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หลักสูตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 

พื้นฐานของระบบอากาศอัด 

 

 ถึงแมวาอากาศจะเปนของไดเปลา แตการอัดอากาศใหมีปริมาตรเล็กลงจะตองใชพลังงาน
เปนจํานวนมาก โดยทั่วไปการอัดอากาศจะใชพลังงานไฟฟาประมาณ 10% ของการใชไฟฟาทั้งหมดใน
โรงงาน มีการนําอากาศอัดมาใชในโรงงานหลายประการดังนี้ 
 

อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชอากาศอัด (Pneumatic System) 

การลําเลียงขนสง 
  

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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1. ตัวกรองอากาศขาเขา 
2. เครื่องอัดอากาศ 

3. ตัวระบายความรอน 

4. ตัวแยกความชื้น (กอนเขาถังเก็บ) 

5. วาลวนิรภัย 

6. มาตรวัดความดัน 

7. ถังเก็บอากาศอัด 

8. อุปกรณระบายน้ําอตัโนมัติ 

9. ตัวทําใหอากาศแหง 

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 

 

3 

2 
3 

5 

6 

5 

7 

9 
4 

ต่อไปยงัอุปกรณ์นาํความร้อนกลบัคืน 

(ถา้มี) 

่ ไป ั ป ์ ํ ้ ัั ื
ส่วนประกอบของระบบอากาศอดั 
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สวนประกอบของระบบอากาศอัด 
 

1. ตัวกรองอากาศขาเขา (Air Inlet Filter) 

     ทําหนาที่กรองอากาศกอนเขาเครื่องอัดอากาศ 

2. เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) 

     ทําหนาที่อัดอากาศใหไดความดันและอัตราการไหลของอากาศตามที่ตองการ 
3. ตัวระบายความรอน (Aftercooler) 

     ใชสําหรับลดความรอนของอากาศที่ถูกอัด เพื่อใหไอน้ําในอากาศอัดนั้นกลั่นตัว   (น้ําที่กลั่นตัวอาจ
เปนสาเหตุใหเกิดสนิมในทอ) โดยใชอากาศหรือน้ําเปนตัวระบายความรอน 

4. ตัวแยกความชื้น (Moisture Separator) 

     ทําหนาที่แยกน้ําที่กลั่นตัวจากอากาศอัดออกไปจากระบบกอนเขาไปในถังเก็บ  

5. วาลวนิรภัย  (Air Safety Value) 

     ปองกันไมใหความดันอากาศอัดในอุปกรณสูงเกินไป 

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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สวนประกอบของระบบอากาศอัด (ตอ) 
 

6. มาตรวัดความดัน (Air Pressure Gauge) 

     เพื่อแสดงคาความดันภายในถังเก็บ 

7. ถังเก็บ (Air Receiver) 

     ควรเปนถังเก็บ ที่มีขนาดเหมาะสม  ทําหนาที่สรางความสมดุลระหวางปริมาณความตองการอากาศ
อัดที่ไมคงที่กับปริมาณอากาศอัดที่ไดจากเครื่องอัดอากาศ 

8. อุปกรณถายน้ําอัตโนมัติ (Automatic Drain Trap) 

     ใชถายน้ําที่เกิดจากการแยกตัวหรือกลั่นตัวเนื่องจากความชื้นในอากาศอัด 

9. ตัวกรองอากาศและตัวทําใหอากาศแหง (Air Filter and Dryer) 

     อากาศแหงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับอุปกรณประเภทที่ตองใชอากาศอัด 

     อากาศแหงทําไดโดยใหอากาศผานตัวกรองแลวทําใหเย็นลงหรือดูดไอน้ําออกโดยใชสารดูดความชื้น 

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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Single-Acting 
Single-Stage 

1. เครืองอดัอากาศแบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) 
 

         ทาํงานเหมือนกบัเครืองยนต ์ โดยอากาศจะถูกดูดเขา้กระบอกสูบ ผา่นวาลว์
แลว้ลูกสูบจะอดัอากาศและดนัออกไป 

ชนิดของเครืองอดัอากาศ 

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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อากาศมีความดัน 

อากาศเขา 

โรตารีเวน 

ชั้นเดียวหรือ 

สองชั้น สไลดิ้งเวน 

2. เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่เวน (Rotary Vane Compressor) 
 

      จะใชตัวโรเตอรซึ่งมีสไลดิ้งเวนติดอยู โดยที่แกนหมุนของตัวโรเตอรจะไมอยูที่จุดศูนยกลาง
ดังนั้นเมื่อแกนหมุนไปสไลดิ้งเวนจะยืดออกและหดเขาเมื่อการหมุนครบรอบอากาศจะถูกดูดเขา
แลวถูกอัดและสงออกไป 

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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อากาศออก 

อากาศเขา 

3. เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรู (Rotary Screw Compressor) 

 

