขา้

คอมเพรสเซอร์ที� Condensing Unit 
 

ตัวอย่างที่ 3. 5    การคาํนวณหาประสิทธิภาพและดชันีการใช้พลงังานของเคร่ืองปรับอากาศแยกส่วน โดย

เคร่ืองปรับอากาศมีขนาด 38,000 Btu / hr  กาํลงัไฟฟ้าท่ีใช ้3.68 กิโลวตัต ์ พ้ืนท่ีดา้นลมจ่ายของ  Fan Coil Unit 

1.59  ตารางฟุต  ความเร็วของลมดา้นจ่าย  656.33  ฟุตต่อนาที 

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ ดา้นลมจ่าย  54.68 °F , 88.4 %  และ Enthalpy (ho)  =  21.8 Btu/lb 

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ ดา้นลมกลบั  75.2 °F , 51.0 %  และ Enthalpy (h1)  =  28.52 Btu/lb 

 

จาก    

EER           =   
อตัราการทาํความเยน็ ( บีทีย ู/ ชัว่โมง ) 

กาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้คอมเพรสเซอร์ (กิโลวตัต)์ 

 

EER           =   
4.5  x  Ao  x  Vo  x  (h1 – h 0) 

             Pcomp 

EER           =   
4.5  x  Ao  x  Vo  x  (h1 – h 0) 

             Pcomp 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
 

 

 

                =         8.58  Btu / hr – W 

จาก                         EER     =         3.412  x COP     

จะได ้      Chp       =         3.517 / COP          = 

 

ดงันั้น                    Chp        =                                  =      1.39     Btu / TonR 

 

 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 การตรวจวดัเพ่ือหาประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จะหาโดยใชก้าํลงัไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมด (รวม

หลอดไฟและอุปกรณ์ประกอบ เช่น บลัลาสต ์) ต่อพ้ืนท่ีใชง้าน โดยมีหน่วยเป็นวตัตต่์อตารางเมตร 
 

ตวัอย่างที่ 3.6  การคาํนวณหาประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง โดยอาคารแห่งหน่ึงมีการใชร้ะบบแสง

สวา่งดงัน้ี 

ลาํดบั ชนิดของหลอด 
ขนาด 

(วัตต์) 

จํานวน

(หลอด) 

รวม(วัตต์) ballast loss

(วัตต์) 

โหลดรวม(วัตต์) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

อินเคนเดสเซนต ์

อินเคนเดสเซนต ์

จาํปา 

คอมแพคฟลูออเรสเซนต ์

ฮาโลเจน 

ฮาโลเจน 

ฮาโลเจน 

ฮาโลเจน 

ฮาโลเจน 

ฮาโลเจน 

ฟลูออเรสเซนต ์

ฟลูออเรสเซนต ์

60 

100 

40 

7 

20 

50 

100 

150 

200 

300 

18 

36 

461 

167 

298 

951 

255 

789 

25 

5 

33 

1 

265 

1,991 

27,600 

16,700 

11,920 

6,657 

5,100 

39,450 

2,500 

750 

6,600 

300 

4,770 

71,676 

- 

- 

- 

5420.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,650 

19,910 

27,600 

16,700 

11,920 

12077.70 

5,100 

39,450 

2,500 

750 

6,600 

300 

7,420 

91,586 

 รวม  5,241 194,083 27,980.7 222,063.7 

 

พ้ืนท่ีการใชง้านทั้งหมด  27,106.28  ตารางเมตร 

 

จาก          

 

ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง     =         
28.106,27

7.063,222  

                                                                            =       8.19   W/m 2 

ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง          =      
กาํลงัไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมด 

พ้ืนท่ีใชง้าน 

8.58    
 3.517   x    3.412     

 

EER  
3.517   x    3.412    

 

EER           =   
4.5  x  1.59  x  656.33  x  (28.52 – 21.8) 

                3.68  x  1000 
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ป๊ัมนํา้ 

ประสิทธิภาพรวมของป๊ัมนํ้าหาไดจ้าก 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.46  ตาํแหน่งการตรวจวัดของป๊ัม 

 

      

 

 

  

 

 

โดยท่ี Fo  คือ อตัราการไหลของนํ้า (gal/min) 

Po – Pi  คือ เฮดของป๊ัมนํ้า (ฟุตนํ้า) 

kW  คือ กาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้มอเตอร์ (กิโลวตัต)์ 

 

ตวัอย่างที่ 3.7   การคาํนวณหาประสิทธิภาพรวมของป๊ัมนํ้าและมอเตอร์   โดยค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อนใหก้บัมอเตอร์

ป๊ัมนํ้ามีค่า 250 กิโลวตัต ์ อตัราการไหลของนํ้า (Fo)  100  gal/min    เฮดของป๊ัมนํ้า (Po – Pi)  8  ฟุตนํ้า 

 

จาก   

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพ                    =      
0.746  x  Fo   x  (Po -  Pi)  x  100 % 

3,960  x   kW 

ประสิทธิภาพ                    =      
  งานท่ีไดจ้ากป๊ัมนํ้ า  x  100 % 

กาํลงัไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้มอเตอร์ 

ประสิทธิภาพ                    =      
0.746  x  Fo   x  (Po -  Pi)  x  100 % 

3,960  x   kW 

ประสิทธิภาพ                    =      
0.746  x 100 x  8  x  100 %                =              60.28  % 

3,960  x   250 
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 การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองอดัอากาศ 

  

 

 

 

 

 

 
 

             รูปที่ 3.47 เคร่ืองอดัอากาศ 

ถา้มีเคร่ืองอดัอากาศไดค้วามดนั 1 bar หรือ 700 kPa  และ F.A.D  1000 ลิตร/นาที  โดยปกติเคร่ืองอดั

อากาศ ใชเ้วลา 8 นาที อดัได ้ 7 bar  หรือ 700  kPa 

 

ดงันั้น     Actual    

 

เม่ือใชง้านจริงใชเ้วลาอดั  10  นาที จึงจะได ้ 7 bar  หรือ 700  kPa 

 

ดงันั้น     อดัไดจ้ริง    

 

ถา้ประสิทธิภาพเดิมของเคร่ืองอดัอากาศ     125  ลิตร / นาที   เม่ือใชง้านอดัได ้จริง 100  ลิตร / นาที 

 

ดงันั้น     เคร่ืองอดัอากาศมีประสิทธิภาพ      

 
3.6  การเกบ็รวบรวมข้อมูล และวเิคราะห์ผลข้อมูล   (Gathering and analyzing data) 

ในขั้นตน้จะตอ้งมีการตรวจสอบประเภทของขอ้มูลท่ีสามารถ หาได ้ในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากโรงงาน

หรืออาคารหน่ึงๆ จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งทราบถึงขอ้จาํกดัของปริมาณขอ้มูลพลงังานท่ีมีอยู่ในหลายกรณี อาจ

ทราบได้ในขั้นต้นว่า  ไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะให้ภาพรวมของสมรรถนะการใช้พลงังานของโรงงานได้

โดยทัว่ไปอาจหาขอ้มลูไดจ้ากมิเตอร์ตามจุดต่างๆ ของโรงงานหรือจากใบเสร็จรับเงินค่าพลงังานต่างๆ 

 ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานจะสามารถรวบรวมไดจ้าก : 

   ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า เช้ือเพลิง นํ้า การจาํกดัของเสีย 

   บนัทึกขอ้มลูการผลิต 

   บนัทึกขอ้มลูการทาํงาน 

   มิเตอร์และมิเตอร์ยอ่ยท่ีมีอยู ่

โดยทัว่ไปใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าและเช้ือเพลิง จะมีขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังาน อย่างหยาบๆ ของ

กิจการหน่ึงๆ  

1000 

 
8 

= 125  ลิตร / นาที 

1000 

 
  10 

= 100  ลิตร / นาที 

100 

 
125 

x 100     =     80   % 
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ขอ้ดี ของใบเสร็จรับเงินเหล่าน้ี คือขอ้มูลจะถูกเก็บรวบรวมอย่างสมํ่าเสมอและจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ปริมาณการใชพ้ลงังานโดยรวมของโรงงานหรืออาคารไดโ้ดยตรง 

ขอ้เสีย  ของใบเสร็จรับเงินค่าเช้ือเพลิงต่างๆ คือ จะแสดงการใช้เช้ือเพลิงทั้งหมดของโรงงานหรือ

อาคาร แต่จะไม่แสดงการทาํงานของกระบวนการท่ีใชพ้ลงังานหลกั  นอกจากน้ี ยงัแสดงการใชพ้ลงังานในแต่

ละช่วงเวลา โดยไม่คาํนึงถึงปริมาณท่ีผลิตได้ ซ่ึงทาํให้ไม่สามารถคาํนวณหาดัชนีการใช้พลงังาน หรือหา

ตาํแหน่งการใชพ้ลงังาน หรือวิธีการท่ีใชพ้ลงังานได ้

ใบเสร็จรับเงินของเช้ือเพลิงท่ีจดัเกบ็ได ้ไดแ้ก่ นํ้ามนัเตา ถ่านหิน จะไม่แสดงถึงปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง

จริง เน่ืองจากมีปริมาณเช้ือเพลิงท่ีเหลือจากการใช้ ดังนั้นจึงจาํเป็นท่ีจะต้องใช้ประกอบกับข้อมูลปริมาณ

เช้ือเพลิงท่ีจดัเกบ็ เพ่ือหาปริมาณการใชจ้ริงในแต่ละช่วงเวลา 

ขอ้มูลการผลิตและการทาํงานของโรงงานหรืออาคารในแต่ละช่วงเวลาท่ีถูกตอ้งจะเป็นส่ิงสาํคญัมาก 

ในการท่ีจะประเมินสมรรถนะการใช้พลงังานจากการวดัพลงังานต่างๆ  โดยขอ้มูลการผลิตน้ีจะตอ้งถูกเก็บ

รวบรวมจากช่วงเวลาเดียวกนักบัขอ้มลูปริมาณการใชพ้ลงังาน 

 

ตัวอย่างที่ 3.8 โรงงานกระดาษผลิตกระดาษได ้21,440 ตนั จากสายการผลิตหน่ึงระหว่างเดือนเมษายนและ

กรกฎาคม 2539 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าระหว่างเดือนเมษายนและมิถุนายน 2540 เท่ากบั  3,681,000   กิโลวตัต์-

ชัว่โมง  ท่านสามารถคาํนวณดชันีการใชพ้ลงังานเป็นกิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อตนัของกระดาษท่ีผลิต   จากโรงงานน้ี

ไดห้รือไม่ 

อาจหาคาํตอบไม่ไดง่้ายนกั เพราะช่วงเวลาเป็นคนละช่วงกนัและจะตอ้งตั้งสมมติฐานท่ีอาจไม่สามารถ

หาเหตุผลสนบัสนุนได ้

แต่ถา้ทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าระหว่างเดือนเมษายนและกรกฎาคม 2539 ว่ามีค่าเท่ากบั 4,241,000  

กิโลวตัต-์ชัว่โมง  ก็สามารถคาํนวณดชันีการใชพ้ลงังานของโรงงานกระดาษแห่งน้ีได ้เท่ากบั 197.8 กิโลวตัต์-

ชัว่โมงต่อตนัของกระดาษท่ีผลิตได ้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากโรงงานจาํเป็นท่ีจะตอ้งเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

ดงันั้น ขอ้มูลของทั้งผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ยและของเสียท่ีไดจ้ะเป็นส่ิงจาํเป็นในการประเมินสมรรถนะการใช้

พลงังาน 

ตวัอย่างเช่น ในโรงงานกระดาษ  เราจะสามารถใช้ปริมาณพลงังานท่ีใชเ้ทียบกบัตนั ของผลิตภณัฑ์

กระดาษท่ีผลิตได ้หรือตนัของเยื่อกระดาษท่ีใช ้ โดยท่ีของเสียจากโรงงานและประสิทธิภาพของ โรงงานจะมี

ผลกระทบอยา่งมากต่อประสิทธิภาพพลงังาน 

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดหน่วยการผลิตท่ีจะใชใ้นการหาดชันีการใชพ้ลงังาน  ซ่ึง

โดยทัว่ไปมกัจะใชจ้าํนวนตนัของผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ย  ในกรณีท่ีของเสียไม่ใช่ปัญหาหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการการใชพ้ลงังาน 

ในกรณีของอาคารจาํเป็นท่ีจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีแสดง  ถึงการใช้งานของอาคารเพ่ือนํามา

ประเมินสมรรถนะการใช ้พลงังานของอาคารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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ตวัอย่างที่ 3.9  ในการประเมินการใชพ้ลงังานของโรงพยาบาลจะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวนเตียง

คนไข้  จาํนวนคนไข้ใน จาํนวนคนไข้นอกในแต่ละเดือน  เพ่ือนาํมาหาดัชนีการใช้พลงังานในหน่วยของ

กิโลวตัต-์ชัว่โมง/เตียง-วนั 

ส่วนในการประเมินการใชพ้ลงังานของระบบปรับอากาศของอาคาร จะตอ้งทราบถึงพ้ืนท่ีปรับอากาศ

เพ่ือนาํมาคาํนวณดชันีการใชพ้ลงังานในหน่วยของกิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตารางเมตร/เดือน  ซ่ึงสะทอ้นถึงการใช้

พลงังานของระบบปรับอากาศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ในบางโรงงานจะมีมิเตอร์ ซ่ึงสามารถใชใ้นการตรวจติดตามการใชพ้ลงังานได ้อยา่งไรกต็าม โดยทัว่ไป

มิเตอร์เหล่าน้ีจะไม่ไดถ้กูติดตั้งเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการตรวจวดัการใชพ้ลงังาน  แต่จะใชเ้พ่ือช่วยในการ

ทาํงาน หรือโดยบริษทัผูจ้าํหน่ายพลงังาน   ดงันั้น จึงตอ้งคิดไวเ้สมอว่ามิเตอร์  เหล่าน้ีอาจไม่อยู่ในตาํแหน่งท่ีดี

ท่ีสุดสาํหรับการตรวจวดัการใชพ้ลงังาน   

การกาํหนดตาํแหน่งของมิเตอร์ในโรงงานจะอยู่นอกขอบเขต ของเน้ือหาวิชาน้ี  อย่างไรก็ตาม  สาํหรับ

การเร่ิมตน้การติดตั้งท่ีเหมาะสมของมิเตอร์เช้ือเพลิงหรือไฟฟ้า ควรจะอยูใ่นตาํแหน่งก่อนกระบวนการท่ีมีการใช้

พลงังานหลกั และควรจะมีย่านการวดัและความละเอียดท่ีจะบนัทึกตวัเลขปริมาณการใช้ไดอ้ย่างแม่นยาํใน

สภาวะการใชง้านต่างๆ 

 สาํหรับมิเตอร์ต่างๆ ในโรงงานหรืออาคารเป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งทราบ : 

 ตาํแหน่งของมิเตอร์ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนการใชพ้ลงังานต่างๆ 

 ยา่นการวดัและความแม่นยาํของมิเตอร์ทั้งหมด 

 อายแุละสภาพของมิเตอร์ทั้งหมด 

 ความถ่ีในการสอบเทียบมิเตอร์ 

 ความถ่ีท่ีมิเตอร์ควรไดรั้บการสอบเทียบ 

 เหตุผลในการติดตั้งมิเตอร์ 

 การวดัการใชพ้ลงังานจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ : 

 ความยากง่ายในการวดั 

 ทรัพยากรท่ีมีอยูส่าํหรับใชใ้นการวดั 

 การใหค้วามสาํคญัของผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงงานในการพิจารณาปริมาณการใชพ้ลงังาน 

 

ปัจจยัทั้งสามน้ีจะมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั  ตวัอย่างเช่น   ในกรณีท่ีค่าใชจ่้ายพลงังานเป็นเพียงส่วน

นอ้ยของจาํนวนเงิน ในการดาํเนินธุรกิจทั้งหมด จะไม่สมควรท่ีจะกาํหนดให้การวดัการใชพ้ลงังานเป็นปัจจยั

สาํคญัในการบริหารโรงงาน  ซ่ึงในกรณีน้ี จะมีการจดัสรรทรัพยากรท่ีจาํกดัมากๆ สําหรับใชใ้นการวดัการใช้

พลงังาน เช่น ในอุตสาหกรรมยา ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายพลงังานนอ้ยกวา่  2% ของค่าใชจ่้าย ในการดาํเนินการทั้งหมด 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
คาํถาม : ท่านควรอ่านขอ้มลูจากมิเตอร์บ่อยแค่ไหน? 

ความถ่ีของการอ่านขอ้มลูจากมิเตอร์จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ มากมาย ไดแ้ก่ 

  ตารางการผลิต  ควรเก็บค่าการวดัท่ีจุดเร่ิมตน้และภายในช่วงเวลาการผลิตมากกว่านอกช่วงเวลา

การผลิต 

 ช่วงเวลาของการเรียกเก็บค่าพลงังาน  เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะตอ้งใหก้ารอ่านค่าการวดัมิเตอร์ทั้งหมด 

ตรงกบัช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินของบริษทัผูจ้าํหน่ายพลงังาน  ซ่ึงวิธีน้ีจะทาํให้ตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของใบเรียกเกบ็เงินได ้และสามารถพร้อมท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีผา่นมาได ้

 ปริมาณการใช้ท่ีวดัได้โดยมิเตอร์  กรณีท่ีกระบวนการมีการใช้พลงังานเป็นสัดส่วนท่ีน้อย จะ

สามารถลดความถ่ีในการอ่านค่าการวดัจากมิเตอร์นั้นได ้

 

การแปลงขอ้มลูปริมาณการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นหน่วยมาตรฐานเดียวกนัเป็นส่ิงจาํเป็นในกรณีท่ีมีการใช้

พลงังานหรือเช้ือเพลิงมากกวา่หน่ึงประเภท ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถ 

 หาปริมาณการใชพ้ลงังานทั้งหมดได ้ 

 เปรียบเทียบกบัมาตรฐานทัว่ไปของอุตสาหกรรมหรืออาคารประเภทเดียวกนั 

โดยปกติการวดัพลงังานไฟฟ้าจะใช้หน่วยกิโลวตัต์-ชั่วโมง  สําหรับพลงังานความร้อนหรือการใช้

เช้ือเพลิงประเภทต่างๆ  หน่วยท่ีนิยมใชท้ัว่ไปกคื็อ หน่วยเมกะจูล 

ในการหาปริมาณการใชพ้ลงังานทั้งหมดของโรงงานหรืออาคาร โดยทัว่ไปจะแปลงปริมาณการใช้

พลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนทั้งหมดเป็นหน่วย เมกะจูลหรือกิกะจูล 
 

ตารางที่ 3.11  ตวัอย่างตารางแปลงหน่วยการใช้พลงังานประเภทต่าง ๆ เป็นหน่วยเมกะจูล 

ประเภทของพลงังาน/เช้ือเพลงิ ตัวแปลงหน่วย 

ก๊าซธรรมชาติ 1.04  เมกะจูล/ลบ.ฟุตมาตรฐาน 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 26.62  เมกะจูล/ลิตร 

เคโรซิน (นํ้ ามนัก๊าด) 34.53  เมกะจูล/ลิตร 

ดีเซล 36.42  เมกะจูล/ลิตร 

นํ้ ามนัเตา 39.77  เมกะจูล/ลิตร 

ไฟฟ้า 3.60  เมกะจูล/กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

ลิกไนต ์(กระบ่ี) 10.88  เมกะจูล/กิโลกรัม 

ถ่านไม ้ 28.88  เมกะจูล/กิโลกรัม 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
ตารางที่ 3.12  ตวัอย่างการเกบ็รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลงังานประเภทต่าง ๆ และแปลงเป็น หน่วย

มาตรฐานเพือ่คํานวณหาปริมาณการใช้พลงังานทั้งหมด 

ประเภทของพลงังาน/ 

เช้ือเพลงิ 

วัน

เร่ิมต้น 

วันส้ินสุด ปริมาณ

การใช้ 

หน่วย ตัวแปลง 

หน่วย 

ปริมาณพลงังานท่ีใช้ 

(เมกะจูล) 

ก๊าซธรรมชาติ    ลบ.ฟุตมาตรฐาน 1.04  

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว    ลิตร 26.62  

เคโรซีน    ลิตร 34.53  

ดีเซล 01/01/98 31/01/98 4,580 ลิตร 36.42 166,804 

นํ้ ามนัเตา 01/01/98 31/01/98 743,527 ลิตร 39.77 29,570,069 

ลิกไนต ์ 01/01/98 31/01/98 9,261 กิโลกรัม 10.88 100,760 

ถ่านไม ้    กิโลกรัม 28.88  

ไฟฟ้า 01/01/98 31/01/98 95,000 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 3.60 342,000 

     รวม (เมกะจูล) 30,179,632 

 

3.7  การใช้กราฟช่วยในการวเิคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพพลงังาน (Analysis trend of energy effiency using 

graph) 

การใช้รูปแบบต่างๆ ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลจะเป็นวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็วในการ

ประเมินผลจากขอ้มลู  วิธีการต่างๆ สามารถใชใ้นการใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลง ประสิทธิภาพ

พลงังานต่อเวลา และสามารถใชใ้นการคาดการณ์แนวโนม้ของการใชพ้ลงังานในอนาคตได ้ นอกจากน้ี ยงัเป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยในการนาํเสนอขอ้มูลแก่ทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในหลายบริษทั ขอ้มูลแนวโนม้ ของการใช้

พลงังานจะถกูนาํเสนอในรูปแบบของแผนภูมิเพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานทั้งหมดไดเ้ห็นภาพอย่างชดัเจน  ซ่ึงจะกระตุน้

ความสนใจและส่งผลถึงการประหยดัพลงังานได ้ แผนภูมิบางประเภทยงัสามารถท่ีจะใชห้าค่าดชันีการใช้

พลงังานได ้ในส่วนน้ีจะแสดงถึงรูปแบบของแผนภูมิประเภทต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลการ

ใชพ้ลงังาน แผนภูมิแสดงการเปล่ียนแปลงของดชันีการใชพ้ลงังานเทียบกบัปริมาณการผลิตหรือการทาํงาน 

แผนภูมิการกระจายแสดงแนวโนม้ของดชันีการใชพ้ลงังาน      เทียบกบัปริมาณการผลิตหรือการทาํงาน แผนภูมิ

การกระจายแสดงปริมาณการใชพ้ลงังานเทียบกบัปริมาณการผลิตหรือการทาํงาน  แผนภูมิ CUSUM ขอ้มูลการ

ใชพ้ลงังานท่ีรวบรวมจากโรงงานหรืออาคารจะถูกจดัทาํเป็นตารางก่อนท่ีจะนาํเสนอลงบนแผนภูมิประเภทต่าง 

ๆ ตารางต่อไปน้ี จะแสดงถึงตวัอย่างการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากสายการผลิตหน่ึงมาจดัทาํเป็นตาราง พร้อมทั้งการ

คาํนวณค่าดชันีการใชพ้ลงังานในแต่ละสปัดาห์ 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
ตารางที่ 3.13  ตวัอย่างการนําข้อมูลที่ได้จากสายการผลติหน่ึงมาจัดทําเป็นตารางพร้อมทั้งการคํานวณค่าดชันี

การใช้พลงังานในแต่ละสัปดาห์ 

สัปดาห์ 
ปริมาณการผลติ 

(ตัน) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  

(พนักโิลวัตต์-ช่ัวโมง) 

ดชันีการใช้ไฟฟ้า  

(กโิลวตัต์-ช่ัวโมง/ตัน) 

1 1,300 301 231.5 

2 1,150 280 243.5 

3 1,350 304 225.2 

4 1,400 312 222.9 

5 1,305 306 234.5 

6 1,265 289 228.5 

7 1,360 307 225.7 

8 1,252 291 232.4 

9 1,181 290 245.6 

10 1,300 297 228.5 

11 1,080 274 253.7 

12 1,163 285 245.1 

13 1,201 294 244.8 

14 1,610 333 206.8 

15 1,090 272 249.5 

16 1,520 327 215.1 

17 1,397 307 219.8 

18 1,105 282 255.2 

19 1,410 309 219.1 

20 1,576 322 204.3 

21 1,289 301 233.5 

22 1,443 307 212.8 

23 1,134 286 252.2 

24 1,555 324 208.4 

25 1,106 275 248.6 

26 1,400 316 225.7 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  

แผนภมิูแสดงการเปล่ียนแปลงของดัชนีการใช้ไฟฟ้าเทยีบกบัปริมาณการผลิต 
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ขอ้มลูจากตารางสามารถนาํมาพลอต ลงบนแผนภูมิเพ่ือแสดงการเปล่ียนแปลงของดชันีการใชพ้ลงังาน

เทียบกบัปริมาณการผลิตหรือการทาํงานได ้โดยแกน Y จะแสดงค่าดชันีการใชพ้ลงังานและปริมาณการผลิต 

(การทาํงาน) ส่วนแกน X จะแสดงเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.48  แผนภูมแิสดงการเปลีย่นแปลงของดชันีการใช้ไฟฟ้าเทียบกบัปริมาณการผลติ 

 

แผนภูมิน้ีสามารถใชใ้นการตรวจติดตามประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานท่ีช่วงเวลาและระดบัการผลิต 

(การทาํงาน) ต่าง ๆได ้โดยค่าดัชนีการใช้พลงังานสูงจะแสดงถึงปริมาณการใช้พลงังานต่อหน่วยการผลิต      

(การทาํงาน) ท่ีสูง 

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของข้อมูลการใช้พลงังานต่างๆ สามารถทาํได้โดยใช้แผนภูมิท่ีเรียกว่า 

แผนภูมิการกระจาย (X-Y Scatter Diagram) ซ่ึงตวัแปรหน่ึงจะแสดงอยู่บนแกน X และอีกตวัแปรหน่ึงจะแสดง

อยูบ่นแกน Y ของแผนภูมิ  เราสามารถหาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของขอ้มูลไดโ้ดยลากเส้นตรงท่ีเป็นตวัแทน

จุดต่าง ๆ บนแผนภูมิ หรือใชวิ้ธีการทางสถิติท่ีเรียกวา่ การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ได ้

ขอ้มูลดัชนีการใช้พลงังานและข้อมูลปริมาณการผลิตหรือการทาํงานสามารถนํามาพลอต ลงบน

แผนภูมิการกระจายเพ่ือแสดงแนวโน้มของดชันีการใช้พลงังานเทียบกับปริมาณการผลิต (การทาํงาน)ได้
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0 
50 
100 
150 
200 
250 

300 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 
ปริมาณการผลิต (ตนั) 

ดชันีการใชไ้ฟฟ้า (กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ตนั) 

ดชันีการใชไ้ฟฟ้า เสน้ตรง-ดชันีการใชไ้ฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.49  แผนภูมกิารกระจายแสดงแนวโน้มของดชันีการใช้ไฟฟ้าเทียบกบัปริมาณการผลติ 

 

แผนภูมิน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้การลดลงของดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเม่ือปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึน  

ซ่ึงบ่งบอกถึงปริมาณการใชพ้ลงังานต่อหน่วยท่ีลดลงตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน แนวโนม้การลดลงของดชันี

การใชพ้ลงังานในลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนโดยทัว่ไปกบักระบวนการผลิตต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม 

แผนภูมิการกระจายอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีประโยชนใ์นการวิเคราะห์ขอ้มลูการใชพ้ลงังาน คือ แผนภูมิการ

กระจายซ่ึงแสดงปริมาณการใชพ้ลงังานเทียบกบัปริมาณการผลิต (การทาํงาน) 

 

        รูปที่ 3.50  แผนภูมกิารกระจายแสดงปริมาณการใช้พลงังานเทียบกบัปริมาณการผลติหรือการทํางาน 

ปริมาณการใชพ้ลงังาน 

เส้นตรงปริมาณ 

การใชพ้ลงังานโดยเฉล่ีย 
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c = จดุตดัแกน Y 

m = ความชนัของเสน้ตรง  

          

    

 

  

 Y 
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Y 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
การวิเคราะห์การกระจายประเภทน้ีสามารถแสดงขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานไดห้ลายประการ

ดงัต่อไปน้ี 

 จุดตดัแกน Y (c) ของเส้นตรงท่ีไดจ้ากจุดต่าง ๆ บนแผนภูมิจะแสดงถึงปริมาณการใชพ้ลงังานซ่ึง

ไม่ให้ผลผลิตออกมา หรือท่ีเรียกว่า พลงังานคงท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือการทาํงาน (Fixed 

energy use) 

 ความชนัของเส้นตรง (m) แสดงถึงปริมาณการใช้พลงังานท่ีแปรเปล่ียนไปตามหน่วยการผลิต 

(การทาํงาน) (Variable energy use) ค่าพลงังานคงท่ีและปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีแปรเปล่ียนไป

ตามหน่วยการผลิต (การทาํงาน)น้ี จะแสดงถึงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

 การกระจายของจุดบนแผนภูมิจะแสดงถึง ความไม่แน่นอนของการใชพ้ลงังาน ซ่ึงบ่งบอกถึงการ

ควบคุมท่ีไม่ดี อยา่งไรกต็ามการกระจายของขอ้มลูอาจเกิดจากความไม่แน่นอนในการวดัได ้

 เสน้ตรงจะแสดงปริมาณการใชพ้ลงังานโดยเฉล่ียท่ีปริมาณการผลิตหรือการทาํงานระดบัต่าง ๆ  

 ปริมาณการใชพ้ลงังานโดยเฉล่ีย =  m  x  ปริมาณการผลิต (การทาํงาน) + c 

 ความเบ่ียงเบนของจุดบนแผนภูมิกบัเสน้ตรง  สามารถใชใ้นการตรวจติดตามการใชพ้ลงังานได ้

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปที่ 3.51  แผนภูมกิารกระจายแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบกบัปริมาณการผลติ 

 

จากการนาํขอ้มลูการใชพ้ลงังานในตารางตวัอยา่งมาสร้างแผนภูมิการกระจายจะไดเ้สน้ตรงท่ีแสดง

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเฉล่ียท่ีปริมาณการผลิตต่างๆตามสมการ  
 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉล่ีย (พันกิโลวัตต์-ช่ัวโมง)  =   0.1044 x ปริมาณการผลิต(ตัน) + 163.4 
 

ค่าจุดตดัแกน Y (c) ซ่ึงแสดงปริมาณการใชไ้ฟฟ้าคงท่ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลผลิตเท่ากบั 163,400 กิโลวตัต-์

ชัว่โมง  และค่าความชนัของเสน้ตรง (m) เท่ากบั 104.4 กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อตนั  สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปริมาณการใช้

ไฟฟ้าคงท่ีน้ีจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบต่อไปในระหวา่งช่วงเวลาท่ีไม่มีการผลิต (v)  แผนภูมิการกระจายแสดง

แผนภูมิการกระจายแสดงปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเทียบกบัปริมต 
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ใช้ไฟฟ้าโดยเฉล่ีย 

c = 163.4 

m = 0.1044 
Y = mX + c 

Y = 0.1044 X + 163.4 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (พนักิโลวตัต ์– ชัว่โมง) 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
ปริมาณการใชพ้ลงังานเปรียบเทียบกบัปริมาณการผลิต(การทาํงาน) สามารถนาํมาใชใ้นการตรวจติดตามการใช้

พลงังานได ้ ในกรณีท่ีมีขอ้มลูการใชพ้ลงังานเพ่ิมเติม แผนภูมิการกระจายจะแสดงใหเ้ห็นถึงการเบ่ียงเบนของจุด

ต่าง ๆ จากเสน้ตรงซ่ึงแสดงถึงความแตกต่างของปริมาณการใชพ้ลงังานจริงและปริมาณการใชพ้ลงังานโดยเฉล่ีย

ซ่ึงประมาณจากเสน้ตรงท่ีไดจ้ากชุดขอ้มลูเดิม  นอกจากน้ียงัสามารถนาํขอ้มลูท่ีไดม้าร่วมกบัขอ้มลูชุดเดิมเพ่ือหา

เสน้ตรงใหม่เพ่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานโดยรวมได ้

จากตวัอย่างท่ีผ่านมา สมมติว่าโรงงานสามารถเก็บขอ้มูลการใชพ้ลงังานเพ่ิมเติม (สัปดาห์ท่ี 27 ถึง 38) 

ดงัตาราง 

สัปดาห์ ปริมาณการผลติ (ตัน) 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  

(พนักโิลวัตต์-ช่ัวโมง) 

ดชันีการใช้ไฟฟ้า  

(กโิลวตัต์-ช่ัวโมง/ตัน) 

27 1,250 297 237.6 

28 1,255 292 232.7 

29 1,034 274 265.0 

30 991 265 267.4 

31 1,060 273 257.5 

32 880 251 285.2 

33 1,050 279 265.7 

34 995 266 267.3 

35 1,250 297 237.6 

36 1,170 283 241.9 

37 1,258 293 232.9 

38 1,274 298 233.9 
 

จากการนาํขอ้มลูเพ่ิมเติมมาใช ้ทาํใหไ้ดแ้ผนภูมิการกระจาย ดงัต่อไปน้ี 

  รูปที่  3.52  แผนภูมกิารกระจายแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบกบัปริมาณการผลติ 
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ไฟฟ้าโดยเฉล่ีย(สปัดาห์ 

เส้นตรง-ปริมาณการใช้ 
ไฟฟ้าโดยเฉล่ีย(สปัดาห์ 

ท่ี 1-26) 

ท่ี 27-38) 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
จากแผนภูมิน้ี ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงท่ีไดจ้ากขอ้มูลเพ่ิมเติมไม่แตกต่างจากปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ี

คาํนวณจากขอ้มลูชุดเดิมมากนกั นอกจากน้ี ความชนัของเสน้ตรง-ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าโดยเฉล่ียท่ีไดจ้ากการคิด

รวมขอ้มูลชุดใหม่ ก็เปล่ียนแปลงจากเส้นตรงเดิมเพียงเล็กน้อย และจุดตดัแกน Y   ไม่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง

แสดงถึงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานท่ีไม่เปล่ียนแปลง 

แผนภูมิอีกประเภทหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใช้ในการตรวจติดตามการใช้พลงังานและประเมินปริมาณ

พลงังานท่ีประหยดัได ้หรือปริมาณพลงังานท่ีสูญเสียไปได ้คือ แผนภูมิ CUSUM แผนภูมิ CUSUM จะใชก้าร

คาํนวณหาผลรวมสะสมของค่าความแตกต่าง (The Cumulative Sum of Differences) ระหว่างปริมาณพลงังานท่ี

ใชจ้ริง และปริมาณพลงังานท่ีใชโ้ดยเฉล่ีย  ซ่ึงไดจ้ากแผนภูมิการกระจาย แลว้นาํมาพลอตกบัช่วงเวลาการผลิต

หรือการทาํงานของโรงงานหรืออาคาร 

แผนภูมิ CUSUM มีขั้นตอนในการจดัทาํดงัต่อไปน้ี 

1. พลอตแผนภูมิการกระจายแสดงปริมาณการใชพ้ลงังานเทียบกบัปริมาณการผลิตหรือการทาํงาน 

2. ลากเสน้ตรงผา่นจุดขอ้มลูหรือใชวิ้ธีการวิเคราะห์ความถดถอยสาํหรับชุดขอ้มลูเพ่ือหาปริมาณการ

ใชพ้ลงังานโดยเฉล่ียท่ีระดบัการผลิตหรือการทาํงานต่างๆ 
 

 ปริมาณการใชพ้ลงังานโดยเฉล่ีย  =  m x ปริมาณการผลิต  หรือการทาํงาน + c 
 

3. คาํนวณปริมาณการใชพ้ลงังานโดยเฉล่ียโดยใชส้มการในขอ้2 เพ่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณพลงังานท่ี

ใชจ้ริง 

4. คาํนวณค่าความแตกต่างระหว่างปริมาณพลงังานท่ีใชจ้ริง และปริมาณการใชพ้ลงังานโดยเฉล่ีย ซ่ึง

ไดจ้ากการคาํนวณ 
 

 ค่าความแตกต่าง   =  ปริมาณพลงังานท่ีใช้จริง – ปริมาณการใช้พลงังานโดยเฉล่ีย 
 

5. ณ แต่ละช่วงเวลาคาํนวณผลรวมของค่าความแตกต่าง จากช่วงเวลาก่อนจนถึงช่วงเวลาท่ีพิจารณา

ทั้งหมด เพ่ือหาผลรวมสะสมของค่าความแตกต่าง (The Cumulative Sum of  Differences) ณ ช่วงเวลานั้น 
 

ผลรวมสะสมของค่าความแตกต่าง   =    ผลรวมสะสมของค่าความแตกต่าง ณ ช่วงเวลาก่อน ช่วงเวลาท่ี

พิจารณา + ค่าความแตกต่างของช่วงเวลาท่ีพิจารณา 
 

6.  นาํผลรวมสะสมของค่าความแตกต่างท่ีได ้มาพลอตบนแผนภูมิเทียบกบัเวลา 

จากตวัอย่างของขอ้มูลการใชพ้ลงังาน เราไดแ้ผนภูมิการกระจายแสดงปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเทียบกบั

ปริมาณการผลิต สาํหรับขอ้มลู ในสปัดาห์ท่ี 1 ถึง 26 ไดเ้ป็น 
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รูปที่ 3.53  แผนภูมกิารกระจายแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบกบัปริมาณการผลติ 

 

จากสมการของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉล่ียสามารถนํามาคาํนวณหาผลรวมสะสมของค่าความ

แตกต่าง เพ่ือจดัทาํแผนภูมิ CUSUM ดงัต่อไปน้ี 
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สัปดาห์ 

 

ปริมาณ 

การผลติ 

(ตัน) 

ปริมาณ 

การใช้ไฟฟ้า 

(พนักโิลวัตต์-

ช่ัวโมง) 

ปริมาณ 

การใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ 

(พนักโิลวัตต์-ช่ัวโมง) 

ค่า 

ความแตกต่าง 

 

ผลรวม 

สะสมของค่า

ความแตกต่าง 

1.  1,300 301 299.1 1.9 1.9 

2.  1,150 280 283.4 -3.4 -1.5 

3.  1,350 304 304.3 -0.3 -1.8 

4.  1,400 312 309.5 2.5 0.7 

5.  1,305 306 299.6 6.4 7.1 

6.  1,265 289 295.4 -6.4 0.6 

7.  1,360 307 305.3 1.7 2.3 

8.  1,252 291 294.1 -3.1 -0.8 

9.  1,181 290 286.7 3.3 2.5 

10.  1,300 297 299.1 -2.1 0.5 

11.  1,080 274 276.1 -2.1 -1.7 

12.  1,163 285 284.8 0.2 -1.4 

13.  1,201 294 288.8 5.2 3.8 

14.  1,610 333 331.4 1. 5.4 

15.  1,090 272 277.2 -5.2 0.2 

16.  1,520 327 322.0 5.0 5.2 

17.  1,397 307 309.2 -2.2 2.9 

18.  1,105 282 278.7 3.3 6.2 

19.  1,410 309 310.6 -1.6 4.6 

20.  1,576 322 327.9 -5.9 -1.2 

21.  1,289 301 297.9 3.1 1.8 

22.  1,443 307 314.0 -7.0 -5.2 

23.  1,134 286 281.8 4.2 -0.9 

24.  1,555 324 325.7 -1.7 -2.6 

25.  1,106 275 278.8 -3.8 -6.5 

26.  1,400 316 309.5 6.5 0.0 
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ผลรวมสะสมของค่าความแตกต่าง (พนักิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

รูปที่ 3.54 แผนภูม ิCUSUM ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า สัปดาห์ที่ 1-26 

 

ในกรณีท่ีมีขอ้มูลการใชพ้ลงังานเพ่ิมเติม ก็สามารถใชแ้ผนภูมิ CUSUM ในการตรวจติดตามการใช้

พลงังานไดจ้ากขอ้มูลตวัอย่างท่ีผ่านมา โรงงานเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเติมในสัปดาห์ท่ี  27 ถึง 38  ซ่ึงนาํมา

คาํนวณและจดัทาํแผนภูมิ CUSUM เพ่ิมเติมได ้ดงัต่อไปน้ี 

สัปดาห์ 

 

ปริมาณ 

การผลติ 

(ตัน) 

ปริมาณ 

การใช้ไฟฟ้า 

(พนักโิลวัตต์-

ช่ัวโมง) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

เฉลีย่ 

(พนักโิลวัตต์-ช่ัวโมง) 

ค่า 

ความแตกต่าง 

 

ผลรวม 

สะสมของ 

ค่าความแตกต่าง 

27.  1,250 297 293.9 3.1 3.1 

28.  1,255 292 294.4 -2.4 0.7 

29.  1,034 274 271.3 2.7 3.4 

30.  991 265 266.8 -1.8 1.6 

31.  1,060 273 274.0 -1.0 0.6 

32.  880 251 255.2 -4.2 -3.7 

33.  1,050 279 273.0 6.0 2.3 

34.  995 266 267.3 -1.3 1.1 

35.  1,250 297 293.9 3.1 4.2 

36.  1,170 283 285.5 -2.5 1.7 

37.  1,258 293 294.7 -1.7 0.0 

38.  1,274 298 296.4 1.6 1.6 
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27 

ช่วงเวลาที่เกบ็ข้อมูลเพ่ิมเตมิ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.55  แผนภูม ิCUSUM ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า สัปดาห์ที่ 1-38 

 

แผนภูมิ CUSUM จากชุดข้อมูลตัวอย่างน้ี แสดงให้เห็นถึงผลรวมสะสมของค่าความแตกต่างของ

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริง และปริมาณการใชไ้ฟฟ้าโดยเฉล่ีย ท่ีมีค่าเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยูใ่นช่วงใกล้ๆ  ศูนย ์ตลอด

ช่วงเวลา  ซ่ึงแสดงถึงการผลิตท่ีเป็นปกติ  ไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือความผิดปกติท่ีชัดเจนเกิดข้ึนใน

กระบวนการ ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิตหรือการทาํงานเกิดข้ึนซ่ึงทาํให้ประสิทธิภาพของ

การใชพ้ลงังานเปล่ียนแปลงไปจากช่วงเวลา  ท่ีมีการผลิตหรือการทาํงานตามปกติ ท่ีใชใ้นการหาเส้นตรงปริมาณ

การ  ใช้พลงังานโดยเฉล่ีย  แผนภูมิ CUSUM จะแสดงให้เห็นถึงค่าผลรวมสะสมของค่าความแตกต่างท่ีมี

แนวโนม้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างชดัเจน จากขอ้มูลตวัอย่าง ถา้ในสัปดาห์ท่ี 27 โรงงานมีการดาํเนินมาตรการ

อนุรักษพ์ลงังานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต  ซ่ึงทาํใหมี้ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานท่ีดีข้ึน ดงัขอ้มูลท่ีแสดง

ในตาราง 

สัปดาห์ 

 

ปริมาณการผลติ 

(ตัน) 

ปริมาณ 

การใช้ไฟฟ้า 

(พนักโิลวัตต์-ช่ัวโมง) 

ปริมาณ 

การใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ 

(พนักโิลวัตต์-ช่ัวโมง) 

ค่า 

ความแตกต่าง 

 

ผลรวม 

สะสมของ 

ค่าความแตกต่าง 

27.  1,250 291 293.9 -2.9 -2.9 

28.  1,255 291 294.4 -3.4 -6.3 

29.  1,034 268 271.3 -3.3 -9.6 

30.  991 265 266.8 -1.8 -11.4 

31.  1,060 271 274.0 -3.0 -14.4 

32.  880 253 255.2 -2.2 -16.7 

33.  1,050 268 273.0 -5.0 -21.7 

34.  995 266 267.3 -1.3 -22.9 

35.  1,250 290 293.9 -3.9 -26.8 

36.  1,170 283 285.5 -2.5 -29.3 

37.  1,258 293 294.7 -1.7 -31.0 

38.  1,274 292 296.4 -4.4 -35.4 
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แผนภูมิ CUSUM ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้า สปัดาห์ท่ี 1-38 

(กรณีท่ีใชม้าตรการอนุรักษพ์ลงังาน) 
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27 

ดาํเนินการมาตรการ 

อนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.56 แผนภูม ิCUSUM ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า สัปดาห์ที่ 1-38 

แผนภูมิ CUSUM แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่า ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 27 ซ่ึงเร่ิมมีการดาํเนินมาตรการอนุรักษ์

พลงังานเป็นตน้ไป ผลรวมสะสมของค่าความแตกต่างของปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง  

ซ่ึงแสดงว่าตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 27 เป็นตน้ไป   ท่ีปริมาณการผลิตเท่ากนัปริมาณการใช้ ไฟฟ้าจริงมีค่าน้อยกว่า

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าโดยเฉล่ียในช่วงเวลาปกติ  

นอกจากการตรวจติดตามการใชพ้ลงังานแลว้ แผนภูมิ CUSUM ยงัแสดงถึงปริมาณการใชพ้ลงังานท่ี

ลดลงหรือเพ่ิมข้ึนจากปริมาณการใชไ้ฟฟ้าตามปกติ 

จากตวัอย่าง แผนภูมิ CUSUM แสดงค่าผลรวมสะสมของค่าความแตกต่างของปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ณ 

สัปดาห์ท่ี 38 เท่ากบั 35,400 กิโลวตัต-์ชัว่โมง  ซ่ึงหมายความว่า หลงัจากดาํเนินการ  มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน

มาเป็นระยะเวลา 11 สัปดาห์ (สัปดาห์ ท่ี 27-38) สามารถลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจากปกติ (สัปดาห์ท่ี 1-26)ได้

เท่ากบั 35,400 กิโลวตัต-์ชัว่โมง  

ในทางกลบักนั ถา้ในสัปดาห์ท่ี 27 โรงงานมีความผิดปกติเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตท่ีทาํใหเ้กิดการ

สูญเสียพลงังาน แผนภูมิ CUSUM  ก็จะแสดงค่าผลรวมสะสมของค่าความแตกต่างของปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีมี

แนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ี เพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาปกติ 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  

 
รูปที่ 3.57 แผนภูม ิCUSUM ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า สัปดาห์ที่ 1-38 

 

กรณีที่เกดิความผดิปกตใินกระบวนการผลติ 

แผนภูมิการกระจายและแผนภูมิ CUSUM เป็นเทคนิคท่ีมีประโยชน ์ในการตรวจติดตามการใชพ้ลงังาน

อยา่งต่อเน่ืองของโรงงานหรืออาคาร  แต่มีส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งพิจารณา คือ 

1.   ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการคาํนวณหาปริมาณการใชพ้ลงังานโดยเฉล่ีย จะตอ้งมีจาํนวนมากเพียงพอและ

ทนัสมยั เพ่ือใหส้ามารถใชเ้ป็นตวัแทนของลกัษณะการใชพ้ลงังานของโรงงานหรืออาคาร ตามช่วงเวลาปกติได ้

2.  ในกรณีท่ีโรงงานหรืออาคารมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต หรือลกัษณะการทาํงาน 

หรือการใช้งานท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณการใชพ้ลงังาน จะตอ้งมีการเก็บรวบรวม  ขอ้มูลการใชพ้ลงังานท่ี

สะทอ้นถึงการใชพ้ลงังานของโรงงานหรืออาคาร หลงัจากท่ีมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงแลว้ เพ่ือท่ีจะไดน้าํมา

ปรับการคาํนวณหาปริมาณการใชพ้ลงังานโดยเฉล่ีย สาํหรับการตรวจ ติดตามการใชพ้ลงังานในอนาคตต่อไป 

3. การทาํแผนภูมิการกระจาย และแผนภูมิ CUSUM แยกสาํหรับพลงังานท่ีใชแ้ต่ละประเภท จะทาํให้

สามารถตรวจติดตามการใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งชดัเจนยิ่งข้ึน 

การตรวจติดตามการใชพ้ลงังาน  จะนาํไปสู่การตรวจสอบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณการ

ใชพ้ลงังาน  ปัจจยัเหล่าน้ีจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะการใช้พลงังานและการผลิต  และควรจะนาํมาพิจารณาในการ

วิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพพลงังาน  ตวัอยา่งของปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

ไฟฟ้า 

 ปริมาณท่ีผลิตได ้(นํ้าหนกั, ปริมาตร, จาํนวน) 

 ชัว่โมงการใชง้าน/การทาํงาน 

 ภูมิอากาศ 

แผนภูมิ CUSUM ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้า สปัดาห์ท่ี 1-38  

(กรณีท่ีเกิดความผิดปกติในกระบวนการผลิต) 
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ทีเ่พิม่ขึน้จากปกต ิ

 

เกดิความผดิปกตใินกระบวนการ 
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ตอนที่ 3  บทท่ี  3   การตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า      ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  
เช้ือเพลิง (ก๊าซ, นํ้ามนั, ถ่านหิน, อ่ืน ๆ) 

 ปริมาณท่ีผลิตได ้(นํ้าหนกั, ปริมาตร, จาํนวน) 

 ภูมิอากาศ 

 ไอนํ้าท่ีผลิตได ้

ประเดน็สาํคญัท่ีจะตอ้งพิจารณาในกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คือ 

  1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

 ใบเสร็จค่าพลงังานรายเดือนบางประเภทจะมีข้อมูลท่ีไม่ละเอียดพอท่ีจะนําไปใช้ในการจัด

การพลงังาน 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยคน จะเป็นทางเลือกท่ีราคาถกู แมว้า่ความแม่นยาํไม่สมํ่าเสมอนกั 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยคน และใชต้วัเกบ็บนัทึกขอ้มลูจะใหค้วามแม่นยาํท่ีสูงข้ึน และสามารถ

ถ่ายขอ้มลูท่ีบนัทึกไวไ้ปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยตรง 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยอตัโนมติัทั้งหมดจะมีขอ้ดี คือ ความถ่ีของการอ่านค่ามิเตอร์ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ความผิดพลาดของค่าและเวลาการอ่านลดลง  แต่มีขอ้เสียคือมีค่าใชจ่้ายในการติดตั้งสูง 

 2. ความถ่ีในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

 จะตอ้งรักษาความสมดุลระหว่างการเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีมากเกินไป ซ่ึงทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงและ

การ เกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึงทาํใหไ้ม่สามารถตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของ

ค่าใชจ่้ายพลงังานในบางช่วงเวลาได ้

การเสียค่าใชจ่้ายในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมากกวา่มูลค่าท่ีประหยดัไดจ้ากการใชข้อ้มลูเป็นส่ิงท่ีไม่ควรกระทาํ 

ส่ิงที่ต้องค้นหาระหว่างการตรวจสอบและตรวจวดัการใช้พลังงาน 

 ในระหว่างการตรวจสอบและตรวจวดัการใช้พลงังาน ท่ีปรึกษาดา้นการอนุรักษ์พลงังานจะพยามยาม

ช้ีใหเ้ห็นโอกาสในการอนุรักษพ์ลงังานสาํหรับอุปกรณ์และบริเวณต่างๆ รายการอุปกรณ์หรือบริเวณท่ีมีศกัยภาพ

ในการอนุรักษพ์ลงังานมีดงัน้ี 

1) มอเตอร์และชุดขบั 

 มีการบาํรุงรักษาท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

 มอเตอร์ท่ีใชมี้ขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่ 

 มีการเปิดมอเตอร์ท้ิงไว ้โดยไม่มีภาระ (Load) เป็นเวลานานหรือไม่   

 มีโอกาสท่ีจะติดตั้งตวัปรับความเร็วมอเตอร์  

 หรือใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงหรือไม่ 

2) เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 

 อุปกรณ์มีการบาํรุงรักษาอยา่งสมํ่าเสมอหรือไม่ 

 การหุม้ฉนวนเหมาะสมตามมาตรฐานหรือไม่ 

 ระดบัภาระการทาํความเยน็ตํ่าสุดแลว้หรือไม่ 

 มีโอกาสปรับปรุงระบบควบคุมหรือไม่ 

 การทาํงานของอุปกรณ์เป็นไปตามข้อกาํหนดและใช้งานในสภาวะท่ีได้ประสิทธิภาพสูงสุด

หรือไม่ 
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3) ระบบอดัอากาศ 

 มีการบาํรุงรักษาตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลิตหรือไม่ 

 มีการร่ัวของอากาศหรือไม่ 

 ระบบควบคุมเหมาะสมหรือไม่  

 มีส่วนของระบบจ่ายลมท่ีติดตั้งเกินความตอ้งการหรือไม่  

 ถา้มีสามารถร้ือออกไดห้รือไม่ 

4) หอ้งเยน็ 

 ลดช่วงการละลายนํ้าแขง็ใหต้ํ่าสุดไดห้รือไม่ 

 การหุม้ฉนวนเหมาะสมหรือไม่   

 มีการติดตั้งอุปกรณ์ปิดประตูอตัโนมติัท่ีประตูหรือไม่ 

5) ระบบแสงสวา่ง 

 สามารถท่ีจะปิดไฟซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งใชง้านไดบ้า้งหรือไม่ 

 สามารถเปล่ียนใชห้ลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูงแทนหลอดปัจจุบนัไดห้รือไม่ 

 สามารถเปล่ียนใช้แผ่นสะทอ้นแสงประสิทธิภาพสูง สําหรับโคมไฟในบริเวณท่ีเหมาะสมได้

หรือไม่ 

 สามารถใชร้ะบบควบคุมสาํหรับระบบแสงสวา่งไดห้รือไม่ 

 สามารถใชแ้สงสวา่งจากภายนอกใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนไดอ้ยา่งไร 

6) กรอบอาคาร 

 ประเมินสภาพคุณสมบติัฉนวนของหลงัคา ผนงั และพ้ืน 

 มีการใชร้ะบบปิดประตูอตัโนมติั ในบริเวณท่ีมีการใชร้ะบบปรับอากาศหรือไม่ 

 มีรอยร่ัวของอาคารซ่ึงจะทาํใหภ้าระการทาํความเยน็เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

7) ระบบปรับอากาศ 

 มีการปรับปริมาณลมท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการในบริเวณต่างๆ หรือไม่ 

 สามารถลดชัว่โมงการทาํงานลงไดห้รือไม่ 

 การใชง้านระบบสอดคลอ้งกบัปริมาณผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม่ 

 มีการบาํรุงรักษาระบบตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลิตหรือไม่ 

 

3.8  การวเิคราะห์ด้านไฟฟ้า  

ครอบคลุมการประเมินในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) ภาระของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 มีโอกาสท่ีจะตดัไฟจ่ายหมอ้แปลงในช่วงท่ีไม่มีการใชง้านไดห้รือไม่ 

 พิจารณาวา่สามารถถอดหมอ้แปลงบางลกูท่ีไม่ไดใ้ชง้านออกจากระบบไดห้รือไม่ 
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ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

 เพ่ือลดความสูญเสียขณะมีภาระของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 เพ่ือลดความสูญเสียในระบบจ่าย 

2) ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

 เพ่ือเสนอแนะทางเลือกในการลดความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด โดยการจดัการทาํงานของ 

  เคร่ืองจกัรใหเ้หมาะสม 

 เพ่ือพิจารณาการใชอุ้ปกรณ์ควบคุมความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

3) ศกัยภาพในการปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้าของหมอ้แปลงเพ่ือลดแรงดนัไฟฟ้าท่ีสูงเกินไปพิจารณาโอกาส

ในการลดขนาดของมอเตอร์ลงตามความเหมาะสม 

4) ระบบแสงสวา่ง โดยพิจารณาดงัน้ี  

 เปล่ียนไปใชห้ลอดประสิทธิภาพสูง 

 นาํแสงสวา่งจากภายนอกเขา้มาใชง้านในบริเวณท่ีเหมาะสม 

5) เคร่ืองอดัอากาศ 

 คาํนวณค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปจากการร่ัว 

 ตรวจสอบขนาดถงัความดนัใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ 

6) ระบบปรับอากาศ 

 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใชล้มกลบัและอากาศจากภายนอกไดห้รือไม่?               

 มีแนวทางในการใชร้ะบบปรับปริมาณลมหรือไม่ (Variable Air Flow System) 

 ความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบเขา้กบัป๊ัมนํ้าหล่อเยน็               

 สามารถเปล่ียนใชอุ้ปกรณ์ประสิทธิภาพสูงกบัเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ไดห้รือไม่? 

 

3.9  การกาํหนดมาตรการอนุรักษ์พลงังาน (Identification of energy conservation measures)    

      ในการกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานควรพิจารณาส่ิงต่างๆดงัต่อไปน้ี 

3.9.1   ตวัแปรที่มผีลต่อประสิทธิภาพการใช้พลงังานในโรงงานทั่วไป มดีงันี ้ 

1) จาํนวนคนงาน 

2) พ้ืนท่ีส่วนการผลิต 

3) พ้ืนท่ีผนงัและหนา้ต่าง 

4) โครงสร้างของหลงัคา 

5) ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ 

6) ประสิทธิภาพของระบบแสงสวา่ง 

7) ประสิทธิภาพของระบบอดัอากาศ 

8) ระบบผลิตและจ่ายไอนํ้า 

9) ระบบทาํความเยน็ 

10) อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต 

11) อ่ืน ๆ 
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 สาํหรับอาคารและโรงงานลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ อาจมีตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความสาํคญัเพ่ิมเติมดว้ย 

3.9.2  มาตรฐานการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคาร :  

1)  การใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง 

กฎกระทรวง (พ.ศ.2538) หมวด 3 ขอ้ 4 กาํหนดวา่ความส่องสวา่งในอาคารจะตอ้งมีระดบัความส่อง

สวา่งสาํหรับงานแต่ละประเภทอยา่งเพียงพอ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าสาํหรับใชส่้องสวา่งภายในอาคาร โดยไม่รวมพ้ืนท่ีท่ีจอดรถ จะตอ้งใชก้าํลงัไฟฟ้าไม่

เกินค่าดงัต่อไปน้ี 

ประเภทของอาคาร 
ค่ากาํลงัไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด 

(วตัต์ต่อตารางเมตรของพืน้ที่ใช้งาน) 

(ก) สาํนกังาน โรงแรม สถานศึกษาและโรงพยาบาล/สถานพกัฟ้ืน 16 

(ข) ร้านขายของ ซุปเปอร์มาเกต็ หรือ ศูนยก์ารคา้ (2) 23 

(1)  อาคารท่ีมีการใชง้านหลายลกัษณะใหใ้ชค่้าในตารางตามลกัษณะพ้ืนท่ีใชง้าน 

(2)  รวมถึงไฟฟ้าแสงสวา่งทัว่ไปท่ีใชใ้นการโฆษณาเผยแพร่  สินคา้  ยกเวน้ท่ีใชใ้นตูก้ระจกแสดงสินคา้ 

 

2) ระบบปรับอากาศ 

กฎกระทรวง (พ.ศ.2538) หมวด 3 ขอ้ 5 กาํหนดมาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร       ควบคุมไว้

แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

 เคร่ืองทาํความเยน็ชนิดระบายความร้อนดว้ยนํ้า   

 เคร่ืองทาํความเยน็ชนิดระบายความร้อนดว้ยอากาศ  

 ระบบปรับอากาศท่ีติดตั้งในอาคารจะตอ้งมีค่ากาํลงัไฟฟ้าต่อตนัความเยน็ท่ีภาระเต็มพิกดั (Full Load) หรือท่ี

ภาระใช ้งานจริง (Actual Load) ไม่เกินกวา่ค่าตามตารางดงัต่อไปน้ี 

 เคร่ืองทาํความเยน็ชนิดระบายความร้อนดว้ยนํ้า   

ชนิดส่วนทําความเย็น/เคร่ืองทําความเย็น 
อาคารใหม่ 

(กโิลวัตต์ต่อตันความเย็น) 

อาคารเก่า 

(กโิลวัตต์ต่อตันความเย็น) 

ก.ส่วนทาํนํ้าเยน็แบบหอยโข่ง (Centrifugal Chiller)   

   ขนาดไม่เกิน 250 ตนัความเยน็ 0.75 0.90 

   ขนาดเกินกวา่ 250 ตนัความเยน็ 

    ถึง 500 ตนัความเยน็ 

0.70 0.84 

   ขนาดเกินกวา่ 500 ตนัความเยน็ 0.67 0.80 

ข. ส่วนทาํนํ้าเยน็แบบลูกสูบ  

     (Reciprocationg Chiller) 

  

   ขนาดไม่เกิน 35 ตนัความเยน็ 0.98 1.18 

   ขนาดเกินกวา่ 35 ตนัความเยน็ 0.91 1.10 

ค. เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบเป็นชุด (Package Unit) 0.88 1.06 

ง. ส่วนทาํนํ้าเยน็แบบสกรู (Screw Chiller) 0.70 0.84 
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 เคร่ืองทาํความเยน็ชนิดระบายความร้อนดว้ยอากาศ  

ชนิดส่วนทําความเย็น/เคร่ืองทําความเย็น 
อาคารใหม่ 

(กโิลวัตต์ต่อตันความเย็น) 

อาคารเก่า 

(กโิลวัตต์ต่อตันความเย็น) 

ก.ส่วนทาํนํ้าเยน็แบบหอยโข่ง (Centrifugal Chiller)   

   ขนาดไม่เกิน 250 ตนัความเยน็ 1.40 1.61 

   ขนาดเกินกวา่ 250 ตนัความเยน็ 1.20 1.38 

ข. ส่วนทาํนํ้าเยน็แบบลูกสูบ (Reciprocationg Chiller)   

   ขนาดไม่เกิน 50 ตนัความเยน็ 1.30 1.50 

   ขนาดเกินกวา่ 50 ตนัความเยน็ 1.25 1.44 

ค. เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบเป็นชุด (Package Unit) 1.37 1.58 

ง.  เคร่ืองทาํความเยน็แบบติดหนา้ต่าง/แยกส่วน                                                                                                                                                                                                                     

(Window/Split Type) 

1.40 1.61 

 

3.9.3   มาตรฐานการใช้พลงังานในโรงงาน : ระบบปรับอากาศ (ร่างกฎกระทรวง) 

ค่ากาํลงัไฟฟ้าต่อตนัความเยน็ท่ีภาระเตม็พิกดัของเคร่ืองทาํความเยน็ชนิดระบายความร้อนดว้ยนํ้า ตอ้งมีค่า

ไม่เกินท่ีกาํหนดในตาราง 
 

ชนิดส่วนทําความเย็น/เคร่ืองทําความเย็น 
โรงงานใหม่ 

(กโิลวัตต์ต่อตันความเย็น) 

โรงงานเก่า 

(กโิลวัตต์ต่อตันความเย็น) 

ก.เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบหอยโข่ง (Centrifugal Chiller)   

   ขนาดนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 250 ตนัความเยน็ 0.75 0.90 

   ขนาดมากกว่า หรือ เ ท่ากับ  251 ตันค วามเย็น  ถึง  500   

   ตนัความเยน็ 

0.70 0.84 

   ขนาดมากกวา่หรือเท่ากบั 501 ตนัความเยน็ข้ึนไป 0.67 0.80 

ข.เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบลูกสูบ (Reciprocating Chiller)   

   ขนาดนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 35 ตนัความเยน็ 0.98 1.18 

   ขนาดมากกวา่               35 ตนัความเยน็ 0.91 1.10 

ค.เคร่ืองแบบเป็นชุด (Package Unit) 0.88 1.06 

ง.เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบสกรู (Screw Chiller) 0.70 0.84 

 

ค่ากาํลงัไฟฟ้าต่อตนัความเยน็ท่ีภาระเต็มพิกดัของเคร่ืองทาํความเยน็ชนิดระบายความร้อนดว้ยอากาศ 

ตอ้งมีค่าไม่เกินท่ีกาํหนดในตาราง 
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ชนิดส่วนทําความเย็น/เคร่ืองทําความเย็น 
โรงงานใหม่ 

(กโิลวัตต์ต่อตันความเย็น) 

โรงงานเก่า 

(กโิลวัตต์ต่อตันความเย็น) 

ก.เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบหอยโข่ง (Centrifugal Chiller)   

   ขนาดนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 250 ตนัความเยน็ 1.40 1.61 

   ขนาดมากกวา่หรือเท่ากบั 251 ตนัความเยน็ 1.20 1.38 

ข.เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบลูกสูบ (Reciprocating Chiller)   

   ขนาดนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 ตนัความเยน็ 1.30 1.50 

   ขนาดมากกวา่                      51 ตนัความเยน็ 1.25 1.44 

ค.เคร่ืองแบบเป็นชุด (Package Unit) 1.37 1.58 

ง. เคร่ืองแบบติดหนา้ต่าง/แยกส่วน (Window/Split Type)                                                                                                                                                                                                                  1.40 1.61 

 

3.9.4  รูปแบบการทํางานในการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลงังาน 

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและตรวจวดัควรมีการจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลหรืออย่างนอ้ยควรมีการจดบนัทึก 

ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยใหส้ามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไดรู้ปแบบการทาํงานควรมีองค์ประกอบ

ดงัน้ี 

1)  ครอบคลุมเทคโนโลยีการใชพ้ลงังานทั้งหมดในโรงงาน 

2)   สะทอ้นการทาํงานภายในโรงงานวนัต่อวนัไดอ้ย่างแทจ้ริง (หรืออย่างนอ้ยท่ีสุดคือเป็นสัปดาห์ต่อ

สปัดาห์) 

3)   ควรจะสามารถคาดการณ์การใชพ้ลงังานของโรงงานในสถานการณ์ปกติได ้

4)   ควรเนน้ใหเ้ห็นถึงแหล่งพลงังานท่ีมีศกัยภาพในการปรับปรุงและแสดงใหเ้ห็นผลกระทบต่อการใช้

พลงังานโดยรวมดว้ย 

 

3.9.5  การดาํเนินการภายหลงัการตรวจสอบและตรวจวดัการใช้พลงังาน 

ภายหลงัการตรวจสอบและตรวจวดัการใชพ้ลงังาน และศึกษาขอ้มูลการใชพ้ลงังานท่ีผ่านมาเสร็จส้ินแลว้  

ท่ีปรึกษาดา้นการอนุรักษพ์ลงังานท่ีมีประสบการณ์จะสามารถระบุ 

1) ขอ้บกพร่องในกระบวนการผลิตหรือในโรงงานได ้

2) เทคนิคการดาํเนินการท่ีควรปรับปรุง  

3) การจดัขั้นตอนและการจดัการทาํงานท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีท่ีปรึกษาดา้นการอนุรักษพ์ลงังานจะสามารถตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลของผูรั้บผิดชอบ

ดา้นพลงังานในแบบฟอร์มต่างๆ ได ้ 
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สําหรับอาคาร 

 บพอ. 1 (กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2538) หมวด 1 ขอ้ 2) และ บพอ. 2 (กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 

(พ.ศ. 2538) หมวด 2 ขอ้ 4 )โดยเป็นการตรวจสอบความถกูตอ้งในการกรอกขอ้มลู 

สําหรับโรงงาน 

 บพร.1 (กฎกระทรวงฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2540) หมวด 1 ขอ้ 2) และ บพร. 2 (กฎกระทรวงฉบบัท่ี 5  

(พ.ศ. 2540) หมวด 2 ขอ้ 4) โดยเป็นการตรวจสอบความถกูตอ้งในการกรอกขอ้มลู 

 

3.9.6  ศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน 

โอกาสในการอนุรักษพ์ลงังานมีดงัน้ี 

อาคาร  

1) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ 

2) ลดความร้อนจากแสงอาทิตย ์

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบแสงสวา่ง 

4) ปรับตั้งการทาํงานของอุปกรณ์ใหเ้หมาะสม 

5) เลือกใชว้สัดุก่อสร้างท่ีช่วยอนุรักษพ์ลงังาน 

6) การจดัใหมี้การบาํรุงรักษาอุปกรณ์อยา่งเหมาะสม 

7) อ่ืนๆ 

โรงงาน 

1)    การนาํความร้อนกลบัมาใชใ้หม่ 

2) ปรับปรุงระบบควบคุม 

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์ 

4) การหุม้ฉนวนสาํหรับอุปกรณ์ดา้นความร้อน 

5) การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม ้

6) การจดัใหมี้การบาํรุงรักษาอุปกรณ์อยา่งเหมาะสม 

7) อ่ืนๆ 

 

ตวัอย่างที่ 3.10 : การตรวจวดัขอ้มลูก่อนการลงทุน 

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานของศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงไดด้าํเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การ

ใชพ้ลงังานของระบบปรับอากาศของศูนยก์ารคา้อยา่งละเอียด 

โดยมีขอ้มลูทัว่ไปดงัต่อไปน้ี 

 เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบระบายความร้อนดว้ยนํ้ามีขนาด   300 ตนัความเยน็ 

 หอผึ่งนํ้าและป๊ัมนํ้ามีขนาดตามเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 

 ระบบปรับอากาศจะทาํงานระหวา่ง 09:30-20:00 น. 

 เงินลงทุนในการทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์เท่ากบั 60,000 บาท            
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การวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีวดัอยา่งละเอียดจากเคร่ืองทาํนํ้าเยน็แสดงใหเ้ห็น 

 
หมายเหตุ : ตามขอ้กาํหนดรายละเอียดของอุปกรณ์  ค่าความแตกต่างอุณหภูมิ ระหว่างสารทาํความเย็นของ

คอนเดนเซอร์และอุณหภูมินํ้าหล่อเยน็ ดา้นนอกมีค่าประมาณ 1.5 องศาเซลเซียส  

 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัจะเห็นว่า สมรรถนะการทาํงานของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็จะไม่

เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดรายละเอียดของเคร่ือง  ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างนํ้าเยน็ขาออกและ

สารทาํความเยน็ท่ีอีแวปโปเรเตอร์มีค่าเท่ากบั  4.05 องศาเซลเซียส  ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างสารทาํ

ความเยน็และนํ้าหล่อเยน็ขาออกท่ีคอนเดนเซอร์มีค่าเท่ากบั  4.45 องศาเซลเซียส จากขอ้กาํหนดรายละเอียดของ

เคร่ืองทาํนํ้ าเย็น  คอนเดนเซอร์ควรท่ีจะมีค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างสารทาํความเย็นและนํ้ าขาออก

ประมาณ 1.5 องศาเซลเซียส   ค่าความแตกต่างอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพการถ่ายเทความ

ร้อนท่ีตํ่าลง  ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการอุดตนัของคอนเดนเซอร์ภายในเคร่ืองทาํนํ้าเยน็   จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา 

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานพบวา่การทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์จะสามารถปรับปรุงสมรรถนะของเคร่ือง ทาํนํ้ า

เยน็ชุดน้ีไดจ้นมีค่าประมาณ  0.70 กิโลวตัต/์ตนัความเยน็  

จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามารถคาํนวณปริมาณการใช ้ไฟฟ้าต่อปีของ

ระบบปรับอากาศ (สมมติใหค่้าไฟฟ้า ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง = 2.75 บาท) 

 พลงังานไฟฟ้าต่อปี    

=       สมรรถนะของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ x ภาระการทาํความเยน็ x  ชัว่โมงทาํงานต่อปี  

=       0.77 กิโลวตัต/์ตนัความเยน็ x 222.95 ตนัความเยน็ x 10.5 ช.ม./วนั x 365 วนั/ปี 

=       657,931 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี  

  ค่าไฟฟ้าต่อปี  

=        พลงังานไฟฟ้าต่อปี x ค่าไฟฟ้า 

 =        657,931 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี x   2.75 บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

=        1,809,310.25  บาท/ปี 

ค่าจากการตรวจวดั ตามขอ้กําหนดรายละเอียด 

อุณหภูมิเขา้ (องศาเซลเซียส)   12.1

 

     12.0

 อุณหภูมิออก (องศาเซลเซียส)   
   8.2

 

       7.0

 

           นํ้าเยน็ 

อตัราการไหล (ลิตร/วินาที)   48.3

 

     45.4

 

  

  
  
  31.3

 
     32.5

 

  

  
  36.1

 
     38.0

 

นํ้าหล่อเยน็ 

  47.4

 
     57.0

 
  

อุณหภูมิอีแวปโปเรเตอร ์(องศาเซลเซียส)      4.1

 
       - 

อุณหภูมิคอนเดนเซอร ์(องศาเซลเซียส)   
  40.5

 

     - 
สารทําความเยน็  

 
กําลงัไฟฟ้า (กิโลวตัต)์ 171.0

 
  177.0

 

       

222.9

 
  300.0

 

       

0.7

 
       0.5

 

           สมรรถนะของเครื่องทํานํ้ าเยน็ (กิโลวตัต/์ตนัความเย็น) 

เคร่ืองทํานํ้ าเย็น 
ตวัแปรทีว่ดั จุดการวดั 

ภาระการทําความเยน็  (ตนัความเยน็) 

อุณหภูมิเขา้ (องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิออก (องศาเซลเซียส) 

 อตัราการไหล (ลติร/วินาที)   
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หลงัจากการลา้งส่ิงอุดตนัท่ีคอนเดนเซอร์  

=      0.70 กิโลวตัต/์ตนัความเยน็ x 222.95 ตนัความเยน็ x  10.5 ช.ม./วนั x 365 วนั/ปี 

=     598,119 กิโลวตัต-์ช.ม./ปี  

=     598,119 กิโลวตัต-์ช.ม./ปี x 2.75 บาท/ กิโลวตัต-์ช.ม. 

=     1,644,827.25 บาท/ปี 

ผลการประหยดัต่อปี 

 พลงังานไฟฟ้า       =         657,931 - 598,119    

     =         59,812 กิโลวตัต-์ช.ม./ปี     

 ค่าไฟฟ้า  =         1,809,310.25  - 1,644,827.25 

     =          164,483 บาท/ปี 

การลงทุน 

 ค่าลงทุนทั้งหมด  60,000 บาท 

การคืนทุน   =     ค่าลงทุน/ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัต่อปี 

การคืนทุน  =     60,000 / 164,483 

ระยะเวลาคืนทุน   =     0.36  ปี 

 

จากการตรวจวดัระบบปรับอากาศของศูนยก์ารคา้แห่งน้ี ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามารถท่ีจะหา

ศกัยภาพในการประหยดัพลงังานท่ีสําคญัได ้  โดยการเสียค่าใช้จ่าย 60,000 บาท  ในการทาํความสะอาด

คอนเดนเซอร์ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ปีละหน่ึงคร้ัง จะทาํใหป้ระหยดัค่าไฟฟ้าได ้125,605 บาท/ปี ซ่ึงจะสามารถคืน

ทุนไดภ้ายในเวลาคร่ึงปี และลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดเ้กือบ 6 หม่ืนกิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี 

 

ตวัอย่างที่ 3.11 : ผลกระทบของขอ้มลูท่ีตรวจวดักบัการประมาณการประหยดั 

โรงงานทอผา้แห่งหน่ึง ซ่ึงมีค่าไฟฟ้าต่อปี 1.5 ลา้นบาท ติดตั้งระบบทาํใหแ้หง้ใหม่โดยใชอิ้นฟราเรดซ่ึงผูผ้ลิต

อา้งวา่จะประหยดัได ้30% เม่ือเทียบกบัระบบอบแหง้เดิม ค่าลงทุนของระบบคือ 1.35 ลา้นบาท 

ระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ สามารถหาไดโ้ดย 

 1,500,000 บาท x (30/100)  =     450,000 บาท/ปี 

 1,350,000 / 450,000   =     3 ปี 

 

จากขอ้มูลขา้งตน้  เจา้ของโรงงานคาดว่าจะประหยดัค่าพลงังานได ้450,000 บาท/ปี  โดยใชร้ะยะเวลา

คืนทุน 3 ปี 

ในการติดตั้งระบบอินฟราเรดน้ี ผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์จะตอ้งติดตั้งมิเตอร์วดัไฟฟ้าดว้ย 

มิเตอร์ไดบ้นัทึกและใหผ้ลการประหยดัเพียง 20% จากระบบเดิม มลูค่าการประหยดัท่ีลดลงน้ีทาํให้

ระยะเวลาคืนทุนยาวข้ึนเป็น 

 1,500,000 บาท x (20/100)   =   300,000 บาท/ปี 

 1,350,000 บาท / 300,000 บาท/ปี  =   4.5 ปี 
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ถา้ไม่มีมิเตอร์ท่ีจะอ่านค่าก็คงจะไม่สามารถท่ีจะตรวจพบปัญหาน้ีได ้ จะเห็นไดว้่าระยะเวลาคืนทุนได้

ยืดออกเป็น 4.5 ปี ซ่ึงแสดงดงักราฟ      

ผูผ้ลิตเคร่ืองทาํใหแ้หง้ไดถู้กสัง่ใหด้าํเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบใหเ้ป็นไปตามท่ีอา้งไวใ้น

ตอนตน้ 
 

จากกราฟขา้งล่างน้ี จะเห็นไดว้่าการประมาณเดิมคาดวา่จะมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกวา่ความเป็นจริงมาก 

 
รูปที่ 3.58 กราฟแสดงการประมาณการประหยดั 

 

 จากกราฟ จะเห็นไดว้า่การประมาณเดิมคาดวา่จะมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกวา่ความเป็นจริงมาก  

อยา่งไรกต็าม นอกจากความแม่นยาํถกูตอ้งของเคร่ืองมือวดัแลว้  การใชง้านท่ีถกูตอ้งและการนาํค่าท่ีได้

จากการตรวจวดัไปใช้อย่างเหมาะสม ก็เป็นส่ิงสําคัญในการท่ีจะทาํให้เกิดการจัดการด้านพลงังานอย่างมี

ประสิทธิผล 

 

ตัวอย่าง 3.12  โรงงานทอผา้แห่งหน่ึงตระหนักถึงค่าไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงเกินไป  ดังนั้น จึงไดม้อบหมายให้

ผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานหาสาเหตุ  โดยพิจารณาว่าการใช้พลงังานในโรงงานแต่ละส่วนเป็นอย่างไรสอง

สัปดาห์ผ่านไป  ผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานได้ทาํการตรวจสอบโดยการใช้เคร่ืองมือวดัอย่างง่ายพร้อมกับ

ทาํการศึกษาถึงค่าใชจ่้ายจากใบเสร็จค่าไฟฟ้า 

ผูจ้ดัการไดข้อใหพ้นกังานทุกคน ทาํการจดบนัทึกการเปิด-ปิดเคร่ืองจกัร  รวมถึงเวลาการพกัชัว่ขณะใน

กระบวนการผลิตดว้ย  ค่าไฟฟ้ารวมของโรงงานท่ีปรากฏในใบเรียกเกบ็ค่าไฟ คือ 530,000 บาทต่อเดือน 

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานพบวา่  มีการเปิดเคร่ืองจกัรท้ิงไวใ้นช่วงเวลาพกัรวมทั้งในเวลากลางคืนท่ีไม่มี

การผลิต  แต่ยงัมีการใชพ้ลงังาน  คิดเป็น 20% ของช่วงเวลากลางวนัท่ีมีการผลิต 
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ดงันั้น  ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานจึงไดแ้นะนาํผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ให้กาํชบัพนกังานแต่ละส่วนให้ปิด

เคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชง้านพร้อม กบัติดตั้งอุปกรณ์ตั้งเวลาในบางเคร่ืองจกัร  ใหเ้ปิด-ปิดตามเวลา ท่ีตอ้งการ  ราคา

ของอุปกรณ์ตั้งเวลาเท่ากบั  80,000 บาท   ม่ือผา่นไป 1 เดือนหลงัจากท่ีพนกังานทุกคนไดร่้วมมือกนัปฏิบติัตามท่ี

มีการรณรงคแ์ละทาํการติดตั้งอุปกรณ์ตั้งเวลาในบางเคร่ืองจกัรแลว้  ค่าไฟฟ้าไดล้ดลงเป็น 410,000 บาทต่อเดือน  

จากผลการปฏิบติัน้ี  เจ้าของโรงงานสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้ถึง 120,000 บาท  ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีให้

ผลตอบแทนโดยมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 24 วนัเท่านั้น 

 

ตวัอย่าง 3.13   การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี เจา้ของกิจการมีความมัน่ใจว่าจะสามารถประหยดัเงินไดถึ้ง 1.9 ลา้นบาท

ต่อปี   การติดตั้งเตาหลอมใหม่น้ีไม่เพียงแต่เป็นการประหยดัพลงังานไฟฟ้าเท่านั้น  แต่ยงัเป็นการปรับปรุงใน

เร่ืองของกระบวนการผลิต   ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มและยงัไดผ้ลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมท่ีดีข้ึน รวมทั้ง ลดปริมาณของ

เสียไดด้ว้ย  จากการประหยดัในคร้ังน้ี  โรงงานไดเ้งินลงทุนคืนมาภายในระยะเวลา 2.5 ปี 

 

ตวัอย่างของปัญหาซับซ้อน  

ตวัอย่าง 3.14   ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานของโรงงานแห่งหน่ึง  ไดท้าํการศึกษาและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานโดย

ละเอียดของระบบปรับอากาศและภาระการทาํความเยน็  ขอ้มลูทัว่ไปจากการศึกษามีดงัต่อไปน้ี : 

 เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ชนิดระบายความร้อนดว้ยนํ้า มีความสามารถในการทาํความเยน็ 300 ตนัความเยน็ 

 หอระบายความร้อนและป๊ัมนํ้ามีขนาดท่ีสอดคลอ้งกบัเคร่ืองทาํนํ้าเยน็  

 ระบบปรับอากาศ  มีการทาํงาน 24 ชัว่โมง 

 ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานยงัไดร้ะบุวา่ภาระการทาํความเยน็จะลดลงคร่ึงหน่ึง  

 ระหวา่งเวลา 12:00–13:00 น. และระหวา่ง 20:00-08:00 น. วนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย ์

 

รายละเอียดการวิเคราะห์ แสดงถึง สมรรถนะของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็  ไดด้งัน้ี 

จุดตรวจวดั ค่าตรวจวดั 
เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็หมายเลข 

CH-1 CH-2 CH-3 พิกดั 

นํ้าเยน็ 

อุณหภูมินํ้าเขา้(องศาเซลเซียส) 12.10 11.95 12.22 12.22 

อุณหภูมินํ้าออก(องศาเซลเซียส) 8.22 8.17 8.78 6.67 

อตัราการไหล(ลิตร-วินาที) 48.30 49.50 51.60 45.40 

นํ้าระบายความร้อน 

อุณหภูมินํ้าเขา้(องศาเซลเซียส) 31.37 31.78 31.00 32.22 

อุณหภูมินํ้าออก(องศาเซลเซียส) 36.11 36.39 35.67 37.78 

อตัราการไหล(ลิตร-วินาที) 47.40 48.30 45.20 56.78 

สารทาํความเยน็ 

อุณหภูมิอิแวปโปเรเตอร์อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส) 

4.17 4.17 4.44 - 

อุณหภูมิคอนเดนเซอร์ 

(องศาเซลเซียส) 

40.56 40.83 40.28 - 

กาํลงัไฟฟ้า(กิโลวตัต)์ กาํลงัไฟฟ้า(กิโลวตัต)์ 171.00 168.00 161.00 177.00 

ภาระการทาํความเยน็ 222.95 224.60 211.31 300.00 

สมรรถนะของเคร่ืองทาํความเยน็(กิโลวตัต-์ตนัความเยน็) 0.77 0.7 0.76 0.59 
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ค่ากิโลวตัต/์ตนัความเยน็ มีค่าสูงเกินกว่าค่าพิกดั ซ่ึงเหตุผลหลกัเกิดจากการมีตะไคร่และตะกรันติดอยู่

ภายในเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน อุณหภูมิแตกต่างเฉล่ียสําหรับดา้นทาํความเยน็เท่ากบั 4.13 องศาเซลเซียส 

(ค่าเฉล่ียจากความแตกต่างอุณหภูมินํ้ าเย็นออกกบัอุณหภูมิ อีแวปโปเรเตอร์) และเท่ากบั 4.5 องศาเซลเซียส 

(ค่าเฉล่ียจากความแตกต่างอุณหภูมินํ้ าระบายความร้อนออกกบัอุณหภูมิคอนเดนเซอร์) สําหรับดา้นหล่อเย็น  

เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนชุดใหม่จะมีค่าอุณหภูมิแตกต่างประมาณ 1.5  องศาเซลเซียส 

อตัราการไหลของลม :  อากาศจากภายนอกท่ีถกูดูดเขา้มาในระบบมีสภาพดงัน้ี 

 อตัราการไหล 24,000 ลกูบาศกฟ์ุตต่อนาทีโดยประมาณ 

 อุณหภูมิ 26.5 องศาเซลเซียส และความช้ืนสมัพทัธ์ 60% โดยประมาณ 

 อุณหภูมิภายในพ้ืนท่ีปรับอากาศ  24.5 องศาเซลเซียส และความช้ืนสมัพทัธ์ 50% โดยประมาณ 

จากสภาพการทาํงานภายในโรงงานทาํให้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน คาํนวณไดว้่าภาระปรับอากาศ

สามารถลดลงไดค้ร่ึงหน่ึง ระหวา่งเวลา 12:00 – 13:00 น. และ ระหวา่ง 20:00-08:00 น. วนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย ์

จากขอ้มูลเหล่าน้ี ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานคาํนวณไดว้่า  สามารถลดอตัราการไหลของลมลงไดถึ้ง

คร่ึงหน่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว 

 

การปรับปรุงสมรรถนะเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ : กรณีศึกษา 

การปรับปรุงสมรรถนะของเคร่ืองทาํนํ้ าเย็นทาํไดโ้ดยการกาํจดัตะไคร่และตะกรันออกจากเคร่ือง

แลกเปล่ียนความร้อน 

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประมาณไวว้า่การปรับปรุงจะเพ่ิมสมรรถนะไดป้ระมาณ 10% 

 

การวเิคราะห์การปรับปรุงสมรรถนะเคร่ืองทํานํา้เย็น 

 
 

การใชก้าํลงัไฟฟ้าลดลงทั้งส้ิน            =   72.45     กิโลวตัต ์

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลงทั้งส้ิน   =   365,148 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี 

คิดเป็นผลการประหยดัทั้งส้ิน       =  1,004,157  บาท/ปี   

(ใชค่้าพลงังานไฟฟ้า 2.75 บาท/กิโลวตัต-์ ชัว่โมง) 

การวิเคราะห์การลงทุนสาํหรับเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 

ค่าลา้งทาํความสะอาด       =  70,000  บาท/ชุด  

รวมค่าใชจ่้าย 3 ชุด     =  210,000  บาท 

รายละเอียด 
CH-1 CH-2 CH-3 

    ภาระการทาํความเยน็ (ตนัความเยน็) 
222.95 224.60 211.31 

สมรรถนะก่อนการลา้งทาํความสะอาด                        
(กิโลวตัต/์ตนัความเยน็) 0.77 0.75 0.76 

สมรรถนะหลงัการลา้งทาํความสะอาด                      
(กิโลวตัต/์ตนัความเยน็) 0.65 0.65 0.65 

กาํลงัไฟฟ้าลดลง (กิโลวตัต)์ 26.75 22.4

 
23.24 

พลงังานไฟฟ้าลดลง  (กิโลวตัต/์ตนัความเยน็)                      

(24 ชั�วโมงต่อวนั, 350 วนัต่อปี, เปอร์เซนตก์ารทาํงาน 

  

134,820 113,198.4 117,129.6 

เครื�องทาํนํ้าเยน็
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ระยะเวลาคืนทุน   = เงินลงทุน/ผลประหยดัต่อปี 

    =  210,000 / 1,004,157    

    =  0.209  ปี 

 

 การปรับปรุงอตัราการไหลของลม : กรณีศึกษา  

การวิเคราะห์การปรับปรุงอตัราการไหลของลม  โดยการปรับปริมาณอตัราการไหลของลมให้

เหมาะสมกบัภาระความตอ้งการโดยใชร้ะบบปรับปริมาณลม (Variable air volume) จะลดการใช ้พลงังานลงได ้    

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานมีแผนท่ีจะลดอตัราการไหลของลมลง 50%  ในช่วงเวลา        12:00-13:00 น. และ

ช่วงเวลา 20:00 - 08:00 น.     วนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย ์โดยการคาํนวณแสดงไดด้งัน้ี  

 การลดลงของปริมาณลมหมุนเวียน (Fa)  =      12,000         ลบ.ฟุตต่อนาที 

 เอนทาลปีของอากาศจากภายนอก (ho)  =       38.6       บีทีย/ูปอนด ์

 เอนทาลปีของอากาศในพ้ืนท่ีปรับอากาศ (hi) =       28.8       บีทีย/ูปอนด ์

 ภาระการปรับอากาศลดลง                       =      4.45xFa x (ho- hi)/12,000 ตนัความเยน็ 

           =       4.45x12,000 x  (38.6-28.8)/12,000   

        =       43.61 ตนัความเยน็ 

 ประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็  =        0.65            กิโลวตัต/์ตนัความเยน็ 

 กาํลงัไฟฟ้าลดลง (0.65 x 43.61)  =        28.35     กิโลวตัต ์

 ชัว่โมงการใชง้านลดลง    =       13x350    

        =       4,550   ชัว่โมง 

 พลงังานไฟฟ้าลดลง     =       128,992   กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี 

 มลูค่าการประหยดั     =       354,728      บาท/ปี 

การวิเคราะห์ผลการลงทุนสาํหรับการปรับปรุงอตัราการไหลของลม 

ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบปรับปริมาณลม    =     200,000  บาท 

ระยะเวลาคืนทุน      =    เงินลงทุน/ผลท่ีประหยดัไดต่้อปี 

        =    200,000/354,728   

        =   0.56 ปี 

 

การวิเคราะห์เพ่ิมเติม : กรณีศึกษา 

ผลการลงทุนจากการวิเคราะห์ทางการเงิน  สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 การลงทุนสาํหรับการปรับปรุงสมรรถนะเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 

• ค่าใชจ่้าย  210,000  บาท 

• ระยะเวลาคืนทุน 0.59 ปี 
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 การลงทุนสาํหรับการปรับปรุงอตัราการไหลของลม 

• ค่าใชจ่้าย  200,000 บาท 

• ระยะเวลาคืนทุน 0.56 ปี 

ก่อนท่ีจะนาํเสนอมาตรการ  ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานจะตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองอ่ืนๆ ดงัน้ี : 

 การปรับเปล่ียนอตัราการไหลของลมมีผลต่อกระบวนการผลิตหรือไม่ 

 ผูรั้บเหมาจะสามารถรับประกนัระยะเวลาแลว้เสร็จของงานไดห้รือไม่ 

 ความเช่ือถือได ้(Reliability) ของอุปกรณ์เป็นอยา่งไร  

 จะมีการเปล่ียนแปลงภาระความเยน็ของระบบปรับอากาศอีกหรือไม่ 

 

ในระหว่างการดําเนินการปรับปรุง 

การเปล่ียนแปลงในระบบปรับอากาศในช่วงการผลิตปกติ ย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

แน่นอน   ผลกระทบจากคุณภาพของระบบปรับอากาศท่ีลดลงในช่วงปรับปรุง ไม่สามารถประเมินไดโ้ดยง่าย    

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามารถใชข้อ้มูลท่ีผ่านมาในอดีต สาํหรับกรณีท่ีไม่สามารถจ่ายระบบปรับอากาศได้

ตามตอ้งการวา่ เคยมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตอย่างไร และใชข้อ้มูลดงักล่าวในการประเมินผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึนได ้

 ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานจะตอ้งติดต่อประสานงานกบัผูจ้ดัการแผนกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท่ีจะได้

ทราบขอ้มลูท่ีแน่ชดั 

 

3.10  การจดัทํารายงาน  (Report preparation) 

ภายหลงัดาํเนินการการตรวจสอบและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานแลว้เสร็จ  ท่ีปรึกษาดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน

จะตอ้งจดัทาํรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลงังานเบ้ืองตน้  ตามแบบท่ีพลงังานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังานประกาศกาํหนด เพ่ือใหเ้จา้ของกิจการจดัส่งใหแ้ก่กรมพฒันาและ      ส่งเสริมพลงังานต่อไป 

ในรายงานจะประกอบไปดว้ยขอ้มลูหลกัท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและตรวจวดัดงัน้ี 

1)  ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของโรงงานหรืออาคาร 

2)  รายละเอียดการใชพ้ลงังานในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

3)   การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานตามมาตรการต่าง ๆ 

4)  การประเมินปัญหาอุปสรรคและความถูกตอ้งในการกรอกแบบ ส่งขอ้มูลฯ (บพร. 1 และ บพอ. 1) 

และแบบบนัทึกขอ้มลู(บพร. 2 และ บพอ. 2) 

5)  การประเมินผลการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังาน ผลการลงทุนตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ

ดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานท่ีผา่นมา 

6)   การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารการอนุรักษพ์ลงังาน 

7)   สรุปและขอ้เสนอแนะ 

ผลจากรายงานน้ี ผูบ้ริหารควรจะทาํการวางแผนการปฏิบติัเพ่ือขยายผลจากส่ิงท่ีตรวจสอบได ้
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โดยทัว่ไปการดาํเนินการตามผลจากรายงานน้ีจะเก่ียวพนักบัขั้นตอนการดาํเนินการพ้ืนฐาน หรือการ

จดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีมีการลงทุนตํ่า เช่น การเปล่ียนมาใชห้ลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต ์เป็นตน้ 

ปณิธานของฝ่ายบริหาร 

ปณิธานของฝ่ายบริหารเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้มัน่ใจไดว้่าแผนงานจะดาํเนินการไปไดจ้ริงการ

นาํเสนอขอ้มลูท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินการตามแผนงาน เช่น ผลประโยชน์ดา้นการเงินใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง

ทราบเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนั เหตุผลต่างๆ ในการนาํเสนอควรจะเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน รวมทั้งตอ้งช้ีแจง

ผล ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัการดาํเนินการต่างๆ ใหช้ดัเจน  เช่น  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  การประหยดัพลงังาน   

ผูท้าํงาน  คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ พยายามหา “ผูส้นบัสนุนดา้นพลงังาน” ภายในองค์กรท่ีอยู่ในระดบัผูจ้ดัการ

อาวโุสหรือคณะกรรมการบริษทัผูซ่ึ้งมีความสนใจเป็นพิเศษในดา้นพลงังานและหรือส่ิงแวดลอ้ม โดยจะเป็นผูท่ี้

จะคอยสนบัสนุนรวมถึงชกัชวนใหผู้บ้ริหารท่านอ่ืนยอมรับในการนาํเสนอแผนงานของท่าน 

แบบแผนในการดาํเนินโครงการ 

แบบแผนในการดาํเนินโครงการท่ีเป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง  จะเกิดข้ึนจากการมี แผนการทาํงาน

รวมถึงการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร 

แบบแผนในการดาํเนินโครงการน้ีจะรวมถึงวิธีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและมี

การตั้งเป้าหมายดว้ย 

แผนงานควรแสดงตารางการทาํงานท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงในทางปฏิบติัและเป้าหมายของแต่ละ

ขั้นตอนซ่ึงจะทาํใหส้ามารถประเมินผลความกา้วหนา้ของงานได ้

 

สรุป 

การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน  ทาํให้ทราบถึงปริมาณการใชพ้ลงังานและบริเวณหรือ

อุปกรณ์ท่ีมีการสูญเสียพลงังานเพ่ือท่ีจะกาํหนดหลกัเกณฑส์าํหรับการวางแผนอนุรักษพ์ลงังาน  ทาํใหเ้ห็นความ

คุม้ค่าในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานพร้อมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ  ดงันั้นการเลือก

เคร่ืองมือวดัควรเลือกให้เหมาะสมกบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน  ในกรณีท่ี ไม่สามารถซ้ือหรือไม่คุม้ค่าท่ีจะติดตั้ง

มิเตอร์ย่อยอาจใชเ้คร่ืองวิเคราะห์กาํลงัไฟฟ้าเพียงเคร่ืองเดียว  ในการตรวจวดัการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ต่างๆ   

เคร่ืองเก็บบนัทึกขอ้มูล (Data Logger) จะวดัค่าของไฟฟ้า อุณหภูมิ ก๊าซ ไอนํ้าและอ่ืนๆ โดยอตัโนมติัและเก็บ

บนัทึกไวส้ําหรับประมวลผล  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของการใช้งานตามช่วงเวลาต่างๆ โดยปกติการวดั

พลงังานไฟฟ้าจะใชห้น่วยกิโลวตัต-์ชัว่โมง   

การใช้กราฟช่วยในการวเิคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพพลังงาน  จะเป็นวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็วในการ

ประเมินผลจากขอ้มลู  วิธีการต่างๆ สามารถใชใ้นการใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบั  ความเปล่ียนแปลงประสิทธิภาพ

พลงังานต่อเวลา และสามารถใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มของการใช ้ พลงังานในอนาคตได ้ แผนภูมิบาง

ประเภทยงัสามารถท่ีจะใชห้าค่าดชันีการใชพ้ลงังานได ้ สามารถนาํมาใชใ้นการตรวจติดตามการใชพ้ลงังานและ

ประเมินปริมาณพลงังานท่ีประหยดัได ้หรือปริมาณพลงังานท่ีสูญเสียไปได ้ท่ีนิยมและง่ายในการนาํไปใชง้าน

ไดแ้ก่แผนภูมิ CUSUM   แผนภูมิ CUSUM จะใช้การคาํนวณหาผลรวมสะสมของค่าความแตกต่าง (The 
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Cumulative Sum of Differences) ระหว่างปริมาณพลงังานท่ีใชจ้ริง และปริมาณพลงังานท่ีใชโ้ดยเฉล่ีย  ซ่ึงได้

จากแผนภูมิการกระจาย แลว้นาํมาพลอต กบัช่วงเวลาการผลิตหรือการทาํงานของโรงงานหรืออาคาร 

 

3.11  กจิกรรม  (Activity) 

1. จงบอกช่ือเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าหรือวดัระบบไฟฟ้า และวิธีการวดัมาอยา่งนอ้ย 3 ชนิด 

2. จงบอกมาตรการและวิธีการเพ่ือใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 

 ในโรงงานหรืออาคารมาอยา่งนอ้ย 3 เร่ือง 

 

เฉลยกจิกรรม   

1.จงบอกช่ือเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าหรือวดัระบบไฟฟ้าและวิธีการวดัมาอยา่งนอ้ย 5 ชนิด 

ตอบ             

1.  แอมมิเตอร์แบบคลอ้งวดั  ใชใ้นการตรวจวดักระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) ซ่ึงไหลเขา้สู่อุปกรณ์ โดย

ปกติจะใชส้าํหรับสายไฟฟ้าเด่ียว ดงันั้น ค่าท่ีไดจ้ะเป็นค่ากระแสเขา้แต่ละเฟส  การใชง้านแอมป์มิเตอร์แบบ

คลอ้งวดัทาํไดโ้ดยเปิดแกนเฟอร์ไรต์คลอ้งกบัตวันาํไฟฟ้า   หลงัจากนั้นเลือกย่านการตรวจวดัท่ี เหมาะสมอ่าน

ค่าแอมแปร์ท่ีแสดง 

2.  เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าท่ีใชใ้นการคิดค่าไฟฟ้า จะใชใ้นการตรวจวดัปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้น  

ช่วงเวลาและจะแสดงในหน่วยกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

3.  มิเตอร์วดัค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า  จะใชใ้นการตรวจวดัค่ากิโลวาร์เฉล่ียในช่วง 15 นาที ท่ีสูงสุด 

และจะแสดงค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าและกิโลวาร์   

4.  เคร่ืองวิเคราะห์กาํลงัไฟฟ้า  ท่ีปรึกษาดา้นพลงังานจะนิยมใชเ้คร่ืองวิเคราะห์กาํลงัไฟฟ้ามากท่ีสุด 

ในการอ่านค่ากาํลงัไฟฟ้า(วตัตห์รือกิโลวตัต ์หรือ กิโลวตัต-์ชัว่โมง) ท่ีเขา้สู่อุปกรณ์    เคร่ืองวิเคราะห์กาํลงัไฟฟ้า

โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยแอมป์มิเตอร์แบบคลอ้งวดัและโวลตมิ์เตอร์ เพ่ือแสดงค่ากาํลงัไฟฟ้าโดยตรงและ

อาจจะมีสวิตซ์สาํหรับเลือกยา่นการวดัดว้ย 

5.  มิเตอร์วดัความส่องสว่าง  มิเตอร์วดัความส่องสว่างใชใ้นการตรวจวดัปริมาณแสง หรือ ค่าความ

ส่องสวา่ง โดยแสดงในหน่วยลกัซ์ (Lux)  (ลเูมน/ตารางเมตร)  

  จงบอกมาตรการและวิธีการเพ่ือใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าในโรงงานหรืออาคารมาอย่างนอ้ย 3 

เร่ือง 

ตอบ     

ภาระของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 มีโอกาสท่ีจะตดัไฟจ่ายหมอ้แปลงในช่วงท่ีไม่มีการใชง้านไดห้รือไม่ 

 พิจารณาวา่สามารถถอดหมอ้แปลงบางลกูท่ีไม่ไดใ้ชง้านออกจากระบบไดห้รือไม่ 

ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

 เพ่ือลดความสูญเสียขณะมีภาระของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 เพ่ือลดความสูญเสียในระบบจ่ายความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 
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 เพ่ือเสนอแนะทางเลือกในการลดความต้องการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด โดยการจดัการทาํงานของ

เคร่ืองจกัรใหเ้หมาะสม 

 เพ่ือพิจารณาการใชอุ้ปกรณ์ควบคุมความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

ศกัยภาพในการปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้าของหมอ้แปลงเพ่ือลดแรงดนัไฟฟ้าท่ีสูงเกินไป พิจารณาโอกาส

ในการลดขนาดของมอเตอร์ลงตามความเหมาะสมระบบแสงสวา่ง โดยพิจารณาดงัน้ี  

 เปล่ียนไปใชห้ลอดประสิทธิภาพสูง 

 นาํแสงสวา่งจากภายนอกเขา้มาใชง้านในบริเวณท่ีเหมาะสม 

 เคร่ืองอดัอากาศ 

 คาํนวณค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปจากการร่ัว 

 ตรวจสอบขนาดถงัความดนัใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ 

ระบบปรับอากาศ 

 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใชล้มกลบัและอากาศจากภายนอกไดห้รือไม่? 

 มีแนวทางในการใชร้ะบบปรับปริมาณลมหรือไม่ (Variable Air Flow System) 

 ความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบเขา้กบัป๊ัมนํ้าหล่อเยน็ 

 สามารถเปล่ียนใชอุ้ปกรณ์ประสิทธิภาพสูงกบัเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ไดห้รือไม่? 
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ภาคผนวก 

การตรวจวดัระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

ตรวจวดั ค่าที่ตรวจวดัได้ เคร่ืองมอืที่ใช้ตรวจวดั 

แรงดนัไฟฟ้า     

กระแสไฟฟ้า    

กาํลงัไฟฟ้า    

ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า    

 

การตรวจวดัระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดยีว 

ตรวจวดั ค่าที่ตรวจวดัได้ เคร่ืองมอืที่ใช้ตรวจวดั 

 ค่าทางไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ 

    - แรงดนัไฟฟ้า 

    - กระแสไฟฟ้า 

    - กาํลงัไฟฟ้า 

   

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ของลมจ่าย    

อุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์ของลมกลบั    

ความเร็วลมและพ้ืนท่ีช่องจ่ายลมเยน็    

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศ

ท่ีเขา้คอนเดนเซอร์ 

  

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศ

แวดลอ้มภายนอก 

  

 

การตรวจวดัเคร่ืองส่งลมเย็น 

ตรวจวดั ค่าที่ตรวจวดัได้ เคร่ืองมอืที่ใช้ตรวจวดั 

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ของลมจ่าย     

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ของลมกลบั    

ความเร็วลมและพ้ืนท่ีช่องจ่ายลมเยน็    

ค่าทางไฟฟ้าของพดัลม 

    - แรงดนัไฟฟ้า 

    - กระแสไฟฟ้า 

    - กาํลงัไฟฟ้า 

   

ความดนัตกคร่อมแผงกรองอากาศ   

ความดนัตกคร่อมท่อนํ้าเยน็   

อตัราการไหลของนํ้าเยน็   
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การตรวจวดัเคร่ืองทํานํา้เยน็ 

ตรวจวดั ค่าที่ตรวจวดัได้ เคร่ืองมอืที่ใช้ตรวจวดั 

ค่าทางไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ 

    - แรงดนัไฟฟ้า 

    - กระแสไฟฟ้า 

    - กาํลงัไฟฟ้า 

    

อตัราการไหลของนํ้าเยน็    

อุณหภูมินํ้าเยน็ดา้นเขา้และดา้นออก    

อตัราการไหลของนํ้าหล่อเยน็    

อุณหภูมินํ้าหล่อเยน็ดา้นเขา้และดา้นออก   

ค่าทางไฟฟ้าของเคร่ืองนํ้ าเย็นและเคร่ือง

นํ้าหล่อเยน็ 

    - แรงดนัไฟฟ้า 

    - กระแสไฟฟ้า 

    - กาํลงัไฟฟ้า 

  

ค่าทางไฟฟ้าของพดัลมระบายความร้อน   
 

การตรวจวดัระบบแสงสว่าง 

ตรวจวดั ค่าที่ตรวจวดัได้ เคร่ืองมอืที่ใช้ตรวจวดั 

ค่าทางไฟฟ้าของระบบแสงสวา่ง 

     - แรงดนัไฟฟ้า 

    - กระแสไฟฟ้า 

    - กาํลงัไฟฟ้า 

    

ค่าความส่องสวา่ง    

ขนาดพ้ืนท่ีของแต่ละส่วน    
 

การตรวจวดัระบบอดัอากาศ 

ตรวจวดั ค่าที่ตรวจวดัได้ เคร่ืองมอืที่ใช้ตรวจวดั 

ค่าทางไฟฟ้าของเคร่ืองอดัอากาศ 

    - แรงดนัไฟฟ้า 

    - กระแสไฟฟ้า 

    - กาํลงัไฟฟ้า 

    

ความเร็วลมและพ้ืนท่ีของช่องอากาศเขา้    

อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศเขา้     

ช่วงเวลาการตดัต่อของเคร่ืองอดัอากาศ    
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การตรวจวดัป๊ัมนํ้า 

ตรวจวดั ค่าที่ตรวจวดัได้ เคร่ืองมอืที่ใช้ตรวจวดั 

ค่าทางไฟฟ้าของป๊ัม 

    - แรงดนัไฟฟ้า 

    - กระแสไฟฟ้า 

    - กาํลงัไฟฟ้า 

    

ความเร็วรอบมอเตอร์    

ความดนัดา้นส่งและดา้นดูดของป๊ัม    

 

การตรวจวดัมอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า 

ตรวจวดั ค่าที่ตรวจวดัได้ เคร่ืองมอืที่ใช้ตรวจวดั 

ค่าทางไฟฟ้า 

    - แรงดนัไฟฟ้า 

    - กระแสไฟฟ้า 

    - กาํลงัไฟฟ้า 

   

ความเร็วรอบของมอเตอร์      
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บทที่ 1 
ระบบอัดอากาศ ปมนํ้า และพัดลม 
(Compressed-Air, pump, and fan systems) 

 
ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 

ในบทนี้เปนเพียงพ้ืนฐานท่ีกลาวถึงประเภทและหลักการทํางานของระบบอากาศอัด  ปม และพัดลม และ
อุปกรณรวมอื่นๆ ตลอดจนการควบคุมการทํางานแบบตางๆ ซึ่งมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน ข้ึนอยูกับการพิจารณา
เลือกใชใหเหมาะสม  มิฉะน้ันอาจจะเกิดผลเสียตอระบบหรืออุปกรณได  รวมไปถึงการใชงานและควบคุมการใช
งานไดอยางไมมีประสิทธิภาพและไมมีความปลอดภัย   รวมไปถึงการใชงานในระบบอากาศอัด  ปม และพัดลมใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและทําใหเกิดงานมากท่ีสุดและไมมีการสูญเสียหรือการรั่วไหลระหวางทางเปนหลักสําคัญของ
การทําใหเกิดการอนุรักษพลังงาน  รวมไปถึงการควบคุมตัวแปรตางๆ ท่ีดูไดจากสมการหาประสิทธิภาพจะทําให
ทราบเงื่อนไขในการทํางานของระบบอากาศอัด  ปม และ   พัดลมท่ีตองควบคุมท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค (Objective) 

1. อธิบายระบบอากาศอัด  ปมนํ้า และพัดลมได 
2. อธิบายวิธีการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด ปมนํ้า และพัดลมได 
3. วิเคราะหแนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด ปมนํ้า และพัดลมได 

 
บทนํา (Introduction) 

เนื้อหาในบทนี้จะเปนการแนะนําถึงประเภทและหลักการทํางานของระบบอากาศอัด  ปม และพัดลม 
คุณลักษณะเฉพาะและวิธีการควบคุมการทํางานในแตและแบบท่ีใหผลการทํางานท่ีตางกันใหเลือกใชไดตามสภาพ
และความเหมาะสมในการใชงาน 
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1.1  ประเภทและหลักการทํางานของเคร่ืองอัดอากาศ  (Type and principle of operation of air-compressor) 
 1.1.1  ประเภท และหลักการทํางานของเคร่ืองอัดอากาศ    

โดยท่ัวไปเครื่องอัดอากาศอาจแบงได 2 ประเภท คือ ประเภทปริมาตร และแบบไดนามิกส  
1) เครื่องอัดอากาศประเภทปริมาตรแทนท่ีเชิงบวก (Positive Displacement) มีหลักการทํางาน คือ ให

อากาศเขาไปในปริมาตรแลวลดปริมาตรอากาศนี้ลงโดยใชพลังงานจากภายนอก เมื่อปริมาตรของอากาศลดลงก็จะ
ทําใหความดันสูงข้ึน  เครื่องอัดอากาศปริมาตรมีท้ังแบบลูกสูบและโรตารี่ 

2) เครื่องอัดอากาศประเภทไดนามิคส (Dynamics)  มีหลักการทํางานคือ ใหพลังงานกลแกอากาศทําให
อากาศมีความเร็วเพ่ิมข้ึนโดยผาน โรเตอรแลวอาศัยรูปราง Casing ภายในเคร่ืองอัดอากาศลดความเร็วลง ทําให
พลังงานจลนของอากาศเปล่ียนรูปเปนความดัน ของอากาศ เครื่องอัดอากาศประเภทนี้ ไดแก Centrifugal 
compressor , Turbo compressor , Air jet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 ประเภทของเคร่ืองอดัอากาศ 
 

เครื่องอัดอากาศท่ีนิยมใชโดยท่ัวไปแบงไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 
 (1)  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ (Reciprocating compressors) 
 (2)  เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ (Rotary compressors) 

(3) เครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal compressors) 
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 1)  เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ (Reciprocating compressors) 
 เครื่องอัดอากาศประเภทน้ี สวนใหญจะมีขนาดเล็กใชแหลงกําลังตนกําลังจากมอเตอรหรือเครื่องยนตขนาด

เล็ก โดยมีสายพานเปนอุปกรณถายทอดกําลังไปสูเครื่องอัดเพ่ือใหลูกสูบเคลื่อนท่ีอัดอากาศใหมีปริมาตรเล็กลง และ
ความกดดันของอากาศสูงข้ึน อากาศอัดจะถูกสงไปเก็บไวในถังลมกอนท่ีจะนําไปใชงานตอไป  เครื่องอัดอากาศ
ประเภทน้ีสวนใหญจะระบายความรอนดวยอากาศ ดังน้ันบริเวณรอบๆเส้ือสูบของเครื่องอัดจึงทําเปนแผนครีบ 
(Vane) เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีในการระบายความรอนใหมากยิ่งข้ึน การเคลื่อนท่ีของลูกสูบในจังหวะอัดแตละครั้งจะทําให
อากาศหรือแกสเกิดการอัดตัวข้ึน  และการไหลของอากาศอัดจะมีลักษณะเปนแบบหวงๆ (Pulsation) ไมตอเนื่องกัน  
ซึ่งเปนผลเสียตอระบบทอสง เพราะอาจทําใหเกิดความดันยอนกลับ ณ จุดท่ีมีการหักเลี้ยวในระบบทอสงได ทําให
ทอสงไดรับความเสียหายในภายหลัง 

 เนื่องจากในอากาศมีความช้ืน หรือไอน้ําและฝุนละอองปะปนอยูดวยไมมากก็นอย  ดังน้ันอากาศท่ีเขาสู
เครื่องอัดอากาศจึงมีไอน้ําและฝุนละอองปะปนเขาไปดวย เมื่ออากาศถูกอัดตัว โมเลกุลของอากาศจะเกิดการเสียดสี
กันทําใหอากาศท่ีถูกอัดมีความรอนสูง ดังน้ัน อากาศท่ีถูกอัดกอนท่ีจะถูกนําไปยัง   ถังอัดอากาศจึงตองมีการระบาย
ความรอนออกเสียกอน  เพื่อปองกันอันตรายจากความรอนซ่ึงจะทําให ช้ินสวนภายในเครื่องอัดอากาศไดรับความ
เสียหายข้ึน อากาศอัดดังกลาวเมื่อถูกนําไปเก็บในถังอัดอากาศก็ยังมีความรอนเหลือบาง เมื่ออากาศอัดภายในถัง
อากาศเย็นตัวลง ก็จะทําใหไอน้ํากลั่นตัวเปนหยดนํ้าอยูในถังอัดอากาศ ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายไดในขณะท่ีนํา
อากาศไปใชงาน ดังน้ันจึงตองมีการระบายนํ้าสวนน้ีออกไปจากถังอัดอากาศ กอนท่ีจะมีการใชงานอยูเสมอทุกวัน 

 
รูปที่ 1.2   ลักษณะภายในเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ 

 
 2) เคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ี (Rotary compressors) 

เครื่องอัดอากาศแบบโรตารีหรือแบบลูกสูบหมุนจะอัดอากาศอันเปนผลมาจากการเคลื่อนท่ีผลักดันของโร
เตอรในลักษณะการแทนท่ีของอากาศ  อากาศอัดท่ีไดจะมีอัตราการไหลอยางสมํ่าเสมอแตปริมาณอากาศอัดท่ีไดจะ
มีคาความกดดันคอนขางตํ่ากวามาก  การหมุนของโรเตอรเพื่ออัดอากาศจะตองหมุนดวยความเร็วรอบท่ีสูง  ซึ่งจะ
กอใหเกิดเสียงดังและช้ินสวนท่ีเคลื่อนท่ีภายในจะมีอัตราการสึกหรอคอนขางสูง  เครื่องอัดอากาศประเภทนี้
แบงเปนลักษณะยอยๆ ดังน้ี 
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 (2.1) Sliding vane compressors 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3  ลักษณะภายในเคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ี Vane 
 

เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ชนิดน้ีจะมีแผนกวาด (Vane) เลื่อนเขา และเลื่อนออกในแนวรัศมีอยูภายใน
เครื่องอัด  แผนกวาดจะทําหนาท่ีกวาดอัดอากาศใหมีปริมาตรท่ีเล็กลง และทําการสงอากาศอัดออกไปจากเครื่องอัด
เพื่อนําไปใชงานตอไป 
 (2.2) Liquid piston compressors 
 เครื่องอัดอากาศโรตารี่ชนิดน้ี ภายในจะมีของเหลวเปนสารทํางานซ่ึงจะทําหนาท่ีคลายกับเปนลูกสูบในการ
อัดอากาศใหมีความดันสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.4  ลักษณะภายในของเคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ีชนิด Liquid piston 
 

(2.3) Two –impeller straight – lobe 
เครื่องอัดอากาศชนิดน้ีจะมีอุปกรณในการอัดอากาศเปนลอน(Lobe) 2 ช้ินหมุนดวยความเร็วรอบท่ีสัมพันธ

กันเพื่ออัดและสงอากาศไปยังระบบตอไป  อากาศท่ีอัดไดในระบบนี้จะมีความดันตํ่ามาก 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.5   ลักษณะภายในของเคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ีชนิด  Straight – lobe 
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 (2.4) Helical or Spiral lobe 
เครื่องอัดอากาศชนิดน้ีจะมีอุปกรณในการอัดอากาศเปนลักษณะโรเตอรหมุนอยูภายในตัวเรือนเครื่อง

อัดอากาศจํานวน 2 ตัว  ตัวหนึ่งจะเปนเกลียวตัวผู (Helical) จะทําหนาท่ีในการอัดอากาศ อากาศอัดจะเกิดการ
เคลื่อนท่ีในลักษณะของการแทนท่ีอยางตอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

รูปที่ 1.6  ลักษณะภายในของเคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ีชนิด  Helical or spiral lobe 
 
3) เคร่ืองอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal compressors) 

 เปนเครื่องอัดอากาศท่ีใชหลักการทางดานพลศาสตร ทํางานดวยการเปลี่ยนพลังงานจลนเปนความกดดัน  
ทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศอัดจะถูกเหวี่ยงตัวออกไปในแนวรัศมี  ลมดูดจะเขาสูแกนตรงกลางเพลาใบพัดและ
ถูกเหวี่ยงตัวออกไปในแนวรัศมีของใบพัดสูผนังเครื่องอัดและถูกสงไปตามระบบทอ  อากาศอัดจะมีความกดดัน
สูงข้ึนแตความเร็วยังคงท่ี เมื่อเราตองการอากาศอัดท่ีมีคาความกดดันสูงมากข้ึน  เราสามารถกระทําไดโดยการใช
เครื่องอัดอากาศหลายสเตจโดยท่ีอากาศอัดซ่ึงไดจากการอัดในสเตจแรกจะถูกสงตอไปยังสเตจตอไปและอัดอากาศ
ใหไดความดันท่ีตองการ  อากาศท่ีอัดไดในแตละสเตจจะมีความรอนสูงข้ึน  ดังน้ันจึงตองมีการระบายความรอน
ออกจากอากาศอัดกอนท่ีจะสงอากาศอัดไปยังสเตจตอๆไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.7  เคร่ืองอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง 
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1.1.2 คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของระบบอากาศอัด  
(Characteristics and performane of air-compressor) 

         1.1.2.1  คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของระบบอากาศอัด  
  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบสกรูซึ่งใชวิธีอัดแบบปริมาตร แบงเปนแบบใชน้ํามันกับแบบไมใช

น้ํามัน (Oil free) เครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบโดยโครงสรางแลวจะเปนแบบไมใชน้ํามัน แบบใชน้ํามันจะทําการ
ผนึกการรั่วของอากาศ  ดังน้ัน  จึงมีกําลังขับจําเพาะ ตํ่ากวาแบบไมใชน้ํามัน นิยมใชกันมากในเครื่องอากาศขนาด
เล็กและขนาดกลาง อยางไรก็ตาม ในอากาศที่ดูดเขามาจะมีละอองนํ้ามันหลอลื่นและไฮโดรคารบอนเขามาปะปน
ดวย   เครื่องอัดอากาศแบบสกรูจะมีขนาดใหญต้ังแต 150 [kW] ข้ึนไป สวนใหญจะเปนแบบไมใชน้ํามันเกือบ
ท้ังหมด 

 เครื่องอัดอากาศแบบหลายชั้นจะลดกําลังขับเพลาใหตํ่าลงดวยการระบายความรอนของอากาศอัดดวย
อินเตอรคูลเลอรในแตละกระบวนการอัดอากาศ กรณีท่ีความดันขาออกเทากับ 0.7 [MPa] หากเปลี่ยนการอัดอากาศ 
1 ช้ันใหเปน 2 ช้ันแลวจะลดกําลังขับเพลาลงไดประมาณ 15 [%]  ดวยความดันเทาน้ี โดยท่ัวไปเครื่องอัดอากาศแบบ
ลูกสูบและแบบสกรูจะใช 1-2 ช้ัน และแบบเทอรโบจะใช 2-3 ช้ัน 

 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบจะมีการส่ันสะเทือนและเสียงดังมากกวาแบบสกรู รวมท้ังมีอากาศขาออกจะมี
การกระเพ่ือมสูงกวา สวนเครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบจะไมมีการกระเพ่ือม แตจะมีเสียงดังมาก แบบสกรูจะมี
ระยะเวลาบํารุงรักษา 12,000-20,000 ช่ัวโมง แตแบบลูกสูบจะมีระยะเวลาส้ันเพียง 1 ใน 4 เทาน้ัน และแบบเทอรโบ
จะสั้นประมาณ 70% 
   1.1.2.2  ความส้ินเปลืองกําลังขับกับเงื่อนไขการทํางาน 
 ยิ่งเครื่องอัดอากาศมีความดันขาออกสูงเทาใด จะยิ่งตองใช
กําลังขับมากข้ึนเทาน้ัน ตัวอยางเชน ถาความดันขาออกลดลงจาก 
0.7 [MPa] เปน 0.6 [MPa] แลว กําลังขับจะลดลงประมาณ   8 
[%] และยิ่งอุณหภูมิขาเขาของเครื่องอากาศมีคาตํ่าเทาใด กําลังขับ
จะยิ่งลดลงเทาน้ัน หากอุณหภูมิขาเขาลดลง 10 [°C] เครื่องอัด
อากาศแบบลูกสูบและแบบสกรูจะใชกําลังขับลดลงประมาณ      
2 [%] สวนแบบเทอรโบจะลดลง 1-1.5 [%] จึงสามารถอนุรักษ
พลังงานได ดังน้ัน กรณีท่ีดูดอากาศจากภายในอาคารจึงตอง
พิจารณาเร่ืองการระบายอากาศใหถี่ถวน ท้ังน้ี กรณีท่ีดูดอากาศ
จากภายนอกอาคารจะตองระมัดระวังเรื่องความดันสูญเสียและ
เสียงดังดวย 

 
 

เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ (เปดวาลวดูดเขาคางไว) 
เคร่ืองอัดอากาศแบบแรงเหว่ียง (มีภาระ / ไมมีภาระ) 
เคร่ืองอัดอากาศแบบสกรู (วาลวสไลด) 
เคร่ืองอัดอากาศแบบแรงเหว่ียง (หร่ีอากาศขาเขา) 
เคร่ืองอัดอากาศแบบสกรู (หร่ีอากาศขาเขา) 
เคร่ืองอัดอากาศแบบสกรู (ควบคมุการจายอากาศ) 

เสนกราฟอุดมคติ 

ภาระ [%] 

กํา
ลัง
ขับ

 [%
] 

ท่ีมา : “การอนุรักษพลังงาน” (ก.พ. 2541) หนา 68 

รูปท่ี 1.8 คุณลักษณะภาระของเครื่องอัดอากาศ 
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 ความส้ินเปลืองกําลังขับในกรณีท่ีเดินเครื่องท่ีภาระตํ่ากวาพิกัด (เมื่อปริมาณอากาศมีคาตํ่ากวาพิกัด) จะ
ข้ึนอยูกับวิธีควบคุม ตัวอยางแสดงไวในรูปท่ี 1.8 จะเห็นวาเม่ือ Load factor มีคาตํ่ากวา 100 [%] แมแตในแบบ
ลูกสูบซึ่งกําลังขับมีคาตํ่าสุดก็ยังมีกําลังขับเมื่อไมมีภาระไมนอยกวาประมาณ 10 [%] 
 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ถาควบคุมดวยวิธี Unloader และปริมาณอากาศขาออกลดลงจนความดันของ
เสนทางลมขาออก (Discharge line) ตํ่ากวาคาท่ีกําหนดไวแลว วาลวลูกสูบ Unloader จะเปดวาลวดูดเขาคางไว ทํา
ใหเกิดการเดินเครื่องโดยไมมีการอัดอากาศ ซึ่งแมวาจะทําใหความดันขาออกกระเพื่อม แตจะมีประสิทธิผลมากใน
การอนุรักษพลังงาน 
 ในเครื่องอัดอากาศแบบสกรูท่ีใชน้ํามัน จะมีการจายอากาศอัดความดันออกมาโดยปดวาลวดูดเขาพรอมๆ 
กับเปดวาลวปรับความดันขาออก เนื่องจากเครื่องจะจายอากาศอัดความดัน การท่ีภาระไมเต็มพิกัดจึงมีผลนอยตอ
การอนุรักษพลังงาน ตัวอยางเชน หากปริมาณอากาศท่ีจายออกลดลง 50 [%] กําลังขับเพลาจะลดลงเพียงประมาณ  
15 [%] เทาน้ัน 
 1.1.2.3  ความดันอากาศที่ตองการ   

การออกแบบท่ีดีของการสงจายอากาศอัดจะมีความดันลดลงประมาณ 0.7 บาร ณ จุดใชงานดีท่ีสุด เมื่อ
เครื่องมือและอุปกรณของอากาศอัดสวนใหญทํางานท่ีระดับความดัน 6.3 บาร ดังน้ัน ความดันท่ีผลิตตํ่าสุดของ
เครื่องอัดอากาศจะอยูท่ี 7 บาร  ดังน้ันการทํางานของระบบท่ีไมจําเปนของการผลิตอากาศอัดท่ีมีความดันสูงดังน้ัน
จึงเปนสาเหตุทําใหตองใชพลังงานและคาใชจายเพิ่ม ดังรูป 

ดังน้ัน  ควรหลีกเลี่ยงการสงจายอากาศท่ีมีความดันสูงและปริมาณมากๆ ไปยังอุปกรณท่ีมีขนาดเล็ก แตควร
พิจารณาการติดต้ังเครื่องอัดอากาศท่ีมีขนาดเล็กเพิ่มเติมแทนใหกับอุปกรณในสถานท่ีนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.9 คุณลกัษณะการทํางานเคร่ืองอัดอากาศ 
 
  1.1.2.4 ระดับคุณภาพของอากาศที่ตองการ   

   เครื่องอัดอากาศท่ีไมมีน้ํามัน (Oil free compressor) เหมาะท่ีจะนํามาใชผลิตอากาศเพราะอากาศจะมี
คุณภาพสูงกวาเครื่องอัดอากาศชนิดท่ีมีน้ํามัน   
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ตารางที่ 1.1  เปรียบเทียบเคร่ืองอัดอากาศชนิดไมมีน้ํามันกับชนิดมีน้ํามัน 
เครื่องอัดอากาศชนิดไมมีน้ํามัน เครื่องอัดอากาศชนิดมีน้ํามัน 

ขอด ี ขอด ี

- มีประสิทธิภาพมากกวาจึงทําใหมีคาใชจายในการดําเนินการ
ที่ตํ่ากวา 

- มีอายุการใชงานยาวนานข้ึน 
- ใชกับผลิตภัณฑที่รับผลกระทบไดงายๆ เชน อุตสาหกรรม

อาหารและเภสัชกรรม 

- สวนมากมีคาใชจายในการลงทุนตํ่า 
- เปนวิธีการที่ไมยุงยากสําหรับนํามาใชในอุตสาหกรรม 
- น้ํามันมีผลอยางมากในการระบายความรอน 
- ความเร็วรอบตํ่า / ใชอุณหภูมิตํ่ากวา 

ขอเสีย ขอเสีย 
- มีคาใชจายในการลงทุนสูง 
- คาใชจายในการบํารุงรักษาสูง 
- จําเปนตองอัดอากาศหลายข้ันตอนเพื่อใหไดความดันที่

ตองการ 
- เคร่ืองอัดอากาศมีความซับซอนมากกวา 

- ตองทําการซอมแซมบอย 
- มีการบํารุงรักษาและเปลี่ยนน้ํามันบอย 
- ตนทุนการปรับปรุงคุณภาพอากาศจะสูงกวาและคาใชจาย

ในการดําเนินการมากกวา (เนื่องจากความดันลดลงที่ตัว
กรองน้ํามัน) 

 
  1.1.2.5  รูปแบบความตองการอากาศอัด    

   ปริมาณความตองการอากาศอัดแตละโรงงานมีความตองการแตกตางกันข้ึนอยูกับการนําอากาศไปใช
ประโยชน  เครื่องอัดอากาศจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือทํางานมีโหลดเต็มพิกัดหรือใกลเคียงเต็มพิกัด 

• อัตราการผลิตอากาศของเครื่องอัดอากาศ   
คือ การผลิตอากาศใหเพียงพอกับความตองการโดยมีความดันท่ีเหมาะสมและอากาศอัดมีคุณภาพ คาใชจาย

ตํ่าสุดเพ่ือใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  โดยท่ัวไปประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศท่ีเพิ่มข้ึนข้ึนอยูกับ
ขนาดท่ีเพิ่มข้ึนดังรูป 
 ถาเครื่องอัดอากาศท่ีมีขนาดใหญซึ่งมี ประสิทธิภาพสูงแตนํามาใชกับสภาวะโหลดบางสวนก็คงไม
เหมาะสมเชนกันดังน้ันเครื่องอัดอากาศท่ีมีขนาดเล็กแตทํางานใกลเคียงกับพิกัดจะมีประสิทธิภาพการใชงานท่ี
เหมาะสมกวา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.10 อัตราการผลิตเทียบกับพลังงานไฟฟา 
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 1.1.3  การควบคุมการทํางานของระบบอากาศอัด  (Operation control of air-compressor) 
    1.1.3.1 การควบคุมการทํางานของระบบอากาศอัด  

   เครื่องอัดอากาศสวนใหญท่ีใชงานอยูทํางานนอยกวาพิกัดเพราะเปนเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไมไดตามความ
ตองการใน  แตละวัน  ดังน้ันการควบคุมการทํางานของเครื่องอัดอากาศอยางมีประสิทธิภาพทําใหประหยัดพลังงาน
ไดประมาณ 5-20 เปอรเซ็นตของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด  หลักเกณฑการควบคุม เครื่องอัดอากาศ 3 หลักเกณฑ 
ท่ีตองคํานึงถึงคือ 

1. การควบคุมเครื่องอัดอากาศแยกแตละเครื่อง 
2. การควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบหลายเครื่อง 
3. การควบคุมระบบเครื่องอัดอากาศโดยรวม 

 (1) การควบคุมเคร่ืองอัดอากาศแยกแตละเคร่ือง   เครื่องอัดอากาศมีหลากหลายรูปแบบและมีวิธีการควบคุม
เครื่องอัดอากาศท่ีนิยมใชมากท่ีสุดคือ  

ก. การเปด/ปด  เฉพาะเครื่องขนาดเล็ก 
ข. มีภาระและปลดภาระ (On-line/Off-line) 
ค. ลดโหลด (Unloading) ใชกับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 
ง. แบบมอดูเลต้ิง (Modulating) 
1.1 ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ (Automatic start/stop) ของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู 

 สําหรับเครื่องอัดอากาศท่ีมีอัตราการผลิตอากาศนอยกวา 10 ลิตรตอวินาที  มอเตอรเครื่องอัดอากาศจะปด
เมื่อไมตองการใชงาน  จะเปดเม่ือมีการทํางานพรอมกับมีการใชพลังงานอยางคงท่ี ณ ระดับความดันปกติ  อยางไรก็
ตามอาจมีปญหาท่ีหลีกเลี่ยงไมไดเกิดข้ึนกับความตองการท่ีมีโหลดบางสวนจากการเปด/ปดบอยๆ  ดังน้ันวิธีนี้จึงไม
เหมาะท่ีจะนําไปใชกับเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ 

1.2   ระบบควบคุมแบบมีภาระ/ ปลดภาระ (On-line / Off-line)ของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบเวนและสกรู 
เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู สวนมากจะใชกับระบบควบคุมแบบมีภาระ/ปลดภาระ (On-

line/Off-line) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.11 การควบคุมแบบมีภาระ / ปลดภาระ (On-line / Off-line) 
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จากรูปท่ี 1.11 แสดงใหเห็นถึงการควบคุมแบบมีภาระ / ปลดภาระ (On-line / Off-line) โดยมีโหลด
บางสวน และยังแสดงใหเห็นถึงอัตราเฉลี่ยของความตองการพลังงานไฟฟาท่ีภาระโหลดเฉพาะ 

การควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบบางรุนโดยการปดวาลวอยางสมบูรณท่ีทอทางเขาของอากาศการปด
วาลวท่ีตําแหนงทอดูดจะทําใหมีผลตอการปลดภาระ  เมื่อระบบความดันอยูท่ีระดับสูงสุดท่ีกําหนดไวจะทําใหการ
ทํางานของเครื่องอัดอากาศยอนกลับมาท่ีมีภาระท่ีระดับความดันตํ่าตามท่ีกําหนดไว  การควบคุมแบบน้ีจะทําให
ประหยัดพลังงานไดอยางมากในการใชเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ การใชพลังงานจะลดลงประมาณ 20 เปอรเซ็นต
ของโหลดเต็มพิกัด      

สําหรับเครื่องอัดอากาศแบบสกรูและแบบโรตารี่เวนชนิดมีน้ํามัน  ปกติจะมีระบบฉีดนํ้ามันเพื่อรักษาระดับ
ความดัน ซึ่งจะทําใหมีการใชพลังงานในชวงไมมีภาระโหลดประมาณ 30-40 เปอรเซ็นตของโหลดเต็มพิกัด 

การใช On-line / Off-line ควบคุมการไหลท่ีทอทางเขาของเครื่องอัดอากาศแบบสกูรชนิดไมมีน้ํามัน จะ
คลายกับวิธีการท่ีอธิบายมาแลวขางตน โดยสวนใหญเครื่องอัดอากาศชนิดไมมีน้ํามันจะทํางาน 2 ข้ันตอน ใน
ข้ันตอนแรกจะเปนการควบคุมอัตราการไหลเวียนของอากาศ ในข้ันตอนท่ี 2 จะนํากลับมาท่ีทอทางเขาเพ่ือลด
อุณหภูมิท่ีชุดหลอเย็น ซึ่งวิธีนี้จะชวยลดการใชพลังงานไดนอยกวาเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรูชนิดใชน้ํามัน 

 การควบคุมแบบมีภาระ / ปลดภาระและแบบอัตโนมัติ (On-line/ Off-line + Auto) สวิทซปดอัตโนมัติของ
มอเตอร จะทํางานเม่ือเครื่องทํางานโดยไมมีโหลดตามท่ีผูใชกําหนดเวลาไวและเครื่องจะเปดใหมเมื่อตองการอากาศ
อัด การหยุด/การเริ่มเดินอัตโนมัติทําใหสามารถนําระบบซอฟสตารทเตอร (Solf starter) มาใชกับมอเตอร เมื่อ
ตองการเปด-ปดเครื่องบอยๆ ซึ่งจะทําใหสามารถประหยัดพลังงานไดอยางมาก 
  1.3  การควบคุมแบบหลายขั้นตอน (Clearance pocket unloading) เฉพาะเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ  

เปนความสัมพันธท่ีเหมาะสมของอากาศท่ีทอทางเขากับความดันปอนเขาภายในฝาครอบสงเขาไปใน
กระบอกสูบ มีคาเทากับหนึ่งในส่ีสวนของอัตราการผลิตอากาศของเครื่องอัดอากาศ  ลักษณะเฉพาะของการทํางานที่
มีภาระโหลดบางสวน  จะคลายๆ กับการควบคุมแบบ On-line/Off-line ท่ีใชกับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบแต
สามารถปรับปริมาณอากาศไดถึง 5 ระดับ คือ 100%, -75%, -50%, -25% และ 0 %  อยางไรก็ตามวิธีน้ีถูกมองวามี
ประสิทธิภาพตํ่า 
   1.4  การควบคุมแบบมอดูลเลต้ิงโดยการหมุนวาลว (Modulating-by Turn valves) สําหรับเคร่ืองอัดอากาศ 
แบบสกรูชนิดฉีดนํ้ามัน 

โดยอากาศอัดมีการเปลี่ยนแปลงดวยการแทนท่ีของอากาศดวยการหมุนวาลวควบคุมแบบเกลียวกนหอย โดย
การปดทางเขาของทอรองเพ่ือทําใหอากาศสวนเกินไหลยอนกลับไปยังทอทางเขาเครื่อง   วิธีการน้ีมีประสิทธิภาพ
คลายการควบคุมแบบ On-line/Off-line อยางไรก็ตามระบบน้ีทําใหสามารถควบคุมความดันแตกตางภายในได 0.1 
บาร 

1.5  การควบคุมแบบมอดูลเลต้ิง ดวยคันบังคับการไหลเขา (Modulating-by Inlet Throttling) สําหรับ 
เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู 

วิธีการน้ีนํามาใชกับการเปลี่ยนแปลงชองวาลวโดยยอมใหอากาศบางสวนไหลมาท่ีทอทางเขา ทําใหระบบมี
ความดันเพ่ือข้ึน  เพื่อทําใหอากาศท่ีผลิตจากเครื่องลดลง  ขอดีของวิธีนี้สามารถรักษาระดับความดันภายในใหมี
ความแตกตางกันนอยท่ีสุด 
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ถามีการควบคุมการไหลอยางตอเนื่องจะทําใหความดันท่ีทอทางเขาลดลงและอัตราสวนของการอัดอากาศ
เพื่อข้ึน  ทําใหมีความตองการใชพลังงานท่ีตํ่า วิธีการควบคุมการไหลของอากาศอัดท่ีผลิตไดวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพ
นอยกวาการควบคุมแบบ On-line/Off-line และจะนํามาใชกับเครื่องอัดอากาศท่ีมีภาระโหลดสูงเทาน้ัน 

1.6 การควบคุมแบบมอดูลเลต้ิง ดวยคันบังคับการไหลเขา (Modulating-by Inlet Throttling) รวมกับการ
ควบคุมแบบ On-line / Off-line สําหรับเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู 
 การเลือกการควบคุมแบบมอดูเลต้ิงหรือควบคุมแบบ On-line / Off-line เพื่อทําใหมั่นใจไดวาการควบคุม
มอดูลเลต้ิงจะไมถูกนํามาใชกับการทํางานท่ีมีโหลดตํ่ากวา 70 เปอรเซ็นต 

1.7   การควบคุมแบบมอดูลเลต้ิงดวยวาลวที่ทอดานดูด (Modulating – by Suction Value) ที่ไมมีโหลด ใช
เฉพาะเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ 
 การทํางานของวาลวท่ีทอดานดูดจะสามารถปรับเพิ่มเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการควบคุมระยะเวลา
ระหวางการเปดวาลว  ซึ่งวิธีนี้สามารถท่ีจะนํามาใชควบคุมจังหวะการเปดใหนอยลงจากภาวะท่ีไรภาระโหลดจนถึง
ภาวะท่ีมีโหลดเต็มพิกัด 

1.8 การควบคุมแบบมอดูลเลต้ิงดวยวาลวควบคุมการไหลที่ทางเขารอมกับทอบายพาส (Modulating – by 
Inlet  throttle with bypass) ใชเฉพาะเคร่ืองอัดอากาศแบบเทอรโบ 

เครื่องอัดอากาศแบบไดนามิค (Dynamic) จะถูกออกแบบเพ่ือทําใหมั่นใจวา จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
ฉับพลันของอุณหภูมิสูงและความดันตํ่าในแตละวัน ดังแสดงในรูปท่ี 1.12 รวมท้ังการไหลยอนกลับของอากาศ
ทันทีทันใดภายในเครื่องอัดอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.12 การควบคุมแบบมอดูลเลต้ิงดวยวาลวควบคุมการไหลที่ทางเขารอมกับทอบายพาส 
 

 การควบคุมวิธีนี้เปนวิธีท่ีทําใหการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากวาการควบคุมแบบมอดูลเลต้ิง การ
ใชพลังงานจะลดลงเหลือ 70 เปอรเซ็นตของโหลดเต็มพิกัด 
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1.9 การควบคุมอากาศดวยใบนํารองทางเขากับบายพาส (Inlet Guide Vanes with Atmospheric Bypass)  
ใชเฉพาะเคร่ืองอัดอากาศแบบเทอรโบ 

จะเปนใบพัดชนิดปรับมุมไดท่ีติดต้ังท่ีทอลมดูดของเครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบ การควบคุมวิธีนี้นิยมใช
มากกวาการควบคุมการไหลท่ีทอทางเขา  ซึ่งจะทําใหการทํางานท่ีมีโหลดบางสวนมีประสิทธิภาพมากกวาและ
ประสิทธิภาพลดลงภายในระยะท่ีกําหนด 

