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บทที่ 5 

การอนุรักษพลังงานสําหรับระบบอากาศอัด 
(Energy conservation for compressed air sytsem) 

 
 
ความสําคัญ 

 โดยทั่วไปแลวโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใชระบบอากาศอัดในกระบวนการผลิตหลายกระบวนการ เชน 
การใชลมขับกระบอกสูบเครื่องพิมพผา การพนสีรถยนต เปนตน เพราะลมเปนพลังงานสะอาดและไมมีอันตราย 
ระบบอากาศอัดเปนระบบที่ใชพลังงานไฟฟามาก เนื่องจากตองการความดันของอากาศอัดสูงและตนทุนการ
ผลิตอากาศอัดจะยิ่งสูงข้ึนหากมีการรั่วไหลในระบบ 
 
วัตถุประสงค 

1. ทราบชนิดและหลักการทํางานของเครื่องอัดอากาศ และอุปกรณอื่นๆ ในระบบอากาศอัด 
2. ทราบปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอัดอากาศ 
3. ทราบวิธีการสํารวจและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอัดอากาศ 
4. สามารถประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอัดอากาศจากตัวอยางขอมูลการสํารวจ 
5. ทราบแนวทางการอนุรักษพลังงานของระบบอากาศอัด 

 
5.1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเคร่ืองอัดอากาศ และระบบอากาศอัด 

 
ในกรณีท่ีตองการสรางอัตราการไหลของลมที่ความดันสูงกวา 1 บาร หรือ 10 เมตรน้ํา จะตองใช

อุปกรณท่ีเรียกวา เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) 
 

ระบบอากาศอัดมีสวนประกอบที่สําคัญทั้งหมด 3 สวนดังตอไปนี้ 
 
5.1.1 สวนการสรางอากาศอัด (Air Compressor Section) 
 ในสวนนี้จะประกอบไปดวยเครื่องอัดอากาศ (Compressor) เครื่องกรองอากาศและระงับเสียงบริเวณ
ทางเขา (Silencer/Filter) อุปกรณระบายความรอนหลังการอัด (Aftercooler) และถังเก็บอากาศ (Air Receiver) 
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รูปที่ 5.1 สวนการสรางอากาศอัด 
  
5.1.2 สวนการจายอากาศอัด (Distribution Section) 
 ในสวนนี้จะประกอบไปดวย ทอจายลมหลัก (Supply Line) ทอแยก (Branch) อุปกรณกรองฝุนและ
ความชื้น (Filter) อุปกรณจายน้ํามันหลอลื่น (Lubricator) และอุปกรณควบคุมระดับความดันลม (Regulator) 
 

 
รูปที่ 5.2 สวนการจายอากาศ 

  
5.1.3 สวนการใชอากาศอัด 

ในสวนนี้จะประกอบไปดวย อุปกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใชลมในการใชงาน เชน กระบอกสูบ (Air 
Cylinder) เครื่องเปาลม (Blower) เครื่องเจาะถนนแบบกระแทก เปนตน 
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รูปที่ 5.3 ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชอากาศอัดในการทํางาน 
 
5.2 อุปกรณในระบบอากาศอัด 
 
5.2.1  เคร่ืองอัดอากาศ 
 

(1)  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ   เปนเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งมีจํานวนขั้น 
(Stage) เพิ่มข้ึนยิ่งมีประสิทธิภาพสูง  สวนใหญใชเพียง 2 ข้ัน  เครื่องอัดอากาศแบบระบายความรอนดวยน้ําจะมี
ประสิทธิภาพสูงกวาแบบระบายความรอนดวยอากาศ  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบเหมาะสมกับการรับโหลดท่ี
ไมสม่ําเสมอไดดี  เนื่องจากมีอุปกรณ Un-load ท่ีดี การใชอุปกรณ Un-load  นอยมากเมื่อเทียบกับเครื่องแบบ
อื่นๆ   การควบคุมยังสามารถทําเปนแบบ Multi step ในชวงการเดิน Part load จะใหประสิทธิภาพดี 

 

                
                                   รูปท่ี 5.4 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 
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(2)  เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรู  เปนเครื่องท่ีมีความสึกหรอนอยเนื่องจากตัวสกรูไมได
สัมผัสกัน  การอัดอากาศมีประสิทธิภาพพอสมควรแตโครงสรางเปนตัวสกรูทําใหมีอัตราสวนความดันคงที่  
เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรูเหมาะกับการรับโหลดเต็มพิกัดและสม่ําเสมอ จึงจะใหประสิทธิภาพ 
ท่ีดีได 

 

 
                                     รูปท่ี 5.5 เครื่องอัดอากาศโรตารี่สกรู 
 
(3)  เครื่องอัดอากาศแบบหอยโขง    เปนเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพอควรเหมาะ

กับระบบที่มีความตองการอากาศมาก 
 

  
                                                            รูปท่ี 5.6 เครื่องอดัอากาศแบบหอยโขง 
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5.2.2    ทอดูดอากาศ 
การออกแบบทอดูดอากาศ ควรใหทอดูดอากาศจากภายนอก โดยอากาศตองเย็น แหงและ

สะอาด   อากาศที่มีอุณหภูมิต่ําลง 3 °C  จะทําใหใชพลังงานลดลง 1%  การอัดอากาศที่แหงจะชวยลดการอัดไอ
น้ําใหไดความดันเทาอากาศ    และความดันไอน้ําจะควบแนนเปนหยดน้ํา เรียกวา คอนเดนเสท ซึ่งไมสามารถใช
ประโยชนใดๆไดและตองหาวิธีกําจัดดวยวิธีตางๆ  ความสะอาดของอากาศจะมีผลตอฟลเตอร หากมีฝุนมากจะ
ทําใหฟลเตอรอุดตัน มีผลใหอากาศไหลเขานอย อัตราสวนความดันจะสูงข้ึน ทําใหใชพลังงานเพิ่มขึ้น 
 

5.2.3     After Cooler 
   เนื่องจากอากาศที่ดูดเขาไปมีความชื้นผสมอยูดวย  ถาไมมี After Cooler ความชื้นจะกลั่นตัว
เปนหยดน้ํา  การติดตั้ง  After Cooler จะชวยลดปญหาการเกิดคอนเดนเสทไดมาก 
 

5.2.4    Air Dryer 
 งานบางอยางตองการความชื้นในอากาศนอยหรือมีความสะอาดมาก เชน อุตสาหกรรมพนสี  
อุตสาหกรรมอาหารและยา    Air Dryer จะชวยแยกความชื้นและทําใหอากาศมีความแหงมาก 
 

5.2.5      ถังเก็บอากาศ 
 ระบบที่ตองการความดันอากาศที่สม่ําเสมอ   ถังเก็บอากาศจะชวยใหลมในระบบมีความ
สม่ําเสมอ  ถังเก็บอากาศยังชวยลดอุณหภูมิอากาศ ทําใหคอนเดนเสทแยกจากอากาศอัดไดบางสวน 
 
 

                                        
 

                                                                               รูปที่ 5.7 ถังเก็บอากาศ 

 