               ใชตัวโรเตอรแบบเกลียว 2 ตัวขบกันแลวหมุนเขาหากัน เมื่อโรเตอร 
หมุนชองวางรอบโรเตอรจะเล็กลงซึ่งจะอัดอากาศที่อยูระหวางโรเตอร 

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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เปรียบเทยีบคุณลกัษณะของ 
เครืองอดัอากาศแต่ละชนิด 

รายการ ลูกสูบ โรตารีเวน โรตารีสกรู
ระดบัเสียง สูง ตาํสุด เงียบถา้ปิดมิดชิด
ขนาด ไม่กระทดัรัด กะทดัรัด กะทดัรัด
นาํมนัทีถูกพาไปกบัอากาศ มีบา้ง ตาํ - ปานกลาง ตาํ
การสนัสะเทือน สูง เกือบไม่มี เกือบไม่มี

การบาํรุงรักษา มีชินส่วนสึกหรอ มีชินส่วนสึกหรอ มีส่วนสึกหรอ
หลายชิน น้อยชิน น้อยมาก

ปริมาณ ตาํ - สูง ตาํ - ปานกลาง ตาํ - สูง
ความดนั ปานกลาง - สูงมาก ตาํ - ปานกลาง ปานกลาง - สูง
ประสิทธิภาพทีโหลดเตม็ที สูง ปานกลาง - สูง สูง
ประสิทธิภาพทีโหลดบางส่วน สูง ไมด่ีเมือ ไมด่ีเมือ

โหลดตาํกวา่ 60% โหลดตาํกวา่ 60%

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องอัดอากาศแตละชนิด 

ชนิดของเครืองอดัอากาศ ไฟฟ้าทตี้องการ
ภาวะไร้โหลด ภาวะโหลดเต็มที

(คิดเป็น % ของภาระโหลดเต็ม) (กโิลวัตต์/ลบ.ม./นาท)ี
แบบลูกสูบ 10 - 25 % หนึงขนั : 6.33 - 7.17

สองขนั : 5.00 - 5.83
แบบโรตารีเวน 30 - 40 % 6.67 - 7.50
แบบโรตารีสกรู 25 - 60 % 5.83 - 6.67

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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ความดันอากาศอัด 

              ถึงแมวาแตละโรงงานจะมีความตองการอากาศอัดที่แตกตางกัน โดยทั่วไปอากาศอัดที่ใชงานจะมีความดัน
ประมาณ  700 กิโลปาสกาล      

มักมีความเขาใจผิดอยูวา ความดันของอากาศอัดจะตองเพิ่มขึ้นหากตองการใหอากาศอัดไหลมาก
ขึ้น แตความจริงนั้นกลับกันคือ เมื่อความดันเพิ่มขึ้นปริมาณอากาศอัดที่ผลิตไดกลับจะนอยลง  

P            Q 

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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ความสัมพนัธ์ 
ความดนัสมบูรณ์    =    ความดนัทอี่านได้จากมาตรวดั  +  ความดนับรรยากาศ 

ความดันที่อานจากมาตรวัด, ความดันบรรยากาศ และ ความดันสมบูรณ 
     

 คํานิยามตาง ๆ เหลานี้เปนคําที่ใชกันทั่วไปในวงการอุตสาหกรรม 
 

     ความดันบรรยากาศ 

• ความดันของบรรยากาศที่ระดับน้ําทะเล (เรียกวา 1 บรรยากาศ) 
 

     ความดันสมบูรณ 
• ความดันที่สัมพันธกับสุญญากาศ (ซึ่งมีความดัน 0 กิโลปาสกาล) 
 

     ความดันที่อานจากมาตรวัด 

• ความดันที่สัมพันธกับความดันบรรยากาศ (หรือ 101.325 กิโลปาสกาล) 

• ความดันที่อานจากมาตรวัดเปน 0 = ความดันบรรยากาศ  

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 

 

12 



ถงัเกบ็อากาศอดั (Air Receiver) 
 
                 หน้าทีหลักของถงัเกบ็  คือ การสร้างความสมดุลของปริมาณอากาศอดัทีส่งไปใชง้านกบัปริมาณอากาศทีออกจากเครืองอดัอากาศ  
โดยทาํหนา้ทีเกบ็อากาศอดัไวเ้ป็นปริมาณมาก ๆ ซึงจะมีผลทาํใหค้วามดนัเปลียนไปไม่มากนกัเมืออากาศอดัถูกนาํไปใชง้าน 
                  ถา้มีความตอ้งการใชอ้ากาศอดัปริมาณมากช่วงเวลาสัน ๆ  ซึงจะมีผลใหเ้ครืองอดัอากาศทาํงานหนกัมาก จึงแนะนาํใหต้ิดตงัถงั
เกบ็ทีมีขนาดใหญ่กวา่เดิม ซึงจะเสียค่าใชจ้่ายถูกกวา่ค่าบาํรุงรักษาเครืองอดัอากาศ (หรือเปลียนเครืองอดัอากาศใหม่) 
 

ปริมาตรถัง (m3)      =  ปริมาณอากาศอัดที่ผลิต (m3/min)   x  Safety Factor 

                                   ความดัน (bar abs.) 