1.10 การควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic dual control ) ใชเฉพาะเคร่ืองอัดอากาศแบบเทอรโบ 
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียของอากาศอัดจากการทํางานโดยวิธีการควบคุมแบบอัตโนมัติ สามารถท่ีจะนํามาใช

เพื่อหาเหตุผลของจุดยอนกลับสูงสุดและอยูใกลกับวาลวควบคุมการไหลทอทางเขา  การควบคุมวิธีนี้จะใชวิธีการ
เดียวกับ Modulatimg + On-line/Off-line ซึ่งจะทําใหการใชพลังงานนอยลง 

1.11  การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรเคร่ืองอัดอากาศ 
การใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบ ทําใหสามารถผลิตอากาศอัดไดสอดคลองกับความตองการ เปนวิธีท่ี

เหมาะกับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ แบบโรตารี่เวน และแบบสกรู ท่ีมีโหลดบางสวนเปนระยะเวลานานๆ  แตจะ
ไมเหมาะกับเครื่องอัดอากาศท่ีมีโหลดเต็มพิกดัเพราะไมมีผลตอการประหยดัพลังงาน 
 (2) การควบคุมแบบหลายๆ เคร่ือง (Multiple compressor control) 

ลักษณะการติดต้ังเครื่องอัดอากาศสวนใหญจะมีเครื่องอัดอากาศมากกวา 1 เครื่อง เพื่อใหทํางานรวมกันอยางดี
และเหมาะสมท่ีสุดเหมาะกับความดันท่ีตองการ วิธีการควบคุมแบบอัตโนมัติท่ีเหมาะกับเครื่องอัดอากาศหลายๆ
เครื่องท่ีนิยมใชอยู มี 2 วิธี คือ 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.13  การควบคุมความดันตามลําดับขั้น 
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2.1 การควบคุมความดันตามลําดับขั้น ( Cascade pressure  control) 
เปนการควบคุมพ้ืนฐานของสวิทซควบคุมความดันของเครื่องอัดอากาศซ่ึงนําไปสูการควบคุมเครื่องจํานวน

มากเพ่ือปองกันความดันตกคลอม 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.14 การควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

 
จากรูปแสดงการทํางานของเครื่องอัดอากาศ โดย เครื่อง 1. “เครื่องสําคัญท่ีสุด” ท่ีกําหนดใหมีความดันสูงท่ี

สําหรับความตองการอากาศตํ่าๆ  ซึ่งถามีการตองการอากาศเพ่ิมข้ึน  ความดันจะลดลงนําไปสูการทํางานของเครื่อง
ท่ี 2. และจะสงตอไปยังเครื่องตอๆไป จนถึงระดับความตองการอากาศสูงสุดสําหรับเครื่องอัดอากาศ ท้ัง 4 เครื่อง 

2.2 การควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic control) 
การควบคุมดวยอิเล็คทรอนิกสสามารถนํามาใชกับการควบคุมตามลําดับข้ันบนพ้ืนฐานของการรวมความดัน

และความตองการอากาศท่ีสัมพันธ วิธีนี้จําเปนตองหลีกเลี่ยงการกําหนดความดันท่ีตอเนื่องกันสําหรับเครื่องอัด
อากาศแตละเครื่อง ซึ่งความดันท่ีเกิดข้ึนจะผันแปรสอดคลองกับความตองการความดันอากาศอัดและอาจมีความดัน
ตํ่าเกิดข้ึนระหวางชวงเย็นและสุดสัปดาห 
 (3) การควบคุมระบบโดยรวม (Overall system control) 

โดยท่ัวไประบบควบคุมท่ีมีความซับซอนมากจะสามารถยืดหยุนและประหยัดพลังงานท่ีมากข้ึน  แตตอง
ระมัดระวังระดับความตองการอากาศของระบบท้ังหมด  ตองติดตามตรวจวัดเพ่ือใหมั่นในวาทํางานถูกตองอยาง
ตอเน่ืองและเช่ือมตอกับระบบการจัดการอาคารสํานักงาน (Building mangement system)  
 3.1 การควบคุมอยางงาย 

- ระบบจําเปนตองสัมพันธกันกับพื้นท่ีควบคุมท่ีไมซับซอนและยอมใหบางสวนของระบบหยุดการทํางาน
เมื่อไมไดใชงาน 

- การควบคุมดวยสวิทซเวลาอยางงายๆ เปนรูปแบบท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด ซึ่งสามารถนํามาใชกับจุดท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงของการผลิตอากาศท่ีอยูไกลออกไป 

3.2  การควบคุมแบบรวมศูนย (Integrated control) 
การควบคุมแบบรวมศูนยอาจนํามารวมกับระบบการจัดการอาคาร (Building managements system) สามารถ

นํามาใชเปนเครื่องมือติดตามผลปฏิบัติงานในโรงงาน แลวยังสามารถนํามาแสดงใหเห็นถึงความตองการบํารุงรักษา
ตามช่ัวโมงการทํางาน 
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รูปที่ 1.15  แสดงการควบคุมแบบรวมศูนย 
 
ตัวอยางที่ 1.1 มีปมท่ีมีอัตราการไหลท่ีจุดพิกัด QN = 10 m3/min เฮดรวม HN = 30 m ความเร็วรอบ   NN = 1500 
min-1 ประสิทธิภาพปม ηN = 60% เมื่อนําความสัมพันธระหวางเฮดรวมของปมกับอัตราไหล และความสัมพันธ
ระหวางประสิทธิภาพของปมกับอัตราไหล มาทําใหเปนมาตรฐาน (Normalization) ดวยคาท่ีจุดพิกัดจะไดสูตรดังน้ี 
 22 q25.0n25.1h −=  
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นอกจากน้ี หากนําคุณลักษณะความตานทานของภาระมาทําใหเปนมาตรฐาน จะไดสูตรดังน้ี 
  2q5.05.0 +=γ . 
พจนท่ี 1 ทางขวาของสูตรขางตนหมายถึงเฮดจริง และพจนท่ี 2 จะหมายถึงความสูญเสียของทอ 
ใหปมน้ีเดินเครื่องดวยอัตราไหล Q = 5 m3/min จงเปรียบเทียบกําลังขับเพลาในกรณีท่ีปรับวาลวดวยจํานวนรอบท่ี
พิกัดและในกรณีท่ีปรับดวยการควบคุมความเร็ว และใหหาความเร็วในการหมุนของปมในกรณีท่ีควบคุมความเร็ว 
วิธีทํา ในกรณีท่ีปรับวาลว หากกําหนดให q = 0.5 และ n = 1 แลว 

  75.0,188.1h * =η=  
 
ดังน้ัน เมื่อกําหนดใหกําลังขับเพลาท่ีทําใหเปนมาตรฐานเทากับ  p แลว 
  792.0

75.0
188.15.0qhp * =

×
=

η
=  

ในกรณีของการควบคุมความเร็ว หากให q = 0.5 แลว  γ  = 0.625 
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ซึ่งปริมาณนี้จะสมดุลกับเฮดรวมของปม จะได 

  625.05.025.0n25.1h 22 =×−=  
ดังน้ัน n = 0.742 ซึ่งเวลานี้ η* = 0.894 ดังน้ัน กําลังขับเพลา จะเทากับ 
  350.0

894.0
625.05.0qhp * =

×
=

η
=  

ในอีกดานหน่ึง กําลังขับเพลา PN ของจุดมาตรฐาน จะเปน 
kW7.81100

12.6
HQP

N

NN
N =

η
⋅=  

จากส่ิงเหลาน้ี กําลังขับเพลาเม่ือปรับวาลวจะเทากับ 64.70 kW กําลังขับเพลาเม่ือควบคุมความเร็วจะเทากับ 
26.60 kW  การควบคุมความเร็วจะทําใหสามารถลดกําลังขับเพลาไดถึง 36.10 kW นอกจากนี้ ความเร็วรอบของปม
เมื่อทําการควบคุมความเร็วจะเทากับ 1,112 min-1 

  
  1.1.4  ประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศ 

กําลังขับเคลื่อนตามทฤษฎีของเครื่องอัดอากาศ จะมีความซับซอนเล็กนอย ในกรณีของการอัดไมถายเท
ความรอน ระหวางความดันกาซกับปริมาตร จะมีความสัมพันธกันดังน้ี 
 pvκ   =    คาคงท่ี (1.1) 
โดย κ คือ Specific heat ratio (Adiabatic index) = ความรอนจําเพาะท่ีความดันคงท่ี / ความรอนจําเพาะท่ีปริมาตรคงท่ี 

จากความสัมพันธนี้ กําลังขับเคลื่อนตามทฤษฎี P เพื่อทําการอัดปริมาณลม Q [m3/min] ต้ังแตความดัน P1 
[Pa] จนถึงP2 [Pa] จะเทากับสูตรตอไปนี้     
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   (1.2) 

 
 ดังน้ัน หากใหผลคูณของประสิทธิภาพเชิงกลและประสิทธิภาพการกั้นความรอนเทากับ  η  [%] และให 
Tolerance เทากับ αPm กําลังขาออกท่ีใชในเครื่องมอเตอร จะหาคาไดจากสูตรตอไปนี้ 
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 (1.3) 

 
  1.1.5  แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

ประเด็นสําคัญในการอนุรักษพลังงานของระบบอากาศอัด  
(1) คํานวณตนทุนของอากาศอัด [บาท/m3] แลวใชตนทุนนี้ในการคํานวณคาใชจายตามปริมาณความ

สิ้นเปลืองอากาศของอุปกรณท่ีทํางานดวยอากาศอัด ในจํานวนตนทุนนี้จะมีคาไฟฟาของเครื่องอัดอากาศเปนหลัก 
(2) ปริมาณอากาศขาออกของเครื่องอัดอากาศ  โดยท่ัวไปจะมีคาประมาณ 7.5-5.5 ท่ีกําลังขับจําเพาะ 

[kW/m3/min] (ANR) กลาวคือเทากับ 0.13-0.18 [m3/min/kW] (ANR) ตอ 7.5 [kW] 
(3) เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กจะใชแบบลูกสูบ ขนาดกลางจะใชแบบสกรู และขนาดใหญจะใชแบบเทอร

โบ  เปนหลัก ประเด็นสําคัญในการเลือกใชเครื่องปรับอากาศคือ จะใชแบบใชน้ํามันหรือไมใชน้ํามัน จํานวนช้ัน
ของการอัดอากาศ  การส่ันสะเทือน เสียงดัง และวิธีควบคุม Capacity เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาระ 
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(4) หากมีเครื่องอัดอากาศหลายตัว แลวใชวิธีควบคุมจํานวนเครื่องใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงภาระ 
จะทําใหเดินเครื่องไดอยางอนุรักษพลังงานใกลเคียงกับเสนกราฟกําลังขับในอุดมคติ และในกรณีท่ีทําการจัดกลุม
เครื่องอัดอากาศ ไมควรใหมีกลุมเครื่องอัดอากาศประเภทปริมาตรทดแทนเชิงบวก (Positive displacement) รวมกับ
กลุมเครื่องอัดอากาศประเภทไดนามิคส (Dynamics) เนื่องจากในสภาวะ Unload เครื่องอัดอากาศประเภทปริมาตร
ทดแทนเชิงบวก จะสรางความดันอากาศอยางตอเนื่อง ทําใหสูญเสียพลังงานไฟฟา 

(5) สิ่งท่ีสําคัญคือการอนุรักษพลังงานทางดานผูใชอากาศอัด (การปรับความดันใหเหมาะสม การลดการ
ปลอยอากาศท้ิงและอากาศรั่ว เปนตน) 

การประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศตองประกอบดวย การออกแบบระบบท่ีดีการเลือกใชประเภท
และขนาดใหเหมาะสม  ขนาดของถังเก็บอากาศมีปริมาณท่ีเพียงพอกับลักษณะงาน  ขนาดของทอเมนตองโตพอท่ี
ทําใหความเร็วของอากาศไมสูงเกินไปจนทําใหเสียความดัน และสามารถแยกคอนเดนเสทไดดี การใชงานและการ
บํารุงรักษาท่ีดี 
  1.1.5.1  การเลือกเครื่องอัดอากาศ 

(1)  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ   เปนเครื่องอัดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง ยิ่งมีจํานวนข้ัน (Stage) เพ่ิมข้ึน
ยิ่งมีประสิทธิภาพสูง  สวนใหญใชเพียง 2 ข้ัน  เครื่องอัดอากาศแบบระบายความรอนดวยน้ําจะมีประสิทธิภาพสูง
กวาการระบายความรอนดวยอากาศ  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบเหมาะสมกับการรับโหลดท่ีไมสมํ่าเสมอไดดี
เนื่องจากมีอุปกรณ Un-load ท่ีดี การใชอุปกรณ Un-load  นอยมากเม่ือเทียบกับเครื่องแบบอื่นๆ การควบคุมยัง
สามารถทําเปนแบบ Multi step ในชวงการเดิน Part load  จะใหประสิทธิภาพดี 

(2)  เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรู  เปนเครื่องท่ีมีความสึกหรอนอยเนื่องจากตัวสกรูไมไดสัมผัสกัน  การ
อัดอากาศมีประสิทธิภาพพอสมควรแตโครงสรางเปนตัวสกรูกําหนดใหมีอัตราสวนความดันคงท่ี  เครื่องอัดอากาศ
แบบโรตารี่สกรูเหมาะกับการรับโหลดเต็มพิกัดและสมํ่าเสมอ จึงจะใหประสิทธิภาพท่ีดีได 

(3)  เครื่องอัดอากาศแบบหอยโขง เปนเครื่องอัดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงพอควรเหมาะกับระบบท่ีความ
ตองการอากาศมาก  

1.1.5.2 ทอดูดอากาศ 

 การออกแบบทอดูดอากาศควรใหทอดูดอากาศจากภายนอก โดยอากาศตองเย็น  แหงและสะอาด  อากาศท่ี
มีอุณหภูมิตํ่าลง 3 °C  จะทําใหใชพลังงานลดลง 1%  การอัดอากาศท่ีแหงจะชวยลดการอัดไอนํ้าใหไดความดันเทา
อากาศและความดันไอนํ้าจะควบแนนเปนหยดน้ํา เรียกวา คอนเดนเสท ซึ่งไมสามารถใชประโยชนใดๆไดและตอง
หาวิธีกําจัดดวยวิธีตางๆ  ความสะอาดของอากาศจะมีผลตอฟลเตอร หากมีฝุนมากจะทําใหฟลเตอรอุดตัน มีผลให
อากาศไหลเขานอย อัตราสวนความดันจะสูงข้ึน ทําใหใชพลังงานเพิ่มข้ึน 
  1.1.5.3 After cooler 
 เนื่องจากอากาศท่ีดูดเขาไปมีความช้ืนผสมอยูดวยถาไมมี After cooler ความช้ืนจะกลั่นตัวเปนหยดนํ้า  การ
ติดต้ัง  After cooler จะชวยลดปญหาการเกิดคอนเดนเสทไดมาก 
  1.1.5.4  Air dryer 
  งานบางอยางตองการความช้ืนในอากาศนอยหรือมีความสะอาดมาก เชน อุตสาหกรรมพนสี  อุตสาหกรรม
อาหารและยา  Air dryer จะชวยแยกความช้ืนและทําใหอากาศมีความแหงมาก 
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1.1.5.5  ถังเก็บอากาศ 
  ระบบท่ีตองการความดันอากาศท่ีสมํ่าเสมอ  ถังเก็บอากาศจะชวยใหลมในระบบมีความสมํ่าเสมอ  ถังเก็บ
อากาศยังชวยลดอุณหภูมิอากาศ ทําใหคอนเดนเสทแยกจากอากาศอัดไดบางสวน 
 1.1.5.6  ทอเมน 
  ทอเมนจะตองมีขนาดใหญพอท่ีจะไมใหความเร็วของอากาศภายในสูงเกินไป  ลักษณะการตอทอเมน ใน
ระบบใหญนิยมตอเปนวงแหวน  สําหรับระบบขนาดเล็กตอเปนแนวตรงก็ใชได  ระบบทอเมนตองดูแลใหมีการรั่ว
ของอากาศไมเกิน   5 % 
 1.1.5.7 ความดันของอากาศอัด 

(1)  การใชความดันของอากาศอัด  ปกติระบบนิวเมติกสจะใชความดันอากาศไมเกิน 5  บาร  โรงงานสวน
ใหญผลิตอากาศท่ีความดัน 7  บารแลวสงไปตามทอ  แลวลดความดันท่ีตรงจุดใชงานตามความตองการของอุปกรณ 
การออกแบบลักษณะน้ีประสิทธิภาพดานการใชพลังงานไมดี  เนื่องจากตองลดความดันอีกมากท่ีจุดใชงาน  การ
ออกแบบทออากาศสวนใหญการสูญเสียความดันตองไมเกิน 5 %   ถาระบบตองการความดันไมเกิน 5 บาร  อาจตอง
ผลิตอากาศท่ี 5.6  บาร  เมื่อเกิดการลดในทอ 5 % จะเหลือความดันท่ีปลายทอ 5.3 บาร ซึ่งเพียงพอกับการใชงาน 

(2)  ในกรณีท่ีความดันของอากาศ แบงออกเปน 2 ระดับ เชน กลุมหน่ึงใชความดัน 6 บาร อีกกลุมหน่ึงใช
ความดัน 3 บาร ท้ังสองกลุมมีปริมาณการใชอากาศใกลเคียงกัน โรงงานสวนใหญมักจะผลิตอากาศท่ีความดัน 7 บาร 
แลวลดความดันลงใหเหมาะกับจุดท่ีใชงาน ซึ่งกลุมท่ีใชความดัน 3 บาร จะส้ินเปลืองพลังงานอยางมาก การใชงาน
ลักษณะนี้ควรผลิตอากาศแยกระบบโดยระบบแรกผลิตท่ีความดัน 7 บาร  เพื่อความตองการความดัน 6 บาร และอีก
ระบบผลิตท่ีความดัน 3.5 – 4 บาร เพ่ือใชกับความตองการ 3 บาร จะทําใหลดพลังงานลง 33% เมื่อแบงเปนสอง
ระบบแลวอาจจะตอทอและลดความดันระหวางระบบท้ังสองเพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน 

(3)  ในกรณีท่ีความดันของอากาศ แบงเปน 2 ระดับ แตในระดับสูงมีจํานวนใชท่ีนอยกวา เชน โรงงานแหง
หนึ่งใชความดันท่ี 6 บาร และ 10 บาร แตความดันท่ี 10 บาร มีความตองการใชอยูระหวาง 10-15% ของการใช
ท้ังหมด ลักษณะน้ีอาจจะผลิตอากาศท่ีความดัน 7 บาร แลวติดต้ัง Booster เพื่ออัดอากาศจากความดัน 7 บาร เปน 11 
บาร เพื่อปอนใหกลับความดัน 10 บาร การจัดการลักษณะนี้จะชวยลดการใช พลังงานไดอยางมาก 
   การดูแลรักษา 

ตรวจสอบเครื่องตนกําลังหรือเครื่องอัดลม และอุปกรณ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องอัดลม 
ตรวจสอบตําแหนงของทอนําลมเขา 
ตรวจสอบข้ันตอนในการบํารุงรักษา 
ตรวจสอบการจัดระบบควบคุม 
ตรวจสอบปริมาณของลมอัดท่ีจายไปใช 
ตรวจสอบอุณหภูมิ และความดันท่ีจาย 
ตรวจสอบการรั่วตางๆ 
การรั่วตองมีการปองกัน 
ตรวจสอบคาความดันท่ีจุดใชงาน 
ตรวจสอบการใชงานของเครื่องอัดลม 
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ตรวจสอบลักษณะของการใชงาน 
การติดต้ังและดูแลรักษา 

การติดต้ังทอลมหลัก 
การตอทอยอยออกจากทอลมหลัก 
การเดินทอเม่ือมีสิ่งกีดขวาง 
การติดต้ังอุปกรณรองรับทอลมหลัก 
ตําแหนงของกรองอากาศ 
ตําแหนงของอุปกรณปรับความดัน  
ตําแหนงของอุปกรณเติมสารหลอลื่น 

• เลือกใชอุปกรณถายทอดแรงขับท่ีเหมาะสม  
• บํารุงรักษาท่ีเหมาะสม (การรั่ว การทําความสะอาดแผนกรองและไสกรอง เปนตน)  
• พิจารณารูปแบบการเดินเครื่องและกําหนดใหเหมาะสม  

 
1.2  ประเภทและหลักการทํางานของปม  

 ปมมีการประยุกตใชกันอยางกวางขวาง ซึ่งถูกนํามาใชงานในหลายๆ ดาน สวนปริมาตรก็มีต้ังแตรอยกวาวัตต
จนถึง 6,000 kW ประเภทของปมท่ีมีการนํามาใชงานจริงน้ัน สามารถแบงออกไดเปน  2 ลักษณะ ดังน้ี 

1.2.1  ประเภทของปม 
1) ปมแบบแรงเหวี่ยง  (Centrifugal pump) เปนปมประเภทท่ีสามารถผลิตเฮดน้ําโดยการเพ่ิมความเร็วของ

ของนํ้าซ่ึงเกิดจากการหมุนของใบพัดไปตามตัวเรือนของปม ซึ่งอัตราการไหลของนํ้าจะแปรผันตามความดันดานขา
ออก (Discharge) เชน End suction pump, In-line pump, Double suction pump, Vertical multistage pump, 
Horizontal multistage pump, Submersible pumps, Self-priming pumps, Axial-flow pumps, และ Regenerative 
pumps  

2) ปมแบบปริมาตรแทนท่ีเชิงบวก (Positive displacement pump) เปนปมประเภทท่ีใหน้ําเขาไปแทนท่ีอยู
ในปริมาตรในเรือนปมอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสามารถใหอัตราการไหลของนํ้าท่ีคงท่ี ถึงแมวาความดันดานขาออก 
(Discharge) จะมีการแปรผัน เชน Reciprocating pumps, Power pumps, Steam pumps, และ Rotary pumps  

ปมทําหนาท่ีในการสูบของเหลว จากจุดท่ีมีเฮดกดดันตํ่า (Low pressure head) โดยสงของเหลวดังกลาว
ออกไปตามระบบทอ  ดวยเฮดความกดดันท่ีสูงกวาเดิม (High pressure head) การท่ีจะใหของไหลไหลจากจุดท่ีมี  
เฮดกดดันตํ่ากวาไปยังจุดท่ีมีเฮดความกดดันสูงน้ัน  จะตองใชปมทําหนาท่ีในการปอนพลังงานกลใหแกของไหล
นั้นๆ  เพื่อท่ีจะทําใหของไหลมีพลังงานท่ีจะใชขับเคลื่อนตัวเอง  โดยสามารถเอาชนะความตานทานท่ีจะเกิดข้ึนตอ
การไหลภายในระบบนั้น  ปมจะสูบของไหลจากทางดานดูด (Suction) และปลอยไปยังอีกดานหน่ึง (Delivery)  โดย
รับพลังงานจากเครื่องตนกําลัง อาทิ เครื่องยนต มอเตอรไฟฟา เปนตน 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

  

1-19 

 

ปม สามารถจําแนกออกเปนลักษณะทางดานไฮดรอลิคส ไดเปน 4 ลักษณะ คือ 
(1) แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifugal pump) 
(2) แบบโรตารี่ (Rotary pumps) 
(3) แบบเลื่อนชัก หรือแบบลูกสูบ (Recipprocating pump) 
(4) แบบพิเศษ (Specialized pumps) 

 
ตารางที่ 1.2 ประเภทและหลักการทํางานของปม 

ประเภทของ
ปม 

จํานวนช้ันและรูปแบบ
การดูด 

N5 หลักการทํางาน 

ce
ntr
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l p
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p tur
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e*
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mp
 1 ชั้น 

แบบดูดเขาขางเดยีว 
แบบดูดเขาสองขาง 

100 - 
250 

น้ํ าจะไหลเข ามาที่ ข้ั วใบพัดใน
ทิ ศทาง เกื อบตั้ งฉ ากห รือ เฉี ย ง
เล็กนอยกับเพลา จะกําเนิด static 
head และ dynamic head จากแรง
เหวี่ยงของใบพัด 

แปลง dynamic head เปน  static 
head ดวย guide vane และ spiral 
casing 

หลายชั้น 
120 - 
200 

ce
ntr

ifu
ga

l p
um

p 

1 ชัน้  แบบดูดเขาขาง
เดียว 

100 - 
450 

ไมมี guide vane จะแปลง dynamic 
head เปน   static head ดวย  spiral 
casing เทานั้น 1 ชัน้  แบบดูดเขาสอง

ขาง 
120 - 
750 

หลายชั้น 
120 - 
200 

mi
xe

d f
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700-
1200 

มีโครงสรางที่อยูระหวาง mixed flow pump กับ axial flow pump น้ําจะเขา
ไปในใบพัดในทิศทางเฉียงๆ กับแกน และไหลออกในแนวเฉียง ปมนี้จะ
กําเนิด static head และ dynamic head ดวยแรงเหวี่ยงของใบพัดและแรงสูบ  

ax
ial

 

 

 
1200-2000 

น้ําจะไหลเขาไปในใบพัดตามทิศทางเพลา แลวไหลออกในทิศทางเพลา
เชนกัน ซ่ึงจะกําเนิด static head และ dynamic head จากแรงสูบของใบพัด 

*  หมายถึง Centrifugal pump ท่ีมี Guide vane      
 
(1) แบบแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง (Centrifugal pump) 
ปมประเภทน้ีนิยมใชอยางแพรหลายในการสูบน้ํา นม สารหลอลื่น สารละลายเคมี วัสดุทางการเกษตรท่ีใช

ในการแปรรูป เปนตน มีประสิทธิภาพในการสูบสูงถึง 90 % และยังสามารถออกแบบเพ่ือการทํางานที่ระดับความ
ดันสูงได ช้ินสวนท่ีหมุนอยูภายในเรือนปมจะทําใหเกิดการขับดันของไหล เรียกวาโรเตอร (Rotor) หรือใบพัด 
(Impeller) ตัวแพกระจายนํ้า (Diffuser)  จะเปนสวนท่ีอยูกับท่ี ทําหนาท่ีในการเปลี่ยนเฮดความเร็ว (Velocity head) 
ใหอยูในรูปความดันสถิต (Static pressure) ของไหลท่ีถูกสูบจะไหลผานเขาสูชองทางเขาซ่ึงขนานกับพื้นระนาบ และ
ถูกผลักดันออกไปตามแนวรัศมีของใบพัดหรือโรเตอร 

กลไกการสงผานพลังงานในโรเตอรหรือใบพัด  จะเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของของไหล  
กอใหเกิด  ความแตกตางความดันภายในระบบเกิดการขับดันของไหลใหเกิดการไหลในแนวเสนรอบวง (Tangentail 
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flow) เปนผลใหเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifugul force) ทําใหเกิดการไหลจากจุดศูนยกลางของใบพัดของ
ใบพัดออกไปสูแนวเสนรอบวง  ทุกทิศทางออกไปทางทอสง  ดังน้ัน ของไหลท่ีถูกขับดันออกมาก็จะมีทิศทางการ
ไหลท่ีเกิดจากผลรวมของแรงท้ังสอง ดังรูปท่ี 1.16 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.16  ทิศทางการไหลของของไหลขณะผานออกจากใบพัดของ Centrifugal pump 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1.17   ลักษณะท่ัวๆ ไปของ Centrifugal pump 
 

(1.1) ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Volute 
 เปนปมประเภทแรงดันตํ่า  ใหความดันดานปลอยนอยกวา 30 เมตรของนํ้า  ครีบใบพัดจะหมุนและเหวี่ยง
ของไหลออกไปกระแทกกับภายในของเรือนปม ดังรูปท่ี 1.18 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.18  ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Volute 
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 ในกรณีท่ีใบพัดหมุนจะเกิดแรงในแนวรัศมีข้ึนซ่ึงจะมีผลกระทําตอเพลาของใบพัดอาจทําใหเพลาไดรับ
ความเสียหายได จึงออกแบบใหปมมีชองเพิ่มข้ึนเปนสองชอง (Double volute) ดังรูปท่ี 1.19 

 
รูปที่  1.19 ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Double volute 

 
(1.2)  ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Diffuser 

 เปนปมประเภทแรงดันปานกลาง (สูงกวาแบบ Volute)  จะมีลักษณะเหมือนกับปมแบบ Volute แตจะมี
แผนกระจายของไหล (Guide vane) ติดอยูรอบๆเรือนของปมและยังทําหนาท่ีควบคุมทิศทางการไหลของของไหล  
เพื่อท่ีจะทําใหเกิดความดันท่ีสูงข้ึน 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.20  ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Diffuser 
 

 (1.3) ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Regenerative turbine 
 เปนปมประเภทแรงดันสูง  ภายในมีชุดใบพัดหลายใบติดอยูบนเพลาเดียวกัน ใบพัด 1 ชุด เรียกวา 1 สเตจ  
ของไหลท่ีถูกสูบเม่ือไหลออกมาจากสเตจท่ีหนึ่งก็จะถูกสงไปยังสเตจตอๆไป ทําใหของไหลมีความดันสูงข้ึนนั่นเอง 
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รูปที่ 1.21 ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Regenerative turbine 
 

(1.4) ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Axial flow 
ปมแบบนี้ของไหลจะไหลในแนวแกนเพลาขับ สามารถใชไดกับของไหลท่ีมีสารแขวนลอยปะปนมาดวย  

นิยมใชมากในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งตองการเฮดความดันตํ่าๆ แตมีอัตราการไหลสูง 

 
รูปที่ 1.22 ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Axial flow 

 
(1.5) ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Mixed flow 
ปมแบบนี้จะทําใหการไหล มีการไหลท้ังในแนวแกนและในแนวรัศมีของใบพัดซ่ึงจะทําใหเกิดแรงในแนว

รัศมีและแรงในแนวแกนข้ึนซ่ึงจะชวยในการขับดันของไหล  นิยมใชกับงานท่ีตองการเฮดความดันตํ่าๆ แตมีอัตรา
การไหลสูง 
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รูปที่ 1.15   แสดงปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Mixed flow 
รูปที่ 1.23  ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Mixed flow 
 

(2) แบบโรตาร่ี (Rotary pumps) 
ทํางานโดยอาศัยหลักการแทนท่ีของเหลวภายในหองของตัวปมดวยการเคลื่อนท่ีของช้ินสวน  ซึ่งหมุนเพ่ือ

ทําใหเกิดความแตกตางของความดันภายในระบบ  ของเหลวจะถูกดูดเขาและอัดใหเกิดแรงดันสูงข้ึนแลวปลอย
ออกมาทางดานปลอย   ช้ินสวนท่ีหมุนดังกลาวเรียกวา โรเตอร  การหมุนของโรเตอร จะกอใหเกิดการแทนท่ีของ
ของเหลวข้ึนอยางตอเนื่อง  ทําใหของไหลท่ีไหลผานปมมีอัตราการไหลอยาง ตอเนื่องตลอดเวลา 

ปมแบบน้ีจะมีอัตราการสูบตํ่ากวาปมประเภทอื่นๆ เนื่องจากอัตราการแทนท่ีของเหลวมีคาตํ่าโดยท่ัวไปจะ
มีประสิทธิภาพประมาณ 80 – 85 % ข้ึนอยูกับการสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานและคุณลักษณะของของไหลท่ีใช
สูบหรือมากกวาน้ีท้ังน้ีข้ึนอยูกับเงื่อนไขท่ีดีกวา 

(2.1)  ปมโรตาร่ีแบบเกียร (Gear type) 
 นิยมใชกันแพรหลาย  ของเหลวจะถูกสูบดวยอัตราท่ีตอเนื่องกัน ทําใหการไหลเปนไปอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา  เหมาะกับงานท่ีตองการสูบของเหลวท่ีมีความหนืดสูง เชน ในระบบไฮดรอลิกส ในระบบหลอลื่นของ
เครื่องยนตท่ัวๆไป เปนตน ภายในตัวเรือนประกอบดวยเฟองเกียร 2 ตัว หมุนขบกันอยู ซึ่งงายตอการซอมแซม ทํา
ความสะอาด และสามารถถอดประกอบไดงาย  ประสิทธิภาพการทํางานของปมประเภทนี้คอนขางสูงเม่ือทํางานกับ
ของไหลท่ีมีคุณสมบัติเปนสารหลอลื่น  
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ปมประเภทนี้แบงยอยตามลักษณะการวางของเฟองเกียรเปน 2 ลักษณะ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 

                    รูปที่  1.24   External gear pump                  รูปที่ 1.25  Internal gear pump 
 

จากรูปท่ี 1.24 และรูปท่ี 1.25 แสดงปมโรตารีแบบเกียร  จะเห็นไดวาจํานวนและขนาดฟนเกียรจะมีผลตอ
อัตราการไหลของของไหล โดยท่ีปมประเภทนี้ใชกับงานท่ีอัตราการไหลของของไหลไมมากนัก 

 (2.2)  ปมโรตาร่ีแบบลอน 
ปมแบบนี้จะมีลักษณะคลายคลึงกับปมแบบ External gear pump นอกจากวาจํานวนลอน (Lobe) จะมี

จํานวนนอยกวาและมีขนาดใหญกวา  ซึ่งจะมีผลทําใหสามารถสูบของไหลไดในปริมาณท่ีมากกวา  แตอัตราการไหล
จะไมคอยคงท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
      ก.  แสดง Single – lobe rotary                                          ข. แสดง Three – lobe rotary 
 
 
 

 
 
 
 
                

ค. แสดง Four –lobe rotary 
รูปที่ 1.26 ปมโรตาร่ีแบบลอน 
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(2.3)  ปมโรตาร่ีแบบเกลียว 
 ภายในปมโรตารีแบบเกลียว (Screw) นี้  ภายในจะมีลักษณะเปนเกลียวหมุนขบกัน การหมุนขบกันของ

เกลียวจะทําใหเกิดความแตกตางของแรงดันข้ึนภายในระบบ ทําใหสามารถขับดันใหของไหลเกิดการเคลื่อนท่ีได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             
 ค. Three – screw rotary 

               รูปที่ 1.27  ปมโรตาร่ีแบบเกลียว 
 

(2.4)  ปมโรตารีแบบแผนกวาด 
ปมโรตารีแบบแผนกวาด (Vane) ภายในปมจะมีครีบหรือแผนกวาด ซึ่งสามารถเลื่อนเขา-ออกไดภายใน

เรือนปม  แรงจากการหมุนของแผนกวาดจะทําใหของไหลถูกขับดันและเกิดการเคลื่อนท่ี  สวนปลายของแผนกวาด
จะสัมผัสกับผนังของเรือนปมอยูตลอดเวลา  ในขณะท่ีหมุนกวาดอยูภายในเรือนปมจะทําใหสวนปลายของแผน
กวาดเกิดการสึกหรอเร็วแตไมมีผลกระทบตอการลดลงของความดันภายระบบเพราะวา แผนกวาดสามารถท่ีจะ
เลื่อนออกมาจนสัมผัสกับผนังของเรือนปมไดเหมือนเดิม 

 
 
 
 
 
 

                  ก.  Sliding vane rotary                                  ข. External vane rotary 
รูปที่ 1.28   ปมโรตารี่แบบแผนกวาด 

 

 
      ก.  Single – screw rotary                                        ข.  Two – screw rotaty 
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(3)  ปมแบบเลื่อนชักหรือแบบลูกสูบ (Reciprocating pumps) 
ปมแบบเลื่อนชักจะมีลักษณะการเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาโดยมีลูกสูบทําหนาท่ีในการอัดของไหลภายใน

กระบอกสูบใหมีความดันสูงข้ึน  ดวยการเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาเหมาะสําหรับสูบของไหลในปริมาณท่ีไมมากนัก 
แตตองการเฮดในระบบท่ีสูง  ของเหลวท่ีใชปมประเภทนี้จะตองมีความสะอาดเพียงพอท่ีไมทําใหช้ินสวนท่ีเคลื่อนท่ี
ภายในกระบอกสูบเกิดการสึกหรอท่ีเร็วข้ึน  การอัดตัวของของไหลแตละครั้งจะเปนจังหวะตามการเคลื่อนท่ีกลับไป
มาของสูบ ไมมีการตอเนื่องกันจึงทําให การไหลของของไหลมีลักษณะเปนหวงๆ (Pulsation) 
 (3.1)  ปมเลื่อนชักแบบขับดันโดยตรง (Direct acting) 
 ปมแบบนี้จะใชน้ํามันไฮดรอลิกสหรือไอนํ้า เปนตัวเพิ่มพลังงานใหแกลูกสูบเคลื่อนท่ีอัดของไหลใหมี
ความดันสูงข้ึน  ลักษณะการสรางจะมี 2 แบบ คือ แบบลูกสูบเดียว (Simplex) และแบบ (Duplex) รูปท่ี 1.29  
แสดงภาพปมเลื่อนชักแบบ Duplex  ดานซายของภาพเปนสวนท่ีไอน้ําเขา และดานขวาเปนสวนท่ีของไหลออก 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1.29   ปมเลื่อนชักแบบขบัดันโดยตรง 
 
 (3.2) ปมเลื่อนชักแบบกําลัง (Power) 
 ปมแบบนี้จะใชพลังงานจากภายนอก มาใชในการขับสูบ  พลังงานดังกลาวไดจากเครื่องยนตหรือมอเตอร
เปนเครื่องตนกําลัง  ถายทอดกําลังโดยสายพานหรือเพลาท่ีความเร็วคงท่ีปมแบบนี้จะสูบของไหลไดในอัตราท่ีเกือบ
คงท่ี  ปมแบบน้ีจะใหแรงดันขับท่ีสูง  ดังน้ันในการติดต้ังสูบประเภทนี้จะตองติดต้ังลิ้นระบายความดัน เพ่ือชวย
ปองกันระบบทอสงและตัวปมไมใหไดรับความเสียหาย เนื่องจากแรงดันท่ีสูงเกินไป 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.30  ปมเลื่อนชักแบบกําลัง 
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(3.3) ปมเลื่อนชักแบบไดอะแฟรม 
ปมแบบน้ีจะมีแผนไดอะแฟรมทําดวยอโลหะ  ซึ่งมีความหยุนตัวและแข็งแรงจะทําหนาท่ีในการดูดและ 

อัดของไหลใหมีความดันสูงข้ึน  แผนไดอะแฟรมจะถูกยึดติดอยูกับท่ีนิยมใชกับงานท่ีอัตราการสูบไมมากนักและ
ของไหลมีสารแขวนลอยปะปนมาดวย 

 
รูปที่ 1.31 ปมเลื่อนชักแบบไดอะแฟรม 

 
(4)  แบบพิเศษ (Specialized pumps) 

ปมแบบพิเศษ เปนปมท่ีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือไปจากปมแบบตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน ปจจุบันปมแบบ
พิเศษมีใชอยางแพรหลายดังน้ี 
 (4.1) ปมพิเศษแบบ  Canned  
 ปมแบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษกวาแบบตางๆ คือ สามารถปองกันการร่ัวไหลของของไหลไดอยางสมบูรณ 
ภายในเรือนปมจะมี Impeller rotor หมุนขับดันของไหล  โดยไดรับกําลังจากมอเตอร   

รูปที่ 1.32 ปมพิเศษแบบ Canned 
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(4.2) ปมพิเศษแบบ Intermediate  Temperature 
 ปมแบบน้ีใชในการขับดันของไหลซึ่งมีอุณหภูมิสูงประมาณ 300  °C ช้ินสวนภายในปม ถูกออกแบบมา
เปนพิเศษเพ่ือสามารถทําใหทนทานตอความรอนจากท่ีไหลจากของไหลท่ีจะใชสูบได 

 

รูปที่ 1.33 ปมพิเศษแบบ Intermediate  temperature 
 
(4.3) ปมพิเศษแบบ Turbo 
ปมแบบน้ีจะเปนการรวมเอากังหันไอนํ้า (Steam turbine) มาใชในการขับเคลื่อนปมแรงเหวี่ยงหนี

ศูนยกลางปมแบบนี้นิยมใชกับงานท่ีตองการความดันดานปลอยสูงมีท้ังแบบหนึ่งสเตจหรือสองสเตจ 

รูปที่ 1.34   ปมพิเศษแบบ Turbo 
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(4.4) ปมพิเศษแบบ Cantilever 
 ปมแบบนี้จะติดต้ังในแนวดิ่งใชกับงานท่ีไมตองการใหชุดแบริ่งหรือช้ินสวนภายในสัมผัสกับของไหลท่ีใช
ในการสูบเนื่องจากปมแบบนี้ไดออกแบบใหชุดใบพัดยึดติดกับเพลาขับโดยไมมีแบริ่งในตัวปม แสดงดังรูปท่ี 1.35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             รูปที่ 1.35  ปมพิเศษแบบ Cantilever                     รูปที่ 1.36 ปมพิเศษแบบ Vertical turbine 
 

(4.5) ปมพิเศษแบบ Vertical turbine 
 ปมแบบนี้จะใชกับงานสูบน้ําบาดาลท่ีมีความลึกมากๆ ดังน้ันจึงมีหลายสเตจในเพลาขับเดียวกันเพื่อท่ีจะ
เพิ่มความดันของของไหลใหมีคาสูงข้ึนในแตละสเตจ ทําใหสามารถสูบน้ําจากกนบอท่ีมีความลึกมาสูปากบอบน
พื้นดินได ดังแสดงในรูปท่ี 1.36 
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1.2.2  คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของปม 
คุณลักษณะเม่ือเดินเครื่องปมดวยความเร็วรอบคงท่ีแสดงไวในรูปท่ี  1.37 โดยถือวาอัตราไหล  เฮด  

ประสิทธิภาพกําลังขับเพลาท่ีจุดประสิทธิภาพสูงสุด (จุดอางอิง) เทากับคาอางอิง (100%)  ณ จุดอางอิงในรูปขางตน 
เมื่อกําหนดให 

Q  คือ ปริมาณน้ําออก ณ จุดอางอิง [m3/min] แตในปมแบบดูดเขาสองขางน้ันใหเทากับ (1/2) Q 
H  คือ เฮดจริง ณ จุดอางอิง [m]  แตในกรณีของปมหลายช้ัน จะใหเปนคาของแตละช้ัน 
N  คือ ความเร็วรอบ [min-1] 

ในกรณีนี้ จะเรียกคา Ns ตามสูตรตอไปนี้ 
 

 
4
3

H

Q
NNs =

 (1.4) 

 

ความเร็วจําเพาะเปนส่ิงข้ึนกับลักษณะของใบพัด ดังจะเห็นไดจากสูตรวา ยิ่งปมท่ีมีอัตราไหลสูงและมีเฮด
ตํ่า (เชน Axial flow pump) Ns จะมีคามากข้ึน และยิ่งปมท่ีมีอัตราไหลตํ่าและมีเฮดสูง (เชน Turbine pump) Ns จะมี
คานอยลง รูปท่ี 1.38 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของความเร็วจําเพาะกับลักษณะของใบพัด 

เมื่อเปลี่ยนความเร็วรอบของปม ท้ังอัตราไหลและเฮดจะเปลี่ยนไปดวย แตจากการท่ี Ns มีคาคงท่ี 
ความสัมพันธพื้นฐาน ของปมจึงมีดังตอไปนี้ โดย P เทากับกําลังขับเพลา 

 

 32 NPNHNQ ∝∝∝ ,,  (1.5) 
 

 

         
รูปที่ 1.37 คุณลักษณะของปม 

 

อัตราไหล Q [%]
คุณลักษณะพิเศษของ centrifugal pump (ก)

อัตราไหล Q [%] 
คุณลักษณะพิเศษของ axial  flow pump (ข) 
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รูปที่ 1.38 ลักษณะของใบพัดกบัความเร็วจําเพาะ 

 
ในการเลือกปม เมื่อพิจารณาความเร็วจําเพาะจากเงื่อนไขของ Q และ H จะสามารถระบุแนวทางไดวาจะ

เลือกประเภทใด 
ปมน้ันไมจํากัดวาจะถูกเดินเครื่องดวยเงื่อนไขคงท่ีตลอดเวลาหรือไมวาจะพิจารณาสภาพการเดินเครื่อง

ไหนก็ตาม การเดินเครื่องในขณะน้ันจะมีเสถียรภาพเสมอ ซึ่งสามารถแสดงสภาพท้ังหมดของระบบปมท่ีรวมถึง
วาลวนํ้าเขาและวาลวน้ําออก และการเดินทอกอนและหลังปมอยูในสภาพท่ีสมดุล ในสภาพสมดุลนี้ เฮดรวมของปม 
จะเทากับผลบวกระหวางเฮดจริง  ซึ่งเทากับผลตางของระดับน้ําขาเขาและดานขาออก กับเฮดสูญเสีย เชน ความ
สูญเสียของการเสียดสีของทอตามการไหลของ ของไหล ดังน้ัน ดังท่ีแสดงไวในรูปท่ี 1.39 จุดเดินเครื่องของปมน้ัน 
จะระบุไดดวยจุดตัดของเสนกราฟเฮดของปมกับเสนกราฟความตานทานของทอ (เฮดจริง + เฮดสูญเสีย) 

 
รูปที่ 1.39  จุดการเดินเคร่ืองของปม 

 
 (1)  กําลังขับเพลากับความส้ินเปลืองพลังงานของพัดลมและปม 

พลังงานท่ีตองใชในการขับดันของไหลใหไหลไปในระบบทอลําเลียงของไหลคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
 พลังงาน =   แรง × ความเร็วของของไหล (ความเร็วของกระแส) 
  =   ความดัน × พื้นท่ีหนาตัดของเสนทางในทอ × ความเร็วของของไหล 
   =   ความดัน × อัตราไหล (1.6) 

ดังน้ัน จึงสามารถคํานวณหากําลังขับเพลา กําลังไฟฟาขาเขา และพลังงานไฟฟาท่ีใชไปของมอเตอรท่ีจะ
ปอนพลังงานท่ีตองใชในการขับพัดลมใหลําเลียงอากาศไดจากสูตรตอไปนี้ 
  กําลังขับเพลาของมอเตอร     =  ความดัน × อัตราไหล / ประสิทธิภาพของพัดลม(1.7) 
  กําลังไฟฟาขาเขาของมอเตอร        =  กําลังขับเพลาของมอเตอร / ประสิทธิภาพของมอเตอร   (1.8) 

ลักษณะของใบพัด 

ปม 
แบบ radial flow แบบ mixed flow  แบบ diagonal flow  แบบ axial flow  

centrifugal pump mixed flow pump axial flow pump 

จุดเดินเครื่องของปม 

ความตานทานของระบบทอ 
เฮดจริง 

เฮ
ดร
วม

 

เสนกราฟความตานทานระบบทอ 

เสนกราฟเฮดของปม 

อัตราไหล 
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 พลังงานไฟฟาท่ีใชไปของมอเตอร =  กําลังไฟฟาขาเขาของมอเตอร × ระยะเวลาท่ีเดินเครื่องมอเตอร (1.9) 
หนวยท่ีใชในท่ีนี้   ความดัน [kPa] อัตราไหล [m3/s]  และกําลังขับเพลาของมอเตอร [kW] 
 (2)  เสนกราฟคุณลักษณะของปม 
 เสนกราฟคุณลักษณะของปม หมายถึง เสนกราฟท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงเฮด กําลังขับเพลา และ
ประสิทธิภาพของปมเทียบกับอัตราไหลในขณะท่ีเดินเครื่องดังรูปท่ี 1.40 อนึ่ง คําวา เฮด หมายถึง แรงดันสงนํ้าท่ีปม
กําเนิดข้ึน ซึ่งมีคาเทากับผลบวกของความดันเทียบเทากับความสูงของสามารถสูบน้ําข้ึนไปจริง (เฮดจริง) กับแรง
ตานของระบบทอ เชน แรงตานจาก   แรงเสียดทานของทอ แรงตานจากอุปกรณตางๆ และกับความดันน้ําท่ีปลายทอ
ขาออก (ดูรูปท่ี 1.41) ซึ่งเฮดในท่ีนี้จะเทากับเฮดรวม ในสูตรท่ี (1.18) กรณีท่ีระบบทอเปน วงจรปด เชน ปม
หมุนเวียนในระบบปรับอากาศ จะมีเฮดจริงเทากับศูนย 

 
 

รูปท่ี 1.41   กราฟคุณลักษณะของปม 

 
 การทําความเขาใจคุณลักษณะของปม และกฎการแปรผันท่ีจะกลาวตอไปน้ี  รวมท้ังความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบกับพลังงาน และคุณลักษณะท่ีข้ึนอยูกับระบบทอตางๆ เปนความรูพื้นฐานท่ีจําเปนใน
การเดินเครื่องปมอยางเหมาะสมและอนุรักษพลังงาน 
  (3) กฎการแปรผันและกฎความคลายของปม 

 อัตราไหลของของไหลจะแปรผันตามความเร็วรอบของปม ความดันสูญเสียในทอลมและทอน้ําท่ีตออยูกับ
ปม จะแปรผันตามกําลังของของความเร็วของกระแส (ความเร็ว) ตามสูตร (1.5) นั่นคือ แปรผันตามอัตราไหลกําลัง
สองน่ันเอง ดังน้ัน หากความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง ความดันจะแปรผันตามกําลังสองของความเร็วรอบ และกําลังขับ
เพลาจะแปรผันตามกําลังสามของความเร็วรอบ ตามสูตร (1.7) ความสัมพันธนี้เรียกวากฎการแปรผัน ซึ่งแสดงได
ดวยสูตรตอไปนี้ 
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ในสูตรขางตน V1, V2 แทนอัตราไหล n1, n2 แทนความเร็วรอบ P1, P2 แทนความดันW1, W2 แทนกําลังขับ

เพลา   นอกจากน้ี เมื่อเดินเครื่องปมท่ีลักษณะคลายกันภายใตสภาวะท่ีคลายกัน (เชน จุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด) 
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และสมมติวาประสิทธิภาพของปมเทาเดิมแลว การไหลภายในปมท้ังหมดจะมีลักษณะคลายกัน โดยความสัมพันธ
ระหวางเสนผานศูนยกลาง D ความเร็วรอบ n กับอัตราไหล ความดัน และกําลังขับเพลาจะคํานวณไดจากสูตร
ตอไปนี้ เรียกวา กฎความคลาย 
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กฎการแปรผันและกฏความคลายบอกเราวาหากเรามีปมท่ีมีกําลังมากเกินไป (มีขนาดใหญเกินไป) ไม

เพียงแตการลดขนาดทอน้ําเพ่ือใหเกิดแรงตานมากข้ึนเทาน้ัน แตหากเปลี่ยนขนาดของปม (ใบพัด) หรือความเร็ว
รอบ ก็สามารถลดการใชพลังงานลงอยางมีประสิทธิผลอีกดวย วิธีการน้ีเปนกลวิธีอนุรักษพลังงานท่ีสําคัญอยางหน่ึง
ในการเลือกใชหรือดัดแปลงอุปกรณท่ีทํางานดวยของไหล 
 
 1.2.4 คุณลักษณะการเดินเคร่ืองของปม 
  1)  การเดินเคร่ืองปม 

 ตอไปนี้จะยกปมมาเปนตัวอยางในการอธิบายจุด
เดิน เครื่ องโดยใชกราฟคุณลักษณะ  กราฟท่ีแสดง
ความสัมพันธของปริมาณนํ้ากับแรงตานในระบบทอ
เรียกวากราฟแรงตาน ตามท่ีอธิบายในหัวขอท่ีแลววาแรง
ตานของระบบทอจะแปรผันตามกําลังสองของอัตราไหล 
ดังน้ัน กราฟแรงตานจึงสามารถแสดงไดดวย เสนโคง
กําลังสอง เมื่อนําไปวาดซอนกับกราฟคุณลักษณะของปม
จะไดรูปท่ี 1.41 
 ในรูปท่ี 1.41 ปมจะเดินเครื่องท่ีจุดตัด (1) 
ระหวางเสนกราฟ a ท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของเฮดของ
ปมกับเสนกราฟแรงตาน จากการเดินเครื่องปม   เมื่ออัตราไหลสูงกวาอัตราไหลท่ีกําหนด จะตองทําการปรับอัตรา
ไหลดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในกรณีนี้ โดยท่ัวไปจะปรับอัตราไหลดวยการปรบัวาลว   อยางไรก็ตาม การทําเชนนี้เทากับ
การยายจุดเดินเครื่องจาก (1) ไปยัง (2) ในรูปท่ี 1.42

ถังเปดสูบรรยากาศ ถังเปดสูบรรยากาศ

กรณีท่ีสูบ 
นํ้าขึ้น 

ปม 

ความดันบรรยากาศ 98 [kPa] (10 [mAq]) 
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รูปท่ี 1.41   เฮดของปม 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

  

1-34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีท่ีไมใชวาลวปรับอัตราไหล แตใชวิธีควบคุมความเร็วรอบ เนื่องจากเฮดจะแปรผันตามกําลังสองของ
ความเร็วรอบตามเสนกราฟ b ในรูปท่ี 1.42 ดวย ดังน้ัน จุดเดินเครื่องจึงยายไปอยูท่ี (3) เทียบกับจุดเดินเครื่อง (2) 
แลวจะสามารถเดินเครื่องไดโดยอนุรักษพลังงานมากกวา ซึ่งสอดคลองกับท่ีอธิบายไปแลวในหัวขอกอน 
 2)  การเดินเคร่ืองขนานและการเดินเคร่ืองอนุกรม 
 ในอุปกรณจริงๆ บอยครั้งท่ีเราตองเดินเครื่องปมและพัดลมแบบขนานหรืออนุกรมเพื่อรองรับคุณลักษณะ
ของภาระการใชงาน ในท่ีนี้จะอธิบายจุดเดินเครื่องเม่ือเดินเครื่องขนานและเดินเครื่องอนุกรมโดยใชเสนกราฟ
คุณลักษณะ 
 กรณีท่ีเดินเครื่องขนานและเดินเครื่องอนุกรม เราตองนําคุณลักษณะของปมมาคํานวณประกอบกันเปน
คุณลักษณะลัพธ โดยใชหลักการวาในการเดินเครื่องขนาน ปมแตละตัวจะมีความดันเทาน้ัน และในการเดินเครื่อง
อนุกรม ปมแตละตัวจะมีอัตราไหลเทากัน แรงตานลัพธในกรณีท่ีตอขนานปมท่ีมีความจุ (Capacity) เทากัน 2 ตัว จะ
เทากับแรงตานในแนวแกนอัตราไหลของปม 2 ตัวบวกกันตามรูปท่ี 1.43 (a) และในกรณีท่ีตออนุกรมปม 2 ตัว จะ
เทากับแรงตานแนวแกนเฮดของปม 2 ตัวบวกกัน  ตามรูปท่ี 1.43 (b) 
 ดังน้ัน จุดเดินเครื่องจึงอยูท่ีจุดตัดระหวางเสนกราฟเฮดและแรงตานลัพธท่ีคํานวณไดตามขางตน กรณีท่ีตอ
ปมต้ังแต 2 ตัวข้ึนไปหรือกรณีท่ีขนาด (ความจุ) ของปมไมเทากัน ก็สามารถใชวิธีคิดเชนเดียวกันได 

 
รูปที่ 1.43  การเดินเคร่ืองขนานและอนุกรมปม 

อัตราไหล 

เฮ
ดจ
ริง

  
เฮ
ด 

 

V อัตราไหลเริมตน 
V' อัตราไหลที่กําหนด 
 
a เสนกราฟเฮดกอนปรับอัตราไหล 
b เสนกราฟเฮดหลังปรับอัตราไหล 
 
ก เสนกราฟแรงตานกอนปรับอัตราไหล 
ข เสนกราฟแรงตานหลังปรับอัตราไหล 
 
(1) จุดเดินเคร่ืองเริ่มตน 
(2) จุดเดินเคร่ืองหลังปรับวาลว 
(3) จุดเดินเคร่ืองหลังปรับความเร็วรอบ 
 

ก 

ข 

รูปที่ 1.42 คุณลักษณะการเดินเคร่ืองปม 
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จุดเดินเคร่ือง 
ของปม 1 ตัว

เสนกราฟแรงตาน

จุดเดินเคร่ืองลัพธ
ของปม 2 

อัตราไหล อัตราไหล 
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ด 

เสนกราฟแรงตาน 

จุดเดินเคร่ืองลัพธ 
ของปม 2 ตัว 
เสนกราฟเฮดลัพธ
ของปม 2 ตัว 
เสนกราฟเฮดของปม 1 ตัว

จุดเดินเคร่ือง 
ของปม 1 ตัว

(a) การเดินเคร่ืองขนานปม (b) การเดินเครื่องอนุกรมปม 
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 1.2.3  การควบคุมการทํางานของปม 
ในการใชงาน เนื่องจากจะเดินเครื่องปมเฉพาะท่ีบริเวณใกลเคียงกับจุดพิกัด โดยท่ีไมจําเปนตองปรับอัตราไหล 

ปรับแรงดัน และเดินเคลื่องดวยความเร็วคงท่ีก็เพียงพอแลว ท้ังยังมีปญหาในการเดินเครื่องท่ีมีภาระนอย จึงใช
มอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟสแบบกรงกระรอก โมเมนตความเฉ่ือยของปมเองก็มีไมมาก ซึ่งหากสตารทเครื่องในสภาพท่ี
ปดวาลวขาออก  ในกรณีของ Centrifugal pump จะไมมีปญหาใดๆ เปนพิเศษ แตสําหรับปมท่ีมีความเร็วจําเพาะสูง 
หากเปนความเร็วในการเดินเครื่องในสภาพท่ีปดวาลวขาออก ก็จะมีบางตัวท่ีใชกําลังขับเพลาข้ึนไปมากเกินกวา 
200% ดังในรูปท่ี 1.44  ปมลักษณะน้ีจะตองสตารทโดยปดวาลวขาออก แลวเปดวาลวไปพรอมๆ กับเรงความเร็ว 
หากเดินเครื่องปมดวยความเร็วแปรผันโดยใชอินเวอรเตอร จะทําใหปญหาในตอนสตารทหมดไป ท้ังยังมี
ประสิทธิภาพในการอนุรักษพลังงานดังท่ีจะอธิบายในหัวขอตอไป ในกรณีท่ีตองหยุดและสตารทเครื่องบอยๆ หรือ
ในกรณีท่ีจําเปนท่ีจะตองสตารทเครื่องดวยแรงดันตํ่า จําเปนท่ีจะตองพิจารณาใหดี ซึ่งรวมถึงการนําการขับเคล่ือน
ดวยความเร็วแปรผันดวยอินเวอรเตอรมาใชดวย 

 
รูปที่ 1.44 ความสัมพันธระหวางความเร็วจําเพาะ Ns กับ กําลังขับเพลา 

 
ในกรณีท่ีจําเปนตองปรับอัตราไหลและแรงดัน หรือใชงานอัตราไหลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาก หาก

เดินเครื่องปมดวยความเร็วแปรผันของปม จะทําใหมีประสิทธิภาพอยางมากในการอนุรักษพลังงาน ดังน้ัน การ
ขับเคล่ือนดวยความเร็วแปรผันดวยอินเวอรเตอรจึงเปนท่ีแพรหลายไดอยางรวดเร็ว ขอดีของการขับปมแบบ
อินเวอรเตอรมีดังตอไปนี้ 

-  ลดกําลังการเดินเครื่องเมื่อมีภาระไมเต็มพิกัด 
-  ลดความสูญเสียจากการหรี่ เพ่ือกําหนดจุดทํางาน 
-  การควบคุมความดันและอัตราไหลตางๆ ทําไดสะดวก 
-  สามารถทําการสตารทและหยุดบอยๆ ได 

  1.2.4  การควบคุมความดันและอัตราไหล และการอนุรักษพลังงานจากการเดินเคร่ืองดวยความเร็วแปรผัน 
สําหรับวิธีดําเนินการเพ่ือควบคุมความดันและอัตราไหลน้ัน วิธีท่ีเปนไปไดประกอบดวย (a) การปรับวาลว

ขาออกและวาลวปรับ (b) การควบคุมความเร็ว (c) การควบคุมจํานวนเครื่อง การควบคุมจํานวนเครื่องน้ัน เปน
วิธีการท่ีเปนข้ันตอน ซึ่งในการท่ีจะทําการควบคุมอยางตอเนื่องน้ัน จําเปนท่ีจะตองใชควบคูไปกับวิธีการท่ีเหลือ
อยางใดอยางหน่ึง 
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รูปท่ี 1.45 ไดแสดงหลักการในกรณีท่ีทําการควบคุมความดันท่ีปลายทางของปมใหคงท่ีดวยการปรับวาลว
และในกรณีท่ีทําการควบคุมความเร็ว เสนโคง H (N1) เปนเฮดรวมของปมท่ีความเร็วรอบเทากับ N1 ถาให R1 แสดง
เฮดสูญเสียท่ีทอ และ Hr แสดงความดันน้ํา ณ จุดซ่ึงแปลงเปนเฮดแลว เฮดรวมของปมท่ีอัตราไหล Q ท่ีจุดตัด A ของ 
H (N1) กับเสนกราฟ R1 + Hr จะสมดุลกับเฮดของภาระ ในกรณีท่ีอัตราไหลลดลงเปน Q2 ในการควบคุมความเร็ว จะ
ลดความเร็วรอบเปน N2 และเปลี่ยนเสนกราฟของเฮด รวมเปน H (N2) ซึ่งจะเปนการเดินเครื่องท่ีจุดสมดุลใหม B   
ในกรณีท่ีใชวิธีปรับวาลว หากหร่ีวาลวลงเพื่อใหเฮดสูญเสียเทากับ R2 แลวจุดสมดุลจะเล่ือนไปท่ี C และจะสามารถ
รักษาความดันท่ีปลายทางใหคงท่ีได หากแตกําลังขับเพลานั้น จะแปรผันตามผลคูณระหวางอัตราไหลกับเฮดรวม 
ซึ่งแมอัตราไหลจะเทากัน  จุด B ซึ่งมีเฮดรวมตํ่าจะไดเปรียบกวามากในแงการอนุรักษพลังงาน  

ในการควบคุมความดันดวยการควบคุมความเร็ว จะแบงเปนกรณีท่ีรักษาความดันท่ีปลายทางใหคงท่ีกับกรณี
ท่ีรักษาความดันขาออกของปมใหคงท่ี ซึ่งความสัมพันธระหวางอัตราไหลกับเฮดรวมของปมจะเปนดังรูปท่ี 1.46 
และการควบคุมความดันปลายทางใหคงท่ีจะเปนการอนุรักษพลังงานมากยิ่งข้ึน อนึ่ง ในการดําเนินการควบคุมความ
ดันปลายทางใหคงท่ีนั้น จําเปนท่ีจะเขาใจถึงความสูญเสียของวาลวตางๆและการเดินทออยางถูกตอง ซึ่งสามารถใช
วิธีบันทึกเสนโคงความสูญเสียจากภาระไวท่ีไมโครคอมพิวเตอรได 

สําหรับขอควรระวังในกรณีท่ีจะทําการควบคุมความเร็วนั้น ปมสวนใหญจะมีเฮดจริง ซึ่งจะมีขีดจํากัด
ตํ่าสุดดวยความเร็วรอบ  สําหรับรอบหมุนท่ีตํ่ากวาความเร็วรอบนี้ ในกรณีท่ีไมมี Non return valve จะทําใหเกิดการ
ไหลยอนกลับ และถึงแมวาจะมี Non return valve ก็ตาม ก็จะกลายเปนการใชกําลังการขับเคลื่อนโดยสูญเปลา 

อินเวอรเตอรสําหรับปมสวนใหญจะไดรับมาจากผูผลิต แตโดยท่ัวไปแลวจะทําการควบคุม V/f ของ
มอเตอรเหนี่ยวนําแบบกรงกระรอก สําหรับปมเน่ืองจากแรงบิดท่ีตองใชท่ีความเร็วตํ่า มีคาตํ่า จะสามารถเลือกแบบ
ของ V/f  ในชวงยกกําลัง 1 ถึง 2 ใหตรงกับคุณลักษณะของปม และอินเวอรเตอรโดยท่ัวไปจะมีฟงกชันการเดิน
เครื่องแบบอนุรักษพลังงานโดยมีการปรับแรงดันอยางเหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อใหทํางานแบบจํากัดความถี่การ
เดินเครื่องตํ่าสุด และลดความสูญเสียของมอเตอรใหนอยท่ีสุด 

 

          
รูปที่ 1.45  การควบคุมความดันที่ปลายทางของปม          รูปที่ 1.46 การควบคุมความดันปลายทางคงที่และ 

      การควบคุมความดันขาออกคงที่ 
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เฮดจริง 

เสนกราฟเฮดของปม (ความเร็วพิกัด) 

ควบคุมความดันขาออกคงท่ี 

เสนกราฟความตานทานของ

จุดพิกัด 

อัตราไหล อัตราไหล 

ควบคุมวาลว 

ควบคุมความดัน 
คงท่ีท่ีปลายทาง 
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 1.2.5  ประสิทธิภาพของปมน้ํา 
กําลังขับปม P นั้น หากกําหนดให Q คือ อัตราการไหล [m3/min]    H คือ เฮดรวม [m]  ρ คือ ความหนาแนน

ของของไหล [kg/m3] (สําหรบัน้ํา จะเปน 1) จะไดวา 
 ]kW[

12.6
QHQH

60
8.9

60
QgHP =ρ=

ρ
=  (1.16) 

เวลาท่ีจะกําหนดกําลังขาออกของมอเตอรนั้น หากใหมี Tolerance α ท่ีเฮดสักเล็กนอย และใหประสิทธิภาพของปม
เปน η [%] จะได 

 ]kW[)1(
100

12.6
QH

Pm α
η

+⋅=  (1.17) 

ซึ่งไดแสดงประสิทธิของปมไวในรูปท่ี 1.47  และไดแสดง tolerance α ไวในตารางท่ี 1.3 
 

 
         รูปที่ 1.47 ประสิทธิภาพของปมมาตรฐานทั่วไป 

 
 1.2.6   แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบปม 

จากการตรวจสอบระบบสูบน้ําและวิเคราะหจุดท่ีมีปญหาประกอบจนแนวทางการแกท่ีเกิดข้ึนสามารถนํามาจัด
กลุมไดดังน้ี 

-  การบํารุงรักษา 
-  การดัดแปลงแกไขอุปกรณหรือการเดินเครื่อง 
-  การจัดการตรวจสอบ 
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รูปที่  1.48 การซอมบํารุงที่มีผลตอคุณลักษณะสมบัติของปมน้ํา 
 
  1.2.6.1 การบํารุงรักษา  

การท่ีจะทําใหปมท่ีสึกหรอกลับมาสมบูรณและมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับตอนเริ่มตน  อยางนอยท่ีสุดตอง
ซอมใหญ อาจจะรวมถึงการเปลี่ยนช้ินสวนหมุน (ใบพัดและแหวน) แบริ่งและประเก็น อยางไรก็ตามภายหลังการ
ซอมใหญระยะชองวางตางๆ ภายในโครงสรางของปมจะไมเหมือนชวงติดต้ังใหม ดังน้ันประสิทธิภาพปมจะลดลง
จากชวงท่ีติดต้ังใหม ประโยชนท่ีไดจากการซอมใหญ ควรพิจารณาเปนกรณีๆ ไป คาใชจายของปมนํ้าสวนใหญแลว
เปนคาใชจายในการเดินเครื่องโดยรวมตลอดการใชงาน ดังน้ันการท่ีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพียงเล็กนอยก็ถือวา คุมคา
ในการปรับปรุง และมีขอสังเกตวา ปมนํ้าท่ีสึกหรอ อัตราการไหลจะลดลง ถาทําการซอมบํารุงใหญควรปรับอัตรา
การไหลใหตํ่าลงมาจากจุดทํางานเดิม เพ่ือใหไดผลประหยัดมากท่ีสุด ดังแสดงในรูปท่ี 1.48 
 การบํารุงรักษาที่ชวยสงเสริมการประหยัด 

-  การทําความสะอาดตัวกรองท่ีบริเวณทอทางเขาของปมอยางสมํ่าเสมอ 
-  การตรวจสอบวาลวกันการไหลยอนกลับ (Check valve) อยางสมํ่าเสมอ 
-  การซอมแซมรอยรั่วตางๆ 
1.2.6.2 การปรับปรุงอุปกรณ 
(1)  การเคลือบผิวภายใน 
ไดมีการพัฒนากลุมของวัสดุท่ีใชสําหรับเคลือบผิวเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพ้ืนผิวของวัสดุดั้งเดิมเพ่ือลด

การกัดกรอน/การกัดเซาะ 
วัสดุเคลือบผิวประเภทนี้เหมาะสําหรับปมนํ้าท่ีเสียหายรุนแรงอันเนื่องมาจากการใชงานกับของเหลวท่ีมี

ฤทธิ์กัดกรอน วัสดุเคลือบผิวจะชวยเคลือบปองกันไมใหพื้นผิวถูกกัดกรอนและไมทําใหระยะชองวางตางๆ ภายใน
ปมนํ้าเปลี่ยนแปลง 
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รูปที่ 1.49  การเคลือบผิวที่มีผลตอคุณลักษณะสมบัติของปมน้ํา 
 
  การเคลือบผิวเพ่ือลดการเสียดทาน 

การเคลือบผิวเพ่ือลดการเสียดทานแมวาจะมีประสิทธิภาพในการลดการกัดกรอนไมเทาสารเคลือบผิวเพื่อ
ลดการกัดกรอนและการกัดเซาะ แตก็ยังเปนวิธีท่ีสามารถนํามาใชเพื่อปองกันการกัดกรอนไดดี จุดประสงคหลักของ
วิธีนี้ก็เพื่อปรับพ้ืนผิวใหมีความเรียบมากท่ีสุด (เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นผิววัสดุเดิม) และเกิดการเสียดทานนอยท่ีสุด
ขณะท่ีอัตราความเร็วของนํ้าสูง    ซึ่งวิธีนี้จะทําใหปมนํ้ามีความดันและอัตราการไหลสูงข้ึน ดังน้ันการเคลือบผิวดวย
วิธีนี้จะทําใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 การเคลือบผิวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพปมนํ้ามักจะเคลือบเฉพาะโครงปมนํ้าและดานนอกของใบพัดเพ่ือลด
ความสูญเสียจากการเสียดทานหลัก ซึ่งก็คือ ความสูญเสียท่ีผิวของโครงปมนํ้าและความสูญเสียจากการเสียดทานท่ี
ใบหมุน    

สรุปประโยชนท่ีไดรับเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพจากการเคลือบผิว ไดแก 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของปมนํ้าทําใหตนทุนของการเดินเครื่องลดลง 
-  มีความคงทนตอการกัดกรอนบนช้ินสวนท่ีไดเคลือบพื้นผิวไว 
-  ยืดอายุการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงและทําใหอายุการใชงานยาวข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปมนํ้าท่ีไมได

เคลือบพื้นผิว 
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รูปที่ 1.50  ผลการลดขนาดของใบพัดตอคุณลักษณะสมบัติปมน้ํา 

 
 

รูปที่ 1.51  ผลจากการใชปมน้ําที่มีขนาดเล็กลง 
(2) การเปลี่ยนขนาดของใบพัด 
 ปมนํ้าท่ีใชกันอยูท่ัวไปในอุตสาหกรรมใชกับใบพัดไดหลายขนาด โดยใบพัดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด จะทําให

การใชงานมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ดังแสดงในรูปท่ี 1.52 
การเปลี่ยนขนาดของใบพัดจะชวยประหยัดพลังงานจากการสูบน้ําได เชน ถาปมนํ้าหรี่วาลวควบคุมการ

ไหลอยูเสมอ จะทําใหไมสามารถทํางานไดท่ีประสิทธิภาพสูงสุด จึงอาจนําใบพัดขนาดเล็กมาใชเพื่อทําใหมีอัตรา
การไหลเทาเดิมในระดับของความดันตํ่า ทําใหมีการใชพลังงานลดลง 
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(3) การใชปมน้ําที่มีขนาดเล็กลง 
       การใชปมนํ้าท่ีมีขนาดเล็กลงจะคุมคา ถา 

-   ปมมีขนาดใหญเกินกวาภาระสูงสุดของปมนํ้ามาก 
 -  ปมนํ้ามีประสิทธิภาพนอยกวา 80%  
ณ ระดับของภาระโหลดสูงสุด 

-  มีการใชพลังงานสูง นั่นคือ เมื่อปมนํ้าขนาดใหญเดินเครื่องเปนระยะเวลานาน เชน ถาปมนํ้าท่ีติดต้ังวาลว
ควบคุมการไหลเพ่ือควบคุมอัตราการไหลใหไดตามความตองการ อาจใชปมนํ้าท่ีมีขนาดเล็กลงกวาท่ีออกแบบ
เพื่อใหสงจายนํ้าดวยอัตราการไหลเทาเดิมแตดวยประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน ดังแสดงในรูปท่ี 1.53 

 
 

รูปที่ 1.52 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของมอเตอรมาตรฐานและมอเตอรประสิทธิภาพสูง ขนาด 7.5 kW 
 

(4)  มอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
ปกติการขับเคลื่อนของมอเตอรไฟฟาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาปมนํ้าท่ีมอเตอรนั้นขับโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การใชมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง (Higher Efficiency Motor : HEMS) ซึ่ง HEMS จะมีประสิทธิภาพสูงกวา
มอเตอรไฟฟามาตรฐานท่ัวๆ ไปประมาณ 3 เปอรเซ็นต นอกจากน้ีมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงยังปรับปรุงคาตัว
ประกอบกําลัง (PF) ใหสูงข้ึน 
  1.2.6.3 การจัดการตรวจสอบ 

-  การตรวจวัดประสิทธิภาพของปมนํ้าเปนเรื่องท่ีมีความยุงยากและขอจํากัดมากมาย  ทําใหโอกาสในการ
ประเมินประสิทธิภาพของปมนํ้ามีไมมากนัก  จึงมีการพัฒนาเทคนิคทางเทอรโมไดนามิคสมาคํานวณหาคา
ประสิทธิภาพไดโดยตรงเพียงวัดอุณหภูมิและความดันตกครอมปมนํ้า ผลท่ีไดสามารถนําไปเปรียบเทียบกับ
คุณลักษณะสมบัติปมนํ้าตามท่ีผูผลิตใหรายละเอียดไว 

-  การติดตามตรวจวัดการทํางานของปมนํ้า  จะเปนประโยชนอยางมากถาติดต้ังมาตรวัดความดันท่ีทอดูด
และทอสงของปมนํ้าทุกเครื่องและติดต้ังแอมปมิเตอรสําหรับมอเตอรไฟฟาเพ่ือใหแนใจวาทอดูดไมอุดตัน 
ความสามารถในการทํางานของปมนํ้าเม่ือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะสมบัติของปมนํ้า  การคํานวณคาใชจายในการ
เดินปมนํ้า 
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-  การติดตามตรวจวัดการทํางานของระบบ สําหรับปมนํ้าขนาดใหญจะมีความคุมคาท่ีจะใชระบบติดตาม
บันทึกคาการใชงานดวยคอมพิวเตอร  ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมการเดินปมนํ้าไดอีกดวย  ทําใหเห็นศักยภาพ
ในการ ปรับการเดินปมนํ้าใหสอดคลองกับความตองการการใชน้ํา การสูบนํ้าเกินความตองการ  การรั่วของนํ้า 
 
1.3  ประเภทและหลักการทํางานของพัดลม  
 1.3.1 ประเภทของพัดลม 

 มาตรฐาน JIS กําหนดไววา พัดลมท่ีมีแรงดันลมตํ่ากวา 1,000  (mm-น้ํา) เรียกวา แฟน (Fan) สวนพัดลมท่ีมี
แรงดันลมต้ังแต 1,000 (mm-น้ํา) ข้ึนไป แตไมถึง 10 (M-น้ํา) (0.1 MPa) เรียกวา โบลวเออร (Blower) ท้ังสองชนิด
เรียกรวมๆ กันวา พัดลม  

 พัดลมมีหลายชนิด ตามขนาดอัตราไหลและความดันของของไหลท่ีลําเลียง และตามวัตถุประสงคการใช
งาน ดังตารางท่ี 1.4 แบงเปนประเภทใหญๆ ไดเปนแบบ Centrifugal ซึ่งทํางานดวยการให แรงหนีศูนยกลางใหเกิด
กระแสในทิศทางต้ังฉากกับแกน แบบ Axial flow ซึ่งสรางกระแสของไหล (อากาศ) ในทิศทางเดียวกับเพลา แบบ 
Cross flow ซึ่งมีคุณสมบัติอยูระหวางท้ังสองแบบขางตน และแบบอื่นๆ  อยางไรก็ตาม เพื่อสามารถติดต้ังและ
เช่ือมตอกับทอตางๆ ไดสะดวก พัดลมแบบ Centrifugal บางครั้ง  ดูภายนอกแลวจะมีลักษณะเหมือนกับแบบ Axial 
flow โดยท่ัวไปพัดลมแบบ Axial flow จะเหมาะกับ ความดันตํ่า-อัตราไหลสูง สวนแบบ Centrifugal จะเหมาะกับ
ความดันสูง 

 

ตารางที่ 1.4  พัดลมประเภทตางๆ 

 แบบ ประเภท รูปรางใบพัดและตัวถัง 
ขอบเขตความจุ (Capacity) 
(บน) อัตราไหล [m3/min] 

(ลาง) ความดันสถิต [mmHq] 
การใชงาน 

พัด
ลม

 C
en

tri
fug

al 

พัดลม Multiblade 
(Sirocco) 

 0.5 - 20,000 
0.5 - 7.5 [kPa] 

การปรับอากาศ-ระบายอากาศ 
งานอุตสาหกรรม 

พัดลม Backward 
curved wheel 
(Turbo) 

 fan ~ 40,000 
~ 15 [kPa] 

 
ทอลมความเร็วสูง 
งานอุตสาหกรรม 

blower ~ 5,000 
~ 0.1 [kPa] 

พัดลม Airfoil  ~ 40,000 
~ 10 [kPa] 

ทอลมความเร็วสูง การปรับอากาศ
ขนาดกลาง-ใหญ งานอุตสาหกรรม 

พัด
ลม

 A
xia

l f
low

 พัดลม Propeller  ~ 500 
~ 0.1 [kPa] 

พัดลมระบายอากาศ Unit heater, Unit 
cooler หอทําน้ําเย็น งานอุตสาหกรรม 

พัดลม Tube  ~ 40,000 
~ 10 [kPa] 

ระบายอากาศเฉพาะที่ หอทําน้ําเย็น
ขนาดใหญ งานอุตสาหกรรม 

พัดลมมี Vane  ~ 60,000 
~ 0.1 [kPa] 

การปรับอากาศ-ระบายอากาศ 
งานอุตสาหกรรม 

  พัดลม Cross flow  ~ 500 
~ 1 [kPa] 

Fan coil unit 
งานอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม พัดลมแบบ Axial flow ท่ีสามารถรองรับความดันไดพอสมควร และแบบ Centrifugal ท่ี
รองรับอัตราไหลไดพอสมควรก็พอมีอยู พัดลมแบบ Multiblade บางครั้งก็เรียกวา  พัดลมแบบ Sirocco นิยมใชกัน
มากท่ีสุดกับการปรับอากาศและระบายอากาศ 
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 การจําแนกพัดลมสามารถแบงไดเปนประเภทใหญๆ ตามลักษณะการเคลื่อนท่ีของอากาศได 2 ลักษณะ
ดังน้ี 

(1) พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง (Centrifugal flow or radial fans) 
(2) พัดลมแบบอากาศตามแนวแกน (Axial flow fans) 

 (1)  พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง (Centrifugal flow or Radial fans) 
 พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหรือพัดลมซึ่งมีการไหลของอากาศในแนวรัศมี  จะประกอบดวย ใบพัดหมุนอยู

ภายในตัวเรือนของพัดลม (Fan house) ชุดใบพัดจะประกอบดวยแผนใบเล็กๆประกอบเขาดวยกันเปนลักษณะกงลอ 
คาความดันของอากาศจะถูกทําใหมีคาสูงข้ึนภายในตัวเรือนของพัดลมซึ่งสามารถเพ่ิมคาใหสูงข้ึนไดดวยการเพิ่ม
ขนาดความยาวของใบพัด  ซึ่งจะทําใหแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางภายในระบบมากยิ่งข้ึนนั่นเอง  อากาศจะไหลผานเขา
ไปในทอทางเขาโดยมีทิศทางขนานกับแกนของใบพัด และไหลออกในทิศทางต้ังฉากกับแกนของใบพัดในทอ
ทางออก  พัดลมประเภทนี้จําแนกตามลักษณะรูปรางของใบพัดเปน 3 แบบ คือ 
 (1.1) แบบใบพัดตรง (Straight blade หรือ Radial fans)  
 พัดลมชนิดน้ีมีจํานวนใบนอยท่ีสุดประมาณ 6 ถึง 20 ใบ และใบพัดจะอยูในระนาบรัศมี จากเพลา  ใบพัด
หมุนดวยความเร็วรอบอยางตํ่าประมาณ 500-3000 รอบ/นาที  ดังน้ันจึงเหมาะกับงานท่ีตองการปริมาตรของอากาศท่ี
ถูกขับเคลื่อนจํานวนนอยๆ ท่ีมีคาความกดดันของอากาศสูงๆ  
 (1.2) แบบใบพัดโคงไปขางหนา (Forward curved blade fans) 
 พัดลมชนิดน้ีจะมีใบพัดโคงไปขางหนา ในทิศทางเดียวกับการหมุนของชุดใบพัด จะมีจํานวนแผนใบพัด
ประมาณ 20 – 60 ใบ ชุดใบพัดจะมีลักษณะคลายกับกรงกระรอก (Squirrel cage)  เพลาใบพัดจะมีขนาดเล็กหมุน
ดวยความเร็วรอบท่ีสูงกวาพัดลมชนิดใบพัดตรง  การทํางานของพัดลมชนิดน้ีมีเสียงเบาท่ีสุด  มีขอเสียคือจะมี
ลักษณะท่ีมอเตอรจะทํางานเกินกําลังและมีชวงการทํางานของพัดลมที่ไมเสถียร  ดังน้ันจึงไมควรใชกับงานหรือ
ระบบท่ีมีอัตราการไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พัดลมชนิดน้ีจะใหคาความดันลมและอัตราการไหลของ
อากาศสูงท่ีสุด 
 (1.3) แบบใบพัดโคงไปขางหลัง (Backward curved blade fans) 
 พัดลมชนิดน้ีจะมีใบพัดเอียงไปขางหลัง ในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการหมุนของใบพัด  จะมีจํานวน
ใบพัดประมาณ 10 –50 ใบ และเปนพัดลมที่มีความเร็วรอบสูง ไมกอใหเกิดเสียงดังเกินควร ไมมีลักษณะท่ีมอเตอร
จะทํางานเกินกําลัง และไมมีชวงการทํางานท่ีไมมีเสถียร เหมาะท่ีจะใชงานระบายอากาศและอากาศท่ีใชตองสะอาด
ดวย เนื่องจากสามารถท่ีจะควบคุมความกดดันและปริมาณลมไดงาย พัดลมชนิดน้ีจะมีราคาสูงกวาชนิดอื่นๆ เมื่อ
เทียบกับขนาดท่ีเทากัน 
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รูปที่ 1.53  การไหลของอากาศผานตัวพัดลมแบบหมุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

รูปที่ 1.54  พัดลมแบบหมุนเหว่ียงชนิดใบพัดโคงไปขางหนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.55  พัดลมแบบหมุนเหว่ียงชนิดใบพัดโคงไปขางหลัง 
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 (2) พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial flow fans) 
พัดลมแบบนี้อากาศจะไหลขนานกับแกนของใบพัด  และต้ังฉากกับระนาบการหมุนของใบพัด  ชุดใบพัด

จะถูกติดต้ังบนแกนเพลาขับของมอเตอรตนกําลัง  ซึ่งอยูภายในตัวพัดลม ทําใหมอเตอรสามารถระบายความรอน
ออกไปกับอากาศท่ีถูกขับเคลื่อน  พัดลมชนิดน้ีมีราคาถูก การทํางานของพัดลมมีเสียงดังและมีชวงการทํางานของ
พัดลมท่ีไมเสถียร จึงเหมาะกับงานระบายอากาศ มีขนาดเล็ก เคลื่อนยายงาย  สามารถแบงได 2 ลักษณะคือ  

(1) ลักษณะท่ีพัดลมเปนเกลียว (Tube axial fans) 
(2) ลักษณะท่ีพัดลมเปนเสนตรง (Vane axial fans) 
(2.1)  ลักษณะที่พัดลมเปนเกลียว (Tube axial fans) 
พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิดน้ี จะมีโครงสรางประกอบดวยชุดใบพัดซ่ึงหมุนอยูภายในทอรูป

ทรงกระบอก  ลมท่ีถูกขับเคลื่อนใหผานชุดใบพัดจะหมุนเปนเกลียว มีลักษณะการไหลแบบปนปวน  พัดลมชนิดน้ี
ใหคาความกดดันของลมปานกลาง 

(2.2) ลักษณะที่พัดลมเปนเสนตรง (Vane axial fans) 
พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิดน้ี จะมีแผนครีบเพื่อใชในการบังคับการไหลของอากาศ ท่ีถูก

ขับเคล่ือน  ติดต้ังอยูภายในตัวเรือนของพัดลม บริเวณทอทางออกบริเวณดานหลังชุดใบพัดเพ่ือชวยในการไหลของ
อากาศท่ีถูกขับเคลื่อน มีการไหลเปนเสนตรงมากท่ีสุด ซึ่งจะชวยลดลักษณะการไหลของอากาศปนปวนลดลง และ
ลดพลังงานสูญเสียเนื่องจากการไหลของอากาศปนปวนภายในระบบใหนอยลง ทําใหประสิทธิภาพการใชงานและ
ราคาสูงกวาพัดลมชนิด Tube axial fans 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.56  พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิด Tube axial fans 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.57  พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิด Vane axial fans 
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  1.3.2  คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของพัดลม 
ขณะท่ีพัดลมทํางาน จะทําใหอากาศเกิดการเคลื่อนท่ีไดดวยคาความกดดันท่ีเกิดข้ึน  เมื่ออากาศเคลื่อนท่ีออกไป

ไดดวยระยะทางท่ีเพิ่มมากข้ึน จะทําใหความกดดันลดลง  ถานําคาความกดดันในชวงตางๆ มาเขียนกราฟเทียบกับ
อัตราการไหลของอากาศที่ไดในชวงความกดดันนั้นๆ  ถาคาความกดดันดังกลาวเปนคาความกดดันรวมของระบบ  
เมื่อนําคาความกดดันรวมท่ีลดลงของระบบมาหักออกจากคาความกดดัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.58  การหาจุดทํางานของพัดลมที่เหมาะสมจากกราฟคุณลักษณะของระบบพัดลมแบบหมุน 
                               เหวี่ยง ชนิดใบพัดโคงไปขางหลัง ขนาด 27 นิ้ว ที่ 1,080 รอบตอนาที 

 
ความเร็ว จะไดกราฟอีกเสนซึง่แสดงถึงความดันสถิตของระบบ เราสามารถนํากราฟดังกลาวไปใชในการ

เลือกจุดทํางานท่ีเหมาะสมท่ีของพัดลมชนิดน้ันได 
เนื่องจากปริมาณอากาศท่ีไดจากพัดลมตามท่ีกําหนดจากผูผลิต ปกติแลวจะทําการทดสอบ ณ สภาวะ

แวดลอมมาตรฐาน เชน ท่ีอุณหภูมิ 15 °C  มีความกดดันบรรยากาศแวดลอมเทากับ 1 บาร  และความสูงเทียบเทากับ
ระดับน้ําทะเล ปานกลาง เปนตน ซึ่งสภาวะดังกลาวอาจแตกตางจากสภาวะจริงท่ีติดต้ัง  ใชงานจึงทําใหสภาวะการ
ใชงานไมเปนไปตามขอกําหนด 

 เนื่องจากสมรรถนะของพัดลมจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมตางๆ อาทิ อุณหภูมิ 
ความเร็วรอบ และความหนาแนนของอากาศ ดังน้ัน The Air Moving and Condition Association (AMCA) จึงได
พัฒนามาตรฐานการทดสอบพัดลมข้ึนและไดทําการทดสอบเพ่ือหากราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดตางๆ ดังน้ี  
  จากรูปท่ี 1.58  แสดงใหเห็นวา เมื่อเปอรเซ็นตของปริมาตรท่ีเปดกวางมีคาสูงข้ึนจะทําใหคากําลังท่ีปอนให
เพลาของพัดลมมีคาสูงข้ึนตามไปดวย  ซึ่งมีผลทําใหมอเตอรของพัดลมทํางานเกินกําลัง  ในขณะท่ีความตานทาน
ของระบบมีคาลดลง ดังน้ัน จึงไมควรใชพัดลมชนิดน้ีกับระบบท่ีมีอัตราการไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ชวงท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานของพัดลมชนิดน้ี คือ ชวงเปอรเซ็นตของปริมาตรท่ีเปดกวางประมาณ 30 – 50 % 
ซึ่งจะทําใหการทํางานของพัดลมมีคาประสิทธิภาพสูงสุด   เสนกราฟคาความดันสถิต จะมีชวงการทํางานของพัดลม
ท่ีไมมีความเสถียรภาพคือชวงเปอรเซ็นตของปริมาตรท่ีเปดกวางในชวงไมเกิน 40%  ดังน้ันจึงไมควรใชปริมาตรท่ี
เปดกวางใหอากาศเขาสูตัวเรือนของพัดลมในชวงน้ี 
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  1.3.2.1  พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโคงไปขางหนา (Forward curved blade fans) 
   

 
 
 
 
 
 
 

                        
รูปที่ 1.59  สมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหว่ียงชนิดใบพัดโคงไปขางหนา 

 
 1.3.2.2 พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโคงไปขางหลัง(Backward curved blade fans) 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.60  กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโคงไปขางหลัง 

 

จากรูปท่ี 1.60 จะเห็นไดวาชวงท่ีเหมาะสม สําหรับการทํางานของพัดลมชนิดน้ี คือ ชวงเปอรเซนตของ
ปริมาตรท่ีเปดกวางใหอากาศเขาสูตัวเรือนของพัดลม  มีคาประมาณ 50 – 65 % ซึ่งจะทําใหการทํางานของพัดลม
ชนิดน้ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  คาประสิทธิภาพของพัดลมจะมีคาสูงสุดเม่ือใชกําลังในการขับเพลาของพัดลมสูงดวย
เชนกัน  พัดลมชนิดน้ีจะไมมีลักษณะท่ีมอเตอรจะทํางานเกินกําลังและไมมีชวงการทํางานของพัดลมท่ีไมมี
เสถียรภาพ 
 

 1.3.2.3  พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดตรง (Straight curved blade fans) 
กราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดน้ี จะเหมือนกับกราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดใบพัดโคงไปขางหนา  

กลาวคือเสนกราฟกําลังของพัดลมจะมีคาสูงข้ึนเรื่อยๆ  แมวาคาความกดดันของระบบจะลดลงก็ตาม  แตความเร็ว
ของอากาศท่ีไหลผานตัวเรือนพัดลมชนิดน้ีจะมีคาตํ่ากวาพัดลมชนิดใบพัดโคงไปขางหนา 
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 1.3.2.4 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial flow fans) 
  จากรูปท่ี  1.61  จะเห็นวาเสนกราฟของเฮดสถิตและเฮดรวมของระบบจะลดลงและเพ่ิมข้ึน ในชวง
เปอรเซ็นตของปริมาตรเปดใหอากาศเขาสูตัวเรือนพัดลมมีคาอยูประมาณ 30 – 50 % ถาพัดลมชนิดน้ีทํางานอยู
ในชวงดังกลาวจะกอใหเกิดความไมเสถียรภาพข้ึนภายในระบบ  และชวงท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานของพัดลมก็
คือ ชวงเปอรเซนตของปริมาตรท่ีเปดกวางประมาณ 55 – 75 % ซึ่งจะทําใหการทํางานของพัดลมมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  สามารถขับเคลื่อนอากาศไดปริมาณท่ีมาก และใชกําลังในการขับเลื่อนไมมากจนเกินไป  เสนกราฟการ
ทํางานของพัดลมจะคอนขางแบนราบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในชวงการทํางานท่ีมีคาเปอรเซนตของปริมาตรเปด
กวางประมาณ 40 % นั่นคือกําลังท่ีใชในการขับเคลื่อนพัดลมภายในชวงดังกลาวจะมีคาคอนขางคงท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.61  กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน 
 

 1.3.3  การเปรียบเทียบประเภทและคุณสมบัติของพัดลมกับเคร่ืองอัดอากาศ 
พัดลมและเครื่องอัดอากาศ ถูกจําแนกดังในตารางท่ี 1.5 โดยใชความดันขาออกเปนเกณฑ หากจําแนกจาก

หลักการทํางานแลว จะแบงใหญๆ ไดเปน แบบเทอรโบและแบบปริมาตร ยิ่งไปกวาน้ัน แบบเทอรโบจะมีระบบ 
Axial flow และระบบ Centrifugal สวนแบบปริมาตรจะมีระบบลูกสูบและระบบหมุน ซึ่งจะมีชวงของปริมาณลม 
และความดันท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับรูปแบบ  การเลือกใชจะเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม  ท่ีสุดตามปริมาณลมและความ
ดันท่ีตองการใชงาน 

(1)  ระบบ Axial flow  มีโครงสรางท่ีหมุนใบพัดดวยความเร็วสูง แลวใหอากาศไหลไปในทิศทางเพลาดวย
แรงยกของใบพัดพัดลม Axial flow นั้น จะหมุนใบพัดดวยความเร็วสูง จึงทําใหท้ังพัดลมและมอเตอรมีขนาดเล็ก 
และมีขอดีอยูตรงท่ีสามารถติดต้ังในบางสวนของทอได ซึ่งถูกนํามาใชในการถายเท การปอนลม การปลอยลมออก 
การถายเทอากาศภายในอุโมงค ตางๆ เปนตน  สําหรับเครื่องอัดอากาศแบบ Axial flow นั้น ถูกนํามาใชในการปอน
ลมเขาสูเตา Blast furnace สําหรับถลุงเหล็ก อุปกรณอัดอากาศสําหรับ แยกอากาศ เปนตน 

(2) ระบบ Centrifugal   มีโครงสรางท่ีทําใหอากาศไหลไปในทิศทางรัศมีดวยแรงเหวี่ยงของใบพัด ซึ่งจะ
เรียกพัดลมแบบหลายใบพัดวา Sirocco fan ถึงแมจะมีประสิทธิภาพตํ่า แตเนื่องจากมีโครงสรางไมซับซอน จึงมี
ราคาถูก และถูกนํามาใชเปนพัดลมสําหรับอุปกรณระบายอากาศ หรือเครื่องปรับอากาศ  สําหรับเครื่องอัดอากาศ
เทอรโบนั้น ถูกนํามาใชเปนเครื่องอัดกาซของโรงงานตางๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน 

(3) เครื่องอัดอากาศระบบลูกสูบ  เนื่องจากมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และมีกําลังอัดสูง จึงถูกนํามาใชเปน
เครื่องอัดอากาศอยางแพรหลาย 
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(4) เครื่องอัดอากาศระบบหมุน  แบงเปนพัดลม Roots blower เครื่องอัดอากาศแบบทํางานโดยใบพัด และ
พัดลม Screw compressor  ระบบหมุนนี้จะตางกับระบบลูกสูบ ซึ่งจะมีขอดีอยูท่ีสามารถทําใหอุปกรณมีขนาดเล็ก
และน้ําหนักเบาโดยเพ่ิมจํานวนรอบใหสูงข้ึนได 

รูปท่ี 1.62 แสดงความดันรวม กําลังขับเพลา และประสิทธิภาพของโบลวเออรซึ่งนํามา Normalize ดวยคา 
ณ จุดพิกัดเทียบกับอัตราไหลเมื่อเดินเครื่องเทอรโบโบลวเออรดวยจํานวนรอบที่พิกัด ซึ่งจะคลายกับ Centrifugal 
pump 

ตารางที่ 1.5  พัดลม เคร่ืองอัดอากาศ 
การจําแนก ความดันขาออก ประเภท 
Fan ไมถึง 9.8 kPa แบบเทอรโบ (Axial flow, Sirocco, Radial flow, Turbo) 

โบลเวอร ไมถึง 9.8-98 
kPa  

แบบเทอรโบ (Axial flow, Radial flow, Turbo) 
แบบปริมาตร (Roots blower) 

เคร่ืองอัดอากาศ สูงกวา 98 kPa 
แบบเทอรโบ (Axial flow, Radial flow, Turbo) 
แบบปริมาตร  ระบบหมุน (เคร่ืองอดัอากาศแบบทํางานโดยใบพัด Screw compressor)    
                        ระบบลูกสูบ (เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ) 

 

 
รูปที่ 1.62   คุณลักษณะของเทอรโบโบลเวอร 

 
  1.3.4 ความส้ินเปลืองพลังงานของพัดลม 
  พลังงานท่ีตองใชในการขับดันของไหลใหไหลไปในระบบทอลําเลียงของไหลคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
 พลังงาน =   แรง × ความเร็วของของไหล (ความเร็วของกระแส) 
  =   ความดัน × พื้นท่ีหนาตัดของเสนทางในทอ × ความเร็วของของไหล 
                 =   ความดัน × อัตราไหล 
 

ดังน้ัน จึงสามารถคํานวณหากําลังขับเพลา กําลังไฟฟาขาเขา และพลังงานไฟฟาท่ีใชไปของมอเตอรท่ีจะ
ปอนพลังงานท่ีตองใชในการขับพัดลมใหลําเลียงอากาศไดจากสูตรตอไปนี้ 
 กําลังขับเพลาของมอเตอร             =  ความดัน × อัตราไหล / ประสิทธิภาพของพัดลม   
 กําลังไฟฟาขาเขาของมอเตอร        =  กําลังขับเพลาของมอเตอร / ประสิทธิภาพของมอเตอร        
 พลังงานไฟฟาท่ีใชไปของมอเตอร =  กําลังไฟฟาขาเขาของมอเตอร × ระยะเวลาท่ีเดินเครื่อง 
หนวยท่ีใชในท่ีนี้   ความดัน [kPa] อัตราไหล [m3/s]  และกําลังขับเพลาของมอเตอร [kW] 
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ในทํานองเดียวกับกรณีของพัดลม กําลังขับเพลาของมอเตอรท่ีจะปอนพลังงานท่ีตองใชในการขับปมให
ลําเลียงของเหลวได สามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้  
กําลังขับเพลาของมอเตอร =   ความดัน × อัตราไหล / ประสิทธิภาพของปม 
    =    9.8 × เฮดรวมของปม × อัตราไหลมวลขาออก / ประสิทธิภาพของปม   (1.18) 
หนวยท่ีใชในท่ีนี้     อัตราไหลมวลขาออก [m3/s]   กําลังขับเพลาของมอเตอร: [kW]     เฮดรวม: [m] 
 1.3.5 เสนกราฟคุณลักษณะของพัดลม  
  เสนกราฟคุณลักษณะของพัดลม หมายถึง เสนกราฟท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงความดันสถิต กําลังขับเพลา และ
ประสิทธิภาพของพัดลมเทียบกับอัตราไหลในขณะท่ีเดินเครื่องดังรูปท่ี 1.63 
 
 

 
 

รูปท่ี 1.63   กราฟคุณลักษณะของพัดลม 
 
  1.3.7 กฎการแปรผันและกฎความคลายของพัดลม  

 อัตราไหลของของไหลจะแปรผันตามความเร็วรอบของพัดลม   ความดันสูญเสียในทอลม ท่ีตออยูกับพัด
ลมจะแปรผันตามกําลังของของความเร็วของกระแส (ความเร็ว) นั่นคือ แปรผันตามอัตราไหลกําลังสองน่ันเอง 
ดังน้ัน หากความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง ความดันจะแปรผันตามกําลังสองของความเร็วรอบ และกําลังขับเพลาจะแปร
ผันตามกําลังสามของความเร็วรอบ  ความสัมพันธนี้เรียกวากฎการแปรผัน ซึ่งแสดงไดดวยสูตรตอไปนี้ 
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การไหลภายในพัดลมท้ังหมดจะมีลักษณะคลายกัน โดยความสัมพันธระหวางเสนผานศูนยกลาง D 
ความเร็วรอบ n กับอัตราไหล ความดันและกําลังขับเพลาจะคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ เรียกวากฎความคลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.3.8  การควบคุมพัดลม  

 ระบบปรับอัตราการไหลของพัดลมใหเหมาะสมกับภาระการใชงาน เรียกวา ระบบปริมาตรอากาศแปรผัน 
(VAV : Variable Air Volume)  
  วิธีการควบคุมอัตราการไหลแปรผัน 

1. การควบคุมแดมเปอรขาออก-วาลวขาเขา 
2. การควบคุมความเร็วรอบ 
3. การควบคุม Rotor blade 
4. การควบคุม Stationary  blade 
5. การควบคุมจํานวนเครื่อง (กรณีท่ีเดินเครื่องขนานหรืออนุกรม) 
6. การควบคุมบายพาส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.64 คุณลักษณะการควบคุมอัตราไหล 
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(1) การควบคุมแดมเปอรขาออก-วาลวขาออก 
(2) การควบคุมความเร็วรอบ 
(3) การควบคุม Rotor blade (Variable pitch, Axial flow) 
(4) การควบคุม Stationary blade (Inlet vane, Centrifugal) 
(5) การควบคุมจํานวนเคร่ืองรวมกับขอ (1) และ (4) 
(6) การควบคุมบายพาส 
(7) การควบคุม Guide vane (Axial flow) 
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1.3.9  ประสิทธิภาพของพัดลม 
กําลังขับเคลื่อนตามทฤษฎีของพัดลม สามารถหาไดดวยวิธีการคิดเชนเดียวกับปม เมื่อ Q คือปริมาณอากาศ 

[m3/min]  v คือความเร็วลม [m/s] ρ คือความหนาแนนของอากาศ [kg/m3]  H  คือความดันลม [Pa] η คือ
ประสิทธิภาพเชิงกล [%]   α คือ tolerance Pm กําลังขาออกมอเตอรตองมี จะหาคาไดจากสูตรตอไปนี้ 

 
 [kW])1(100

60000
QH10)1(100

120
QvP 3

2

m α+
η

⋅=×α+
η

⋅
ρ

= −  (1.19) 

 
 1.3.10  แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบพัดลม 
 จุดท่ีตองมีการตรวจสอบในการอนุรักษพลังงานในระบบพัดลม มีดังตอไปนี้ 

-   พัดลมจายลมออกไปในปริมาณท่ีมากกวาท่ีจําเปนตองใชหรือไม 
-   พัดลมเดินเครื่องอยางมีประสิทธิภาพสูงหรือไม 

 -   กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณลม พัดลมมีคุณลักษณะท่ีดีแมในชวงปริมาณลมนอยๆ หรือไม 
-   วิธีควบคุมปริมาณลมมีประสิทธิภาพสูงสอดคลองกับความตองการของโรงงานหรือไม 
-  ในเรื่องความตานทานของทอ ความเร็วลมสูงเกินไปหรือไม มีความตานทานท่ีไมจําเปน เชน มีทองอ

มากเกินไปหรือไม  
 

  ประเด็นที่สําคัญในการอนุรักษพลังงานของพัดลม 
1. การลดปริมาณลม – ความดันเหมาะสมกับท่ีภาระตองการ  
2. การควบคุมการเดินเครื่องใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณท่ีภาระตองการ 

  ปญหาเฉพาะตัวพัดลม ไดแก 
1. การเลือกใชพัดลมท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณลักษณะเหมาะกับการใชงานของภาระ 
2. ไมมีฝุนละอองสะสมท่ีตัวถังและใบพัดทําใหเสนทางของกระแสอากาศลดลง 
3. ลดการรั่วไหลจาก Labyrinth seal ของ Shaft seal และ Balance disk  

 

   1.3.10.1  การอนุรักษพลังงานพัดลมใหสอดคลองกับภาระ 
1. เม่ือปริมาณลมท่ีตองการลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงนอย 
หากวางแผนเผื่อไวมากไปและตองการลดปริมาณลมเน่ืองจากการลดกําลังการผลิต หากใชวิธีปรับดวยแดม

เปอรขาออกจะทําใหการเดินเครื่องมีกําลังขับสูญเสียสูง วิธีการแกไขในกรณีนี้ คือ ลดขนาดเสนผานศูนยกลางของ
ใบพัดเปลี่ยนไปใชใบพัดท่ีมีคาปาซิต้ีตํ่าลง ลดจํานวนข้ันของโบลวเวอรหลายช้ันปรับมุมใบพัดของพัดลมแบบ 
Axial flow 

2. เมื่อปริมาณลมท่ีตองการมีการเปลี่ยนแปลง 
-   หรี่แดมเปอรขาออก (กําลังขับจะเลื่อนไปตามเสนกราฟกําลังขับเพลาเทาน้ัน) 
-   การควบคุม Vane ขาเขา (ความส้ินเปลืองกําลังขับจะตํ่ากวาการควบคุมแดมเปอร) 
-   ควบคุมจํานวนเครื่อง (กรณีท่ีเดินเครื่องพัดลมขนานกันหลายตัว หากลดจํานวนเครื่องท่ีเดินให

สอดคลองกับปริมาณลม จะทําใหพัดลมแตละเครื่องมีประสิทธิภาพตํ่าลงไมมาก) 
-   ควบคุม Variable pitch ของ Moving blade ของพัดลม Axial flow (สามารถควบคุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงในการชวงปริมาณลมกวาง) 
-   ควบคุมความเร็วรอบ 
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 1.3.10.2 วิธีตรวจวิเคราะหเพ่ืออนุรักษพลังงาน 
(1)   ตรวจสอบเสนกราฟสมรรถนะ – กรณีท่ีเปนพัดลมรุนเกา ใหสํารวจวามีพัดลมท่ีมีสมรรถนะสูงกวา

หรือไม 
(2) กรณีท่ีพัดลมมีความสามารถสูงเกินไป มีการหรี่แดมเปอรหรือวาลวในทอหรือไม 
(3) กอนและหลังท่ีติดกับพัดลมมีทอโคงท่ีทําใหมีความดันสูญเสียเพิ่มข้ึนหรือไม 
(4) ความเร็วลมในทอมีคาสูงเกินไปทําใหความตานทานของทอมีคาสูงหรือไม 
(5) มีอากาศรั่วออกมาจากทอหรือ Flange หรือไม 
(6) ไสกรองอากาศอุดตัน มีฝุนละอองเกาะอยูในทอลม ในตัวถัง และในใบพัดหรือไม 
(7) มีความสูญเปลาหรือไม เชน จายลมในขณะท่ีไมจําเปน เดินเครื่องขณะท่ีปดปากทางออกอยู เปนตน 

 
  1.3.11   การประหยัดพลังงานจากการเดินเคร่ืองโดยการควบคุมความเร็วของเคร่ืองอัดอากาศและพัดลม 

สําหรับวิธีการท่ีจะไดมาซ่ึงปริมาณลมและกําลังอัดท่ีจําเปนตอระบบน้ัน เดิมที ไดนําเอาแดมเปอรดูดหรือเปา
มาใช แตในปจจุบันไดทําการควบคุมความเร็วแทนแดมเปอร ซึ่งถาควบคุมปริมาณลมและความดัน ก็จะทําให
สามารถอนุรักษพลังงานไดอยางมาก รูปท่ี 1.65 เปนรูปท่ีแสดงถึงหลักการเหลาน้ัน ในกรณีท่ีควบคุมแดมเปอร 
เนื่องจากจะเดินเครื่องดวยการเปลี่ยนเสนกราฟความตานทานการสงลม จุดการทํางานของพัดลม จะเล่ือนตาม
คุณลักษณะท่ีความเร็วพิกัด ในอีกดานหน่ึง ในกรณีท่ีใชวิธีเปลี่ยนแปลงความเร็ว เสนกราฟความตานทานการสงลม
จะไมเปลี่ยนแปลง เสนกราฟคุณลักษณะของพัดลมจะเลื่อนไป โดยความดัน ณ จุดทํางานจะลดตํ่าลงอยางมาก 
หลักการเหลาน้ี จะเหมือนกับกรณีของปม แตสําหรับปมน้ัน เนื่องจากเปนเฮดจริง จึงมีจุดความเร็วตํ่าสุด แตในพัด
ลมน้ัน จะไมมีจุดความเร็วตํ่าสุด ทําใหมีประสิทธิภาพในการอนุรักษพลังงานสูง 
 

                     
รูปที่ 1.65  เปรียบเทียบการควบคุมแดมเปอรกับการควบคุมความเร็ว 

 

จุดทํางานของการควบคุมแดมเปอร 
การควบคุมแดมเปอร 

จุดที่กําหนด การควบคุมความเร็ว

จุดทํางานของการควบคุมความเร็ว 

อัตราไหล 

คว
าม
ดัน
รว
ม 
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ตัวอยางที่ 1.2 คุณลักษณะของโบลวเวอรบางตัวกับเสนกราฟความตานทานของระบบทอสามารถหาไดจากสูตร
ประมาณดังตอไปนี้ 
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 2qr =  
โดย    h คือ ความดันท้ังหมด    n  คือ  จํานวนรอบ   q   คือ  อัตราไหล    

η* คือ ประสิทธิภาพ      r   คือ  ความตานทานของทอ  
อยางไรก็ดีทุกปริมาณเปนคาท่ี Normalize ดวยจุดพิกัดแลว 

 
 จงเปรียบเทียบกําลังขับเพลาในกรณีท่ีทําการควบคุมแดมเปอรกับในกรณีท่ีทําการควบคุมความเร็ว เพ่ือทํา
ใหอัตราไหลเปน 1/2 ของอัตราไหลท่ีกําหนด  
วิธีทํา ในกรณีของการควบคุมแดมเปอร กําหนดให q = 0.5, n = 1 

 75.0,2.1h * =η=  
ดังน้ัน เมื่อกําหนดใหกําลังขับเพลาท่ี Normalize แลวเทากับ p จะไดวา 
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ในกรณีของการควบคุมความเร็ว กําหนดให q = 0.5   r = 0.25 
และจากการท่ีส่ิงจะสรางความสมดุลกับความดันท้ังหมดของโบลวเวอร 

 25.05.06.0n25.0n1.1h 22 =×−+=  
ดังน้ัน n = 0.5 , ซ่ึงในตอนน้ี η* = 1.0 กําลังขับเพลาจึงเทากับ 
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จากท่ีกลาวมาท้ังหมด กําลังขับเพลาเม่ือควบคุมแดมเปอรจะเทากับ 80% ของพิกัด ในขณะท่ีการควบคุม
ความเร็วน้ัน จะสามารถลดกําลังขับเพลาลงไดมากกวา คือ 12.5% ของพิกัด 
 

สรุป 
เครื่องอัดอากาศ ปม และพัดลม มีหลายชนิด ดังน้ันการเลือกใหเหมาะสมกับการใชงานจึงมีความสําคัญ

และยังทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงานดวย  
เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ   การไหลของอากาศอัดจะมีลักษณะเปนแบบหวงๆ (Pulsation) ไมตอเน่ืองกัน  

ซ่ึงเปนผลเสียตอระบบทอสง เพราะอาจทําใหเกิดความดันยอนกลับ ณ จุดท่ีมีการหักเลี้ยวในระบบทอสงได ทําให
ทอสงไดรับความเสียหายในภายหลัง 

เคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ี   อากาศอัดท่ีไดจะมีอัตราการไหลอยางสมํ่าเสมอแตปริมาณอากาศอัดท่ีไดจะมี
คาความกดดันคอนขางตํ่ากวามาก 
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 เคร่ืองอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง  ลมดูดจะเขาสูแกนตรงกลางเพลาใบพัดและถูกเหวี่ยงตัวออกไปในแนว
รัศมีของใบพัดสูผนังเครื่องอัด  และถูกสงไปตามระบบทอ  อากาศอัดจะมีความกดดันสูงข้ึนแตความเร็วยังคงท่ี   
 ปมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง  นิยมใชอยางแพรหลายมีประสิทธิภาพในการสูบสูงถึง  90 % และยัง
สามารถออกแบบเพ่ือการทํางานท่ีระดับความดันสูงได 
 ปมแบบโรตาร่ี  ทํางานโดยอาศัยหลักการแทนท่ีของเหลว  ภายในหองของตัวปมดวยการเคลื่อนท่ีของ
ช้ินสวน ปมแบบน้ีจะมีอัตราการสูบตํ่ากวาปมประเภทอื่นๆ มีประสิทธิภาพประมาณ  80 – 85 % 

ปมแบบเลื่อนชักหรือแบบลูกสูบ  จะมีลักษณะการเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาโดยมีลูกสูบทําหนาท่ีในการอัด
ของไหลภายในกระบอกสูบใหมีความดันสูงข้ึน  ดวยการเคล่ือนท่ีกลับไปกลับมาเหมาะสําหรับสูบของไหลใน
ปริมาณท่ีไมมากนัก แตตองการเฮดในระบบท่ีสูงการไหลของของไหลมีลักษณะเปนหวงๆ (Pulsation) 

ปมแบบพิเศษ  เปนปมท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน ปมแบบ  Canned มีคุณสมบัติ คือ สามารถปองกันการรั่วไหล
ของของไหลไดอยางสมบูรณ  ปมแบบ Intermediate  temperature ใชในการขับดันของไหลซ่ึงมีอุณหภูมิสูง
ประมาณ 300  °C   ปมแบบ Turbo นิยมใชกับงานท่ีตองการความดันดานปลอยสูง ปมแบบ Cantilever จะติดต้ังใน
แนวด่ิงใชกับงานท่ีไมตองการใหชุดแบริ่งหรือช้ินสวนภายในสัมผัสกับของไหลท่ีใชในการสูบ  ปมแบบ Vertical 
turbine จะใชกับงานสูบนํ้าบาดาลท่ีมีความลึกมากๆ 
 พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง   คาความดันของอากาศจะถูกทําใหมีคาสูงข้ึนภายในตัวเรือนของพัดลมซ่ึง
สามารถเพ่ิมคาใหสูงข้ึนไดดวยการเพ่ิมขนาดความยาวของใบพัด   
 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน พัดลมชนิดน้ีมีราคาถูก การทํางานของพัดลมมีเสียงดังและมีชวงการ
ทํางานของพัดลมท่ีไมเสถียร จึงเหมาะกับงานระบายอากาศ มีขนาดเล็ก เคลื่อนยายงาย 
 
แนวทางการอนุรักษพลังงานในคอมเพรสเซอร เคร่ืองอัดอากาศ  ปม และพัดลม  
  เคร่ืองอัดอากาศ  การอนุรักษพลังงานสําหรับระบบ Pneumatic แบงเปนการอนุรักษพลังงานในอุปกรณ
หลักๆ คือเครื่องอัดอากาศ ระบบทอและอุปกรณท่ีทํางานดวยลมตางๆ  ดังน้ี  การลดอุณหภูมิทางดานดูดอากาศเพ่ือ
เพ่ิม Cooling effect ในอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Inter -cooler)  ลดความดันดาน Discharge เพ่ือลดปริมาณลม
ท่ีใช   เลือกเครื่อง อัดอากาศและระบบ เปนแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง    ปองกันการรั่วของลมจากจุดตางๆ ของระบบ 
และตัวเครื่องอัดอากาศ    ดูแลและบริหารการใชเครื่องอัดอากาศ และระบบอยางดี 
 ปมน้ํา  การใชปมนํ้าใหประหยัดพลังงาน  พยายามเลือกใชปมนํ้าขนาดเล็กจํานวนหลายตัว จะดีกวาใช
ขนาดใหญแตจํานวนนอย   ไมควรเผ่ือขนาดเครื่องปมนํ้าใหมีขนาดใหญจนเกินไปและอาจพิจารณาใชระบบปรับ
ความเร็วรอบ (VSD System)  
 พัดลมและโบวเวอร  สามารถดําเนินการในการประหยัดพลังงานไดดังน้ี การลดขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของใบพัด   การเปลี่ยนใบพัดใหมีความจุนอยลง การควบคุมแดมเปอร  การควบคุมใบพัด (Vane) ดานเขา    การ
ควบคุมความเร็วในการหมุน  
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1.4  กรณีศึกษา (Case studies) 
กรณีศึกษาที่ 1   การอนุรักษพลังงานของเครื่องอัดอากาศในโรงงาน Forging    
<ท่ีมา : เอกสารตัวอยางยอดเยี่ยม ECCJ 90 No.14> 
ประเภทกิจการ  :   กิจการผลิตผลิตภัณฑเหล็ก 
ผลิตภัณฑ :   ผลิตภัณฑเหล็ก Forging 
จํานวนพนักงาน :  171 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  กําลังไฟฟา 10,630 [kWh/ป] 

นํ้ามันเตา 1,260 [kL/ป] 
 (1)  กอนดําเนินการ 

การใชกําลังไฟฟา 25% ของโรงงาน Forging ส้ินเปลืองไปกับเคร่ืองอัดอากาศ อากาศอัดจะนําไปใชเป
นแหลงกําลังขับเครื่อง Forging และใชในการทํา Air blow อยางไรก็ตาม การเดินเครื่องอัดอากาศจะปลอยใหเป
นการตัดสินใจของพนักงานใหสอดคลองกับการทํางานของไลนผลิตผลคือทําใหเดินเครื่องเครื่องอัดอากาศมากเกิน
จําเปน 
 (2) สภาพปจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงความดันท่ีใชและการเปลี่ยนแปลงภาระกําลังไฟฟาประจําวันแสดงไวในรูปท่ี 1.66 และ
รูปท่ี 1.67  ตามลําดับ    การเปลี่ยนแปลงความดันมีลักษณะกระเพ่ือมรุนแรง มีชวงการเปลี่ยนแปลงถึง  2 [kg/cm2]  
ขณะท่ีท้ังการเปลี่ยนแปลงกําลังไฟฟาจะมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงความดัน   กําลังไฟฟาภาระเฉลี่ยมีคาเท
ากับ 620 [kW]  การทํา Air blow และปริมาณอากาศรั่วมีคา 1,590 [m3/h] ซ่ึงมีคาสูงกวา Cpacity ของเครื่องอัด
อากาศขนาด 150 [kW] 1 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 (3) วิธีดําเนินการ 

ตรวจสอบการรั่วของอากาศท้ังหมดดวยเสียงอากาศรั่ว (เสียงชูว...ว) และทําการซอมแซมใหหมด ลด
พ้ืนท่ีชองเปดของ Air nozzle สําหรับพนสารหลอลื่นแมพิมพและอื่นๆ ลดความดันของอากาศท่ีใชในการพน และ
ปรับปรุงวิธีพนใหมีประสิทธิผลดียิ่งข้ึน    ใชเครื่องต้ังเวลาและสวิตซเทาเพ่ือหยุดการปอนอากาศโดยอัตโนมัติเม่ือ
ไมไดใชงาน 
 (4) ประสิทธิผล 

ลดกําลังไฟฟาได 1,445 [MWh/ป] (อัตราท่ีลดไดเทียบกับคารวม 11.5 [%]) 
ลดตนทุนได 397,375,000 [ บาท/ป] 
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รูปที่ 1.66 การเปลี่ยนแปลงความดัน รูปที่ 1.67  การเปลี่ยนแปลงกําลังไฟฟา 
     ของเครื่องอัดอากาศ 
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กรณีศึกษาที่ 2   การอนุรักษพลังงานดวยการปรับจํานวนการเดินเครื่องเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมท่ีสุด 
ผลิตภัณฑ : การข้ึนรูปโลหะผสมอลูมิเนียมดวยวิธี Extrusion และกรรมวิธีสรางช้ันออกไซดข้ัวบวก 
จํานวนพนักงาน : 276 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  นํ้ามันเตา A 7,412 [kL] 

นํ้ามันกาด 785 [kL] 
กําลังไฟฟา 40,662 [kWh] 

 (1) กอนดําเนินการ 
ปจจุบันมีการใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 130,000 [kWh] ทุกเดือนเพ่ือผลิตอากาศอัดสําหรับขับเคล่ือน

เครื่องจักรการผลิต  จึงต้ังเปาหมายในการลดกําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศ  วิธีการดําเนินการ   ปรับปรุงไดแก 
การลดเวลา Unload ของเครื่องอัดอากาศใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยเฝาติดตามสภาพการเดินเครื่องเครื่อง
อัดอากาศท้ัง 6 เครื่อง และปรับปรุงวิธีควบคุมการสตารตและหยุดเครื่อง ทําใหลดปริมาณไฟฟาลงได 28.1 [%] 
 (2) สภาพปจจุบันและวิธีการแกไข 

(2.1) สภาพปจจุบัน 
โครงสรางโดยภาพรวมของระบบอากาศอัด แสดงไวในรูปท่ี 1.68  ผลการสํารวจอัตราการเดินเครื่องของ

เครื่องอัดอากาศท้ัง 6  เครื่องแสดงไวในรูปท่ี 1.69 
พบวาแทบไมมีเวลาหยุดเครื่องเลย / เวลา Unload ใช เวลานาน / ท่ีหนางานใชวาลวลด    ความดันเพ่ือปรับ

ความดันลงใหเหมาะสมกับการใชงาน / เครื่องจักรบางตัวมีอากาศรั่ว เปนตน   นอกจากน้ี เม่ือหยุดเครื่องอัดอากาศที
ละ 1 เครื่องเพ่ือทําการ Overhaul แลว  กําลังไฟฟาท่ีใชจะลดลง 21 [%] เทียบกับเวลาปกติ แตก็ไมไดทําใหความดัน
ตกลงจนอากาศไมพอใช ทําใหสามารถดปริมาณการใชไฟฟาลงไดถึง 25 [%] ซ่ึงดีกวาเปาหมายท่ีต้ังไวเสียอีก 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1.68  โครงสรางภาพรวมของระบบอัดอากาศ
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รูปท่ี 1.69  ผลสํารวจอัตราการเดินเคร่ืองอัดอากาศ 

 

 
 รูปที่ 1.70 การติดต้ังเซนเซอรความดัน 

 
 
  (2)  การดําเนินการไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  ติดต้ังเซ็นเซอรความดันอนาล็อกท่ี ถังรับ และดัดแปลงอุปกรณใหสามารถควบคุมเครื่องอัดอากาศแต
ละตัวแบบรวมศูนย ไดจากภายนอก (รูปท่ี 1.70) 

(2)  พิจารณาทบทวนวิธีควบคุมและรูปแบบการสตารท - หยุดเครื่อง (รูปท่ี 1.71) นอกจากน้ี ยังลดความ
ดันจายอากาศจาก 0.686 [MPa] เหลือ0.588 [MPa] อีกดวย 

(3)  สํารวจเครื่องจักรท่ีมีอากาศร่ัวในวันหยุด   จัดทําแผนท่ีอากาศร่ัวและใหทํากิจกรรม ซอมบํารุงดวย
ตัวเอง เพ่ือซอมแซมใหกลับสภาพเดิม 

เดือน/วัน 

 

สัดสวนการเดินเคร่ือง (%) 

ระหวาง unload 

ระหวาง load 

หยุดเครื่องจักรผลิต 

จุดท่ีทําการดัดแปลง 

แผ
งค
วบ

คุม
รว
มศู

นย
 

เซนเซอรควมดัน 

โซลินอยดสําหรับ 
การ load / unload 

เคร่ืองอัดอากาศ 

มอเตอร 

ถังรับ 
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 (3) ประสิทธิผล 
(3.1)   สัดสวนการเดินเครื่องเครื่องอัดอากาศท้ัง 6 เครื่องหลังจากปรับปรุง  
เม่ือเปรียบเทียบปริมาณไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ. 2543 หลังปรับปรุงเทียบกับปริมาณไฟฟาเฉล่ียของป

งบประมาณ พ.ศ. 2540-2541 แลว 96,822 [kWh] / เดือน (ปริมาณไฟฟาเฉล่ียของปงบประมาณ พ.ศ. 2543) 134,755 
[kWh] / เดือน (ปริมาณไฟฟาเฉล่ียของปงบประมาณ พ.ศ. 2540-2541) =  0.719 เทากับสามารถลดกําลังไฟฟาลงได 
28.1 [%] มูลคาประสิทธิผลท่ีคํานวณไดจากปริมาณอากาศท่ีใช 

จะเทากับ 1,116,097.59 บาทตอป (คาไฟฟา 2.75 บาท/kWh) ระยะเวลาคุมทุนเม่ือใชเงินปรับปรุงและ        
คาวัสดุ 0.03 ป กลาวคือ การดัดแปลงเพียงเล็กนอยแตมีประสิทธิผลสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                รูปที่ 1.71 วิธีการควบคุมและรูปแบบการสตารท   รูปที่ 1.72 สัดสวนการเดินเครื่องอัดอากาศ 
 

กรณีศึกษาที่ 3   การอนุรักษพลังงานไฟฟาดวยการใชพัดลมระบายอากาศขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง 
<ท่ีมา : “การอนุรักษพลังงาน” รายเดือน Vol.39 No.11> 
ประเภทกิจการ :   กิจการผลิตโลหะท่ีไมใชเหล็ก 
ผลิตภัณฑ :   ผลิตภัณฑอลูมิเนียมหลอ 
(1) กอนดําเนินการ 

พัดลมระบายอากาศในอุปกรณบําบัดกาซไอเสียจากเตาหลอมอลูมิเนียมมีขนาดใหญถึง 300 [kW]  อยางไร
ก็ตามในสภาพการเดินเครื่องตามปกติจะใชวิธีหรี่แดมเปอร ขาเขา  ทําใหมองไดวาพัดลมระบายอากาศมีขอกําหนด
จําเพาะสูงเกินไป จึงพิจารณาความเปนไปไดในการลดขนาดใหเล็กลง 
(2) สภาพปจจุบัน 

ผลการจากเก็บขอมูลการเดินเครื่องพัดลมระบายอากาศในสภาพการเดินเครื่องตามปกติ พบวาปริมาณ
อากาศมีคา 1,100 [m3/min] ในขณะท่ีขอกําหนดจําเพาะระบุไว 1,300 [m3/min] สวนความดันมีคา 400 [mmAq] 
ในขณะท่ีขอกําหนดจําเพาะระบุไว 450 [mmAq]  จึงสรุปไดวาพัดลมมีขนาดใหญเกินไปเทียบกับจุดใชงาน 
(3) วิธีการดําเนินการ 

(1)  เม่ือแจกแจงหัวขอท่ีสามารถทําการอนุรักษพลังงานของพัดลม จะไดดังตารางท่ี 1.6  ในจํานวนน้ันได
พิจารณาเจาะจงท่ีมาตรการสําคัญ 3 หัวขอดังตอไปนี้ 

- พิจารณาปริมาณลมและความดันสถิตท่ีออกแบบไว 
- เปลี่ยนไปใชพัดลมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- วิธีปรับปริมาณลมท่ีสอดคลองกับเงื่อนไขการเดินเครื่อง 

อัตราสวนการเดินเคร่ือง [%] 

ระหวาง unload 

หยุดเคร่ือง

ระหวาง load 

หยุดเคร่ืองจักรผลิต 

วันท่ี

หยุด 1 เคร่ือง 

สตารต 1 เคร่ือง 

3 นาที 3 นาที 
ความดัน 

(MPa) 

เวลา

  load 
  unload 
 หยุดเคร่ือง
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(2)  สําหรับมาตรการปรับเปลี่ยนปริมาณลมใหเหมาะสมประกอบดวย 
-  ลดขนาดใบพัด (จากปจจุบัน 1,980 → 1,700 [mm ø]) 
- ลดความเร็วรอบ (จากปจจุบัน 1,485 → 1,300 [rpm]) 
- เปลี่ยนไปใชพัดลมท่ีมีปริมาณลมท่ีเหมาะสม 

(3)  ผลสรุปไดวาจะใชวิธีปรับปริมาณลมใหเหมาะสมรวมกับการใชพัดลมขนาดเล็ก    ประสิทธิภาพสูง 
 

ตารางที่ 1.6   การอนุรักษพลังงานของพัดลม 

วิธ
ีอน

ุรัก
ษพ

ลัง
งา
นข

อง
พัด

ลม
 

1. ปรับดวยกลไกดานพัดลม 

(1)   ควบคุมแดมเปอรขาออก 
(2)   ควบคุมแดมเปอรขาเขา 
(3)   ควบคุม vane ขาเขา 
(4)   ควบคุม Vane ของ Fixed blade 
(5)   variable Pitch ของ Moving blade 

2. ปรับดวยวิธีขับพัดลม ควบคุม
ความเร็วรอบ 

(6)   ควบคุมดวยอินเวอรเตอร 
(7)   Pulley ปรับความเร็วได 
(8)   Torque converter 
(9)   เปลี่ยน Pulley 
(10) ขับดวยกังหันไอนํ้า 

3. ปรับดวยโครงสรางของพัดลม 

(11) เปลี่ยนไปใชใบพัดท่ีมี Capacity ตํ่าลง 
(12)  นําใบพัดไปเจียรเสนผานศูนยกลางออก 
(13)  ปรับมุมของ Diffuser vane 
(14)  ลดจํานวนข้ันของใบพัด 
(15)  นําใบพัดไปแปรรูปความกวางทางออก(ใบพัด

เปด) 

4. ปรับดวยวิธีเดินเครื่อง 

(16)   ควบคุมจํานวนเครื่องดวยการเดินเครื่อง
ขนาน 

(17)    ควบคุม ON-OFF 
(18)   ควบคุมรูปแบบ 

 

(4) ประสิทธิผล 
กําลังไฟฟาท่ีลดได    1,080 [MWh/ป]  
กําลังไฟฟาของพัดลมท่ีลดลง      150 [kW] 

  ตนทุนท่ีลดได         30,470,000 [บาท/ ป] 
กรณีศึกษาที่ 4  การอนุรักษพลังงานไฟฟาดวยการนําอุปกรณระบายอากาศเฉพาะท่ีมาไวบริเวณเดียวกัน 
<ท่ีมา : ตัวอยางการปรับปรุง ECCJ 25-No.15> 
ประเภทกิจการ :    กิจการผลิตเครื่องจักรขนสง 
ผลิตภัณฑ :    ช้ินสวนอลูมิเนียมสําหรับรถยนต 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :   กําลังไฟฟา 54,940 [MWh] 

เช้ือเพลิง 15,900 [kL] 
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(1) กอนดําเนินการ 
มีการติดต้ังเครื่องดักฝุนขนาดเล็กในการผลิตช้ินสวนอลูมิเนียมหลอตามมาตรการดาน      ส่ิงแวดลอมไป

แลว หลังจากน้ันจึงพิจารณามาตรการอนุรักษพลังงานไฟฟาดวยการเปลี่ยนผังเลยเอาตของ   โรงงานผลิตใหม
เพ่ือใหการเดินเครื่องอยางมีประสิทธิภาพสูงโดยการระบายอากาศเฉพาะท่ีจากบริเวณเดียวกัน 
(2) สภาพปจจุบัน 

- ไมสามารถรักษาคามาตรฐานสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัท (0.5 [mg/m3N]) ได   
- ระบบไสกรองอากาศอาจไหมเสียหายเน่ืองจากการดูดประกายไฟเขาไปในขณะท่ีแกะ   ช้ินงานออก

จากแบบ 
- มีการเดินเครื่องพัดลมระบายอากาศเฉพาะท่ีแมในขณะท่ีเครื่องจักรไมไดเดินเครื่อง 
- การปรับปริมาณอากาศท่ีดูดออกไปใชวิธีหรี่แดมเปอร 

(3) วิธีดําเนินการ 
ผลจากการพิจารณาตารางท่ี  1.7  ไดเลือกใชวิธีระบายอากาศจากบริเวณเดียวกัน 
ผลจากการพิจารณาตารางท่ี 1.8 ไดเลือกใชวิธีการควบคุมปริมาณอากาศท่ีดูดออกไปโดยใชอินเวอรเตอร 
ใชตารางท่ี 1.9 พิจารณาปญหาในการใชอินเวอรเตอรและวิธีแกไข 
 

ตารางที่  1.7 การพิจารณาเปรียบเทียบวิธีลดกําลังขับ 
 วิธีระบายอากาศเฉพาะที่ 

จากหลายบริเวณ 
วิธีระบายอากาศเฉพาะที่ 
จากบริเวณเดียวกัน 

การลงทุน สัดสวนการลงทุน 1.0 ○ สัดสวนการลงทุน 1.2 Δ 
ตนทุนเดินเคร่ือง-ซอมบํารุง ตนทุนสูงเนื่องจากมีหลายบริเวณ Δ ตนทุนตํ่าเนื่องจากอยูบริเวณเดียวกัน ○ 
การเลยเอาตรองรับ รองรับไดด ี ○ รองรับไดคอนขางยาก Δ 
การดักจับฝุนละออง มีประสิทธิภาพในการดักฝุนตํ่ากวา Δ มีประสิทธิภาพในการดักฝุนดี ○ 
อัคคีภัย มีความเส่ียงสูงเนื่องจากเปนแบบ

แหง 
× 

ไมมีความเส่ียงเนื่องจากเปนแบบเปยก 
○ 

พื้นที่ ใชพื้นที่มากเนื่องจากมีหลายบริเวณ Δ ใชพื้นที่นอยเนื่องจากอยูบริเวณเดียวกัน ○ 
มลพิษ เสียงรบกวนดัง ไมตองบําบัดน้ําทิ้ง Δ เสียงรบกวนคอย ตองบําบัดน้ําทิ้ง Δ 
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ตารางที่ 1.8 การพิจารณาเปรียบเทียบวิธีดักฝุน 
 ใชแดมเปอร ใช axial flow ของ variable blade ใช inlet vane ใชอินเวอรเตอร 

ประสิทธิผล ตํ่า Δ ปานกลาง ○ ตํ่า Δ สูง  
การลงทุน ตํ่า ปานกลาง ○ ปานกลาง ○ ปานกลาง ○ 

การซอมบํารุง สะดวก ○ สะดวก ○ สะดวก ○ สะดวก ○ 
ชวงการควบคุม แคบ Δ ปานกลาง ○ ปานกลาง ○ กวาง  

 
ตารางที่  1.9 ปญหาในการใชอินเวอรเตอรและวิธีแกไข 

ปญหา สาเหต ุ วิธีแกไข 
การส่ันสะเทือน การเรโซแนนซกับระบบเชิงกล ติดต้ังแทนกันส่ัน 
เสียงรบกวน เสียงรบกวนจากสาเหตุขางตน ติดต้ังหองเก็บเสียง 
สัญญาณรบกวน การเกิดคลื่นฮารโมนิก ติดต้ังฟลเตอรกรองคลื่น (ยังไมไดทํา) 
การแผความรอน การแผความรอนจากพัดลม ระบายอากาศ-ความรอนในหองเก็บเสียง 

 
(4) ประสิทธิผล 

ลดกําลังไฟฟาได 903 [MWh/ป] 
(อัตรากําลังไฟฟาระบายอากาศเฉพาะท่ีท่ีลดได 32 [%]) 
ลดตนทุนได 5,683,200 [ บาท/ป] 

 
กรณีศึกษาที่ 5   การอนุรักษพลังงานไฟฟาดวยการปรับความเร็วของพัดลม               <ท่ีมา : FE95064> 
ผลิตภัณฑ   :   poval (กาว สารจัดการผิวกระดาษฟลม) 
จํานวนพนักงาน   :  190 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  นํ้ามันเตา C 7,300 [kL/y] 

Oil coke (เทียบเปนนํ้ามันเตา) 12,500 [kL/y] 
กําลังไฟฟา 36,000 [kWh/y] 

(1)   กอนดําเนินการ 
ในระบบจายเช้ือเพลิงใหหมอไอนํ้าจะใชเครื่องมิลลบด Oil coke แลวใชพัดลมระบายอากาศดูดมาดักดวย 

Bag filter ในจํานวนน้ันไดพิจารณาสนใจท่ีระบบพัดลมระบายอากาศท่ี มีขนาดใหญเกินไป ผลคือไดวิธีอนุรักษพลัง
งานดวยการเปลี่ยนอัตรา สวนของ Pulley เพ่ือลดความเร็ว กระบวนการของระบบเปาหมายแสดงไวในรูปท่ี 1.73 
(2)   รายละเอียด 

1)  สภาพปจจุบันและการวิเคราะห 
- ขอกําหนดจําเพาะของพัดลม    ปริมาณลม Q = 320 [m3/min]   

ความดัน  P = 700 [mmAq]     ความเร็วรอบ N = 2,260 [rpm] 
- ขอกําหนดจําเพาะของมอเตอร พิกัดกําลังขาออก  L = 75 [kW]   A = 123 [Amp] N = 1,770 [rpm] 
- มอเตอรมีพิกัด 123 [Amp] แตมีกระแสภาระเพียงประมาณ 80 [Amp] 
- ออกแบบปริมาณลมไว 320 [m3/min] แตมีภาระเพียง 170 [m3/min] 
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- ระดับการเปดแดมเปอร  ควบคุมพัดลมระบายอากาศมีคาเพียงประมาณ 15 องศาย่ิงกวาน้ันเม่ือ
เดินเครื่องดวยภาระตํ่า ยังเกิดปรากฏการณ Surging อีกดวย (มีการส่ันรุนแรง) 

2) การพิจารณา 
เม่ือชัดเจนวาเครื่องจักรมีขนาดใหญเกินไป จึงไดพิจารณาวาสามารถลดความเร็วรอบไดถึงเทาใดจึงจะยังมี

ความดันสถิตตามท่ีตองการ 
การสํารวจความดันสูญเสียของระบบปจจุบัน (ดูรูปท่ี 1.74) 

- ความดันสูญเสียของแดมเปอร = 700 - (360 + 50 + 30) = 260 [mmAq] 
- คาดการความดันสูญเสียท่ียอมรับไดของแดมเปอร 
- ทําการสํารวจและกําหนดไวท่ี 50 [mmAq] 
- มาตรการรองรับการเปล่ียนความเร็วรอบ 
- สามารถลดความเร็วรอบไดดวยอินเวอรเตอร แตจากเรื่องคาใชจาย จึงเปลี่ยน Pulley ของมอเตอรใหมี

เสนผานศูนยกลางเล็กลง 
- เสนผานศูนยกลาง Pulley ของมอเตอร 0.309 [m] → 0.257 [m] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                รูปที่ 1.73  กระบวนการของระบบเปาหมาย 

ไซโลเก็บ 
oil coke 

300 m3 

beld conveyer 

beld conveyer 

mill feed hopper 

chin feeder 

เคร่ืองมิลล 

bag filter 

bin เก็บ oil coke ปน 

bin เก็บ-ชั่ง oil coke ปน 

หมอไอน้ํา เคร่ืองปอนปริมาตรคงท่ี 

โบลวเวอรลําเลียง 

พัดลมระบาย
อากาศ 

แดมเปอรควบคุม 

รูปที่ 1.74   ภาพโครงสรางของสวนที่เกิดความดัน

ลมรอน เคร่ืองมิลล 
bag filter 

แดมเปอรควบคุม 

พัดลมระบายอากาศ 

ปลอยออก
สูภายนอก 
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(3) ประสิทธผิล  
ตารางที่ 1.10 ประสิทธิผลของการปรับปรุงดวยการปรับความเร็วพัดลม 

No. หัวขอ กอน
ปรับปรุง 

หลัง
ปรับปรุง 

หมายเหตุ 

1 เสนผานศูนยกลาง Pulley ของมอเตอร 
[cm] 

30.9 25.7 คากอสราง = 31,820 บาท 

2 ความเร็วสายพาน [m/s] 28.6 23.8  

3 ความเร็วรอบของพัดลม [rpm] 2,260 1,880  
4 ความดันสถิต [mm-Hg] 700 484  
5 กําลังขับ [kW] 49 34 อนุรักษพลังงานไฟฟา ประมาณ 592,000 [บาท/ป] 
6 กระแสไฟฟา [Amp] 80 55  
7 ปริมาณลมสูงสุด [m3/h] 19,200 15,900  
8 ระดับการเปดแดมเปอร [°] 15 35  

 
กรณีศึกษาที่ 6   การอนุรักษพลังงานดวยการปรับ Capacity ของปมนํ้าใหเหมาะสม 
<ท่ีมา : พ้ืนฐานการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิผล และตัวอยางเชิงปฏิบัติ ECCJ 25 No.13> 
ประเภทกิจการ :   กิจการผลิตผลิตภัณฑยาง 
ผลิตภัณฑ :   ยางรถยนต 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป : กําลังไฟฟา 33,750 [MWh] 

กาซ  (เทียบเปนนํ้ามันดิบ) 6,120 [kL] 
(1) กอนดําเนินการ 

แตเดิมเคยดําเนินการลดตนทุนกําลังขับโดยเนนระบบการผลิตเปนหลักมาแลว ในครั้งน้ีไดพิจารณาระบบ 
Utility เพ่ืออนุรักษพลังงานไฟฟาของระบบนํ้า 
(2) สภาพปจจุบัน 

นําสภาพการใชไฟฟาในปจจุบันมาวาดเปน Pareto diagram ซ่ึงยืนยันไดวากําลังไฟฟา สําหรับนํ้ามีสัดสวน 
11 [%] ของท้ังหมด  จัดทํา System flow ของทอนํ้าท้ังหมด เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของระบบน้ี 
(3) วิธีดําเนินการ 

1)  ใชปมสําหรับเครื่องทํานํ้าออนสําหรับหมอไอนํ้าในการทํา Backwash และ Wash  โดยเฉพาะโดย
ติดต้ังปมขนาดเล็กเพ่ิมเขามาสําหรับสงนํ้าตามธรรมดา เพ่ือลดพลังงานไฟฟาลง (ดูรูปท่ี 1.75) 

2)  นํ้ารอนท่ีนํากลับมาใชจากเครื่องแลกเปล่ียนความรอนตางๆ ในกระบวนการผลิต เปล่ียนจากการ
นําไปผานถังพัก เปนปอนใหถังนํ้าเลี้ยงหมอไอนํ้าโดยตรง (ดูรูปท่ี 1.76) 

3)  ติดต้ังเครื่องดักฝุนในระบบนํานํ้ารอนของถัง Vulcanization กลับมาใช โดยเปลี่ยนเปนปมประสิทธิ
ภาพสูง 

4)  ปรับ Capacity ของปมนํ้าระบายความรอนสําหรับรองรับภาระตามฤดูกาลใหสอดคลองกับสภาพ
ภาระ 
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รูปที่ 1.75  การลดกําลังไฟฟาสําหรับปมนําความรอน                        รูปที่ 1.76  การลดกําลังไฟฟาของปมน้ําออน 
                 ทิ้งกลับมาใช                                                                                   สําหรับหมอไอน้ํา   
 
(4) ประสิทธิผล 

ลดกําลังไฟฟาได     570 [MWh/ป]  
อัตราท่ีลดไดเทียบกับกําลังไฟฟารวม   1.7 [%] 
ลดตนทุนได        1,567,500 [บาท/ป]  
ระยะเวลาคุมทุน     0.8  [ป] 

 
กรณีศึกษาที่  7   การอนุรักษพลังงานไฟฟาของปมสงนํ้าดวยการเจียรใบพัด       <ท่ีมา : FE96048> 
ประเภทกิจการ :   กิจการผลิตเครื่องไฟฟา 
ผลิตภัณฑ :   วงจรรวมสารก่ึงตัวนํา 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  กําลังไฟฟา 416,300 [MWh] 

กาซ (เทียบเปนนํ้ามันดิบ) 12,700 [kL] 
(1) กอนดําเนินการ 

กระบวนการลางดวยนํ้าบริสุทธ์ิจะใชนํ้าเปนจํานวนมาก โครงการน้ีจะลดการใชกําลัง    ไฟฟาสําหรับ
ลําเลียงของไหล 

  

กอ
นป

รับ
ปร

ง 

กอ
นป

รับ
ปร

ุง 

หลั
งป

รับ
ปร

ง 

หลั
งป

รับ
ปร

ง 

เครื่องทํานํ้าออน 

ปริมาณขาออก 

เครื่องแลกเปล่ียน
ความรอน 

   ถังนํ้าเล้ียง 
ถังนํ้ารอน 

ปริมาณขาออก 

ถังนํ้ารอน 

เครื่องแลกเปล่ียน
ความรอน 

ถังนํ้าเล้ียง 

เครื่องทํานํ้าออน 
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(2) สภาพปจจุบัน 
ผลจากการสํารวจเฮดท่ีจําเปนของปมสําหรับสงนํ้าผาน Activated carbon สําหรับผลิตนํ้าบริสุทธ์ิ พบวาเฮด

ท่ีจําเปน จริงๆ มี คาเพียงประมาณ 50 [%] ของขอกําหนดจําเพาะในปจจุบันเทาน้ัน 
ผลการสํารวจแสดงไวในตารางท่ี 1.11 
 

ตารางที่ 1.11 ประมาณการกําลงัไฟฟาหลังปรับปรุงปม 

Activated 
carbon 
No. 

