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บทที่ 6 
การอนุรักษพลังงานสําหรับเครื่องสูบน้ํา 
(Energy conservation of water pump) 

 
 
ความสําคัญ 

 เครื่องสูบน้ําเปนอุปกรณท่ีชวยสูบน้ําหรือทําใหน้ําเคลื่อนที่จากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง 
ปจจุบันเครื่องสูบน้ําเปนอุปกรณท่ีมีความจําเปนสําหรับบานพักอาศัยโดยเฉพาะอาคารชุดหรืออาคารที่มีความ
สูงหลายชั้น เครื่องสูบน้ําทํางานโดยใชพลังงานไฟฟา  ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องสูบน้ํา จะชวยใหทราบถึงแนวทางในการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา
อยางถูกวิธีจะทําใหประหยัดน้ําและไฟฟา 
 
วัตถุประสงค 

1. ทราบชนิดและหลักการทํางานของเครื่องสูบน้ํา 
2. ทราบปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องสูบน้ํา 
3. ทราบวิธีการสํารวจและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องสูบน้ํา 
4. สามารถประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องสูบน้ําจากตัวอยางขอมูลการสํารวจ 
5. ทราบแนวทางการอนุรักษพลังงานของเครื่องสูบน้ํา 

 
6.1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ํา 

เครื่องสูบน้ําหรอื ปมน้ํา เปนอุปกรณสําหรบัขับเคลื่อนของเหลวหรอืกาซผานทางระบบทอปด (Pipe) 
ไปสูจุดหมายการใชงานที่ตองการโดยการเพิม่ความดันและเพิ่มพลังงานใหแกของไหลนั้นๆ เปนผลใหของเหลว
นั้นเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง แตกลไกที่ใชในการเพิ่ม
พลังงานใหของเหลวไมไดจํากัดอยูเฉพาะใบพัด อาจเปนไดท้ังใบพัด (Impeller) เกลียว (Screw) ลูกสูบ (Piston) 
ไดอะแฟรม (Diaphragm) เฟอง (Gear) และกลไกอื่นๆ ซึ่งสามารถที่จะถายทอดพลังงานใหกับของเหลวได ซึ่ง
เครื่องแตละแบบมีความเหมาะสมในการใชงานตางๆ แตกตางกันออกไป การเลือกใชจะตองพิจารณาถงึปจจัย
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของอีกมากมายหลายอยาง ดังรูปที่ 6.1  
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รูปที่ 6.1 การเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเพิ่มแรงดันใหแกของไหล 
 
6.2 ประเภทของเครื่องสูบน้ํา 

ปมน้ําสามารถจัดแบงประเภทไดหลายรูปแบบ และมีการเรยีกชื่อแตกตางกันออกไปมากมาย ซึ่งแตท่ี
นิยมแบงมีอยู 2 แบบดวยกัน คือ  

6.2.1 แยกตามลักษณะการเพิม่พลังงานใหแกของเหลว หรือการไหลของของเหลวในปม ซึ่งไดแก 

• ประเภทแบบปมแรงเหวีย่ง (Centrifugal Pump) เปนปมท่ีมีการทํางานโดยการเพิ่มพลังงาน
ใหแกของเหลวโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนยกลาง ปมแบบนี้บางครั้งเรียกวาเปนแบบ Roto - dynamic  

• ประเภทโรตารี ่ (Rotary Pump) เปนปมท่ีมีการทํางานโดยการเพิ่มพลังงานใหแกของเหลวโดย
อาศัยการหมุนของฟนเฟองรอบแกนกลาง   

• ประเภทลูกสูบ (Reciprocating Pump) เปนปมท่ีมีการทํางานโดยการเพิ่มพลังงานใหแก
ของเหลวโดยอาศัยการอัดโดยตรงในกระบอกสูบ  

• ประเภทพิเศษ (Special Pump) เปนปมท่ีมีลักษณะพิเศษไมสามารถจัดใหอยูในสามประเภท
ขางตนได  

6.2.2 แยกตามลักษณะการขับดันของเหลวในปม ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภทดวยกันคือ 

• ปริมาตรแทนที่เชิงบวก หรือแทนที่โดยตรง (Positive Displacement)  
  ปมน้ําประเภทปริมาตรแทนที่เชิงบวก หรือแทนที่โดยตรง เปนปมชนิดท่ีมีการถายเทพลังงาน
ใหแกของไหลแบบไมตอเนื่อง โดยการดูดของไหลเขาไปในหองปดแลวลดปริมาตรของหองนั้นใหเล็กลง
เพื่อใหความดันเพิ่มข้ึน โดยปมท่ีจัดอยูในประเภทนี้ คือ ปมลูกสูบ (Reciprocating Pump) และปมโรตารี (Rotary 
Pump)  ปมชนิดนี้จะจายของไหลดวยปริมาตรที่แนนอนคาหนึ่งตอการหมุนรอบหนึ่งของเพลา และสามารถรับ
ความดันที่สูงข้ึนในระบบไดดี  ปมประเภทนี้เหมาะสําหรับสูบของไหลในปริมาณที่ไมมากนัก แตตองการเฮด
ในระบบที่สูง 
  ปมแบบลูกสูบจะมีลักษณะการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา โดยมีลูกสูบทําหนาท่ีในการอัดของ
ไหลภายในกระบอกสูบใหมีความดันสูงข้ึน  ของเหลวที่ใชปมประเภทนี้จะตองมีความสะอาดเพียงพอที่ไมทํา
ใหช้ินสวนที่เคลื่อนที่ภายในกระบอกสูบเกิดการสึกหรอท่ีเรว็ข้ึน  การอัดตัวของของไหลแตละครั้งจะเปน
จังหวะตามการเคลื่อนที่กลับไปมาของลูกสูบ ไมมีการตอเนื่องกันจึงทําใหการไหลของของไหลมีลักษณะเปน
หวงๆ (Pulsation) 
 

แหลงพลังงาน 

(อากาศ,ไอน้ํา,
ไฟฟา,น้ํามัน 

ฯลฯ) 

เครื่องตนกําลัง เคร่ืองปมน้ํา ของเหลวดานเขา 
(แรงดันต่ํา) 

ของเหลวดานออก 
(แรงดันสูง) 

กําลังงาน 
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รูปที่ 6.2  ลักษณะการทํางานของปมลูกสูบในจังหวะดูด (ซาย) และจังหวะจาย (ขวา) 
 

  ปมโรตารีทํางานโดยเพิ่มพลังงานใหแกของเหลว โดยอาศัยการหมุนของชิน้สวนที่เรียกวาโร
เตอรรอบแกนกลาง ซึ่งหมุนเพื่อทําใหเกิดความแตกตางของความดันภายในระบบ  ของเหลวจะถูกดูดเขาและอัด
ใหเกิดแรงดันสูงข้ึนแลวปลอยออกมาทางดานปลอย   การหมุนของโรเตอร จะกอใหเกิดการแทนที่ของ
ของเหลวขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหของไหลที่ไหลผานปมมีอัตราการไหลอยางตอเนื่องตลอดเวลา  ปมแบบนี้จะมี
อัตราการสูบต่ํากวาปมประเภทอื่นๆ เนื่องจากอัตราการแทนที่ของเหลวมีคาต่ํา 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.3  ปมโรตารีชนิดปมเฟอง (ซาย) และปมแบบแผนกวาด (ขวา) 

 

• ไคเนติกส (Kinetic) หรือปริมาตรแทนที่ไมเชิงบวก (Non-positive Displacement) 
  ปมน้ําประเภทไคเนติกส เปนปมชนิดท่ีมีการถายเทพลังงานอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความเร็ว
ใหแกของไหล โดยการใชใบพัดท่ีหมุนดวยความเร็วสูงสงถายพลังงานเขาสูของไหลโดยตรง ไมมีการกักไวใน
ช่ัวขณะใดเลย โดยปมท่ีจัดอยูในประเภทนี้ไดแก ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifugal Pump) ปมแบบไหล
ตามแกน (Axial Flow Pump)  และปมแบบไหลผสม (Mixed Flow Pump)  

ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง นิยมใชอยางแพรหลาย ช้ินสวนที่หมุนอยูภายในเรือนปมจะทําให
เกิดการขับดันของไหล ของไหลที่ถูกสูบจะไหลผานเขาสูชองทางเขาซึ่งขนานกับพื้นระนาบ และถูกผลักดัน
ออกไปตามแนวรัศมีของใบพัด ตั้งฉากกับเพลา ดังรูปที่ 6.4 
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รูปที่ 6.4  ลักษณะการทํางานของ Centrifugal Pump 
 

ปมแบบไหลตามแกนทํางานโดยใหของเหลวไหลเขาและออกขนานกับเพลา สามารถใชได
กับของไหลที่มีสารแขวนลอยปะปนมาดวย  นิยมใชมากในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งตองการความดนัต่ําๆ 
แตมีอัตราการไหลสูง ดังรูปที่ 6.5 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.5 ปมแบบไหลตามแกน Axial Flow Pump 
  
  ปมแบบไหลผสมจะขับเคลื่อนของเหลวที่ไหลเขามาในทิศทางขนานกับเพลา ใหไหลออกจาก
ปมโดยทํามุมกับเพลาตั้งแต 45 – 80 องศา การไหลทั้งในแนวแกนและในแนวรัศมีของใบพัดจะทําใหเกิดแรงใน
แนวรัศมีและแรงในแนวแกนขึ้น ชวยในการขับดันของไหล นิยมใชกับงานที่ตองการความดันต่ําๆ แตมีอัตรา
การไหลสูง ดังรูปที่ 6.6 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.6  ปมแบบผสม Mixed Flow Pump 
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จากวิธีจําแนกประเภทของปมน้ําทกลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนแผนภูมิการจําแนกประเภทปมน้ํา
ตามวิธีขางตนไดดังรูปที่ 6.7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปมน้ํา 
(Pump) 

ปริมาตรแทนที่เชิงบวก หรือ
แทนที่โดยตรง  

(Positive Displacement) 

ไคเนติกส  
(Kinetic) 

ปมลูกสูบ  
(Reciprocating Pump) 

ปมโรตารี  
(Rotary Pump) 

ปมแบบแผนกวาด (Vane) 

ปมลูกสูบ (Piston) 

ปมแบบยืดหยุน Flexible Member 

ปมลอน (Lobe) 

ปมเฟอง (Gear) 

Circumferential Piston 

ปมเกลียว (Screw) 

ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง  
(Centrifugal Pump) 

ปมแบบไหลผสม  
(Mixed Flow Pump) 

ปมแบบไหลตามแกน  
(Axial Flow Pump) 

รูปที่ 6.7  การจําแนกประเภทของปมน้ํา 

ปมลูกสูบแบบขับดันโดยตรง 

(Direct Acting) 

ปมลูกสูบแบบกําลัง 

(Power) 

ปมลูกสูบแบบไดอะแฟรม 

(Diaphragm) 

External Gear 

Internal Gear 

Flexible Vane 

Flexible Tube 

Flexible Liner 

Single-Screw 

Multiple- Screw 
Two-Screw 

Three-Screw 

Volute Casing 

Diffuser Casing 

Single Volute Casing 

Double Volute Casing 

ปมชนิดพิเศษ  
(Special Pump) 

ปมแบบพน (Jet Pump) 

ปมแบบอัดอากาศ (Air Lift Pump) 

ปมแบบแรงกระแทก (Hydraulic Ram Pump) 

ปมแบบกระบอก (Canned Pump) 

ปมแบบขับเคลื่อนดวยแมเหล็ก (Magnetic Drive Pump) 

ปมแบบทนอุณหภูมิสูง (High Temperature Pump) 

ปมชนิดทนทานตอการกัดกรอน (Industrial Chemical Pump) 
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6.3 เฮด (Head)  

 การเขาใจถึงพลังงานของของไหลเปนสิ่งจําเปนในการวิเคราะหการทํางานและการกําหนดขนาดของ
ปม พลังงานของของไหลประกอบดวยพลังงานสามสวนคือ พลังงานเนื่องจากความดันของของไหล พลังงาน
จลนเนื่องจากความเร็วของของไหล และพลังงานศักยเนื่องจากความสูง พลังงานทั้งสามสวนนี้จะมีหนวยในการ
คํานวณเปนหนวย จูล (J)  

เมื่อนําพลังงานของไหลมาคํานวณเทียบกับน้ําหนักของของไหล จะมีหนวยเปนความสูงของของไหล
และเรียกวาเฮด มีหนวยเปนเมตร (m) ในะบบ SI หรือ นิ้ว (in) ในระบบอังกฤษ  เฮดทั้งหมดที่ใชในการวิเคราะห
ในระบบปมน้ําหรือ Total Dynamic Head (TDH) ประกอบดวย พลังงานสามสวนของของไหลของไหลที่กลาว
มาขางตนและพลังงานที่สูญเสียไปในระหวางการไหล กลาวคือ เฮดความดัน เฮดความเรว็ เฮดความสูง และเฮด
การสูญเสียรวม 
 

6.3.1 เฮดความดัน (Pressure Head, HP) 
 คาความดันนอกจากจะบอกเปนแรงตอหนึ่งหนวยพื้นที่ เชน นิวตันตอตารางเมตร (N/m2) หรือปอนด
ตอตารางนิ้ว (psi) แลว ถาเปนความดันของของเหลวกม็ักจะนิยมบอกเปนแทงความสูงของของเหลวที่จะ
กอใหเกิดความดันที่กําหนดบนผิวหนาซึ่งรองรับแทงของเหลวนั้น ความดันซึ่งบอกเปนแทงความสูงของ
ของเหลวนี้เรียกวา เฮดความดัน (Pressure Head) โดยความสมัพันธระหวางความดัน P และเฮดความดัน HP คือ 

    HP  =  
γ
P

  =  
g

P

ρ
     (6-1) 

 

  เมื่อ  γ   คือ  น้ําหนักจําเพาะ มีหนวยเปน N/m3 

          ρ  คือ  ความหนาแนนของของเหลว มีหนวยเปน kg/m3 
          g  คือ  ความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก มีหนวยเปน m/s2 
 

6.3.2 เฮดความเร็ว (Velocity Head, HV) 
 ของเหลวที่ไหลในทอหรือทางน้ําเปดดวยความเร็วใดๆ นั้นมีพลังงานจลนอยู พลังงานสวนนี้เมื่อบอก
ในรูปของเฮดความเร็ว คือ  

    HV  =  
g2

V 2

      (6-2) 

   
เมื่อ  V   คือ  ความเร็วของการไหล มีหนวยเปน m/s 

   
 เฮดความเร็วอาจใหคําจํากัดความอีกอยางหนึง่วา เปนความสูงท่ีของเหลวตกลงมาดวยแรงดึงดูดของ
โลก จนไดความเร็วเทากับความเร็วในการไหลของของเหลวนั้น 
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6.3.3 เฮดสถิตย (Potential Head, Z) 
 เฮดสถิตย คือระยะทางตามแนวดิ่งของของเหลวที่ไหลผานทอหรอืทางน้ําเปดซึ่งมีพลังงานศักยอยู
ภายใน พลังงานศักยสวนนี้ สามารถเขียนในรูปเฮดความสูงไดเปน 

    เฮดความสูง  =  Z      (6-3) 

6.3.4 เฮดการสญูเสียรวม (Total Head Loss, HL) 
 Osborne  Reynolds  วิศวกรชาวฝรั่งเศสไดทําการทดลองเพื่อแบงรูปแบบการไหลของของไหล  โดย

กําหนดตามอัตราสวนของแรงเฉื่อย ตอแรงหนืด (หรือแรงที่เกิดเนื่องจากความฝดของของไหล) และเรียก
อัตราสวนของแรงเฉื่อยกับแรงหนืดนี้วา คาเรยโนลด (Re) คํานวณหาไดจากสมการ 

                                Re
υμ

ρ VDVD
==                                        (6-4) 