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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ถงัเก็บอากาศอดั (Air Receiver Tank) 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครื่องอัดอากาศ และสวนประกอบที่สําคัญ 

ระบบอัดอากาศ 
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  การแยกน้ําออก 
 
 

การแยกน้ําออกจากอากาศอัดอยางถูกวิธีนั้นจะชวย : 

 ปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องมือ และอุปกรณที่ใชอากาศอัด 

 ปองกันการกัดกรอนที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องมือและอุปกรณเหลานั้น 

น้ําสวนมากจะถูกแยกออกจากอากาศอัดที่ตัวระบายความรอน และตัวแยกความชื้น  หรือการทําใหแหงโดยเครื่องทําความเย็น 

เพื่อลดพลังงานที่ใชในการแยกน้ําออก ควรเลือกชนิดของอุปกรณที่นํามาใชแยกน้ําใหเหมาะสมกับอากาศอัดที่จะใช 
 หากตองการอากาศอัดที่แหงมาก เพื่อใชกับอุปกรณควบคุมตาง ๆ  ควรใชตัวทําใหอากาศแหงชนิดทีมีสารดูดความชื้น 

รวมกับตัวกรองละเอียด 

 หากตองการอากาศอัดที่แหงมาก เปนปริมาณไมมากนัก ก็ใหติดตั้งอุปกรณแยกน้ําที่มีขนาดเล็ก  สําหรับการใชสวนนี้
เทานั้น 

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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ชนิดของการทําใหอากาศอัดแหง: 
 

 ใชสารดูดความชื้น (ซิลิกาเจล) ซึ่งสามารถดูดความชื้นออกจากอากาศได 
 ใชเครื่องทําความเย็นเพื่อทําใหอากาศเย็นลง 

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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ระบบทอจายอากาศอัด 

ระบบจายอากาศอัดแบบวงแหวน 

จุดใชงาน1 

จุดใชงาน2 

จุดใช
งาน3 

เครืองอดัอากาศ 

ระบบทอแบบวงแหวนสามารถปดซอมทอบางสวนได  
โดยไมจําเปนตองปดทั้งระบบ 

จุดใชงาน1 

เครื่องอัดอากาศ 

ระบบจายอากาศอัดแบบทอเดี่ยว 

จุดใชงาน2 

จุดใชงาน 3 

อากาศอัดจะถูกสงไปตามทอจากถังเก็บหรือจากเครื่องอัด
อากาศโดยตรงไปยังจุดใชงาน 

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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ระบบทอจายอากาศอัด (ตอ) 

 

 ทอขนาดเล็กจะทําใหความเร็วอากาศอัดในทอสูง   มีผลทําใหความดันอากาศอัดลดลง (หรือความดันตกครอม
เพิ่มขึ้น)  จากแรงเสียดทานภายในทอ 

 

 การสงลมไปตามทอควรจะทําใหมีความดันตกครอมนอยที่สุด คือประมาณ 50 กิโลปาสกาล (รวมขอตอ) และ 
ความเร็วอากาศอัดในทอไมควรเกิน 6-10  เมตร/วินาท ี

 

 เดินทอใหมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 100 และติดตั้งอุปกรณระบายน้ําที่จุดต่ําสุดทุก ๆ 30 เมตร 
 

ระบบอัดอากาศ 
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือ่งอัดอากาศ และสวนประกอบทีส่ําคัญ 
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1. การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ 

     เริ่มจาก การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศเพื่อพิจารณาความสามารถในการผลิตอากาศอัดเทียบกับ
พลังไฟฟาที่ใช ซึ่งหากประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศต่ําลงกวามาตรฐาน ( การใชพลังงานเกิน 0.4 kW/liter/sec ที่ 
7 bar)  ควรดําเนินการเปลี่ยนชุดเครื่องอัดอากาศใหมจะชวยทําใหเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟาได      

แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด     

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ 
 

     1.   ตรวจวัดพลังไฟฟาที่เครื่องอัดอากาศใชทั้งชวง Load และ ชวง Unload 

     2.  หาความจุของถังเก็บอากาศอัด รวมถึงความจุของทอจากเครื่องอัดอากาศเขาถัง (คิดความจุเทากับ L ลิตร) 
     3.  ทําการหยุดการจายลมในระบบอากาศอัดโดยการปดวาลวลมดานจาย ของถังเก็บอากาศอัด และ ปดเครื่องอัดอากาศ 

     4.   ทําการปลอยอากาศอัดออกจากถังจนความดันลดลง 1 บาร (DP) 

