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บทที่ 7 
การอนุรักษพลังงานสําหรับพัดลม 

(Energy conservation for fan) 

 
 
ความสําคัญ 

 พัดลมเปนอุปกรณท่ีชวยใหเกิดการไหลของอากาศ ปจจุบันพัดลมเปนอุปกรณท่ีมีใชโดยทั่วไปใน
โรงงานและอาคาร อาทิ พัดลมในระบบระบายอากาศ พัดลมในระบบจายลมเย็นภายในอาคาร พัดทํางานโดยใช
พลังงานไฟฟา  ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพพลังงานของพัดลม จะชวยใหทราบ
ถึงแนวทางในการใชงานและบํารุงรักษาพัดลมอยางถูกวิธี  จะทําใหประหยัดน้ําและไฟฟา 
 
วัตถุประสงค 

1. ทราบชนิดและหลักการทํางานของพัดลม 
2. ทราบปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพพลังงานของพัดลม 
3. ทราบวิธีการสํารวจและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของพัดลม 
4. สามารถประเมินประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมจากตัวอยางขอมูลการสํารวจ 
5. ทราบแนวทางการอนุรักษพลังงานของพัดลม 

 
7.1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพัดลม 

พัดลม เปนอุปกรณท่ีใชในการบังคับอากาศใหเคลื่อนที่ดวยความกดดันต่ําๆ พัดลมที่ใชในงาน 
วิศวกรรมสวนใหญจะใชในงานอบแหงวัสดทุางการเกษตร การระบายอากาศ การทําความเย็น การลําเลียง การ
ใหความรอน เปนตน 

การกําหนดความหมายของคําวา Fan และ Blower บางครั้งมักจะใชสับสนกันอยูเสมอๆ ดังนั้น สมาคม
วิศวกรเครือ่งกลแหงประเทศญี่ปุน Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) จึงไดกําหนดความแตกตาง
ของอุปกรณท้ังสอง ดังนี ้
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• แฟน (Fan) ใชเรียกอุปกรณท่ีทํางาน ณ ความดันที่นอยกวา 1 เมตรน้ํา หรือ 1 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว (lb/in2) หรือ 27.7 นิ้วของน้ํา หรอื 1,000 มิลลิเมตรน้ํา อุปกรณในประเภทนี้สวน
ใหญจะมีช่ือเรียกวา Centrifugal Fans, Fan และ Exhausters 

• โบลวเวอร (Blower) ใชเรียกอปุกรณท่ีทํางาน ณ ความดันที่มากกวา 1 เมตรน้ํา จนถึง 10 เมตร
น้ํา 

ในกรณีท่ีตองการสรางอัตราการไหลของลมที่ความดันสูงกวา 1 บาร หรือ 10 เมตรน้ํา จะตองใช
อุปกรณท่ีเรียกวา เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) 
 
7.2 ประเภทของพัดลม 

พัดลมมีหลายชนิด ปจจุบันไดมีการจัดแบงประเภทของพัดลมหลายรูปแบบ และมีการเรียกชื่อแตกตาง
กันออกไปมากมาย การจัดประเภทของพัดลมสามารถแบงตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศ จะแบงออกเปน 
2 ประเภท คือ พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Flow Fan) และแบบพัดลมอากาศไหลตามแนวแกน (Axial 
Flow Fan) ซึ่งพัดลมแตละประเภทสามารถแบงออกเปนชนิดยอยๆ ไดดังนี ้

7.2.1 พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Flow Fan) 

 พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงนี้ใชไดดีกับงานที่มีความตานทานลมสูง หรือ “เฮดลมสูง” โดยการทํางานของ
พัดลม จะมีการไหลเขาของอากาศขนานกับแกนของใบพัด และจะไหลออกในแนวตัง้ฉากกับแกนของใบพัด
หรือในแนวรัศมี  โครงสรางของพัดลมประเภทนี้จะประกอบดวยใบพัดซึ่งหมุนอยูภายในตัวเรือนของพัดลม 
(Fan House) โดยชุดใบพัดจะประกอบดวยแผนใบเล็กๆ ประกอบเขาดวยกันเปนลักษณะกงลอ ความดันของ
อากาศจะถูกทําใหมีคาสูงข้ึนภายในตัวเรือนของพัดลม ซึง่สามารถเพิ่มคาใหสูงข้ึนไดดวยการเพิ่มขนาดความ
ยาวของใบพัด ซึ่งจะทําใหแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางภายในระบบมากยิ่งข้ึนนั่นเอง พัดลมประเภทนี้จําแนกตาม
ลักษณะรูปรางของใบพัดเปน 3 แบบ คือ แบบใบพัดรัศมีตรง แบบใบพัดโคงไปขางหนา และแบบใบพัดโคงไป
ขางหลัง 

พัดลมแบบใบพัดรัศมีตรง (Straight Blade หรือ Radial Fans) จะมีเพลาขนาดโต มีจํานวนซี่ใบพัด 5 –
20 ซี่ ลักษณะการสรางเปนใบลอหมุนดวยความเร็วรอบต่ํา และใบพัดจะอยูในแนวตั้งฉากกับเพลา ใบพัดหมุน
ดวยความเรว็รอบอยางต่ําประมาณ 500 – 3,000 รอบ/นาที จึงเหมาะกับงานที่ตองการปริมาตรของอากาศที่ถูก
ขับเคลื่อนจํานวนนอยๆ ท่ีมีคาความกดดันของอากาศสูงๆ เชน ใชเปนพัดลมระบายอากาศเสียออกไปสูภายนอก 
เหมาะกับอากาศสกปรก หรอืงานที่ใชในการขนถายวัสดุซึ่งไหลผานตัวพัดลม ดังรูปที่ 7.1 
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รูปที่ 7.1 พัดลมแบบใบพัดรัศมีตรง 
 

พัดลมแบบใบพัดโคงไปขางหนา (Forward Curved Blade Fans) จะมีใบพัดโคงไปขางหนา ในทิศทาง
เดียวกับการหมนุของชุดใบพัด จะมีจํานวนแผนใบพัดประมาณ  20 –  64 ใบ ชุดใบพัดจะมีลักษณะคลายกับกรง
กระรอก (Squirrel Cage) เพลาใบพัดจะมีขนาดเล็กหมุนดวยความเรว็รอบที่สูงกวาพัดลมชนิดใบพัดตรง สวน
ความเร็วลมที่เคลื่อนที่จะเร็วกวาพัดลมใบพัดโคงไปขางหลัง การทํางานของพัดลมชนิดนี้มีเสยีงเบาที่สุด มี
ขอเสียคือจะมีลักษณะที่มอเตอรจะทํางานเกินกําลังและมีชวงการทํางานของพัดลมที่ไมเสถียร ดังนั้นจึงไมควร
ใชกับงานหรือระบบที่มีอัตราการไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พัดลมชนิดนี้จะใหคาความดันลมและ
อัตราการไหลของอากาศสูงท่ีสุด ดังรูปที่ 7.2 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.2 พัดลมแบบใบพัดโคงไปขางหนา 

 
 

พัดลมแบบใบพัดโคงไปขางหลัง (Backward Curved Blade Fans) จะมีใบพัดเอียงไปขางหลัง ใน
ทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการหมุนของใบพดั จะมีจํานวนใบพัดประมาณ 10 – 50 ใบ ซึ่งใบพัดจะไมถี่
ละเอียดเทากับพัดลมใบพัดโคงไปขางหนา และเปนพัดลมที่มีความเร็วรอบสูง ไมกอใหเกดิเสียงดังเกินควร ไมมี
ลักษณะที่มอเตอรจะทํางานเกินกําลัง และไมมีชวงการทํางานที่ไมมีเสถียร จึงเหมาะที่จะใชงานระบายอากาศ
และอากาศที่ใชตองสะอาดดวย เนื่องจากสามารถที่จะควบคุมความกดดันและปริมาณลมไดงาย พัดลมชนิดนี้จะ
มีราคาสูงกวาชนิดอื่นๆ เมื่อเทียบกับขนาดที่เทากัน ดังรูปที่ 7.3 
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รูปที่ 7.3 พัดลมแบบใบพัดโคงไปขางหลัง 
 

7.2.2 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fan) 

 พัดลมแบบนี้อากาศจะไหลขนานกับแกนของใบพัดและตั้งฉากกับระนาบการหมุนของใบพัด ชุดใบพัด
จะถูกติดตั้งบนแกนเพลาขับของมอเตอรตนกาํลัง ซึ่งอยูภายในตัวพัดลม ทําใหมอเตอรสามารถระบายความรอน
ออกไปกับอากาศที่ถูกขับเคลื่อน  พัดลมชนดินี้มีราคาถูก การทํางานของพัดลมมีเสียงดังเมื่อเปรียบเทียบกับพัด
ลมแบบหมุนเหวี่ยง และมีชวงการทํางานของพัดลมที่ไมเสถียร จึงเหมาะกับงานระบายอากาศ และงานที่มีความ
ดานทานลมต่ํา พัดลมแบบนี้สวนมากมีขนาดเล็ก เคลื่อนยายงาย  สามารถแบงได 2 ชนิด คือ ลักษณะที่พัดลม
เปนเกลียว (Tube Axial Fans) และลักษณะที่พัดลมเปนเสนตรง (Vane Axial Fans)ดังรูปที่ 7.4 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.4 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน 
 