สภาพปจจุบัน หลังปรับปรุง เปาหมายการ 
อนุรักษ
พลังงาน  

[kW] 

ปริมาณขา
ออก 

[m3/h] 

เฮดรวม 
[m] 

กําลังไฟฟาของ
ปม 

[kW] 

ปริมาณขา
ออก 

[m3/h] 

เฮดรวม 
[m] 

กําลังไฟฟาของ
ปม 

[kW] 
No.1 120 33.5 19.1 120 18.5 8.5 8.5 
No.2 118 33.5 17.3 118 18.5 7.7 7.7 
No.3 125 32.5 16.6 125 18.5 7.2 7.2 
No.4 115 33.5 16.6 115 18.5 7.4 7.4 
No.5 100 31.5 15.6 100 18.5 6.4 6.4 
No.6 100 32.5 15.2 100 18.5 6.5 6.5 
No.7 100 31.5 15.6 100 18.5 6.4 6.4 
No.8 100 32.5 15.6 100 18.5 6.7 6.7 
รวม   131.6   74.8 56.8 

 
(3) วิธีการดําเนินการ 

ผลจากการพิจารณาตารางท่ี 1.12 และตารางท่ี 1.13 เพ่ือพิจารณากําหนดขอกําหนดจําเพาะท่ี สูงเกินไป
ของปมใหเหมาะสม ไดเลือกวิธีเจียรใบพัดของปมนํามาปฏิบัติ 
 

ตารางที่ 1.12  วิธีปรับปรุงปม 
ขอเสนอปรับปรุง เนื้อหาการปรับปรุง 

ใชอินเวอรเตอร ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรเพื่อปรับจุดเดินเคร่ืองใหเหมาะสมที่สุด 
เจียรใบพัด นําใบพัดของปมไปเจียรใหมีเสนผานศูนยกลางเหมาะสมที่สุดเพื่อลดเฮดรวมลง 
เปลี่ยนปม เปลี่ยนไปใชปมที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับจุดสมรรถนะที่ตองการ 

 
ตารางที่ 1.13  ผลการพิจารณาวิธีปรับปรุงปม 

ขอเสนอปรับปรุง 
มูลคาประสิทธิผล 

[บาท/ป] 
มูลคาลงทุน 

[ บาท ] 
ระยะคุมทุน 

[ป] 
ระยะเวลา 
กอสราง 

การประเมิน 
โดยภาพรวม 

ใชอินเวอรเตอร ○ (995,300) × (8,140,000) × (8.2) × × 
เจียรใบพัด Δ (556,480) ○ (444,000) ○ (0.8) ○ ○ 
เปลี่ยนปม ○ (1,259,850) Δ (5,291,000) ○ (4.7) ○ ○ 
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(4) ประสิทธิภาพ 
ลดกําลังไฟฟาได     118  [MWh/ป]  
อัตราท่ีลดกําลังไฟฟาของปมลงได   20.8 [%] 
ลดตนทุนได             324,500 [บาท/ป]  
ระยะเวลาคุมทุน        0.8 [ป] 

 
กรณีศึกษที่ 8    การอนุรักษพลังงานดวยการปองกันปมดูดอากาศเขาไป      <ท่ีมา : FE94051> 
ประเภทกิจการ :   กิจการเหล็กกลา 
ผลิตภัณฑ :   วัสดุเหล็ก เหล็กเสน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป : 5,883 × 109 [kcal] 
(1)  กอนดําเนินการ 

ผลจากการพิจารณาทบทวนจุดเริ่มตนของกิจกรรมอนุรักษพลังงานโดยมี เงื่อนไขอยูบนการทํางานอยาง
ปลอดภัยในฐานะท่ีเปนกลุมซอมบํารุงอุปกรณ ไดนําเรื่องน้ีข้ึนมาเปนหัวขอหน่ึงในการขยายผลกิจกรรมอนุรักษ
พลังงานดวยระบบใหม 
(2)  สภาพปจจุบัน 

ขดผลิตภัณฑของไลนมวนเหล็กเสนจะถูกระบายความรอนดวยการพรมนํ้าระหวางทางไปเครื่อง Buncher 
แตขณะท่ีไมมีช้ินงานอยู นํ้าพรมจะถูกบายพาสไปยังถังนํ้าดิบและปมระบายความรอนจะเดินเครื่องตลอดเวลา   
สาเหตุท่ีตองบายพาสคือเพ่ือปองกันปญหาจากการดูดอากาศเขามาขณะท่ีหยุดปม 
(3) วิธีดําเนินการ 

ติดต้ังเฮดแทงกเพ่ือปองกันการดูดอากาศเขามายังดานขาเขาของปมนํ้าระบายความรอน แลวติดต้ังอินเตอร
ล็อคลําเลียงช้ินงานเพ่ือใหสามารถเดินเครื่อง-หยุดเครื่องปมไดโดยอัตโนมัติ  นอกจากน้ันยังตัด Pump suction foot 
valve ออก เพ่ือใหซอมบํารุงไดสะดวก 

ภาพหลักการกอนและหลังการปรับปรุงแสดงไวในรูปท่ี 1.77 และรูปท่ี 1.78 
(4) ประสิทธิผล 

ลดกําลังไฟฟาได 44 [MWh/ป] (อัตราคาไฟฟาสําหรับปมท่ีลดได 60 [%]) 
ลดตนทุนได  121,000 [บาท/ป]
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1.5  กิจกรรม (Activity) 
1. จงเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบโรตารี่สกรู 
2. จงอธิบายวิธีการควบคุมเพ่ือใหเกิดการอนุรักษพลังงาน ของเครื่องอัดอากาศ ปม และพัดลม อธิบายพอสังเขป 
3. จงอธิบายวิธีการทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบอากาศอัด   
4. จงบอกมาตรการหรือวิธีการท่ีทําใหเกิดการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  ปม และพัดลม 

 
เฉลยกิจกรรม 
1. จงเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบโรตารี่สกูร 

ตอบ       เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบสกรูใชวิธีอัดแบบปริมาตร แบงเปนแบบใช นํ้ามันกับแบบ
ไมใชนํ้ามัน (Oil free) เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบจะมีการส่ันสะเทือนและเสียงดังมากกวาแบบสกรู รวมท้ังมี
อากาศขาออกจะมีการกระเพ่ือมสูงกวา  แบบสกรูจะมีระยะเวลาบํารุงรักษา 12,000-20,000 ช่ัวโมง แตแบบลูกสูบจะ
มีระยะเวลาส้ันเพียง 1 ใน 4 เทาน้ัน 

 
2. จงอธิบายวิธีการควบคุมเพ่ือใหเกิดการอนุรักษพลังงาน ของเครื่องอัดอากาศ ปม และพัดลม อธิบายพอสังเขป 
       ตอบ      เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ถาควบคุมดวยวิธี unloader และปริมาณอากาศขาออกลดลงจนความ
ดันของไลนขาออก (Discharge line) ตํ่ากวาคาท่ีกําหนดไวแลววาลวลูกสูบ  Unloader จะเปดวาลวดูดเขาคางไว ทํา
ใหเกิดการเดินเครื่องโดยไมมีการอัดอากาศ ซ่ึงแมวาจะทําใหความดันขาออกกระเพ่ือม แตจะมีประสิทธิผลมากใน
การอนุรักษพลังงาน 
 ในเครื่องอัดอากาศแบบสกรูท่ีใชนํ้ามัน จะมีการจายอากาศอัดความดันออกมาโดยปดวาลวดูดเขาพรอมๆ 
กับเปดวาลวปรับความดันขาออก  เน่ืองจากเครื่องจะจายอากาศอัดความดัน การท่ีภาระไมเต็มพิกัดจึงมีผลนอยตอกา
รอนุรักษพลังงาน ตัวอยาง เชน หากปริมาณอากาศท่ี จายออกลดลง 50 [%] กําลังขับเพลาจะลดลงเพียงประมาณ 15 
[%] เทาน้ันในการควบคุมดวยอินเวอรเตอร จะเดินเครื่องอัดอากาศดวยความเร็วรอบสูงสุด โดยคํานวณความเร็ว
รอบใหสอดคลองกับภาระตามสัญญาณจากเซ็นเซอร  ความดันท่ีไลน ขาออก จึงสามารถรองรับการเปล่ียนแปลง
ความตองการปริมาณอากาศไดอยางยืดหยุน ความดันขาออกมีการกระเพื่อมนอย และมีประสิทธิผลสูงในการอนุ
รักษพลังงาน 

รูปท่ี 1.77  รูปโครงสรางระบบปมระบายความรอน                รูปท่ี 1.78  สถาพการปรับปรุงระบบเฮดแทงก 

วาลวสามทาง 
พนน้ําระบาย
ความรอน 

ปม 

Pit ระบายความรอน
ดวยนํ้า 
Foot value 

กลับ 

ตะกรัน ตะกรัน 

ตัด Foot value ออก 

ระบบเฮดแทงก 

วาลวสามทาง 
พนน้ําระบาย
ความรอน 

กลับ 

ปม 

Pit ระบายความรอน
ดวยน้ํา 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

  

1-69 

 

การควบคุมการทํางานเครื่องปมและพัดลม  ระบบปรับอัตราไหลของปมใหเหมาะสมกับภาระการใชงาน 
เรียกวา ระบบปริมาตรนํ้าแปรผัน (VWV: Variable Water Volume) ระบบปรับอัตราไหลของพัดลมใหเหมาะสมกับ
ภาระการใชงาน เรียกวา ระบบปริมาตรอากาศแปรผัน (VAV: Variable Air Volume)   สวนระบบท่ีรักษาอัตราไหล
ใหคงท่ี โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิหรือบายพาส (Bypass) เลี่ยงไป เรียกวา ระบบอัตราไหลคงท่ี (CWV: Constant 
Water Volume, CAV:Constant Air Volume) 

 
3. จงอธิบายวิธีการทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบอากาศอัด   
ตอบ ประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศ 
กําลังขาออกท่ีใชในเครื่องมอเตอร จะหาคาไดจากสูตรตอไปนี้ 
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4. จงบอกมาตรการหรอืวิธีการท่ีทําใหเกิดการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  ปม และพัดลมมาพอเขาใจ 
ตอบ  
1.  แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  
(1)   การเลือกเครื่องอัดอากาศ 

(1)  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ   เปนเครื่องอัดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับการรับโหลดท่ีไม
สมํ่าเสมอ 

(2)  เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรู  การอัดอากาศมีประสิทธิภาพพอสมควรแตมีความดันคงท่ี  เหมาะกับ
การรับโหลดเต็มพิกัดและสมํ่าเสมอ จึงจะใหประสิทธิภาพท่ีดีได 

(3)  เครื่องอัดอากาศแบบหอยโขง เปนเครื่องอัดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงพอควรเหมาะกับระบบท่ีความ
ตองการอากาศมาก  
(2)  ทอดูดอากาศ   

การออกแบบทอดูดอากาศควรใหทอดูดอากาศจากภายนอก โดยอากาศตองเย็น,แหงและสะอาด   อากาศท่ี
มีอุณหภูมิตํ่าลง 3 °C  จะทําใหใชพลังงานลดลง และ หากมีฝุนมากจะทําใหฟลเตอรอุดตัน ทีผลใหอากาศไหลเขา
นอย อัตราสวนความดันจะสูงข้ึน ทําใหใชพลังงานเพ่ิมข้ึน 
(3)   After cooler  การติดต้ัง  After cooler จะชวยลดปญหาการเกิดคอนเดนเสทไดมาก 
(4) Air dryer     ชวยแยกความช้ืนและทําใหอากาศมีความแหงมาก 
(5)  ถังเก็บอากาศ   จะชวยใหลมในระบบมีความสมํ่าเสมอ  ชวยลดอุณหภูมิอากาศ ทําใหคอนเดนเสทแยกจาก
อากาศอัดไดบางสวน 
(6) ทอเมน  ตองมีขนาดใหญพอท่ีจะไมใหความเร็วของอากาศภายในสูง ระบบทอเมนตองดูแลใหมีการรั่วของ
อากาศไมเกิน   5 % 
(7)  ความดันของอากาศอัด 

(1)  การใชความดันของอากาศอัด การออกแบบดานการใชพลังงานไมดีตองลดความดันอีกมากท่ีจุดใชงาน 
(2)  ในกรณีท่ีความดันของอากาศ แบงออกเปน 2 ระดับ เชน โรงงานสวนใหญมักจะผลิตอากาศท่ีความดัน 

7 บาร แลวลดความดันลงใหเหมาะกับจุดท่ีใชงาน ซ่ึงกลุมท่ีใชความดัน 3 บาร จะส้ินเปลืองพลังงานอยางมาก การ
ใชงานลักษณะน้ีควรผลิตอากาศแยกระบบ  โดยระบบแรกผลิตท่ีความดัน 7 บาร เพ่ือความตองการความดัน 6 บาร 
และอีกระบบผลิตท่ีความดัน 3.5 – 4 บาร เพ่ือใชกับความตองการ 3 บาร จะทําใหลดพลังงานลง 33%  
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(3)  ในกรณีท่ีความดันของอากาศ แบงเปน 2 ระดับ แตในระดับสูงมีจํานวนใชท่ีนอยกวา เชน โรงงานแหง
หน่ึงใชความดันท่ี 6 บาร และ 10 บาร แตความดันท่ี 10 บาร มีความตองการใชอยูระหวาง 10-15% ของการใช
ท้ังหมด ลักษณะน้ีอาจจะผลิตอากาศท่ีความดัน 7 บาร แลวติดต้ัง Booster เพ่ืออัดอากาศจากความดัน 7 บาร เปน 11 
บาร เพ่ือปอนใหกลับความดัน 10 บาร การจัดการลักษณะน้ีจะชวยลดการใชพลังงานไดอยางมาก 
 
2. แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบปม 

จากการตรวจสอบระบบปมและวิเคราะหจุดท่ีมีปญหาประกอบจนแนวทางการแกท่ีเกิดข้ึนสามารถนํามา
จัดกลุมไดดังน้ี 
(1)  การบํารุงรักษา  
 การท่ีจะทําใหปมนํ้าท่ีสึกหรอกลับมาสมบูรณมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับตอนเริ่มตนตองซอมใหญ เปลี่ยน
ช้ินสวนหมุน (ใบพัดและแหวน) แบริ่งและประเก็น   การซอมใหญ ควรพิจารณาเปนกรณีๆ ไป คาใชจายของปมนํ้า
สวนใหญแลวเปนคาใชจายในการเดินเครื่องโดยรวมตลอดการใชงาน ดังน้ันการท่ี   ประสิทธิภาพสูงข้ึนเพียง
เล็กนอยก็ถือวาคุมคาในการ 
 การบํารุงรักษาท่ีชวยสงเสริมการประหยัด 

-  การทําความสะอาดตัวกรองท่ีบริเวณทอทางเขาของปมอยางสมํ่าเสมอ 
-  การตรวจสอบวาลวกันการไหลยอนกลับ (Check valve) อยางสมํ่าเสมอ 
-  การซอมแซมรอยรั่วตางๆ 

(2)  การปรับปรุงอุปกรณ 
  1.  การเคลือบผิวภายใน 

เพ่ือลดการกัดกรอน/การกัดเซาะ  เพ่ือลดการเสียดทาน  การเคลือบผิวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพปมนํ้ามักจะ
เคลือบเฉพาะโครงปมนํ้าและดานนอกของใบพัดเพ่ือลดความสูญเสียจากการเสียดทานหลัก  
 สรุปประโยชนท่ีไดรับเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพจากการเคลือบผิว ไดแก 

-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของปมนํ้าทําใหตนทุนของการเดินเครื่องลดลง 
-  มีความคงทนตอการกัดกรอนบนช้ินสวนท่ีไดเคลือบพ้ืนผิวไว 
-  ยืดอายุการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงและทําใหอายุการใชงานยาวข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปมนํ้าท่ีไมได

เคลือบพ้ืนผิว 
  2. การเปลี่ยนขนาดของใบพัด 

  การเปลี่ยนขนาดของใบพัดจะชวยประหยัดพลังงานจากการสูบนํ้าได เชน ถาปมนํ้าหรี่วาลวควบคุมการ
ไหลอยูเสมอ จะทําใหไมสามารถทํางานไดท่ีประสิทธิภาพสูงสุด จึงอาจนําใบพัดขนาดเล็กมาใชเพ่ือทําใหมีอัตรา
การไหลเทาเดิมในระดับของความดันตํ่า ทําใหมีการใชพลังงานลดลง 

3. การใชปมนํ้าท่ีมีขนาดเล็กลง 
  การใชปมนํ้าท่ีมีขนาดเล็กลงจะคุมคา ถา 

-   ปมนํ้ามีขนาดใหญเกินกวาภาระสูงสุดของปมนํ้ามาก 
   -  ปมนํ้ามีประสิทธิภาพนอยกวา 80% ณ ระดับของภาระโหลดสูงสุด 

-  มีการใชพลังงานสูง น่ันคือ เม่ือปมนํ้าขนาดใหญเดินเครื่องเปนระยะเวลานาน 
 4. การใชมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
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(3)  การจัดการตรวจสอบ 
-  การตรวจวัดประสิทธิภาพของปมนํ้าเปนเรื่องท่ีมีความยุงยากและขอจํากัดมากมาย  จึงมีการพัฒนา

เทคนิคทางเทอรโมไดนามิคสมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพไดโดยตรงเพียงวัดอุณหภูมิและความดันตกคลอมปมนํ้า 
ผลทีไดสามารนําไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะสมบัติปมนํ้าตามท่ีผูผลิตใหรายละเอียดไว 

-   การติดตามตรวจวัดการทํางานของปมนํ้าจะเปนประโยชนอยางมากถาติดต้ังมาตรวัดความดันท่ีทอดูด
และทอสงของปมนํ้าทุกเครื่องและติดต้ังแอมปมิเตอรสําหรับมอเตอรไฟฟา  เพ่ือใหแนใจวาทอดูดไมอุดตัน 
ความสามารถในการทํางานของปมนํ้าเม่ือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะสมบัติของปมนํ้า  การคํานวณคาใชจายในการ
เดินปมนํ้า 

-   การติดตามตรวจวัดการทํางานของระบบ    สําหรับปมนํ้าขนาดใหญจะมีความคุมคาท่ีจะใชระบบ
ติดตามบันทึกคาการใชงานดวยคอมพิวเตอร  ซ่ึงมีความสามารถในการควบคุมการเดินปมนํ้าไดอีกดวย  ทําใหเห็น
ศักยภาพในการปรับการเดินปมนํ้าใหสอดคลองกับความตองการการใชนํ้า  การสูบนํ้าเกินความตองการ  การรั่วของ
นํ้า 

 
3.  แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบพัดลม 
ประเด็นท่ีสําคัญในการอนุรักษพลังงานของพัดลม 

1. การลดปริมาณลม – ความดันเหมาะสมกับท่ีภาระตองการ  
2. การควบคุมการเดินเครื่องใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงปริมาณท่ีภาระตองการ 

ปญหาเฉพาะตัวพัดลม ไดแก 
1. การเลือกใชพัดลมท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณลักษณะเหมาะกับการใชงานของภาระ 
2. ไมมีฝุนละอองสะสมท่ีตัวถังและใบพัดทําใหเสนทางของกระแสอากาศลดลง 
3. ลดการร่ัวไหลจาก Labyrinth seal ของ Shaft seal และ Balance disk  
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บทที่ 2 

หลกัการ/การอนุรักษ์พลงังานในระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ 

(Principle of Refrigeration and A/C systems, and guidelines for energy conservation) 

 

ความสําคัญของเนือ้หาวชิา (Overview) 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงทั้งระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ ซ่ึงระบบการทาํความเยน็จะถูกนาํมาใชง้านใน

ภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่นอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ประมง อาหารทะเลแช่แข็ง 

โดยมีการใชพ้ลงังานค่อนขา้งมาก ในรูปแบบหอ้งแช่แข็งและหอ้งเยน็สาํหรับเก็บสินคา้ ส่วนระบบปรับอากาศ 

จะมีใชง้านมากในอาคารต่างๆ โรงแรม และบางโรงงานอุตสาหกรรมก็มีใชง้านมากเช่น หอ้งทาํงานต่างๆ เพ่ือ

ความสะดวกสบายเป็นหลกั 

 

วตัถุประสงค์ (Objective) 

1. อธิบายระบบและหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทาํความเยน็และระบบปรับอากาศ 

2. อธิบายวิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ 

3. อธิบายมาตรการอนุรักษพ์ลงังานในระบบทาํความเยน็และระบบปรับอากาศ 

 

บทนํา (Introduction)  

คู่มือเล่มน้ี ได้กล่าวถึงประเภทของระบบ หลกัการทาํงาน ชนิด วิธีตรวจวดั และมาตรการในการ

อนุรักษพ์ลงังาน ของระบบปรับอากาศ และระบบทาํความเยน็ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้เป็นแนวทางสําหรับ

ผูใ้ชง้าน และผูป้ฏิบติังานดา้นระบบทาํความเยน็ และระบบปรับอากาศใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติัใหมี้

ประสิทธิภาพสูงสุด 

2-1 
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2.1  ระบบทําความเยน็ หลกัการทํางานของระบบทําความเย็น 

การทาํความเยน็คือการลดและรักษาระดบัอุณหภูมิของเน้ือท่ีว่างหรือของเทหะวตัถุต่าง ๆ ให้ตํ่ากว่าปกติ 

เช่น การทาํความเยน็ในตูเ้ยน็ ตูน้ํ้าเยน็ ตูแ้ช่ หอ้งเยน็ โรงนํ้าแขง็ เป็นตน้  

 การเกดิความเยน็ 

การเกิดความเยน็ในเคร่ืองทาํความเยน็รวมทั้งเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีใชอ้ยู่ทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ 

เคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์เคร่ืองปรับอากาศในบา้น เคร่ืองปรับอากาศในอาคาร หรือการทาํความเยน็ในโรงงาน

อุตสาหกรรมทัว่ไป จะมีหลกัการเบ้ืองตน้ในการทาํใหเ้กิดความเยน็เหมือนกนัคือ การทาํใหส้ารซ่ึงเป็นตวักลาง

ในการทาํความเยน็ (refrigerant) เปล่ียนสภานะ เพราะขณะเปล่ียนสถานะ สารทุกชนิดตอ้งการความร้อนแฝงเขา้

มาช่วยเสมอ ดงันั้นถา้เราทาํใหส้ารน้ีเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นไอ จะดูดความร้อนจากบริเวณใกลเ้คียง ซ่ึง

จะทาํใหบ้ริเวณนั้นมีอุณหภูมิลดลง จึงเกิดความเยน็ข้ึน 

ในปัจจุบนัเราอาศยัระบบทาํความเยน็มาใชใ้นงานดา้นต่าง ๆ มากมายไดแ้ก่ 

1. การผลิตอาหาร (food processing)  เช่น การผลิตนม ไอศกรีม ซ่ึงตอ้งอาศยัการทาํความเยน็ในการ

ทาํพาสเจอร์ไรส์ (pasteurization) ดว้ยการใหค้วามร้อนแก่นมท่ีอุณหภูมิประมาณ 70 – 80 
°
C หลงัจากนั้นนาํมา

ทาํให้เยน็ลงอย่างรวดเร็ว และเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 2 -3 
°
C เพ่ือรักษาคุณภาพของนมก่อนส่งไปจาํหน่าย การผลิต

ไอศกรีม กจ็ะตอ้งผา่นการพาสเจอร์ไรส์ และนาํไปผา่นการแช่แขง็ท่ีอุณหภูมิประมาณ – 20 ถึง – 28 
°
C การผลิต

ไวน์และเบียร์ ในกระบวนการหมกั (fermentation) กระบวนการบ่ม (mellowing) จาํเป็นตอ้งทาํภายใตอุ้ณหภูมิ

ตํ่าประมาณ 5 - 15 
°
C เป็นตน้ 

2. การเกบ็รักษาอาหาร (food storage) ในการเกบ็รักษาหรือถนอมอาหาร เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์ใหมี้

อายใุนการเกบ็รักษานานข้ึนเพ่ือการบริโภคหรือเพ่ือการจาํหน่าย สามารถทาํไดโ้ดยการลดอุณหภูมิใหต้ํ่าลง ซ่ึง

เป็นการลดการแพร่ขยายของแบคทีเรียต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสาเหตุให้อาหารเน่า เช่นการเก็บรักษาผกั ผลไม ้หรือ

เน้ือสัตวไ์วใ้นสภาพอาหารสด (fresh food) จะตอ้งเก็บไวท่ี้อุณหภูมิตํ่า แต่ตอ้งสูงกว่าจุดเยือกแข็ง (freezing 

point) ซ่ึงจะมีช่วงเวลาในการเก็บรักษาสั้นกว่าการเก็บรักษาในสภาพอาหารแช่แข็ง (freezing food) ซ่ึงตอ้งนาํ

ผกั ผลไม ้หรือเน้ือสตัวม์าทาํการแช่แขง็และเกบ็รักษาไวใ้นหอ้งเยน็ท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา่จุดเยือกแขง็ 

3. การผลิตในงานอุตสาหกรรม (industrial process) งานอุตสาหกรรมหลายประเภทท่ีตอ้งอาศยัการทาํ

ความเยน็ช่วยในกระบวนการผลิต เช่นอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี โรงกลัน่นํ้ามนั โรงแยกก๊าซ โรงงานผลิตสบู่ 

4. การทาํความเย็นเพ่ือการขนส่ง (transportation refrigeration) เช่น ห้องเย็นท่ีใช้ในเรือประมง  

หอ้งเยน็ท่ีใชใ้นเรือเดินทะเล ซ่ึงใชข้นส่งอาหารแช่แข็งไปจาํหน่ายในต่างประเทศ หรือรถห้องเยน็ท่ีใชข้นส่ง

ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งระหว่างโรงงานผลิตไปยงัจงัหวดัท่ีอยู่ห่างไกล ซ่ึงทั้งหมดจะทาํงานโดยอาศยัหลกัการ

ของระบบทาํความเยน็ 

5. การปรับอากาศ (air condition) เป็นสาขางานหน่ึงซ่ึงอาศยัการทาํความเยน็มาประยุกตใ์ชม้ากท่ีสุด 

โดยจะทาํงานร่วมกบัระบบควบคุมความช้ืน การกรองอากาศ การทาํใหอ้ากาศหมุนเวียน การระบายอากาศ เพ่ือ

ความสุขสบายของคน เช่นท่ีใชใ้นเคร่ืองปรับอากาศทัว่ไป หรืองานปรับอากาศท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตต่าง ๆ 

ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทอผา้ โรงพิมพ ์โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตยา เป็นตน้ 
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ขนาดของเคร่ืองทาํความเยน็ จะบอกเป็น Btu/h (หน่วยองักฤษ), kcal/h (หน่วยเมตริก), kW (หน่วย SI) 

หรือบอกขนาดเป็นตนั โดย 1 ตนัความเยน็มีค่า 12,000 Btu/h ซึงมีท่ีมาจากคาํจาํกดัความคือ 1 RT (ton of 

refrigeration)=heat required to melt 1 U.S. ton of ice (2000 lb) at 0 
°
C per 24 h. ซ่ึงมีความหมายคือ 1 ตนัความ-

เยน็ เป็นความเยน็ท่ีไดจ้ากการเสียความร้อนไปใชใ้นการหลอมละลายนํ้าแข็งหนกั 1 ตนั ท่ีอุณหภูมิ 0 
°
C หมด

ในเวลา 24 ชัว่โมง 

  

2.1.1   ระบบการทําความเยน็ 

ระบบการทาํความเยน็มีดว้ยกนัมากมายหลายแบบ บางแบบใชง้านแลว้ใหป้ระสิทธิภาพในการทาํความเยน็

สูงกจ็ะถกูพฒันาและปรับปรุงใหดี้ข้ึนเร่ือย ๆ บางระบบถา้ใชง้านแลว้ประสิทธิภาพในการทาํความเยน็ตํ่าก็จะถูก

เลิกใชไ้ป ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงระบบการทาํความเยน็และหลกัการทาํงานของระบบทาํความเยน็ดงัน้ี 

1. ระบบทาํความเยน็โดยการทาํใหส้ารทาํความเยน็ระเหย 

2. ระบบคอมเพรสเซอร์อดัไอ 

3. การทาํความเยน็โดยใชน้ํ้าแขง็ 

4. การทาํความเยน็โดยใชน้ํ้าแขง็แหง้ 

5. การทาํความเยน็โดยใชก้ารระเหยของนํ้า 

6. การทาํความเยน็โดยใชเ้ทอร์โมอิเลก็ทริก 

7. การทาํความเยน็ระบบสตรีมเจต็ 

8. วงจรการทาํความเยน็แบบแอบซอร์ปชนั 

 

 ระบบทาํความเยน็โดยการทาํใหส้ารทาํความเยน็ระเหย 

การทาํความเยน็ดว้ยระบบท่ีทาํใหส้ารทาํความเยน็ระเหย (expendable refrigerant cooling system) เป็น

แบบท่ีใชไ้ดดี้กบัรถบรรทุกเพ่ือการขนส่งอาหารท่ีตอ้งการควบคุมอุณหภุมิให้ตํ่าอยู่เสมอ หลกัการทาํงานของ

ระบบทาํความเยน็แบบน้ีง่ายมาก เพียงแต่ปล่อยใหส้ารทาํความเยน็เหลวระเหยตวัเป็นไอภายในบริเวณหรือเน้ือ

ท่ีท่ีตอ้งการทาํความเย็น ซ่ึงบริเวณเหล่าน้ีตอ้งมีฉนวนกนัความร้อนหุ้มโดยรอบ ดงัท่ีไดเ้คยทราบมาแลว้ว่า 

ขณะท่ีสารเปล่ียนสถานะจะตอ้งการความร้อนแฝงทาํใหอุ้ณหภูมิในบริเวณน้ีลดตํ่าลง สารทาํความเยน็ท่ีใชเ้ป็น

ตวักลางในการทาํความเยน็ในท่ีน้ีจะใชไ้นโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) ซ่ึงเก็บในถงัภายใตค้วามดนัประมาณ 

14.6 kg/cm2 เม่ือปล่อยใหไ้หลผ่านวาลว์ควบคุม (liquid control valve) ก็จะลดความดนัของไนโตรเจนเหลวลง 

แลว้เขา้ตามท่อไปยงัหัวฉีด ซ่ึงจะฉีดไนโตรเจนเหลวใหเ้ป็นฝอย เขา้ไปยงับริเวณหรือเน้ือท่ีท่ีตอ้งการทาํความ

เยน็โดยตรง ไนโตรเจนจะระเหยตวัดูดรับปริมาณความร้อน ทาํใหบ้ริเวณน้ีมีอุณหภูมิลดตํ่าลง 
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 หลกัการทาํงานของระบบทาํความเยน็แบบคอมเพรสเซอร์อดัไอ 

ระบบอดัไอเป็นระบบท่ีทาํใหเ้กิดความเยน็ข้ึนไดโ้ดยอาศยัการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกนัดงัรูปท่ี 

2.1 โดยอุปกรณ์แต่ละตวัมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1.  คอมเพรสเซอร์ (compressor) ทาํหนา้ท่ีดูดนํ้ายาในสภาพท่ีเป็นไอจากเคร่ืองระเหย และอดัใหมี้ความ

ดนัสูงข้ึนจนสามารถส่งไปควบแน่นไดท่ี้คอนเดนเซอร์ 

2. คอนเดนเซอร์ (condenser) ทาํหนา้ท่ีระบายความร้อนออกจากนํ้ายาเพ่ือควบแน่นเป็นของเหลวและ

ส่งเขา้รีซีฟเวอร์ 

3. รีซีฟเวอร์ (receiver) ทาํหนา้ท่ีสะสมของเหลวท่ีออกจากคอนเดนเซอร์เพ่ือจ่ายใหก้บัเคร่ืองระเหยได้

ตลอดเวลาในการทาํงาน 

4. ล้ินลดความดนั (expansion valve หรือ refrigerant control) ทาํหนา้ท่ีลดความดนัของนํ้ายาท่ีออกจาก

คอนเดนเซอร์ เพ่ือจ่ายใหก้บัเคร่ืองระเหย 

5. เคร่ืองระเหย (evaporator) ทาํหนา้ท่ีดูดความร้อนออกจากบริเวณรอบ ๆ เพ่ือทาํใหน้ํ้ ายาเปล่ียน

สถานะเป็นไอและทาํใหบ้ริเวณใกลเ้คียงเยน็ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 วงจรการทํางานของระบบทําความเย็นแบบอดัไอ 

 

การทาํงานของวงจรการทาํความเยน็แบบอดัไอ อาศยัสารทาํความเยน็ (Refrigerant) ซ่ึงมี   หลายชนิด 

แต่ทุกชนิดจะตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้เหมือนกนัคือ สามารถเปล่ียนสถานะไดง่้าย เช่น ท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปคือ 

 R-12, R-22 หรือ R-134a ซ่ึงเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นไอไดท่ี้อุณหภูมิ -21.6 
°
F  (-29.8 

°
C), -41.4

°
F  

(-40.8
°
C) และ-15.1 

°
F (-26.2

°
C) ตามลาํดบั ภายใตค้วามดนับรรยากาศ 

 

compressor 

evaporator 

condenser 

Expansion valve 

accumulator 
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การทาํงานเร่ิมท่ีคอมเพรสเซอร์จะดูดนํ้ายาในสภาพท่ีเป็นไอจากเคร่ืองระเหยเขา้ทางดา้นดูด (Suction) 

ของคอมเพรสเซอร์ และอดัออกใหมี้ความดนัสูงข้ึนและส่งออกทางดา้นส่ง (discharge) ของคอมเพรสเซอร์ 

เขา้คอนเดนเซอร์ 

นํ้ ายาภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัสูงน้ี เม่ือผ่านคอนเดนเซอร์จะถูกระบายความร้อนออกจนถึงจุด

ควบแน่น นํ้ ายาจะเปล่ียนสถานะจากไอไปเป็นของเหลวตกลงดา้นล่างของคอนเดนเซอร์และถูกส่งไปเขา้ 

รีซีฟเวอร์ 

นํ้ ายาในสภาพท่ีเป็นของเหลวในรีซีฟเวอร์จะถูกส่งผ่านล้ินลดความดนัทาํให้นํ้ ายาเกิดการขยายตวั 

ความดนัจะลดลงจนนํ้ายาไม่สามารถคงสภาพเดิม (ของเหลว) จึงเปล่ียนเป็นไอ 

การเปล่ียนสถานะของนํ้ ายาจากของเหลวเป็นไอขณะออกจากล้ินลดความดนัและตลอดช่วงท่ีผ่าน

เคร่ืองระเหยน้ี จะทาํใหเ้กิดความเยน็ข้ึนเน่ืองจากของเหลวจะดูดความร้อนออกจากบริเวณรอบ ๆ ไปใชเ้ป็น

ความร้อนแฝงในการเปล่ียนสถานะ ทาํใหบ้ริเวณรอบ ๆ เคร่ืองระเหยเกิดความเยน็ข้ึน 

เม่ือนํ้ายาผา่นเคร่ืองระเหยจะเปล่ียนสถานะเป็นไอหมดและถูกคอมเพรสเซอร์ดูดและอดัใหมี้ความดนั

สูงข้ึน หมุนเวียนเช่นน้ีตลอดไปโดยนํ้ายาจะไม่สูญหาย จึงไม่จาํเป็นตอ้งเติมนํ้ายาเพ่ิมเขา้ไปในระบบอีก ถา้ไม่มี

จุดท่ีนํ้ายาร่ัวออกมา 

 หลกัการทาํงานของระบบทาํความเยน็แบบใชน้ํ้าแขง็ 

การทาํความเยน็โดยใชน้ํ้ าแข็งอาศยัหลกัการท่ีว่าขณะท่ีนํ้าแข็งหลอมละลายกลายเป็นนํ้า จะดูดความ

ร้อนจากอากาศรอบ ๆ ทาํใหอ้ากาศเยน็ลงและมีความหนาแน่นสูงข้ึน จึงไหลลงสู่ตอนล่างของตูเ้ยน็ไปดูดรับ

ปริมาณความร้อนจากอาหารหรือของท่ีแช่ภายในตูเ้ย็นอีกทีหน่ึง อากาศเยน็เม่ือดูดรับปริมาณความร้อนจาก

อาหารหรือของท่ีแช่ภายในตูเ้ยน็แลว้จะมีอุณหภูมิสูงข้ึนและเบาจึงลอยตวัสูงข้ึนแลว้ไปผ่านโดยรอบของนํ้าแข็ง

ทาํใหน้ํ้าแขง็หลอมละลาย เม่ือนํ้าแขง็หลอมละลายหมดกจ็ะหยดุการทาํความเยน็ 

 หลกัการทาํงานของระบบทาํความเยน็แบบใชน้ํ้าแขง็แหง้ 

ในการทาํความเย็นโดยใช้นํ้ าแข็งแห้ง (dry ice refrigeration) นั้น จะใช้นํ้ าแข็งแห้งซ่ึงทาํจาก 

คาร์บอนไดออกไซค์ท่ีอยู่ในสถานะของแข็งซ่ึงถูกอดัข้ึนมาให้มีรูปร่างแตกต่างกนัไป นํ้ าแข็งแห้งจะเปล่ียน

สถานะจากของแขง็กลายเป็นแก๊ส ซ่ึงเรียกวา่การระเหิด ท่ีความดนับรรยากาศ โดยนํ้าแขง็แหง้จะมีอุณหภูมิตํ่าถึง 

– 78.33 
°
C และดูดซบัความร้อนและรักษาอุณหภูมิของผลิตภณัฑ ์เช่น ไอศกรีม ใหค้งคุณภาพขณะทาํการขนส่ง 

 หลกัการทาํงานของระบบทาํความเยน็แบบใชก้ารระเหยตวัของนํ้า 

ขณะท่ีของเหลวระเหยตวัเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอจะดูดรับความร้อนแฝง จากหลกัการดงักล่าวจึง

นํามาสู่การออกแบบการระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์ของเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงเรียกว่าเป็น 

คอนเดนเซอร์แบบอิวาพอเรตีป (evaporative condenser) คอนเดนเซอร์แบบน้ีอาศยัทั้งการระเหยตวัของนํ้าและ

อากาศช่วยกันในการระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์โดยการฉีดพ่นนํ้ าให้เป็นฝอยผ่านลงบน

คอนเดนเซอร์ ในขณะเดียวกนักใ็ชพ้ดัลมช่วยเป่าระบายความร้อน ละอองนํ้าท่ีกระทบกบัคอนเดนเซอร์บางส่วน

จะระเหยดูดความร้อน ช่วยใหก้ารระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์มีผลดีข้ึน 
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รูปที่  2.2   คอนเดนเซอร์แบบอวิาพอเรตปี 

 

 หลกัการทาํงานของระบบทาํความเยน็แบบใชเ้ทอร์โมอิเลก็ทริก 

การถ่ายเทพลังงานความร้อนจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงโดยใช้อิ เล็กตรอน เป็นหลักการของ 

เทอร์โมอิเล็กตริก โดยนําเอาวตัถุก่ึงตัวนํา(semi-conductor) สองชนิดมาตรึงปลายติดกัน แลว้ต่อเข้ากับ

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ในท่ีน้ีสมมุติใหเ้ป็น P และ N เน่ืองจากวตัถุก่ึงตวันาํทั้งสองชนิดมีค่าระดบัพลงังาน 

ไม่เท่ากนั เม่ือถูกผ่านดว้ยกระแสไฟฟ้ากระแสตรงแลว้จะทาํให้ปลายท่ีตรึงติดกนัเยน็และปลายท่ีเหลือจะร้อน 

ส่งผลใหภ้ายในบริเวณท่ีตอ้งการทาํความเยน็มีการดดูรับความเยน็และคายความร้อนออกมาภายนอก  

 

 
 

รูปที่ 2.3  หลกัการของระบบทําความเยน็แบบใช้เทอร์โมอเิลก็ทริก 
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 หลกัการทาํงานของระบบทาํความเยน็แบบสตีมเจต็ 

การทาํความเยน็ในระบบสตรีมเจ็ต (steam jet refrigeration) ใชน้ํ้ าเป็นตวักลางในการทาํความเยน็  

การทาํงานของระบบอาศยัหลกัการท่ีวา่เม่ือลดความดนัท่ีผิวหนา้ของนํ้าท่ีอยู่ในภาชนะท่ีปิดมิดชิดแลว้ นํ้ านั้นจะ

สามารถระเหยตวั เปล่ียนสถานะเป็นไอไดท่ี้อุณหภูมิตํ่า ๆ บางคร้ังตํ่าถึง 4.44 – 10 
°
C  จากการศึกษาทางทฤษฎี

พบวา่ภายใตค้วามดนัสุญญากาศหรือท่ีความดนั 0.839 kN/m2  จุดเดือดของนํ้าจะอยูท่ี่ 4.44 
°
C 

 

ตารางที่ 2.1   แสดงค่าอุณหภูมิจุดเดอืดของนํา้ ณ ระดบัความดนัต่าง ๆ 

Absolute  

pressure 

(kN/m2) 

Temperature 

(oC) 

Absolute  

pressure 

(kN/m2) 

Temperature 

(oC) 

Absolute  

pressure 

(kN/m2) 

Temperature 

(oC) 

0.8 3.8 28 67.5 75 91.8 

2.0 17.5 35 72.7 85 95.2 

5.0 32.9 45 78.7 95 98.2 

10.0 45.8 55 83.7 100 99.6 

20.0 60.1 65 88.0 101.33 100 

 

หลกัการทาํงานของระบบสตีมเจต็แสดงไวใ้นรูปท่ี 2.4 ไอนํ้าซ่ึงเป็นผลพลอดไดจ้ากจากการทาํงานของ

หมอ้ไอนํ้ า แทนท่ีจะปล่อยท้ิงโดยเปล่าประโยชน์ จะถูกส่งเข้าทางท่อไอนํ้ า เพ่ือฉีดผ่านหัวฉีดไอนํ้ าด้วย 

ความเร็วสูง ทาํให้ความดนัท่ีผิวหน้าของนํ้ าในอีวาพอเรเตอร์ลดลง และสามารถระเหยตวักลายเป็นไอไดท่ี้

อุณหภูมิตํ่า ดูดรับปริมาณความร้อนทาํให้นํ้ าท่ีเหลือในอีวาพอเรเตอร์มีอุณหภูมิตํ่าลงดว้ย นํ้ าเยน็น้ีมีอุณหภูมิ

ประมาณ 4.44 – 21.1 
°
C จะถกูป้ัมใหห้มุนเวียนเขา้ไปทาํความเยน็ใหแ้ก่บริเวณท่ีตอ้งการทาํความเยน็ และจะถูก

ส่งกลบัเขา้มาฉีดเป็นฝอยในอีวาพอเรเตอร์อีกคร้ังหน่ึง ละอองนํ้ าบางส่วนจะถูกระเหยตวัทาํให้นํ้ าท่ีเหลือใน 

อีวาพอเรเตอร์มีอุณหภูมิตํ่าอยูต่ลอดเวลา 

 
รูปที่ 2.4  การทําความเยน็ระบบ steam jet 
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 หลกัการทาํงานของระบบทาํความเยน็แบบแอบซอร์ปชนั (absorption chiller) 

Absorption chiller เป็นระบบทาํความเยน็ท่ีอาศยัพลงังานความร้อนในการขบัเคร่ืองทาํความเยน็ให้

ทาํงาน โดยความร้อนท่ีป้อนให ้absorption chiller โดยมากจะอยู่ในรูปของไอนํ้า นํ้ าร้อน หรือก๊าซร้อนซ่ึงเป็น

พลงังานคุณภาพตํ่า  

Absorption chiller มีส่วนประกอบท่ีสาํคญัคือ generator, condenser, evaporator, absorber, expansion 

valve และสารทาํงานซ่ึงเป็นสารคู่ผสมระหวา่ง สารทาํความเยน็ (กรณีน้ีใชน้ํ้าบริสุทธ์ิเป็นสารทาํความเยน็) และ

สารดูดกลืน (สาร Li-Br) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.5 มีหลกัการทาํงานเร่ิมตน้จาก generator รับความร้อนจากภายนอก

ทาํให้สารทาํความเยน็เดือดกลายเป็นไอแยกออกจากสารดูดกลืน สารทาํความเย็นจะมากลัน่ตวัท่ี condenser 

อุณหภูมิประมาณ 40
°
C – 50

°
C เพ่ือกลบัเป็นของเหลวแลว้ไหลผ่านเอ๊กซ์แพนชนัวาลว์ (expansion valve) ไปสู่ 

evaporator สารทาํความเย็นดูดความร้อนจากส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใช้เป็นความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 

ท่ีอุณหภูมิประมาณ 5
°
C (ความดนัประมาณ 6 mm.Hg) จากนั้นไอของสารทาํความเยน็จะถูกดูดกลืนดว้ยสาร

ดูดกลืนท่ีไหลผ่าน expansion valve มาจาก generator ผสมเป็นของเหลวในตวัดูดกลืน absorber ซ่ึงเป็น  

ปฏิกิริยาคายความร้อนออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นจะถูกสูบโดยป๊ัมเพ่ือใหค้วามดนัสูงข้ึนเป็น 75 mm.Hg ไปยงั

เจนเนอเรเตอร์ (generator) เพ่ือรับความร้อนจากแหล่งกาํเนิดความร้อนต่อไป   

 
รูปที่  2.5  วงจรการทํางานของระบบทําความเยน็แบบแอบซอร์ปชัน 
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2.2 ชนิดของเคร่ืองทําความเยน็ 

  เคร่ืองทาํความเยน็ท่ีมีใชอ้ยูท่ ัว่ไปจะทาํงานโดยอาศยัระบบทาํความเยน็ระบบใดระบบหน่ึงดงัน้ี 

1. ระบบใชก้ลไก (Mechanical) เป็นระบบท่ีสร้างความเยน็ข้ึนโดยอาศยัการทาํงานของกลไกต่าง ๆ 

เป็นท่ีนิยมแพร่หลายท่ีสุด ซ่ึงเรียกกนัทัว่ไปวา่ การทาํความเยน็แบบอดัไอ (Vapor compression) 

2. ระบบท่ีไม่ใช่เชิงกล (Nonmechanical) เป็นระบบท่ีสร้างหรือทาํความเยน็ใหเ้กิดข้ึนโดยไม่ตอ้งอาศยั

การเคล่ือนท่ีของช้ินส่วนหรือกลไกใด ๆ การทาํความเยน็ระบบน้ีท่ีมีใชใ้นปัจจุบนั ไดแก่ การทาํความเยน็แบบ

ดูดกลืน (Absorption)  

2.2.1 เคร่ืองทําความเยน็แบบอดัไอ (Compression refrigeration) 

สาํหรับวฏัจกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอ  เม่ือไม่คิดพลงังานสูญเสียต่างๆ นั้นประกอบดว้ย กระบวนการ 

4 กระบวนการ ดงัน้ี 

Evaporator
14

23 Condensor

MotorCompressor
High pressure side

Low pressure side

Expansion 
valve

 
รูปที่ 2.6   วฎัจกัรอดัไอมาตรฐาน 
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รูปที่ 2.7 แผนภูมคิวามดนั-เอนทาลปี 
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1.  กระบวนการ 1-2 เป็นกระบวนการอดัตวัแบบ Isentropic Compression โดยคอมเพรสเซอร์จะทาํการ

อดัสารทาํความเยน็ในสภาวะไออ่ิมตวั ใหมี้ความดนัเท่ากบัความดนัท่ีคอยลร้์อน (Condenser) 

2.  กระบวนการ 2-3 เป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนท่ีความดนัคงท่ีแบบยอ้นกลบัได ้โดยสารทาํ

ความเยน็ท่ีอยูใ่นสภาวะไอดง (Superheated vapor) จะถกูทาํใหเ้ยน็ลงจนเกิดการกลัน่ตวัของสารทาํความเยน็ 

3.  กระบวนการ 3-4 เป็นกระบวนการขยายตวั หรือ กระบวนการลดความดนั โดยสารทาํความเยน็ท่ีอยู่

ในสภาวะของเหลวจะถูกลดความดนัลงมากลายเป็นของผสมท่ีความดนัท่ีคอยลเ์ยน็ (Evaporator) 

4.  กระบวนการ 4-1 เป็นกระบวนการรับความร้อนท่ีความดนัคงท่ี ซ่ึงทาํใหส้ารทาํความเยน็เดือดจน

กลายเป็นไออ่ิมตวั 

 

แผนภาพความดนั-เอนทัลปี 

 
รูปที่ 2.8  แผนภาพความดัน-เอนทัลปี ของวฎัจกัรการอดัไอหน่ึงขั้นตอน 

 

สัมประสิทธ์ิสมรรถนะทําความเยน็               

ความเยน็ท่ีระบบสามารถทาํได ้     h1-h4     

พลงังานท่ีป้อนใหร้ะบบ(คอมเพรสเซอร์)        h2-h1 

ในการศึกษาวฏัจกัรความเยน็อีกวิธีหน่ึงคือการแทนการทาํงานของกระบวนการต่างๆ ลงในแผน่ภาพ 

PH Diagram หรือ แผนภาพความดนั-เอลทลัปี (Presure-Enthalpy Diagram ) หรือ แผนภาพมอลเลียร์ ดงัน้ี 

  

งานของคอมเพรสเซอร์ อัตราการทําความเย็น 

(อิแวปพอเรเตอร์) 

1 

2 
3 

4 

เอนทลัปี 

คว
าม

ดัน
 

h1 - h 4 h2 - h 1 

h1 h2 h 3,4 

P1,4 

P2,3 

งานป้อนเข้า 

ความร้อนเข้า 

ความร้อนออก 
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รูปที่ 2.9  แผนภาพ PH Diagram ของนํา้ยา 134 a 
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วธีิการอ่านค่าแผนภาพ 

แผนภาพจะประกอบดว้ยเส้นบอกคุณสมบติัต่างๆ ของสารทาํความเยน็สามารถแยกเป็นรายละเอียด

ของเสน้ต่างๆ ดงัน้ี 

เสน้ของเหลวอ่ิมตวัและเสน้ไออ่ิมตวั (Saturated liquid and Saturated vapor lines) เป็นเสน้ท่ีแบ่งพ้ืนท่ี

ของแผนภาพเป็น 3 เขต คือ 
 

Superheated region 
(refrigerant is in the form 
of a superheated vapor)

Region of phase change 
(refrigerant is a liquid-vapor 
mixture)

Subcooled region 
(refrigerant is in the form 
of a subcooled liquid)

Specificenthalpy (Btu per lb)

Saturated vapor curve

Saturated liquid curve

vapor to liquid

Liquid to vapor 
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รูปที่ 2.10 เส้นของเหลวอิม่ตวัและเส้นไออิม่ตวัแบ่งพืน้ที่บนแผนภาพเป็น 3 เขต 

 

เขตของเหลวเยน็ยิ่ง ( Subcooled region ) คือ บริเวณพ้ืนท่ีดา้นซ้ายของเส้นของเหลวอ่ิมตวั สารทาํ 

ความเย็นท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีน้ีจะมีสภาวะเป็นของเหลวท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว่าจุดอ่ิมตัว เรียกว่า ของเหลวเย็นยิ่ง 

(Subcooled liquid ) 

เขตไอร้อนยิ่งยวด ( Superheated region ) คือ บริเวณพ้ืนท่ีดา้นขวาของเส้นไออ่ิมตวั สารทาํความเยน็ท่ี

อยู่ในพ้ืนท่ีน้ีจะมีสภาวะเป็นไอท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดอ่ิมตวั เรียกว่า ไอร้อนยวดยิ่ง หรือ ไอดง (Superheated 

Vapor )  

เขตเปล่ียนสถานะ ( Phase change region ) คือ พ้ืนท่ีระหว่างเส้นของเหลวอ่ิมตวั และเส้นไออ่ิมตวั  

สารทาํความเยน็ในพ้ืนท่ีน้ีจะมีสภาวะผสมระหวา่งของเหลวและไอ (Liquid-vapor mixture ) หรือเป็นเขตเปล่ียน

สถานะ คือการเปล่ียนแปลงจากดา้นซา้ยไปดา้นขวาเป็นการเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นไอตามกระบวนการ

กลายเป็นไอ (Vaporization) และการเปล่ียนแปลงจากดา้นขวาไปซา้ยเป็นการเปล่ียนสถานะจากไอเป็นของเหลว

ตามกระบวนการควบแน่น (Condensation)  

จุดท่ีเช่ือมต่อระหว่างเส้นของเหลวอ่ิมตวัและเส้นไออ่ิมตวัคือ จุดวิกฤต ( Critical Point ) ซ่ึงเป็นจุดท่ี

สารทาํความเยน็จะเปล่ียนสถานะจากของเหลวอ่ิมตวัเป็นไอร้อนยวดยิ่ง หรือจากไอร้อนยวดยิ่งไปเป็นของเหลว

อ่ิมตวัไดท้นัที โดยไม่ตอ้งผา่นช่วง Liquid-Vapor mixture 
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รูปที่ 2.11 เส้นคุณสมบัตต่ิางๆ ของสารทําความเยน็บนแผนภาพ 

 

1. เส้นความดนัคงท่ีและเส้นเอนทลัปีคงท่ี (Constant pressure and Constant enthalpy lines) คือ กลุ่ม

ของเส้นตรงในแนวระดบั รายงานเป็นความดนัสัมบูรณ์ ( Absolute pressure ) มีหน่วยเป็น psia , kg/cm2 abs 

หรือ bar  ส่วนเสน้เอนทลัปีคงท่ีคือกลุ่มของเสน้ตรงในแนวด่ิง รายงานเป็นค่าปริมาณความร้อนท่ีมีอยู่ในสารทาํ

ความเยน็ต่อ 1 หน่วยของมวล มีหน่วยเป็น Btu/lb , kcal/kg หรือ kJ/kg 

2. เส้นความแหง้คงท่ี ( Constant dryness lines  - x ) คือ เส้นซ่ึงลากจากจุดวิกฤตลงมาดา้นล่างอยู่

ระหวา่งเสน้ของเหลวอ่ิมตวัและเสน้ไออ่ิมตวั เป็นเสน้ท่ีบอกเปอร์เซ็นตข์องสารทาํ ความเยน็ส่วนท่ีเป็นไอ (โดย

นํ้าหนกั) เช่น เส้น x = 0.1 หมายความว่า มีสารทาํความเยน็ส่วนท่ีเป็นไอ  คิดเป็นนํ้าหนกั 10% และส่วนท่ีเป็น

ของเหลว 90% 

3. เสน้อุณหภูมิคงท่ี ( Constant temperature lines) คือเสน้ท่ีอยูใ่นแนวเกือบขนานกบัเส้นเอนทลัปี เม่ือ

อยูใ่นเขตของเหลวเยน็ยิ่ง เป็นเสน้ตรงขนานกบัเส้นความดนัเม่ืออยู่ในเขตเปล่ียนสถานะ และจะเปล่ียนเป็นเส้น

โคง้ลงทางดา้นล่าง เม่ืออยูใ่นเขตไอร้อนยวดยิ่ง มีหน่วยเป็น oF หรือ oC  

4. เส้นเอนโทรปีคงท่ี ( Constant entropy lines ) คือ เส้นโคง้ซ่ึงเอียงข้ึนเป็นมุมสูง อยู่ในเขตไอร้อน

ยวดยิ่ง เป็นเสน้บอกอตัราการเปล่ียนแปลงของค่าเอนทลัปีต่ออุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง 1 องศามีหน่วยเป็น Btu/lb 

R , kcal/kg หรือ kJ/kg K 

5. เส้นปริมาตรจาํเพาะคงท่ี ( Constant specific volume lines ) คือ เส้นโคง้ท่ีเอียงข้ึนเป็นมุมใกลก้บั

แนวนอนอยู่ในเขตไอร้อนยวดยิ่ง เป็นเส้นท่ีบอกค่าของปริมาตรของสารทาํความเยน็ต่อ 1 หน่วยของมวลมี

หน่วยเป็น ft3/lb , m3/kg 
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รูปที่ 2.12  แผนภาพ PH Diagram ของนํ้ายา R 22 
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รูปที่ 2.13  แผนภาพ PH Diagram ของนํ้ายา R 717 หรือ แอมโมเนีย 
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 2.2.1.1 การคํานวณของวฏัจกัรการทําความเยน็ 

 ปริมาณของสารทาํความเยน็ท่ีไหลวน 

เป็นปริมาณของสารทาํความเยน็ท่ีไหลในอีวาโปเรเตอร์ ซ่ึงสามารถคาํนวณได ้ดงัสมการท่ี 2.1 โดย

พิจารณาจากรูปท่ี 2.6 และ 2.7 ประกอบ 
 

 Qe  =  m◌ ํ×qe  =  m◌ ํ(h1 – h4) (2.1) 
 

เม่ือ Qe  คือ  ความสามารถในการทาํความเยน็ (kJ/s) 

 qe คือ  ปริมาณความร้อนท่ีสารทาํความเยน็ดูดซบัต่อหน่วยกิโลกรัม (kJ/kg) 

 m◌ํ   คือ อตัราการไหลของสารทาํความเยน็ (kg/s) 
 

 ปริมาณความร้อนท่ีสารทาํความเยน็ดูดซบัในอีวาโปเรเตอร์ 
 

 qe  =  h1 – h4 (2.2) 
 

เม่ือ q  คือ ความร้อนท่ีสารทาํความเยน็ไดรั้บต่อหน่วยกิโลกรัม (kJ/kg) 

 

 ปริมาณความร้อนท่ีถูกระบายจากคอนเดนเซอร์ 

เป็นความแตกต่างระหวา่งเอนทลัปีของไอร้อนยิ่งยวด (Superheated Vapor) ท่ี 2 และของเหลวอ่ิมตวัท่ี

จุด 3 โดยมีค่าตามสมการ 
 

 qc  =  h2 – h3 (2.3) 
 

หรือ  qc  =  qe – qw (2.4) 
 

เม่ือ qc คือ ความร้อนท่ีถูกระบายออกจากคอนเดนเซอร์   

 Qe   คือ  ความร้อนท่ีไดรั้บจากบริเวณทาํความเยน็ 

 qw   คือ  พลงังานท่ีใชใ้นการอดั 

 ซ่ึงความร้อนท่ีใชใ้นการอดันั้น มีค่าดงัสมการ 
 

 qw  =   (h2 – h1 )  , (kJ/kg) (2.5) 
 

หรือ  Qw  =  m◌ํ (h2 – h1) , (kJ/s) (2.6) 
 

 

 ปริมาตรการไหลของสารทาํความเยน็ท่ีไหลเขา้สู่คอมเพรสเซอร์ 
 

 V  =  m◌ ํv (2.7) 
 

เม่ือ m◌ํ  คือ  อตัราการไหลของสารทาํความเยน็(kg/s) 

  v  คือ  ปริมาตรจาํเพาะของไอสารทาํความเยน็ท่ีจุด 1 (m3/kg) 
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 สมัประสิทธ์ิการทาํความเยน็ 

โดยทัว่ไปมีการแบ่งประสิทธิภาพออกเป็น 2 แบบ คือ 

สมัประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Performance; COP) 
 

 COP =    = 
ทธิ◌ี◌่ใช้ขับสุปริมาณงานท

ยชน์◌ี◌่เป็นประโ◌ําความเย็นทปริมาณการท
(2.8) 

  

 COP = 
12

41

hh
hh

−
−

 (2.9) 

 

อตัราส่วนประสิทธิภาพพลงังาน (Energy Efficiency Ratio; EER) 
   

 EER = 3412 COP (2.10) 
 

ประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ 

การกาํหนดระดบัประสิทธิภาพและค่าเฉล่ียของการใชพ้ลงังาน แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ีมีประสิทธิภาพ ตํ่า มีค่า EER ตํ่ากวา่ 7.6 

ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ีมีประสิทธิภาพ พอใช ้มีค่า EER ตั้งแต่ 7.6 ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 8.6 

ระดบัท่ี 3 ระดบัท่ีมีประสิทธิภาพ ปานกลาง มีค่า EER ตั้งแต่ 8.6 ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9.6 

ระดบัท่ี 4 ระดบัท่ีมีประสิทธิภาพ ดี มีค่า EER ตั้งแต่ 9.6 10.6 ข้ึนไป 

ระดบัท่ี 5 ระดบัท่ีมีประสิทธิภาพ ดีมาก มีค่า EER ตั้งแต่ 10.6 ข้ึนไป 

หมายเหตุ  

1. ค่าประสิทธิภาพ (Energy Efficiency Ratio: EER) หมายถึงปริมาณความเยน็ท่ีผลิตไดต่้อกาํลงัไฟฟ้าท่ี

ใชมี้หน่วยเป็น BTU/W หรือ 
/BTU Hr

EER
Watt

=  สาํหรับเคร่ืองปรับอากาศ 

2. ระดบัประสิทธิภาพเบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกัการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า 

(DSM) ของ กฟผ. 

3. ฉลากระดบัประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ก. ส่วนท่ี 1 เป็นแถบโคง้คร่ึงวงกลมสีเขียว แสดงตวัเลขบอกระดบัประสิทธิภาพตั้งแต่ระดบั 1 ถึง 5 ถา้

ฉลากแสดงระดบัใด ช่องบรรจุตวัเลขนั้นจะเป็นสีแดง โดยตาํแหน่งตรงกลางของส่วนโคง้จะมีตวัเลขบอกระดบั

ประสิทธิภาพอยูใ่นวงกลมสีแดง เพ่ือเป็นการย ํ้าเนน้การบอกระดบัประสิทธิภาพอยา่งชดัเจน 

ข. ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของการแสดงรายละเอียดของค่าประสิทธิภาพ การใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อปี และค่า

ไฟฟ้าต่อปี 

ค. ส่วนท่ี 3 แสดงเคร่ืองหมายการคา้ รุ่น และขนาดของตูเ้ยน็ 

 

net work 
useful refrigeration 
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 เคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 

การใชเ้คร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จะช่วยประหยดัพลงังาน เช่น การใชเ้คร่ืองปรับอากาศ

ประมาณ  8 ชัว่โมง/วนั 

ถา้เคร่ืองปรับอากาศขนาด 12,000 BTU มีประสิทธิภาพระดบัเบอร์ 5 มีค่าเท่ากบั 12.24 (BTU/Hr/Watt)  

เทียบกบัประสิทธิภาพระดบัเบอร์ 1 มีค่าเท่ากบั 7.5 (BTU/Hr/Watt) การใชเ้คร่ืองปรับอากาศระดบัเบอร์ 5 จะ

ประหยดัไฟฟ้าไดป้ระมาณ 1809.25 หน่วย (kWh) หรือคิดเป็นจาํนวนเงินท่ีประหยดัไดป้ระมาณ 4,975.43 บาท 

 ถา้เคร่ืองปรับอากาศขนาด 18,000 BTU มีประสิทธิภาพระดบัเบอร์ 5 มีค่าเท่ากบั 11.84 (BTU/Hr/Watt) 

เทียบกบัประสิทธิภาพระดบัเบอร์ 1 มีค่าเท่ากบั 7.5 (BTU/Hr/Watt) การใชเ้คร่ืองปรับอากาศระดบัเบอร์ 5 จะ

ประหยดัไฟฟ้าไดป้ระมาณ 2568.81 หน่วย (kWh) หรือคิดเป็นจาํนวนเงินท่ีประหยดัไดป้ระมาณ 7,064.22  บาท 

 ถา้เคร่ืองปรับอากาศขนาด 24,000 BTU มีประสิทธิภาพระดบัเบอร์ 5 มีค่าเท่ากบั 11.76 (BTU/Hr/Watt) 

เทียบกบั ประสิทธิภาพระดบัเบอร์ 1 มีค่าเท่ากบั 7.5 (BTU/Hr/Watt) การใชเ้คร่ืองปรับอากาศระดบัเบอร์ 5 จะ

ประหยดัไฟฟ้าไดป้ระมาณ 3384.82 หน่วย (kWh) หรือคิดเป็นจาํนวนเงินท่ีประหยดัไดป้ระมาณ 9,308.25 บาท 

หมายเหตุ คิดค่าพลงังานไฟฟ้าต่อหน่วยเท่ากบั 2.75 บาท/หน่วย 

 

 2.2.1.2  วธีิการเพิม่ประสิทธิภาพของระบบทําความเยน็ 

สาํหรับหวัขอ้น้ีจะอธิบายถึงวิธีการท่ีจะปรับปรุงค่า COP และทาํใหค่้า COP ดีท่ีสุดสาํหรับการนาํไปใช้

งานในแต่ละประเภท โดยวิธีการลดการใชพ้ลงังานและลดการทาํงานในส่วนท่ีไม่จาํเป็นของระบบทาํความเยน็

ลง 

 การลดความดนัดา้นควบแน่น 

ค่า COP ของระบบการทาํความเยน็จะมีค่าสูงสุด เม่ืออตัราส่วนของการอดัมีค่าตํ่า ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งทาํ

ใหค้วามดนัขณะควบแน่น มีค่าตํ่าสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ส่วนอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะทาํใหป้ระสบผลสาํเร็จก็คือ การใช้

คอนเดนเซอร์ขนาดใหญ่ข้ึน แต่จะตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบในระหว่างขั้นตอนของการออกแบบระบบใหม่ 

สําหรับการลงทุนเพ่ิมเพ่ือท่ีจะใช้คอนเดนเซอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ควรนาํมาเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการ

เดินเคร่ืองตลอดอายกุารใชง้านดว้ย 

ในการติดตั้งขนาดเคร่ืองเพ่ิมมกัจะประสบปัญหาความดนั ของการควบแน่นสูงเกินความจาํเป็น ทั้งน้ี

เพราะบางส่วนของคอนเดนเซอร์อาจเสียหายจากการอุดตนัหรือมีส่ิงเจือปนในสารทาํความเยน็ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น

ส่ิงบกพร่องท่ีจะไปลดความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของคอนเดนเซอร์ สาํหรับขั้นตอนการทดสอบและ

แกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีมีอธิบายอยูใ่นหวัขอ้ต่อไป 

 การเลือกคอมเพรสเซอร์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

ดว้ยความกา้วหน้าทั้ งทางดา้นการออกแบบและเทคโนโลยีทางการผลิต จึงทาํให้คอมเพรสเซอร์มี

รูปแบบและขนาดต่างๆเพ่ิมมาก เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมการทาํความเย็น และ

ความกา้วหนา้อีกอย่างหน่ึงคือ ความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบทาํความเยน็ให้สามารถนาํพลงังานมาใชอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือความรอบคอบในการเลือกชนิดของคอมเพรสเซอร์ ใหถ้กูตอ้งตรงกบั

ความตอ้งการท่ีจะนาํไปใชง้านในลกัษณะแตกต่างกนัไป 
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ส่ิงท่ีสาํคญัอีกอย่างหน่ึงก็คือ ตอ้งมัน่ใจว่าคอมเพรสเซอร์เหมาะกบัปริมาณการใชง้านปกติ เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน วิธีการเปล่ียนขนาดของคอมเพรสเซอร์มีหลากหลายวิธีท่ีสามารถนํามาใช้ได้ ซ่ึง

คอมเพรสเซอร์ส่วนใหญ่ท่ีใชก้นัอยูใ่นระบบเคร่ืองทาํความเยน็มีขนาดประมาณ 5 กิโลวตัต ์( kW) ข้ึนไป และมี

อุปกรณ์ควบคุมสมรรถนะบางส่วนใหเ้ลือกเพ่ิมเติม คาํแนะนาํการใชแ้ละประสิทธิภาพท่ีสมัพนัธ์กนั 

สาํหรับการเลือกคอมเพรสเซอร์ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือนาํไปใชง้านนั้น ยงัไม่มีกฎเกณฑท่ี์เหมาะสมและรวดเร็วท่ี

จะสามารถนาํมาใชไ้ด ้ดงันั้นจึงควรพิจารณาภาพรวมทัว่ ๆ ไปของความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด

ความตอ้งการเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจนั้น ควรเปรียบเทียบ

บนพ้ืนฐานของสภาวะการทาํงานท่ีเหมือนๆกนั  

การเลอืกใช้ชนิดของเคร่ืองคอมเพรสเซอร์ 

 หลกัการเลือกใช ้เคร่ืองคอมเพรสเซอร์มีขอ้ควรพิจารณา 7 ประการดงัน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ค่าเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์เร่ิมแรก ค่าพลงังานท่ีใช้ และค่า

บาํรุงรักษา โดยมีขอ้สรุปดงัน้ี 

 ค่าเคร่ืองคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบจะมีตน้ทุนค่าเคร่ืองถูกกว่าแบบสกรู ท่ีปริมาณการทาํความ

เยน็เท่ากนั 

 ค่าพลงังานท่ีใช้ของเคร่ืองคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบจะสูงกว่าแบบสกรูท่ีปริมาณทาํความเย็น

เท่ากนั (โดยเคร่ืองทาํงานเตม็ท่ี 100% )  

 ค่าบาํรุงรักษาต่อคร้ังของเคร่ืองคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบจะถูกกว่าแบบสกรู (เน่ืองจากช้ินส่วน

ของเคร่ืองแบบลกูสูบไม่มีความยุ่งยาก) แต่ตอ้งการบาํรุงรักษาบ่อยคร้ังกว่า (เน่ืองจากมีช้ินส่วนท่ี

เคล่ือนไหวมากช้ินกวา่เคร่ืองแบบสกรู) 

2. ขนาดของห้องเคร่ือง จะสัมพนัธ์กบัขนาดของระบบและจาํนวนเคร่ืองคอมเพรสเซอร์ท่ีใช้และ

เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางวิศวกรรมบางประการ ทาํให้ไม่สามารถออกแบบเคร่ืองแบบลูกสูบให้มีทั้งขนาดของ

ลูกสูบท่ีใหญ่ ช่วงชักท่ีกวา้ง ความเร็วรอบท่ีสูง รวมถึงเพลาข้อเหว่ียงท่ียาวเพ่ือรองรับจาํนวนลูกสูบท่ีมาก

พร้อมๆ กนัได ้ดงันั้นเคร่ืองแบบลูกสูบท่ีมีการผลิตจาํหน่ายจึงมีขนาดปริมาณการทาํความเย็นท่ีจาํกดั ทาํให้

อาจจะตอ้งใชเ้คร่ืองคอมเพรสเซอร์หลายตวัในระบบท่ีใหญ่ ทาํให้ใชพ้ื้นท่ีมากและอาจจะมีปัญหาในงานท่ีมี

พ้ืนท่ีน้อย เช่น การออกแบบระบบการทาํความเย็นในเรือท่ีมีพ้ืนท่ีจาํกัด จึงอาศัยการได้เปรียบของเคร่ือง

คอมเพรสเซอร์แบบสกรูท่ีใชพ้ื้นท่ีนอ้ย จึงสามารถออกแบบใหมี้ขนาดปริมาณการทาํความเยน็ไดม้ากกว่าไดถึ้ง 

2 - 3 เท่าของแบบลูกสูบทาํใหล้ดจาํนวนเคร่ืองคอมเพรสเซอร์เป็นผลใหล้ดการใชพ้ื้นท่ีในหอ้งเคร่ืองท่ีตอ้งการ

จึงเลก็ลงได ้

3. ความสมํา่เสมอของปริมาณการทาํความเยน็ที่ต้องการ เคร่ืองคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบการลดหรือ

เพ่ิมปริมาณการทาํความเยน็จะเป็นขั้นตามจาํนวนลูกสูบ แต่แบบสกรูจะใช้การปรับเล่ือนช่องอดันํ้ ายา ซ่ึงจะ

ทาํงานไดต่้อเน่ือง จึงทาํใหก้ารลดหรือเพ่ิมปริมาณการทาํความเยน็เป็นไปไดต้ั้งแต่  0 – 100% อย่างไรก็ตาม

เคร่ืองแบบสกรู ถา้นาํมาเดินตํ่ากว่า 80% โดยประมาณ อาจจะมีการใช้พลงังานมากกว่าเคร่ืองแบบลูกสูบท่ี

ปริมาณการทาํความเยน็เท่ากนั  ดงันั้น  เคร่ืองคอมเพรสเซอร์แบบสกรูจึงเหมาะกบังานท่ีมีความตอ้งการปริมาณ

ทาํความเยน็สมํ่าเสมอ เช่น โรงนํ้าแขง็ซอง หอ้งเกบ็สินคา้ ฯลฯ 
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4. ความยากง่ายในการบํารุงรักษา ในกรณีน้ีเคร่ืองคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบจะสามารถทาํไดง่้ายกว่า 

และเป็นท่ีคุน้เคยของช่างโดยทัว่ไปเม่ือเทียบกบัแบบสกรู ซ่ึงตอ้งการความละเอียดแม่นยาํของงานสูง ช่างผูดู้แล

รักษาจึงควรไดรั้บการอบรม มีประสบการณ์มาก่อน หรือตอ้งใชบ้ริการของผูจ้าํหน่ายเคร่ือง และควรคาํนึงถึงว่า

จะซ่อมอยา่งไรและใชเ้วลานานเท่าไรดว้ย 

5. การออกแบบลักษณะการใช้งานขอบเขตการใชง้านของเคร่ืองคอมเพรสเซอร์แบบสกรูมีขอ้ดีกว่าท่ี

สามารถทํางานได้ในช่วงกว้างโดยไม่มีปัญหาซ่ึงจะช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตามเคร่ือง

คอมเพรสเซอร์แบบลกูสูบถา้ออกแบบระบบเหมาะสมตั้งแต่แรกจะทาํใหร้ะบบมีการประหยดัพลงังานมาก ราคา

ตน้ทุนของระบบกต็ํ่าลงดว้ยเช่น กรณีระบบเดินอุณหภูมิตํ่าการออกแบบอาจใชเ้คร่ืองคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ 

(Compound 2 Stage) ใหร้ะบบมีราคาถกูและมีค่า COP สูงใกลเ้คียงแบบสกรู 

6. ความแม่นยําของค่าที่ปรับตั้งไว้ในงานบางประเภทซ่ึงตอ้งการความแม่นยาํท่ีถูกตอ้งของอุณหภูมิ 

เคร่ืองคอมเพรสเซอร์แบบสกรูจะมีขอ้ไดเ้ปรียบ เน่ืองจากชุดควบคุมการทาํงานและการปรับลดค่าต่างๆ เป็น

แบบต่อเน่ือง 

7. การทํางานหลายช่วงอุณหภูมิการออกแบบระบบบางคร้ังตอ้งใชเ้คร่ืองคอมเพรสเซอร์ท่ีสามารถ

ทาํงานไดห้ลายช่วงอุณหภูมิ เช่น ในเรือเดินทะเล เคร่ืองคอมเพรสเซอร์แบบสกรูจะสามารถทาํไดใ้นขณะท่ีแบบ

ลกูสูบไม่สามารถทาํได ้

คอมเพรสเซอร์ท่ีนาํมาอธิบายต่อไปน้ีจะมีระบบการทาํงานแบบเคล่ือนท่ีกลบัไปกลบัมาได ้หรือระบบ

ลกูสูบส่วนคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี ( Rotary Compressor ) จะอธิบายไวใ้นตอนทา้ย  

1.  คอมเพรสเซอร์แบบปิด 

เคร่ืองคอมเพรสเซอร์แบบปิด ( Hermetic ) ชนิดน้ี จะบรรจุอยู่ภายในโครงแผ่นเหลก็ท่ีเช่ือมปิดสนิท

และไม่สามารถท่ีจะทาํการซ่อมแซมในบริเวณท่ีใช้งานตามปกติได ้คอมเพรสเซอร์ประเภทน้ีจะติดตั้งและ

ประกอบเขา้ไปในระบบบริเวณท่ีตอ้งการใชง้าน ซ่ึงเคร่ืองชนิดน้ี ในรุ่นแรกๆจะผลิตเพ่ือใชก้บัระบบการทาํ

ความเยน็ขนาดเลก็ ตูเ้ยน็ท่ีใชใ้นภาคธุรกิจขนาดเลก็ๆ แต่ปัจจุบนัไดมี้การผลิตเคร่ืองท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนกาํลงัของ

มอเตอร์มีขนาดสูงถึง 25 กิโลวตัต ์ 

สารทาํความเย็นท่ีเป็นก๊าซไหลยอ้นกลบัจากระบบคร้ังแรกจะไหลในโครงแผ่นเหล็กท่ีหุ้มเคร่ือง

คอมเพรสเซอร์ ซ่ึงจะถูกกกัเก็บไวแ้ละทาํให้มอเตอร์เยน็ลง และถา้หากส่วนท่ีถูกกกัเก็บสารทาํความเยน็ใน

คอมเพรสเซอร์มีความร้อนสูงข้ึน จะทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานของคอมเพรสเซอร์ลดลง วิธีการระบายความ

ร้อนใหแ้ก่คอมเพรสเซอร์วิธีน้ีเรียกวา่ การระบายความร้อนดว้ยการดูดความเยน็ (Suction Cooled)  

2.  คอมเพรสเซอร์แบบกึง่ปิดแบบระบายความร้อนออกมาภายนอก 

คอมเพรสเซอร์แบบก่ึงปิด (Semi-Hermitic Compressor) แบบระบายความร้อนออกมาภายนอก เป็น

เคร่ืองท่ีมีโครงฝาครอบภายนอก เช่น ฝาครอบทรงกระบอกสามารถถอดออกได ้ทาํใหมี้ราคาแพงกว่าแบบแรก 

เน่ืองจากมีตน้ทุนการผลิตสูงกวา่ แต่มีขอ้ดีคือ สามารถทาํการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมบางส่วนของตวัเคร่ืองใน

บริเวณท่ีมีการใชง้านได ้ 
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สาํหรับมอเตอร์ถึงแมจ้ะประกอบอยู่ภายในคอมเพรสเซอร์ แต่ก็ตอ้งทาํการระบายความร้อนโดยการ

ระบายความร้อนผา่นออกมาทางพ้ืนผิวภายนอกเคร่ืองดว้ยอากาศหรือนํ้า สารทาํความเยน็ท่ีเป็นก๊าซจะไหลผ่าน

ท่อโดยตรงเขา้ไปในถงับรรจุเพ่ือทาํการอดัและจ่ายออก จึงมีผลทาํให้อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนน้อยลง และทาํให้การ

ทาํงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ตามปกติคอมเพรสเซอร์ท่ีมีการระบายความร้อนอยู่ภายนอกจะมีประสิทธิภาพมากกว่าคอมเพรสเซอร์

แบบระบายความร้อนดว้ยวิธีการดูดความเยน็ถึง 8 % ดว้ยขนาดท่ีเท่ากนั 

3.  คอมเพรสเซอร์แบบกึง่ปิดแบบระบายความร้อนด้วยการดูดความเยน็ 

คอมเพรสเซอร์แบบก่ึงปิดแบบระบายความร้อนดว้ยการดูดความเยน็ (Suction Cooled Semi-Hermitic 

Compressor) เป็นเคร่ืองขนาดใหญ่ มอเตอร์ท่ีใชจ้ะมีขนาดตั้งแต่ 5 กิโลวตัต์ข้ึนไป แต่จะมีบริเวณพ้ืนผิวไม่

เพียงพอต่อการระบายความร้อนของมอเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ เคร่ืองชนิดน้ีจะมีการระบายความร้อนคลา้ยกบั

คอมเพรสเซอร์แบบปิด แต่อย่างไรก็ตาม สารทาํความเยน็ในส่วนท่ีเป็นก๊าซไม่ตอ้งใชใ้นการระบายความร้อน

มอเตอร์ จึงทาํใหล้ดประสิทธิภาพของกระบวนการอดัลง แมว้่าความสาํคญัในส่วนน้ีจะมีเพียงเลก็นอ้ย แต่ถา้มี

ระดบัความดนัของไอระเหยสูงข้ึนจะทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงประสิทธิภาพในส่วนน้ีอาจจะ

นาํไปชดเชยกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์ เพ่ือทาํใหก้ารระบายความร้อนนั้นมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนได ้

ความกา้วหน้าอีกอย่างคือ การออกแบบวาล์วให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือช่วยให้การทาํงานของ

คอมเพรสเซอร์ท่ีขนาดเท่ากนัมีการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณีท่ีอตัราการอดัมีค่าสูงข้ึนหรือ

ในขณะท่ีเคร่ืองทาํงานและตอ้งการอุณหภูมิตํ่าๆ ระดบัการอดัจะมีค่าสูงข้ึน การใชค้อมเพรสเซอร์ท่ีติดตั้งวาลว์

ซ่ึงไดรั้บการออกแบบมาดี จะช่วยทาํใหก้ารทาํงานของเคร่ืองมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนถึง 15 % 

4. คอมเพรสเซอร์แบบกึง่เปิดแบบหรือแบบขับเคลือ่นภายนอก 

คอมเพรสเซอร์แบบก่ึงเปิดแบบหรือแบบขบัเคล่ือนภายนอก (Open or External drive compressor) จะ

ติดตั้งมอเตอร์ไวภ้ายนอกตวัเคร่ือง ส่วนระบบการทาํงานของคอมเพรสเซอร์จะขบัเคร่ืองดว้ยเพลา ส่งความดนั

อากาศท่ีอดัแน่นผา่นออกมาทางตวัเคร่ืองในช่วงขณะท่ีเคร่ืองทาํการอดัอากาศ ป้องกนัไม่ใหอ้ากาศร่ัวไหลเขา้ไป

ในระบบได ้

ถึงแมว้า่การขบัเคล่ือนโดยปกติของเคร่ืองคอมเพรสเซอร์เหล่าน้ีจะใชก้บัมอเตอร์ไฟฟ้า แต่มีบางชนิดท่ี

ใชก้บัเคร่ืองแบบโรตาร่ี ระบบการทาํงานจะข้ึนอยู่กบัความเร็วรอบ ซ่ึงจากลกัษณะของการขบัเคล่ือน  ดงักล่าว 

สามารถใชก้ารขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนตช์นิดใชน้ํ้ ามนัเบนซินหรือนํ้ามนัดีเซลได ้และจากการท่ีคอมเพรสเซอร์

ชนิดน้ีมีกลไกท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนอยู่ภายนอก จึงไม่มีความร้อนเกิดข้ึนจากส่วนน้ีท่ีจะส่งใหก้บัสารทาํความ

เย็นท่ีเป็นก๊าซ แต่จะมีความร้อนสูญเสียท่ีจะเกิดจากการเสียดสี ของเพลาเพ่ิมข้ึน สําหรับในเร่ืองขนาดของ

ตวัเคร่ืองเม่ือเปรียบเทียบกบัคอมเพรสเซอร์แบบก่ึงปิดท่ีสมรรถภาพคลา้ยๆกนั เคร่ืองชนิดน้ีจะมีขนาดเลก็กว่าจึง

ทาํใหมี้บริเวณพ้ืนผิว เพ่ือใชก้ระจายความร้อนนอ้ยลงส่งผลกระทบต่อศกัยภาพการทาํงานของเคร่ือง ทาํใหไ้ม่

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดม้ากนกั 

แต่เม่ือเปรียบเทียบกนัระหว่างคอมเพรสเซอร์แบบเปิด โดยพิจารณาจากคอมเพรสเซอร์แบบปิดกบั

คอมเพรสเซอร์แบบเปิด โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการทาํงานและค่าใชจ่้ายในการเดินเคร่ืองคอมเพรสเซอร์ 

จะเป็นเพียงค่าของกาํลงัการขบัเคล่ือนดว้ยเพลาเท่านั้น ซ่ึงไม่ไดน้าํค่าความสูญเสียของมอเตอร์มาใชค้าํนวณดว้ย 
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5. คอมเพรสเซอร์แบบโรตาร่ี 

คอมเพรสเซอร์แบบโรตาร่ี (Rotary compressor) ถือเป็นเคร่ืองรุ่นอนุรักษ์ท่ีใช้กันมานานใน

อุตสาหกรรมทําความเย็นและอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศรวมทั้ งเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก ซ่ึง

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในการผลิตท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํใหมี้การพฒันาเพ่ือแกปั้ญหาต่างๆ ทั้งความ

เหมาะสมของขนาดประสิทธิภาพของการทาํงาน คอมเพรสเซอร์แบบโรตาร่ีจึงไดรั้บความไวว้างใจมาจวบจนถึง

ปัจจุบนั 

โดยทัว่ไปแลว้การทาํงานของคอมเพรสเซอร์ชนิดน้ี จะมีระดบัการสั่นสะเทือนตํ่ากว่าเคร่ืองแบบลูกสูบ 

แต่ประสิทธิภาพของการเดินเคร่ืองมีการยอมรับมากกว่าแบบสกรูท่ีใชก้นัอยู่ในขณะน้ี อย่างไรก็ตาม  ขอ้จาํกดั

ในเร่ืองอตัราส่วนของการอดัอากาศเน่ืองจากลกัษณะของตวัเคร่ืองก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งนาํไปพฒันาใหเ้หมาะ

กบัการนาํไปใชง้านในเชิงพาณิชย ์

 

2.2.2   เคร่ืองทําความเยน็แบบดูดกลนื (absorption refrigeration) 

Absorption chiller เป็นระบบทาํความเยน็ท่ีอาศยัพลงังานความร้อนในการขบัเคร่ืองทาํความเยน็ใหท้าํงาน 

โดยความร้อนท่ีป้อนให ้absorption chiller โดยมากจะอยูใ่นรูปของไอนํ้า นํ้าร้อน หรือก๊าซร้อนซ่ึงเป็นพลงังาน

คุณภาพตํ่า จึงเหมาะท่ีจะทาํงานคู่กบัระบบ cogeneration คือความร้อนท่ีออกจาก cogeneration สามารถนาํมาขบั 

absorption chiller ทาํงานได ้  
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ก.  ระบบทาํความเยน็แบบอดัไอ  ข. ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึม 
 

รูปที่ 2.14 การเปรียบเทียบระบบทําความเย็นแบบอดัไอและแบบดูดซึม 

 

ความแตกต่างระหวา่ง vapor compression cycle และ absorption chiller แสดงในรูปท่ี 2.14  (ก และ ข )

โดยระบบ Vapor compression cycle นั้นการเพ่ิมอุณหภูมิใหก้บัสารทาํงานในระบบทาํไดโ้ดย Compressor ซ่ึง 

compressor ทาํงานโดยอาศยัไฟฟ้าขบั  สาํหรับ Absorption chiller นั้นการเพ่ิมอุณหภูมิใหก้บัสารทาํงานในระบบ

นั้นทาํไดโ้ดยอาศยัระบบ Absorption ท่ีประกอบดว้ย Absorber และ Generator โดยใชค้วามร้อนป้อนเขา้ท่ี 

Generator เพ่ือผลิตไอท่ีมีสมบติัเช่นเดียวกบัไอท่ีออกจาก Compressor ในระบบ Vapor compression cycle 
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ส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของระบบ Absorption Chiller 

1. Generator 

2. Condenser 

3. Evaporator 

4. Absorber 

5. Expansion valve  

ประเภทของระบบทําความเยน็แบบดูดกลนื 

1.  Single effect absorption chiller ใชพ้ลงังานความร้อนในรูปของไอนํ้า ท่ีความดนัระหว่าง  0.8 – 1.5 

kg/cm2g หรือนํ้าร้อน ท่ีอุณหภูมิระหวา่ง 130°C – 150 °C  

2. Double effect  absorption chiller ใช้พลงังานความร้อนในรูปของไอนํ้ า ท่ีความดันระหว่าง   

8 kg/cm2g หรือนํ้าร้อน ท่ีอุณหภูมิระหว่าง 180 °C - 200 °C   โดยระบบน้ีจะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง

กวา่ระบบแรกประมาณ 65% 

3. Direct-fired absorption chiller ใชพ้ลงังานความร้อนจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงภายใน Generator หรือ 

ความร้อนในรูปของก๊าซร้อน โดยท่ีอุณหภูมิของก๊าซร้อนออกจาก Generator ท่ีอุณหภูมิประมาณ  190 °C  

ถึง 204 °C โดยระบบน้ีจะมี COP อยูใ่นช่วง 0.85 - 1.14  

ประโยชน์ของ Absorption Chillers  

1.  ไม่ใชไ้ฟฟ้า 

2.  ใชค้วามร้อนเป็นแหล่งพลงังาน 

3.  หมดปัญหาเร่ืองค่าบาํรุงรักษา  

4.  ปราศจากเสียงในการทาํงาน 

5.  ไม่มีการร่ัวของ Refrigerant 

6.   สามารถปรับประสิทธิภาพการทาํงานไดต้ั้งแต่ 10-100% 

7.  ค่าใชจ่้ายในการเดินเคร่ืองตํ่า 

8.  สามารถติดตั้งบนสถานท่ี ท่ีรับนํ้าหนกัไดน้อ้ย 

9.  ปราศจากสารทาํลายชั้นบรรยากาศ 

 

2.2.2.1   การคํานวณวฏัจกัรการทําความเยน็แบบดูดกลนื 

 สมัประสิทธ์ิสมรรถนะของ absorption chiller (COP)  

สมัประสิทธ์ิสมรรถนะของเคร่ืองทาํความเยน็ระบบดูดกลืน (COPac) สามารถคาํนวณไดจ้ากอตัราการ

ทาํความเยน็ (QE) ต่อ อตัราการให้ความร้อนในเคร่ืองผลิต (QG) บวกกบังานป๊ัม (WP) แต่งานป๊ัมมีค่านอ้ยอาจ

ตดัท้ิงไดแ้สดงดงัสมการ 

2-23 



ตอนท่ี 4  บทท่ี 2  หลกัการ/การอนุรักษพ์ลงังานในระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ                             ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.15 วฏัจกัรการทําความเยน็แบบดูดซึมทางอุดมคต ิ
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 COP of the ideal absorption cycle 
 

 (2.12) 

 

 

จากรูปท่ี 2.15 สามารถพิจารณาแยกเป็นสองส่วนคือ 

 สาํหรับ Power Cycle ดา้นซา้ยมือ 
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 สาํหรับ Refrigeration Cycle ดา้นซา้ยมือ 
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เม่ือ Ts is heat source temperature 

Tr is refrigerant temperature 

Ta is ambient temperature 

ดงันั้นสมรรถนะการทาํความเยน็ของวฏัจกัรอุดมคติสามารถหาไดด้งัน้ี 
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2.3  ระบบปรับอากาศ หลกัการทํางานของระบบปรับอากาศ 

  2.3.1 การปรับอากาศคืออะไร 

การปรับอากาศคืออะไร ถา้จะกล่าวอย่างสั้นๆ ก็คือ การปรับและรักษาสภาพอากาศภายในอาคารโดย

มนุษย ์เพ่ือใหม้นุษยส์ามารถอยูภ่ายในอาคารนั้นไดอ้ยา่งมีความสุข และปัจจยัควบคุมท่ีตอ้งมีเพ่ือการปรับอากาศ

คือ 1 อุณหภูมิ 2 ความช้ืน 3 กระแสลม 4 ระดบัความสะอาด 5 ความดนัอากาศ ดงัแสดงในรูป 2.16 เราเรียก

ปัจจยัควบคุม 5 อยา่งน้ีวา่ 5 ปัจจยัควบคุมหลกัของการปรับอากาศ 

รายละเอียดการปรับปัจจยัควบคุมแต่ละปัจจยัมีดงัน้ี 

1. การปรับอุณหภูมิ : การทาํใหอ้ากาศเยน็ลง-ร้อนข้ึน  

2. การปรับความช้ืน : การลดหรือเพ่ิมความช้ืนในอากาศ  

3. กระแสลม : การปรับความเร็วลม-การจ่ายลมภายในอาคาร 

4. การฟอกอากาศ : การลดความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละการกาํจดัฝุ่ นผง กล่ิน ก๊าซ

พิษ เป็นตน้ 

5. การปรับความดนัอากาศ : การลด-เพ่ิมความดนัอากาศภายในอาคารและการรักษาสมดุลของแรงดนั

อากาศท่ีเหมาะสมภายในอาคาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 2.16   5 ปัจจยัควบคุมหลกัของการปรับอากาศ 

 

ในงานเขียนทัว่ไป หวัขอ้ท่ี 5 การปรับความดนัอากาศนั้นมกัจะไม่ถกูนาํมาจดัเป็นปัจจยัควบคุมในการ

ปรับอากาศ แต่ในปัจจุบนั ตามโรงพยาบาล หอ้ง Clean Room อาคารพลงังานปรมาณู HACCP โรงงานอาคารท่ี

มีลกัษณะรูปร่างเป็นระบบปิดเป็นตน้น้ี การควบคุมแรงดนัถือเป็นส่ิงท่ีขาด ไม่ได ้ เป็นกระบวนการควบคุมการ

ปรับอากาศท่ีสาํคญัท่ีเราไม่สามารถมองขา้มได ้

(หมายเหตุ): "HACCP" ยอ่มาจาก Hazard Analysis Critical Control Point หมายถึงการรักษาความ

ปลอดภยัของอาหาร 

 

การปรับอากาศ 

 

air conditioning 

อุณหภูมิ 

 (1) การทาํให้อากาศ 

       เยน็ลง-ร้อนข้ึน 

 

ความช้ืน 

 
(2) การลด-เพิ่มความ 

       ช้ืนในอากาศ 

 

การถ่ายเทอากาศ 

 (3) การปรับการถ่ายเทอากาศ 

       (ความเร็ว ทิศทาง) 

 

ระดบัความสะอาด 

       (4) การฟอกอากาศ 

(ฝุ่ นละออง ก๊าซ แบคทีเรีย 

  กล่ิน เป็นตน้) 

 

ความดนัอากาศ 

 (5) การลด-เพิ่ม 

       ความดนัอากาศ 
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อน่ึง พจนานุกรมศัพท์เฉพาะทางของสมาคมวิศวกรรมการทาํความร้อน การปรับอากาศ และการ

สาธารณสุขไดนิ้ยามคาํวา่ “การปรับอากาศ (Air conditioning)” ไวว้า่ เป็นกระบวนการท่ีทาํใหอุ้ณหภูมิ ความช้ืน 

และการกระจายตวัของอากาศเป็นไปตามความตอ้งการของหอ้งนั้นๆ ภายในเวลาเดียวกนั เรียกย่อๆ ว่า “ปรับ

อากาศ” บางคร้ังอาจเรียกว่า “แอร์คอนดิชัน่น่ิง” การปรับอากาศน้ี สามารถแบ่งอย่างกวา้งๆ ตามวตัถุประสงค์

ของห้องท่ีจะดาํเนินการไดเ้ป็น “การปรับอากาศเพ่ือความสบาย” “การปรับอากาศเพ่ือการทาํงาน” “การปรับ

อากาศเพ่ือกระบวนการผลิต” หรือ “การปรับอากาศเพ่ือสุขภาพ” “การปรับอากาศเพ่ือการผลิต” ในการปรับ

อากาศน้ี นอกจากจะตอ้งมี “เคร่ืองปรับอากาศ” หรือ “Air conditioner” ซ่ึงประกอบไปดว้ย แอร์ฟิลเตอร์ซ่ึงเป็น

ตวัปรับระดบัความสะอาด อุณหภูมิ ความช้ืนของอากาศท่ีส่งเขา้มาภายในอาคาร แลว้ก็ยงัมี Air coil เคร่ืองทาํ

ความช้ืน (Humidifier) พัดลมดูดอากาศ เป็นต้น รวมประกอบกันเป็นเคร่ือง 1 เคร่ือง แลว้เรียกว่า 

“เคร่ืองปรับอากาศ หรือ แอร์คอนดิชัน่เนอร์” นอกจากน้ี ยงัประกอบไปดว้ย ท่อ เคร่ืองทาํความเยน็ หมอ้นํ้า เป็น

ตน้ ซ่ึงจดัเป็น “อุปกรณ์กาํเนิดความร้อน” “ท่อ” “อุปกรณ์ควบคุมอตัโนมติั” ท่ีนบัเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานสําหรับ

การปรับอากาศ 

ถา้จะมองในอีกแง่มุมหน่ึงแลว้ การปรับอากาศน้ีเป็นการรวมเอาแต่ละเทคโนโลยีของ “การทาํความ

ร้อน” “การทาํความเยน็” “การระบายอากาศ” ซ่ึงเป็นขั้นตอนก่อนการปรับอากาศน้ีเขา้ดว้ยกนั จะเรียกว่าเป็น 

เทคโนโลยีรวมการควบคุมอากาศ กย็อ่มได ้ดงันั้นจะขอทบทวนเก่ียวกบั “การทาํความร้อน” “การทาํความเยน็” 

“การระบายอากาศ” รวมถึง คาํท่ีใชแ้ทนในภาษาองักฤษไปดว้ยพร้อมกนั (อา้งอิง รูปท่ี 2.16) 

 การทาํความร้อน ( Heating ) 

หมายถึง การรักษาอุณหภูมิภายในอาคารนั้นๆ ให้ไดต้ามอุณหภูมิท่ีตอ้งการจากการเพ่ิมความร้อน

ใหก้บัอากาศภายในอาคารโดยวิธีต่างๆ ในกรณีท่ีเกิดมีการปล่อยความร้อนจากในหอ้งนั้นออกไปนอกหอ้ง หรือ

อากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว่าจากภายนอกร่ัวไหลเขา้มาภายในอาคาร ทาํให้อุณหภูมิภายในอาคารลดตํ่าลงกว่า

อุณหภูมิท่ีตอ้งการ 

 การทาํความเยน็ (Cooling) 

คือการใหอ้ากาศท่ีมีอุณหภูมิตามท่ีกาํหนดไหลผ่านเขา้ไปในหอ้ง หรือการลดอุณหภูมิของอากาศท่ีอยู่

ในหอ้งท่ีสูงข้ึนจากความร้อนท่ีปล่อยออกมาจากหอ้งนั้นใหล้งมาเท่ากบัอุณหภูมิท่ีตอ้งการ พร้อมกนัน้ี ก็มกัจะมี

การลดความช้ืนของอากาศให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการไปพร้อมกนัโดยทัว่ไป การใช้ประโยชน์จากลมเย็นของ 

"อุปกรณ์ปรับอากาศ" ก็ช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการปรับอากาศได ้แต่ก็ยงัมีอีกวิธีหน่ึงท่ีใชก้ารทาํผนงั

หรือเพดานเป็นตน้ ใหเ้ยน็เพ่ือเป็นการดูดซบัรังสีความร้อนท่ีผูอ้ยูใ่นหอ้งปล่อยออกมาไดโ้ดยตรง ซ่ึงจะทาํใหผู้ท่ี้

อยูใ่นหอ้งรู้สึกสบาย ถือเป็นวิธีการทาํความเยน็แบบพิเศษวิธีหน่ึง 

 การระบายอากาศ (Ventilation) 

เป็นการใชป้ระโยชนข์องแรงจากธรรมชาติ(ความแตกต่างของอุณหภูมิ แรงลม เป็นตน้) หรือแรงจาก

เคร่ืองจกัร(เคร่ืองเป่าลม เคร่ืองดูดลม เป็นตน้) เพ่ือแลกเปล่ียนอากาศภายในและภายนอกหอ้ง ซ่ึงรวมไปถึงการ

ส่งอากาศไปยงัอุปกรณ์เตาเผาเป็นตน้ดว้ย 

อน่ึง การทาํความร้อนและการถ่ายเทอากาศเป็นเทคโนโลยีท่ีพฒันาแยกกนัมาแต่อดีตแลว้ ในยุโรปและ

อเมริกาเองก็คงคาํรูปเดิมใชค้าํเป็นศพัทใ์นชีวิตประจาํวนั ในขณะเดียวกนั การทาํความเยน็เป็นเทคโนโลยีใหม่ 

คาํท่ีใชก้็เป็นคาํตรงกนัขา้มกนักบัการทาํความร้อนและเป็นคาํท่ีให้ความรู้สึกท่ีว่า หากหอ้งเยน็สบายข้ึนก็จะดี  
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ในทางตรงกนัขา้ม การปรับอากาศนั้นเป็นคาํท่ีแปลมาจากภาษาองักฤษ “Air -conditioning” โดยท่ีมีแนวคิดใหม่

เพ่ิมข้ึนจากคาํเดิม โดยประมาณ 80 ปีก่อน ไดร้วม “ปัจจยัสภาพอากาศภายในอาคาร” อาทิ อุณหภูมิ ความช้ืน 

การไหลเวียนของอากาศ ค่าความสะอาด เป็นตน้ เขา้ไวด้ว้ย และเป็นศพัทใ์หม่ท่ีมีข้ึนมาในเวลาท่ีไดมี้การพฒันา

ระบบใหป้รับไปพร้อมกนั 

ดว้ยเหตุนั้นเองคาํว่า“Air-conditioning” ในญ่ีปุ่นเอง คร้ังหน่ึงก็เคยมีคาํแปลว่า “การปรับปรุงอากาศ” 

“การปรับอากาศให้พอเหมาะ” เป็นตน้ ใชอ้ยู่ช่วงระยะเวลาหน่ึงโดยท่ีไม่ไดอิ้งความหมายกบัอเมริกา ประเทศ  

ตน้ตาํรับเลยแมแ้ต่นอ้ย ภายหลงัจึงยติุท่ีคาํวา่ “การปรับอากาศ” และเรียกโดยยอ่กนัทัว่ไปวา่ “แอร์” แต่หากพูดว่า

แอร์ คนโดยมากจะคิดวา่เป็นแค่เพียงเร่ืองของการทาํความเยน็ 

 

 2.3.2  เงือ่นไขการออกแบบอุปกรณ์ปรับอากาศ 

การคาํนวณภาระความร้อนในการปรับอากาศท่ีถกูตอ้ง ก่อนอ่ืนจาํเป็นท่ีจะตอ้งกาํหนด “ปัจจยัอุณหภูมิและ

ความช้ืนภายในอาคาร” “ปัจจยัอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศภายนอก” และ “ปัจจยัทิศทางลม ความเร็วลม 

และอุณหภูมิโลก” เป็นอนัดบัแรกสุด 

2.3.2.1  ปัจจยัอุณหภูมแิละความช้ืนภายในอาคาร 

 ปัจจัยอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคาร สามารถเรียกอีกช่ือหน่ึงไดว้่า “ปัจจัยกาํหนดภายใน

อาคาร” และหมายถึงปัจจยัอุณหภูมิหรือความช้ืนภายในอาคารท่ีมีค่าเป้าหมายตามการควบคุมการปรับอากาศ 

อยา่งไรกต็าม การกาํหนดปัจจยัอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารท่ีถูกตอ้งนั้น ไม่ไดมี้เพียงแค่ “ปัจจยัอุณหภูมิ

และความช้ืน” แต่เพียงอย่างเดียว จาํเป็นตอ้งตั้งค่า “มาตรฐานสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร” ตามความตอ้งการ

ตามท่ีตั้งไวน้ั้นเสียก่อนดว้ย 

อน่ึง มาตรฐานสภาพแวดลอ้มภายในอาคารมีนิยามตามพจนานุกรมศพัท์เฉพาะทางของสมาคม

วิศวกรรมการทาํความร้อน การปรับอากาศ และการสาธารณสุขแห่งประเทศญ่ีปุ่นดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร ( Room environmental standard (Criteria) ) เป็นตวัแสดงค่า

มาตรฐานท่ีควรท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความตอ้งการทางสภาพแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศภายใน

อาคาร มลภาวะท่ีปนเป้ือนในอากาศ หรือ ความสว่าง เป็นตน้ และมีจุดมุ่งหมายในการคงไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้ม

อนัร่ืนรมยแ์ละคุม้ครองสุขภาพของมวล มนุษย์ท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัโดยทั่วไป “มาตรฐานการ

ควบคุมสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มทางส่ิงก่อสร้าง” ก็ถือเป็นตวัอย่างหน่ึงของมาตรฐานน้ี แมก้ระทัง่ “กฎหมายดา้น

สุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน” ก็มี “กฎระเบียบมาตรฐานดา้นสุขอนามยัในสถานประกอบการ” อนั

เป็นส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน (อา้งอิง ตาราง 2.2 “มาตรฐานสภาพแวดลอ้มภายใน

อาคารตามการกาํหนดในกฎหมายควบคุมอาคารของญ่ีปุ่น”) 

อน่ึง ในตาราง 2.2 เป็นมาตรฐานสภาพแวดลอ้มภายในอาคารตามการกาํหนดใน “มาตรฐาน

สภาพแวดลอ้มภายในอาคาร เร่ืองอุปกรณ์การปรับอากาศควบคุมกลาง” ของ “กฎหมายเก่ียวกบัการรับรอง

สภาพแวดลอ้มดา้นสุขอนามยัในส่ิงก่อสร้าง” (ช่ือทัว่ไป “กฎหมายควบคุมอาคาร” : คาํสั่งบงัคบัใชก้ฎหมาย

มาตรฐานการก่อสร้าง มาตรา 129 ขอ้ 2.6.3 ของญ่ีปุ่น 
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เพ่ือใหเ้ขา้ในขอ้ความในตารางท่ี 2.2 ในกรณีท่ีมีการคาํนวณภาระความร้อนในการปรับอากาศ จะเห็น

ไดว้่าไม่ใช่แค่กาํหนดแค่ปัจจยัอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารเท่านั้นก็พอ แต่ปัจจยัอุณหภูมิและความช้ืน

ภายในอาคารนั้นเป็นปัจจยักาํหนดท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดในการคาํนวณกาํหนดภาระภายในอาคาร  (Space load) 

 อยา่งไรกต็าม ปัจจยัอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารมีหลากหลายปัจจยัดว้ยกนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะ

การใชห้อ้ง ปัจจยัความตอ้งการและความเป็นอยูข่องคน ความแตกต่างทางเพศ อายขุองแต่ละบุคคล เป็นตน้  

การกาํหนดปัจจยัใหถ้กูตอ้ง ไม่ควรวนอยูแ่ต่ในกรอบความคิดท่ีปิดกั้นแต่อยา่งเดียว ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

อุณหภูมิในการทาํความเยน็มีค่าประมาณ 22-23 [ºC] ถือวา่ปกติ แต่บางท่ีอาจคิดวา่หากเยน็จดัถึงจะเป็นความเยน็

ท่ีใชไ้ดแ้ต่กจ็ะมีปัญหาเร่ืองการประหยดัพลงังาน 

 

ตารางที่ 2.3 “ค่ามาตรฐานปัจจัยอุณหภูมแิละความช้ืนภายในอาคาร”  ที่ใช้คํานวณภาระการปรับอากาศ 

 ฤดูร้อน ฤดูหนาว 

อาคารทัว่ไป (สาํนกังาน เป็นตน้) 
26[ºC]   (25~27[ºC]) 
 
50[%]   (50~60[%]) 

22[ºC]   (20~22[ºC]) 
 
50[%]   (40~50[%]) 

 

อาคารอุตสาหกรรม (โรงงาน เป็นตน้) 

 
28[ºC]   (27~29[ºC]) 
 
50[%]   (50~65[%]) 
 

 
20[ºC]   (18~20[ºC]) 
 
50[%]   (40~50[%]) 

หมายเหตุ อุณหภูมิและความช้ืนในระหวา่งฤดูจะใชค่้ากลางระหวา่งฤดูร้อนและฤดูหนาวก็ได ้

ท่ีมา: (หนงัสือคู่มือวศิวกรรมการทาํความร้อน การปรับอากาศและการสาธารณสุขของญ่ีปุ่น (พิมพค์ร้ังท่ี 12)) 

ในอีกทางหน่ึง ปัจจยัอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ตามปกติทั่วไปของอาคาร

สํานักงานท่ีใช้สอยในประเทศญ่ีปุ่นนั้น ตามตารางท่ี 2.3 ในฤดูร้อน เม่ืออุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศ

ภายนอกอยูท่ี่ 32-33 [ºC] อุณหภูมิกระเปาะแหง้ภายในอาคารจะอยู่ท่ี 26 [ºC] และความช้ืนสัมพทัธ์อยู่ท่ี  50 [%] 

ตารางที่ 2.2    มาตรฐานสภาพแวดล้อมภายในอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
(1) ปริมาณฝุ่ นผงท่ีลอยอยู ่  

 
ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 0.15 [mg] ต่ออากาศ 1 [m3] 

 
(2) อตัราการเจือปนของ CO 

 
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบัสิบส่วนในลา้นส่วน (10 [ppm]) 

 
(3) อตัราการเจือปนของ CO2 

 
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบัพนัส่วนในลา้นส่วน (1000 [ppm]) 

 
(4) อุณหภูมิ 

 
(1) สูงกวา่หรือเท่ากบั 17 องศา ตํ่ากวา่ 28 องศา 

  
(2)    ในกรณีท่ีอุณหภูมิภายในอาคารพกัอาศยัลดตํ่ากวา่อุณหภูมิ ของอากาศ 
 
         ภายนอกจะไม่เห็นความแตกต่างไดช้ดัเจน 

 
(5) ความช้ืนสัมพทัธ์ 

 
สูงกวา่หรือเท่ากบั 40 [%] ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 70 [%] 
 

 
(6) การถ่ายเทอากาศ 

 
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 0.5 [m/s] 
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ส่วนในฤดูหนาวนั้น จะไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัอุณหภูมิกระเปาะแหง้ของอากาศ ภายนอก อุณหภูมิกระเปาะแหง้

ภายในอาคารจะอยู่ท่ี 22 [ºC] และความช้ืนสัมพทัธ์จะอยู่ท่ีระดบั 50 [%] อน่ึง รูปท่ี 2.17 จะเก่ียวพนักบัปัจจยั

สภาพแวดลอ้มแบบร้อนและใชเ้ปรียบเป็นแนวแนะนาํตาม PMV*  และขอบเขตท่ีอนุญาตจากกฎหมายควบคุม

สุขลกัษณะอาคาร 

 “MV (Predicted Mean Vote)” แปลเป็นภาษาญ่ีปุ่นไดว้่า   “การแจง้ความรู้สึกร้อนเยน็เฉล่ียตามการ

คาดคะเน” ไดรั้บการนาํเสนอโดยศาสตราจารย ์Fanger แห่งมหาวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์เดนมาร์ก เม่ือปี  ค.ศ. 

1967 ใชเ้ป็นดชันีช้ีสภาพแวดลอ้มแบบร้อนตวัใหม่ และเม่ือไม่ก่ีปีมาน้ีกไ็ดรั้บการยกข้ึนเป็นค่า ISO ดว้ย 

 เม่ือเร็วๆ น้ี ตามเมืองต่างๆ ของประเทศญ่ีปุ่น ในกลางฤดูร้อน (วนักลางฤดูร้อน) กมี็อุณหภูมิอุณหภูมิ

ภายนอกใกล ้40 [ºC] ต่อเน่ืองกนับ่อยคร้ัง จากปรากฏการณ์ฮีตไอส์แลนดห์รือสภาพภูมิอากาศท่ีผิดปกติ ดงันั้น 

อุณหภูมิกาํหนดน้ีอาจจะไดรั้บการทบทวนใหม่ 
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ช่วง-0.5<PMV<0.5

ช่วงที�รับได้ขั�นพื�นฐานตามกฎหมาย

การควงคุมสุขอนามัยของอาคาร

อุณหภูมิห้อง(อุณหภูมิห้อง = อุณหภูมิเฉลี�ยของการระบายความร้อน (  ํc)

(ป�จจัยที�ใช้คํานวณ PMV มีดังด้านล่างนี�)

อุณหภูมิห้อง:อุณหภูมิเฉลี�ยของการระบายความร้อนความเร็วลม

เฉลี�ย : 0.15(m/s) ความชื�นสัมพัทธ ์: 40-60%
ปริมาณเสื�อผ้า:0.6(clo)(ปริมาณเสื�อแขนยาว เสื�อเชิ�ต กางเกงขายาว)

ปริมาณงาน : 1.2(met) (ปริมาณงานที�ทําที�โต๊ะในที�ทํางาน)

ที�มา: ฮิสะชิ ฮันซะวะ “เงื�อนไขพื�นที�อันรื�นรมย”์ ความปลอดภัยในการก่อสร้าง No. 64 หน้า 29 ป� 1990  
รูปที่ 2.17 การเปรียบเทียบปัจจยัสภาพแวดล้อมแบบร้อน 

(ขอบเขตที่แนะนําตาราง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร) 

 

 ปัจจยัอุณหภูมิภายในอาคารจากการคาํนวณภาระความร้อนใชเ้ป็นตวัพิจารณาอย่างละเอียดกบัปัจจยั

อ่ืนๆ (เช่น ทิศทางอาคาร การมีหรือไม่มีชายคา สภาพการจดัแสงสว่าง รูปแบบการทาํความร้อน/เยน็ เป็นตน้) 

จากน้ีต่อไป นอกจากปัจจยัอุณหภูมิขา้งตน้ ไดมี้การคาดหวงัใหมี้การกาํหนดการทาํความเยน็ในอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 

(28 [ºC]) และมีการทาํความร้อนในอุณหภูมิท่ีตํ่าลง (20 [ºC]) ตามมุมมองของการยบัย ั้งการเพ่ิมความร้อนใหแ้ก่

โลกหรือการประหยดัพลงังานท่ีไดมี้การทุ่มเทพฒันาใหย้ ัง่ยืนอยา่งเต็มความสามารถ 
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นอกจากน้ี ในส่วนของปัจจยัการออกแบบความช้ืน ก็ควรมีการกาํหนดให้ลดภาระความร้อนในการ

ปรับอากาศใหไ้ดเ้ท่าท่ีจะทาํได ้ขอ้เสนอท่ีมุ่งสู่ปัจจยัอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารเช่นน้ี เป็นส่ิงท่ีสวนทาง

กบัปัจจยัอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารดงัแสดงในตารางท่ี 2.3 และจากการท่ีไม่สามารถแยกไลฟ์สไตล ์อนั

หรูหราในยคุปัจจุบนัน้ีออกมาได ้เร่ืองท่ีจะรักษาเป้าหมายการลดภายในญ่ีปุ่นตามท่ีประชุมเกียวโตเพ่ือการยบัย ั้ง

การเพ่ิมความร้อนใหแ้ก่โลก (COP3) คงเป็นไปไม่ไดม้ากยิ่งข้ึน  

 (หมายเหตุ) “ฮีตช็อค (Heat shock)” เป็นความตึงเครียดทางกายภาพจากความร้อนซ่ึงทาํใหไ้ม่สบายตวั 

สืบเน่ืองมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและภายนอกหอ้งท่ีเกิดเม่ือมีการปรับอากาศ 

  

 2.3.2.2  ปัจจยัอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศภายนอก 

 ปัจจยัทางภูมิอากาศภายนอกอาคาร (เช่น อุณหภูมิกระเปาะแห้ง อุณหภูมิความช้ืน ทิศทางลมและ

ความเร็วลม เป็นตน้) จะแตกต่างกนัตามฤดูกาล ภูมิภาค ท่ีอยู่อาศยั เป็นตน้ นอกจากน้ี ภายในหน่ึงวนั ยงัมีการ

เปล่ียนแปลงสภาวะอยูต่ลอดจนไม่สามารถกาํหนดอะไรตายตวัได ้ความแตกต่างของภูมิอากาศกบัภูมิภาคนั้นได้

มีการนาํเสนอเป็นแผนภูมิภูมิอากาศดงัรูป 2.18 ส่ิงเหมาะสมท่ีเป็นตวัแทนของแผนภูมิภูมิอากาศไดคื้อ อุณหภูมิ

และความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีแสดงในกราฟซ่ึงเรียกว่า “แผนภูมิความช้ืนของอากาศ” อนัเป็นตวัแสดงการผนัแปรใน

แต่ละช่วงปีตาม “ค่าเฉล่ียต่อเดือน” ของแต่ละทอ้งถ่ิน 
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รูปที่ 2.18   แผนภูมภูิมอิากาศ (อุณหภูมเิฉลีย่ของอากาศและความช้ืนทุกเดอืน) 

 

แผนภูมิความช้ืนของอากาศนั้นเป็นส่ิงท่ีแสดงภูมิอากาศของทอ้งถ่ินนั้นๆโดยตรงท่ีสุด นอกเหนือจาก

แผนภูมิความช้ืนของอากาศแลว้ แผนภูมิภูมิอากาศยงัมีแผนภูมิอากาศและนํ้ า (อุณหภูมิและปริมาณนํ้ าฝน) 

แผนภูมิอากาศและลม (อุณหภูมิและความเร็วลม) แผนภูมิอากาศและแสง (อุณหภูมิและจาํนวนชัว่โมของงการ

ไดรั้บแสงอาทิตย)์ เป็นตน้ 

โดยปกติแลว้ ปัจจยัอุณหภูมิภายนอกนั้น มีแบบแผนท่ีจะจดัการกาํหนดทางสถิติค่าท่ีวดัไดใ้นแต่ละ

พ้ืนท่ี หน่ึงในนั้นมี “อุณหภูมิ TAC” ท่ีไดม้าจากอตัราความถ่ีสะสม ซ่ึงเป็นคาํท่ีมาจากขอ้เสนอของ “Technical 
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Advisory Committee”จาก ASHRACE (American Society of Heating, Refrigerating And Air-Conditioning 

Engineers) และใชค่้าตวัเลขในเวลาท่ีมีการควบคุมอตัราส่วนคงท่ี (ปกติใชค่้าคงท่ีท่ี 2.5 [%]) ในอตัราส่วนเกิน

และท่ีมาจากเส้นโคง้อตัราส่วนเกินของอุณหภูมิของอากาศภายนอกทุกชัว่โมงในฤดูร้อน 4 เดือน (มิถุนายน-

กนัยายน) และฤดูหนาว 4 เดือน (ธนัวาคม-มีนาคม) เป็นเวลาหลายปี 

 นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีใชเ้ป็นวิธีการตดัสินอุณหภูมิของอาคารภายนอกโดยให้อุณหภูมิของอากาศท่ีตํ่า

ท่ีสุดเป็นมาตรฐานอีกดว้ยและในกฎการกาํหนดอุณหภูมิของอากาศภายนอกท่ีใชอ้อกแบบ วิธีการท่ีตอ้งการตาม

วิธีคิดอุณหภูมิดงักล่าวขา้งตน้ ก็มีบางกรณีท่ีเลือกใช้อุณหภูมิเฉล่ียต่อเดือนในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม

สาํหรับการทาํความเยน็และอุณหภูมิเฉล่ียต่อเดือนในเดือนมกราคมสาํหรับการทาํความร้อน การท่ีจะออกแบบ

อุปกรณ์การปรับอากาศใหถู้กตอ้งนั้น  การปรับความช้ืนภายในอาคารก็เป็นโจทยท่ี์สาํคญั และการไตร่ตรองถึง

จุดนํ้าคา้ง หรืออุณหภูมิความช้ืนของอากาศภายนอกกมี็ความจาํเป็น 

  สภาวะอากาศท่ีเป็นจริงนั้นพบว่ามีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ค่าความช้ืนสัมพทัธ์แสดงถึงปริมาณ

ความช้ืนในอากาศซ่ึงเป็นเง่ือนไขสาํคญัสําหรับการรับอากาศใหอ้ยู่ในสภาวะท่ีสบาย คาํว่าสบายของการปรับ

อากาศนั้นหมายถึงการปรับอากาศท่ีทาํให้เกิดความสบายสําหรับร่างกายมนุษยม์ากว่าการปรับอากาศท่ีใช้

สําหรับอุตสาหกรรม  ความช้ืนและอุณหภูมิของอากาศจะอยู่ในช่วงแคบๆสามารถท่ีจะให้ความสุขสบายได้

มากกว่าการร่วมพิจารณากบัส่วนอ่ืนๆ เช่น ในฤดูหนาว ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ี 30% ถึง 50% ท่ีอุณหภูมิ 72 °F 

แสดงให้เห็นถึงการพิจารณาความช้ืนและอุณหภูมิท่ีอยู่ภายในอาคาร นัน่คือความสุขสบายของคนส่วนมาก

นัน่เอง  ในฤดูร้อน เง่ือนไขความสบายเกิดข้ึนท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ 40 % ถึง 50 % และมีอุณหภูมิประมาณ 75 °F 

ถึง 78 °F  

การให้ความร้อนสัมผสัอากาศ จุดประสงค์เพ่ือให้ความร้อนแก่อากาศ การเปล่ียนแปลงจะข้ึนกับ

อุณหภูมิของอากาศ ในขณะท่ีความร้อนสัมผสัเพ่ิมข้ึน อุณหภูมิของอากาศจะเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดีไม่มีการ

เปล่ียนแปลงค่าความจุความช้ืนของอากาศ ตวัอยา่งเช่น  ถา้อุณหภูมิอากาศ 50 °F และเพ่ิมความร้อนสัมพทัธ์ 20 

°F อุณหภูมิของอากาศเพ่ิมข้ึนเป็น 70 °F โดยค่าอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีจะมีค่าความจุความช้ืนค่าเดียวกนั  ขณะท่ี

ความร้อนสัมผสัออกจากอากาศ  อุณหภูมิของอากาศลดลง โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงค่าความจุความช้ืน 

ตวัอย่างเช่น  ถา้อุณหภูมิอากาศ 70 °F และนาํความร้อนสัมผสัออกไป 20 °F ดงันั้น อุณหภูมิอากาศลดลงเหลือ 

50 °F ท่ีค่าความจุความช้ืนเดียวกนั และอุณหภูมิกระเปาะแห้งท่ีเพ่ิมข้ึน 20 °F ไปเป็น 70 °F และอุณหภูมิท่ีจุด

นํ้าคา้งยงัคงไม่เปล่ียนแปลงท่ี 45 °F  เม่ือเพ่ิมความร้อนสัมผสัให้อากาศ อุณหภูมิกระเปาะเปียกเพ่ิมจาก 47 °F 

ไปเป็น 56 °F และค่าความช้ืนสัมพทัธ์จะลดลงจาก 80 % ไปเป็น 40 % ดงัตารางท่ี 2.4 แสดงภาพรวมของการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเพ่ิมความร้อนสัมพทัธ์ใหแ้ก่อากาศ และท่ีอุณหภูมิกระเปาะแห้งลดลงจาก 70 °F ไป

เป็น 50 °F และอุณหภูมิท่ีจุดนํ้ าค้างลดลงจาก 70 °F ไปเป็น 50 °F และท่ีจุดนํ้ าค้างคงท่ีท่ี 45 °F อุณหภูมิ

กระเปาะเปียกท่ีลดลงจาก 56 °F ไปเป็น 47 °F ค่าความช้ืนสัมพทัธ์เพ่ิมจาก 40 % ไปเป็น 80 %  ตารางท่ี 2.5 

แสดงภาพรวมของการเปล่ียนแปลงเม่ือความร้อนสมัผสัถกูนาํออกจากอากาศดงักล่าว 
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ตารางที่ 2.4 สภาพการเปลีย่นแปลงเมือ่เพิม่ความร้อนสัมผสัให้แก่อากาศ 

ความร้อนสัมผัส เงื่อนไขเร่ิมต้น 
เงื่อนไขหลงัจากเพิม่

ความร้อนสัมผัส 
การเปลีย่นแปลง 

อุณหภูมิกระเปาะแหง้ (DB) 50 °F 70°F  เพ่ิมข้ึน 

อุณหภูมิจุดนํ้าคา้ง (DP) 45 °F 45 °F ไม่เปล่ียนแปลง 

อุณหภูมิกระเปาะเปียก (WB) 47 °F 56 °F เพ่ิมข้ึน 

ความช้ืนสัมพทัธ์ (RH) 80 % 40 % ลดลง 

 

 

ตารางที่ 2.5 สภาพการเปลีย่นแปลงเมือ่นําความร้อนสัมผัสออกจากอากาศ 

ความร้อนสัมผัส เงื่อนไขเร่ิมต้น 
เงื่อนไขหลงัจากเพิม่

ความร้อนสัมผัส 
การเปลีย่นแปลง 

อุณหภูมิกระเปาะแหง้ (DB) 70°F  50 °F เพ่ิมข้ึน 

อุณหภูมิจุดนํ้าคา้ง (DP) 45 °F 45 °F ไม่เปล่ียนแปลง 

อุณหภูมิกระเปาะเปียก (WB) 56 °F 47 °F เพ่ิมข้ึน 

ความช้ืนสัมพทัธ์ (RH) 40 % 80 % ลดลง 

ท่ีมา: (หนงัสือรวมบทความจากวารสารเทคนิค  “ระบบปรับอากาศ ชุดท่ี 2  ”  (พิมพค์ร้ังท่ี 1; พ.ศ. 2546)) 
 

2.4  ชนิดของเคร่ืองปรับอากาศ 

2.4.1  ประเภทของวธีิปรับอากาศ 

 2.4.1.1 ประเภทของวธีิปรับอากาศ 

 วิธีปรับอากาศสามารถแบ่งเป็นประเภทดว้ยเกณฑต่์างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

1.   การแบ่งประเภทตามชนิดตวักลางขนถ่ายความร้อน 

(ก) วิธีใชอ้ากาศทั้งหมด  

(ข) วิธีใชน้ํ้า-อากาศ  

(ค) วิธีใชน้ํ้าทั้งหมด  

(ง) วิธีใชส้ารทาํความเยน็ (วิธี package) 

2. การแบ่งประเภทตามตาํแหน่งของแหล่งความร้อน 

(ก) วิธี Central  

(ข) วิธี Unitary  

(ค) วิธี Satellite 

3. การแบ่งประเภทวา่แหล่งความร้อน-แหล่งความเยน็สามารถจ่ายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 

(ก) วิธีแหล่งความร้อนเดียว  

(ข) วิธีหลายแหล่งความร้อน 
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4. การแบ่งประเภทดว้ยวิธีควบคุม 

(ก) วิธีควบคุมแยกเคร่ือง  

(ข) วิธีควบคุมแยกโซน  

(ค) วิธีควบคุมรวม 

 

ระบบปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้า : เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ชนิดระบายความร้อนดว้ยนํ้า 

 เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ชนิดระบายความร้อนดว้ยนํ้ า จะใชน้ํ้ าเยน็ในการกระจายความเยน็สู่ส่วนต่างๆ 

ของอาคาร แทนสารทาํความเยน็ นํ้ าเยน็จะถูกผลิตข้ึนท่ีหอ้งเคร่ืองส่วนกลาง โดยเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 

(Water chiller) ซ่ึงเป็นระบบทาํความเยน็ท่ีออกแบบสําหรับทาํนํ้ าเยน็ เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็อาจเป็น

แบบหอยโข่ง (Centrifugal chiller) แบบลูกสูบ (Reciprocating chiller) หรือแบบสกรู (Screw 

chiller) 

 นํ้าเยน็จะถูกส่งไปยงัเคร่ืองส่งลมเยน็ (Air Handling Unit  (AHU))ท่ีติดตั้งในส่วนต่างๆ ของ

อาคาร พดัลมจ่ายอากาศจะดูดอากาศภายในอาคารผ่านคอยลเ์ยน็ ซ่ึงความร้อนจะถูกถ่ายเทใหก้บั

นํ้าเยน็ จากนั้นอากาศเยน็จะถกูจ่ายไปยงัพ้ืนท่ีส่วนต่างๆ โดยระบบท่อลม 

 เคร่ืองสูบนํ้าเยน็จะสูบนํ้ าจากคอยลเ์ยน็ของเคร่ืองส่งลมเยน็ไปยงัอีวาโปเรเตอร์ของเคร่ืองทาํนํ้ า

เยน็ เพ่ือลดอุณหภูมิเป็นนํ้าเยน็อีกคร้ัง 

 เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ชนิดระบายความร้อนดว้ยนํ้า  จะใชน้ํ้ าหล่อเยน็ในการถ่ายเทความร้อนออกจาก

คอนเดนเซอร์ของเคร่ืองทาํนํ้ าเย็น  นํ้ าจากคอนเดนเซอร์จะถูกส่งไปยงัหอผึ่ งนํ้ าโดยเคร่ือง 

สูบนํ้าหล่อเยน็ 

 ท่ีหอผึ่งนํ้า อากาศจะถกูเป่าผา่นนํ้าหล่อเยน็ท่ีร้อน เพ่ือถ่ายเทความร้อนออกสู่บรรยากาศภายนอก  
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ส่วนประกอบพืน้ฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.19 ระบบปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้า 

 
 

ระบบปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ : เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ชนิดระบายความร้อนดว้ยอากาศ 

 เคร่ืองทาํนํ้ าเย็นชนิดระบายความร้อนดว้ยอากาศ จะมีความคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองทาํนํ้ าเย็นชนิด

ระบายความร้อนด้วยนํ้ า   แต่จะใช้คอนเดนเซอร์ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศแทน

คอนเดนเซอร์ชนิดระบายความร้อนดว้ยนํ้า 

 อากาศภายนอกจะถูกเป่าโดยพดัลมไปยงัท่อของสารทาํความเย็น เพ่ือถ่ายเทความร้อนจาก

คอนเดนเซอร์ออกสู่บรรยากาศ 

ในท่ีน้ีจะอธิบายการแบ่งประเภทดว้ยตาํแหน่งของแหล่งความร้อนในขอ้ 2 เพ่ิมเติมดงัน้ี 

  (ก)  วิธี Central 

  เป็นวิธีปรับอากาศแบบรวมศูนยโ์ดยติดตั้งระบบแหล่งความร้อน เช่น เคร่ืองทาํความเยน็ หมอ้ไอนํ้ า 

ฯลฯ และเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้หอ้งเคร่ืองจกัรกลาง 

  (ข)  วิธี Unitary 

  เป็นวิธีท่ีจดัทาํเคร่ืองปรับอากาศเป็น Package ขนาดเลก็ แลว้ติดตั้งไวใ้นแต่ละหอ้งหรือติดตั้งแยกไวใ้น

พ้ืนท่ีปรับอากาศเป้าหมายท่ีซอยเป็นบริเวณเลก็ๆ 

 

  

  

อิแวปพอเรเตอร์ 

ระบบจ่ายลม 

อุปกรณ์ขยายตัว 
หอผึง่

 

เคร่ืองส่งลมเย็น 

เคร่ืองสูบนํา้เย็น 
เคร่ืองสูบ 

นํา้หล่อเย็น 
นํา้เย็น 

อากาศเย็น 

ระบบทํานํา้เย็น 

นํา้หล่อเย็น คอนเดนเซอร์ 

สารทํา 

ความเย็น 

คอมเพรสเซอร์ 

พืน้ท่ีปรับอากาศ 

ลมจ่าย ลมกลบั 

ตัวปรับ
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ส่วนประกอบพืน้ฐาน 

 

 
รูปที่ 2.20 ระบบปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ 

 

(ค)  วิธี Satellite 

 เป็นวิธีติดตั้งแหล่งความร้อนแบบรวมศูนยไ์วท่ี้ห้องเคร่ืองจักรกลาง แลว้ติดตั้งเคร่ือง ปรับอากาศ

กระจายไวท่ี้แต่ละหอ้งหรือแต่ละโซน 

 

  2.4.2  ชนิดของวธีิปรับอากาศและการเปรียบเทยีบ 

 ตารางท่ี 2.6 เป็นการเปรียบเทียบชนิดของ “วิธีปรับอากาศ” ท่ีใชก้นัเป็นหลกัในปัจจุบนั ในจาํนวนนั้น “วิธี 

central” เป็นระบบปรับอากาศท่ีพ้ืนฐานท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีท่อลมเด่ียวจะนิยมใชก้นัมากในอาคารทัว่ไป 

เช่น อาคารสาํนกังานต่างๆ มาตั้งแต่อดีตแลว้ ส่วน “Fan coil unit (FCU)” ยงัถูกนาํมาใชใ้นอาคารต่างๆ อย่าง

แพร่หลายเน่ืองจากมีความสะดวก วิธี “Panel air” แต่เดิมจะใช้กบัการปรับอากาศร้อน แต่ระยะหลงัน้ีมีการ

นาํมาใชก้บัการปรับอากาศเยน็เพ่ิมมากข้ึน อน่ึง นอกจากน้ีในอดีตยงัมี “วิธีท่อลมสองชั้น” “วิธี Multizone” “วิธี 

Reheat” “วิธี Induction unit” อีกดว้ย แต่ระบบเหล่าน้ีไม่ตอบสนองต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ระยะหลงันอกจาก

ในกรณีพิเศษแลว้จะไม่ค่อยนาํมาใช ้

 

  

  

อุปกรณ์ขยายตวั 

คอนเดนเซอร์ 

ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ 

เคร่ืองส่งลมเยน็ 

เคร่ืองสูบนํา้เยน็ 

พืน้ทีป่รับอากาศ 

ระบบ 

่  

ลมจ่าย ลมกลบั 

ตวัปรับอุณหภูม ิ

คอมเพรสเซอร์ 

นํา้เยน็ 

อแิวปพอเรเตอร์ 

อากาศเยน็ 

ระบบทาํนํา้เยน็ 
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 2.4.3  วธีิปรับอากาศแบบ unitary แบบใหม่ 

 วิธี Unitary มีการพฒันาข้ึนเพ่ือใชง้านในอาคารขนาดเลก็ เช่น บา้นเรือน เป็นตน้ แต่ระยะหลงั เน่ืองจาก

อุปกรณ์มีคุณภาพสูงข้ึน และเทคโนโลยีการควบคุมไดพ้ฒันาข้ึนทาํให้ผลิตภณัฑมี์ความเช่ือถือไดสู้ง จึงมีการ

นาํมาใช้ในอาคารทัว่ไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากความรู้สึกสบายในการปรับอากาศในแต่ละบุคคลจะมีความ

แตกต่างกนัเลก็นอ้ย ดว้ยหลกัการท่ีวา่ระบบท่ีดีท่ีสุดจะตอ้งสามารถตอบสนอง ความตอ้งการของแต่ละบุคคลให้

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ปัจจุบนัระบบน้ีจึงไดรั้บความสนใจอยา่งมาก ระบบดงักล่าวไดแ้ก่ “การปรับอากาศแบบ

เป่าจากพ้ืน” “การปรับอากาศแบบเป่าจากพาร์ทิชัน่”  “การปรับอากาศแบบ Ambient & Task” ดงัรูปท่ี 2.21 

11

2

3 2

 
 

รูปที่ 2.21  การปรับอากาศแบบเป่าจากพืน้ 

 

 2.4.3.1. การปรับอากาศแบบเป่าจากพืน้ 

 บางคร้ังเรียกว่าการปรับอากาศแบบ Underflow โดยเป่าลมเขา้ไปในช่องว่างใตพ้ื้น พ่นออกมาจาก

ช่องเป่าจากพ้ืน (มีทั้งแบบมีพดัลมและแบบไม่มีพดัลม) (1) เขา้ไปในหอ้ง คุณสมบติัคือสามารถควบคุมทิศทาง

ลม ปริมาณลมของแต่ละจุดได ้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงพาร์ทิชัน่และการเพ่ิมอุปกรณ์ OA ไดส้ะดวก

เป็นการปรับอากาศเฉพาะจุดท่ีมีคนเท่านั้นจึงประหยดั มีประสิทธิภาพสูงเน่ืองจากกระแสอากาศภายในหอ้งจะมี

ทิศทางพุ่งข้ึนตลอด ลดค่าก่อสร้างติดตั้งไดเ้น่ืองจากไม่ตอ้งมีท่อลมใตพ้ื้น เป็นตน้ 

 2.4.3.2  การปรับอากาศแบบเป่าจากพาร์ทิช่ัน 

 เป็นวิธีปรับอากาศแบบ Unitary ท่ีสําคญั โดยเป่าลมจากช่องเป่าลม (2) ท่ีติดตั้งไวท่ี้ low partition 

รอบๆ workstation รวมทั้งยงัมีการแผ่ความเย็นจากผิวหน้าแผ่นพาร์ทิชั่นเพ่ือรองรับความร้อนท่ีเกิดข้ึนจาก