     5.   สตารทเครื่องอัดอากาศ แลวทําการจับเวลาในการอัดอากาศเขาถังเก็บอากาศอัดขึ้น 1 บาร (เวลาที่ใชเทากับ t วินาท)ี 

     6.   นําคาตาง ๆ มาคํานวณหาความสามารถในการผลิตอากาศอัด 

 

วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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ความสามารถในการผลิตอากาศอัด  = ความจุถังอากาศอัด x ชวงความดันที่ทดสอบ 

     เวลาที่ใชในการอัดอากาศ 

 

 QActual   = (L x DP) / t          ลิตรตอวินาที      

     นําความสามารถในการผลิตอากาศอัดที่คํานวณไดมาเปรียบเทียบกับพิกัดการผลิตอากาศอัดของ
เครื่อง หากมีคาต่ํากวามากอาจจะพิจารณาเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศได 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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     1. ถังเก็บอากาศอัดรวมความจุของทอเทากับ 2,000 ลิตร 
     2. ทําการปลอยอากาศอัดออกจากถังจนความดันลดลง 1 บาร 
     3. จับเวลาในการอัดอากาศเขาถังเก็บอากาศอัดขึ้น 1 บาร เทากับ 

         22 วินาท ี

 QActual   = (L x DP) / t ลิตรตอวินาที 
    = 2,000 x 1 / 22 

    = 90.91  ลิตรตอวินาที 
    = 5.45  ลบ.ม.ตอนาท ี

Example 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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การลดการรั่วซึมของระบบอากาศอัด 

     กอนจะทําการลดการรั่วซึม ควรทําการตรวจวัดหาปริมาณอากาศอัดที่รั่วไหลออกจากระบบอากาศอัดกอน เพื่อใหทราบ
สถานะการรั่วไหลในปจจุบัน และกําหนดเปาหมายการลดการรั่วไหลที่จะปรับปรุง 
 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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วิธีการตรวจวัดหาปริมาณอากาศอัดที่รั่วไหล 
 

      1. ทําการหยุดการใชอากาศอัด โดยยังจายอากาศอัดเขาระบบตามปกติ 

      2. ทําการเดินเครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง (เครื่องที่ทําการตรวจวัด       ความสามารถในการผลิตอากาศอัดแลว) 
      3. ทําการจับเวลาชวงที่เครื่องอัดอากาศทํางาน (t1 วินาท)ี และ จับเวลาชวงที่เครื่องอัดอากาศหยุดทํางาน (t2 วินาท)ี 

      4. นําคาตาง ๆ มาคํานวณหาเปอรเซ็นตการรั่วไหลของระบบอากาศอัด 

 เปอรเซ็นตการรั่วไหล = เวลาที่เครื่องอัดอากาศทํางาน / เวลาที่ใชในการทดสอบ 
 % Leak  = t1 x 100 / (t1 + t2) เปอรเซ็นต 

 ปริมาณอากาศอัดที่รั่วไหล = เปอรเซ็นตการรั่ว x ความสามารถในการผลิตอากาศอัด 
          100 
                                  QLeak =  %Leak x QActual / 100 ลิตรตอวินาที 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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ตัวอยาง 
 

     1. ทําการหยุดการใชอากาศอัด โดยยังจายอากาศอัดเขาระบบตามปกติ 

     2. จับเวลาชวงที่เครื่องอัดอากาศทํางานเทากับ 35 วินาท ี

     3. จับเวลาชวงที่เครื่องอัดอากาศหยุดทํางานเทากับ 55 วินาท ี

     4. นําคาตาง ๆ มาคํานวณหาเปอรเซ็นตการรั่วไหลของระบบอากาศอัดดังนี้ 

 

 %Leak   = t1 x 100 / (t1 + t2) เปอรเซ็นต 
    = 35 x 100 / (35 + 55) 

    = 38.89    เปอรเซ็นต 
 QLeak   = %Leak x QActual / 100 ลิตรตอวินาที 
    = 38.89 x 90.91 / 100 

    = 35.35   ลิตรตอวินาที 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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จุดที่มีการรั่วไหลและการปรับปรุง 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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การคํานวณผลประหยัดจากการลดการรั่วซึม 
 

     1. วัดพลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศชวง Load ไดเทากับ 37.00 กิโลวัตต 
     2. วัดพลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศชวง Unload ไดเทากับ 20.00 กิโลวัตต 
     3. ตองการลดการรั่วซึมใหเหลือ 5 เปอรเซ็นต 
     4. เครื่องอัดอากาศทํางาน 8,400 ชั่วโมงตอป 
  

 พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได = (%Leak - 5.00)x(kWLoad - kWUnload)xชั่วโมง / 100 

    = (38.89 - 5.00) x (37.00 - 20.00) x 8,400 / 100 

    = 48,394.92 kWhตอป 
 คิดเปนคาไฟฟาที่ประหยัดได = พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได x คาไฟฟา 
    = 48,394.92 x 3.00 

    = 145,184.76 บาทตอป 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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ตารางแสดงปริมาณอากาศที่ปลอยผาน Orifice ขนาดตางๆ (l/s) 

ความดันลม ขนาด Orifice (mm.) 

