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 การพิจารณาใช้อปุกรณ์ปรบัความเรว็รอบของมอเตอร ์
 (Criteria for uses of high efficient motor and VSD)  

 % ความเร็วรอบลดลง(N) % อัตราการไหล (Q) % เฮดของปม (H) % กําลังของปม (P) % พลังงาน 
เทียบกับคาเดิม เทียบกับคาเดิม เทียบกับคาเดิม เทียบกับคาเดิม ที่ประหยัดได 

5% 95  90  86  14  
10% 90  81  73  27  
15% 85  72  61  39  
20% 80  64  51  49  
25% 75  56  42  58  
30% 70  49  34  66  
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- ข้อมลูติดตงั (nameplate)  KW (output), P.F. ,eff. 

- ข้อมลูตรวจวดั  V , I   ขณะ run No Load 

- คาํนวณหาประสิทธิภาพใหม่ 

ใหม ่=  
kW (output)/( เก่า*P.F.) 

kW (output) / ( เก่า *P.F.) - (V*I /1000) 

การหาประสิทธิภาพของมอเตอรท์ีใช้งานอยู่ในปัจจบุนั 

มอเตอรไฟฟา 



ตวัอย่าง  มอเตอรข์นาดพิกดั 100 kW มีประสิทธิภาพจาก name plate 95 % PF = 0.9 
จากการทดสอบ run no load พบว่าวดัค่า V=380 v, I = 15.2 A (10 KVA) อยาก
ทราบว่าประสิทธิภาพ ของมอเตอรใ์นปัจจบุนัมีค่าเท่าใด  

 
การคาํนวณ 
 

100kW /( 0.95*0.90) - (10) 

100kW /( 0.95*0.90) 

            
=  

=  91.45% 

ใหม่   
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speed 

T 

speed 

P 

    แรงบิดคงท ีแรงบิดแปรผนั กาํลงัคงท ี

speed 

T 

speed 

P speed 

T 

speed 

P 

การเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 
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การพจิารณาคุณสมบัตขิอง มอเตอร์  

มอเตอรไฟฟา 

การปองกะนนําแลั ฝุน  ต้องเลือกระดับการกันฝุนและกันนําของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับการ ใช้งาน  โดยทัวไป
เราจะอ้างอิงมาตรฐาน IEC ซึงใช้รหัสตัวเลข 2 ตัว  แสดงระดับการปองกันฝุน และกันนํา ตามลําดับ ดังนี  

การปองกันฝุนและกันนําตามมาตรฐาน IEC 
รหัส ระดับการปองกันฝุน รหัส ระดับการปองกันนํา 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

ไม่มีการปอนกัน 
ปองกันวัตถุขนาดเกิน 50 mm. ได้ 
ปองกันวัตถุขนาดเกิน 12 mm. ได้ 
ปองกันวัตถุขนาดเกิน 2.5 mm. ได้ 
ปองกันวัตถุขนาดเกิน 1  mm. ได้ 
ปองกันฝุน 
ผนึกกันฝุน 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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ไม่มีการปอนกัน 
ปองกันหยดนําลงในแนวดิง 
ปองกันหยดนําและนําสาดมุมไม่เกิน 15 องศากับแนวดิง 
ปองกันหยดนําและนําสาดมุมไม่เกิน 60 องศากับแนวดิง 
ปองกันนําสาดทุกทิศทาง 
ปองกันนําฉีดทุกทิศทาง 
ปองกันนําจากนําท่วมได้ชัวขณะ 
จมนําลึกไม่เกิน1 เมตร ได้ 30 นาที 
ใช้งานใต้นําได้ 
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มอเตอรไฟฟา 
3. สวนประกอบของมอเตอรไฟฟา 
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ความสูญเสียในมอเตอร์ 
Stator winding loss – 40-45% 
Rotor winding loss 15% 
Friction loss 10-15% 
Iron loss 20% 
Stray loss 10% 
* Efficiency  = Power out / Power in 
* Efficiency  = 1- ( Overall losses / Power in ) 
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มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
1. การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรใหเหมาะสม 