5.2.6 ทอเมน 
 ทอเมนจะตองมีขนาดใหญพอท่ีจะไมใหความเร็วของอากาศภายในสูงเกินไป  ลักษณะการตอ
ทอเมนในระบบใหญนิยมตอเปนวงแหวน   สําหรับระบบขนาดเล็กตอเปนแนวตรงก็ใชได   ระบบ 
ทอเมนตองดูแลใหมีการรั่วของอากาศไมเกิน   5 % 
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ความดันของอากาศอัด 
(1)  การใชความดันของอากาศอัด  ปกติระบบนิวเมติกสจะใชความดันอากาศไมเกิน  

5  บาร  โรงงานสวนใหญผลิตอากาศที่ความดัน 7  บารแลวสงไปตามทอ  แลวลดความดันที่ตรงจุดใชงานตาม
ความตองการของอุปกรณ   การออกแบบลักษณะนี้ประสิทธิภาพดานการใชพลังงานไมดี  เนื่องจากตองลดความ
ดันมากที่จุดใชงาน  การออกแบบทออากาศสวนใหญการสูญเสียความดันตองไมเกิน 5 %   ถาระบบตองการ
ความดันไมเกิน 5 บาร  อาจตองผลิตอากาศที่ 5.6  บาร  เมื่อเกิดการลดความดันในทอ 5 % จะเหลือความดันที่
ปลายทอ 5.3 บาร ซึ่งเพียงพอกับการใชงาน 

(2)  ในกรณีท่ีความดันของอากาศ แบงออกเปน 2 ระดับ เชน กลุมหนึ่งใชความดัน 6 บาร อีก
กลุมหนึ่งใชความดัน 3 บาร ท้ังสองกลุมมีปริมาณการใชอากาศใกลเคียงกัน โรงงานสวนใหญมักจะผลิตอากาศที่
ความดัน 7 บาร แลวลดความดันลงใหเหมาะกับจุดท่ีใชงาน ซึ่งกลุมท่ีใชความดัน 3 บาร จะสิ้นเปลืองพลังงาน
อ ย า ง ม า ก  ก า ร ใ ช ง า น ลั ก ษณะนี้ ค ว ร ผ ลิ ต อ า ก า ศ แ ย ก ร ะบบ โ ด ย ร ะบบแ ร ก ผลิ ต ท่ี ค ว า ม ดั น  
7 บาร เพื่อความตองการความดัน 6 บาร และอีกระบบผลิตท่ีความดัน 3.5 – 4 บาร เพื่อใชกับความตองการ  
3 บาร จะทําใหลดพลังงานลง 33% เมื่อแบงเปนสองระบบแลวอาจจะตอทอและลดความดันระหวางระบบทั้ง
สองเพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน 

(3)  ในกรณีท่ีความดันของอากาศ แบงเปน 2 ระดับ แตในระดับสูงมีจํานวนใชท่ีนอยกวา เชน โรงงาน
แหงหนึ่งใชความดันที่ 6 บาร และ 10 บาร แตความดันที่ 10 บาร มีความตองการใชอยูระหวาง 10-15% ของการ
ใชท้ังหมด ลักษณะนี้อาจจะผลิตอากาศที่ความดัน 7 บาร แลวติดตั้ง Booster เพื่ออัดอากาศจากความดัน 7 บาร 
เปน 11 บาร เพื่อปอนใหกับอุปกรณท่ีตองการความดัน 10 บาร การจัดการลักษณะนี้จะชวยลดการใชพลังงานได
อยางมาก 
 
5.3 หลักการทํางาน การติดต้ัง และการควบคุมการทํางานของเครือ่งอัดอากาศ 

  
การทํางานของเครื่องอัดอากาศเริ่มจากดูดอากาศเขาทางทอลมเขา (Air Intake) เพื่อสงเขาไปยังเครื่อง

อัดอากาศ (Air Compressor) บริเวณทางเขาเครื่องอัดอากาศจะติดตั้งเครื่องกรองอากาศ (Filter) กรองสิ่งเจือปน
ตาง ๆ เชน ฝุนละออง เศษใบไมท่ีอาจลอยมากับอากาศ เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายกับเครื่องอัดอากาศ 
อากาศที่ผานเครื่องอัดอากาศแลว จะเก็บไวในถังเก็บอากาศ ซึ่งมีความดันสูงและมีอุณหภูมิสูง แตอุณหภูมิจะลด
ต่ําลงดวยอุปกรณระบายความรอนหลังจากอัด (After cooler) กอนนําไปใชงานตอไป 

 
อากาศที่มีความดันสูงจะถูกสงผานจากทอจายอากาศหลัก (Supply Line) และแยกไปใชงานตามจุดตาง 

ๆ ผานทอแยก (Branch) แตกอนที่อากาศจะเขาไปยังเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ เชน กระบอกสูบ หรือพูกันลม 
ตองมีการดักและกรองสิ่งท่ีปนมากับอากาศ ซึ่งไดแก ฝุนละออง สิ่งสกปรกจากภายในทอ และน้ํามันหลอลื่น
เสียกอน โดยใชอุปกรณกรองละอองน้ําและฝุน (Filter)  
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5.3.1  การติดต้ังเครื่องอัดอากาศแบบรวมศูนยกับแบบกระจาย 
กรณีท่ีติดตั้งเครื่องอัดอากาศแบบรวมศูนยไวในหองตนกําลังของโรงงาน (การติดตั้งแบบรวม

ศูนย) เพื่อจายอากาศอัดไปทั่วโรงงานตามทอ ยิ่งในเครื่องอัดอากาศที่มี Capacity สูงเทาใด กําลังขับจําเพาะ 
(ความสิ้นเปลืองกําลังขับตอปริมาณอากาศหนึ่งหนวย) จะยิ่งลดลงเทานั้น ดังนั้น จึงควรตดิตั้งเครื่องอัดอากาศที่
มี Capacity สูงๆ จํานวนนอยเครื่อง นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงของภาระและการกระจายความเสี่ยงก็เปน
ปญหาที่ควรนํามาพิจารณาในการตัดสินใจดวย การติดตั้งแบบนี้จะเดินเครื่องดวยความดนัสูงสุดที่ตองการภาย
ในชวงท่ีมีความตองการ ซึ่งเกดิความสูญเปลาไดงาย 

กรณีท่ีติดตั้งเครื่องอัดอากาศกระจายในแตละจุดที่ตองการอากาศอัด (การติดตั้งแบบกระจาย) 
เครื่องอัดอากาศจะมี Capacity ต่ํา จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการที่กําลังขับจําเพาะมีคาต่ําได จึงควรพิจารณาวธิี
อนุรักษพลังงานเมื่อมีการเปลีย่นแปลงภาระ (การควบคุม Capacity) ดวย การติดตั้งแบบกระจายจะมีคาใชจายใน
การติดตั้งสูงกวาการติดตั้งแบบรวมศูนย แตจะสามารถเดินเครื่องดวยความดันอากาศที่เหมาะสมทําใหไมเกิด
การสิ้นเปลืองกาํลังไฟฟาโดยสญูเปลา 
 