  พัดลมลักษณะที่พัดลมเปนเกลียว (Tube Axial Fans) จะมีโครงสรางประกอบดวยชุดใบพัดซึ่งหมุนอยู
ภายในทอรูปทรงกระบอก  ลมท่ีถูกขับเคลื่อนใหผานชุดใบพัดจะหมุนเปนเกลียว มีลักษณะการไหลแบบ
ปนปวน  พัดลมชนิดนี้ใหคาความกดดันของลมปานกลาง ดังรูปที่ 7.5 และ 7.6 
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      รูปที่ 7.5 ลักษณะที่พัดลมเปนเกลียว            รูปที่ 7.6 ลักษณะที่พัดลมเปนเสนตรง 
 

พัดลมลักษณะที่พัดลมเปนเสนตรง (Vane Axial Fans) จะมีแผนครีบเพื่อใชในการบังคับการไหลของ
อากาศ ท่ีถูกขับเคลื่อน ติดตั้งอยูภายในตัวเรือนของพัดลมบริเวณทอทางออกบริเวณดานหลังชุดใบพัด เพื่อชวย
ในการไหลของอากาศที่ถูกขับเคลื่อนใหมีการไหลเปนเสนตรงมากที่สุด ซึ่งจะชวยลดลักษณะการไหลของ
อากาศปนปวนใหลดลง และลดพลังงานสูญเสียเนื่องจากการไหลของอากาศปนปวนภายในระบบใหนอยลงดวย 
ทําใหประสิทธิภาพการใชงานและราคาสูงกวาพัดลมชนิด Tube Axial Fans 

 
 7.3 การสูญเสียพลังงานการไหลในทอลม 

การสูญเสียพลังงานการไหลในทอลมเปนสวนสําคัญหนึ่งของการวิเคราะหพลังงานในระบบพัดลม  
เฮดการสูญเสียรวมในทอลมจะประกอบดวยเฮดสูญเสียเนื่องจากความฝดในทอลม HLf และเฮดสูญเสียเนื่องจาก
การไหลผานอปุกรณ HLe 

 
7.3.1 เฮดความฝดในทอลม 

 การสูญเสียพลังงานเนื่องจากความเสียดทานหรือเฮดความฝดในทอลมสามารถประมาณคาไดดวยวิธี
เดียวกันกับการสูญเสียเนื่องจากเฮดความฝดของเหลว โดยใชสมการของ Darcy-Weisbach ควบ คูกับการใช 
Moody’s Diagram (ดูหัวขอ 6.3 เฮดในบทที่ 6) 

          HLf  =  VH
D
Lf ××     (7-1) 

             เมื่อ f      = สัมประสิทธิ์ของความฝด ประมาณคาไดจาก Moody’s Diagram 
  L     = ความยาวของทอ  
  D    = ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอ 
  HV   = เฮดความเร็ว 

 
ในหนวยเมตรกิ เฮดความเร็วอาจแสดงในหนวยของ Pa เมื่อคิดท่ีสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 

บรรยากาศ อุณหภูมิ 15 oC และความเร็ว V ในหนวย m/s คา HV จะคํานวณไดดังสมการ 
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โดยที่ γa คือคาน้ําหนักจําเพาะของอากาศ นอกจากนั้นการใชงานในหนวยเมตริกในทางปฏิบัติ เฮดความเร็วอาจ
แสดงในหนวย เมตรน้ํา หรือมลิลิเมตรน้ํา ดังสมการขางลาง โดยที่ความเร็ว V มีหนวยเปน m/s  
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เฮดความฝดในทอลม HLf ท่ีคํานวณไดจากสมการ (5-1) จะมีหนวยเดียวกนักับหนวยของเฮดความเร็ว 
HV  ท่ีเลือกใช  

 

สําหรับในหนวยอังกฤษนั้น เฮดความเร็วมักจะคํานวณใหมีหนวยเปนนิ้วน้ํา ในกรณีท่ีความเร็ว 

V มีหนวยเปนฟุตตอนาที และคาน้ําหนักจําเพาะของอากาศและน้ํา (γa และ γw) คิดท่ีสภาวะมาตรฐานที่ความดัน 
1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 15 oC เฮดความเร็วคํานวณไดจาก 

 

    HV   =   
2

4005
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ V   (นิ้วน้ํา)   (7-5) 

 

 นอกจากการใชสมการ Darcy-Weisbach ควบคูกับการใช Moody’s Diagram การประมาณคาการ
สูญเสียเฮดเนื่องจากความเสียดทานในทอลมยังสามารถประมาณไดจากการใชกราฟ (รูปท่ี 7.7 และ 7.8) ซึ่ง
เปนไปตามขอแนะนําของสมาคมวิศวกรการทําความรอน ทําความเย็น และการปรับอากาศแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) โดยคา
การสูญเสียเฮดที่ไดจากกราฟ จะมีคาเปนหนวย Pa/m ในหนวยเมตริก และมีคาเปนหนวยนิ้วน้ําตอความยาวทอ 
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100 ฟุต ในหนวยองักฤษ การประมาณการสูญเสียเฮดเนื่องจากความเสียดทานในทอจากกราฟในรูปท่ี 7.7 และ 
7.8 จะมีคาข้ึนอยูกับอัตราการไหลและขนาดของทอ ภายใตเงือ่นไขดังตาราง 

 

ตารางที่ 7-1  ตารางเงื่อนไขการประมาณเฮดความฝดดวยกราฟในรูปที่ 7.7 และ 7.8 
 หนวยอังกฤษ หนวย SI 
อัตราการไหล 
เฮดความฝด, HLf 

ความเร็วลม 
เสนผานศูนยกลางทอ 
น้ําหนักจําเพาะของลม 
ความขรุขระของผนังทอ 
ความดันและอุณหภูมิของลม 

m3/ s 
Pa / m 
m / s 
mm 
11.81 N / m3 

1.5 × 10-4 m 
101.3 kPa ; 20 oC 

ft3 / min (cfm) 
in H2O / 100 ft 
ft / min 
in 
0.075 lb / ft3 

5 × 10-4 ft 
14.7 psia ; 68 oF 
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รูปที่ 7.7  การสูญเสียในทอลมเนื่องจากความเสียดทาน (หนวยเมตริก) 
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รูปที่ 7.8  การสูญเสียในทอลมเนื่องจากความเสียดทาน (หนวยอังกฤษ) 
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ในกรณีท่ีทอลมมีลักษณะหนาตัดเปนทอสี่เหลี่ยม สามารถใชเสนผาศูนยกลางเสมือนของทอ 
(Equivalent Diameter, De) กับรูปที่ 7.7 และ 7.8 ในการประมาณคาการสูญเสียเฮดความฝด โดยประมาณคาจาก
ขนาดความกวาง (a) และยาว (b) ของพื้นที่หนาตัดสี่เหลี่ยมของทอ 

     De   =   
4

1

8
5

)(

)(3.1

ba

ab

+
    (7-6) 

 ตารางที่ 7-2 แสดงเสนผานศูนยกลางเสมือน De ของทอเหลีย่มขนาดตางๆ ท่ีคํานวณจากสมการขางตน  

 

ตารางที่ 7-2  เสนผานศูนยกลางเสมือน De ของทอเหลี่ยมขนาดตางๆ 

 
  

7.3.2 การสูญเสียเฮดเนื่องจากการไหลผานอุปกรณ 

ขณะลมไหลผานทอตรง จะเกิดความฝดระหวางลมกับผิวทอดานใน การสูญเสียเฮดเนื่องจากความฝด
ในทอตรงไดกลาวแลวขางตน สําหรับการไหลผานขอเลี้ยว ขอตอ (Fittings) ทอสาขา (Branches) แดมเปอร เปน
ตน ลมจะมีการสูญเสียเฮดเชนกัน การคํานวณเฮดสูญเสียเนื่องจากการไหลผานอุปกรณ จะพิจารณาจากเฮด
ความเร็วดังนี ้

     HLe  =  K × HV     (7-7) 

โดยที่ K คือสัมประสิทธิ์ความตานทานการไหลซึ่งข้ึนอยูกบัชนิดและขนาดของอุปกรณ ซึ่งจะพิจารณา
เหมือนกับกรณีการไหลของของเหลวในบทที่ 6 หรือดูจากตารางที่ 7-3 และ HV คือคาเฮดความเร็ว มีคาในหนวย 
Pa หรือเมตรน้าํ หรือมิลลิเมตรน้ําในระบบหนวยเมตริก ดังสมการ (7-2) (7-3) และ (7-4) และมีคาในหนวยนิ้ว
น้ําสําหรับระบบหนวยอังกฤษ ดังสมการ (7-5) 
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ตารางที่ 7-3  สัมประสิทธิ์ความตานทานการไหล (K) 

ชนิดของอุปกรณ คาสัมประสิทธคิวามตานทานการไหล (K) 
ของอ 90° 
           ของอกลม ผิวเรียบ 
           ของอกลม  งอ 5 ช้ิน 
           ของอกลม  งอ 4 ช้ิน 
           ของอกลม  งอ 3 ช้ิน 
           ของอกลม ตอฉาก 
           ของอสี่เหลี่ยม  ผิวเรยีบ 

 
0.22 
0.33 
0.37 
0.42 
1.20 
0.18 

ขอตอ T 
           ไหลผานทอหลัก 
           ไหลแยกออกจากทอหลัก (ไหลแยกไปทอสาขา) 

 
0.10 
1.00 

ขอตอ Y 0.30 
แดมเปอร 
           เปดเต็มท่ี 
           หรี่ 10° 
           หรี่ 20° 
           หรี่ 30° 
           หรี่ 40° 
           หรี่ 50° 

 
0.20 
0.52 
1.50 
4.50 
11.00 
29.00 

บานเกร็ดทางดานดูด (Intake Louvers) สมมติการสูญเสีย 0.07 นิ้วน้ํา หรือ 17 Pa 
ตะแกรงลมออก (Outlet Grille) สมมติการสูญเสีย 0.06 นิ้วน้ํา หรือ 15 Pa 