อุปกรณ์อีกดว้ย 

 2.4.3.3  การปรับอากาศแบบ task & ambient 

 ใช้วิธีเดียวกับการปรับอากาศในเคร่ืองบิน โดยปรับอากาศ Ambient (บริเวณรอบๆ) เพ่ือสร้าง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิสมํ่าเสมอ (3) แลว้ใช้ “การปรับอากาศ task (ใกลต้ัว)” ให้มีสภาวะตามท่ีแต่ละคน

ตอ้งการ อุณหภูมิท่ีกาํหนดของการปรับอากาศ ambient เทียบกบัการปรับอากาศทัว่ไปแบบเดิมแลว้ ในฤดูร้อน

จะตั้งใหสู้งข้ึน และในฤดูหนาวจะตั้งใหต้ํ่าลงได ้

เคร่ืองปรับอากาศเป่าจากพื้น 

อากาศปรับอากาศในฝ้าเพดาน 

อากาศปรับอากาศในพื้นสองชั้น 

ยนิูต 
เป่าจากพ้ืน 
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ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบวธีิปรับอากาศชนิดต่างๆ ที่สําคัญ 

 ตัวกลาง วิธี เค้าโครง ผงัระบบ คุณสมบัต ิ

แบ
บ

 c
en

tra
l 

อา
กา

ศ 

ท
่ อล

มเ
ดี่ย

ว 
ป

ริม
าต

รอ
าก

าศ
คง

ที่
 (C

A
V

) 
ส่งอากาศท่ีปรับอุณหภูมิ-ความช้ืนและ

ฟอกดว้ยเคร่ืองปรับอากาศแลว้ไปตามท่อ

ลม 

ปริมาตรอากาศท่ีจ่ายจะคงท่ี และรองรับ

กา ร เ ป ล่ี ย น แ ปล ง ภ า ระ ด้ว ย กา ร ป รั บ

อุณหภูมิและความช้ืน เป็นวิธีปรับอากาศท่ี

พ้ืนฐานท่ีสุด 

 

(ขอ้ดี) 

* ปรับอุณหภูมิ-ความช้ืน การฟอกอากาศ 

กาํจดักล่ินไดส้ะดวก 

* มีปริมาตรอากาศมากจึงไดเ้ปรียบในการ

แจกแจงกระแสอากาศ-ระบายอากาศ 

* ปรับอากาศเย็นด้วยอากาศภายนอกได้

ง่าย 

(ขอ้เสีย) 

* แยกเดินเคร่ืองและควบคุมไม่ได ้

* ใช้กาํลังขับจ่ายอากาศสูง ท่อลมกิน

ท่ีมาก 

ท
่ อล

มเ
ดี่ย

ว 
ป

ริม
าต

รอ
าก

าศ
แป

รผ
นั

 (V
A

V
) 

ติดตั้งยนิูตปริมาตรอากาศแปรผนั (VAV) 

ท่ีแต่ละโซนหรือแต่ละห้อง  แล้วปรับ

ปริมาตรอากาศท่ีจ่ายให้สอดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงภาระ 

ทําการควบคุม capacity ของพัดลมให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงปริมาตร

อากาศ (ตวัอยา่งเช่น ควบคุมความเร็วรอบ

ดว้ยอินเวอร์เตอร์) 

 

(ขอ้ดี) 

* สามารถควบคุมอุณหภูมิของแต่ละ

โซนและแต่ละหอ้งได ้

* อนุรักษ์พลงังานด้วยการลดกาํลงัขับ

ในการจ่ายอากาศ 

(ขอ้เสีย) 

* เม่ือมีภาระตํ่าปริมาตรอากาศจะลดลง

ด้วย ทาํให้เกิดผลกระทบต่อการส่งจ่าย

กระแสอากาศและปริมาณการระบาย

อากาศ 

อา
กา

ศ-
น

ํ ้า 

ใช
 ้fa

n 
co

il 
un

it 
ร่ว

มก
บั

ท
่ อล

ม 

จ่ายร้อนนํ้ าเย็นด้วยอุปกรณ์แหล่งความ

ร้อนไปยงั fan coil unit เพ่ือจดัการกบัภาระ

ความร้อนข้างหน้าต่าง (perimeter) และ

จ่ายอากาศจากเคร่ืองปรับอากาศดว้ยท่อลม

เด่ียวเพ่ือจัดการกับภาระภายในอาคาร 

(interior) 

การจ่ายนํ้ าร้อนนํ้ าเยน็แบ่งเป็นแบบสองท่อ

ซ่ึงจะจ่ายนํ้ าร้อนหรือนํ้ าเยน็ กบัแบบส่ีท่อ

ซ่ึงสามารถจ่ายนํ้ าร้อนและนํ้ าเยน็พร้อมๆ 

กนั 

 

(ขอ้ดี) 

* แยกเดินเคร่ืองและควบคุมได ้

* ใช้ก ําลังขับในการจ่ายตัวกลางและ

พ้ืนท่ีติดตั้งท่อลมตํ่ากว่าแบบใชอ้ากาศ 

* กรณีของแบบส่ีท่อจะสามารถปรับ

อากาศไดท้ั้งร้อนและเยน็ตลอดทั้งปี 

(ขอ้เสีย) 

* ต้อ ง มี ก า ร จั ด ก า ร ท่ อ นํ้ า แ ล ะ นํ้ า

ควบแน่น 

* อาจมีนํ้ าร่ัวได ้

pa
ne

l a
ir 

(ป
รับ

อา
กา

ศร้
อน

-เย
น็

แบ
บ

แผ
ร่ัง

สี)
 

จ่ายนํ้ าร้อน-นํ้าเยน็ใหแ้ก่พาเนลซ่ึงติดตั้งไว ้

ท่ีเพดาน พ้ืน ผนัง เพ่ือให้ความร้อน-ความ

เยน็แก่พ้ืนผวิแต่ละจุด ปรับอากาศดว้ยการ

แผรั่งสีจากพ้ืนผวินั้น 

มีวิธีจ่ายอากาศสําหรับปรับอากาศเข้าไป

ในหอ้งดว้ยท่อลมเด่ียวอีกดว้ย 

 

(ขอ้ดี) 

* ผูอ้ยู่ในห้องจะรู้สึกสบายตวัเน่ืองจาก

ใชค้วามร้อนจากการแผรั่งสี 

* พ้ืนท่ีติดตั้งท่อลมจะกินพ้ืนท่ีน้อยกว่า

แบบใชอ้ากาศ 

(ขอ้เสีย) 

* ต้องมีมาตรการป้องกันนํ้ าค้างของ

พ้ืนผวิใหค้วามเยน็ 

* พ้ืนท่ีแผ่รังสีมีขนาดใหญ่ การควบคุม

จะใชร้ะยะเวลานาน 

 

 

 

อากาศภายนอก 
ท่อลมเป่า 

ท่อลมกลบั 

เคร่ืองปรับอากาศ 
นํ้ าร้อนนํ้ าเยน็ 

ดูด เป่า ระบาย 

อากาศภายนอก 

นํ้ าร้อนนํ้ าเยน็ 
เคร่ืองปรับอากาศ 

ท่อลมกลบั 

ท่อลมเป่า 

ยนิูต VAV 

ระบาย 
ดูด เป่า ดูด เป่า 

ในห้อง ในห้อง 

อากาศภายนอก 

นํ้ าร้อนนํ้ าเยน็ 

ระบาย 

เคร่ืองปรับอากาศ 

ท่อลมดูด 

ท่อลมเป่า 

ดูด เป่า 

ในห้อง 
fan 
coil 
unit 

อากาศภายนอก 

นํ้ าร้อนนํ้ าเยน็ 

ท่อลมกลบั 

ท่อลมเป่า 
พาเนลแผรั่งสีเพดาน 

เป่า 

ดูด 
แผ่รังสี 

ระบาย 
เคร่ืองปรับอากาศ 

2-37 



ตอนท่ี 4  บทท่ี 2  หลกัการ/การอนุรักษพ์ลงังานในระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ                             ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  

 
 ตัวกลาง วิธี เค้าโครง ผงัระบบ คุณสมบัต ิ

แบ
บ

 u
ni

ta
ry

 

ส
าร

ท
าํค

วา
มเ

ยน็
 

ยนูิ
ตปั๊

มค
วา

มร้
อน

ใช
อ้า

กา
ศเ

ป็
น

แห
ลง่

คว
าม

ร้อ
น

 (m
ul

ti)
 (w

al
l t

hr
ou

gh
) (

sp
lit

) 

ติดตั้งยนิูตป๊ัมความร้อนขนาดเล็กแบบใช้

อากาศเป็นแหล่งความร้อนท่ีแต่ละจุดเพ่ือ

ปรับอากาศ 

แบบมลัติยนิูตจะมียูนิตภายนอกอาคาร 1 

เคร่ืองเช่ือมต่อกบัยนิูตภายในอาคารหลาย

เคร่ือง 

แบบ wall through จะติดตั้งทะลุผ่านผนัง

ดา้นนอก (บางเคร่ืองจะเป็นแบบมีเคร่ือง

แลกเปล่ียนความร้อนรวมอยูด่ว้ย) 

แบบสปลิตจะแบ่งเป็นยนิูตภายนอกอาคาร

กบัยนิูตภายในอาคาร เช่ือมต่อกนัดว้ยท่อ

สารทาํความเยน็ 

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อากาศจะเป็นแบบ

ห มุ น เ วี ย น ซํ้ า  จึ ง ต้ อ ง ใ ช้ ร่ ว ม กั บ

เคร่ืองปรับอากาศภายนอก (+ ท่อลม) หรือ

เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนรวมและเคร่ือง

เพ่ิมความช้ืน 

 

(ขอ้ดี) 

* แยกเดินเคร่ืองและควบคุมไดง่้าย 

* ไม่ตอ้งมีหอ้งเคร่ืองจกัร (ใชด้าดฟ้า) 

* ใชก้าํลงัขบัตวักลางตํ่ามาก 

* ไ ม่ มี ท่ อ นํ้ า  จึ ง ไ ม่ ต้อ ง ป้ อ ง กัน นํ้ า

ควบแน่นและนํ้ าร่ัว 

* ท่อและท่อลมต่างๆ จะใช้พ้ืนท่ีน้อย

ท่ีสุดเทียบกบัวิธีอ่ืนๆ 

* มีจาํหน่ายเป็นชุด ติดตั้งสะดวก 

* ติดตั้งเพ่ิมและเปล่ียนเคร่ืองไดส้ะดวก 

(ขอ้เสีย) 

* ตอ้งมีมาตรการป้องกันการนําอากาศ

ภายนอกเขา้มา 

* ต้อ ง มี ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กัน ก า ร เ พ่ิ ม

ความช้ืน 

* กรณีของระบบขนาดใหญ่ จะมีความ

ยุง่ยากในการบาํรุงรักษา 

* กรณีของแบบ wall through จะตอ้งมีผู ้

เดินเคร่ืองและมาตรการป้องกนัฝนร่ัวเขา้

มาทางผนงัดา้นนอก 

ยนูิ
ตปั๊

มค
วา

มร้
อน

ใช
น้

ํ ้าเ
ป็

น
แห

ล่ ง
คว

าม
ร้อ

น
 

นอกจากยนิูตป๊ัมความร้อนขนาดเล็กแบบ

ใชน้ํ้ าเป็นแหล่งความร้อนแลว้ ยงัมีแหล่ง

ความร้อนช่วยและคูลล่ิงทาวเวอร์ ช่วยใน

การจ่ายนํ้ าแหล่งความร้อน (นํ้ าให้ความ

ร้อนสําหรับปรับอากาศร้อน นํ้ าให้ความ

เยน็สาํหรับปรับอากาศเยน็) แต่ละยนิูตจะ

เช่ือมต่อกนัด้วยท่อนํ้ าแหล่งความร้อนใน

ระบบเดียวกนั 

จะ ต้อ ง ใช้ ร่ ว ม กับ เค ร่ื อ ง ป รั บ อ า ก า ศ

ภายนอก (+ ท่อลม) หรือเคร่ืองแลกเปล่ียน

ความร้อนรวมและเคร่ืองเพ่ิมความช้ืน 

 

(ขอ้ดี) 

* แยกเดินเคร่ืองและควบคุมไดง่้าย 

* กรณีท่ีเกิดภาระปรับอากาศร้อนและ

เยน็พร้อมๆ กนั จะสามารถนําความร้อน

กลบัมาใช้ได้ จึงมีประสิทธิผลสูงในการ

อนุรักษพ์ลงังาน 

(ขอ้เสีย) 

* ตอ้งมีผูเ้ดินเคร่ืองยนิูตป๊ัมความร้อน 

* ตอ้งมีมาตรการป้องกนันํ้ าร่ัวจากท่อนํ้ า 

* กรณีของระบบขนาดใหญ่ จะมีความ

ยุง่ยากในการบาํรุงรักษา 

แพ
ก็เ

กจ
ยนูิ

ต 

กาํเนิดลมสําหรับปรับอากาศด้วยยูนิตท่ี

รวมเอาคอมเพรสเซอร์ พดัลม ฟิลเตอร์ 

และระบบควบคุมเอาไว้ในเคร่ืองเดียว 

ปรับอากาศด้วยการเป่าลมเข้าไปในห้อง 

แบบระบายความร้อนดว้ยนํ้ าในการปรับ

อากาศร้อนจะใช้นํ้ าร้อนจากหมอ้ตม้หรือ

ใชฮี้ตเตอร์ไฟฟ้า 

มีวิธีใช้ยูนิตป๊ัมความร้อนแบบใช้อากาศ

เป็นแหล่งความร้อนเช่ือมกบัเคร่ืองภายใน

อาคารดว้ยท่อสารทาํความเยน็อีกดว้ย 

 

(ขอ้ดี) 

* แยกเดินเคร่ืองและควบคุมไดง่้าย 

* ใช้กาํลงัขับตัวกลางน้อยกว่าแบบใช้

อากาศ 

* กรณีของป๊ัมความร้อนแบบใชอ้ากาศ

เป็นแหล่งความร้อนจะบาํรุงรักษาไดง่้าย 

(ขอ้เสีย) 

* เม่ือเดินเคร่ืองเคร่ืองทาํความเยน็จะมี

เสียงดงัมาก ตอ้งมีมาตรการรองรับ 

* ต้องมีวิธีการเก่ียวกับการนําอากาศ

ภายนอกเขา้มา (ผนงัภายนอก ดาดฟ้า) 

* ตอ้งมีพ้ืนท่ีติดตั้งแพก็เกจยนิูต 

 

ยนิูตภายนอกอาคาร 

ในห้อง 

แบบ wall 

ในห้อง 

ยนิูตภายในอาคาร 

ท่อสารทาํความเยน็ 

แบบมลัติยนิูต 

ในห้อง 

แบบสปลิต 
through 

แหล่งความร้อนช่วย 
คูลล่ิงทาวเวอร์ 

ในห้อง 

ยนิูตป๊ัมความร้อน 

ป๊ัม 

ในห้อง 

ในห้อง 

ใชน้ํ้ าเป็น 
แหล่งความร้อน 

ท่อนํ้ า 

ในห้อง 

เคร่ืองนอกอาคาร 

ในห้อง 

นํ้ าร้อน 

ท่อสารทาํ 

คูลล่ิงทาวเวอร์ 

ในห้อง 

ป๊ัม 

นํ้ าระบายความร้อน 

แพก็เกจระบาย 
ความร้อนดว้ยนํ้ า 

แพก็เกจ 
ป๊ัมความร้อน 
ใชอ้ากาศเป็น 

แหล่งความร้อน 

แหล่งความร้อน 

ความเยน็ 
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2.5 วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ประสิทธิภาพของระบบทําความเยน็ 

2.5.1  การตรวจสอบเพือ่ปรับปรุงการปฏิบัตงิานและการบํารุงรักษา 

มีหลากหลายวิธีท่ีผู ้ใช้งานสามารถนํามาใช้ตรวจสอบเพ่ือทําให้การเดินเคร่ืองเป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพดว้ยการเก็บตวัอย่างแบบง่ายๆ แต่ตอ้งมีการบนัทึกการเดินเคร่ืองอย่างละเอียดจากการทาํงานของ

เจา้หน้าท่ีเทคนิคดา้นการบาํรุงรักษาในแต่ละตาํแหน่ง เพ่ือสามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีไปแกไ้ขความผิดปกติใน

ระบบไดง่้ายและรวดเร็ว 

ขอ้มลูทัว่ไปท่ีจะตอ้งบนัทึกไวเ้ป็นประจาํอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง ไดแ้ก่ 

 ความดนัและอุณหภูมิของคอมเพรสเซอร์ 

 แหล่งจ่ายไฟ 

 ระดบันํ้ามนัของคอมเพรสเซอร์ 

 ปริมาตรของสารทาํความเยน็ท่ีช่องแผน่กระจกสาํหรับสงัเกต 

 เสียงรบกวนและการสัน่สะเทือนจากเคร่ืองจกัร 

 อตัราการไหลของนํ้าและอุณหภูมิ ณ จุดต่างๆของคอนเดนเซอร์ หรือชุดทาํความเยน็ 

 สภาวะของคอนเดนเซอร์ และแผงระบายอากาศของอีวาพอเรเตอร์ 

ขอ้กาํหนดต่างๆท่ีนอกเหนือจากขอ้บังคับทั่วไป เช่น เก่ียวกับสุขอนามยัดา้นอาหาร อุณหภูมิของ

ผลิตภณัฑท่ี์จะตอ้งมีการตรวจสอบมากกว่าขอ้บงัคบัทัว่ไป นอกจากน้ียงัตอ้งมีขอ้กาํหนดในการควบคุมเพ่ือ

สามารถบนัทึกสภาวะการทาํงานของเคร่ืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเม่ือมีการเปล่ียนส่วนประกอบเหล่านั้น 

จะตอ้งสามารถตั้งค่าต่างๆได ้

รายการตรวจสอบ 

 ท่ีปรึกษาระบบปรับอากาศควรใหค้วามสาํคญั และแนะนาํสาเหตุท่ีทาํใหข้าด ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

อากาศ 

 การสูญเสียลมเยน็ไปกบัระบบระบายอากาศ 

 อาคารท่ีมีความดนัภายในอาคารนอ้ยกวา่ภายนอก จะดูดเอาอากาศร้อนจาก ภายนอกเขา้มาภายใน

อาคาร 

 ประสิทธิภาพของพดัลม 

 การกระจายลมเยน็ภายในพ้ืนท่ีปรับอากาศไม่ดี 

 การระบายอากาศมากหรือนอ้ยเกินไป 

 ฉนวนของท่อลมและเคร่ืองปรับอากาศไม่ดี 

 ปริมาณอากาศบายพาส (Bypass Air  Flows) 

 แผน่กรองอากาศหรือท่อลมอุดตนั 

 แดมเปอร์ถูกปิดอยูต่ลอด หรือหกัเสียหาย 

 ระบบ VAV ทาํงานผิดพลาดจ่ายลมเยน็เกินไป 

 การหมุนเวียนของอากาศ 

 ท่อลมเป็นสนิมหรือสกปรก 

 ความสกปรกจากภายในอาคาร 
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 มีส่วนใดในระบบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หรือภาระมากเกินไป 

นํา้ 

 ประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบนํ้า 

 ฉนวนของท่อไม่ดี 

 เกิดรอยร่ัวบริเวณจุดต่อของท่อ 

 นํ้าไหลผา่นลดัวงจรปริมาณนํ้าบายพาส 

 เกิดการอุดตนัในท่อ, คอยล ์

 ก่อนและหลงัคอยล,์ วาลว์ควบคุม, สายควบคุม 

 สนิม และส่ิงสกปรกในคอยล,์ ท่อนํ้า 

 มีส่วนใดในระบบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หรือภาระมากเกินไป 

 ท่ีปรึกษาระบบปรับอากาศควรใหค้วามสาํคญั และแนะนาํสาเหตุท่ีทาํใหข้าด ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

การควบคุม 

 ชัว่โมงการทาํงานมากเกินไป 

 พ้ืนท่ีเยน็เกินไป 

 ยงัมีการจ่ายความเยน็ใหพ้ื้นท่ีท่ีวา่ง 

 ความดนัของคอนเดนเซอร์สูง 

 สูญเสียนํ้ายาทาํความเยน็ 

 ระบบควบคุมลม้เหลว 

 ระบบการควบคุมไม่เหมาะสม, ปรับแต่งขอ้ผิดพลาด 

 การแบ่งโซนไม่ดี 

 ตาํแหน่งท่ีติดตั้งตวัส่งสญัญาณไม่ถกูตอ้ง 

อาคาร 

 ไม่ไดอุ้ดรอยร่ัวของอาคารใหดี้พอ 

 การบงัแสง 

 ฉนวน 

 

2.5.2  การปฏิบัตกิารในโรงงาน 

การติดตามตรวจสอบและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆเป็นประจาํ จะช่วยใหร้ะบบเคร่ืองจกัรทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

 2.5.2.1 คอนเดนเซอร์ 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาในหวัขอ้ท่ีผ่านมา อุณหภูมิขณะควบแน่นยิ่งมีค่าสูง สัมประสิทธ์ิการทาํงานของ

ระบบก็จะยิ่งตํ่าลง จึงควรใหอุ้ณหภูมิของการควบแน่นมีความเหมาะสม ซ่ึงเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือแผงระบายความ

ร้อนของคอนเดนเซอร์สะอาดไม่มีส่ิงสกปรกสะสมปกคลุมไว ้ซ่ึงหมายถึงว่า ตอ้งมีการบาํรุงรักษาและทาํความ

สะอาดแผงระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ร่วมกบัการทาํความสะอาดส่วนต่างๆเป็นประจาํตามปกติ จะ

สามารถทาํใหอุ้ณหภูมิขณะควบแน่นอยูใ่นสภาวะท่ีเหมาะสม 
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นอกจากน้ี ความเสียหายท่ีทาํใหแ้ผงระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์แบนลง จะมีผลทาํใหก๊้าซ

ไม่สามารถไหลผา่นไปได ้จึงควรระวงัแกไ้ขใหก้ล่องแผงระบายความร้อนคงไวใ้นสภาพเดิมๆ 

 

การบํารุงรักษาคอนเดนเซอร์ 

 คอนเดนเซอร์ทาํหนา้ท่ีระบายความร้อนของระบบทาํความเยน็ร่วมกบัหอผึ่งนํ้ า ซ่ึงคอนเดนเซอร์และ

หอผึ่งนํ้ า เม่ือมีส่ิงสกปรกมีหินปูน/ตะกรันจบัผิวท่อของคอนเดนเซอร์หรือจบัแผงรังผึ้งบนหอผึ่งนํ้ าทาํให้การ

ระบายความร้อนไม่ดี อุณหภูมิทางดา้นอดัจะสูงข้ึนมีผลทาํใหก้าํลงัการผลิตนํ้าแข็งลดลงและจะกินกระแสไฟฟ้า

เพ่ิมข้ึน ดงันั้นจึงควรลา้งทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์ในช่วงระหว่าง  3-6 เดือน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัคุณภาพนํ้ าท่ี

นาํมาใชห้มุนเวียนระบายความร้อน โดยมีขอ้พิจารณาดงัน้ี 

1. ปริมาณสารหรือของแข็งท่ีละลายนํ้ า (Dissolve Solids) ใชเ้กณฑข์องการวดัปริมาณสารหรือ

ของแขง็ท่ีละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolve Solid ; TDS) เป็นตวักาํหนด 

2. ปริมาณการท้ิงนํ้าท่ีหอผึ่งนํ้ า และคอนเดนเซอร์ (กรณีท่ีใชแ้บบอีวาพอเรทีฟคอนเดนเซอร์) ความ

ร้อนในคอนเดนเซอร์ ใชเ้กณฑข์องอุณหภูมิทางอดั (Condensing Temperature) เป็นตวักาํหนด 

 

การล้างคอนเดนเซอร์ (Condenser) ม ี2 วธีิ คือ 

1.  ใชแ้ปรง  (ในกรณีท่ีเป็นคอนเดนเซอร์แบบเปลือก ( Shell) และแบบท่อ (Tube)) 

2.  ใชส้ารเคมี (ใชไ้ดท้ั้งคอนเดนเซอร์แบบเปลือก (Shell) และแบบท่อ (Tube) หรืออีวาพอเรทีฟ )    

การล้างโดยใช้แปรง  อปุกรณ์ทีต้่องใช้มีดงัน้ี 

 1.  แปรงเหลก็ขนาด ½ x 2 m สาํหรับคอนเดนเซอร์ระบบแอมโมเนีย (NH3) จาํนวน 4-5 อนัต่อการ

ลา้งแต่ละคร้ัง 

 2. แปรงเหลก็ขนาด 3/8 x 2 m  สาํหรับคอนเดนเซอร์ ระบบฟรีออน (R22) จาํนวน 2  อนัต่อการลา้ง

แต่ละคร้ัง 

ขั้นตอนการล้างคอนเดนเซอร์โดยใช้แปรง 

1. หยดุเคร่ือง 

2. ปิดวาลว์เมนนํ้าท่ีเขา้/ออกคอนเดนเซอร์ 

3. ถ่ายนํ้าออกจากคอนเดนเซอร์ 

4. ถอดหนา้แปลนท่อนํ้าและเปิดฝาออก 

5. ใชแ้ปรงขดัและใชน้ํ้าฉีดทาํความสะอาดจนหมดทุกท่อ 

6. กรณีท่ีใส่แปรงไม่เขา้ อาจจะตอ้งใชส้วา่นความเร็วรอบชา้ช่วยดว้ยจึงจะไดผ้ล 

7. ปิดฝา และประกอบหนา้แปลน 

ข้อควรระวัง ท่ีปิดฝาคอนเดนเซอร์จะมีปะเก็นใส่กันนํา้ร่ัว และระวังอย่าให้ปะเก็นขาด เพราะจะทําให้นํ้า

หมนุเวียนระบายความร้อนเกิดการไหลลดัวงจร ซ่ึงจะมีผลให้อุณหภูมิหรือความดันทางอัดสูงขึน้ 
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การล้างคอนเดนเซอร์  ด้วยสารเคม ี

การลา้งดว้ยสารเคมีควรจะใชก้บัแบบอีวาพอเรทีฟคอนเดนเซอร์หรือใชก้บัเปลือก (Shell) และแบบท่อ 

(Tube) ท่ีมีหินปูนเกาะหนาซ่ึงก่อนลา้งควรทาํความสะอาดแปรงและสารเคมีท่ีใชมี้ส่วนผสมของกรดไฮโดรลิค

และสารเคมีอ่ืนๆ ส่วนปริมาณท่ีใชจ้ะแตกต่างกนัตามขนาดเคร่ืองทาํนํ้าแขง็ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ติดตั้งวาลว์ และป๊ัมสารเคมีเขา้กบัถงัผสมเคมี (ตามรูป) 

2. เติมนํ้าลงในถงัผสม (ตามปริมาณท่ีกาํหนด) 

3. เติมสารเคมีลงไปในนํ้า ในสดัส่วน นํ้า 75%  กรด 25% 

4. เดินป๊ัมหมุนเวียนสารเคมี ลา้งคอนเดนเซอร์ (Condenser) ประมาณ 4-10 ชัว่โมง (ข้ึนอยูก่บัความ

หนาของหินปูน) 

5. ถ่ายนํ้ากรดออก จากนั้นใชน้ํ้าธรรมดาลา้ง 

6. ใชแ้ปรงลวดขดัทาํความสะอาดและลา้งดว้ยนํ้า 2-3 คร้ัง ก่อนท่ีจะใชง้านตามปกติ 

7. เดินเคร่ืองทาํนํ้าแขง็ใชง้าน และตรวจสอบความดนัทางส่ง วา่ทาํงานปกติหรือไม่ 

 

close

To cooling tower

Form cooling tower

Mixing tankCirculating pump

Shell &tube condenser

 
 

รูปที่ 2.22  การล้างคอนเดนเซอร์ด้วยสารเคม ี
 

หมายเหตุ  กรณีท่ีเป็นอีวาโปเรตีฟคอนเดนเซอร์ สามารถใชอ่้างนํ้ าและป๊ัมนํ้ าหมุนเวียนของ อีวาโปเรตีฟ

คอนเดนเซอร์เองได ้และถ่ายหลงัการหมุนเวียนนํ้ากรดและเคมีแลว้ฉีดนํ้าทาํความสะอาดอีกคร้ังดว้ย

ป๊ัมนํ้าแรงดนัสู 

 

 2.5.2.2   อวีาโปเรเตอร์ 

มีวิธีการบาํรุงรักษาเช่นเดียวกบัคอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์จะทาํงานไดโ้ดยมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือ

แผงอีวาโปเรเตอร์สะอาด ไม่มีนํ้าแขง็ไปเกาะสะสมท่ีแผงอีวาโปเรเตอร์มากเกินไป และอากาศสามารถไหลผ่าน

ได ้

ถึงแมจ้ะมีนํ้ าแข็งเกาะอยู่ท่ีเคร่ืองแต่ถา้มีปริมาณเพียงเล็กนอ้ย และเคร่ืองยงัทาํงานท่ีระดบัอุณหภูมิตํ่า

กว่า 0 oC อีวาโปเรเตอร์ก็ยงัทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถา้นํ้ าแข็งท่ีมาเกาะมีเพ่ิมมากข้ึน แสดงว่ามี

ความผิดพลาดจากการละลายนํ้าแขง็เกิดข้ึน และควรจะทาํการแกไ้ขทนัที 
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ปัญหาส่วนใหญ่กคื็อ 

 เคร่ืองทาํความร้อนไฟฟ้าเพ่ือละลายนํ้าแขง็เสียหาย 

 อุณหภูมิสุดทา้ยในการละลายไม่ถกูตอ้ง 

 การอุดตนัของอีวาโปเรเตอร์ ท่ีทางระบายนํ้าท้ิง 

 มีความร้อนสะสมมากเกินไปในระบบของเหลว 

 2.5.2.3  การบรรจุสารทําความเยน็ 

วาล์วปรับลดความดนัจะควบคุมอตัราการไหลของสารทาํความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตราบใดท่ี

แหล่งส่งจ่ายสารทาํความเยน็สะอาดและบรรจุสารทาํความเยน็ไม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดไว ้

สภาวะของการจ่ายสารทาํความเยน็ไปยงัวาลว์ปรับลดความดนัจะสังเกตไดช้ดัเจนจากหนา้ต่างแผ่น

กระจกท่ีติดตั้งไว ้ถา้สงัเกตเห็นวา่มีฟองอากาศเกิดข้ึน  แสดงวา่มีการผสมระหว่างของเหลวและก๊าซ ตอ้งแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีเทคนิคดา้นการบาํรุงรักษาทาํการวิเคราะห์และแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

ฟองอากาศท่ีสงัเกตไดอ้าจเกิดจาก 

 การบรรจุสารทาํความเยน็ไม่เพียงพอ 

 ไสก้รองและไดเออร์มีบางส่วนอุดตนั 

 คอนเดนเซอร์มีขนาดตํ่ากวา่กาํหนดหรือไม่มีประสิทธิภาพ 

จึงตอ้งคน้หาสาเหตุของสารทาํความเยน็ท่ีสูญเสียไป ซ่ึงอาจเกิดจากการร่ัวของระบบท่อหรือขอ้ต่อ การ

ร่ัวจากการซ่อมแซม การสูญเสียสารทาํความเยน็ท่ีมากเกินไปจะส่งผลใหร้ะบบหยุดการทาํงานท่ีระดบัความดนั

ตํ่า 

 2.5.2.4   การตรวจสอบห้องเยน็ และตู้เยน็ 

เพ่ือใหห้อ้งเยน็หรือตูค้วามเยน็ทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งทาํใหอ้ากาศเยน็ไหลเวียนไดอ้ย่าง

อิสระ สามารถกระจายออกไปรอบๆผลิตภณัฑ ์การตรวจสอบตูค้วามเยน็ตามปกติจะทาํใหพ้บความผิดพลาดใน

ขณะท่ีมีภาระโหลดและสามารถแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้ทั้งน้ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งดา้นผูใ้ช้งานและเจา้ของผลิตภณัฑ์

สามารถท่ีจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยการจดัอบรมเก่ียวกบัการจดัวางภาระโหลดของผลิตภณัฑใ์ห้ถูกตอ้ง 

และควรจดัอบรมใหก้บัทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหส้ามารถนาํไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 2.5.2.5   ตู้ความเยน็ 

การทาํเคร่ืองหมายไวด้า้นหนา้ภายในตูค้วามเยน็ดว้ยเสน้ แสดงระดบัเพ่ือแสดงภาระโหลดของปริมาตร

ผลิตภณัฑไ์ม่เกินกว่าเส้นแสดงระดบัน้ี เพราะถา้เกินกว่าระดบัท่ีกาํหนด จะทาํใหร้ะบบทาํความเยน็ของตูค้วาม

เยน็ทาํงานหนกัเกินไป และส่งผลทาํใหอุ้ณหภูมิของผลิตภณัฑสู์งข้ึน 

ดว้ยลกัษณะของกล่องบรรจุท่ีดึงออกตามแนวนอน จึงควรวางผลิตภณัฑซ์อ้นกนัแต่ละชั้นใหเ้รียบเสมอ

กนั เพราะถา้มีส่วนยื่นออกมา อาจทาํใหม่้านอากาศเบ่ียงออกไปยงัดา้นหนา้กล่อง จึงควรทาํใหอ้ากาศไหลวนไป

รอบๆกล่องไดอ้ยา่งสะดวก และไหลยอ้นกลบัไปท่ีท่อทางกลบัได ้

ผลิตภณัฑท่ี์วางไวเ้หนือท่อยอ้นกลบัชั้นล่างสุดจะเกิดปัญหาเก่ียวกบัสภาพการไหลเวียนของอากาศท่ีมี

ไม่เพียงพอจึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหภ้าระโหลดของระบบทาํความเยน็เพ่ิมข้ึน 

โดยปกติอีวาโปเรเตอร์จะติดตั้งท่ีส่วนล่างสุดของตูค้วามเยน็ ดงันั้นอาจจะมีการอุดตนัเน่ืองจากการ

บรรจุ และผลิตภณัฑท่ี์เหลือท้ิงไว ้จึงควรทาํความสะอาดบ่อยๆ 
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 2.5.2.6   ห้องเยน็ 

การวางผลิตภณัฑซ์อ้นๆกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือจดัวางไวใ้นกล่อง จะตอ้งทาํให้อากาศไหลเวียน

สมัผสัพ้ืนผิวไดท้ัว่ทั้งกล่อง 

การจดัวางผลิตภณัฑบ์ริเวณหนา้เคร่ืองอีวาโปเรเตอร์ไม่ควรวางซอ้นกนัจนชิดเคร่ืองเกินไป เพราะจะ

เป็นสาเหตุทาํใหก้ารไหลของอากาศตลอดทัว่ทั้งหอ้งเยน็ไม่ดี ส่งผลใหก้ารกระจายของอุณหภูมิไม่สมํ่าเสมอ 

ควรหลีกเล่ียงการวางผลิตภณัฑใ์ตเ้คร่ืองอีวาพอเรเตอร์โดยตรง ทั้งน้ีเพราะจะกีดขวางทางเขา้ออกท่ีจะ

ไปทาํการบาํรุงรักษาส่วนประกอบต่างๆของเคร่ือง 

 2.5.2.7   การเส่ือมสภาพของเคร่ือง และโครงสร้างของฉนวน 

ความเสียหายและการสึกกร่อนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเกิดข้ึนอย่างไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้การตรวจสอบตาม

เวลาท่ีไดมี้การกาํหนดไวต้ั้งแต่เร่ิมการติดตั้ง จะช่วยป้องกนัการเกิดความเสียหายต่อระบบก่อนเวลาอนัควร ซ่ึง

เป็นการกระทาํท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยป้องกนัการเส่ือมสภาพการทาํงานของระบบและนาํกลบัมาสู่สภาพเดิม 

 2.5.2.8   การหุ้มฉนวน 

การขาดของฉนวนจะส่งผลกระทบต่อการทาํงานโดยรวมของเคร่ืองทาํความเยน็ 2 เร่ือง คือ 

 จะทาํใหเ้กิดปัญหาข้ึนท่ีวสัดุท่ีใชท้าํผนงัหอ้งเยน็หรือโครงพ้ืนผิวของตูเ้ยน็จะรับเอาความร้อนใน

ปริมาณมากส่งเขา้มาในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการความเยน็ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมภาระงานใหก้บัระบบ 

 เม่ือมีการขาดของฉนวนหุม้ท่อท่ีทางเขา้จะทาํใหอุ้ณหภูมิของก๊าซทาํความเยน็ท่ีไหลยอ้นกลบัจาก

คอมเพรสเซอร์เพ่ิมข้ึน เป็นสาเหตุทาํใหก้ารทาํงานของคอมเพรสเซอร์มีประสิทธิภาพลดลง 

เม่ือเกิดการขาดของฉนวนท่ีห่อหุม้วสัดุท่ีใชท้าํผนงัหอ้งเยน็ จะเร่ิมมีนํ้าซึมเขา้ทางริมขอบของฉนวนท่ี

ไดรั้บความเสียหาย และเม่ือนํ้ าเปล่ียนเป็นนํ้ าแข็งก็จะขยายตวัเพ่ิมข้ึน ทาํให้โครงสร้างภายในของโฟมท่ีเป็น

ฉนวนเสียหาย ซ่ึงจะสามารถทาํการแกไ้ขโดยการขบัไอนํ้าออกไปและปิดส่วนน้ีเขา้ดว้ยกนัโดยใชส้ารติดผนึก

และทาํการหุม้ฉนวนท่ีผิวใหม่ 

การซ่อมแซมความเสียหายของผิวฉนวนท่ีหุ้มควรทาํการเปิดวสัดุหุ้มฉนวนภายในออกก่อน และ

ซ่อมแซมไหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

ฉนวนโฟมชนิดยืดหยุ่น (Elastomeric Foam)  

โฟมชนิดยืดหยุน่มีอีกช่ือหน่ึงคือ โฟมยางแบบขยาย (Expanded Rubber Foam) เป็นฉนวนท่ียืดหยุ่นได้

ดว้ยการฉีดขยายตวัในแบบ (Mold) โฟมชนิดน้ีเป็นฉนวนประเภทเซลลปิ์ด (Closed Cell Insulation) มีเซลลชิ์ด

กนัมาก มีการดูดซึมความช้ืนตํ่า ทาํให้สามารถตา้นทานการแทรกซึมของไอนํ้ าไดดี้ จึงเหมาะกบัการใชง้านท่ี

อุณหภูมิตํ่า เช่นในระบบท่อส่งความเยน็ในโรงนํ้ าแข็ง หากใชง้านท่ีอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานจะเกิดการหดตวั 

และทาํใหส้ภาพการเป็นฉนวนลดลง 
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รูปที่ 2.23 ภาพขยายแสดงโครงสร้างของโฟมชนิดยดืหยุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.24  ลกัษณะโฟมชนิดยืดหยุ่นแบบแผ่นและแบบสําหรับหุ้มท่อ 

 

 2.5.2.9   เคร่ืองถ่ายเทความร้อน 

คอนเดนเซอร์ และอีวาโปเรเตอร์จะทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ข้ึนอยูก่บัการมีระบบการถ่ายเทความ

ร้อนท่ีดี ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีตอ้งมีพ้ืนผิวท่ีสะอาด และปราศจากส่ิงกีดขวางดงัท่ีไดอ้ธิบายก่อนหนา้น้ี 

 2.5.2.10   การระบายความร้อนด้วยอากาศ 

วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองถ่ายเทความร้อนแบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ ปกติจะใชท้องแดงสาํหรับ

ทาํท่อและอะลูมิเนียมสําหรับทาํแผงท่ีขยายไปตามท่อวสัดุทั้งสองชนิดน้ี ส่วนใหญ่แลว้จะมีลกัษณะเฉพาะ

ภายใตส้ภาวะการป้องกนัการกดักร่อนไดเ้ป็นอย่างดี แต่ในบางสภาวะก็อาจเกิดความเสียหายได ้อนัเน่ืองจาก

กระบวนการท่ีเร่งใหเ้กิดออกซิเดชัน่ข้ึน  

การตรวจสอบตามกาํหนดเวลาจะทาํใหท้ราบถึงบริเวณท่ีเกิดการกดักร่อน ถา้พบร่องรอยใดๆข้ึนควรจะ

ทาํการบาํรุงรักษาอยา่งถกูตอ้ง ซ่ึงอาจจะป้องกนัวสัดุทาํแผงอุปกรณ์ดว้ยการเคลือบผิวเพ่ิมข้ึน 

ปัญหาดงักล่าวไม่พบบ่อยนกักบัอิวาพอเรเตอร์ แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัอิวาพอเรเตอร์คือ มีการกดักร่อน

ข้ึนบริเวณท่ีไม่มีการใชง้าน อยา่งไรกต็าม ในระหว่างการตรวจสอบตามกาํหนดเวลายงัคงเป็นการรับประกนัได้

ว่า ไม่มีการอุดตนัจากการเกาะของนํ้ าแข็ง ซ่ึงเป็นสภาวะโดยรวมของเคร่ืองอิวาพอเรเตอร์ท่ีตอ้งตรวจสอบอยู่

สมํ่าเสมอ 
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 2.5.2.11   การระบายความร้อนด้วยนํ้า 

อตัราการกดักร่อนและการสะสมความสกปรกท่ีพบอยู่กบัคอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนดว้ยนํ้าน้ี 

จะข้ึนอยู่กบัคุณภาพของนํ้ าท่ีไหลผ่านตวัเคร่ือง ซ่ึงยากต่อการประเมินว่ามีการปนเป้ือนในระดบัใดท่ีสามารถ

ยอมรับได ้ทั้งน้ีเพราะคอนเดนเซอร์ถกูปิดผนึกแน่นอยู ่

วิธีท่ีช่วยไดคื้อ ผูป้ฏิบติังานตอ้งทาํการบนัทึกความดนัขณะควบแน่นของระบบไว ้เม่ือมีการสะสมของ

สารปนเป้ือนภายในจะทาํให้ความดันนั้นสูงข้ึน ส่งผลให้การทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ เม่ือความดันขณะ

ควบแน่นสูงข้ึนจนไม่สามารถยอมรับได ้จึงควรให้เจ้าหน้าท่ีเทคนิคด้านการบํารุงรักษาท่ีมีความชํานาญ

โดยเฉพาะทาํความสะอาดส่วนประกอบต่างๆเหล่าน้ี และเพ่ิมอุณหภูมิของนํ้ าก็จะมีผลทาํให้ความดนัขณะ

ควบแน่นสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 

 2.5.3  แผนการบํารุงรักษา 

สญัญาของการบาํรุงรักษามีหลายรูปแบบแตกต่างกนัไปโดยข้ึนอยูก่บัผูใ้ชง้านท่ีจะเลือกบริษทัคู่สญัญา

เพ่ือใหม้าทาํการบาํรุงรักษาระบบทาํความเยน็ แต่โดยทัว่ๆ ไปแลว้ลกัษณะของสญัญาเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงไปตาม

ความตอ้งการซ่ึงคลา้ยกนักบัการประกนัภยั 

สาํหรับแผนการบาํรุงรักษานั้นมีจุดมุ่งหมายคือ 

 การบาํรุงรักษาเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม 

 ปรับปรุงความมัน่คงของระบบเพ่ือช่วยลดความเสียหายต่างๆ 

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นไปไดด้ว้ยการตรวจสอบติดตามการทาํงานของเคร่ือง การทาํความสะอาด การซ่อมแซม 

หรือการเปล่ียนช้ินส่วนประกอบต่างๆท่ีจาํเป็น และส่ิงสาํคญัอย่างยิ่งคือ จะตอ้งเปล่ียนหรือซ่อมส่วนประกอบ

ก่อนท่ีจะใชก้ารไม่ได ้

ความผิดพลาดส่วนใหญ่ของระบบทาํความเยน็จะทาํให้สมรรถนะและประสิทธิภาพในการทาํงาน

ลดลง แต่จะไม่สามารถสังเกตเห็นจนกระทัง่ถึงระยะของการรับภาระงานสูงมาก หรือสภาวะอุณหภูมิของ

บรรยากาศสูงข้ึนแต่ส่วนใหญ่แลว้สาเหตุจะเกิดจากขนาดของระบบทาํความเยน็ท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป นอกจากน้ี

การบาํรุงรักษาเป็นส่ิงสาํคญั ทั้งเพ่ือช่วยป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน ขณะท่ีผูรั้บจา้งในการบาํรุงรักษายงัมี

ภารกิจอ่ืนๆอยูแ่ละเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ระบบทาํความเยน็ยงัทาํงานมีประสิทธิภาพเท่าท่ีเป็นไปได ้
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2.6  วธีิการตรวจวดั และวเิคราะห์ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ 

2.6.1 ภาระการปรับอากาศและวธีิคาํนวณ 

“ภาระการปรับอากาศ” ตามเน้ือหาแล้ว แบ่งออกได้เป็น 3 อย่าง คือ “ภาระในอาคาร” “ภาระ

เคร่ืองปรับอากาศ” “ภาระแหล่งความร้อน” ภาระเหล่านั้นต่างก็มีการคาํนวณตามลาํดบัขั้นตอนแต่ละอย่าง ณ 

ท่ีน้ี ขอกล่าวถึงกฎการคาํนวณและเน้ือหาของภาระนั้นๆ ตามลาํดบัไป 

2.6.1.1  ภาระในอาคาร 

ในกรณีท่ีมีการออกแบบอุปกรณ์ปรับอากาศสาํหรับอาคาร ส่ิงท่ีตอ้งไตร่ตรองเป็นอนัดบัแรกก็คือการ

กาํหนดปัจจยัการออกแบบอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ ท่ีจริงแลว้ องค์ประกอบทาง

ความร้อนท่ีเหมือนจะทาํใหปั้จจยัการออกแบบอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารท่ีถูกกาํหนดไวเ้ช่นน้ีลม้เหลว

ลง ก็คือ “ภาระในอาคาร” หรือ อีกช่ือหน่ึง “Space load” หากกล่าวใหง่้ายข้ึน ภาระในอาคารคือปริมาณความ

ร้อนท่ีมีความสาํคญัต่อการรักษาอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดอยา่งเสถียรภาพ 

ในนั้นเองเรียกแยกประเภทไดว้า่ ความร้อนท่ีคลา้ยกบัวา่ทาํใหอุ้ณหภูมิของอาคารสูงข้ึน กล่าวคือ ความ

ร้อนสมดุลกลายเป็นค่าเชิงบวก (ค่าบวก) ท่ีเรียกวา่ ภาระการทาํความเยน็ และในทางกลบักนั ความร้อนท่ีคลา้ย

กบัวา่ทาํใหอุ้ณหภูมิของอาคารลดตํ่าลง กล่าวคือ ความร้อนสมดุลกลายเป็นค่าเชิงลบ (ค่าลบ) ท่ีเรียกวา่ ภาระการ

ทาํความร้อน 

เม่ือดูภาระเหล่าน้ีจากมุมมองของอาคาร ภาระการทาํความเยน็จะเรียกว่า “ปริมาณความร้อนไดรั้บใน

อาคาร” เพราะเป็นความร้อนท่ีรุกลํ้าเขา้มาภายในอาคารหรือเป็นความร้อนท่ีเกิดข้ึนภายในอาคาร และภาระการ

ทาํความร้อนจะสามารถเรียกไดอี้กอย่างหน่ึงว่า “ปริมาณความร้อนสูญเสียในอาคาร” เพราะเป็นปริมาณความ

ร้อนท่ีเสียไปจากอาคาร ดงัแสดงในรูปท่ี 2.25 

                  
 

 

รูปที่ 2.25 แนวคิดของภาระภายในอาคาร 
  

ดงันั้น กรณีท่ีคาํนวณภาระปรับอากาศนั้น จะเป็นการคาํนวณปริมาณ “การไดรั้บความร้อน” (heat gain) 

หรือ “การสูญเสียความร้อน” (heat loss) ออก จะอธิบายเก่ียวกบัรูปแบบของภาระปรับอากาศและกฎการคาํนวณ

ดงัต่อไปน้ี 

 1. ภาระท่ีมาจากกระจกหนา้ต่าง (ภาระความร้อนสมัผสั) 

ภาระน้ีมีสองแบบคือ “ภาระแสงอาทิตยส่์องผ่าน” และ "ภาระความร้อนถ่ายเทผ่าน" ในรูป 2.26 เป็น

การแสดงกระบวนการของแสงอาทิตยท่ี์ส่องไปยงัหนา้ต่างกระจกทาํให้ไดรั้บความร้อน “ภาระความร้อนส่อง

ผ่าน” สามารถคิดไดว้่าเป็นภาระของแสงอาทิตยท่ี์ส่องผ่านหนา้ต่างกระจกแลว้กลายเป็นภาระความร้อนใน 

ชัว่พริบตาโดยท่ีไม่มีการล่าชา้ของเวลาตามปกติ อน่ึง ส่วนใหญ่ในการปรับอากาศร้อนแลว้จะไม่พิจารณาการ

QGT (กระจก: ถ่ายเทผา่น) 

Qt (ลมเขา้ออกตามช่อง) 

QW (ตวักาํแพง) 

QE 
 

QH  

QGR (กระจก : ส่องผา่น) 

 QGT (กระจก : ถ่ายเทผา่น) 

 

QW (ตวักาํแพง) 

Qt (ลมเขา้ออกตามช่อง) 

(ปริมาณความร้อนสูญเสียในอาคาร) (ปริมาณความร้อนไดรั้บในอาคาร) 

(แสงสว่าง) 

(ตวัคน) 

ดูดกลืน 
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ไดรั้บความร้อนจากแสงอาทิตยเ์น่ืองจากเป็นภาระท่ีไม่มีผลเชิงลบ อีกดา้นหน่ึง ภาระความร้อนถ่ายเทผ่านเป็น 

"ภาระการนาํความร้อน" ท่ีรุกลํ้าจากภายนอกเขา้มาสู่ภายในอาคารหรือท่ีเสียจากภายในอาคารใหแ้ก่ภายนอก 

ข้ึนอยูก่บัผลต่างอุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร 

 

      
 

รูปที่ 2.26 กระบวนการของแสงอาทิตย์ที่ส่องไปยังหน้าต่างกระจก จนกลายเป็นการได้รับความร้อน 
 

 2. ภาระจากโครงสร้างอาคาร (ภาระความร้อนสมัผสั) 

เป็นภาระความร้อนท่ีผ่านโครงสร้างอาคาร เช่น กาํแพงดา้นนอก หลงัคา ใตถุ้นติดพ้ืน ผนงัใตดิ้น เป็น

ตน้ แลว้รุกลํ้าจากภายนอกเขา้สู่ภายในอาคาร หรือสูญเสียจากภายในอาคารไปยงัภายนอก ในการคาํนวณภาระ

การทาํความเยน็จากกาํแพงดา้นนอกและหลงัคา อาศยัการคาํนวณดว้ยวิธีสภาวะไม่คงท่ีเป็นคาบของ HASS 

(หมายเหตุ) ใช้ค่าปริมาณความร้อนท่ีไหลผ่าน แยกตามชนิดของโครงสร้างตวักาํแพง ลบอตัราการไหลผ่าน

ความร้อนของตวักาํแพง เป็นค่าผลต่างของอุณหภูมิ แลว้คาํนวณค่าภาระการทาํความเยน็จากความแตกต่างของ

อุณหภูมิภายในและภายนอกอาคารตามสภาพปรากฏท่ีเปล่ียนไปตามช่วงเวลา 

(หมายเหตุ) “HASS” คือมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมศาสตร์ทางการทาํความร้อน การปรับอากาศ

และสุขอนามยัแห่งประเทศญ่ีปุ่น ยอ่มาจาก Heating Air-Conditioning and Sanitary Standard  อีกทางหน่ึง ใน

การคาํนวณภาระการทาํความร้อน จะไม่ใส่ใจกบัอิทธิพลของแสงอาทิตย ์และจะคาํนวณดว้ยวิธีคาํนวณท่ีสภาวะ

คงท่ี (หมายเหตุ) 

 (หมายเหตุ) “วิธีคาํนวณท่ีสภาวะคงท่ี” คือการคาํนวณท่ีตั้งตามขอ้กาํหนดท่ีไดมี้การกาํหนดอุณหภูมิ

ภายในอาคารและอุณหภูมิภายนอกอาคารให้คงท่ี ภาระความร้อนท่ีไหลผ่านใตถุ้นติดพ้ืนและผนังใตดิ้นจะ

บนัทึกเฉพาะเวลาทาํความร้อนและจะไม่นาํมาพิจารณาในการทาํความเยน็เน่ืองจากไม่มีกระทบใดๆ ต่อการ

สูญเสียความร้อน 

สะทอ้นกลบั 

กระจก 

ภายนอกอาคาร ภายในอาคาร 

สะทอ้นกลบั 

แผรั่งสี 

แทรกผา่น 

แผรั่งสีความร้อน 

พาความร้อน 
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 3. ภาระจากผนงักั้นภายใน (ภาระความร้อนสมัผสั) 

ในกรณีท่ีหอ้งขา้งเคียงเป็นหอ้งท่ีไม่มีการปรับอากาศ (หอ้งเก็บของ หอ้งใตบ้นัได ทางเดิน เป็นตน้) จะ

ใชวิ้ธีคิด “สัมประสิทธ์ิผลต่างอุณหภูมิหอ้งขา้งเคียง” แต่ว่า ในกรณีท่ีสามารถคาดคะเนอุณหภูมิของพ้ืนท่ีนั้นๆ

ไดโ้ดยง่าย จะกาํหนดวิธีการคาํนวณภาระจากค่าความแตกต่างของอุณหภูมินั้นๆ กบัอุณหภูมิภายในอาคาร 

 4. ภาระจากความช้ืนเขา้-ออก (ภาระความร้อนแฝง) 

เป็นภาระท่ีเกิดจากความแตกต่างของความดนัยอ่ยของไอนํ้าภายในอาคารกบัภายนอกอาคารท่ีติดอยู่กบั

ตวัผนังและเป็นภาระจากการไหลเข้าออกของนํ้ า (ความช้ืน) นอกเหนือจากกรณีของห้องท่ีมีอุณหภูมิและ

ความช้ืนคงท่ีหรือหอ้งดรายรูมเป็นตน้ท่ีตอ้งมีการควบคุมความช้ืนอยา่งเขม็งวดแลว้ ถึงไม่พิจารณาภาระน้ีก็ไม่มี

ผลกระทบกระทบใดๆ ในการปรับอากาศทัว่ไปของหอ้งพกัอาศยัปกติ เน่ืองจากภาระน้ีเป็นภาระท่ีมีค่านอ้ยมาก 

 5. ภาระจากลมเขา้ออกตามช่องร่ัว (ภาระความร้อนสมัผสัและภาระความร้อนแฝง) 

ภาระจากลมเขา้ออกตามช่องเปิดหรือรูร่ัว  เป็นภาระท่ีมาจากการรุกลํ้าของอากาศภายนอกเขา้สู่บริเวณ

การปรับอากาศจากการเปิดปิดประตู ช่องว่างของหนา้ต่างและประตู ปริมาณของลมเขา้ออกตามช่องเองก็ไดรั้บ

ผลกระทบจากความต่างของอุณหภูมิภายในอาคารและอุณหภูมิภายนอกอาคารหรือความเร็วลมส่วนนอก 

นอกเหนือจากโครงสร้างของหนา้ต่างและประตู 

 6. ภาระท่ีเกิดข้ึนภายในอาคาร (ภาระความร้อนสมัผสัและภาระความร้อนแฝง) 

เป็นภาระความร้อนจากอุปกรณ์ส่องสว่าง  หรืออุปกรณ์และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ภายในอาคาร รวมไปถึง

จากตวัคน ใช่วงท่ีทาํความร้อน จะไม่พิจารณาภาระน้ีเพราะไม่มีผลกระทบใดๆ แต่ในกรณีการปรับอากาศตลอด 

24 ชัว่โมง เป็นตน้ จะบวกเขา้กบัทิศทางท่ีสร้างดุลกบัภาระการทาํความร้อนกไ็ด ้

 7. ภาระความร้อนสะสมจากการปรับอากาศแบบเป็นช่วงๆ 

ในกรณีท่ีมีการปรับอากาศแบบเป็นช่วงๆ ถึงแมจ้ะอยู่ในช่วงท่ีหยุดในระหว่างการทาํงานของการปรับ

อากาศก็ตาม การไดรั้บความร้อนและการสูญเสียความร้อนก็ยงัมีอยู่ ซ่ึงทาํให้เกิดการสะสมความร้อนจากตวั

โครงสร้างอาคารหรือเคร่ืองเรือนและอุปกรณ์ใชส้อยเป็นตน้ เม่ือเร่ิมตน้ทาํงานการปรับอากาศต่อไป จะปรากฏ

เป็นภาระความร้อนสะสม ภาระความร้อนสะสมน้ี ตามปกติจะมีนอ้ยและโอกาสท่ีจะเป็นภาระขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในเวลาเร่ิมตน้การทาํงานของการปรับอากาศไม่ค่อยมี ดงันั้น ถึงแมจ้ะไม่พิจารณาภาระความร้อนสะสมในส่วน

ของภาระการทาํความเยน็ไปก็ตาม จะไม่มีผลกระทบใดๆ ในส่วนของภาระการทาํความร้อนน้ีจะถือว่า “ภาระ

ความร้อนสะสมเชิงตาํแหน่ง” 
 

 2.6.1.2  ภาระเคร่ืองปรับอากาศ 

 ภาระความร้อนท่ีรวมภาระความร้อนภายในอาคารดงักล่าวขา้งตน้แลว้ยงัมี “ภาระความร้อนของเคร่ือง

เป่าลม” “ภาระความร้อนผ่านท่อลม” “ภาระอากาศภายนอก” และ “ภาระความร้อนซํ้ า” ดงัท่ีแสดงขา้งล่างรวม

เรียกว่า “ภาระเคร่ืองปรับอากาศ” ภาระเคร่ืองปรับอากาศน้ีเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการประเมินของ

เคร่ืองปรับอากาศ 
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 1. ภาระความร้อนจากพดัลม (ภาระความร้อนสมัผสั) 

 เป็นภาระความร้อนท่ีเกิดจากการไดรั้บความร้อนจากพดัลม (รวมทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า) และเม่ือมีการทาํ

ความร้อนจะไม่พิจารณาเพราะไม่มีผลกระทบใดๆ 

 2. ภาระความร้อนผา่นท่อลม (ภาระความร้อนสมัผสั) 

 เป็นภาระความร้อนท่ีก่อใหเ้กิดความต่างของอุณหภูมิของอากาศภายในท่อลม และอุณหภูมิแวดลอ้ม

ภายนอกท่อลม ทว่า เม่ือมีการทาํความร้อน จะเป็นการสร้างดุลกบัภาระความร้อนของเคร่ืองเป่าลมขา้งตน้จึง

สามารถตดัท้ิงได ้

 3. ภาระอากาศภายนอก (ภาระความร้อนสมัผสัและภาระความร้อนแฝง) 

 ในการปรับอากาศปกติทัว่ไปสําหรับมนุษย ์ดว้ยจุดมุ่งหมายท่ีจะกาํจดัฝุ่ นผง กล่ินเหม็น CO2 เป็นตน้ 

และคงไวซ่ึ้งสภาพอนัน่าร่ืนรมยข์องสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร จึงจาํเป็นท่ีจะรับเอาปริมาณท่ีจาํเป็นของ

อากาศภายนอกจากส่วนนอกของอาคารเขา้มา (ตามปกติ 20-30 [m3/h คน]) ซ่ึงมีสภาพท่ีต่างกบัอุณหภูมิและ

ความช้ืนภายในอาคาร ภาระอากาศภายนอกเป็นภาระความร้อนเพ่ือทาํใหอ้ากาศภายนอกท่ีรับเขา้มาน้ีมีสภาวะ

เหมือนอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคาร 

 4. ภาระความร้อนซํ้า (ภาระความร้อนสมัผสั) 

 กรณีท่ีมีการควบคุมความช้ืนภายในอาคารให้เป็นความช้ืนตํ่า ดงัแสดงไวใ้นแผนภูมิไซโครเมตริก

(หมายเหตุ) ในแผนภูมิ 2.27 ภายหลงัจากท่ีทาํใหอ้ากาศป้อนเขา้เยน็ตํ่ากว่าจุดอ่ิมตวัแลว้ ((5) → (8)) จาํเป็นท่ี

จะตอ้งใหค้วามร้อนซํ้า (reheat) ((8) → (6)) ภาระความร้อนท่ีตอ้งใชใ้นการน้ีกคื็อภาระความร้อนซํ้า  
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รูปที่ 2.27  ภาระความร้อนซ้ําบนแผนภูมไิซโครเมตรี 
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รูปที่ 2.28(1)  โครงสร้างของ Psychrometry chart 

 
รูปที่ 2.28(2) โครงสร้างของ Psychrometry chart 

 

(h8 → h6) เน่ืองจากภาระความร้อนซํ้าเป็นภาระท่ีจาํเป็นเฉพาะกบัการควบคุมความช้ืนในช่วงเวลาการทาํความ

เยน็ตามปกติ จึงไม่รวมเขา้กบัภาระการทาํความร้อน 

 (หมายเหตุ) “Psychrometric chart” หรือเรียกว่า “แผนภาพอากาศช้ืน” เป็นแผนภาพท่ีสร้างความ

สะดวกในการทาํความเขา้ใจต่อสภาพทางความร้อนของอากาศ โดยมีองคป์ระกอบดงัแสดงในแผนภูมิรูปท่ี 2.28 

และเน่ืองจากเม่ือพิจารณาสภาพอากาศตาม “แผนภูมิ” 2 จุด สภาพการณ์ของอากาศนั้นๆ ไม่ไดรั้บการกาํหนด

เป็นพิเศษแต่อย่างใด บางคร้ังจึงเรียกว่า “Chart” อน่ึง ในการคาํนวณอุปกรณ์ในการปรับอากาศนั้น จะใชแ้ต่ 

“แผนภูมิ h-x” ซ่ึงแกนจะแสดง “เอนทลัปีจาํเพาะ (h)” และ “ความช้ืนสัมบูรณ์ (x)” โดย Psychrometric chart 

แสดงไวใ้นรูปท่ี 2.28(2) 

2-51 



ตอนท่ี 4  บทท่ี 2  หลกัการ/การอนุรักษพ์ลงังานในระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ                             ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  

 ภาระความร้อนซํ้าน้ีหากเปรียบเทียบกบัรถยนต ์แลว้จะเปรียบเสมือนสภาพการเหยียบคนัเร่งจนสุดแลว้

เหยียบเบรกพร้อมกนั ซ่ึงจะเกิดความส้ินเปลืองพลงังานโดยสูญเปล่าข้ึน 

 ดงันั้น ประเดน็สาํคญัในการอนุรักษพ์ลงังาน กคื็อการกาํหนดช่วงความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหอ้งใหก้วา้ง

ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

แผนภูมิไซโครเมตริกชาร์ตจะแสดงค่าต่าง ๆ ดงัน้ี 

 อุณหภูมกิระเปาะแห้ง : วดัอุณหภูมิไดโ้ดยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา (เสน้แนวนอนของชาร์ต) 

 อุณหภูมกิระเปาะเปียก :  วดัอุณหภูมิไดโ้ดยใชผ้า้ชุปนํ้าคลุมท่ีกระเปาะ (เสน้ทแยงของชาร์ต) 

 อุณหภูมขิองจุดกลัน่ตวั : คือค่าของอุณหภูมิท่ีทาํใหไ้อนํ้าเร่ิมกลัน่ตวั และยงั แสดงค่าปริมาณของ

ไอนํ้าในอากาศ  

 ความช้ืน : 

 ความช้ืนสมับูรณ์ : คือมวลของไอนํ้าต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรอากาศ (กรัม/ลบ.ม.) (ไม่แสดง

ในชาร์ต) 

 ความช้ืนจาํเพาะ : คือ มวลของไอนํ้ าต่อมวลของอากาศแห้งหน่ึงหน่วย (กรัม/กิโลกรัม) 

(เสน้แนวตั้งทางขวามือของชาร์ต) 

 ความช้ืนสัมพทัธ์ : คือ อตัราส่วนของความดนัระหว่างไอนํ้ าในอากาศ และไอนํ้ าท่ีจุด

อ่ิมตวัท่ีอุณหภูมิเดียวกนั (ตามเสน้โคง้ของชาร์ต)  

 เอนธัลปี (Enthalpy) : คือปริมาณพลงังานความร้อนในอากาศ (ตามเส้นโค้ง ของชาร์ต) มี 2 

องคป์ระกอบคือ 

 ความร้อนสัมผสั (Sensible Heat) - การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของ กระเปาะแหง้ของอากาศ

ท่ีความช้ืนคงท่ี 

 ความร้อนแฝง (Latent heat) –การเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืนในอากาศท่ีอุณหภูมิ

กระเปาะแหง้คงท่ี 
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ตารางที ่2.7 แสดงกระบวนการปรับอากาศแบบต่าง ๆ 
 

ลาํดบัที่ ขบวนการ วธีิการ อุณหภูมิ

กระเปาะแห้ง 

( °C) 

ความช้ืน

สัมพทัธ์ (%) 

เอนธัลปี 

(kJ/kg) 

 

เอนธัลปีที ่

เปลีย่นแปลง 

(kJ/kg) 

1 อากาศภายนอก 

 

ผา่นท่อลม 

 

15 50 28.5  

1→2 การทาํความร้อน 

แบบแห้ง 

 

เคร่ืองทาํความร้อน 

แบบไฟฟ้า 

 

15→40 50→12 28.5→54 25.5 

2→3 การทาํให้ช้ืน 

 

ฉีดนํ้า 40 0 ซ 

 

40 12→40 54→88 34 

3→4 การทาํความเยน็ 

 

คอยลน์ํ้าเยน็ 

 

40→30 40→70 88→78.5 9.5 

4→5 การทาํความเยน็  

และลดความช้ืน 

 

การทาํความเยน็ 

และการกลัน่ตวั 

 

30→15 70→93 78.5→40 38.5 

5+6→7 การผสมระหวา่ง 

อากาศ 2 สภาวะ 

 

กระเปาะแห้ง 35 0 ซ 

กระเปาะเปียก 24 0 ซ   

7 อยูบ่นเส้นท่ีลาก 

ระหวา่ง 5 และ 6  

และใชส้ดัส่วน 

ของอากาศท่ีไหล 

 

27 56 59 19 

7→8 การทาํความเยน็ 

แบบระเหย 

 

ตวัทาํความเยน็  

แบบระเหยเชิง 

พาณิชย ์(อุณหภูมิ 

กระเปาะเปียกคงท่ี) 

ประสิทธิภาพ 80% 

 

  59 0 

8→9 การทาํความเยน็ 

แบบระเหยและเกิด 

การกลัน่ตวั 

 

บนเส้นอ่ิมตวั 

 

  59 0 
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เพ่ือความเขา้ใจในคุณสมบติัต่าง ๆ ไดดี้ข้ึนใหดู้จากเลข  1-9 ในไซโครเมตริกชาร์ท  
 

 จากตวัอย่างในการใชไ้ซโครเมตริกชาร์ท จะพบว่ากระบวนการปรับอากาศท่ีแตกต่างกนั เช่น  ความ

ร้อน ความเยน็ ความช้ืน ต่างกต็อ้งการใชก้ารถ่ายเทพลงังานเช่นเดียวกนั  ตามชาร์ท ถา้จุด 1 แสดงสภาวะอากาศ

ภายนอก และ 7 แสดงสภาวะอากาศท่ีตอ้งการ ส่วนอ่ืน ๆ อยูน่อกแนวเสน้น้ี คือ พลงังานท่ีสูญเสีย 

 ไซโครเมตริกชาร์ท   เป็นส่ิงที่มปีระโยชน์ในการคํานวณหาพลงังานที่ต้องการ สําหรับกระบวนการปรับ

อากาศต่าง ๆ 

 นอกจากการแสดงสภาวะของพลงังานท่ีสูญเสียแลว้ยงัแสดงถึงปัญหา  ดงันั้น  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น

ระบบปรับอากาศ จึงใชไ้ซโครเมตริกชาร์ทในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  
 

 
 

รูปที่ 2.33 ไซโครเมตริกชาร์ท 

6 

4 7 

9 
8 

3 2 

5 1 
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 2.6.1.3  ภาระแหล่งความร้อน 

  ภาระท่ีประกอบดว้ยภาระภายในอาคารและภาระเคร่ืองปรับอากาศขา้งตน้ บวกดว้ย “ภาระความร้อน

ของป๊ัม” “ภาระความร้อนถ่ายเทผ่านผนงัท่อ” “ภาระความร้อนสะสมของอุปกรณ์” เรียกว่า “ภาระแหล่งความ

ร้อน” ซ่ึงภาระน้ีจะเป็นปัจจยัในการกาํหนด capacity ของอุปกรณ์แหล่งความร้อน เช่น เคร่ืองทาํความเยน็ หมอ้

ไอนํ้า เป็นตน้ 

 1.  ภาระความร้อนของป๊ัม (ความร้อนสมัผสั) 

เป็นภาระท่ีเกิดจากการไดรั้บความร้อนของป๊ัมส่งตวักลางความร้อน ในการทาํความร้อนสามารถตดัท้ิง

ไดเ้น่ืองจากไม่มีผลเชิงลบ 

 2.  ภาระความร้อนถ่ายเทผา่นผนงัท่อ (ความร้อนสัมผสั) 

เป็นภาระในระบบท่อท่ีประกอบเป็นระบบปรับอากาศท่ีเกิดข้ึนจากผลต่างอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิ

ตวักลางความร้อนในท่อกบัอุณหภูมิรอบๆ ท่อ โดยส่วนใหญ่มกัจะตดัท้ิงไม่พิจารณา แต่ในกรณีท่ีความยาวรวม

ของท่อมีความยาวมาก บางคร้ังจะตอ้งพิจารณาภาระน้ีดว้ย 

3. ภาระความร้อนสะสมของอุปกรณ์ (ความร้อนสัมผสั)  

กรณีท่ีทาํการปรับอากาศเป็นช่วงๆ ระหวา่งท่ีหยุดเคร่ืองอุปกรณ์ ท่อ รวมทั้งนํ้ าท่ีมีอยู่ภายในจะเกิดการ 

“ใหแ้ละระบายความร้อนกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดผลต่างอุณหภูมิกบัอุณหภูมิท่ีกาํหนด 

เม่ือเร่ิมเดินเคร่ืองใหม่อีกคร้ัง จะกลายเป็น “ภาระความร้อนของอุปกรณ์” ข้ึน ภาระน้ีเรียกว่า “ภาระ Pull down 

และภาระ Warming up” 

โดยทัว่ไปส่วนใหญ่แลว้จะสามารถตดัท้ิงไม่พิจารณาภาระน้ีได ้แต่กรณีท่ีระบบมีขนาดใหญ่ และมี

ขอ้จาํกดัเร่ือง “เวลา Pull down – “Warming up” จะตอ้งนาํภาระน้ีมาคาํนวณดว้ย โดยทัว่ไปเวลา Pull down จะมี

ระยะเวลาสั้นกว่าเวลา Preheat ตาราง 2.8 แสดงประเภทและโครงสร้างของภาระความร้อนในการปรับอากาศ

ต่างๆ ซ่ึงไดร้วมภาระต่างๆขา้งตน้เอาไวแ้ลว้ 
 

 2.6.1.4  การเดนิเคร่ืองด้วยภาระเตม็พกิดักบัภาระไม่เตม็พกิดั 

  เม่ือตรวจสอบสภาพการเดินเคร่ืองของระบบเคร่ืองปรับอากาศในอาคารสาํนกังาน จากรูปท่ี 2.30 จะ

พบวา่ 80 [%] ของเวลาเดินเคร่ืองรวมทั้งปี จะเดินเคร่ืองดว้ยภาระไม่เกิน 35 [%] กล่าวคือ เดินเคร่ืองดว้ย “ภาระ

ไม่เตม็พิกดั” 

 สมมติว่าเดินเคร่ืองดว้ยภาระไม่เต็มพิกดัท่ี 35 [%] กล่าวกนัประสิทธิภาพจะลดลงประมาณ 30 [%] 

ดงันั้น การเดินเคร่ืองระบบปรับอากาศอยา่งอนุรักษพ์ลงังาน จะตอ้งพยายามลด “การเดินเคร่ืองดว้ยภาระไม่เต็ม

พิกดั” ให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้และ “เดินเคร่ืองดว้ยภาระเต็มพิกดั” อย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหป้ระสิทธิภาพ

การเดินเคร่ืองมีค่าสูง 

 มาตรการเพ่ือทาํให้ไดด้งักล่าว ประกอบดว้ยการนาํระบบเก็บความร้อนมาใช้ การเดินเคร่ืองแบบ

ควบคุมจาํนวนเคร่ืองโดยแบ่งอุปกรณ์แหล่งความร้อน เป็นตน้ 
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8,000

6,000

4,000

2,000

0  
 

 

รูปที่ 2.30 สภาพการเดนิเคร่ืองระบบปรับอากาศในอาคารสํานักงาน 

ตารางที่ 2.8 ประเภทและโครงสร้างของภาระความร้อนในการปรับอากาศ 

 
ภาระแหล่งความร้อน 

องคป์ระกอบของภาระความร้อน 

 

ภาระปรับอากาศเยน็ ภาระปรับอากาศร้อน 

ความร้อนสัมผสั ความร้อนแฝง ความร้อนสัมผสั ความร้อนแฝง 

ภาระป๊ัม 

ภาระความร้อนผา่นผนงัท่อ 

ภาระความร้อนสะสมอุปกรณ์ 

ภาระเคร่ืองปรับอากาศ 

ภาระความร้อนพดัลม 

ภาระความร้อนผา่นผนงัท่อลม 

ภาระอากาศภายนอก 

ภาระความร้อนซํ้า 

ภาระภายในอาคาร 

ภาระหนา้ต่างกระจก 

ภาระโครงสร้างอาคาร 

ภาระผนงักั้นภายใน 

ภาระความช้ืนซึม 

 ภาระลมเขา้ออกตามช่อง 

 ภาระความร้อนท่ีเกิดในอาคาร 

 

ภาระแสงแดดส่องผา่น 

ภาระความร้อนถ่ายเทผา่น 

ผนงัภายนอก หลงัคา 

พ้ืนอาคารติดดิน ผนงัใตดิ้น 

อุปกรณ์ส่องสว่าง 

 ร่างกาย 

 อุปกรณ์ต่างๆ 

 ภาระความร้อนสะสมจากการเดินเป็นช่วงๆ 

 นาํมาคาํนวณ 

 ส่วนมากมกัจะไม่นาํมาพิจารณา แต่กรณีท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบมากจะตอ้งนาํมาคาํนวณดว้ย 

 ไม่นาํมาพิจารณา 

 ไม่เก่ียว 

 

80 [%] ของเวลาเดินเคร่ืองตลอดปีจะอยูใ่นช่วงน้ี 

 

การแจกแจงความถ่ี 

 

ความถ่ี (ชัว่โมง) 

 

เว
ลา

เดิ
น

เค
รื่อ

ง 

5[%]      15[%]        25[%]    35[%]      45[%]         55[%]         65[%]         75[%]             85[%]            95[%]   100[%] 

 ความสามารถของระบบ 

 
ท่ีมา : การปรับอากาศ สมาคมวชิาการอุตสาหรรมอนามยั สมาคมบรรยายวชิาการ รวมวิทยานิพนธ์บรรยาย (5-7 ส.ค. 2541 (ซัปโปโร)) 
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 2.6.2 การไหลของพลงังานความร้อนในระบบปรับอากาศ 

 หลกัการของการปรับอากาศสามารถอธิบายไดง่้ายๆ ดงัต่อไปน้ี 

 การปรับอากาศเยน็จะทาํไดด้ว้ยการใชต้วักลางความร้อนต่างๆ ดูดซบัความร้อนเขา้ภายในอาคาร แลว้

นาํไปปล่อยท้ิงภายนอก ส่วนการปรับอากาศร้อนจะทาํไดด้ว้ยการนาํพลงังานความร้อนจากแหล่งความร้อน

ภายนอกใส่เขา้ไปในหอ้งโดยใชต้วักลางความร้อนต่างๆเป็นตวัขนถ่ายเพ่ือใหห้กัลา้งกบัความร้อนสูญเสียภายใน

อาคาร 

 ดงันั้น ในการปรับอากาศเยน็และการปรับอากาศร้อนจึงเกิดการไหล (กระแส) ของพลงังานความร้อน

ระหว่างตวักลางความร้อนต่างๆ การทาํความเขา้ใจการไหลของพลงังานความร้อนน้ี จะเป็นทางลดัในการทาํ

ความเขา้ใจหลกัการของการปรับอากาศ ต่อไปน้ีจะอธิบายการไหลของพลงังานความร้อนในการปรับอากาศเยน็

และการไหลของพลงังานความร้อนในการปรับอากาศร้อนโดยยกตวัอยา่งในกรณีของอาคารสาํนกังานทัว่ไป 

 1. การไหลของพลงังานความร้อนในการปรับอากาศเยน็ (ดูรูป 2.31) 

 ความร้อนท่ีได้รับเข้ามาในอาคาร จะถูกหักลา้งในเชิงความร้อนด้วย “อากาศสําหรับปรับอากาศ 

(ตวัอย่างเช่น อากาศ 15 [°C]·90[%])” ท่ีเป่าเขา้ไปในหอ้งดว้ยพดัลมของเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือรักษา “เง่ือนไข

อุณหภูมิและความช้ืนภายในหอ้งตามท่ีออกแบบไว ้(ตวัอย่างเช่น 25 [°C]·50 [%])” ใหไ้ดต้ลอดเวลา “อากาศ

หมุนเวียนกลบั (return air : 25 [°C]·50[%])” จากภายในหอ้ง จะถูกนาํไปผสมกบั “อากาศภายนอก (ตวัอย่างเช่น 

32[°C]·60 [%])” แลว้นาํไปใหค้วามเยน็-ลดความช้ืนใหมี้สภาวะ 15 [°C]·90[%] อีกคร้ังดว้ย “คอยลน์ํ้ าเยน็” ท่ี

ติดตั้งอยู่ในเคร่ืองปรับอากาศ ก่อนท่ีจะนาํไปเป่าเขา้ไปในห้องอีกคร้ังเป็นวฏัจกัรวนเวียนเช่นน้ี ในการปรับ

อากาศดว้ย “วิธีใชอ้ากาศภายนอกทั้งหมด (all OA)” นั้น “ปริมาณอากาศภายนอกท่ีนาํเขา้มา” จะเท่ากบั 100 [%] 

แต่ในการปรับอากาศของอาคารสาํนกังาน โดยทัว่ไปปริมาณท่ีนาํอากาศภายนอกเขา้จะมีค่าประมาณ 20-30 [%] 

ของปริมาณอากาศท่ีจ่ายทั้งหมด 

 ส่วนความร้อนท่ีนําออกจากในอาคาร จะถูกนําไปถ่าย เทท่ี เค ร่ืองทํานํ้ า เย็น ท่ี ติดตั้ งไว้ใน

เคร่ืองปรับอากาศส่งผลใหไ้ดน้ํ้าเยน็ท่ีจ่ายออกมาดว้ยป๊ัมนํ้าเยน็จากเคร่ืองทาํความเยน็ซ่ึงเป็นอุปกรณ์แหล่งความ

เยน็ 

 กล่าวคือ โดยทัว่ไป นํ้าเยน็ท่ีจ่ายใหก้บัเคร่ืองปรับอากาศดว้ยอุณหภูมิประมาณ 7 [°C] จะกลายเป็นนํ้า

เยน็ท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 12 [°C] หลงัจากท่ีถ่ายความเยน็ใหแ้ก่หอ้งแลว้กลบัไปยงัท่ีเคร่ืองทาํความเยน็ นํ้ าเยน็ท่ี

กลบัไปท่ีเคร่ืองทาํความเยน็ดว้ยอุณหภูมิประมาณ 12 [°C] จะถูกทาํใหเ้ยน็ลงจนมีอุณหภูมิประมาณ 7 [°C] ท่ี 

“เคร่ืองระเหย (evaporator)” ของเคร่ืองทาํความเยน็ แลว้นาํไปจ่ายใหก้บัเคร่ืองปรับอากาศอีกคร้ังเป็นวฏัจกัร 

 นอกจากน้ี ความร้อนท่ีถ่ายเทจากนํ้ าเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศไปยงัเคร่ืองทาํความเยน็ จะถ่ายเทผ่าน

สารทาํความเยน็ของเคร่ืองทาํความเยน็ ไปท่ี “เคร่ืองควบแน่น (condenser)” แลว้ถ่ายเทต่อไปใหน้ํ้ าระบายความ

ร้อนจากคูลล่ิงทาวเวอร์ ในญ่ีปุ่น โดยทัว่ไปนํ้าระบายความร้อนจะเขา้ไปท่ีเคร่ืองควบแน่นดว้ยอุณหภูมิประมาณ 

32 [°C] แลว้กลบัมาท่ีคูลล่ิงทาวเวอร์ดว้ยอุณหภูมิประมาณ 37 [°C] 

 นํ้าระบายความร้อนท่ีกลบัมาท่ีคูลล่ิงทาวเวอร์ดว้ยอุณหภูมิประมาณ 37 [°C] เม่ือผ่านคูลล่ิงทาวเวอร์จะ

ถกูทาํใหเ้ยน็ลงจนมีอุณหภูมิประมาณ 32 [°C] ซ่ึงความร้อนในนํ้าจะถูกระบายออกไปใหก้บับรรยากาศ (อากาศ

ภายนอก) 
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ดงันั้น หากไม่พิจารณา “ตวักลางความร้อน (กระบวนการ) ระหว่างทาง” ตามท่ีไดอ้ธิบายไปขา้งตน้

แลว้ การปรับอากาศเยน็กคื็อการนาํ “ความร้อนท่ีไดรั้บเขา้มาในอาคาร” ท้ิงไปใหก้บัอากาศภายนอกนัน่เอง 

 

F

P P
 

 

รูปที่ 2.31 การไหลของพลงังานความร้อนในการปรับอากาศเยน็ 

 

 2. การไหลของพลงังานความร้อนในการปรับอากาศร้อน (ดูรูป 2.32) 

 การปรับอากาศร้อนโดยใช ้(บางคร้ังกใ็ชน้ํ้าอุ่นหรือนํ้าร้อน ฯลฯ) จาก “หมอ้ไอนํ้า (มีทั้งท่ีใชก๊้าซหุงตม้ 

(town gas) นํ้ ามนัก๊าด นํ้ ามนัหนกั ฯลฯ เป็นเช้ือเพลิง)” ซ่ึงเป็นอุปกรณ์แหล่งความร้อน แลว้ส่งไอนํ้ าไปท่ี 

“เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน” เพ่ือแปลงนํ้าใหน้ํ้ าร้อนท่ีเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนดงักล่าว ไอนํ้าท่ีแลกเปล่ียน

ความร้อนแลว้จะกลายเป็นนํ้าควบแน่นกลบัมาท่ีหมอ้ไอนํ้า 

 ส่วนนํ้าท่ีถกูแปลงเป็นนํ้าร้อนท่ีเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน จะถกูป๊ัมนํ้าร้อนส่งไปยงัเคร่ืองปรับอากาศ 

แลว้กลบัไปยงัเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนอีกคร้ังเป็นวฏัจกัร 

 ภายในเคร่ืองปรับอากาศจะมี “คอยลน์ํ้าร้อน (บางคร้ังจะใชค้อยลน์ํ้าร้อนนํ้าเยน็ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นคอยล์

นํ้ าเยน็ไดด้ว้ย)” และ “เคร่ืองเพ่ิมความช้ืน” โดยจะใหค้วามร้อนแก่คอยลน์ํ้ าร้อนต่างๆ เพ่ือให้ความร้อน-เพ่ิม

ความช้ืนใหแ้ก่อากาศของเคร่ืองปรับอากาศ อากาศสาํหรับปรับอากาศท่ีไดรั้บความร้อน-เพ่ิมความช้ืนดว้ยคอยล์

นํ้าร้อนต่างๆ ของเคร่ืองปรับอากาศ จะถกูเป่าเขา้ไปในหอ้งดว้ยพดัลมของเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือเติมความร้อนท่ี

สูญเสียไปจากในอาคาร แลว้ไหลกลบัมายงัเคร่ืองปรับอากาศอีกคร้ังเป็นวฏํจกัร 

 ดงันั้น หากไม่พิจารณา “ตวักลางความร้อน (กระบวนการ) ระหว่างทาง” ท่ีอธิบายไปแลว้ขา้งตน้ การ

ปรับอากาศร้อน กคื็อการเติมความร้อนท่ีสูญเสียไปดว้ยเช้ือเพลิง ฯลฯ นัน่เอง 

 ปริมาณลมของเคร่ืองปรับอากาศโดยทัว่ไปจะข้ึนอยู่กบัปริมาณลมท่ีจ่ายให้ในขณะปรับอากาศเย็น 

ดงันั้น สัดส่วนของปริมาณอากาศท่ีนาํเขา้มาจากภายนอกและปริมาณอากาศ หมุนเวียนจะมีค่าเท่ากบัทั้งในการ

ปรับอากาศร้อนและอากาศเยน็ 

นํ้าระบายความร้อน 

นํ้าเยน็ 
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รูปที่ 2.32 การไหลของพลงังานความร้อนในการปรับอากาศร้อน 

 

พลงังานที่ใช้ในระบบปรับอากาศ 

 

 
รูปที่ 2.33 พลงังานที่ใช้ในระบบปรับอากาศ 

ท่ีมา :  โครงการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ, สหราชอาณาจกัร 

 

แผนภูมิน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงส่วนการทาํความเยน็ของระบบปรับอากาศ  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐาน

ของระบบปรับอากาศทุกระบบ  ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์แสดง คือ  ปริมาณพลงังานท่ีใชใ้นแต่ละส่วนของส่วนการทาํ

ความเยน็  

15-18% 

คอมเพรสเซอร์ 

อแิวปพอเรเตอร์ 

64-68% 

15-18% 
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(<1% สําหรับ 
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ส่วนประกอบพืน้ฐานของระบบปรับอากาศ 

 ระบบปรับอากาศประกอบดว้ยส่วนประกอบพ้ืนฐาน 4 ส่วน คือ     

• อีวาโปเรเตอร์ เป็นตวัแลกเปล่ียนความร้อน  ถูกออกแบบมาเพ่ือดึงความร้อนออกจากพ้ืนท่ีปรับ

อากาศโดยการใชต้วักลาง เช่น  อากาศหรือสารทาํความเยน็ (ใชพ้ลงังานสาํหรับพดัลม 15-18 % ของพลงังานท่ี

ใชใ้นระบบทั้งหมด) 

• คอมเพรสเซอร์ เป็นตวัดึงก๊าซของสารทาํความเยน็   ความดนัตํ่าจากอีวาโปเรเตอร์และอดัให ้

ความดนัสูงข้ึน  ก๊าซของสารทาํความเยน็จะถูกทาํใหเ้ยน็ลงและควบแน่นเป็นของเหลวต่อไป  (ใชพ้ลงังาน 64-

68 % ของพลงังานท่ีใชใ้นระบบทั้งหมด) 

• คอนเดนเซอร์  เป็นตวัแลกเปล่ียนความร้อนซ่ึงมีโครงสร้างคลา้ยกบัอีวาโปเรเตอร์ ก๊าซของสาร

ทาํความเยน็จะถกูดึงความร้อนออกไปจนกลายเป็นของเหลว (ใชพ้ลงังานสาํหรับพดัลม 15-18 % ของพลงังานท่ี

ใชใ้นระบบทั้งหมด) 

• อุปกรณ์ขยายตวั เป็นอุปกรณ์อยา่งง่ายสาํหรับลดความดนัของสารทาํความเยน็เหลว  ก่อนเขา้อีวา

โปเรเตอร์  นอกจากน้ียงัใชส้าํหรับควบคุมการไหลของสารทาํความเยน็เขา้สู่อีวาโปเรเตอร์  (มีการใชพ้ลงังาน

นอ้ยมากโดยเฉพาะอุปกรณ์ขยายตวัแบบอิเลคทรอนิกส์) 

 

 2.6.3  วธีิปรับอากาศแบบเกบ็ความร้อน 

 2.6.3.1 การปรับอากาศแบบเก็บความร้อนคืออะไร 

 “การปรับอากาศแบบเก็บความร้อน” หมายถึงการติดตั้ง “ถงัเก็บความร้อน” ฯลฯ เพ่ือเกล่ียภาระของ

อุปกรณ์แหล่งความร้อน เช่น เคร่ืองทาํความเยน็ หมอ้ไอนํ้า ฯลฯ ของระบบปรับอากาศให้สมํ่าเสมอ โดยเม่ือมี

ภาระตํ่าหรือเม่ือไม่มีภาระ จะเดินเคร่ืองอุปกรณ์แหล่งความร้อนเหล่าน้ีอย่างมีประสิทธิภาพสูงในสภาวะ 

Capacity เต็มท่ี (Capacity ท่ีพิกัดของอุปกรณ์) แลว้นาํความร้อนหรือความเย็นท่ีเกิดข้ึนไปเก็บไวใ้นถงัเก็บ 

ความร้อน เม่ือภาระการปรับอากาศมีค่าสูงกว่า Capacity ของอุปกรณ์แหล่งความร้อนจึงปล่อยความร้อนน้ี

ออกมา ขอ้ดีคือ ทาํให้อุปกรณ์แหล่งความร้อน “มี Capacity ลดลง” “เดินเคร่ืองดว้ยประสิทธิภาพสูง” “ใช้

กาํลงัไฟฟ้าตอนกลางคืนซ่ึงมีราคาตํ่า” เป็นตน้ อน่ึง วิธีเก็บความร้อน แบ่งเป็น “การเก็บความร้อนดว้ยนํ้า” กบั 

“การเกบ็ความร้อนดว้ยนํ้าแขง็” 
 

 2.6.3.2  หลกัการของการเดนิเคร่ืองปรับอากาศแบบเกบ็ความร้อนด้วยนํา้ 

 ตวัอย่างของหลกัการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศเย็นแบบเก็บความร้อนดว้ยนํ้ า แสดงไวใ้นรูป 

2.34 เคร่ืองทาํความเยน็จะใชป๊ั้มนํ้ าเยน็ปฐมภูมิสูบนํ้ าจากบริเวณอุณหภูมิสูง (ประมาณ 12-15 [°C]) นาํไปให้

ความเย็นดว้ยเคร่ืองทาํความเย็นเพ่ือทาํเป็นนํ้ าเย็น (7-8 [°C]) ในระหว่างนั้น เคร่ืองทาํความเยน็จะไม่ได้

เดินเคร่ืองท่ีภาระไม่เตม็ท่ี (Partial load) แต่จะเดินเคร่ืองท่ีภาระเตม็ท่ี (Full load)  

 ป๊ัมนํ้ าเยน็ทุติยภูมิจะส่งนํ้ าเยน็อุณหภูมิตํ่าไปยงัเคร่ืองปรับอากาศแลว้เป็นนํ้าเยน็อุณหภูมิสูง ไหล

กลบัมายงับริเวณอุณหภูมิสูงของถงัเกบ็ความร้อนเป็นวฏัจกัร 
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 อน่ึง การเดินท่อของระบบเคร่ืองทาํความเยน็กบัการเดินท่อของระบบเคร่ืองปรับอากาศจะแยกกนัท่ี

ถงัเกบ็ความร้อนแบบเปิด ดงันั้น วิธีเดินท่อแบบน้ีโดยทัว่ไปจึงเรียกว่าการเดินท่อแบบวงจรเปิด เพ่ือใหแ้ตกต่าง

จากการเดินท่อแบบวงจรปิด 
 

 2.6.3.3  ข้อดข้ีอเสียของการเกบ็ความร้อนด้วยนํา้ 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

รูปที่ 2.34 หลกัการปรับอากาศเยน็เกบ็ความร้อนด้วยนํ้า 

 

 สารท่ีใชใ้นการเก็บความร้อนมีหลายประเภท ปัจจุบนัไม่เพียงแต่ความร้อนสัมผสัเท่านั้น แต่ยงัมีการ

เก็บความร้อนโดยใชค้วามร้อนแฝงอีกดว้ย ในถงัเก็บความร้อนสําหรับการปรับอากาศ กรณีท่ี “เก็บความร้อน

ดว้ยความร้อนสัมผสั” จะใช ้“นํ้า” ส่วนการ “เก็บความร้อนดว้ยความร้อนแฝง” จะใช ้“นํ้าแข็ง” การเก็บความ

ร้อนมีใชก้นัมานานแลว้ในกรณีท่ีมีการเดินเคร่ืองเป็นช่วงๆ มาก เช่น พ้ืนท่ีสาธารณะของโรงแรม หรือภาระมี

การเปล่ียนแปลงมาก เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ โรงมโหรสพ ฯลฯ หรือกรณีการเดินเคร่ืองมีระยะเวลานาน 

อย่างไรก็ตาม ระยะหลงัน้ีจะนิยมใช ้“ระบบแหล่งความร้อนแบบป๊ัมความร้อน” ซ่ึงใชอ้ากาศหรือความร้อนท้ิง

เป็นแหล่งความร้อนกนัมากข้ึน 

 ในท่ีน้ีจะสรุปขอ้ดีขอ้เสียของการเกบ็ความร้อนดว้ยนํ้าอีกคร้ังดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้ดี 

(ก) สามารถปรับอุปสงคอุ์ปทานความร้อนท่ีไม่สมดุลได ้กล่าวคือ สามารถ “เกล่ียภาระแหล่งความร้อน” ได ้

(ข) สามารถเดินเคร่ืองอยา่งสมํ่าเสมอได ้

(ค) สามารถลด Capacity ของอุปกรณ์แหล่งความร้อนไดด้ว้ย “Peak shift (หมายเหตุ)” หรือ  

“Peak cut * ” 

(ง) มีอิสระในการเลือกระยะเวลาและเวลาเดินเคร่ืองปรับอากาศได ้

(จ) สามารถหลีกเล่ียงการเดินเคร่ืองต่อเน่ืองท่ีภาระตํ่าได ้จึงเดินเคร่ืองอุปกรณ์แหล่งความร้อนไดโ้ดยท่ี

ประสิทธิภาพสูง 

(ฉ) สามารถรองรับภาระท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตไดง่้าย 

(ช) สามารถใชไ้ฟฟ้าในช่วงกลางคืนซ่ึงมีราคาตํ่าได ้

T

T T
P

2q

1q

เคร่ืองปรับอากาศ 

อุปกรณ์แหล่งความร้อน 

ถงัเกบ็ความร้อน 

 ป๊ัมปฐมภูมิ 

บริเวณ บริเวณ 

อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต ํ่า 

ป๊ัมทุติยภูมิ 
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 *“Peak shift กบั Peak cut”; Peak หมายถึง “ภาระจุดยอดสูงสุด (Peak load)” การเดินเคร่ืองแบบเก็บ

ความร้อน ถา้ยกตวัอย่างในฤดูร้อน จะมีรูปแบบการเดินเคร่ืองท่ีสําคญัสองแบบดังรูป 2.39 หากเดินเคร่ือง

ต่อเน่ือง 24 ชัว่โมงดงัรูป (1) จะสามารถ “ยา้ย (Peak shift)” ภาระขณะเวลาท่ีมีภาระสูงสุดตอนกลางวนัไปตอน

กลางคืนได ้ซ่ึงนอกจากจะลด capacity ของแหล่งความร้อนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดไดแ้ลว้ ยงัสามารถใชไ้ฟฟ้าในช่วง

กลางคืนซ่ึงมีราคาถกูไดท้าํใหมี้ความคุม้ค่ามากข้ึน 

 ส่วนการเดินเคร่ืองแบบรูป (2) ดว้ย “ไฟฟ้าในช่วงกลางคืน” กบัการ “หยุดเดินเคร่ืองแหล่งความร้อน 

(Peak cut)” ใน “ช่วงเวลา peak ของอุปสงคไ์ฟฟ้า (โดยทัว่ไปคือ 13:00-16:00)” จะทาํใหค่้าไฟฟ้ายิ่งถูกลงไปอีก

ดว้ย 

2. ขอ้เสีย 

(ก) มีค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงสร้างของถงัเกบ็ความร้อน 

(ข) กรณีท่ีใชพ้ื้น slab สองชั้นใตพ้ื้น ค่าก่อสร้างถงันํ้าเกบ็ความร้อนจะถกูลง แต่ความร้อนสูญเสีย (heat loss) 

จากกน้ถงันํ้าลงดินจะเพ่ิมมากข้ึน 

(ค) กรณีของถงันํ้าแบบเปิด เฮดของป๊ัมจะสูงข้ึน ค่าใชจ่้ายของกาํลงัขบัป๊ัมจึงเพ่ิมข้ึน 

(ง) ในถงันํ้าแบบเปิด เช่น ถงันํ้าเก็บความร้อนทาํจากคอนกรีต ออกซิเจนจะละลายในนํ้าไดง่้าย และบางคร้ัง

ทาํใหคุ้ณภาพนํ้าตํ่าลง ดงันั้นอุปกรณ์ปรับอากาศจะผกุร่อนเร็วข้ึน 

(จ) การเดินเคร่ืองต่อเน่ืองในเวลากลางคืนทาํใหค่้าใชจ่้ายในการจดัการการเดินเคร่ืองสูงข้ึน 

 

24161324 66
 

 

รูปที่ 2.35 รูปแบบการเดนิเคร่ืองแบบเกบ็ความร้อนที่สําคัญ 

 

 ทั้งน้ีจะตอ้งพิจารณาวา่ ในการใชไ้ฟฟ้าช่วงดึก ซ่ึงมีขอ้ดีของค่าไฟฟ้าราคาถูก หกัลบกบัขอ้เสียจากการ

จดัการการเดินเคร่ืองท่ีเพ่ิมข้ึน สุทธิแลว้จะเป็นเท่าใด 

 นอกจากน้ี ในการนาํระบบน้ีไปใช้ การยา้ยภาระไฟฟ้ากลางวนัไปกลางคืนจะมีขอ้จาํกดัอยู่บา้ง ควร

ติดต่อกบัการไฟฟ้าในเร่ืองน้ี 

ความสามารถของอุปกรณ์แหล่งความร้อน 

ภาระ 

ความสามารถของอุปกรณ์แหล่งความร้อน 

ภาระ 
ภาระเป้าหมาย 

(เวลา) (เวลา) 
(2) แบบหยดุเคร่ืองในช่วงใชไ้ฟฟ้าสูงสุด 

(peak cut) 
(1) แบบเดินเคร่ืองทั้งวนั 

(peak shift) 

(ค
วา

มส
าม

าร
ถแ

ห
ลง่

คว
าม

ร้อ
น

) 

(เวลา) 
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 2.6.3.4  ข้อดข้ีอเสียของการเกบ็ความร้อนด้วยนํา้แข็ง 

 การเก็บความร้อนดว้ยนํ้าแข็ง เป็นระบบปรับอากาศท่ีมีอุปกรณ์เก็บความเยน็ในสภาพนํ้าแข็ง ดว้ยการ

ใช้ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวในการเปล่ียนสถานะจาก “นํ้ า เปล่ียนเป็น นํ้ าแข็ง” หรือ “นํ้ าแข็ง 

เปล่ียนเป็น นํ้า” (ประมาณ 335 [kJ/kg]) จะสามารถเกบ็ความร้อนไดด้ว้ยความหนาแน่นสูง ถงัเก็บความร้อนจึงมี

ขนาดเลก็ และยงัมีขอ้ดีอ่ืนๆ อีก 

ในท่ีน้ีจะอธิบายขอ้ดีขอ้เสียของการเกบ็ความร้อนดว้ยนํ้าแขง็ 

 1. ขอ้ดี 

(ก) ยิ่งเพ่ิมค่า “IPF (Ice Packing Factor)” ใหสู้งข้ึนเท่าใด capacity ของถงัเก็บความร้อนก็จะเลก็ลงได้

เท่านั้น และจะสามารถลดความร้อนสูญเสียจากถงัเกบ็ความร้อนไดม้ากข้ึน 

(ข) อุณหภูมิของนํ้ าเยน็จะตํ่ากว่าการเก็บความร้อนดว้ยนํ้ ามาก จึงสามารถทาํ “การปรับอากาศดว้ย

ผลต่างอุณหภูมิสูง”ไดโ้ดยใชผ้ลต่างอุณหภูมิท่ีมีค่าสูงและสามารถช่วยในการลดความช้ืนไดม้าก 

 2.ขอ้เสีย 

(ก) อุณหภูมิระเหยของเคร่ืองทาํความเยน็จะตํ่าลง ค่า “COP (Coefficient Of Performance)” ของ

เคร่ืองทาํความเยน็จึงตํ่าลง 

(ข) นํ้าเยน็จะมีอุณหภูมิตํ่า จึงอาจเกิดการควบแน่นท่ีพ้ืนผิวของช่องเป่าลมของ fan coil unit ข้ึนได ้

 ระยะหลงัน้ีเม่ือระบบปรับอากาศแบบเก็บความร้อนดว้ยนํ้าแข็งเร่ิมขยบัจากขั้นตอนการพฒันามาเป็น

ขั้นตอนการใชง้านจริง ไดมี้ขอ้เสนอต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย เช่น ลกัษณะของนํ้าแข็ง วิธีทาํนํ้ าแข็ง วิธีนาํความเยน็

ไปใชป้ระโยชน ์ชนิดของตวักลางความร้อน การรองรับอุปกรณ์แยก เป็นตน้ 

 

 2.6.4  ดชันีประเมนิอุปกรณ์ปรับอากาศ 

 ดชันีสําหรับประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศมีหลายตวั ต่อไปน้ีจะอธิบายดชันีท่ีสําคญั 3 ตวัท่ี

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานควรรู้ไว ้

 2.6.4.1  PAL (Perimeter Annual Load) 

 ดชันีตวัน้ีมีไวป้ระเมิน “การป้องกนัความร้อนสูญเสีย” ผา่นผนงัดา้นนอก หนา้ต่าง ฯลฯ ของอาคาร 

ซ่ึงคาํนวณไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 

 

  
)

PAL
2

ห้อง(m เวณรอบๆพื้นที่บริ

◌่(MJ/ปี)ห้องที่อยู ๆงบริเวณรอบอนทั้งปีขอภาระความร้
=   (2.16) 

 

 ในทางปฏิบติัจะตอ้งทาํใหค่้าน้ีมีค่าตํ่ากวา่ตวัเลขท่ีแสดงไวใ้นตาราง  2.7 “ตวัเลขท่ีมาตรฐานกาํหนดค่า 

มาตรฐาน” คูณดว้ยตาราง 2.10 “scale correction factor” 
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ตารางที่ 2.9 ค่า มาตรฐานหน่วย 
 

โรงแรม  โรงพยาบาล 

สถานพยาบาล 

ร้านค้าจําหน่าย

สินค้า 

สํานักงาน โรงเรียน ร้านอาหาร 

420 340 380 300 320 550 

 

ตารางที่ 2.10 scale correction factor 
  

      พืน้ท่ีพืน้เฉลีย่ 

จํานวนช้ัน
           

ต่อช้ัน 

ไม่รวมช้ันใต้ดนิ 

ไม่เกนิ 50 [m2] 100 [m2] 200 [m2] 300 [m2] 

1 2.40 1.68 1.32 1.20 

ตั้งแต่ 2 ข้ึนไป 2.00 1.40 1.10 1.00 

 

หมายเหตุ  กรณีท่ีพ้ืนท่ีพ้ืนเฉล่ียต่อชั้นมีค่าอยู่ระหว่างค่าท่ีระบุไวใ้นตาราง ค่า Scale correction factor จะคาํนวณไดโ้ดย Linear 

interpolation ดว้ยค่าท่ีใกลเ้คียง 

   

 2.6.4.2  CEC/AC (Coefficient of Energy Consumption for Air-Conditioning) 

 ดชันี CEC น้ีเรียกวา่ “สมัประสิทธ์ิความส้ินเปลืองพลงังานในการปรับอากาศ” ซ่ึงคาํนวณไดจ้ากสูตร

ต่อไปน้ี 

 CEC =   (2.17) 

            

 “ความส้ินเปลืองพลงังานในการปรับอากาศทั้งปี” ขา้งตน้ หมายถึงความส้ินเปลืองพลงังานของระบบ

ปรับอากาศในการจดัการภาระการปรับอากาศเป็นเวลา 1 ปี ตาราง 2.11 แสดง “ค่ามาตรฐานตดัสิน CEC/AC” 

ซ่ึงเป็นเกณฑก์ารพิจารณา “อาคารอนุรักษพ์ลงังานการปรับอากาศ” 
 

ตารางที่ 2.11 ค่ามาตรฐานตัดสิน CEC/AC 
 

โรงแรม โรงเตี๊ยม โรงพยาบาล 

สถานพยาบาล 

ร้านค้าจําหน่ายสินค้า สํานักงาน โรงเรียน ร้านอาหาร 

2.5 2.5 1.7 1.5 1.5 2.2 

 

 อน่ึงนอกจากน้ี ค่า CEC ยงัมี (1) CEC/V (ดชันีการอนุรักษพ์ลงังานเก่ียวกบัระบบปรับอากาศเชิงกล) 

(2) CEC/L (ดชันีการอนุรักษพ์ลงังานเก่ียวกบัระบบแสงสวา่ง) (3) CEC/HW (ดชันีการอนุรักษพ์ลงังานเก่ียวกบั

ระบบจ่ายนํ้าร้อน) (4) CEC/EV (ดชันีการอนุรักษพ์ลงังานเก่ียวกบัลิฟตโ์ดยสาร) อีกดว้ย 
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 2.6.4.3  COP (Coefficient Of Performance) 

  ค่า COP คาํนวณไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 

 

 COP =  (2.18) 

  

ดชันีน้ีระบุว่าต้องให้ “พลงังานทุติยภูมิขาเขา้” (ตัวอย่างเช่น กาํลงัขาเข้าของมอเตอร์ของเคร่ือง

คอมเพรสเซอร์ของเคร่ืองทาํความเยน็) เท่าใด จึงจะได ้“พลงังานขาออกท่ีตอ้งการ” (ตวัอย่างเช่น กาํลงัขาออก

ของเคร่ืองระเหยของเคร่ืองทาํความเยน็) เท่าใด ยิ่งตวัเลขน้ีมีค่าสูงเท่าใด ก็ยิ่งแสดงว่ามีสมรรถนะสูงเท่านั้น 

โดยทัว่ไปค่า COP ของเคร่ืองทาํความเยน็แบบอดัไอ (เช่น เคร่ืองทาํความเยน็แบบแรงเหว่ียง) จะมีค่าประมาณ 

4-6 ขณะท่ีค่า COP ของป๊ัมความร้อนกรณีท่ีใชอ้ากาศเป็นแหล่งความร้อนจะมีค่าประมาณ 2-4 กรณีท่ีใชน้ํ้ าเป็น

แหล่งความร้อนจะมีค่าประมาณ 4-6 

 ทั้งน้ี ค่า COP ในทางปฏิบติัจะมีค่าประมาณ 50-70 [%] ของค่า COP ตามทฤษฎี เน่ืองจากมีความร้อน

สูญเสียและความสูญเสียเชิงกล นอกจากนั้น ค่า COP ของป๊ัมความร้อนโดยทฤษฎีแลว้จะมีค่าเท่ากบั COP ของ

เคร่ืองทาํความเยน็บวกดว้ย 1 แต่ควรเขา้ใจวา่จะข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิระเหยและอุณหภูมิควบแน่นดว้ย 

 

 2.6.5  กลวธีิอนุรักษ์พลงังานในการปรับอากาศ 

 2.6.5.1  การอนุรักษพ์ลงังานในขั้นตอนของการออกแบบ 

  แนวคิดพ้ืนฐานในการพิจารณา “อนุรักษ์พลงังาน” ในขั้นตอนการออกแบบระบบปรับอากาศมี

ดงัต่อไปน้ี 

1. ลดภาระการปรับอากาศ 

2. กาํหนดเง่ือนไขในการออกแบบใหเ้หมาะสม ลดการเกิดความร้อนภายในระบบ กาํหนด capacity 

ของอุปกรณ์ใหเ้หมาะสม 

3. ใชป้ระโยชนจ์ากพลงังานธรรมชาติและพลงังานปล่อยท้ิง 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพใหมี้ค่าสูง 

รายละเอียดแต่ละหวัขอ้จะอธิบายไวใ้นตารางท่ี 2.12 “วิธีอนุรักษพ์ลงังานในขั้นตอนการออกแบบ” ซ่ึง

มีประเดน็สาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(ก) การลดภาระการปรับอากาศ กาํหนดเง่ือนไขในการออกแบบใหเ้หมาะสม ลดการเกิดความร้อน

ภายใน 

ระบบกาํหนด capacity ของอุปกรณ์ใหเ้หมาะสม 

 กา้วแรกในการออกแบบอย่างอนุรักษ์พลงังาน ไดแ้ก่ การลดจาํนวนแหลงความร้อน เพ่ือให้มีภาระ

ความร้อนในการปรับอากาศท่ีถ่ายเทเขา้มาจากภายนอกอาคาร (ภาระการถ่ายเทความร้อน ภาระแสงแดด ภาระ

อากาศภายนอกและภาระความร้อนท่ีเกิดข้ึนภายในลดลงใหเ้หลือค่านอ้ยท่ีสุด การออกแบบรูปร่างและทิศทาง

ของอาคาร ตาํแหน่งของ Core (หมายเหตุ) การออกแบบชายคา หนา้ต่าง ฯลฯ จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อ “ภาระ

แสงแดด” ดงันั้น จึงตอ้งเพ่ิมความเป็นฉนวนความร้อนของหลงัคา ผนงั หนา้ต่างกระจก รวมทั้งมีการพิจารณา

อยา่งถ่ีถว้นในขั้นตอนการวางแผนออกแบบดว้ย 

พลงังานขาออกท่ีตอ้งการ 
พลงังานทุติยภูมิขาเขา้ 
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 (หมายเหตุ)  Core หมายถึงส่วนท่ีเป็นศูนยก์ลาง ในท่ีน้ีจะหมายถึงบริเวณท่ีมีอุปกรณ์สาธารณูปโภค 

เช่น หอ้งสุขา ฯลฯ พ้ืนท่ีสาํหรับเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ผนงัโครงสร้าง ฯลฯ รวมอยูด่ว้ยกนัในอาคาร 
 

ตารางที่ 2.12   วธีิอนุรักษ์พลงังานในขั้นตอนการออกแบบ 

(ก) ลดภาระการปรับอากาศ 

พิจารณาตวัอาคาร พิจารณารูปร่างและทิศทางของอาคาร ตาํแหน่งของ core 

(ลดภาระภายนอก) การออกแบบรอบนอกอาคาร เช่น ชายคา ฯลฯ คุณสมบติัของหน้าต่าง การออกแบบตาํแหน่ง

ของมล่ีู 

 เพ่ิมความเป็นฉนวนความร้อนของพ้ืน ผนงั หลงัคา 

กาํหนดความช้ืน-อุณหภูมิให้

เหมาะสม 

กาํหนดเง่ือนไขใหเ้หมาะสมในขั้นตอนการออกแบบ 

ลดการเกิดความร้อนภายใน ใชอุ้ปกรณ์ส่องสวา่งท่ีมีประสิทธิภาพสูง ใชอุ้ปกรณ์ OA แบบอนุรักษพ์ลงังาน 

(ข) ใชป้ระโยชน์จากพลงังานธรรมชาติ พลงังานปล่อยทิ้ง 

ระบบนาํความร้อนทิ้งกลบัมา

ใช ้

ใช้อุปกรณ์แหล่งความร้อนแบบนาํความร้อนทิ้งกลบัมาใช้ (เคร่ืองทาํความร้อนแบบ double 

bundle ระบบป๊ัมความร้อนแบบใชน้ํ้ าเป็นแหล่งความร้อน) 

แหล่งความร้อนแบบนาํความ

ร้อนกลบัมาใช ้

ใชเ้คร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนรวม (แบบหมุน แบบน่ิง) (แลกเปล่ียนความร้อนระหว่างอากาศ

ระบายกบัอากาศภายนอก) 

ปรับอากาศเย็นด้วยอากาศ

ภายนอก 

ใชร้ะบบปรับความเยน็ดว้ยอากาศภายนอก 

(ค) เพ่ิมประสิทธิภาพใหมี้ค่าสูง 

แบ่งโซนใหเ้หมาะสม แบ่งโซนโดยคาํนึงถึงวตัถุประสงคก์ารใชห้้อง เง่ือนไขอุณหภูมิ-ความช้ืน ทิศทาง ช่วงเวลาใช้

งาน 

เพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ใชอุ้ปกรณ์ประสิทธิภาพสูง (อุปกรณ์แบบอนุรักษพ์ลงังานท่ีมีค่า COP สูง) 

แหล่งความร้อน กาํหนด capacity ของอุปกรณ์ใหเ้หมาะสม (แบ่งจาํนวนเคร่ืองให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง

ภาระ) 

 เดินเคร่ืองท่ีประสิทธิภาพสูงโดยใชถ้งัเก็บความร้อน 

ลดงานท่ีใช้ในการไหลเวียน

ความร้อน 

ใชอุ้ปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 

 ใชว้ธีิควบคุมแบบอตัราไหลแปรผนั (VAV, VWV) 

 ใชผ้ลต่างอุณหภูมิท่ีมีค่าสูง (อากาศ นํ้า) 

เพ่ิมประสิทธิภาพรวม ใชร้ะบบโคเจนเนอเรชัน่ 

 

 เง่ือนไขอุณหภูมิและความช้ืน จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการกาํหนดขนาดของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

(อุปกรณ์แหล่งความร้อน ป๊ัม เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ) และระบบปรับอากาศในขั้นตอนการออกแบบ มองในแง่

ของการอนุรักษ์พลังงานแลว้ ในอนาคตเง่ือนไขอุณหภูมิและความช้ืนในฤดูร้อนควรจะกําหนดให้สูงไว ้

นอกจากน้ี ค่า “จาํนวนคนในห้อง (คน/m2)” แต่เดิมท่ีเคยใชใ้นการคาํนวณภาระท่ีเกิดข้ึนจากร่างกายท่ีเกิดข้ึน

ภายในอาคาร มกัจะถูกประเมินไวสู้งกว่าค่าท่ีเป็นจริง ทาํให้ภาระจากร่างกายและภาระอากาศภายนอกมีค่าสูง

กว่าความเป็นจริงบ่อยๆ ในกรณีของอาคารสาํนกังาน ภาระอากาศภายนอกจะมีสัดส่วนถึง 1/3-1/4 ของภาระ
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ความร้อนโดยรวม ระยะหลงัน้ีเร่ิมมีการนาํวิธี Cool tube (Earth tube) หรือวิธี Cool tunnel มาใชก้นัมากข้ึนเพ่ือ

ลดภาระอากาศภายนอก วิธีเหล่าน้ีจะฝังท่อลมหรือท่อไวใ้ตดิ้น แลว้นาํอากาศภายนอกเขา้มาทางท่อเหล่านั้น 

 นอกจากน้ี “ภาระแสงสว่าง ภาระเต้าเสียบ” ซ่ึงเคยเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากอาคารมีความเป็นอจัฉริยะ 

(Intelligent) เพ่ิมข้ึน ปัจจุบนัก็เพ่ิมข้ึนถึงจุดสูงสุดแลว้ เน่ืองจากมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ส่องสว่าง

และสมรรถนะของอุปกรณ์ OA ดงันั้น Capacity ของอุปกรณ์ท่ีเลือกมาใชโ้ดยพิจารณาจากภาระตามมาตรฐาน

การออกแบบเดิม มกัจะมีค่าสูงเกินไป ทาํใหมี้การเดินเคร่ืองอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจุดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าลง ดงันั้น ใน

ขั้นตอนการออกแบบ จะตอ้งพิจารณาทบทวนจาํนวนคนในห้อง ([คน] หรือ [คน/m2]) และภาระแสงสว่าง 

[W/m2] ใหม่โดยอา้งอิงจากอาคารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั และเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีมี Capacity ท่ีเหมาะสม 

(ข) การใชป้ระโยชนจ์ากความร้อนท้ิง 

 การนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชท่ี้ใชก้นัทัว่ไป ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างอากาศภายนอก

กบัอากาศระบาย โดยใช ้“เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนรวม (Total heat exchanger)” แบบหมุนหรือแบบไม่หมุน 

ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อนจะมีค่าค่อนขา้งสูง คือประมาณ 50-70 [%] แต่บางคร้ังจะตอ้งบายพาส

ผ่านไป หรือหยุดเคร่ืองเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน ข้ึนอยู่กบัผลต่าง “เอนทลัปี * ” ระหว่างอากาศระบายกบั

อากาศภายนอก  

 *“เอนทลัปี (Enthalpy)” เป็นตวัแปรสถานะตวัหน่ึงของวตัถุ มีค่าเท่ากบัพลงังานภายใน (u) บวกดว้ยผล

คูณระหวา่งความดนั (P) กบัปริมาตร (V) 

 มีหน่วยเป็น kJ หรือ kcal ค่าเอนทัลปีต่อมวลหน่ึงหน่วยเรียกว่า เอนทัลปีจําเพาะ ([kJ/kg] หรือ 

[kcal/kg]) 

 ปัญหาในขั้นตอนการซ่อมบาํรุง ไดแ้ก่ ในบางกรณีพ้ืนผิวแลกเปล่ียนความร้อนของเคร่ืองแลกเปล่ียน

ความร้อนรวมอาจสกปรกจนทาํใหป้ระสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อนลดตํ่าลงมากหรือจนทาํใหโ้รเตอร์ ไม่

หมุน จึงตอ้งมีการซ่อมบาํรุงเป็นระยะ 

 การปรับอากาศเยน็ดว้ยอากาศภายนอก เป็นระบบปรับอากาศเย็นโดยนาํอากาศภายนอกเขา้มาเป็น

จาํนวนมากในฤดูระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว หรือในฤดูหนาวซ่ึงอุณหภูมิอากาศภายนอกจะมีค่าตํ่ากว่า

อุณหภูมิภายในหอ้ง ซ่ึงมีประสิทธิผลสูงในการอนุรักษพ์ลงังาน นิยมใชใ้นร้านคา้ขนาดใหญ่ซ่ึงมีภาระการปรับ

อากาศเยน็ตลอดทั้งปี 

(ค) การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 ตอ้งทาํ “การแบ่งโซน * ” อย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถึงวตัถุประสงค์การใชห้อ้ง เง่ือนไขอุณหภูมิและ

ความช้ืน รวมทั้งช่วงเวลาการใชง้านดว้ย ควรระลึกอยู่เสมอว่า การแบ่งโซนจะมีผลต่อการเดินเคร่ืองระบบปรับ

อากาศและเคร่ืองปรับอากาศใหมี้ประสิทธิภาพสูง 

 *“การแบ่งโซน (Zoning)” หมายถึงการแบ่งพ้ืนท่ีภายในอาคารออกเป็นหลายๆ เขต (โซน) แลว้ปรับ

อากาศแต่ละโซนโดยติดตั้ง “เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกระบบ” และ “ท่อลม” แยกกนั 

 การแบ่งโซนแบบพ้ืนฐานโดยแบ่งออกเป็นตะวนัออก ตะวนัตก ใต ้เหนือ ชั้นบนสุด ชั้นใตดิ้น ฯลฯ 

เรียกวา่ การแบ่งโซนตามทิศทาง การแบ่งโซนแบบอ่ืนๆ มีทั้งการแบ่งตามช่วงเวลาการใชง้าน การแบ่งโซนตาม

เง่ือนไขการปรับอากาศ การแบ่งโซนตามแนวโนม้ภาระ เป็นตน้ 
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 พยายามเลือกใช้อุปกรณ์แหล่งความร้อนและอุปกรณ์ลาํเลียงความร้อนแบบอนุรักษ์พลงังานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

 ส่วนป๊ัมและเคร่ืองปรับอากาศ หากลดปริมาณจ่ายนํ้ าและปริมาณจ่ายอากาศโดยใช้วิธีปริมาตรนํ้ า    

แปรผนั (VWV) และวิธีปริมาตรอากาศแปรผนั (VAV) หรือใช้วิธีปรับอากาศดว้ยผลต่างอุณหภูมิสูงแลว้จะ

สามารถลดกาํลงัขบัในการลาํเลียงไดม้าก 

 (หมายเหตุ) ภาระความร้อนสัมผสัจะแปรผนัตามผลคูณระหว่างอตัราไหลกบัผลต่างอุณหภูมิ วิธีปรับ

ปริมาตรอากาศ เรียกว่า วิธีปริมาตรอากาศแปรผนั (Variable Air Volume หรือ VAV) ส่วนวิธีปรับปริมาตรนํ้า 

เรียกวา่ วิธีปริมาตรนํ้าแปรผนั (Variable Water Volume หรือ VWV) ส่วนวิธีปรับผลต่างอุณหภูมิโดยไม่เปล่ียน

อตัราไหล เรียกวา่ วิธีปริมาตรอากาศคงท่ี (Constant Air Volume หรือ CAV) และ วิธีปริมาตรนํ้าคงท่ี (Constant 

Water Volume หรือ CWV) ตามทฤษฎีแลว้ความส้ินเปลืองกาํลงัขบัจะแปรผนัตามกาํลงั 3 ของความเร็วรอบ 

ดงันั้น การใชวิ้ธี VAV หรือ VWV จึงมีประสิทธิผลสูงในการอนุรักษพ์ลงังาน 

 ระบบโคเจเนอเรชัน่ (CGS) ซ่ึงสามารถจ่ายไฟฟ้าและความร้อนไดพ้ร้อมๆกนั เป็นระบบท่ีตอ้งการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน ซ่ึงมีประสิทธิผลสูงเม่ือนาํไปใชก้บัอาคารท่ีมีชัว่โมงทาํงาน (เปิดบริการ) เป็น

เวลานาน เช่น โรงแรม โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการท่ีตอ้งใชค้วามร้อนเป็นจาํนวนมากก 

 

แสงสว่างเต้าเสียบ
36%

ลําเลียงความร้อน
10%

แหล่งความร้อน
30%

กําลังขับ
12%

อื�น ๆ
12%

 
รูปที่ 2.36 พลงังานที่ใช้ในระบบปรับอากาศ 

 

 2.6.5.2  การอนุรักษ์พลงังานในขั้นตอนการเดินเคร่ือง 

 สัดส่วนความส้ินเปลืองพลงังาน [%] ของการใช้งานต่างๆ ในอาคารสํานกังานทัว่ไป  จะมีลกัษณะ

คลา้ยกบัรูปท่ี 2.36 

 แมว้่าการอนุรักษพ์ลงังานในขั้นตอนการออกแบบท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ จะเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั แต่

สาํหรับอาคารเดิมท่ีมีอยู่แลว้ การนาํมาตรการอนุรักษพ์ลงังานมาใชก้็มีความสาํคญัเช่นกนั กล่าวคือ ยงัมีอาคาร

จาํนวนหน่ึงท่ีน่าสงสัยว่ามีการจดัการการเดินเคร่ืองระบบปรับอากาศถูกตอ้งตามแนวคิดการอนุรักษพ์ลงังานท่ี

ไดอ้อกแบบไวใ้นคร้ังแรกหรือไม่ กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ในหลายกรณีวตัถุประสงคก์ารออกแบบของผูอ้อกแบบ

มกัจะไม่ถกูถ่ายทอดใหผู้ค้วบคุมการเดินเคร่ืองอยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

ดงันั้นส่ิงท่ีสาํคญัในการจดัการการใชพ้ลงังานคือตอ้งทาํการสาํรวจสภาพการเดินเคร่ืองอย่างอนุรักษ์

พลงังานในอาคารท่ีตน้เป็นผูค้วบคุมการเดินเคร่ืองอยูที่ละขอ้ แลว้ดาํเนินมาตรการแกไ้ขปรับปรุงอยูเ่สมอ 
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วธีิอนุรักษ์พลงังานในอาคารเดมิทีม่อียู่แล้ว ซ่ึงสามารถทําได้ง่ายและมปีระสิทธิผลสูง 

(ก) การเปล่ียนการตั้งค่าอุณหภูมิและความช้ืนภายในหอ้งในการปรับอากาศ 

ในฤดูร้อนใหเ้ดินเคร่ืองโดยกาํหนดอุณหภูมิห้องให้สูงข้ึน 1-2 [°C] และในฤดูหนาวกาํหนดให้ตํ่าลง 

1-2 [°C] ถา้เปล่ียนอุณหภูมิท่ีกาํหนดไว ้1 [°C] จะลดความส้ินเปลืองพลงังานของอุปกรณ์แหล่งความร้อนได้

ประมาณ 10 [%] 

(ข) การลดเวลาเดินเคร่ืองอุปกรณ์แหล่งความร้อนและเคร่ืองปรับอากาศ 

 เม่ือลดระยะเวลาการเดินเคร่ืองอุปกรณ์แหล่งความร้อนและเคร่ืองปรับอากาศเม่ือเร่ิมงาน เลิกงาน และ

ฤดูระหวา่งฤดูร้อนและฤดูหนาว ฯลฯ จะสามารถลดความส้ินเปลืองพลงังานไดแ้ปรผนัตามเวลาท่ีลดลง 

(ค) การลดปริมาณอากาศภายนอกท่ีนาํเขา้มาใหน้อ้ยท่ีสุด 

 พยายามนาํอากาศภายนอกเขา้มาใหน้อ้ยท่ีสุด และหยุดการนาํอากาศภายนอกเขา้มาเม่ือเร่ิมเดินเคร่ือง

ระบบปรับอากาศแบบเป็นช่วงๆ และในการทาํงานล่วงเวลาหลงัเลิกงาน จะมีประสิทธิผลสูงในการอนุรักษ์

พลงังาน การลดปริมาณอากาศภายนอกโดยไม่ทาํให้ความเขม้ขน้ก๊าซ CO2 ภายในอาคารมีค่าสูงกว่า 1,000 

[ppm] ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายควบคุมอาคาร จะสามารถลดภาระอากาศภายนอกลงไดม้าก 

(ง) การทบทวนอุณหภูมินํ้าเยน็เคร่ืองทาํความเยน็-อุณหภูมินํ้าระบายความร้อน 

 อุปกรณ์แหล่งความเยน็ ท่ีใชก้นัแพร่หลายท่ีสุด ไดแ้ก่ เคร่ืองทาํความเยน็แบบอดัไอ (เคร่ืองทาํความเยน็

เทอร์โบ เคร่ืองทาํความเยน็แบบลกูสูบ เป็นตน้) และเคร่ืองทาํความเยน็แบบดูดกลืน 

 รูป 2.37 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิขาออกของนํ้ าเยน็กบักาํลงัขาเขา้ท่ี คอมเพรสเซอร์ของ

เคร่ืองทาํความเยน็แบบแรงเหว่ียงตอ้งการ จากรูปจะเห็นว่า ยิ่งอุณหภูมิขาออกของนํ้าเยน็มีค่าสูงเท่าใด กาํลงัขา

เขา้ท่ีคอมเพรสเซอร์ตอ้งการกจ็ะยิ่งมีค่าตํ่าลงเท่านั้น 

 รูป 2.38 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง Capacity การทาํความเยน็ [%] กบักาํลงัขาเขา้ของมอเตอร์ [%] 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิขาเขา้ของนํ้าระบายความร้อนของ เคร่ืองทาํความเยน็แบบแรงเหว่ียงจากรูป

จะเห็นวา่ กรณีท่ีมี Capacity การทาํความเยน็เท่ากนั ยิ่งอุณหภูมิขาเขา้นํ้ าระบายความร้อนมีค่าตํ่าเท่าใด กาํลงัขา

เขา้ของมอเตอร์จะมีค่าตํ่าลงเท่านั้น 
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รูปที่ 2.37  ความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมขิาออกนํา้เย็น [°C] กบักาํลงัขาออกทีคอมเพรสเซอร์ 

ของเคร่ืองทําความเยน็แบบ 
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รูปที่ 2.38  ความสัมพนัธ์ระหว่าง capacity         รูปที่ 2.39  ความสัมพนัธ์ระหว่างการ 

                 การทําความเยน็ [%]                            เปลีย่นแปลงอุณหภูมขิาเข้าของมอเตอร์ 
 

 กาํลงัขาเขา้ของมอเตอร์ [%] เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิขาเขา้ของนํ้าระบายความร้อนเคร่ืองทาํ

ความเยน็แบบดูดซึมกบัอตัราความส้ินเปลืองก๊าซของนํ้าระบายความร้อนของเคร่ืองทาํความเยน็แบบแรงเหว่ียง 

  รูปท่ี 2.39 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิขาเขา้ของนํ้ าระบายความร้อนของ

เคร่ืองทาํความเย็นแบบดูดซึมแบบเผาไหมก๊้าซโดยตรงกบัอตัราส่วนความส้ินเปลืองก๊าซ จะเห็นว่าเม่ือลด

อุณหภูมิขาเขา้นํ้าระบายความร้อน จะทาํใหอ้ตัราความส้ินเปลืองก๊าซตํ่าลง 

 หากเดินเคร่ืองโดยเพ่ิมอุณหภูมินํ้ าเยน็ข้ึน 1 [°C] ความส้ินเปลืองพลงังานของเคร่ืองทาํความเยน็จะ

ลดลงประมาณ 3 [%] ในทาํนองเดียวกนั ถา้เดินเคร่ืองโดยลดอุณหภูมิของนํ้าระบายความร้อนลง 2 [°C] จะลด

ไดป้ระมาณ 3 [%] กลวิธีอนุรักษพ์ลงังานในอาคารเดิมท่ีมีอยู่แลว้รวมทั้งในหวัขอ้ (ก)-(ง) ท่ีกล่าวไปแลว้ แสดง

ไวใ้นตารางท่ี 2.13 

กรณีท่ีความสามารถในการทาํความเยน็คงท่ี 

อุณหภมิูขาเขา้นํ้ าระบายความร้อน 

capacity การทาํความเยน็ [%] 
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ตารางที่ 2.13  “กลวธีิอนุรักษ์พลงังานในอาคารเดมิ” 

(ก)  วธีิใชอ้าคาร 

ใชม้ล่ีู เม่ือปรับอากาศเยน็ ถา้มีแดดใหปิ้ดมล่ีู 

(ลดภาระอากาศภายนอก) ตอนกลางคืนใหเ้ปิดมล่ีูทิ้งไวเ้พ่ือระบายความร้อนออกไปนอกหอ้ง 

 เม่ือปรับอากาศร้อน ตอนกลางคืนใหปิ้ดม่านเพ่ือป้องกนัการแผค่วามเยน็จากผวิกระจก 

ลดภาระการปรับอากาศ ปิดป้าย “หา้มเปิดประตูคา้งไว”้ ท่ีประตูท่ีเปิดออกไปดาดฟ้าหรือบริเวณท่ีไม่ไดป้รับอากาศ 

 และปิดประตูทุกคร้ัง ประตูหอ้งบนัไดใหปิ้ดประตูไวต้ลอดเวลา 

ใช้ประโยชน์จากอากาศ

ภายนอก 

ในฤดูระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว ให้เปิดปิดหน้าต่างเพ่ือลดภาระการปรับอากาศเย็น (ปรับ

อากาศเยน็ดว้ยอากาศภายนอก) 

(ข)  การอนุรักษพ์ลงังานเก่ียวกบัการจดัการการเดินเคร่ืองอุปกรณ์แหล่งความร้อน 

เดินเคร่ืองดว้ย ควบคุมการเผาไหมข้องหมอ้ไอนํ้า (ควบคุมอตัราส่วนอากาศสาํหรับเผาไหม)้ 

ประสิทธิภาพสูง เดินเคร่ืองใหส้อดคลอ้งกบัภาระการเดินเคร่ืองตามกาํหนดเวลาของวนัในรอบสัปดาห์และฤดูกาล 

 เดินเคร่ืองโดยเพ่ิมอุณหภูมิของนํ้าเยน็ 

 เดินเคร่ืองโดยลดอุณหภูมิของนํ้าระบายความร้อนใหต้ํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

จาํกดัการเดินเคร่ือง ก่อนเลิกงานใหรี้บหยดุอุปกรณ์แหล่งความร้อนโดยเร็วและใชค้วามร้อนใหห้มด 

 เดินเคร่ืองป๊ัมทุติยภูมิจาํนวนนอ้ยเคร่ือง 

อ่ืนๆ ใชว้ธีิ free cooling (การปรับอากาศเยน็ดว้ยนํ้าระบายความร้อนของคูลล่ิงทาวเวอร์) 

 กบัหอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งอุปกรณ์ส่ือสาร 

(ค)  การอนุรักษพ์ลงังานเก่ียวกบัระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ 

เปล่ียนอุณหภูมิท่ีตั้งไวใ้น ฤดูร้อน   26 [°C] - 28 [°C]   ภาระการปรับอากาศเยน็จะลดลง 20 [%] 

การปรับอากาศ ฤดหนาว 22 [°C] - 20 [°C]   ภาระการปรับอากาศร้อนจะลดลง 20 [%] 

 เปล่ียนเง่ือนไขอุณหภูมิ-ความช้ืนตามค่าของอุณหภูมิของอากาศภายนอก (ตวัอย่าง : ในฤดูร้อน

เท่ากบัอุณหภูมิอากาศภายนอก + 5 [°C]) 

 เปล่ียนอุณหภูมิท่ีตั้งไวข้องระเบียง หอ้งโถง ฯลฯ 

 ลดเง่ือนไขอุณหภูมิ-ความช้ืนในช่วงเร่ิมงาน เลิกงาน ช่วงนอกเวลาทาํงาน ฯลฯ 

 ทบทวนเง่ือนไขอุณหภูมิ-ความช้ืนของหอ้งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

จาํกดัปริมาณอากาศ จาํกดัปริมาณอากาศภายนอกท่ีนาํเขา้มาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงจาํนวนคนภายในหอ้ง 

ภายนอกท่ีนาํเขา้มา จาํกดัปริมาณอากาศภายนอกท่ีมีความเขม้ขน้ก๊าซ CO2 เขา้มา(ไม่ใหเ้กิน 1,000 [ppm]) 

 หยดุการนาํอากาศภายนอกเขา้มาเม่ือทาํ precool หรือ preheat และเม่ือทาํงานล่วงเวลา 

 ไม่นาํอากาศภายนอกเขา้มาในหอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งอุปกรณ์ส่ือสาร ฯลฯ 

ลดเวลาการปรับอากาศ ลดเวลา warming up 

 (เร่ิมเดินเคร่ืองใกล้ๆ  เวลาเร่ิมงาน) 

 หยดุอุปกรณ์แหล่งความร้อนและเคร่ืองปรับอากาศ 30 นาที-1 ชัว่โมงก่อนเลิกงาน 

 พยายามไม่ปรับอากาศในฤดูระหวา่งฤดูร้อนกบัฤดูหนาว 
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ใชป้ระโยชน์จากอากาศ ทาํ night purge (ในหนา้ร้อน นาํอากาศภายนอกตอนกลางคืนเขา้มาเพ่ือทาํใหโ้ครงสร้างตวัอาคารเยน็

ลง) 

ภายนอก ในฤดูระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาว ให้เปิดปิดหน้าต่างเพ่ือปรับอากาศเยน็ดว้ยการหมุนเวียนอากาศ

ตามธรรมชาติ 

จาํกดัการเดินเคร่ือง หยดุปรับอากาศในหอ้งท่ีไม่ใชง้าน 

 จาํกดัการปรับอากาศเม่ือทาํงานล่วงเวลา 

อนุรักษพ์ลงังานของ ลดเวลาเดินเคร่ืองพดัลมหมุนเวยีนอากาศในหอ้งเคร่ืองจกัร หอ้งระบบไฟฟ้า ท่ีจอดรถ ฯลฯ 

ระบบหมุนเวยีนอากาศ ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิแลว้ควบคุม ON-OFF เฉพาะท่ี (หอ้งระบบไฟฟ้า ฯลฯ) 

เดินเคร่ืองดว้ย

ประสิทธิภาพสูงดว้ย 

อุปกรณ์แหล่งความร้อน (หมอ้ไอนํ้า เคร่ืองทาํความเยน็ คูลล่ิงทาวเวอร์ เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน) 

การจดัการการซ่อม

บาํรุงท่ีเหมาะสม 

ระบบปรับอากาศ (เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนรวม ฟิลเตอร์ เคร่ืองควบคุมอตัโนมติั) 

หมายเหตุ : การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีกาํหนดในการปรับอากาศ การลดเวลาเดินเคร่ือง ฯลฯ จะตอ้งสร้างสาํนึกเร่ืองการอนุรักษ์

พลงังาน ทาํการประชาสัมพนัธ์ และขอความร่วมมือจากผูเ้ช่าอาคาร ผูม้าเยือน และลูกคา้ (การเตรียมตัวดาํเนินการอนุรักษ์

พลงัาน) 

 

2.7   มาตรการการอนุรักษ์พลงังานในระบบทาํความเยน็ และปรับอากาศ 

 2.7.1  มาตรการการอนุรักษ์พลงังานในคูลลิง่ทาวเวอร์ 

 2.7.1.1 การเดนิเคร่ือง คูลลิง่ทาวเวอร์ 

      ประเด็นสําคญัในการจดัการการเดินเคร่ืองคูลล่ิงทาวเวอร์ ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพนํ้ าของนํ้ า

ระบายความร้อน กรณีท่ีคุณภาพนํ้ามีระดบัความสกปรกสูงมากเน่ืองจากนํ้าร้อนงวดขน้ ฯลฯ จะเป็นอุปสรรคต่อ

การถ่ายเทความร้อนของท่อของเคร่ืองควบแน่นของเคร่ืองทาํความเยน็เทอร์โบ เคร่ืองทาํความเยน็แบบดูดกลืน 

เคร่ืองทาํนํ้ าร้อนนํ้ าเยน็ ฯลฯ ทาํให้มีความส้ินเปลืองพลงังานสูงข้ึน นํ้ าระบายความร้อนของระบบหมุนเวียน

วงจรเปิดในระยะหลงัน้ี เป็นจุดสนใจในเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานมากข้ึน รวมทั้งราคานํ้าดีและนํ้าท้ิงก็เพ่ิมสูงข้ึน

จึงมีการเดินเคร่ืองอย่างประหยดันํ้ า ผลคือทาํใหค้วามเขม้ขน้ของสารเจือปนในนํ้าหมุนเวียนมีค่าสูงข้ึนกว่าแต่

ก่อน ทาํใหคุ้ณภาพนํ้าตํ่าลงเป็นปัญหาต่อการเดินเคร่ืองไดง่้าย นํ้ าดีสาํหรับทาวเวอร์โดยทัว่ไปจะใชน้ํ้ าประปา

หรือนํ้าอุตสาหกรรม ซ่ึงจะมีสารเจือปนต่างๆ รวมอยูด่ว้ย ในคูลล่ิงทาวเวอร์แบบวงจรปิด เม่ือนํ้าระเหยทาํใหน้ํ้ า

ในระบบงวดขน้ข้ึน หากควบคุมและจดัการสารเจือปนผิดพลาด จะทาํใหเ้กิดปัญหาในการเดินเคร่ือง เช่น การผุ

กร่อน ตะกรัน ตะไคร่ เมือก ฯลฯ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเช่น มีแบคทีเรีย Legionella pneumophilia เพ่ิมข้ึน  

 พ้ืนฐานในการควบคุมคุณภาพนํ้ าระบายความร้อน ไดแ้ก่ การรักษาความเขม้ขน้ให้คงท่ีดว้ยการ 

Blow down อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากค่าใชจ่้ายของนํ้าระบายความร้อนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งค่าใชน้ํ้ า

ท้ิงในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากนั้นยงัมีปัญหาเร่ืองคุณภาพนํ้ าจ่ายท่ีแย่ลง และมลพิษทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึน การ

ควบคุมความเขม้ขน้เพียงอยา่งเดียวจะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาใหท้ั้งหมด ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งใชร่้วมกบัสารเคมี

ท่ีสามารถกระจายสารก่อตะกรันในนํ้ าระบายความร้อนและป้องกันการผุกร่อน หรือใช้วิธีจัดการด้วย