5.3.2   การควบคุมการทํางานของเครื่องอัดอากาศ 
เครื่องอัดอากาศสวนใหญท่ีใชงานอยูจะทํางานต่ํากวาพิกัดโดยเปนเรื่องท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยง

ได  เพราะตองทํางานแปรผันไปตามความตองการในแตละวัน  การควบคุมการทํางานของเครื่อง 
อัดอากาศอยางมีประสิทธิภาพโดยกรณีมีโหลดบางสวน และการปดเครื่องเมื่อไมมีความจําเปนตองใชงาน จะ
สามารถทําใหประหยัดคาใชจายไดประมาณ 5 – 20 % ของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ซึ่งมีหลักเกณฑการ
ควบคุมเครื่องอัดอากาศ  3 หลักเกณฑ ท่ีควรคํานึงถึงคือ 

 
1. การควบคุมเครื่องอัดอากาศแยกแตละเครื่อง 
2. การควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบหลายเครื่อง 
3. การควบคุมระบบโดยรวม 

 

5.3.2.1 การควบคุมเคร่ืองอัดอากาศแยกแตละเคร่ือง 
เครื่องอัดอากาศมีหลากหลายรูปแบบและมีวิธีการควบคุมจํานวนมาก โดยรปูแบบการควบคุม

เครื่องอัดอากาศที่นิยมใชมากที่สุดคือ 
 การเปด/ปด สวนใหญใชกับเครื่องขนาดเล็ก 
 มีภาระ/ปลดภาระ (On-Line/Off-Line) 
 ลดโหลด (Unloading) ใชกับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 
 แบบมอดูเลติ้ง (Modulating) 

 
การควบคุมแบบปดเปดตองติดตั้งถังเก็บอากาศหรือใชระบบทอท่ีสามารถรองรับปริมาณ

อากาศมากๆได ซึ่งจะสามารถชวยปองกันการเปดและการปดเครื่องอัดอากาศบอยๆ ขอเสียของระบบนี้ คือการ
ควบคุมรอบของการทํางานที่มีโหลด/ไมมีโหลด จะทําใหมีความดันแตกตางกันประมาณ 0.5 บาร 
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1. ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ (Automatic Start/Stop) ของเครื่องอดัอากาศแบบลูกสูบ  เวน 
และสกรู สําหรับเครื่องอัดอากาศที่มีอัตราการผลิตอากาศนอยกวา 10 ลิตรตอวินาที มอเตอรของเครื่อง 
อัดอากาศจะหยุดเมื่อไมตองการใชงาน จะเปดเมื่อมีการทํางานโดยมีการใชพลังงานคงที่ ณ ระดับความดันปกต ิ
และเมื่อปดการใชพลังงานจะเทากับศูนย วิธีนี้จะแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพเดิมของเครื่องและลักษณะ เฉพาะ
ในทางอุดมคติของประสิทธิภาพขณะที่มีโหลดต่ํากวาพิกัด อยางไรก็ตาม อาจเกิดปญหา เชนเมื่อมีโหลดต่ํากวา
พิกัดทําใหเครื่องตองทํางานและหยุดบอยๆ ดังนั้นวิธีนี้จึงไมเหมาะที่จะนําไปใชกับเครื่องอดัอากาศขนาดใหญ 
 

2. ระบบควบคุมแบบมีภาระ/ปลดภาระ (On-Line/Off-Line) ของเครื่องอัดอากาศ 
แบบลูกสูบ เวนและสกรู 

เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู สวนมากจะใชระบบควบคุมแบบมีภาระ/ปลดภาระ 
(On-Line/Off-Line) เมื่อมกีารอัดอากาศเครื่องจะทํางานใกลเคียงกับอัตราการใชพลังงานจริง แตเมื่อความ
ตองการอากาศอัดไดตามตองการ เครื่องอัดอากาศจะยังทํางานอยางตอเนือ่งแตเปนแบบปลดภาระ (Off-Line) ซึ่ง
จะใชพลังงานนอยลง ในรูปที่ 6.8 แสดงใหเห็นถึงการควบคุมแบบมีภาระ/ปลดภาระโดยขณะปลดภาระจะใช
พลังไฟฟาประมาณ 30% ของพลังไฟฟาพิกัด และยังแสดงใหเห็นถึงอัตราเฉลี่ยของ 
ความตองการพลังงานไฟฟาท่ีภาระโหลดเฉพาะตางๆ เชน ท่ีสัดสวนของการมีภาระ 50% ตนทุนการผลติลมวา
ประมาณ 171,002 บาท/100 cfm/ป และถาไมมีการปลดภาระเลย ตนทุนจะประมาณ 131,540 บาท/ 
100 cfm/ป นั่นหมายความวา มีความเปนไปไดท่ีจะประหยัดพลังงานในระหวางการทํางานโดยสัมพันธกันกับ
วงจรของมอเตอร 

 

 
 

รูปที่ 5.8    การเปรียบเทียบคาใชจายที่โหลดในแตละสภาวะของเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ 
ภายใตการควบคุมแบบมีภาระและปลดภาระ (On-line/Off line) 
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รูปที่ 5.9 การมีภาระโหลดบางสวนเมื่อใชระบบควบคุมแบบมีภาระและปลดภาระ (On-line/Off line) 
 

การควบคุมเครื่องอัดอากาศโดยการเปดวาลวท่ีทอทางเขาของอากาศ (Suction line) กับเครื่อง
อัดอากาศแบบลูกสูบบางรุน การเปดวาลวทอเขาจะทําใหมีผลตอการปลดภาระ เมื่อความดันในระบบอยูท่ีระดับ
สูงสุดที่กําหนดไว การทํางานของเครื่องอัดอากาศจะกลับมาอยูท่ีภาระความดันต่ําตามที่กําหนดไวเริ่มตน 

สําหรับเครื่องอดัอากาศแบบสกรูและแบบโรตารี่เวน ปกติจะมีระบบฉีดน้ํามันหลอลื่นดังนั้น
เพื่อรักษาระดับความดัน ซึ่งจะทําใหมีการใชพลังงานในชวงไมมีภาระโหลดประมาณ 30-40 % ของโหลดเต็ม
พิกัด เมื่อนําเรื่องการสูญเสียของมอเตอรมาพิจารณาดวย 

การใช On-Line/Off-Line ควบคุมการไหลที่ทอขาเขาของเครื่องอัดอากาศแบบสกรูชนิดไมมี
น้ํามัน (Oil free) จะคลายกันมากกับวิธีการควบคุมที่อธิบายมาแลวขางตน ซึ่งการทํางานของเครื่องอัดอากาศ
แบบไมมีน้ํามันสวนใหญจะทํางานแบบ 2 ข้ันตอน ในขั้นตอนแรกจะเปนการควบคุมอัตราการไหล โดยใน
ข้ันตอนที่ 2 จะนําอากาศไหลเวียนกลับมาที่ทอทางเขาเพื่อลดอุณหภูมิท่ีชุดหลอเย็น ซึ่งวิธนีี้จะลดการใชพลังงาน
ไดนอยกวาเครือ่งอัดอากาศแบบโรตารี่แบบสกรูชนิดใชน้ํามัน 