(kPa) 0.5 1 2 3 5 10 12.5 

50 0.06 0.22 0.92 2.1 5.7 22.8 35.5 

100 0.08 0.33 1.33 3 8.4 33.6 52.5 

250 0.14 0.58 2.33 5.5 14.6 58.6 91.4 

500 0.25 0.97 3.92 8.8 24.4 97.5 152 

700 0.33 1.31 5.19 11.6 32.5 129 202 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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การลดความดันดานจายของอากาศอัด 

 

ความดันอากาศอัดที่สูงเกินไปจะเสียคาไฟฟามากเกินความจําเปน 

เมื่อความดันลดลง 1 bar จากระดับ 8 bar เปน 7 bar จะทําใหประหยัดพลังงานได ประมาณ 6 %  

ใหลดความดันที่เครื่องอัดอากาศลงทีละเล็กทีละนอยจนถึงระดับต่ําสุด โดยไมมีผลกับการผลิต ควรปฏิบัติรวมกับ
ฝายบํารุงรักษาเครื่องแลวตรวจสอบดูวา 

 คาระดับความดันต่ําสุดที่ตั้งไวยังอยูสูงกวาความดันต่ําสุดที่ตองการ ใชงานเพียงเล็กนอยเทานั้น 

 คาระดับความดันสูงสุดที่ตั้งไวสูงพอที่จะไมใหเครื่องอัดอากาศเดินๆ หยุด ๆ บอยเกินไป 

การลดความดันดานจายของอากาศอัด 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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มาตรฐานอางอิงประสิทธิภาพการใชพลังงานเครื่องอัดอากาศ 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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COAIRE Air compressor test efficiency

Pressure Air flow Power used Electric cost Compressed Air compressor Air compressor Air compressor

 bar  ( FAD) kW THB/hr  air cost Efficiency Efficiency 
COAIRE

Efficiency STD.

CU.M/min 90kW motor  3.78 THB/kWh THB/CU.M kW/CU.M/min kW/Liters/sec kW/Liters/sec

8.0 12.07 93.6 353.81 0.49 7.75 0.47 0%
7.5 13.03 90.2 340.96 0.44 6.92 0.42 3.6%
7.0 13.82 87.7 331.51 0.40 6.35 0.38 0.40 6.3%
6.5 14.96 84.6 319.79 0.36 5.66 0.34 9.6%
6.0 15.82 82.22 310.79 0.33 5.20 0.31 12.2%
5.5 17.30 78.9 298.24 0.29 4.56 0.27 15.7%
5.0 18.62 76.63 289.66 0.26 4.12 0.25 18.1%
4.5 20.39 74.25 280.67 0.23 3.64 0.22 20.7%
4.0 22.07 72.7 274.81 0.21 3.29 0.20 22.3%

No load 39.1 147.80

Energy Reduce
 by reduce 
pressure

kWh

ตัวอยาง จริงการ Test Efficiency ของเครื่องอัดอากาศแบบ Screw Air compressor ขนาด 90 kW กับมาตรฐานอางอิงประสิทธิภาพการใชพลังงานเครื่องอัดอากาศ 

หมายเหตุ จากตาราง เมื่อลดแรงดันลง 1 bar จาก 8 bar เปน 7 bar จะสามารถพลังงานได 6.3 % 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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การลดการสูญเสียของอากาศเขาเครื่องอัดอากาศ 
 

ตรวจสอบดูวาตัวกรองอากาศสกปรกหรือไม เพราะตัวกรองอากาศที่   สกปรกอาจจะทําใหเกิด ความดันตก 
ไดถึง 1 กิโลปาสกาล ซึ่งมีผลใหเครื่อง อัดอากาศทํางานหนักขึ้น และสูญเสียพลังงานมากขึ้น  

ตรวจสอบดูอุณหภูมิของอากาศเขาเครื่องอัดอากาศ เนื่องจากอากาศที่  อุณหภูมิต่ําจะมีความหนาแนนมากจึง
ทําการผลิตอากาศอัดไดมากขึ้นดวย  

      เมื่ออุณหภูมิอากาศลดลง 3 OC จะทําใหประหยัดพลังงานได 1% 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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Example โรงงานแหงหนึ่งติดตัง้ใชงานเครื่องอัดอากาศ ขนาด 37 kW จํานวน 3 เครื่อง 