เมื่อ    V  =  ความเร็วการไหลในทอ   (m/s) 
          D =   ขนาดวัดผานศูนยกลางทอ  (m) 

          ρ  =   ความหนาแนนของไหล (kg/m3) 

          μ  =   ความหนืดสมบูรณ   (N.s/m2) 

          υ  =   ความหนืดจลน   (m2/s) 

ถาคา         Re  ≤   2000    ถือวาเปนการไหลแบบราบเรียบ 
                   Re   ≥   4000    ถือวาเปนการไหลแบบปนปวน 

    2000 ≤   Re  ≤   4000    ถือวาเปนการไหลที่อยูในชวงการเปลี่ยนแปลง 

 

 
รูปที่ 6.8 ลักษณะการไหลแบบราบเรียบ (บน) และแบบปนปวน (ลาง) 

 

ในขณะที่ของเหลวไหลผานระบบทอท้ังทางดานดูดและดานจาย พลังงานหรือเฮดในการไหลสวนหนึง่
จะสูญเสียไปเนื่องจากความฝดระหวางของเหลวกับผนังภายในของทอ และพลังงานหรือเฮดในการไหลอีกสวน
หนึ่งจะสูญเสียไปเนื่องจากการสูญเสียพลังงานจลนเมื่อไหลผานอุปกรณตางๆ  ผลรวมของการสูญเสียพลังงาน
หรือเฮดทั้งสองสวนนี้รวมเรียกวาเฮดการสูญเสียรวม 
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การเสียเฮดความฝดหรือการสญูเสียหลัก  

 เมื่อของเหลวไหลภายในทอจะเกิดแรงเสียดทานระหวางผนังทอกับของเหลว ซึ่งแรงเสียดทานที่เกิดนี้
จะทําใหเกิดความดันสูญเสียของของเหลวภายในทอ การสูญเสียพลังงานในลักษณะนี้เรียกวาการเสยีเฮดความ
ฝดหรือการสูญเสียหลัก (Major Losses) โดยสามารถคํานวณไดจากวิธีคํานวณของ Darcy – Weisbach 

                                       
g

V
D
LfH Lf 2

2

=                                (6-5) 

     เมื่อ  LfH = เฮดของการสูญเสียเนื่องจากความฝด หรือเฮดการสญูเสียหลัก (m) 

   f = ตัวประกอบความเสียดทาน 
  L = ความยาวทอ (m) 
  D = ขนาดวัดผานศูนยกลางทอ (m) 
  V = ความเร็วของการไหล (m/s) 

คาตัวประกอบความเสียดทาน f ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของทอ ลักษณะการไหลวาเปนแบบราบเรียบหรือ

แบบปนปวนและความขรุขระของผนังทอ (ε) 

ในกรณีท่ีการไหลเปนแบบราบเรียบ คาสัมประสิทธิ์ความฝดดังกลาวสามารถหาไดจากสมการ 

    f  =  
Re
64   (Laminar Flow, Re ≤ 2,000)                         (6-6) 

 สําหรับการไหลเปนแบบปนปวนที่มีคาเรยโนลดมีคามากกวาประมาณ 4,000 นั้น คาตัวประกอบความ
เสียดทาน f ก็จะขึ้นอยูกับทั้ง Re และอัตราสวนระหวางความขรุขระของผนังทอตอความยาวของ
เสนผาศูนยกลางภายใน ( )Dε  คาความขรุขระของผนังทอ ( )ε  ข้ึนอยูกับชนิดของทอดังตารางที่ 6-1 และการ
หาคาตัวประกอบความเสียดทาน f  นั้นสามารถหาไดจากแผนภาพมูดี้ (Moody Diagram) ดังแสดงในรูป 6.9  
  

ตารางที่ 6-1  คาความขรุขระของผนังทอ 
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รูปที่ 6.9  แผนภาพมูดี้ (Moody Diagram) 
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ตัวอยางที่ 6-1  ทอเหล็กหลอขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 ซ.ม. ยาว 400 ม. ใชสงน้ําท่ีอุณหภูมิ    20 °C ดวยอัตรา
การไหล 74.2 ลิตร/วินาที จงหาคาเฮดการสูญเสียหลักในทอ 

วิธีทํา  จากตารางที่ 2-1 ทอเหล็กหลอมีคา  ε = 0.26 mm  

ความขรุขระสัมพัทธ    ε/D = 0.26/150  = 0.0017    

จากตารางน้ําท่ีอุณหภูมิ 20 °C มีคา  υ = 1.007 x 10-6 m2/s 
 ความเร็วการไหลในทอ    V = Q/A  

    = (74.2 x10-3)/((π/4)(0.152)) m3/s  = 4.22 m/s 

             คาเรโนลยนัมเบอร            Re = VD/υ  
    = (4.22 x 0.15)/(1.007x10-6)  = 6.29x105  

             คา Re มากกวา 4000 แสดงวาเปนการไหลแบบปนปวน  

             นําคา Re และคา ε/D ไปหาคา f จากแผนภาพมูดี้ ไดคา f = 0.0226 

  คํานวณเฮดการสูญเสียหลัก          
g

V
D
LfH f 2

2

=   

               = 0.0226 x (400/0.15) x (4.222/(2x9.81)) 
          = 54.70 m    ตอบ 

 
การเสียเฮดเนื่องจากการไหลผานอุปกรณหรือการสูญเสียรอง     

 ในระบบทอ จําเปนตองมีสวนประกอบจําพวก ของอ ขอตอ ขอลด ขอขยาย และวาลวชนิดตางๆ  การ
ไหลของของเหลวผานอุปกรณดังกลาว จะทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานจลนในการไหล การสูญเสียเนื่องจาก
การไหลผานอปุกรณในระบบทอดังกลาวเรยีกไดอีกอยางหนึ่งวา การสูญเสียรอง (Minor Losses) ซึ่งสามารถ
คํานวณไดจากสมการ  

                               
g

VKH Le 2

2

=                                    (6-7) 

เมื่อ HLe = การเสียเฮดเนื่องจากอุปกรณหรือการสูญเสียรอง (m) 
   K  = สัมประสิทธิ์ความตานทานการไหลซึ่งข้ึนอยูกับชนิดและขนาดของอุปกรณ  

         ไมมีหนวย 
   V  = ความเร็วของการไหล (m/s) 

 คาสัมประสิทธิ์การสูญเสียรอง K สามารถหาไดจากตารางหรือจากกราฟของอุปกรณประกอบทอแตละ
ชนิดเชนวาลว ขอตอ และของอตางๆ  ตาราง 6-2 แสดงคาสัมประสิทธิ์การสูญเสียรองของอุปกรณแตละชนิด  
รูป 6.10 ถึงรูป 6.14 แสดงตัวอยางอุปกรณประกอบทอ 
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ตารางที่  6-2 แสดงคา Loss coefficients  (KL) ของวาลวและขอตอตางๆ 

 
 

                         
                 รูปที่ 6-10 ลักษณะโครงสรางของโกลบวาลว            รูปที่ 6.11 ลักษณะโครงสรางของเกตวาลว 

 

               
                                   รูปท่ี 6.12   Swing Check  Valve               รูปที่ 6.13  Ball  Check  Valve 
 

 
รูปที่ 6.14  ขอตอตัว T  และของอ  90 และ 45 องศา 
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การสูญเสียพลังงานทั้งหมดในการไหลของไหลประกอบดวย การสูญเสียเนื่องจากความฝดหรือการ
สูญเสียหลัก และการสูญเสียเนื่องจากการไหลผานอุปกรณหรือการสูญเสียรอง ดังแสดงในสมการ 

                                                 LeLfL HHH +=                                     (6-8)      

                                           
6.3.5 กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve) 

 กราฟเฮดของระบบ คือ กราฟซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการไหลผานระบบกับเฮดรวม ขอ
งะบบ ซึ่งเฮดรวมก็คือพลงังานที่ปมจะตองเพิ่มใหแกของเหลวเพื่อกอใหเกิดการไหลนัน้ โดยพลังงานที่ปม
จะตองให (บอกเปนความสูงของแทงของเหลวหรอืเฮด) มีคาเทากับผลรวมของพลังงานสองอยางดวยกัน คือ  

1. ความตางระดับของของเหลวที่ปลายของทอดูดหรือทอจายหรือเฮดสถิตย  
2. พลังงานที่สูญเสียเนื่องจากความฝดในทอ และจากการไหลผานอุปกรณประกอบระบบทอ  

กราฟเฮดของระบบเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณานํามาใชในการออกแบบระบบปม โดยการเขียนกราฟ
เฮดของระบบอาจจะแยกเขียนพลังงานที่ปมจะตองเพิ่มใหแกของเหลวตามขอ 1 และ 2 ขางตน ในกรณีท่ีความ
ตางระดับของของเหลวมีคาคงที่ กราฟของพลังงานสวนนี้จะเปนเสนราบขนานไปกับแกนนอน ซึ่งเปนแกนของ
อัตราการไหล สําหรับการสูญเสียพลังงานหรอืเฮดในขอ 2 นั้น จะเปนสัดสวนกับกําลังสองของอัตราการไหล 
ดังนั้นลักษณะของกราฟจะเปนเสนโคงพาราโบลา เมื่อมีการเขียนแยกกัน กราฟของขอ 1 เรียกวา กราฟเฮด
สถิตย (Static Head Curve) และ กราฟของขอ 2 เรียกวา กราฟเฮดความฝด (Friction Head Curve หรือ Dynamic 
Head Curve) เมื่อรวมทั้งสองกราฟเขาดวยกันก็จะไดเปน กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve หรือ Total 
Dynamic Head -TDH- Curve) 

          เฮดของระบบ   =  เฮดความดัน + เฮดสถิตย + เฮดการสูญเสียรวม    

TDH =  ( ) LHZZPP
+−+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
− 12

12

γγ
       (6-9) 

ในกรณีท่ีความแตกตางของความดันของของเหลวที่จุด 1 และที่จุด 2 มีคาใกลเคียงกัน สมการ (5-10) 
ลดรูปเปน 

TDH =  (Z2  -  Z 1)  +  HL      

=  (Z 2  -  Z 1)  +  CQ2      (6-10)     

  เมื่อ       C    =  ( f × 
D
L × 22

1
gA

 + 22gA
K  )    

 รูปที่ 6.15 และ 6.16 แสดงตัวอยางกราฟเฮดของระบบทอเมื่อไมมีเปลี่ยนแปลงความสูง กราฟเฮดของ
ระบบทอเมื่อมีเปลี่ยนแปลงความสูง ตามลําดับ 
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รูปที่  6.15 กราฟเฮดของระบบทอเมื่อไมมีการเปลี่ยนแปลงความสูง 

 

 
รูปที่  6.16 กราฟเฮดของระบบทอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสูง 

 

6.3.6 กราฟเฮดของปม 

ในการเลือกใชปมใหเหมาะกับสภาพการใชงานจริง นอกจากพิจารณาถึงเฮดของระบบแลว ยังตอง
พิจารณากราฟเฮด (หรือกราฟ H-Q) ของปมดวย กราฟเฮดของปมเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตรา
การสูบของปมหรืออัตราการไหลกับเฮด ตั้งแตอัตราการไหลศูนยถึงอัตราการไหลสูงสุดของปม กราฟเฮดของ
ปมสามารถหาดูไดจากบริษัทผูผลิตปม กราฟเฮดยังสามารถหาไดจากการทดลอง โดยการนําอัตราการไหลของ
ปมมาเขียนกราฟเปรียบเทียบกับผลตางเฮดความดนัตรงทางออกและตรงทางเขาของปมท่ีคาตางๆ  

 

 
รูปที่ 6.17  กราฟคุณลักษณะ (กราฟเฮดหรอืกราฟ H-Q) ของปม 
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เมื่อนํากราฟเฮดของระบบและกราฟเฮดของปมมาเขียนรวมกันดังรูปที่ 6.18 พบวาเสนกราฟทั้งสองตัด
กันที่จุดทํางาน (Operation Point) ของปม 

 

เฮ
ด 

(H
)

เฮดของระบบ

อตัราการไหลผานระบบ (Q)

กราฟ H-Q ของปม

จุดทํางาน
เฮ
ด 

(H
)

เฮดของระบบ

อตัราการไหลผานระบบ (Q)

กราฟ H-Q ของปม

จุดทํางาน

 
รูปที่ 6.18  จุดทํางานของปมคือจุดตัดของกราฟเฮดของระบบและกราฟเฮดของปม 

 

6.4 ปจจัยที่มผีลตอประสิทธิภาพพลังงานของปมน้ํา 
 ประสิทธิภาพพลังงานของปมน้ําข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ นับตั้งแต ประเภทและคุณภาพของปม
น้ํา การออกแบบและการติดตั้ง สภาวะการใชงาน ตลอดจนการบํารุงรักษา  

สภาวะการใชงานปมมีผลอยางมากตอประสิทธิภาพของปม โดยทางทฤษฎีแลว ประสิทธิภาพของปม
จะขึ้นอยูกับตัวแปรสําคัญไดแก ความเร็วรอบ อัตราการไหล และ เฮด (Head) หรือ ระดับความสูงของการปม 
ตัวอยางลักษณะของความสัมพันธของตัวแปรดังกลาว แสดงดังรูปที่ 6.19 

 

                      
 

รูปที่ 6.19 ตัวอยางความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของปมกับความเร็วรอบ อัตราการไหล และ เฮด 
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6.5 การตรวจสอบการทํางานและประสิทธิภาพพลังงานของปมน้ํา 
 การใชปมน้ําภายหลังการออกแบบและติดตั้ง จําเปนตองมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยูอยาง
ตอเนื่องเปนประจําเพื่อใหปมทํางานอยางปกติและมีประสิทธิภาพ  
  

6.5.1 ขอมูลที่สําคัญที่ควรตรวจวัด 

สําหรับขอมูลในระบบปมท่ีตองตรวจวัด จะประกอบดวยขอมูลเบื้องตน และขอมูลการใชงานจริง โดย
ขอมูลท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

1. สํารวจขอมูลเบือ้งตนของปม 
2. สํารวจระบบสูบจายน้ําและการเปดใชงานจริง 
3. ตรวจวัดคากําลังไฟฟา 
4. ตรวจวัดคาอัตราการไหล 
5. ตรวจวัดคาเฮด 

 
6.5.1.1 การสํารวจขอมูลเบ้ืองตนของปม 

 ข้ันตอนแรกในการรวบรวมขอมูล คือการสํารวจขอมลูเบื้องตนของปม เพื่อใหทราบถึง Spec ของ
เครื่องท่ีมีการใชงาน และขอมูลประสิทธิภาพจากผูผลิต ซึ่งควรมรีายละเอียดในเรื่องของ 

• ชนิดของปมท่ีใชงาน วาเปนแบบ Centrifugal หรือ Rotary เปนตน พรอมท้ังควรระบุจํานวน
ช้ัน (Stage) หรือจํานวนลูกสูบดวย 

• ขนาดของปม เชน พิกัดกําลังไฟฟาของมอเตอรปม พิกัดอัตราการไหลของน้ําท่ีพิกัด พิกัด
กําลัง(เฮด)ของปม ความเร็วรอบของปม  

• ลักษณะของตัวปม วาเปนแบบเพลาตั้ง เพลานอน ชนิดของวัสดุท่ีใชทําใบพัดและเรือนปม 
อุปกรณหรือสวนประกอบตางๆ รวมถึงสภาพการบํารุงรักษา 

• จํานวน และยี่หอของปมท่ีใชงาน 

6.5.1.2 การสํารวจระบบสูบจายน้ําและการเปดใชงานจริง 

 เพื่อใหทราบสภาพและลกัษณะการใชงาน และการเดินในแตละเครื่องปมน้ําควรมรีายละเอยีดในเรือ่งของ 
• แผนผังการจัดวางปม และระยะเวลาการใชงานแตละเครื่อง 
• เวลาการเปด - ปด ปม (ช่ัวโมงการทํางาน/วนั) 
• ชนิดและคุณสมบัติของของเหลวที่ปมทําการสูบ  
• อุณหภูมิท่ีตัวเครื่อง 