การควบคุมแบบมีภาระ/ปลดภาระและแบบอัตโนมัติ (On-Line/Off-Line+Auto)สวิตซปด
มอเตอรโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องทํางานโดยไมมีโหลดตามที่ผูใชกําหนดโดยตั้งระยะเวลาไว เชน 15-20 นาทีและ
เครื่องจะเปดใหมเมื่อตองการอากาศอัด ซึ่งจํานวนครั้งท่ีมากที่สุดของการเปดเครื่องใหมจะถูกกําหนดโดยผูผลิต
มอเตอร เชน 3-4 ครั้งตอช่ัวโมง และถามีเวลาการทํางานนอยท่ีสุดไมควรลดจํานวนครัง้ใหต่ํากวาท่ีกําหนดไว
จากผูผลิต 

การทํางานของเครื่องอัดอากาศโดยมีโหลดไมเต็มพิกัดภายใตการควบคุมดวยวิธีนี้จะสัมพันธ
กันกับการเปด/ปดของเครื่องอดัอากาศแบบลูกสูบ และมีการหยุด/เริ่มเดินเครื่องแบบอัตโนมัติทําใหสามารถนํา
ระบบซอฟสตารทเตอร (Soft Starter) หรือการเริ่มเดินเครือ่งแบบนุมนวลมาใชกับมอเตอร  
เมื่อจําเปนตองเปดและปดเครื่องบอยๆ ซึ่งวิธนีี้จะทําใหสามารถประหยัดพลังงานเชนกัน 
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รูปที่ 5.10  การควบคุมการทํางานโดยมีภาระโหลดบางสวนดวยวิธีมอดูเลต้ิง 
 

 
 

รูปที่ 5.11 การทํางานที่โหลดเต็มพิกัดของเครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง 
 

 
 

รูปที่ 5.12  การทํางานที่มีโหลดบางสวนของเครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง 
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3. การควบคุมแบบหลายขั้นตอน (Clearance Pocket Unloading) ใชกับเครื่องอดั 
อากาศแบบลูกสูบ 

เปนความสัมพันธท่ีเหมาะสมระหวางทอทางเขากับความดันปอนเขาภายในกระบอกสูบ ซึ่งมี
คาเทากับครึ่งหรือหนึง่ในสี่สวนของอัตราการผลิตอากาศของเครื่องอัดอากาศ ซึ่งอากาศที่เขาไปแทนที่ในฝา
ครอบคอนขางนอยกวาการทําใหเกิดอากาศอัดภายในระบบและสอดคลองกันกับการทํางานของเครื่องอัดอากาศ
ท่ีมีภาระโหลดต่ํากวาพิกัด ลักษณะเฉพาะของการทํางานที่มีภาระโหลดพิกดัจะคลายๆ กับการควบคุมแบบ On-
Line/Off-Line ท่ีใชกับเครื่องอดัอากาศแบบลูกสูบ แตจะสามารถปรับปริมาณอากาศไดถึง 5  ระดับคือ 100% -
75% -50% -25% และ 0% ดังแสดงใหเห็นอยูในรูปที่ 6.10 อยางไรก็ตาม วธิีนี้ถูกมองวามีประสิทธิภาพต่ํา 

 

4. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งโดยการหมุนวาลว (Modulating-by Turn Valve) สําหรับเครื่อง
อัดอากาศแบบสกรูชนิดฉีดน้ํามัน 

อากาศอัดที่เปลี่ยนแปลงดวยการแทนที่อากาศ สามารถควบคุมไดดวยการหมุนวาลวควบคุม
แบบเกลียวกนหอย (Helical) โดยการเปดทางเขาของทอรองหรอืทอยอยเพื่อทําใหอากาศสวนเกินไหลยอนกลับ
ไปยังทอทางเขาเครื่องอัดอากาศ ในทางปฏิบัติจะพบวาวิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพคลายกันกับการควบคุมแบบ 
On-Line/Off-Line อยางไรกต็าม ระบบนี้ทําใหสามารถควบคุมความดันแตกตางภายในได 0.1 บาร ตลอด
ระยะเวลาที่ควบคุมดวยวิธีมอดูเลติ้ง (Modulating) 

 

5. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งดวยคันบังคับการไหลที่ทางเขา (Modulating-by Inlet  
Throttling) สําหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู 

เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู สามารถควบคุมไดโดยการใชการควบคุมแบบมอ
ดูเลติ้ง (Modulating) ดวยวาลวควบคุมการไหลหรอืการควบคุมโดยใช Throttling Valve ท่ีทางเขา วิธีนี้นํามาใช
กับการเปลี่ยนแปลงชองทางไหลโดยยอมใหอากาศบางสวนไหลเขามาที่ทอทางเขา ทําใหระบบมีความดัน
เพิ่มขึ้น เพื่อทําใหอากาศที่ผลิตจากเครื่องลดลง ขอดีของวิธีนี้สามารถรักษาระดับความดันภายในใหมีความ
แตกตางกันนอยมาก 

ถามีการควบคุมการไหลอยางตอเนื่องจะทําใหความดันที่ทอทางเขาลดลง และอัตราสวนของ
การอัดอากาศเพิ่มขึ้น ทําใหมีความตองการใชพลังงานต่ําโดยมีภาระโหลดต่ํากวาพิกัด แตจะสูงมากกวาการ
ควบคุมแบบ On-Line/Off-Line 

จากการที่อัตราสวนการอัดเพิม่ขึ้น เปนผลใหอุณหภูมิของอากาศที่สงจายเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการ
หลีกเลี่ยงปญหานี้ วิธีมอดูเลติ้งจะควบคุมอากาศใหไหลผานไดประมาณ 50% ในขณะที่พลังงานลดลง จะ
สามารถทําใหอากาศอัดเพิ่มขึ้น 75 % ซึ่งวิธีควบคุมการไหลของอากาศอัดที่ผลิตไดวิธีนี้ จะมีประสิทธิภาพนอย
กวาการควบคุมแบบ On-Line/Off-Line และจะนํามาใชไดกับเครื่องอัดอากาศที่มีภาระโหลดสูงเทานั้น 

สําหรับเครื่องอดัอากาศแบบสกรูชนิดฉีดน้ํามันจะสามารถกําจัดความรอนสวนเกินออกจาก
น้ํามันได วิธีมอดูเลติ้งจะสามารถนําไปใชไดกับเครื่องท่ีมีภาระโหลดต่ําๆ แตไมคอยจะมีประสิทธิภาพมากนัก 

6. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งดวยคันบังคับการไหลที่ทางเขา (Modulating-by Inlet  
Throttling) รวมกับการควบคุมแบบ On-Line/Off-Line สําหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู 
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การเลือกวิธีการควบคุมแบบมอดูเลติ้ง หรอืควบคุมแบบ On-line/Off-Line การควบคุม 
มอดูเลติ้งจะไมใชกับการทํางานที่มีโหลดต่ํากวา 70% ระบบนี้จะมีความผันแปรอันเนื่องมาจากการควบคุมดวย
มือ จึงควรเลือกการควบคุมวิธีการอื่นๆ 