สนามแม่เหลก็หรือการ Overflow ของนํ้าเติมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง 
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 2.7.1.2  การจดัการพลงังานของคูลลิง่ทาวเวอร์ 

1. การกาํหนดสถานท่ีติดตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.40  ระยะตดิตั้งคูลลิง่ทาวเวอร์ 

 

 ในการติดตั้งคูลล่ิงทาวเวอร์ จะตอ้งระมดัระวงัไม่ใหอ้ากาศอุณหภูมิและความช้ืนสูงท่ีปล่อยออกจากคู

ลล่ิงทาวเวอร์ ยอ้นกลบัเขา้มาทางช่องอากาศเขา้ของคูลล่ิงทาวเวอร์ อีกกรณีท่ีคูลล่ิงทาวเวอร์มีผนัง จะตอ้งมี

ระยะทางจากผนงัใหเ้พียงพอดงัรูป 2.40 และจะตอ้งไม่ใหผ้นงัมีความสูงมากกวา่ 

คูลล่ิงทาวเวอร์ หากระยะห่างถึงผนงัไม่เพียงพอ และผนงัมีความสูงมากกว่าคูลล่ิงทาวเวอร์แลว้ จะตอ้งจดัให้มี

ท่องอท่ีทางเป่าอากาศออกเพ่ือไม่ให้อากาศท่ีพ่นออกไปยอ้นกลบัเขา้มาอีก ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณนํ้ า

หมุนเวียน อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศภายนอก และอุณหภูมินํ้าขาออกจากทาวเวอร์แสดงไวใ้นรูป 2.41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ท่ีมา : “การทดสอบเจา้พนกังานท่ีปรึกษาวิศวกรรมการจดัการพลงังานในอาคาร ‘ฉบบัเคร่ืองปรับอากาศ’” สมาคมวิศวกรรมการจดัการพลงังานในอาคารแห่งประเทศญ่ีปุ่ น (2535) 
 

รูปที่ 2.41  ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณนํ้าที่หมุนเวยีนของคูลลิง่เทาวเวอร์ 

อุณหภูมกิระเปาะเปียกของอากาศภายนอก 

 

 

 

(ดี) (ไม่ดี) 

W
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 2. การควบคุมพดัลม 

 โดยทัว่ไปการควบคุมพดัลม จะใชก้ารควบคุมแบบวิธี (ON-OFF) โดยตรวจสอบอุณหภูมินํ้าหมุนเวียน

แลว้เปิดหรือปิดพดัลมใหส้อดคลอ้งกนั นอกจากนั้น กรณีท่ีพดัลมมีหลายตวั จะใชวิ้ธีปรับจาํนวนเคร่ืองพดัลมท่ี

เปิดใช ้นอกจากนั้นบางคร้ังยงัทาํการควบคุมความเร็วรอบเป็นขั้นๆ ดว้ยการเปล่ียนจาํนวนขั้วหรือดว้ย

อินเวอร์เตอร์ ฯลฯ อีกดว้ย 

 3. การรักษาสมรรถนะการระบายความร้อน 

 ทาํการลา้ง Filter ดว้ยนํ้าความดนัสูงหรือลา้งดว้ยสารเคมีเพ่ือไม่ใหมี้ส่ิงสกปรกมาเกาะ  Filter ซ่ึงจะทาํ

ใหค้วามตา้นทานลมเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีเพ่ือป้องกนัรูพ่นนํ้า หวัพ่น ไสก้รองท่อ ฯลฯ ไม่ใหอุ้ดตนั ใหท้าํการลา้งรู

พ่นนํ้า หวัพ่น ไสก้รองท่อ ฯลฯ เป็นระยะ 

 4. การประหยดันํ้า 

 (ก) ลดการ Blow down : เพ่ือไม่ให้สารเจือปนในนํ้าหมุนเวียนมีความเขม้ขน้เพ่ิมข้ึนถึงจุดหน่ึง ให้

ระบายนํ้ าออกปริมาณหน่ึง โดยทัว่ไปจะวดัอตัราการนาํไฟฟ้าของนํ้ าหมุนเวียนแลว้ระบายออกในปริมาณท่ี

เหมาะสม นอกจากนั้นหากใช้ร่วมกบัเคร่ืองเติมนํ้ ายาแลว้จะสามารถเดินเคร่ืองไดด้ว้ยความเขม้ขน้สูง นํ้ าท่ี

ระบายออกไปจะนาํไปใชเ้ป็นนํ้าชาํระลา้งในหอ้งสุขาเพ่ือประหยดันํ้า 

 (ข) การป้องกนั Carry over : ติดตั้ง Eliminator เพ่ือป้องกนัไม่ใหล้ะอองนํ้าในคูลล่ิงทาวเวอร์กระเด็น

ออกมารอบๆ คูลล่ิงทาวเวอร์จากช่องเป่าลมพร้อมๆ กบักระแสอากาศ และทาํการควบคุมความเร็วรอบของพดั

ลมใหเ้หมาะสมเพ่ือลดความเร็วลมไม่ใหล้ะอองนํ้ากระเดน็ 

 5. การควบคุมอุณหภูมินํ้าระบายความร้อน 

 โดยมากอุณหภูมิขาออกของนํ้าระบายความร้อนมกัจะตั้งไวสู้งเกิดความจาํเป็นดว้ยการบายพาส ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อค่า COP จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงั นอกจากนั้น ยงัตอ้งระวงัอุณหภูมิทาํงานของฮีตเตอร์ไม่ใหต้ํ่า

กวา่จุดเยือกแขง็อีกดว้ย 

 6. การอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ 

 การอนุรักษพ์ลงังานในการปรับอากาศจะตอ้งพิจารณาทั้งตวัอาคารและตวัระบบแนวคิดเร่ืองการปรับ

อากาศมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั โครงสร้างอาคารก่อนจะมีเทคโนโลยีการปรับอากาศจะมีลกัษณะเปิด

โล่ง โดยออกแบบและก่อสร้างใหส้ามารถใชอ้ากาศภายนอกไดม้ากท่ีสุดในการปรับอากาศเยน็ อย่างไรก็ตาม 

เน่ืองจากกาํลงัขบัในการผลิตต่อพ้ืนท่ีหน่ึงหน่วยภายในอาคารไดเ้พ่ิมสูงข้ึน ทาํให้ความหนาแน่นของภาระการ

ปรับอากาศเยน็เพ่ิมสูงข้ึน รวมทั้งเง่ือนไขขอ้กาํหนดเร่ืองอุณหภูมิและความช้ืนในการผลิตและคุณภาพยงัมีความ

เขม้งวดมากข้ึนอีกดว้ย เพ่ือรองรับเง่ือนไขเหล่าน้ี จึงมีการปรับอากาศอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับโครงสร้างของ

อาคารและภาระความร้อนท่ีหนาแน่นมากข้ึน การปรับอากาศกลายเป็นระบบท่ีใช้พลงังานเป็นจาํนวนมาก 

ผลลพัธ์ก็คือความส้ินเปลืองพลงังานเพ่ือการปรับอากาศไดมี้สัดส่วนเพ่ิมสูงข้ึนถึง 10-30 [%] ของพลงังานใน

การผลิตทั้งหมดข้ึนอยูก่บัประเภทของกิจการผลิต 

 ตั้งแต่ตน้ทศวรรษ 1980 เป็นตน้มา โลกไดเ้ขา้สู่ยุคของการอนุรักษ์พลงังาน มีการพิจารณาทบทวน

ระบบปรับอากาศของอาคารเดิม ฯลฯ เพ่ืออนุรักษพ์ลงังาน และมีตวัอย่างการปรับปรุงดงักล่าวให้เห็นเพ่ิมข้ึน 

ห้องคลีนรูมในกระบวนการผลิตไม่ได้เป็น “ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ” อีกต่อไป และมีการลดความเข้มงวดของ

ขอ้กาํหนดจาํเพาะท่ีมากเกินจาํเป็นของอุปกรณ์ปรับอากาศ เช่น ลดกาํลงัไฟฟ้าในการจ่ายอากาศและนํ้า เป็นตน้ 
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 2.7.2  มาตรการการอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศ 

 2.7.2.1 เค้าโครง 

 ในการควบคุมอตัโนมติัระบบปรับอากาศเดิม 

 2.7.2.2  การจดัการพลงังานของระบบปรับอากาศ 

 1. การทบทวนเง่ือนไขอุณหภูมิและความช้ืนท่ีกาํหนดไว ้

 เน่ืองจากการกาํหนดอุณหภูมิและความช้ืนโดยมากจะข้ึนอยู่กบัผูใ้ช ้ดงันั้น อุณหภูมิและความช้ืน

มกัจะถูกกาํหนดไวเ้ขม้งวดเกินไป จึงควรพยายามอนุรักษ์พลงังานโดยกาํหนดอุณหภูมิใหม่ในฤดูหนาวให้

เท่ากบั 20 [°C] ในฤดูร้อนให้เท่ากบั 28 [°C] การปรับอุณหภูมิท่ีกาํหนดไวจ้ะมีผลอย่างมากต่อภาระการปรับ

อากาศร้อน-เยน็ เม่ือเปล่ียนอุณหภูมิท่ีตั้งไวไ้ป 1 [°C] จะทาํใหภ้าระเพ่ิมข้ึนประมาณ 10 [%] 

  2. การลดระยะเวลาปรับอากาศร้อนเยน็ 

 ในฤดูใบไมผ้ลิและฤดูใบไมร่้วงใหพ้ยายามหยดุการปรับอากาศร้อนเยน็ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

 3. การลดระยะเวลาปรับอากาศ 

 พยายามอนุรักษ์พลังงานด้วยการหยุดการเดินเคร่ืองเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลาท่ีไม่ค่อย

จาํเป็นตอ้งปรับอากาศหรือหยดุเคร่ืองโดยเร็ว ฯลฯ เพ่ือลดระยะเวลาเดินเคร่ืองเคร่ืองปรับอากาศ 

 4. การหยดุการปรับอากาศในบริเวณท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 

 หยดุการปรับอากาศในบริเวณท่ีไม่ตอ้งใชก้ารปรับอากาศตามความเหมาะสม 

 5. การจาํกดัการปรับอากาศในการทาํงานล่วงเวลา 

 จาํกดัการปรับอากาศในการทาํงานล่วงเวลา เช่น ปรับอากาศต่อไปเพียงช่วงระยะเวลาหน่ึงแลว้หยุด

เคร่ือง เป็นตน้ 

 6. การอนุรักษพ์ลงังานในการนาํอากาศภายนอกเขา้มา 

 การอนุรักษพ์ลงังาน ในการนาํอากาศภายนอกเขา้มา ไดแ้ก่ การลดภาระอากาศภายนอกลงอย่างมี

ประสิทธิภาพ วิธีลดภาระอากาศภายนอกมีดงัต่อไปน้ี 

(ก) หยดุการนาํอากาศภายนอกเขา้มาในขณะท่ี preheat และ precool 

(ข) จาํกดัปริมาณอากาศภายนอกโดยอาศยัขอ้มลูความเขม้ขน้ของ CO2 

(ค) ปรับอากาศเยน็ดว้ยอากาศภายนอก 

(ง) ควบคุมเอนทลัปีของภาระอากาศภายนอก 

ประสิทธิผลของการอนุรักษพ์ลงังานดว้ยวิธี (ก )และ (ข) แสดงไวใ้นรูปท่ี 2.42 และรูปท่ี 2.43 กราฟใน

รูปท่ี 2.42 และรูปท่ี 2.43 จะมีลกัษณะเหมือนกนัจนแยกไม่ออก แต่การตดัอากาศภายนอกในขณะท่ี Preheat และ 

Precool จะเป็นมาตรการจาํกัดในขณะท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองอุปกรณ์แหล่งความร้อน ในขณะท่ีการควบคุมความ

เขม้ขน้ของ CO2 จะเป็นมาตรการท่ีใชเ้ป็นคร้ังคราวระหว่างช่วงเวลาใชง้าน มาตรการทั้งสองจะมีการหกัลา้งกนั

อยูบ่า้ง แต่กมี็ประสิทธิผลในตวัของมนัเอง 

 การปรับอากาศเยน็ ดว้ยอากาศภายนอกในขอ้ (ค) เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิผลในการลดภาระการปรับอากาศ

เยน็ ภายในหอ้งในฤดูหนาวและฤดูระหวา่งฤดูร้อนและฤดูหนาว หากเอนทลัปีของอากาศภายนอกมีค่าตํ่ากว่า วิธี

น้ีจะใชไ้ม่ไดผ้ล ในระบบมาตรการ การพิจารณาใชวิ้ธีปรับอากาศเยน็ ดว้ยอากาศภายนอกให้ทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิผล จะอยูใ่นช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. และเดือน ก.ย.-พ.ย. ในประเทศญ่ีปุ่น รวม 6 เดือน 

2-75 



ตอนท่ี 4  บทท่ี 2  หลกัการ/การอนุรักษพ์ลงังานในระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ                             ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  

 รูปท่ี 2.44 แสดงการเปรียบเทียบในกรณีท่ีภาระการปรับอากาศร้อนเยน็ไม่มีการปรับอากาศเยน็ดว้ย

อากาศภายนอกกบักรณีท่ีมีการปรับอากาศเยน็ดว้ยอากาศภายนอก จะเห็นว่าการปรับอากาศเยน็ดว้ยอากาศ

ภายนอกจะมีประสิทธิผลอย่างชดัเจนในเดือน พ.ค. มิ.ย. และ ต.ค. นอกจากนั้น ระยะหลงัน้ียงัมีการนาํอุปกรณ์

สํานกังานมาใช้กนัมากข้ึน ทาํให้มีความร้อนเกิดข้ึนในอาคารเพ่ิมข้ึน บางกรณีจึงจาํเป็นตอ้งปรับอากาศเย็น

ตลอดทั้งปี ในกรณีเช่นน้ี การปรับอากาศเยน็ดว้ยอากาศภายนอกในฤดูหนาวจะมีประสิทธิผลดี ทั้งน้ี ในการปรับ

อากาศเย็นดว้ยอากาศภายนอกจะตอ้งนาํอากาศ ภายนอกเขา้มาดว้ยปริมาตรอากาศพอสมควร ในอาคารเก่า

บางคร้ังอาจมีเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ไม่เพียงพอท่ีจะรองรับไดจึ้งจาํเป็นตอ้งปรับปรุง 
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รูปที ่2.43 ภาระอากาศภายนอกในกรณีทีค่วบคุมการนําอากาศภายนอกเข้ามาด้วยความเข้มข้น CO2 

 
 
 
 
 

ระบบมาตรฐาน ตดัอากาศภายนอกขณะท่ี preheat 
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เดือน 

ระบบมาตรฐาน ควบคุมความเขม้ขน้ CO2 

เดือน 

รูปที ่2.42 ภาระอากาศภายนอกในกรณีทีห่ยุดการนําอากาศภายนอกเข้ามา
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รูปที ่2.44 การเปรียบเทยีบในกรณีทีภ่าระการปรับอากาศร้อนเยน็ 

 

การปรับปริมาตรอากาศดว้ยวิธีขา้งตน้ จะใชวิ้ธีเดินเคร่ือง-หยุดเคร่ืองพดัลม การปรับวงจรแดมเปอร์ 

การควบคุมจาํนวนเคร่ืองท่ีเดินเคร่ือง การควบคุมความเร็วรอบของพดัลมดว้ยอินเวอร์เตอร์ เป็นตน้ 

 7. การควบคุมการนาํอากาศภายนอกเขา้มาในขณะท่ี preheat และ precool 

 โดยทัว่ไปแอร์แฮนดล่ิงยนิูตจะนาํอากาศภายนอกกบัอากาศหมุนเวียนมาผสมกนัดว้ยอตัราส่วนคงท่ีค่า

หน่ึงแลว้นาํไปจดัการปรับอากาศเพ่ือจ่ายอากาศ แต่ในขณะท่ี preheat และ precool จะหยดุอากาศภายนอกไว้

แลว้ปรับอากาศดว้ยอากาศหมุนเวียนอยา่งเดียว ซ่ึงจะมีประสิทธิผลในการอนุรักษพ์ลงังาน 

 8. การป้องกนัความสูญเสียจากการผสมกนั 

 เน่ืองจาก Interior zone จะมีความร้อนท่ีเกิดข้ึนภายในสูงกว่า Perimeter zone ดงันั้น ในฤดูหนาวแมว้่า

จะตอ้งปรับอากาศร้อนใหแ้ก่ Perimeter zone แต่บางคร้ังก็ยงัตอ้งปรับอากาศเยน็ใหแ้ก่ Interior zone เม่ือทาํการ

ปรับอากาศร้อน-เยน็ในสภาพเช่นน้ี หากลมเยน็ใน Interior zone กบัลมร้อนใน Perimeter zone ผสมกนัจะเกิด

ความสูญเสียข้ึน เพ่ือป้องกนัปัญหาน้ีจะตอ้งมีการจดัการโดยหลีกเล่ียงการปรับอากาศร้อนและเยน็พร้อมกนั 

หรือลดอุณหภูมิท่ีตั้งไวข้อง Perimeter เพ่ือลดความสูญเสียจากการผสมกนั 

 9. การป้องกนัการลดัวงจร 

 อนุรักษพ์ลงังานดว้ยการปรับทิศทางช่องเป่าลมเพ่ือป้องกนัไม่ใหล้ดัวงจรกลบัเขา้ไปในช่องดูดลม 
 

 10. การควบคุม Zero energy band 

 การควบคุมโดยส่วนใหญ่มกัจะมีเป้าหมายเป็นค่าท่ีกาํหนดไวค่้าหน่ึง แต่ถา้ควบคุมอุณหภูมิภายในหอ้ง

ดว้ยค่าท่ีกาํหนดไวเ้พียงหน่ึงค่า หากมีการรบกวนหรือ Overshoot ของการควบคุมแมเ้พียงเล็กน้อย ผลลพัธ์

มกัจะทาํให้ตอ้งใชน้ํ้ าร้อน-นํ้ าเยน็มากกว่าท่ีจาํเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาอุณหภูมิท่ีกาํหนดไวใ้นฤดู

ระหวา่งฤดูร้อนกบัฤดูหนาวจะเกิดความส้ินเปลืองพลงังานเป็นจาํนวนมาก ในขณะท่ีความสบายตวัของมนุษยจ์ะ

มีช่วงท่ียอมรับไดอ้ยู่ช่วงหน่ึงซ่ึงสามารถผ่อนปรนเง่ือนไขสภาพแวดลอ้มลงมาได ้ดงันั้นเม่ือเปล่ียนไปทาํการ

ควบคุมแบบผอ่นปรนเง่ือนไขจะสามารถคาดหวงัประสิทธิผลในการอนุรักษพ์ลงังานได ้หลกัการควบคุมแบบท่ี

มีค่าท่ีกาํหนดไวใ้นการควบคุมหน่ึงค่า กบัการควบคุมแบบท่ีมีค่าท่ีกาํหนดไวเ้ป็นช่วงแสดงไวใ้นรูปท่ี 2.45 โดย

ในช่วง Zero energy band จะไม่มีการใชท้ั้งนํ้าร้อนและนํ้าเยน็ 
 

เดือน 

ภาระปรับอากาศเยน็ 

ภายในอาคาร 

ภาระปรับอากาศร้อน 
ภายในอาคาร 

ภาระปรับอากาศเยน็ 
อากาศภายนอก 

ภาระปรับอากาศร้อน 
อากาศภายนอก 

เปรียบเทียบประสิทธิผลการปรับอากาศเยน็ดว้ยอากาศภายนอก 
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รูปที่ 2.45 การควบคุมแบบดั้งเดมิกบัการควบคุม Zero energy band 
 

 

 11. การควบคุมปริมาณอากาศภายนอกท่ีนาํเขา้มาใหเ้หมาะสมท่ีสุดโดยความเขม้ขน้CO2 

 การนําอากาศภายนอกเข้ามาในขณะท่ีปรับอากาศร้อนและปรับอากาศเย็นจะทาํให้เกิดภาระสูง 

นอกจากนั้น จาํนวนคนท่ีอยู่ในสาํนกังานยงัมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ดงันั้น หากนาํอากาศภายนอกเขา้มาให้

สอดคลอ้งกบัจาํนวนคนท่ีอยู่ในสํานกังานท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงช่วยลดพลงังานท่ีตอ้งใชใ้นการจดัการอากาศ

ภายนอกได ้และสามารถอนุรักษพ์ลงังานของแหล่งความร้อนได ้

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่2.46  ตวัอย่างการควบคุม CO2 ด้วยเซ็นเซอร์ CO2 เคร่ืองปรับ และแดมเปอร์มอเตอร์ 

ส่วนท่ีเกิดความส้ินเปลืองพลงังาน 
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ค่าท่ีตั้งไวใ้นการ
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ค่าท่ีตั้งไว ้

ส่วนท่ีเกิดความส้ินเปลืองพลงังาน 

ท่ีมา : “คู่มือการเดินเคร่ือง-จดัการระบบอุปกรณ์อาคาร” บ.โอห์ม 

(b) การควบคุมแบบดั้งเดิม 

(a) การควบคุม zero energy band 

ปรับอากาศเยน็ 

ค่าท่ีตั้งไวใ้นการ

 
ปรับอากาศร้อน 

ค่าท่ีตั้งไวใ้นการ

 
ปรับอากาศร้อนเยน็ 
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ความเขม้ขน้ของ CO2 ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายควบคุมอาคาร คือ 1,000 [ppm] การปรับระดบัการเปิด

แดมเปอร์อากาศภายนอกตามช่วงเวลาโดยใชค่้า CO2 ท่ีทาํการตรวจวดัเป็นระยะเป็นเกณฑช่์วย จะทาํใหส้ามารถ

อนุรักษ์พลงังานได ้แดมเปอร์อากาศภายนอกควรใช้แบบแดมเปอร์มอเตอร์ ซ่ึงสามารถควบคุมไดจ้ากห้อง 

monitor room นอกจากนั้นยงัสามารถจดัทาํกาํหนดเวลาปรับระดบัการเปิดแดมเปอร์ดว้ยระบบเฝ้าติดตามแบบ

รวมศูนยไ์ดอี้กดว้ย ระบบท่ีควบคุมแดมเปอร์ดว้ยเซ็นเซอร์ CO2 และเคร่ืองปรับแสดงไวใ้นรูปท่ี 2.46 หาก

ตาํแหน่งของเซ็นเซอร์ CO2 ไม่เหมาะสม หรือจาํนวนตาํแหน่งท่ีตรวจสอบนอ้ยเกินไป อาจทาํให้ไม่สามารถ

ตรวจสอบความเขม้ขน้สูงเฉพาะท่ีได ้ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มแยล่ง จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงั การอนุรักษพ์ลงังาน

จะตอ้งรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีใหค้วามสบายและดีต่อสุขภาพไวใ้หไ้ด ้

 12. การควบคุมอุณหภูมิเป่าอากาศของระบบ VAV ใหเ้หมาะสมท่ีสุด 

 อุณหภูมิของอากาศท่ีจ่ายออกสามารถปรับจนยนิูต VAV ท่ีตอ้งการภาระสูงสุดสามารถรองรับภาระใน

หอ้งดว้ยปริมาตรอากาศสูงสุดได ้การปรับอุณหภูมิของอากาศท่ีจ่ายออกเช่นน้ี จะทาํใหส้ามารถปรับอุณหภูมินํ้ า

ท่ีจ่ายใหจ้ากอุปกรณ์แหล่งความร้อนไดด้ว้ยจึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินเคร่ืองอุปกรณ์แหล่งความร้อนได ้

 กรณีของการควบคุมดว้ยมือ ให้ตั้งค่าท่ีกาํหนดไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัฤดูกาล  ใหต้รวจสอบสภาพระดบั

การเปิดยูนิต VAV และสภาพอุณหภูมิภายในห้อง แลว้พิจารณาตั้งค่าท่ีกาํหนดไว ้กรณีท่ีควบคุมดว้ยระบบ

อัตโนมัติจะแสดงไว้ในรูปท่ี 2.47 การควบคุมน้ีจะควบคุมด้วยการส่ือสารระหว่าง เค ร่ืองควบคุม

เคร่ืองปรับอากาศกบัเคร่ืองควบคุมยูนิต VAV โดยเคร่ืองควบคุม VAV จะทาํการควบคุมอุณหภูมิภายในหอ้ง

และส่งขอ้มลูปริมาตรอากาศไปยงัเคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองควบคุม VAV ภายในระบบจะกาํหนด

อุณหภูมิอากาศท่ีจ่ายและปริมาตรอากาศท่ีจ่าย 

 
รูปที่ 2.47  ตวัอย่างการควบคุม VAV ตามการควบคุมอุณหภูมอิากาศที่ 
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รูปที่ 2.48  ผลในการอนุรักษ์พลงังานของการควบคุมความดันส่งนํา้ให้เหมาะสมที่สุด 

  

 วิธีน้ีจะทาํการปรับอุณหภูมิของอากาศท่ีจ่ายโดยควบคุมใหผ้ลต่างอุณหภูมิระหวา่งอุณหภูมิอากาศท่ีจ่าย

ใหก้บัอากาศภายในหอ้งมีค่านอ้ย แต่หากจ่ายอากาศดว้ยอากาศท่ีมีผลต่างอุณหภูมิสูง จะลดปริมาณอากาศท่ีจ่าย

ให้ได้ จึงลดกาํลงัขับในการส่งลมได้ โดยอุดมคติแลว้ ปริมาณอากาศท่ีจ่ายแบบ VAV จะต้องกาํหนดจาก

คุณสมบติัของอากาศ แลว้ใชค่้าน้ีเป็นค่าปริมาตรอากาศตํ่าสุด เพ่ือพิจารณาการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งบูรณาการ  

 การปรับความดนัในการส่งนํ้าใหเ้หมาะสมท่ีสุดนํ้าร้อนนํ้าเยน็ท่ีผลิตจากอุปกรณ์แหล่งความร้อน จะใช้

ป๊ัมทุติยภูมิส่งนํ้ าไปยงัเคร่ืองปรับอากาศ แฟนคอยล ์ฯลฯ โดยจะมีการควบคุมความดนัส่งนํ้ าของป๊ัมทุติยภูมิ

เพ่ือใหส้ามารถจ่ายนํ้าร้อนนํ้าเยน็ใหก้บัอุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้พียงพอขณะท่ีมีภาระสูงสุด ส่วนขณะท่ีมีภาระไม่เต็ม

พิกดั จะลดความดนัในการส่งนํ้ าดว้ยการควบคุมความเร็วรอบของป๊ัมเพ่ือลดกาํลงัขบัป๊ัมทุติยภูมิ ผลท่ีไดจ้าก

การนั้น ทาํใหว้าลว์ควบคุมจะถกูปรับใหเ้ปิดเพ่ิมข้ึนเพ่ือรักษาอตัราไหลใหไ้ดเ้ท่าท่ีตอ้งการ ดงันั้น จึงสามารถลด

ความดนัส่งนํ้าจนวาลว์ระบบท่ีตอ้งการอตัราไหลสูงสุดภายในระบบเปิดเต็มท่ีได ้การอนุรักษพ์ลงังานในแง่ของ

การบาํรุงรักษาจะทาํไดด้ว้ยการปรับความดนัการส่งนํ้ าให้สอดคลอ้งกบัฤดูกาล ในกรณีน้ี จะตอ้งตรวจสอบว่า

เคร่ืองปรับอากาศท่ีปลายท่อไดรั้บความดนัเพียงพอดว้ย 

 กรณีท่ีทาํการควบคุมอตัโนมติั จะมีโครงสร้างของระบบดงัท่ีแสดงไวใ้นรูปท่ี 2.49 โดยเคร่ืองควบคุม 

DDC ของแต่ละระบบจะส่งสญัญาณสภาพภาระของเคร่ืองปรับอากาศแต่ละตวัไปยงัอุปกรณ์เฝ้าติดตามรวมศูนย ์

ไดแ้ก่ ระดบัการเปิดวาลว์ อุณหภูมิอากาศท่ีจ่าย อุณหภูมิภายในหอ้ง ฯลฯ อุปกรณ์รวมศูนยจ์ะกาํหนด 
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รูปที่ 2.49  โครงสร้างการควบคุมระบบแบบอตัโนมตั ิ

 

จากขอ้มูลภาระของแต่ละระบบเหล่าน้ี แลว้ส่งค่าท่ีกาํหนดไปให้เคร่ืองควบคุมลูปควบคุมความดนั 

กรณีท่ีควบคุมดว้ยมือ จะตอ้งพิจารณาวิธีตรวจวดัผลลพัธ์เทียบกบัค่าท่ีกาํหนดไวก่้อนท่ีอุณหภูมิภายในห้องจะ

ผิดปกติ นอกจากนั้น กรณีท่ีวางแผนจะปรับความดนัส่งนํ้ ากบัอุณหภูมิส่งนํ้ า จะตอ้งพิจารณาการปรับค่าท่ี

กาํหนดทั้งสองใหส้อดคลอ้งกนัจากแง่ของการอนุรักษพ์ลงังานรวม 

 13. การเร่ิมเดินเคร่ือง-หยดุเคร่ืองใหเ้หมาะสมท่ีสุด 

 เดินเคร่ืองระบบปรับอากาศไวก่้อนให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขสภาพแวดลอ้มท่ีกาํหนดไว ้ณ เวลาท่ี

กาํหนด โดยทัว่ไปจะใชวิ้ธีเร่ิมเดินเคร่ืองตามกาํหนดเวลา เวลาเร่ิมเดินเคร่ืองระบบปรับอากาศน้ีสามารถปรับให้

สอดคลอ้งกบัสภาพภาระของวนันั้นได ้ดงันั้น หากลดเวลา Preheat หรือ Precool จะสามารถอนุรักษพ์ลงังาน

ของกาํลงัขบัลาํเลียง (พดัลมปรับอากาศ ป๊ัม) และอุปกรณ์แหล่งความร้อนได ้

 กรณีท่ีควบคุมดว้ยมือ จะปรับระยะเวลา Preheat หรือ Precool โดยปรับเวลาเร่ิมเดินเคร่ืองใหส้อดคลอ้ง

กับฤดูกาล กรณีท่ีควบคุมอตัโนมติัจะกําหนดเวลาเร่ิมเดินเคร่ืองจากอุณหภูมิภายในห้องก่อนเดินเคร่ือง

เคร่ืองปรับอากาศแต่ละระบบกบัเส้นกราฟการเปล่ียนแปลง อุณหภูมิหลงัเร่ิมเดินเคร่ืองของแต่ละระบบ และ

ปรับกาํหนดเวลาการเร่ิมเดินเคร่ืองตามนั้น นอกจากนั้น เส้นกราฟการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิหลงัเร่ิมเดินเคร่ือง 

ควรมีการตรวจวดัและคาํนวณทุกวนั และนาํขอ้มูลก่อนหนา้นั้นเขา้มาร่วมคาํนวณดว้ย เพ่ือทาํใหเ้ป็นระบบท่ีมี

ความสามารถเรียนรู้ได ้

เน่ืองจากระบบปรับอากาศแต่ละระบบจะเร่ิมเดินเคร่ืองตามเวลาท่ีกาํหนดไวเ้ฉพาะตวั ดงันั้น แหล่ง

ความร้อนจะตอ้งเดินเคร่ืองใหส้อดคลอ้งกบัเคร่ืองปรับอากาศท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเป็นเคร่ืองแรก ในกรณีน้ีจะตอ้ง

จัดทํากําหนดเวลาไม่ให้ภาระเคร่ืองทําความเย็นน้อยเกินไปจนเม่ือเร่ิมเดินเคร่ืองแล้วต้องรีบปิดทันที 

นอกจากนั้น กรณีท่ีทาํการควบคุมจาํนวนเคร่ืองของอุปกรณ์แหล่งความร้อนดว้ยการควบคุมอตัโนมติั ในการเร่ิม

เดินเคร่ืองอุปกรณ์แหล่งความร้อนแต่ละคร้ัง บางคร้ังจะใหเ้ดินเคร่ืองดว้ยภาระสมมติจนกว่าจะวดัภาระความ
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ร้อนจริงเสร็จ นอกจากนั้น ในการเดินเคร่ืองปรับอากาศ จะมีการอนุรักษพ์ลงังานโดยหยุดการนาํอากาศภายนอก

เขา้มาในขณะท่ี Preheat หรือ Precool ในบางภูมิภาคจะทาํการหมุนเวียนอากาศดว้ยอากาศภายนอกท่ีเยน็ในช่วง

ฤดูร้อนหรือกลางคืน โดยการเดินเคร่ือง Night purge เพ่ือกาํจดัภาระความร้อนภายในอาคาร ซ่ึงเป็นวิธีอนุรักษ์

พลงังานท่ีมีประสิทธิผลดี โดยมากการประมาณการภาระท่ีไม่เหมาะสมจะทาํใหเ้วลาเร่ิมเดินเคร่ืองเร็วเกินไป ทาํ

ให้ส้ินเปลืองกาํลงัขบัพดัลมโดยสูญเปล่า หรือในทางกลบักบัอาจทาํใหอุ้ณหภูมิในหอ้งมีค่าไม่ถึงค่าท่ีกาํหนด

เม่ือไดเ้วลาท่ีตอ้งการ นอกจากน้ี ในระบบเก็บความร้อนอาจมีการเดินเคร่ืองอย่างไม่เหมาะสม เช่น ความร้อนท่ี

เกบ็ไวไ้ม่เพียงพอทาํใหต้อ้งเดินเคร่ืองแหล่งความร้อนเพ่ิมเติมในช่วงท่ีใชก้าํลงัไฟฟ้าสูงสุด เป็นตน้ วิธีประมาณ

การภาระในปัจจุบนัมีความเท่ียงตรงสูงข้ึนมากจึงควรมีการพิจารณาทบทวน 

2.8  ป้ัมความร้อน (Heat Pump) 

  ป้ัมความร้อน (Heat Pump) เป็นชุดอุปกรณ์ท่ีไดรั้บพลงังานในรูปของงานหรือความร้อน และทาํหนา้ท่ีดึง

ความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิตํ่า ไปจ่ายยงัแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูง ซ่ึงสามารถแสดงหลกัการ

ทาํงานดงัรูปท่ี 2.50 

W = งาน

QL = ความร้อนที่อุณหภูมิต่ํา

QH = ความร้อนที่อุณหภูมิสูง

TL = แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ํา

TH = แหล่งความร้อนอุณหภูมิสูง

Heat Pump

 

รูปที่ 2.50  โมเดลการทํางานของป้ัมความร้อน 

ส่วนประกอบของป้ัมความร้อน  

ป๊ัมความร้อน(Heat pump) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีลกัษณะการทาํงานคลา้ยกบัระบบทาํความเยน็ (Refrigerator) 

เพียงแต่ความร้อนท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์คือ ความร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูง QH ส่วนในระบบทาํความเยน็ตอ้งการดึง

ความร้อนอุณหภูมิตํ่า QL ออกจากบริเวณท่ีตอ้งการทาํความเยน็ โดยอุปกรณ์หลกัของป๊มความร้อนมีดว้ยกนั  

4 ช้ิน คือเคร่ืองอดัไอ (Compressor) เคร่ืองควบแน่น (Condenser) วาวลล์ดความดนั (Expansion Valve) และ

เคร่ืองระเหย (Evaporator)  
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หลกัการทํางาน  

หลกัการทาํงานของป๊ัมความร้อนจะใช้การแลกเปล่ียนความร้อนของสารทาํความเย็นกบัตัวกลาง  

(ในท่ีน้ีคือ นํ้ า, อากาศ) คลา้ยกบัเคร่ืองทาํความเยน็คือ เม่ือสารทาํงาน (สารทาํความเยน็) ดูดรับความร้อนจาก

อากาศจะระเหยกลายเป็นไอภายในเคร่ืองระเหย (Evaporator) จากนั้นสารทาํงานจะไหลไปยงัเคร่ืองอดัสาร

ทาํงาน (Compressor) และจะถกูอดัใหมี้อุณหภูมิและความดนัสูง จากนั้นสารทาํงานจะไหลไปยงัเคร่ืองควบแน่น 

(Condenser) เพ่ือถ่ายเทคามร้อนใหก้บันํ้ า (เพ่ือทาํนํ้าร้อน) เม่ือสารทาํงานสูญเสียความร้อน สารทาํงานจะกลัน่

ตวัเป็นของเหลวและไหลไปยงัวาวลล์ดความดนั (Expansion Valve)   วาวลล์ดความดนัจะลดความดนัและ

อุณหภูมิของสารทาํงานท่ีผ่านวาวลล์ดความดนัจะมีลกัษณะเป็นของผสมไหลไปรับความร้อนท่ีเคร่ืองระเหย

ต่อไป การทาํงานของป๊ัมความร้อนจะทาํงานเป็นวฏัจกัรแบบน้ีไปเร่ือยๆจนไดน้ํ้ าร้อนตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงการ

ทาํงานของป้ัมความร้อนแสดงดงัรูปท่ี 2.51 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.51  การทํางานของระบบป้ัมความร้อน 

 

  สมรรถนะในการทํางานของป้ัมความร้อน 

8สมรรถนะในการทํางานของป้ัมความร้อน จะกําหนดให้อยู ่ในรูป ส ัมประสิทธ์ิสมรรถนะ 

(COEFFICIENT OF PERFORMANCE, COP) โดย 

 

 

8เม่ือ  W  คือ งานจากภายนอก 

QH  คือ ความร้อนท่ีอุณหภูมิสูง 

 

8สมรรถนะในการทาํงานทางอุดมคติของป้ัมความร้อนท่ีทาํงานตามวฎัจกัรคาร์โนต ์(8Carnot)   แสดงดัง

สมการ 
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อยา่งไรกต็าม สารทาํงานท่ีใชใ้นวงจรการทาํงานของป้ัมความร้อนจะเป็นพวกสารท่ีระเหยหรือเดือดท่ี

อุณหภูมิตํ่า (เช่น สารทาํความเยน็ เช่น R-134a) ซ่ึงอุณหภูมิวิกฤติส่วนใหญ่ไม่เกิน 150 °C  ดงันั้นอุณหภูมิ

คอนเดนเซอร์โดยทัว่ไปจะตํ่ากวา่อุณหภูมิวิกฤติ นอกจากน้ีอุณหภูมิแตกต่างระหว่างเคร่ืองควบแน่น และเคร่ือง

ระเหยไม่ควรแตกต่างกนัมากนกั โดยทัว่ไปมกัไม่เกิน 50 °C เน่ืองจาก COP จะลดลง 10 % ทุก ๆ 5 °Cของ

ความแตกต่างของอุณหภูมิดงักล่าว  ค่า COP ของป้ัมความร้อนท่ีดาํเนินการตามวฎัจกัรจริงเม่ือเทียบกบัวฏัจกัร

คาร์โนต ์อาจกาํหนดคร่าว ๆ ไดเ้ป็น   
 

 
 

  โดย ηc 8คือ 8มีค่าดงัแสดงในตารางท่ี 2.14 ข้ึนกบัประเภทของคอมเพรสเซอร์ 

 

ตารางที่ 2.14 ค่าของ ηc  ตามลกัษณะของคอมเพรสเซอร์ 

คอมเพรสเซอร์ ขนาด (kW) ηc 

แบบสูบอดั (Reciprocating) 1-5 0.42-0.56 

แบบสูบอดั < 500 0.45-0.58 

แบบโรตารี 1-5 0.42-0.58 

แบบสกรูพร้อมอิโคโนไมเซอร์ (Screw with Economizer) 100-200 0.5-0.6 

แบบเทอร์โบ (Turbo) > 700 0.63-0.63 

 

  การประหยดัพลงังานงานโดยใช้ป้ัมความร้อน 

ป้ัมความร้อนเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยประหยดัพลงังานหลกัได ้เม่ือเทียบกบัอุปกรณ์ในการให้ความร้อน

รูปแบบอ่ืน ๆ ดชันีท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบสามารถใชค่้าอตัราส่วนการใชพ้ลงังานปฐมภูมิ (Primary Energy 

Ratio, PER) โดยกาํหนดค่าดงัสมการ 

 
 

โดยท่ี η th  คือ 8ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากเคร่ืองยนตค์วามร้อนโดยใชพ้ลงังานปฐมภูมิ ( ≈ 30 %) 
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ตวัอย่างที่ 2.1 ป้ัมความร้อนท่ีมีการทาํงานโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยป้ัมความร้อนมีค่า COP = 4 ถกูนาํมาผลิตนํ้า

ร้อน อตัราความร้อนท่ีใชใ้นการผลิตนํ้าร้อน 1000 Watt อยากทราบวา่จะตอ้งใชพ้ลงังานปฐมภูมิเท่าไร เทียบกบั

เม่ือใชห้มอ้นํ้า (Boiler) ท่ีมีประสิทธิภาพ 85 % 

วิธีทาํ  ในกรณีป้ัมความร้อน กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้นการขบัป้ัมความร้อนมีค่า 

 

 
 

อตัราพลงังานปฐมภูมิท่ีตอ้งการสามารถหาไดจ้าก 

 

 
 

ในกรณีใชห้มอ้ไอนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 85 % 

 

 
 

จะเห็นไดว้า่ ป้ัมความร้อนสามารถประหยดัพลงังานปฐมภูมิไดถึ้ง 343 Watt ประมาณ 30% ของพลงังานหลกัท่ี

ใชโ้ดยหมอ้นํ้า (สมมติ นํ้าร้อนท่ีผลิตไดอ้ยูใ่นช่วงอุณหภูมิเดียวกนัทั้งสองอุปกรณ์) 

 

ข้อดขีอง Heat pump   

   1. เป็นทางเลือกในการผลิตนํ้าร้อนแบบประหยดัพลงังาน แทน Electric Heater หรือ แบบ Boiler  

    2. ส้ินเปลืองไฟฟ้านอ้ยกวา่การทาํนํ้าร้อนดว้ยฮีตเตอร์ไฟฟ้า 3-4 เท่า 

   3. ค่าใชจ่้ายในการทาํนํ้าร้อนนอ้ยกวา่วิธีการทาํนํ้าร้อนแบบอ่ืน 

  4. เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจาก สารทาํงานท่ีใช้ในระบบป้ัมความร้อนส่วนใหญ่เป็นใช้สารทาํ   

ความเยน็ R-134a ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกนอกจากน้ียงัไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มและไม่ติดไฟ 

   5. ปลอดภยัจากไฟฟ้าร่ัวและช็อตในขณะใชน้ํ้าร้อน  

  6. ไดล้มเยน็เป็นผลพลอยไดโ้ดยลมเยน็ท่ีไดส้ามารถนาํไปต่อเขา้กบัท่อลมเพ่ือนาํไปใช้หรือผสมกบั

อากาศภายนอกก่อนเขา้สูห้อ้งปรับอากาศ 
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ตวัอย่างที่ 2.2 การปรับปรุงระบบทาํความเยน็โดยใชร้ะบบควบคุมอุณหภูมิแบบอิเลก็ทรอนิกส์   

 จากการสํารวจภายในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงพบว่าห้องประกอบช้ินส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์ในโรงงานควรทาํการติดตั้งระบบควบคุมใหม่เพ่ือใหไ้ดค้วามเยน็ตามตอ้งการ โดยเลือกใชร้ะบบ

ควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงตอ้งมีการลงทุนเพ่ิม 1,600 บาท เพ่ือปรับปรุงระบบทาํความเยน็ของ Chillers ขนาด 90 

Ton และปรับใหอุ้ณหภูมิอยูท่ี่ประมาณ 26 °C ทาํใหป้ระหยดัได ้ดงัน้ี (จากผลการตรวจวดัในเวลา 1 วนั คิดอตัรา

ค่าไฟฟ้า3 6แบบปกติ โดยค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า 3 6196.26 3 6บาท /กิโลวตัต์3 6 และ3 6ค่าพลงังานไฟฟ้า 3 61.7034 บาท/

หน่วย36) 

วธีิคํานวณ 

ก่อนติดตั้งระบบควบคุม ทาํการวดักาํลงัไฟฟ้าได ้  77.464  kW   ใชพ้ลงังานไฟฟ้า  1,860   kWh 

หลงัติดตั้งระบบควบคุม ทาํการวดักาํลงัไฟฟ้าได ้  54.198   kW   ใชพ้ลงังานไฟฟ้า  1,306   kWh 

ลดค่าความตอ้งการได ้       = 77.464 - 54.198  

  = 23.266  kW 

ผลการประหยดัได ้            = 23.266 (kW) × 196.26 (บาท/kW) × 12 (เดือน/ปี)     

  = 54,794.23    บาทต่อปี 

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า    = 1,860 - 1,306    

   = 554 kWh 

ผลการประหยดัได ้  =  554 (kWh) × 1.7034 (บาท/kWh) × 30 (วนั/เดือน) ×   

    12 (เดือน/ปี) 

  = 339,726.01   บาทต่อปี 

รวมผลการประหยดั         = 54,794.23 + 339,726.01         

  = 394,520.33   บาทต่อปี   

คืนทุน            = 1600/394,520.33 

  = 0.004   ปี หรือ 1.44 วนั 

 

ตวัอย่างที่ 2.3 การทาํความสะอาดระบบทาํความเยน็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ 

โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึงไดว้างแผนการทาํความสะอาดระบบทาํความเยน็ของ Chillers ขนาด 

100 Ton โดยใชเ้งินลงทุนว่าจา้ง 30,000 บาท ทาํใหป้ระหยดัไดด้งัน้ี (ผลการตรวจวดัในเวลา 7 วนั คิดอตัราค่า

ไฟฟ้า3 6แบบปกติ โดยค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า 3 6196.26 3 6บาท /กิโลวตัต3์ 6 และ3 6ค่าพลงังานไฟฟ้า 3 61.7034 บาท/

หน่วย36) 
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วธีิคํานวณ 

ก่อนทาํความสะอาดวดักาํลงัไฟฟ้าได ้ 113.900   kW     ใชพ้ลงังานไฟฟ้า  2,420  kWh 

หลงัทาํความสะอาดวดักาํลงัไฟฟ้าได ้   97.300    kW    ใชพ้ลงังานไฟฟ้า  2,229  kWh 

ลดค่าความตอ้งการได ้    = 113.900 - 97.300  

   = 16. 6  kW 

ผลการประหยดัได ้    = 16.6 (kW) × 196.26 (บาท/กิโลวตัต)์ 36×12 (เดือน/ปี) 

   = 39,095  บาทต่อปี 

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า    = 2,420 - 2,229    

   = 191  kWh 

 ผลการประหยดัได ้    = 191 (kWh) × 1.7034 (บาท/kWh) × 4 (วนั/เดือน)  

      ×12 (เดือน/ปี) 

   = 15,616.77    บาทต่อปี 

รวมผลการประหยดั    = 15,616.77 + 39,095  

   = 54,711.77    บาทต่อปี 

คืนทุน   = 30,000/54,711.77             

   = 0.54      ปี 
 

ตวัอย่างที่ 2.4   การเดินเคร่ืองปรับอากาศหลายตวั  

โรงงานแห่งหน่ึงติดตั้งเคร่ืองทาํนํ้ าเย็นขนาด 500 ตัน จาํนวน 5 ชุด ภาระการปรับอากาศของ

อาคาร 1,200 ตัน จึงเดินเคร่ืองทาํนํ้ าเย็นท่ี 80 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 3 ชุด โดยเคร่ืองทํานํ้ าเย็นท่ีโหลด 80 

เปอร์เซ็นต ์มีการใชพ้ลงังานจากการตรวจวดัดงัน้ี 

 เคร่ืองท่ี 1 = 0.7     kW/TON 

 เคร่ืองท่ี 2 = 0.68   kW/TON 

 เคร่ืองท่ี 3 = 0.95   kW/TON 

 เคร่ืองท่ี 4 = 0.98   kW/TON 

 เคร่ืองท่ี 5 = 0.72   kW/TON 

 จงหาวิธีการดาํเนินเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือใหเ้กิดการประหยดั 
 

วธีิการคํานวณ                                                

ถา้เดินเคร่ือง 3, 4, 5 จะใชก้าํลงัไฟฟ้า  = (0.95 + 0.98 + 0.72) × (1,200/3) 

 = 1,060  kW 

ถา้เดินเคร่ือง 1, 2, 5 จะใชก้าํลงัไฟฟ้า  = (0.72 + 0.68 + 0.72) × (1,200/3) 

 = 848     kW 

คิดเป็นกาํลงัไฟฟ้าท่ีลดลง = 1,060 – 848 

 = 212     kW 
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ถา้โรงงานทาํงานวนัละ 12 ชัว่โมง  300 วนั/ปี ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 2.5 บาทต่อหน่วย จะทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง = 212 (kW) × 12 (ชัว่โมง/วนั) × 300 (วนั/ปี) 

 = 763,200     kWh 

คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีลดลง = 763,200 (kWh) × 2.5 (บาท/kWh) 

 = 1,908,000  บาท/ปี 

ดงันั้นจะเห็นวา่การลาํดบัการใชเ้คร่ืองใหถ้กูตอ้งจะลดกาํลงัไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้าไดจ้าํนวนมาก 

 

ตวัอย่างที่ 2.5 การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ  

จากการสาํรวจอาคารแห่งหน่ึงพบวา่ มีจาํนวนเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วนจาํนวน 148 เคร่ือง โดยมี

ขนาด 12,000 บีทียู จาํนวน 136 เคร่ือง ขนาด 18,000 บีทีย ูจาํนวน 12 เคร่ือง คิดเป็นความสามารถในการ ทาํ

ความเยน็ 154 ตนั พลงังานไฟฟ้าท่ีใชท้ั้งหมด 901,046 kWh/ปี ปกติเคร่ืองปรับอากาศท่ีไม่มีการบาํรุงรักษาและ

ทาํความสะอาดชุดขดลวดระบายความร้อน เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองท่ีมีการทาํความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอจะมี

ค่าการใชพ้ลงังานต่างกนัดงัน้ี 
 

           

        

 

 

 

 

 

 

(ขอ้มลูจาก Technical data ของ Compressor energy efficiency) 
 

วธีิคํานวณ 

ผลต่างท่ีประหยดัได ้ =  (0.63/8.17) ×100        

 =  7.7% 

ดงันั้น หลงัจากลา้งเคร่ืองปรับอากาศทั้งหมด คาดวา่จะประหยดัพลงังานได ้

 =  901,046 (kWh/ปี) × 0.077    

 =  69,380.5       kWh/ปี 

 คิดเป็นเงิน =  69,380.5 (kWh/ปี) × 2.5 (บาท/kWh) 

 =  173,451.25   บาท/ปี 
 

 

 

 

จุดท่ีตรวจวัด สภาพเคร่ืองปรับอากาศท่ีไม่มี

การบํารุงรักษา 

สภาพเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีการ

บํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 

ผลต่าง 

Evap. Temp. 7.2 oC 7.2 oC - 

Cond. Temp. 54.4 oC 51 oC 3.4 

Ambient Temp. 35 oC 35 oC - 

Power (W)               3,700 3,590 110 

Btu hr  27,900 29,340 1,440 

Btu/hr/Watt                7.52 8.17 0.63 
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ตวัอย่างที่ 2.6 การใชเ้คร่ืองปรับอากาศชนิด High EER  

  พิจารณาจากความสามารถในการทาํความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วนในอาคารรวม 

154 ตนั  จากการทดสอบค่า EER ของเคร่ืองปรับอากาศโดยเฉล่ีย 

ประสิทธิภาพ, EER =  5.24    Btu/hr/watt 

เทียบเท่า =  12,000/(5.24 × 1,000) kW/tonR  

  =  2.29    kW/tonR 

เคร่ืองปรับอากาศชนิด High EER 

ประสิทธิภาพ, EER =  9.6    Btu/hr/watt 

เทียบเท่า   = 12,000/(9.6 × 1,000)  kW/ton 

  = 1.25    kW/ton 

วธีิคํานวณ 

(ค่า kW/ton ดงักล่าวเป็นค่ากาํลงัไฟฟ้าต่อค่าปริมาณความเยน็ตามท่ีเคร่ืองปรับอากาศสามารถ     ทาํได้

จริงเตม็ 12,000 Btu  มิใช่ตามปริมาณความเยน็ท่ีปรากฏตามเนมเพรท 

ฉะนั้น เม่ือพิจารณาติดตั้งใชง้านเคร่ืองปรับอากาศชนิด High EER 

       พลงังานไฟฟ้าลดลง   =  (2.29 - 1.25) × 154 × 0.7 ×10 × 365 

   =  409,209   kWh/ปี 

       คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้    =  409,209 (kWh/ปี)× 2.5 (บาท/kWh) 

   =  1,023,022.5  บาท/ปี 

 

ตวัอย่างที่ 2.7    การปรับปรุงเคร่ืองทาํนํ้าเยน็โดยวิธีการควบคุมอตัราการไหลของนํ้าเยน็ 

โดยการใชร้ะบบการแปรเปล่ียนอตัราการไหลของนํ้าเยน็ (Variable water volume system, VWV) แต่

ตอ้งระวงัค่าพลงังานทั้งหมดต่อตนัไดล้ดลงโดยไม่ไปกระทบต่อพลงังานของป๊ัม ตอ้งทาํงานโดยการใชร้ะบบ

วาลว์ 2 ทางแทนระบบท่ี1 ซ่ึงใชว้าลว์ 3 ทาง 

ขอ้มลูท่ีกาํหนดให ้: 

ขนาดเคร่ืองทาํนาํเยน็ 500 ตนัความเยน็ จาํนวน3 เคร่ือง 

ขนาดเคร่ืองทาํนาํเยน็ 1500     ตนัความเยน็                    

ประสิทธิภาพของมอเตอร์, mη  75 % 

ประสิทธิภาพของป๊ัมนํ้า, pη   70 % 

ความดนัรวม (TDH หรือ H) 35.92     m 

นํ้าหนกัจาํเพาะของนํ้า,γ  9,800     N/m3 

 

ปัจจุบนัระบบควบคุมนํ้าเยน็แบบวาลว์ 3 ทาง อตัราการไหลของนํ้าเยน็รวม 400 liter/sec ถา้ใชร้ะบบ

วาลว์ 2 ทาง อตัราการไหลของนํ้าเยน็สูงสุดประมาณ 370 liter/sec 
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ดงันั้น    อตัราการไหลของนํ้าเยน็ลดลง, Q (400 – 370) =   30    liter/sec 

กาํลงัไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ตอ้งทาํงานลดลง    =    
1,000  0.7  0.75

35.92  0.001  30   9,800

××
×××

  

 = 20.115     kW 

ชัว่โมงการทาํงานของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็      = 14 (ชัว่โมง/วนั) × 5 (วนั/สปัดาห์)  

      ×52 (สปัดาห์/ปี) 

                 = 3,640  ชัว่โมง/ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง  =  20.115 (kW) × 3,640 (ชัว่โมง/ปี) 

  =  73,218.6   kWh/ปี 

คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้  =  73,218.6 (kWh/ปี) × 2.50 (บาท/kWh) 

  = 183,046   บาท/ปี 

 

ตัวอย่างที่ 2.8   อาคารศูนยก์ารคา้มีการใชร้ะบบปรับอากาศแบบใชเ้คร่ืองทาํนํ้ าเยน็ระบายความร้อนดว้ยนํ้ า 

(Water cooled water chiller) ประกอบดว้ยเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ขนาด 300 ตนัความเยน็ 3 ชุด โดยมีขนาดและจาํนวน

ชุดของเคร่ืองสูบนํ้าเยน็ เคร่ืองสูบนํ้าเยน็ และหอผึ่งนํ้าเท่ากนักบัเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ โดยปกติใชง้านเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 

1 ชุด เวลา 9.30-20.00 น. ปรับอากาศภายในพ้ืนท่ี โดยใชเ้คร่ืองส่งลมเยน็กระจายไปในพ้ืนท่ีท่ีปรับอากาศและ

การหมุนเวียนอากาศจากภายนอกอาคาร โดยใชพ้ดัลมดูดอากาศจากภายนอกอาคารเขา้มาแบบปริมาตรคงท่ี  

ขอ้สงัเกต จากสภาพการใชง้านจริงนั้น จาํนวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไม่ไดมี้ปริมาณเฉล่ียสูงสุดตลอดทั้ง

วนั ดงันั้นควรพิจารณาการปรับลดอตัราการหมุนเวียนอากาศ 

วธีิคํานวณ 

จากการใชง้านของอาคารในช่วงเวลา 90.00-16.00 น, วนัจนัทร์ถึงศุกร์ โดยเฉล่ียจาํนวนลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการเป็นคร่ึงหน่ึงของท่ีกาํหนด ดงันั้น สามารถใชร้ะบบปริมาตรอากาศแปรเปล่ียน (Variable Air Volume; 

VAV) เพ่ือปรับลดอตัราการหมุนเวียนอากาศจากพดัลมเติมอากาศบริสุทธ์ิ ลงคร่ึงหน่ึง โดยการติดตั้งใบปรับ

ปริมาณลมปรับอตัราการไหลใหปิ้ดเปิดตามเวลาท่ีกาํหนด 

การตรวจวดั : 

สาํหรับ : เคร่ืองทาํนํ้าเยน็หมายเลข CH-1 

พิกดักาํลงัไฟฟ้า    231 kW 

กาํลงัไฟฟ้าท่ีวดัได ้   171 kW 

กิโลวตัตต่์อตนัทาํความเยน็  (231/300)  = 0.77  kW/TR* 

ความสามารถในการทาํความเยน็ท่ีคาํนวณจากค่าท่ีวดัมาได ้  (171/0.77)  =  222 TR* 

พดัลมเตมิอากาศบริสุทธ์ิ  

  อตัราการส่งลม    24,000 cfm 

สภาวะอากาศท่ีดูดเขา้มาเฉล่ีย  80 oF 60% RH 

สภาวะอากาศในพ้ืนท่ีปรับอากาศเฉล่ีย 76 oF 50% RH 
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ผลตอบแทน 

อตัราการหมุนเวียนอากาศท่ีลดลง 12, 000 cfm 

Enthapy ของอากาศท่ีเขา้  38.6 Btu/lb 

Enthapy ของอากาศในพ้ืนท่ีปรับอากาศ 28.8 Btu/lb 

ภาระการปรับอากาศท่ีลดลง =  4.5 × cfm × (hi – ho) 

 =  4.5 × 12,000 × (38.6 - 28.8)   

 = 529,200  Btu/hr 

  คิดเป็นตนัความเยน็ =  529,200 / 12,000                  

 =  44.1       TR* 

ดงันั้น กาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองทาํความเยน็ท่ีลดลง (0.77 × 44.1)    =    33.96      kW 
 

จาํนวนชัว่โมงการใชง้านลดลง  =  6 (ชัว่โมง/วนั) ×5 (วนั/สปัดาห์) ×52 (สปัดาห์/ปี)     

 =  1,560     ชัว่โมง/ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง =  33.96 (kW) × 1,560 (ชัว่โมง/ปี)                 

 =  52,977.6  kWh/ปี 

คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้ =  52,977.6 (kWh/ปี) × 2.50 (บาท/kWh)   

 =  132,444  บาท/ปี 

การลงทุน 

ค่าติดตั้งชุดระบายอากาศและใบปรับลม = 15,000 บาท 

เคร่ืองตั้งเวลาและอุปกรณ์ควบคุม = 10,000 บาท 

คิดระยะเวลาคืนทุน = 25,000/132,444   

 = 0.19 ปี 

 

สรุป 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึง ระบบทาํความเยน็ หลกัการทาํงานของระบบทาํความเยน็ ชนิดของเคร่ืองทาํความ

เยน็ ระบบปรับอากาศ  หลกัการทาํงานของระบบปรับอากาศ ชนิดของเคร่ืองปรับอากาศ วิธีการตรวจวดัและ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบทาํความเยน็ วิธีการตรวจวดั และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ 

มาตรการการอนุรักษพ์ลงังานในระบบทาํความเยน็และปรับอากาศไดแ้ก่การเลือกใช ้ Chiller ประสิทธิภาพสูง 

การเลือกใช ้Cooling Tower ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัภาระ การตั้งอุณหภูมินํ้ าเยน็ออกให้

เหมาะสมกับภาระ การทําความสะอาดชุดแลกเปล่ียนความร้อนอย่างสมํ่าเสมอ การพิจารณาใช้ระบบ 

Absorption Chiller  

 หนา้ท่ีหลกัของระบบทาํความเยน็คือ การรักษาใหพ้ื้นท่ีท่ีตอ้งการความเยน็มีอุณหภูมิตํ่ากวา่ท่ีกาํหนดไว ้

ซ่ึงโดยทัว่ไปมีอุณหภูมิตํ่ากวา่อุณหภูมิโดยรอบ ซ่ึงปกติแลว้เคร่ืองทาํความเยน็ในเชิงพาณิชยจ์ะนาํไปใชเ้พ่ือการ

ถนอมอาหาร แต่กมี็อีกหลายกรณีท่ีนาํไปใชง้านในประเภทอ่ืน 
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ระบบทาํความเยน็ กล่าวถึงระบบทาํความเยน็อย่างง่าย ระบบทาํความเยน็จริง ซ่ึงมีอุปกรณ์ท่ีสาํคญั คือ  

คอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์  อุปกรณ์ปรับลดความดนั คอมเพรสเซอร์  ไดเออร์ ถงัพกัสารทาํความเยน็ เป็นตน้ 

และมีวฏัจกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 กระบวนการคือ กระบวนการอดัตวัแบบไอเซ็น

ทรอปิก  กระบวนการถ่ายเทความร้อนท้ิงแบบความดนัคงท่ี กระบวนการขยายตวัแบบเอนทลัปีคงท่ี และ

กระบวนการรับความร้อนแบบความดนัคงท่ี  

วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบทาํความเยน็ใหสู้งสุด โดยการ ลดความดนัดา้นคอนเดนเซอร์ เลือก

คอมเพรสเซอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ลดความร้อนสะสมท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ลดภาระความร้อนท่ีไม่จาํเป็น ทาํ

การหุม้ฉนวนกนัความร้อน ลดภาระความร้อนเพ่ิมเติม พิจารณาการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ การใหแ้สง

สวา่ง และการควบคุมบริเวณเป็นตน้  

ระบบปรับอากาศ คือ การปรับ และรักษาสภาพอากาศภายในอาคารโดยมนุษย ์เพ่ือให้มนุษยอ์ยู่ใน

อาคารนั้นไดอ้ยา่งมีความสุข หรือ การปรับอากาศคือ กระบวนการท่ีทาํใหอุ้ณหภูมิ ความช้ืน และการกระจายตวั

ของอากาศเป็นไปตามตอ้งการ และปัจจยัควบคุมท่ีตอ้งมีเพ่ือการปรับอากาศคือ 1 อุณหภูมิ 2 ความช้ืน 3 กระแส

อากาศ 4 ระดบัความสะอาด 5 ความดนัอากาศ  และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งคือ การทาํความร้อน การทาํความเยน็ และ การ

ระบายอากาศ เง่ือนไขการออกแบบอุปกรณ์ปรับอากาศ คือ ปัจจยัอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคาร ปัจจยั

อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศนอกอาคาร  

วิธีปรับอากาศสามารถแบ่งประเภทดว้ยเกณฑต่์างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การแบ่งประเภทดว้ยตวักลางลาํเลียงความร้อน (ก) วิธีใชอ้ากาศทั้งหมด (ข) วิธีใชน้ํ้ า-อากาศ (ค) 

วิธีใชน้ํ้าทั้งหมด (ง) วิธีใชส้ารทาํความเยน็ (วิธี Package)  

2. การแบ่งประเภทดว้ยตาํแหน่งของแหล่งความร้อน  (ก) วิธี Central (ข) วิธี Unitary  (ค) วิธี Satellite  

3.การแบ่งประเภทวา่แหล่งความร้อน-แหล่งความเยน็สามารถจ่ายไดอ้ย่างต่อเน่ืองหรือไม่ (ก) วิธีแหล่ง

ความร้อนเดียว (ข) วิธีหลายแหล่งความร้อน  

4. การแบ่งประเภทดว้ยวิธีควบคุม (ก) วิธีควบคุมแยกเคร่ือง (ข) วิธีควบคุมแยกโซน (ค) วิธีควบคุมรวม 

การจดัการอนุรักษพ์ลงังานของคูลล่ิงทาวเวอร์ โดยการ กาํหนดสถานท่ีตั้ง การควบคุมพดัลม การรักษา

สมรรถนะการระบายความร้อน การจดัการประหยดันํ้า การควบคุมอุณหภูมินํ้าระบายความร้อน  

การจดัการการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ เร่ิมจาก การทบทวนเง่ือนไขอุณหภูมิและความช้ืน

ท่ีกาํหนดไว ้  การลดระยะเวลาปรับอากาศร้อนเยน็ การลดระยะเวลาปรับอากาศ การหยุดการปรับอากาศใน

บริเวณท่ีไม่ไดใ้ชง้าน การจาํกดัการปรับอากาศในการทาํงานล่วงเวลา  การอนุรักษพ์ลงังานในการนาํอากาศ

ภายนอกเขา้มา 
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2.9  กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 1 เทคโนโลยขีั้นสูงในการใช้ประโยชน์อากาศภายนอกในการป้องกนัความร้อนในโรงงานดายคาสต์

 ประเภทกจิการ : ผลติเคร่ืองไฟฟ้า 

ผลติภัณฑ์ : เคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 

(1)  เค้าโครง 

 ในการดาํเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานตามนโยบายของบริษทั มาตรการป้องกนัความ

ร้อนในโรงงานดายคาสต์ซ่ึงมีแหล่งความร้อนอยู่ในโรงงาน คาดว่าจะตอ้งใช้พลงังานในการปรับอากาศเย็น

เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ในการดาํเนินการน้ีทุกฝ่ายได้ร่วมมือกัน เช่น ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายต้นกาํลัง เพ่ือ 

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มดว้ยการอนุรักษพ์ลงังาน 
 

(2)  สภาพปัจจุบัน 

 ผลจากการสาํรวจความสามารถของระบบระบายอากาศ ปริมาณอากาศจริงของทั้งพดัลมหลงัคาและพดั

ลมจ่ายอากาศมีค่าสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดจาํเพาะ (630 × 103 [m3/h]) 

 ผลจากการสาํรวจการแจกแจงอุณหภูมิบนระนาบทาํงาน พบว่าอุณหภูมิอากาศท่ีดูดจากระนาบหลงัคา

ของอาคารมีค่าสูงกวา่กาํแพงดา้นนอก 3.5 [°C] ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหอุ้ณหภูมิภายในหอ้งใหสู้งข้ึน 

 ผลจากการวดัการแจกแจงอุณหภูมิตามทิศทางตั้งฉากของบริเวณท่ีทาํงาน พบว่าอากาศท่ีพ่นออกมาจาก

ความสูง 3 [m] จากพ้ืนจะดึงเอาอากาศอุณหภูมิสูงท่ีดา้นบนของบริเวณท่ีทาํงานลงมา ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานเลวร้ายลง 

 พดัลมระบายอากาศท่ีติดตั้งอยู่ท่ีระนาบหลงัคาจะดูดอากาศภายนอกผ่านหนา้ต่างท่ีอยู่ขา้งๆ เขา้มา ทาํ

ใหค้วามสามารถในการระบายอากาศอุณหภูมิสูงภายหอ้งลดลงไป 
 

(3)  เนือ้หา 

 หยดุการนาํอากาศอุณหภูมิสูงจากการแผรั่งสีของระนาบหลงัคาเขา้มา ดว้ยนาํอากาศภายนอกเขา้มาผ่าน

หอ้งขา้งๆ (ลดลง 2-3 [°C]) 

 เล่ือนช่องดูดอากาศของพดัลมหลงัคา (18 ตวั) ลง 2.5 [m] เพ่ือป้องกนั Short pass ของอากาศภาย

นอกจากหนา้ต่าง (ผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของการระบายอากาศทาํใหอุ้ณหภูมิลดลง 1 [°C]) 

 ต่อท่อลมจากช่องเป่าลมท่ีดา้นบนห้อง 22 แห่ง ให้ตาํแหน่งท่ีลมออกมาอยู่ต ํ่าลง 3 [m] (ลดอุณหภูมิ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานลง 2 [°C]) 

 ทาํใหอ้ากาศภายนอกท่ีนาํเขา้มาเยน็ลงดว้ยการพรมนํ้า เม่ือทาํเช่นน้ีแลว้ทาํใหอุ้ณหภูมิของอากาศท่ีเป่า

ออกมาลดลง 2.5 [°C] (ลดอุณหภูมิสภาพแวดลอ้มในการทาํงานลง 1 [°C]) 

สามารถทาํใหอุ้ณหภูมิสภาพแวดลอ้มมีค่าไม่เกิน 36 [°C] ไดโ้ดยไม่ตอ้งเพ่ิมพลงังานปรับอากาศเยน็ 

 ตารางท่ี 2.15 แสดงการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการเดินเคร่ืองและค่าใชจ่้ายตั้งตน้เปรียบเทียบกบัการ

ติดตั้งระบบปรับอากาศเยน็ 
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ตาราง 2.15  เปรียบเทียบประสิทธิผลของวธีิใช้อากาศภายนอกป้องกนัความร้อนกบัวธีิตดิตั้ง 

                                    ระบบปรับอากาศเยน็ (กําหนดให้) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินเคร่ือง 

ค่าใชจ่้ายตั้งตน้ 

ปรับปรุงการปรับอากาศเยน็ดว้ยอากาศภายนอก Δ152 [MWh/ปี] Δ343,750 [บาท/ปี] 257,812.50 [บาท] 

ลดการเพ่ิมการปรับอากาศเยน็เฉพาะท่ี Δ203 [MWh/ปี] Δ558,250 [บาท/ปี] Δ5,233,593.75 บาท] 

พรมนํ้าท่ีปากทางดูดอากาศภายนอกเขา้มา 4 [MWh/ปี] 11,000 [บาท/ปี] 550,000 [บาท] 

ลดค่าเคร่ืองปรับอากาศเยน็ดว้ยอากาศภายนอก Δ38 [MWh/ปี] Δ104,500 [บาท/ปี] Δ783,750 [บาท] 

 Δ389 [MWh/ปี] Δ1,069,750 [บาท/ปี] Δ2,352,056 [บาท] 

 

(4)  ประสิทธิผล (เปรียบเทียบกบัการตดิตั้งระบบปรับอากาศเยน็) 

 ลดกาํลงัไฟฟ้า : 389 [MWh/ปี] 

 ลดค่าเคร่ืองจกัร : 2,352,056 [บาท] 

 ลดค่าไฟฟ้า : 1,069,750 [บาท/ปี] 

 

กรณีศึกษาที่ 2  การอนุรักษ์พลงังานในการปรับอากาศร้อนของอาคารเพดานสูง  

ประเภทกจิการ : ผลติเคร่ืองไฟฟ้า 

ผลติภัณฑ์ : อุปกรณ์ควบคุมสําหรับอุตสาหกรรม ฯลฯ 
 

(1)   เค้าโครง 

 โรงงานผลิตมีความสูง 15 [m] ลมร้อนจากยนิูตฮีตเตอร์แบบใชน้ํ้ามนัหนกั(77 เคร่ือง) ระหว่างการ ปรับ

อากาศร้อนในฤดูหนาวจะลอยข้ึนไปท่ีเพดานสูง จึงไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อบริเวณท่ีทาํงานซ่ึงตอ้งการความร้อน 

ในท่ีน้ีจะปรับปรุงผลต่างอุณหภูมิดา้นบนกบัดา้นล่างในบริเวณพ้ืนท่ีทาํงานซ่ึงมีค่า 15-20 [°C] ร่วมกบัการลด

ความร้อนสูญเสียจากตวัโครงสร้างอาคารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับอากาศร้อน 
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รูปที่ 2.52 จุดวดักบัการเปลีย่นแปลงอุณหภูมติามแหน่ง 

 

(2)   สภาพปัจจุบัน 

 ทาํการวดัการแผก่ระจายของอุณหภูมิและความชนัของอุณหภูมิทั้งระนาบนอนและร3 0ะนาบหนา้ตดั3 0ของ

อาคาร อุณหภูมิของแต่ละพ้ืนท่ีกบัเวลาแสดงไวใ้นรูป 2.52 

 ส่วนท่ีสูงท่ีสุดของเพดานมีอุณหภูมิสูงถึง 30 [°C] เม่ือเร่ิมปรับอากาศร้อนไปได ้1 ชั่วโมง แต่กว่า

บริเวณท่ีทาํงานจะมีอุณหภูมิถึง 20 [°C] ตอ้งใชเ้วลาถึง 4-6 ชัว่โมง 

 ความชนัอุณหภูมิระหวา่งบริเวณเพดานสูงกบับริเวณทาํงานมีค่าถึง 15-20 [°C] ผลต่างอุณหภูมิดา้นบน

และล่างมีค่าสูงมาก 

 ภาระการปรับอากาศร้อนในปัจจุบนัมีค่า 2,438,000 [kcal/h] 30ในจาํนวนนั้นความร้อนสูญเสียจากระนาบ

หลงัคามีสดัส่วนสูงถึง 47% ของภาระการปรับอากาศร้อน 
 

(3)   เนือ้หา 

 (1) กาํหนดเป้าหมายการปรับปรุง 

 ลดผลต่างอุณหภูมิระหวา่งบริเวณทาํงานกบับริเวณเพดานสูงจาก 20 → 5 [°C] 

 ลดความส้ินเปลืองพลงังานปรับอากาศร้อนใหเ้หลือ 1 ใน 3 

 (2) นาํระบบปรับอากาศร้อนแบบ Riviera มาใชซ่ึ้งหลกัการทาํงานแสดงไวใ้นรูปท่ี 2.48 

 ติดตั้งท่อลมอุณหภูมิสูง (90-100 [°C]) จาํนวน 2 ท่อเหนือป้ันจัน่เล่ือน เพ่ือเป่าชกันาํอากาศอุณหภูมิสูง

ท่ีเพดานสูงลงมาท่ีพ้ืน 

ตาํแหน่งของยนิูตฮีตเตอร์ จุดท่ีวดัอุณหภูมิห้อง 

เพดานสูง 15 [m] ประมาณ 40 [ºC] (คาดการ) 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

[เวลา] 
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 ติดตั้งท่อลมแบบเดียวกนัท่ีผนงัทั้งสองดา้น เพ่ือป้องกนั Cold draught ของอากาศภายนอกท่ีเขา้มาจาก

ผนงัและกระจกหนา้ต่าง 

 (3) ประสิทธิผลของมาตรการ 

 ทาํใหผ้ลต่างการแผก่ระจายของอุณหภูมิมีค่า 5 [°C] ไดส้าํเร็จ 

 ลดความร้อนสูญเสียของตวัอาคาร 1,500,000 [kcal/h] 

 อตัราท่ีลดได ้54 [%] 
 

(4)   ประสิทธิผล 

 ลดการใชเ้ช้ือเพลิงเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 125 [kL/ปี] 

 อตัราการประหยดั (เทียบกบัตน้ทุนการปรับอากาศร้อน) 61% 

 มลูค่านํ้ามนัหนกั A ท่ีประหยดั 3,899,800 [บาท/ปี] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.53 หลกัการของระบบอากาศร้อนแบบ Riviera 

 

กรณีศึกษาที่ 3 การลดต้นทุนการปรับอากาศร้อนเยน็ด้วยการเพิม่สมรรถนะฉนวนความร้อนหลงัคาของโรงงาน

เดมิ    

ประเภทกจิการ : ผลติเคร่ืองมอืเคร่ืองจกัรทั่วไป 

ผลติภัณฑ์ : เคร่ืองมอืเจยีร หินเจยีร 
 

(1)  เค้าโครง 

 อุณหภูมิการทาํงานในหนา้ร้อนมีค่าสูง แมว้า่จะดาํเนินมาตรการต่างๆ ต่อเน่ืองมาหลายปีแลว้ แต่ก็ยงัไม่

เป็นมาตรการท่ีเดด็ขาด 

 จากการพิจารณาทบทวนมาตรการเหล่าน้ี จึงไดด้าํเนินมาตรการลดความร้อนท่ีถ่ายเทเขา้มาจากระนาบ

หลงัคาของอาคารซ่ึงเป็นภาระความร้อนสูงของการปรับอากาศ 

 

เพดานสูง 

ท่อลมอุณหภมิูสูง 
(90-100 [°C]) 
* ความสูญเสียในการส่ง 
   มีนอ้ยท่ีสุด 

ชกันาํอากาศอุ่น 

พื้น 

* เพิ่มอุณหภมิูท่ีรู้สึกได ้
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(2)   สภาพปัจจุบัน 

 อุณหภูมิภายในห้องมีความสัมพนัธ์กับระดับแสงแดด เทียบกบัอุณหภูมิมาตรฐาน 28 [°C] แลว้ 

อุณหภูมิสูงสุดในเดือน ก.ค. และ ส.ค. จะเท่ากบั 32 [°C] และ 35 [°C] ซ่ึงสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง 7 [°C] ตน้ทุน

กาํลงัไฟฟ้าในการปรับอากาศร้อน-เยน็ มีสัดส่วนถึง 38 [%] (1,630 [หม่ืนเยน]) ของตน้ทุนกาํลงัไฟฟ้าตลอดปี

ของทั้งบริษทั 

 ในจาํนวนภาระความร้อนของการปรับอากาศเยน็ในหนา้ร้อน ความร้อนท่ีถ่ายเทผ่านหลงัคาเขา้มามี

สดัส่วนถึง 62 [%] ของปริมาณความร้อนท่ีเป็นภาระทั้งหมด 
 

(3)   เนือ้หา 

 (1) การกาํหนดค่าเป้าหมาย 

 ปรับอุณหภูมิสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหเ้ป็น 25-29 [°C] 

 ลดตน้ทุนกาํลงัไฟฟ้าปรับอากาศร้อน-เยน็ลง 15 [%] 

 (2) ใชวิ้ธี Frame double pack ดว้ยการนาํ Glasswool 50 [mm] หนา 2 ชั้นมาติดตั้งไวร้ะหว่างวสัดุทาํ

หลงัคาเดิม (เหล็กแผ่นสี) เพ่ือลดความร้อนท่ีถ่ายเทผ่านหลงัคาเขา้มา (กลบักนัในฤดูหนาว) รูปท่ี 2.54 แสดง

โครงสร้างหลงัคาหลงัการปรับปรุง 

(3) ผลของการปรับปรุงทาํใหอุ้ณหภูมิภายในหอ้งในช่วง 3 เดือนในฤดูร้อนเท่ากบั  25.4-25.9   [°C] 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสภาพแวดลอ้มใหม่ จึงสามารถลดตน้ทุนกาํลงัไฟฟ้าปรับอาการ้อน-เยน็ลงไดอ้ย่าง

มาก   
 

 
รูปที่ 2.54 เปรียบเทียบโครงสร้างก่อนและหลงัการปรับปรุงสมรรถนะฉนวนความร้อนหลงัคา 

 

 (4)   ประสิทธิผล 

 กาํลงัไฟฟ้าท่ีลดได ้138.7 [MWh/ปี] (ค่าท่ีคาํนวณได)้   

 อตัราท่ีลดได ้(เทียบกบัทั้งหมด) 14.7 [%] 

 ค่าไฟฟ้าท่ีลดได ้888,000 [บาท/ปี]       

 ระยะคุม้ทุน (เปรียบเทียบกบัเพ่ิมแหล่งความร้อนความเยน็) 1 [ปี] 

bolt cap 

ก่อนปรับปรุง 

ก่อนติดตั้ง 

หลงัปรับปรุง 

ฉนวนความร้อน : แบบ frame double pack 

เหลก็แผ่นสีหนา้เดียว 
0.6 [mm] 

พุกเกลียว 
(PVC) 
ฉนวน 

glasswool 

50 [mm] × 2 แผน่ 

เหลก็แผ่นสีหนา้เดียว 

0.6 [mm] 
Super Felton 

เงินลงทุน  11 ลา้นบาท 

โบลตเ์หลก็ 

หนา้เดียว 
เหลก็แผน่สี 

Super Felton 

กา
รป

รับ
ป

รุง
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กรณีศึกษาที่ 4 ตวัอย่างการพฒันาและปฏิบัตวิธีิตรวจวเิคราะห์โดยรวมเกีย่วกบัการปรับอากาศในโรงงาน 

ประเภทกจิการ : ผลติเคร่ืองจกัรขนส่ง 

ผลติภัณฑ์ : รถยนต์ 

(1)   เค้าโครง 

 เพ่ือสะทอ้นแผนปรับปรุงประสิทธิภาพท่ีรองรับการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของทั้ ง

บริษทัให้ดีข้ึนอีกขั้นหน่ึง จึงจาํเป็นต้องสํารวจสภาพท่ีแท้จริงของระบบปรับอากาศเดิมของโรงงานและ

แหล่งกําเนิดความร้อน แล้วตรวจวิเคราะห์พลังงานในภาพรวมโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจวดัพลังงาน 

เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์เคร่ืองจกัร และเทคโนโลยีการควบคุม ผลลพัธ์คือสามารถบรรลุบทบาทในการ

ดาํเนินแผนปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานไดโ้ดยไม่ตอ้งเพ่ิมการใชพ้ลงังาน 

(2)  สภาพปัจจุบัน 

 (1) ตรวจสอบระบบปรับอากาศและปริมาณความร้อนท่ีเกิดข้ึน (ดูรูปท่ี 2.59) 

  ความสามารถของระบบปรับอากาศลดตํ่าลงเหลือ 50 [%] ของพิกดั สาเหตุคือความดนั  สูญเสียของ

ระบบท่อ โดยความดนัสูญเสียท่ีทางเขา้และทางออก AHU มีค่าสูง 

 (2) การสาํรวจแหล่งกาํเนิดความร้อนภายในโรงงาน 

 การตรวจวดั Heating element ในกระบวนการหลอมเป็นส่ิงท่ีมีอนัตรายเน่ืองจากมีอุณหภูมิสูงมาก ใน

การตรวจวดัน้ีจึงใชวิ้ธี Projected image ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ท่ีบริษทัฯ พฒันาข้ึนเองในการ

ตรวจวดัความร้อนท่ีแผอ่อกมาเม่ือเปิดฝาเตา ผลลพัธ์พบวา่ กระแสอากาศอุณหภูมิสูงก่อตวัเป็นลาํความร้อนโดย

ไม่กระจายตวัถึงเกือบ 15 [m] 
 

(3)  เนือ้หา 

 (1) เพ่ือตรวจสอบสภาพการแผ่กระจายนํ้ าเยน็ของคอยลท์าํความเยน็ใน AHU จึงทาํการตรวจวดัแผ่

กระจายแจงอุณหภูมิท่ีผิวหนา้คอยลด์ว้ย Thermo view ผลลพัธ์พบว่ามีส่ิงแปลกปลอมไปอุดตนัท่อแยกคอยล์

ของเฮดเดอร์ดา้นนํ้าเยน็ขาเขา้คอยล ์(ใชก้ระจกส่องดู) 

 

  
 

      รูปที่ 2.55 แนวคิดในการออกแบบ                            รูปที่ 2.56 สภาพปริมาณความร้อนทีเ่กดิขึน้ 

                                                                                                    และการกาํจดัความร้อน 

 

ความร้อนจากอาคาร 

ความร้อนจากเคร่ืองจกัร 

อากาศระบายออก 

ระบายความร้อนเคร่ืองจกัร 

ความเยน็ท่ีตอ้งใช ้ ลดลง 50 [%] 

ความร้อนเหลือเพ่ิมข้ึน 

เทียบกบัพิกดั 

ระบายออก 

ปรับอากาศ 

ออกแบบ ปัจจุบนั ปัจจุบนั ออกแบบ 
ความร้อนเขา้ ความร้อนออก 

ลดลง 20 [%] 
เทียบกบัแบบ 

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 

ส
ดัส่

วน
คว

าม
ร้อ

น
ที่

เกิ
ดขึ้

น
 [%

] 

อากาศ 
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รูปที่ 2.57  ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดที่วดักบัความดันนํ้าเยน็ 

 

 (2) นาํวิธีระบายอากาศแบบโหมเป็นช่วงๆ ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการเปิดปิดฝา

เตาหลอมแบบอาร์ก 

 (3) อ่ืนๆ การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มดว้ยการปิดกั้นการแผ่รังสีในกระบวนการผลิตท่ีเกิดความร้อน

อุณหภูมิสูง 
 

(4)  ประสิทธิผล 

 ลดค่าไฟฟ้าและอ่ืนๆได ้ 14,060,000 [บาท/ปี] 
 

 

กรณีศึกษาที่ 5 การผลตินํา้เยน็ในฤดูหนาวด้วยคูลลิง่ทาวเวอร์แบบปิด 

ประเภทกจิการ : อุตสาหกรรมเคม ี

ผลติภัณฑ์ : กระดาษปิดผนังพมิพ์สี ฯลฯ 
 

(1) เค้าโครง 

 ความส้ินเปลือง กาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองทาํความเยน็แบบ เทอร์โบมีสัดส่วนสูงท่ีสุดในสาํนกังาน โดยมี

ความส้ินเปลือง เกือบคงท่ีตลอดปี มีการเดินเคร่ืองทาํความเยน็ตลอดเวลาแมใ้นฤดูหนาว ท่ีอุณหภูมิของอากาศ

ภายนอกมีค่าตํ่า หากใชวิ้ธีผลิตนํ้ าเยน็ดว้ยคูลล่ิงทาวเวอร์ท่ีใชอ้ากาศภายนอกในช่วงฤดูหนาวเดือน พ.ย. - มี.ค. 

แลว้ จะสามารถลดความส้ินเปลืองกาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองทาํความเยน็ได ้

ประมาณความสูญเสีย คว
าม

ดนั
 [k

g/
cm

2 ] 

ท่ีพิกดัปริมาณนํ้า 

ความดนัสูญเสียสูง 

ขาออกป๊ัม → เฮดเดอร์ส่ง 

ขาเขา้โรงงาน → ขาเขา้เคร่ืองปรับอากาศ 

ขาเขา้เคร่ืองปรับอากาศ → ขาออกเคร่ืองปรับอากาศ 
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                                                              ช่วงเวลา : ค.ศ. 1990-1994 

               อุณหภมิูเฉล่ียทั้งเดือน (DB, WB) เคร่ืองวดั : เคร่ืองบนัทึกผลอตัโนมติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.58 อุณหภูมขิองอากาศภายนอกในฤดูหนาว 

 

(2)  สภาพปัจจุบัน 

 ทาํการตรวจสอบสภาพโครงสร้างความส้ินเปลืองพลงังานภายในสาํนกังาน แยกเป็นความส้ินเปลือง

แปรผนัและความส้ินเปลืองคงท่ี   โดยพบว่าความส้ินเปลืองคงท่ีมีค่าเท่ากบั 28 [%]   ของทั้งหมด  ( ความ

ส้ินเปลืองแปรผนั 72 [%]) 

 ทาํการสาํรวจขอ้เทจ็จริงของโครงสร้างความส้ินเปลืองพลงังานแปรผนั และแบ่งประเภทออกเป็นชั้นๆ 

ในจาํนวนนั้นพบวา่กระบวนการอบสีจะมีสดัส่วนถึง 76 [%] (เทียบเป็น 55 [%] ของทั้งหมด) 

 ความส้ินเปลืองพลงังานของกระบวนการอบสีมีค่าเท่ากบั 1,820 [USRT] ซ่ึง 1,530 [USRT] ถูกใชไ้ป

เพ่ือใหท้าํความเยน็ 

 ผลการวิเคราะห์เหล่าน้ีทาํใหเ้ห็นความเป็นไปไดท่ี้จะลดภาระบางฤดูของเคร่ืองความเยน็แบบเทอร์โบ

ซ่ึงปกติจะเดินเคร่ืองคงท่ีสมํ่าเสมอตลอดปี 
 

 (3)  เนือ้หา 

 (1) สํารวจสภาพอุณหภูมิของอากาศภายนอกยอ้นหลงั 5 ปี แลว้ทาํการจาํลองความสามารถในการ

ผลิตนํ้าเยน็ รูปท่ี 2.58 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนรายเดือนในช่วงฤดูหนาว 5 ปียอ้นหลงั รูปท่ี 2.59 แสดงผล

การคาํนวณประมาณสมรรถนะของคูลล่ิงทาวเวอร์แบบปิด 

 (2) ในการป้องกนันํ้าเยน็สกปรก ในการผลิตนํ้าเยน็จะเปล่ียนจากการใชคู้ลล่ิงทาวเวอร์แบบเปิด (910 

[USRT]) เป็นคูลล่ิงทาวเวอร์แบบปิด 

 (3) สาํหรับมาตรการรองรับการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยา่งรวดเร็วในหนา้ เพ่ือใหอุ้ณหภูมินํ้าเยน็ท่ีได้

จากคูลล่ิงทาวเวอร์มีความคงท่ี (7 ± 1 [°C]) ไดติ้ดตั้งระบบเช่ือมเคร่ืองทาํความเยน็กบัคูลล่ิงทาวเวอร์ 

 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
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รูปที่ 2.59 ผลการคํานวณประมาณสมรรถนะของคูลลิง่ทาวเวอร์แบบปิด 

 

(4)  ประสิทธิผล 

 กาํลงัไฟฟ้าท่ีลดได ้ 979.4 [MWh/ปี]   

 อตัราท่ีลดได ้(เทียบกบัค่ารวม) 2.03 [%] 

 ค่าไฟฟ้าท่ีลดได ้  2,693,350 [บาท/ปี] 
 

 

กรณีศึกษาที่ 6 การลดกาํลงัไฟฟ้าในการส่งนํ้าร้อนนํ้าเยน็และนํา้ระบายความร้อนด้วยอตัราไหลแปรผนั 

ประเภทกจิการ : การผลติเคร่ืองไฟฟ้า 

ผลติภัณฑ์ : ช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ (คอยล์ หม้อแปลง) 
 

(1)  เค้าโครง 

 มีเคร่ืองทาํนํ้าร้อนนํ้าเยน็แบบดูดซึมติดตั้งอยูเ่พ่ือปรับอากาศในโรงงานผลิต ทั้งนํ้าระบายความร้อนของ

ตวัเคร่ืองทาํความเยน็ ป๊ัมปฐมภูมิ ป๊ัมทุติยภูมิ และป๊ัมนํ้าระบายความร้อนจะเดินเคร่ืองดว้ยภาระสูงสุดอยู่เสมอ

โดยไม่ข้ึนกบัฤดูกาลและการเปล่ียนแปลงภาระระหว่างวนัตวัอย่างน้ีจะพิจารณาระบบอตัราไหลแปรผนัเพ่ือให้

ไดก้าํลงัขาออกของป๊ัมท่ีสอดคลอ้งกบัภาระการปรับอากาศ 
 

ช่วงผลิตนํ้าเยน็ 

เส้นกราฟประมาณสมรรถนะ 
× ค่าท่ีวดัได ้

รุ่น : VXI-360-2 (อนุกรม) 
ปริมาณลม : 90 [%] 
ปริมาณนํ้า : 7,800 [L/min] 
อุณหภมิูขาเขา้ : 20 [ºC] 

อุณ
ห

ภมูิ
ขอ

งน
ํ ้าร

ะบ
าย

คว
าม

ร้อ
น

 [º
C

] 

อุณหภูมกิระเปาะเปียกของอากาศภายนอก [ºC] 
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(2)  สภาพปัจจุบัน 

 ขนาด Capacity กาํลงัขาออกของของเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนนํ้ าเยน็ไดก้าํหนดไวด้ว้ยภาระการปรับอากาศ

สูงสุดในฤดูร้อนและฤดูหนาวบวกกบัอตัราเผื่อ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาท่ีมีภาระสูงสุดจะมีเพียงช่วงหน่ึงของฤดู

ร้อนกบัช่วงเวลาเฉพาะระหวา่งนั้นเท่านั้น สาํหรับภาระการปรับอากาศในช่วงอ่ืนๆ จะยงัมีกาํลงัขาออกเหลืออยู่

พอสมควร 

 ป๊ัมนํ้าร้อนนํ้าเยน็และป๊ัมนํ้าระบายความร้อนจะหมุนเวียนนํ้าดว้ยปริมาณคงท่ีตลอดเวลาโดยไม่ข้ึนกบั

ภาระการปรับอากาศ กาํลงัไฟฟ้าของป๊ัมกเ็ดินเคร่ืองดว้ยค่าสูงสุดตามพิกดั 
 

(3)  เนือ้หา 

 พยายามลดกาํลงัไฟฟ้าของป๊ัมลงดว้ยระบบอตัราไหลไม่คงท่ีท่ีควบคุมปริมาณนํ้ าร้อนนํ้ าเยน็และนํ้ า

ระบายความร้อนใหส้อดคลอ้งกบักาํลงัขาออกของเคร่ืองทาํความเยน็ 

 เพ่ือป้องกนัปัญหาจากการเยือกแข็งภายในเคร่ืองระเหย (Evaporator) เน่ืองจากการหร่ีมากเกินไปใน

การเดินเคร่ืองแบบอตัราไหลไม่คงท่ี ไดก้าํหนดใหอ้ตัราไหลตํ่าสุดท่ียอมรับไดมี้ค่าเท่ากบั 50 [%] ของพิกดั และ

ยงัเพ่ิมมาตรการป้องกนัการเยือกแขง็เขา้ไปในในระบบควบคุมอีกดว้ย 

 ระบบป๊ัมมี 1 ตวั โดยใชก้ารควบคุมความเร็วรอบของป๊ัมแบบ VVVF ส่วนอินเวอร์เตอร์จะใชเ้วกเตอร์

อนุรักษพ์ลงังาน (E.S.V) ทาํการควบคุมสลิปใหม้อเตอร์มีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา 

 ค่อยๆ เปล่ียนวาลว์สามทางของ AHU ในโรงงานผลิตเป็นวาลว์สองทาง เพ่ือลดปริมาณส่งนํ้าของป๊ัม

ดา้นทุติยภูมิของนํ้าร้อนนํ้าเยน็ 

 เง่ือนไขการคาํนวณประสิทธิผล : ถือว่า Load factor โดยเฉล่ียของเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนนํ้ าเยน็ขนาด 500 

[USRT] มีค่าเท่ากบั 50 [%] และใหร้ะยะเวลาเดินเคร่ืองมีค่าเท่ากบั 2,500 [h/ปี] 
 

(4)  ประสิทธิผล 

 ลดกาํลงัไฟฟ้าได ้   190 [MWh/ปี] (2,500 h) 

 ปริมาณก๊าซ 13A ท่ีเพ่ิมข้ึน  8,250 [m3/ปี] (2,500 h) 

 ตน้ทุนท่ีลดได ้   522,500 [บาท/ปี] 

 

กรณีศึกษาที่ 7 การอนุรักษ์พลงังานด้วยการเช่ือมต่อระบบท่อจ่ายนํา้ร้อนนํา้เย็นเข้าด้วยกนั   

ประเภทกจิการ : กจิการผลติเคร่ืองไฟฟ้า 

ผลติภัณฑ์ : อุปกรณ์ส่ือสารด้วยแสง ฯลฯ 
 

(1)  เค้าโครง 

 จากการก่อสร้างอาคารใหม่เพ่ือเพ่ิมกาํลงัผลิต ทาํให้ระบบกาํเนิดความร้อน-ความเย็นท่ีมีอยู่เดิมมี

ความสามารถไม่เพียงพอ เพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ี จึงไดพิ้จารณาเช่ือมต่อระบบความร้อน-ความเยน็ 2 ระบบท่ีมีอยู่เดิม

นาํมาใชร่้วมกนั จากการพิจารณามาตรการในกรณีของฤดูร้อนและฤดูหนาว จึงไดเ้ลือกใชร้ะบบ mutual backup 

ของระบบความความร้อน-ความเยน็ 2 ระบบ 
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(2)   สภาพปัจจุบัน 

 (1) กรณีท่ีเดินเคร่ืองหมอ้ตม้นํ้าร้อนเพียงเคร่ืองเดียว 

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 เป็นตน้มา ไดมี้การควบคุมแนวโนม้ความส้ินเปลืองพลงังานมาทุกปี ซ่ึง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นตน้มา พบวา่มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

 เม่ือพิจารณาความสามารถในการจ่ายความร้อน-ความเยน็ของทั้งสองระบบ พบว่าความสามารถของ

ระบบท่ีอาคารเดิมยงัมีเหลืออยู ่และมีประสิทธิภาพสูงถึง 88 [%] > 72 [%] 

 ผงัการไหลของระบบแหล่งความร้อนในปัจจุบนัแสดงไวใ้นรูปท่ี 2.55 

(2) กรณีท่ีเดินเคร่ืองทาํความเยน็เทอร์โบเพียงเคร่ืองเดียว 

 เม่ือเปรียบเทียบเคร่ืองทาํความเยน็เทอร์โบ กบัเคร่ืองทาํนํ้าร้อนนํ้าเยน็แบบดูดซึมแลว้ ความส้ินเปลือง

พลงังานแบบดูดซึมจะมีค่าเท่ากบั 1.6 เท่า 

 สาํหรับมาตรการอนุรักษพ์ลงังานในฤดูร้อนสามารถรองรับไดด้ว้ยการเดินเคร่ืองทาํความเยน็เทอร์โบ

เคร่ืองเดียว 
 

(3)   เนือ้หา 

 มาตรการปรับอากาศร้อนในฤดูหนาว จะใชวิ้ธีเปิดท่อบายพาสระบบอาคารเดิมและระบบอาคารใหม่ 

และหยดุเคร่ืองกาํเนิดนํ้าร้อน-นํ้าเยน็ของระบบอาคารใหม่ 

 สาํหรับมาตรการปรับอากาศเยน็ในฤดูร้อน ในช่วง 2 เดือนตั้งแต่กลางเดือน ก.ค. - กลางเดือน ก.ย. จะ

เดินเคร่ืองทําความเย็นของระบบเดิมและของอาคารใหม่ตามเดิม แต่ในฤดูอ่ืน ได้แก่ กลางเดือน พ.ค. - 

กลางเดือน ก.ค. และกลางเดือน ก.ย. - กลางเดือน ต.ค. เป็นเวลา 3 เดือน จะมีภาระการปรับอากาศตํ่าเพียง 30 

[%] เท่านั้น จึงใชวิ้ธีเดินเคร่ืองทาํความเยน็เทอร์โบของระบบเดิม 2 เคร่ือง 

 

 
 

รูปที่ 2.60 โฟลวของระบบแหล่งความร้อนกบัท่อบายพาส 

 

อาคาร 1 
อาคาร 2.3.14 

อาคาร 5 
อาคาร 6 

ท่อบายพาส 

เฮดเดอร์ เฮดเดอร์ 

เคร่ืองกาํเนิด 
นํ้าร้อน-เยน็ 

ระบบอาคารใหม่ ระบบอาคารเดิม 

หมอ้ตม้ 
นํ้าร้อน 

เคร่ืองทาํ 
ความเยน็ 
เทอร์โบ 
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(4)   ประสิทธิภาพ 

 ลดการใชน้ํ้ามนัก๊าดได ้ 73 [kL/ปี]   

 อตัราท่ีลดได ้(เทียบกบัค่ารวม) นํ้ามนัก๊าด 21.5 [%] 

 ลดกาํลงัไฟฟ้าได ้  112 [MWh/ปี]       

 ไฟฟ้า                 1.8 [%] 

 ตน้ทุนท่ีลดได ้  308,000  [บาท/ปี] 

 

กรณีศึกษาที่ 8 การอนุรักษ์พลงังานด้วยการพฒันาระบบแหล่งความเยน็ประสิทธิภาพสูง   

ประเภทกจิการ : ผลติเคร่ืองจกัรขนส่ง 

ผลติภัณฑ์ : รถยนต์ 
 

(1)  เค้าโครง 

 แหล่งความร้อนความความเย็นสําหรับปรับอากาศของโรงงาน ได้ถูกติดตั้ งเพ่ิมจนมีขนาด 4,000 

[USRT] จึงตอ้งการลดขนาดแหล่งความร้อนลง และพิจารณาเคร่ืองทาํความเยน็ซ่ึงเป็นอุปกรณ์หลกัของระบบ

แหล่งความร้อน โดยพฒันาและนาํเคร่ืองทาํความเยน็เทอร์โบขบัดว้ยเคร่ืองยนตดี์เซลประสิทธิภาพสูงเขา้มาใช้

เพ่ืออนุรักษพ์ลงังานใหไ้ดจ้าํนวนมาก 
 

(2) สภาพปัจจุบัน 

 แหล่งความร้อนความเยน็ 4,000 [USRT] เป็นแบบ Distributed โดยติดตั้งเคร่ืองทาํความเยน็เทอร์โบ

หรือชิลเลอร์ทาํนํ้าเยน็ท่ีแต่ละโรงงานและอาคารหอ้งทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.61 สมดุลความร้อน (แปลงเป็นพลงังานปฐมภูม)ิ 

 
 

 

พลงังานการแผค่วามร้อน 

ทาํความเยน็ 
พลงังาน 

ความร้อนเส้ือสูบกลบัมาใช ้
นาํความร้อนของนํ้าระบาย 

นาํความร้อนท้ิงในก๊าซไอเสีย 

ก๊าซไอเสีย E/G 

การแผค่วามร้อน 
ก๊าซไม่เผาไหม ้

เช้ือเพลิง 

กาํ
ลงั

ขบั
 

กลบัมาใช ้

2-104 



ตอนท่ี 4  บทท่ี 2  หลกัการ/การอนุรักษพ์ลงังานในระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ                             ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) ดา้นไฟฟ้า 

  

 
 

รูปที่ 2.62 โครงสร้างของระบบแหล่งความร้อนความเยน็ 
 

 (3)  เนือ้หา 

 ในกรณีของเทอร์โบขบัดว้ยมอเตอร์ จะมีประสิทธิภาพรวมเพียงประมาณ 30 [%] แต่ถา้ใชเ้คร่ืองยนต์

ดีเซล (D/E) และนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชแ้ลว้ จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหสู้งข้ึนไดเ้ป็น 55 [%] 

 เม่ือเปรียบเทียบดว้ยพลงังานปฐมภูมิแลว้ การขบัดว้ย D/E จะปรับปรุงใหดี้ข้ึน 30 [%] และการนาํความ

ร้อนท้ิงกลบัมาใชจ้ะปรับปรุงใหดี้ข้ึน 10 [%] รวมแลว้ค่า COP (Coefficient of performance ในการทาํความเยน็) 

จะเพ่ิมข้ึนจากเดิม 40 [%] กลายเป็น 2.3 รูปท่ี 2.61 แสดงสมดุลความร้อนท่ีแปลงเป็นพลงังานปฐมภูมิแลว้ 

 เคร่ืองยนตดี์เซลเลือกใชเ้คร่ืองยนตอ์เนกประสงค์ขนาดกะทดัรัดและมีสมรรถนะสูง เป็นเคร่ืองยนต ์8 

สูบ 4 จงัหวะ มีพิกดั 2,100 [rpm] และใชน้ํ้ามนัหนกั A เป็นเช้ือเพลิงดว้ยความส้ินเปลือง 85 [L/h] 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํความเยน็และเพ่ิมเวลาเดินเคร่ืองตลอดปี จึงใช้ร่วมกบัเคร่ืองทาํ

ความเย็นดูดซึมแบบเผานํ้ ามนัเตา A โดยตรง ทาํให้มีโครงสร้างเหมือนกนัรูปท่ี 2.62 และใชวิ้ธีควบคุมแบบ

อุณหภูมิแปรผนัโดยเพ่ิมอุณหภูมิขาออกนํ้าเยน็เม่ือเดินเคร่ืองดว้ยภาระไม่เตม็พิกดัจาก 6 [°C] ถึง  9.44 [°C] 
 

(4)   ประสิทธิผล 

 ประสิทธิผลการอนุรักษพ์ลงังาน (ตารางท่ี 2.16) เม่ือเดินเคร่ืองท่ี 2,000 [USRT] 

 ค่า COP เท่ากบั 2.3 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 เทียบกบัเทอร์โบ : ลดลง 70 [%] 

 เทียบกบัค่ามาตรฐาน NOx ท่ี 500 [ppm] แลว้มีค่าตํ่ากวา่ คือเท่ากบัไม่เกิน 480 [ppm] 
 

ตารางที่ 2.16 ประสิทธิผลการอนุรักษ์พลงังาน 

(เวลาเดินเคร่ือง 3,000 [h/ปี] ค่า load factor เท่ากบั 0.6) 

(1) การขบัเคร่ืองทาํความเยน็เทอร์โบ มอเตอร์ → เคร่ืองยนตดี์เซล 1,999,630  [บาท/ปี] 

(2) ติดตั้งเคร่ืองทาํความเยน็เทอร์โบท่ีทางเขา้นํ้ าเยน็ ควบคุมอุณหภูมินํ้ าเยน็ให้สูงข้ึนในฤดูระหว่าง

ฤดูร้อน-หนาว 

265,353 [บาท/ปี] 

(3) ควบคุมอุณหภูมินํ้าเยน็เขา้เคร่ืองทาํความเยน็ดูดซึมให้คงท่ี 132,677 [บาท/ปี] 

(4) จาํกดั NOx ไม่ให้เกิดค่าหน่ึง และควบคุมความเร็วรอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเม่ือมีภาระไม่เต็ม

พิกดั 

88,135 [บาท/ปี] 

(5) ปรับปรุงการควบคุมเปล่ียนจาํนวนเคร่ืองอดัอากาศ 132,677 [บาท/ปี] 

รวม 2,618,472 [บาท/ปี] 

นํ้ามนัหนกั A 

เคร่ืองทาํความเยน็เทอร์โบ 
ขบัดว้ยเคร่ืองยนตดี์เซล 

RT-1 

นาํความร้อนท้ิงกลบัมาใช ้

เคร่ืองทาํความเยน็ดูดซึม 

ความร้อนท้ิง 

นํ้าเยน็ (หมุนเวียน) 

รวม 

เคร่ืองทาํความเยน็ดูดซึม 
แบบเผาโดยตรง 

RA-1 

นํ้ามนัหนกั A 

นํ้าเยน็ (กลบั) 

เคร่ืองทาํความเยน็ท่ีพฒันาข้ึน 
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ไป 

สาํนกังาน 

โกดงัแช่เยน็ 

กลบั 

เคร่ืองแลกเปล่ียน 

เคร่ืองทาํความเยน็ 

ถงัเกบ็ความร้อน 
ดว้ยนํ้าแขง็ 30 [m3] 

เคร่ืองทาํความเยน็ 

สาํหรับเบส 

ยนิูตกาํเนิดความเยน็ 

ตอนกลางคืน 
ความร้อน สาํหรับเก็บความร้อน 

กรณีศึกษาที่ 9 การเดนิเคร่ืองโกดงัแช่เยน็แบบเกบ็ความร้อนด้วยนํ้าแข็งเป็นรายแรกในวงการ 

ประเภทกจิการ : ขนส่ง 

ผลติภัณฑ์ : ระบบเกบ็ความเยน็ 
 

(1)  เค้าโครง 

 ศูนยข์นส่งสินคา้แช่แข็ง มีปรัชญาการบริหารว่า “ความพยายามในมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มจะมีผล

ช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั” จึงไดด้าํเนินการรีไซเคิล เปล่ียนมาใชส้ารฟรีออนทดแทนในอุปกรณ์แช่

แขง็ ส่งเสริมการใชก้าํลงัไฟฟ้ากลางคืน ฯลฯ อยา่งกระตือรือร้น ในคร้ังน้ีจึงนาํระบบเกบ็ความเยน็แบบเก็บความ

ร้อนดว้ยนํ้ าแข็งมาใช้เป็นรายแรกในวงการกิจการประเภทน้ี โกดงัแช่แข็งน้ีใชเ้ป็นศูนยข์นส่งสําหรับพกัและ

กระจายผลิตภณัฑน์ม นมกล่อง ฯลฯ ซ่ึงการใชวิ้ธีเกบ็ความร้อนดว้ยนํ้าแข็ง ทาํใหส้ามารถลดค่าไฟฟ้าไดจ้าํนวน

มาก ดว้ยการใชส้ญัญาปรับเปล่ียนกาํลงัไฟฟ้าดว้ยการเกบ็ความร้อนสาํหรับอุตสาหกรรมซ่ึงมีอตัราค่าไฟตํ่า 

(2)  เนือ้หา  

 เคา้โครงของเคร่ืองจกัร 

 พ้ืนท่ีปรับอากาศของโกดงัแช่แขง็ : 1,930 [m2] 

 เคร่ืองทาํความเยน็ : 37 [kW] × 2 เคร่ือง, 33 [kW] × 1 เคร่ือง 

 พดัลมเคร่ืองควบแน่น : 1.1 [kW] × 3 เคร่ือง 

 ถงัเก็บความเยน็ดว้ยนํ้าแขง็ : 30 [m3] 

 เคา้โครงของระบบแสดงไวใ้นรูปท่ี 2.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.63 เค้าโครงของระบบ 
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กรณีศึกษาที่ 10 การจดัการการเดินเคร่ืองทําความเยน็แบบดูดซึมอย่างมปีระสิทธิภาพสูงกบัการอนุรักษ์

พลงังาน  

ประเภทกจิการ :  ผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ผลติภัณฑ์ :  ครัวสําเร็จรูป ไม้อดั ฯลฯ 
 

(1)  เค้าโครง 

 ในเคร่ืองทาํความเยน็ดูดซึมยิ่งนํ้ าระบายความร้อนมีอุณหภูมิตํ่าลง จะยิ่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และเม่ือ

นํ้ าระบายความร้อนมีอุณหภูมิตํ่ากว่าขีดจาํกดัค่าหน่ึง สารดูดซึม (absorbent) จะเกิดผลึกข้ึนทาํให้ไม่สามารถ

เดินเคร่ืองได ้โครงการน้ีจะทาํการทดสอบ ดว้ยเคร่ืองจริงเพ่ือหาขีดจาํกดัน้ีแลว้กาํหนดจุด อุณหภูมิท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดในการเดินเคร่ืองใหมี้ประสิทธิภาพสูง 
 

(2)  สภาพปัจจุบัน 

 (1) ในจํานวนเคร่ืองทําความเย็นดูดซึม  ท่ีเป็นเป้าหมาย มี 3 เคร่ืองท่ีมีหน้าท่ีปรับอากาศห้อง

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะเดินเคร่ือง 24 ชัว่โมง 365 วนั 

 (2) คุณลกัษณะของอุณหภูมินํ้าระบายความร้อน 

 เม่ือลดอุณหภูมินํ้าระบายความร้อนจาก 32 [°C] เป็น 28 [°C] ประสิทธิภาพจะเพ่ิมข้ึน 10 [%] 

 เม่ือลดอุณหภูมินํ้าระบายความร้อนเป็น 24 [°C] แลว้จะเขา้สู่ช่วงการตกผลึกของสาร ดูดซึม จึงตอ้งให้

อุณหภูมิไม่ตํ่ากวา่ 24 [°C] 

 (3) ปัญหาในปัจจุบนั 

 การควบคุมอุณหภูมิตํ่าสุดของนํ้าระบายความร้อนเพ่ือใหเ้ดินเคร่ืองทาํความเยน็ไดอ้ยา่งปลอดภยัยงัไม่

มีการนาํมาทาํใหเ้ป็นระบบ 

 แม้ว่าจะลดอุณหภูมิขาเข้าของนํ้ าระบายความร้อนลงได้ แต่ถ้าท่อนํ้ าระบายความร้อนสกปรก

ประสิทธิผลจะลดตํ่าลง 

 

(3)  เนือ้หา 

 การกาํหนดเป้าหมาย : เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเคร่ืองข้ึน 10 [%] (ใหค่้า COP ของเคร่ืองทาํความเยน็

ดูดซึมเท่ากบั 1.0) 

 อุณหภูมิตํ่าสุดท่ีตั้งไวจ้ะใหมี้ค่าเท่ากบั 27.5 [°C] (เม่ืออุณหภูมิเท่ากบั 27 [°C] สญัญาณเตือนจะทาํงาน

และบงัคบัใหก้าํลงัขาออกลดลง) 

 เม่ือประเมินค่า COP ในสภาพต่างๆ และเผื่อไวอี้กเลก็นอ้ยแลว้ จึงกาํหนดอุณหภูมิ ขาเขา้ของนํ้าระบาย

ความร้อนใหเ้ท่ากบั 28 [°C] 

 ใหค่้า COP ท่ีตํ่าลงเน่ืองจากความสกปรกของท่อนํ้าระบายความร้อนเท่ากบั 

 ค่า Scale factor ของเคร่ืองดูดซึม : 0.14 

 ค่า Scale factor ของเคร่ืองควบแน่น : 0.037 โดยตอ้งทาํความสะอาดใหไ้ม่เกินค่าดงักล่าว 
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ในการควบคุมแหล่งความร้อนของระบบหอ้งคอมพิวเตอร์ ไดน้าํระบบผูช้าํนาญการตรวจวิเคราะห์

ความผิดปกติเขา้มาใช ้เพ่ือรักษาค่า COP ใหเ้ท่ากบั 1.0 ตลอดเวลา 

 เง่ือนไขอุณหภูมิของนํ้าระบายความร้อนกบัค่า COP แสดงไวใ้นตารางท่ี 2.17 
 

 

 

ตารางที่ 2.17 การประเมนิค่า COP ในสภาพเงือ่นไขต่างๆ 

(ปริมาณความร้อน [kcal/h]) 

อุณหภูมิขาเข้านํ้าระบาย

ความร้อน 

ความร้อนของ

ก๊าซ 

ความร้อนของนํ้าระบาย

ความร้อน 

ค่า 

COP 

เทียบกบั

ปัจจุบัน 

32.5 [°C] 

427,725 

372,000 0.87 ลดลง 3 [%] 

28.0 [°C] 432,000 1.01 เพ่ิมข้ึน 12 [%] 

27.5 [°C] 456,000 1.07 เพ่ิมข้ึน 19 [%] 

 

(4)  ประสิทธิผล 

 ลดการใชก๊้าซ 13A ได ้  72,130 [m3/ปี] (8 เดือน)   

 อตัราการใชก๊้าซ 13A ลดลง (เทียบกบัค่ารวม) 0.67 [%] 

 ลดค่าเช้ือเพลิงได ้   962,000 [บาท/ปี] (8 เดือน) 
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บทที่ 3 
การอนุรกัษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ 

(Energy conservation in lighting systemand other electric equipment) 
 

ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 
หลักการท่ีสําคัญในการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและระบบการทําความรอนดวยไฟฟา 

คือ การใชงานระบบดังกลาวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เชนใชแสงสวางหรือความรอนในบริเวณอยางเพียงพอ ท้ัง
ปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  ดังน้ัน  การปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางและ
ระบบทําความรอนดวยไฟฟา จึงเปนอีกหัวขอหนึ่งท่ีมีบทบาทตอการประหยัดพลังงาน  และปจจุบันไดมีอุปกรณ
และเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหเกิดการประหยัดพลังงานใหมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค (Objective) 
1. อธิบายพ้ืนฐานไฟฟาแสงสวางและอุปกรณท่ีใช 
2. อธิบายการอนุรกัษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง 
3. อธิบายหลักการทําความรอนดวยไฟฟาและอุปกรณท่ีใช 
4. อธิบายการอนุรกัษพลังงานในการทําความรอนดวยไฟฟา 
5. อธิบายการอนุรกัษพลังงานในอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 

 

บทนํา (Introduction) 
เนื้อหาในบทนี้จะเปนการแนะนําใหรูจักกับอุปกรณท่ีนิยมใชในปจจุบันรวมถึงอุปกรณท่ีชวยในการ

ประหยัดพลังงาน และมาตรการตางๆท่ีใชในระบบแสงสวางเพ่ือใหเกิดการประหยัดพลังงาน รวมท้ังหลักการท่ีทํา
ใหเกิดความรอนดวยไฟฟาวิธีตางๆ และมาตรการท่ีจะทําใหเกิดการประหยัดพลังงานได  และยังกลาวถึงการอนุรักษ
พลังงานในระบบอื่นๆและเทคโนโลยีใหมๆท่ีชวยใหเกิดการอนุรักษพลังงาน และนําเสนอกรณี ตัวอยาง 
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3.1  ระบบไฟฟาแสงสวางและอุปกรณที่ใช  (Lighting system and equipment) 
  3.1.1 การออกแบบระบบไฟฟาแสงสวาง 

การใชไฟฟาในระบบแสงสวางของโรงงานอุตสาหกรรมโดยท่ัวไป มักมีสัดสวนเพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด นอกจากอุตสาหกรรมท่ีมีการใชแสงสวางมาก และไมมีเครื่องจักรใหญๆ เชน 
อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา ประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ดวยเหตุนี้ผูประกอบการอุตสาหกรรมสวนใหญมักจะ
ใหความสําคัญกับเครื่องจักร วัสดุอุปกรณและกระบวนการผลิต แตจะมองขามความสําคัญของการติดต้ังใชงาน
ระบบแสงสวางอยางเพียงพอ เพราะเห็นวาเปนการส้ินเปลือง และเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต ท้ังท่ีจริงการใหแสง
สวางอยางเหมาะสมในโรงงาน มีผลโดยตรงตอปริมาณผลผลิตท่ีจะผลิตเพ่ิมข้ึน และปริมาณของเสียท่ีจะลดลง ซึ่ง
เปนการลดตนทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมีผลตอขวัญ และกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ท้ังสามารถลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ และการเจ็บปวยจากการทํางานอีกดวย 

ผลการวิจัยในโรงงานทอผาแหงหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดิมมีระดับความสวางในพ้ืนท่ีทํางาน
เฉลี่ย 170 ลักซ เมื่อเพ่ิมระดับความสวางเฉลี่ยข้ึน พบวา 

เมื่อเพ่ิมระดับความสวางเปน 340 ลักซ ผลผลติเพิ่มข้ึน 4.6% ของเสียลดลง 23.5% 
เมื่อเพ่ิมระดับความสวางเปน 560 ลักซ ผลผลติเพิ่มข้ึน 8.7% ของเสียลดลง 33.6% 
เพิ่มระดับความสวางเปน 750 ลักซ ผลผลิตเพิม่ข้ึน 10.5% ของเสียลดลง 39.6% 
นอกจากน้ีการเพ่ิมระดับความสวางเฉลี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมหนักในหลายๆ ประเทศ จาก 170 ลักซ 

เปน 300 ลักซ พบวา อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงถึง 32% 

การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางจึงตองรักษาระดับความสวางและคุณภาพของแสง เพราะ
ประสิทธิภาพการทํางานท่ีลดลงเพียงเล็กนอยก็อาจไมคุมกับคาไฟฟาท่ีประหยัดได ในขณะท่ีคาใชจายสําหรับการ
ปรับปรุงระบบแสงสวางใหเหมาะสม โดยท่ัวไปจะมีตนทุนไมถึง 1% ของคาใชจายรวมท้ังหมดตอปของโรงงาน   
ดังน้ันการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวางท่ีถูกตองจึงไมใชมุงแตเพียงเฉพาะการประหยัดไฟฟาแตจะตองมุงสู
การไดมาซ่ึงระบบไฟฟาแสงสวางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง เริ่มตนจากการทบทวนการออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางท่ี
เปนอยูในปจจุบันวาสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และลักษณะการทํางานหรือไม  พิจารณาคุณภาพและระดับ
ความสวางวาเหมาะสมเพียงพอตอการทํางานน้ันๆ หรือไม จากนั้นจึงทําการพิจารณาปรับปรุงโดยเลือกใชมาตรการ
ท่ีไมตองมีการลงทุนหรือลงทุนนอยเสียกอน  

หลักการสําคัญท่ีจะใหไดมาซ่ึงระบบไฟฟาแสงสวางท่ีมีประสิทธิภาพสูงน้ัน เริ่มจากการทําความเขาใจกับ
พื้นท่ีท่ีจะใชแสงสวาง คือ การศึกษาถึงประเภทหรือชนิดของงานท่ีจะกระทําในพ้ืนท่ีนั้นๆ วาเปนงานชนิดใด มีการ
ทํางานในเวลาใด และตองการระดับความสวางสูงตํ่าเพียงใด โดยคํานึงถึงขนาดคาการสะทอนแสงและการ
เคลื่อนไหวของช้ินงานรวมท้ังระยะหางจากผูปฏิบัติในขณะ  เดียวกันก็พิจารณาหรือเลือกสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
ใหกับพื้นท่ีนั้นๆ ดวย เชน ความสูงของเพดานชองแสง นอกจากน้ีสีท่ีใชทาสวนตางๆ ควรเปนสีโทนสวาง เพ่ือทํา
ใหแลดูสวางข้ึนซึ่งคาการสะทอนแสงของเพดาน ผนัง พื้น และแมแตเครื่องจักร อุปกรณ ควรมีคาท่ีเหมาะสม เพ่ือมิ
ใหเกิดแสงแยงตา หรือดูมืดเกินไป 
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การปฏิบัติงานภายใตระบบแสงสวางท่ีเหมาะสมไมเพียงแตจะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดรวดเร็ว
ข้ึนมากข้ึน ประณีตข้ึน ท่ีสําคัญยังทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากข้ึน ท้ังยังมีผลตอคุณภาพชีวิตของ
ผูปฏิบัติงาน วิธีการใหแสงสวางท่ีเหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญในการออกแบบระบบไฟฟาแสงสวาง ซึ่งสามารถแบง
ออกเปน 3 วิธี คือ 

 
1) การใหแสงสวางท่ัวพื้นท่ี (General Lighting) 

เปนวิธีการใหแสงสวางท่ีใชท่ัวไปโดยการใหแสงสวางจากโคมไฟท่ีติดต้ังกระจายอยางสม่ําเสมอบน
เพดาน ซึ่งทําใหมีความสวางเกือบเทากันตลอดพ้ืนท่ี จึงทําใหมีขอดีในแงท่ีสามารถออกแบบไดงาย ไมจําเปนตอง
ทราบตําแหนงทํางานท่ีแนนอน และสามารถยายตําแหนงท่ีทํางานไดอยางอิสระ แตขอเสียสําคัญ คือ เปนวิธีการให
แสงสวางท่ีสิ้นเปลืองพลังงานสูง 

 
2) การใหแสงสวางเฉพาะพ้ืนท่ี (Localized General Lighting) 

เปนวิธีการใหแสงสวางโดยการออกแบบใหสอดคลองกับการทํางานในแตละพ้ืนท่ี จึงทําใหประหยัด
พลังงานกวาวิธีการแรก แตก็มีขอเสียคือ ทําใหการยายตําแหนงพ้ืนท่ีทํางานไมอิสระ จึงเหมาะสําหรับโรงงานทีมี
สายกระบวนการผลิตท่ีติดต้ังตายตัว หรือไมมีการโยกยายตําแหนง 

 
3) การใหแสงสวางเฉพาะตําแหนง (Local Lighting) 

เปนวิธีการใหแสงสวางเสริม ใชสําหรับงานท่ีตองการปริมาณแสงในระดับสูง เชน งานท่ีตองการความ
ละเอียดสูงและใชสําหรับผูปฏิบัติงานสูงอายุหรือสายตาผิดปกติ โดยการติดต้ังโคมไฟในบริเวณท่ีอยูใกลผูทํางาน
หรือช้ินงาน เพื่อใหแสงสวางเฉพาะตําแหนงและทิศทางท่ีตองการเทาน้ัน    ดวยเหตุนี้จึงเปนวิธีการใหแสงสวางท่ี
ประหยัดพลังงานท่ีสุด แตจะตองควบคุมทิศทางและความสวางใหเหมาะสม 

 
 3.1.1.1  การเลือกใชความสวางที่เหมาะสม 

การสองสวางแบบ Task-ambient Lighting การสองสวางแบบ Task-ambient Lighting หมายถึง “การให
ความสวางท่ีจําเปนแกบริเวณ ท่ีปฏิบัติงาน และใหความสวางท่ีตํ่าลงมาแกบริเวณอื่นๆ” ซึ่งจะประกอบดวยการสอง
สวาง Task Lighting ซึ่งเปนการใหความสวางท่ีเพียงพอในการใชสายตาทํางานแกพื้นท่ีหรือบริเวณเฉพาะท่ี กับการ
สองสวาง Ambient Lighting ซึ่งเปนการใหความสวางท่ัวๆ แกบริเวณรอบๆ ท่ีตองใชสายตาทํางาน กลาวคือ ใน
บริเวณท่ีตองใชสายตาทํางาน จะใชการสองสวาง Task Lighting เปนหลักในการใหความสวางท่ีตองการ  สวน
บริเวณท่ีไมตองใชสายตาทํางาน จะใชการสองสวาง Ambient Lighting ในการใหความสวางท่ีตํ่ากวาบริเวณท่ีตอง
ใชสายตาทํางาน รูปท่ี 3.1 จะเปรียบเทียบวิธีสองสวาง General Lighting กับTask-ambient Lighting 
 วิธีสองสวางแบบนี้เทียบกับการสองสวาง General Lighting ท่ีจะสองสวางท่ัวหองดวยความสวาง
สมํ่าเสมอเทาๆ กันแลว จะสามารถอนุรักษพลังงานไดมากเน่ืองจากการสองสวาง Task Lighting จะลดสัดสวนการ
เปดไฟ และสามารถลดความสวางของบริเวณท่ีไมไดใชสายตาลงได 
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ถาให  S    คือ  พื้นท่ีของสํานักงานท่ีใชวิธีการสองสวาง Task-ambient Lighting [m2]  
Sp   คือ  พื้นท่ีเฉพาะตัวของพนักงาน 1 คน [m2]  
Wt  คือ กําลังไฟฟาของระบบสองสวาง Task Lighting ตอพนักงาน 1 คน [W/คน]  
Wa  คือ กําลังไฟฟาของระบบสองสวาง Ambient Lighting [W/m2]  
Wg คือ  กําลังไฟฟาของระบบสองสวางในกรณีของการสองสวาง General Lighting [W/m2]  
Lat   และ  Lag ของแสงสวางรวมของการสองสวาง Task-ambient Lighting กับการสองสวาง General 
Lighting จะเทากับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 การสองสวาง General Lighting กับการสองสวาง Task-ambient Lighting 
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  จากสูตรขางตนจะเปนวาเม่ือเงื่อนไขตอไปนี้เปนจริง การสองสวาง Task-ambient Lighting จะอนุรักษ
พลังงานมากกวา General Lighting 
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จากความสัมพันธนี้จะไดวา เมื่อ Wt = 40 [W/คน]    Wg = 24 [W/m2]   Wa = 12 [W/m2]  แลว Sp > 3.3 [m2/คน]  
อยางไรก็ตาม สูตรขางตนมีสมมติฐานวาการสองสวาง Task Lighting จะเปดไฟทุกดวง  100 [%] แตในสํานักงาน
ในทางปฏิบัติจะมีการประชุม การปฏิบัติงานนอกสถานท่ี การหยุดพัก ฯลฯ อัตราเปดหลอดไฟ Task Lighting จึงมี
คาตํ่ากวา 100 [%] ดังน้ัน ถาสมมติใหอัตราเปดหลอดไฟของ Tsak Lighting เทากับ 70 [%] แลว  พื้นท่ีเฉพาะตัว Sp 
ตอพนักงาน 1 คนท่ีจะทําให Task-ambient Lighting อนุรักษพลังงานไดมากกวาจะเทากับ 2.3 [m2/คน] 

(a) การสองสวาง general lighting 

(b) การสองสวาง task-ambient lighting (กรณีท่ีใชการสองสวาง general lighting โดยตรง) 

(c)  การสองสวาง task-ambient lighting (กรณีที่ใชการสองสวางกึ่งทางออม) 
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  พื้นท่ีเฉพาะตัวตอพนักงาน 1 คนในสํานักงานในระยะหลังจะมีขนาดประมาณ 8-10 [m2] ดังน้ันในเกือบ
ทุกกรณี Task-ambient Lighting จะอนุรักษพลังงานไดดีกวา General Lighting นอกจากน้ัน เมื่อใช Task-ambient 
Lighting จะทําใหภาระความรอนการปรับอากาศเย็นลดลงอกีดวย อยางไรก็ตาม ถากําลังไฟฟาของ Task Lighting 
ตอ 1 คนมีคาสูงข้ึน ขอดีของ Task-ambient Lighting จะมีนอยลง  วิธี Task-ambient Lighting จะใชกับสํานักงาน 
สถาบันวิจัย หองสมุด ฯลฯ เปนหลัก โดยเฉพาะสําหรับสํานักงาน  ในกรณีตอไปนี้ควรพิจารณาการนําวิธี Task-
ambient Lighting มาใช 

(1) สํานักงานท่ีพนักงานแตละคนทํางานเปนอิสระตอกันมาก 
(2) สํานักงานท่ีพนักงาน 1 คนมีพื้นท่ีเฉพาะตัว [m2/คน] กวาง 
(3) สํานักงานท่ีมีงานท่ีตองการความสวาง Task ต้ังแต 1,000 [lx] ข้ึนไป 
(4) สํานักงานท่ีพนักงานไมคอยอยูในสํานักงานในเวลาทํางาน 
(5) สํานักงานท่ีใชระบบเวลาเขาออกงานยืดหยุน 
(6) สํานักงานท่ีตองรองรับการทํางาน 24 ช่ัวโมง 

 
3.1.2  อุปกรณไฟฟาแสงสวางทั่วไป 
 3.1.2.1  แหลงกําเนิดแสง  
 แหลงกําเนิดแสงสําหรับใหแสงสวางท่ัวไป ไดแก หลอดอินแคนเดสเซนต หลอดฟลูออเรสเซนต และหลอด 
HID (ยอมาจาก High Intensity Discharge เปนช่ือเรียกรวมๆ ของหลอดปรอทความดันสูง หลอด Metal Halide และ
หลอดโซเดียมความดันสูง)  
 
หลอดอินแคนเดสเซนต 
 หลักการทํางาน 
  หลอดอินแคนเดสเซนตเปนแหลงกําเนิดแสงท่ีเปลงแสง ดวยการปลอยกระแสไฟฟา ใหไหลผานไสหลอด
ทังสเตน ท่ีมวนเปนรูปคอยลจนมีอุณหภูมิสูง หลักการเปลงแสงคือ Thermal Radiation (Temperature Radiation) 

 
 

รูปที่ 3.2 โครงสรางของหลอดไฟสําหรับใหแสงสวางทั่วไป 
 

ไสหลอด 
กาซบรรจุ 

เคลือบขาว 

ครอบแกว (bulb) 

base cement 

cap 

ตะก่ัวบัดกรี 
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    รูปที่ 3.3   โครงสรางของหลอดไฟแบบสะทอน            รูปที่ 3.4   โครงสรางของหลอดไฟแบบ shield beam  
                    (reflect lamp)           (beam lamp) 
หลอดฮาโลเจน 
 เปนหลอดอินแคนเดสเซนตทังสเตนท่ีบรรจุสารพวกฮาโลเจน เชน ไอโอดีน โบรมีน ฯลฯ จํานวนเล็กนอย
รวมกับกาซเฉ่ือย การทํางานของ Halogen Cycle โดยฮาโลเจนจะนําทังสเตนท่ีระเหยออกมา กลับไปท่ีไสหลอด จะ
ทําใหมีอายุการใชงานยืนยาวข้ึนหรือมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 หลอดอินแคนเดสเซนตแบงเปนแบบรูปรางเปนแทงมี Cap สองดาน (รูปท่ี 3.5) กับแบบขนาดเล็กมี Cap 
ดานเดียว หลอดแบบมี Cap สองดานจะใชมากกับการทํา Flood Lighting สวนแบบมี Cap ดานเดียวกันจะใชกับการ
ทํา Spot Lighting ปจจุบันมีการใชหลอดฮาโลเจนเคลือบฟลมสะทอนรังสีอินฟราเรด  อยูดานนอกซึ่งจะสะทอนแต
รังสีอินฟราเรดเทาน้ัน หลอดแบบนี้จะมีรังสีความรอนออกมานอย จึงใชกับแสงสวางตามรานคา เปนตน 

 
 

รูปที่ 3.5 โครงสรางของหลอดฮาโลเจนสําหรับ Flood Lighting 
 

 คุณสมบัติของหลอดอินแคนเดสเซนต 
 (ก) มีลักษณะท่ีควบคุมแสงไดงาย 
 (ข) มีคุณสมบัติ Color Rendering ดีมาก ใหแสงขาวนวล 
 (ค) ไมตองใชวงจรชวยจุดหลอด 
  (ง) สามารถหรี่แสงไดอยางตอเนื่อง 
 (จ) มี Lumen Maintenance Factor ดี 
 (ฉ) มีจํานวนวัตตและรูปรางใหเลือกมากมาย 
 (ช) มีประสิทธิภาพตํ่า อายุการใชงานส้ัน 
 (ซ) ไดรับผลกระทบจากแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟไดงาย (โดยเฉพาะอยางยิ่งอายุการใชงาน) 
 (ฌ) มีรังสีความรอน (รังสีอินฟราเรด) เกิดข้ึนมาก 

กาซบรรจ ุ

ไสหลอด 

ตะก่ัวบัดกรี 
cap 

base cement 

ครอบแกว (bulb) 

แผนกันความรอน ... แผนโลหะปองกัน 

  

ผิวสะทอน ... aluminum vapor coating 

เลนส 

cap 

ไสหลอด 

กาซบรรจุ 

ผิวสะทอน
 aluminum vapor coating

แผนโมลิบดินัม ขั้วหลอด cap quartz bulb ไสหลอด 
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หลอดฟลูออเรสเซนต 
 (1) หลักการทํางานและโครงสราง 
 หลอดฟลูออเรสเซนตเปนหลอด Discharge Lamp ท่ีกําเนิดแสงท่ีมองเห็นไดดวยการท่ีรังสีอัลตราไวโลเล็ต
ท่ีเกิดจากการคายประจุของไอปรอทความดันตํ่า ไปกระตุนสารเรืองแสง โครงสรางของหลอดแสดงไวในรูปท่ี 3.6 
โดยภายในผิวหลอดแกวจะมีจะสารเรืองแสงเคลือบอยู และท่ีไสหลอดรูปคอยลท่ีข้ัวหลอดจะมีสาร Emitter เคลือบ
อยู ในหลอดจะมีปรอทจํานวนเล็กนอยกับกาซอารกอนบรรจุอยู เมื่อใหแรงดันไฟฟาระหวางข้ัวไฟฟาจะเกิดการคาย
ประจุข้ึน ข้ัวหลอดจะปลดปลอยอิเล็กตรอนรอนออกมา อิเล็กตรอนจะไปชนกับอะตอมของปรอทเกิดรังสีอัลตราไว
โอเล็ตข้ึน รังสีอัลตราไวโอเล็ตจะไปกระตุน  สารเรืองแสงและถูกแปลงเปนแสงท่ีมองเห็นได (ปรากฏการณนี้
เรียกวา Photoluminescence) 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 3.6 โครงสรางของหลอดฟลูออเรสเซนต 
 

 (2) ประเภทของหลอดฟลูออเรสเซนต 
 หลอดฟลอูอเรสเซนตมีหลายชนิด ข้ึนอยูกับรูปราง วิธีจุดหลอด สีของแสง เปนตน รูปรางท่ีใชกัน ไดแก 
รูปทอตรง รูปวงแหวน รูป Compact รูปหลอดไฟ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนารูปวงแหวน 2 ช้ันโดยนําหลอด 
2 หลอดรวมเปน 1 ชุดทําเปนรูปวงแหวนอีกดวย แสดงดัง  รปูท่ี 3.7 

หลอดฟลูออเรสเซนตแบบคอมแพคบัลลาสตจะนําหลอดไฟมารวมกับบัลลาสตเปนช้ินเดียว ใหสามารถ
เสียบในเตาเสียบหลอดไดโดยตรง มีรูปรางเปนทรงกลม เปนทรงกระบอก เปนตนนอกจากน้ียังมีแบบท่ีใชบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหน้ําหนักเบาอีกดวย กรณีท่ีใชกับอุปกรณสองสวางสําหรับหลอดอินแคนเดสเซนต จะมี
ขอจํากัดเรื่องจํานวนวัตตและขนาด จึงตองใชความระมัดระวัง 
 
 (3) คุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนต 

(ก) ประสิทธิภาพสูง อายุการใชงานยาวนาน 
(ข) มีสีของแสงใหเลือกใชหลายสี 
(ค) หลอดมีรูปรางเปนทอ มี Luminance ท่ีพื้นผิวตํ่า แสงจึงไมคอยจา 
(ง) อุณหภูมิท่ีผิวหลอดมีคาตํ่า 
(จ) สามารถหรี่แสงไดอยางตอเนื่อง 
(ฉ) มีขนาด (ความยาว) คอนขางใหญ 
(ช) ไมมีหลอดท่ีมีกําลังสูงมากๆ (สูงสุด 220W) 

 

cap ปรอท-อารกอน bulb 

สารเรืองแสง ขั้วไฟฟา แสงท่ีมองเห็นได 

อัลตราไวโอเล็ต (253.7 nm) 
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รูปที่ 3.7 หลอดฟลูออเรสเซนตประเภทตางๆ 
 
 

(a) แบบทรงกลม (แบบดับเบิล U) (b) แบบทรงกระบอก (จุดหลอดดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส) (c) แบบดับเบิล U (จุดหลอดดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส) 

glow starter 
cap 

cover 

ballast 

globe 

สารเรืองแสง 

cap 

cover 

globe 

electronic ballast 

electronic ballast 

cap 

cover 

เคลือบฝา 

หลอดใหแสง 
รูปดับเบิล U 

หลอดใหแสง 
รูปดับเบิล U 

(4) แบบคอมแพค

(1
) 

รูป
ทอ
ตร
ง 

(2) รูปวงแหวน 

(3)
 

รูป
 co

mp
ac

t 

เสนผานศูนยกลางรอบนอก

ความยาว 

ความยาว 121 mm 218 mm 

ความยาว 118 mm  125 mm 275 mm  410 mm 
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หลอดไฟฟลูออเรสเซนตแบบทอ T5 
  1. หลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแบบทอ T5 

หลอดฟลูออเรสเซนต T5 ไดพัฒนาและเพ่ิมความนิยมในการใชงานต้ังแตป ค.ศ. 1995 โดยเขามาแทนท่ี
หลอด T8 และ T12 ท่ีใชกันอยู หลอด T5 คือหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีมีเสนผาศูนยกลาง 5/8 นิ้ว สัญลักษณตัว T 
หมายถึงรูปรางของหลอดท่ีมีลักษณะเปนทอ (Tubular) โดยเราสามารถแบงแยกขนาดของหลอดตาม
เสนผาศูนยกลางได ดังรูปท่ี 3.8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.8 ขั้วหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตางๆ 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.9 เปรียบเทียบขนาดของหลอด T12, T8 และ T5 
 

หลอด T5 สามารถรักษาปริมาณแสงเอาตพุตไดมากกวาหลอด T8 และ T12 โดยสามารถรักษาปริมาณแสงเอาตพุตท่ี 
95 % ไวไดนานถึง 8,000 ช่ัวโมง หรือ 40% ของอายุการใชงาน ซึ่งแตกตางจากหลอดเมทัลฮาไลดหรือหลอดแสง
จันทรท่ีปริมาณแสงจะลดลงอยางมาก 
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รูปที่ 3.10  กราฟเปรียบเทียบการลดลงของแสงกับอายุการใชงานของหลอด 
 

หลอด T5 นั้นถูกออกแบบมาเพื่อใหผลิตแสงสูงสุดท่ีอุณหภูมิ 35 °C (95°F) ซึ่งเปนจุดทํางานท่ีเหมาะสม
เนื่องจากอุณหภูมิของชุดโคมไฟขณะทํางานจะอยูในชวงน้ี ซึ่งแตกตางกับหลอดแบบ T8 ท่ีมีจุดผลิตแสงสูงสุดท่ี
อุณหภูม ิ25 °C ตางกับหลอด T5 10°C หลอด T5 จึงใหปริมาณแสงมากกวาท่ีจุดทํางานอุณหภูมิเดียวกัน ดังแสดงใน
รูปท่ี 3.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.11 กราฟเปรียบเทียบปริมาณแสงของหลอด T8 และ T5 กับอุณหภูมิแวดลอม 
 

ประสิทธิภาพของหลอดไฟ T5 ขนาด 35w มีคาประมาณ 104lm/w (เฉพาะหลอดไฟ) และ 89lm/w (มีบัล
ลาสตอีเล็กทรอนิกส) ซึ่งจะดูเหมือนวามีการปรับปรุงข้ึนเพียงเล็กนอยคือประมาณ 7% แตทวา การใชโคมไอะลูมิ
เนียมซ่ึงมีการสะทอนแสงไดสูงมากน้ันจะมีประสิทธิภาพสูงกวา หลอดไฟ T5 สามารถทําใหเกิดผกระทบตอ
ประสิทธิภาพโดยรวมไดต้ังแตชวง 11% ถึง 30% หลอดไฟ T5 จะมีการฉาบเคลือบท่ีดานในของผนังหลอดซึ่งจะ
ยับยั้งไมใหปรอทถูกดูดซับเขาไปในแกวและสารเรืองแสง สิ่งน้ีจะชวยลดความตองการใชปรอทลงจาก 15 มิลลิกรัม 
เหลือเปน 3 มิลลิกรัมตอหนึ่งหลอด ซึ่งเปนขอดีสําหรับประเทศท่ีมีกฎหมายการท้ิงขยะท่ีเขมงวด 
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ในทวีปยุโรป หลอด T5 ถูกนํามาใชมากโดยแทนท่ีหลอด T8 ขนาด 36 w และยาว 4 ฟุต การท่ีมีขนาดส้ัน
กวาน้ีทําใหเขากับหนวยมาตรฐานของอาคารไดดี เนื่องจากมีขนาดของบัลลาสตลดลงมากโคมไฟจึงมีน้ําหนักเบา
และมีลักษณะแบนราบ ซึ่งจะประหยัดพ้ืนท่ีและแหลงทรัพยากรท่ีใชในการผลิตหลอดไฟ สหรัฐอเมริกายังยอมรับ
เทคโนโลยีนี้ชาอยู เนื่องจากหลอด T8 ท่ียาว 4 ฟุต จะใชพลังงานแค 35 วัตต โดยท่ัวๆ ไปแลวในสหรัฐอเมริกา จะ
มุงเนนไปท่ีการควบคุมแสงท่ีมองเห็นไดมากกวาท่ีจะเนนประสิทธิภาพของหลอดไฟ 

ขอดีของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T5 
• โคมไฟมีประสิทธิภาพสูงถึง 93 % 
• ใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกท่ีมีคาความสูญเสียตํ่า 
• หลอด T5 มีปริมาณการลดลงของแสงตลอดอายุการใชงานนอยกวาหลอด HID 
• มีคาดัชนีความถูกตองของสีมากกวาหลอด HID 
• ประหยัดคาไฟฟาตอปได 55% 
• อายุการใชงานมากกวา 20,000 ช่ัวโมง 
• ระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

ขอเสียของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T5 
• สตารทติดชากวาหลอด T8 เนื่องจากตองใชเวลาในการอุนหลอดนานกวา 
• อาจทําใหมีคาดัชนีแสงจาเกินได หากออกแบบไมเหมาะสม 

2. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสมีการนํามาใชงานกันมากข้ึนเพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางแตการ

เลือกบัลลาสตมาใชงานเปนเรื่องไมงายสําหรบัผูใชท่ัวไปการเลือกใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสท่ีจะทําใหผูใชงานเกิด
ความม่ันใจในผลิตภัณฑนั้นๆ อาจพิจารณาไดดังน้ี  

1) คาตัวประกอบกําลังไฟฟาของวงจรมากกวา 0.90  
2) คาตัวประกอบยอดคลื่น (Crest factor) นอยกวา 1.7  
3) Ballast lumen factor มากกวา 0.90 เพื่อดูประสิทธิภาพในการใหแสงของหลอดเทียบกับบัลลาสต

อางอิง 
4) ความถี่บัลลาสตอยูระหวาง 20-50 KHz เพื่อปองกันการรบกวนระบบอื่นๆ 
5) ฮารมอนิกใหเปนไปตามท่ีระบุไวในมาตรฐาน มอก.   
6) มีการปองกันการรบกวนจากการสงคลื่นวิทยุ หรือคลื่นรบกวน (EMC,EMI,RFI  suppression)     
7) มีอายุการใชงานท่ีนานไมนอยกวา 5 ป ซึ่งใหทางผูจําหนายวเิคราะหหรือแสดงใหพิจารณา 
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รูปที่ 3.12 บัลลาสตอิเล็กทรอนกิส 
 

คาท่ีแสดงใหเห็นในขอตางๆอางอิงจากมาตรฐานของ มอก. 1506-2541 สวนท่ีนํามาเสนอเปนแค
คําแนะนําในการเลือกบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใหทราบวาตองระมัดระวังเรื่องอะไรบางแตรายละเอียดตองไปศึกษา
มาตรฐานเพ่ิมเติม  

  2.1 องคประกอบอื่นๆ ในการพิจารณาบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
 เน่ืองจากการวิเคราะหความเหมาะสมของการใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสจําเปนตองทราบองคประกอบอื่น
ประกอบการพิจารณาดังน้ี 

 2.1.1 อายุการใชงานของหลอด การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนกิสใหคิดอายุหลอดเฉลี่ยที่ 8000 ชม. สําหรับ
หลอดฟลอูอเรสเซนตตรง ถึงแมผลิตภัณฑบัลลาสตบางผลิตภัณฑอาจทําใหอายุหลอดนานถึง 10,000-12,000 ชม.ก็
ตาม (อายุท่ีกําหนดใหปริมาณแสงไมตํ่ากวา 70% หลังจากพนเวลาดังกลาว) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับหลายองคประกอบ เชน 

1) วงจรท่ีใชงานมีผลตออายุของหลอดมากซ่ึงทําใหอายุหลอดนานข้ึนหรือลดลง 
2) การสตารทวงจร  ถาเปนแบบ soft start จะทําใหอายุหลอดนานกวาการสตารทแบบ instant 

start แตถาเปนงานท่ีไมตองมีการปดเปดสวิตชบอยในการใชแตละวันก็ไมมีผลตออายุการใช
งานของหลอดนัก 

2.1.2 อายุการใชงานของบัลลาสต อายุการใชงานของบัลลาสตขึ้นกับหลายองคประกอบดังนี้ 
1) คุณภาพของวัสดุท่ีใชประกอบเปนบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
2) การออกแบบวงจรภายในไมวาจะเปนวงจร suppression & filter circuit, smoothing capacitor 

for low ripple, oscillator, lamp circuit 
3) วงจรการมอนิเตอรหลอดและสตารทใหมเมื่อมีการเปลี่ยนหลอดใหม 
4) บัลลาสตมีวงจรหรืออุปกรณปองกันเสิรจและฟลเตอรภายในหรือไม เพราะเม่ือเกิดไฟตก ไฟ

เกิน หรือ การสวิชช่ิงในระบบไฟฟาก็ทําใหแรงดันเสิรจทําใหบัลลาสตเสียหายไดถาไมมี
อุปกรณปองกันเสิรจ 
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 2.2 ขอดีขอเสยีและขอควรระวงัในการติดต้ังของการใชบัลลาสตอิเล็กทรอนกิส 
 การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสําหรับเพ่ือการประหยัดพลังงานน้ันมีขอดีขอเสียท่ีควรพิจารณาดังน้ี

ประกอบการใชงานแตละอยางคือ 
  2.2.1 ขอดี 

1) ความสูญเสียของบัลลาสตชนิดตางๆแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 3.1 ความสูญเสียของบัลลาสตชนิดตางๆ 

ชนิดบัลลาสต วัตตรวม 
วัตตบัลลาสต 
(ความสูญเสีย) 

วัตตหลอด 

แกนเหล็กธรรมดา 46-48 10-12 36 
แกนเหล็กความสูญเสียตํ่า 40-42 4-6 36 

อิเล็กทรอนิกส 36 4 32 

2) บัลลาสตท่ีดีอาจทําใหอายุการใชงานของหลอดนานข้ึนกวาการใช 
บัลลาสตแกนเหล็กปกติ 

    2.2.2 ขอเสีย  
1) บัลลาสตท่ีไมมีคุณภาพอาจทําใหอายุการใชงานของหลอดส้ันลงได 
2) อายุการใชงานของบัลลาสตบางผลิตภัณฑสั้นมาก ถาไมสามารถทนเสิรจไดก็เสียหายไดงาย 
3) บัลลาสตท่ีมีฮารมอนิกสสูงไมสมควรติดต้ังในหองท่ีมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีไว เชนหอง

สื่อสาร ศูนยคอมพิวเตอร หองผาตัด หรือหองท่ีใชเครื่องมือวัดท่ีไว 
4) ไมควรใชงานในระบบท่ีแหลงจายไฟฟามาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีไมไดมีการควบคุม

คุณภาพระบบไฟฟา 

  2.2.3 ขอควรระวัง 
1) ไมควรใชในหองท่ีมีอุณหภูมิโดยรอบสงูกวาปกติเพราะอาจทําใหอายกุารใชงานส้ันลง 
2) สายจากบัลลาสตไปหาหลอดใหสั้นท่ีสุดและไมควรเดินขนานกับสายไฟแหลงจาย 

หลอดปรอทความดันสูง 
(1) หลักการทํางานและโครงสราง 

  เปนแหลงกําเนิดแสงท่ีทํางานดวยการแผรังสีจากการคายประจุภายในไอปรอทท่ีมีความดันไมนอยกวา 100 
kPa (ประมาณ 1 บรรยากาศ) โดยท่ัวไปเรียกวา หลอดปรอท มีโครงสรางดังรูปท่ี 3.13 ในหลอดเปลงแสงจะติดต้ัง
ข้ัวไฟฟาหลักซึ่งบรรจุดวยสาร Emitter ท่ีท้ังสองดานของแกวควอตซ และมีข้ัว ไฟฟาเสริมเพ่ือใหจุดหลอดไดงาย
ข้ึน ภายในหลอดจะบรรจุปรอทและกาซอารกอนเอาไว ข้ัวไฟฟาเสริม จะตอกับข้ัวไฟฟาหลังดานตรงขามผานตัว
ตานทานท่ีมีคาสูง หลอดนอกจะบรรจุไนโตรเจนเอาไวเพื่อปกปองช้ินสวนตางๆ และรักษาเสถียรภาพของ
คุณลักษณะของหลอดไฟ 
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รูปที่ 3.13 โครงสรางของหลอดปรอท 
 

      (2)  คุณสมบัติของหลอดปรอท 
(ก) สวนเปลงแสงของหลอดไฟมีขนาดเล็ก สามารถควบคุมแสงไดคอนขางสะดวก 
(ข) มีกําลังวัตตใหเลือกใชมากมาย (40 W—20 kW) 
(ค) มีอายุการใชงานยาวนาน 
(ง) การเปดไฟและเปดใหมหลังจากปดจะกินเวลานาน 
(จ) มีคุณสมบัติ Color Rendering ไมดี 
(ฉ) การหรี่แสงสามารถทําไดเปนข้ันๆ เทาน้ัน 

 หลอดเมทัลฮาไลด 
(1) โครงสราง 

 หลอดเมทัลฮาไลดมีโครงสรางคลายกับหลอดปรอท แตภายในหลอดเปลงแสงนอกจากจะบรรจุปรอทและ
กาซ  Rare Gas เชน อารกอน ฯลฯ แลว ยังมีสารประกอบฮาโลเจนของโลหะ  (สารเมทัลเฮไลด) บรรจุไวอีกดวย 
ระหวางท่ีเปดไฟ   สารเหลาน้ีจะเกิดการระเหย สารเมทัลฮาไลดท่ีอยูทามกลางการคายประจุ-การอารกจะสลายตัว
กลายเปนโลหะกับฮาโลเจน โลหะจะถูกกระตุนดวยการอารกท่ีอุณหภูมิสูง และเปลงแสงเฉพาะตัวของโลหะออกมา 
โลหะกําเนิดแสงชนิดตางๆ จะใหสีของแสงท่ีแตกตางกัน 
 โลหะกําเนิดแสงท่ีใชกับการใหแสงสวางท่ัวไป ไดแก โซเดียม (Na)  ทาลเลียม (Tl) อินเดียม (In)  
สแกนเดียม (Sc)  ดิสโปรเซียม (Dy)   ดีบุก (Sn) เปนตน โดยจะบรรจุโลหะเหลาน้ีไวหลายชนิดรวมกัน 
 ตัวอยางโครงสรางแสดงไวในรูปท่ี 3.14 โดยจะเคลือบฉนวนความรอนไวท่ีดานนอกของหลอดเปลงแสง
ใกลๆ กับข้ัวไฟฟา เพ่ือใหสารเมทัลเฮไลดสามารถระเหยไดดี ข้ัวไฟฟาจะทําดวยทังสเตนหรือทอเรียม หลอดชนิดน้ี
มีท้ังแบบใสและแบบฝา 
 

หลอดนอก 

(สารเรืองแสง : กรณีของ 
หลอดปรอทฟลูออเรสเซนต) 

ขั้วไฟฟา 

หลอดเปลงแสง 

กาซบรรจุ 
ขั้วไฟฟาเสริม 

ขายึดหลอดเปลงแสง 

cap 
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รูปที่ 3.14 โครงสรางของหลอดเมทัลฮาไลด  

 
 (2)  คุณสมบัติของหลอดเมทัลฮาไลด 
 (ก) สวนเปลงแสงของหลอดไฟมีขนาดเล็ก สามารถควบคุมแสงไดคอนขางสะดวก 
 (ข) มีกําลังวัตตใหเลือกมากมาย (50W-2 kW) 
 (ค) มีสีของแสงใหเลือกมากมาย มีท้ังท่ีคุณสมบัติ Color Rendering ดีดวย 
 (ง) การเปดไฟและเปดใหมหลังจากปดจะกินเวลานาน 
 (จ) เมื่อเปดไฟเปนเวลานานบางครั้งสีของแสงอาจไมสมํ่าเสมอได 
 (ฉ) ไมสามารถหรี่แสงได 
 (ช) หลอดบางรุนจะระบุทิศทางของหลอดขณะเปดไฟดวย 

 

หลอดโซเดียมความดันสูง 
(1)  หลักการทํางานและโครงสราง 

   

                                           
 

รูปที่ 3.15 โครงสรางของหลอดโซเดียมความดันสูง 

หลอดนอก 

lead wire 

ฉนวนความรอน 

ตัวตานทาน 

cap 

glow starter 

หลอดเปลงแสง 

getter 

หลอดนอก 

cap 

หลอดเปลงแสง 

seal 

holder 

getter 
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  เปนหลอดท่ีทํางานดวยแสงจากการคายประจุในไอระเหยของโซเดียมท่ีมีความดันประมาณ 10 kPa 
(ประมาณ 0.1 บรรยากาศ) โครงสรางแสดงไวในรูปท่ี 3.15 หลอดเปลงแสงจะทําจาก Polycrystal Alumina-
ceramics ท่ียอมใหแสงผานได ท่ีปลายท้ังสองดานจะติดต้ังข้ัวไฟฟาหุมดวยโลหะ Niobium โดยข้ัวไฟฟาจะบรรจุ
สาร Emitter เอาไว ภายในหลอดจะบรรจุ Amalgam ของโซเดียมกับปรอท และกาซซีนอน (บางรุนก็ใชกาซนีออน-
อารกอน) ภายในหลอดนอกจะเปนสูญญากาศ 
   (2) คุณสมบัติของหลอดโซเดียมความดันสูง 

(ก) มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในจํานวนแหลงกําเนิดแสงสําหรับแสงสวางท่ัวไป (แหลงกําเนิดแสงใกลแสง
ขาว) 

(ข) สวนเปลงแสงของหลอดไฟมีขนาดเล็ก สามารถควบคุมแสงไดคอนขางสะดวก 
(ค) มีกําลังวัตตใหเลือกมากมาย (35W-1 kW) 
(ง) อายุการใชงานยาวนาน มี Lumen Maintenance Factor ดีมาก 
(จ) การเปดไฟและเปดใหมหลังจากปดจะกินเวลานาน แตก็เร็วกวาหลอด HID 
(ช) สีของแสงของหลอดแบบธรรมดาจะมีสีขาวเหลือง มีคุณสมบัติ Color Rendering ไมดี  แตก็มีหลอด

แบบคุณสมบัติ Color Rendering ดีดวย 
(ซ) เม่ือแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟเปลี่ยนไป เสนแรงแสงจะเปลี่ยนไปมาก 
(ฌ) การหรี่แสงสามารถทําไดเปนข้ันๆ เทาน้ัน 
 

หลอดโซเดียมความดันตํ่า 
 เปนหลอดท่ีทํางานดวยแสงจากการคายประจุในไอระเหยของโซเดียมท่ีมีความดันประมาณ 0.5 Pa มี 
Lamp Efficiency สูงท่ีสุด แตเนื่องจากใหแสงสีเดียวเปนสีเหลืองสม (ความยาวคลื่น 589 nm) จึงมีคุณสมบัติ Color 
Rendering ตํ่ามาก ไมสามารถแยกแยะสีได ดังน้ันจึงไมใชกับการใหแสงสวางท่ัวไป แตจะใชกับหลอดไฟในอุโมงค 
เปนตน 

การพิจารณาเลือกใชหลอดไฟ 
ดัชนีบอกความถูกตองของสี  (Color Rendering Index : CRI) 
 การเลือกใชหลอดประเภทตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพของหลอดแตละ ประเภท แลว 
ตองคํานึงถึงคาความถูกตองของสีของแสงท่ีเกิดจากหลอดไฟท่ีมีผลใหสีของวัตถุท่ี ถูกมองเห็นภายใตแสงของ
หลอดมีความถูกตองสูงตามลักษณะการใชงาน คาความถูกตองของสี เปรียบเทียบไดจากคาดัชนีความถูกตองของสี 
(CRI) คาดัชนีท่ีกําหนดน้ีเปนการเปรียบเทียบวา แสงสีจากหลอดไฟมีผลทําใหสีของวัตถุท่ีมองเห็นใกลเคียงกับแสง
ธรรมชาติ (แสงอาทิตย) มากนอยเพียงใด  
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ตารางที่ 3.2    แสดงคาดัชนีบอกความถูกตองของสีของหลอดชนิดตาง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  3.3  แสดงคุณลักษณะ ของหลอดไฟตาง ๆ 

 

รายการความถูกตองของสี อุณภูมิสีของแสง  ( K) ดัชนีบอก (CRI) 
ทังสเตน-ฮาโลเจน 
หลอดไสธรรมดา 
ฟลูออเรสเซนต 
เมอรคิวร่ีเวเปอร 
เมตัลฮาไลด 
โซเดียมความดันไอสูง 
โซเดียมความดันไอตํ่า 

3,190 - 100 
2,850 - 97 

2,900 - 7,500 
3,600 - 5,700 
4,600 - 5,200 

2,100 – 25 
1,700 - 44 

 
 

52-94 
25-60 
55-75 

Incandescent  Tubular Fluorescent Compact  Ffluorescent Discharge 

ราคาตนทุน ถูก ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง-สูง 

คาใชจายในการ 

ดําเนินงาน 
สู ง ตํ่า ตํ่า ตํ่า-ตํ่ามาก 

วัตต  15-1,500 8-125 9-36 35-3,500 

ประสิทธิภาพ 
(ลูเมน/วัตต ) 

10-20 70 60 60-150 

อายุ (ชั่วโมง) 1,000 5,000-7,000 8,000 4,000-24,000 

อัตราการเสื่อม 
ของลูเมน 

15% 15-20% 15-30% 10-40% 

ความถูกตองของสี 
   

ดี  ดี  ปานกลาง-ดี เลว-ดี มาก 

ระยะเวลาในการ 

สตารท 
ทันที หนวงเล็กนอย หนวงเล็กนอย ประมาณ 5 - 10 นาที 

ความสูงที่ติดต้ัง สูงสุด 6 ม. สูงสุด 6 ม. สูงสุด 6 ม. 6-30 ม. 