6.5.1.3 การตรวจวัดคากําลังไฟฟา 

 เพื่อใหทราบคากําลังไฟฟาท่ีปมน้ําใชงาน ซึ่งควรมีรายละเอยีดในเรื่องของ 
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• แรงดันไฟฟา (Volt) 
• กระแสไฟฟา (Amps) 
• Power Factor 
• กําลังไฟฟา (kW) 

6.5.1.4 การตรวจวัดคาอัตราการไหล 

 เพื่อใหทราบอัตราการไหลของปมน้ํา ควรมีรายละเอียดในเรือ่งของ 
• อัตราการไหล (m3/s) 

6.5.1.5 การตรวจวัดคาเฮด 

 เพื่อหาคาเฮดของเครือ่งปมน้ําท่ีจุดใชงาน และเปรียบเทียบกับคาท่ีออกแบบ ควรมีรายละเอยีดในเรือ่งของ 
• ความดันกอนและหลังเขาเครื่องสูบน้ํา (bar) 
• ความสูงของระดับน้ําท่ีทางทอดูดถึงเครื่องสูบน้ํา (m) 

 
6.5.2 อุปกรณที่ใชสําหรับการตรวจวัด 

ในแตละอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีระบบเครื่องมือวัดคาการใชพลังงาน เชน มาตรวัดคา
เชิงปริมาณตางๆ ไวจํานวนหนึ่ง เชน ดานระบบไฟฟา ไดแก คากระแส แรงดัน กําลังไฟฟา และคาเพาเวอรแฟค
เตอร หรอืบางอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาจมรีะบบติดตามตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟา (Monitoring 
System) และดานระบบและอุปกรณดานเครื่องกล ไดแก มาตรวัดอุณหภูม ิความดัน อัตราการไหล เปนตน ท้ังนี้
เพื่อใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใชในการกํากับ ควบคุมดูแลการใช และติดตาม ตรวจสอบสภาพการทํางานของ
อุปกรณ ซึ่งทางสถานประกอบการควรสํารวจเครื่องมือวัดท่ีติดตั้งอยูเหลานี้วามีจํานวนเพยีงพอหรือไม และมี
ความถูกตองในการอานคาเพียงใด หากมีจํานวนไมเพียงพอ อาจเปนอุปสรรคใหไมสามารถที่จะดําเนินการ
ตรวจวัด และอนุรักษพลังงานใหบรรลุผลสําเร็จได ดังนั้นสิ่งแรกที่ตองดําเนินการคือ สํารวจดูวาเครื่องมอืวัดท่ีมี
อยูสามารถใหขอมูลมากเพียงพอหรอืไม 

 การตรวจวัดเปนขั้นตอนสําคัญในการตรวจสอบประสิทธิภาพการใชงานของอุปกรณ ดังนั้นการใช
เครื่องมือวัดอยางถูกตองและเหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูปฏิบัติงานจําเปนตองรู รวมถึงขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เชน ประเภท ชนิดของเครื่องมือวัดท่ีใช หลักการทํางานของเครื่องมอืวัดแตละประเภท หลักการเลอืกเครื่องมือ
วัดท่ีเหมาะสมกับความตองการใชงาน ตลอดจนขอระมัดระวังในการใชงานเครื่องมือวัด 
 

6.5.2.1 ประเภทและชนิดเครื่องมือวดัที่ใช 
 ปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการตรวจวัดข้ึนมาก เครื่องมือวดัจึงมีความหลากหลายมากขึ้น
ดวย อยางไรก็ด ีสําหรับงานตรวจวัดพื้นฐาน ประเภทและชนิดของเครื่องมอืวัดท่ีใชเปนประจําอาจสรุปไดดังนี้ 
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6.5.2.1.1  ประเภทเครื่องมือวัดดานไฟฟาทั่วไป  ไดแก  

ก) เครื่องวัดแรงดนัไฟฟาหรือโวลตมิเตอร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ข) เครื่องวัดกระแสไฟฟาหรือแอมปมิเตอร  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค) เครื่องวัดกําลงัไฟฟาหรือวัตตมิเตอร  
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ง) เครื่องมือตรวจวัดและบันทึกพลังไฟฟาแบบตอเนื่อง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

จ) เครื่องวัดตวัประกอบกําลังไฟฟาหรือเพาเวอรแฟคเตอรมิเตอร (P.F. meter) สําหรับท้ัง 
ระบบกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC)  

 
          
 
 
 
 
 
              
เครื่องมือวัดเหลานี้ ควรเปนแบบพกพาได (Portable) และใชงานงาย เชน เปนประเภทหนีบ หรือคลองกับ
สายไฟ ซึ่งในปจจุบันเครื่องมือวัดไฟฟาแบบพกพาจะสามารถวัดไดท้ังแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา กําลังไฟฟา 
และตัวประกอบกําลังไฟฟาในเครื่องเดียวกนั 
 

6.5.2.1.2 ประเภทเคร่ืองมือวดัดานความรอน  ไดแก 
 
 ก) เทอรโมมิเตอรท่ีใชวัดอุณหภูมิบรรยากาศ อุณหภูมิผิวแบบสัมผัส  
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ข) เครื่องวัดความชื้นบรรยากาศ 
       
 
 
 
 
 
 

ค) เครื่องวัดความเร็วและอัตราการไหลของกาซและของเหลว 
 
 
 
 
 
 
 

ง) เครื่องมือวัดความดัน  
ในอุตสาหกรรมที่นิยมใชมากท่ีสุดคือเกจวัดความดันแบบติดตั้งอยูกับท่ี เพราะเปนแบบที่มีโครงสราง

งาย ราคาถูก วัดความดันไดถึงยานสูงๆ ความเที่ยงตรงดีเมือ่เทียบกับราคา  
 
 
 
 

 
 
 
จ) เครื่องวัดสภาพความเปนกรดหรือดางของน้ํา 
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ฉ) เครื่องมือวัดสภาพการนําไฟฟาของน้ํา (เพื่อทราบปริมาณสารละลายในน้ํา) 
      
 
 
 
 
 
รายละเอียดการดําเนินการสํารวจตรวจวัดคาตางๆ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 6-3 สําหรับตารางที่ 6-4 เปน
ตัวอยางแสดงการบันทึกขอมูลจากการตรวจวดัเครื่องปมน้ํา 
 
ตารางที่ 6-3 สรุปขอมูลท่ีควรดําเนินการสํารวจ 
 

ลําดับ 
การตรวจวัด/
วิธีการตรวจวัด 

จุดประสงคการ
ตรวจวัด 

คาที่บันทึก จุดตรวจวัด เคร่ืองมือที่ใช 
ระยะเวลา
การบันทึก 

1 สํารวจ ชนิด 
ขนาด จํานวน 
ยี่หอและรุน 

เพื่อทราบ Spec 
ของเครื่องท่ีมีการ
ใชงาน และขอมูล
ประสิทธิภาพจาก
ผูผลิต 

- พิกัดกําลังไฟฟา
ของ มอเตอร
เครื่องสูบน้ํา 

- พิกัดอัตราการไหล
ของน้ําท่ีพิกัด 

- พิกัดกําลัง(เฮด)ของ
เครื่องสูบน้ํา 

- ความเร็วรอบของ
เครื่องสูบน้ํา 

- สภาพการ
บํารุงรักษา 

- Name Plate 
- Performance 
Curve ของ
เครื่องสูบน้ํา 

 

- - 

2 สํารวจระบบสูบ
จายน้ําและการ
เปดใชงานจริง 

เพื่อทราบสภาพ
และลักษณะการใช
งาน และการเดิน
ในแตละเครื่อง 

- จัดทําแผนผังการ
จัดวางเครื่องและ
ระยะเวลาการใช
งานแตละเครื่อง 

- เวลาการเปด ปด 
เครื่อง(ช่ัวโมงการ
ทํางาน/วัน) 

บริเวณที่ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา 
และระบบทอ
สงจายน้ํา 

- - 
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ลําดับ 
การตรวจวัด/
วิธีการตรวจวัด 

จุดประสงคการ
ตรวจวัด 

คาที่บันทึก จุดตรวจวัด เคร่ืองมือที่ใช 
ระยะเวลา
การบันทึก 

3 
 

ตรวจวัดคา
กําลังไฟฟา 
 

หาคากําลังไฟฟา -แรงดันไฟฟา (Volt)  
- กระแสไฟฟา 
(Amps) 
- Power Factor 
- กําลังไฟฟา (kW) 

ตูควบคุม - Power   
  Meter 

บันทึก
ตอเนื่องอยาง
นอย 1 วัน 

4 คาอัตราการไหล เพื่อทราบอัตราการ
ไหลของเครื่องสูบ
น้ํา 

- อัตราการไหล 
(m3/s) 

- ทอสงทางออก - Flow    
  Meter 

- 

5 ตรวจวัดคาเฮด   เพื่อหาคาเฮดของ
เครื่องสูบน้ําท่ีจุด
ใชงานและ
เปรียบเทียบกับ
คาท่ีออกแบบ 

- ความดันกอนและ
หลังเขาเครื่องสบู
น้ํา (bar) 

- ความสูงของระดับ
น้ําท่ีทางทอดูดถึง
เครื่องสูบน้ํา (m) 

-อานจากคาท่ี
เกจวัดความดัน 

- วัดความสูง 

- เกจวัดความ
ดันที่ติดตั้งท่ี
ทางดูดและ
ทางสง 
- ตลับเมตร 

บันทึก
ช่ัวขณะ 
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ตารางที่ 6-4 ตัวอยางการบันทึกขอมูลจากการตรวจวัดเครื่องปมน้ํา 
 

การตรวจวัดครั้งที่ 
รายการตรวจสอบ 

1 2 3 

ขอมูลสํารวจเบ้ืองตน เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองที่ 1 
ป พ.ศ. 2540 
รุน Centrifugal TYPE 125-400 
หมายเลขเครื่อง Pump 001 
อัตราการไหล (m3/hr) 84 -330 
เฮด (m) 40 - 60 
ความเร็วรอบ (rpm) 1450 

พิกัดมอเตอร  

       คากําลังไฟฟา (kW), Pm 55 
       แรงดันไฟฟา (Volt) 380 – 416 
       กระแสไฟฟา (Amps) - 
       Power Factor 0.9 

ขอมูลตรวจวัด  

       คากําลังไฟฟา (kW) 50.9 51.2 50.5 
       แรงดันไฟฟา (Volt) 382.00 380 381 
       กระแสไฟฟา (Amps) 91.6 90.5 90 
       Power Factor 0.84 0.86 0.85 

ความดัน    

         ความดันดานจาย (bar)       5.5 5.5 5.5 
         ความดันดานดูด (bar)         - - - 

ความสูงจากระดับน้ําในถังเก็บถึงเสนผานศูนยกลาง
เคร่ืองสูบน้ํา (m)                        

2.0 2.0 2.0 

อัตราการไหล (m3/hr) 190 

หมายเหตุ 
1. มีการหรีว่าลวเพื่อลดอัตราการไหล 
2. มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาดี  

 
 

หาคาเฉลี่ย 

นําคาไปหาคา
เฮดรวมของ
ระบบ 
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6.6 การวิเคราะหการใชพลังงานระบบปมน้ํา 
 การวิเคราะหการใชพลังงานในระบบปมน้ํานั้น เปนขั้นตอนสําคัญในการหาประสิทธิภาพของปมน้ํา
เพื่อประเมินแนวทางในการเดินเครื่องจักรอุปกรณ รวมถึงการอนุรักษพลงังานอยางมีประสิทธิภาพได  
 

6.6.1 กําลังไฮดรอลิก 

 กําลังไฮดรอลิก (Hydraulic Power, PH) หมายถึงกําลังท่ีปมจายใหของเหลวโดยผานใบพัดท่ีหมุน มี
หนวยเปน kW ในหนวยเมตรกิ สามารถคํานวณไดจากสมการขางลาง 

     PH  =  
1000

TDHQ ××γ     (6-11) 

เมื่อ γ    =  น้ําหนักจําเพาะของเหลว (N/m3)  [γ = ρ×g] 
Q   =  อัตราการสูบของปม (m3/s) 

       TDH =  เฮดรวมของปมหรือ Total Dynamic Head (m) 

 เนื่องจากกําลังขนาด 1 แรงมา มีคาเทียบเทากับ 0.746 kW กําลังมาไฮดรอลกิ (Hydraulic Horsepower) 
ในหนวยแรงมา (HHP) จึงสามารถคํานวณไดจาก 

       HHP = 
746.0

HP
    (6-12) 

 ในหนวยอังกฤษ กําลังมาไฮดรอลิกสามารถคํานวณไดจาก 

     HHP = 
550

TDHQ ××γ     (6-13) 

 เมื่อ γ  =  น้ําหนักจําเพาะของเหลว (lb/ft3)  
  Q   =  อัตราการสูบของปม (ft3/s) 
  TDH =  เฮดรวมของปม (ft) 

ในกรณีท่ีอัตราการสูบมีหนวยเปนอเมริกันแกลลอนตอนาที (gpm) และ TDH มีหนวยเปนฟุต กําลัง
มาไฮดรอลิกสามารถคํานวณไดจาก 

HP = 
3960

TDHgpm ×
    (6-14) 

 
6.6.2 ประสิทธิภาพของปม 

ประสิทธิภาพของปมหมายถึง รอยละของกําลงัท่ีปมผลิตได ซึ่งหมายถึงกําลงัไฮดรอลิก เทียบกับกําลัง
ขับปม ซึ่งเปนกําลังท่ีปมรับมาจากตนกําลังผานเพลาขับ 
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รูปที่ 5.20 การคํานวณหาคา ประสิทธิภาพของปม 

 

%100×=
in

out
P P

Pη         (6-15) 

เมื่อ   Pout =  กําลังท่ีปมผลิตไดซึ่งหมายถึงกําลังไฮดรอลิก (kW หรือแรงมา)  
 Pin =  กําลังขับที่เพลาของปม (kW หรือแรงมา)  

 โดยปกติผูผลิตปมจะแสดงประสิทธิภาพของปมในกราฟสมรรถนะของปม ดังแสดงตัวอยางในหัวขอ
ถัดไป ในรูปที่ 6.22 และ 6.23 ดังนั้นในการออกแบบระบบปมน้ํา หากผูออกแบบเลือกขนาดของปมท่ีเหมาะสม
กับงานและสามารถกําหนดจดุทํางานของปมใหใกลเคียงกับ ตําแหนงท่ีปมมีประสิทธิภาพสูงสุด จะสามารถทํา
ใหการใชงานปมมีประสิทธิภาพ ใชพลังงานไดอยางคุมคา 
 

6.6.3 การคํานวณขนาดตนกําลงัขับปม 

การทํางานของระบบปมจริงๆแลวเปนการเปลี่ยนรูปแบบของพลังาน (รูป 6.21)  ในกรณีท่ีตนกําลังขับ
ปมเปนมอเตอรไฟฟา กําลังไฟฟาท่ีตนกําลังรับเขามาจะถูกเปลี่ยนรูปเปนพลังงานกลเพื่อไปขับปม และปมจะ
เปลี่ยนพลังงานทางกลที่รับเขามาใหเปนกําลังไฮดรอลกิ ในการคํานวณขนาดของตนกําลังขับปมนั้น จําเปนตอง
คํานึงถึงประสิทธิภาพของตนกําลังดวย 

 
รูปที่ 6.21 การเปลี่ยนรูปของพลังงานของระบบปม 
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ประสิทธิภาพของปมคํานวณไดจาก 

     ηP  =  
เขาปมกําลังทางกล

ลิกกําลังไฮดรอ                          (6-16)  