 

7. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งดวยวาลวท่ีทอดานดูด (Modulating-by Suction Valve) ท่ีไมมี
โหลดใชเฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 

การทํางานของวาลวท่ีทอดานดูด จะสามารถปรับเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการควบคุม
ระยะเวลาระหวางการเปดวาลว ซึ่งวิธีนี้สามารถที่จะนํามาควบคุมจังหวะการเปดใหนอยลงจากภาวะที่ไรภาระ
จนถึงภาวะที่มีภาระโหลดเต็มพิกัด 

 

8. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งดวยวาลวควบคุมการไหลที่ทางเขารวมกับทอบายพาส 
(Modulating-by Inlet Throttle with Bypass) ใชเฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง 

เครื่องอัดอากาศแบบไดนามิก (Dynamic) จะถูกออกแบบใหทํางานเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน
เนื่องจากอุณหภูมิสูง และความดันต่ําในแตละวัน การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันแสดงใหเห็นอยูในรูปที่ 6.11 
รวมท้ังการไหลยอนกลับของอากาศทันทีทันใดภายในเครื่องอัดอากาศ และควรหลีกเลี่ยงไมใหเหตุการณ
ดังกลาวเกิดขึ้นในระหวางการทํางานปกติ ซึ่งจะเปนสาเหตุทําใหมีความตองการพลังงานที่มีภาระโหลดเตม็พิกัด
ในแตละวันเพิ่มขึ้น เพื่อทําใหอากาศที่ทางเขามีความหนาแนนสูงข้ึน 

ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยงท่ีมีโหลดต่ํากวาพิกัด จะได รับ
การออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร และสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางเต็มที่ จากรูปท่ี 6.12 แสดงผลการ
ทํางานที่มีโหลดพิกัดของเครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยงท่ีใชวิธีการควบคุมแบบตางๆ 

การควบคุมการไหลที่ทอทางเขาของเครื่องอดัอากาศแบบหมุนเหวี่ยง จะทําใหเกิดผลท่ีตางกัน
กับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและสกรู การควบคุมการไหลจะชวยลดน้าํหนักของอากาศใหไหล เวียนได
สะดวกขึ้นเพื่อสงไปยังเครื่องกระตุนใหหมุนในขั้นตอนแรก และทําใหพลังงานที่นํามาใชดูดลดลง 

ขอจํากัดของการควบคุมวิธีนี้ คือ เมื่อความดนัเพิ่มขึ้น อัตราการอัดอากาศจะลดลงไปจนถึงจุด
การเปลี่ยนแปลงความดันตามธรรมชาติ (Natural Surge Pressure) ซึ่งใกลเคียงกับความดันของการทํางาน หรือ
รูจักอีกชื่อวา จดุปรับลดสูงสุด (Point of Maximum Turndown) จากรูปที่ 6.12 จุดยอนกลับสูงสุดต่ําลง วาลวท่ี
ทออากาศจะเปดออกเพื่อสงอากาศอัดในสัดสวนที่เหมาะสมระบายออกสูบรรยากาศ 

การควบคุมวิธีนี้ เปนวิธีท่ีทําใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการควบคุมแบบ
มอดูเลติ้ง การใชพลังงานจะลดลงเหลอื 70% ของโหลดเต็มพิกัด สําหรับขอบเขตที่มากกวานี้ การใชพลังงานจะ
ลดลงเกือบอยูในระดับเดียวกับอัตราการไหล และรักษาระดับของความดันใหมีความแตกตางกันนอยท่ีสุด
ประมาณ 0.1 บาร แตอยูต่ํากวาจุดยอนกลับสูงสุด ซึ่งอากาศสวนเกินจะถูกระบายออกสูบรรยากาศ และเปนวิธีท่ี
ทําใหสิ้นเปลืองมาก 
 

9. การควบคุมอากาศดวยครีบนํารองท่ีทางเขากับบายพาส (Inlet Guide Vanes with  
Atmospheric Bypass) ใชเฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง 

5-12 
 



ตอนที่ 2 บทท่ี 5 การอนุรักษพลงังานสาํหรับระบบอากาศอัด คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน)  พ.ศ. 2553 

                        

การควบคุมอากาศดวยครีบนํารองท่ีทางเขา (Inlet Guide Vanes) นั้น จะเปนใบพัดชนิดปรับ
มุมไดท่ีติดตั้งอยูท่ีทอทางดานดูดของเครื่องอดัอากาศแบบหมุนเหวี่ยง การควบคุมวิธีนี้นิยมนํามาใชมากกวาการ
ควบคุมการไหลที่ทอทางเขาซึ่งจะทําใหการทํางานที่มีโหลดพิกัดมีประสิทธิภาพมากกวา และประสิทธิภาพ
ลดลงภายในระยะที่กําหนด โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการออกแบบไมตรงกับมาตรฐานที่ดานขาเขา 

 

10. การควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic Dual Control) ใชเฉพาะเครื่องอัดอากาศ 
แบบหมุนเหวี่ยง  

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียของอากาศอัดจากการทํางานของเครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง 
โดยใชวิธีควบคุมแบบ Automatic Dual control สามารถที่จะนํามาใชเพื่อหาเหตุผลของจุดยอนกลับสูงสุดและอยู
ใกลกับวาลวควบคุมการไหลที่ทอทางเขาและเครื่องยังสามารถทํางานโดยไมมีโหลด  

การควบคุมวิธีนี้จะใชวิธีการเดียวกับ Modulating + on-Line/off-Line ซึ่งจะทําใหการใช
พลังงานลดลงแตขอเสียของการควบคุม Automatic Dual control ก็คือจะมีความแตกตางของความดันเพิ่มขึ้น
ประมาณ  0.5 บาร ระหวางการทํางานที่มีโหลดต่ํา 

 

11. การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรเครือ่งอดัอากาศ 

การใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบ (Variable speed control) เปนวิธีควบคุมเครื่องอัดอากาศ
วิธีใหม ซึ่งจะทําใหขอบเขตการควบคุมกวางขึ้น (ลดลงไดถงึ 20 % ของกําลังการผลิต) สามารถผลิตอากาศอัด
ไดสอดคลองกบัความตองการ เปนวิธีท่ีเหมาะกับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ แบบโรตารี่เวน และสกรู ในกรณีท่ี
มีการนําอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมาติดตั้งหลายเครื่องควรพิจารณาถึงตาํแหนงท่ีสําคัญ ๆ ของการควบคุม
เครื่องกอนและหลังสุด 

ราคาอุปกรณควบคุมความเร็วรอบจะมีราคาสูง แตก็ยังเปนที่นิยมนํามาใชมากกวาการควบคุม
ดวยอุปกรณเสริมใหดีข้ึน (Retrofitting) เชน กระปุกเฟองเกียร สายพานตัวขับเคลื่อนและการควบคุมวิธีอื่นๆ ท่ี
ไมจําเปน แตมีความเปนไปไดในการนําอุปกรณเสริมใหดีข้ึนมาใชควบคุมความเร็วรอบ แตควรนํามาใชอยาง
ระมัดระวังเพื่อทําใหมั่นใจไดวาเหมาะกับเครื่องอัดอากาศแบบมีน้ํามันที่มีความเร็วรอบต่ํา และเพื่อหลีกเลีย่งการ
ทํางานที่มีความถี่เรโซแนนซ (Resonant Frequency) 