                      โรงงานเปดดําเนินการ 24 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 365 วันตอป มีการใชพลังงานไฟฟารวม 1,346,037.00 
กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป คิดเปนคาไฟฟาประมาณ 3,881,594.87 บาท/ป มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 2.88 บาทตอหนวย ซึ่งจากการเขา
รวมโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม คณะทํางานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษพลังงานของสถานประกอบการได
รวมกันสํารวจและวิเคราะหการใชพลังงานของสถานประกอบการ จากการสํารวจพบวา ทางโรงงานมีการติดตั้งมอเตอรโบ รว
เวอรดูดควันของบอยเลอร ขนาด 7.5 kW จํานวน 1 ชุด เปดใชงาน 12 ช.ม./วัน 300 วัน/ป  

ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

                    หลังจากดมีการสํารวจการทํางานของมอเตอรโบรวเวอรดูดควันของบอยเลอรขนาด 7.5 kW พบวา ปจจุบันนี้
ทางโรงงานมีการใชงาน บอยเลอรขนาด 5 ตัน จํานวน 1 ชุด โดยใชฟนเปนเชื้อเพลิง ซึ่งมีควันจากการเผาไหมมากนอยแลวแต
ชวงเวลา ทําใหพนักงานตองมาปรับวาลวตลอดเวลาดังนั้นทางทีมงานจึงมีแนวคิดที่จะติดตั้งอิน เวอรเตอรควบคุมการดูดควัน
จากเตาเพื่อการประหยัดพลังงาน 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
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ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

แสดงภาพกอนการปรับปรุง 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
มอเตอรไฟฟา 
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แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

               จากการปรึกษาหารือกับทางผูบริหารและคณะทํางานอนุรักษพลังงานสามารถสรุปไดวา ทางโรงงานควรทําการ
ติดตั้ง Inverter มอเตอรโบรวเวอร เพื่อควบคุมการดูดควันจากเตา โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 
 

 1. สํารวจสภาพการใชงานของมอเตอรโบวเวอร ขนาด 7.5 kW   
 2. บันทึกขอมูลการปรับหรี่วาลวและตรวจวัดคาการใชพลังงานของมอเตอรโบรวเวอร 
 3. ดําเนินการปรับปรุง โดยการติดตั้ง Inverter มอเตอรโบรวเวอร เพื่อควบคุมการดูดควันจากเตา 
 4. ตรวจสอบ ติดตามผล    
 5. วิเคราะหผลประหยัดที่ได 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
1. การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรใหเหมาะสม 
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แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

หลังปรับปรุง 
 

             จากเดิมทางโรงงานทําการปรับหรี่วาลวโดยใชพนักงานที่ควบคุมเปนผูปรับหรี่ ปจจุบันทางทีมงานไดทําการทดลอง
ติดตั้ง Inverter เพื่อควบคุมการดูดควันจากเตา หลังจากทําการปรับปรุงคาดวาจะทําใหประหยัดพลังงานได 8,294.4 kWh /ป 
คิดเปนเงินที่ประหยัดได 23,887.87 บาท/ป 

หลังการปรับปรุง 
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1. การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรใหเหมาะสม 

มอเตอรไฟฟา 

58 



วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

จากการตรวจวัดกําลังไฟฟาของมอเตอรโบวเวอรขนาด 7.5 kW กอนการปรับปรุง  =  6.15  kW  
จากการตรวจวัดกําลังไฟฟาของมอเตอรโบวเวอรขนาด 7.5 kW หลังปรับปรุง       =  3.27  kW 
  
ชั่วโมงการทํางานที่ลดลง/วัน          12  ชั่วโมง/วัน 
จํานวนวันที่ทํางาน/ป                   300  วัน 
Load factor                  80 % 
คาพลังงานไฟฟา                        2.88  บาท / หนวย  
  
กําลังไฟฟาที่ประหยัดได   =     6.15 – 3.27 kW 
      =     2.88   
พลังงานไฟฟาที่ใช    =     2.88  kW  x 300 วัน x 12  ชั่วโมง x 80% 
พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได    =     2.88 x 300 x 12 x 80%  
      =     8,294.4 kWh/ป 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
1. การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรใหเหมาะสม 
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วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

  
คิดเปนเงินที่ประหยัดได  =     8,294.4   kWh/ป * 2.88 บาท 
                        =     23,887.87   บาท/ป 
คิดเทียบเทาตันน้ํามันดิบ  =     8,294.4 x 85.21/1000000 
                                        =     0.707  toe/ป 
คิดเปนเงินลงทุน                  =     13,000   บาท  
ระยะเวลาคืนทุน                  =     0.54   ป 
  