ประสิทธิภาพของระบบทดรอบและสงกําลังคํานวณไดจาก 

     ηT  =  
งจากตนกําลักําลังทางกล

เขาปมกําลังทางกล               (6-17) 

ประสิทธิภาพของระบบทดรอบและสงกําลังมีคาประมาณดังนี้  
1. สงกําลังโดยตรง (ขับตรง) มีคา 100 % 
2. ระบบสงกําลังแบบเฟองทดมีคาประมาณ 98 % สําหรับการทดรอบแตละครั้ง 
3. ระบบสงกําลังดวยสายพานแบนมีคาประมาณ 97 % 
4. ระบบสงกําลังดวยสายพานรปุตัว V มีคาประมาณ 95 % 

 ประสิทธิภาพของตนกําลังขับปมคํานวณไดจาก 

           ηตนกําลัง  =  
นกําลังองใหกับตกําลังที่ต

งจากตนกําลักําลังทางกล                         (6-18) 

 นําสมการ (5-16) คูณกับสมการ (5-17) และ (5-18) เพื่อคํานวณหากําลังท่ีตองใหกับตนกําลังขับปม 

          ηP × ηT × ηตนกําลัง  = 
นกําลังองใหกับตกําลังที่ต

ลิกกําลังไฮดรอ
    

                 กําลังท่ีตองใหกับตนกําลัง  = 
ตนกําลัง

ลิกกําลังไฮดรอ

ηηη ×× TP
    (6-19) 

 
ตัวอยางที่ 6-2  ปมมีอัตราการไหล Q=0.01 m3/s และเฮดรวม 26.73 เมตร จงหาขนาดกําลังของมอเตอรตนกําลัง
ขับปมท่ีขับปมโดยตรง ถากําหนดใหประสิทธิภาพของปมและมอเตอรตนกําลังขับปมมีคาเทากับ 75% และ 
78% ตามลําดับ จงหาขนาดกําลังของมอเตอรตนกําลังขับปม 
  
วิธีทํา กําลังไฮดรอลิกของปมคํานวณไดจากจาก       

PH  =  
1000

TDHQ ××γ  

แทนคา Q=0.01 m3/s  TDH =26.73 m และน้ําหนักจําเพาะของน้ํา γ = 9810 N/m3 

           PH  =  
1000

73.2601.09810 ××  = 2.62 kW 

ขนาดกําลังของมอเตอรตนกําลงัขับปมคํานวณไดจาก 
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    กําลังของมอเตอรตนกําลังขับปม  = 
ตนกําลัง

ลิกกําลังไฮดรอ

ηη ×P
 

         =  
78.075.0

62.2
×

  = 4.48 kW 

         =  
746.0
48.4  = 6 แรงมา   ตอบ 

 
6.6.4 สมรรถนะการทํางานของปม 

 บริษัทผูผลิตปมจะทําการทดสอบสมรรถนะของปมท่ีผลิต แลวเขียนเปนกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางคาเฮด ประสิทธิภาพ และกําลังขับปม เทียบกับอัตราการไหล ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 6.22 จากรูปจะ
เห็นวาเมื่ออัตราการไหลเริ่มจากศูนยประสิทธิภาพก็จะเริ่มจากศูนยจนกระทั่งถึงคาสูงสุดแลวจะลดลง จุดท่ีให
ประสิทธิภาพสูงสุดเรียกวา Best efficiency Point (BEP) อัตราการไหล ณ จุดนี้เรียกวาอัตราการไหลออกแบบ 
(Design flow rate) ในการเลือกปมมาใชงานจะตองเลือกที่อัตราไหลและประสิทธิภาพสูงสุดหรือใกลเคียง   
สมรรถนะของปมท่ีมีขนาดใบพัดตางๆ กัน อาจแสดงไดดังรปูที่ 6.23 

 
รูปที่ 6.22  ตัวอยางกราฟแสดงสมรรถนะของปม 

  
รูปที่ 6.23  ตัวอยางสมรรถนะของปมแบบหมุนเหวี่ยงใบพัดมีเสนผาศูนยกลางขนาด 5 ถึง 8 นิ้ว 
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  ปมในแตละรุนนั้นจะถูกผลิตออกมาหลายขนาด โดยปกติผูผลิตปมมักจะแสดงสมรรถนะ 
ประสิทธิภาพและขอบเขตการทํางานที่เหมาะสมของปมแตละขนาดรวมกันในกราฟแผนเดียว กราฟแสดง
สมรรถนะดังกลาวนี้เรียกวา Composite Rating Chart ดังแสดงในรูปที่  6.24 

 

ตัวอยางที่ 6-3  ตองการสูบน้ําดวยอัตราไหล 40 ลิตรตอวินาที ท่ีเฮด 80 เมตร จงเลือกโมเดลของปมจาก 
Composite Rating Chart ซึ่งแสดงในรูป 5-26 และใหบอกรายละเอียดของปมท่ีเลือกจากชารทท่ีให 

 

 
รูปที่ 6.24  กราฟสมรรถนะของปมแบบหมุนเหวี่ยงหลายขนาดรวมกัน (Composite Rating Chart) 

 

วิธีทํา รายละเอียดของปมซึ่งไดจากการอานชารทขางบนสําหรับอัตราการสูบ 40 ลบ.เมตร/ช่ัวโมง และ 
เฮด 80 เมตร คือ 
1. ปมท่ีจะใชงานนี้ไดอยางเหมาะสมคือ โมเดล 100x65-250 ในที่นี้ 100 หมายถึงขนาดเสนผาน

ศูนยกลางทอดูดเปน มม.    65 หมายถึงขนาดหนาจานของทอสงเปน มม. และ 250 เปนขนาดเสน
ผานศูนยกลางของใบพัดคือ 250 มม. 

2. ความเร็วรอบของใบพัดท่ีใชในชารทดังแสดงไวในกรอบดานบนซายมือคือ 2900 รอบตอนาทีเมื่อ
เลือกรุนของปมจากกชารทรวมไดแลว จะตองไปดูรายละเอียดท่ีจําเปนตองใชงานจาก 
Performance Curves ของปมมรุนที่เลือก ดังแสดงในรูป 6.25 
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รูปที่ 6.25  ตัวอยางกราฟแสดงสมรรถนะของปมเฉพาะรุน 100x65-250 จากรูป 5-26 

 
จากกราฟแสดงสมรรถนะสําหรับปมรุน 100x65-250 ท่ีแสดงขางตน เราสามารถบอกรายละเอียด
เกี่ยวกับปมดังกลาวไดดังนี ้
1. ปมรุนนี้ใชใบพัดขนาด 250 มม. เปนขนาดมาตรฐาน แตสามารถใชไดกับใบพัดขนาดตั้งแต 222 

ถึง 278 มิลลิเมตร 
2. สําหรับอัตราการสูบและเฮดที่ตองการ คือ 40 ลิตรตอนาที และเฮดที่ 80 เมตร ขนาดใบพัดท่ี

เหมาะสมคือ 250 มิลลิเมตรและประสิทธิภาพของปมท่ีไดคือ 78.3% 
 

6.6.5 กฏความคลายของปม   

กฏความคลายของปม (Affinity Laws) แสดงคาอัตราการสูบ เฮดรวมของปม และกําลังขับปม ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามคาของรอบความเร็วใบพัด หรือขนาดเสนผานศูนยกลางใบพัด ท่ีมีคาเปลี่ยนไป การ
แกปญหาเมื่อลักษณะการทํางานของปมแตกตางไปจากกราฟ H-Q ท่ีบริษัทผูผลิตทดลองไว ทําไดโดยใช
กฎเกณฑท่ีเรียกวากฏความคลายของปม 

ก. รอบความเร็วของใบพัดเปลีย่นไป  

ขอแตกตางนี้เกิดข้ึนอยูเสมอเมือ่ใชเครื่องยนตเปนตนกําลัง ท้ังนี้เพราะตลอดชวงเวลาการทํางานของ
เครื่องยนตนั้น รอบความเร็วอาจแตกตางกันไดมาก การเปลี่ยนแปลงชนิดของมอเตอรหรือการควบคุมความเร็ว
ของมอเตอรก็สามารถทําใหรอบความเร็วเปลี่ยนไปไดเชนเดียวกัน 

ข. ขนาดเสนผาศูนยกลางของใบพัดเปลี่ยนไป  

เนื่องจากชวงการทํางานของปมแบบ Centrifugal นั้นกวางขวางมาก บริษัทผูผลิตไมสามารถผลิตใบพัด
ใหพอเหมาะกับความตองการใชงานทุกขนาดได ดังนั้นสําหรับเรือนปม (Casing) ขนาดหนึ่ง ผูผลิตจะออกแบบ
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ใหใชไดกับใบพัดหลายๆ ขนาด เชน ใชไดกับใบพัดขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 ถึง 12 นิ้ว เปนตน และถาการ
ทํางานของใบพัดท่ีมีไมเหมาะกับความตองการ เชน ท่ีอัตราการสูบขนาดหนึ่ง ใบพัดขนาด 10 นิ้วจะใหเฮดมาก
เกินไป แตถาใชใบพัดขนาด 9 นิ้ว ก็จะไดเฮดนอยเกินไป ในกรณีนี้ก็จําเปนตองคํานวณหาขนาดที่เหมาะสมแลว
เจียร (Trim) ใบพัดขนาด 10 นิ้วลงมาใหพอดกีับความตองการ เปนตน 
  

6.6.5.1  เมื่อขนาดเสนผาศูนยกลางของใบพัดมีคาคงที่แตมีการเปลี่ยนแปลงรอบความเร็ว 
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 เมื่อ Q1, H1 และ Bhp1 เปนอัตราการสูบ เฮด และกําลังขับที่ปมตองการ (Brake Horsepower) เมื่อใบพัด
หมุนดวยอัตราเร็ว N1 ตามลําดับ และ Q 2, H2 และ Bhp2 เปนอัตราการสูบ เฮด และกําลังขับที่ปมตองการ เมื่อ
ความเร็วการหมุนของใบพัดเปลี่ยนไปเปน N 2  

 ความสัมพันธท้ัง 3 สมการขางบนนี้ ถือวาประสิทธิภาพการทํางานของปมจะไมเปลี่ยนไปตามรอบ
ความเร็วท่ีเปลี่ยนไป ขอสมมุติดังกลาวนีจ้ะใกลเคียงกับความเปนจริงถาหากรอบความเร็วเปลี่ยนไมเกนิ 25 
เปอรเซ็นตของรอบความเร็วท่ีไดออกแบบไว  สมการทั้งสามขางบนนี้ ใชไดกับปมแบบ Centrifugal ทุกประเภท 
ไมวาใบพัดจะเปนแบบ Radial Flow, Mixed Flow, Axial Flow หรือ Regenerative Turbine  

 เมื่อรอบการหมนุของใบพัดเปลี่ยนแปลง กราฟ H-Q จะยังคงรักษารูปรางลกัษณะของเสนคงเดิมแตเฮด
จะเลื่อนสูงข้ึนหรือเลือ่นต่ําลง ดังตัวอยางที่แสดงดังรูปที่ 6.26 ในกรณีท่ีมีขอมูลเชนรูปนี้อยู การหาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงความเร็วของใบพัดจะทําไดถูกตองดีกวาการใชสมการดานบน 

 
รูปที่ 6.26 ตัวอยางสมรรถนะของปมเมื่อความเร็วการหมุนของใบพัดเปลี่ยนไป 
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6.6.5.2  เมื่อรอบความเร็วมีคาคงที่ แตขนาดเสนผาศูนยกลางของใบพัดเปลี่ยนไป 
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 เมื่อ Q1, H1 และ Bhp1 เปนอัตราการสูบ เฮด และกําลังขับที่ปมตองการ เมื่อใบพัดมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง D1 ตามลําดับ และ Q 2, H 2 และ Bhp2 เปนอัตราการสูบ เฮด และกําลังขับที่ปมตองการ เมื่อ
ขนาดเสนผาศูนยกลางของใบพัดเปลี่ยนไปเปน D 2 ตามลําดับ สมการทั้ง 3 นี้ใชไดกับปม Centrifugal ประเภท 
Radial Flow เทานั้น 
 ลักษณะการทํางานของปมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเสนผาศูนยกลางของใบพัดก็เชนเดียวกันกับเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ตวัอยางกราฟ H-Q สําหรับปมซึ่งมีใบพัดเหมือนกันแตมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ตั้งแต 8 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว แสดงดังรูปที่ 6.27 

 
รูปที่ 6.27 ตัวอยางสมรรถนะของปมซึ่งหมุนดวยอัตรา 1750 รอบตอนาที ขนาดของใบพัด 8 - 12 นิ้ว 

 
ตัวอยางที่ 6-4 ปมสูบน้ําได 1,700 แกลลอนตอนาที ท่ีเฮด 180 ฟุต และกําลังขับที่ปมตองการ เทากับ 84 แรงมา 
เมื่อใบพัดหมุนดวยความเรว็ 2,000 รอบตอนาที จงหาอัตราการสูบ เฮด และกําลังขับที่ปมตองการ เมื่อรอบ
ความเร็วเปลี่ยนไปเปน 1,600 รอบตอนาที 
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วิธีทํา           จากสมการ  
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6.7 แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบปมน้ํา 
 

6.7.1 การปรับความเร็วรอบของปมน้ํา 
การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของปมน้ํา จะมีผลตอประสิทธิภาพของปมน้ําซึ่งจะยังคงสูงอยู

เมื่อมีอัตราการไหลระหวาง 60-100 เปอรเซ็นตของอัตราการไหลที่ออกแบบไว และเมื่ออัตราการไหลลดต่ําลง
ประสิทธิภาพจะลดลงอยางรวดเร็ว ซึ่งการลดลงนี้จะขึ้นอยูกับขนาดของเครื่องสูบน้ํา เมื่อปมน้ํามีขนาดใหญข้ึน
อัตราการไหลและประสิทธิภาพก็จะลดลงเชนกัน 

 การเปลี่ยนแปลงการทํางานของปมน้ําเนื่องจากการปรับความเร็วรอบจะอธิบายไดโดยกฎ
ของพัดลมและปมน้ํา (Affinity Laws) ซึ่งกลาวไวดังนี้ : 

อัตราการไหลจะผันแปรตามความเร็ว (Flow α Speed)  

 เฮดจะผันแปรตามความเร็วยกกําลังสอง (Head α  Speed2 ) 

 กําลังขับเคลื่อนที่ใชผันแปรตามความเร็วยกกาํลังสาม (Power Absorbed α  Speed 3) 
 ดังนั้น ถาปมน้ํามีความเร็วรอบ 50 เปอรเซ็นตจะทําใหเฮด (Head) เทากับ 25% และจะใชกําลัง

ขับเพียง 12.5% สําหรับระบบที่ไมมีความดันสถิต (Static Head) ซึ่งสามารถนําความสัมพันธดังกลาวมาใช
ประเมินผลประหยัดจากการลดความเร็วรอบไดโดยตรง   

อยางไรก็ตามระบบจริงจะมีความดันสถิตรวมอยูดวยเสมอ  จึงตองมีการปรับปรุงสูตร
ความสัมพันธใหนาํไปใชคํานวณไดถูกตอง   จากตัวอยางที่แสดงไวในรูปที่ 6.28 ในระบบที่ไมมีความดันสถิต ท่ี
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ความเร็วรอบ 40%  อัตราการไหลมีคา 40 % แตเมื่อระบบมีความดันสถิต อยูดวยท่ีความเร็วรอบ 40% อัตราการ
ไหลลดลงเปนศูนย  

 
 

รูปที่ 6.28 ผลของความดันสถิต ตอปมน้ําที่ลดความเร็วลง 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากการควบคุมความเร็วรอบของปมน้ําคือ 
-  ทําใหการใชปมน้ําสอดคลองกับอัตราการไหลที่ตองการตลอดเวลา 
-  สามารถควบคุมอัตราการไหลของปมน้ําอยางไดผล 
-  ลดพลังงานสูญเสียจากการหรี่วาลวของปมน้ํา 
-  เริ่มเดินเครื่อง ไดอยางนิ่มนวล 
 