อุปกรณควบคุมความเร็วรอบจะทําใหควบคุมระบบอัดอากาศไดดีข้ึนและความดันมีคาเฉลี่ย
ต่ําลง ตัวอยางเชน ถาความดันลดลง 0.5 บาร จะทําใหประหยัดได 3 เปอรเซ็นตของการใชพลังงาน 

การใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบจะเหมาะกับเครื่องอัดอากาศที่มีโหลดบางสวนที่มีชวง
ระยะเวลานานๆ แตจะไมเหมาะกับเครื่องอัดอากาศที่มีโหลดเต็มพิกัดเพราะไมมีผลตอการประหยัดพลังงาน ซึ่ง
การควบคุมความเร็วรอบของเครื่องอัดอากาศในขณะนี้จะนิยมนํามาใชกับเครื่องอัดอากาศแบบสกรู (เปน
อุปกรณ Standard Measure ของกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) 

อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอรของเครื่องอัดอากาศจะสามารถนํามาใชประโยชนไดท้ัง
กับมอเตอรไฟฟาแบบเหนี่ยวนํา (Ac Induction Motor) และมอเตอรความตานทานแมเหล็ก (Reluctance Motor) 
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รูปที่ 5.13  การใชอุปกรณควบคุมความเร็ว ควบคุมการผลิตอากาศอัดเปรียบเทียบกับการควบคุมวิธีอื่น ๆ 

 
5.3.2.2  การควบคุมเคร่ืองอัดอากาศแบบหลายเครื่อง (Multiple Compressor Control) 
  

ลักษณะของการติดตั้งสวนใหญจะมีเครื่องอัดอากาศมากกวา 1 เครื่องเพราะสามารถสํารองไว
ใชสําหรับการบํารุงรักษาและรองรับสภาวะของความตองการอากาศอัดตางๆ  และยังสามารถควบคุมการทํางาน
ไดอยางตอเนือ่งแบบอัตโนมัติ เพื่อใหทํางานรวมกันอยางดีท่ีสุด เหมาะกับความดันที่ตองการพื้นฐานหรือใน
บางกรณีท่ีมีการตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศจะสามารถจัดลําดับหมุนเวียนการทํางานเพื่อทําใหเครื่องอัด
อากาศแตละเครื่องเสือ่มสภาพเทากันและยังมีความเปนไปไดท่ีจะหลีกเลี่ยงการใชเครื่องท่ีไมมีประสิทธิภาพ
 วิธีการควบคุมแบบอัตโนมัติท่ีเหมาะกับการควบคุมเครื่องอัดอากาศที่ติดตั้งหลายๆเครื่องท่ีนิยมใชกัน
อยูท่ัวไปมี   2  วิธี คือ 

 การควบคุมความดันตามลําดับขั้น (Cascade pressure control) 
 การควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Control) 

 
1. การควบคุมความดันตามลําดับขั้น (Cascade pressure control) 
จากวิธีการควบคุมอยางงายๆ นี้เปนการควบคุมบนพื้นฐานของสวิตซควบคุมความดัน 

ของเครื่องอัดอากาศซึ่งนําไปสูการควบคุมเครื่องจํานวนมากเพื่อปองกันความดันตกครอม โดยปกติสวิตซ
ควบคุมความดันหรือทรานสดวิเซอรจะติดตั้งอยูในหองเครือ่งของโรงงานทําใหไดรับการตอบสนองตอการ
ควบคุมอยางมาก แมจะเปนสถานที่ท่ีอยูไกลถึงปลายสุดของเครือขายการสงจายอากาศ อยางไรก็ตาม ควร
นํามาใชอยางระมัดระวังเพื่อทําใหมั่นใจไดวาไมมีความดันอากาศสูงเกินความจําเปนโดยใหเพียงพอกับความดัน
ตกในระบบทอและการปรับปรุงคุณภาพของอากาศ 

จากรูปที่ 5.14  แสดงการทํางานของเครื่องอัดอากาศเครื่องท่ี 1 "เครื่องสําคัญที่สุด" ท่ี
กําหนดใหมีความดันสูงท่ีสุดสําหรับความตองการอากาศต่ําๆ ซึ่งถามีความตองการอากาศเพิ่มขึ้น ความดันจะ
ลดลงนําไปสูการทํางานของเครื่องท่ี  2   ท่ีออนไลนอยูและสงไปยังเครื่องตอๆ ไปจนกระทั่งถึงระดับความ
ตองการอากาศสูงสุดสําหรับเครื่องอัดอากาศทั้ง  4  เครื่อง 
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รูปที่ 5.14 ตัวอยางวิธีการควบคุมตามลําดับขั้น 
 

เครื่องอัดอากาศแตละเครื่องจะกําหนดคลื่นความดันแตกตาง (ΔP1) โหลดแสดงใหเห็นในรูป
ท่ี 5.14 จะมีความดันแตกตาง 0.5 บาร ซึ่งคลื่นความดันอาจเพียงพอสําหรับปองกันการหมุนเวียนที่เกนิความ
จําเปน องคประกอบที่ควรนํามาใชควบคุมก็คือกําลังการผลิตของเครื่องอัดอากาศและขนาดความจุของถังเก็บ

อากาศ ซึ่งแตละขั้นความดันของเครื่องอัดอากาศแตละเครื่อง (ΔP2) เปนการควบคุมที่เกิดข้ึนในสถานที่ท่ีทําการ
ติดตั้ง แตละข้ันจําเปนจะตองรักษาระดับความดันนอยท่ีสุดไวและเพียงพอสําหรับเครื่องท่ี 2 หรือจํานวนเครื่องท่ี
มากกวาในภาวะที่มีโหลดหรือไมมีโหลดท่ีสมัพันธกัน 

 ถาไมสามารถทําใหเกิดความดันแปรผันสอดคลองกับความตองการอากาศอัด ก็อาจตองใช
วิธีกําหนดความดันสูงท่ีระดับความตองการต่ํา แตวิธีนี้ควรนํามาใชอยางระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาความดันที่
กําหนด อยูภายในขีดจํากัดของอัตราการผลิตอากาศของเครื่องอัดอากาศ 
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2. การควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Control) 
การควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสสามารถนํามาใชกับการควบคุมตามลําดับขั้น บนพื้นฐานของ

การรวมความดนัและความตองการอากาศที่สัมพันธกับสัญญาณ วิธีนี้จําเปนตองหลีกเลีย่งการกําหนดความดันที่
ตอเนื่องสําหรบัเครื่องอัดอากาศแตละเครื่องและกําจัดการควบคุมความดันขยายคลื่นที่มีอยูอยางถาวรในการ

ควบคุมแบบความดันตามลําดับขั้น (ΔPl ในรูปที่ 5.15 ) 
การควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส  ควรหลีกเลีย่งการกําหนดความดันคงที่ ซึ่งความดันที่เกิดขึ้น