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
1. การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรใหเหมาะสม 
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ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

                 โรงงาน เปดดําเนินการ 8 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 365 วันตอป มีการใชพลังงานไฟฟารวม 1,356,865.00 
กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป คิดเปนคาไฟฟาประมาณ 3,847,790.81 บาทตอป มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 2.84 บาทตอหนวย ซึ่งจาก
การเขารวมโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม คณะทํางานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษพลังงาน ของสถาน
ประกอบการไดรวมกันสํารวจและวิเคราะหการใชพลังงานของสถานประกอบการ จากการสํารวจ พบวาทางโรงงานมีการ
ติดตั้งมอเตอรมอเตอร Feed น้ําของระบบ Boiler ขนาด 3.5 kW จํานวน 2 ชุด โดยมีการเปดใชงาน 24 ชั่วโมงตอวัน และ 
365 วันตอป 

                 หลังจากทีมงานไดทําการสํารวจสภาพการใชงานของมอเตอร Feed น้ําของระบบ Boiler ขนาด 3.5 kW 
จํานวน 2 ชุด จากการสํารวจและตรวจวัดของทีมงานอนุรักษพลังงานพบวามอเตอรมีสภาพคอนขางเกาและมีการกิน
กระแสไฟเกินสเปคดังนั้นทางทีมงานจึงเสนอที่จะเปลี่ยนมอเตอรตัวใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวาเดิมเพื่อการประหยัด
พลังงาน 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
2. มาตรการการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง 
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ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

แสดงภาพกอนการปรับปรุง 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
2. มาตรการการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง (ตอ) 
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แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

           โรงงานเปลี่ยนมอเตอร Feed น้ําตัวใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวาเดิม โดยมีขั้นตอนการ ทํางานดังนี้ 
  

สํารวจการทํางานของมอเตอร feed pump  
บันทึกขอมูลการใชงานกอนปรับปรุง และนําเสนอในที่ประชุมเพื่อใหคณะกรรมการอนุรักษพลังงาน
พิจารณา  
ดําเนินการปรับปรุง โดยทําการเปลี่ยนมอเตอร Feed น้ําตัวใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวาเดิม 
ตรวจสอบ ติดตามผล โดยที่ปรึกษาไดเขาตรวจสอบการดําเนินการตามแผนที่ไดเสนอในที่ประชุม     
วิเคราะหและสรุปผลที่ไดใหสถานประกอบการ 

 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
2. มาตรการการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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หลังปรับปรุง 

                   จากการตรวจวัดกําลังไฟฟาของมอเตอร feed pump ขนาด 3.5 kW กอนปรับปรุงพบวามี กําลังไฟฟาที่ใช
จริง 3.51 kW ปจจุบันทางโรงงานไดทําการเปลี่ยนมอเตอร feed pump ตัวใหม ขนาด 3.5 kW ซึ่งมีกําลังไฟฟาที่ใชจริง 
2.04 kW หลังจากทําการปรับปรุงแลวทําใหประหยัดพลังงานลงได 10,371.84  kWh/ป  คิดเปนเงินที่ประหยัดได 
29,456.0 บาท/ป 

ภาพหลงัการปรับปรงุ 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
2. มาตรการการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

จากการตรวจวัดมอเตอร feed pump กอนปรับปรุง 
ลําดับที่ ขนาด กําลังไฟฟาใชจริง (kW) 

1 มอเตอร feed pump ขนาด 3.5  kW 3.51 
  รวม 3.51 

จากการตรวจวัดมอเตอร feed pump หลังปรับปรุง 
ลําดับที่ ขนาด กําลังไฟฟาใชจริง (kW) 

1 มอเตอร feed pump ขนาด 3.5 kW 2.04 
  รวม 2.04 

ขอมูลหลังปรับปรงุ 

ขอมูลกอนปรับปรุง 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
2. มาตรการการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