 
7.4 ปจจัยที่มผีลตอประสิทธิภาพพลังงานของพัดลม 
 ดวยพัดลมเปนอุปกรณท่ีขับเคลื่อนการไหลของลมในทอ อากาศซึ่งถูกขับจากใบพัดของพัดลมจะทําให
อากาศมีคาความกดดันสูงข้ึน เมื่อถูกสงเขาสูระบบทอจะพบกับความตานทานตอการไหลของอากาศ ซึ่งเรียกวา 
การลดลงของความดัน (Pressure Drop) ซึ่งเปนผลจากการสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจากความเสียดทานภายใน
ของระบบทอและอื่นๆ ดังนั้นพัดลมจึงตองสรางความแตกตางของความดันรวม ท้ังทางดานดูดและดานจายของ
ระบบทอ เพื่อทําใหอากาศไหลเขาสูระบบทอไดตามปริมาณที่ตองการและมีอัตราการไหลอยางตอเนือ่ง ดังนั้น
ประสิทธิภาพพลังงานของพัดลมจึงข้ึนอยูกับการสูญเสียพลังงานซึ่งจะประกอบดวยการสญูเสียเนื่องจากความ
ฝดในทอลมและเฮดสูญเสียเนื่องจากการไหลผานอุปกรณ 
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7.5 การตรวจสอบการทํางานและประสิทธิภาพพลังงานของพัดลม 
 การใชพัดลมภายหลังการออกแบบและติดตั้ง จําเปนตองมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยูอยาง
ตอเนื่องเปนประจําเพื่อใหพัดลมทํางานอยางปกติและมีประสิทธิภาพ  
  

7.5.1 ขอมูลที่สําคัญที่ควรตรวจวัด 

สําหรับขอมูลในระบบพัดลมท่ีตองตรวจวัด จะประกอบดวยขอมูลเบื้องตน และขอมูลการใชงานจริง 
โดยขอมูลท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

1. สํารวจขอมูลเบือ้งตนของพัดลม 
2. สํารวจระบบและการเปดใชงานจริง 
3. ตรวจวัดคากําลังไฟฟา 
4. ตรวจวัดคาความดันของอากาศ 
5. ตรวจวัดขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 

 
7.5.1.1 การสํารวจขอมูลเบ้ืองตนของพัดลม 

 ข้ันตอนแรกในการรวบรวมขอมูล คือการสํารวจขอมูลเบื้องตนของพัดลม เพื่อใหทราบถึง Spec ของ
เครื่องท่ีมีการใชงาน และขอมูลประสิทธิภาพจากผูผลิต ซึ่งควรมรีายละเอียดในเรื่องของ 

• ชนิดของพัดลมที่ใชงาน วาเปนแบบ Centrifugal หรอื Axial Flow เปนตน พรอมท้ังควรระบุลักษณะ
ของใบพัดดวย 

• ขนาดของพัดลม เชน พิกัดกําลังไฟฟาของมอเตอรพัดลม พิกัดอัตราการไหลของอากาศที่พิกัดความ
ดันที่ผลิตได พิกัดแรงดันของพัดลม ความเร็วรอบของพัดลม  

• ลักษณะของตัวพัดลม ชนิดของวัสดุท่ีใชทําใบพัด อุปกรณหรือสวนประกอบตางๆ รวมถงึสภาพการ
บํารุงรักษา 

• จํานวน และยี่หอของพัดลมที่ใชงาน 

7.5.1.2 การสํารวจระบบและการเปดใชงานจริง 

 เพื่อใหทราบสภาพและลักษณะการใชงาน และการเดินเครื่องพัดลม ควรมีรายละเอียดในเรื่องของ 

• แผนผังการจัดวางพัดลม และระยะเวลาการใชงานแตละเครื่อง 

• เวลาการเปด - ปด พัดลม (ช่ัวโมงการทํางาน/วัน) 

7.5.1.3 การตรวจวัดคากําลังไฟฟา 

 เพื่อใหทราบคากําลังไฟฟาท่ีพัดลมใชงาน ซึ่งควรมีรายละเอยีดในเรื่องของ 

• แรงดันไฟฟา (Volt) 
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• กระแสไฟฟา (Amps) 

• Power Factor 

• กําลังไฟฟา (kW) 

 

7.5.1.4 การตรวจวัดคาความดันของอากาศ 

 เพื่อใหทราบคาอัตราการไหลและความดันตกครอมของพัดลม ควรมีรายละเอียดในเรื่องของ 

• อัตราการไหล (m3/hr) 

• Total Pressure (mm H2O) 

7.5.1.5 การตรวจวัดขนาดเสนผานศนูยกลางทอ 

 เพื่อหาพื้นที่สําหรับคํานวณคาอัตราการไหลของอากาศ ควรมีรายละเอียดในเรื่องของ 

• ความยาวทอ (เมตร) 
 

7.5.2 อุปกรณที่ใชสําหรับการตรวจวัด 
 

7.5.2.1 ประเภทและชนิดเครื่องมือวดัที่ใช 
 ประเภทและชนิดของเครื่องมอืวัดท่ีอาจใชในระบบพัดลมเปนประจํา สรุปไดดังนี้ 

7.5.2.1.1 ประเภทเครื่องมือวัดดานไฟฟาทั่วไป  ไดแก  

ก) เครื่องวัดแรงดนัไฟฟาหรือโวลตมิเตอร  
 ข) เครื่องวัดกระแสไฟฟาหรือแอมปมิเตอร  
 ค) เครื่องวัดกําลงัไฟฟาหรือวัตตมิเตอร  
 ง) เครื่องมือตรวจวัดและบันทึกพลังไฟฟาแบบตอเนื่อง  
 จ) เครื่องวัดตวัประกอบกําลังไฟฟาหรือเพาเวอรแฟคเตอรมิเตอร (P.F. meter) สําหรับท้ัง 

ระบบกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC)  

 เครื่องมือวัดเหลานี้ ควรเปนแบบพกพาได (Portable) และใชงานงาย เชน เปนประเภทหนีบ หรือคลอง
กับสายไฟ ซึ่งในปจจุบันเครื่องมือวดัไฟฟาแบบพกพาจะสามารถวัดไดท้ังแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา 
กําลังไฟฟา และตัวประกอบกําลังไฟฟาในเครื่องเดยีวกัน 

 โดยสามารถดภูาพตัวอยางของเครื่องมือวัดดานไฟฟาเหลานี้ไดในตอนที่ 2 บทที่ 1  
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7.5.2.1.2 ประเภทเครื่องมือวัดดานความรอน ไดแก 

 ก) เทอรโมมิเตอรท่ีใชวัดอุณหภูมิบรรยากาศ อุณหภูมิผิวแบบสัมผัส  
 ข) เครื่องวัดความชื้นบรรยากาศ 
 ค) เครื่องวัดความเร็วและอัตราการไหลของกาซและของเหลว 
 ง) เครื่องมือวัดความดัน  

 โดยสามารถดภูาพตัวอยางของเครื่องมือวัดดานไฟฟาเหลานี้ไดในตอนที่ 3 บทที่ 1 

 
7.5.2.1.3 ประเภทเครื่องมือวัดดานอื่นๆ ไดแก 

อุปกรณวัดอัตราการไหลของของไหลอยางงายและเปนที่นิยมใชกันทั่วไป ไดแก พิโทตทิวบ (Pitot 
Tube) มาตรวัดการไหลแบบเวนจูริ (Venturi Meter) มาตรวดัการไหลแบบออริฟส (Orifice Meter) และมาตรวัด
การไหลในทอเปด (Open Channel Weirs) เชน มาตรวัดการไหลแบบลูกลอย (Rotameter) โดยทั่วไปหลักการ
ทํางานของอุปกรณท่ีใชในการวัดอัตราการไหลขางตน จะอยูบนพื้นฐานของสมการเบอรนลูีแบบไมมีความเสียด
ทาน ในบางกรณีความเสียดทานการไหลของของไหลจะมีผลตอการทํางานของเครื่องมอืเหลานี้ การแกปญหา
สามารถทําไดโดยการเพิ่มคาคงที่หรือสัมประสิทธิ์บางตัวเขาไปเพื่อชดเชยความเสียดทานที่มีในระบบ 
 
ก.  พิโทตทิวบ (Pitot Tube) 
 Pitot Tube เปนอุปกรณท่ีใชวัดคาความดัน ณ จุดหนึ่งของของไหลในทอ เพื่อใหทราบถึงอตัราการไหล
ซึ่งอธิบายไดจากความแตกตางของความดันสถิตและความดันไดนามิกส ดังรูปที่ 7.9 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.9 ตัวอยางของ Pitot Tube 
 

ข.  มาตรวัดการไหลแบบเวนจูรี (Venturi Meter) 
มาตรวัดแบบเวนจูร ี (Venturi Meter) คือ อุปกรณท่ีใชวัดอัตราการไหลในทอ ประกอบดวย Venturi 

Tube ซึ่งมีลักษณะเปนคอคอด โดยความแตกตางระหวาง Velocity Head ของน้ํากอนเขาคอคอดกบัภายในคอ
คอด จะเปนตัวแสดงอัตราการไหลของน้ํา ดังรูปที่ 7.10 
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รูปที่ 7.10 ตัวอยางของมาตรวดัแบบเวนจูรี (Venturi Meter) 
 