กอนปรับปรุง 
อุณหภูมิอากาศเขาเครื่อง     44 OC 

ใชพลังงานไฟฟา       1,000,000 kWh/ป 

หลังปรับปรุง 
อุณหภูมิอากาศเขาเครื่อง  35 OC 

ประหยัดพลังงานได         3   % 

ใชพลังงานไฟฟาลดลง     30,000   kWh/ป 
คิดเปนเงินประมาณ          100,000 บาท/ป 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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การควบคุม 

 ตรวจสอบดูวาเครื่องอัดอากาศทํางานระหวางที่มีการผลิตเทานั้น 

 ติดตั้งอุปกรณตั้งเวลา (Timer) ใหปดเครื่องอัดอากาศหลังจากหยุดการผลิต 

 หากตองการใชอากาศอัดในปริมาณนอยๆ หลังเวลาการผลิตอาจติดตั้ง เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กซึ่งจะเสียคาใชจายถูก
กวา  แทนที่เครื่องเดินขนาดใหญ 

 กรณีมีเครื่องอัดอากาศหลายชุด การจัดลําดับการเดินเครื่องอัดอากาศตามจํานวนและชนิดของเครื่องใหเหมาะสม กับ
ปริมาณที่ตองการใชงาน จะสามารถประหยัดพลังงานได 

การควบคุม 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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กรณีมีเครื่องอัดอากาศหลายชุดหรือตั้งแต 3 ชุดขึ้นไปควรปรับปรุงจากการใช pressure switch control แรงดัน เปน แบบ pressure 

management control โดยจะประหยัดพลังงานไดถึง 15-20% 

การควบคุม 

ระบบอัดอากาศ 

2. แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด  
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ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 
             โรงงานมีการดําเนินการผลิตประมาณ 16 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 300 วันตอป มีการใชพลังงานไฟฟารวม 189,840.00 

กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป คิดเปนคาไฟฟาประมาณ 1,158,829.16 บาท ตอป มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 6.65 บาทตอหนวย มีการติดตั้งใชงาน
เครื่องอัดอากาศ 2 ตัว  

ขอมูลทั่วไป เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่องอัดอากาศ 2 

ขนาดมอเตอร (กิโลวัตต) 2.2 2.2 

ขนาดถัง (ลิตร) 120 120 

ประเภท ลูกสูบ ลูกสูบ 

ความดันใชงาน (บาร) 10.0 10.0 

เครื่องอัดอากาศที่ใชในโรงงาน 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 

1. มาตรการลดการรั่วไหลของลมในระบบอากาศอัด 
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ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
  จากการตรวจวัดของทีมงานพบวาในโรงงานมีอากาศอัดที่รั่วไหล เปนผลทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน 

ตารางแสดงขนาดรูและปริมาณจุดที่มีการรั่วไหลของอากาศอัด 

ขนาดรู (mm). จํานวน (จุด) 

0.5 2 

1 2 

จุดรั่วไหลของอากาศอัดในโรงงาน 

1. มาตรการลดการรั่วไหลของลมในระบบอากาศอัด 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 
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1. สํารวจขอมูลเชิงเทคนิค โดยทําการสํารวจจุดรั่วไหล พลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศ ชั่วโมงการใชทํางาน และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนในการ
วิเคราะหความรอนสูญเสีย 

2. สํารวจขอมูลดานราคา โดยสอบถามคาดําเนินการในการแกไขจุดรั่วไหลของอากาศอัด การติดตั้งและระยะเวลาการดําเนินการ 
3. จัดทําแผนการปรับปรุงรวมกันกับคณะทํางานของผูประกอบการ โดยเลือกชวงเวลาที่ทําการปรับปรุงโดยไมกระทบตอการผลิตของโรงงาน 

4. วิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลเชิงเทคนิค คาดําเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดทําเปนเอกสารเพื่อนําเสนอตอผูบริหารประกอบการ
พิจารณา  

5. ดําเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจางบริษัทเพื่อเขาดําเนินการ ทั้งนี้จะทําการสอบถามรายละเอียดขั้นตอนในการทํางานทําการวางแผนเตรียม
ความพรอม  

6. ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเขาไปดูความเรียบรอยในการติดตั้งหุมฉนวนใหเหมาะสม พรอมทั้งวิเคราะหขอมูลหลัง
การปรับปรุง  

7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะหผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรมและเศรษฐศาสตรเบื้องตนและสรุปผลที่
ไดใหสถานประกอบการ 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

1. มาตรการลดการรั่วไหลของลมในระบบอากาศอัด 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 
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วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 
             การคํานวณใชขอมูลอางอิงการประมาณลมรั่ว  
จากคูมือการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน 
  

1. มาตรการลดการรั่วไหลของลมในระบบอากาศอัด 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 
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1. มาตรการลดการรั่วไหลของลมในระบบอากาศอัด 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 
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ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 
                 โรงงานมีการใชงานเครื่องอัดอากาศขนาด 50 แรงมา (HP) เปดใชงาน 16 ชม.ตอวันn(6.00-22.00น.) ทํางาน 312 วันตอป 