จากวิธีนี้จะผันแปรสอดคลองกับความตองการอากาศอัดและอาจมีความดันต่ําเกิดขึ้นระหวางชวงเย็นและสุด
สัปดาห 

การติดตามตรวจวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงความดันที่เกิดขึ้นสามารถนํามาคาดการณระยะ 
เวลาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได โดยประมาณการความตองการอากาศอัดของเครื่องอดัอากาศลวงหนาใหม 
และจากนั้นจึงทําการหยุดเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานในชวงไมมีโหลด 

 

 
 

รูปที่ 5.15  การลดความดันอยางเหมาะสมกับความตองการของพื้นที่ 
โดยใชวิธกีารควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส 

 
บางระบบยินยอมใหมีความแตกตางของความดันโดยการควบคุมอยางอัตโนมัติเพื่อนําไป

คํานวณผลการประหยัดที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่มีโหลดสูงท่ีสุดของวงจรความดันในแตละรอบ สวนคลื่นความดัน
ท่ีแคบลงจะนําไปสูการหมุนเวียนของรอบที่ถี่ข้ึน ถึงแมวาคลื่นความดันจะกวางขึ้นก็อาจทําใหเกิดปญหากับการ
ควบคุมแบบความดันตามลําดับขั้น การควบคุมความแตกตางของความดันแตละรอบสามารถใชวิธีการควบคุม
แบบไมโครโพรเซสเซอรข้ันพื้นฐาน (Microprocessor based control) แลวลดความดันของระบบที่ยอมรับได จะ
สามารถทําใหประหยัดพลังงานได ดังแสดงในรูปที่ 5.15 
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5.3.2.3  การควบคุมระบบโดยรวม (Overall System Control) 
ความเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางของระบบควบคุมที่ซับซอน โดยทั่วไประบบควบคุมที่มี

ความซับซอนมากจะสามารถยืดหยุนและประหยัดไดมากขึ้น แตบอยครั้งท่ีจําเปนตองระมัดระวังถึงระดับความ
ตองการอากาศของระบบทั้งหมด บางระดับจะตองติดตามตรวจวัดผลก็เพือ่ทําใหมั่นใจวา ทํางานถูกตองอยาง
ตอเนื่องและเชื่อมตอกับระบบการจัดการอาคารสํานักงาน (Building Management system) ซึ่งเปน วิธีการท่ี
สมบูรณของการทําใหบรรลุความสําเร็จของวิธีนี ้
 

1. การควบคุมอยางงาย 
-  ระบบจําเปนตองสัมพันธกันกับพื้นที่ควบคุมที่ไมซับซอน และยอมใหบางสวนของ

ระบบหยุดการทํางานเมื่อไมใชงาน (หมายเหตุ ความสําคัญของระบบควบคุมตางๆ ท่ีนํามาใชควรจะมีการ
อธิบายใหผูแทนจําหนายเครื่องอัดอากาศมั่นใจไดวาเปนวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและไมกระทบตอการ
รับประกันหรือขอตกลง) 

-  การควบคุมดวยสวิตซเวลาอยางงายๆ เปนรูปแบบพื้นฐานที่นิยมนํามาใชกันมากที่สุด
ของการควบคุมตามเวลาที่กําหนด ซึ่งสามารถนํามาใชกับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงของการผลิตอากาศที่อยูไกล
ออกไปเมื่อไมจาํเปนตองใชงานเพื่อประหยัดพลังงาน 

2. การควบคุมแบบรวมศูนย (Integrated Control) 
การควบคุมแบบรวมศูนยอาจนํามาบรรจุเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการอาคาร (Building 

Management system) การควบคุมเครื่องอัดอากาศและเขตพื้นที่การควบคุมแบบรวมศูนยสามารถนํามาใชเปน
เครื่องติดตามผลปฏิบัติงานในโรงงาน ความตองการอากาศอัด การใชพลังงานไฟฟาและอื่นๆ แลวยังสามารถ
นํามาแสดงใหเห็นถึงความตองการการบํารุงรักษาบนพื้นฐานของชั่วโมงการทํางานหรือสภาวะของการตดิตาม
ผลไดอีกทาง 

สัญญาณเตือนภัยสามารถนํามาใชเพื่อแสดงความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นหรือเกินขอบเขตเงื่อนไข
ของโรงงาน และยังสามารถนํามาใชประโยชนกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานพลังงาน และบอยครั้ง
สามารถนํามาใชบงช้ีถึงปญหาที่เคยเกิดขึ้นมากอน รูปที่ 5.16 แสดงใหเห็นถึงตัวอยางของการติดตั้งระบบ
ควบคุมแบบรวมศูนย 

 

                                 
 

รูปที่ 5.16  ตัวอยางการติดต้ังระบบควบคุมแบบรวมศูนย 
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5.4 ปจจัยที่มผีลตอประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอัดอากาศ 

 ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ 

กําลังขับเคลื่อนตามทฤษฎีของเครื่องอัดอากาศ จะมีความซับซอนเล็กนอย ในกรณีของการอัด
แบบไมถายเทความรอน (Isentropic Process) ความสัมพันธระหวางความดันกาซกับปริมาตร ดังนี้ 

pvκ   =    คาคงที่   
 โดย κ คือ Specific heat ratio (Adiabatic index) = ความรอนจําเพาะที่ความดันคงที่ / ความรอน

จําเพาะที่ปริมาตรคงที่ 
จากความสัมพันธดังกลาว กําลังขับเคลื่อนตามทฤษฎี P [kW] เพื่อทําการอัดปริมาณลม Q 

[m3/min] ตั้งแตความดัน P1 [Pa] จนถึง P2 [Pa] จะเทากับ 
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ดังนั้น หากใหผลคูณของประสิทธิภาพเชิงกลและประสิทธิภาพการถายเทความรอนเทากับ η  

[%] และให Tolerance เทากับ α  จะไดกําลังขาออกที่ใชในมอเตอร Pm เทากัน 
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5.5 การตรวจสอบการทํางานและประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอัดอากาศ 
 การใชเครื่องอดัอากาศภายหลงัการออกแบบและติดตั้ง จําเปนตองมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยู
อยางตอเนือ่งเปนประจําเพื่อใหเครื่องอัดอากาศทํางานอยางปกติและมีประสิทธิภาพ  
  
5.5.1 ขอมูลที่สําคัญที่ควรตรวจวัด 

สําหรับขอมูลในระบบอากาศอัดที่ตองตรวจวัด จะประกอบดวยขอมูลเบื้องตน และขอมูลการใชงาน
จริง โดยขอมูลท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

1. สํารวจขอมูลเบือ้งตนของเครื่องอัดอากาศ 
2. สํารวจระบบและการเปดใชงานจริง 
3. ตรวจวัดคากําลังไฟฟา 
4. สํารวจคาความดันของอากาศ 
5. สํารวจขนาดเสนผานศูนยกลางทอและการเดินทอ 
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5.5.1.1 การสํารวจขอมูลเบ้ืองตนของเครื่องอัดอากาศ 