ค.  มาตรวัดการไหลแบบออริฟส (Orifice Meter) 
มาตรวัดแบบออริฟส (Orifice meter) คือ อุปกรณท่ีใชวัดอัตราการไหลซึ่งมแีผนโลหะที่มีรขูอบคมตรง

กลางแผนขวางทิศทางการไหลของของไหลในทอ เพื่อทําการวัดคาความแตกตางของความดันของของไหลที่
บริเวณทางเขาและทางออกของบริเวณที่ติดตั้งแผน Orifice ดังรูปที่ 7.11 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.11 ตัวอยางของมาตรวดัแบบออริฟส (Orifice meter) 
 
ง.  มาตรวัดการไหลแบบลูกลอย (Rotameter) 
 เปนมาตรวัดท่ีอาศัยการลอยตวัของลูกลอย ประกอบดวยหลอดแกวท่ีภายในบรรจุลูกลอย เมื่ออากาศ
ไหลเขาจะทําใหลูกลอยเคลือ่นที่ข้ึน ระดับความสูงท่ีลูกลอยลอยไดจะบอกถึงอัตราการไหล ดังรูปที่ 7.12 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.12 ตัวอยางของมาตรวดัแบบลูกลอย (Rotameter) 
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รายละเอียดการดําเนินการสํารวจตรวจวัดคาตางๆ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 7.4 สําหรับตารางที่ 7.5 เปน
ตัวอยางแสดงการบันทึกขอมูลจากการตรวจวดัพัดลม 
 
ตารางที่ 7.4  สรุปขอมูลท่ีควรดําเนินการสํารวจ 

ลําดับ 
การตรวจวัด/
วิธีการตรวจวัด 

จุดประสงคการ
ตรวจวัด 

คาที่บันทึก จุดตรวจวัด เคร่ืองมอืที่ใช 
ระยะเวลา
การบันทึก 

1 สํารวจ ชนิด 
ขนาด จํานวน 
ยี่หอและรุน 

เพื่อทราบ Spec ของ
เครื่องท่ีมีการใชงาน 
และขอมูล
ประสิทธิภาพจาก
ผูผลิต 

- พิกัดกําลังไฟฟาของ 
มอเตอรพัดลม 

- พิกัดอัตราการไหล
ของอากาศที่พิกัด
ความดันที่ผลิตได 

- พิกัดแรงดันของพัดลม 
- ความเร็วรอบของพัดลม 
- สภาพการบํารุงรักษา 

- Name Plate 
- Performance 
Curve ของพัด
ลม 

 

- - 

2 สํารวจระบบ
และการเปดใช
งานจริง 

เพื่อทราบสภาพและ
ลักษณะการใชงาน 
และการเดินในแตละ
เครื่อง 

- จัดทําแผนผังการจัด
วางเครื่องและ
ระยะเวลาการใชงาน
แตละเครื่อง 

- เวลาการเปด ปด 
เครื่อง(ช่ัวโมงการ
ทํางาน/วัน) 

บริเวณที่ติดตั้ง
เครื่องและ
ระบบทอสง
จายลม 

- - 

3 
 

ตรวจวัดคา
กําลังไฟฟา 
 

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

ตูควบคุม - Power   
  Meter 

บันทึก
ช่ัวขณะ 

4 ตรวจวัดคาความ
ดันของอากาศ 

เพื่อคํานวณคาอัตรา
การไหลและความดัน
ตกครอมของพดัลม 

- อัตราการไหล  
  (m3/hr) 
- Total Pressure (mm  
   H2O) 

- ตําแหนงทอ
ทางดูดและทอ
ทางสง 

- Pitot tube - 

5 ตรวจวัดขนาด
เสนผาศูนยกลาง
ทอ   

เพื่อหาพื้นที่สําหรับ
คํานวณคาอัตราการ
ไหลของอากาศ 

- ความยาวทอ (เมตร) 
 

- ตําแหนงทอ
ทางดูดและทอ
ทางสง 

- ตลับเมตร บันทึก
ช่ัวขณะ 
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ตารางที่ 7.5  ตัวอยางแสดงการบันทึกขอมูลจากการตรวจวัดพัดลม 

การตรวจวัดครั้งที่ 
รายการตรวจสอบ 

1 2 3 

ขอมูลสํารวจเบ้ืองตน พัดลม เคร่ืองที ่1 
ยี่หอ  
ป พ.ศ. 2540 
รุน Centrifugal TYPE 125-400 
หมายเลขเครื่อง Blower 001 
อัตราการไหล (cfm) 900 
ความดัน (mm.H2O) 40 - 60 
ความเร็วรอบ (rpm) 1450 

พิกัดมอเตอร  

       คากําลังไฟฟา (kW) 25.0 
       แรงดันไฟฟา (Volt) 380 – 416 
       กระแสไฟฟา (Amps) - 
       Power Factor 0.9 

ขอมูลตรวจวัด  

       คากําลังไฟฟา (kW) 22 23 22.5 
       แรงดันไฟฟา (Volt) 380 380 380 
       กระแสไฟฟา (Amps) 41.8 42.6 42.2 
       Power Factor 0.84 0.86 0.85 

ความดัน    

       Suction Pressure (mmH2O)       116.8 116.8 116.8 
       Outlet Pressure (mmH2O)       - - - 
       Velocity Pressure ( PΔ , mmH2O)   16.5 16.4 16.6 

เสนผานศูนยกลางทอลม (cm)                     70 

หมายเหตุ 
1. มีการปรับแดมเปอรเหลอื 80 % เพื่อลด
อัตราการไหล 
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7.6 การวิเคราะหการใชพลังงานของพัดลม 
 การวิเคราะหการใชพลังงานในระบบพัดลมนั้น เปนขั้นตอนสําคัญในการหาประสิทธิภาพของพัดลม
เพื่อประเมินแนวทางในการเดินเครื่องจักรอุปกรณ รวมถึงการอนุรักษพลงังานอยางมีประสิทธิภาพได  
 

7.6.1 กําลังลม 

 กําลังลม (Air Power, PA) หมายถึงกําลังท่ีพัดลมจายใหลมโดยผานใบพัดท่ีหมุน มีหนวยเปน kW ใน
หนวยเมตริก สามารถคํานวณไดจากสมการขางลางตามลําดับ 

ความดันของอากาศ ความดันของลมที่ตําแหนงตางๆ ในทอลม ประกอยดวยความดันสถิตย (Static 
Pressure PS) ความดันจลน (Velocity Pressure PV) และความดันรวม (Total Pressure PT) ซึ่งเปนผลรวมของ
ความดันสองคาแรก รูปที่ 7-13 แสดงการวัดคาความดันทั้งสาม คาความดันสถิตยสามารถวัดไดดวยมานอมิเตอร 
(รูปที่ 7-13a) ความดันรวมสามารถวัดไดดวยทอพิทอตแบบธรรมดา (รูปที่ 7-13b) และคาความดันจลนวัดได
ดวย Pitot-Static Tube ซึ่งตองใชรวมกับมานอมิเตอร (รูปที่ 7-13c)  

 
รูปที่ 7-13 แสดงวิธีการวัดคาความดันสถิตย (a) ความดันรวม (b) และความดันจลน (c) 

 
PT  =  PS  +  PV     (7-8) 

 
สําหรับคาความดันจลน (PV) นั้นจะมีคาเปนบวกเสมอ ท้ังนี้เนื่องจากความดันทั้งหมด (PT) มีคามากกวา

ความดันสถิต (PS) เสมอ สวนความดันทั้งหมดอาจมีคาเปนบวกหรอืลบก็ได 

อัตราการไหลของลม  สามารถคํานวณหาไดจากสมการ 

     Q = A × V     (7-9) 

เมื่อ  Q  =  อัตราการไหลของลมในทอ (m3/s) 
       A =  พื้นที่หนาตัดของทอลม (m2) 
       V   =  ความเร็วลม (m/s) 
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ในการวัดหาคาความเร็วของลม สามารถใชเครื่องมือวัดคาอัตราการไหลไดโดยตรงเชน Vane 
Anemometer แตมีขอจํากัดในกรณีเปนการวัดสําหรับทอปด จะเปนการเหมาะสมกวาในการวัดคาความเร็วของ
อากาศในทอปดดวย Pitot Tube   การคํานวณคาความเร็วลมโดยใช Pitot Tube สามารถคํานวณไดจากสมการ 

    V  =  
γ

γ×××× VP PC 81.92     (7-10) 

ดังนั้น อัตราการไหลของอากาศภายในทอสามารถหาไดจากสมการ 

    Q =   
γ

γ××××× VP PCA 81.92    (7-11) 

 เมื่อ  V   = ความเร็วลมในทอ (m/s) 
        Q  = อัตราการไหลของลมในทอ (m3/s) 
       A = พื้นที่หนาตัดของทอลม ( m2) 
       CP = สัมประสิทธิของ Pitot Tube  

                    γ = ความหนาแนนของอากาศ (kg/m3) 
       PV = ความดันจลน (mmH2O) 

 กําลังลม (Air Power)  คากําลังลม (PA) คํานวณในระบบ SI มีเปนหนวย kW สามารถคํานวณหาไดจาก
สมการ 

               PA = 
102

TPQ ×      (7-12) 

เมื่อ  Q  = อัตราการไหลของลมในทอ (m3/s) 
      PT = ความดันรวม (mmH2O) 

เนื่องจากกําลังขนาด 1 แรงมา มีคาเทียบเทากับ 0.746 kW กําลังมาลมหรอื Air Horsepower (AHP) ใน
หนวยแรงมา จึงสามารถคํานวณไดจาก 

AHP = 
746.0

AP       

AHP = 
76

TPQ ×     (7-13) 