 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
       เนื่องจากปริมาณการใชลมมีความแปรผันตามการผลิต โดยพบวาในชวงที่มีการผลิตสูง มีการเปดใชงานตลอดเวลา แตปริมาณการใชลมมีไม มาก ทําให

เครื่องทํางานแบบ unload เปนเวลานานจากการตรวจวัดในชวงเวลา load ใชคากระแสไฟฟาอยูที่ 75 A มีคาโหลดแฟคเตอรอยูที่ประมาณ 0.6 ซึ่งในเวลา unload 

ยังใชกระแสไฟฟาสูงถึง 50 A 

ภาพกอนปรับปรุง 
  

2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 
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ทําการติดตั้งระบบ Inverter และชุด Controller เพื่อใหเครื่องอัดอากาศทํางานสัมพันธกับภาระการใชงาน  

   - เมื่อภาระนอย Inverter จะลดความถี่ลงเหลือ 30 Hz 

  - เมื่อภาระมาก Inverter จะเพิ่มความถี่กลับมาเปน 50 Hz 

  - เมื่อไมมีภาระ Inverter จะตัดการทํางาน (ตั้งเวลาตัดการทํางาน) 

ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้    
 1. สํารวจเก็บขอมูลสภาพการใชงานปจจุบัน      

 2. ทีมงานรวมกันหาวิธีการปรับปรุง     
  3. จัดทําแผนปฏิบัติและนําเสนอแผนตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ      
 4. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ       

 5. ติดตามและประเมินผลโดยทีมงานอนุรักษพลังงานและทีมตรวจติดตามภายในที่ไดแตงตั้งขึ้น   

 6. รายงานผลตอผูบริหาร 
  

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 
ภาพหลังปรับปรุง 

  

2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 

43 

 เปดใชงาน  16  ชั่วโมง/วัน   
 ทํางาน  312  วัน/ป 
 คาไฟฟา  3.23  บาท/หนวย   
 Inverter 50 HP 85,000  บาท   
 ชุด Controller 11,272  บาท 

วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

วันที่ kWh meter kWh / วัน 

11/6/2008 26637 - 

12/6/2008 27138 501 

13/6/2008 27647 509 

14/6/2008 28145 490 

15/6/2008 28655 510 

เฉลี่ย - 502.5 

ตารางกอนปรับปรุง (บันทึกที่เวลา 16.00 น. ของทุกวัน) ขอมูลการใชงาน 

2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 
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วันที่ kWh meter kWh / วัน 

16/6/2008 29158 - 

17/6/2008 29549 391 

18/6/2008 29924 375 

19/6/2008 30274 350 

20/6/2008 30642 368 

เฉลี่ย - 371.0 

ตารางแสดงขอมูลหลังปรับปรุง 

วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน (ตอ) 

ผลประหยัด/ระยะเวลาคืนทุน 

2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 
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ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

     ทางสถานประกอบการเปนอุตสาหกรรมผลิตดิสเบรกรถยนตและมีการใชพลังงานไฟฟาสําหรับระบบอัดอากาศในแผนกปมพิมพรอนและแผนก
ถางประกอบกามเบรกโดยติดตั้งใชงานเครื่องอัดอากาศ แบบสกรู ขนาด 37 กิโลวัตต (50 แรงมา) จํานวน 1 เครื่อง ใชในตอนกลางวันและตอนกลางคืนสวน
เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ขนาด 11 กิโลวัตต จํานวน 2 เครื่องจะใชเปนชุดสํารองไวเมื่อเครื่องอัดอากาศตัวใหญมีปญหา ในการออกแบบทอลมอัดนั้นทาง
โรงงานไดเดินทอลมรอบโรงงาน และตอทอไปยังจุดที่ใชงาน 

  

เครื่องอากาศที่ใชในกระบวนการผลิตขนาด 37 กิโลวัตต เครื่องอัดอากาศที่ใชในกระบวนการผลิตขนาด 11 กิโลวัตต 2 เครื่อง  

3. มาตรการบริหารการเดินเครื่องอากาศใหเหมาะสมกับโหลด 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 

46 



ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

ผังการติดตั้งเครื่องอัดอากาศ และแนวการเดินทออากาศอัดไปยังจุดใชงาน 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 

3. มาตรการบริหารการเดินเครื่องอากาศใหเหมาะสมกับโหลด 

47 

    จากผังการทํางานดานบน จะเห็นไดวาจจุบันทอสงจายอากาศอัดสามารถสงจายอากาศอัดไปทั่วทั้งโรงงานเปนระบบทอเดียวกันทั้งสวนของ
แผนกปมพิมพรอน และแผนกประกอบกามโดยที่ปริมาณการใชอากาศอัดในชวงตอนกลางวันจะมีมากกวาชวงตอนกลางคืน ซึ่งชวงตอนกลางคืนจะใช เฉพาะ
สําหรับเปาทําความสะอาดในแผนกฝนเจาะเทานั้น แตตองเปดเครื่องอัดอากาศขนาด 37 กิโลวัตต ใชงานในตอนกลางคืน 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