การใชงาน ระดับแสงตํ่าๆ หรือ 
แสงสวางท่ีใชในการ 
ตบแตง เชน ตูโชว 

  

โรงงานอุตสาหกรรม, 
อาคารพาณิชย,  
โรงเรียน,  บาน,  

แสงสวางภายในท่ัวไป 

  

  

โรงงานอุตสาหกรรม 
อาคารพาณิชย,  
โรงเรียน, บาน,  

แสงสวางภายในท่ัวไป 

  

  

แสงสวางภายนอก 
ท้ังหมด, ไฟถนน,  
ไฟตกแตง แสงสวาง 
ภายในท่ีตองติดต้ังใน 

ระดับท่ีสูง 

อ่ืนๆ แรงดันท่ีเปล่ียนแปลง 
จะมีผลตอคุณลักษณะ 
ของแสงสวางจากหลอด 

คุณลักษณะจากหลอด 
จะมีผลจากการเปล่ียน 
แปลงของอุณหภูมิ,  
ความถ่ีในการเปดปด 

อายุหลอดจะส้ัน  แรงดัน 
ที่เปล่ียนแปลงไฟจะมีผล 
ตอคุณลักษณะของแสง 



สามารถใชติดต้ังแทน 
หลอดอินแคนเดสเซนต 

ไดโดยตรง 

  
  

ตองใชคูกับบัลลาสตที่ 
เฉพาะของหลอด,  

การเลือกใชประเภทของ 
หลอดชนิดน้ีตองเหมาะสม 

กับสถานที่ใชงาน 
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วงจรจุดหลอด 
 วงจรจุดหลอด Discharge Lamp แบบตางๆ 
เนื่องจากคุณลักษณะทางไฟฟาของหลอด Discharge Lamp มีลักษณะเปนลบ ในวงจรจุดหลอดจึงตองมีอิมพิแดนซ
เพื่อควบคุมกระแสไฟฟา นอกจากน้ีในการเริ่มจุดหลอดยังตองจายแรงดันไฟฟาท่ีตองใช หลอดไฟบางประเภทตอง
ใชบัลลาสตพิเศษในการจุดหลอด 
 
 (1) วงจรจุดหลอดฟลูออเรสเซนต 
  (ก) วงจรพ้ืนฐานของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบสตารตเตอร (รูปท่ี 3.16)  ใช Glow Starter หรือ Electronic 
Starter เปนสตารตเตอร ซึ่งจะอุนข้ัวไฟฟาแลวจายแรงดันสูงใหหลอดติด 
  (ข) วงจรพ้ืนฐานของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ Rapid Start (รูปท่ี 3.17) 
   (ค) วงจรจุดหลอดแบบ Series Sequence Start (รูปท่ี 3.18) 
  (ง) วงจรจุดหลอดความถี่สูง (รูปท่ี 3.19) 
  (2) วงจรจุดหลอดปรอทความดันสูง 
 วงจรพ้ืนฐานแบบท่ัวไปแสดงไวในรูปท่ี 3.16 กระแสไฟฟาของหลอดในชวงเริ่มจุดหลอด จะมีคาประมาณ 
1.7 เทาของกระแสไฟฟาขณะท่ีเขาสูเสถียรภาพ นอกจากน้ียังมีบัลลาสตแบบแรงดันจุดหลอดตํ่าซ่ึงจะลด
กระแสไฟฟาท่ีไหลผานหลอดขณะเริ่มจุดหลอด และบัลลาสตแบบกําลังไฟฟาคงท่ีอีกดวย รูปท่ี 3.17 แสดงตัวอยาง
การเปรียบเทียบกระแสไฟฟาขณะเริ่มจุดหลอด 

 
รูปที่ 3.16 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนตแบบสตารตเตอร 

 

 
รูปที่ 3.17 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ Rapid Starter 

  

กระแสสลับ 

glow starter 

คาปาซิเตอรปองกัน noise 
หลอดฟลูออเรสเซนต 

บัลลาสต สวิตช 
แหลงจายไฟ 

แหลงจายไฟ 
กระแสสลับ 

หลอดฟลูออเรสเซนต 

โลหะเทียบขาง 

หมอแปลงรั่วแมเหล็ก 
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รูปที่ 3.18 วงจรจุดหลอดแบบ Series Sequence Start     รูปที่ 3.19 หลักการทํางานพ้ืนฐานของบัลลาสต 
                                    ความถ่ีสูง 
 
 (3)  วงจรจุดหลอดเมทัลฮาไลด 
 หลอดแบบธรรมดาจะมีแรงดันจุดหลอดสูง ดังน้ัน จึงใชวงจรแบบ Peak Advancing ฯลฯ สวนหลอดแบบ
แรงดันจุดหลอดตํ่าสามารถใชบัลลาสตสําหรับหลอดปรอทได 
 (4) วงจรจุดหลอดโซเดียมความดันสูง 

หลอดแบบธรรมดาจะมีแรงดันจุดหลอดสูง ดังน้ันจึงใชบัลลาสตพิเศษท่ีสามารถ กําเนิดพัลซขนาดหลาย
พันโวลตได สวนหลอดแบบแรงดันจุดหลอดตํ่าสามารถใชบัลลาสตสําหรับหลอดปรอทได 
 (5) วงจรจุดหลอดโซเดียมความดันตํ่า 
 ใชวงจรแบบ Peak Advancing 

รูปที่ 3.20 วงจรพ้ืนฐานของหลอดปรอทความดันสูง         รูปที่ 3.21 เปรียบเทียบกระแสจุดหลอดของบัลลาสต 
                                                                                                            แบบตางๆสําหรับหลอดปรอทความดันสูง 

 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบัลลาสต จะข้ึนอยูกับเงื่อนไขและวัตถุประสงคการใชงาน  ตัวอยางเชน 
ประเภทของแหลงกําเนิดแสง แรงดันแหลงจายไฟ (100V, 200V) ความถี่ของแหลงจายไฟ (50 Hz, 60 Hz) เพาเวอร
แฟกเตอร (ต้ังแต 85% ข้ึนไปถือวาเพาเวอรแฟกเตอรสูง) เปนตน 

 

 

 
 

 

หล
อด

 

เพาเวอรแฟกเตอรสูง 

แบบกําลังไฟฟาคงที ่

แบบทั่วไป แบบแรงดัน 
จุดหลอดตํ่า 

หล
อด

 1 
หล

อด
 2 

วงจร 
rectifying 
smoothing 

วงจร 
แปลง 

ความถ่ีสูง 

วงจร 
จุดหลอด 

หล
อด

ฟล
ูออ

เรส
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นต
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 3.1.2.3   อุปกรณสองสวาง 
 อุปกรณสองสวางมีหลายชนิด ข้ึนอยูกับการกระจายแสงและวัตถุประสงคการใชงานของหลอดไฟท่ีใช 
ประเภทของอุปกรณสองสวางแสดงไวในตาราง 3.3  
 

โคมไฟ 
โคมไฟนอกจากทําหนาท่ียึดหลอดและอุปกรณประกอบ เชน บัลลาสต แลว ยังมีหนาท่ีสําคัญ คือ ควบคุม

ทิศทางแสงใหกระจายไปตกบนพ้ืนท่ีทํางานท่ีเราตองการ นอกจากน้ียังชวยปองกันอันตรายใดๆ ซึ่งอาจเกิดข้ึนกับ
หลอดไฟฟาไดอีกดวย ปจจุบันมีผูผลิตโคมไฟแบบตางๆ มากมาย วัสดุท่ีใชทําโคมไฟเพื่อกรองแสงไมใหจาเกินไป
ก็มีหลายชนิด ในการเลือกใชงานโคมไฟ จึงไมควรเลือกโดยคํานึงถึงแตความสวยงามเพียงอยางเดียว คุณสมบัติ
สําคัญท่ีตองพิจารณา ไดแก 

 ประสิทธิภาพของโคมไฟ คือ อัตราสวนระหวางลูเมนรวมท่ีออกมาจากโคมไฟตอลูเมนรวมท่ีออกมา
หลอดไฟฟา โคมไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะไมดูดกลืนหรือกักแสงไวมาก 

 สัมประสิทธิ์การใชประโยชน (Coefficient of Utilization, CU) คือ อัตราสวนระหวางคาลูเมนรวมท่ี
ไปตกถึงพ้ืนท่ีทํางานตอลูเมนรวมท่ีออกมาจากหลอดไฟฟา จึงเปรียบเสมือนไดรวมคาประสิทธิภาพโคมไฟเขากับ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีนั้น คือ ความสูงและสัดสวนของหอง หรือ อัตราสวนโพรง (Cavity Ratio) 
ตลอดจนคาการสะทอนแสงของเพดาน ผนัง และพื้นไวดวยแลว 

 ความเส่ือมจากโคมไฟสกปรก (Luminaire Dirt Depreciation, LDD) คือ การท่ีปริมาณแสงลดลงตาม
ระยะเวลาท่ีใชโคมไฟเน่ืองจากการฝุนละอองและสิ่งสกปรกตางๆ ซึ่งข้ึนกับความสะอาดของพ้ืนท่ี และลักษณะของ
โคมไฟแตละชนิด ดังแสดงดวยกราฟในรายละเอียดตอไป 

 กราฟแสดงการกระจายความเขมสองสวาง (Luminaire Intensity Diagram) คือ กราฟในระบบโพลาร
โคออรดิเนต ท่ีแสดงคากําลังสองสวางของโคมไฟท่ีมุมตางๆ รอบโคมไฟ ดังแสดงในรูปท่ีขางบน เพื่อใชคํานวณ
ความสวางบนพ้ืนท่ีทํางานท่ีจุดตางๆ ซึ่งการออกแบบที่ดีนั้นจุดท่ีสวางมากท่ีสุดและสวางนอยท่ีสุด ไมควรตางกัน
เกินหนึ่งในหกของความสวางเฉลี่ยบนพื้นท่ีทํางานน้ัน ท้ังน้ีผูผลิตมักจะระบุคามากท่ีสุดของระยะหางระหวางโคม
เปน อัตราสวนระหวางระยะหางของโคมไฟกับความสูงของโคมไฟ (Spacing Per Mounting Height Ratio : S/Hm) 

 คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ นอกจากพิจารณาถึงการใหแสงสวางท่ีเพียงพอแลว ยังตองพิจารณาถึงการ
ปองกันแสงจา ความปลอดภัย รวมถึงความยากงายในการซอมบํารุงประกอบดวย 

โคมไฟแบงออกไดหลายวิธี คือ การแบงตามชนิดของหลอดไฟฟาท่ีใช แบงตามลักษณะการติดต้ัง แบง
ตามลักษณะของการนําไปใชงาน แบงตามลักษณะการกระจายแสง หรือแบงตามความเส่ือมจากโคมไฟสกปรก 
ดังตอไปนี้ 
โคมแบงตามชนิดของหลอดไฟฟาที่ใช 

แบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ตามชนิดของหลอดไฟฟาท่ีใช ไดแก โคมไฟท่ีใชกับหลอดอินแคนเดส
เซนต โคมไฟท่ีใชกับหลอดฟลูออเรสเซนต และโคมไฟท่ีใชกับหลอด HID 
แบงตามลักษณะการติดต้ัง 

แบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะการติดต้ังของโคมไฟ ไดแก โคมไฟแบบหอย (Pendent) 
โคมไฟแบบฝงเขาไปในเพดาน (Recessed) และโคมไฟแบบยึดติดกับเพดาน (Surface) 
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แบงตามลักษณะการใชงาน 
บางครั้งเราก็แบงชนิดของโคมไฟออกตามลักษณะการนําไปใชงาน เชน โคมไฟสําหรับงานอุตสาหกรรม 

โคมไฟสําหรับบาน โคมไฟประดับ โคมไฟถนน นอกจากน้ียังมีโคมไฟท่ีออกแบบสําหรับงานพิเศษเฉพาะอยาง 
เชน โคมกันระเบิด ท่ีใชในท่ีอาจติดไฟไดงาย โคมกันน้ํากันฝุน 

แบงตามลักษณะการกระจายแสง (Light Distribution Characteristic) 
 เปนการแบงโดยพิจารณาจาก อัตราสวนระหวางแสงท่ีพุงจากโคมไฟข้ึนสูเพดาน กับปริมาณแสงท่ีพุงจาก
โคมไฟลงสูพื้น ซึ่งแบงชนิดของโคมไฟไดเปน 6 ประเภท คือ 

ชนิดกระจายแสงลง(Direct Luminaire) 
ชนิดกระจายแสงลง (Direct Luminaire) แสงเกือบท้ังหมดจากโคมไฟประเภทนี้ (ประมาณ 90-100%) จะ

กระจายลงสูเบ้ืองลาง ขอดีของโคมไฟประเภทนี้ คือ สามารถท่ีจะควบคุมทิศทางของลําแสงใหไปตกบนพ้ืนท่ี
ทํางานท่ีเราตองการไดโดยงาย แตมีสิ่งท่ีจะตองระวังเปนพิเศษ คือ ความแตกตางกันมากของความจาระหวางเพดาน 
ผนังกับตัวโคมไฟ ซึ่งแกไขไดโดยการทาสีหอง เครื่องจักรอุปกรณ หรือใชวัสดุตางๆ ท่ีมีคาสะทอนแสงสูงเขาชวย 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.22 ชนิดกระจายแสงลง(Direct Luminaire) 
 
 ชนิดกึ่งกระจายแสงลง(Semi-direct Luminaire) 
   

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.23  ชนิดกึ่งกระจายแสงลง(Semi-direct Luminaire) 
 

  ชนิดก่ึงกระจายแสงลง (Semi-direct Luminaire) โคมไฟประเภทนี้จะกระจายแสงลงสูเบ้ืองลางประมาณ 
60-90% และปลอยใหแสงกระจายข้ึนสูเพดานประมาณ 10-40% เพื่อลดความแตกตางของความจาระหวางเพดาน 
และตัวโคมไฟ ขอเสียของโคมไฟประเภทน้ี และโคมไฟประเภทแรก คือ จะเกิดเงาข้ึนบนพ้ืนงานไดงาย ถา
ระยะหางระหวางดวงโคมอยูหางหันมากเกินไป 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 3 การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอปุกรณไฟฟาอื่นๆ  ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

 

3-22 

 

 ชนิดกระจายแสงแบบรอบดาน (General Diffuse Luminaire) 
ชนิดกระจายแสงแบบรอบดาน (General Diffuse Luminaire) โคมไฟประเภทนี้จะกระจายแสงลงสูเบ้ือง

ลาง และข้ึนสูเพดานในสัดสวนใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 40-60%  การควบคุมทิศทางของลําแสงใหไปตกบนพ้ืนท่ี
ทํางานท่ีเราตองการทําไดยาก โคมไฟประเภทนี้จึงมีคาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนตํ่ากวาโคมไฟสองประเภทแรก 
แตความจาบนพ้ืนผิวท้ังหองจะสมํ่าเสมอและสบายตา 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.24 ชนิดกระจายแสงแบบรอบดาน(General Diffuse Luminaire) 
 

  ชนิดกระจายแสงแบบขึ้น-ลง (Direct-indirect Luminaire) โคมไฟประเภทนี้คลายกับโคมไฟประเภทท่ี
แลวทุกประการ ยกเวนท่ีจะมีเฉพาะแสงพุงลงสูเบ้ืองลางและข้ึนสูเพดาน 
  ชนิดกึ่งกระจายแสงขึ้น (Semi-Indirect Luminaire) แสงสวนใหญจากโคมไฟประเภทนี้ประมาณ 60-
90% จะกระจายข้ึนสูเพดาน แสงสวนท่ีเหลือกระจายลงสูพื้น เพดานจึงทําหนาท่ีคลายกับแหลงกําเนิดแสงแผนใหญ
แผนหนึ่ง ซึ่งจะสะทอนแสงลงสูเบ้ืองลาง ฉะนั้นความสามารถในการสะทอนแสงของเพดานจะตองสูงมาก ลักษณะ
การกระจายแสงเชนนี้ ความจาระหวางตัวโคมไฟกับเพดานจะไมแตกตางกันมากนัก จึงมักใชโคมไฟชนิดน้ีในเม่ือ
ตองการลดแสงจาแยงตา 
  ชนิดกระจายแสงขึ้น (Indirect Luminaire) แสงเกือบท้ังหมดจากโคมไฟประเภทนี้ ประมาณ 90-100% จะ
กระจายข้ึนสูเพดาน และสวนบนของผนังแลวจึงสะทอนสูพื้นท่ีทํางาน ความจาท่ัวบริเวณหองจะสม่ําเสมอจนเกือบ
เทากันหมด ถาระยะท่ีหอยโคมไฟจากเพดานมีคามากพอ แตโคมไฟประเภทนี้จะมีคาสัมประสิทธ์ิการใชประโยชน
ตํ่าสุด 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.25 ชนิดกระจายแสงขึ้น (Indirect Luminaire) 
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แบงตามความเสื่อมจากโคมไฟสกปรก (LDD) 
  โคมไฟสามารถจําแนกออกเปน 6 ประเภทใหญๆ ดวยกัน ตามความยากงาย ชาหรือเร็วในการสะสมฝุน
ละอองของโคมไฟ โดยจําแนกระดับความสะอาดของสถานท่ีติดต้ังโคมไฟออกเปน 5 ระดับ คือ สะอาดมาก (Very 
Clean, VC) สะอาด (Clean, C) ปานกลาง (Medium, M) สกปรก (Dirty, D) และสกปรกมาก (Very Dirty, VD) 
ความเสื่อมจากโคมไฟสกปรกสามารถหาคารอยละของปริมาณแสงคงเหลือไดจากกราฟ เมื่อเราทราบลักษณะของ
โคมไฟ ระดับความสะอาดของสถานท่ีติดต้ัง โดยท่ีแกนนอนของกราฟ คือ ระยะเวลาในการทําความสะอาด มี
หนวยเปนเดือน 

 

 

 

 

รูปที่ 3.26 โคมไฟแบบกึ่งกระจายแสงลงตัวโคมไฟเปนแบบเปด 

ประเภทท่ี 1 โคมไฟแบบกึ่งกระจายแสงลง ตัวโคมไฟเปนแบบเปด เชน โคมเปลือย โคมกลองเหล็ก โคม
อกไก โคมไฟประเภทนี้ไมสะสมฝุนละออง จึงมีความเสื่อมจากโคมสกปรกนอย เวนแตเมื่อนําไปใชในสถานท่ี
สกปรกมาก 

  ประเภทท่ี 2 โคมไฟแบบก่ึงกระจายแสงลงตัวโคมไฟเปนแบบเปดแตมีตะแกรงอยูดานลาง เชน โคม
กางปลา โคมโรงงาน โคมไฟประเภทนี้มี  ความเส่ือมจากโคมสกปรกนอยท่ีสุด เหมาะท่ีจะใชในสถานท่ีสกปรก
มาก หรือมีการทําความสะอาดนอย 

 

 

 

 

รูปที่ 3.27 โคมไฟแบบกึ่งกระจายแสงลงตัวโคมไฟเปนแบบเปด 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.28 โคมไฟกึ่งกระจายแสงลงตัวโคมไฟแบบเปดแตตะแกรงมีความถ่ีมากกวา 
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ประเภทท่ี 3 โคมไฟแบบเดียวกับโคมไฟประเภทท่ี 2 แตตะแกรงมีความถี่มากกวา คือ  ระยะหางระหวาง
ตะแกรงนอยกวา 1 นิ้ว รวมท้ังโคมไฟ ท่ีใชหลอด HID คาความเส่ือมจากโคมสกปรกจะสูงกวาโคมไฟประเภทท่ี 2 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.29 โคมไฟแบบกระจายแสงลง ดานบนปดและอาจมตีะแกรงอยูดานลาง 
 

ประเภทท่ี 4 โคมไฟแบบกระจายแสงลง ดานบนปดและอาจมีตะแกรงอยูดานลาง เชน โคมฝง โคมติดลอย 
รวมท้ังโคมดาวนไลท โคมประเภทนี้มี  ความเส่ือมจากโคมสกปรกสูงมาก จึงควรใชแตในบริเวณท่ีสะอาด 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.30 โคมไฟแบบกระจายแสงลงหรือกึ่งกระจายแสงลง ตัวโคมปดมิดชดิ 
 

ประเภทท่ี 5 โคมไฟแบบกระจายแสงลงหรือกึ่งกระจายแสงลง ตัวโคมปดมิดชิด เชน โคมตัวยู โคมกันนํ้า
กันฝุน และโคมไฟอื่นๆ ท่ีมีฝาครอบจึงมีความเส่ือมจากโคมสกปรกไมสูงเหมือนโคมไฟประเภทท่ี 4 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.31 โคมไฟแบบกระจายแสงขึ้นหรือกึง่กระจายแสงขึน้ ที่ใชสองเพดาน 

 

ประเภทท่ี 6 โคมไฟแบบกระจายแสงข้ึน หรือกึ่งกระจายแสงข้ึน ท่ีใชสองเพดาน เชน โคมไฟหลืบ โคม
ประเภทน้ีมีความเส่ือมจากโคมสกปรกสูงท่ีสุด จึงควรใชเฉพาะกรณีจําเปน 
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 3.1.3  คุณสมบัติดานความส้ินเปลืองพลังงานของอุปกรณที่ใหแสงสวาง 
อุปกรณท่ีใหแสงสวางแตกตางจากมอเตอรตรงท่ีความส้ินเปลืองพลังงานไฟฟา หลังจากจุดหลอดแลวแทบจะ

ไมเปลี่ยนแปลงเลยตลอดท้ังป  นอกจากน้ีความส้ินเปลืองพลังงานของอุปกรณท่ีใหแสงสวางท่ีใชหลอดอินแคนเดส
เซนตจะเทากับความส้ินเปลืองพลังงานของแหลงกําเนิดแสง (หลอดอินแคนเดสเซนต) แตในกรณีของหลอดคาย
ประจุ เชน หลอดฟลูออเรสเซนต  หรือหลอดเมทัลเฮไลด  จะเทากับความส้ินเปลืองพลังงานของแหลงกําเนิดแสง
บวกกับความส้ินเปลืองพลังงาน (ความสูญเสีย)   ของอุปกรณจุดหลอด (บัลลาสต )   มองในแงของการอนุรักษ
พลังงานแลว อันดับแรกคือการเลือกใชแหลง กําเนิดแสงประสิทธิภาพสูงชนิดตางๆ ซึ่งถูกพัฒนาข้ึนดังตารางท่ี 3.5 
แสดงตัวอยางประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงานไฟฟา เมื่อเปลี่ยนแหลงกําเนิดแสงเปนชนิดประสิทธิภาพสูง 
  อุปกรณจุดหลอดเปนอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับวงจรจุดหลอดคายประจุ   เชน  หลอด  ฟลูออเรสเซนต  อุป
กรณนี้เรียกวา บัลลาสต ประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงานไฟฟาและคุณสมบัติของอุปกรณจุดหลอดฟลูออเรส
เซนตชนิดตางๆ แสดงไวในตารางท่ี 3.4 
 

ตารางที่ 3.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงานไฟฟาและคณุสมบัติของอุปกรณจุดหลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดตางๆ 

หมายเหตุ 1  เปรียบเทียบกําลังไฟฟาขาเขาเม่ือใชกับหลอดท่ัวไป 
หมายเหตุ 2   เปรียบเทียบประสิทธิภาพ [lm/W] ระหวางวงจรจุดหลอดแบบ starter กับ rapid start  
หมายเหตุ 3   เปรียบเทียบกําลังไฟฟาขาเขาระหวางบัลลาสตวงจรแมเหล็กทั่วไป + หลอดท่ัวไป กับ  

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง + หลอดประหยัดไฟ 
หมายเหตุ 4   เปรียบเทียบกําลังไฟฟาขาเขาระหวางบัลลาสตวงจรแมเหล็กทั่วไป + หลอดท่ัวไป กับ  

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสเฉพาะความถ่ีสูง + หลอดประหยัดไฟ 

 

ประเภท การใชงาน 
ประสิทธิผลในการอนุรักษ

พลังงานไฟฟา 
คุณสมบัต ิ

บัลลาสตวงจรแมเหล็ก 
(แบบประหยัดไฟ) 

บัลลาสตแบบสตารตเตอรไมเกิน 32 [W] 
(สําหรับครัวเรือน) 
บัลลาสตแบบสตารตเตอรติดเร็วต้ังแต 40 
[W] ขึ้นไปเปนตน 

 
 (หมายเหตุ1)             
ประมาณรอยละ10 

ราคาถูก 

บัลลาสตไฮบริด 
(บัลลาสตวงจรแมเหล็ก + 
สตารตเตอรเล็กทรอนิกส) 

ใชกับไมเกิน 40 [W] เปนหลัก 
ใชกับหลอดฟลูออเรสเซนตกะทัดรัดใน
โคมไฟเปนหลัก 

 
(หมายเหต 2) 
ประมาณรอยละ10 

จุดหลอดฟลูออเรสเซนต
แบบสตารตเตอรในทันที 
อนุรักษพลังงานดีกวาบัล
ลาสตแบบติดเร็ว 

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
ความถี่สูง 
(อินเวอรเตอรสําหรับ
หลอดท่ัวไป) 

นิยมใชกันแพรหลายทั้งในครัวเรือนและ
งานพาณิชย  

(หมายเหตุ 3)            
ประมาณรอยละ15 

ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา หลอด
ติดทันที ไมกระพริบใชได
ทั้ง 50 [Hz] และ 60 [Hz] 
และประหยัดไฟ 

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
เฉพาะความถ่ีสูง 
(อินเวอรเตอรสําหรับ
หลอด Hf) 

นิยมใชในงานพาณชิย 
ในครัวเรือนกําลังเร่ิมแพรหลาย  

(หมายเหตุ 4) 
ประมาณรอยละ25    

ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา หลอด
ติดทันที ไมกระพริบใชได
ทั้ง 50 [Hz] และ 60 [Hz] 
และประหยัดไฟ 
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ตารางที่ 3.5  ประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงานไฟฟาเมื่อเปลี่ยนแหลงกําเนิดแสงเปนชนิดประสิทธิภาพ 
 แหลงกําเนิดแสงเดิม  แหลงกําเนิดแสงใหม ประสิทธิผลในการอนุรักษ

[%] พลังงานไฟฟา 
ขอมูลแหลง 

กําเนิดแสงใหม 

1 
หลอดอินแคนเดสเซนต 
ทั่วไป 
60 [W] 

 
 

หลอดประหยัดไฟ 
54 [W] 

 
10  

 

กระจกหลอดมีทั้ง
แบบเคลือบขาว
และแบบใส 

2 
หลอดอินแคนเดสเซนต
ทั่วไป 
60 [W] 

 
 

หลอดฟลูออเรสเซนต 
แบบหลอดเกลียว 
14 [W]  

77  
 

มีบัลลาสตในตัว มี
ขั้วแบบเกลียวใส
แทนหลอดเดิมได 

3 
หลอดอินแคนเดสเซนต
ทั่วไป 
100 [W] 

 
 

หลอดตะเกียบ 
แบบ 6 แทง 
23 [W]  

77  
 

เหมือนขางบน แต
ไมมีครอบแกวดาน
นอก 

4 

หลอดอินแคนเดสเซนต
ทั่วไป 
60 [W]  

 

หลอดฟลูออเรสเซนต 
แบบกะทัดรัด 
13 [W]  

78  
 

หลอดรูปตัว Uหรือ 
W ขนาดกะทัดรัด 
(ตองใชบัลลาสต
ตางหาก) 

5 

หลอดฮาโลเจน 
JD100 [W] 

 
 

หลอดฮาโลเจนเคลือบ 
สะทอนรังสี
อินฟราเรด 
JD85 [W]  

15  
 

เคลือบสะทอนรังสี
อินฟราเรดจะกรอง
สีและความรอน
จากแหลงกําเนิด
แสง 

6 

หลอดฟลูออเรสเซนต
ทั่วไป 
40 [W] 

 
 

หลอดประหยัดไฟ 
35-38 [W] 

 
5-13  

 

มีทั้งแบบมีสตารต
เตอรและไมมี
สตารตเตอรซึ่งเปด
ติดทันที(rapid 
start) 

7 

หลอดฟลูออเรสเซนต 
แบบ 3 ความยาวคลื่น 
40 [W]  

 

หลอดความถ่ีสูง 
+ บัลลาสตความถี่สูง 
32 [W]  

20  
 

หลอประสิทธิภาพ
สูงซ่ึงจะทํางาดวย
บัลลาสตความถี่สูง
เทาน้ัน 

8 

หลอดฟลูออเรสเซนต 
วงแหวนรุน 32 
30 [W]  

 

หลอดผอมรูป 
วงแหวน 
27 [W]  

10  
 

หลอดผอมรูปวง
แหวนและมี
ประสิทธิภาพสูง
กวา 

9 

หลอดฟลูออเรสเซนต
ปรอท 
400 [W]  

 

หลอดเมทัลเฮไลด 
400 [W] 

 

สวางขึ้น 40-50  
กินไฟเทาเดิม  

หลอประสิทธิภาพ
สูงเปลงแสงดวย
สแกนเดียมและ
โซเดียม 

10 
หลอดฟลูออเรสเซนต
ปรอท 400 [W] 

 
 

หลอดโซเดียม 
ความดันสูง  360 [W] 

 

สวางขึ้นอยางนอย 
2 เทาประหยัดไฟ
อยางนอย10   

หลอดสีเหลืองนวล
มีหลอดเปลงแสงทํา
จากอลูมิเนียมใส 

   หมายเหตุ เคร่ืองหมาย * แสดงวาเปลี่ยนแตหลอดไฟอยางเดียว หากไมมเีคร่ืองหมายแสดงวาตองเปล่ียนอุปกรณอื่นๆ ดวย 
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3.1.4   การใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง 
 ระบบแสงสวางประกอบดวยแหลงกําเนิดแสงและอุปกรณจุดหลอด กับอุปกรณสองสวาง ซึ่งในระยะหลังน้ีมี
การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนท้ังคู ดังน้ัน จึงสามารถควบคุมการกระจายแสงใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของ
การสองสวางดวยการใชหลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพหลอดไฟและประสิทธิภาพรวมสูง และใชบัลลาสตท่ีมีกําลัง
สูญเสียตํ่าได นอกจากนั้น ยังตองใชอุปกรณสองสวางท่ีใชช้ินสวนเชิงแสงและชิ้นสวนโครงสรางท่ีมีความสูญเสีย
เชิงแสงนอยและเส่ือมสภาพไดยากอีกดวย 
 
 3.1.4.1   แหลงกําเนิดแสง 
 ในการสองสวางการอนุรักษพลังงาน จะตองใชเลือกใชแหลงกําเนิดแสง ท่ีสามารถใหผลการสองสวาง
สอดคลองกับวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพรวม (เสนแรงแสงท่ีกําเนิดได/ผลบวกของกําลังไฟฟาของหลอดไฟ
และอุปกรณจุดหลอด) สูง จึงเปนประเด็นท่ีควรเอาใจใสเมื่อจะเปลี่ยนหลอดใหม 
 
  (1)  หลอดอินแคนเดสเซนต 
 ท่ีมีประวัติเกาแกท่ีสุด เปนแหลงกําเนิดแสงประดิษฐชนิดแรกของมนุษยหลอดอินแคนเดสเซนตเคลือบ
สีขาวบาง ซึ่งเปนหลอดไฟท่ีใชกันเปนหลักในการใหแสงสวางท่ัวไปจะสิ้นเปลืองกําลังไฟฟานอยกวาหลอดอิน
แคนเดสเซนตเคลือบสีขาวแบบเดิมประมาณ 5 [%] นอกจากน้ันยังมีหลอดคริปตอนซ่ึงเปนหลอดไฟบรรจุกาซค
ริปตอนแทนกาซอารกอน ทําใหชวยลดความสูญเสียจากกาซของไสหลอด จึงมีความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟานอยลง
ประมาณ 10 [%] อีกดวย 

หลอดฮาโลเจนซึ่งเปนหลอดอินแคนเดสเซนตชนิดหน่ึง เปนหลอดไฟท่ีเติมสารฮาโลเจนเล็กนอยลงไป
ในกาซบรรจุหลอด เพ่ือปองกันปรากฏการณผนังหลอดดําดวยวัฏจักรฮาโลเจน ซึ่งเทียบกับหลอดอินแคนเดสเซนต
ชนิดอื่นแลวจะมีขนาดเล็กกวา มีประสิทธิภาพสูงกวา และมีอายุการใชงานยาวนานกวาปจจุบันจะใชหลอดฮาโลเจน
เคลือบช้ันสะทอนรังสีอินฟราเรดกันเปนหลัก แตก็มีหลอดฮาโลเจนท่ีใชรวมกับกระจก Dichroic Mirror ซึ่งจะยอม
ใหรังสีอินฟราเรดผานทางดานหลังไดอีกดวย 
  (2) หลอดฟลูออเรสเซนต 
 หลอดฟลูออเรสเซนตถูกพัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2481 ซึ่งเปนหลอดคายประจุความดันตํ่าท่ีสําคัญ โดยใช
รังสีอัลตราไวโอเลตท่ีเกิดจากการคายประจุในไอปรอทความดันตํ่าไปกระทบกับสารเรืองแสงท่ีเคลือบไวท่ีผิว
หลอดดานในเพ่ือใหเปลงแสงท่ีมองเห็นไดออกมา ดังน้ัน หากใชสารเรืองแสงท่ีเปลงแสงในชวงท่ีมองเห็นไดและมี
ความไวตอการมองเห็นสูง จะทําใหมีประสิทธิภาพของหลอดไฟสูง นอกจากน้ัน การเลือกใชสารเรืองแสงยังทําให
สามารถเปลงแสงสีตางๆ ไดอีกดวย 
 ปจจุบันจะมีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบเปลงแสง 3 ความยาวคล่ืนซึ่งมีประสิทธิภาพสูงโดยใชสาร
เปลงแสงในชวงแคบ 3 ชนิดท่ีมีคุณลักษณะการเปลงแสงสีแดง เขียว น้ําเงิน  และหลอดฟลูออเรสเซนต Hf (High 
Frequency) สําหรับจุดหลอดดวยความถี่สูงโดยเฉพาะ ซึ่งชวยในการอนุรักษพลังงานในการสองสวางได นอกจากน้ี
ยังมีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบคอมแพ็กต ซึ่งใชหลอดแกวแบบงอเปนสองทบหรือสี่ทบ หรือเช่ือมติดกัน และ
หลอดฟลูออเรสเซนตทรงหลอดกลมซึ่งมีหลอดเรืองแสง บัลลาสต และสตารตเตอรอยูในตัว สามารถนําไปสวม
แทนหลอดอินแคนเดสเซนตไดทันทีอีกดวย จึงชวยเพิ่มอิสระในการออกแบบและใชงาน 
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 อนึ่ง หลอดฟลูออเรสเซนตจะมีเสนแรงแสงข้ึนอยูกับอุณหภูมิรอบๆ และจะออกแบบไวใหมีเสนแรง
แสงมากท่ีสุดเม่ือมีอุณหภูมิประมาณ 25 [°C] ดังน้ัน หากอุณหภูมิรอบๆ มีคาสูงกวาหรือตํ่ากวา 25 [°C] จะทําใหได
เสนแรงแสงลดลง 
  (3)  หลอด HID 
 หลอด HID เปนแหลงกําเนิดแสงท่ีทํางานดวยการกําเนิดแสงดวยไอโลหะในการคายประจุภายใตความ
ดันสูง เทียบกับแหลงกําเนิดแสงแบบคายประจุความดันตํ่าแลว จะมีขนาดเล็กกวาแตใชกําลังไฟฟาสูงกวาและให
กําลังแสง (เสนแรงแสง) ไดสูงกวา 
 ปจจุบันหลอดปรอทจะใชหลอดปรอทฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงดวยการใช สารเรืองแสงทน
ความรอนกันเปนหลัก นอกจากน้ันยังมีหลอดเมทัลฮาไลด ซึ่งเปนหลอดท่ีบรรจุสารประกอบฮาโลเจนของโลหะ
เอาไวภายในหลอดเรืองแสง และมีประสิทธิภาพสูงกวาหลอดปรอท 50-70 [%] สวนหลอดโซเดียมความดันสูง เปน
หลอดท่ีใชหลอดอลูมินาโปรงแสงเปนหลอดเรืองแสง และทํางานดวยสเปกตรัมของโลหะโซเดียมในจํานวน
แหลงกําเนิดแสงสีขาวสําหรับการสองสวางท่ัวไปทุกชนิดหลอดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด อยางไรก็ตามเทียบกับ
หลอดเมทัลเฮไลดแลวจะมีคุณสมบัติ Color Rendering ดอยกวา 
 หลอด HID เหลาน้ีเหมาะจะใชกับโรงงานขนาดใหญ สนามกีฬาอเนกประสงค หองโถงทางเขาหรือ
สํานักงานท่ีมีเพดานสูงในอาคาร เปนตน 
 
 3.1.4.2   อุปกรณจุดหลอด 
 หลอดฟลูออเรสเซนตและหลอด HID ท่ีทํางานดวยการคายประจุอารกจะตองใชอุปกรณจุดหลอดรวม
ดวย หนาท่ีของอุปกรณจุดหลอด ไดแก การกําเนิดแรงดันสูงท่ีจําเปนในการเริ่มคายประจุของหลอด และการรักษา
เสถียรภาพของการคายประจุหลังจากหลอดติดแลว 
 อุปกรณนี้โดยท่ัวไปจะเรียกวา บัลลาสต ซึ่งแบงไดเปนแบบวงจรแมเหล็กและแบบอิเล็กทรอนิกส อนึ่ง 
เนื่องจากท่ี   ตัวบัลลาสตเองจะมีความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟา (ความสูญเสีย) เกิดข้ึน ดังน้ัน ประสิทธิภาพรวมของ
หลอดคายประจุจึงมีคาตํ่ากวาประสิทธิภาพหลอดอยางเดียว บัลลาสตแบบวงจรแมเหล็กในปจจุบัน จะมีการพัฒนา
รูปรางของเสนทางแมเหล็ก วัสดุ  ทําแกนเหล็ก ขดลวด ฯลฯ ทําใหมีความสูญเสียตํ่าลง 
 
บัลลาสต  
 บัลลาสตเปนอุปกรณสวนหน่ึงของวงจรหลอดฟลูออเรสตเซนต บัลลาสตทําหนาท่ีควบคุมกระแสท่ีไหน
ผานหลอดฟลูออเรสเซนต  และทําหนาท่ีใหเกิดไฟฟาแรงสูงเพ่ือจุดหลอดฟลูออเรสเซนตในตอนเริ่มตนรวมกับ
สตารตเตอร   
 มีกําลังสูญเสียมากตามไปดวยโดยมีคากําลังสูญเสียประมาณ 8.0 – 12 วัตต สําหรับบัลลาสตท่ีใชกับหลอด 
36 หรือ 40 วัตต และหลอด 18 หรือ 20 วัตต  การสูญเสียดังกลาวจะเปลี่ยนไปในรูปของความรอน ซึ่งจะทําใหมีผล
ในการปรับอากาศของหองท่ีมีการปรับอากาศดวย 
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รูปที่ 3.32   บัลลาสตที่ใชขดลวดพันบนแกนเหล็กที่มีกําลังสญูเสียมาก 
 
 1. บัลลาสตประสิทธิภาพสูง 
 ถาหากตองการลดกําลังสูญเสียในบัลลาสตลงจะตองใชเสนลวดท่ีมีขนาดใหญข้ึน และใชแกนเหล็กท่ีมี
คุณภาพดี   อีกท้ังตองมีพื้นท่ีสําหรับพันเสนลวดมากขึ้น อันจะเปนผลทําใหบัลลาสตมีขนาด น้ําหนัก และราคา
เพิ่มข้ึนซึ่งในปจจุบันจะมีบัลลาสตท่ีใชเสนลวดพันบนแกนเหล็กประสิทธิภาพสูงท่ีมีกําลังสูญเสียท่ีบัลลาสต
ประมาณ 5 – 6 วัตต  วางจําหนายแตจะมีราคาสูงข้ึนประมาณ 2 เทา  ซึ่งเราเรียกวา บัลลาสตประสิทธิภาพสูง 

 
รูปที่ 3.33 บัลลาสตประสิทธิภาพสูง 

 
ขอดีของบัลลาสตประสิทธิภาพสูง 
 บัลลาสตขดลวดแกนเหล็กประสิทธิภาพสูงเปนบัลลาสตท่ีพัฒนาข้ึนโดยใชเสนลวดคุณภาพดีข้ึน มีความ
ตานทานของขดลวดนอยลง ทําใหกําลังสูญเสีย I2R ลดลง เมื่อใชแกนเหล็กคุณภาพดีข้ึน มีความตานทานของ
ขดลวดนอยลง ทําใหกําลังสูญเสียเนื่องจากการอิ่มตัวของแกนเหล็กนอยลง 
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2. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

 
รูปที่ 3.34 บัลลาสตอิเล็กทรอนกิส 

 
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส คืออุปกรณท่ีใชคูกับหลอดฟลูออเรสเซนต  เพื่อทดแทนบัลลาสตแบบขดลวดโดย

อาศัยหลักการใชไฟฟากระแสสลับความถี่สูงในการลดกําลังสูญเสียของบัลลาสต แตยังสามารถท่ีจะควบคุมกระแส
ท่ีผานหลอดและจุดหลอดไดในตอนเริ่มตนโดยไมตองใชสตารตเตอร   
 
ขอดีของบัลลาสตอิเล็กทรอนกิส  

1. เมื่อใชกับหลอด 18 – 40 วัตต กําลังสูญเสียลดลงเหลอื 3.5 - 4.0 วัตต (เทียบกับ 8.0 – 12 วัตตของบัล
ลาสตชนิดขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา) 

2. อายุการใชงานของหลอดจะเพ่ิมข้ึน 
3.  คงคาความสวางไดดีเมื่อเทียบกับอายุการใชงาน 
4. ใชไดกับแรงดันไฟฟากระแสสลับต้ังแต 110 – 260 โวลต 
5. หลอดติดงายไมมีการกะพริบหลายหน 
6. เหมาะท่ีจะใชกับการทํางานท่ีตองใชสายตามาก 
7. ไมมีปญหาเรื่องหลอดกะพริบจากสตารทเตอรเสีย เนื่องจากไมตองใชสตารทเตอร และเมื่อหลอดเส่ือม

วงจรจะหยุดทํางาน 
8. ถาเกิดการลัดวงจรท่ีข้ัวออก จะไมเกิดความรอนสูงผิดปกติท่ีตัวบัลลาสตและไมทําใหเกิด        ความ

เสียหายกับบัลลาสตหรือเกิดไฟไหม 
 
ขอเสียของบัลลาสตอิเล็กทรอนกิส 

1. มีการรบกวนเน่ืองจากคลื่นแมเหล็กไฟฟามากกวาบัลลาสตแบบขดลวดพันบนแกนเหล็ก 
2. ราคาสูงเม่ือเทียบกับบัลลาสตแบบขดลวดพันบนแกนเหล็ก 
3. ถา เปด / ปด บอย ๆ จะทําใหอายุการใชงานส้ัน 
4. มีความทนทานนอยกวาบัลลาสตแบบขดลวดพันบนแกนเหล็ก  
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ท้ังน้ีข้ึนอยูกับเทคนิคทางวงจร อุปกรณ และการควบคุมคุณภาพของผูผลิต 
  3.1.4.3  อุปกรณสองสวาง 
 อุปกรณสองสวาง หมายถึง “อุปกรณท่ีประกอบดวยช้ินสวนทางไฟฟา เชน หลอดไฟช้ินสวนทางแสง และ
ช้ินสวนโครงสรางเช่ือมตอกันรวมเปนช้ินเดียวเพ่ือติดต้ังกับสถานท่ีท่ีจะสองสวาง เพื่อรองรับความตองการตางๆ 
เชน ความตองการทางวิศวกรรมการสองสวาง เปนตน” 
 ในแงหนาท่ีการทํางานเชิงแสงของอุปกรณสองสวาง จะตองพยายามเพิ่มการสะทอนแสงของแผนสะทอน
แสงตางๆ แผนสะทอนแสงแบบเกาจะใชแผนเหล็กเคลือบช้ันเมลามีนสีขาวเปนหลักแตระยะหลังจะมีการใชแผน
อลูมิเนียมขัดเงา หรือเคลือบดวยปรอทความบริสุทธิ์สูงหรือออกไซดของโลหะพิเศษโดยวิธี Vapor Coating ทําให
อุปกรณสองสวางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และสามารถลดจํานวนเครื่อง หรือในกรณีท่ีทําการปรับปรุงจะไดความ
สวางเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ัน อุปกรณสองสวาง HID สําหรับเพดานสูงท่ีนิยมใชกันในโรงงาน ฯลฯ ก็มีการเปลี่ยนมาใช
แบบท่ีทํา Vapor Coating ดวยอลูมิเนียมความบริสุทธ์ิสูงซ่ึงมีการสะทอนแสงไดดี แลวปดทับดวยช้ันปกปอง เชน 
กระจก ฯลฯ กันมากข้ึน 
 นอกจากนั้นในระยะหลังน้ี ยังมีอุปกรณสองสวางแบบเก็บไฟฟาข้ึนมาอีกดวย อุปกรณแบบน้ีเปนอุปกรณ
หลอดฟลูออเรสเซนตท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือเฉลี่ยภาระกําลังไฟฟาใหสมํ่าเสมอยิ่งข้ึน โดยจะติดต้ังแบตเตอรี่ทุติยภูมิ
แบบลิเทียมท่ีอุปกรณแตละตัว แลวประจุไฟฟาในชวงกลางคืนซ่ึงบริษัทผลิตไฟฟาจะมีภาระตํ่า แลวใชไฟจาก
แบตเตอรี่ในชวงเวลา Peak ของภาระไฟฟาในชวง 13 ถึง 16 นาฬิกา โดยจายพลังงานใหแกอุปกรณสองสวางท่ีใช
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส หากใชรวมกับการควบคุมมาหรี่แสงท่ีเหมาะสมหรือรวมกับการควบคุมการใชแสงกลางวัน
แลว จะสามารถยืดระยะเวลาท่ีจายไฟฟาจากแบตเตอรี่ลิเทียมไดอีกดวย 
 

3.2  การอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง (Energy Conversation In Light Ling System) 
        3.2.1  แสงสวางกับแสงธรรมชาติ 
 ปริมาณแสงธรรมชาติจะข้ึนอยูอยางมากกับขนาดและทิศทางของหนาตาง ฤดูกาลสภาพอากาศ เวลา ฯลฯ การ
นําแสงธรรมชาตินี้มาใชประโยชน และควบคุมแสงประดิษฐใหเหมาะสมจะสามารถลดกําลังไฟฟาสําหรับกําเนิด
แสงสวางได รูปท่ี 3.35 แสดงตัวอยางการแจกแจง Daylight Factor   โดย Daylight Factor เปนอัตราสวนระหวาง
การสองสวางท่ีระนาบทํางานภายในหองตอการสองสวางของทองฟารอบทิศทาง โดยไมรวมแสงแดดโดยตรง 
 การดับไฟบางสวนหรือหรี่ไฟในหองใหสอดคลองกับการสองสวางของแสงธรรมชาติเชนนี้ จะมีประสิทธิผล
ในการอนุรักษพลังงานไฟฟา ในกรณีนี้ จะเปนตองตรวจสอบวาไมเกิดเงาจากมือบังหรือมีแสงจาเกินไปดวย 
 วิธีควบคุมแสงสวาง สามารถทําไดโดยเดินสายของหลอดไฟริมหนาตางใหเปนแถวๆ และหากใชเซ็นเซอร
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการสองสวางของแสงธรรมชาติ ใหทําการเปด-ปดไฟโดยอัตโนมัติก็จะชวยลดความ
ยุงยากได 
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                     รูปที่ 3.35 การแจกแจง Daylight Factor ของหองที่เปดรับแสงธรรมชาติดานเดียว 

 
  3.2.2  กลวิธีพ้ืนฐานในการอนุรักษพลังงานกําเนิดแสงสวาง 
 กลวิธีอนรุักษพลังงาน ข้ึนอยูกบัเงื่อนไขของแสงสวาง เชน วตัถุประสงค สถานท่ี เวลา ฯลฯ ตอไปนี้จะอธิบาย
กลวิธีพื้นฐานดังตอไปนี้ 
 
 3.2.2.1  การใชแหลงกําเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพดี 
 แหลงกําเนิดแสงมีหลายประเภท แตละประเภทมีประสิทธิภาพตางกัน  และแมจะเปนแหลงกําเนิดแสง
ประเภทเดียวกัน โดยท่ัวไปแลวยิ่งมีกําลังไฟฟาขาเขาสูงเทาใด ประสิทธิภาพจะยิ่งสูงเทาน้ัน การใชแหลงกําเนิดแสง
ประสิทธิภาพสูงเปนวิธีท่ีดีเลิศในการอนุรักษพลังงานไฟฟา อยางไรก็ตาม จําเปนตองคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้ดวย 
  (1)  หลอดประเภท Discharge Lamp  
  จะตองเปรียบเทียบ Overall Efficiency โดยคํานึงถึงความสูญเสียในบัลลาสตดวย นอกจากน้ี หลอด 
Discharge Lamp บางชนิดยังมีความสูญเสียนอยกวาชนิดอื่น (เชน หลอดความถี่สูงเปนตน) 
  (2)  แหลงกําเนิดแสงท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
  มักจะมีคุณสมบัติของแสงดานอื่นดอยลง เชน คุณสมบัติ Color Rendering เปนตน ดังน้ัน จึงตอง
เลือกใชโดยคํานึงถึงผลลัพธของแสงสวางดวย ในบางกรณีจะสามารถปรับปรุงคุณสมบัติเหลาน้ีไดดวยการใชแสง
หลายชนิดผสมกันดวยการนําแหลงกําเนิดแสงแบบอื่นมาใชรวม 
  (3)  การใชอุปกรณสองสวางท่ีมีประสิทธิภาพดี 
 เมื่อใชอุปกรณสองสวางท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือท่ีมีคา Utilization Factor สูง จะสามารถลดจํานวน
อุปกรณสองสวางและอนุรักษพลังงานไฟฟาได อยางไรก็ตาม อุปกรณสองสวางท่ีไมมีครอบฝาหรือ Spill Shield 
อาจมีแสงจาเกินไป หรือมีแสงสะทอนในจอภาพ CRT ได จึงตองใชความระมัดระวัง 
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daylight factor =  
ง ารอบทิศทาางของทองฟการสองสว

ทํางานางท่ีระนาบการสองสว  × 100% จัดทําโดย นาย 

วันท่ีมืดครึ้ม (5000 lx) 

วันปกติ (15000 lx) 
วันท่ีแดดจัด (30000 lx) 

วันที่มีสภาพอากาศทําใหมีการ 
สองสวางไมนอยกวา 300 lx 
ดังรูป (การสองสวางของ 
ทองฟารอบทิศทางในวันน้ัน) 
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  3.2.3  มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 
มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง  จะมีหลายหลากวิธี แตจะมีแนวทางในการปรับปรุงอยูเพียง 3 

แนวทาง  
 
 3.2.3.1  การใชแสงสวางจากธรรมชาติ   

ภายในอาคารสวนมากแสงสวางจากธรรมชาติเขาไมถึง  แสงสวางจากไฟฟาจึงเขามามีบทบาทสําคัญใน
การใหแสงสวางภายในอาคาร  แตเราก็ไมควรละเลยการนําแสงสวางจากธรรมชาติมาใช  เพราะนอกจากเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบแสงสวางแลว  ยังเพ่ิมคุณภาพใหกับสภาพแวดลอมภายในอาคารดวย  การนําแสง
สวางจากธรรมชาติมาใชมีอยู 2 วิธี 

(1)   การใชแสงสวางจากดวงอาทิตย   
 ในบริเวณท่ีรับแสงสวางไดควรพิจารณาปรับปรุงหลังคาบางสวนใหโปรงแสง  แตการรับแสงโดยตรงมี
ความเขมแสงสูงถึง 80,700 lumen ตอตารางเมตร จึงตองใชตัวกลางกระจายแสง เชน กระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสง  
แสงชนิดน้ียังมีความไมแนนอน แปรเปล่ียนไดมากในแตละชวงเวลาอีกท้ังควบคุมไดยาก  จึงควรหลีกเลี่ยงการใช
ในพื้นท่ีท่ีซึ่งแสงสวางมีผลตอประสิทธิภาพตอการทํางานและพื้นท่ีปรับอากาศ 

(2) การใชแสงสวางจากทองฟา    
การนําแสงธรรมชาติท่ีมาจากทองฟา และแสงสะทอนท่ีปราศจากแสงโดยตรงมาใชเปนวิธีท่ีเหมาะอยางยิ่ง

ท่ีใชในอาคาร  เนื่องจากแสงชนิดน้ีสามารถควบคุมความสมํ่าเสมอไดงาย และมีประสิทธิภาพแสงตอความรอนของ
แสงสูงถึง 140 Lumen / W   ท้ังน้ีตองอาศัยการออกแบบอาคารใหมีหนาตางรับแสงสวางโดยมีสวนยื่นหรือบังแดดท่ี
เหมาะสม 
ขอดีและขอเสยีของการใชแสงสวางจากธรรมชาติ 

1) การใชแสงสวางจากธรรมชาติไมตองมีคาใชจาย 
2) การออกแบบในการใชแสงสวางจากธรรมชาติมาใชไดอยางถูกตองสามารถทําไดโดยไมมีปญหาจาก

ความรอนท่ีเพ่ิมข้ึนแตอยางไร และทําใหประหยัดพลังงาน 
3) ใหพิจารณาเรื่องความจาของแสงท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอสภาวะการทํางานและความปลอดภัย 
4) แสงสวางจากธรรมชาติทําใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีกวา 
สามารถติดต้ังอุปกรณ Sensor เพ่ือตรวจจับปริมาณของแสงจากธรรมชาติ และนําไปใชในการควบคุมการ

เปดปดไฟโดยผานรีเลย หรือควบคุมโดยการหรี่ไฟได  อุปกรณ Sensor นี้เหมาะสําหรับการใชรวมกับบัลลาสต
อีเล็กทรอนิกส เพื่อทําการหรี่ไฟของหลอดฟลูออเรสเซนตไดดี ทําใหไดแสงสวางจากหลอดไฟเปล่ียนแปลงตาม
ปริมาณของแสงธรรมชาติท่ีไดรับ 

1) อุปกรณ Sensor นี้สามารถสงขอมูลใหกับเครื่องควบคุมทางโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพื่อใชในการ
ควบคุมระบบแสงสวางภายในอาคารตามความตองการท่ีแตกตางกันได  

2) การใชแสงสวางจากระบบดังกลาวสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดถึง 20% 
3) ควรหม่ันดูแลปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดจากอุปกรณ Sensor อยูเสมอ  
4) ควรติดต้ังและการดูแลรักษาท่ีถูกตองเปนสิ่งสําคัญในการทําใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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ถาวิธีการติดต้ังไมเหมาะสม แสงจากธรรมชาติจะมีผลให : 
1) เพ่ิมโหลดความรอนใหกับระบบปรับอากาศ 
2) มีผลทําใหเกิดความจาของแสงสวางมากเกินไป 

  3.2.3.2  การจัดระบบแสงสวางใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
หลังจากทบทวนการออกแบบระบบแสงสวางท่ีเปนอยูในปจจุบันแลว  ควรพิจารณาปรับปรุงการใชงาน

ระบบแสงสวางในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเสียกอน  โดยการปรับลดความสวางใหเหมาะสม การควบคุม
การเปด – ปด การบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ 

(1) การปรับลดความสวางใหเหมาะสม    
  มักพบวาการออกแบบระบบแสงสวางตอนเริ่มตนนั้นไมสอดคลองกับการใชงานโดยท่ัวไปการใหแสง
สวางมักมากเกินไปเพราะผูออกแบบตองเผื่อเอาไว  ดังน้ันสิ่งแรกคือการลดจํานวนหลอดไฟฟา  โดยการถอดหลอด
ท่ีไมจําเปนออก  การเปลี่ยนวิถีของแสงใหเหมาะสม การใชการหรี่แสง  ท้ังน้ีตองเผื่อระดับความสวางใหคงเหลือ
สูงกวามาตรฐาน เนื่องจากความเส่ือมสภาพของอุปกรณตางๆ  ซึ่งถามีการบํารุงรักษาท่ีดีก็จะสามารถลดระดับความ
สวางใหมากข้ึน 

ก.   การลดจํานวนหลอดไฟฟา เปนวิธีประหยัดไฟฟาท่ีมักทําโดยท่ัวไป  แตควรทําเม่ือพิจารณาอยาง
รอบคอบแลววา ความสวางในพ้ืนท่ีนั้นสูงกวาคาท่ีกําหนดไวมาตรฐานโดยไมมีประโยชน 

ข. การเปลี่ยนวิธีการใหแสงอยางเหมาะสม  การใหแสงสวางอยางสมํ่าเสมอโดยท่ัว  บริเวณท่ีทํางานน้ัน
เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า  เพราะกิจกรรมท่ีแตกตางในพ้ืนท่ีทํางาน  มีความตองการแสงสวางไมเทากันจึงควร
ออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางโดยใชหลักการใหแสงสวางเพียงพอเฉพาะท่ีมีการทํางาน  แตตองไมใหความสวางท่ี
พื้นท่ีตางๆตางกันมากกวา 3 เทาตัว 

ค. การหรี่แสง   บริเวณหองท่ีใชสําหรับงานอเนกประสงค ซึ่งมีความตองการแสงสวางไมแนนอน เชน 
หองประชุม หองดังกลาวน้ีควรนําการหรี่แสงมาใชเพื่อปรับระดับความตองการแสงสวางใหเหมาะสมกับความ
ตองการของกิจกรรมแตละชนิดหรือความพอใจของผูปฏิบัติงานแตละคน  

(2) การควบคุมการเปด – ปด    
   จุดประสงคของการควบคุมการเปด–ปด คือ การไมใชแสงสวางในเวลาท่ีไมจําเปนตองใช  อาจทําไดโดย
การมอบหมายใหพนักงานมีหนาท่ีควบคุมการเปดปด หรือติดต้ังอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ  ท้ังน้ีข้ึนกับความ
เหมาะสม 

ก. การควบคุมการเปด – ปด โดยคนควบคุมแบงได 2 วิธี  คือ การปดท้ังหมด  เชน  เวลาพักเท่ียง  หลัง
เลิกงาน และการปดบางสวน เพ่ือใหสามารถปดไฟไดจํานวนมากข้ึน ตองพิจารณาแยกสวิตซ หรือติดสวิตซกระตุก 
ใหสามารถเลือกเปด – ปด โคมไฟในตําแหนงตางๆภายในหองไดอยางอิสระตอกัน  

ข.  การควบคุมการเปด – ปด โดยอุปกรณอัตโนมัติ  การเลือกใชอุปกรณือัตโนมัติ  ข้ึนอยูกับลักษณะการ
ใชงานและพฤติกรรมของผูท่ีทํางานในแตละพื้นท่ีนั้นๆ ดังตอไปนี้  

- สวิตซต้ังเวลา (Timer) และสวิตซหนวงเวลา (Timer Delay Switch)  การทํางานของสวิตซมีสอง
แบบ แบบแรกคือสวิตซซึ่งจะเปด – ปดตามเวลาท่ีต้ังไวลวงหนา  จึงเหมาะกับพื้นท่ีตองรูเวลาการทํางานในแตละวัน 
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- สวิตซแสงแดด (Photo Cell Switch)  เปนสวิตซควบคุมการเปด – ปดโดยอาศัยแสงแดด  เพ่ือ
ปองกันการลืมเปดไฟท้ิงไวในเวลาท่ีแสงอาทิตยเพียงพอ 

- สวิตซตรวจจับการทํางาน  (Occupany Sensor)  เปนสวิตซควบคุมการเปด – ปดโดยอาศัยการ
ตรวจจับการดําเนินของกิจกรรม  เชน  การเคลื่อนไหว หรือเสียง เพื่อปองกันการลืมเปดไฟท้ิงไวเวลาไมมีคนอยู 

(3) การบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ    
เมื่อใชงานระบบแสงสวางไประยะเวลานานๆ จะพบวาความสวางนอยลงเนื่องจากความเส่ือมสภาพของ

อุปกรณตางๆ  เชน หลอดไฟเส่ือมสภาพ  โคมไฟสกปรก  ดังน้ันการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ จึงมีความจําเปนใน
การใหไดมาซ่ึงระบบไฟฟาแสงสวางท่ีดี หรือ มีประสิทธิภาพสูง 

ก. การเปล่ียนหลอดไฟฟาท่ีขาด ในการใชงานระบบไฟฟาแสงสวางยอมจะมีหลอดขาดเกิดข้ึนเสมอ  
ตองรีบแจงใหฝายซอมบํารุงมาเปลี่ยน 

ข. การทําความสะอาดหลอดไฟฟา เพดาน ผนังและพ้ืน  การปลอยใหฝุนละอองและสิ่งสกปรกตางๆ  
เกาะท่ีโคมไฟ ยอมทําใหประสิทธิภาพของโคมไฟลดลง  ดังน้ันจึงควรทําความสะอาดโคมไฟฟาเปนประจํา  ความถี่
จะข้ึนกับชนิดของโคมไฟ  นอกจากโคมไฟแลว เพดาน ผนัง และพื้น ก็ควรมีการทําความสะอาดเชนกัน 
 
   3.2.3.3  การเลือกใชอุปกรณประหยัดพลังงานประเภทตางๆ  มีรายละเอียดในแตละอุปกรณดังน้ี 
    (1)  การเลือกใชหลอดไฟฟาประสิทธิภาพสูง    
   ในการเลือกชนิดหลอดไฟฟาน้ันตองคํานึงหลายปจจัยประกอบกัน เพื่อใหไดหลอดไฟฟาท่ีมีคาใชจายตํ่า
ท่ีสุดท่ีทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยแรกคือ ประเภทการทํางาน จะเปนตัวกําหนดความสวาง ความถูกตอง
ของสี  อุณหภูมิแสง ความสามารถในการหรี่ไฟ  ระยะเวลาในการอุนหลอด  สถานท่ีท่ีติดต้ังเปนตัวกําหนด เชน  
ความช้ืน  ความสั่นสะเทือน ความสูงเพดาน  และปจจัยดานคาใชจาย เชน ราคา  อายุการใชงาน หากไดมีการ
ตัดสินใจเปลี่ยนชนิดหลอดไฟฟาไมควรเปลี่ยนท้ังหมดทันทีทันใด  ควรกําหนดพื้นท่ีสวนหน่ึงเพ่ือทดสอบการใช
งานจริงและการยอมรับของผูทํางาน 
  (2)  การเลือกใชบัลลาสตสูญเสียตํ่า   
 หากเปนไปไดควรเลือกใชควรเลือกใชบัลลาสตท่ีสูญเสียตํ่าสุด คือบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  แตโรงงาน
สวนใหญมีขอจํากัดเรื่องฝุนละออง และความช้ืน ทําใหอายุการใชงานส้ันลง 
  (3)  การเลือกใชโคมประสิทธิภาพสูง   
 การเลือกโคมท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีเหมาะกับงานเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีชวยประหยัดพลังงานไดมาก โดยโคม
ไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงประกอบดวย 

- แผนสะทอนแสง (Reflector รวม Louvre ดวย)ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- แผนอลูมิเนียมชนิด Mirror อยางดี มีคา Total Reflectance ประมาณ 85-86 % 
- แผนอลูมิเนียมชนิด Matt อยางดี มีคา Total Reflectance ประมาณ 85-86 % 
- แผนอลูมิเนียมชนิดเคลือบดวย Silver  อยางดีและแผนอลูมิเนียมชนิดท่ีเคลือบดวยสาร Super 

Reflector Oxid-layer  มีคา Total Reflectance ประมาณ 92-95 %  
- มีรูปแบบของโคมท่ีใหการสะทอนแสงลงพ้ืนงานไดสูงสุด 
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นอกจากนี้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโคมเกาท่ีติดต้ังอยูแลว โดยใชแผนอลูมิเนียมสะทอนแสงท่ี
เคลือบดวยประจุอิออนของเงินโดยใชกาวพิเศษมี 2 ชนิด คือแบบกระจายแสงท่ีใหแสงสมํ่าเสมอและแบบเงาให
แสงเฉพาะท่ี  ซึ่งสามารถลดปริมาณหลอดไฟจาก 4 หลอดเหลือ 2 หลอด หรือจาก 2 หลอดเปน 1 หลอดได ขณะท่ี
ความสองสวางอยูในเกณฑมาตรฐานและตนทุนตํ่ากวาเปลี่ยนท้ังโคม 
 
   3.2.4  การควบคุมอุปกรณแสงสวาง 
 การรักษาแสงสวางท่ีดี จะมีผลอยางมากท้ังทางดานเศรษฐศาสตรและความปลอดภัย 
  (1)  การเปลี่ยนหลอดไฟ 

(1.1)  วิธีเปลี่ยนทีละดวง เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อแสงมีคาตํ่ากวามาตรฐานหรือหลอดไฟไมติด วิธีนี้จะมีความ
คุมคาในกรณีท่ีมีหลอดไฟจํานวนไมมาก 

(1.2)  วิธีเปลี่ยนท้ังหมด  เปลี่ยนหลอดไฟท้ังหมดพรอมกันเมื่อมีหลอดไฟไมติดจํานวนมากระดับหน่ึงจน
ไมไดผลลัพธการสองสวางตามตองการ วิธีนี้ใชในกรณีท่ีมีหลอดไฟจํานวนมากหรือการเปล่ียนทีละดวงจะไม
สะดวก เชน เพดานสูง  
  (1.3) วิธีเปลี่ยนทีละดวง+ท้ังหมด  เปลี่ยนหลอดไฟทีละดวงจนถึงระยะเวลาหน่ึงเม่ือเปลี่ยนหลอดไปได
จํานวนหน่ึงแลวจึงทําการเปลี่ยนท้ังหมดพรอมกัน วิธีนี้สามารถรักษาระดับ การสองสวางไวได และมีความคุมทุน  
กลาวในกรณีท่ีคาแรงคนเปลี่ยนหลอดมีคาสูง หรือกรณีท่ีอาคารสถานท่ีมีขนาดใหญ 
 (2)  การทําความสะอาดอุปกรณสองสวาง 
 สาเหตุใหญท่ีทําใหการสองสวางมีคาลดลง  ไดแก ความสกปรกท่ีผิวสะทอนหรือผิวโปรงแสงของ
หลอดไฟและอุปกรณสองสวาง ฝุนละลองท่ีจะใหเสนแรงแสงลดลง แสงสวางทางออมลดลง กลาวคือ ความ
สกปรกหรือการเปลี่ยนสีของพ้ืนผิวภายในหองทําใหการสะทอนตํ่าลง เปนตน การทําความสะอาดจะปองกันการ
สองสวางมีคาลดลงเน่ืองจากความสกปรกไดอยางมาก การสองสวางท่ีลดลงเนื่องจากความสกปรกจะข้ึนอยูอยางมา
กับสภาพแวดลอม (การเกินฝุนละออง การระบายอากาศ ฯลฯ) ดังน้ัน จึงควรเก็บขอมูลพื้นฐาน  เชน ตรวจวัดการ
สองสวาง ฯลฯ เอาไว และทําความสะอาดเปนระยะ 
 (3)  การตรวจซอม 
 ควรตรวจซอมระบบแสงสวางเปนระยะ เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัย 

(3.1)  อุปกรณสองสวาง  ความผิดปกติของหลอดไฟ-ช้ินสวน แรงดันไฟฟาท่ีข้ัวสาย อุณหภูมิของ Cap สูง
ผิดปกติ ความตานทานฉนวนไฟฟา เปนตน 

(3.2)  บัลลาสต ความตานทานฉนวนไฟฟา อุณหภูมิสูงผิดปกติ เปนตน โดยท่ัวไป บัลลาสตจะมีอายุใชงาน 
8-10 ป 
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รูปที่ 3.36  อัตราเคร่ืองเสียสะสมของอุปกรณสองสวาง  

 
การอนุรักษพลังงานของระบบสองสวางนอกจากการใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง และการใชวิธีสอง

สวาง Task-ambient Lighting แลว การเลือกใชวิธีควบคุมท่ีเหมาะสมก็มีความสําคัญอยางยิ่ง การควบคุมระบบสอง
สวางมีท้ังการควบคุมตรวจจับคนภายในหองดวยเซ็นเซอร การควบคุมปรับความสวางใหเหมาะสม การควบคุมตาม
กําหนดเวลา การควบคุมการใชแสงกลางวัน การควบคุมเปดปดไฟนําทาง เปนตน 
 
  (1)  การควบคุมตรวจจับคนภายในหอง 
 ใชเซ็นเซอรอินฟราเรดหรือเซ็นเซอร อัลตราโซนิกตรวจจับวามีคนในหองหรือไม   แลวเปด-ปดแสงสวาง
โดยอัตโนมัติ การควบคุมน้ีเหมาะกับการสองสวางในหองท่ีมีการใชงานไมเปนเวลา เชน พื้นท่ีสวนกลาง หองล็อก
เกอร หองรับแขก หองประชุม เปนตน ระยะหลังน้ียังมีการพัฒนาอุปกรณสองสวางท่ีมีเซ็นเซอรตรวจจับคนอยูใน
ตัว ทําใหสามารถควบคุมตรวจจับคนภายในหองไดสะดวกข้ึน 
  (2)  การควบคุมปรับความสวางใหเหมาะสม 
 ในการออกแบบระบบแสงสวางจะมีการเผื่อจํานวนเครื่องของอุปกรณสองสวางใหเกินไวบางเพ่ือ ชดเชย
เสนแรงแสงของหลอดท่ีลดลงเมื่อเวลาผานไป ดังน้ัน ความสวางเม่ือสรางอาคารเสร็จหรือเมื่อเปลี่ยนหลอดใหม จะ
มีคาสูงกวาความสวางท่ีออกแบบไวคอนขางมาก  การควบคุมปรับความสวางใหเหมาะสม จะใชเซ็นเซอรปรับความ
สวางสวนเกินเหลาน้ีใหเหลือเทากับความสวางท่ีออกแบบไวโดยอัตโนมัติ 
 

เวลาเปดไฟสะสม (หมื่นชั่วโมง) 

จํานวนปที่เปดไฟสะสม (เปดไฟ 10 ชั่วโมง/วัน ปละ 3000 ชั่วโมง) 
ท่ีมา : คําอธิบายมาตรฐาน JIS C 8105 อุปกรณสองสวาง 

อัต
รา
เค
รื่อ
งเส

ียส
ะส
ม 

[%
] 
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                                                               ความสวางท่ีออกแบบไว(lx) 

รูปที่ 3.37 การเปลี่ยนแปลงของความสวางที่ออกแบบกับกําลังไฟฟาของระบบแสงสวางที่ room index และอัตรา
การสะทอนแสงตางๆ 

 
 ระยะหลังน้ีมีการใชอุปกรณสองสวาง ฟลูออเรสเซนต Hf ซึ่งสามารถปรับหรี่แสงไดอยางตอเนื่อง จึง
สามารถหรี่แสงใหมีความสวางเทากับท่ีกําหนดโดยอัตโนมัติไดสะดวก เพียงเปลี่ยนอุปกรณสองสวางแบบมี
เซ็นเซอรในตัวขางตนเปนเซ็นเซอรความสวางก็สามารถทําได 
 (3)   การควบคุมตามกําหนดเวลา 
 เปนวิธีควบคุมท่ีจะเปดปดไฟหรือหรี่แสงของระบบสองสวางตามเวลาท่ีกําหนดไว ซึ่งจะข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคการใชงานและลักษณะของอาคาร เชน กอนเริ่มงาน พักกลางวัน หลังเลิกงาน เปนตน โดยจะเปดปด
ไฟหรือหรี่แสงโดยอัตโนมัติใหสอดคลองกับระดับความสวางและบทบาทท่ีตองการของระบบสองสวาง เปนตน 
 กรณีท่ีรูปแบบการควบคุมมีหลายรูปแบบ หรือกรณีท่ีเปาหมายการควบคุมแบงยอยละเอียดเปนหลายแบบ 
โดยมากมักจะใชอุปกรณควบคุมเฉพาะทาง การควบคุมตามกําหนดเวลามักจะใชโรงงาน สํานักงาน รานคา เปนตน   
นอกจากน้ันการควบคุมแสงสวางภายนอกอาคารโดยมากก็มักจะใชควบคุมตามกําหนดเวลา 
 (4)  การควบคุมการใชแสงกลางวัน 
 เปนวิธีควบคุมการสองสวางใหสอดคลองกับปริมาณแสงกลางวันท่ีเขามาจากหนาตางรับแสง โดยมากจะ
ใชกับอาคารขนาดใหญ เชน โรงงาน โรงยิม หรือในสํานักงานตางๆ วิธีการควบคุมมีท้ังการเปดปด การหรี่แสงเปน
ข้ันๆ การหรี่แสงตอเนื่อง เปนตน 
 การควบคุมการใชแสงกลางวันในยุคแรกจะใชวิธีเปดปดเกือบท้ังหมด อยางไรก็ตาม วิธีนี้จะมีอิทธิพลทาง
จิตวิทยาตอผูท่ีอยูในหองอยางมาก ปจจุบันในงานท่ีตองใชสายตาจึงแทบไมใชกันแลว แตจะใชวิธีหรี่แสงตอเน่ือง
เปนหลัก 

อนึ่ง ในการนําแสงกลางวันมาใชใหไดมากย่ิงข้ึน ไดมีการพัฒนาระบบและอุปกรณนําแสงมาใชชนิดใหม
ออกมาจําหนายหลายประเภทดังตอไปนี้ 
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  (1)  การใชกระจกควบคุมแสงกลางวัน 
  ปจจุบันมีกระจกควบคุมแสงกลางวันท่ีใชเทคโนโลยีชนิดใหมออกมาหลายประเภท เชน Electrochromic 
Glass, Thermochromic Glass, HOE (Homographic Element) Glass, กระจกหนาตางเพดาน Silica Aerogel 
สมรรถนะสูง เปนตน หลักการทํางานของกระจกควบคุมแสงแดดสองตรงซึ่งพัฒนาข้ึนในเยอรมันแสดงไวในรูปท่ี 
3.38  กระจกแบบนี้จะใช  Parts  พลาสติกอะครีลิกท่ีสอดไวระหวางกระจกสองแผนในการสะทอนแสงแดดท่ีสอง
กระทบหนาตางจากมุมสูงไปท่ีเพดาน แลวใชแสงสะทอนทุติยภูมิจากเพดานในการสองสวางส่ิงแวดลอม 
 (2)  Light Shelf 
 Light Shelf เปนกลไกการนําแสงมาใชซึ่งแพรหลายในสหรัฐฯ ต้ังแตตนคริสตศตวรรษท่ี 1980 หลักการ
ทํางานในการนําแสงมาใช ไดแก การติดต้ัง Shelf (ช้ัน) ไวระหวางหนาตางรับแสงแนวด่ิง เพื่อสะทอนแสงแดด
โดยตรงข้ึนไปท่ีเพดานและทําใหสวนท่ีอยูลึกภายในหองไดรับแสงกลางวัน รวมท้ังสามารถบังแดดไดอีกดวย 
 รูปท่ี 3.39  เปนตัวอยางการนํา Light Shelf มาใชในสํานักงานในสหรัฐฯ โดย Light Shelf  ดานทิศใตจะ
ประกอบดวยช้ันดานนอกกับช้ันดานใน และ Light Shelf ดานทิศเหนือจะมีแตช้ันดานในเทาน้ัน ช้ันดานนอกจะทํา
หนาท่ีแปลงแสงแดดโดยตรงในฤดูรอนเมื่อดวงอาทิตยอยูสูง ช้ันดานในจะทําหนาท่ีแปลงแสงแดดโดยตรงในฤดู
หนาวเม่ือดวงอาทิตยอยูตํ่าใหเขาไปในสวนท่ีลึกของหอง เพดานจะมีลักษณะเอียงจากหนาตางดานทิศเหนือและทิศ
ใตและจาก Atrium เขามาหาสวนท่ีลึกของหอง เพื่อชักนําแสงแดดโดยตรงท่ีสะทอนมาจาก Light Shelf เขามาใน
สวนลึกของหองอยางมีประสิทธิภาพ เพดานขางหนาตางจะมีความสูง 4.5 [m] สวนกลางหองจะสูงประมาณ 3 [m] 
อน่ึง การสองสวางแสงประดิษฐจะใชวิธี Task-ambient Lighting โดย Ambient Lighting จะใชวิธีสองสวางทางออม
ดวยหลอดฟลูออเรสเซนต ซึ่งสามารถหรี่แสงได   10-100 [%] โดยอัตโนมัติใหสอดคลองกับปริมาณแสงกลางวันท่ี
เขามา 
  (3)  Toplight (หนาตางเพดาน) 
 Toplight หมายถึงหนาตางท่ีติดต้ังในแนวระดับหรือเกือบระดับไวท่ีเพดานโดย Toplight จะใชกันมากใน
อาคารขนาดใหญ เชน โรงงานซึ่งเทียบกับหนาตางขางแลวจะมีประสิทธิภาพการนําแสงมาใชสูงกวามาก 
นอกจากน้ัน เนื่องจากแสงกลางวันจะสองเขามาจากดานบน ดังน้ันจึงมีขอดีคือ ความสวางภายในหองจะมีการแจก
แจงคอนขางสมํ่าเสมอและไมถูกอาคารขางเคียงบังแสง อยางไรก็ตามในทางกลับกัน เวลาท่ีอากาศดีอาจมีแสงแดด
สองตรงเขามา ทําใหผูท่ีอยูในหองไดรับ Glare และความรูสึกรอน 
 

 
รูปที่ 3.38 หลักการของกระจกควบคุมแสงแดดสองตรง 

หนาตางพรอมเคร่ืองบังแดด 

ควบคุมแสงแดด
หนาตางสูงที่ใชกระจก 
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รูปที่ 3.39  ตัวอยางการนํา Light Shelf ในสํานักงานในสหรัฐฯ 

 
 ในการนําระบบควบคุมแสงสวางมาใชเพื่ออนุรักษพลังงาน จะตองระมัดระวังไมใหระบบทําใหคุณภาพ
ของแสงเส่ือมถอยลงจนประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 
 
ตัวอยางของระบบควบคุมแสงสวางอัตโนมัติแสดงไวในรูปท่ี 3.40 
 

 
รูปที่ 3.40  ตัวอยางโครงสรางของระบบควบคุม 

 
  3.2.5  การบํารุงรักษาแสงสวาง 
  สาเหตุท่ีทําใหการสองสวางลดลง ไดแก (a) หลอดไฟมีเสนแรงแสงลดลง (b) หลอดไฟและอุปกรณสองสวาง
สกปรก (c) พื้นผิวภายในหองสกปรก 
 
 
 
 

 

เพดานเอียง กระจกใส

กระจกใส 

ชั้นดานใน 

กระจกส ี

ชั้นดานใน 

มูลี่ดานใน

มูลี่มวน 
ดานนอก 

ชั้นดานนอก 

กระจกสะทอนความรอน 

(ดานทศิใต) (ดานทศิเหนอื) 

เซ็นเซอรรับแสง 
ทิศตะวันตก 

แผงควบคุมหลัก 

สายสัญญาณ
เซ็นเซอรรับแสง

แหลงจายไฟ
แผงควบคุมหลัก load synchronous input 

แหลงจายไฟ 
แสงสวาง 

อุปกรณหร่ีแสงได 

อุปกรณหลอด HID 
สวิตชผนัง สวิตช 

มือ 

อุปกรณหลอด 
ฟลูออเรสเซนต อุปกรณหลอด 

ฟลูออเรสเซนต 
หร่ีแสงตอเน่ือง 

อุปกรณเปด-ปด อุปกรณเปด-ปด 

เหมือนขางซาย เหมือนขางซาย 

แผงควบคุม 
รอง 

แผงแยกไฟหลอดไฟ 
ติดตั้งตางหาก 

สายสัญญาณ 2 เสน 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 3 การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอปุกรณไฟฟาอื่นๆ  ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

 

3-42 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3.41  เสนแรงแสงที่ลดลงในกรณีที่มีฝุนละอองสะสมทีห่ลอดไฟและอุปกรณสองสวาง  
 
ผลกระทบจากความสกปรกของหลอดและอุปกรณสองสวางก็ข้ึนอยูอยางมากกับสภาพแวดลอมภายใน

หอง รูปท่ี 3.41  แสดงความแตกตางของแตละสถานท่ี สิ่งท่ีสําคัญคือจะตองทําความสะอาดส่ิงสกปรกเปนระยะ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานท่ีท่ีเกิดความสกปรกมาก จะตองพิจารณาประเภทของอุปกรณท่ีใชดวย 
 เมื่อพื้นผิวภายในหองเกิดความสกปรกมาก การสะทอนแสงจะลดลง ทําใหการสองสวางทางออมจากการ
สะทอนแสงซ่ึงกันและกันมีคาลดลง ความสกปรกภายในหองจะทําใหความสะดวกสบายลดลงดวย หากมีการทํา
ความสะอาดและทาสี ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมก็จะชวยแกไขได 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.42 ตัวอยางประสิทธผิลของการบํารุงรักษาในโรงงานที่มีการบํารุงรักษาไมดี 
 

รูปท่ี 3.42 แสดงตัวอยางประสิทธิผลของการบํารุงรักษาในโรงงานท่ีมีการบํารุงรักษาไมดี อนึ่ง ปจจุบัน
อุปกรณสองสวางแบบยกข้ึนลงไดดวยไฟฟาเพ่ือใหเปลี่ยนหลอดไฟหรือทําความสะอาดอุปกรณสองสวางท่ีติด
ต้ังอยูในท่ีสูงไดสะดวกกําลังเปนท่ีแพรหลาย 
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  3.2.6  ตัวอยางในการปรับปรุงระบบแสงสวาง 
 ตัวอยาง 3. 1  การใชแสงสวางธรรมชาติ 
 โรงงานอาคารแหงหน่ึงทํางาน 24 ช่ัวโมงตอวัน 300 วันตอป มีอาคารผลิต 1 หลัง สรางต้ังแตป 2529  โดย
ออกแบบระบบแสงสวางเปนแบบใหแสงสวางท่ัวพื้นท่ี  โดยใชรางหลอดไฟโครงเหล็กรูปตัว C  ติดต้ังโคมไฟ
ฟลูออเรสเซนต รางยาวคู (36 W x 2) จํานวน 170 โคม และติดต้ังแผนกระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสงจํานวน 211 แผน 
ปกติจะเปดไฟต้ังแต 18.00 – 08.00 น. ของทุกวัน 
 ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีใชเกิดการเสียเปนประจํา เนื่องจากความช้ืนภายในอาคารผลิต
มีมาก ท้ังยังมีปญหาเรื่องสนิมท่ีเกิดข้ึนบนรางหลอดไฟโครงเหล็กรูปตัว C ซึ่งมีผลกระทบตอระบบ GMP ท่ีใช
ควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเก่ียวกับความสะอาดและแผนกระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสงท่ีติดต้ังมาพรอม
กับอาคารผลิตซ่ึงอยูในสภาพเกาและสกปรก ทําใหมีการเปดไฟแสงสวางเพ่ือใชในการทํางานในบางจุดมีมากเกิน
ความจําเปน 
 ทางทีมงาน VE ของโรงงาน จึงดําเนินการเปลี่ยนแผนไฟเบอรใหม 211 แผน เพื่อตัดลดการเปดไฟในชวง
เชาลงวันละ   1 ช่ัวโมง โดยวาจางผูรับเหมามาดําเนินการดวยงบ 28,800 บาท ซึ่งสามารถคํานวณผลตอบแทนจาก
การลงทุนไดดังน้ี 
กอนการปรับปรุง 
 กําลังไฟตอโคม  = กําลังของหลอดไฟฟา + กําลังของบัลลาสต 
    = (2 x 36) + (2 x 10) (W) 
    = 92 (W/โคม) 
 การใชแสงสวางจากธรรมชาติจะทําใหปดไฟไดเฉพาะวันท่ีมีแสงแดด  ดังน้ัน 
 ช่ัวโมงเปดไฟตอป = ช่ัวโมงเปดไฟในฤดูฝน +     ช่ัวโมงเปดไฟในฤดูอื่น 
    =           24 (ช่ัวโมง/วัน) x 100 (วัน/ป) + 14 (ช่ัวโมง/วัน) x 200 (วัน/ป) 
    =           5,200   (ช่ัวโมง/ป) 
 ปริมาณไฟฟาท่ีใชตอป = จํานวนโคม x  กําลังไฟฟาตอโคม x ช่ัวโมงเปดไฟตอป 
    = 170 (โคม) x 92 (W/โคม) x 5,200   (h/ป) 
    = 81,328  (kW.h/ป) 
    = 81,328  (kWh/ป) 
 คาไฟฟาตอป  = 81,328  (kWh/ป) x 2.75 (บาท/kWh) 
    = 223,652   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอป  =           จํานวนหลอดไฟ x คาเสื่อมตอพันช่ัวโมง x ช่ัวโมงเปดไฟตอป 
    = 340 (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5,200   (h/ป) 
    = 8,274   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอป   = คาไฟฟาตอป + คาบํารุงตอป 
(เนื่องจากทางโรงงานดําเนินการทาสีรางหลอดไฟเอง คาบํารุงจึงคิดเพียงคาเสื่อมของหลอดไฟฟา) 
    = 223,652   + 8,274   (บาท/ป) 

= 231,926   (บาท/ป) 
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กรณีไมไดติดต้ังแผนกระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสง 
 ช่ัวโมงท่ีเปดไฟตอป = 24 (ช่ัวโมง/วัน) x 300 (วัน/ป) 
    = 7,200  (ช่ัวโมง/ป) 
 ปริมาณไฟฟาท่ีใชตอป = 170 (โคม) x 92 (W/โคม) x 7,200   (h/ป) 
    = 112,608     (kW.h/ป) 
    = 112,608    (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอป  = 112,608 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
    = 309,672   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอป  = 340 (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 7,200   (h/ป) 
    = 11,456.64   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอป  = 309,672   + 11,456.64   (บาท/ป) 
    = 321,128   (บาท/ป) 
ดังน้ันผลจากการติดต้ังแผนกระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสง  คือ 
 คาไฟฟาตอปลดลง = 309,672 - 223652  (บาท/ป) 
    = 86,020   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอปลดลง = 11,456.64 – 8,274.24  (บาท/ป) 
    = 3,182   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง = 321,128 – 231,926  (บาท/ป) 
    = 89,202   (บาท/ป) 
 เวลาคืนทุนอยางงาย = เงินลงทุน / คาดําเนินการท่ีลดลง 
    = 28,800 (บาท) / 89,202   (บาท/ป) 
    = 0.322   (ป) 
 จะเห็นไดวาการติดต้ังแผนกระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสงเปนมาตรการท่ีคืนทุนไดเร็วมาก แตตองพิจารณา
ดวยวาพ้ืนท่ีทํางานน้ัน ตองการระดับความสวางท่ีคงท่ีหรือไม เนื่องจากการนําแสงสวางจากธรรมชาติมาใชใน
ลักษณะน้ี ระดับความสวางท่ีไดจะไมคงท่ีข้ึนกับชวงเวลา จึงตองออกแบบใหขณะเท่ียงมีปริมาณแสงเขามากกวาท่ี
ตองการหลายเทา เชน ในโรงงานตัวอยางน้ี 
 ปริมาณแสงจากไฟฟา = 170 (โคม) x 2 (หลอด/โคม) x 2,600   (Im/หลอด) 
    = 884,000  (Im) 
 ปริมาณแสงขณะเท่ียง = 211 (แผน) x 0.5 (m2/แผน) x 80,700 (Im/m2) x cos15º 
    = 8,223,748   (Im) 
(โดยท่ี cos15º เปนคาในการปรับแกมุมสองกระทบจากดวงอาทิตยกับความลาดชันของหลังคา) 
 จะเห็นไดวาขณะเท่ียงมีปริมาณแสงเขามากกวาถึง 9.3 เทาของแสงจากหลอดไฟฟา ซึ่งแนนอนวาปริมาณ
ความรอนท่ีเขาสูอาคารก็ยอมสูงตามไปดวย ผลจากความรอนดังกลาวทําใหเราสามารถคํานวณไดดังน้ี 
 ความรอนขณะเท่ียง = 211 (แผน) x 5.38 (sq.ft/แผน) x 60 (W/sq.ft) x cos15º 
    = 65,790   (W) 
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ซึ่งสูงกวาความรอนท่ีเกิดจากหลอดไฟฟา (170 x 92 W) ถึง 4.2 เทา และหากบริเวณนั้นมีการปรับ
อากาศจะคิดเปนภาระ    =   65,790 (W) x 3.412 (btu/W.h)  

= 224,475 btu/h 
หลังปรับปรุง  (ปดไฟเพ่ิมไดอีกวันละ  1  ช่ัวโมง) 

 ช่ัวโมงเปดไฟตอป   = ช่ัวโมงเปดไฟในฤดูฝน + ช่ัวโมงเปดไฟในฤดูอื่น 
    = 24 (ช่ัวโมง/วัน) x 100 (วัน/ป) +13 (ช่ัวโมง/วัน) x200 (วัน/ป) 
    = 5,000   (ช่ัวโมง/ป) 
 ปริมาณไฟฟาท่ีลดลง = 170 (โคม) x 92 (W/โคม) x (5,200 – 5,000)   (h/ป) 
    = 3,128     (kW.h/ป) 
    = 3,128    (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอปลดลง = 3,128 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
    = 8,602   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอปลดลง = 340 (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x (5,200 – 5,000) (h/ป) 
    = 318   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง = 8,602   + 318   (บาท/ป) 
    = 8,920  (บาท/ป) 
 เวลาคืนทุนอยางงาย = เงินลงทุน / คาดําเนินการท่ีลดลง 
    = 28,800 (บาท) / 8,920  (บาท/ป) 
    = 3.22  (ป) 
 

จะเห็นไดวาการติดต้ังแผนกระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสง  โดยไมบํารุงรักษาจนแสงท่ีเขาสูอาคารมีปริมาณ
ลดลง  ทําใหผลท่ีประหยัดไดไมเต็มท่ี ซึ่งการลงทุนบํารุงรักษาก็เปนมาตรการท่ีสามารถคืนทุนได 
 นอกจากน้ีการใชแสงสวางจากธรรมชาติท่ีโรงงานท่ัวไปสามารถทําได คือ การแยกสวิตซเพื่อควบคุมแถว
ดวงไฟท่ีอยูใกลผนังดานท่ีมีแสงธรรมชาติ ก็เปนอีกมาตรการหน่ึงท่ีคืนทุนเร็วมาก 
 
 ตัวอยาง 3.2  การจัดการระบบแสงสวางใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 โรงงานแตงแรแหงหน่ึงทํางาน  24  ช่ัวโมงตอวัน  290 วันตอป  มีอาคารผลิต  2  หลัง มีการติดต้ังแผน
กระเบ้ืองไฟเบอรโปรงแสง  เพ่ือใชแสงสวางจากธรรมชาติ รวมกับโคมไฟหลอดแสงจันทรซึ่งควบคุมการเปด-ปด 
ดวยสวิตซแสงแดด และมีการใหแสงสวางเฉพาะพ้ืนท่ี ดวยโคมไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต  ซึ่งเม่ือวิเคราะห Function 
ของการออกแบบติดต้ัง พบวามีการติดต้ังหลอดไฟฟาเกินความจําเปน ไมคํานึงถึงประโยชนแสงธรรมชาติและ
ความสัมพันธกับพื้นท่ีใชงาน 
 ทางทีมงาน VE ของโรงงาน จึงดําเนินการสํารวจหลอดไฟฟาท่ีติดต้ังเกินความจําเปนและสํารวจตําแหนงท่ี
ตองแยกสวิตซ ดังผลท่ีไดแสดงไวในตัวอยางแผนผังและตารางท่ีใชในการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 
(แสดงเฉพาะในสวนอาคาร 1) ซึ่งสามารถลดจํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 W  ลงไดท้ังส้ิน  69 หลอด  
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และควบคุมการเปด-ปด โดยการแยกสวิตซจํานวน  25  หลอด    ซึ่งสามารถคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน
แตละมาตรการไดดังน้ี 
หลังดําเนินการลดจํานวนหลอดไฟฟา 
 เนื่องจากหลอดไฟฟาท่ีลดลงไดในแตละพื้นท่ีมีช่ัวโมงทํางานในแตละวันไมเทากัน จึงตองคํานวณแยกที
ละพ้ืนท่ีดังน้ี 
 *  บริเวณชั้นลอยและบอลมิล (เปด 16 ช่ัวโมง/วัน) จํานวน 59 หลอด 
  ช่ัวโมงเปดไฟตอป = 16 (ช่ัวโมง/วัน) x 290 (วัน/ป) 
     = 4,640   (h/ป) 
 *  บริเวณ Filter Press และ Walk-way (เปด  12 ช่ัวโมง/วัน) จํานวน 5 หลอด 
  ช่ัวโมงเปดไฟตอป = 12 (ช่ัวโมง/วัน) x 290 (วัน/ป) 
     = 3,480   (h/ป) 
     = 3.48  (kh/ป) 
 *  บริเวณ Office (เปด 8 ช่ัวโมง/วัน) จํานวน 5 หลอด 
  ช่ัวโมงเปดไฟตอป = 8 (ช่ัวโมง/วัน) x 290 (วัน/ป) 
     = 2,320   (h/ป) 
     = 2.32     (kh/ป) 
  คิดเปนการเปดท้ังส้ิน =           (59 x 4.64) + (5 x 3.48) + (5 x 2.32) (h.หลอด/ป) 
     = 302.76   (kh.หลอด/ป) 
  ปริมาณไฟฟาท่ีลดลง = 302.76 (kh.หลอด/ป) x 46 (W/หลอด)  
      = 13,927     (Unit/ป) 
  คาไฟฟาตอปลดลง = 13,927 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 38,299.25   (บาท/ป) 

คาเสื่อมตอปลดลง = 302.76 (kh.หลอด/ป) x 4.68 (บาท/kh.หลอด)   
   = 1,417   (บาท/ป) 

  คาดําเนินการตอปลดลง = 38,299.25   + 1,417      (บาท/ป) 
    = 39,716.25   (บาท/ป) 

 เนื่องจากมาตรการลดจํานวนหลอดไฟฟาน้ี ฝายซอมบํารุงของโรงงานเปนผูดําเนินเองโดยไมมีคาใชจายใด 
ๆ จึงไมมีเวลาคืนทุนเพราะจะไดผลตอบแทนหันทีท่ีไดดําเนินการ แตการลดจํานวนหลอดนั้น ตองรักษาระดับความ
สวางใหคงเหลือสูงกวามาตรฐานตลอดเวลาท่ีใชงาน 
หลังดําเนินการแยกสวิตซ 
 เนื่องจากโคมไฟในบริเวณบอลมิลบางสวนมีการทํางานไมพรอมกัน จึงมีการแยกสวิตซควบคุมเพ่ิมอีกจุด
ละ 2 สวิตซ  และกําหนดใหแยกเปดทีละสวิตซ จึงทําใหช่ัวโมงการเปดลดลงเหลือเพียง       1  ใน 3 เมื่อคิดคาแยก
สวิตซจุดละ 1,000 บาท   จะสามารถคํานวณผลไดดังน้ี 
 ช่ัวโมงเปดไฟตอป  = 1/3 x 16 (ช่ัวโมง/วัน) x 290 (วนั/ป)  
     = 1.547   (kh/ป) 
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 ปริมาณไฟฟาท่ีลดลง  = 25 (หลอด) x 46 (W/หลอด) x  (4.64 – 1.547) (kh/ป) 
     = 3,557     (kW.h/ป) 
     = 3,557    (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอปลดลง  = 3,557 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 9,781.75   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอปลดลง  = 25 (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x (4.64 – 1.547) (kh/ป) 
     = 362   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง  = 9,781.75   + 362   (บาท/ป) 
     = 10,143.75  (บาท/ป) 
 เวลาคืนทุนอยางงาย  = เงินลงทุน / คาดําเนินการท่ีลดลง 
     = 2,000 (บาท) / 10,143.75  (บาท/ป) 
     = 0.19   (ป) 
   

จะเห็นไดวาการแยกสวิตซก็เปนอีกมาตรการท่ีคืนทุนเร็วมาก ท้ังน้ีข้ึนกับพื้นท่ีทํางานนั้นมีการทํางานไม
พรอมกันบอยหรือไม ซึ่งการจัดการระบบแสงสวางใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพท่ีโรงงานท่ัวไปควรทํา คือ 
กําหนดเวลาเปด-ปด โดยคนควบคุมการติดสีท่ีสวิตซ การยายตําแหนง หรือใชสวิตซสองทาง โดยท่ีมาตรการเหลาน้ี
ลวนเปนการลดเวลาเปดไฟ ดังน้ันเม่ือประเมินจํานวนช่ัวโมงเปดไฟตอปท่ีลดลง และคาดําเนินการได ก็จะสามารถ
คํานวณผลการประหยัดได 
 นอกจากนี้การบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอก็เปนมาตรการอีกประเภทหน่ึงในการจัดการระบบแสงสวางให
ทํางาน อยางมีประสิทธิภาพ เพราะการบํารุงรักษาถี่จนเกินไปจะทําใหคาบํารุงสูงข้ึนจนอาจมากกวาคาไฟฟาท่ีลดได 
ดังน้ันจึงควรคํานวณ เปรียบเทียบคาใชจายท้ังสองสวน เพื่อกําหนดชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการบํารุงรักษา ซึ่ง
จะทําใหมีคาดําเนินการ  ตํ่าท่ีสุดดังตัวอยางตอไปนี้ 
 ตัวอยาง 3.3   โรงงานประกอบช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหน่ึงทํางาน 18  ช่ัวโมงตอวัน  277  วันตอป  มี
สายการผลิต  2  พื้นท่ี (SMT และ PCBA)  ใหแสงสวางท่ัวพื้นท่ีดวยโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต (36Wx2)  แบบ
กระจายแสงลง ดานบนปดมีตะแกรงอยูดานลาง จํานวน  66  และ  75  โคม  และมีการใหแสงสวางเฉพาะพ้ืนท่ี  ดวย
โคมไฟฟลูออเรสเซนต รางส้ันเด่ียว (18Wx1) จํานวน   80 โคม ซึ่งโรงงานเคยดําเนินการลดจํานวนหลอด 36W จน
เหลือจํานวนหลอดไฟฟาในแตละพ้ืนท่ี  106  หลอด  แตยังขาดมาตรการบํารุงรักษาท่ีดี เชน การเปลี่ยนหลอดท่ีขาด
ทันที การเปลี่ยนหลอดตามกําหนดอายุการใชงาน  และการทําความสะอาดใหถี่ข้ึน  ซึ่งจะสามารถลดคาดําเนินการ
ลงไดดังน้ี 
กอนการปรับปรุง 
 ช่ัวโมงเปดไฟตอป  = 18 (ช่ัวโมง/วัน) x 277 (วัน/ป)  
     = 5.0   (kh/ป) 
 ปริมาณไฟฟาท่ีใชตอป  = (106 x 2) (หลอด) x 46 (W/หลอด) x  5.0 (kh/ป) 
     = 48,760     (kW.h/ป) 
     = 48,760 (Unit/ป) 
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 คาไฟฟาตอป   = 48,760 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 134,090   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอป   = (106 x 2) (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5.0 (kh/ป) 
     = 4,961   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอป   = 134,090   + 4,961      (บาท/ป) 
     = 139,051  (บาท/ป) 

คาดําเนินการตอความสวาง  1% = 1,220   (บาท/ป) 
 จากกราฟแสดงปริมาณแสงลดลงตามเวลาใชงานของโคมไฟประเภทท่ี 4 เดิมโรงงานทําความสะอาด
หลอดไฟฟาและ ท่ีครอบหลอดไฟฟาปละครั้ง ปริมาณแสงสุดทายจะเหลือ  88% 
 
หลังบํารุงโดยการทําความสะอาดใหถ่ีขึ้น 
(เมื่อทางโรงงานจางบริษัททําความสะอาดหลอดไฟฟา และท่ีครอบหลอดไฟฟาครั้งละ 1,000 บาท) 

*  หากทําความสะอาดถ่ีข้ึนเปนปละ 2 ครั้ง (6 เดือน) ปริมาณแสงสุดทายจะเหลือ  93% 
 คาดําเนินการตอปเพ่ิม = (1,000 x 2) – 1,000  (บาท/ป) 
    = 1,000  (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอความสวางท่ีเพิ่มข้ึน 1% = 1,000/(93-88) =  200  (บาท/ป) 
*  หากทําความสะอาดถ่ีข้ึนเปนปละ 3 ครั้ง (4 เดือน) ปริมาณแสงสุดทายจะเหลือ  95% 
 คาดําเนินการตอปเพ่ิม = (1,000 x 3) – (1,000 x 2)  (บาท/ป) 
    = 1,000  (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอความสวางท่ีเพิ่มข้ึน 1%  = 1,000/(95-93) =  500  (บาท/ป) 
*  หากทําความสะอาดถ่ีข้ึนเปนปละ 4 ครั้ง (3 เดือน) ปริมาณแสงสุดทายจะเหลือ  96% 
 คาดําเนินการตอปเพ่ิม = (1,000 x 4) – (1,000 x 3) (บาท/ป) 
    = 1,000  (บาท/ป) 

 คาดําเนินการตอความสวางท่ีเพ่ิมข้ึน 1%  = 1,000/(96-95) =  1,000  (บาท/ป) 
และหากทําความสะอาดถี่ข้ึนเปนปละ 6 ครั้ง (2 เดือน) ปริมาณแสงสุดทายจะเหลือ  97% 
 คาดําเนินการตอปเพ่ิม  = (1,000 x 6) – (1,000 x 4) (บาท/ป) 
    = 2,000  (บาท/ป) 

 คาดําเนินการตอความสวางท่ีเพ่ิมข้ึน 1%  = 2,000/(97-96) =  2,000  (บาท/ป) 
 จะเห็นไดวาการทําความสะอาดถ่ีข้ึนเปนปละ 2 ครั้ง จะมีคาดําเนินการตอความสวางท่ีเพิ่มข้ึน 1% (200  
บาท/ป) ตํ่ากวาคาดําเนินการตอความสวาง 1% (1,200  บาท/ป) มาก และเมื่อดําเนินการถ่ีข้ึนเปนปละ 3-4 ครั้ง 
ตนทุนจะเริ่มสูงข้ึน    เรื่อย ๆ จนกระท่ังเม่ือดําเนินการถ่ีจนเกินไป กรณีโรงงานตัวอยางท่ีคือ 6 ครั้งตอป ความสวาง
ท่ีไดเพิ่มจะมีตนทุนสูงข้ึนจนไมคุม (เมื่อเทียบกับการเพ่ิมจํานวนหลอดไฟฟา)  ดังน้ัน โรงงานตัวอยางน้ีจึงควรทํา
ความสะอาดถี่ข้ึนปละ 4 ครั้ง เพราะความสวางท่ีไดเพิ่มยังมีตนทุนตํ่าคุมคา แตเนื่องจากทางโรงงานเห็นวาการทํา
ความสะอาดถี่ข้ึนจะชวยลดฝุน ซึ่งมีผลโดยตรงตอคุณภาพของสินคา จึงเลือกท่ีจะดําเนินการทําความสะอาดทุก  2  
เดือน (6 ครั้งตอป)  เพราะตนทุนท่ีสูงข้ึนมีคานอยมากเมื่อเทียบกับมูลคาสินคา 
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 หลังดําเนินการปรับปรุงมาตรการบํารุงรักษาแลว ทําการพิจารณาลดจํานวนหลอด 36 W อีกครั้ง  พบวา
สามารถลดจํานวนหลอดไฟฟาในพ้ืนท่ีสายการผลิตท้ัง 2 ลงไดอีก 56 หลอด คิดเปน 26.4%  ซึ่งจะเปนสัดสวนของ
คาดําเนินการท่ีจะลดลงดวยเชนกัน หรือคํานวณไดดังน้ี 
 ปริมาณไฟฟาท่ีลดลง  = 56 (หลอด) x 46 (W/หลอด) x  5.0 (kh/ป) 
     = 12,880     (kW.h/ป) 
     = 12,880 (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอปลดลง  = 12,880   (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 35,420   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอปลดลง  = 56 (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5.0 (kh/ป) 
     = 1,310   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง  = 35,420   +  1,310     (บาท/ป) 
     = 36,730  (บาท/ป) 
 คิดเปนรอยละท่ีลดลง  = 100 x 36,730 /139,051 
     = 26.4% 
 จะเห็นไดวาการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอเปนมาตรการท่ีควรดําเนินการเปนลําดับตน ๆ เพราะสามารถลด
คาไฟฟาลงไดมใิชนอย โดยไมตองมีการลงทุนมาก 
 
ตัวอยาง 3.4  การเลือกใชหลอดไฟฟาและอุปกรณประหยัดพลังงานประเภทตาง ๆ  
 โรงงานอาหาร ไดตัดสินใจดําเนินการปรับวิธีการใหแสงสวางเปนการใหแสงสวางเฉพาะพ้ืนท่ี โดยปรับ
จากระดับความสวางในพ้ืนท่ีท่ัวไปลงครึ่งหน่ึง และคงระดับความสวางเฉพาะพ้ืนท่ีทํางานท่ีจําเปนตองมีระดับความ
สวางสูง 15 จุด  โดยทางโรงงานตองการหาอุปกรณแสงสวางชนิดใหมนํามาใชแทนของเกา เพื่อการประหยัด
พลังงานและลดคาบํารุงรักษา ซึ่งสามารถคํานวณเพ่ือใหไดหลอดไฟฟาท่ีมีคาใชจายตํ่าท่ีสุดดังน้ี    
การเลือกใชหลอดไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
 เนื่องจากภายในอาคารผลิตของโรงงานอาหารน้ี มีการทํางานซ่ึงตองอาศัยความถูกตองของสี จึงตัดหลอด
โซเดียมท้ังชนิดความดันตํ่าและสูงออก  สวนเพดานมีความสูงประมาณ 5 เมตร จึงสามารถติดต้ังหลอดกําลังสูงได 
(สูงกวา 3.5 เมตร)  และเมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพเดิมซ่ึงมีคาอยูท่ี 56.52 Im/W  จะทําใหตัวเลือกเหลือเพียง
หลอดฟลูออเรสเซนต Super  80 ขนาด  36 W  โดยใชโคมชนิดกันน้ํากันฝุนแบบมีฝาครอบ  และหลอดเมทัลฮาไลด
ซึ่งท่ีขนาดเหมาะสมคือ 250 W ท้ังน้ีเนื่องจากเพดานสูงไมพอท่ีจะใชหลอดขนาด 400 W สวนขนาด 70 W  และ  
150 W  นั้น แมจะมีประสิทธิภาพสูงแตจะมีเฉพาะโคมประดับและตกแตง 
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กรณีไมเปลีย่นชนิดหลอดไฟฟา  
 ช่ัวโมงเปดไฟตอป (จากการคํานวณท่ีผานมาแลว) = 5.0   (kh/ป) 
 ปริมาณไฟฟาท่ีใชตอป  = (155 x 15 x 2) (หลอด) x 46 (W/หลอด) x  5.0 (kh/ป) 
     = 42,550     (kW.h/ป) 
     = 42,550 (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอป   = 42,550 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 117,012.5   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอป   =         (155 x 15 x 2) (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5.0 (kh/ป) 
     = 4,329   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอป   = 117,012.5   + 4,329      (บาท/ป) 
     = 121,341.5  (บาท/ป) 
กรณีเลือกหลอดฟลูออเรสเซนต Tri-phosphur 
 เนื่องจากหลอดฟลูออเรสเซนต Tri-phosphur มีปริมาณแสงสวางมากกวารุนท่ัวไปประมาณ 30%  จึง
สามารถลดจํานวนโคมไฟลงจากแถวละ 5 โคม เหลือ 4 โคม  และเปนโคมไฟละ 1 หลอด จํานวน 124 โคม  ซึ่งจะ
ทําใหระดับความสวางในพ้ืนท่ี ท่ัวไปลงครึ่งหน่ึง โดยยกเวนในพ้ืนท่ีทํางานท่ีจําเปนตองมีระดับความสวางสูง จะยัง
ใชโคมไฟเดิม (โคมไฟละ 2 หลอด) จํานวน 15 โคม 
 ปริมาณไฟฟาท่ีใชตอป  = (124 x 15 x 2) (หลอด) x 46 (W/หลอด) x  5.0 (kh/ป) 
     = 35,420     (kW.h/ป) 
     = 35,420   (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอป   = 35,420 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 97,405   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอป   =             (124 x 15 x 2) (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5.0 (kh/ป) 
     = 3,604   (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอป      = 97,405   +   3,604      (บาท/ป) 
     = 101,009  (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง  = 121,341.5  -  101,009  (บาท/ป) 
     = 20,332.5  (บาท/ป) 
 คิดเปนรอยละท่ีลดลง  = 100 x 20,332.5  /121,341.5   
     = 16.8% 
 โคมหลอดเดี่ยวชนิดกันน้ํากันฝุนแบบมีฝาครอบ ราคารวมคาติดต้ังโคมละ  1,800  บาท 

 เงินลงทุน   = 124 (โคม) x 1,800 (บาท/โคม) 
     = 223,200    (บาท) 
 เวลาคืนทุนอยางงาย  = เงินลงทุน / คาดําเนินการท่ีลดลง 
     = 223,200 (บาท) / 20,332.5  (บาท/ป) 
     = 10.97   (ป) 
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กรณีเลือกหลอดเมทัลฮาไลด 
 เนื่องจากโคมหลอดเมทัลฮาไลดจะเปนโคมแบบไฮเบย (High Bay) ซึ่งมีประสิทธิภาพของโคมไฟสูงกวา 
ท้ังยังเปนโคมไฟแบบกระจายแสงลงท้ังหมด จึงทําใหสัมประสิทธิ์การใชประโยชนสูงกวาโคมไฟหลอดฟลูออเรส
เซนตประมาณ 30% (หรือ 1.3 เทา) เม่ือคํานวณอยางงายจะไดวา 
 จํานวนหลอดเทียบเทา  = 19,000 (Im/หลอด) x 1.3 (เทา) / 2,600   (Im/หลอด) 
     = 9.5   (เทา) 
 จึงสามารถใชโคมหลอดเมทัลฮาไลด 2 โคม แทนโคมไฟหลอดฟลูออกเรสเซนตได 4 แถว (แถวละ  5 โคม 
โคมไฟละ  1 หลอด) เมื่อติดต้ังจํานวน 16 โคม ทําใหระดับความสวางในพ้ืนท่ีท่ัวไปจะลดลงมากกวาครึ่งหน่ึง
เล็กนอย โดยยกเวนในพ้ืนท่ีทํางานท่ีจําเปนมีตองระดับความสวางสูง จะยังใชโคมไฟเดิม (โคมไฟละ 2 หลอด) 
จํานวน 15 โคม 

 ปริมาณไฟฟาท่ีใชตอป  = (15 x 2) (หลอด) x 46 (W/หลอด) x  5.0 (kh/ป)  
+ [16 (หลอด) x 269 (W/หลอด) x  5.0 (kh/ป)] 

     = 6,900 + 21,520     (kW.h/ป) 
     = 28,420   (Unit/ป) 
 คาไฟฟาตอป   = 28,420 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 78,155   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอป   =             (15 x 2) (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5.0 (kh/ป) 

+ [16 (หลอด) x 89.1 (บาท/kh.หลอด) x  5.0 (kh/ป)] 
     = 702 + 7,128   (บาท/ป) 
     = 7,830    (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอป   = 78,155   +   7,830      (บาท/ป) 
     = 85,985  (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง  = 121,341.5 -  85,985  (บาท/ป) 
     = 35,356.5  (บาท/ป) 
 คิดเปนรอยละท่ีลดลง  = 100 x 35,356.5  /121,341.5 
     = 27.7% 
 โคมหลอดเมทัลฮาไลดแบบ High Bay ราคารวมอุปกรณ คาติดต้ังโคมละ  9,500  บาท 
 เงินลงทุน   = 16 (โคม) x 9,500 (บาท/โคม) 
     = 152,000    (บาท) 
 เวลาคืนทุนอยางงาย  = เงินลงทุน / คาดําเนินการท่ีลดลง 
     = 152,000 (บาท) / 35,356.5  (บาท/ป) 
     = 4.29   (ป) 
 
 (ท้ังน้ีกอนติดต้ังจริงทางโรงงานไดทบทวนถึงใชงานพ้ืนท่ีภายในอาคารผลิต พบวามีพื้นท่ีบางสวนเปน
ทางเดิน ซึ่งไมจําเปนตองใชแสงสวางมาก จึงติดต้ังโคมไฟใหมเพียง 13 โคม) 
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 จะเห็นไดวาการเปลี่ยนอุปกรณแสงสวางเปนมาตรการท่ีควรดําเนินการเปนลําดับทาย ๆ เพราะตองมีการ
ลงทุนมาก ทําใหมีระยะเวลาคืนทุนนาน การตัดสินใจท่ีจะเปลี่ยนอุปกรณจึงตองมีการคํานวณอยางรอบคอบ โดย
เปรียบเทียบหลาย ๆ ทางเลือก ลงในแบบฟอรมสําหรับวิเคราะหคาใชจายของระบบแสงสวาง ดังตัวอยางท่ีแสดง
การเปรียบเทียบคาใชจาย กรณีท่ีโรงงานแตงแรตองการเปลี่ยนอุปกรณแสงสวาง (โคมไฟหลอดแสงจันทรขนาด 
250W จํานวน 10 โคม) ท่ีบริเวณ rm/fg Stock ของอาคาร 2 และควรทําหลังจากทําการทบทวนถึงการออกแบบ
ติดต้ัง เพื่อปรับลดแสงสวางท่ีเกินความจําเปน ไมคํานึงถึงประโยชนแสงธรรมชาติ และความสัมพันธกับพื้นท่ีใช
งานลงแลว ซึ่งจะทําใหใชเงินทุนนอยลงเพราะจะใชไปในเฉพาะสวนท่ีจําเปน 
 นอกจากน้ียังตองพิจารณาการเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟฟา โดยยังใชอุปกรณแสงสวางเดิมซ่ึงทําใหไมตอง
ลงทุนมาก และมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว เชน ใชหลอดฟลูออเรสเซนต Super 80 แทนหลอดฟลูออเรสเซนตท่ัวไป (ใน
ตัวอยางท่ีผานมามีการเปลี่ยนโคม เนื่องจากตองการแกปญหาเรื่องสนิมท่ีรางหลอดไฟ) หรือใชหลอดโซเดียมความ
ดันสูงรุนท่ีใชงานรวมกับบัลลาสตหลอดแสงจันทร 
การเลือกใชบัลลาสตที่มีการสูญเสียตํ่า 
 บัลลาสตท่ีมีการสูญเสียตํ่าท่ีสุดคือบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส แตมีขอจํากัดในการใชงานในสถานท่ีมีอุณหภูมิ
สูง มีฝุนละออง ไอน้ํามัน หรือแรงดันไมคงท่ี จึงไมเหมาะท่ีจะใชในโรงงาน นอกจากบริเวณท่ีเปนสํานักงาน เชน 
โรงงานแตงแรอาจเปลี่ยนบัลลาสตในโคมไฟฟลูออเรสเซนตคูท่ีบริเวณ Office ของอาคาร 2 จํานวน 28 โคม (มี 3 
โคมท่ีเปนโคมไฟละ 3 หลอด แตลดเหลือ 2 หลอดได ซึ่งจะแสดงในตัวอยางตอไป)  เปนบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
ขนาด 36Wx2 ซึ่งมีกําลังไฟฟาวงจร (รวมบัลลาสต) 72 W สามารถคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนไดดังน้ี 
กําลังไฟฟาท่ีลดลง   = 2 x (36 + 10) – 72 (W/โคม) 
     = 20   (W/โคม) 
 ช่ัวโมงเปดไฟตอป  = 8 (ช่ัวโมง/วัน) x 290 (วัน/ป)  
     = 2.32   (kh/ป) 

 ปริมาณไฟฟาท่ีลดลง  = 28 (โคม) x 20 (W/โคม) x  2.32 (kh/ป) 
     = 1,299    (Unit/ป)   
 คาไฟฟาตอปลดลง  = 1,299 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 3,572.25   (บาท/ป) 
เนื่องจากบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสท่ีมีคุณภาพดีจะชวยใหหลอดไฟฟามีอายใุชงานนานข้ึน 30% ดังน้ัน 

 คาเสื่อมตอหลอดลดลง  = 46.8/10 – 46.8/13 (บาท/kh.หลอด)  
     = 1.08   (บาท/kh.หลอด) 
 คาเสื่อมตอปลดลง  =              2 x 28 (หลอด) x 1.08 (บาท/kh.หลอด) x 2.32 (kh/ป) 
     = 140    (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง  = 3,572.25   + 140   (บาท/ป) 
     = 3,712.25  (บาท/ป) 
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสขนาด 36Wx2 ราคารวมคาติดต้ังตัวละ  980  บาท 

 เงินลงทุน   = 28 (โคม) x 980    (บาท/โคม) 
     = 27,440   (บาท) 
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 เวลาคืนทุนอยางงาย  = เงินลงทุน / คาดําเนินการท่ีลดลง 
     = 27,440 (บาท) / 3,712.25  (บาท/ป) 
     = 7.39   (ป) 
  จะเห็นไดวามาตรการเปลี่ยนบัลลาสตเปนมาตรการท่ีควรดําเนินการเปนลําดับทาย ๆ เชนเดียวกับ
การเปลี่ยนอุปกรณอื่น  เพราะตองมีการลงทุนมาก ทําใหมีระยะเวลาคืนทุนนาน เชนในกรณีตัวอยางท่ียกมาน้ี เวลา
คืนทุนนานกวาอายุการใชงาน ซึ่งน้ันหมายความวาแมจะใชงานจนอุปกรณหมดอายุแลวก็ยังไมสามารถคืนทุน 
ดังน้ันทางโรงงานจึงไมไดดําเนินการเปลี่ยนบัลลาสตท่ีสําคัญควรปรับลดจํานวนหลอดไฟฟาลงกอนทําการเปลี่ยน
บัลลาสตจะชวยใหลดการลงทุนลงได 
 
การเลือกใชโคมไฟประสิทธิภาพสูง 
 ชนิดโคมไฟและการติดต้ังมีสวนสําคัญอยางมากตอปริมาณแสงท่ีจะตกลงท่ีพื้นท่ีทํางาน การเลือกใชโคม
ไฟและติดต้ังใหเหมาะสมจะทําใหสามารถลดจํานวนหรือขนาดหลอดไฟลงได เชนหากโรงงานประกอบช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสจะเปลี่ยนโคมไฟฟลูออเรสเซนต รางส้ันเดี่ยว (18Wx1) จํานวน 80 โคม ท่ีบริเวณสายการผลิตเปน
โคมไฟโรงงานรางส้ันเดี่ยวแผนสะทอนแสงอลูมิเนียม เพื่อควบคุมใหแสงกระจายลงเฉพาะในบริเวณท่ีทํางาน และ
สามารถลดระดับโคมไฟใหใกลบริเวณท่ีทํางานไดเนื่องจากไมเกินแสงจาแยงตา ซึ่งทําใหสามารถลดจํานวนโคมไฟ
จากเดิม 2 โคมตอ 1 จุดทํางาน เหลือ 1 โคมตอ 1 จุดทํางาน  สามารถคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนไดดังน้ี 