จากการตรวจวัดกําลังไฟฟาของมอเตอร feed pump ในระบบบอยเลอร ขนาด 3.5 kW  
 
ชั่วโมงการทํางานที่ลดลง/วัน               24  ชั่วโมง/วัน  
จํานวนวันที่ทํางาน/ป                       365  วัน  
Load factor                80  %  
คาพลังงานไฟฟา                             2.84  บาท / หนวย    
 
กําลังไฟฟาที่ลดลง               =  3.51 – 2.04         
                   =  1.48  kW  

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
2. มาตรการการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 

66 



วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

พลังงานไฟฟาที่ใช    =  1.48 kW  x 365 วัน x 24  ชั่วโมง x 80%      
พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได   =  1.48 x 365 x 24 x 80%        
      =  10,371.84 kWh/ป  
 
คิดเปนเงินที่ประหยัดได   =  10,371.84 kWh/ป * 2.84 บาท                              
      =  29,456.0 บาท/ป  
 
คิดเทียบเทาตันน้ํามันดิบ   =  10,371.84 x 85.21/1000000                                         
      =   0.884 toe/ป  
 
คิดเปนเงินลงทุน    =   10,000 บาท   
ระยะเวลาคืนทุน    =   0.34 ป 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
2. มาตรการการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 

67 

89% 

83% 

กรณี มอเตอร์มีขนาดใหญ่กว่าพิกัดโหลด เช่น
มอเตอร์ขนาด 45kW เดนิโหลดอยู่ท ี15kW  ควร
ลดขนาดมอเตอร์เป็นขนาด 22 kW ดีกว่าจะทาํ
ให้ Eff ของมอเตอร์ดีขึนด้วย 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
มอเตอรไฟฟา 



ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

                 โรงงานดําเนินการการผลิตประมาณ 16 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 350 วันตอป มีการใชพลังงานไฟฟารวม 
405,193.44 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป คิดเปนคาไฟฟาประมาณ 1,520,322.05 บาทตอป มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 3.75 บาทตอ
หนวย มีการติดตั้งใชงานปมน้ําหลอเย็น ขนาด 3.70 kW จํานวน 2 ตัว ในการหลอเย็นเพื่อลดอุณหภูมิใหปลาปนสําหรับ
เครื่องกวนเย็น No.1 และ No.2 โดยมีการเปดใชงาน 16 ชั่วโมงตอวัน และ 350 วันตอป 

              จากการสํารวจและตรวจวัดการใชพลังงานของปมน้ําหลอเย็น ขนาด 3.70 kW จํานวน 2 ตัว พบวาทาง
โรงงานสามารถลดการใชงานได เนื่องจากสายพานมอเตอรขับปมน้ําหลอเย็นเริ่มสึกหรอและหยอนมาก ทําให
ประสิทธิภาพการสงถายกําลังงานนอยและอัตราการไหลของปมน้ําคอนขางต่ํา จึงตองใชงานพรอมกันทั้ง 2 เครื่อง  
ดังนั้นทางโรงงานจึงมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการสงถายกําลังงาน เพื่อลดการใชงานปมน้ําหลอเย็นลง 1 เครื่อง 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
3. มาตรการลดการทํางานของมอเตอร/หลีกเลี่ยงการเดินตัวเปลา 

มอเตอรไฟฟา 
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ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

แสดงมอเตอรขับปมน้าํหลอเย็น ขนาด 3.70 kW และสายพานขับมอเตอรหยอน 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
3. มาตรการลดการทํางานของมอเตอร/หลีกเลี่ยงการเดินตัวเปลา (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

                  จากการปรึกษาหารือกับทางผูบริหารและคณะทํางานอนุรักษพลังงานสามารถสรุปไดวา โรงงาน ควรทําการ
เปลี่ยนสายพานมอเตอรขับปมน้ําหลอเย็น โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 
 1. สํารวจขอมูลเชิงเทคนิค โดยการตรวจวัดการใชพลังงานของมอเตอรขับปมน้ําหลอเย็น 
 2. วิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลเชิงเทคนิคมาสรุปแนวทางปรับปรุงการใชงาน และนําเสนอในที่ประชุมเพื่อให
คณะกรรมการอนุรักษพลังงานพิจารณา 
 3. ดําเนินการตามมาตรการ โดยการเปลี่ยนสายพานมอเตอรขับปมน้ําหลอเย็น 
 4. ตรวจสอบวิธีของการดําเนินการ โดยที่ปรึกษาไดเขาตรวจสอบการดําเนินการตามแผนที่ไดเสนอในที่ประชุม 
 5. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะหผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตรเบื้องตนและสรุปผลที่ไดใหสถานประกอบการ 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
3. มาตรการลดการทํางานของมอเตอร/หลีกเลี่ยงการเดินตัวเปลา (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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หลังปรับปรุง 