อินเวอรเตอรแบบ PWM (Pulse Width Modulated) เปนอุปกรณปรับความเร็วรอบท่ีใชกับ

ระบบปมน้ําท่ีพบมากที่สุด แมจะมีอินเวอรเตอรแบบอื่นๆ ดวย อินเวอรเตอรแบบ PWM มีประสิทธิภาพและ
กําลังสูญเสียในอุปกรณต่ํา และกรณีท่ีปมน้ําขับเคลื่อนดวยความเร็วคงท่ี (กรณีนั้นอาจไมจําเปนตองใช                
อินเวอรเตอร) ศักยภาพของการประหยัดจากการใชอินเวอรเตอรจะสูงเมื่อการขับเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงไม
มีประสิทธิภาพ 

การควบคุม VSD อาจทําไดโดยปรับดวยคนหรือแบบอัตโนมัติข้ึนอยูกับสัญญาณควบคุม 
อุปกรณเครื่องวัดในระบบ เชน อุปกรณวัดอัตราการไหล อุปกรณวัดความดัน และบางกรณีอาจจําเปนตองใช
อุปกรณแปลงสัญญาณ (Interfacing) ถาสัญญาณที่สงมาไมไดมาตรฐาน 

ในระบบที่มีปมน้ําหลายเครื่องทํางานขนานกัน เครื่องสูบน้ํามักจะทํางาน ท่ีความเร็วรอบ   
เทากันเพื่อใหมีจุดทํางานเดียวกัน ในกรณีนี้สามารถใชอินเวอรเตอรแยกสําหรับปมน้ําแตละเครื่องและใช
สัญญาณควบคุมเดียวกันหรือใชกับปมน้ําบางเครื่อง ในขณะเครื่องท่ีเหลือทํางานที่ความเร็วคงที่ แมวาชวงของ
การควบคุมความเร็วจะจํากัดก็ตาม (ข้ึนอยูกับความตานทานของระบบ) 

VSD จะมีราคาคอนขางสูงแตก็มีการปรับราคาลดลงมาบางแลว ยิ่งไปกวานั้นผลท่ีไดจากการ
ประหยัดคาใชจายจะใหผลตอบแทนกลับมาในระยะสั้น 
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การใชปมน้ําท่ีปรับความเร็วรอบเพื่อใหเกิดการประหยัดมากที่สุด จะขึ้นอยูกับเงื่อนไข           
ดังตอไปนี้ 

-  ความตองการใชน้ํามีการเปลี่ยนแปลงและทํางานต่ํากวาอัตราการไหลสูงสุดเปนระยะ
เวลานาน 

-  กรณีท่ีความเสียดทานของระบบสวนใหญเกิดจากความเสียดทานความดันสถิตต่ําผลท่ี
ตามมาทําใหปมน้ําทํางานที่ระดับความเร็วต่ําลง (ดูรูปที่ 6.28) 

  
 เปนที่นาสังเกตวาถาปมน้ําเดินเครื่องดวยอัตราการไหลที่นอยกวา 100 เปอรเซ็นตอยูเสมอ 

แสดงวาปมน้ํามีขนาดใหญเกินไป ดังนั้นการเลือกเครื่องสูบที่มีขนาดเล็กลงหรือปรับแตงใบพัดใหมีขนาดเล็กลง
อาจจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมกวาการใช VSDโดยเฉพาะอยางยิ่งถามีความตองการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก 

 

จากการตรวจสอบระบบสูบน้ําและวิเคราะหจุดที่มีปญหาประกอบกับแนวทางการแกที่เกิดขึ้น
สามารถนํามาจัดกลุมไดดังนี้ 

-  การบํารุงรักษา 
 -  การดัดแปลงแกไขอุปกรณหรือการเดินเครื่อง 

-  การจัดการตรวจสอบ 
 

 

 

รูปที่ 6.29 การซอมบํารุงที่มีผลตอ 
         คุณลักษณะสมบัติ 
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6.7.2 การบํารุงรักษา  
  การท่ีจะทําใหปมท่ีสึกหรอกลับมาสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับตอนเริ่มตน    อยางนอยท่ีสุด
ตองซอมใหญ อาจจะรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นสวนหมุน  (ใบพัด
และแหวน) แบริ่ง และประเก็น อยางไรก็ตาม ภายหลังการซอม
ใหญระยะชองวางตางๆ ภายในโครงสรางของปมจะไมเหมือน
ชวงติดตั้งใหม   

ดังนั้น  ประสิทธิภาพปมจะลดลงจากชวงท่ี
ติดตั้งใหม ประโยชนท่ีไดจากการซอมใหญ ควรพิจารณาเปน
กรณีๆ ไป คาใชจายของปมน้ําสวนใหญแลวเปนคาใชจายใน
การเดินเครื่องโดยรวมตลอดการใชงาน ดังนั้นการที่
ประสิทธิภาพสูงข้ึนเพียงเล็กนอยก็ถือวา คุมคาในการปรับปรุง 
และมีขอสังเกตวา ปมน้ําท่ีสึกหรอ อัตราการไหลจะลดลง ถาทํา

การซอมบํารุงใหญควรปรับอัตราการไหลใหต่ําลงมาจากจุด
ทํางานเดิม เพื่อใหไดผลประหยัดมากที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 
6.29 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6.30    การเคลือบผิวที่มผีลตอคุณลักษณะ 
                    สมบัติของปมน้ํา 

 

       รูปที่   6.32    ผลการลดขนาดของใบพัดตอ 
                             คุณลักษณะสมบัติปมน้ํา 

 

 

รูปที่ 6.31 ผลจากการใชปมน้ําที่มีขนาดเล็กลง 
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การบํารุงรักษาที่ชวยสงเสริมการประหยัด 
-  การทําความสะอาดตัวกรองที่บริเวณทอทางเขาของปมอยางสม่ําเสมอ 
-  การตรวจสอบวาลวกันการไหลยอนกลับ (Check Valve) อยางสม่ําเสมอ 
- การซอมแซมรอยรั่วตางๆ 
 

 
 6.7.3 การปรับปรุงอุปกรณ  

(1) การเคลือบผิวภายใน 
ไดมีการพัฒนากลุมของวัสดุท่ีใชสําหรับเคลือบผิวเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพื้นผิวของวัสดุ

ดั้งเดิมเพื่อลดการกัดกรอน/การกัดเซาะ วัสดุเคลือบผิวประเภทนี้เหมาะสําหรับปมน้ําท่ีเสียหายรุนแรงอัน
เนื่องมาจากการใชงานกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกรอน วัสดุเคลือบผิวจะชวยเคลือบปองกันไมใหพื้นผิวถูกกัด
กรอนและไมทําใหระยะชองวางตางๆ ภายในปมน้ําเปลี่ยนแปลง 
 

 
การเคลือบผิวเพ่ือลดการเสียดทาน 
 การเคลือบผิวเพื่อลดการเสียดทานแมวาจะมี ประสิทธิภาพในการลดการกัดกรอนไมเทาสาร

เคลือบผิวเพื่อลดการกัดกรอนและการกัดเซาะ แตก็ยังเปนวิธีท่ีสามารถนํามาใชเพื่อปองกันการกัดกรอนไดดี 
จุดประสงคหลักของวิธีนี้ก็เพื่อปรับพื้นผิวใหมีความเรียบมากที่สุด (เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นผิววัสดุเดิม) และเกิด
การเสียดทานนอยท่ีสุดขณะที่อัตราความเร็วของน้ําสูง    ซึ่งวิธีนี้จะทําใหปมน้ํามีความดันและอัตราการไหล
สูงข้ึน ดังนั้นการเคลือบผิวดวยวิธีนี้จะทําใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

การเคลือบผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปมน้ํามักจะเคลือบเฉพาะโครงปมน้ําและดานนอกของ
ใบพัดเพื่อลดความสูญเสียจากการเสียดทานหลัก ซึ่งก็คือ ความสูญเสียท่ีผิวของโครงปมน้ําและความสูญเสียจาก
การเสียดทานที่ใบหมุน ดังรูปที่ 6.30 

สรุปประโยชนท่ีไดรับเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพจากการเคลือบผิว ไดแก 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของปมน้ําทําใหตนทุนของการเดินเครื่องลดลง 
-  มีความคงทนตอการกัดกรอนบนชิ้นสวนที่ไดเคลือบพื้นผิวไว 
-  ยืดอายุการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงและทําใหอายุการใชงานยาวขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปมน้ําท่ีไมไดเคลือบพื้นผิว 
(2) การเปลี่ยนขนาดของใบพัด 

ปมน้ําท่ีใชกันอยูท่ัวไปในอุตสาหกรรมใชกับใบพัดไดหลายขนาด โดยใบพัดท่ีมีขนาด
ใหญท่ีสุดจะทําใหการใชงานมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ดังแสดงในรูปที่ 6.31 

การเปลี่ยนขนาดของใบพัดจะชวยประหยัดพลังงานจากการสูบน้ําได เชน ถาปมน้ําหรี่วาลว 
ควบคุมการไหลอยูเสมอ จะทําใหไมสามารถทํางานไดท่ีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงอาจนําใบพัดขนาดเล็กมาใชเพื่อ
ทําใหมีอัตราการไหลเทาเดิมในระดับของความดันต่ํา ทําใหมีการใชพลังงานลดลง 

 



ตอนที่ 2 บทท่ี 6 การอนุรักษพลงังานสาํหรับเครื่องสูบน้ํา คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน)  พ.ศ. 2553 

                        

6-36 
 

 

(3) การใชปมน้ําท่ีมีขนาดเล็กลง 
การใชปมน้ําท่ีมีขนาดเล็กลงจะคุมคา ถา 

-   ปมมีขนาดใหญเกินกวาภาระสูงสุดของ
ปมน้ํามาก 

-  ปมน้ํามีประสิทธิภาพนอยกวา  80%       
ณ ระดับของภาระโหลดสูงสุด 

-  มีการใชพลังงานสูง นั่นคือ เมื่อปมน้ํา
ขนาดใหญเดินเครื่องเปนระยะเวลานาน เชน ถาปม
น้ําท่ีติดตั้งวาลวควบคุมการไหลเพื่อควบคุมอัตรา
การไหลใหไดตาม        ความตองการ อาจใชปมน้ําท่ี
มีขนาดเล็กลงกวาท่ีออกแบบเพื่อใหสงจายน้ําดวย
อัตราการไหลเทาเดิมแตดวยประสิทธิภาพที่สูงข้ึน 
ดังแสดงในรูปที่ 6.32 

 

(4) มอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
ปกติการขับเคลื่อนของมอเตอรไฟฟาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาปมน้ําท่ีมอเตอรนั้นขับโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการใชมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง (Higher Efficiency Motor : HEMS) ซึ่ง HEMS จะมีประสิทธิภาพ
สูงกวามอเตอรไฟฟามาตรฐานทั่วๆ ไปประมาณ 3 เปอรเซ็นต นอกจากนี้มอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงยัง
ปรับปรุงคาตัวประกอบกําลัง (PF) ใหสูงข้ึน ดังรูปที่ 6.33 

 
6.7.4 การจัดการตรวจสอบ 

-  การตรวจวัดประสิทธิภาพของปมน้ําเปนเรื่องท่ีมีความยุงยากและขอจํากัดมากมาย  ทําให
โอกาสในการประเมินประสิทธิภาพของปมน้ํามีไมมากนัก  จึงมีการพัฒนาเทคนิคทางเทอรโมไดนามิกสมา
คํานวณหาคาประสิทธิภาพไดโดยตรงเพียงวัดอุณหภูมิและความดันตกครอมปมน้ํา ผลท่ีไดสามารถนําไป
เปรียบเทียบกับคุณสมบัติปมน้ําตามที่ผูผลิตใหรายละเอียดไว 

-   การติดตามตรวจวัดการทํางานของปมน้ํา  จะเปนประโยชนอยางมากถาติดตั้งมาตรวัด       
ความดันที่ทอดูดและทอสงของปมน้ําทุกเครื่องและติดตั้งแอมปมิเตอรสําหรับมอเตอรไฟฟา  เพื่อใหแนใจวาทอ
ดูดไมอุดตัน ความสามารถในการทํางานของปมน้ําเมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะสมบัติของปมน้ํา   การคํานวณ
คาใชจายในการเดินปมน้ํา 

-   การติดตามตรวจวัดการทํางานของระบบสําหรับปมน้ําขนาดใหญจะมีความคุมคาท่ีจะใช
ระบบติดตามบันทึกคาการใชงานดวยคอมพิวเตอร  ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมการเดินปมน้ําไดอีกดวย  
ทําใหเห็นศักยภาพในการ ปรับการเดินปมน้ําใหสอดคลองกับความตองการการใชน้ํา  การสูบน้ําเกินความ
ตองการ  การรั่วของน้ํา 
 

รูปที่ 6.33 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของ
มอเตอรมาตรฐานและมอเตอรประสิทธิภาพสูง 
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6.8 กรณีศึกษา 
6.8.1 กรณีศึกษาตัวอยางการใชงานปมน้ําอยางประสิทธิภาพ 

 ระบบทอสงของไหลเมทธิลแอลกอฮอล ออกแบบมาดังรูปที่ 6.34 โดยอัตราการสูบของไหลในระบบมี
คา 54.0 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง (m3/hr) จงหากําลังไฟฟาท่ีใชในการขับเคลื่อนปมหรือกําลังไฟฟาท่ีตนกําลัง
ตองใหกับปม ถากําหนดใหปมมีประสิทธิภาพเทากับ 76 เปอรเซ็นต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.34  ระบบทอสงของไหล เมทธิลแอลกอฮอล 
 
กําหนดให ท่ีจุดหมายเลข 1 และ 2 ของไหลมีคาความดันเทากับความดันบรรยากาศและความเร็วของของ
ไหล (การลดระดับลงของน้ําท่ีจุด 1 และการเพิ่มระดับของน้ําท่ีจุด 2) มีคานอยมากหรอืประมาณเทากับศูนย 
ความยาวทอดูดรวมเทากับ 15 เมตร ขนาด 4 นิ้ว Schedule 40 steel pipe สวนความยาวทอสงรวมเทากบั 200 
เมตร ขนาด 2 นิ้ว Schedule 40 steel pipe คาสัมประสิทธิ์ K ท่ีชองการไหลจากถัง 1 เขาสูทอดูดมีคาเทากับ 0.5 
(เปนแบบ a squared-edged inlet) และคาสัมประสิทธิ์ K ท่ีชองการไหลจากทอสงเขาสูถัง 2 มีคาเทากับ 1.0  
คุณสมบัติของของไหลมีดังนี ้

 คาความหนาแนนเทากับ   ρ = 789 kg/m3  

 ความหนืดไดนามิก (Dynamic viscosity)  μ = 5.6 x 10-4  Pa.s 
 คาความโนมถวง    g = 9.81 m/s2 
 
วิธีการวิเคราะห เขียนสมการพลังงานโดยใชสมการของเบอรนูลีย จากจุด 1 ไปยังจุด 2 ได 
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เมื่อ 
TDH  =  พลังงานตอหนึ่งหนวยน้ําหนักของของไหลที่ปมตองใหกับของไหล (หนวยเปนเมตร) 
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H L    =  พลังงานสูญเสีย (เฮด) จากความฝดรวมตอหนึ่งหนวยน้ําหนักของของไหล (หนวยเปนเมตร) โดย 

    H L  =  H1 + H2 + H 3 + H4 + H5 + H6    (2)  
 