 กําลังไฟฟาท่ีลดลง  = 18 + 10     (W/โคม) 
     = 28   (W/โคม) 
 ช่ัวโมงเปดไฟตอป  = 18 (ช่ัวโมง/วัน) x 277 (วัน/ป)  
     = 5.0   (kh/ป) 
 ปริมาณไฟฟาท่ีลดลง  = 40 (โคม) x 28 (W/โคม) x  5.0 (kh/ป) 
     = 5,600    (Unit/ป)   
 คาไฟฟาตอปลดลง  = 5,600 (Unit/ป) x 2.75  (บาท/Unit)   
     = 15,400   (บาท/ป) 
 คาเสื่อมตอปลดลง  =              40 (หลอด) x 4.68 (บาท/kh.หลอด) x 5.0 (kh/ป) 
     = 936    (บาท/ป) 
 คาดําเนินการตอปลดลง  = 15,400   + 936   (บาท/ป) 
     = 16,336  (บาท/ป) 
 คาโคมไฟรวมคาแรงในการเปลี่ยนโคมไฟ  ราคาโคมละ  450  บาท 
 เงินลงทุน   = 40 (โคม) x 450    (บาท/โคม) 
     = 18,000   (บาท) 
 เวลาคืนทุนอยางงาย  = 18,000 (บาท) / 16,336  (บาท/ป) 
     = 1.1   (ป) 
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 จะเห็นไดวามาตรการเปล่ียนโคมไฟเปนมาตรการท่ีสามารถลดคาดําเนินการไดไมนอย โดยเฉพาะกรณี
ตัวอยางท่ียกมา ซึ่งเม่ือวิเคราะหหนาท่ีของการออกแบบติดต้ังพบวา โคมไฟท่ีติดต้ังเดิมไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค คือนําโคมใหแสงสวาง  ท่ัวพื้นท่ีมาใหแสงสวางเฉพาะพื้นท่ี การลงทุนเปลี่ยนชนิดโคมไฟจึงคืนทุน
ไดรวดเร็วมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนอุปกรณอื่น  เพราะสามารถลดจํานวนหลอดไฟลงไดถึงครึ่งหน่ึง แตใน
กรณีท่ีเปนการเปลี่ยนโคมไฟท่ีมีลักษณะกระจายแสงเชนเดิมเพียงแตมีประสิทธิภาพสูงข้ึนนั้น จะลดจํานวนหลอด
ไดไมมาก การคืนทุนก็จะนานข้ึน ทางเลือกหนึ่ง คือการเปลี่ยนหรือติดต้ังแผนสะทอนแสงเพ่ิม โดยใชโคมไฟเดิม
เพื่อลดการลงทุน และควรทําการพิจารณาเปลี่ยนบัลลาสตไปพรอมกัน อันจะทําใหประหยัดคาแรงไปได 
 
3.3   หลักการทําความรอนดวยไฟฟาและอุปกรณที่ใช  (Principle of Electric Heating and Equipment) 
  3.3.1 คุณสมบัติพิเศษของการนําพลังงานไฟฟามาใชในการใหความรอน  
  คุณสมบัติพิเศษของการนําพลังงานไฟฟามาใชในการใหความรอนดวยไฟฟา โดยท่ัวไปมีดังตอไปนี้ 
 (1) เปนวิธีใหความรอนท่ีไมเกิดมลพิษ มีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี 
      วิธีนี้ตองการพลังงานเพียงสําหรับใหความรอนเพียงอยางเดียวเทาน้ัน โดยพื้นฐานแลวจึงเปนวิธีใหความ
รอนท่ีสะอาด ไมเกิดการปนเปอนตอส่ิงแวดลอม และสภาพแวดลอมในการทํางานจะสะอาด 
 (2) บังคับอุปกรณไฟฟาไดสะดวก มีความปลอดภัยสูง 
  สามารถเริ่มและหยุดใหความรอนไดดวยการเปด-ปดสวิตชเทาน้ัน จึงสะดวกในการบํารุงรักษาและรักษา
ความปลอดภัย 
 (3) ทําการควบคุมไดสะดวก 

ระบบใหความรอนท้ังหมดรวมท้ังภาระใหความรอนประกอบดวยระบบไฟฟาท้ังส้ินโดยท่ัวไปความเฉ่ือย
ความรอนจึงมีคานอย มีความเท่ียงตรงในการควบคุมสูง เหมาะกับการควบคุมอัตโนมัติและการควบคุมดวย
คอมพิวเตอร 

ท่ีกลาวไปแลวขางตนเปนคุณสมบัติพิเศษโดยท่ัวไปของการใชประโยชนจากพลังงาน ไฟฟา  สวน
คุณสมบัติพิเศษท่ีสําคัญในแงของหนาท่ีการทํางานในการใหความรอนไฟฟาจะมีดังตอไปนี้ 
  (1) สามารถเลือกใชวิธีใหความรอนท่ีเหมาะสมใหสอดคลองกับความตองการในการใหความรอนได 
  สามารถเลือกแปลงพลังงานไฟฟาเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงานได 
เชน แปลงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา สนามแมเหล็กไฟฟา พลาสมา ฯลฯ จึงสามารถทําใหกระบวนการใหความรอนมี
ประสิทธิภาพสูงได 
  (2) สามารถบีบรวมพลังงานปอนใหแกตําแหนงท่ีตองการใหความรอนบนวัตถุเปาหมายได 
  การบีบรวมพลังงานใหความรอนปอนใหแกตําแหนงท่ีตองการ ทําใหสามารถหลีกเลี่ยงพลังงานสูญเสียท่ี
ไมจําเปนได    จึงมีประสิทธิภาพการถายเทพลังงานสูง และสามารถปองกันผลกระทบของความรอนท่ีไมพึง
ประสงคตอวัตถุเปาหมายได 
 (3) สามารถใหความรอนแกวัตถุเปาหมายจากภายใน 
  วิธีใหความรอนในอดีตเกือบท้ังหมดจะเปนการใหความรอนแกวัตถุจากภายนอก การถายเทความรอนเขา
ไปภายใน จะอาศัยการนําความรอน จึงตองใชเวลานานในการใหความรอน อยางไรก็ตาม ดวยการนําสนามแมเหล็ก
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ไฟฟาและคลื่นแมเหล็กไฟฟามาใชประโยชน จะสามารถใหความรอนแกภายในวัตถุไดโดยตรง จึงสามารถลดเวลา
ในการใหความรอนไดอยางมาก รวมท้ังประสิทธิภาพของการใหความรอนยังสูงข้ึนอีกดวย 
 (4) สามารถปอนพลังงานท่ีมีความหนาแนนสูงได และสามารถใหความรอนดวยอุณหภูมิสูงได 
  สามารถใหความรอนดวยอุณหภูมิสูงมากต้ังแต 10,000K ข้ึนไปดวยการใชพลาสมาจากการอารก 
สนามแมเหล็กไฟฟา ลําแสงอิเล็กตรอน แสงเลเซอร ฯลฯ หรือดวยความหนาแนนพลังงานสูงมาก (107-109 W/cm2) 
จึงเกิดการพัฒนาประยุกตสาขาใหมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เชน การหลอมวัสดุ การแปรรูปดวยความรอน การเช่ือม เปนตน 
 (5) ควบคุมสภาวะบรรยากาศไดสะดวก 
  สามารถควบคุมสภาวะบรรยากาศใหเหมาะสมในเตาความตานทาน ฯลฯ ดวยการควบคุมอุณหภูมิท่ีมี
ความเท่ียงตรงสูง จึงสามารถใหความรอนแกโลหะอยางมีคุณภาพสูง นอกจากนั้นในอุปกรณใหความรอนประเภท
ตางๆ ยังสามารถหลอมและแปรรูปดวยการใหความรอนแกโลหะท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงดวยการทําใหภาชนะเปน
สูญญากาศ (ความดันตํ่า) อีกดวย 
 
 3.3.2  การคํานวณการถายเทความรอน 
 พลังงานในรูปความรอนจะถายเทจากวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุท่ีมีอุณหภูมิตํ่าเสมอ ปรากฏการณนี้
โดยท่ัวไปเรียกวา การถายเทความรอน ซึ่งแบงออกเปน 3 แบบคือ การนําความรอนการพาความรอน และการแผ
รังสี 
  (1)  การนําความรอน 
 เมื่อในวัตถุช้ินหนึ่งมีผลตางอุณหภูมิ θ ความรอนจะถายเทจากดานท่ีมีอุณหภูมิ (T) สูงไปยังตํ่า และ
ปริมาณความรอนท่ีถายเทตามทิศทาง x ผานพ้ืนท่ีหนาตัดหน่ึงหนวยตอหนึ่งหนวยเวลา หรือเสนแรงกระแสความ
รอน q จะเทากับ 
 

xd
Tdq λ−=  (3.5) 

โดยในท่ีนี้ λ เปนสัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัตถุ กรณีท่ีภายในวัตถุไมมีการกําเนิดความรอน และการนํา
ความรอนอยูในสภาวะคงท่ี ปริมาณความรอนท่ีถายเทภายในผนังเรียบผิวขนานตอหนึ่งหนวยเวลา หรือกระแส
ความรอน Q จะเทากับ 
 θ⋅λ=

l

SQ  (3.6) 

ในท่ีนี้สัญลักษณ S แสดงพ้ืนท่ีหนาตัดของผนัง สัญลักษณ ℓ แสดงความยาว สัญลักษณ θ แสดงผลตางอุณหภูมิ
ระหวางท้ังสองดาน การนําความรอนกับการนําไฟฟามีสมการคลายคลึงกัน หากเขียนสูตรขางตนใหมวา 
 Q

Sλ
=θ

l  (3.7) 

แลวพิจารณาวาผลตางอุณหภูมิเทียบเทากับแรงดันไฟฟา และกระแสความรอนเทียบเทากับกระแสไฟฟาแลว จะ
สามารถนําการคํานวณวงจรไฟฟาไปประยุกตใชกับการคํานวณความรอนได กลาวคือ หากพิจารณาวา  ℓ / (λS) 
เทียบเทากับความตานทานไฟฟาแลว สูตรขางตนจะมีรูปเหมือนกับกฎของโอหมในวงจรไฟฟาน่ันเอง สูตรน้ี
เรียกวากฎความรอนของโอหม และคา ℓ / (λS) เรียกวา ความตานทานความรอน 
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 กรณีท่ีคํานวณการนําความรอนของผนังเรียบผิวขนานหลายชั้น เชน วัสดุทนไฟ ฉนวนความรอน เฟรม 
ฯลฯ จะสามารถคํานวณไดในทํานองเดียวกับการคํานวณวงจรไฟฟาท่ีมีความตานทานไฟฟาหลายๆ ตัวตออนุกรม
กัน กลาวคือความตานทานความรอน R ของผนังเรียบผิวขนาน n ช้ันจะเทากับ 
 ∑∑

== λ
==

n

1i

n

1i i
ii

i

S
RR l  (3.8) 

ถาใหผลตางอุณหภูมิระหวางพ้ืนผิวผนังท้ังสองดานเทากับ Δθ แลว ปริมาณความรอน Q ท่ีถายเทผานผนังเรียบผิว
ขนาน   หลายช้ันนี้จะเทากับ 
 

R
Q θΔ
=  (3.9) 

 (2)  การพาความรอน 
 กรณีท่ีมีผลตางอุณหภูมิระหวางพ้ืนผิวของของแข็งท่ีวางอยูในกระแสของอากาศ น้ํา ฯลฯ กับของไหลน้ี 
จะเกิดการถายเทความรอนระหวางท้ังสอง การถายเทความรอนนี้ เรียกวา การพาความรอน ซึ่งแบงไดเปนการพา
ความรอนตามธรรมชาติซึ่งกระแสจะเกิดการไหลข้ึนจากแรงลอยตัว กับการพาความรอนดวยการบังคับซ่ึงเกิดข้ึน
ดวยกําลังจากภายนอก 
 ถาใหกระแสความรอนจากการพาความรอนระหวางของแข็งกับของไหลเทากับ Q กรณีท่ีผลตางอุณหภูมิมี
คานอย จะไดความสัมพันธโดยประมาณดังตอไปนี้ 
 ( )21ShQ θ−θ=  (3.10) 
โดยในท่ีนี้คา h เรียกวา สัมประสิทธิ์การพาความรอน ซึ่งจะมีคาข้ึนอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของของไหลกับ
ความเร็วกระแสเปนหลัก นอกจากนี้ ยังข้ึนอยูกับอุณหภูมิอีกดวย คา 1 / h เรียกวาอัตราความตานทาน ความรอน
ของพ้ืนผิว ซึ่งเทียบเทากับ  ความตานทานของพ้ืนผิวตอพื้นท่ีหนึ่งหนวยในกรณีของไฟฟา คา θ1 เปนอุณหภูมิของ
พื้นผิว คา θ2 เปนอุณหภูมิของของไหลท่ีอยูหางจากช้ันรอยตอ คา S เปนพื้นท่ีผิวของของแข็ง 
  (3)  การแผรังสี 
 วัตถุจะมีการแผพลังงานออกมาในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากพ้ืนผิวโดยการแผรังสีจะข้ึนอยูกับคุณสมบัติ
และอุณหภูมิของวัตถุนั้น นอกจากน้ี เมื่อวัตถุไดรับรังสี รังสีสวนหน่ึงจะสะทอนออกไปสวนหนึ่งจะถูกดูดกลืนไว 
ท่ีเหลือจะทะลุผานไป ถาสัดสวนของรังสีท่ีสะทอน ดูดกลืน และทะลุผานแทนดวย ρ, α และ τ ตามลําดับแลว   ρ 
+ α + τ = 1 

สมมติวามีวัตถุในอุดมคติซึ่งจะดูดกลืนพลังงานท่ีมาตกกระทบท้ังหมด (α = 1) วัตถุนี้เรียกวา วัตถุดํา 
พลังงานของการแผรังสีจากวัตถุท่ีเปนแหลงความรอนจะประกอบดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาว

คลื่นตางๆ กัน ความหนาแนนพลังงานการแผรังสีรวม Eb (Total Radiant Energy Density หรือ Total Radiant 
Exitance) ของทุกความยาวคลื่นของวัตถุดําท่ีมีอุณหภูมิ T [K] จะคํานวณไดตามสูตรตอไปนี้ 
 ]mW[
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428 KmW1067.5 −− ⋅×=σ  (คาคงท่ีของ Stefan-Boltzman) 
 Radiant Exitance ของวัตถุท่ัวไปจะมีคานอยกวาวัตถุดํา หากใหมีคาเทากับ E แลวจากสูตรขางตนจะได
ความสัมพันธดังตอไปนี้ 
 ]mW[

100
T67.5EE 2

4

tbt
−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ε=ε=   ............... (3.12) 
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 คา εt เปนคาท่ีแสดงอัตราสวนของพลังงานการแผรังสีของวัตถุท่ัวไปตอการแผรังสีของวัตถุดํา เรียกวา 
Total Emissivity ของวัตถุ (โดยท่ัวไปจะเรียกวา Emissivity เฉยๆ) อนึ่ง ท่ีอุณหภูมิคงท่ีคาหน่ึงๆ Emissivity ของ
วัตถุจะมีคาเทากับอัตราการดูดกลืนรังสีของวัตถุนั้น ตัวอยางคา Total Emissivity ของวัตถุตางๆ แสดงไวในตารางท่ี 
3.7 
 อนึ่ง Radiant Exitance ของวัตถุท่ัวไปที่ความยาวคลื่นใดๆ ก็จะมีคานอยกวาของวัตถุดําเสมอ ถาให 
Radiant Exitance ท่ีความยาวคลื่นตางๆ เทากับ E(λ) แลว จะไดความสัมพันธดังตอไปนี้ในทํานองเดียวกับขางตน 
 ( ) ( )λε=λ λ bEE   .............. (3.13) 

 คา ελ เรียกวา Spectral Emissivity ซึ่งเปนคาท่ีสําคัญในการระบุคุณลักษณะการแผ-ดูดกลืนรังสีความยาว
คลื่นตางๆ ของวัตถ ุ
 
   (4)  ความสัมพันธระหวางปริมาณในระบบความรอนกับระบบไฟฟา 
 ปรากฏการณการถายเทความรอนกับการนําไฟฟามีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ดวยการพิจารณาปริมาณตางๆ 
ในระบบความรอนใหเทียบเทากับปริมาณตางๆ ในระบบไฟฟา โดยมากแลวจะทําใหสามารถพิจารณาปรากฏการณ
การถายเทความรอนไดเหมือนกับเปนวงจรไฟฟา ความสัมพันธระหวางปริมาณตางๆ ในระบบความรอนกับ
ปริมาณตางๆ ในระบบไฟฟาแสดงไวในตารางท่ี 3.8 
 
 3.3.3  ตัวอยางการคํานวณการถายเทความรอน 
 ในอุปกรณในทางปฏิบัติ เชน ผนังเตาของเตาใหความรอน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ฯลฯ การถายเท
ความรอนหลักจะเกิดจากการนําความรอนภายในของแข็งกับการพาความรอนระหวางพ้ืนผิวผนังของแข็งกับของ
ไหลเปนหลัก (ในกรณีนี้จะเรียกวา Overall Heat Transfer หรือ Over Heat Transmission) ตอไปนี้จะลองคํานวณ
ความรอนสูญเสียของเตาใหความรอนเปนตัวอยาง รูปท่ี 3.43 (a) และ (b) แสดง ตัวอยางโครงสรางของผนังเตาให
ความรอนแบบด้ังเดิมกับแบบอนุรักษพลังงานโดยใชไฟเบอรเซรามิก ถาใหสัมประสิทธิ์การนําความรอน λ ของ
วัสดุท่ีใชทําผนังเตาและสัมประสิทธิ์การพาความรอน h จากพื้นผิวผนังเตาดานนอกออกไปยังอากาศภายนอกมีคา
เทากับในรูปท่ี 3.43 สําหรับเตาใน  รูปท่ี 3.43 (a) ปริมาณความรอนท่ีถายเท q ตอหนึ่งหนวยพื้นท่ี [m2] ตอหน่ึง
หนวยเวลา [h] จากผนังในเตาผานวัสถุทําตัวเตาออกไปยังอากาศภายนอกในสภาพคงท่ีในเชิงความรอน จะสามารถ
คํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3.7  ตัวอยาง Total Emissivity (Emissivity) ของวัสดุชนิดตางๆ 
ช่ือวัสดุ สภาพพ้ืนผิว ชวงอุณหภูมิเปาหมาย [°C] total emissivity 
อลูมิเนียม  200-600 0.039-0.057 
อลูมิเนียม ชั้นออกไซด ” 0.11-0.31 
เบอริลเลียม  100-1000 0.61 
โครเมียม  ” 0.08-0.36 
ทองแดง  100-500 0.018-0.072 
ทองแดง ชั้นออกไซด 200-600 0.57 
ทองคํา  200-700 0.018-0.035 
เหล็ก ชั้นออกไซด 200-1000 0.64-0.95 

โมลิบดนิัม filament 700-2500 0.096-0.292 
ทองคําขาว ” 100-1500 0.036-0.192 
ทังสเตน ” 1000-2500 0.30-0.39 
nichrome ชั้นออกไซด 100-1000 0.95-0.95 
คารบอน  1500-3000 0.78-0.84 

Al2O3  100-2000 0.39-0.78 
SiO2  800 0.83 

soda glass  100-600 0.84 

 
ตารางที่ 3.8 ความสัมพันธระหวางปริมาณตางๆ ในระบบความรอนกับปริมาณตางๆ ในระบบไฟฟา 

ระบบความรอน ระบบไฟฟา ระบบความรอน ระบบไฟฟา 
อุณหภูมิ ศักยไฟฟา สัมประสิทธ์ิการพาความรอน surface resistivity 

ผลตางอณุหภูมิ ความตางศักย ความตานทานความรอน ความตานทาน (ไฟฟา) 
ปริมาณความรอน ประจุไฟฟา ความจุความรอน ความจุไฟฟาสถิต 
กระแสความรอน กระแสไฟฟา thermometric conductivity 

(thermal diffusivity) 
สวนกลับของ                 RC 

time constant 

1/ R′ C′* 

เสนแรงกระแส 
ความรอน 

ความหนาแนนกระแสไฟฟา 

สัมประสัทธ์ิ 
การนําความรอน 

การนําไฟฟา 
(สวนกลบัของ 

ความตานทานจําเพาะ) 

* R′ C′   เปนคาตอหนึ่งหนวยความยาวของ distributed 
constant circuit 

  
   2

2

2

1

1

0A mW

h
1

q /
+

λ
+

λ

θ−θ
=

ll

 

 
ในท่ีนี้สัญลักษณ θA แทนอุณหภูมิของผนงัภายในเตา สัญลักษณ θ0 แทนอุณหภูมิของอากาศภายนอก สัญลักษณ 
ℓ1, ℓ2, ... แสดงความหนาของวัสดุทําผนังเตาแตละช้ัน 
ดังน้ัน ถาให θA = 900°C และ θ0 = 25°C แลว ปริมาณความรอนท่ีถายเท q จะเทากับสําหรับเตา (ก) 
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ผนังเตารูป(ก) อิฐฉนวนทนไฟ λ1  

อิฐฉนวนทนไฟ λ2  

0.46 
0.20 

ผนังเตารูป(ก) ไฟเบอรเซรามิกλ3 

อิฐฉนวนทนไฟ λ4 

ไฟเบอรเซรามิกλ5 

0.17 
0.44 
0.07 

 
รูปที่ 3.43  ตัวอยางโครงสรางของผนังเตาใหความรอนแบบด้ังเดิมกับแบบอนุรักษพลังงาน 

 
 2m/W754

16.1
875

09.057.05.0
875

0.11
1

20.0
114.0

46.0
23.0

25900q ==
++

=
++

−
=

 

 

ในทํานองเดียวกันสําหรับเตา (b) 
 2m/W648

35.1
875

09.071.026.029.0
875

0.11
1

07.0
05.0

44.0
114.0

17.0
05.0

25900q ==
+++

=
+++

−
=

 

 

จากความสัมพันธ 
λ
⋅=θΔ
lq  จะไดวาอุณหภูมิของสวนตางๆ ภายในผนังเตาจะเทากับ 

เตา (a)  C523377900
46.0
23.0754900q

1

1
A1

ol
=−=×−=

λ
−θ=θ  

   C93430523
20.0

114.0754523q
2

2
1B

ol
=−=×−=

λ
−θ=θ  

เตา (b)  C710190900
17.0
05.06489001

o=−=×−=θ  

   C542168710
44.0
114.06487102

o=−=×−=θ  

   C79463542
07.0
05.0648542B

o=−=×−=θ  (อุณหภูมิของผนังเตาดานนอก) 

จากขางตนจะเห็นวา เตา (ข) สามารถทําใหผนังเตาบางได และความรอนสูญเสียยังลดลงอีกดวย 

(ก) โครงสรางของผนังเตาแบบด้ังเดิม (ข) โครงสรางของผนังเตาแบบปรับปรุง 
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ความจุความรอน (ปริมาณความรอนสะสม) H ตอผนังเตา 1 m2 จะคํานวณไดดังสูตรตอไปนี้ 
 ( ) ]m/J[CH 2

0m θ−θρ= l  
 

โดยในท่ีนี้   ℓ คือ ความหนาของวัสดุทําเตา [m]                      ρ คือ ความหนาแนนของวัสดุทําเตา [kg/m3] 
     C คือ ความรอนจําเพาะของวัสดุทําเตา [J/(kg·K)]    θm คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของวัสดุทําเตา (แตละช้ัน) [°C] 
     θ0 คือ อุณหภูมิกอนใหความรอน [°C] (โดยท่ัวไปจะใชอุณหภูมิของอากาศภายในหองเปนเกณฑ) 
  
ในกรณีของผนังเตาหลายช้ัน จะหาคาไดดวยผลรวมคา H ของแตละช้ัน 
เมื่อหาคา H ในรูปท่ี 3.43 (a) โดยให 
ช้ัน (1) คา ρ1 = 1100 kg/m3 คา C1 = 1.0 × 103 J/(kg·K)  
ช้ัน (2) คา ρ2 = 800 kg/m3 คา C1 = 0.92 × 103 J/(kg·K)  
และจาก θm1 = (900 + 523) / 2 = 712°C และ θm2 = (523 + 93) / 2 = 308°C 
 233

1 mJ10173811)25712(10011100230H /.. ×=−××××= . 
 233

2 mJ1023745)25308(109208001140H /.. ×=−××××= . 
 

ปริมาณความรอนสะสมของผนังเตา 2
21 m/kJ19755623745173811HHH =×=+=  

  สําหรับรูปท่ี 3.43 (b) ก็คํานวณไดในทํานองเดียวกัน ผลลัพธจากการทดลองคํานวณ (รายละเอียดจะไม
อธิบาย) พบวาเตาแบบปรับปรุง (b) จะมีปริมาณความรอนสะสมนอยกวา (a) ถึง 30% 
  ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวาการใชวัสดุท่ีมีคุณลักษณะฉนวนความรอนท่ีดี เชน ไฟเบอรเซรามิก 
สวนมากจะทําใหลดความรอนสูญเสียของเตาไดมากและทําใหเตามีคุณลักษณะดีข้ึนอีกดวย 
 

  3.3.4  การวัดและการควบคุม 
    3.3.4.1  การวัดอุณหภูมิ 
   เครื่องวัดอุณหภูมิสําหรับวัดอุณหภูมิของวัตถุแบงเปนแบบสัมผัส ไดแก เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
หลอดแกว เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคับเปล เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวตานทาน ฯลฯ กับแบบแผรังสี ไดแก 
เครื่อง Optical Pyrometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบบการแผรังสี เปนตน ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิแสดงไวใน
ตารางท่ี 3.9 
   เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปลทํางานดวยหลักการวาแรงเคล่ือนไฟฟาจากความรอนของเทอร
โมคัปเปลจะแปรผันตามผลตางอุณหภูมิระหวางจุดเช่ือมตอท้ังสอง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวตานทานทํางานดวย
หลักการวาความตานทานจําเพาะของโลหะบริสุทธิ์ เชน ทองคําขาว ฯลฯ  หรือของสารก่ึงตัวนํา เชน ไทมิสเตอร 
ฯลฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีแนนอนอยางหน่ึงเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนไป 
   เครื่อง Optical Pyrometer ทํางานดวยการปรับความสวางของไสหลอดของหลอดไฟภายใน Pyrometer 
ใหเทากับวัตถุท่ีตองการวัดอุณหภูมิดวยการเพ่ิมหรือลดกระแสไฟฟาท่ีไหลผานไสหลอดของหลอดไฟ แลวหาคา
อุณหภูมิดวยคาของกระแสไฟฟาท่ีไหลผานไสหลอดในขณะนั้น 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบการแผรังสีทํางานดวยการรวมพลังงานการแผรังสีจากวัตถุท่ีตองการวัดอุณหภูมิไว
บนแผนรับความรอนแลววัดอุณหภูมิของแผนรับความรอนนั้น นอกจากนี้ยังมี  เครื่องวัดแบบท่ีใชคุณลักษณะ 
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Photoelectric ของสารก่ึงตัวนํา เชน ซิลิกอน แคดเมียมซัลไฟด ฯลฯ ซึ่งมีความเท่ียงตรงสูงและนิยมใชกันมากใน
ระยะไมกี่ปมาน้ี 
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบการแผรังสีทํางานไดโดยไมตองสัมผัส ดังน้ันจึงเหมาะจะใชกับการวัดอุณหภูมิของ
วัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีอยูหรือวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูง แตจะไมสามารถวัดอุณหภูมิท่ีแทจริงไดเหมือนกับเครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบเทอรโมคับเปล เนื่องจากจะไดรับอิทธิพลจาก Emissivity ของวัตถุท่ีตองการวัดอุณหภูมิ คา Emissivity จะ
ข้ึนอยูกับประเภทวัสดุและอุณหภูมิของวัตถุ นอกจากน้ี หากในทางผานของแสงมีไอน้ํา ควัน ฯลฯ จะเกิดผลกระทบ
ทําใหคาท่ีอานไดผิดเพ้ียนไป 
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบการแผรังสีท่ีใชสารก่ึงตัวนําแบงเปนแบบสีเดียวกับแบบ 2 สี แบบแรกจะวัด
พลังงานการแผรังสีของความยาวคล่ืนเดียว ขณะท่ีแบบหลังจะวัดคาท่ีความยาวคลื่น 2 ชนิด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
สองสีนอกจากจะชวยลดผลกระทบของ Emissivity ของวัตถุท่ีตองการวัดแลว ยังลดผลกระทบของการดูดกลืนแสง
และผลกระทบในกรณีท่ีวัตถุเปาหมายมีขนาดเล็กกวาขอบเขตการตรวจจับมากไดอีกดวย 

 
ตารางที่ 3.9   ประเภท ชวงการใชงาน และความเที่ยงตรงของเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 

ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิ 
ชวงอุณหภูมิ (สูงสุด) [°C] ความเท่ียงตรง 

อุณหภูมิที่ใชงาน
ได 

อุณหภูมิใชงาน
ปกติ 

ความเท่ียงตรง ความละเอียดตอ 1 
ขีด 

แบ
บสั

มผ
ัส 

แ บ บ ห ล อ ด แ ก ว บ ร ร จุ
ของเหลว 

650 350 ข้ึนอยูกับวิธีวดั 0.1-2°C 

แบบไบเมทัล 500 300 1-2 ขีด 0.5-5°C 
แบบความดัน 500 400 1-2 ขีด 0.5-10°C 
แบบตัวตานทาน 500 500 0.5-2% ของ span 1/50-1/200 ของ 

span 

แบบเทอรโมคัปเปล 1600 1400 
1-2% ของคาทีบ่อก 
แตไมนอยกวา 3 deg 

1/50-1/200 ของ 
span 

แบบไม 
สัมผัส 

optical pyrometer 2000 2000 1 ขีด 5-20°C 
แบบการแผรังสี 2000 2000 1-2 ขีด 5-20°C 

 
  3.3.5  การควบคุมระบบใหความรอนดวยไฟฟา 
 ในระบบใหความรอนดวยไฟฟา สิ่งท่ีสําคัญคือการควบคุมอุณหภูมิ รูปท่ี 3.44 แสดงพ้ืนฐานของเครื่องวัดใน
เตา  ความตานทาน ซึ่งจะตรวจวัดอุณหภูมิภายในเตาดวยเทอรโมคัปเปลหรือตัวตานทานสําหรับวัดอุณหภูมิ สง
สัญญาณปอนใหเครื่องวัด-ปรับทํางาน แลวสงสัญญาณไฟฟาใหเครื่องบังคับกําลัง ไฟฟาเพ่ือปรับกําลังไฟฟาท่ีปอน
ใหแกเตา (Heating Element) รูปท่ี 3.45 แสดงหลักการของการควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งทํางานดวยหลักการวา “หากคาท่ี
วัดไดสูงกวาคาท่ีต้ังเอาไวใหลดกําลังไฟฟาในการใหความรอนลง หากตํ่ากวาคาท่ีต้ังเอาไวใหเพิ่มกําลังไฟฟาในการ
ใหความรอน” วนเวียนไปเรื่อยๆ  เพ่ือรักษาคาท่ีวัดไดใหใกลเคียงกับคาท่ีต้ังไว 
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 หนาท่ีการทํางานของหนวยประมวลผลสามารถแบงไดเปนการควบคุม ON-OFF การควบคุม P  การ
ควบคุม I  การควบคุม D เปนตน การควบคุมท่ีใชท้ัง P, I และ D รวมกันเรียกวา การควบคุม PID ซึ่งทําใหลดคา 
Offset ลงไดและสามารถควบคุมไดอยางนุมนวล 
 เครื่องบังคับกําลังไฟฟาจะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน ไทริสเตอร ฯลฯ เพื่อใหปรับกําลังไฟฟาไดอยาง
ตอเน่ือง 
 วิธีควบคุมกําลังไฟฟานอกจากการควบคุมเฟสแลว ยังมีการใชการควบคุมแบบไซเคิลอีกดวย (รูปท่ี 3.46) 
ในการควบคุมแบบไซเคิลจะมีขอดีคือ จะเกิดฮารโมนิกข้ึนนอยกวาการควบคุมเฟส แตอาจทําใหเกิดฟลิกเกอรของ
หลอดไฟข้ึนได 
 

  

           รูปที่ 3.44  โครงสรางพ้ืนฐาน                             รูปที่ 3.45 หลักการของการควบคุมอัตโนมัติ 
 
 อุปกรณควบคุมของระบบใหความรอนดวยไฟฟา ปจจุบันมีการนําไมโครคอมพิวเตอร มาใชกันอยาง
แพรหลาย นอกจากควบคุมอุณหภูมิและการควบคุมซีเควนเชียลแลว ยังสามารถทําการควบคุมอัตโนมัติ บันทึก
ขอมูล และยังเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อใหควบคุมท้ังกระบวนการผลิตอีกดวย 
 

ชุดอานขอมูล 

อุณหภูมิ 

ชุดควบคุม 

และจายไฟ 

ระบบท่ีถูกควบคุม 

เตาอบ + ชุดจายไฟฟา 

Heater 

เทอรโมคับเปล 

PID 

ไมโครคอมพิวเตอรควบคุมระบบ 

เตาอบ 
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รูปที่ 3.46  การควบคุมกําลังไฟฟาดวยไทริสเตอร 

 
 3.3.6 วัสดุสําหรับอุปกรณใหความรอนดวยไฟฟา 
  3.3.6.1 ตัวกําเนิดความรอน (heating Element) 
 Heating Element หมายถึงวัตถุท่ีมีวัตถุประสงคในการกําเนิดความรอนดวยการใหกระแสไฟฟาไหลผาน
ตัวมันเอง โดยท่ัวไปคุณสมบัติหลักของวัสดุท่ีใชทํา Heating Element ไดแก (1) ทนตอการออกซิเดช่ันไดดีท่ี
อุณหภูมิสูง  (2) เปลี่ยนรูปรางนอยท่ีอุณหภูมิสูง (3) มีความตานทานจําเพาะสูง (4) มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความ
ตานทานตํ่า (5) สามารถแปรรูปไดงาย   
 Heating Element จะเลือกใชใหเหมาะสมกับอุณหภูมิใชงาน บรรยากาศในเตา ฯลฯ ในการออกแบบขนาด
และรูปรางของ Heating Element จะตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงความตานทานไฟฟาเน่ืองจากอุณหภูมิ รวมท้ัง
กําหนดอุณหภูมิใชงานของ Heating Element ใหเหมาะสม เพื่อใหมีอายุการใชงานไดนานตามท่ีกําหนดอีกดวย 
 ความหนาแนนภาระพื้นผิวหรือความหนาแนนกําลังไฟฟาตอพื้นท่ีผิวหนึ่งหนวยของ Heating Element 
เปนคาท่ีเปนเกณฑสําคัญคาหน่ึงในการออกแบบ Heating Element 
 (1) Heating Element โลหะ 
 Heating Element พวกโลหะผสม Nichrome และเหล็ก-โครเมียม โดยท่ัวไปจะใชกันมากในบรรยากาศ
ปกติ (บรรยากาศท่ีมีคุณสมบัติออกซิเดช่ัน) ภายใตอุณหภูมิไมเกิน 1200-1300°C ในการใชงานพิเศษ เชน อุณหภูมิ
สูง ฯลฯ จะใชโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง เชน โมลิบดินัม ทังสเตน แทนทาลัม ฯลฯ หรือใชทองคําขาว เปนตน 
อยางไรก็ตาม โลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูงทุกชนิด เชน โมลิบดินัม ฯลฯ จะไมทนตอการออกซิเดช่ัน จึงตองใชงาน
ในบรรยากาศแบบปกปองหรือในสูญญากาศ ประเภทและคุณลักษณะของ Heating Element โลหะแสดงไวใน
ตารางท่ี 3.10 

 
 
      สัญญาณทริกเกอร 
      ของไทริสเตอร 
 
 
 
                              เวลา ON TON              เวลา OFF 
 (a) วงจรพ้ืนฐานของเคร่ืองบังคับกําลังไฟฟาสามเฟส                                                   คาบการควบคุม T  TOFF 
                  (c) วิธีควบคุมแบบไซเคิล 
        
      สัญญาณทริกเกอร        
          ของไทริสเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
                                (b) วิธีควบคุมเฟส (ถาระความตานทานรวม) 
 

แห
ลง
จา
ยไ
ฟก

ระ
แส

สลั
บ 

ภา
ระ
ไฟ

ฟา
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 Heating Element แบบ Nichrome สามารถนําไปแปรรูปไดดี และมีการเปลี่ยนรูปนอยระหวางการใชงาน 
และแมจะใชงานไปแลวท่ีอุณหภูมิสูงเปนเวลานานก็ไมเปราะแตกงาย ขณะท่ี Heating Element แบบเหล็ก-โครเมียม
จะทนตอการออกซิเดช่ันไดดีท่ีอุณหภูมิสูง แตโดยท่ัวไปจะเปราะและเปลี่ยนรูปไดงาย 

 
ตารางที่  3.10  ประเภทและคณุลักษณะของ Heating Element โลหะ 

 
            คณุสมบัต ิ

   ประเภท 

อุณหภูมิใชงาน
สูงสุด 
[°C] 

บรรยากาศ 
ที่ใชงานได 

ความตานทาน
จําเพาะ 
(20°C) 

[μΩ·m] 

จุด
หลอมเหลว 

[°C] 

ความ
หนาแนน 
[g/cm3] 

heating 
element 
โลหะผสม 

เหล็ก-โครเมียม-
อลูมิเนียม 
(Fe-Cr-Al) 

1400-1100 ออกซิเดชัน่ 1.60-1.23 1490-1520 7.0-7.35 

นิกเกิล-โครเมียม 
(Ni-Cr) 

1200-1000 ออกซิเดชัน่ 1.08-1.12 1400 8.4-8.25 

heating 
element 
โลหะเดี่ยว 

ทังสเตน 
(W) 

2400 
รีดักชั่น/เปนกลาง 

สูญญากาศ 
0.055 3370 19.1 

แทนทาลัม 
(Ta) 

2200 
เปนกลาง 
สูญญากาศ 

0.125 3030 16.6 

โมลิบดนิัม 
(Mo) 

1800 
รีดักชั่น/เปนกลาง 

สูญญากาศ 
0.050 2620 10.1 

ทองคําขาว 
(Pt) 

1600 ออกซิเดชัน่ 0.106 1773 21.4 

หมายเหตุ : คาคุณลักษณะของ Heating Element โลหะผสมมีลักษณะเปนชวงเนื่องจากสวนผสมของโลหะผสม 
 ไมเหมือนกัน 

 
 (2) Heating Element อโลหะ 
 ตัวอยางของ Heating Element  อโลหะ ไดแก Silicon Carbide, Molybdenum Silicide,  สารประกอบ
ออกไซด เปนตน (ตารางท่ี 3.11) โดย Silicon Carbide เปน Heating Element อโลหะสําคัญ  ท่ีสามารถใชงานไดใน
อากาศจนถึงอุณหภูมิ 1,600°C มีรูปรางเปนแบบแทง แบบขดเกลียวเปนทรงกระบอก เปนตน ท่ีปลายจะเจือ 
(Siliconizing) ซิลิกอนไวเพ่ือใหมีความตานทานตํ่าและเกิดความรอนนอยลง 

เมื่อใชงานไปเปนเวลานาน บริเวณท่ีกําเนิดความรอนจะคอยๆ สึกกรอนไปเน่ืองจากปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน 
ทําใหมีความตานทานไฟฟาเพิ่มข้ึน โดยท่ัวไปเมื่อความตานทานมีคาเพ่ิมข้ึนถึง 4 เทาของตอนแรกจะถือวาหมดอายุ
การใชงาน  เราสามารถยืดอายุการใชงานไดดวยการเคลือบผิวหนาของบริเวณท่ีกําเนิดความรอน เพื่อใหช้ันท่ีเคลือบ
นั้นชวยปกปองใหเกิดการออกซิเดช่ันนอยลง 
 Heating Element แบบ Molybdenum Silicide ทําจากผง Molybdenum Silicide (MoSi2) นํามาอัดข้ึนรูปแลว
นําไปทํา Sintering ภายใตบรรยากาศท่ีไมมีคุณสมบัติออกซิเดช่ัน เชน กาซไฮโดรเจน ฯลฯ  Heating Element แบบ
นี้สามารถใชงานในอากาศไดถึงอุณหภูมิ 1,700-1,800°C   ตัวอยางคาความตานทานจําเพาะคือ ท่ี 20°C : 3.0 × 10-5 
Ω·cm   ท่ี 1,000°C : 22.0 × 10-5 Ω·cm ท่ี 1,600°C : 36.5 × 10-5 Ω·cm 
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 Heating Element แบบ Zirconia มี ZrO2 เปนองคประกอบหลัก แลวเติม CaO หรือ Y2O3 เพื่อทําใหเสถียร 
สามารถใชงานในอากาศไดถึงอุณหภูมิ 2,400°C อยางไรก็ตาม เนื่องจากท่ีอุณหภูมิตํ่าจะมีความตานทานจําเพาะสูง 
จึงตองเพิ่มอุณหภูมิใหสูงถึงประมาณ 1,000°C ดวย Auxiliary Heating Element นอกจากนี้ เนื่องจากสัมประสิทธ์ิ
อุณหภูมิของความตานทานมีคาเปนลบ จึงตองตอ Saturable Reactor อนุกรมเอาไวดวย 
 

ตารางที่ 3.11    ประเภทและคณุสมบัติของ heating element อโลหะ 
คุณลักษณะ 

 
 
ประเภท 

 
อุณหภูมิ 
ใชงาน 
[ºC] 

บรรยากาศท่ีใชงาน
ได 

 
ความตานทาน

จําเพาะ 
[Ω·m] 

จุด
หลอมเหลว/ 
สลายตัว [ºC] 

 
ความ

หนาแนน 
[g/cm3] 

รูปราง 

silicon carbide 
(SiC) 

1650 
1300-1450 

1100 

ออกซิเดชัน่ 
รีดักชั่นหรือเปน
กลางสูญญากาศ 

0.0002-0.001 
(1000ºC) 

2400 3.2 
แทง ทอขด

เกลียวรูปตัว U, 
W 

molybdenum 
silicide (MoSi2) 

1800 
1350-1600 

1300 

ออกซิเดชัน่ 
รีดักชั่นหรือเปน
กลางสูญญากาศ 

0.003 × 10-4 
(20ºC) 

2030 5.5 
 
รูปตัว U, W 

lantanium chromite 
(LaCrO3) 

 
1800 

ออกซิเดชัน่ 
อื่นๆ ใชไมได 

0.0011 
(1500ºC) 

2490 6.5 
 

แทง 
คารบอนหรือ 
กราไฟต  (C) 

2599 
2200 

ไมออกซิเดชั่น 
สูญญากาศ 

0.08 × 10-6 
(20ºC) 

3500 2.2 
แทง แผน ทอ 

รูปตัว U, เสนใย 
 

 3.3.6.2  ฉนวนความรอน 
  การทําใหอุปกรณใหความรอนและเตามีประสิทธิภาพสูง จะตองพยายามก้ันฉนวนความรอนใหดีท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได และยังตองคํานึงถึงความจุความรอนของเตาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงานอีกดวย 
โดยท่ัวไปการก้ันฉนวนความรอนใหดีจะหมายถึงการเพิ่มความหนาของฉนวนความรอน แตเมื่อทําเชนนั้นเตาจะมี
ความจุความรอนเพ่ิมข้ึน ทําใหตองใชกําลังไฟฟามากข้ึนในการเพ่ิมอุณหภูมิของตัวเตา ดังน้ันจึงตองระมัดระวังใน
การออกแบบเตาท่ีเดินเครื่องแบบ Batch 

  ในการใหความรอนดวย (เตา) ไฟฟา จะมีการใชวัสดุทนไฟ ฉนวนความรอน และวัสดุเก็บความรอน
รวมกันใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงาน ฉนวนความรอนท่ีใชกันมากในการอนุรักษพลังงาน ไดแก ไฟ
เบอรเซรามิก(เสนใย Alumina-silica) เนื่องจากสามารถทนอุณหภูมิไดสูงและสัมประสิทธิ์การนําความรอนและ
ความจุความรอนมีคาตํ่า 
 

   3.3.7  ประเภทและวิธีการใหความรอนดวยไฟฟา 
 พลังงานไฟฟาถูกนํามาใชเปนแหลงใหความรอนในรูปแบบตางๆ วิธีใหความรอนแบงเปนวิธีใชแหลงความ
รอนอุณหภูมิสูงดวยพลังงานไฟฟา ไดแก การใหความรอนดวยความตานทาน การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด 
การใหความรอนการอารก การใหความรอนดวยพลาสมา เปนตน นอกจากน้ี ยังมีการใหความรอนดวยความ
ตานทานโดยตรงซ่ึงเปนนําความรอนของ Joule มาใชโดยตรง และการใหความรอนดวยการเหน่ียวนําซ่ึงเปนการนํา
ความรอนของ Joule ท่ีเกิดข้ึนจากการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟามาใชประโยชน นอกจากนี้ยังมีการใหความรอนดวย
การเหน่ียวนําซ่ึงใชสนามไฟฟาความถี่สูง การให ความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟโดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา การให
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ความรอนดวยแสงเลเซอร การใหความรอนดวยลําแสงอิเล็กตรอนโดยยิงกระแสอิเล็กตรอนไปชนกับวัตถุ วิธีใช
พลาสมาอุณหภูมิตํ่า และวิธีปม  ความรอนท่ีใชประโยชนจากกําลังอัดจากมอเตอร เปนตน วิธีใหความรอนเหลาน้ี
กับวัตถุประสงค  การใชงาน (เครื่องจักร) แสดงไวในตารางท่ี 3.12 
 การใหความรอนดวยไฟฟานอกจากแบงตามวิธีกําเนิดความรอนท่ีกลาวขางตนแลว ยังสามารถแบงไดเปน
การใหความรอนโดยตรงกับการใหความรอนทางออม โดยพิจารณาวาทําใหเกิดพลังงานความรอนข้ึนโดยตรงใน
วัตถุท่ีตองการใหความรอนหรือไมอีกดวย 
 
  3.3.7.1 การใหความรอนดวยความตานทาน 
 การใหความรอนดวยความตานเปนวิธีใหความรอนดวยการใชประโยชนจากการกําเนิดความรอนดวย
ปรากฏการณ Joule ของกระแสไฟฟาในวัตถุท่ีเปนตัวนําไฟฟาท่ีตอกับแหลงจายไฟโดยตรง แบงเปนวิธีใหความ
รอนทางออมโดยถายเทความรอนท่ีเกิดข้ึนจาก Heating Element ไปยังวัตถุท่ีตองการใหความรอน กับวิธีใหความ
รอนความตานทานโดยตรงซ่ึงจะผานกระแสไฟฟาเขาไปในวัตถุท่ีตองการให        ความรอนโดยตรงเพื่อใหความ
รอน 

แหลงความรอนในการใหความรอนดวยความตานทานทางออม เรียกวา Heating Element ในการนํา 
Heating Element ไปใชงาน นอกจากตองพิจารณาอุณหภูมิใชงานสูง และความหนาแนนของภาระความรอนท่ี
พื้นผิว ยังตองมีความเขาใจคุณลักษณะของ Heating Element เปนอยางดีดวย เนื่องจากบรรยากาศท่ีใชงานมักจะมีผล
อยางมากตออายุการใชงาน 
 การใหความรอนดวยความตานทานโดยตรง เปนการผานกระแสไฟฟาเขาไปโดยตรงในวัตถุท่ีตองการให
ความรอน เครื่องจักรจะมีลักษณะไมซับซอนและมีประสิทธิภาพสูง สามารถใหความรอนไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็
ตาม กรณีท่ีวัตถุท่ีตองการใหความรอนมีคาความตานทานตํ่า จะทําใหประสิทธิภาพการใหความรอนมีคาตํ่าไปดวย 
ดังน้ัน การใชงานจึงถูกจํากัดดวยคุณลักษณะความตานทานของวัตถุท่ีตองการใหความรอน เชน ความตานทาน
จําเพาะ พื้นท่ีหนาตัด ระยะหางระหวางข้ัวไฟฟา เปนตน หลักการทํางานของการใหความรอนดวยความตานทาน
แสดงไวในรูปท่ี 3.47 

ในรูปท่ี 3.33 เมื่อมีกระแสไฟฟา I [A] ไหลในวงจรแลว ท่ี Heating Element ในกรณีของการใหความรอน
ดวยความตานทานทางออม และท่ีวัตถุท่ีตองการใหความรอนในกรณีของการใหความรอนดวยความตานทาน
โดยตรง จะเกิดความรอนของ Joule ดังตอไปนี้ 
 WRIP 2=  (3.5) 
โดยในท่ีนี้ R คือ ความตานทานของ Heating Element หรือวัตถุท่ีตองการใหความรอนในกรณีของการใหความรอน
ดวยความตานทานโดยตรง 
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ตารางที่ 3.12   ประเภทของการใหความรอนดวยไฟฟาและวัตถุประสงคการใชงาน 

หลักการใหความรอน 
การแปลงพลังงานไฟฟาเปนความรอน 

ตัวอยางการใชงานหรืออุปกรณที่สําคัญ 
วิธีแปลงพลังงาน ชนิด 

ใชประโยชนจากแหลงความ
รอนอุณหภูมิสูง  

(ตัว heating element การ
อารก  พลาสมา  ฯลฯ ) 
และความรอนของ Joul
โดยตรง 

ใหความรอนดวยความ
ตานทาน 

กา ร ให ค ว ามร อนด ว ยคว าม
ตานทานทางออม (50/60 Hz) 

เตาใหความรอนแบบตางๆ ท่ีใช heating element, heat treating furnace, 
sintering furnace, diffusion furnace, เตาอบแหง-เผาแผงวงจร, sintering 
furnace อุณหภูมิสูง เชน HIP ฯลฯ, brazing furnace, salt bath furnace, 
fluidized bed heating, hot blast เปนตน 

การใหความรอนดวยความ
ตานทานโดย ตรง (50/60 Hz, 
DC) 

เตาใหความรอนโลหะแบบผานกระแสไฟฟาโดยตรง, graphitizing furnace, เตา
หลอมแกว, เตา ESR เปนตน 

ใหความรอนดวยรังสี
อินฟราเรด 

การใหความรอนดวยรังสีnear 
infrared (0.76-2 μm) 

การอบแหงพื้นผิวทาสี, การอบแหงเวชภัณฑ-วัตถุดิบผง, การฆาเชื้อ เปนตน 

ก า ร ให ค ว า ม ร อ นด ว ย รั ง สี 
far infrared (2-4-1000 μm) 

การอบแหงพื้นผิวทาสี, การทําพลาสติกใหแข็งตัว. การหลอพลาสติก, การรม-
ยางอาหาร, การอบแผงวงจร, การปรับอากาศรอน, เซ็นเซอรอุณหภูมิ เปนตน 

การใหความรอนดวยการอารก เตาอารกสําหรับผลิตเหล็ก, การทํา ladle ใหบริสุทธ์ิ, การหลอมวัสดุทนไฟ, การ
ถลุงแร, เตาอารกสูญญากาศ, การออก เปนตน 

การใหความรอนดวยพลาสมา (พลาสมาความรอน) การหลอมและผลิตเหล็กกลา โลหะผสม high alloy และโลหะ/โลหะผสมท่ีมีจุด
หลอมเหลวสูง, การถลุงเหล็กดวยการรีดิวซโดยตรง, เตา ferroalloy, การผลิตผง
ความบริสุทธ์ิสูง, การเชื่อม, การ thermal spraying, การประยุกตตางๆ ของ
กระบวนการปฏิกิริยาเคมีความรอนอุณหภูมิสูง 

ใ ช ก า ร เ ห นี่ ย ว นํ า
แมเหล็กไฟฟา 

การใหความรอนดวยการ
เหนี่ยวนํา  (การใหความ
รอนท่ีพื้นผิว) 

ก า ร ใ ห ค ว า ม ร อ น ด ว ย ก า ร
เหนี่ยวนํา (50/60 Hz-1 MHz) 

การหลอมโลหะ-โลหะผสม, การใหความรอนสําหรับแปรรูปโลหะดวยความ
รอน, กรรมวิธีความรอนของโลหะ, การทํา sintering อุณหภูมิสูง, การบัดกรี
เชื่อม, การทํา monocrystal pulling, การใหความรอน-เชื่อมทอเหล็กกลา 

ก า ร ใ ห ค ว า ม ร อ น ด ว ย ก า ร
เหนี่ยวนําความถ่ีต่ํา(50/60 Hz) 

การหลอมเหล็กหลอ, การหลอมโลหะ-โลหะผสม, การรักษาอุณหภูมิ เพิ่ม
อุณหภูมิ และปรับสวนผสมของโลหะหลอมเหลว เปนตน 

การใหความรอนดวยการเหนี่ยวนาํ  
(แบบ transverse flux) (50/60 Hz-10 kHz) 

การใหความรอน-กรรมวิธีความรอนแผนโลหะบาง เชน โลหะท่ีไมใชเหล็ก  
สเตนเลส ฯลฯ, การใหความรอนท่ีปลายแผนเหล็ก 

การใหความรอนดวยการ
เหนี่ยวนํา  (การใหความ
รอนดวยการลัดวงจร) 

การหลอมโลหะ (50/60 Hz) channel induction furnace (การหลอมโลหะท่ีไมใชเหล็กและเหล็กหลอ) การ
เพิ่มอุณหภูมิ รักษาอุณหภูมิ และปรับสวนผสมของโลหะหลอมเหลว 

การใหความรอนโลหะ (50/60 
Hz) 

การทํา shrinkage fit ของชิ้นสวนโลหะ เปนตน 

ใชสนามไฟฟาความถ่ีสูง การใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา (1-300 MHz) การเชื่อมติด ข้ึนรูป แปรรูป และกรรมวิธีความรอนของพลาสติก, การอบแหง
และติดกาววัสดุไม,การอบแหงเสนใย, การละลายนํ้าแข็งอาหาร, การอบ
แมพิมพหลอ, การประยุกตใชกับพลาสมาอุณหภูมิต่ํา (การปลอยไฟฟาความถ่ี
สูง) 

ใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา การใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ(300 MHz-30 GHz) การประกอบอาหาร (เตาไมโครเวฟ), การอบแหง ใหความรอน และแปรรูป
อาหาร, การละลายน้ําแข็งอาหารแชแข็ง, การอบแหงและใหความรอนเสน
ใย, การเติมกํามะถันในยาง, การฆาเชื้ออาหาร, การอบเซรามิก, การหลอม
วัตถุดิบผง, การแปรรูปวัสดุไม, การหลอมแอสฟลตซีเมนต, การประยุกตใช
กับพลาสมาอุณหภูมิต่ํา 

การใหความรอน-แปรรูปดวยแสงเลเซอร 
(0.69-10.6 μm) ตัวอยางในการใหความรอน 

การเจาะรูวัสดุท่ีเจาะรูไดยาก, การเชื่อม กรรมวิธีความรอน และตัดวัสดุ
โลหะ,  การเชื่อมและกรรมวิธีพื้นผิวของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส, การ 
marking, มีดเลเซอร, การใชประโยชนในปฏิกิริยา photochemistry อื่นๆ 
เปนตน 

ใชลําแสงอิเล็กตรอน การใหความรอนดวยลําแสงอิเล็กตรอน (DC) การหลอมและถลุงโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง, กรรมวิธีความรอนของวัสดุ
โลหะ, การทํา vapor coating ดวยโลหะ, การเชื่อม-ตัดโลหะโดยใหเกิดความ
บิดเบ้ียวต่ํา, การเจาะรู เปนตน 

ใชพลาสมาอุณหภูมิต่ํา การใชประโยชนจากปฏิกิริยาเคมีของพลาสมา 
(DC) (หลาย MHz-หลาย GHz) 

การทําใหเกิดชั้นฟลมบาง, การปรับพื้นผิว-กรรมวิธีแปรรูป, etching, coating, 
ion implantation, กรรมวิธีพื้นผิวของโลหะ (ion carburization, nitrogenation 
เปนตน), การสังเคราะหสารทางเคมี เปนตน 

ใ ช กํ า ลั ง เ ชิ ง ก ล ข อ ง
มอเตอร 

วิธีใชปมความรอน 
(50/60 Hz-20-หลายสิบ Hz) 

สําหรับครัวเรือน การปรับอากาศรอน-เย็น, การจายน้ํารอน, การปรับอากาศอาคาร เปนตน 
สําหรับอุตสาหกรรม การอบแหงอาหาร ไม เสนใย หนังสัตว ฯลฯ,  การกลั่น-เค่ียวอาหารและ

สารละลายเคมี, การนําความรอนท้ิงกลับมาใช เปนตน 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงชวงความถี่ (หรือความยาวคลื่น) ท่ีใช 
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ถาใหความตานทานจําเพาะของ Heating Element หรือวัตถุท่ีตองการใหความรอนในกรณีของการใหความ
รอนดวยความตานทานโดยตรงเทากับ ρ  ใหความยาวเทากับ L [m] ใหพื้นท่ีหนาตัดเทากับ S [m2] แลว คาความ
ตานทาน R จะเทากับ 
 Ωρ=

S
LR  (3.6) 

 

 
รูปที่ 3.47 หลักการทํางานของการใหความรอนดวยความตานทาน 

 
 

 
รูปที่ 3.48 ตัวอยางการควบคุมอุณหภูมิของเตาความตานทาน 

 
ในการใหความรอนดวยความตานทานทางออม ความรอนของ Joule ท่ีเกิดข้ึนท่ี Heating Element จะ

ถายเทไปสูวัตถุท่ีตองการใหความรอนดวยการแผรังสีและการพาความรอนเปนหลัก 
 หากจะแบงประเภทของอุปกรณใหความรอนดวยความตานทานหรือเตาความตานทานอยางละเอียด
ถูกตองแลวจะมีความยุงยากมาก แตโดยท่ัวไปเตาท่ีใชวิธีใหความรอนความตานทานทางออม จะเรียกวา เตาความ
ตานทาน 
 เตาความตานทานสามารถใหความรอนแตวัตถุชนิดใดก็ได การควบคุมเดินเครื่องทําไดงาย และควบคุม
อุณหภูมิไดสะดวก จึงมีการนําไปใชในงายตางๆ อยางแพรหลาย 

กระแสไฟฟา 
พลังงานไฟฟา 

heating element 

พลังงานความรอน 

วัตถทุี่ตองการ 
ใหความรอน 

การ

แผรังส ี

การ พา

ความรอน

(ก) การใหความรอนดวยความตานทาน

กระแส

ขั้วไฟฟา

วัตถุท่ีตองการใหความรอน 

ความตานทานของวัตถุท่ีตองการใหความรอน
ขั้วไฟฟา

(ข) การใหความรอนดวยความตานทานโดยตรง 

ไฟฟา

เครื่องตั้ง 
โปรแกรม 

เครื่องวัด-ปรับ 
หนวย เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

เตาความตานทาน 

ไทริสเตอร 
แหลงจายไฟ heating element 

(ก) ตัวอยางการควบคุมดวยโปรแกรม 

ควบคุม

อุณหภูม ิ

แหลงจายไฟ

หมอแปลง

เครื่องวัด-ปรับอุณหภูม ิ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

เตาความตานทาน 

heating element 
สวิตชแมเหล็กไฟฟา 

(ข) ตัวอยางการควบคุมแบบ ON-OFF 
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 ระบบเตาความตานทานโดยท่ัวไปจะประกอบดวยอุปกรณดังรูปท่ี 3.48 และมักจะติดต้ังอุปกรณสารก่ึง
ตัวนํา เชนไทริสเตอร ฯลฯ ดังรูปท่ี 3.48 (ก) เพื่อควบคุมกําลังไฟฟาใหเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและสามารถปรับ
อุณหภูมิของเตาไดอยางเท่ียงตรง 
 การใหความรอนดวยความตานทานทางออมสามารถใหความรอนแกวัตถุท่ีมีรูปรางซับซอนไดดวย
อุณหภูมิท่ีเท่ียงตรง นอกจากน้ี ยังปรับบรรยากาศในการใหความรอนไดสะดวก และตนทุนเครื่องจักรมีมูลคาตํ่า แต
เตาแบบนี้ไมเหมาะกับการใหความรอนอยางรวดเร็ว 
 การใหความรอนดวยความตานทานโดยตรงเหมาะกับการใหความรอนอยางรวดเร็วดวยอุณหภูมิสูง และ
มีประสิทธิภาพการใหความรอนสูง แตมีขอจํากัดในเรื่องวัสดุและรูปรางของวัตถุท่ีจะใหความรอน และจะควบคุม
อุณหภูมิใหความรอนระหวางบริเวณใกลๆ กับข้ัวไฟฟากับบริเวณอื่นๆ ใหเทากันไดยาก 
  3.3.7.2  การใหความรอนดวยการอารก 
 การอารก หมายถึงปรากฏการณนําไฟฟาในกาซเนื่องจากการปลดปลอยไฟฟาในบรรยากาศ ซึ่งจะเกิด
กระแสไฟฟาท่ีมีคาสูงแตแรงดันไฟฟาตํ่า อุณหภูมิกาซของลําอารกจะสูงถึง 4,000-6,000 K การใหความรอนดวย
การอารกเปนวิธีใหความรอนโดยใชการอารกเปนแหลงความรอนอุณหภูมิสูง ใชกับการใหความรอน หลอม ถลุง 
ฯลฯ วัสดุตางๆ เชน เหล็กกลา เปนตน 
 การใหความรอนดวยการอารก แบงเปนการใหความรอนดวยการอารกโดยตรงโดยผานกระแสไฟฟาให
ความรอนเขาไปในวัตถุท่ีตองการใหความรอน กับการใหความรอนดวยการอารกทางออมโดยใหความรอนดวยการ
แผรังสีและการพาความรอนของการอารก 
 ในการใหความรอนดวยการอารกโดยตรง จะใชวิธีทําใหเกิดอารกข้ึนระหวางข้ัวไฟฟา  กับวัตถุท่ีจะให
ความรอน และในการใหความรอนดวยการอารกทางออม จะทําใหเกิดอารกข้ึนระหวางข้ัวไฟฟาสองข้ัว แลวให
ความรอนแกวัตถุท่ีจะใหความรอนโดยใชความรอนจากการอารก ตัวอยางของการใหความรอนดวยการอารก
โดยตรง ไดแก เตาอารกสําหรับผลิตเหล็ก สวนตัวอยางของการใหความรอนดวยการอารกทางดอม ไดแก เตา 
Rocking Arc Furnace เปนตน (รูปท่ี 3.49) 
 เตาอารกสําหรับผลิตเหล็กเปนตัวอยางท่ีสําคัญของการใหความรอนดวยการอารก และ ใชกันอยาง
แพรหลายเปนเครื่องผลิตเหล็กดวยไฟฟา เตาแบบนี้จะใชกราไฟตเปนข้ัวไฟฟา 
โดยท่ัวไปคุณลักษณะแรงดันไฟฟา-กระแสไฟฟาของเตาอารกจะแสดงไดดังสูตรตอไปนี้ 
 

I
LdcbLaEa

+
++=  (3.7) 

 ในท่ีนี้ Ea คือ แรงดันอารก  I  คือ กระแสอารก   L คือ ความยาวของอารก  a, b, c, d  คือคาคงท่ีซึ่งข้ึนอยูกับ
วัสดุท่ีใชทําข้ัวไฟฟาและกาซบรรยากาศ 
 เนื่องจากการอารกมีคุณสมบัติเปนลบดังขางตน เพื่อรักษาเสถียรภาพของการอารก ในวงจรจะตองตอรี
แอกแตนซหรือตัวตานทานอนุกรมกับอารกเอาไวดวย ในอุปกรณในทางปฏิบัติจะใชรีแอกเตอรตออนุกรมเนื่องจาก
ความตานทานอนุกรมจะทําใหเกิดกําลังไฟฟาสูญเสีย แตในอุปกรณขนาดใหญ คารีแอกแตนซเฉพาะตัวของวงจร
กระแสไฟฟาสูงแรงดันไฟฟาตํ่าจะมีสัดสวนสูง สวนมาก  แลวจะไมตองตออุปกรณพิเศษอีก 
 ในเตาอารกสําหรับการผลิตเหล็ก จะเกิดปรากฏการณการอารกอยางไมเปนระเบียบระหวางข้ัวไฟฟากับ
วัตถุดิบ ดังน้ัน กระแสของภาระไฟฟาจึงมีการกระเพ่ือมอยางรุนแรง ทําใหแรงดันฟาในสายรับไฟฟาเกิดการ
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กระเพื่อมตามไปดวย ซึ่งอาจทําใหหลอดอินแคนเดสเซนตและหลอดฟลูออเรสเซนตเกิดการกระพริบ (ฟลิกเกอร) 
ได นอกจากนี้คุณลักษณะท่ีไมเปนเชิงเสนของการอารกอาจทําใหรูปคลื่นกระแสไฟฟาเกิดการผิดเพ้ียน เปนสาเหตุ
ใหเกิดปญหาฮารโมนิกได เพื่อแกปญหาเรื่องฟลิกเกอรไดมีการพัฒนาวิธีชดเชย ฟลิกเกอรแบบตางๆ ข้ึนมา 
ตัวอยางเชน การควบคุมเฟสของไทริสเตอรเพื่อเปลี่ยนกําลังไฟฟารีแอกทีฟของ   รีแอกเตอร ซึ่งสามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 

 
รูปที่ 3.49 เตาอารกประเภทตางๆ 

 
 

 
รูปที่ 3.50  โครงสรางของอุปกรณสําคัญของระบบเตาอารก 

 

หมอแปลงแรงดันไฟฟา

ขั้วไฟฟา

อารก

วัตถุท่ีตองการใหความรอน

เตาสาม เตาเฟส เตา rocking arc furnace 

(ก) เตาอารกแบบใหความรอนโดยตรง (ข) เตาอารกแบบใหความรอน

แหลงจายไฟแรงดัน

หมอแปลงแรงดันสาํหรับเคร่ืองวัด
disconnecting

เบรกเกอร 
เครื่องแปลงกระแส

ไฟฟาปฐมภูมิ

กวาน

 มอเตอร

กลไกเลื่อนข้ัวไฟฟาขึน้ลง

เต
า

สํา
หร
ับถ
ลุง
เห็
ก 
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อแ
ปล
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งดั
น 

สํา
หร
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แผ
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คุม
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าอ
าร
ก 

อุป
กร
ณ
ปรั
บ 

ขั้ว
ไฟ
ฟา
อัต
โน
มัติ

 

เครื่องแปลงกระแส

ไฟฟาปฐม
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ตัวเตาของเตาอารก ประกอบดวยเปลือกเตา เครื่อง Tilting Equipment ข้ัวไฟฟา กลไกเลื่อนข้ัวไฟฟาข้ึนลง 
และเครื่องปอนวัตถุดิบ (Scrap) สวนระบบไฟฟาประกอบดวยหมอแปลงแรงดันไฟฟา เบรกเกอร เครื่องปรับ
ข้ัวไฟฟาอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเครื่องกวนแบบเหน่ียวนํา เครื่องชดเชยกําลังไฟฟารีแอกทีฟ ฯลฯ เปนอุปกรณเสริม
อีกดวยโครงสรางของอุปกรณสําคัญของระบบเตาอารกแสดงไวในรูปท่ี 3.50 
 แหลงจายไฟของเตาอารก โดยท่ัวไปจะใชไฟฟา 50,60 Hz จากการไฟฟาโดยตรง ดังน้ัน จึงมีการผลิต
แหลงจายไฟขนาดใหญไดดวยตนทุนคอนขางตํ่า ซึ่งเหมาะกับการหลอมอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิสูงดวยเตาขนาด
ใหญ อยางไรก็ตาม ภาระไฟฟาของเตาอารกมีลักษณะพิเศษคือ ไมคงท่ี จึงเกิดปญหาฟลิกเกอรและอื่นๆ ทําให
บางครั้งจะมีตนทุนเกี่ยวกับอุปกรณเสริมเพ่ือแกปญหาเหลาน้ัน 
 เตาอารกกระแสตรงท่ีใชแหลงจายไฟกระแสตรง จะมีการอารกท่ีคงท่ีกวาแบบกระแสสลับ และมีขอดีอื่นๆ 
เชน เสียงเบากวา ฟลิกเกอรนอยกวา ข้ัวไฟฟามีความคงทนมากกวา เปนตน จึงใชเปนเตาผลิตเหล็กดวย โดยท่ัวไป
จะมีโครงสรางแบบมีข้ัวไฟฟาดานบน (ข้ัวลบ) และข้ัวไฟฟาท่ีกนเตา (ข้ัวบวก) 
 
  3.3.7.3   การประยุกตใชพลาสมา 
 พลาสมา หมายถึงกาซท่ีอยูสภาพแตกตัวเปนอิออน โดยมีจํานวนอิเล็กตรอนและอิออนบวกในจํานวนเกือบ
เทากัน รวมท้ังประกอบดวยอนุภาคกาซท่ีเปนกลาง ไดแก โมเลกุลหรืออะตอมท่ีอยูในสภาพถูกกระตุนอีกดวย ซึ่ง
โดยรวมแลวจะมีสภาพเปนกลางทางไฟฟา ในจํานวนน้ี พลาสมาท่ีมีสภาพการแตกตัวคอนขางนอยจะสามารถ
นํามาใชประโยชนในอุตสาหกรรมได ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ชนิดดังตอไปนี้ 

(1)    พลาสมาท่ีโดยท่ัวไปจะไดจากการอารกในกระแสอากาศภายใตความดันบรรยากาศ และพลาสมา
รอนอุณหภูมิสูง  (อุณหภูมิกาซหลายพัน-หลายหมื่น  K) เชน  พลาสมาเหน่ียวนําท่ีไดจากกระแสกาซใน
สนามแมเหล็กไฟฟาความถี่สูง เปนตน 

(2)    พลาสมาอุณหภูมิตํ่าท่ีไดจาก Glow Discharge ในกาซความดันตํ่า (ไมกี่รอย Pa) 
 พลาสมาในขอ (1) จะใชในการใหความรอนเปนหลักเนื่องจากมีคุณลักษณะท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก สวน
พลาสมาอุณหภูมิตํ่าในขอ (2) จะใชในกรรมวิธีเคมี (ใชประโยชนจากปฏิกิริยาเคมีของพลาสมา) เชน กรรมวิธีพื้นผิว
ของวัตถุ ฯลฯ เปนหลัก เนื่องจากมีความไวตอปฏิกิริยาเคมี 
   (a) การใหความรอนดวยการอารกของพลาสมา 
 เมื่อใหความเย็นแกรอบนอกของการอารกในบรรยากาศดวยกระแสกาซตามทิศทางแกนแลวนอกจากการ
หดตัวของอารกเนื่องจากแรงแมเหล็กไฟฟา (Magnetic Pinch) แลว  ยังเกิด Heat Pinch (การท่ีตัวลําอารกเกิดการหด
ตัวแนวรัศมีเพื่อใหแผความรอนนอยท่ีสุด) ซึ่งจะรวมกันทําใหอารกหดตัวเล็กลงไปอีก ทําใหเกิดพลาสมาจากการ
อารกท่ีมีอุณหภูมิสูงและมีความหนาแนน  อิเล็กตรอนสูง การหดตัวของลําอารกจะทําใหความหนาแนนพลังงาน
เพิ่มสูงข้ึน กาซจึงมีอุณหภูมิสูงถึง 5,000-30,000 K แลวนํากาซน้ีมาพนออกจาก Torch ท่ีติดต้ัง Nozzle ตรงปลายเพ่ือ
บีบใหเล็กลง ใชเปน Plasma flame ในการใหความรอน (รูปท่ี 3.51 (a)) กาซพลาสมาจะใชกาซอะตอมคู  เชน 
อากาศ, H2, N2, CO2 ฯลฯ หรือใชกาซอะตอมเด่ียว เชน Ar, He เปนตน 
พลาสมาจากการอารกเปนตัวอยางท่ีสําคัญอยางหนึ่งของพลาสมารอน นอกจากน้ีพลาสมารอนยงัมีพลาสมา
เหนี่ยวนํา (รูปท่ี 3.51 (b)) ท่ีไดจากกระแสกาซในสนามแมเหล็กความถี่สูงอีกดวย พลาสมารอนเปนแหลงความรอน
ท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก มีคุณลักษณะดีเยี่ยมการถายเทความรอนใหแกวัตถุดิบ และยังวองไวตอปฏิกิริยาเคมีอีกดวย
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                      (a) พลาสมาจากกาซ           (b) พลาสมาจากการเหน่ียวนํา 
รูปที่ 3.51  การเกิดพลาสมารอน 

 
  (b) การประยุกตใชพลาสมาอุณหภูมิตํ่า 
 การ Discharge ระหวางข้ัวบวกและข้ัวลบในกาซความดันตํ่า (โดยท่ัวไปจะมีความดันไมกี่รอย Pa) จะทํา
ใหเกิดพลาสมาข้ึน เนื่องจากกาซจะมีอุณหภูมิตํ่าโดยท่ัวไปจึงเรียกวา พลาสมาอุณหภูมิตํ่า นอกจากน้ียังสามารถ
กําเนิดพลาสมาอุณหภูมิตํ่าจากกาซความดันตํ่าท่ีไดรับคลื่นความถี่สูงหรือ คลื่นไมโครเวฟไดอีกดวย พลาสมาความ
ดันตํ่ามีความไวตอปฏิกิริยาเคมีสูงมาก จึงนํามาประยุกตใชในกรรมวิธีพื้นผิวท่ีใชประโยชนจากปฏิกิริยาเคมีเปน
หลัก เชน Nitrogenation ของโลหะ การทํา Etching ของสารก่ึงตัวนํา การทํา Thin Film Coating ท่ีผิวหนาพลาสติก 
เปนตน 
 
 3.3.7.4  การใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา 
 เมื่อพันขดลวดรอบๆ วัตถุท่ีตองการใหความรอนดังรูปท่ี 3.52 แลวจายไฟฟากระแสสลับเขาไปในขดลวด
นี้ จะเกิดเสนแรงแมเหล็กเปลี่ยนแปลง (Alternate Magnetic Flux) ภายในวัตถุท่ีตองการใหความรอน ซึ่งจะ
เหน่ียวนําใหเกิดกระแสไหลวนข้ึน หากวัตถุท่ีตองการใหความรอนสามารถนําไฟฟาได จะเกิดความรอนของ Joule 
ข้ึนจากความตานทานเฉพาะตัวของวัตถุนั้นกับกระแสไหลวนดังกลาว ทําใหสามารถใหความรอนวัตถุได 

ในการใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา เนื่องจากผลของ Skin effect ยิ่งลึกลงไปจากพื้นผิวเทาใด ความ
หนาแนนกระแสไหลวนท่ีถูกเหนี่ยวนําใหเกิดข้ึนในตัวนําไฟฟา ก็จะยิ่งลดลงเปนฟงกชันรากท่ีสอง (รูปท่ี 3.53) โดย
ความลึกถึงตําแหนงท่ีความหนาแนนกระแสไฟฟามีคาเทากับ 1/e (0.368) เทาของความหนาแนนท่ีผิวหนา เรียกวา 
ความลึกในการทะลุทะลวงของกระแสไฟฟา (δ) ซึ่งสามารถคํานวณได   ดังน้ี 
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รูปที่ 3.52 หลักการทํางานของการใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา 

 
 ][503 cm
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โดยในท่ีนี้ ρ  คือ ความตานทานจําเพาะของตัวนํา [Ω·m]     f คือ ความถี่ [Hz] 

ในการใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา จะตองเลือกความถี่ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใหความรอน 
วัสดุ รูปราง และขนาดของวัตถุท่ีตองการใหความรอน จากสูตร (4.8) จะเห็นวาความถี่    ยิ่งสูงเทาใด ความลึกใน
การทะลุทะลวงของกระแสไฟฟาจะยิ่งนอยลงเทาน้ัน ทําใหวัตถุไดรับความรอนแตเฉพาะท่ีพื้นผิว ดังน้ัน ในกรณีท่ี
ตองการใหความรอนอยางสมํ่าเสมอจะตองเลือกใชความถี่ตํ่า และกรณีท่ีตองการใหความรอนท่ีพื้นผิวจะตอง
เลือกใชความถี่สูง 

 

 
รูปที่ 3.53  การแจกแจงความหนาแนนกระแสไฟฟาและความลึกในการทะลุทะลวง δ [m] ในวัสดุ 

                    เหล็กกลา (คาที่อณุหภูมิ 1,000°C) 
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รูปที่ 3.54 โครงสรางของระบบใหความรอนดวยการเหนี่ยวนาํ 

 
 เมื่อใชความถี่ตํ่าประสิทธิภาพจะลดลง ดังน้ัน สมมติวาจะใหความรอนอยางสมํ่าเสมอดวยประสิทธิภาพสูง
แตวัตถุรูปแทงท่ีมีเสนผานศูนยกลาง d และใหความลึกของการทะลุทะลวงของกระแสไฟฟาเทากับ δ แลว จะเลือก
ความถี่ให  d / δ = 3.5-7 โดยประมาณ 
 คุณสมบัติของการใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา คือ ไมมีการสัมผัสกับวัตถุ และสามารถใหความรอน
อุณหภูมิสูงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  
นอกจากนี้ ดวยการเลือกความถี่ในการใหความรอนใหเหมาะสม จะสามารถใหความรอนเฉพาะท่ีพื้นผิวหรือให
ความรอนสม่ําเสมอท้ังกอนไดอยางอิสระ 
 ความถี่ท่ีใชในอุตสาหกรรมจะอยูในชวงต้ังแตความถี่จากการไฟฟาจนถึงหลายรอย kHz โดยท่ัวไปจะใช
แหลงจายไฟดังตอไปนี้ 
 (1) แหลงจายไฟความถี่การไฟฟา 50, 60 Hz 
 (2) อินเวอรเตอรแบบไทริสเตอร 0.1-2 kHz 
 (3) อินเวอรเตอรแบบทรานซิสเตอร 0.1-100 kHz 
 (4) ออสซิเลเตอรแบบหลอดสูญญากาศ 100-500 kHz 
 โดยท่ัวไปในการใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา หากใชความถี่การไฟฟาจะเรียกวา แบบความถี่ตํ่า หากใช
ความถี่สูงกวาน้ันจะเรียกวา แบบความถ่ีสูง โครงสรางระบบ (เตา) ใหความรอนดวยการเหน่ียวนําความถี่ตํ่า และ 
(เตา) ใหความรอนดวยการเหน่ียวนําความถี่สูงแสดงไวในรูปท่ี 3.54 
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 3.3.7.5  การใหความรอนดวยการสูญเสียไดอิเล็กทริก  
การใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ เมื่อนําวัตถุท่ีไมนําไฟฟา (วัตถุไดอิเล็กทริก) วางไวระหวางข้ัวไฟฟา

ท่ีเปนแผนราบ 2 แผน แลวจายดันไฟฟากระแสสลับให จะเกิดความรอนข้ึนจากความสูญเสียในวัตถุไดอิเล็กทริก  
วัตถุไดอิเล็กทริกจะมี Electric Dipole ซึ่งมีข้ัวบวกและลบอยูดังรูปท่ี 3.55 ซึ่งดานข้ัว – จะถูกดึงดูดโดยข้ัวไฟฟา +  
และดานข้ัว + จะถูกดึงดูดโดยข้ัวไฟฟา – ดังน้ัน หากทิศทางข้ัวของข้ัวไฟฟาเปลี่ยนแปลงไป Electric Dipole จะเกิด
การส่ันและหมุน ซึ่งจะเกิดการเสียดสีกับโมเลกุลรอบขางทําใหเกิดความรอนข้ึนเกิดความสูญเสียพลังงาน (ความ
สูญเสียไดอิเล็กทริก) 
 ความรอนท่ีเกิดข้ึนแสดงไดดวยสูตรตอไปนี้ 
 ][W/m10Ef

9
5P 3102

r
−×δε⋅⋅⋅= tan  (3.9) 

ท้ังน้ี สัญลักษณ f แทนความถี่ [Hz] สัญลักษณ E แทนความเขมสนามไฟฟา [V/m] สัญลักษณ εr แทนคาคงท่ีไดอิ
เล็กทริกจําเพาะ สัญลักษณ δ แทนคามุมความสูญเสียไดอิเล็กทริก สัญลักษณ εr tan δ แทนตัวประกอบความ
สูญเสียไดอิเล็กทริก   (หรือตัวประกอบความสูญเสีย) 
 จากท่ีอธิบายไปแลวขางตน การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก เปนการใหความรอนโดยใชประโยชนจาก
ความสูญเสียของวัตถุไดอิเล็กทริกท่ีเกิดข้ึนเมื่อใหความถี่สูงแกวัตถุไดอิเล็กทริก ปริมาณความรอนท่ีเกิดข้ึนจะแปร
ผันตามความถี่ คาคงท่ีไดอิเล็กทริก และคา tan δ รวมท้ังแปรผันตามกําลังสองของแรงดันไฟฟาอีกดวย 
 การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกสามารถใหความรอนวัตถุไดอิเล็กทริก (วัตถุท่ีเปนฉนวนไฟฟา) จาก
ภายในไดดวยประสิทธิภาพสูง สามารถใหความรอนไดรวดเร็ว ใหความรอนไดสมํ่าเสมอ และสามารถใหความรอน
เฉพาะท่ีไดอีกดวย  
   อยางไรก็ตาม วิธีนี้ก็มีจุดออนท่ีไมสามารถใหความรอนอยางสมํ่าเสมอแกวัตถุท่ีมีดานบนและดานลางไม
ขนานกันได และเนื่องจากใชความถี่ท่ีใกลเคียงกับคลื่นวิทยุสื่อสาร จึงตองมีมาตรการรองรับอยางเหมาะสม เชน 
ชีลดตัวเครื่อง เปนตน 
 ความถี่ ท่ีใชโดยท่ัวไปจะอยูในชวง 2 MHz-หลายสิบ MHz แหลงจายไฟจะใชออสซิเลเตอรหลอด
สูญญากาศ 
 โครงสรางของวงจรแสดงไวในรูปท่ี 3.56 โดยแบงเปนแบบ Direct load ซึ่งจะนําวัตถุท่ีตองการใหความ
รอนวางไวในคาปาซิเตอร (ข้ัวไฟฟาใหความรอน) ของวงจรออสซิเลเตอร กับแบบวงจร Matching ซึ่งจะจาย
พลังงานผานวงจร Load Matching. 
  

 
รูปที่ 3.55 หลักการทํางานของการใหความรอนดวยการสูญเสียไดอเิล็กทริก 

แผนขั้วไฟฟา

electric dipole

วัตถุท่ีตองการใหความรอน

แผนขั้วไฟฟา
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รูปที่ 3.56 โครงสรางวงจรของการใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา 

 

 
รูปที่ 3.57 โครงสรางของเคร่ืองใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกดวยคลื่นไมโครเวฟ 

 
กรณีท่ีจะใหความรอนวัตถุท่ีมีคาตัวประกอบความสูญเสีย εr tan δ คอนขางตํ่า การใหความรอนดวยการ

เหนี่ยวนําความถี่สูงโดยใชแผนข้ัวไฟฟาจะไมคอยไดผล จึงนิยมใชวิธีใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ เชน เตา
ไมโครเวฟท่ีใชระบบแมกนีตรอน ฯลฯ  

หลักการใหความรอนโดยพื้นฐานแลวจะเหมือนกับการใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา แตการใหความ
รอนดวยคลื่นไมโครเวฟจะใชวิธียิงคลื่นแมเหล็กไฟฟาผานทอนําคลื่นเขาไปใสวัตถุท่ีตองการใหความรอนซึ่งอยูใน 
Applicator. 
 การใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟจะถูกกําหนดความถี่ท่ีใชงานเอาไวเพื่อปองกันไมใหเกิดการรบกวน
คลื่นแมเหล็กไฟฟา คลื่นไมโครเวฟสําหรับเตาไมโครเวฟจะใชความถี่ 2450 MHz สําหรับเครื่องใหความรอนดวย
คลื่นไมโครเวฟ ในอุตสาหกรรมจะใชความถี่ 915 MHz กันมาก 
 คลื่นไมโครเวฟท่ีถูกดูดกลืนในวัตถุไดอิเล็กทริก เมื่อลึกจากผิวหนาเขาในไปเน้ือวัตถุเรื่อยๆ จะมีความเขม
ลดลง ความลึกท่ีทําใหความหนาแนนกําลังไฟฟามีคาเทากับ 1/2 ของท่ีพื้นผิว เรียกวา ความลึกครึ่งกําลังไฟฟา (D) 
ซึ่งคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
 [m])(fD r δε tan/1032.3 7 ⋅×=  (3.10) 
เนื่องจากโดยท่ัวไปวัตถุไดอิเล็กทริกจะมีสัมประสิทธิ์การนําความรอนตํ่า ดังน้ัน ขีดจํากัดท่ีสามารถให  ความรอน
ไดสมํ่าเสมอ จึงเทากับประมาณ 2 เทาของความลึกครึ่งกําลังไฟฟา D เทาน้ัน วัตถุท่ีมีความหนามากกวาน้ีหากไมให
ความรอนเปนระยะเวลานานพอสมควรจะไมสามารถใหความรอนอยางสมํ่าเสมอได 
 คุณสมบัติของการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟคือ เปนการใหความรอนภายในโดยตรง จึงใหความ
รอนไดอยางรวดเร็ว ใหความรอนไดดวยประสิทธิภาพสูง ใหความรอนไดสมํ่าเสมอแมวัตถุจะมีรูปรางซับซอน 
ท้ังน้ี หากมีคลื่นแมเหล็กไฟฟารั่ว จะเกิดอันตรายตอมนุษยได จึงตองเอาใจใสใหดี และตองควบคุมคลื่น
แมเหล็กไฟฟารั่วไมใหเกินมาตรฐาน 
 

(a) แบบ direct load (b) แบบมีวงจร matching

วงจรออสซิเลเตอร วงจรออสซิเลเตอร

ขั้วไฟฟาใหความรอน

วัตถุไดอิเล็กทริก
(วัตถุท่ีตองการใหความรอน)

วงจร load matching ขั้วไฟฟาใหความรอน

วัตถุไดอิเล็กทริก
(วัตถุท่ีตองการใหความรอน)

เครื่องกําเนิดคลื่น 
แมกนีตรอน 

isolator เครื่อง 
applicator (บริเวณใหความรอน)

วัตถุไดอิเล็กทริก
(วัตถุท่ีตองการใหความรอน) 

ทอนําคลื่น

แหลงจายไฟ
power monitor matching
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 3.3.7.6  การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด 
 รังสีอินฟราเรดเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาวคลื่นยาวกวาแสงท่ีมองเห็นได โดยอยูในชวง 0.76 μm-
1000 μm ความยาวคลื่นในชวงน้ีจะแบงยอยลงไปอีกตามตารางท่ี 3.13 แตในอุตสาหกรรมจะใชในชวงต้ังแตความ
ยาวคลื่นสั้นจนถึงประมาณ 25 μm 
 

ตารางที่ 3.13 ชวงความยาวคลืน่ของรังสีอินฟราเรด 

ชื่อ ชวงความยาว
คลื่น 

รังสีอินฟราเรดใกล 0.76 μm-2 μm 
รังสีอินฟราเรดกลาง 2 μm-4 μm 
รังสีอินฟราเรดไกล 4 μm-1 nm 

 
 รังสีอินฟราเรดแทบจะไมทําใหเกิดปฏิกิริยา Photochemistry เมื่อถูกดูดกลืนโดยวัตถุ แตพลังงานของรังสี
จะกลายเปนความรอนเกือบท้ังหมด ดังน้ัน ในแงของการถายเทความรอนจึงถือวาเปนปรากฏการณแผรังสีความ
รอน 
 การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด เปนการใชประโยชนจากความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการดูดกลืนพลังงาน 
(Dielectric Absorption) ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงอินฟราเรดท่ีตกกระทบวัตถุไดอิเล็กทริก ในชวงความถี่
ดังกลาว จะเกิดการดูดกลืนพลังงานในการ Resonance ระหวางความถี่ของคลื่นตกกระทบกับการส่ันเฉพาะตัวของ
อะตอมท่ีประกอบเปนวัตถุ  ดังน้ัน วัตถุแตละชนิดจึงมีสเปกตรัมการดูดกลืนแสงเฉพาะตัวตอความถี่ (ความยาว
คลื่น) หนึ่งๆ 
 เนื่องจากรังสีอินฟราเรดมีชวงความถี่เชิงแสงท่ีมีคาสูง พลังงานของคลื่นตกกระทบเกือบท้ังหมดจึงถูก
ดูดกลืนโดยช้ันพ้ืนผิว และลดลงอยางรวดเร็วเมื่อลึกเขาไปในเน้ือวัตถุ แนวโนมน้ีจะปรากฏเดนชัดในกรณีของรังสี
อินฟราเรดใกลซึ่งมีความยาวคลื่นสั้น และความหนาแนนพลังงานก็จะเพ่ิมข้ึนดวย 
  จากคําอธิบายขางตน สามารถสรุปคุณสมบัติของการใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรดไดดังตอไปนี้ 

(1) พลังงานความรอนจะถายเทใหวัตถุโดยตรงดวยการแผรังสีโดยไมตองใชตัวกลางถายเทความรอน จึง
มีความรอนสูญเสียตํ่า และสามารถใหความรอนอยางรวดเร็ว ในทางกลับกัน จะมีจุดออนท่ีใหความรอนสวนท่ีเปน
เงาของวัตถุไดยาก 

(2) ความจุความรอนของแหลงกําเนิดรังสีและอุปกรณใหความรอนมีคานอยและเปนการใหความรอน
ดวยการแผรังสี ดังน้ัน จึงมีการตอบสนองตอการควบคุมอุณหภูมิท่ีดี สามารถควบคุมอุณหภูมิไดสะดวก เหมาะสม
กับการควบคุมอัตโนมัติ 

(3) รังสีอินฟราเรดมีชวงความถี่เชิงแสงท่ีมีคาสูง ดังน้ัน จึงเหมาะกับการใหความรอนบริเวณพื้นผิวของ
วัตถุไดอิเล็กทริก 
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(4) วัตถุชนิดตางๆ จะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดท่ีตกกระทบ  ดังน้ัน จึงตอง
เลือกใชแหลงกําเนิดรังสีท่ีมีคุณลักษณะเหมาะกับคุณลักษณะดังกลาวของวัตถุเพื่อใหเกิดประสิทธิผลดี 
 แหลงกําเนิดรังสีอินฟราเรดท่ีใชกันมากไดแก หลอดรังสีอินฟราเรด และฮีตเตอรแบบ Quartz Tube หลอด
รังสีอินฟราเรดมีอุณหภูมิสีของไสหลอดประมาณ 2000-2500K ซึ่งมีคาตํ่ากวา หลอดสําหรับใหแสงสวางท่ัวไป ชวง
ความยาวคลื่นของรังสีท่ีแผออกมามีคาประมาณ 0.8-2.5 μm จึงใชเปนแหลงกําเนิดรังสีอินฟราเรดใกลเปนหลัก (รูป
ท่ี 3.58 (ก)) 
 โดยท่ัวไปแกวและควอตซจะไมยอมใหคลื่นท่ีมีความยาวคล่ืนต้ังแต 4 μm ข้ึนไปทะลุผาน ดังน้ัน กรณีท่ี
ตองการความยาวคลื่นยาวกวาน้ัน จะใช Heating Element พวก Nichrome หรือแทนทาลัมในสภาพเปลือย ในกรณีนี้
อุณหภูมิสีจะมีคาประมาณ 700-1000K ชวงความยาวคลื่นมีคาประมาณ 2-10 μm 
 

 
 

รูปที่ 3.58  หลอดรังสีอินฟราเรดกับฮีตเตอรรังสีอินฟราเรด 
 
 

รังสิอินฟราเรดใกล

ขดลวดโลหะ
(ทังสเตน)

พลังงานไฟฟา
พลังงานไฟฟา

ฉนวนไฟฟา

รังสีอินฟราเรดไกล

ชั้นออกไซดของโลหะ (เซรามิก)

ทอโลหะ (จะมีอุณหภูมิสูง)

ฮีตเตอรลวดนิโครม
รูปขดลวด 

พลังงานความรอน

(ก) หลอดรังสีอินฟราเรด (ข) ฮีตเตอรรังสีอินฟราเรดไกล 
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รูปที่ 3.59  ตัวอยางคุณลักษณะการดูดกลืนแสงในชวงรังสีอินฟราเรดของวัตถุ 

 
จากคุณลักษณะขางตน ในงานอุตสาหกรรมจึงใชวิธีหลอดรังสีอินฟราเรด (ใชรังสีอินฟราเรดใกลเปนหลัก) 

ในการอบสีต้ังแตอดีตมาแลว 
อยางไรก็ตาม ในจํานวนวัตถุดิบท่ีเปนเปาหมายการใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด  มีวัตถุดิบจํานวนมาก

ท่ีมีคุณลักษณะการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดไกลไดดี เชน สารประกอบไฮโพลิเมอร ไดแก เรซินสังเคราะห พลาสติก 
เสนใยสังเคราะห ฯลฯ หรือพวกอาหาร เปนตน จึงมีการใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรดไกลเพิ่มมากข้ึน (รูปท่ี 
3.59) 
 ตัวอยางแหลงกําเนิดความรอนนี้ ไดแก ฮีตเตอรรังสีอินฟราเรดไกล (รูปท่ี 3.58 (ข)) ชนิดตางๆ ซึ่งใช
ออกไซดของโลหะ (เซรามิก) ท่ีมีคุณลักษณะดูดกลืนแสงในชวงรังสีอินฟราเรดไกลไดดีเปนพื้นผิวแผรังสี 
 
 3.3.8  การประยุกตใชการใหความรอนดวยไฟฟา 
     3.3.8.1  การใหความรอนดวยความตานทาน 
   เตาความตานทานสําหรับใหความรอนทางออม โดยท่ัวไปจะแบงไดเปนเตาท่ัวไปท่ีใช Heating Element 
โลหะหรืออโลหะ กับเตาท่ีใช ตัวกลางพิเศษเปน Heating Element เชน เตา Salt Bath  เตา Kryptol Furnace เปนตน 
ตัวอยางของเตาท่ีใชวิธีใหความรอนดวยความตานทานโดยตรง ไดแก เตา Graphitizing Furnace เตาผลิตซิลิกอนคาร
ไบด เตาหลอมแกว เปนตน 

อัต
รา
กา
รท
ะลุ
ผา
น 

(%
) 

อัต
รา
กา
รดู
ดก
ลืน

 (%
) 

อัต
รา
กา
รท
ะลุ
ผา
น 

(%
) 

อัต
รา
กา
รดู
ดก
ลืน

 (%
) 

ความยาวคลื่น [μm]

เลขคลื่น [cm-]
(ก) อัตราดูดกลืนแสงของ PVC

ความยาวคลื่น [μm]

เลขคลื่น [cm-1]
(ข) อัตราดูดกลืนแสงของโพลโีพรพิลีน
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  (1) เตาความตานทาน การควบคุมบรรยากาศในเตา 
 เตาความตานทานจะขอไดเปรียบกวาเตาเผาหลายประการ จึงมีการใชงานในสาขาตางๆ อยางแพรหลาย 
ประเภทของเตาความตานทานแยกตามวัตถุประสงคการใชงานแสดงไวในตารางท่ี 3.14 
 เมื่อใหความรอนแกโลหะดวยอุณหภูมิภายใตบรรยากาศปกติ จะเกิดปรากฏการณท่ีไมพึงประสงคข้ึน เชน  
การออกซิเดช่ัน หรือ Decarbonization เปนตน บางครั้งจึงทําการใหความรอนภายใตบรรยากาศเฉื่อยหรือกาซท่ีมี
คุณสมบัติรีดักช่ัน นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความแข็งพ้ืนผิวและคุณสมบัติในการทนตอการสึกหรอ ฯลฯ ของโลหะใหดี
ข้ึน ในการทํา Carburization หรือ Nitrogenation ฯลฯ ก็จะมีการปรับสภาวะบรรยากาศใหเหมาะกับวัตถุประสงค
ดวย นอกจากน้ี ถาตองการใหความรอนโดยไมใหเกิดการออกซิเดช่ัน โดยมากจะใชวิธีใหความรอนในสูญญากาศ 

 
ตารางที่ 3.14   ประเภทของเตาความตานทานแยกตามวัตถุประสงคการใชงาน 

ประเภท วิธีใชงาน รูปแบบของเตาที่เหมาะสม 
เตา heating furnace ใชใหความรอนวัตถุดิบเพื่อทํา forging หรืออื่นๆ เตาทุกรูปแบบ 

เตา quenching furnace 

ใชใหความรอนวัตถุดิบเพื่อทําใหมีผิวแข็งเปนหลัก 
หลังจากนั้นนําวัตถุดิบไปใสใน quenching bath ที่เปน
อุปกรณประกอบของเตาเพื่อทํา rapid quenching โดย
ในการ quenching วัตถุดิบที่มีลักษณะยาวหรือเปนแผน
ใหญ จะตองติดต้ังอุปกรณเสริมพิเศษ 

เตาแบบเดินเคร่ืองไมตอเนื่องจะใชแบบ 
box หรือแบบ elevator สวนเตาแบบ
เดินเคร่ืองตอเนื่องจะใชแบบ conveyor 
แบบ walking beam หรือแบบ shaker 
hearth 

เตา annealing furnace 
ใชใหความรอนชิ้นงาน แลวคอยทําใหเย็นลงชาๆ ใน
หองระบายความรอนภายในเตาหรือที่ติดอยูกับเตาจนมี
อุณหภูมิที่กําหนด 

เตาทุกรูปแบบ 

เตา carburization 
furnace 
(cemented furnace) 

ใชทํา carburization ที่ผิวหนาวัตถุดิบ มีทั้งแบบ solid 
carburizing และ liquid carburizing แตระยะหลังจะใช 
gas carburizing เปนหลัก 

เตาแบบเดินเคร่ืองไมตอเนื่องจะใชแบบ 
box ห รื อ แ บ บ  pit ส ว น เ ต า แ บ บ
เดินเคร่ืองตอเนื่องจะใชแบบ  pusher 
แบบ roller hearth แบบ shaker hearth 
แบบ  conveyor ห รือแบบ  revolving 
retort 

เตา carburization-
nitrogenation 
furnace 

ใชทําให เกิดชั้น  carburization และ  nitrogenation ที่
ผิวหนาของวัตถุดิบ 

ใ ช เ ต า แ บบ เ ดี ย ว กั บ  carburization 
furnace 

เตา nitrogenation oven 
นํากาซแอมโมเนียมาทําใหสลายตัวภายในเตา แลวทํา
การ nitrogenation ผิวหนาวัตถุดิบดวย N2 ที่เกิดข้ึน เพื่อ
เพิ่มความทนทานการสึกหรอ 

แบบ belt หรือแบบ box 

เตา sintering furnace 
ใชในการทํา sintering ของโลหะผง โดยใหความรอน-
ทําใหเย็นภายใตบรรยากาศของกาซ H2 หรือสูญญากาศ 

แบบ box แบบ conveyor แบบ pusher 
หรือแบบ pit 

เตา baking furnace ใชเผาเคร่ืองปนดินเผาและผลิตภัณฑเซรามิก แบบ tunnel หรือแบบ box 
เตาหลอม ใชหลอมโลหะที่มีจุดหลอมเหลวตํ่า แบบ pot หรือแบบ reflection 

 
เตาความตานทานจํานวนมากจะมีการควบคุมสภาพบรรยากาศภายในเตาตามท่ีไดอธิบายไปแลว 

นอกจากน้ี ในการควบคุมสภาพบรรยากาศภายในเตา จะตองระมัดระวังเรื่องวัสดุท่ีใชทํา Heating Element และวัสดุ
ทนไฟ ไมใหสภาพบรรยากาศไปทําใหวัสดุดังกลาวเกิดความเสียหาย กาซท่ีใชเปนบรรยากาศควบคุมไดแก H2, N2, 
Ar, NH3 เปนตน 
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 ในการใหความรอนโลหะโดยไมใหเกิดการออกซิเดช่ัน การกําจัดส่ิงเจือปนท่ีพื้นผิวโลหะ ฯลฯ การให
ความรอนภายใตสูญญากาศเปนวิธีท่ีมีประสิทธิผลดี เตาสูญญากาศมีใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมในการทํา
ใหออนของวัสดุแมเหล็ก เหล็กกลาสเตนเลส ทองแดงและโลหะผสมของทองแดง โลหะผสมของไททาเนียม ฯลฯ 
และในกรรมวิธีความรอนของเหล็กกลาสําหรับความเร็วสูง เหล็กกลาสําหรับทําเครื่องมือ เปนตน   
 (2) การใหความรอนดวยความตานทานทางออมแบบพิเศษ 
   (ก)  เตา Salt Bath 
 เกลือเปนสารท่ีหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิคอนขางตํ่ากลายเปนของเหลวท่ีนําไฟฟาได ในกรณีท่ีตองการให
ความรอนอยางรวดเร็วและสมํ่าเสมอ เชน กรรมวิธีความรอนของโลหะ ฯลฯ จะใชเกลือหลอมเหลวเปน Heating 
Element ตัวอยางของเกลือท่ีใชกัน ไดแก NaNO3, KNO3, CaCl2, NaCl, KCl, KF, NaCO3 หรือของผสมของเกลือ
ขางตน เกลือเหลาน้ีจะไมนําไฟฟาท่ีอุณหภูมิปกติ ดังน้ัน จึงตองทําใหหลอมเหลวดวยวิธีท่ีเหมาะสมกอนแลวจึงจาย
ไฟฟาให นอกจากนี้ เกลือยังมีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความตานทานเปนลบ ดังน้ัน จึงตองตอ Series Reactor 
อนุกรมไวดวย 
  (ข)  เตา Kryptol Furnace 
 นําเม็ดกราไฟตท่ีมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 5 mm ใสในเตาที่ทําจากอิฐทนไฟ แลวจายไฟฟาใหจาก
ข้ัวไฟฟาท้ังสองดาน เพื่อใหความรอนแกวัตถุดิบท่ีหมกรวมกับกับเม็ดกราไฟต เตา Kryptol Furnace สามารถให
ความรอนดวยอุณหภูมิสูงพอสมควรดวยการใชวัสดุและโครงสรางแบบนี้ 
  (ค)  เตา Fluidized Bed Furnace 
 เมื่อนําผงคารบอนท่ีไมเปนผลึก (ขนาด 20-100 mesh) ใสในเตาเปนจํานวนหน่ึงแลวพนกาซท่ีมีความดันคา
หนึ่งเขาไปในเตาผานทางวัสดุทนไฟท่ีอากาศสามารถผานไดซึ่งติดต้ังอยูท่ีกนเตาแลว ผงคารบอนจะอยูในสภาวะ 
Fluidized ทําใหเกิด Fluidized Bed ข้ึน นอกจากน้ี Fluidized Bed นี้ยังนําไฟฟาไดอีกดวย เมื่อปอนไฟฟาผานแผน
ข้ัวไฟฟาท่ีติดต้ังไวในเตา จะสามารถใหความรอนได กาซท่ีใชนอกจากอากาศแลวยังสามารถใช NH3, H2S, C3H8 
ฯลฯ ไดอีกดวย เตาแบบนอกน้ีจากจะใชในกรรมวิธีความรอนท่ัวไปของโลหะแลว ยังสามารถใชทํา Nitrogenation, 
Sulfurizing, Carburization ฯลฯ ไดอีกดวย 
  (3) การใหความรอนดวยความตานทานโดยตรง 
 ในการใหความรอนดวยความตานทานโดยตรง กระแสไฟฟาจะไหลผานวัตถุท่ีตองการใหความรอน และ
วัตถุจะถูกใหความรอนความรอนของ Joule ท่ีเกิดข้ึน อุณหภูมิของตัววัตถุท่ีตองการใหความรอนจะเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด 
และยังเกิดปรากฏการณ Self-Lining อีกดวย วิธีนี้สามารถใหความรอนไดท่ีอุณหภูมิสูงโดยไมถูกจํากัดดวยอุณหภูมิ
ทนไฟของผนังเตามากนัก 
 เตา Graphitizing Furnace ในรูปท่ี 3.60 จะนําวัสดุคารบอนท่ีเผาแลวไปอัดไวใน Packing Coke แลวจาย
กระแสไฟฟาใหวัสดุโดยตรงเพ่ือใหความรอนจนมีอุณหภูมิถึง 3,000°C วัสดุจะกลายเปนกราไฟต ใชในการผลิต
ข้ัวไฟฟาสําหรับเตาอารก ข้ัวไฟฟาสําหรับ Electrolytic Bath แปรงถานสําหรับมอเตอรและเครื่องปนไฟ เปนตน 
กระแสไฟฟาสวนใหญจะไหลผานวัสดุคารบอน และเนื่องจากวัสดุถูกลอมดวย Packing Coke แมจะใหความรอน
ดวยอุณหภูมิเชนนี้ผนังเตาก็ยังสามารถทนได 
 ตัวอยางการประยุกตใชการใหความรอนดวยความตานทานโดยตรงนอกเหนือจากนี้ ไดแก เตาผลิตซิลิกอน
คารไบด เตาหลอมแกว เปนตน 
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รูปที่ 3.60  เตา Graphitizing Furnace 

 
  3.3.8.2  การใหความรอนดวยการอารก 
  (1)  เตาอารกสําหรับผลิตเหล็ก 
 เตาอารกสําหรับผลิตเหล็กเปนเตาอารกโดยตรงสามเฟสท่ีสําคัญอยางหน่ึง ทํางานดวยการทําใหเกิดการ
อารก ระหวาง Scrap ซึ่งเปนวัตถุดิบท่ีปอนเขาไปกับข้ัวไฟฟา ความรอนท่ีเกิดข้ึนจะทําให Scrap หลอมเหลว เพ่ือ
นําไปผานกรรมวิธีทําใหบริสุทธิ์ท่ีเหมาะสมจะทําใหผลิตเหล็กกลาท่ีมีคุณสมบัติไดตามตองการ เตาอารกแบบน้ี
นอกจากจะใชผลิตเหล็กแลว ยังใชในการหลอม Malleable Cast Iron, Ferrochrome ท่ีมีคารบอนตํ่า ทองแดง วัสดุ
ทนไฟ ฯลฯ อีกดวย    
เตาอารกสําหรับผลิตเหล็กสวนมากจะมีขนาดใหญถึง 80-150 t, 50-100 MVA 
  (2)  เตาถลุงไฟฟา 
 เตาไฟฟาท่ีใชผลิต Ferroalloy, Electric Furnace Pig Iron, Carbide ฯลฯ โดยท่ัวไปจะเรียกวา เตาถลุงไฟฟา 
สวนใหญแลวจะเปนเตา Submerged Arc Furnace 3 เฟสท่ีมีข้ัวไฟฟา 3 แทงแชอยูใน Charge การใหความรอนจะทํา
ดวยการอารกระหวางข้ัวไฟฟาท่ีแชอยูกับตัววัตถุท่ีตองการใหความรอน และดวยความรอนท่ีเกิดข้ึนจากความ
ตานทานในวัตถุท่ีตองการใหความรอน สัดสวนของความรอนท้ังสองแบบนี้จะข้ึนอยูพอสมควรกับประเภทของ
วัตถุท่ีตองการใหความรอน แตโดยท่ัวไปจะบังคับใหความรอนจากความตานทานเปนตัวหลักในการใหความรอน 
  (3)  เตาอารกชนิดอื่นๆ 
         (ก) เตา Rocking Arc Furnace 
       เปนเตาอารกแบบทางออมเฟสเดียว เตาจะมีลักษณะเปนทรงกระบอกนอน โดยท่ีตําแหนงของเพลา
หมุนจะมีข้ัวไฟฟาหันเขาหากัน เพื่อใหความรอนแกวัตถุเปาหมายดวยการแผรังสีจากการอารกระหวางข้ัวไฟฟา    
เตาแบบนี้ใชกับการหลอมโลหะท่ีไมใชเหล็ก เชน ทองแดง อลูมิเนียม ฯลฯ 

(ข) เตา Electroslag Furnace 
        เตา Electroslag Furnace ใชสําหรับหลอมข้ัวไฟฟาส้ินเปลืองใน Slag ซึ่งประกอบดวย CaF2-CaO-
Al2O3 เปนหลักในแมพิมพหลอท่ีระบายความรอนดวยน้ํา ความรอนท่ีเกิดข้ึนจะประกอบดวยความรอนจากความ
ตานทานของ Slag หลอมเหลวเปนหลัก เตาแบบน้ีไมอาจกลาวไดอยางเต็มปากวาเปนเตาอารกชนิดหน่ึง แต
โครงสรางและวัตถุประสงคการใชงานของเตาจะเหมือนกับเตาอารกสูญญากาศท่ีอธิบายไปแลวขางตน เตาแบบน้ี
จะใชในการผลิต Ingot ของ High Steel เปนหลัก 

คาปาซิเตอร ผนังหนา-หลังทําจากอิฐทนไฟ
ขั้วไฟฟา

ของผสมระหวางทรายซิลิกากับผงโคก
ผงโคกอัด

สายบัสกระแสสูง 
ผนังขางทําจากอิฐทนไฟ

วัสดุคารบอนเผาท่ีอัดไวในเตา แหลงจายไฟแรงดันสงูพิเศษ 

หมอแปลงแรงดันสาํหรับเตา 
เครื่องปรับแรงดันเมื่อมีภาระไฟฟา
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 3.3.8.3  การใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา 
  (1) เตาเหน่ียวนํา 
 เตาเหน่ียวนําแบงตามโครงสรางไดเปนเตาเหน่ียวนําแบบ Crucible และเตาเหน่ียวนําแบบ Channel 
นอกจากน้ียังแบงตามความถี่ไดเปนเตาความถ่ีตํ่าและเตาความถี่สูงอีกดวย แตแบบ Channel จะมีแตเตาความถ่ีตํ่า
เทาน้ัน 
             เตาเหน่ียวนํา            แบบ Crucible            เตาความถี่ตํ่า 
                                เตาความถี่สูง 
                       แบบ Channel            เตาความถี่ตํ่า 

 เตาความถ่ีตํ่าแบบ Crucible ใชแหลงจายไฟท่ีมีความถี่เทากับการไฟฟา เนื่องจากมีความถี่ตํ่าจึงทําใหมี
ความหนาแนนกําลังไฟฟาสูงไดยาก เมื่อเริ่มทําการหลอมสวนมากจะใช Starting Block หรือเหลือโลหะเหลวไว 
1/2-1/3 แลวนําวัตถุดิบเติมลงไปในโลหะเหลวท่ีเหลืออยูเพื่อหลอมเหลวตอไป เตาแบบน้ีใชในการหลอมเหล็กหลอ 
โลหะผสมทองแดง ฯลฯ เปนหลัก 
 เตาความถ่ีสูงจะใชแหลงจายไฟท่ีมีความถี่สูงกวาการไฟฟา เทียบกับเตาความถี่ตํ่าแลวจะมีความหนาแนน
กําลังไฟฟาสูงกวา จึงสามารถหลอมเหลวไดอยางรวดเร็ว เตาแบบนี้ใชในการหลอมเหล็กหลอ เหล็กกลา โลหะผสม
ทองแดง โลหะผสม High Alloy ฯลฯ เปนหลัก 
 เตาเหนี่ยวนําแบบ Crucible แบบน้ีประกอบดวยหองหลอมรูป Crucible ท่ีทําดวยวัสดุทนไฟ และขดลวด
ใหความรอนแบบระบายความรอนดวยน้ําท่ีพันรอบหองหลอมนี้ รอบนอกของขดลวดจะติดต้ัง Yoke เพื่อทําใหเกิด
วงจรแมเหล็ก (รูปท่ี 3.61(ก)) 
 เตาความถี่ตํ่าแบบ Channel โดยหลักการทํางานอาจกลาวไดวาเปนเตามีโลหะหลอมเหลวท่ีบรรจุอยูเต็มใน 
Channel   ทําหนาท่ีเปนวงจรทุติยภูมิของหมอแปลงแรงดันไฟฟาถูกลัดวงจร กลาวคือ มีโครงสรางในลักษณะท่ีมี
ขดลวดปฐมภูมิพันอยูรอบแกนเหล็กวงจรปด แลวกอ Channel ดวยวัสดุทนไฟ  ลอมรอบขดลวดปฐมภูมิเพื่อทํา
หนาท่ีเปนขดลวดทุติยภูมิ โดยสวนหนึ่งของ Channel จะเช่ือมตอกับหองหลอม ใน Channel จะมีโลหะหลอมเหลว
บรรจุอยูเต็มตลอดเวลา และจะไดรับความรอนจากกระแส    ลัดวงจรทุติยภูมิซึ่งถูกเหน่ียวนําจากกระแสปฐมภูมิ เตา
ความถี่ตํ่าแบบ Channel ใชในการหลอมทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี ฯลฯ ซึ่งมีจุดหลอมเหลวคอนขางตํ่า และใชใน
การรักษาอุณหภูมิและเพ่ิมอุณหภูมิของ เหล็กหลอ เปนตน 
   (2) อุปกรณใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา 
 ตัวอยางท่ีสําคัญของอุปกรณใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา ไดแก Billet Heater สําหรับแปรรูปโลหะดวย
ความรอน เครื่องเช่ือม Seam Welded Pipe, Post-annealer, Bar Heater, Bar End Heater, Pipe Heater, Slab Heater, 
Edge Heater, Roll Heater    เปนตน เตาแบบน้ีโดยมากใชเปนเครื่อง Quenching ความถี่สูงสําหรับทํา Quenching 
ช้ินสวนของเครื่องจักร 
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รูปที่ 3.61 โครงสรางของเตาเหน่ียวนํา 

 
 เครื่อง Billet Heater มีท้ังแบบความถี่ตํ่าและความถี่สูง โดยเครื่อง Billet Heater ความถี่ตํ่าจะใชในการให
ความรอนแกอลูมิเนียม ทองแดง ฯลฯ กอนถึงเครื่อง Extruder สวนเครื่อง Billet Heater ความถี่สูงจะใชในการให
ความรอนสําหรับการทํา Forging Press โครงสรางของ Billet Heater แสดงไวในรูปท่ี 3.62 
 เครื่องเช่ือม Seam Welded Pipe ใชในการเช่ือมรอยตอของทอเหล็ก เครื่อง Post-annealer ใชในการทํา 
Annealing รอยตอท่ีทําการเช่ือมน้ัน เครื่อง Bar Heater ใชสําหรับใหความรอนแกแทงโลหะ (bar) ท้ังแทงเพ่ือทํา 
Forging หรือ Heat Treatment หรือบางแบบจะใชสําหรับใหความรอนแกสวนปลายของแทง Bar เทาน้ัน 
 การประยุกตใชในกระบวนการผลิตเหล็กกลา ประกอบดวยการใหความรอนแกผลิตภัณฑหลอตอเนื่องท้ัง
ช้ินกอนนําไปรีด (Slab Heater) และการใหความรอนเฉพาะท่ีสวนปลาย (Edge Heater) เตาเหลาน้ีจะใชเปนวิธี
อนุรักษพลังงานเพื่อนําความรอนท่ีเกิดข้ึนในการหลอตอเนื่องไปใชในการรีดรอน 

 
รูปที่ 3.62 เคร่ือง billet heater แบบตางๆ 

 

ฝาเตา
ชองเทโลหะหลอมเหลว 
โลหะหลอมเหลว 

แผนชีลด

ตรวจโลหะเหลวรั่ว
คอยลซีเมนตสําหรับ

สายไฟเขา
กรอบเตา แกนเหล็ก

วัสดุทนไฟ 

ขดลวด 

ขาตั้งตัวเตา
channel ทุติยภูม ิ

ขดลวด 

(ข) แบบ channel(ก) แบบ crucible

กระบอกสูบ ชองเทโลหะ 

โลหะหลอมเหลว 

หองหลอม

วัสดุทนไฟ 

แกนเหล็ก 

หลอมเหลวออก ไฮดรอลิก

(ก) แบบ pinch roller

(ข) แบบ pusher

(ค) แบบ walking beam

ขดลวดใหความรอน
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การทํา quenching ความถี่สูงของเหล็กกลา เปนการปรับปรุงความทนทานตอการสึกหรอและปรับปรุง คุณสมบัติ
เชิงกลดวยการใหความรอนท่ีผิวหนาเทาน้ันและทําใหเย็นอยางรวดเร็ว ในการใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา ยิ่ง
ความถี่มีคาสูง กระแสไฟฟาจะยิ่งเกิดข้ึนท่ีผิวหนาของวัตถุเปาหมายเปนหลัก 
 เครื่องประกอบอาหารแมเหล็กไฟฟาก็เปนอุปกรณท่ีประยุกตการใหความรอนดวยการเหน่ียวนําเชนกัน 
โดยทําใหภาชนะ เชน หมอ ฯลฯ เกิดความรอนข้ึนโดยตรง จึงสามารถใหความรอนแกอาหารภายในภาชนะไดอยาง
รวดเร็ว 
 3.3.8.4  การใหความรอนดวยการเหนี่ยวนําไดอิเล็กทริกและคลื่นไมโครเวฟ 
  (1) การใหความรอนดวยการสูญเสียไดอิเล็กทริก 
 การใหความรอนดวยการสูญเสียไดอิเล็กทริกเหมาะกับการใหความรอนแกวัสดุท่ีเกือบเปนฉนวนไฟฟา 
เชน ไม พลาสติก เสนใย เปนตน ในการใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา เนื้อในวัตถุจะไดรับความรอนอยาง
สมํ่าเสมอ จึงตองการเวลาในการใหความรอนไมนาน ในการใหความรอนดวยการเหน่ียวนําไดอิเล็กทริก จะเกิด
ความรอนสูญเสียจากพื้นผิวของวัตถุเปาหมายไปยังข้ัวไฟฟาดวยการพาความรอน การนําความรอน และการแผรังสี 
ดังน้ัน โดยท่ัวไปอุณหภูมิท่ีพื้นผิวจึงตํ่ากวาอุณหภูมิภายในเนื้อวัตถุ คุณลักษณะนี้มีประสิทธิผลดีในการอบแหง เปน
ตน 
 การใหความรอนดวยการสูญเสียไดอิเล็กทริกมีการนําไปใชดังตอไปนี้ 

(1) ใชในการเช่ือมติดแผนพลาสติก ถุง ผลิตเส้ือกันฝน ใชกําลังขาออก 3-5 kW ความถี่ 40-80 
MHz 

(2) ใชในการประกอบและข้ึนรูปผลิตภัณฑไม เชน กระดานสกีไมอัด ตู เครื่องเรือน ฯลฯ ใช
กําลังขาออก 3-30 kW ความถี่ 5-13 MHz 

(3) ใชใหความรอนในการหยุดปลายเกลียวเชือกปนเขา ตาขายจับปลา ฯลฯ ไมใหแตกปลายใช
กําลังขาออก 15-30 kW ความถี่ 13 MHz 

(4) ใชในอุตสาหกรรมอาหาร เชน การอบแหงขนมปงกรอบ เปนตน 
(5) อื่นๆ เชน การอบแหงไม การติดกาวไมอัด การเติมกํามะถันใหยาง การฆาหนอน เปนตน 

 ตัวอยางของความหนาแนนกําลังไฟฟาในการใหความรอนดวยการเหนี่ยวนําไดอิเล็กทริก ในการข้ึนรูป
พลาสติกเบ้ืองตนจะเทากับ 5-10 W/cm3 ในการเช่ือมติดฟลมพลาสติกจะเทากับ 5-100 W/cm3 ในการอบแหงไมเน้ือ
แข็งความหนาไมนอยกวา 25 mm จะเทากับ 0.005~0.01 W/cm3 
 ในการใหความรอนดวยการเหนี่ยวนําไดอิเล็กทริกจะเกิดคลื่นรั่วไหลจากเคร่ืองกําเนิดคลื่นความถี่สูง จาก
สายจายไฟจากเครื่องกําเนิดคลื่นไปยังภาระ และจากอุปกรณ Load Matcher ไดงาย จึงตองมีการชีลดหรือฟลเตอร
อยางเพียงพอ 
  (2) การใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ 
 ตัวอยางการประยุกตท่ีสําคัญ ไดแก เตาไมโครเวฟ ตัวอยางการประยุกตใชท่ัวไปของการใหความรอนดวย
คลื่นไมโครเวฟ ไดแก การอบแหง ใหความรอน ปรุง และละลายนํ้าแข็งอาหาร การเติมกํามะถันในยางดวยการให
ความรอน การฆาเช้ือยาฉีด Ampoule เปนตน 
 บริเวณหองใหความรอนในการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ เรียกวา Applicator โดย Applicator จะ
เปนชองวางปดซ่ึงลอมรอบดวยโลหะเหมือนกับทอนําคลื่น และ Applicator แบงเปน 3 ประเภท ไดแก แบบ Open 
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แบบ Tunnel และแบบงอ แบบ Open ซึ่งใชกันในเตาไมโครเวฟเหมาะกับการใหความรอนวัตถุท่ีมีรูปราง
หลากหลาย แบบ Tunnel เหมาะกับการใหความรอนวัตถุตอเนื่องท่ีมีรูปรางหนาตัดคงท่ี และแบบงอเหมาะกับการ
ใหความรอนวัตถุท่ีมีรูปรางเปนแผนกวาง 
  3.3.8.5  การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด 
 การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด จะใชหลอดรังสีอินฟราเรดหรือฮีตเตอรแบบ Quartz Tube เดี่ยว หรือ
ใช Infrared Bank ซึ่งประกอบดวยยูนิตขางตนใชรวมกัน ใชในการอบสีรถยนต ฯลฯ หรือใชในการอบแหงผง
สารอินทรีย ยา เปนตน 
 หลังจากน้ันมีการคนพบวาสารประกอบไฮโพลิเมอร เชน เรซินสังเคราะห พลาสติก เสนใยสังเคราะห ฯลฯ 
หรือพวกอาหาร สวนใหญแลวจะมีคุณลักษณะดูดกลืนคลื่นแสงในชวงรังสีอินฟราเรดไกลไดดี ประจวบกับมีการ
พัฒนาแหลงกําเนิดรังสีอินฟราเรดไกลข้ึน จึงมีการประยุกตใชการใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรดไกลกันอยาง
แพรหลาย วัตถุประสงคการใชงานนอกจากการอบสีตางๆ ยังใชทํากรรมวิธีความรอนของพลาสติก อบแหงหมึก
พิมพ อบ Paste ในช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส อบแหงสียอม  อบแหง-อบอาหาร หรือประยุกตใชในการปรับอากาศรอน
และเวชกรรม เปนตน 
 3.3.8.6  การใหความรอนดวยแสงเลเซอร 
 แสงเลเซอรมีหลายชนิดต้ังแตในชวงอินฟราเรดจนถึงอัลตราไวโอเลต แตในการแปรรูปดวยความรอน 
โดยท่ัวไป จะใชแสงเลเซอร CO2 อินฟราเรด (ความยาวคลื่น 10.6 μm) และแสงเลเซอร YAG (ความยาวคลื่น 1.06 
μm) วัตถุประสงคการใชงาน ไดแก การเจาะรูและตัดดวยความเท่ียงตรงสูงโดยอาศัยพลังงานความหนาแนนสูงอัน
เปนคุณสมบัติของแสงเลเซอร การแปรรูปละเอียดของช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส การกําจัดวัตถุท่ีพื้นผิว (เชน Marking 
เปนตน) และยังมีการเช่ือม การปรับสภาพพื้นผิวโดยใชความหนาแนนพลังงานท่ีตํ่าลงมาอีกดวย 
 3.3.8.7  การใหความรอนดวยลําแสงอิเล็กตรอน 
 มีความหนาแนนพลังงานสูง (107-108 W/cm2) สามารถควบคุมตําแหนงท่ีจะใหความรอนไดอยางเท่ียงตรง 
จึงใชในการหลอมและ Vapor Coating โลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง การเช่ือมช้ินสวนรถยนตดวยความเร็วสูงและการ
บิดตัวตํ่า การทํา Surface Quenching ของโลหะ การแปรรูปละเอียดของโลหะและเซรามิก เปนตน 

 

3.4  การอนุรักษพลังงานในระบบทําความรอนดวยไฟฟา  (Energy Consersation in Electric Heating System) 
        3.4.1  มาตรการพ้ืนฐานในการอนุรักษพลังงานและวิธีการประเมินผล 
       มาตรการอนุรักษพลังงานในกระบวนการใหความรอนและการหลอม สามารถแบงไดเปนมาตรการดาน
อุปกรณ และมาตรการดานการทํางาน 
     3.4.1.1  มาตรการอนุรักษพลังงานดานอุปกรณ 
   (1) การลดความรอนสูญเสียของเตา 
   สําหรับเตาใหความรอนและเตาหลอมน้ัน  จะเกิดความรอนสูญเสียท่ีถายเทผานผนังเตาจากดานในของ
เตาออกสูภายนอก เพ่ือใหปญหาเหลาน้ีลดลงอยางมีประสิทธิผล จะตองทําใหความตานทานความรอนของผนังเตามี
คาสูง สําหรับวัสดุโครงสรางเตา จะใชวัสดุท่ีมีสัมประสิทธิ์การนําความรอนและความจุความรอนตํ่า รวมท้ังทน
อุณหภูมิสูงได เชน ไฟเบอรเซรามิก เปนตน มีการนําวิธีตางๆ ท่ีจะทําใหบรรจุเปาหมายขางตนมาใชอยางแพรหลาย 
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 นอกจากน้ี เพ่ือลดความรอนสูญเสียจากการแผรังสีและการพาความรอน จะตองสรางใหฝาครอบเตาปด
สนิทท่ีสุดเทาท่ีจะทําได หรืออาจจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางของฉนวนกันความรอน 
 (2) การลดความจุความรอนของเตา (ปริมาณความรอนสะสม) 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเตาท่ีเดินเครื่องไมตอเนื่อง อาจมีบางกรณีท่ีปริมาณความรอนท่ีตองใชในการ
เพิ่มอุณหภูมิผนังเตาใหข้ึนจนถึงอุณหภูมิทํางานมีคาคอนขางสูงมาก ปริมาณความรอนนี้ จะไมสงผลตอการเพิ่ม
อุณหภูมิของวัตถุเปาหมายโดยตรง จึงกลายเปนความสูญเสีย ซึ่งการนําวัสดุท่ีมีความรอนจําเพาะและความหนาแนน
ตํ่ามาทําเปนผนังเตา จะทําใหความจุความรอนของเตา (ปริมาณความรอนสะสม)   มีคาตํ่า และมีประสิทธิผลในการ
ลดความรอนสูญเสียนี้ลงได และจากเหตุผลนี้ การใชไฟเบอรเซรามิกก็จะกอใหเกิดประสิทธิผลอยางมากดวย
เชนกัน 
  (3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเตา 
 ในการแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอนจะเกิดความสูญเสียข้ึน วิธีใหความรอนแตละวิธีจะมี
มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงานดังตอไปนี้ 
 1. การใหความรอนดวยความตานทาน : กําหนดวัสดุ ขนาด และตําแหนงของ Heating Element 
ใหเหมาะสม 
 2. การใหความรอนดวยการเหนี่ยวนํา : เลือกใชความถี่ในการใหความรอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดใช
ขดลวดใหความรอนใหสอดคลองกับวัตถุท่ีตองการใหความรอน 
 3. การใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรด :  เลือกใชความยาวคลื่นท่ีมีคุณลักษณะการดูดกลืนท่ีดี ให
สอดคลองกับวัตถุท่ีตองการใหความรอน 
 4. การใหความรอนไฟฟาเหนี่ยวนําไดอิเล็กทริก การใหความรอนคลื่นไมโครเวฟ : เลือกใช
ความถี่การใหความรอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
  (4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณจายไฟ 
 นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณไฟฟากําลัง  เชน  หมอแปลงไฟฟา  คาปาซิเตอร ฯลฯ แลว  ใน
เตาท่ีใชอุปกรณแปลงความถี่  การคัดเลือกอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงก็เปนเงื่อนไขท่ีสําคัญดวยเชนกัน  ในจํานวน
อุปกรณแปลงความถี่นั้น โดยท่ัวไปอุปกรณท่ีใชสารก่ึงตัวนําจะมีประสิทธิภาพสูง เชน ไทริสเตอร เปนตน 
  (5) ลดความสูญเสียของการเดินสาย 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับภาระไฟฟาท่ีตองการกระแสไฟจํานวนมาก เชน การใหความรอนดวยการ
อารก การใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา การใหความรอนดวยการจายกระแสผานโดยตรง เปนตน ซึ่งส่ิงสําคัญคือ 
จะตองทําใหระยะทางระหวางเตากับแหลงจายไฟส้ันท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพื่อใหความสูญเสียของการเดินสายลด
นอยลง  นอกจากน้ี  สําหรับเตาท่ีมีโครงสรางท่ีทําใหสามารถเปลี่ยนอิมพิแดนซของภาระไฟฟาไดในระดับหนึ่ง  
เชน เตาความตานทาน การใหความรอนดวยการเหน่ียวนํา ฯลฯ ควรทําใหเปนภาระมีอิมพิแดนซสูงและเพ่ิม
แรงดันไฟฟาใหสูงข้ึน เพ่ือทําใหกระแสไฟฟาในเตาลดลง 
 (6) การควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
      การควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติจะทําใหไมตองเพิ่มอุณหภูมิโดยเปลาประโยชน และจะปรับใหมีอุณหภูมิ
ตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจําเปน ซึ่งจะมีประโยชนในการอนุรักษพลังงาน 
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  (7) การอนุรักษพลังงานของอปุกรณเสริม 

 อุปกรณท่ีใหความรอนดวยไฟฟาในหลายกรณีจะใชน้ําระบายความรอน การปรับปริมาณน้ําระบาย
ความรอนดวยการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรปมเปนมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณลําเลียงวัตถุดิบก็เปนข้ันตอนท่ีตองกระทํา 
  (8) การเพ่ิมกําลังไฟฟาของอุปกรณ 
 หากทําใหกําลังไฟฟาของอุปกรณมีคาสูงข้ึน และลดเวลาในการใหความรอนและการหลอมใหนอยลง 
ก็จะทําใหการสูญเสียความรอนท่ีเกี่ยวของลดนอยลงและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 (9) การติดต้ังคาปาซิเตอรเพ่ือเพิ่มเพาเวอรแฟกเตอร 
 ภาระไฟฟาท่ีมีคาเพาเวอรแฟกเตอรตํ่า ใหติดต้ังคาปาซิเตอรเพื่อลดกระแสไฟฟารีแอกทีฟของ
แหลงจายไฟ 
  3.4.1.2  มาตรการอนุรักษพลังงานดานการทํางาน 
  (1) เพ่ิม Load Ratio 
 พยายามเดินเครื่องเตาดวยภาระท่ีพิกัดเทาท่ีจะสามารถทําได และลดเวลาหยุดเครื่องใหนอยลง เมื่อทํา
เชนนี้จะทําใหความรอนสูญเสียมีสัดสวนลดลง การจะทําเชนนี้ไดจะตองสามารถปอนวัตถุดิบไดอยางรวดเร็ว 
(อัตโนมัติ) 
 (2) การควบคุมอุณหภูมิอยางเขมลวด 
 ควบคุมอุณหภูมิใหความรอนอยางถูกตองเท่ียงตรง และพยายามอยางเต็มท่ีท่ีจะไมทําใหความรอนสูง
เกินไป การจะทําเชนนี้ไดสิ่งท่ีสําคัญคือ การควบคุมความเท่ียงตรงของเครื่องวัดอุณหภูมิ 
  (3) การเดินเครื่องอยางตอเนื่อง 
 ลดการสูญเสียจากความรอนสะสมจากการหยุดเครื่องเตาและเริ่มเดินเครื่องใหมดวยการเดินเครื่องอยาง
ตอเน่ือง และลดการสูญเสียความรอนจากเตาดวยการลดระยะเวลาหยุดเครื่อง 
  (4) การลําเลียงและแปรรูปวัตถุดิบดวยความรวดเร็ว 
 ทําใหวัตถุดิบสูญเสียความรอนนอยลง และลดอุณหภูมิใหความรอนของเตาได 
 (5) การใชประโยชนจากความรอนในกระบวนการกอนหนา 
      ตัวอยางเชน ในกระบวนการหลอตอเนื่อง ตามดวยการใหความรอน และรีดเหล็กนั้นหากใชประโยชน
จากความรอนท่ีเหลืออยูในวัตถุดิบจากการหลอตอเนื่อง นํามาปอนใสเตาใหความรอนกอนท่ีวัตถุดิบจะเย็น จะทํา
เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษพลังงานอยางมาก 
  (6) การอุนวัตถุดิบ 
      การอุนวัสดุดิบดวยวิธีการใหความรอนอื่นๆ ในชวงอุณหภูมิตํ่า เชน การอุน Scrap ท่ีจะปอนใหเตาอารก 
ฯลฯ โดยภาพรวมแลว มีโอกาสทําใหเกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษพลังงานไดมาก 
  (7) การเลือกใชวัสดุ 
     ในการหลอมช้ินงานหลอและ Scrap มีบอยครั้งท่ีมีสิ่งแปลกปลอม เชน สารออกไซด ทราย ฯลฯ อยูใน
วัตถุดิบ ซึ่งหากนําไปหลอมพรอมกับสิ่งแปลกปลอม ไมเพียงแตจะสงผลกระทบตอคุณสมบัติของโลหะหลอมเหลว
เทาน้ัน แตยังทําใหตองใชพลังงานท่ีไมจําเปนในการใหความรอนตอสิ่งแปลกปลอมอีกดวย 
 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 3 การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอปุกรณไฟฟาอื่นๆ  ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

 

3-89 

 

  (8) ลดระยะเวลาเปดฝาเตา ประตูเตา 
 จะเปนการทําใหพลังงานของการแผรังสีและการพาความรอนลดลง 
 

 3.4.2  วิธีการประเมินผลการอนุรักษพลังงาน 
 ปริมาณพลังงานท่ีใชไปในกระบวนการใหความรอนดวยไฟฟาน้ัน ตามปกติจะวัดดวยเครื่องวัดปริมาณ
ไฟฟาท่ีติดไวท่ีแหลงจายไฟของอุปกรณ ในการประเมินผลน้ี นอกจากปริมาณไฟฟาท่ีใชไปในการทํางานแตละครั้ง
แลว การเขาใจคุณสมบัติของวัตถุดิบ อุณหภูมิใหความรอน ปริมาณท่ีตองผลิต เวลา (หรือความเร็ว) ท่ีใชผลิต ก็เปน
สิ่งสําคัญเชนกัน นอกจากน้ี ควรท่ีจะจดบันทึกกําลังไฟฟาในระหวางการทํางาน แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา ความ
สิ้นเปลืองกําลังไฟฟาของอุปกรณเสริม อุณหภูมิและอัตราไหลของนํ้าระบายความรอน ฯลฯ เพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุงตอไป 
 ประสิทธิผลของการอนุรักษพลังงานหลังจากปรับปรุงน้ัน สําหรับอุปกรณโดยรวมแลว จะสามารถแสดง
ไดดวยผลตางของความส้ินเปลืองไฟฟา แตการวัดความรอนสูญเสียท่ีถายเทผานผนังเตาดวยเครื่องวัดกระแสความ
รอน การวัดความรอนสูญเสียของเตา (สําหรับเตาเหน่ียวนําน้ัน จะตองนําประสิทธิภาพการแปลงไฟฟาเปนความ
รอนมาคิดดวย) ดวยอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของนํ้าระบายความรอนและเครื่องวัดอัตราไหลก็ดี จะเปนวิธีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเตาได 
 สําหรับความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา โดยท่ัวไปจะวัดดวยความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาเพ่ือในการจัดการ
วัตถุดิบ 1 kg แลวแสดงดวยหนวย [kW·h/kg] ซึ่งจะเรียกคาน้ีวาความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา  ตอหนวย 
 
ตัวอยางผลของการอนุรักษพลังงาน 
 ตารางท่ี 4.15 แสดงการเปรียบเทียบระหวางเตา Annealing Furnace แบบไฟเบอรเซรามิกกับแบบอิฐ 
สําหรับวัตถุดิบเหล็กเสนสเตนเลส ซึ่งเปนตัวอยางหน่ึงของประสิทธิผลการอนุรักษพลังงานในเตาความตานทาน 
การใชไฟเบอรเซรามิกซ่ึงเปนฉนวนความรอนท่ีดี มีคาความรอนจําเพาะและความหนาแนนตํ่า ทําใหลดการสูญเสีย
จากความรอนสะสมและความรอนจากการนําความรอนลงได และยังทําใหแสดงใหเห็นวากําลังไฟฟาท่ีตองใชใน
การเพ่ิมอุณหภูมิ และในการใหความรอนแกวัตถุดิบลดลงอยางมาก 

 
ตารางที่ 3.15 การเปรียบเทียบระหวางเตา Annealing Furnace แบบไฟเบอรเซรามิกกับแบบอิฐ     

                                     เมื่อใชวัตถุดิบเหล็กเสนสเตนเลส   (ที่ 1100°C) 
หัวขอ เตาไฟเบอรเซรามิก เตาอิฐ 

กําลังขาออก 43.1 kW 43.8 kW 
เวลาในการเพิ่มอุณหภูมิเตา (500-1000°C) 1.3 h 6 h 
ปริมาณไฟฟาที่ตองใชในการเพิ่มอุณหภูมิ 65.1 kWh 262.8  kWh 
กําลังไฟฟาที่ตองใชในการใหความรอนวัตถุดิบ (ระหวางทํางาน) 29.17 kW 42.5 kW 
ความรอนที่แผรังสีออกจากเตา (ความสูญเสีย) 13.17 kW 26.5 kW 
ความหนาของช้ันฉนวนความรอน 140 mm. เพดาน 350 mm 
  ผนังขาง 300 mm 

(หมายเหตุ) ในการใหความรอนแกเหล็กเสนสแตนเสส 91.6 kg/h 
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 3.4.3  การเชื่อมดวยไฟฟา 
                  3.4.3.1  การเชื่อมดวยไฟฟาประเภทตางๆ 
   (1) Arc Welding 

(ก) เครื่องเช่ือมอารก 
 การเช่ือมดวยการอารกเปนความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการคายประจุดวยกระแสไฟสูงมากและมีแรงดันตํ่า
ระหวางวัสดุฐานท่ีเปนโลหะ (Base Metal) กับข้ัวไฟฟา (ลวดเช่ือมหรือสายลวดข้ัวไฟฟา) เพื่อใหความรอนแก
โลหะใหเช่ือมติดกัน แหลงจายไฟสําหรับการเช่ือมน้ัน มีท้ังแบบกระแสสลับ กระแสตรง และไดท้ังกระแสสลับ-
กระแสตรง การเช่ือมใหไดรอยเช่ือมท่ีสมบูรณนั้น กําลังขาออกจะตองมีความสมํ่าเสมอ โดยตองไมไดรับผลกระทบ
จากเงื่อนไขภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟ 
 คุณลักษณะภายนอกของแหลงจายไฟสําหรับการเช่ือมมี 3 ชนิด คือ แบบแรงดันลดลงซ่ึงเม่ือกระแสขา
ออกเพิ่มข้ึนแรงดันไฟฟาจะลดลง  แบบแรงดันคงท่ีซึ่งแมวากระแสขาออกจะเปล่ียนแปลงไปแรงดันไฟฟาก็จะเกือบ
ไมเปลี่ยนแปลง และแบบกระแสคงท่ีซึ่งปรับปรุงมาจากแบบแรงดันลดลง สําหรับแหลงจายไฟแบบแรงดันลดลง 
แมวาความยาวการอารกจะเปลี่ยนแปลงไปบางก็ยังรักษาเสถียรภาพของการอารกเอาไวได ซึ่งกลาวไดวาเปน
คุณลักษณะของแหลงจายไฟท่ัวไป สวนแบบแรงดันคงท่ีนั้น หากความเร็วในการปอนสายลวดเช่ือมคงท่ี ก็จะ
สามารถรักษาเสถียรภาพของการอารกไวได ดังน้ันจึงนํามาใชในการเช่ือมอัตโนมัติแบบใชข้ัวไฟฟาส้ินเปลือง 
สําหรับแบบกระแสคงท่ีนั้น เปนแหลงจายไฟท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือทําใหแรงดันไฟฟาเมื่อไมมีภาระมีคาตํ่าลง ดังน้ัน 
จึงถูกนํามาใชในเครื่อง Stick Welder 

1) เครื่องเช่ือมกระแสสลับ 
  เครื่องเช่ือมกระแสสลับจะติดต้ังแกนเหล็กเคลื่อนท่ีไวท่ีชองวางซ่ึงจะมีเสนแรงแมเหล็กจากหมอแปลง
ไฟฟาวิ่งผาน และเมื่อเคลื่อนแกนเหล็กนี้ จะทําใหเสนแรงแมเหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงไปปรับกระแสไฟไฟฟาใน
การเช่ือม 

2) เครื่องเช่ือมกระแสตรง 
 ลักษณะพิเศษของเครื่องเช่ือมกระแสตรง คือ เนื่องจากไมมีปญหาเรื่อง Restrike  (หรือ Reignition) 
เชนเดียวกับการเช่ือมกระแสสลับ ดังน้ัน จึงทําใหการอารกท่ีมีเสถียรภาพ 