ในหนวยอังกฤษ กําลังมาลมหรือ Air Horsepower (AHP) ในหนวยแรงมา สามารถคํานวณไดจาก 

     AHP = 
6536

TPQ ×
     (7.14) 

เมื่อ  Q  = อัตราการไหลของลมในทอ (cfm) 
                 PT = ความดันรวม (inH2O) 
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7.6.2 ประสิทธิภาพของพัดลม 

ประสิทธิภาพของพัดลมหมายถึง รอยละของกําลังท่ีปมผลิตได ซึ่งหมายถึงกําลังลม เทียบกับกําลังขับ
พัดลม ซึ่งเปนกําลังท่ีพัดลมรับมาจากตนกําลังผานเพลาขับ 

 
รูปที่ 7-14 การคํานวณหาคา ประสิทธิภาพของพัดลม 

 

%100×=
in

out
F P

Pη         (7-15) 

เมื่อ   Pout t=  กําลังท่ีพัดลมผลิตไดซึ่งหมายถึงกําลังลม (kW หรอืแรงมา)  
  Pin =  กําลังขับที่เพลาของพัดลม (kW หรอืแรงมา) 
  

 
7.6.3 การคํานวณขนาดตนกําลงัขับพัดลม 

ในกรณีท่ีตนกําลังขับปมเปนมอเตอรไฟฟา กาํลังไฟฟาท่ีตนกําลังรับเขามาจะถูกเปลี่ยนรูปเปนพลังงาน
กลเพื่อไปขับปม และปมจะเปลี่ยนพลังงานทางกลที่รับเขามาใหเปนกําลังไฮดรอลิก ในการคํานวณขนาดของตน
กําลังขับปมนั้น จําเปนตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของตนกําลังดวย 

 

 
รูปที่ 7.15 การเปลี่ยนรูปของพลังงานของระบบพัดลม 

 
ประสิทธิภาพของพัดลมคํานวณไดจาก 

     ηF  =  
เขาพัดลมกําลังทางกล

กําลังลม
                    (7-16)  
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ประสิทธิภาพของระบบทดรอบและสงกําลังคํานวณไดจาก 

     ηT  =  
งจากตนกําลักําลังทางกล

เขาพัดลมกําลังทางกล
              (7-17) 

 

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

  

ประสิทธิภาพของตนกําลังขับพัดลมคํานวณไดจาก 

           ηตนกําลัง  =  
นกําลังองใหกับตกําลังที่ต

งจากตนกําลักําลังทางกล
                        (7-18) 

 นําสมการ (7-16) คูณกับสมการ (7-17) และ (7-18) เพื่อคํานวณหากําลังท่ีตองใหกับตนกําลังขับพัดลม 

          ηF × ηT × ηตนกําลัง  = 
นกําลังองใหกับตกําลังที่ต

กําลังลม
    

                 กําลังท่ีตองใหกับตนกําลัง = 
ตนกําลัง

กําลังลม

ηηη ×× TF
   (7-19) 

 

7.6.4 คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของพัดลม 

ขณะที่พัดลมทํางาน จะทําใหอากาศเกิดการเคลื่อนที่ไดดวยคาความกดดันที่เกิดข้ึน  เมื่ออากาศเคลื่อนที่
ออกไปไดดวยระยะทางที่เพิ่มมากขึ้น จะทําใหความกดดันลดลง ถานําคาความกดดันในชวงตางๆ มาเขียนกราฟ
เทียบกับอัตราการไหลของอากาศที่ไดในชวงความกดดันนั้นๆ ถาคาความกดดันดังกลาวเปนคาความกดดันรวม
ของระบบ  เมื่อนําคาความกดดันรวมที่ลดลงของระบบมาหักออกจากคาความกดดันความเร็ว จะไดกราฟอกีเสน
ซึ่งแสดงถึงความดันสถิตของระบบ เราสามารถนํากราฟดงักลาวไปใชในการเลือกจุดทํางานที่เหมาะสมที่ของ
พัดลมชนิดนั้นได ดังรูปที่ 7.16 
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เนื่องจากปริมาณอากาศที่ไดจากพัดลมตามที่กําหนดจากผูผลิต ปกติแลวจะทําการทดสอบ ณ สภาวะ

แวดลอมมาตรฐาน เชน ท่ีอุณหภูมิ 15 °C มีความกดดันบรรยากาศแวดลอมเทากับ 1 บาร และความสูงเทียบเทา
กับระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนตน ซึ่งสภาวะดังกลาวอาจแตกตางจากสภาวะจริงท่ีติดตั้งใชงานจึงทําใหสภาวะ
การใชงานไมเปนไปตามขอกําหนด ดังนั้นสมรรถนะของพัดลมจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมตางๆ อาทิ อุณหภูมิ ความเร็วรอบ และความหนาแนนของอากาศ 
 

7.6.4.1 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโคงไปขางหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.17 กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโคงไปขางหนา 

 
จากรูปที่ 7.17 แสดงใหเห็นวา เมื่อเปอรเซ็นตของปริมาตรที่เปดกวางมีคาสูงข้ึนจะทําให 

คากําลังงานที่ปอนใหเพลาของพัดลมมีคาสูงข้ึนตามไปดวย ซึ่งมีผลทําใหมอเตอรของพัดลมทํางานเกินกําลัง  
ในขณะที่ความตานทานของระบบมีคาลดลง ดังนั้น จึงไมควรใชพัดลมชนิดนี้กับระบบที่มีอัตราการไหลของ

รูปที่ 7.16 การหาจุดทํางานของพัดลมที่เหมาะสมจากกราฟคุณลักษณะของ 
ระบบพัดลมแบบหมุนเหวี่ยง ชนิดใบพัดโคงไปขางหลัง ขนาด  27 นิ้ว ท่ี  1,080 รอบตอนาที 
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อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ชวงท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานของพัดลมชนิดนี้ คือ ชวงเปอรเซน็ตของ
ปริมาตรที่เปดกวางประมาณ 30 – 50% ซึ่งจะทําใหการทํางานของพัดลมมีคาประสิทธิภาพสูงสุด เสนกราฟคา
ความดันสถิต จะมีชวงการทํางานของพัดลมที่ไมมีความเสถียรภาพคือชวงเปอรเซ็นตของปริมาตรที่เปดกวาง
ในชวงไมเกิน 40% ดังนั้นจึงไมควรใชปริมาตรที่เปดกวางใหอากาศเขาสูตัวเรือนของพัดลมในชวงนี้ 

 
7.6.4.2  กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโคงไปขางหลัง 
จากรูปที่ 7.18 จะเห็นไดวาชวงท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานของพัดลมชนิดนี้คือชวงเปอรเซ็นตของ

ปริมาตรที่เปดกวางใหอากาศเขาสูตัวเรือนของพัดลม มีคาประมาณ 50 – 65% ซึ่งจะทําใหการทํางานของพัดลม
ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด คาประสิทธิภาพของพัดลมจะมีคาสูงสุดเมื่อใชกําลังงานในการขับเพลาของพัดลม
สูงดวยเชนกัน พัดลมชนิดนี้จะไมมีลักษณะที่มอเตอรจะทํางานเกินกําลังและไมมีชวงการทํางานของพัดลมที่ไม
มีเสถียรภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.18  กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโคงไปขางหลัง 

 
7.6.4.3 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดตรง 

กราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดนี้ จะเหมือนกับกราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดใบพัดโคงไปขางหนา  
กลาวคือเสนกราฟกําลังงานของพัดลมจะมีคาสูงข้ึนเรื่อยๆ  แมวาคาความกดดันของระบบจะลดลงก็ตาม  แต
ความเร็วของอากาศที่ไหลผานตัวเรือนพัดลมชนิดนี้จะมีคาต่ํากวาพัดลมชนิดใบพัดโคงไปขางหนา 
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7.6.4.4 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fans) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.19  กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน 

 

ในรูปที่ 7.19 จะเห็นวาเสนกราฟของเฮดสถิตและเฮดรวมของระบบจะลดลงและเพิ่มข้ึน ในชวง
เปอรเซ็นตของปริมาตรเปดใหอากาศเขาสูตัวเรือนพัดลมมีคาอยูประมาณ 30 – 50% ถาพัดลมชนิดนี้ทํางานอยู
ในชวงดังกลาวจะกอใหเกิดความไมเสถียรภาพขึ้นภายในระบบ และชวงท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานของพัด
ลมก็คือชวงเปอรเซ็นตของปรมิาตรที่เปดกวางประมาณ 55 – 75% ซึ่งจะทําใหการทํางานของพัดลมมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถขับเคลื่อนอากาศไดปริมาณที่มาก และใชกําลังงานในการขับเคลื่อนไมมาก
จนเกินไป เสนกราฟการทํางานของพัดลมจะคอนขางแบนราบโดยเฉพาะอยางยิ่งภายในชวงการทํางานที่มีคา
เปอรเซ็นตของปริมาตรเปดกวางประมาณ 40% นั่นคือกําลังงานที่ใชในการขับเคลื่อนพัดลมภายในชวงดังกลาว
จะมีคาคอนขางคงที่ 
 
7.7 กฏความคลายของพัดลม 

เชนเดียวกันกับการทํางานของปม สมรรถนะของพัดลมที่นํามาใชงานกับระบบระบายอากาศ ถูก
กําหนดดวยกฎของพัดลม) Fan Laws) โดยอยูภายใตความหนาแนนของอากาศคงที่ เนื่องจากพัดลมทกุชนดิ
ทํางานตามหลักการของปมชนิดไคเนติกส กฏของพัดลมจึงสมารถใชไดกับพัดลมทุกชนิด 
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7.7.1  เมื่อขนาดเสนผาศูนยกลางของใบพัดมีคาคงที่แตมีการเปลี่ยนแปลงรอบความเร็ว 