                โรงงานไดทําการเปลี่ยนสายพานมอเตอรขับปมน้ําหลอเย็น และยกเลิกการใชงานปมน้ําหลอเย็นลง 1 เครื่อง 
ซึ่งสามารถประเมินผลการประหยัดไดดังนี้ 
 

การเปลี่ยนสายพานมอเตอรขับปมน้าํหลอเย็น และผลการตรวจวัดพลงังานไฟฟาหลงัการปรับปรุง 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
3. มาตรการลดการทํางานของมอเตอร/หลีกเลี่ยงการเดินตัวเปลา (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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การคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

ขอมูลประกอบการคํานวณ 
 

กําลังไฟฟาที่ตรวจวัดไดกอนการปรับปรุง  3.40    กิโลวัตต 
 

กําลังไฟฟาที่ตรวจวัดไดหลังการปรับปรุง  2.46    กิโลวัตต 
เวลาการใชงาน     16   ชั่วโมง/วัน 
วันใชงาน      350   วัน/ป 
  
พลังงานที่ประหยัดได     =  กําลังไฟฟาที่ลดลง x ชั่วโมงทํางาน x จํานวนวันตอป 
       =  (3.40 - 2.46) x 16 x 350 
       =  5,264.00 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 
คิดเปนเทียบเทาตันน้ํามันดิบ    =  5,264.00 x 85.21 x 10-6 
       =  0.449 toe/ป  

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
3. มาตรการลดการทํางานของมอเตอร/หลีกเลี่ยงการเดินตัวเปลา (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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การคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

หรือคิดเปนเงินที่ประหยัดได =  5,264.00 x 3.75  
     =  19,740.00 บาท/ป 
 
การลงทุน 
คาในการเปลี่ยนสายพานมอเตอรขับปมน้ําหลอเย็น เทากับ 120.00 บาท 
 
ระยะเวลาคืนทุน  
      =  120.00  / 19,740.00 
      =  0.01  ป 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
3. มาตรการลดการทํางานของมอเตอร/หลีกเลี่ยงการเดินตัวเปลา (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

                โรงงานเปดดําเนินการ 24 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 365 วันตอป มีการใชพลังงานไฟฟารวม 1,528,633.00 
กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป คิดเปนคาไฟฟาประมาณ 4,518,257.68 บาท/ป มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 2.96 บาทตอหนวย ซึ่งจากการเขา
รวมโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม คณะทํางานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษพลังงานของสถาน
ประกอบการไดรวมกันสํารวจและวิเคราะหการใชพลังงานของสถานประกอบการ จากการสํารวจพบวา ทางโรงงานมีการใช
มอเตอรของเครื่องตัดไม และซอยไมโดยติดตั้งมาพรอมกับเครื่องจักร ซึ่งมีเปนจํานวนมาก และทางโรงงานไดมีนโยบายเพื่อ
ปรับปรุงอุปกรณเครื่องจักรใหอยูในสภาพที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

           หลังจากทีมงานไดทําการสํารวจการใชอุปกรณเครื่องจักรในโรงงานแลวพบวาเครื่องตัดไม และซอยไมของทาง
โรงงานมี 18 ชุด โดยที่จะทํางานชุดที่ 1 -12 สวนชุดที่ 13 -18 สํารองใชงาน หลังจากทีมงานไดมีการตรวจวัดการใช
พลังงานของมอเตอรแตละชุดพบวามอเตอรแตละชุดกินกระแสไฟไมเทากันดังนั้น ทางทีมงานจึงเสนอที่จะจัดลําดับการใช
งานของเครื่องตัดและซอยไมใหม โดยเลือกชุดที่กินกระแสไฟนอยที่สุด ทํางานกอนเพื่อการประหยัดพลังงาน 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
4. มาตรการจัดภาระโหลดใหเหมาะสมกับมอเตอรของเครื่องจักร 

มอเตอรไฟฟา 
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ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