H1   =   เฮดสูญเสียจากการไหลจากถัง 1 เขาทอดูด 
H2   =   เฮดความฝดจากการไหลในทอดูด 
H3   =   เฮดสูญเสียจากการไหลผานโกลบวาลว 
H4   =   เฮดสูญเสียจากการไหลผานของอ 900 สองตัวในระบบทอ 
H5   =   เฮดความฝดจากการไหลในทอสง 
H6   =   เฮดสูญเสียจากการไหลจากทอสงเขาถัง 2  

 

เนื่องจากระดับน้ําลดลงอยางชาๆ ดังนั้น V1 = V2 ≈ 0 

จากอัตราการสบูที่กําหนดให   Q = 54.0 m3/hr   =   
s3600

hr1

hr

m0.54 3

×    =   0.015  m/s 

   VS  =  
SA

Q
 =  

2
2

3

m
2

1023.0
s/m015.0

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛×π

  =  1.83  m/s  (ความเร็วน้ําในทอดูด) 

   
g2

V 2
S   =  

81.92

)83.1( 2

×
  =  0.17   m        

    Vd   =  
dA

Q
   =   

2
2

3

m
2

0525.0
s/m015.0

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛×π

   =  6.92  m/s        (ความเร็วน้าํในทอสง) 

   
g2

V 2
d   =  

81.92

)92.6( 2

×
  =  2.44   m        

 
จากนั้นคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความฝดจาก Moody Diagram 
 
สําหรับทอดูด   (ตัวหอย s หมายถึงทอดูด)        

ReS  =  
μ

ρDVs   =  41060.5

)789)(1023.0)(83.1(
−×

   =   2.64 × 105 

  สําหรับทอเหลก็กลา (Steel), ε  =  4.6  × 10 -5 
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ε
D

  =  5106.4

1023.0
−×

   =   2224 

  จากคาท้ังสองขางบนนําไปใชหาคา fS จาก Moody Diagram ไดเทากับ 0.018 
สําหรับทอสง (ตัวหอย d หมายถึงทอดูด)  

Red  =  
μ

ρDVd   =  41060.5

)789)(1023.0)(92.6(
−×

   =   5.12 × 105 

  สําหรับทอเหลก็กลา (Steel), ε  =  4.6  × 10 -5 

    
ε
D

  =  5106.4

0525.0
−×

   =   1141 

 จากคาท้ังสองขางบนนําไปใชหาคา fd จาก Moody Diagram ไดเทากับ 0.019 

ตอไปเราจะทําการคํานวณเฮดความฝดในแตละคาในสมการที่ (2) 

  H1  =  
g2

V
K

2
S   =  (0.5) (0.17 m)   =   0.09   m 

  H2  =  fS ×  
D

L
 ×  

g2

V 2
S     =  (0.018) ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

1023.0

15
(0.17 m)   =   0.45  m 

  H3  =  fd ×  
D

Le  ×  
g2

V 2
d   =  (0.019) (340) (2.44 m)   =   15.76  m 

โดยคา 
D

Le  ของโกลบวาลวท่ีเปดเต็มท่ีมีคาเทากับ 340 ซึ่งคา Le คือคาความยาวทอเทียบเทาของโกลบวาลว 

  H4  =  2 fd ×  
D

Le  ×  
g2

V 2
d   =  2 (0.019) (30) (2.44 m)   =   2.78  m 

โดยคา 
D

Le  ของของอ  90o  มีคาเทากับ 30   

  H5  =   fd ×  
D

L
 ×  

g2

V 2
d   =   (0.019) ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

0525.0

200
 (2.44 m)   =   185.9  m 

  H6  =  
g2

V
K

2
d   =  (1) (2.44 m)   =   2.44   m 

นําคาเฮดความฝดไปแทนในสมการที่ 2 จะได 
H L  =   H1 + H2 + H3 + H4 + H5 + H6 

=   0.09 + 0.45 + 15.67 + 2.78 + 185.9 + 2.44 
=   207.4    m 
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จากนั้นนําคา HL ไปแทนในสมการที่ 1 และจาก P1 = P2 = 0, V1 = V2 = 0, Z1 = 0 และ Z2 = 10 m จะได  

TDH    =   10 + 207.4    =   217.4   m 

กําลังท่ีใชในการขับปม, PA 

PA  =  
1000

QTDH

pump ×η
γ⋅

   =   
100076.0

)s/m015.0)(m/N1074.7)(m4.217( 333

×
×

   =   33.2   kW 

    
ถามีการเปลี่ยนแปลงระบบดังนี้ 

1. ลดความยาวของทอดูดลงจาก 15 เมตรเปน 1.5 เมตร โดยใหถังหมายเลข 1 อยูท่ีเดิม ดังนั้น ทอสงจะ
ยาวข้ึนเทากับ 213.5 เมตร  

2. เพิ่มเกทวาลว(Gate valve)แบบเปดเต็มท่ี ท่ีทอดูด  
3. เพิ่มขนาดของทอสงจาก 2 นิ้วไปเปน 3 นิ้ว ดังนั้นจะทําใหเราคํานวณใหมได Vd  =  3.15  m/sและเฮด

ความเร็ว  
g2

V 2
d   =  0.504  m (จากคาเดิม 2.44 m) 

4. เปลี่ยนโกลบวาลวท่ีทอสงไปเปนเกทวาลวแบบเปดเต็มท่ี 

เมื่อทําการคํานวณใหมเชนเดียวกับวิธีขางบน เราจะไดคา TDH  = 37.9  เมตรหรอืคิดเปนกําลังท่ีใชในการขับปม
ใหม เปน 5.8 kW  ซึ่งมีคาประมาณไดเปน 1 ใน 6 ของกําลังไฟฟาคาเดิม 
 

6.8.2 มาตรการซอมแซมการรั่วไหลน้ําหลอเย็น 

 มาตรการอนุรักษพลังงานปมน้ําท่ีอยูในระบบทําน้ําเย็นของสถานประกอบการแหงหนึ่ง เปนมาตรการ
ทางดานการบํารุงรักษาเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน มีรายละเอียดแนวทางการดําเนินการดังนี้  

ความเปนมาและลักษณะการใชงานของปม  

 ท่ีหอระบายความรอน (Cooling Tower) ของสถานประกอบการ มีปมน้ําระบายความรอน (Cooling 
Water Pump) จํานวน 4 ตัว มีขนาด 37 kW/ตัว มีอัตราการไหลของน้ํา 340 m3/hr จํานวน 1 เครื่อง และ  420 
m3/hr  จํานวน 3 เครื่อง  โดยปมน้ํานี้จะทํางาน 24 ชม./วัน และ 330 วัน/ป 
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สภาพปมน้ําหลอเย็นกอนปรบัปรุง กอนปรับปรุงมีการรั่วไหลของน้ํา 

     ปญหาของอปุกรณ / ระบบกอนปรับปรุง 

 เนื่องจากปมน้ํามีอายุการใชงานเกินกวาหาป มีสภาพคอนขางเกาและซีลปมชํารุดเสื่อมสภาพ  ทําใหเกิด
การรั่วไหลของน้ําหลอเย็น ท่ีปมน้ํา No.1, 3 และ No.4 ปริมาณ 1.538 m3/h หรอื 36.912 m3/วัน ซึ่งเปนการ
สูญเสียคาน้ําประปา 

 

ปมน้ํา 
พิกัด 
kW 

พิกัดอัตรา 
การไหล 
m3/hr 

กําลังไฟฟา 
วัดได 
kW 

อัตราการรั่วไหล 
m3/h 

คากําลังไฟฟา
จําเพาะ 

kW/m3/hr 
No.1 37 340 40.8 0.072 0.12 
No.3 37 420 37.8 1.25 0.09 
No.4 37 420 37.8 0.216 0.09 

รวม 111 1180 116.4 1.538 0.094 

 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินมาตรการ 
1. ตรวจวัดปริมาณน้ําท่ีรั่วไหลของปมน้ําแตละตัว 
2. ตรวจวัดกําลังไฟฟาของปมน้ําแตละตัว 
3. ทําการซอมปมหอยโขง โดยรือ้ปมออกและ เปลี่ยนซีล  เปลี่ยนลูกปน และซอมสีใหม 

 

สภาพหลังปรับปรุง 

 สามารถลดการสูญเสียของน้ําหลอเย็นและคาน้ําประปาได 244,837 บาท/ป และอีกทั้งลดการสูญเสีย
พลังงานไฟฟาได 1,112.96 kWh/ป 
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หลังการปรับปรุง 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 1  เดือน    
เงินลงทุน  23,400      บาท 
ผลประหยัดท่ีไดท้ังคาน้ําประปาและคาไฟ     248,287       บาท/ป  หรอื   0.095     toe/ป 
ระยะเวลาคืนทุน  0.09           ป 
 
วิธีการคํานวณผลการอนรุักษพลังงาน 

ปมตัวท่ี 1 
 - กําลังไฟฟา     = 40.8   kW. 
 - อัตราการไหลของน้ําผานปมตัวนี้  = 340   m3/ hr 
 - Specific power consumption     =    (40.8 kW/340 m3/hr)  = 0.12 kW/m3/hr 
 - อัตราการรัว่ของน้ํา (Qร่ัว)     =    60 x 1.2 x 10-3 m3       = 0.072 m3/hr 
 - กําลังไฟฟาท่ีสูญเสียเนื่องจากการรั่วไหล =  0.072 m3/hr x 0.12 kW/m3/hr  
       = 8.64 x 10-3   kW 
 - พลังงานไฟฟาสูญเสียตอป     =    8.64 x 10-3 x 24 x 330 = 68  kWh/ป  
 - ปริมาณน้ํารั่วตลอดทั้งป =   72 x 10-3 m3/hr x 24 hr x 330 วัน                      =   570.24  m3/ ป  
ปมตัวท่ี 3 
 - กําลังไฟฟา     =     37.8     kW. 
 - อัตราการไหลของน้ําผานปมตัวนี้  =     420     m3/ hr 
 - Specific power consumption      =    (37.8 kW/420 m3/hr) = 0.09 kW/m3/hr 
 - อัตราการรัว่ของน้ํา (Qร่ัว)      =    30 m3/ 24 hr  = 1.25 m3/hr 
 - กําลังไฟฟาท่ีสูญเสียเนื่องจากการรั่วไหล =    1.25 m3/hr x 0.09 kW/m3/hr  =  0.1125 kW 
 - พลังงานไฟฟาสูญเสียตอป  =     0.1125 kW x 24 x 330    =     891  kWh/ป  
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 - ปริมาณน้ํารั่วตลอดทั้งป  =     1.25 m3/hr x 24 hr x 330 วัน =     9,900     m3/ ป  
ปมตัวท่ี 4 
 - กําลังไฟฟา     = 37.8    kW. 
 - อัตราการไหลของน้ําผานปมตัวนี้  = 420    m3/ hr 
 - Specific power consumption    =     (37.8 kW/420 m3/hr)     = 0.09  kW/m3/hr 
 - อัตราการรัว่ของน้ํา (Qร่ัว)    =     (900/15 x 60/1000 x 60)  = 0.216  m3/hr 
 - กําลังไฟฟาท่ีสูญเสียเนื่องจากการรั่วไหล =  0.216 m3/hr x 0.09 kW/m3/hr  
       =    0.01944    kW 
 - พลังงานไฟฟาสูญเสียตอป  =     0.01944 kW x 24 x 330 =   153.96    kWh/ป  
 - ปริมาณน้ํารั่วตลอดทั้งป  =     0.216 m3/hr x 24 hr x 330 วัน =   1710.72   m3/ ป  
 ดังนั้นหลังจากทําการซอมระบบปมน้ําท้ังหมดพรอมรอยรัว่จะประหยัดไดพลังงานไฟฟาได 
      =     68 + 891 + 153.96                =    1,112.96  kWh / ป 

            คาไฟฟาประหยัดได               =  1,112.96  kWh/ป x  3.10 บาท/kWh  
                                                                =  3,450                          บาท/ป 

            คาน้ําประปาที่ประหยัดได   =  570.24 + 9,900 + 1710.72 m3/ปx 20.10บาท/m3 

                                                                =   244,837                 บาท/ป 

            คาน้ําประปาและคาไฟฟาประหยัดรวม =   3,450 + 244,837                 บาท/ป        
                                                                           =   248,287                            บาท/ป 
 

6.8.3 มาตรการปรับปรุงระบบปมน้ํา 

 มาตรการอนุรักษพลังงานปมน้ําท่ีอยูในบอของสถานประกอบการแหงหนึ่ง เปนมาตรการทางดานการ
จัดการการใชงานอุปกรณ เพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน มรีายละเอียดแนวทางการดําเนินการดังนี้  
 
ความเปนมาและลักษณะการใชงานของปม 

 ในสวนของระบบกรองน้ําเพื่อจายใหกับกระบวนการผลิตมรีะบบปมน้ําดิบเพื่อสูบน้ําจากแหลงน้ําเขาสู
ระบบการกรองน้ํา โดยใชปมน้ําขนาด 15 kW จํานวน 2 ตัว เพื่อจายน้ําดบิ 130 ลูกบาศกเมตร/ชม. ทางทีมงาน
อนุรักษพลังงานเห็นควรใหมปีรับปรุงระบบปมน้ําดิบเพื่อลดจํานวนปมน้ําจาก 2 ตัวใหเหลือเพียง 1 ตัวแตยัง
สามารถจายน้ําดิบ 130 ลูกบาศกเมตร/ชม. ไดเหมือนเดิม เพื่อลดการใชพลงังานไฟฟา 
 
แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 ทําการสํารวจการใชงานระบบปมน้ําเพื่อหาแนวทางลดการใชพลังงาน จากการตรวจสอบพบวาท่ีบอ 6 
ซึ่งเปนบอจายน้ําดิบใหกับโรงกรองน้ํามีการใชปมน้ําสองตัวในการสูบน้ํา ทางทีมงานอนุรักษเห็นวาทอท่ีใช
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ในทางดูดมีขนาด 4 นิ้ว และจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Piping Fluid Flow System ทางทีมงานไดทําการ
ออกแบบระบบทอใหม สามารถลดการใชปมใหเหลือตัวเดยีวไดและไดเพิ่มขนาดทอใหใหญข้ึนเปน 8 นิ้วท่ีทอ
ทางดูดเพื่อลดการสูญเสียภายในทอ โดยคาท่ีใชในการตรวจมดีังนี้ 

- แรงดันไฟฟา  (Voltage) 
- กระแสไฟฟา  (Current) 
- กําลังไฟฟา  (Power) 

ซึ่งพลังงานไฟฟาท่ีใชในการสูบน้ํากอนและหลังทําการปรับปรุงจะถูกนํามาเทียบกัน 
 
กอนทําการปรับปรุง 

 ภาพแสดง Single line diagram ของระบบทอท่ีใชในการคํานวณในโปรแกรม Piping Fluid Flow 
System 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงรายละเอียดการวางทอขนาด 4 นิ้วกอนการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

Water 

Pump 2 ตัวและ 
การวางทอท่ีทอสง 
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หลังทําการปรับปรุง 
 ภาพแสดง Single line diagram ของระบบทอท่ีออกแบบใหมและใชในการคํานวณในโปรแกรม Piping 
Fluid Flow System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pump 1 ตัวและการ
 ี่   ใ 

Pump 1 ตัว ( ตัวเกา 
ป ป ํ

Line ปจจุบัน 
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ระยะเวลาดําเนินการ 2  เดือน    
เงินลงทุน  153,000  บาท 
ผลประหยัดท่ีได  48,307  บาท/ป          1.33    toe/ป 
ระยะเวลาคืนทุน  3.2  ป 
 
วิธีการคํานวณผลการอนรุักษพลังงาน 
จากการออกแบบดวยโปรแกรมพบวาจะสามารถลดกําลังท่ีใชในการสูบน้ําไดลดลง 1.93 kW 
 