 
รูปที่ 7.20  ตัวอยางสมรรถนะของพัดลมแบบไหลตามแนวแกน เมื่อความเรว็การหมุนของใบพัดเปลี่ยนไป 
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เมื่อ Q1, H1 Bhp1 และ SPL1 เปนอัตราการสูบ เฮด กําลังขับที่พัดลมตองการ (Brake Horsepower) และ
ระดับความดังของเสียง (Sound Pressure Level) ในหนวย dB เมื่อใบพัดหมุนดวยอัตราเรว็ N1 ตามลําดับ และ Q 

2, H2  Bhp2 และ SPL2 เปนอัตราการสูบ เฮด กําลังขับที่พัดลมตองการ และระดับความดังของเสียง เมื่อความเร็ว
การหมุนของใบพัดเปลี่ยนไปเปน N 2  
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 รูปที่ 7.20 แสดงตัวอยางการเปรียบเทียบ อัตราการสูบ เฮด กําลังขับที่พัดลมตองการ ระดับความดังของ
เสียง และประสิทธิภาพ ของพัดลมแบบไหลตามแนวแกน เมื่อทํางานที่รอบความเร็ว 1,750 รอบตอนาที  และ
เมื่อทํางานที่รอบความเร็ว 2,625 รอบตอนาที จากรูปจะเห็นวา อัตราการสบู เฮด กําลังขับท่ีพัดลมตองการ และ
ระดับความดังของเสียง มีคามากขึ้นเมื่อพัดลมทํางานที่รอบความเร็วท่ีสูงข้ึน แตประสิทธภิาพของพัดลมมีคาคง
เดิม 
 

7.7.2  เมื่อรอบความเร็วมีคาคงที่ แตขนาดเสนผาศูนยกลางของใบพัดเปลี่ยนไป 
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 เมื่อ Q1, H1 Bhp1 และ SPL1 เปนอัตราการสูบ เฮด กําลังขับที่พัดลมตองการ (Brake Horsepower) และ
ระดับความดังของเสียง (Sound Pressure Level) ในหนวย dB เมื่อใบพัดมีขนาดเสนผาศูนยกลาง D1 ตามลําดับ 
และ Q 2, H2  Bhp2 และ SPL2 เปนอัตราการสูบ เฮด กําลังขับท่ีพัดลมตองการ และระดับความดังของเสียง เมื่อ
ขนาดเสนผาศูนยกลางของใบพัดเปลี่ยนไปเปน D 2 ตามลําดับ 

 

รูปที่ 7.21 แสดงตัวอยางการเปรียบเทียบ อัตราการสูบ เฮด กําลังขับที่พัดลมตองการ ระดับความดังของ
เสียง และประสิทธิภาพ ของพัดลมแบบไหลตามแนวแกนที่มีขนาดใบพัด 27 นิ้ว และพัดลมขนาดใบพัด 40.5 
นิ้ว จากรูปจะเห็นวา อัตราการสูบ เฮด กําลังขับที่พัดลมตองการ และระดับความดังของเสียง มีคามากขึ้นเมื่อพัด
ลมมีขนาดใบพัดท่ีใหญข้ึน แตประสิทธิภาพของพดัลมมีคาคงเดิม  
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รูปที่ 7.21 ตัวอยางสมรรถนะของพัดลมแบบไหลตามแนวแกน ท่ีมีขนาดของใบพัด 27 และ 40.5 นิ้ว 

 
ตัวอยางที่ 7-1 พัดลมแบบไหลตามแนวแกนขนาดใบพัด 27 นิ้ว จายลมได 14,200 cfm กําลังขับท่ีพัดลมตองการ
เทากับ 3.45 แรงมา และมีระดับความดังของเสียงขณะทํางานเทากับ 83.2 dB เมื่อใบพัดหมุนดวยความเรว็ 1,750 
รอบตอนาที จงประมาณคาอัตราการจายลม กําลังขับที่พัดลมตองการ และระดับความดังของเสียงขณะทํางาน 
เมื่อรอบความเร็วเปลี่ยนไปเปน 2,625 รอบตอนาที 
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  จากสมการ        SPL1 – SPL2  =  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

2

1
10log50

N
N  

         SPL1 =  83.2 + ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
750,1
625,2log50 10  

      =  92.0   dB    ตอบ 
 

7.8 แนวทางการอนุรักษพลังงานในพัดลม 
 

ตัวอยางแนวทางการใชงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลงังานในพัดลมนั้น มีดังนี้ 
 

7.8.1 การควบคุมการเปด-ปดพัดลม 

 หากสามารถระบุชวงระยะเวลาที่ไมตองการใชพัดลมได ก็อาจดําเนินการหยุดพัดลมไวจนกวาถึงเวลาที่
ตองการใช ซึ่งสามารถควบคุมโดยใชเจาหนาท่ีเปด-ปด หรืออาจใชวิธีควบคุมโดยการติดตั้งอุปกรณควบคุมท่ี
เหมาะสม เชน เครื่องควบคุมแบบตั้งเวลา (Timer)  
 อยางไรก็ตาม การเปด-ปดเครื่องบอยๆ จะทําใหเกิดสภาวะการรับภาระโหลดแบบทันที (Shock Loads) 
และทําใหมอเตอรเกิดความรอนเพิ่มข้ึนสูง เนื่องจากกระแสไฟฟาท่ีเพิ่มข้ึนขณะเริ่มเดินเครื่อง ดังนั้น การควบคุม
แบบเปด-ปด จึงใชไดเฉพาะกับพัดลมที่มีชวงพักนานพอ (ถาประเมินได) ชวงพักกะและชวงวันหยุด  
 

7.8.2 การลดปรมิาณลม – ความดัน ใหเหมาะสมกับที่ภาระตองการ 

1. เมื่อปริมาณลมที่ตองการลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงนอย 
หากวางแผนเผือ่ไวมากไปและตองการลดปรมิาณลมเนื่องจากการลดกําลังการผลิต หาก

ใชวิธีปรับดวยแดมเปอรขาออกจะทําใหการเดินเครื่องมีกําลงัขับสูญเสียสูง วิธีการแกไขในกรณีนี้ 
คือ ลดขนาดเสนผาศูนยกลางของใบพัดเปลี่ยนไปใชใบพัดท่ีมีคาปาซิตี้ต่ําลง ลดจํานวนขั้นของ
โบลวเวอรหลายช้ันปรับมุมใบพัดของพัดลมแบบ Axial flow 

2. เมื่อปริมาณลมที่ตองการมีการเปลี่ยนแปลง 
• หรี่แดมเปอรขาออก วิธีนี้กอใหเกิดการลดการใชพลังงานไดนอยท่ีสุดในจํานวนทุก

วิธี เนื่องจากความตานทานของระบบจะมีคามากขึ้น ดังรูปท่ี 7.22 เมื่อจุดทํางาน
เปลี่ยนจาก (1) ไป (2) 
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รูปที่ 7.22 การลดปริมาณลมดวยวิธหีรี่แดมเปอรขาออก 

 
• หรี่แดมเปอรดานเขา  ดวยวิธนีี้ความดันที่ดานจายจะถูกลดเนื่องจากความที่ดันดานเขาเปนลบเปน

สัดสวนกับความตานทานของไดอะแฟรมของแดมเปอรจาก K1 ไป K2  และจุดทํางานเปลี่ยนจาก 
(1) ไป (2) ในรูป 7.23 

 
รูปที่ 7.23  การลดปริมาณลมดวยวิธหีรี่แดมเปอรดานเขา 

 
• การควบคุมใบนําทางลม (Vane) ดานเขา  การปรับใบนําทางลมดานเขาจะสงผลใหเสนโคงการ

ทํางานจะเคลื่อนไปทางดานความจุอากาศต่ํา  การลดปริมาณลมดวยวิธีนีจ้ะลดการใชพลังงานได
ดีกวาการควบคุมแดมเปอร 
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รูปที่ 7.24  การลดปริมาณลมดวยการควบคุมใบนําทางลมดานเขา 

 
• ควบคุมจํานวนเครื่อง (กรณีท่ีเดินเครื่องพัดลมขนานกันหลายตัว สามารถลดจํานวนเครื่องที่เดินให

สอดคลองกับปริมาณลม) 
• ควบคุม Variable pitch ของ Moving blade ของพัดลม Axial flow (สามารถควบคุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงในการชวงปรมิาณลมกวาง) 
• ควบคุมความเร็วรอบ การลดปริมาณลมดวยวิธีนี้จะลดการใชพลังงานไดมากกวาการควบคุมแดม

เปอร เนื่องจากเสนกราฟสมรรถนะของพดัลมจะลดระดับลงตามความเร็วรอบที่ลดลง ทําให
สามารถลดไดท้ังระดับความดันและปริมาณลม ดังแสดงในรูปที่ 7.25 

 

 
รูปที่ 7.25  การเปรียบเทียบการลดปริมาณลมดวยการควบคุมแดมเปอร 

และดวยการลดความเร็วรอบ 
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7.8.3 การตรวจสอบและบํารุงรักษาพัดลม 