(ข) Stick Welder 
 Stick Welder เปนวิธีการเช่ือมดวยความรอนของการอารกท่ีเกิดข้ึนระหวางลวดเช่ือมท่ีเคลือบดวยวัสดุหุม
กับวัตถุท่ีตองการเช่ือม ซึ่งเปนวิธีท่ีนํามาใชมากท่ีสุดในบรรดาวิธีการเช่ือมประเภทตางๆ 

 (ค) Automatic / Semi-automatic Arc Welding 
  Semi-auto Arc Welding เปนวิธีควบคุมใหความยาวของรอยเช่ือมโดยเฉลี่ยมีคาคงท่ีดวยการปอนลวดเช่ือม
ใหสอดคลองกับการเช่ือมและเคลื่อนท่ีของสายลวดเช่ือมซ่ึงเปนข้ัวไฟฟา สวน Automatic Arc Welding เปนวิธีท่ีใช
กลไกควบคุมความเร็วในการเช่ือมไปพรอมๆ กัน 
  1)   Submerge Arc Welding 
        หลักการของวิธีเช่ือมน้ี เปนวิธีการเช่ือมดวยการปอนสายลวดเช่ือมเปลือยซึ่งเปนข้ัวไฟฟา ลงในฟลักซ
ท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กมากท่ีพอกไวท่ีผิวหนาของจุดท่ีจะเช่ือม เนื่องจากการเช่ือมน้ีจะอยูในสภาพท่ีถูกกลบดวยฟลักซ 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 3 การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอปุกรณไฟฟาอื่นๆ  ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

 

3-91 

 

จึงทําใหมองจากภายนอกไมเห็น การใชกระแสไฟสูงมากน้ีทําใหการเช่ือมแผนเหล็กหนามีประสิทธิภาพสูงข้ึน    
(รูปท่ี 3.63) 
 2) CO2 Arc Welding 
         เปนวิธีการชีลดการอารกดวยกาซ CO2 แทนฟลักซ ซึ่งทําใหสามารถเช่ือมแผนเหล็กบางไดดวย
ประสิทธิภาพสูง 
 3) Inert Gas Arc Welding 
        Inert Gas Arc Welding เปนการเช่ือมดวยการอารกในบรรยากาศของกาซเฉ่ือย เชน Argon,        
Helium ฯลฯ วิธีทําใหเกิดการอารกโดยการปอนสายลวดเช่ือมข้ัวไฟฟาอยางตอเนื่อง เรยีกวา การเช่ือม MIG ซึ่ง
เหมาะสําหรับการเช่ือมท่ีมีประสิทธิภาพสูง เชน โลหะผสมอลูมิเนียม โลหะผสมสเตนเสส เปนตน 
        นอกจากนี้ จะเรียกวิธีการเช่ือมท่ีทําใหเกิดการอารกข้ึนระหวางข้ัวไฟฟากับโลหะฐานโดยใชทังสเตน 
ฯลฯ เปนข้ัวไฟฟาวา การเช่ือม TIG ซึ่งเหมาะสําหรับการเช่ือมวัสดุท่ีไวตอปฏิกิริยากับออกซิเจนและไนโตรเจน 
เชน โลหะท่ีไมใชเหล็ก และ High Alloy Steel เปนตน 
 

 
รูปที่ 3.63  ภาพหลักการทํางานของ Submerge Arc Furnace 

 
  (2) Resistance Welding 
 Resistance Welding  เปนการเช่ือมโดยการจายกระแสไฟเขาไปในวัสดุท่ีเช่ือม แลวใช   ความรอนของ
ความตานทานท่ีเกิดข้ึนทําใหรอน แลวอัดแรงดันเขาไปใหเช่ือมติดกัน โดยทั่วไปแลวจะมีอุณหภูมิตํ่ากวาการเช่ือม
อารก และเนื่องจากเช่ือมไดในระยะเวลารวดเร็ว ผลกระทบจากการใหความรอนจะเกิดข้ึนเฉพาะบริเวณใกลเคียงกับ
สวนท่ีเช่ือมตอเทาน้ัน ดังน้ัน จึงมีขอดีตรงท่ีการเปลี่ยนแปลงรูปรางหรือ      แรงเคนท่ีเหลืออยูมีนอย แตเนื่องจาก
ความรอนจะเกิดข้ึนจากความตานทานเทาน้ัน  เมื่อเปรียบเทียบกับการเช่ือมอารก จะตองใชกระแสไฟจํานวน
มากกวาหลายสิบเทาในระยะเวลาสั้น ซึ่งจะทําใหแหลงจายไฟตองมีขนาดใหญ 

(ก) Lap Resistance Welding 
 ไดแก การเช่ือม Spot Welding ซึ่งจะแผนวัสดุมาซอนกันแลวเช่ือมเปนจุดๆ การเช่ือม Projection 
Welding หรือการเช่ือม Seam Welding อยางตอเนื่องเชนเดียวกับการเย็บตะเข็บ 
               (ข)  Butt Resistance Welding 
 เปนวิธีเช่ือมท่ีนําเอาวัสดุสวนท่ีเช่ือมมาตอชนกัน แลวจายกระแสไฟฟาภายใตแรงดันทําการเช่ือมโดยทํา
ใหอุณหภูมิของรอยตอสูงข้ึนจากความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการตานทานหรือดวยความรอนจากการอารก 

slag arc 

tip 

wire 
flux 

base metal

weld metal 

molten pool 
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 (3) การเช่ือมอืน่ๆ 
(ก) Electroslag  Welding 

 วิธีนี้จะทําใหสายลวดท่ีเปนข้ัวไฟฟาและโลหะฐานหลอมละลายดวยความรอนของ Joule ท่ีเกิดจาก
กระแสไฟฟาท่ีไหลใน Slag โดยปอนสายลวดเช่ือมเขาไปใน Slag หลอมเหลว และติดต้ังเหล็กกั้น (แผนทองแดง
ระบายความรอนดวยน้ํา) ไวท้ัง 2 ดานของโลหะฐาน เพื่อไมใหโลหะหลอมเหลวและ Slag ไหลออกจากรอยตอ ซึ่ง
ยิ่งการเช่ือมดําเนินไปเรื่อยๆ ก็จะคอยๆ ดึงแผนกั้นนี้ข้ึนไปดานบนพรอมกับหัวเช่ือม 

(ข) Wlectron Beam Welding 
 การเช่ือมดวยลําแสงอิเล็กตรอน เปนวิธีการเช่ือมดวยการเรงความเร็วอิเล็กตรอนท่ีปลอยออกมาจากข้ัวลบ
ในสูญญากาศภายใตความดันตํ่ากวา 10-2 Pa โดยไฟฟาแรงสูง ใหไปชนกับวัตถุท่ีตองการเช่ือม แลวทําการเช่ือมดวย
พลังงานน้ันๆ วิธีนี้มีคุณสมบัติพิเศษตรงท่ีสามารถเช่ือมโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูงและทําปฏิกิริยากับอากาศไดงาย 
เชน Zirconium Molybdenum 

(ค) Plasma Arc Welding 
 Plasma Arc Welding นั้น เปนวิธีการเช่ือมท่ีใช Nozzle ควบคุม Arc Space ของการออกของข้ัวไฟฟา
ทังสเตนท่ีชีลดไวดวย Argon กับโลหะฐานใหมีพื้นท่ีแคบ แลวสรางกระแสพลาสมาของพลังงานความรอนท่ีมีความ
หนาแนนสูง แลวใชสิ่งน้ีเปนแหลงความรอนในการหลอมใหเช่ือมติดกัน 

(ง) Stud Welding 
 เปนวิธีการติดต้ัง Stud เขาท่ีตัวโลหะฐานโดยตรงดวยการเช่ือม โดยท่ีไมตองทําการแปรรูปใหยุงยาก เชน 
การเจาะรูท่ีดานวัสดุหลักเพ่ือขัน Stud เขาไป หรือต้ังแท็ป เปนตน การเช่ือม Stud Welding แบงเปนการเช่ือม Arc 
Welding การเช่ือม Percussion Welding การเช่ือม Resistance Welding เปนตน การเช่ือม Percussion Welding จะใช
วิธีประจุไฟใหแกคาปาซิเตอรท่ีมีความจุสูง แลวทําการเช่ือมดวยการคายประจุเฉียบพลันระหวาง Stud กับวัสดุหลัก 

(จ) High Frequency Welding 
 ใน High Frequency Welding จะมีระบบใหความรอนดวยการเหน่ียวนําและระบบใหความรอนดวยความ
ตานทาน การเช่ือมดวยความตานทานไฟฟาความถี่สูง เปนการเชื่อมท่ีจายกระแสไฟฟาความถ่ีสูงไปที่รอยเช่ือม
เพื่อใหความรอนและทําการเช่ือม ซึ่งถูกนํามาประยุกตใชกับการผลิตทอและเหล็กข้ึนรูป (การเช่ือม Seam Welded 
Pipe) 
  3.4.3.2  วิธีการเชื่อมแบบตางๆ กับความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา 
 สําหรับการอนุรักษพลังงานในการเช่ือมไฟฟาน้ัน ใหลองเปรียบเทียบระหวางวิธีการเช่ือมอารกแตละ
ประเภทกับความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา รูปท่ี 4.64 แสดงความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาตอความยาวรอยเช่ือมหนึ่งหนวย
ในการเช่ือมตอชนเหล็กออน ถาใหการเช่ือมดวยมือ (Stick Welder) เทากับ 100% ความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาของ 
Submerge Arc Welding และ CO2 Arc Welding จะเทากับ 20-60% เนื่องจาก Submerge Arc Welding และ CO2 Arc 
Welding มีความหนาแนนของกระแสไฟฟาในการเช่ือมสูง ดังน้ันระดับการรวมตัวของความรอนในการอารกก็จะ
สูง การสูญเสียพลังงานมีนอย และยังสามารถเช่ือมดวยหัวเช่ือมท่ีมีระยะแคบได ทําใหใชพลังงานไฟฟานอยลง 
 Electron Beam Welding เปนหนึ่งในวิธีเช่ือมแบบใหมนั้น จะมีระดับการรวมตัวของ      ความรอนในการ
เช่ือมสูงกวา CO2 Arc Welding ท่ีมีปริมาณความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟานอย และจะสามารถเชื่อมดวยความรอนได
เฉพาะในวงแคบท่ีตองการเช่ือมตอ ซึ่งปริมาณความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาน้ันจะนอยมาก 
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 3.4.3.3  การควบคุมกําลังไฟฟาในการเชื่อม 
 การควบคุมกําลังไฟฟาของเครื่องเชื่อมอารกท่ีชีลดดวยกาซซ่ึงเปนวิธีการเช่ือมอารกท่ีนิยมใชกัน มีการ
เปลี่ยนแปลงจากวิธีเปลี่ยนแท็บของหมอแปลงไฟ มาเปนวิธี Slide Transformer และมาเปนวิธีควบคุมเฟสดวยไทริ
สเตอร แตในระยะหลังมีแนวโนมวาระบบ Transistor Chopper และระบบ Inverter จะมีการนํามาใชกันมากข้ึน 
  

 
รูปที่ 3.64 วิธีเชือ่มอารกแบบตางๆ และความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา 

 
 

 
รูปที่ 3.65 แหลงจายไฟสําหรับการเช่ือมแบบอินเวอรเตอร 

 
ระบบ Transistor Inverter นั้น จะมีโครงสรางวงจรไฟฟาดังรูปท่ี 3.65 ในสวนของความถ่ีสูงน้ัน จะใช

ความถี่ต้ังแตไมกี่ kHz จนถึงหลายสิบ kHz มาใช ซึ่งผลท่ีไดจะมีคุณสมบัติพิเศษดังน้ี 
(1) หมอแปลงจะรวมไวกับสวนความถี่สูง จึงทําใหมีขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบา 
(2)  มีความถี่ในการทํางานสูง จึงสามารถควบคุมดวยความเรว็สูงได 

 (3) ไมใชหมอแปลงความถี่สําหรับไฟการไฟฟา จึงมีความสูญเสียตํ่าท้ังเม่ือมีและไมมีภาระไฟฟา 
นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดขอดีในการเช่ือมมากมาย ในกรณีท่ีใชกับการเช่ือม TIG กระแสตรง จะทําใหการ

อารกมีเสถียรภาพ และเริ่มสตารตการอารกไดดี และเนื่องจากสามารถควบคุม Pulse ไดดวยความเร็วสูง การอารกจึง
มีลักษณะรวมตัวดี 
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กระแสตรง กระแสตรง กระแสสลับความถ่ีสูง กระแสสลับความถ่ีสูง 
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 การเช่ือม TIG กระแสไฟสลับ จะใชระบบ Double Inverter โดยเพ่ิม Inverter ทางดาน 
ทุติยภูมิซึ่งทํางานดวยความถี่ 50-100 Hz ซึ่งจะมีขอดีตางๆ เชน มีผลในการทําความสะอาดกําจัดช้ันออกไซดของ
โลหะฐาน เชน อลูมิเนียม เปนตน ความส้ินเปลืองของข้ัวไฟฟาจะต่ํา การอารกจะมีลักษณะรวมตัวดีและหลอม
ละลายเขาไปไดลึก และไมจําเปนตองใชความถี่สูงเพ่ือการ Restrike 
 
3.5   การอนุรักษพลังงานในอุปกรณไฟฟาอื่นๆ  (Energy Consersation in Other Electric System) 
         3.5.1  เคร่ืองยกของหรือเครน Overhead Crane 
 (1) ประเภทของปนจั่น 
 ปนจั่นเปนเครื่องจักรท่ีใชบรรทุกสินคาข้ึนเรือหรือรถไฟ เคลื่อนยายวัสดุ ผลิตภัณฑในโรงงานหรือใน
สถานประกอบการ ซึ่งจะมีหลายหลากประเภทข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการใชงานและเปาหมาย แบงคราวๆ ได
เปน Overhead Crane,  Jib Crane, Bridge Crane, Container Crane, Unloader, Cable Crane ฯลฯ ยิ่งไปกวาน้ัน หาก
ยกตัวอยางของ Overhead Crane นอกจากจะใชสําหรับโรงงานท่ัวไปแลว ปนจั่นท่ีใชงานกับการผลิตเหล็กนั้น ยัง
แยกยอยออกไดเปน Ladle Crane, Stripper Crane, Charging Crane ตางๆ เปนตน ซึ่งจะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
การใชงาน 

Overhead Crane จะพาดคานท่ีมีลอบนรางเลื่อนท่ีติดต้ังบนเสาดังรูปท่ี 3.66  แลวติดต้ัง Trolley ติดกวาน
และให Trolley วิ่งบนรางท่ีติดไวท่ีคาน เวลาท่ีจะเคลื่อนยายของ กอนอื่น จะตองกวานของน้ันข้ึนจนถึงตําแหนงท่ี
สูงกวาส่ิงกีดขวางระหวางทาง แลวเคลื่อนยายไปยังตําแหนงท่ีตองการโดยการเลื่อนและเคลื่อนท่ีไป เมื่อไปถึงท่ีจึง
วางของลง 

 
รูปที่ 3.66  Overhead Crane 

  (2)  พิกัดกําลังขาออกของมอเตอร 
 ในกรณีท่ีไมมีการสตารตมอเตอร และไมมีปญหาเรื่องอุณหภูมิเพิ่มสูงมากนัก เชนในกรณีของ Overhead 
Crane ในโรงงานท่ัวไป จะสามารถคํานวณกําลังขับท่ีตองใชโดยสังเขปดังน้ี 
  (1) มอเตอรสําหรับกวาน ถาใหน้ําหนักของของท่ีจะยกข้ึนเทากับ W1 [kg] ความเร็วในการยกข้ึนเทากับ v1 
[m/min] ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องกวานเทากับ η1 [%]   ความเรงแรงโนมถวง g = 9.8 [m/s2] ซึ่งเน่ืองการพัน
เคเบิลเปนแบบไมสมดุล ดังน้ันจะไดวา 
 กําลังกวานข้ึน           [kW]100
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vW[W]100

60
vgWP
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11 η

⋅=
η

⋅××=  (3.13) 
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   (2) มอเตอรสําหรับเลื่อนแนวระดับ ถาใหมวลของ Trolley เทากับ W2 [kg] ความเร็วในการเลื่อนเทากับ v2 
[m/min] ความตานทานการเลื่อนเทากับ c2g [N/kg] ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องเลื่อนเทากับ η2 [%] จะไดวา 
กําลังเลื่อนแนวระดับ     [kW]100
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vc)W(W[W]100
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2

2221
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⋅
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=
η

⋅+=  (3.14) 

   (3) มอเตอรสําหรับเลื่อนคาน ถาใหมวลของคานเทากับ W3 [kg] ความเร็วในการเล่ือนเทากับ v3 [m/min]   
ความตานทานการเลื่อนเทากับ c3g [N/kg] ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องเลื่อนเทากับ         η3 [%] จะไดวา 
 กําลังเลื่อนคาน       [kW]100
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ตัวอยางที่ 3.5  มีรถกระเชาแบบ Well Bucket ตามขอกําหนดดังตอไปนี้ กําลังขาออกสูงสุด [kW] ท่ีมอเตอรตองให
ในการขับเครื่องกวานนี้จะเทากับเทาใด 
 ท้ังน้ี ใหมวลของกระเชาแตละตูเทากับ 4,000 kg พิกัดจํานวนผูโดยสาร 24 คน น้ําหนัก  ผูโดยสาร 60 kg/
คน ความเร็วในการเดินเครื่อง 40 m/min ความชันของเสนทางเทากับ 30° ความตานทานการเคลื่อนท่ีเทากับ 10·g × 
10-3 N/kg ประสิทธิภาพเชิงกลเทากับ 85% 
วิธีทํา รถเคเบิลจะมีโครงสรางคลายกับเครื่องกวานข้ึนตามปลองเอียง แบบ Well Bucket หมายถึง ใชสายเคเบิล
โยงกระเชาแตละตูท่ีเลื่อนข้ึนลงตามราง นําไปคลองกับรอก แลวพันเคเบิลแบบสมดุล ความตานทานในการ
เคลื่อนท่ีจะมีคุณสมบัติเหมือนกับความตานทานของการเคลื่อนท่ีแนวระดับและการเลื่อนคานของ Overhead Crane 
กําลังขาออกสูงสุดของมอเตอร จะตองใชในกรณีท่ีกระเชาขาข้ึนมีผูโดยสารเต็มคันรถ และกระเชาขาลงไมมี 
ผูโดยสารเลย ดังน้ัน 
 กระเชาขาข้ึนจะเทากับ 4,000 + (60 × 24) = 5,440 kg  กระเชาขาลงจะเปน 4,000 kg 
 ดังน้ัน กําลังขับในการเอาชนะความตานทานของการเคลื่อนท่ีของกระเชาแตละตัว 
 ขาข้ึน 5,440 × 0.098 × (40 / 60) × cos 30° = 307.8 W 
 ขาลง 4,000 × 0.098 × (40 / 60) × cos 30° = 226.3 W 
กําลังจากมวลของตัวกระเชาจะสมดุล ดังน้ัน น้ําหนักไมสมดุลจึงเกิดจากผูโดยสารเทาน้ัน ซึ่งเม่ือคํานวณ แรงยอย
ตามทิศทางของรางจะไดวา 
 F = (24 × 60) × 9.8 × sin 30° = 7,056 N 
กําลังขับเพื่อดึงตานแรง F ข้ึนดวยความเร็ว 40 m/min จะเทากับ 
 Fv = 7,056 × (40 / 60) = 4,704 W 
จากขางตนจะไดวา กําลังขาออก P [kW] ท่ีมอเตอรตองการจะเทากับ 
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ตัวอยาง 3.6 มี Overhead Crane ซึ่งมีมวลรวมในขณะเคลื่อนท่ี W (W1 + W2 + W3 จากสูตร (3.15)) เทากับ 30t 
ความเร็วในการเคลื่อนท่ีเทากับ 50 m/min ความตานทานการเคลื่อนท่ีเทากับ 30g × 10-3 N/kg หากปดมอเตอรขับใน
ขณะท่ีเคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 50 m/min ปนจั่นจะเคลื่อนท่ีตอไปดวยแรงเฉ่ือยกี่เมตรจึงจะหยุด 
วิธีทํา พลังงานจลน A ของปนจั่นในขณะท่ีเคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 50 m/min จะเทากับ 
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หากใหแรงตานจากความตานทานการเคลื่อนท่ีเทากับ F จะไดวา 
 F = 30 × 30 × 9.8 = 8.82 × 103 N 
หาระยะทางท่ีเคลื่อนท่ีตอไป ℓ จากความสัมพันธของงาน F × ℓ = A จะไดวา 
 ℓ = A / F = 1.04 × 104 / 8.82 × 103 = 1.18 m 
 
 (3) มอเตอรสําหรับปนจั่นและระบบการควบคุม 
 ภาระของปนจั่นประกอบดวยภาระแนวระดับ เชน การเลื่อนในแนวระดับ การเลื่อนคาน และการหมุนรอบ
ตัว และภาระแนวดิ่งท่ีแขวนหอยลงดังเชน การกวานข้ึน การเงยข้ึนลง ภาระเหลาน้ีทุกตัวเปนภาระแรงบิดคงท่ีใน
การเปลี่ยนความเร็ว และในการขับและเบรกจะตองเดินเครื่องดวยโหมด 2-quadrant หรือ 4-quadrant การควบคุม
ปนจั่นเปนการควบคุมตําแหนงดวยการแรงบิดตามสัญญาณส่ังความเร็ว คุณลักษณะการเดินเครื่องท่ีตองใชในการ
ทํางานน้ัน ไดแก ความเร็วคงท่ีท่ีคาใดๆ แรงบิดเบรกเพื่อปองกันการของหลน และสามารถท่ีจะเดินเครื่องแบบขยับ
ท่ีลดนอยไดบอยๆ 
 แตเดิมจะจะใชคุณลักษณะแรงบิดมอเตอรดวยการควบคุมความตานทานทุติยภูมิของมอเตอรเหนี่ยวนํา
แบบโรเตอรพันขดลวดสําหรับปนจั่น (JEM 1202) เปนหลัก ซึ่งไดนําเอา Thruster Braking, Eddy Current Braking, 
DC Dynamic Braking (การปรับการกําเนิดสนามแมเหล็กกระแสตรงทางดานปฐมภูมิของมอเตอรหลัก) มาใชรวม
ในการใหแรงบิดเบรก แลวนําแรงบิดมอเตอรและแรงบิดเบรกมารวมกันท่ีเพลาของมอเตอร นอกจากน้ี ในกรณีท่ี
ตองการการควบคุมความเร็วอยางละเอียดหรือความเร็วสูง เชน Unloader และ Container Crane จะใชระบบ Static 
Ward Leonard ของมอเตอรกระแสตรง 
 ในระยะหลังน้ี ระบบการขับดวยอินเวอรเตอรของมอเตอรเหนี่ยวนําแบบกรงกระรอกไดแพรหลายไปอยาง
รวดเร็ว ในจํานวน Overhead Crane นั้น จะมีปนจั่นยกขยะซ่ึงตองทํางานภายใตสภาพแวดลอมท่ีย่ําแย จึงควรทําให
ไมตองมีการซอมบํารุง นอกจากน้ัน การควบคุมดวยอินเวอรเตอรแบบไมใชเซ็นเซอรวัดความเร็วยังถูกนํามาใชใน
ทุกๆ การเคลื่อนไหวของปนจั่น เชน การยกข้ึน การเลื่อนแนวระดับ และการเลื่อนคาน เมื่ออินเวอรเตอรมี Capacity 
สูงข้ึน ไดมีการนําไปใชในปนจั่นขนาดใหญ เชน Unloader, Container Crane อีกดวย สําหรับการยกและการเลื่อน
ในแนวระดับท่ีตองการการตอบสนองการบังคับจะใชการควบคุมเวกเตอรแบบใชเซ็นเซอร สวนการเลื่อนคานท่ีจะ
เดินเครื่องพรอมกันหลายเครื่องโดยท่ัวไปจะใชการควบคุม V/f 
 จะเรียกรวมสวนของ Trolley เพื่อเครื่องกวานและเลื่อนไปในแนวระดับวา Hoist แตใน Inverter Hoist 
ขนาด 1/2-30t จะใชการควบคุม V/f เนื่องจากความเท่ียงตรงของความเร็วท่ีตองการจะอยูในระดับ ±10% 
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ในกรณีท่ีจะใชอินเวอรเตอรกับปนจั่น จุดท่ีควรระวังจะมีดังน้ี 
- จะตองมีข้ันตอนพิเศษ เชน ตรวจสอบการสรางสนามแมเหล็กระยะแรกของมอเตอรกับการกําเนิด

แรงบิดของมอเตอร การอุนเบรก เปนตน เพ่ือปองกันการเลื่อนตกหลนของส่ิงของและปองกันการสูญเสียความเร็ว 
- ในการยกข้ึน จะตองใชแรงบิดสําหรับสตารตจํานวนมาก 
-    ในเวลาท่ีหยอนลง เนื่องจากเปนการเดินเครื่องแบบ Regenerative จําเปนท่ีจะตองใชเร็กติฟายเอร 

PWM ท่ีสามารถ Regenerate กําลังไฟฟาไปท่ีแหลงจายไฟ หรือทําการปองกันแรงดันไฟฟาสูงเกิน โดยเช่ือมตอกับ
ความตานทานการหยุดท่ีลิงคกระแสตรง 

- เม่ือส่ิงของลงถึงพ้ืนแลว จะตองรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของแรงบิดภาระได 
 
ตัวอยางที่ 3.7  เมื่อหยอนสิ่งของมวล 10t ลงดวยความเรว็คงท่ี 0.2 m/s ดวยปนจั่นท่ีใชมอเตอรเหนีย่วนําขับดวย
อินเวอรเตอรท่ีมีการ Regenerate กําลังไฟฟาไปท่ีแหลงจายไฟ จงหากําลังไฟฟา P ท่ี Regenerate ใหแหลงจายไฟ
กระแสสลับ อนึ่ง กําหนดใหประสิทธิภาพรวมของปนจั่น มอเตอร อินเวอรเตอร และอปุกรณปรับกระแส PWM 
เทากับ 70%  
วิธีทํา กําลังไฟฟาท่ี Regenerate ได จะเทากับอัตราการลดลงของพลังงานศักยของส่ิงของคูณดวย ประสิทธิภาพ 
70% 
 P = mgvη = 10,000 × 9.8 × 0.2 × 0.7 = 13.36 × 1,000 W = 13.64 kW                                   
 
 (4) การอนุรักษพลังงานของ เครื่องยกของหรอืเครน    

1)  การลดความสูญเสียเชิงกล 
ประสิทธิภาพของชุดเกียร ความตานทานการเลื่อนรถ Trolley และคานจะมีผลตอกําลัง ขาออกของมอเตอร 

ดังน้ัน  จึงควรบํารุงรักษาชุดเกียรและแบริ่งเปนประจํา 
2) การเลือกขนาดของมอเตอร 
ความเร็วกวาน ความเร็วในการเลื่อนรถ Trolley และคานจะมีผลตอกําลังขาออกของมอเตอร ดังน้ัน จึงควร

พิจารณาทบทวนขนาดของมอเตอร ตรวจสอบเน้ือหาการทํางาน และไมเดินเครื่องดวยความเร็วสูงกวาท่ีจําเปน 
3)  การทบทวนวิธีควบคุม 
การควบคุมความเร็วรอบดวยอินเวอรเตอร จะสามารถปรับความเร็วรอบไดอย างตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพสูง และสามารถทํา Renegerative Braking ได จึงเหมาะกับ เครื่องยกของหรือเครนท่ีตองเดินเครื่องดวย
ความเร็วตํ่าบอยๆ 
  3.5.2  การประหยัดพลังงานสําหรับอุปกรณสํานักงาน 

อุปกรณสํานักงานเปนสวนท่ีมีปริมาณการใชพลังงานมากในอาคารสํานักงานท่ัวไปมีการใชพลังงาน
เพิ่มข้ึนอยางมากโดยเฉพาะพลังงานไฟฟาเน่ืองจาก  “การปฏิวัติของ คอมพิวเตอร” ในชวงทศวรรษท่ี 1980  และ  
1990  

ในชวงหลายปท่ีผานมาน้ี  ระดับการใชพลังงานของอาคารเทียบเปนวัตต/ตารางเมตรมี  คาสูงข้ึน  เนื่องจาก
อุปกรณไฟฟาสํานักงานท่ีเพิ่มข้ึน เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร สแกนเนอร   เปนตน ท้ังหมด
เหลาน้ีลวนสงผลใหใชพลังงานรวมของอาคารมีคาสูงข้ึนดวย 
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ปริมาณการใชไฟฟาของอุปกรณสํานักงานโดยท่ัวไป: 

•  คอมพิวเตอรต้ังโตะ                             100-200  วัตต 

•  คอมพิวเตอรสวนตัว/แลฟทอป  6-30   วัตต 

•  เครื่องพิมพ (อิงคเจ็ต)   100   วัตต 

•  เครื่องพิมพ (เลเซอรเจ็ต)    300   วัตต 

•  เครื่องโทรสาร    60-160   วัตต 

•  เครื่องถายเอกสาร   1,000-4,000  วัตต 
แนวทางประหยัดพลังงานสําหรับการใชคอมพิวเตอร 

• การประหยัดพลังงานสามารถทําไดโดยการใชอุปกรณสํานักงานชนิดประหยัดพลังงาน 

• ปดเครื่องคอมพิวเตอรเม่ือไมใช 
• ตัวอยางของ ของอุปกรณสํานักงานประสิทธิภาพสูง: 

เคร่ืองถายเอกสาร 

• ในเครื่องรุนใหมจะมีการทํางานแบบประหยัด พลังงาน เชน การปดเครื่องอตัโนมัติ เมื่อไมมีการใช 
ในชวงเวลา 10 - 15 นาที 

• ควรใหแนใจวา มีการเปดสวนท่ีทําหนาท่ีในการ ประหยัดพลังงาน 
เคร่ืองพิมพ/คอมพิวเตอร 

• เครื่องพิมพรุนใหมจะมีระบบปดอัตโนมัติ เมื่อไมมีการใชในชวงเวลา 10 - 15 นาที 
 
ตัวอยางที่ 3.8    การเปดเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวตลอด 24 ช่ัวโมง/วัน, 7 วัน/สัปดาห ถึงแมวาจะมีการใชเพียง      
8 ช่ัวโมง/วัน   5 วัน/สัปดาห   ดังน้ัน  ถามีการปดเครื่องทุกวันหลังเลิกงาน จะเกิด การประหยัดเทาไร? 
กําหนดให คอมพิวเตอร 1 เครื่องใช 100 วัตต และราคาเฉลี่ยของกระแสไฟฟาเปน 2.75 บาท/กิโลวัตตช่ัวโมง 
กอน: ช่ัวโมงการใชงาน   = 24 ช่ัวโมง/วัน x 7 วัน/สัปดาหx 52 สัปดาห/ป 
                                         = 8,736 ช่ัวโมง/ป 
หลัง : ช่ัวโมงการใชงาน   = 8 ช่ัวโมง/วัน x 5 วัน/สัปดาหx 52 สัปดาห/ป 
                                          = 2,080 ช่ัวโมง/ป 
ความแตกตาง                   = 8,736 - 2,080 ช่ัวโมง/ป 
                                         = 6,656 ช่ัวโมง/ป 
การประหยัดพลังงาน       =    พลังงานท่ีใช x ช่ัวโมงใชงาน 
                   =    100W (เฉลี่ย) x 6,656 ช่ัวโมง/ป 
                                         =   665.6 kWh/ป 
การประหยัดคาใชจาย = การประหยัดพลังงาน x ราคากระแสไฟฟา 
                                            = 665.6 kWh/ป x 2.75 บาท/กิโลวัตตช่ัวโมง 
                                            = 1830.4 บาท/ป สําหรับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
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ลิฟต และบันไดเลื่อน 
ลิฟตและบันไดเลื่อนเปนอุปกรณท่ีใชพลังงานประมาณ 1 -2% ของการใชท้ังหมด ภายในอาคารสูง  โดย

คาใชจายจะลดลงสําหรับอาคารอื่น ๆ 
 (1)  แนวทางการประหยัดพลังงานในลิฟต  

(ก)  ใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงและอุปกรณขับเคลื่อนท่ีปรับความถี่ได 
1) ประโยชนของการใชอุปกรณขับเคลื่อนแบบปรับความถี่ได 

• ควรใหแนใจวาการทํางานจริงของลิฟตเปนไปตามความเร็วท่ีกําหนด เพื่อเปนการ
รับรองวา การควบคุมระหวางชวงเรงความเร็วและลดความ เร็วเปนไปอยางราบรื่น ซึ่ง
จะเปนการลดระยะเวลาท่ีใชในการเคล่ือนท่ี  ระหวางช้ันได  ถาไมคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณผูโดยสารและระยะทาง 

• ลดปริมาณการใชพลังงานในทุก ๆ การใชรวมถึงการใชในปริมาณนอย ดวย 

• ควรรักษาคาตัวประกอบกําลังไฟฟาใหสูงไว: 
 ซึ่งจะเปนการลดคาใชจาย เนื่องจากคาตัวประกอบกําลังไฟฟาในใบ แจงหน้ีคา
ไฟฟา 

 ลดขนาดสายไฟยอยลงได 

• ลดความรอนใหแกมอเตอร  ซึ่งจะลดคาใชจายในการปรับอากาศในหองเครื่อง 
(ข) ลดการใชลิฟตท่ีไมจําเปนหลังช่ัวโมงทํางาน (19.00 - 7.00 น) โดยการใชกุญแจ ในการใชลิฟตใน

ชวงเวลาดังกลาว 
(ค) ควรมีการจัดแบบการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอโดยผูเช่ียวชาญ เชน  ผูผลิตหรือ ผูจําหนาย 

 (2) แนวทางการประหยัดพลังงาน บันไดเลื่อน 
(ก) ใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง (ดูหัวขอในตอนตนของหลักสูตร) 
(ข) จัดใหมีการปฏิบัติในการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอโดยผูเช่ียวชาญ 
(ค) กรณีบันไดเลื่อนเพียง 1 ราง ควรใหหยุดการทํางานหลังช่ัวโมงทํางานตามปรกติเพื่อลดการใชพลังงาน

อยางไมจําเปน 
(ง) กรณีบันไดเลื่อนหลายราง เมื่อมีปริมาณผูใชนอยลงควรปดบันไดเลื่อนรางท่ีไมจําเปนเพื่อลดการ

สูญเสียพลังงานและสามารถทําไดอัตโนมัติโดยใชระบบควบคุม 
(จ) ควรมีการวิเคราะหการขนสงคนเพื่อเปนการบงช้ีวา ท่ีใดจะมีจํานวนผูใชมาก 

 
ในการเลือกลิฟตหรือบันไดเลือ่นใหมควรพิจารณาดังน้ี : 

• การเลือกขนาดของมอเตอร ข้ึนกับ : 
 จํานวนผูใชภายในอาคารน้ัน 
 จํานวนผูโดยสารท่ีลิฟต หรือบันไดเลื่อนสามารถรับได 
 เวลาการรอท่ีผูโดยสารยอมรบัได 
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ตัวอยางการใชพลังงานของลฟิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.67 ผลการบันทึกคากําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตโดยสารโดยใชจํานวนคนในการทดสอบ 
                                  โดยสารขึ้น (kWh) 

 
  จากรูปท่ี 3.67 แสดงการบันทึกการใชกําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตซึ่งใชจํานวนคน 5 คนในการทดลองโดย
ทําการโดยสารข้ึน ผลจากกราฟคือ จํานวนคนท่ีมากกวาจะใชกําลังไฟฟามากกวาซ่ึงมีหนวยกิโลวัตต-ช่ัวโมง(kWh) 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.68 ผลการบันทึกคากําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตโดยสารโดยใชจํานวนคนในการทดสอบ 
                                   โดยสารลง (kWh) 
 
  จากรูปท่ี 3.68 แสดงการบันทึกการใชกําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตซึ่งใชจํานวนคน 5 คนในการทดลองโดย
ทําการโดยสารลง  ผลจากกราฟคือ จํานวนคนท่ีมากกวาจะใชกําลังไฟฟานอยกวาซ่ึงมีหนวยกิโลวัตต-ช่ัวโมง(kWh) 
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รูปที่ 3.69 ผลการบันทึกคากําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตโดยสารโดยใชจํานวนคนในการทดสอบ 
                                   โดยสารขึ้น (kW) 
 
  จากรูปท่ี 3.69 แสดงการบันทึกการใชกําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตซึ่งใชจํานวนคน 5 คนในการทดลองโดย
ทําการโดยสารข้ึน  ผลจากกราฟคือ จํานวนคนท่ีมากกวาจะใชกําลังไฟฟามากกวาซ่ึงมีหนวยกิโลวัตต (kW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.70 ผลการบันทึกคากําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตโดยสารโดยใชจํานวนคนในการทดสอบ 
                                   โดยสารลง (kW) 
  
 จากรูปท่ี 3.70 แสดงการบันทึกการใชกําลังไฟฟาสูงสุดของลิฟตซึ่งใชจํานวนคน 5 คนในการทดลองโดย
ทําการโดยสารข้ึน  ผลจากกราฟคือ จํานวนคนท่ีมากกวาจะใชกําลังไฟฟานอยกวาซ่ึงมีหนวยกิโลวัตต (kW) 
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รายการตรวจสอบ 
1 คุณเคยไปท่ีทํางานของคุณหลังช่ัวโมงทํางานหรือไม? มีการเปดเครื่องใชไฟฟาท้ิงไวโดยไมมีการใชบาง

หรือไม? 
2. คุณใชระบบทํานํ้ารอนชนิดใด? พิจารณาการนําความรอนท่ีท้ิงกลับมาใช และการหุมฉนวน 
3. คุณใชเครื่องใชไฟฟาประสิทธิภาพสูงหรือไม? ประสิทธิภาพนั้นรวมอยูใน นโยบายเก่ียวกับการซ้ือ

เครื่องใชไฟฟาใหมดวยหรือไม? 
4. คุณใชอุปกรณสํานักงานประสิทธิภาพสูงหรือไม? ประสิทธิภาพนั้นรวมอยูใน นโยบายเกี่ยวกับการซ้ืออุปกรณ

สํานักงานดวยหรือไม? 
5. คุณใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงสําหรับลิฟต  บันไดเลื่อน  พัดลม  ปมนํ้า และอื่นๆ หรือไม? 
6. ใชปมนํ้าและพัดลมท่ีสามารถปรับปริมาณการไหลดวย  VSD’s  หรือไม? (เชน ปมนํ้าเย็น พัดลม) 
7. คุณถูกเรียกเก็บคาตัวประกอบกําลังไฟฟาหรือไม? 
8. แผนภูมิความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของท่ีทํางานคุณมีลักษณะอยางไร? เพิ่มข้ึนแลวลดลง? การติดต้ังเครื่อง

ควบคุมความตองการพลังไฟฟามีความเหมาะสมหรือไม? 
9. คุณมีแผนการบํารุงรักษาหรือไม? 
 
คอมพิวเตอร  

คอมพิวเตอร เปนอุปกรณ ท่ีใชในการจัดพิมพขอมูล การวิเคราะห และประมวลผลขอมูลในเวลาอันรวดเร็ว 
ถูกตองและแมนยํา และยังเปนอุปกรณท่ีชวยในการคนควาหาขอมูล ติดตอสื่อสารกับแหลงขอมูลท่ัวทุกมุมโลก เรา
สามารถแบงคอมพิวเตอร ออกเปน 2 สวน คือ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร และจอภาพ 
 (1) การใชพลังงานของคอมพิวเตอร 

การใชพลังงานของคอมพิวเตอรข้ึนอยูกับชนิดของตัวเครื่องคอมพิวเตอรขนาดและ ความละเอียดการ
แสดงผลของจอภาพเปนสําคัญ กลาวคือ 

• คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ (Desktop) ท่ีมีจอภาพ  14 นิ้ว ซึ่งใชกันมากในสํานักงานท่ัวไปจะใช
กําลังไฟฟา 100 วัตต สวนคอมพิวเตอรชนิดกระเปาหิ้ว (Notebook) จะใชกําลังไฟฟา 20 วตัต 

• จอภาพสี (Colour) ใชพลังงานไฟฟาสูงกวาจอภาพขาวดํา (Monochrome) 

• จอภาพที่มีขนาดใหญ ใชกําลังไฟฟามากกวาจอภาพท่ีมีขนาดเล็กกวา เชน จอภาพขนาด 17 
นิ้ว ใชกําลังไฟฟามากกวาจอภาพขนาด 14 นิ้ว 

• จอภาพท่ีมีความละเอียดในการแสดงผลสูง ใชกําลังไฟฟามากกวาจอภาพท่ีมีความละเอียดใน
การแสดงผลตํ่ากวา เชน จอภาพ SVGA ใชกําลังไฟฟามากกวาจอภาพ VGA 

ตารางที่ 3.16 เปรียบเทียบการใชกําลังไฟฟาของคอมพิวเตอร 
ชนิด กําลังไฟฟาขณะทีใ่ชงาน (วัตต) 

คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ จอภาพสี SVGA 120 
คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ จอภาพสี SVGA 100 
คอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ จอภาพสี VGA 85 
คอมพิวเตอรชนิดกระเปาห้ิว  20 
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  (2)  การเลือกซ้ือคอมพิวเตอรอยางถูกตอง 

• ควรคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน ท้ังน้ีเนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงเร็วมาก หรือเกิดการลาสมัยเร็ว ดังน้ันจึงควรพิจารณาคุณลักษณะของคอมพิวเตอรใหใชงานตรงตาม
ลักษณะงานท่ีตองการ 

• ซื้อคอมพิวเตอรท่ีมีระบบประหยัดพลังงาน (Energy Management) เชน คอมพิวเตอรท่ีมี
สัญลักษณ Energy Star คอมพิวเตอรชนิดน้ีจะใชกําลังไฟฟาเทากับคอมพิวเตอรท่ัวไปในขณะท่ีใชงาน (Active) แต
จะใชกําลังไฟฟาลดลงรอยละ 55 ในขณะท่ีรอทํางาน หรือเมื่อไมไดใชงานในระยะท่ีกําหนด (Idle) 

ตารางที่ 3.17 เปรียบเทียบการใชกําลังไฟฟาของคอมพิวเตอร Energy Star และคอมพิวเตอรทั่วไป 
 คอมพิวเตอร Energy Star คอมพิวเตอรทั่วไป 

จอภาพ ไมเกิน 15 วัตต 60 วัตต 
ตัวเคร่ือง ไมเกิน 30 วัตต 40 วัตต 
รวม ไมเกิน 45 วัตต 100 วัตต 

 

• ถาตัวเครื่องคอมพิวเตอรกับจอภาพคอมพิวเตอรไมไดมาจากผูผลิตรายเดียวกันควรตรวจสอบ
ดูวาเครื่องคอมพิวเตอรมีระบบประหยัดพลังงานหรือไม และถามีก็ควรตรวจสอบวาสามารถทํางานกับจอภาพ 
Energy Star ไดหรือไมเพราะจอภาพ Energy Star โดยท่ัวไปจะประหยัดพลังงานไดตอเมื่อไดรับการส่ังงานจาก
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร 

• ถาตองใชคอมพิวเตอรท้ังท่ีทํางานและนอกสถานท่ี ควรเลือกซื้อคอมพิวเตอรชนิดกระเปาหิ้ว 
(Notebook) เพราะนอกจากจะชวยใหประหยัดพลังงานแลว ยังประหยัดพ้ืนท่ีของโตะทํางาน ไมมีเสียงรบกวนจาก
พัดลมระบายอากาศท่ีมักติดต้ังในตัวเหมือนคอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ ไมตองเสียคาใชจายในการติดต้ังแหลงจายไฟ
สํารอง เนื่องจากคอมพิวเตอรชนิดกระเปาหิ้วมีแบตเตอรี่ (Battery) ในตัว ซึ่งสามารถประจุไฟใหมได 

• ควรซ้ือจอภาพท่ีขนาดไมใหญจนเกินไป เชน จอภาพขนาด 14 นิ้ว ใชพลังงานนอยกวา
จอภาพขนาด 17 นิ้ว ถึงรอยละ 25 
  (3) การใชคอมพิวเตอรอยางฉลาด 

• ผูใชคอมพิวเตอรควรตรวจสอบดูวาระบบประหยัดพลังงานในคอมพิวเตอรถูกสั่งใหทํางาน
แลวหรือไม ถึงแมวาระบบประหยัดพลังงานมักจะถูกต้ังใหทํางานจากผูผลิตแลวก็ตาม แตมีบางรุนท่ีระบบประหยัด
พลังงานไมไดถูกส่ังใหทํางาน ดังน้ันผูใชจึงควรตรวจสอบหรือสั่งใหระบบนี้ทํางาน 

 
วิธีการส่ังใหระบบประหยัดพลังงานทํางานบนโปรแกรม Windows 98 
ข้ันท่ี 1 ดับเบิลคลิกท่ี สัญลักษณ หรือไอคอน (ICON) Control Panel 
ข้ันท่ี 2 ดับเบิลคลิกท่ี สัญลักษณ หรือไอคอน (ICON) Display 
ข้ันท่ี 3 คลิกท่ี แท็บ (Tab) Screen Saver และคลิกท่ีปุม Setting ในกรอบ  “Energy Saving Features of Monitor” 
ข้ันท่ี 4 คลิกท่ีปุม “OK” เมื่อเลือกเวลาหนวงท่ีตองการต้ังแลว 
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 ผูใชสามารถต้ัง “เวลาหนวง” ไดตามตองการ เชน เวลาหนวง 15 นาทีสําหรับจอภาพ และ 30 นาทีสําหรับ
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร ดังน้ันถาเครื่องคอมพิวเตอรไมไดใชงานเปนเวลา 15 นาที อยางตอเนื่องจอภาพจะเขาสูระบบ
ประหยัดพลังงาน โดยสังเกตจากจอภาพจะวางเปลา (Blank Screen) และถาไมไดใชงานเปนเวลา 30 นาทีอยาง
ตอเนื่อง ตัวเครื่องคอมพิวเตอรจะเขาสูระบบประหยัดพลังงาน ลดกําลังไฟฟารอยละ 55  สังเกตจากจะมีเสียงปบๆ 
และถามีการใชงานอีกครั้ง เชน เลื่อนเมาส (Mouse) หรือกดคียบอรด (Keyboard) ระบบตาง ๆ ก็จะทํางานอีกครั้ง 
ภาพท่ีอยูบนจอภาพกอนเขาสูระบบประหยัดพลังงานจะปรากฏข้ึนอีกครั้งในไมกี่วินาที (4-5 วินาที) 
* เวลาหนวง (Delay Time) คือเวลาท่ีคอมพิวเตอรไมไดถูกใชงานหรือพักเครื่องในขณะท่ียังมีภาพปรากฏอยูใน
จอภาพกอนเขาสูระบบประหยัดพลังงาน 
  
ขอควรจํา : Screen Saver ไมไดชวยประหยัดพลังงาน แตมีไวเพื่อรักษาคุณภาพของจอภาพโดยจะเปนภาพสีสดใส
เต็มจอภาพหรือเปนภาพท่ีมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงทําใหสารเรืองแสงทุกจุดของจอภาพมีการเปลี่ยนสี
ตลอดเวลาและใหสีท่ีสมํ่าเสมอ ไมมีการผิดเพ้ียน ดังน้ันควรต้ังเวลาการทํางานของ Screen Saver  ไมใหนานเกินไป 
(ไมควรเกิน 15 นาที) หรือต้ังเวลาใหเปนไปตามเวลาหนวงท่ีเครื่องคอมพิวเตอรนั้นกําหนด 

• ปดเครื่องคอมพิวเตอรหลังเลกิงาน 

• ปดจอภาพในเวลาพักเท่ียง หรอืขณะท่ีไมใชงานเกินกวา 15 นาที ซึ่งจะไมมีผลทําใหอายุการ
ใชงานลดลง 

สําหรับในกรณีนี้สามารถต้ังเวลาใหคอมพิวเตอรปดจอภาพหรือฮารดดิสก (Hard Disk) เอง
อัตโนมัติได ซึ่งจะเปนประโยชนในการชวยประหยัดพลังงาน หากลืมปดเครื่องท้ิงไวหรือละจากคอมพิวเตอรไป
ทํางานอื่นเปนระยะเวลานาน 
 
เคร่ืองพิมพผล (Printer) 
  “เครื่องพิมพผล”  เปนอุปกรณตอพวงกับคอมพิวเตอร เพื่อการแสดงผลขอมูลท่ีไดบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพผลจะใชพลังงานมากหรือนอยข้ึนอยูกับชนิดและความเร็วในการพิมพเปนสําคัญ กลาวคือ 

• เครื่องพิมพผลตางชนิดมีการใชกําลังไฟฟาตางกัน กลาวคือ 
- เครื่องพิมพผลชนิดเลเซอร มีความเร็วในการพิมพสูง คุณภาพเยี่ยมเงียบและใชพลังงาน

สูง กําลังไฟฟาขณะรอทํางาน 60 – 70 วัตต 
- เครื่องพิมพผลชนิดพนหมึก คุณภาพในการพิมพดีแตดอยกวาเครื่องพิมพผลเลเซอร 

สามารถพิมพเปนสีได ใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางาน  3 – 5 วัตต 
- เครื่องพิมพผลชนิดเข็ม  คุณภาพในการพิมพตํ่า ในขณะพิมพมีเสียงดัง ใชกําลังไฟฟา

ขณะรอทํางาน  7 – 15 วัตต 

• ความเร็วของเครื่องมีผลตอการใชพลังงาน เครื่องพิมพผลท่ีมีความเร็วในการพิมพสูงจะใช
พลังงานขณะรอทํางานมากกวา เชน ชนิดเลเซอรท่ีมีความเร็ว 12 หนาตอนาที ใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางาน 70 วัตต 
สวนชนิดเลเซอรท่ีมีความเร็ว 8 หนาตอนาที ใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางาน  60 วัตต 
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 (1)   การเลือกซ้ืออยางถูกตอง 

• ถาเลือกซื้อเครื่องชนิดเลเซอร ควรเลือกซ้ือเครื่องท่ีมีระบประหยัดพลังงาน หรือ เครื่องท่ีมี
สัญลักษณ Energy Star ซึ่งกําลังไฟฟาขณะรอทํางานจะลดลงเหลือ 15 – 45 วัตต หลังจากไมไดใชงาน 15 – 60 วัตต 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความเร็วของเครื่อง ระบบประหยัดพลังงานมักจะถูกต้ังใหทํางานโดยอัตโนมัติมาจากผูผลิตแลว 

• เลือกซ้ือเครื่องท่ีมีความเร็วเหมาะสมกับงานท่ีใช เชน สํานักงานขนาดเล็ก มีผูใช ไมมาก 
ปริมาณงานพิมพนอย ก็ควรเลือกใชเครื่องความเร็วตํ่า (1-7 หนาตอนาที) ใชกําลังไฟฟา 15 วัตต ขณะรอทํางาน 
สวนสํานักงานขนาดใหญท่ีมีผูใชหลายคน มีงานพิมพมาก ควรเลือกใชเครื่องความเร็วสูง (8 หนาตอนาที) ใช
กําลังไฟฟา 30-45 วัตต ขณะรอทํางาน 

• เครื่องชนิดพนหมึกจะใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางานตํ่า ใหคุณภาพงานดี 

• ใชเครื่องระบบเครือขาย (Network Printer) ติดต้ังใชงานสําหรับผูใชหลายคน เพื่อ 
ลดกําลังไฟฟาขณะรอทํางานโดยรวมแทนการใชหลายเครื่อง เพราะเครื่องพิมพผลมักจะถูกเปดท้ิงไวโดยไมใชงาน 
 (2)   การใชอยางฉลาด 

• ปดเครื่องพิมพผลเมื่อไมใชงาน 

• ควรตรวจทานขอความบนจอภาพโดยใชคําส่ัง Print Preview กอนพิมพ 

• ใชกระดาษใชแลว 1 หนา (Reused Paper) สําหรับพิมพเอกสารท่ีไมสําคัญหรือเพื่อตองการ
ตรวจทานความถูกตองของขอความ และเลือกชนิดของการพิมพ (Mode) ประหยัด (Economy Fast) เพื่อเปนการ
ประหยัดหมึกพิมพ 

• ใช Electronic Mail (E-Mail) โดยไมจําเปนตองพิมพออกมาเปนเอกสาร 
 
โทรศัพท (Telephone) 
  ถึงแมวา “โทรศัพท” เปนอุปกรณสํานักงานท่ีแทบจะไมมีการใชพลังงานโดยตรง แตการใช
โทรศัพทอยางเหมาะสม จะเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยลดการใชพลังงานทางออมไดมาก 

• ใชโทรศัพทในการส่ือสารแทนการเดินทาง เพื่อลดการใชน้ํามัน ดวยการโทรศัพทนัดให
แนนอนกอนเดนิทาง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเดินทางท่ีไปถึงท่ีนัดหมายแลวไมพบผูติดตอ 

• ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพทใหถูกตองกอนติดตอ 

• เตรียมขอมูลในการสนทนาใหพรอมเพื่อลดเวลาในการใชโทรศัพท 

• หากใชโทรศัพทแบบบันทึกหนวยวความจํา (Memory Program) ซึ่งโทรศัพทประเภทน้ีตอง
ใชถานไฟฉายในการเก็บขอมูล ควรเลือกใชถานไฟฉายชนิดท่ีสามารถบรรจุไฟไดใหม (Rechargeable Battery) ซึ่ง
ถานไฟฉายชนิดน้ี เมื่อหมดอายุหรือมีกําลังอนลงแลว สามารถนําไปใสเครื่องบรรจุถานไฟฉายแลวใชไฟฟาในการ
บรรจุใหถานไฟฉายใชไดใหมซ้ําอีกหลาย ๆ ครั้ง เพื่อลดปริมาณการใชถานไฟฉายชนิดท่ีใชหมดแลวท้ิงซ่ึงเปนขยะ
อันตราย 

• หากโทรศัพททางไกลควรใชระบบ Y-Tel (กด 1234 กอนแลวตามดวยรหัสพ้ืนท่ี และ
หมายเลขโทรศัพทท่ีตองการติดตอ) ซึ่งอัตราคาบริการจะถูกกวา 
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เคร่ืองโทรสาร (Facsimile Machine) 
 “เครื่องโทรสาร” เปนอุปกรณท่ีใชในการรับสงขอมูลจากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง การใชพลังงาน
ข้ึนอยูกับชนิดของเครื่องโทรสารน้ัน ๆ กลาวคือ 

(1) เครื่องโทรสารชนิดเลเซอร ใชกระดาษธรรมดา (Plain Paper) ซึ่งไดรับความนิยมมากข้ึน ใช
กําลังไฟฟาสูงขณะรอทํางาน 60-70 วัตต 

(2) เครื่องโทรสารชนิดพนหมึก ใชกระดาษธรรมดา 
(3) เครื่องโทรสารชนิดท่ีใชกระดาษไวตอความรอน (Thermal Paper) ใชกําลังไฟฟาขณะรอ

ทํางาน 10-20 วัตต 
  (1)   การเลือกซ้ืออยางถูกตอง 

• เนื่องจากเครื่องโทรสารมักจะถูกเปดท้ิงไว 24 ช่ัวโมงตอวัน จึงควรเลือกซ้ือชนิดเลเซอร 
Energy Star ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันกับเครื่องพิมพผลเลเซอร Energy Star หากตองการพิมพความเร็วสูง และ
คุณภาพงานพิมพท่ีดี 

• เลือกซ้ือชนิดพนหมึกซึ่งใชกระดาษธรรมดาแทนชนิดท่ีใชกระดาษไวตอความรอน ซึ่ง
โดยมากจะมีลักษณะคลายมวนกระดาษ เพราะขอมูลบนกระดาษไวตอความรอนจะจางหายไปเม่ือท้ิงไวสักระยะ
หนึ่งทําใหตองนําเอกสารท่ีไดไปถายสําเนาเก็บไว จึงเปนการส้ินเปลืองกระดาษและพลังงานท่ีใชในการถายเอกสาร 
ควรจะเลือกซ้ือใหเหมาะสมกับลกัษณะการใชงานประจํา 
 (2)   การใชอยางฉลาด 

• ถาเปนเครื่องโทรสารชนิดเลเซอรและชนิดพนหมึก ควรนํากระดาษใชแลว 1 หนา (Reused 
Paper) มาใชกับเครื่องเพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ 

• ใช Electronic Mail (E-Mail) ซึ่งสามารถสงขอมูลในรูป File ท้ังชนิดเวิรดโปรเซสซ่ิง (Word 
Processing) สเปรดชีต (Spread Sheet)  และรูปภาพ (Graphic) เปนตน แทนการพิมพออกมาเปนเอกสาร 
 
เคร่ืองถายเอกสาร (Copying Machine) 
 “เครื่องถายเอกสาร”เปนอุปกรณท่ีใชในการทําสําเนาเอกสารและจําเปนสําหรับสํานักงาน สวนใหญมีราคา
สูงมาก ดังน้ันการเลือกใชอุปกรณชนิดน้ีจึงมี 2 วิธีคือ วิธีเชา และวิธีซื้อขาด นอกจากน้ีเครื่องถายเอกสารมักจะ
เสื่อมสภาพเร็ว ลาสมัยเร็ว และมีรุนใหม ๆ ท่ีทันสมัยออกสูตลาดอยูเสมอ ดังน้ัน ผูใชประเภทเชาเครื่องจึงสามารถ
เปลี่ยนเครื่องท่ีทันสมัยกวามาใชหลังจากหมดสัญญาไดและผูใชสบายใจไดวาเครื่องถายเอกสารจะไดรับการดูแล
บํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอจากผูใหเชา เนื่องจากผูใหเชายังเปนเจาของเครื่องอยู 
 เครื่องถายเอกสารเปนอุปกรณสํานักงานท่ีใชพลังงานสูงท่ีสุดในบรรดาอุปกรณสํานักงานท่ีกลาวมาแลว 
การใชพลังงานของเครื่องถายเอกสารขึ้นอยูกับความเร็วของเครื่องถายเอกสารปริมาณงาน และจํานวนเอกสารตอ
งาน กําลังไฟฟาของเครื่องถายเอกสารโดยท่ัวไป  ขณะรอทํางานประมาณ 150-200 วัตต 
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 (1)   การเลือกอยางถูกตอง 

• เลือกซ้ือหรือเชาเครื่องถายเอกสารท่ีมีระบบถายได 2 หนา (ถายไดท้ังดานหนาและดานหลัง) 

• เลือกซ้ือหรือเชาเครื่องถายเอกสารท่ีมีระบบประหยัดพลังงาน หรือเครื่องถายเอกสาร Energy 
Star จะประหยัดพลังงานในขณะรอทํางาน 

ตารางที่ 3.18  กําลังไฟฟาขณะรอทํางาน (วัตต) 
เครื่องถายเอกสาร ถาไมไดใชงานเปนเวลา 15 นาที ถาไมไดใชงานเปนเวลา 20 นาที 

ขนาดเล็ก (1-20 หนาตอนาท)ี ไมมีกําหนด 5 วัตต 
ขนาดกลาง (21-44 หนาตอนาท)ี 85-175 วัตต 10 วัตต 
ขนาดใหญ (44 หนาตอนาท)ี 175 วัตต 15 วัตต 

 
 (2)   การใชอยางฉลาด 

• สั่งระบบประหยัดพลังงานใหทํางาน ควรต้ังเวลาหนวง 30 นาที กอนเขาสูระบบประหยัด
พลังงานท้ังน้ีเครื่องถายเอกสารตองใชเวลาในการอุนเครื่อง 1-2 นาที กอนจะกลับสูสภาวะใชงานอีกครั้ง ซึ่งถาต้ัง
เวลาหนวงนอยไปเมื่อจะใชเครื่องอีกจะตองเสียเวลารออุนเครื่องบอย อาจจะทําใหผูใชรูสึกรําคาญในการรอถาย
เอกสาร ปดเครื่องถายเอกสารหลังเลิกงาน และถอดปลั๊กออกดวย เนื่องจากถายังเสียบปลั๊กอยูเครื่องถายเอกสารจะใช
กําลังไฟฟาในการอุนเครื่องถึง 10-15 วัตต 

• ใชระบบถาย 2 หนา จะชวยลดการใชกระดาษ (ถายไดท้ังดานหนาและดานหลัง) 

• ใชกระดาษท่ีใชแลว 1 หนา (Reused Paper) โดยเปนกระดาษท่ียังอยูในสภาพใชงานได 
 
 3.5.3  การติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณสํานักงานใหเหมาะสม 

• ควรติดต้ังอุปกรณสํานักงานในบริเวณท่ีมีอากาศถายเทสะดวก เพื่อกระจายความรอนท่ีปลอย
ออกมา และยังชวยลดอันตรายตอสุขภาพของผูใชจากไอระเหยของหมึกท่ีใชในการรอถายเอกสารการพิมพ เปนตน 

• ไมควรติดต้ังอุปกรณสํานักงานไวชิดตูเก็บเอกสาร ช้ันวางของ หรือชิดผนังกําแพงเกินไป ทํา
ใหระบายความรอนไดไมดี อายุการใชงานจะสั้น 

• ควรติดต้ังอุปกรณสํานักงานในบริเวณท่ีสะดวกตอการปดสวิตซและการถอดปลั๊ก เพื่อ
หลีกเลี่ยงการลืมปดเครื่องหรือลืมถอดปลั๊กหลังเลิกงาน 

• เนื่องจากอุปกรณเหลาน้ีมีสนามแมเหล็ก จึงมีฝุนละอองจับสวนตาง ๆ ของอุปกรณไดงาย ซึ่ง
เปนผลใหอายุการใชงานส้ัน ผูใชอุปกรณจึงควรหมั่นปดฝุนละอองบริเวณภายนอกและภายในอุปกรณสํานักงาน
สมํ่าเสมอ 

• หมั่นทําควสามสะอาดหัวพิมพของเครื่องพิมพผล เครื่องโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เพื่อลด
ความส้ินเปลืองกระดาษ หมึกพิมพและพลังงานในกรณีท่ีหัวพิมพสกปรก ทําใหตองพิมพใหม 
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ตัวอยางของการเลือกใชอุปกรณสํานักงานที่ประหยัดพลังงาน 
 ขอมูลในตารางตอไปนี้มาจากการตรวจวัดและบันทึกการใชพลังงานตามสภาวะการใช พลังงานจริงของ
อุปกรณสํานักงาน Energy Star กับอุปกรณสํานักงานท่ัวไป ซึ่งอุปกรณ Energy Star จะประหยัดพลังงานไดมากกวา
ดังผลท่ีแสดงตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.19 ตรวจวัดและบันทึกการใชพลังงานตามสภาวะการใช พลังงานจริงของอุปกรณสํานักงาน 
พลังงานท่ีใช (กิโลวัตตช่ัวโมงตอป) 

อุปกรณสํานักงาน อุปกรณสํานักงาน 
Energy STar 

อุปกรณสํานักงาน
ทั่วไป 

ประหยัดได 
(%) 

เงินท่ีประหยัดได 
(บาทตอป) 

คอมพิวเตอร 117 192 39 150 
เคร่ืองพิมพผลเลเซอร 136 303 55 334 
เคร่ืองโทรสารเลเซอร 154 326 53 344 
เคร่ืองถายเอกสาร 754 859 12 210 

 
  ถาเราเลือกซื้ออุปกรณสํานักงานใหถูกตองและรูจักใชงานอยางถูกวิธี เราสามารถประหยัดเงินท่ี
จะสูญเสียไปกับการใชพลังงานของอุปกรณไดสูงถึงรอยละ 50 ตัวเลขในตารางแสดงการใชพลังงานเพียง 1 เครื่อง
เทาน้ัน และถาเรารวมอุปกรณสํานักงานท้ังประเทศมาเปรียบเทียบ การใชอุปกรณสํานักงานอยางถูกวิธีนี้จะชวยลด
การใชพลังงานของประเทศไดจํานวนมาก อีกท้ังยังเปนการยืดอายุการใชงานของอุปกรณสํานักงานดวย 
 

3.6  เทคโนโลยกีารอนุรักษพลังงานไฟฟาลาสุด  (Last  Electrical Energy Conservation Technology) 
        3.6.1  การตรวจวัดและควบคุมพลังงานดวยระบบ BEMS 
        ระบบ BEMS ยอมาจาก Building, Energy and Environmental Management System  เปน ระบบควบคุมท่ีใช
คอมพิวเตอรในการเดินเครื่องและหยุดเครื่องระบบปรับอากาศ  ระบบปรับและจายไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 
เฝาติดตามสภาวะและความผิดปกติในการเดินเครื่อง  รวมท้ังทําการควบคุมตางๆ โดยใชความสามารถในการ
คํานวณและควบคุมของคอมพิวเตอร   ในระยะหลังนิยมใชความสามารถในการเก็บและวิเคราะหข อมูลของระบบ 
BEMS ในการจัดการดานพลังงานดวย นอกจากน้ีระบบ BEMS ยังมี บทบาทมากข้ึนในการเดินเครื่องอยางอนุรักษ
พลังงาน  ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในหองและลดมลพิษตอ สิ่งแวดลอมโลก (การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
การปลอยสารฟรีออน เปนตน) ซึ่งเปนไปสภาพสังคมท่ีเรียกรองมากข้ึน 
  3.6.1.1  หนาท่ีการทํางานและระบบ BEMS ในระดับตางๆ 

  โดยท่ัวไประบบ BEMS มีหนาท่ีการทํางานดังตอไปนี้ 
BEMS มีหนาท่ีหลัก 2 ประการ : 

1) หนาที่ตรวจวัด  หนาท่ีเหลาน้ีสามารถแสดงท่ีข้ันตอนเครื่องคอมพิวเตอรจัดการ : 
1. รูปภาพ 
2. แนวโนม/ประวัติ 
3. การบันทึกขอมูล 
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4. การผลิตรายงาน 
5. การเตือนภัย 
6. การเขาออก 
7. การปฏิบัติการระยะไกล 

2) หนาที่ควบคุม  หนาท่ีเหลาน้ีสามารถทําดวยมือผานทางข้ันตอนเครื่องคอมพิวเตอรจัดการ หรือ
โดยอัตโนมัติภายในระบบ BMS :   

1. การควบคุมกระบวนการ 
2. การวิเคราะหขอมูล 
3. การเช่ือมตอไปยังสวนบริการอาคารอื่น ๆ 

  1.   หนาที่ตรวจวัด 
1.1 รูปภาพ  ในคอมพิวเตอรจัดการ แผนผังของพ้ืนท่ีในอาคารจะถูกพัฒนาข้ึนมาและแสดง 

สิ่งเหลาน้ี : 

• อาคารและการจัดวางในแตละช้ัน 

• ระบบหองเครื่องและการควบคุม 

• สวนของอุปกรณหรือหองเครือ่ง 
รูปภาพเหลาน้ีสามารถแสดงตัวแปรไดหลายอยางเชน : 

• อุณหภูม ิ

• การไหล 

• สถานะอุปกรณ 

• คาท่ีต้ังเอาไว 

• การเตือนภัย 
1.2  แนวโนม/ประวัติ 
ซอฟแวรจะถูกใชเพื่อประมวลผลและคาดการจากขอมูลในอดีต และขอมูลปจจุบัน เพื่อการวิเคราะหได

อยางสะดวก  ผูปฏิบัติงาน, PRE หรือผูจัดการอาคารสามารถ เลือกจุดในแบบชวงเวลาจากทุกๆ   1 นาที จนถึงทุกๆ 
44 วัน 

1.3  การบันทึกขอมูล 
ทุก ๆ กิจกรรมท่ีแสดงใน BMS จะถูกบันทึกในลักษณะ “log” ซึ่งเปนฐานขอมูลในสวนความจําของ BMS  

ซึ่งจะแสดงเปนแถวของตัวอักษรท่ีเปนลําดับตามเวลากิจกรรมเหลาน้ี รวมถึง : 

• การเตือนภัย 

• ความบกพรอง 

• กิจกรรมอื่นท่ีทําโดยผูปฏิบัติงาน, PRE หรือผูจัดการอาคาร (เชน การปดพัดลม) 
สําหรับแตละกิจกรรม  วันท่ี  เวลา   คําส่ัง    สถานท่ี   คาตัวเลข และผูปฏิบัติการ/ PRE/ ผูจัดการอาคารท่ี

เกี่ยวของจะถูกบันทึกใน “log” และสามารถแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร ขอมูลนี้สามารถดึงมาดูเมื่อเวลาใดๆ ก็ได
สําหรับการวิเคราะหอยางละเอียด 
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1.4  การผลิตรายงาน 
รายงานจะแสดงขอมูลอยางชัดเจนและถูกตอง ขอมูลนี้สามารถรวมขอมูลจากข้ันตอนอุปกรณรอบขาง 

หรือขอมูลอื่น ๆ เชน ตนทุน ขอมูลนี้สามารถเปรียบเทียบกับคาเปาหมายและแสดงในรูปแบบรายงานท่ีใชตาราง
กราฟ และแนวโนมตาง ๆ รายงานสามารถผลิตดวยมือ หรือโดยอัตโนมัติก็ได รายงานน้ีสามารถแสดงออก
หนาจอภาพ หรือพิมพจากเครื่องพิมพหรือจัดเก็บในหนวยความจํา BMS 

สารบัญของรายงานข้ึนกับอะไรเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูปฏิบัติการ PRE หรือผูจัดการอาคาร  
โดยท่ัวไป  BMS สามารถทํารายงานได  3  แบบคือ 

• รายงานประจําสัปดาห 
 -   บรรจุขอมูลระยะสั้น 

• รายงานประจําเดือน 
 -   บรรจุตัวเลขงบการเงินประจําเดือน 

• รายงานประจําป 
       -   บรรจุผลสรุปท้ังหมดในรอบป และ 
       -   การดําเนินงานตามแผนงานตาง ๆ  

 
1.5  การเตือนภัย 
BMS จะตรวจวัดอุปกรณหองเครื่องและขอมูลอยางตอเนื่อง เมื่อตรวจพบอุปกรณทํางาน ผิดปกติ หรือคา

ขอมูลอยูนอกขอบเขตท่ีต้ังไว (ตัวอยางเพ่ิมเติมจะแสดงขางลาง)  สัญญาณเตือนภัยก็จะดังข้ึน  สัญญาณเตือนภัย
เหลาน้ีจะถูกแสดงอยางอัตโนมัติในสถานีคอมพิวเตอรจัดการ และถูกพิมพโดยเครื่องพิมพ และจัดเก็บใน
หนวยความจําของ BMS     
ตัวแปรตอไปนี้ปกติจะถูกกําหนดในการเตือนภัย  : 

• ช่ือสัญญาณเตือนภัย 

• ลําดับความสําคัญ 

• ชวงเวลาระหวางการเตือนภยัซ้าํ 
ขอมูลนี้จะแสดงใหผูปฏิบัติงาน/PRE /ผูจัดการอาคารรูอยางแนชัดวามีปญหาอะไรเกิดข้ึน เมื่อไร  ท่ีไหน  

การระบุขอผิดพลาด และการบํารุงรักษาเชิงปองกันต้ังแตตน จะชวยลดคาใชจายในการบํารุงรักษาและบริการใน
อนาคตได 
สัญญาณเตือนภัยจะทํางานเม่ือ  : 

• อุณหภูมิท่ีสูงหรือตํ่าเกินไป 

• ความช้ืนท่ีสูงหรือตํ่าเกินไป 

• อุปกรณทํางานผิดปกติ 

• การเตือนเกี่ยวกับการบํารุงรักษา เชน การบริการท่ีจําเปน 

• อื่น ๆ เชน คุณสามารถคิดถึงส่ิงอื่นใดท่ีจะควรมีการเตือนภยั หรือไม? 
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1.6  การเขาออก 
การผานเขาถึงขอมูลเปนสิ่งจําเปนท่ีตองทําให BMS ทันตอเหตุการณปจจุบัน : 

• การตรวจวิเคราะห BMS เชน สถานะของอุปกรณ BMS  การทําแผนงาน BMS 

• การทําแผนงานแบบ On-Line 
การผานเขาถึงขอมูลแบบนี้จะตองใชรหัสผานเพ่ือปองกันผูใชท่ีไมไดรับอนุญาต 

1.7   การปฎิบัติการระยะไกล 
 อาคารจํานวนหน่ึงสามารถถูกจัดการได  ณ  เวลาเดียวกัน  สิ่งน้ีสามารถทําไดโดยการใชระบบ BMS หน่ึง
ระบบหรือมากกวาและใชโมเดมสงขอมูลท่ีตองการผานสายโทรศัพทได 
 
  2.  หนาที่ควบคุม 

2.1  การควบคุมกระบวนการ 
ขอมูลจากข้ันตอนอุปกรณรอบขางจะถูกประมวลโดยระดับควบคุมกระบวนการระดับควบคุมกระบวนการ

ประกอบดวยอุปกรณประเภทไมโครโปรเซสเซอร เชน :  

• ตัวควบคุมท่ีเปลี่ยนแผนงานไดพรอมกับสวนตอเพิ่มเติม 
 ปกติใชกับการติดต้ังขนาดใหญ และการขยายในอนาคต 
 ตัวรับสัญญาณรอบขางจะถูกตอโดยอุปกรณปลายทางท่ีอยูภายนอก  

• ตัวควบคุมแบบกระทัดรัด 
 ปกติใชกับระบบขนาดเล็ก เชน ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ, ชุดติดต้ังหลังคา และ

เครื่องทําความเย็น (Chillers) 
ตัวควบคุมจะถูกเปลี่ยนแผนงานตามหนาท่ีเหลาน้ี 
 
สัญญาณท่ีเขาและออกจากอุปกรณรับสัญญาณรอบขางสามารถจะเปน: 

• สัญญาณดิจิตอล เชน สวิตชเปด/ปด และสัญญาณ Pulse สงออก หรอื 

• สัญญาณอนาลอก เชน อุณหภูมิ, การไหล, ความช้ืน 
การประมวลผลจะถูกติดตอไปยังสถานีงานจัดการ ผานตัวควบคุมระบบ 
 
ตัวอยางของการควบคุมกระบวนการในอาคารรวมถึง: 

• การควบคุมอุณหภูมิน้ําเย็นในขดทอน้ําเย็นใหสอดคลองกับภาระความเย็นท่ีตองการ 

• การปดปมนํ้าเย็นในชวงท่ีภาระการทําความเย็นตํ่า 

• การปดไฟแสงสวางในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใชงาน 

• การปดภาระท่ีไมจําเปน นอกช่ัวโมงทํางาน  เชน ลิฟต  แสงสวาง  เครื่องปรับอากาศ 

• การควบคุมความเรว็พัดลมเพ่ือเปลี่ยนแปลงความตองการอากาศ 

• ถาคํานึงถึงอัตราคาไฟฟาท่ีเก็บจากความตองการใชพลังไฟฟาในชวงเวลาความตองการ      สูงสุด  
ระบบเก็บสะสมนํ้าเย็น สามารถลดความตองการใชพลังไฟฟาในชวงเวลาสูงสุด และลดไฟฟาได 
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• การปดและเปดอุปกรณอยางเหมาะสม 

• วัฏจักรท่ีประหยัดของระบบปรับอากาศ  และระบบทําความเย็นระหวางภาระทําความเย็นตํ่า 

• ในระบบเครื่องทําความเย็นหลายชุด  เครื่องทําความเย็นสามารถลดภาระ ของคอมเพรสเซอรท่ีไมมี
ประสิทธิภาพได 

 
2.2   การวิเคราะหขอมูล 
BMS จะรวบรวมและเก็บขอมูลจากอุปกรณในหองเครื่อง  การปฏิบัติการ  กําหนดการ และรูปแบบของ

การใชงาน ขอมูลนี้จะปรากฎตอผูปฏิบัติการ, PRE หรือผูจัดการอาคารเพ่ือการวิเคราะห 
จากขอมูลพ้ืนฐานในอดีตและปจจุบันของ BMS การวิเคราะหสามารถทําให: 

• การควบคุมอุปกรณในหองเครื่องเปนไปอยางเหมาะสม 

• เพ่ิมประสิทธิภาพ 

• ลดตนทุน 
เมื่อมีการวิเคราะห BMS สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนปฏิบัติการในหองเครือ่งตามท่ีตองการได 

 
2.3  ขอมูลจากระบบอื่น ๆ ในอาคาร (ตามแสดงขางลาง) สามารถหาไดจากแผนงาน การควบคุมอัตโนมัติ  

• ความปลอดภัย 

• ระบบอัคคีภยั 

• ไฟแสงสวาง 

• กําลังไฟฟาท่ัวไป 

• ลิฟต 

• หองเครือ่งปรับอากาศ  : 
 เครื่องทํานํ้าเย็น 
 พัดลม 
 ปมนํ้า 

• โมเดมสําหรับตอนเลิกงานปกติ และการเตือนภัย 
 
BMS สามารถใชสําหรับจุดประสงคการจัดการพลังงาน 

พื้นท่ีใด ๆ ในอาคารสามารถถูกระบุไดวาท่ีใดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานไดในรูปของการใช
ตนทุนอยางมีประสิทธิผล 

ประการแรก  การใชพลังงานตองถูกตรวจวัดอยางตอเนื่อง พรอมกับเก็บขอมูลจากการใชอาคาร รายการ
ตอไปนี้สามารถหาไดโดย: 

• ความบกพรองของอุปกรณ และหองเครื่องทําใหการใชพลังงานเพ่ิมข้ึน 

• การใชพลังงานโดยการปฏิบัติการตาง ๆ เพื่อใหมีประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร
อยางเหมาะสมท่ีสุด 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 3 การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอปุกรณไฟฟาอื่นๆ  ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

 

3-113 

 

• ผลของการพัฒนาอุปกรณ และการปฏิบัติการในการใชพลังงาน 

• ประเภทของขอมูลพลังงานท่ีจะตรวจวัดข้ึนอยูกับตัวรับสัญญาณและมาตรวัดพลังงานท่ีมอียู
แตควรรวมถงึ : 

• การใชไฟฟา 

• แสงสวาง 

• พลังงานท่ัวไป 

• พัดลม 

• ปมนํ้า 

• ภาระเครื่องทําความเย็น 

• ลิฟต 

• สมรรถนะหองเครื่องในอาคาร 

• อุณหภูมิของอาคาร, ความช้ืน, คุณภาพอากาศ 

• ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด   

• การใชน้ํามันเช้ือเพลิง (หรือเช้ือเพลิงอืน่ ๆ) 

• ภาพการใชพลังงาน 

• เวลาการปฏิบัติการ 

• รูปแบบการใชท่ีทํางาน 

• ตนทุนและการใชพลังงานจากบันทึกพลังงาน 
ขอมูลนี้สามารถปรากฎตอผูปฏิบัติงาน PRE หรือผูจัดการอาคารท่ีใช BMS โดยการใชหนาท่ี บางประการ

ท่ีไดอธิบาย ไวกอนหนาน้ีแลว 
หนาท่ีเหลาน้ี รวมถึง: 

1. การจัดทํารายงานเพ่ือการจัดการพลังงาน 
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดการพลังงาน  
3. การบันทึกขอมูลเพื่อการจัดการพลังงาน 
4. การผนวกเขาดวยกันของการจดัการพลังงาน 

หนาท่ีเหลาน้ีจะถูกอธิบายในหัวขอตอไปนี ้
 
 1.  การจัดทํารายงานเพ่ือการจดัการพลังงาน 

ขอมูลพลังงานใน BMS สามารถเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย  ซึ่งสามารถแสดงในรูปแบบรายงานโดยใช
ตาราง แผนภูมิ และแนวโนม จากสถานีงานจัดการ 
รายงานชนิดตาง ๆ มีดังน้ี : 
รายงานประจําสัปดาห 

• รายงานน้ีปกติจะบอกวาตองมีการทําแผนระยะส้ันหรือไม 

• รายงานน้ีสามารถแสดงขอมูล เชน : 
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• ขอมูลท่ีแยกโดยแหลงพลังงาน (กระแสไฟฟาและนํ้ามัน)  

• ขอมูลท่ีแยกโดยการใช (แสงสวาง, ความเย็น, ความรอน, ลิฟต, เปนตน) 

• จํานวนการใชท่ีเกินกวาเปาท่ีกําหนด 

• ตัวเลขแสดงการใชพลังงาน และตัวเลขดังกลาวเบ่ียงเบนจากคาเปาหมายมากนอยแค
ไหน 

• ช่ัวโมงการดําเนินการของอาคาร และหองเครื่องปรับอากาศ 

• ภาพการใชพลังงาน 

• ขอมูลสภาพอากาศท่ีสําคัญ 

• ขอมูลนี้สามารถใชเพื่อประเมินความสําเร็จของมาตรการอนุรักษพลังงานใดๆ ท่ีนํามาใช 

• การวิเคราะหอตัราสวนตนทุน/ผลประโยชน  
 
รายงานประจําเดือน 

• รายงานสามารถแสดงขอมูลในตารางและรูปแบบแผนภูมิ รวมถึง: 

• การใชพลังงาน และตนทุนพลังงาน 

• ตัวเลขของงบประมาณท่ีเกินไป (ถามี) 

• ขอมูลนี้สามารถใชสําหรับการกระจายตนทุนพลังงานไปยังสวนรวม ของอาคารหรือผูเชาอาคาร 
รายงานประจําป 

• รายงานสามารถแสดงขอมูลในตารางและรูปแบบแผนภูมิ  รวมถึง: 

• ดัชนีพลังงานหลัก: 
-   พลังงานไฟฟา kWh/m2 ของพ้ืนท่ีช้ันตอป 
-   น้ํามัน MJ/m2  ของพ้ืนท่ีช้ันตอป 

• การใชพลังงานและตนทุนพลังงานของอาคาร 

• การเปลี่ยนแปลงการใชพลังงานเทียบกับปท่ีผาน ๆ มา  

• ช่ัวโมงการทํางานของหองเครือ่งและอุปกรณ 

• ขอมูลนี้สามารถใชเพ่ือแสดงผลสุทธิของมาตรการท่ีเอื้อประโยชนสูงสุดท่ีนํามาใช  
 2.  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดการพลังงาน 

จากรายงานท่ีจัดทําข้ึน ผูปฏิบัติการ, PRE หรือผูจัดการอาคารสามารถตัดสินใจวา 

• งบประมาณพลังงานเพียงพอตามความตองการหรอืไม 

• การใชพลังงานเหมาะสมหรือไมในแตละ : 

• วัน 

• เดือน 

• ป 

• มาตรการท่ีเอื้อประโยชนสูงสุดจําเปนหรือไม 
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ถาอาคารใชพลังงานมาก (เชน  การใชงานอาคารตองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน) รายงานสามารถแสดงวา
ภาระพลังงานอันไหนท่ีเปนแหลงของปญหา  การเปลี่ยนแปลงสามารถทําใน BMS และปรับเปลี่ยนตามท่ีตองการ 
เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใชอาคาร 

ขอมูลท่ีมีรายละเอียดและตรงประเด็นจะหาไดจากฐานขอมูลใน BMS  เชน ขอมูลสภาพอากาศ และขอมูล
หองเครื่อง 
 
 3.  การบันทึกขอมูลเพ่ือการจัดการพลังงาน 

การบันทึกขอมูลเปนแฟมขอมูลในหนวยความจําของ BMS ซึ่งบันทึกการทํางานท้ังหมดท่ี ผูปฏิบัติการ, 
PRE หรือผูจัดการอาคารเปนผูกระทํา  เพ่ือการใชพลังงานอยางเหมาะสม 
สิ่งน้ีจะทําใหเกิดขอมูลท่ีเปนประโยชน เชน : 

• การดําเนินงานท่ีผานมา 

• เหตุผลท่ีตองดําเนินงาน 

• เวลาและวันท่ี 

• การปรับปรุงใหบรรลุวัตถุประสงค 
 4.  การผนวกเขาดวยกันของการจัดการพลังงาน 

การจัดการพลังงานสามารถผนวกเขากับการบํารุงรักษาในอาคาร BMS จะแจงผูปฏิบัติงาน  PRE และ
ผูจัดการอาคาร  เมื่อตองมีการบํารุงรักษารวมท้ังคาใชจาย  สิ่งน้ีสามารถทําใหอาคารมีการบํารุง รักษาท่ีดีและใช
พลังงานลดลง 
การจัดการพลังงานสามารถผนวกเขากับการบริการอื่น ๆ ในอาคาร  เชน : 

• การปรับอากาศ 

• แสงสวาง 

• ลิฟต 

• การรักษาความปลอดภัย 
เมื่อจะเลือก BMS คุณควรจะพิจารณา : 

• รายละเอียดของระบบ 

• ความนาเช่ือถือ 

• ความยืดหยุน 

• ใชงานงาย 

• เพ่ิมโอกาสปรบัปรุงการใชมากข้ึน 

• การใหบริการท่ีดีในอนาคต 

• มีการฝกอบรมบุคลากรใหแกเจาของอาคาร 

• เงินลงทุน 
นอกจากนี้  ทานควรจะถามวาเงินลงทุนในข้ันแรกจะมีการคุมกันตลอดไปหรือไม สิ่งน้ีจะมีความสําคัญ

เมื่อความตองการใชอาคารเปลี่ยนแปลงไป 
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จงตรวจสอบวาระบบสามารถพัฒนาใหตรงตามสภาพอาคารใหมหรือไม  และดวยตนทุนเทาไร   
จงเลือกระบบท่ีเหมาะกับความตองการใชงานของทาน ปกติจะใชผูจัดจําหนายท่ีมีประวัติดีในการสง

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และพรอมใหบริการสนับสนุน 
เมื่อมีการติดต้ัง BMS ข้ันตอนโดยท่ัวไปจะเปน: 

1.  ออกแบบระบบและประเมินผลผูเขารวมประมูล 
2.  ออกแบบและติดต้ังโปรแกรมกราฟฟกลงในคอมพิวเตอร ในขณะท่ีติดต้ังอุปกรณรอบนอกตางๆ   
3.  ตรวจสอบทางดานอุปกรณ 

• การตรวจสอบการเดินสายตาง ๆ 

• การตรวจสอบการรับ-สงของสัญญาณ 

• การตรวจสอบการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร 
  4. ตรวจสอบทางดานซอฟตแวร 

• ทดสอบการปอนขอมูล 

• ตรวจสอบการคํานวณ 

• ทดสอบการทํางานของระบบในข้ันสุดทาย 

• ตรวจสอบการจัดทํารายงานและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 5. ฝกอบรมบุคลากร 

• การฝกอบรมผูปฏิบัติการ, PRE  และผูจัดการอาคารถึงวิธีการใชขอมูลจากระบบ 

• การฝกอบรมดานวศิวกรรม เพื่อวิเคราะหขอมูลและบํารุงรักษาระบบ 

• การฝกอบรมดานการจัดการ เพื่อใหเขาใจขอมูลทางดานพลังงาน 
BMS สามารถระบุวา พื้นท่ีใดเกิดการสูญเสียพลังงาน  ข้ันตอนตอไปนี้อาจจะใชเพื่อลดการ        

สูญเสียพลังงานในอาคารของคุณ  ความกาวหนาและผลสุดทายของการลดการสูญเสียพลังงานในอาคารสามารถจะ
ตรวจวัดโดย BMS ได 
 
การปรับอากาศ 
 1. ปรับอุณหภมูิน้ําเย็น 

• ต้ังอุณหภูมิน้ําเย็นใหเหมาะสมกับความตองการดานความเย็น (ซึ่งเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องทํา
ความเย็นขนาดใหญดวย) 

 2. เลือกใชเครื่องทําความเย็นใหเหมาะสม 

• ในการติดต้ังเครื่องทําความเย็นหลายชุดท่ีมีขนาดตางกันใหใชเครื่องทําความเย็นขนาดเล็กกวาท่ีภาระ
ทําความเย็นเต็มท่ี แทนเครื่องทําความเย็นขนาดใหญในขณะท่ีมีภาระทําความเย็นตํ่า 

 3. ลดการไหลของอากาศและนํ้า 

• ลดความเร็วของพัดลมท่ีมีปริมาณการไหลของอากาศสูงเกินความจําเปน โดยการใชชุดขับท่ีควบคุม
ความเร็วของมอเตอรพัดลมได (VSD) 

• ลดการไหลของนํ้าท่ีมากเกินไป  โดยการติดต้ังชุดขับท่ีควบคุมความเร็วของมอเตอรปมนํ้าได 
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 4. ลดการซึมผานของอากาศ 

• อุดชองอากาศท่ีประตูทางเขา 

• ตรวจสอบการอุดชองอากาศท่ีหนาตาง 
 5. หอผึ่งนํ้าระบายความรอน 

• ตองแนใจวาระบบใหญเพียงพอและไดรับการบํารุงรักษาท่ีดี 

• ทําความสะอาดทอควบแนนเปนประจํา 

• ลดอุณหภูมิน้ําท่ีกลับไปยังเครื่องทําความเย็นใหตํ่าท่ีสุด 
 6. การควบคุมการปรับอากาศ 

• แนะนําแนวความคิดทางดานอุณหภูมิลอยตัว 

• เทียบวัดคาท่ีปรบัต้ังเอาไวเปนประจํา 
 7. ลดภาระทางดานแสงอาทิตย 

• ใชมานหรือผาบังท่ีกระจกหนาตาง 

• พิจารณาการใชท่ีกันแดดภายนอกหรอืฟอยลสะทอนแสง 

• พิจารณาการใชกระจกเคลือบพิเศษและโครงท่ีมีการกันฉนวนสําหรับอาคารใหม ๆ 
การจัดการ 
 1.   ท่ัวไป 

• แนะนําการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน และการรายงานทุก ๆ ชวงเวลา 

• ทําใหแนใจถึงอัตราคาไฟฟาท่ีประหยัดท่ีสุด และรูปแบบการใชพลังงาน 

• แตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานท่ีมีคุณสมบัติ ซึ่งคุนเคยกับเทคนิคการจัดการพลังงาน 
 2.    ลดช่ัวโมงการทํางาน 

• ทบทวนจํานวนครั้งการเริ่มเดินเครื่อง และปดเครื่อง และการควบคุมเวลาการใชงาน 

• แนะนําการจัดเขตพ้ืนท่ีการปรับอากาศและแสงสวางตามความจําเปน  เพื่อวาอุปกรณจะทํางานเม่ือ
ตองการเทาน้ัน เชน หองประชุม หองบรรยาย เพื่อใหตัวตรวจรับสัญญาณควบคุมการเปด-ปดการใช
งานของพ้ืนท่ีนั้นๆ   

• จัดแผนการใชลิฟตใหทํางานตามความจําเปน 
 3.    การควบคุมความตองการพลังไฟฟา 

• ระบุภาระงานซ่ึงสามารถลดลง และกําหนดลําดับความสําคัญ 

• ใหมีการลดพลงัไฟฟาดวยมือหรืออัตโนมัติ 
 
ภาระอื่น ๆ 

1.   การควบคุมการระบายอากาศออก 

• จัดตารางการใชพัดลมระบายกลิ่น เปนตน ใหทํางานเม่ือตองการเทาน้ัน 

• ติดต้ังชุดควบคุมพัดลมระบายความรอนเมื่อมคีวามรอนมากเกินไป 

• ติดต้ังตัวตรวจจบักาซไอเสียรถยนตท่ีพัดลมระบายอากาศในท่ีจอดรถ 
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2.   แสงสวาง 

• ทบทวนความตองการดานแสงสวาง 

• ตัดการทํางานของแสงสวางท่ีไมจําเปน 

• เปลี่ยนหลอดไฟฟาท่ีมีอยูดวยหลอดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ทบทวนวงจรการปดเปด 

• ติดต้ังตัวต้ังเวลาเพ่ือการควบคุมท้ังหมด 

• ใชตัวรับสัญญาณแสง เพ่ือควบคุมแสงสวาง 
ซอฟตแวรท่ีใชควบคุมอนุรักษพลังงานในระบบ BEMS มีหลายชนิดดังตารางท่ี 3.20           เรา

สามารถเลือกติดต้ังซอฟตแวรท่ีจําเปนสําหรับแตละโรงงานและสถานประกอบการ (เชน อาคาร เปนตน) 
 
ชื่ออื่น ๆ สําหรับ BMS: 
DDC (Direct Digital Control)  :  การควบคุมโดยตรงแบบดิจิตอล  
BEMS  (Building  Energy Management System) :  ระบบการจัดการพลงังานในอาคาร                              
BEMCS (Building Energy Management and Control System) : ระบบการจัดการและควบคุมพลังงานในอาคาร 
EMS  (Energy Management System) : ระบบการจัดการพลังงาน                            
EMCS (Energy Management Control System): ระบบควบคุมการจัดการพลังงาน  
BAS (Building Automation System) : ระบบจัดการอาคารอัตโนมัติในอาคาร  
 
 

 
                                 
                                                                   รูปที่ 3.71 โครงสรางของระบบ BEMS 

อุปกรณเฝาติดตามศูนยกลาง 

Interface  
(Intelligent 
controller) 

Remote 
Station 

Remote 
Station 

แผงควบคุมอัตโนมัต ิ แผงควบคุมอัตโนมัต ิ
Remote
Station Key 

box 
แผงควบคุม 
ลิฟตโดยสาร 

ลิฟตโดยสาร 

แผงควบคุม 
เคร่ืองกัน
ขโมย 

เคร่ืองตรวจจับ 

เคร่ืองตอกบัตร 

เคร่ืองกันขโมย 

เคร่ืองปรับอากาศ 

เตรืองรับสัญญาณ 
ปองกันอุบัติภัย 

เคร่ืองทําความเย็น-ปม 

ควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ ควบคุมแหลงความรอน 

ระบบปรับอากาศ-สาธารณูปโภค ระบบลิฟตโดยสาร ระบบปองกันโจรกรรม-อุบัติภัย 

แผงควบคุม 

ปมสูบน้ํา 
ระบายน้ํา 

พัดลม 
ระบายอากาศ 

รับ-แปลงไฟฟา 

ระบบรับ-แปลงไฟฟา 
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ตารางที่ 3.20  ซอฟตแวรหลักที่ใชในการอนุรักษพลังงาน 

ลดความสิ้นเปลืองพลังงาน

ลดตนทุน

ใชพลังงานธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ

อนุรักษทรัพยากร

อื่นๆ

การปรับอากาศเย็นดวยอากาศภายนอก ○ ○ เกณฑเปรียบเทียบมีหลายชนิด

การดูดอากาศภายนอกเขามานอยที่สุด ○ เกณฑความเขมขน CO2

การหยุดดูดอากาศภายนอกขณะ preheat / precool ○

การทํา night purge ○ ○ ปรับอากาศเย็นเวลากลางคืน

การนําความรอนกลับมาใช ○ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

การควบคุมความจุของปม ○ VWV

การควบคุมอัตราไหลของพัดลม ○ VAV

การควบคุมเดิน-หยุดเคร่ืองเปนระยะเพ่ือประหยัดไฟ ○ ระวังสภาพแวดลอมดานอากาศ

การควบคุมการเดิน-หยุดเคร่ืองใหเหมาะสมที่สุด ○ เหมือนขางบน

การควบคุมการกําหนดอุณหภูมิในการลําเลียงน้ํา ○ ปองกันความสูญเสียจากการผสมกัน

การควบคุมจํานวนเคร่ืองแหลงความรอน ○

การควบคุมการกําหนดอุณหภูมิของแหลงความรอน ○ เกณฑสัมประสิทธ์ิผลลัพธ

การควบคุมการเดินเคร่ืองเก็บความรอน ○ ความสอดคลองกับการเลือกใชแหลงพลังงาน

การควบคุมการนําความรอนกลับมาใช ○

การควบคุมการเฝาติดตามความตองการไฟฟา ○

การควบคุมการเพ่ิมเพาเวอรแฟกเตอร ○ ○

การควบคุมภาระของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ○

การควบคุมการกระพริบดวยการใชแสงแดด ○ ○ ความสอดคลองกับการควบคุมมานบังแดด

การควบคุมการกระพริบเนื่องจากการทํางานรวมกับระบบปองกันโจรกรรม ○

การควบคุมจํานวนเคร่ืองของปม ○

การควบคุมเคร่ืองเพ่ิมความดันจายนํ้า ○ VWV

การควบคุมเคร่ืองเก็บความรอนแบบถังนํ้ารอน ○

การควบคุมการชําระลางโถสุขภัณฑ ○ วิธีตรวจสอบมีหลายชนิด

หมายเหตุ

ประสิทธิผลหลักในการอนุรักษพลังงาน

ประเภท

การควบคุม

ระบบปรับอากาศ

ระบบ

แสงสวาง

ระบบ

สาธารณูปโภค

ประเภทของระบบ หัวขอการควบคุม

ระบบไฟฟา

ระบบสาธารณูปโภค

ระบบ

ดูดอากาศ

ภายนอก

เขามา

ระบบ

ปรับอากาศ

ดานทุติยภูมิ

ระบบแหลง

ความรอน

ปรับอากาศ

ระบบรับและ

แปลงไฟฟา

 
 
3.7  เทคโนโลยดีานพลังงาน 
 ศูนยแสดงเทคโนโลยีสําหรับดานการอนุรักษพลังงานซ่ึงเปนศูนยแสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ พลังงาน
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบานอยูอาศัย และหองฝกอบรมระบบทําความเย็นระบบปรับอากาศ
 และหองฝกอบรม ระบบไฟฟาแสงสวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะใชเปนศูนยกลางในการเผยแพร และ
การฝกอบรมและใหการบริการการชวยเหลือภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาค ประชาชนทั่วไปในดาน
เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดการอนุรักษพลังงานและ
ลดคาใชจายดานพลังงานของประเทศอยางมีประสิทธิผล แตในบททนี้ไดแสดงในสวนของภาคอุตสาหกรรมซ่ึง
ประกอบดวยตัวอยางดังน้ี 
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รูปที่ 3.72 การใหความรอนโดยการเหนี่ยวนํา 
 
  การใหความรอนโดยการเหน่ียวนําเปนวิธีการหน่ึงในการถายทอดพลังงานหลักการทํางานจะคลายกับหมอ
แปลงไฟฟาเปนการใหกระแสไฟฟาสลับไหลผานขดลวดและกอใหเกิดสนามแมเหล็กเมื่อใสช้ินเหล็กเขาไปใน
สนามแมเหล็กนี้จะทําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนําข้ึนและทําใหเกิดกระแสไฟฟาไหลในโลหะนั้นโดยทิศ
ทางการไหลของกระแสไฟฟาท่ีเกิดข้ึนนี้จะมีทิศทางตรงกันขามกับทิศทางของกระแสไฟฟาท่ีไหลผานขดลวด 
เนื่องจากวาโลหะทุกชนิดมีคาความตานทานไฟฟากระแสไฟฟาท่ีไหลในโลหะจึงทําใหเกิดความรอนข้ึนความรอน
ท่ีเกิดข้ึนคือพลังงานไฟฟาท่ีถูกถายทอดออกไปเปนความรอนในช้ินโลหะ  ประยุกตใชกับงานอุตสาหกรรมโลหะ
ในหลายกระบวนการ ไดแก การใหความรอนแกช้ินโลหะการเคลือบแข็งการปรับสภาพโลหะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.73 การใหความรอนอุณหภูมิโดยไฟฟา 
 

  การใหความรอนอุณหภูมิสูงโดยใชไฟฟาเปนเทคโนโลยีท่ีใชหลักการของการใหความรอนโดยใชความ
ตานทานเทคโนโลยีนี้จะใหความรอนสูงอยางมีประสิทธิภาพโดยการใชตัวใหความรอนและโครงสราง 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 3 การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอปุกรณไฟฟาอื่นๆ  ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

 

3-121 

 

เตาท่ีทําจากวัสดุฉนวนมวลเบาเตาใหความรอนอุณหภูมิสูงโดยใชไฟฟาเหมาะสําหรับการใชงานท่ีตองการเตาขนาด
เล็กและการควบคุมอุณหภูมิท่ีแนนอนโดยจะใหความรอนไดอยางรวดเร็ว และมีอุณหภูมิท่ีแมนยําโดยการใชระบบ
การควบคุมท่ีทันสมัยเตาชนิดนี  จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เนื่องจากไมมีไอเสียและปริมาณความรอนแผ
ออกมารอบเตานอย การประยุกตการใหความรอนอุณหภูมิสูงโดยใชไฟฟากับงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท เชน 
aluminium die casting,aluminium melting & holding furnace, elevator furnace glass feeder foat glass line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.74 การใหความรอนโดยคลื่นวิทย ุ
 
  การใหความรอนโดยคลื่นวิทยุ คือ วิธีการหนึ่งท่ีนําคลื่นแมเหล็กไฟฟา ในชวงความถี่คลื่นวิทยุ หรือ
ไมโครเวฟมาใหความรอนกับวัตถุโดยสงคลื่นความถี่สูงผานวัตถุและทําใหโมเลกุลท่ีมีข้ัวเรียงตัวตามสนามแมเหล็ก
ไฟฟาท่ีสงผานสนามแมเหล็กจะกลับข้ัวเปนลานครั้งตอวินาทีทําใหเกิดการเสียดสีของโมเลกุลและเกิดความรอนข้ึน 
ประเภทของการใชงาน การทําใหแหง การอบไม การข้ึนรูปพลาสติก การทําโฟม งานเช่ือมดวยเรซิน การทํา
กระดาษทราย การทําไฟเบอรกลาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.75 ปมประสิทธิภาพสูง 
  ปมเปนอุปกรณสําคัญมีการใชงานมาอยางยาวนานการทํางานจะอาศัยพลังงานจากมอเตอรไฟฟาหรือ
พลังงานในรูปอื่น  เชน กังหันไอนํ้า  การเคล่ือนท่ีของสวนประกอบภายในของปม  จะทําใหเกิดความดันแก
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ของเหลวทําใหของเหลวเกิดการไหลข้ึนความดันตรงปากทางเขาของปม เรียกวา Suction pressure   หรือSuction
 Head ในขณะท่ีความดันตรงปากทางออกจะเรียกวา Discharge Pressure หรือ Discharge Head ความ
แตกตางของแรงดัน 2 สวนนี้ เกิดข้ึนจากการท่ีของเหลวได รับพลังงานจากปมท่ีเรียกวา Total Dynamic Head 
(TDH) ของปมซ่ึงมีหนวยเปนเมตรน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.76 ระบบการจัดการพลังงาน 
 
  ระบบการจัดการพลังงาน  (Energy Management System :EMS)คือ การประยุกตใช ระบบจัดการขอมูลท่ี
ทันสมัยโดยจะรวบรวมขอมูลตาง ๆ ซึ่งจะชวยในการทํางานเพ่ือท่ีจะบริหารการใชพลังงาน และคาใชจายพลังงาน
  ระบบการจัดการพลังงานประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวนคือการวัดการจัดการขอมูล และการ
ควบคุมระบบการจัดการพลังงานจะมีขอบเขตต้ังแตท่ีใชคนแบบงายๆ ไปจนถึงระบบท่ีใชคอมพิวเตอรควบคุม
ประเภทการใชงาน การใชงานระบบการจัดการพลังงาน สามารถนํามาประยุกตใชไดกับทุกสวนท่ีมีการใช พลังงาน 
เชน ภาคอุตสาหกรรม การท่ีอยูอาศัยโดยปจจัยท่ีทําใหระบบการจัดการพลังงานสามารถ ดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิผล คือระบบการตรวจติดตามและการต้ังเปาหมายท่ีจะตองจัดเตรียม ขอมูลใหสัมพันธกับผูใชเพื่อใหเกิด
ความพรอมของผูใชและทําใหผูใชสามารถตัดสินใจไดงายเพ่ือรักษาสมดุลระหวางการผลิต การใชพลังงานและ
ขอจํากัดในการปฏิบัติงาน 
  รูปท่ี 3.77 แสดงระบบอากาศอัดถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมหลายประเภทเนื่องจากการผลิตและสงจาย
อากาศทําไดงายสามารถสะสมพลังงานไดในถังเก็บ การรั่วไหลของอากาศอัดไมเปนอันตราย และไมกอใหเกิด
มลพิษ ใหกําลังสูงแตมีน้ําหนักเบา ปริมาณอากาศท่ีใชอัดมีอยูทุกหนทุกแหงไมจํากัดปริมาณ  ระบบอากาศอัดจะ
ประกอบไปดวย  เครื่องอัดอากาศ ระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ระบบระบายความรอน  อุปกรณควบคุมการ
ทํางานของเครื่องอัดอากาศ 
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รูปที่ 3.77 ระบบอากาศอัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.78 ระบบผลิตและสงจายไอน้ํา 

 
อุตสาหกรรมท่ีใชความรอนทุกประเภทนิยมใชไอน้ําเปนสื่อใหความรอนเนื่องจากสะดวกมีอยูท่ัวไป ราคา

ถูก  ความรอนแฝงสูง  เทคโนโลยีไมยุงยาก  ปลอดภัยไมเปนพิษและไอนํ้าสามารถมาใชซ้ําไดอีก เนื่องจากไอน้ํา
และน้ําสามารถเปลี่ยนกับไปมาใหมได ระบบการผลิตและสงจายไอน้ํา  มีหลักการทํางานคือไอนํ้าผลิตจากหมอไป
น้ําแลวถูกสงไปยังอุปกณท่ีใชไอน้ําผานทอสงจายไอน้ํา ไอน้ําจะสูญเสียความรอนไปสูอากาศรอบๆ ทอทําใหไอน้ํา
บางสวนเปลี่ยนสถานะกลายเปนน้ํารอนเรียกวา คอนเดนเสท (Condensate)  ถาไมระบายคอนเดนเสทออกจาก
ระบบไอนํ้า ไอน้ําท่ีผลิตจะกลายเปนไอนํ้าเปยกคาความรอนจะลดลงซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการใชงาน 
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รูปที่ 3.79 ระบบแสงสวาง 
 

  หลักการท่ีสําคัญในการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวาง คือการใชไฟฟาแสงสวางใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด นั่นคือ แทนท่ีจะใชวิธีปดเปดไฟเปนบางดวงน้ัน ควรจะเปนในลักษณะของไฟแสงสวางท่ีจําเปนนั้นใหใช
อยางเต็มท่ีและขจัดไฟสวนท่ีไมจําเปนออกไป หรืออาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาเปนการหาวิธีท่ีจะใหมีไฟฟาแสง
สวางท่ีเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพสําหรับการผลิตโดยมีหลักการสําคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟาแสง
สวางดังน้ี  เลือกวิธีใหแสงสวางท่ีตรงกับความตองการ โดยคํานึงถึงลักษณะของงานท่ีทําในโรงงานนั้น  โดยใช
หลักการใหแสงสวางแบบเทากันตลอดและการใหแสงสวางเฉพาะตําแหนง โดยตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ระดับ
ความสวางท่ีตองการระดับการใชสายตาความสะดวกในการซอมบํารุงและติดต้ังความสบายตาและปจจัยดาน
เศรษฐกิจ การเลือกใชหลอดไฟและอุปกรณรวมจําพวกบัลลาสตตัวจุดหลอมคาปาซิเตอรรวมถึงโคมไฟให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
สรุป 
  การอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวางท่ีถูกตองจึงไมใชมุงแตเพียงเฉพาะการประหยัดไฟฟาแตจะตองมุง
สูการไดมาซ่ึงระบบไฟฟาแสงสวางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  เริ่มตนจากการทบทวนการออกแบบระบบไฟฟาแสง
สวางท่ีเปนอยูในปจจุบันวาสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และลักษณะการทํางานหรือไม   พิจารณาคุณภาพ
และระดับความสวางวาเหมาะสมเพียงพอตอการทํางานน้ันๆ หรือไม จากนั้นจึงทําการพิจารณาปรับปรุง โดย
เลือกใชมาตรการท่ีไมตองมีการลงทุนหรือลงทุนนอยเสียกอน  

  การอนุรักษพลังงานในระบบทําความรอนดวยไฟฟา มีมาตรการหลักคือมาตรการอนุรักษพลังงานดาน
เครื่องจักรโดยการการลดความรอนสูญเสียของเตา  การลดความรอนสะสมในเตา  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
แปลงพลังงานของเตา  การเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณแหลงจายไฟ  การลดความสูญเสียในสายไฟ  การควบคุม
อุณหภูมิอัตโนมัติ  การอนุรักษพลังงานของอุปกรณประกอบ  การเพ่ิมกําลังไฟฟาของอุปกรณ  การติดต้ังคาปาซิ
เตอรเพื่อเพิ่มเพาเวอรแฟกเตอร  มาตรการอนุรักษพลังงานดานการเดินเครื่องโดยการการเพ่ิม Load Factor  การ
เขมงวดการควบคุมอุณหภูมิ  การเดินเครื่องตอเนื่อง  การอุนวัตถุดิบท่ีจะใหความรอน การเลือกวัตถุดิบ  การลดเวลา
เปดปดฝาเตาและประตูเผา      
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  การอนุรักษพลังงานของ เครื่องยกของหรือเครน สามารถทําไดโดยการลดความสูญเสียเชิงกล เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของชุดเกียร ความตานทานการเลื่อนรถ Trolley และคาน  จะมีผลตอกําลังขาออกของมอเตอร ดังน้ัน  
จึงควรบํารุงรักษาชุดเกียรและแบริ่งเปนประจํา การเลือกขนาดของมอเตอรเนื่องจากความเร็วกวาน ความเร็วในการ
เลื่อนรถ Trolley และคานจะมีผลตอกําลังขาออกของมอเตอรและการควบคุมความเร็วรอบดวยอินเวอรเตอรจะ
สามารถปรับความเร็วรอบไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูง และสามารถทํา Renegerative Braking ได จึง
เหมาะกับ เครื่องยกของหรือเครนท่ีตองเดินเครื่องดวยความเร็วตํ่าบอยๆ 
    อุปกรณสํานักงานเปนสวนท่ีมีปริมาณการใชพลังงานมากในอาคารสํานักงานท่ัวไป  มีการใชพลังงาน
เพิ่มข้ึนอยางมากโดยเฉพาะพลังงานไฟฟา   คอมพิวเตอรท่ีมีสัญลักษณ Energy Star คอมพิวเตอรชนิดน้ีจะใช
กําลังไฟฟาเทากับคอมพิวเตอรท่ัวไปในขณะท่ีใชงาน (Active) แตจะใชกําลังไฟฟาลดลงรอยละ 55 ในขณะท่ีรอ
ทํางาน   การต้ังคา Screen Saver ไมไดชวยประหยัดพลังงาน แตมีไวเพื่อรักษาคุณภาพของจอภาพ เครื่องพิมพผล
ชนิดเลเซอรใชพลังงานสูง กําลังไฟฟาขณะรอทํางาน 60 – 70 วัตต  เครื่องพิมพผลชนิดพนหมึกใชกําลังไฟฟาขณะ
รอทํางาน 3 – 5 วัตต   เครื่องพิมพผลชนิดเข็มใชกําลังไฟฟาขณะรอทํางาน   7 – 15  วัตต  ดังน้ันวิธีท่ีประหยัดและ
ไดผลมากท่ีสุดคือการปดเม่ือไมใชงานทุกครั้ง 
  ระบบ BEMS ยอมาจาก Building, Energy and Environmental Management System เปนระบบควบคุมท่ี
ใชคอมพิวเตอรในการเดินเครื่องและหยุดเครื่องระบบปรับอากาศ ระบบปรับและ จายไฟฟาระบบสาธารณูปโภค 
ฯลฯ เฝาติดตามสภาวะและความผิดปกติในการเดินเครื่อง รวมท้ังทําการควบคุมตางๆ ในระยะหลังนิยมใช
ความสามารถในการเก็บและวิเคราะหขอมูลในการจัดการดานพลังงานดวย 
 เทคโนโลยีพลังงานเปนศูนยแสดงเทคโนโลยีสําหรับดานการอนุรักษพลังงานของภาคอุตสาหกรรม ภาค
อาคารธุรกิจ และภาคบานอยูอาศัย และหองฝกอบรมระบบทําความเย็นระบบปรับอากาศ และหองฝกอบรม ระบบ
ไฟฟาแสงสวาง เชน การใหความรอนโดยการเหน่ียวนํา การใหความรอนโดยอุณหภูมิไฟฟา การใหความรอนโดย
คลื่นวิทยุ ระบบการจัดการพลังงาน ปมประสิทธิภาพสูง ระบบแสงสวาง ระบบอากาศอัด ระบบผลิตและสงจายไอ
น้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะใชเปนศูนยกลางในการเผยแพร และการฝกอบรมและใหการบริการการชวยเหลือ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาค ประชาชนท่ัวไปในดานเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานและการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 
3.8  กรณีศึกษา (Case Study) 
แสงสวาง 
กรณีศึกษาที่ 1  การใช top light ในโรงงาน 

สําหรับอุปกรณนําแสงแดดสองตรงเขามาใชอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการพัฒนา Top Light ท่ีใชปริซึม
เคลื่อนท่ีไดแบบจานกลมข้ึนมา โดย Top Light แบบนี้จะนําปริซึ มทําจากโพลีคารบอเนต   2 แผนมาซอนกันบน-   
ลาง แลวหมุนปริซึมน้ีใหสอดคลองกับชวงเวลา เพื่อใหแมวามุมตกกระทบของแสงแดดจะเปลี่ยนไป แสงก็จะพุงลง
ต้ังฉากตลอดเวลา  

รูปท่ี 3.76 แสดงตัวอยางการติดต้ัง Top Light แบบนี้ในโรงงานแหงหน่ึง โรงงานนี้มีพื้นท่ีใชงาน 4,900 
[m2] เพดานมีความสูงเฉลี่ย 7.5 [m] ท่ีหลังคาจะติดต้ัง top light แบบนี้ 100 ตัว ดวยอุปกรณ ดังกลาว เมื่อความสวาง
ของแสงแดดสองตรงในแนวระดับนอกอาคารมีคาไมนอยกวา 80,000 [lx] ความสวางท่ีพื้ นภายในอาคารจะมีคาไม
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นอยกวา 200 [lx]  ระบบสองสวางของงานน้ีมีหลอดปรอทติดต้ังอยู 150 ตัว   โดยอัตราการเปดไฟในเวลากลางวัน
มีคาเพียงประมาณ 7 [%] และสามารถอนุรักษ พลังงานไดปละไมนอย  กวา 50 [%] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.76 ตัวอยางการติดต้ัง Top Light ที่ใชปริซึมเคลื่อนทีไ่ด (โรงงาน) 
 

กรณีศึกษาที่ 2   การอนุรักษพลังงานของหลอดปรอทภายใน-ภายนอกอาคาร <ท่ีมา : FE95072> 
ประเภทกิจการ : กิจการผลิต 
ผลิตภัณฑ : ทอ ขอตอ PVC 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :    กําลังไฟฟา 33,170 [MWh] 

 

(1)  กอนดําเนินการ 
ในโรงงานไดมีการทํากิจกรรมอนุรักษพลังงานเปนกิจกรรมกลุมยอยมากอนแลว แตในฐานะท่ีเปนหนวย

งานทางออม ไดมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีการทํางานท้ังหมดเพ่ือทําการทบทวนโดยภาพรวม และดําเนินมาตรการ       
อนุรักษพลังงาน ในจํานวนน้ันจะมีมาตรการเก่ียวกับหลอดปรอทภายใน-ภายนอกอาคาร 
(2) สภาพปจจบัุน 

1. วงจรจุดหลอดจะแบงเปนบล็อกๆ ดังน้ัน หากปดไฟจุดท่ีไมตองการ หลอดไฟท่ีจุดอื่นก็จะดับไปดวย 
2. มีสวิตชเปดปดอัตโนมัติ แตในชวงเวลาท่ีความสวางไมคงท่ี ไดแก ชวงเชาและเย็น บางครั้งจะเปดไฟ

ดวยมือ หลังจากน้ันก็ลืมปดไฟ 
3. แสงสวางเฉพาะท่ีไมเพียงพอ ดังน้ัน เมื่อตองการความสวางเฉพาะท่ีจะตองเปดไฟท้ังหมด 
4. หากอากาศดี บางสวนในโรงงานจะมีความสวาง 150 [lx] ถึง 470 [lx] ดวยแสงสวางจากภายนอก

เพียงอยางเดียว 
5. แสงสวางสําหรับทํางานนอกอาคารท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการโจรกรรมดวยจะตองเปดไฟ

ตลอดเวลาแมจะไมใชเวลาทํางาน 
3.  วิธีดําเนินการ 

1.    นําระบบควบคุมความสวางอัตโนมัติเขามาใชแบงหลอดปรอทติดเพดานในไลน ผลิตหลักออกตาม
ความละเอียดของงานเปน 3 กลุม คือ   A, B, C แลวนําระบบควบคุมการเปดปดหลอดปรอทตามความ   สวางท่ีตอง
การมาใชแบงหลอดปรอท (400 [W]) 165 ดวงออก          เปนพวกตามตารางท่ี 3.21  แลวทําการควบคุมการเปดปด 
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ตารางที่  3.21 ความสวางของระนาบทํางานดวยความสวางจากแสงแดดภายในหอง 

 
 
 
 
 
2.   เปลี่ยนไปใชแสงสวางเฉพาะท่ีหนางานผลิตบริเวณท่ี พนักงานตองทํางานประจําอยูตลอดเวลา แทนท่ี

จะเพ่ิมความสวางท่ัวบริเวณ  จะพยายามใหแสงสวาง เฉพาะท่ี (60 [W]) ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  เปาหมาย : 
หลอดปรอท (400 [W]) 97 ดวง 

3.  ใชสวิตซเปดปดอัตโนมัติแบบตั้งเวลา  หลอดไฟนอกอาคารเวลากลางคืนยกเวนหลอดท่ีเปดเพ่ือรักษา
ความปลอดภัย เลือกใชสวิตซเปดปดซ่ึงมีเครื่องต้ังเวลาใหดับไฟยกเวนเวลาท่ีพนักงานเขา-ออกงานและเวลาทํางาน
กลางคืน   เปาหมาย : หลอดปรอท (100 [W]) 10 ดวง 
4.  ประสิทธิผล 

 1. การอนุรักษพลังงานดวยการเปดไฟเฉพาะท่ีจําเปน  ลดกําลังไฟฟาไดปละ 107 [MWh] ลดตนทุนไดป
ละ 516,150 [บาท] 

 2. การอนุรักษพลังงานดวยการใหแสงสวางเฉพาะท่ี  ลดกําลังไฟฟาไดปละ 36 [MWh] ลดตนทุนไดปละ 
172,790 [บาท] 

 3. การอนุรักษพลังงานของแสงสวางภายนอกอาคาร  ลดกําลังไฟฟาไดปละ 3.5 [MWh] ลดตนทุนไดปละ 
16,650 [บาท] 
รวม ลดกําลังไฟฟาไดปละ 147 [MWh] ลดตนทุนไดปละ 710,400 [บาท] 

มูลคาลงทุน 2,405,000[บาท] 
 
กรณีศึกษาที่ 3   กิจกรรมอนุรักษพลังงานแสงสวางโดยใหทุกคนมีสวนรวม 
 <ท่ีมา : ตัวอยางการอนุรักษพลังงานยอดเยี่ยม พ.ศ. 2544> 

ผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑพลาสติกตกแตงภายในรถยนต (pillar garnish เปนตน) 
จํานวนพนักงาน : 132 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป : กําลังไฟฟา 4,870 [MWh/ป] 

(1).  กอนดําเนินการ 
ทําต้ังแตกิจกรรมอนุรักษพลังงานดวยการปรับปรุงเครื่องจักรและปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีทํามาแตเดิม 

จนถึงการปรับปรุงเพ่ืออนุรักษพลังงานดวยการทําความสะอาดระบบแสงสวาง เพื่อสรางสํานึกและปลูกฝงการ     
อนุรักษพลังงาน เพ่ือใหทุกคน มองเห็นรับรูและเคยชิน 
(2).  สภาพปจจุบัน 

1. จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตเหมาะสมท่ีสุดหรือไม : จํานวนหลอดฟลอูอเรสเซนตท้ังหมด 627 [ดวง] 
2. ความสวางเหมาะสมท่ีสุดหรือไม : สูงสุด 1,050 [lx] ตํ่าสุด 350 [lx] 
3. จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีสองบริเวณท่ีสูญเปลา 196 [ดวง] 
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4. การใชไฟฟาเฉพาะสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต  80 [W] × 627 [ดวง] × 10 [h] × 22 [วัน] × 12 
[เดือน] = 132,422 [kWh/ป] 

5. จํานวนเครื่องของสวิตชรวมศูนยมีความเหมาะสมท่ีสุดหรือไม  จํานวนสวิตชรวมศูนย (ต้ังแต 6 ดวง
ข้ึนไป) 17 จุด 

หลอดปรอทสองท่ัวบริเวณมคีวามเหมาะสมท่ีสุดหรือไม 
การกําหนดเปาหมาย 

1. ลดความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาลง 60 [MWh/ป] ดวยการปรับปรุงแสงสวาง 
2. ทบทวนความสวางมาตรฐานสําหรับงานท่ัวไปและความสวางมาตรฐานสําหรับงานตรวจสอบ 

(3) วิธีดําเนินการ 
 กําจัดหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีไมจําเปน 

(4) ประสิทธิผล 
1. จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตท้ังหมด ∆249 [ดวง] 
2. ความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา 90.817 [MWh/ป] ∆42.605 [MWh/ป] 
3. จํานวนเงิน ∆575,646 [บาท/ป] 

 
มอเตอรไฟฟา 
กรณีศึกษาที่ 4 การอนุรักษพลังงานดวยการควบคุมการเดินเครื่อง Rear Drum Transfer Machine                 
 <ท่ีมา : FE86154> 

ประเภทกิจการ : กิจการผลิตช้ินสวนรถยนต 
ผลิตภัณฑ : ช้ินสวนแชสซีรถบรรทุกขนาดเล็ก รถเกง รถบรรทุก 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป : กําลังไฟฟา 92,000 [MWh] 

                                            น้ํามันหนัก 13,250 [kL] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.77  Pareto Diagram ของความส้ินเปลอืงไฟฟาแตละปจจัย 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 3 การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอปุกรณไฟฟาอื่นๆ  ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

 

3-129 

 

(1).  กอนดําเนินการ 
ในมอเตอรเพลาหลักของเครื่อง Transfer Machine จํานวน 7 Station จะนํามอเตอรจํ านวน 5 Station และ

มอเตอรไฮดรอลิกท่ีเกี่ยวของซ่ึงเดิมเคยเดินเครื่องตอเนื่อง มาเดินเครื่อง เปนชวงๆ แทนเพ่ืออนุรักษพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (2).  สภาพปจจุบัน 
รูปท่ี 3.77 แสดง Parerto Diagram ของความส้ินเปลืองไฟฟ าแตละปจจัยของเครื่อง Transfer Machine ในจํ 

านวนน้ันได เสนอวิธีอนุรักษพลังงานโดยนํามอเตอรเพลาหลั กและมอเตอรไฮดรอลิกซึ่งส้ินเปลืองไฟฟาสูงมาเดิน
เครื่องแบบเปนชวงๆ เครื่อง Transfer Machine มีท้ังหมด 7 Station เวลาท่ีใชของ แตละ Station แสดงไวใน รูปท่ี 
3.78 
(3).   วิธีดําเนินการ 

1. มอเตอรเพลาหลัก มอเตอร 3 และ 7ST ซึ่งมี Capacity ตํ่ามีการเดินเครื่องเปน ชวงๆ อยูแลว  จึงพิจารณา  
วา มอเตอรท่ีเหลือจะสามารถเดินเครื่ องเปนชวงๆ ไดหรือไม ตัวอยางของผลการสํารวจสภาพการเดินเครื่อง          
มอเตอรเพลาหลัก 4ST แสดงไวในรูปท่ี 3.57  เมื่อสตารตมอเตอรได 10 วินาที ชวง  6 วินาที หลังและชวง 65 วินาที   
หลังจากกลึงเสร็จจะพบวามอเตอรเดินเครื่องแบบไมมีภาระ ผลจากการสํารวจ พบวาแมจะสตารตและหยุดเครื่อง  
มอเตอรซ้ําไปซ้ํามา พบวาไมทํามีผลเสียตอมอเตอร จึงไดดําเนินมาตรการดังตอไปนี้ 

* ต้ังเครื่องต้ังเวลาโดยลดระยะเวลา ต้ังแตสตารตมอเตอรจนเริ่มกลึงจาก 10 วินาทีเปน 5 วนิาที 
* หยุดมอเตอรหลังจากกลึงเสร็จแลว 

ดําเนินมาตรการขางตนกับมอเตอร 1, 2, 5, 6ST ดวย 
2. มอเตอรไฮดรอลิก  สําหรับมอเตอรไฮดรอลิกไดใชวิธีเดินเครื่องเปนชวงๆ สําหรับมอเตอรท่ีใชงานโดย

ไมเกี่ยวกับ Station 

 

                รูปที่ 3.78 เวลาทาํงานของแตละ Station 

เวลา loader เวลาทํางาน 

[น
าที

] 

station 

capacity

เพลาหลัก

capacity สูงสุดของมอเตอร station คอขวด 

มอเตอร
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รูปที่ 3.79 สภาพการเดินเคร่ืองมอเตอรเพลาหลัก 4ST 

 
 (4).   ประสิทธิผล 

 1. มอเตอรเพลาหลัก รวม 1, 2, 4, 5, 6ST 
ลดกําลังไฟฟาไดตอป 52.5 [MWh] 
ลดตนทุนไดตอป 388,500 [บาท] 
คากอสราง 46,250 [บาท] 

          2.  มอเตอรไฮดรอลิก 
ลดกําลังไฟฟาไดตอป 26.2 [MWh] 
ลดตนทุนไดตอป 192,400 [บาท] 
คากอสราง 55,500 [บาท] 

 
กรณีศึกษาที่ 5  การลดกําลังไฟฟาของเตาไฟฟาเมื่อเครื่องจักรไมไดผลิต        
<ท่ีมา : FE95116> 

ประเภทกิจการ :   กิจการผลิตเครือ่งไฟฟา 
ผลิตภัณฑ :  อุปกรณไฟฟาเสริมสําหรับรถยนต (Starter, Alternator) 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป : กําลังไฟฟา (ซื้อ) 148,500 [MWh] 

                                             กําลังไฟฟา (ผลิตเอง) 4,400 [MWh] 
              น้ํามันหนัก-น้ํามันกาด (เทียบเปนน้ํามันดิบ) 9,600 [kL] 
               กาซหุงตม (Town gas) 3,800,000  
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กระแสอารค 

กระแสเมื่อมีภาระกลึง กระแสเมื่อไมมีภาระ 

กระแสเมื่อไมมีภาระ(ตอแบบสาตาร ตอแบบเดลตา 
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รูปที่ 3.80 เวลาที่กําหนดเคร่ืองต้ังเวลาและเวลาที่ใชเตาอุน 

 
(1) กอนดําเนินการ 

ผลการสํารวจการใชกําลังไฟฟาตอปของไลนผลิต Altertator ไลนท่ี 5 ของโรงงาน พบวา ในจํานวน
พลังงานไฟฟาท้ังหมด 3,405 [MWh] แบงออกไดเปนมอเตอร 2,407 [MWh]   (382 เครื่อง)  เตาไฟฟา 522 [MWh]  
(5 เครื่อง) เครื่องควบคุม 442 [MWh]  เปาหมายการอนุรักษพลังงานครั้งน้ี  ไดแก เตาไฟฟาซ่ึงมีการใชไฟฟา           
ตอ 1 เครื่องสูง 
(2) สภาพปจจบัุน 

(1) เมื่อเริ่มผลิตเวลา 8.40 น. แมวา เตาไฟฟาแตละตัวจะมีอุณหภูมิใชงานและ Capacity แตกตางกัน แต
เครื่องตัวเวลาปฏิทิน สําหรับกําหนดอุณหภูมิเมื่อเวลาเริ่มงานจะต้ังไวท่ีเวลาเชา 6.00 น. เหมือนกันหมดดังรูปท่ี 3.80   

กลาวคือเปนการต้ังเครื่องต้ังเวลาปฏิทินใหสอดคลองกับเตาท่ีตองใชเวลาอุนเตานานท่ีสุด  นอกจากน้ี กรณี
ท่ีเมื่อวานเปนวันทํางานกับวันหยุดก็ไมมีความแตกตางในการต้ังเครื่องต้ังเวลา 

(2) เครื่องต้ังเวลาปฏิทินท่ีใชเปนแบบเสียบหมุด ซึ่งสามารถกําหนดเวลาไดละเอียดเพียงทุก 15 นาที 
(3) ในชวงเวลาพัก และชวงเปลี่ยนกะกลางวันกับกลางคืนจะปลอยใหเตาเดินเครื่องเปลาๆ อยางตอเนื่อง 

 
(3) วิธีดําเนินการ 

ดําเนินมาตรการตอไปนี้กับเตาไฟฟา 3 เครื่อง 
(1) เปลี่ยนเครื่องต้ังเวลาปฏิทินเปนแบบดิจิตอลซ่ึงสามารถต้ังเวลาไดละเอียดถึงทุก 1 นาที และสามารถ

กําหนดเวลาตามวันในสัปดาหไดอีกดวย 
(2) กําหนดเครื่องต้ังเวลาปฏิทินใหสอดคลองกับเวลาอุนเตาของแตละเครื่องและแตละวันในสัปดาห 

ตัวอยางสภาพการอุนเตาอุนกอนและหลังปรับปรุงแสดงไวในรูปท่ี 3.81 
 

(เปดฮีตเตอร) (เริ่มผลิต) 

75 นาที 

100 นาที 60 นาที 

15 นาที 

เวลาอุนเตา 85 นาที 

เวลาอุนเตา 155 นาที 
เครื่องลอกฟมฟ 
เครื่องบัดกรี 

เดินเครื่องฮีตเตอรสูญเปลา 145 นาที 

เตาอุน 

เตาหลอมเจล 

เตาเคียวรใหเย็น 
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(3) ใชเครื่องต้ังเวลาเดียวกันต้ังใหเตาหยุดเดินเครื่องในเวลาท่ีไมไดผลิต รูปท่ี 3.82  แสดงสภาพการอุนเตา         
อุนหลังปรับปรงุ 
 

 
 
 
กรณีศึกษาที่ 6  การปรับปรุงเครื่องทํานํ้ารอนสําหรับใหความรอนเฮดของเครื่องฉีดแมพิมพ  
<ท่ีมา : FE93061> 

ผลิตภัณฑ : จุกยาง ปะเก็น เนื้อครีมสารกันกาซ-กันน้ําสําหรับเวชกรรม 
จํานวนพนักงาน : 299 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  น้ํามันหนัก 788.87 [kL/y] 

กําลังไฟฟา 7,394 [MW/y] 
(1) กอนดําเนินการ 

อุณหภูมิท่ีกําหนดไวของนํ้าในเครื่ องทํานํ้ารอนสําหรับใหความรอนแกหัวฉีดของเครื่องฉีดแมพิมพ
สําหรับผลิตภัณฑยางเทากับ 80-90 [°C] แตการเติมนํ้าเย็นและฮี ตเตอรจะควบคุมแบบ ON-OFF ดังน้ันจึงมีการ     
ปลอยนํ้ารอนอุณหภูมิสูงท้ิงทําใหเกิดความสูญเปลามาก จึงปรับปรุงวิธีควบคุมโดยต้ังเปาหมายใหอนุรักษพลังงาน
ได 30 [%] ของปจจุบัน 
(2) สภาพปจจบัุน 

(1) สภาพปจจบัุน 
ทําการสํารวจปริมาณการใชไฟฟาและปริมาณการจายนํ้ารอนวิธีการควบคุมกอนปรับปรุง จะใหความ       

รอนดวยฮีตเตอร  เครื่องทํานํ้ารอน 6 ตัว จนไดอุณหภูมิท่ีกําหนด  เมื่ออุณหภูมิสูงอยางนอยเทาท่ี กําหนดแลว จะ     
เปดวาลวแมเหล็กไฟฟาของทอจายนํ้าใหน้ําเย็นไหลเขามา แลวระบายนํ้ารอนออกไปทางทอ น้ําลน   พรอมๆ กับปด 

รูปที่ 3.82 สภาพการอุนเตาอุนเมื่อไมไดผลิต 

พัก (45 นาที) เปลี่ยนกะ (1 ชั่วโมง 40 นาที) พัก (60 นาที) 
กะกลางคืน กะกลางวัน 

ระยะเวลาอนุรักษพลังงานใน 1 วัน เทากับ 2 ชั่วโมง 15 นาท ี

40 นาท ี65 นาท ี30 นาท ี

รูปที่ 3.81 สภาพการอุนเตาอุน 

อังคาร-ศุกร 

เปดฮีตเตอร 
เร่ิมผลิต 

จันทร 

สูญเปลา (อังคาร-ศุกร) 

75 นาที 

สูญเปลา (จันทร) 

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

เร่ิมผลิต อังคาร-ศุกร 
เปดฮีตเตอร 

จันทร 
เปดฮีตเตอร 
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ฮีตเตอร 3 ตัว เมื่ออุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิท่ีกําหนดจะ ปดวาลวแมเหล็กไฟฟา  ฮีตเตอร 3 ตัวจะเดินเครื่องอีกครั้ง
วนเวียนไปเชนนี้เพ่ือจายนํ้ารอน 

(2) การปรับปรุง 
* ติดต้ังถังนํ้าเลี้ยงตางหากจากเครื่องทํานํ้ารอน เติมนํ้าเทากับนํ้าในเครื่องทํานํ้ารอนท่ีระเหยสูญเสียไป      

เทาน้ันเพื่อรักษาระดับน้ําในเครื่องทํานํ้ารอนใหคงท่ี  เมื่ออุณหภูมิมีคาสูงเทากับคาท่ีกําหนดไว  จะปดฮีตเตอร 3 ตัว 
ในข้ันตอนตอไป แมวาฮีตเตอรจะปดแลวอุณหภูมิก็ยังจะสูงข้ึนอีกบาง  ดังน้ันจึงเปลี่ยนไปใชวิธีปดฮีตเตอรทุกตัว
เมื่ออุณหภูมิสูงถึงคาท่ีกําหนดไว         

* ทอท่ีเดินจากเครื่องทํานํ้ารอนไปยังเฮดเปนกระบอกเก็บความรอนโฟมโพลีเอทิ ลีน  (t = 10 [mm]) เฮดจะ
เก็บความรอน ดวย Micro Glasswool (t = 25 [mm]) (รูปท่ี 3.83 (a) (b)) 

 
 
 
 
(3)    ประสิทธิผล 
ความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา : ท้ังเครื่องจักร No.1, 2 (เวลาเดินเครื่อง 17 [h]) และ No.3 (8 [h])  

กอนปรับปรุงใชพลังงานไฟฟา 5.1 [kWh]   
หลังปรับปรุงใชพลังงานไฟฟา 2.5 [kWh] จึงอนุรักษพลังงานไฟฟาได 2.6 [kWh] 

จํานวนวันท่ีเดนิเครื่องตอป 277 วัน 
รวม : ลดกําลังไฟฟาได 30,248.4 [kWh/y] 
ปริมาณน้ํารอนท่ีจาย (น้ําอุตสาหกรรม) : No.1, 2 (กอนปรับปรุง 35.3 [L/h])  No.3 (กอนปรับปรุง  37.5 [L/h]) 
รวม :  ลดปริมาณน้ํารอนได 415.5 [t/y] 
จํานวนเงิน 206056.33 [บาท/ป] 
เงินลงทุนปรับปรุง ประมาณ 111,000 [บาท] (คุมทุน 0.65 เดือน) 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.83 โครงสรางของเคร่ืองทํานํ้ารอน 

เฮดฉีดพลาสติก 

จายน้าํ 

นํ้าลน 

ถังจายน้ํา 

(b) หลังดัดแปลง (a) กอนดัดแปลง 

แม
พิม

พ 
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3.9  กิจกรรม   (Activity) 
1. จงบอกมาตรการและวิธีการท่ีทําใหเกิดการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาสวาง 
2. จงบอกมาตรการและวิธีการท่ีทําใหเกิดการประหยัดพลังงานในระบบการทําความรอนดวยไฟฟา 

 
เฉลยกิจกรรม 
1. จงบอกมาตรการและวิธีการท่ีทําใหเกิดการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง 
ตอบ        1   การใชแสงสวางจากธรรมชาติ  การนําแสงสวางจากธรรมชาติมาใชมีอยู 2 วิธี 

-   การใชแสงสวางจากดวงอาทิตย ในบริเวณท่ีรับแสงสวางไดควรพิจารณาปรับปรุงหลังคา
บางสวนใหโปรงแสง   

-   การใชแสงสวางจากทองฟา  การออกแบบอาคารใหมีหนาตางรับแสงสวางโดยมีสวนยื่นหรือ
บังแดด 
 2.  การจัดระบบแสงสวางใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ควรพิจารณาปรับปรุงการใชงานระบบแสงสวางใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับลดความ
สวางใหเหมาะสม  การควบคุมการเปด – ปด การบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ 

3.  การปรับลดความสวางใหเหมาะสม สิ่งแรกคือการลดจํานวนหลอดไฟฟาโดยการถอดหลอดท่ีไมจําเปน
ออก  การเปลี่ยนวิถีของแสงใหเหมาะสม การใชการหรี่แสง ท้ังน้ีตองเผื่อระดับความสวางใหคงเหลือ สูงกวา
มาตรฐาน เนื่องจากความเส่ือมสภาพของอุปกรณตางๆ   ซึ่งถามีการบํารุงรักษาท่ีดีก็จะสามารถลดระดับความสวาง
ใหมากข้ึน 

4. การควบคุมการเปด – ปด  จุดประสงคของการควบคุมการเปด – ปด คือ การไมใชแสงสวางในเวลาท่ี
ไมจําเปนตองใช  อาจทําไดโดยการมอบหมายใหพนักงานมีหนาท่ีควบคุมการเปดปด หรือติดต้ังอุปกรณควบคุม
อัตโนมัติ ท้ังน้ีข้ึนกับความเหมาะสม 

5.   การบํารุงรกัษาอยางสมํ่าเสมอ  เมื่อใชงานระบบแสงสวางไประยะเวลานานๆ จะพบวาความสวาง
นอยลง ดังน้ันการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ จึงมีความจําเปนในการใหไดมาซ่ึงระบบไฟฟาแสงสวางท่ีดี หรือ มี
ประสิทธิภาพสูง 
  6.  การเลือกใชอุปกรณประหยัดพลังงานประเภทตางๆ  มีรายละเอียดในแตละอุปกรณดังน้ี 

(1)  การเลือกใชหลอดไฟฟาประสิทธิภาพสูง    
(2)  การเลือกใชบัลลาสตสูญเสียตํ่า   
(3)  การเลือกใชโคมประสิทธิภาพสูง   
 

2. จงบอกมาตรการและวิธีการท่ีทําใหเกิดการประหยัดพลังงานในระบบการทําความรอนดวยไฟฟา 
 ตอบ      มาตรการอนุรักษพลังงานดานเคร่ืองจักร 

1. การลดความรอนสูญเสียของเตา 
2. การลดความรอนสะสมในเตา 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานของเตา 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณแหลงจายไฟ 
5. การลดความสูญเสียในสายไฟ 
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6. การควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
7. การอนุรักษพลงังานของอุปกรณประกอบ 
8. การเพ่ิมกําลังไฟฟาของอุปกรณ 
9. การติดต้ังคาปาซิเตอรเพื่อเพิ่มเพาเวอรแฟกเตอร 

มาตรการอนุรักษพลังงานดานการเดินเคร่ือง 
1. การเพ่ิม Load Factor 
2. การเขมงวดการควบคุมอุณหภูม ิ
3. การเดินเครื่องตอเนื่อง 
4. การลําเลียงวัตถดุิบไปยังกระบวนการตอไปและจัดการอยางรวดเร็ว 
5. การใชความรอนจากกระบวนการกอนหนา 
6. การอุนวัตถุดิบท่ีจะใหความรอน 
7. การลดเวลาเปดปดฝาเตาและประตูเผา 
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