ผลประหยัด (kWh/ป)  =  กําลังไฟของปมลดลง x จํานวนชม.ท่ีใชตอวัน x จํานวนวันทํางานใน 1 ป 
   =  1.93 x 24 x 336     
          =  15,583       kWh/ป 
 คิดเปน            = 15,583   x 85.21 x 10-6 
   = 1.33   toe/ป 
 หรือคิดเปน   = 15,583 kWh/ป x 3.6 MJ/kWh 
     = 56,098.8   MJ/ป 
 คาไฟฟาเฉลี่ย         = 3.10             บาท/kWh 
 คิดเปนคาใชจายท่ีประหยัดได       = 15,583 kWh/ป x 3.10 บาท/kWh 
     = 48,307     บาท/ป  
 
การลงทุน 
การลงทุนราคาคาปมและการติดตั้ง  =  153,000    บาท 
คิดเปนระยะเวลาในการคืนทุน  = เงินลงทุน/ผลประหยัด 
     = 153,000 บาท/48,307     บาท/ป 
     = 3.2   ป 
 
 

6.8.4 มาตรการเปลี่ยนทอเฟล็กของปมน้ํา 

 มาตรการอนุรักษพลังงานปมน้ําท่ีอยูในสถานประกอบการแหงหนึ่งเปนมาตรการทางดานการปรบัเปลี่ยน
อุปกรณ เพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน มีรายละเอียดแนวทางการดําเนินการดังนี้  
 
ความเปนมาและลักษณะการใชงานปม 
 เนื่องจากมีการใชปมน้ําท่ีบอน้ําดิบ 4 ตัว ขนาดของปมตัวละ 30 kW เดินเครื่อง 24 ช่ัวโมงตอวัน, 150 
วันตอป จากการสํารวจพบวาทอเฟล็กมีสภาพชํารุด ซึ่งจากการสอบถามทางโรงงานพบวามักมีการชํารุดอยูเสมอ 
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ท้ังนี้การติดตั้งตําแหนงของทอเฟล็กไมเหมาะสมจึงทําใหชํารุดเรว็กวาปกติ เมื่อชํารุดแลวจะทําใหน้ําท่ีทอทาง
ดูดถูกดูดเขาไดไมเต็มท่ี จึงเปนการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใชเหตุ   
 
ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
 ทอเฟล็กของปมหนึ่งตัวมีการชํารุด สังเกตไดจากเสียงท่ีดังมากและทอยุบตัวลงไป ดังนั้นตองมีการ
แกไขโดยดวน  
 

   
รูปแสดงปมน้ําและทอเฟล็กที่ชํารุด 

 
สภาพหลังการปรับปรุง 
  ทําการเปลี่ยนทอเฟล็กใหมเปนที่เรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการคํานวณผลประหยัด     

• ผลประหยัด 
 จากการตรวจวดักําลังไฟฟา =      26.7 kW      (พิกัด 30 kW) 

จากการที่ทอเฟล็กตีบลง น้ําท่ีสามารถดูดไดลดลงไป 5 % ดังนั้นเมื่อเปลีย่นเฟล็กใหมจะสามารถลดการใชพลัง
ไฟฟาไดอยางนอย 5 %  

 พลังงานไฟฟาลดได  =     26.7 kW × 0.05  =   1.335   kW 

 พลังงานไฟฟาลดไดตอป  =     1.335 kW × 24 h/day × 150 day/ป  
     =     4,806     kWh/ป 
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คิดเปน toe   =     4,806.8 kWh/ป × 85.21 × 10-6  
     =     0.41     toe/ป 

 คิดเปนคาไฟฟา   =     4,806  kWh/ป × 2.79 บาท/kWh  
=     13,408.7     บาท/ป 

 
การลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 

• เงินลงทุน      2,000  บาท 

• ระยะเวลาคืนทุน 0.12                      ป  
 

 
6.8.5 มาตรการการติดต้ังอินเวอรเตอรควบคุมมอเตอรปม 

 มาตรการอนุรักษพลังงานปมน้ําโดยการติดตั้งอินเวอรเตอรควบคุมมอเตอรปมท่ีอยูในสถาน
ประกอบการแหงหนึ่ง เปนมาตรการทางดานการเพิ่มอุปกรณควบคุมการใชงาน เพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน 
มีรายละเอียดแนวทางการดําเนินการดังนี้  
 
หลักการและเหตุผลของมาตรการ  
 เนื่องจากการใชปมน้ํากากและปมเสียใชงานไมเต็มประสิทธิภาพ เปนการสิ้นเปลืองพลังงานเพราะ
ปจจุบันใชหรี่เวลา ซึ่งหากใช VSD เพื่อลดอตัราการสูบแทน จะทําใหชวยประหยัดไฟฟาได 
 
การรวบรวมขอมูลเบื้องตน  
 ถังกากมันสําปะหลังมีการใชปมเพื่อท่ีจะปมน้ํากากไปสูเครื่องสะบัดน้ําแปงและในสวนของปมน้ําเสียก็
จะปมน้ําเสียจากขบวนการผลิตไปสูบอบําบัดน้ําเสีย 
 เนื่องจาก ท่ีถังกากมันสําปะหลังมีการใชปมอยู ซึ่งปจจุบันมีการหรีว่าลว ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน
เนื่องจากใชงานไมเต็มประสิทธิภาพและในสวนของปมน้ําเสียก็มีลักษณะเชนเดียวกับปมกาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกอนปรับปรุงของมอเตอรปมกากของเสยี 
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ภาพหลังปรับปรุงของมอเตอรปมกากของเสีย 
 
การสํารวจตรวจวัด  

 ในกระบวนการผลิตของโรงงาน มีการใชปมน้ํากากขนาด 11 W วัดกําลังไฟฟาได 7.37 kW อัตราสูบ
น้ํา 100 % ของอัตราการไหลที่พิกัด ความเร็วรอบเครือ่งสูบน้ํา 1,460 รอบตอนาที จากการศึกษา  พบวาสามารถ
ลดอัตราการสบูลงไดเหลือ 60 % ของอัตราการไหลที่พิกัด ปกติมีการเปดใชปมน้ําวันละ 2 2  ช่ัวโมง ปละ 300  
วัน คาไฟฟาเฉลี่ย 2.70 บาทตอหนวย 

มอเตอรปมกาก No.1-7   มีขนาดพิกัด      11.0     kW   มีจํานวน   7  ตัว 
มอเตอรปมน้ําเสีย   มีขนาดพิกัด       55.0      kW   มีจํานวน   1  ตัว 
ช่ัวโมงการทํางาน           22    ช่ัวโมงตอวัน  300 วันตอป หรือ 6,600 ช่ัวโมงตอป 
คาไฟฟาเฉลี่ย                       2.70    บาท/kWh   
ความเร็วรอบเครื่องสูบน้ํากอนปรับปรุง :  n1   =    1460   รอบตอนาที 
ความเร็วรอบเครื่องสูบน้ําหลังปรับปรุง :  n2    =     -       รอบตอนาที 
การวิเคราะหทางเทคนิค  

จากสมการ  
3
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          Q1 คือ อัตราสูบกอนปรับปรุง   (100%) 
 Q2 คือ อัตราสูบหลังปรับปรุง   (60%) 
 N1 คือ ความเร็วรอบเครื่องสูบน้ํากอนปรับปรุง   (1460 รอบตอนาที) 
 kW1 คือ กําลังไฟฟากอนปรับปรุง   (7.37 กิโลวัตต) 
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1. สําหรับมอเตอรปมกาก No.1-7 
 ความเร็วรอบหลังปรับปรุง (N2) = (60 / 100) x 1460        รอบตอนาที 
     = 876             รอบตอนาที 
 กําลังไฟฟาหลงัปรับปรุง (kW2) = 7.37 x (60 / 100)3          กิโลวัตต 
     = 1.59              กิโลวัตต 
 พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดได =      (7.37-1.59) x 22 ชม./วัน x 300วัน/ป 
     =      38,148         kWh/ป 
 
2. สําหรับมอเตอรปมน้ําเสีย 
 ความเร็วรอบหลังปรับปรุง (N2) = (60 / 100) x 1460        รอบตอนาที 
     = 876               รอบตอนาที 
 กําลังไฟฟาหลงัปรับปรุง (kW2) = 41.86 x (60 / 100)3         กิโลวัตต 
     = 9.04                กิโลวัตต 
 พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดได =      (41.86 - 9.04) x 22 ชม./วัน x 300 วัน/ป 
     =      216,612         kWh/ป 
 
ตารางผลการปรับปรุงติดต้ังอินเวอรเตอรควบคุมมอเตอร 

กําลังไฟฟา (kW) การใชงาน(%) ชื่ออุปกรณ
มอเตอร พิกัด หร่ีวาลว ใช VSD เปดวาลว หร่ีวาลว 

การใชงาน 
(ช.ม./ป) 

กําลังไฟฟา 
ลดลง(kW) 

1.ปมกาก No.1 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 

2.ปมกาก No.2 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 

3.ปมกาก No.3 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 

4.ปมกาก No.4 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 

5.ปมกาก No.5 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 

6.ปมกาก No.6 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 

7.ปมกาก No.7 11 7.37 1.59 100 60 6,600 5.78 

8.ปมน้ําเสีย 55 41.86 9.04 100 60 6,600 32.82 

รวม 132 93.46 20.19 - - - 73.27 

 
พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดไดรวม  =     (38,148 x 7) + 216,612        kWh/ป 
               =     483,648         kWh/ป 
         คิดเปนเงินที่ประหยัดได  =     483,648 x 2.70       บาท/ป 
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               =     1,305,850                บาท/ป 
การวิเคราะหการลงทุน  

1. คาอินเวอรเตอร ขนาด 11 kW ราคารวมคาติดตั้ง  63,804  บาท/ชุด 
        รวม 7 ชุด  =  446,628      บาท 
2. คาอินเวอรเตอร ขนาด 55 kW ราคารวมคาติดตั้ง 253,260  บาท/ชุด    =    253,260     บาท 
 คิดเปนเงินลงทุนรวม  คาติดตั้ง =  699,880      บาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ประหยัดท่ีได = 1,305,850 บาท/ป        
ระยะเวลาคืนทุน    =  0.54              ป  

 เมื่อพิจารณาเงนิลงทุนเปรียบเทียบกับผลท่ีประหยัดได  จะทาํใหอัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงสดุ  
เนื่องจากเงินลงทุนไมมาก  ซึ่งเปนเหตุจูงใจใหผูบริหารงายตอการตัดสินใจในการปรับปรุง 
  

6.8.6 มาตรการลดขนาดเสนผานศนูยกลางใบพัดปมน้ําขนาด  19.8 ซม  .  เปน  18.5 ซม. 

 มาตรการอนุรักษพลังงานปมน้ําโดยการลดขนาดเสนผานศูนยกลางใบพัดปมน้ํา ท่ีอยูในสถาน
ประกอบการแหงหนึ่ง เปนมาตรการทางดานการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน เพื่อใหเกิดการ
ประหยัดพลังงาน มีรายละเอียดแนวทางการดําเนนิการดังนี้  
 
หลักการและเหตุผลของมาตรการ   

  เนื่องจากมีการใชน้ําระบายความรอนอุปกรณการกลั่นสุรา จงึใชปมน้ําจากหอผึ่งน้ําข้ึนระบบหอ กลั่น 
และไหลวนกลบัสูหอผึ่งน้ําเพือ่ลดความรอนของน้ําท่ีกลับมา โดยการแลกเปลี่ยนความรอนกับลมซึ่งถูกดูดดวย
ปมน้ําเขาทางดานขางหอผึ่งน้ํา ผานน้ําแลวออกทางดานบนหอผึ่งน้ํา และน้ําถูกดูดดวยปมข้ึนหอกลั่นตอไป  

 
การรวบรวมขอมูลเบื้องตน  

 ปมน้ํายี่หอ KSB รุน ETA NORM G 100 – 200 G 1 Q 300 m3/hr  H 40 m 2900 RPM มอเตอรยี่หอ 
ABB 55 kW ปมน้ําท่ีใชสูบน้ําข้ึนหอกลั่น มีขนาดโตเกินไป และปริมาณน้ําท่ีสูบไดมีจํานวนมากเกินความ
ตองการ จึงตองปรับวาลวทางสงเพื่อลดปริมาณอัตราการไหลของน้ําลง 
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รูปแสดงมอเตอรปมน้ําขนาด 55 kW 
การสํารวจตรวจวัด  
 ช่ัวโมงการทํางาน    24   ช่ัวโมงตอวัน    365  วันตอป     หรือ  8,760  ช่ัวโมงตอป                    
 คาไฟฟาเฉลี่ย         2.77    บาท/kWh  
 มอเตอรปม  ขนาด  55 kW   ปมน้ํายี่หอ KSB รุน ETA NORM G 100 – 200 G 1   
 อัตราการไหล :Q 300 m3/hr ,ความสูงน้ํา : H 40 m., ความเร็วรอบ 2900 rpm.              

 ในการใชงานของปมน้ําภายในประกอบดวยใบพัดสูบน้ํา   กอนปรับปรุงมี ขนาด φ  19.8 ซม  .และหลัง

ปรับปรุงเปน φ  18.5 ซม . 
 
กอนปรับปรุง  มีคาทางไฟฟา 
               ตรวจวัด  มอเตอรปม   กระแส  80A, แรงดัน  380V, PF  0.85  = 44.8 kW 
 
หลังปรับปรุง  มีคาทางไฟฟา 
               ตรวจวัด  มอเตอรปม   กระแส  66A, แรงดัน  380V, PF  0.85  = 36.9 kW 
                  
การวิเคราะหทางเทคนิค  
 IP1    คือ   กระแสไฟฟามอเตอรปมเทอรไบน  กอนปรับปรุง =  80.0 (A) 
 IP2    คือ   กระแสไฟฟามอเตอรปมเทอรไบน  หลังปรับปรุง =  66.0 (A)    
 V     คือ   แรงดันไฟฟาของมอเตอรปมเทอรไบน ท่ีใชงาน  =  380 (V)    
 PF   คือ   เพาเวอรแฟคเตอรของมอเตอรปมเทอรไบน ท่ีใชงาน  =  0.85     
 h     คือ   จํานวนชั่วโมงทํางาน   =   24     (ช่ัวโมงตอวัน) 
 d     คือ   จํานวนวันทํางานตอป  =  365   (วันตอป) 
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พลังงานไฟฟาท่ีลดลง   =  (กําลังไฟฟากอนปรับปรุง – กําลังไฟฟาหลังปรับปรุง) x h x d        kWh/ป 

        กําลังไฟฟากอนปรับปรุง        = 
1000

PFIV3 1P ×××
           kW 

                                               = 
1000

85.0803803 ×××
         kW                               

                                               = 44.8           kW 

        กําลังไฟฟาหลังปรับปรุง                          =          
1000

PFIV3 2P ×××
  kW 

                                               =         
1000

85.0603803 ×××
          kW                               

                                               =     36.9           kW 
         พลังงานไฟฟาท่ีลดลง           =    (44.8 – 36.9) x 24 x 365       kWh/ป 
     =    49,204           kWh/ป 
         คิดเปนเงินที่ประหยัดได  =  49,204 x 2.77        บาท/ป 
     = 191,695              บาท/ป 
 
การวิเคราะหการลงทุน          

 เปนการปรับลดขนาดใบพัดปมน้ําท่ีเดิมมีขนาดเสนผานศูนยกลางขนาด 19.8 ซม. เปน 18.5 ซม.   โดย
ใชมอเตอรปมเดิม  ขนาด  55 kW   ท่ีดําเนินปรับปรุงไดเอง   ทําใหไมมีคาใชจาย 

 คิดเปนเงินลงทุนรวม        =       -       บาท 
 เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ประหยัดท่ีได  =       191,695   บาท/ป        
 ระยะเวลาคืนทุน                     =       -           ป  