 เพื่อใหพัดลมทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพ มีอายุการใชงานยาวนาน และไมตองหยุดทํางานเพื่อ
ซอมแซมบอยครั้ง พัดลมขนาดใหญทุกเครื่องควรมีสมุดประวัติการใชงานและบํารุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลา
สําหรับตรวจสอบและบํารุงรักษาที่แนนอน การตรวจสอบและบํารุงรักษาอาจแบงออกเปนการตรวจสอบ
ประจําวัน การตรวจสอบทุก 6 เดือน และการตรวจสอบประจําป รายการตรวจสอบดังกลาวนี้ควรจะขอจาก
บริษัทผูผลิตพัดลม เพราะวาวธิีการอาจจะแตกตางกันไปบางสาํหรับพัดลมแตละระบบ ดังตารางที่ 7-6 

 
ตารางที่ 7-6  ตัวอยางการตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําวัน 

สถานะ 
รายการ 

ปกติ ผิดปกติ 
หมายเหตุ 

ระดับน้ํามันหลอลื่น/ความหนืด    
ตรวจสายพานความตึง/สึกหรอ    
สภาพวาลวดูด/จายอากาศ    
ความดันและอุณหภูมิ    
เสียง/แรงสั่นสะเทือนผิดปกติ    
คุณภาพอากาศ    

เนื่องจากรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบและการซอมบํารุงจะแตกตางกันไปตามชนิดของ
พัดลมและบริษัทผูผลิต ดังนั้นขอใหศึกษาจากคูมือผูใชสําหรับพัดลมนั้นๆ โดยเฉพาะ 
 
7.9 กรณีศึกษา 
 

7.9.1 มาตรการลดความเร็วรอบพัดลมโดยเปลี่ยนขนาด  Pulley 

 มาตรการอนุรักษพลังงานพัดลมของสถานประกอบการแหงหนึ่ง เปนมาตรการทางดานการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน มีรายละเอียดแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

 
หลักการและเหตุผลของมาตรการ  
  ในกระบวนการผลิตของโรงงาน  AA ใชพัดลมเครื่องบด Jacobson จํานวน 15 ชุด ในการลําเลียงอาหาร
สัตวบดไปตามทอลมความเร็วสูง เพื่อท่ีจะสามารถพาอาหารสัตวสงตอไปยังข้ันตอนตอไปของกระบวนการ
ผลิต ดวยเหตุนีพ้ัดลมเครื่องบด Jacobson ท้ัง 15 ชุด จะตองใชขนาดกําลังไฟฟาท่ีสูงพอท่ีสามารถพาอาหารสัตว
ไปตามทอลมความเร็วสงูได พิจารณาขนาดมอเตอรพัดลมเครื่องบด Jacobson No.10 ท่ีออกแบบติดตั้งใชงานอยู 
มีขนาดสูงเทากับ 45 kW และเปดใชงานตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง/วัน 300 วัน/ป 
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การรวบรวมรวมขอมูลเบื้องตน  
 เพื่อใหการลําเลยีงอาหารสัตวบดไดปริมาณที่เหมาะสมและตรงกับที่ตองการในกระบวนการผลิตท่ี
กําหนดไวนั้น ระบบทอลมจึงจําเปนจะตองมี Damper ทําหนาท่ีเปนตัวปรับปริมาณลมสงอาหารสัตวบดใหตาม
ปริมาณที่ตองการ แตการหรี่ Damper นั้นเปนการเพิ่มแรงเสียดทานในระบบทอลม มีจุดประสงคเพื่อท่ีจะปรับ
ปริมาณลมใหไดตามที่ตองการเทานั้น การหรี่ Damper ไมไดชวยใหกําลังไฟฟาของพัดลมลดลงอยางที่ควรจะ
เปน ซึ่งเมื่อพิจารณาพัดลมเครื่องบด Jacobson No.10 พบวามีการหรี ่ Damper ไวท่ี 60% ใชกําลังไฟฟาเทากับ 
36.3 kW    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 7.26   แสดงการหรี่ Damper และ Pulley เดิมของพัดลมเครื่องบด Jacobson 
 
  เนื่องจากการหรี่ Damper ไมไดชวยใหกําลังไฟฟาของพัดลมลดลงอยางที่ควรจะเปน แตมีแนวทางอื่นที่
จะลดกําลังไฟฟาของพัดลมเครื่องบดนี้ได คือ ใหพัดลมเครื่องบดเปลี่ยนจุดทํางานใหมท่ีสามารถลดการใช
กําลังไฟฟานอยลงได โดยจดุทํางานใหมเปนจุดทํางานที่แรงเสียดทานของระบบทอลมของพัดลมลดลงจากเดิม
และความเร็วรอบของพัดลมกล็ดลง ในขณะที่ปริมาณลมที่ใชลําเลียงอาหารสัตวบดก็ยังคงเดิม   แนวความคิด
ดังกลาวนี้พิจารณาไดจากคุณลักษณะการทํางานของพัดลม (Performance Fan Curve) ดังรูป 7.27 
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รูป 7.27  แสดงคุณลักษณะการทํางานของพัดลม (Performance Fan Curve) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               เมื่อพิจารณาแนวคิดการเปลี่ยนจุดทํางานของพัดลมรวมกับ Performance Fan Curve ของพัดลม ตาม
รูปแลวพบวาแนวคิดดังกลาวนี้มีความเปนไปไดเปนอยางสูงท่ีจะลดการใชกําลังไฟฟาของมอเตอรพัดลมดังรูปท่ี 
7.27 
                ดังนั้นในแนวคิดลดรอบการทํางานของพัดลมเพื่อเปลี่ยนจุดทํางานใหมนั้นมีข้ันตอนในการดําเนินงาน 
คือ 

1) ตรวจสอบปริมาณลมที่พัดลมตองการใชจริงๆ  จากจุดทํางานเดิมของพัดลม 
2) ตรวจสอบกําลังไฟฟา  ขนาด Pulley และรอบการทํางานของพัดลมที่จุดทํางานเดิม 
3) ปรับ Damper ใหอยูท่ีตําแหนงเปดสุด (100%)  

  
 ซึ่งทันทีท่ี Damperเปดสุดจะทําใหอัตราการไหลของลมเพิ่มข้ึน แตปริมาณลมที่เพิ่มข้ึนนั้นเปนปริมาณที่
ไมตองการทําการลดปริมาณลมใหเหลือเทาท่ีตองการตามที่ตรวจสอบไว ณ จุดทํางานเดิม โดยใชอุปกรณ VSD 
ทดลองลดความเร็วรอบมอเตอรพัดลมไปจนกวาจะไดจุดทํางานใหมท่ีไดอัตราการไหลของลมเทาเดิม แต
กําลังไฟฟาท่ีใชลดลง หลังจากนั้นนําอุปกรณ VSD ออกจากการทดสอบ แลวทําการปรับปรุงจุดทํางานของพัดลม
โดยการเปลี่ยน Pulley พัดลมใหมใหใหญข้ึนเพื่อใหพัดลมทํางานตามรอบที่ลดลงที่ทําการทดสอบไวกับ VSD 

รายละเอียด จุดทํางานเดมิ จุดทํางานใหม 

อัตราการไหล(m3/hr) 5,755 5,755 

แรงเสียดทานสถิต(in.WG.) 24.0 14.0 

รอบมอเตอรพดัลม(RPM) 3,140 2,500 
ขนาดPulley ขับ/ตาม(mm.) 475/224 475/280 

กําลังไฟฟา(kW) 36.3 19.0 
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การสํารวจตรวจวัด  
 เวลาการทํางานปกติ  24  ช่ัวโมงตอวัน  300  วันตอป     
 ช่ัวโมงทํางานที่ตอป        7,200     ช่ัวโมงตอป                                                          
 คาไฟฟาเฉลี่ย                     2.60        บาท/kWh   
            

ขอมูลผลการตรวจสอบการทํางานของมอเตอรพัดลมเครื่องบด Jacobson No.10 และจุดทํางานใหม มี
การใชกําลังไฟฟา ดังนี้                                
         มอเตอรพัดลมเดิม     กําลังไฟฟาท่ีใช (วัดได)    36.3   kW   
                มอเตอรพัดลมใหม    กําลังไฟฟาท่ีใช (วัดได)    19.0   kW    
 
การวิเคราะหทางเทคนิค  
พลังงานไฟฟาท่ีลดลง =     (กําลังไฟฟาเดิม – กําลังไฟฟาใหม) x ช่ัวโมงทํางาน x วนัทํางานตอป  kWh/ป 
                               =    ( 36.3 - 19.0 ) x 24 x 300      kWh/ป 
                          =    124,560                     kWh/ป 
คิดเปนเงินที่ประหยัดได =   124,560 x 2.60            บาท/ป 
   =   323,856                       บาท/ป 
 
การวิเคราะหการลงทุน  

คาชุด พูเล ( Pulley )  ตัวใหม ขนาด  280 mm. จํานวน 1 ชุด ราคา 2,000 บาท และดําเนินการติดตั้ง โดยพนักงาน
ของทางบริษัทเอง   
คิดเปนเงินลงทุนรวม           =  2,000        บาท          
เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ประหยัดท่ีได  =  323,856    บาท/ป        
ระยะเวลาคืนทุน                  =  0.01         ป  
 
 เมื่อพิจารณาเงนิลงทุนเปรียบเทียบกับผลท่ีประหยัดท่ีได จะทําใหอัตราผลตอบแทนการลงทุนสูง   
เนื่องจากมีเงินทุนไมมากนัก เปนเหตุจูงใจใหผูบริหารตัดสินใจไดงาย 
 

7.9.2 มาตรการลดขนาดใบพัดของพัดลม 

 มาตรการอนุรักษพลังงานพัดลมของสถานประกอบการแหงหนึ่ง เปนมาตรการทางดานการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน มีรายละเอียดแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
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หลักการและเหตุผลของมาตรการ  
 เดิมโรงงานมีการใชใบพัดลมขนาดใหญเกินไป ดังนั้นหากมีการลดขนาดใบพัด และปรับแดมเปอรพัด
ลมใหไดปริมาณอากาศแตเดิม จะทําใหลดคาพลังงานลงได 
 