ภาพกอนการปรับปรงุ 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
4. มาตรการจัดภาระโหลดใหเหมาะสมกับมอเตอรของเครื่องจักร (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

             ทางโรงงานจัดลําดับการใชงานของเครื่องตัดและซอยไมใหมโดยเลือกชุดที่กินกระแสไฟนอยที่สุด ทํางานกอน
เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้  
 

  1. สํารวจการใชงานของมอเตอรเลื่อยแตละชุด  
  2. ตรวจวัดและบันทึกคาการใชพลังงานกอนปรับปรุง  
  3. วิเคราะหและประเมินจุดคุมทุนหรือตนทุน  
  4. ดําเนินการปรับปรุง โดยการจัดลําดับการใชงานของเครื่องตัดและซอยไมใหเหมาะสม  
  5. ตรวจสอบและติดตามผล  
  6. วิเคราะหผลประหยัดที่ไดใหสถานประกอบการ 
  

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
4. มาตรการจัดภาระโหลดใหเหมาะสมกับมอเตอรของเครื่องจักร (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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หลังปรับปรุง 

            จากเดิมทางโรงงานจะเปดใชงาน มอเตอรเลื่อยชุดที่ 1 - 12  
โดยที่ชุด 13 - 18 สํารองใชงานมีคากําลังไฟฟากอนปรับปรุง 168.50 
kW ทางทีมงานจึงจัดโหลดของมอเตอรเลื่อยใหม โดยใชงานชุดที่
1,3,5,7,8,11,13,14,15,16,17,18 มีคากําลังไฟฟาหลังปรับปรุง 
146.82 kW หลังจากที่ทีมงานไดทําการปรับปรุง ทําใหสามารถ
ประหยัดพลังงานลงได 20,640.0 kWh/ป คิดเปนเงินที่ประหยัดได 
61,094.4 บาท/ป 

ภาพหลงัการปรับปรงุ 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
4. มาตรการจัดภาระโหลดใหเหมาะสมกับมอเตอรของเครื่องจักร (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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การคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

จากเดิมทางโรงงานจะเปดใชงาน มอเตอรเลื่อยชุดที่ 1 - 12 โดยที่ชุดที่ 13 – 18 สํารองใชงานจากการตรวจวัด 
 

กําลังไฟฟาของมอเตอรเลื่อยทั้ง 18 ชุด      = 241.8 kW   
 

หลังจากที่จัดโหลดของมอเตอรเลื่อย โดยใชงานชุดที่ 1,3,5,7,8,11,13,14,15,16,17,18  
จากการตรวจวัดกําลังไฟฟาของมอเตอรเลื่อยทั้ง 12 ชุด    = 146.82 kW  
จากการตรวจวัดกําลังไฟฟากอนปรับปรุง      = 168.50 kW  
 

จากการตรวจวัดกําลังไฟฟาหลังปรับปรุง      = 146.82 kW 
กําลังไฟฟาที่ประหยัดได        = 21.68 kW 
คาพลังงานไฟฟา         = 2.96 บาท / หนวย   
Load Factor          = 80 %  
ชั่วโมงการทํางาน/วันที่ลดลง       = 10 ชั่วโมง  
จํานวนวันดําเนินการ        = 300 วัน/ป  

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
4. มาตรการจัดภาระโหลดใหเหมาะสมกับมอเตอรของเครื่องจักร (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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หลังการปรับปรุง  
 
คิดเปนพลังงานไฟฟาหลังปรับปรุง  =     21.68 kW x 10 ชั่วโมง x 300 วัน x 80%         
      =     52,032.0 kWh/ป  
คิดเปนเงินที่ประหยัดได   =     52,032.0 kWh/ป * 2.96 บาท                               
      =     154,014.7 บาท  
คิดเทียบเทาตันน้ํามันดิบ    =     52,032.0 x 85.21/1000000                                                
    =     4.434 toe  
คิดเปนเงินลงทุน    = -  
ระยะเวลาคืนทุน    = - 

การคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

มาตรการอนุรักษพลังงานในมอเตอร  
4. มาตรการจัดภาระโหลดใหเหมาะสมกับมอเตอรของเครื่องจักร (ตอ) 

มอเตอรไฟฟา 
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ขอบคุณครับ 

มอเตอรไฟฟา 
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