                     เนื่องจากทางโรงงานไดทราบวาเครื่องอัดอากาศแบบสกรูนั้นมีคาพลังไฟฟาที่ใชในชวงเวลา Load และ Unload ดังนั้นทางทีมงานจึงมีแนวคิดที่จะดําเนินการ
บริหารการเดินเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมกับโหลด โดยการควบคุมการใชงานเครื่องอัดอากาศ ซึ่งจะเปดใชงานเครื่องอัดอากาศขนาด 37 กิโลวัตต ในตอนกลางวัน สวน
เครื่องอัดอากาศขนาด 11 กิโลวัตต จะเปดใชงานในตอนกลางคืน  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อจะหาแนวทางการปรับปรุงแกไขดังนี้ 

  1. ประชุมรวมกับทางทีมงานที่เกี่ยวของกับพื้นที่ในสวนโรงงานเพื่อวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

  2. ตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศ 

  3. ประเมินผลการสูญเสียพลังงานจากการทํางานของเครื่องอัดอากาศชุดเดิม 

  4. วิเคราะหผลประหยัดพลังงานที่ได 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 

3. มาตรการบริหารการเดินเครื่องอากาศใหเหมาะสมกับโหลด 
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               การวิเคราะหผลประหยัดสําหรับมาตรการนี้ จะวิเคราะหจากคาพลังงานไฟฟาที่เครื่องอัดอากาศแบบสกรู และแบบลูกสูบกอนและหลังจากการ
ปรับปรุงโดยมีรายละเอยีดเบือ้งตนมีดังตอไปนี้ 

วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

กอนการปรับปรุง 
เครื่องอัดอากาศขนาด 37 กิโลวัตต 
พลังไฟฟาตรวจวัด (Load)  = 33.5 kW 

พลังไฟฟาตรวจวัด (Unload) = 15.8 kW 

ชั่วโมงชวงเวลากลางคืนที่ใชงานตอวัน = 6 ชั่วโมงตอวัน 

วันทํางาน   = 300 วันตอป 
เวลาในการทํางานชวง (Load) = 1.8 ชั่วโมงตอวัน 

เวลาในการทํางานชวง (Unload) = 4.2  ชั่วโมงตอวัน 

 

พลังงานไฟฟาที่ใชในชวง Load = kWLoad x ชั่วโมงการเปดใชงานตอวันx วันทํางานตอป 
   = 33.5 x 1.8 x 300 

   = 18,090  kWh/ป 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 

3. มาตรการบริหารการเดินเครื่องอากาศใหเหมาะสมกับโหลด 
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วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

พลังงานไฟฟาที่ใชในชวง Unload = kWUnload x ชั่วโมงการเปดใชงานตอวันx วันทํางานตอป 
    = 15.8 x 4.2 x 300 

    =  19,908  kWh/ป 
พลังงานไฟฟารวม   = 18,090 + 19,908  kWh/ป 
    = 37,998  kWh/ป 

พลังงานไฟฟาที่ใชในชวง Load  = kWLoad x ชั่วโมงการเปดใชงานตอวันx วันทํางานตอป 
    = 33.5 x 1.8 x 300 

    = 18,090  kWh/ป 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 

3. มาตรการบริหารการเดินเครื่องอากาศใหเหมาะสมกับโหลด 

50 



วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

หลังการปรับปรุง 
เครื่องอัดอากาศขนาด 11 กิโลวัตต 
พลังไฟฟาตรวจวัด (Load)  = 10.5  kW 

พลังงานไฟฟาที่ใชในชวง Load = kWLoad x ชั่วโมงการเปดใชงานตอป x %การทํางานในชวง Load 

   = 10.5 x 6 x 300 x 0.66 

   = 12,474  kWh/ป 
 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได = 37,998 - 12,474  kWh/ป 
   = 25,524  kWh/ป 
   = 25,524 x 3.54  บาทตอป 
   = 90,354.90  บาทตอป 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 

3. มาตรการบริหารการเดินเครื่องอากาศใหเหมาะสมกับโหลด 
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สรุปมาตรการอนุรักษพลังงาน  การบริหารการเดินเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมกับโหลด 
เงินลงทุน    -     บาท 
ผลที่ประหยัดได    25,524      kWh/ปี 
    2.17     toe/ปี 
 
คิดเปนเงินที่ประหยัดได   90,354.90 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน   คืนทุนทันที 
  

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในระบบอัดอากาศ 

3. มาตรการบริหารการเดินเครื่องอากาศใหเหมาะสมกับโหลด 
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วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 



ขอบคุณครับ 

ระบบอัดอากาศ 
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