การรวบรวมขอมูลเบื้องตน  
 โรงงาน AT มีการใชพลังงานความรอนคิดเปนรอยละ 88 ของการใชพลังงานทั้งหมด โดยใชถานหิน
เปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไอน้ําเพื่อนําไปใชในกระบวนการตางๆ โดยใชระบบการเผาไหมเช้ือเพลิงแข็งแบบ
ฟลูอิดไดซเบด (Fluidized bed) ซึ่งจําเปนจะตองมีพัดลมเปาทรายที่ใชเปนวัสดุเบด (Bed materials) ดวยความดัน
ท่ีเหมาะสมเพื่อการเผาไหมท่ีสมบูรณท่ีสุด 
  

การเลือกขนาดพัดลมสวนมากจะมีการเผื่อไว ใหสามารถดูดอากาศไดในปริมาณที่สูงกวาคาท่ีคํานวณ
ได และใชแดมเปอร (Damper) ปรบัหรี่ปริมาณใหไดตามความตองการหรือตามสภาพการใชงานที่แปร
เปลี่ยนไป ซึ่งการควบคุมปริมาณอากาศโดยวิธีนี้จะเกิดการสูญเสียพลังงานจากการปรับหรี่ท่ีแดมเปอร โดยจาก
การสํารวจพบวาพัดลมที่ใชเปาทรายในระบบการเผาไหมเช้ือเพลิงแข็งแบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized bed) ของ
หมอไอน้ํามีการปรับหรี่แดมเปอรเพื่อลดปรมิาณการดูดอากาศ ทําใหสูญเสียพลังงานไปกับการปรับหรี่นั้น ดัง
รูปที่ 7.28 
 

  
รูปที่ 7.28 พัดลมเปาทรายและการปรับหรี่แดมเปอร 

 
              หลังจากทดลองเปลี่ยนใบพัดอันใหม ซึ่งสามารถลดขนาดของใบพัดจากเดิมเสนผาศูนยกลาง 708 
มิลลิเมตร เหลอื 670 มิลลิเมตร โดยปรับแดมเปอรพัดลมใหม (หรี่ใหนอยลง) ใหไดปริมาณอากาศเทาเดิมแลว 
ผลปรากฏวาสามารถลดคาพลังไฟฟาลงนอยกวาเดิม ดังรูปที่ 7.29 
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รูปที่ 7.29  ใบพัดของพัดลมเปาทรายอันใหมและการปรับแดมเปอรพัดลมใหม (หร่ีใหนอยลง) 

 
การสํารวจตรวจวัด  
 มอเตอรพัดลมเปาทราย  ขนาดพิกัด     37     kW   มีจํานวน   1  ตัว 
 คากําลังไฟฟา   กอนปรับปรุง    24.67  kW                            
 คากําลังไฟฟา   หลังปรับปรุง   เมื่อลดขนาดใบพัด     18.90  kW   
 เปอรเซนตการทํางานของมอเตอร   90%   หรือ   0.90  
 ช่ัวโมงการทํางาน    24   ช่ัวโมงตอวัน   300  วนัตอป     หรือ  7,200  ช่ัวโมงตอ 
 คาไฟฟาเฉลี่ย         2.63    บาท/kWh                
 
การวิเคราะหทางเทคนิค  
         พลังงานไฟฟาท่ีลดลง   =  N x (P1 – P2) x h x d x OP          (kWh/ป) 
           P1 คือ   กําลังไฟฟาท่ีใช กอนปรับปรุง   =  24.67      (kW) 
 P2 คือ   กําลังไฟฟาท่ีใช หลังปรับปรุง  เมื่อขนาดใบพัด   =  18.90     (kW) 
 N คือ   จํานวนมอเตอร  ท่ีปรับปรุง   =   1        (ตัว) 
 h คือ   จํานวนชั่วโมงทํางาน   =   24         (ช่ัวโมงตอวัน) 
           d คือ   จํานวนวันทํางานตอป  =  300        (วันตอป) 
            OP        คือ    เปอรเซ็นตการทํางานของมอเตอร   =     0.90  
พลังงานไฟฟาท่ีลดลง         =    1 x (24.67 – 18.90) x 24 x 300 x 0.90        kWh/ป  
คิดเปนเงินที่ประหยัดได  =    37,390 x 2.63       บาท/ป 
    =    98,336                   บาท/ป 
 
การวิเคราะหการลงทุน  
คาแรงปรับปรุงลดใบพัดเปาทราย 
คิดเปนเงินลงทุนรวม      =  20,000    บาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ประหยัดท่ีได  =  98,336    บาท/ป        
ระยะเวลาคืนทุน                     =  0.20         ป  
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                 เมื่อพิจารณาเงินลงทุนเปรียบเทียบกับผลท่ีประหยัดได จะทําใหอัตราผลตอบแทนการลงทุนมี
ระยะเวลาสั้นมากเพียง 0.2 ป ซึ่งเปนเหตุจูงใจใหผูบริหารงายตอการตัดสินใจในการปรับปรุง 
 

7.9.3 มาตรการติดต้ัง Timer ลดเวลาการใชพัดลมเปายางระบายความรอน 

 มาตรการอนุรักษพลังงานพัดลมของสถานประกอบการแหงหนึ่ง เปนมาตรการทางดานการติดตั้ง
อุปกรณควบคุมการทํางานเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน มีรายละเอียดแนวทางการดําเนินการดังนี ้

 
ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
 ในกระบวนการผลิตมีการใชพัดลมระบายรอนจากยางที่ออกจากเครื่องผสม  ซึ่งใชพัดลมจํานวนมาก  
และทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง   
 
ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
 การควบคุมเวลาปดและเปดพัดลมระบบความรอนยาง  Mix ข้ันที่ 2  ท่ีช้ันตากยาง 3 ช้ันเครื่อง Two - 
Roll - Mill  22  นิ้ว จะทําหนาท่ีลดอุณหภูมิยาง จากประมาณ  78  องศา C ลงเหลอือุณหภมูิ  แวดลอม  ( Ambient   
Temperature ) การควบคุมเวลาปดเปดพัดลมระบายความรอนจะ ใชแรงงานคนบอยครั้ง  ท่ีพนักงานลืมปด ทําให
สูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน  ( ไมมีช้ินงานภายในชั้นตากยาง ) 
 
แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ทีมงานอนุรักษพลังงานมีความเห็นรวมกันวาควรติดตั้งระบบตรวจจับช้ินงานที่ปอนเขาเครื่อง ถามี
ช้ินงานพัดลมจะทํางาน และทํางานเพียง 10 นาที ก็จะดับ ซึ่งเปนเวลาเพียงพอที่จะลดอุณหภูมิสภาวะแวดลอมได 
ดังนั้นการติดตั้งระบบดังกลาว จะทําใหเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟาสูญเปลาจากการลืมปดไฟฟาท่ีจายใหแก
พัดลม 
 
สภาพหลังปรับปรุง 
 การปรับปรุง สามารถลดเวลาทํางานของพัดลมลงได ประหยัดพลังงานไดมาก  ทําใหเสียงดังจากพัดลม
ลดลง  
 
วิธีการคํานวณผลการอนรุักษพลังงาน 
กําลังมอเตอร 1 ตัว  วัดกําลังได     0.32   KW 
จํานวนพัดลมเปายาง     10   ตัว 
เวลาที่ประหยัดไดตอวัน     6   ช่ัวโมง 
1 ป  ทํางาน  298 วัน คิดเปน 1788   ช่ัวโมง 
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คาไฟฟา คิดท่ี หนวยละ 3 บาท    
รวมพลงังานที่ประหยัดไดตอป  =   0.32x10x745          = 5,721.60   kWh 
รวมพลงังานที่ประหยัดไดตอป (ktoe) 0.0005   ktoe 
 
อัตราคากระแสไฟฟาคิดท่ี   3.00 บาท/หนวย 
  คิดเปนเงิน   = 5,721.6 x 3.00 
      = 17,164.80     บาทตอป 
 
การลงทุน 
เงินลงทุน 25,000  บาท 
คืนทุน   1.46  ป 



ตอนที่ 2 บทท่ี 7 การอนุรักษพลงังานสาํหรับพัดลม คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน)  พ.ศ. 2553 

                        

7-39 
 

 เอกสารอางอิง 
1. Frank P. Bleier, “Fan handbook : selection, application, and design”,   
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations, www.fao.org 
3. คูมือการเดินเครื่องจักร การตรวจวัด และการบํารุงรักษาระบบอากาศอัด, กองฝกอบรม กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, กระทรวงพลังงาน 
4. ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน (ผชพ) เลม 2, PREs อาวุโส ดานไฟฟา, กองฝกอบรม กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, กระทรวงพลังงาน 
5. คูมือฝกอบรมการอนุรักษพลงังานภาคปฏิบัติดานไฟฟา (Mini Plant), โครงการทดลองจัดระบบการ

สอบและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม PRE, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
6. คูมือการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน, กองฝกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน, กระทรวงพลังงาน 
7. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส และบัญญัติ นิยมวาส, เครื่องจักรกลของไหล, สํานักพิมพ วิทยพัฒน จํากัด, 

กรุงเทพฯ, 2549 
8. ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, การออกแบบระบบทออาคารและสิ่งแวดลอมอาคาร, มิตรนราการพิมพ, 

กรุงเทพฯ, 2537 