 เมื่อพิจารณาเงนิลงทุนเปรียบเทียบกับผลท่ีประหยัดท่ีได   เนื่องจากไมมคีาใชจาย ซึ่งเปนเหตุจูงใจให
ผูบริหารงายตอการตัดสินใจในการปรับปรุง 
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การดําเนินการปรับปรุง  
1. เก็บขอมูลการใชงานกอนและหลังปรับ 
2. วิเคราะหและประเมินผลประหยัด และการลงทุน 
3. จัดวางการปรับปรุงความแตกตางของมอเตอรชุดใหมและเกา 
4. วิเคราะหผลประหยัดพลังงานที่ได 

 จากการตรวจสอบ พบวา มอเตอรปมน้ําเดิมท่ีมีขนาด 55 kW ปรับลดขนาดของใบพัดปมน้ําแลวทําให
ปมน้ําปมน้ําในอัตราการไหลลดลง และมีการใชไฟฟาลดลง 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงปมน้ําหลังการปรับปรุง 
 

 
6.8.7 มาตรการติดต้ังระบบ VSD ใหปมจายน้ําออนและปมจายน้าํ RO 

 
สภาพกอนการปรับปรุง 
 ระบบปมจายน้ําออน 
ประกอบดวยปมน้ํา ขนาด 7.5 kW จํานวน 3 ตัว โดยจะเปดใชงานพรอมกันทั้ง 3 ตัว ทํางาน 24 ชม./วัน 300 วัน/
ป น้ําออนจะนําไปผสมกับน้ํานม และใชในกระบวนการลางทําความสะอาดเครื่องผสม ซึง่ความตองการในการ
ใชน้ําออนจะไมคงที่ 
  

ระบบปมจายน้ํา RO  
ประกอบดวยปม ขนาด 5.5 kW จํานวน 2 ตัว โดยเปดใชงานพรอมกันทั้ง 2 ตัว จํานวน 24 ชม./วัน 300 วัน/ป น้ํา 
RO จะนําไปผสมกับน้ํานม ซึ่งความตองการในการใชน้ํา RO จะไมคงที่ 
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รูปแสดงปมน้ําท่ีใชในการสงจายระบบน้ําออนใหกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงปมน้ําท่ีใชในการสงจายระบบน้ํา RO ใหกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 
 
แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน     
  หลักการตรวจวดั สําหรับมาตรการติดตั้งระบบ VSD ใหปมจายน้ําออนและปมจายน้ํา RO จะทําการ
ตรวจวัดพลังงานไฟฟาของปมจายน้ําออนและปมจายน้ํา RO ท่ีทําการปรับปรุงรวมทั้งปริมาณน้ํา เพื่อนํามา
เปรียบเทียบกันระหวางกอนและหลังปรับปรุงตามสภาพการใชงานจริง 
 ในการดําเนินการตรวจวัดปมจายน้ําออนและปมจายน้ํา RO การตรวจวัดจะดําเนินการจดบันทึกโดยดู
จากมิเตอรไฟฟาของปมจายน้ําออนและปมจายน้ํา RO พรอมกับจดบันทกึมิเตอรน้ํา ซึ่งทางโรงงานไดมีการจด
บันทึกขอมูลไวบางแลว ทางที่ปรึกษาจึงเลือกขอมูลมาทําการวิเคราะห กรณีละ 7 วัน ไดแก ระบบน้ําออนกอน
ปรับปรุง 7 วัน หลังปรับปรุง 7 วัน และระบบน้ํา RO กอนปรบัปรุง 7 วัน หลงัปรับปรุง 7 วนั 
  
สภาพหลังการปรับปรุง   
 ผูประกอบการตองการปรับปรุงระบบปมจายน้ําออน และน้ํา RO ใหท่ีความเหมาะสมกับสภาวะการใช
งานจริง โดยการปรับความเร็วของมอเตอร ดวยการใชระบบ VSD เพื่อลดการใชพลังงาน ซึ่งจะควบคุมการ
ทํางานของ VSD ดวย Pressure Sensor การปรับปรุงมีรายละเอียดเปนดังนี ้
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ระบบปมจายน้ําออน 
ปรับปรุงโดยติดตั้ง VSD 1 ตัว ควบคุมการทํางานของปม 2 ตัว โดยมี Pressure Transmitter ตรวจจับแรงดันน้ํา 
และสงสัญญาณ 4-20 mA มาที่ VSD เพื่อใหมีการควบคุมปมน้ําไดตามความตองการของโหลด สวนปมน้ําอีกตัว
จะเปดใชงานเต็มพิกัดของปมน้ํา 
 ระบบปมจายน้ํา RO 
ปรับปรุงโดยติดตั้ง VSD 1 ตัว ควบคุมการทํางานของปมน้ํา 2 ตัว โดยมี Pressure Transmitter ตรวจจับแรงดัน
น้ํา และสงสัญญาณ 4-20 mA มาที่ VSD เพื่อใหมีการควบคุมปมน้ําใหจายน้ําไดตามความตองการของโหลด 

 
รูปแสดงการติดตั้ง  VSD ควบคุมระบบปมจายน้ําออนและปมจายน้ํา RO 

 
มาตรการติดตั้งระบบ VSD ใหปมจายน้ําออน  

เงินลงทุน  69,015  บาท 
ผลประหยัดท่ีได  129,684.34 kWh/ป  355,335.10 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน  0.19  ป 
 
มาตรการติดตั้ง VSD ใหปมจายน้ํา RO 

เงินลงทุน  62,595  บาท 
ผลประหยัดท่ีได  16,240.98 kWh/ป  62,559.00 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน  1.41  ป 
 
วิธีการคํานวณผลการอนรุักษพลังงาน  
 กอนการปรับปรุง    
 การตรวจวัดการใชพลังงานกอนการปรับปรุง มาตรการติดตั้งระบบ VSD ใหปมจายน้ําออนและปมจาย
น้ํา RO มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
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ตาราง รายละเอียดผลการบันทึกการใชพลังงานจากมิเตอรไฟฟาและมิเตอรปมน้ําออน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง แสดงรายละเอียดผลการบันทึกการใชพลังงานจากมิเตอรไฟฟาและมิเตอรปมน้ํา RO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
หลังการปรับปรุง 
 การตรวจวัดการใชพลังงานหลังการปรับปรุง มาตรการติดตั้งระบบ VSD ปมจายน้ําออนและปมจายน้ํา 
RO มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
 
 

Date 
ไฟฟาที่ใช 
kWh/day 

ปริมาณน้ําออน 
M3/day 

kWh/m3 

24/4/2006 650 2,177 0.299 
25/4/2006 668 2,261 0.295 
26/4/2006 717 2,416 0.297 
27/4/2006 714 2,135 0.334 
28/4/2006 774 2,219 0.349 
29/4/2006 553 2,151 0.257 
30/4/2006 685 1,802 0.380 

คาเฉลีย่ 680.14 2,165.86 0.314 

Date 
ไฟฟาที่ใช 
kWh/day 

ปริมาณน้ําออน 
M3/day 

kWh/m3 

24/4/2006 82 169 0.485 
25/4/2006 83 164 0.508 
26/4/2006 90 199 0.452 
27/4/2006 78 151 0.516 
28/4/2006 81 205 0.395 
29/4/2006 79 102 0.775 
30/4/2006 81 136 0.696 

คาเฉลีย่ 82.00 160.78 0.510 
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ตาราง แสดงรายละเอียดผลการบันทึกการใชพลังงานจากมิเตอรไฟฟาและมิเตอรปมน้ําออน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง  แสดงรายละเอียดผลการบันทึกการใชพลังงานจากมิเตอรไฟฟาและมิเตอรปมน้ํา RO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การวิเคราะหผลประหยัด 

มาตรการติดตั้งระบบ VSD ใหปมจายน้ําออน 
ปริมาณน้ําท่ีใชเฉลี่ยกอนการปรับปรุงในเดือน พ.ค. 2006 เทากับ 1,955 m3/วัน  
ระบบทํางาน 300 วันตอป 
 
 

Date 
ไฟฟาที่ใช 
kWh/day 

ปริมาณน้ําออน 
M3/day 

kWh/m3 

28/8/2006 152 2,110 0.072 
29/8/2006 192 2,251 0.085 
30/8/2006 271 2,277 0.119 
31/8/2006 150 2,163 0.069 
1/8/2006 210 2,292 0.092 
2/8/2006 181 2,109 0.086 
3/8/2006 162 984 0.165 

คาเฉลีย่ 188.29 2,026.46 0.093 

Date 
ไฟฟาที่ใช 
kWh/day 

ปริมาณน้ําออน 
M3/day 

kWh/m3 

14/8/2006 30 116 0.259 
15/8/2006 31 160 0.194 
16/8/2006 31 234 0.132 
17/8/2006 30 203 0.148 
18/8/2006 33 226 0.146 
19/8/2006 28 192 0.146 
20/8/2006 29 138 0.210 

คาเฉลีย่ 30.28 181.26 0.167 
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ผลประหยัดพลงังานไฟฟาตอป ; kWhsave   
  kWhsave = (kWh/m3

PRE – kWh/m3
POST) x ปริมาณน้ําเฉลี่ยตอวัน x วันทํางานทั้งป  

   = (0.314 – 0.093) x 1,955 x 300 
   = 129,684.34  kWh/ป  
 
ผลประหยัดทางการเงินที่เกิดข้ึน      
เงินที่ประหยัดได (บาท/ป) = ผลประหยัดพลงังานไฟฟา x คาไฟฟาเฉลี่ย (บาท/kWh)  
   = 129,684.34 x 2.74 
   = 355,335.10  บาท/ป 
   = 69,051   บาท 
ระยะเวลาคืนทุน  = 69,051/355,335.10 
   = 0.19   ป 
 
มาตรการติดตั้งระบบ VSD ใหปมจายน้ํา RO 

ปริมาณน้ําท่ีใชเฉลี่ยกอนการปรับปรุงในเดือน พ.ค. 2006 เทากับ 158 m3/วัน 
ระบบทํางาน 300 วันตอป    
ผลประหยัดพลงังานไฟฟาตอป ; kWhsave   
 kWhsave  = (kWh/m3

PRE – kWh/m3
POST) x ปริมาณน้ําเฉลี่ยตอวัน x วันทํางานทั้งป 

   = (0.510 – 0.167) x 158 x 300 
   = 16,240.98   kWh/ป  
 
 ผลประหยัดทางการเงินที่เกิดข้ึน      
เงินที่ประหยัดได (บาท/ป)  = ผลประหยัดพลงังานไฟฟา x คาไฟฟาเฉลี่ย (บาท/kWh) 
    = 16,240.98 x 2.74 
    = 44,500.30   บาท/ป 
    = 62,559    บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   = 62,559/44,500.30 
    = 1.41    ป  
 

6.8.8 มาตรการติดต้ังระบบ Step Control ใหปมจายน้ําใหกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 
สภาพกอนการปรับปรุง 

 สถานประกอบการมีระบบจายน้ําเย็นของโรงงานมีปมจายน้ําเย็นใหเครื่องจกัรในกระบวนการผลิต 
จํานวน 10 ตัว มีการแบงจายน้ําเปน 2 สวน ดังนี้ 
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 สวนที่ 1 มีปมน้ําท้ังหมด 5 ตัว ขนาด ขนาด 11 kW จํานวน 2 ตัวและขนาด 7.5 kW จํานวน 3 ตัว จายน้ํา
ใหเครื่องจักรทีอ่ยูภายในอาคารที่ 1 
 สวนที่ 2 มีปมน้ําท้ังหมด 5 ตัว ขนาด 11 kW จํานวน 2 ตวัและขนาด 18.5 kW จํานวน 3 ตัว จายน้ําให
เครื่องจักรที่อยูภายในอาคารที่ 2 โหลดของน้าํเย็น แบงเปน 2 ประเภท คือ ระบบปรับอากาศแบบ AHU โดยการ
นําน้ําเย็นไปผานคอยลเย็น เพื่อปรับอากาศใหแผนกตางๆ ในอาคาร อีกสวนคือ กระบวนการผลิต มี Plate 
Cooling water ใชน้ําเย็นแลกเปลี่ยนกับนม เพื่อรักษาสภาพของนมไมใหเสีย ซึ่งลักษณะของโหลดในระบบจะมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดในการควบคุมจะใชคนในการเปด ปด ปมใหเหมาะสมกับความตองการใชน้ํา ซึ่งบางครั้ง
จําเปนตองมีการเดินปมท้ังหมดรองรับโหลดไวตลอดเวลาทําใหตองสูญเสียพลังงานไฟฟา 

 
รูปแสดงการตรวจวัดกอนการปรับปรุงปมจายน้ําใหกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 

 
แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน 

  หลักการตรวจวดั สําหรับมาตรการติดตั้งระบบ Step Control ใหปมจายน้ําใหกับเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตจะทําการตรวจวัดพลังงานไฟฟา ระบบปมจายน้ําใหกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตท่ีทําการ
ปรับปรุงเปรียบเทียบกันระหวางกอนและหลังการปรับปรุงตามสภาพการใชงานจริง 
 ในการดําเนินการตรวจวัดระบบปมจายน้ําใหกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต จะทําการติดตั้งเครื่อง
บันทึกคาทางไฟฟา ติดตั้งท่ีตําแหนง Main Circuit Breaker ท่ีควบคุมปมท้ัง 5 ตัว ของสวนที่ 1 และท่ี Main 
Circuit Breaker ท่ีควบคุมปมท้ัง 5 ตัว ของสวนที่ 2 คาท่ีทําการตรวจวัด มีดงันี้ 

- แรงดันไฟฟา (Voltage) 
- กระแสไฟฟา (Current) 
- กําลังไฟฟา (kW)   
- ตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor) 
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สภาพหลังการปรับปรุง 

 ผูประกอบการตองการเปลี่ยนมาติดตั้งระบบควบคุมการเปด-ปด ปมแทนการใชคนในการเปด ปด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงการตรวจวัดหลังการปรับปรุงปมจายน้ําใหกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 
 
เงินลงทุน   40,000   บาท 
ผลประหยัดท่ีได   25,184.39   kWh/ป   68,501.55   บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน   5.84   ป 
 
วิธีการคํานวณผลการอนรุักษพลังงาน 

กอนการปรับปรุง 
 ทําการวัดการใชพลังงานของ ปมจายน้ําใหกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไดดังนี้  
 
ตารางสรุปขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟาเฉลี่ยกอนการปรับปรุง 

วัน/เดือน/ป หลังงานไฟฟา (kWh) กําลังไฟฟาเฉลีย่ (kW) 
10/2/2006 1,613.57 67.23 
11/2/2006 1,022.68 42.61 

เฉลีย่ 1,318.13 54.92 
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หลังการปรับปรุง 
ทําการวัดการใชพลังงานของปมจายน้ําใหกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไดดังนี้  
 

ตารางสรุปขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟาเฉลี่ยหลังการปรับปรุง 

วัน/เดือน/ป หลังงานไฟฟา (kWh) กําลังไฟฟาเฉลีย่ (kW) 
4/3/2006 1,456.51 60.69 
5/3/2006 1,011.85 42.16 

เฉลีย่ 1,234.18 51.42 
 
การวิเคราะหผลประหยัด 

ระบบทํางาน 300 วันตอป 
ผลประหยัดพลงังานไฟฟาตอป ; kWhsave   

kWhsave   = (kWh/dayPRE – kWh/dayPOST)  x วันทํางานทั้งป 
    = (1,318.13 – 1,234.18) x 300 
    = 25,184.39   kWh/ป 
 
ผลประหยัดทางการเงินท่ีเกิดข้ึน  

เงินที่ประหยัดได (บาท/ป)    = ผลประหยัดพลงังานไฟฟา x คาไฟฟาเฉลี่ย (บาท/kWh) 
    = 25,184.39 x 2.74 
    = 69,005.24   บาท/ป 
เงินลงทุน   = 400,000    บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   = 400,000/69,005.24 
    = 5.80    ป 
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