 ข้ันตอนแรกในการรวบรวมขอมูล คือการสํารวจขอมลูเบื้องตนของเครื่องอดัอากาศ เพื่อใหทราบถึง 
Spec ของเครื่องท่ีมีการใชงาน และขอมูลประสิทธิภาพจากผูผลิต ซึ่งควรมีรายละเอียดในเรือ่งของ 

• ชนิดของเครื่องอัดอากาศที่ใชงาน วาเปนแบบ Centrifugal หรือ Rotary Screw หรือ แบบ
ลูกสูบ เปนตน  

• ขนาดของเครื่องอัดอากาศ เชน พิกัดกําลังไฟฟาของมอเตอรคอมเพรสเซอร พิกัดอัตราการ
ไหลของอากาศที่พิกัดความดันที่ผลิตได พิกัดแรงดัน  

• จํานวน และยี่หอของเครื่องอัดอากาศที่ใชงาน 

5.5.1.2 การสํารวจระบบและการเปดใชงานจริง 

 เพื่อใหทราบสภาพและลักษณะการใชงาน และการเดินเครื่องอัดอากาศ ควรมีรายละเอียดในเรื่องของ 

• แผนผังการจัดวางเครื่องอัดอากาศ และระยะเวลาการใชงานแตละเครื่อง 
• เวลาการเปด - ปด เครื่องอัดอากาศ (ช่ัวโมงการทํางาน/วัน) 

5.5.1.3 การตรวจวัดคากําลังไฟฟา 

 เพื่อใหทราบคากําลังไฟฟาท่ีพัดลมใชงาน ซึ่งควรมีรายละเอยีดในเรื่องของ 

• แรงดันไฟฟา (Volt) 
• กระแสไฟฟา (Amps) 
• Power Factor 
• กําลังไฟฟา (kW) 
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5.5.2 อุปกรณที่ใชสําหรับการตรวจวัด 
 
5.5.2.1 ประเภทและชนิดเครื่องมือวดัที่ใช 
 ประเภทและชนิดของเครื่องมอืวัดที่อาจใชในระบบพัดลมเปนประจํา สรุปไดดังนี้ 

5.5.2.1.1 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 

 โดยสามารถดภูาพตัวอยางของเครื่องมือวัดดานไฟฟาเหลานี้ไดในบทที่ 1  
 
5.5.2.1.2 ประเภทเครื่องมือวัดดานความรอน ไดแก 

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

 โดยสามารถดภูาพตัวอยางของเครื่องมือวัดดานไฟฟาเหลานี้ไดในบทที่ 2 
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 5.6 แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด 
 

แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัดท่ีใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทําไดทําได
ดังตอไปนี้ 

1. ลดอุณหภูมอิากาศขาเขาเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานความเย็น (Cooling Effect) ของ
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Intercooler) 

2. ปรับตั้งความดันลมของเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมกับการใชงาน 
3. เลือกใชเครื่องอดัอากาศและระบบที่มีประสิทธิภาพสูง 
4. ปองกันการรัว่ของลมจากจุดตาง ๆ ของระบบ และจากตัวเครื่องอัดอากาศเอง 
5. บริหารการใชเครื่องอัดอากาศและระบบใหใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 
เนื่องจากระบบอัดอากาศมีความสําคัญตออุตสาหกรรมหลายประเภท แตละโรงงานจําเปนตองเลือกเครื่อง

อัดอากาศใหเหมาะสมกับการใชงาน หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศอัดอยางสม่ําเสมอ เขาใจถึงหลักการ
ทํางานตลอดจนการใชอากาศอัดใหเหมาะสมกับเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ จะชวยลดตนทุนการผลิตลงได เกิด
ความคุมคาทางเศรษฐกิจและยังเปนการอนุรักษพลังงานอีกดวย 
 

ตัวอยางแนวทางการใชงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลงังานในเครื่องอดัอากาศและ
ระบบอากาศอัดนั้น มีดังนี้ 

 

ประเด็นสําคัญในการอนุรักษพลังงานของระบบอากาศอัด 
(1) คํานวณตนทุนของอากาศอัด [บาท/m3] แลวใชตนทุนนี้ในการคํานวณคาใชจายตาม

ปริมาณความสิ้นเปลืองอากาศของอุปกรณท่ีทํางานดวยอากาศอัด ในจํานวนตนทุนนี้จะมีคาไฟฟาของเครื่องอัด
อากาศเปนหลัก 

(2) ปริมาณอากาศขาออกของเครื่องอัดอากาศโดยทั่วไปจะมีคาประมาณ 5.5-7.5 ท่ีกําลังขับ
จําเพาะ [kW/m3/min] (ANR) กลาวคือเทากับ 0.13-0.18 [m3/min/kW] (ANR)  

(3) เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กจะใชแบบลูกสูบ ขนาดกลางจะใชแบบสกรู และขนาดใหญจะ
ใชแบบเทอรโบเปนหลัก ประเด็นสําคัญในการเลือกใชเครื่องอัดอากาศคือ จะใชแบบใชน้ํามันหรือไมใชน้ํามัน 
จํานวนชั้นของการอัดอากาศ  การสั่นสะเทือน เสียง และวิธีควบคุม Capacity เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาระ 

(4) หากมีเครื่องอัดอากาศหลายตัว แลวใชวิธีควบคุมจํานวนเครื่องใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงภาระ จะทําใหเดินเครื่องไดอยางอนุรักษพลังงานใกลเคียงกับเสนกราฟกําลังขับในอุดมคติ 

(5) สิ่งท่ีสําคัญคือการอนุรักษพลังงานทางดานผูใชอากาศอัด (การปรับความดันใหเหมาะสม 
การลดการปลอยอากาศทิ้งและอากาศรั่ว เปนตน) 

การประหยัดพลังงานของระบบอัดอากาศตองประกอบดวย  การออกแบบระบบที่ดี  
การเลือกใชประเภทและขนาดใหเหมาะสม  ขนาดของถังเก็บอากาศมีปริมาณที่เพียงพอกับลักษณะงาน  ขนาด
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ของทอเมนตองโตพอที่จะทําใหความเร็วของอากาศไมสูงเกินไปจนทําใหเสียความดัน และสามารถแยกคอน
เดนเสทไดดี   การใชงานและการบํารุงรักษาที่ดี 
 

 
5.7  กรณีศึกษา (Case studies) 
 

 
1. มาตรการเดินเครื่องอัดอากาศแบบสกรูทดแทนการเดินเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 
 
1. ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 

 
กระบวนการผลิตจําเปนตองใชอากาศอัดในปริมาณมากปจจุบันมีการติดตั้งใชงานเครื่องอัดอากาศ

ท้ังสิ้นจํานวน 4 ชุด ซึ่งตอวงจรของทออากาศอัดรวมกันทั้งหมด โดยแบงตามชนิดของเครื่องอัดอากาศไดดังนี้ 

• เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ขนาด 30 HP พิกัดการผลิตลมอดั 2.58 m3/min 

• เครื่องอัดอากาศแบบสกรู ขนาด 50 HP พิกัดการผลิตลมอัด 5.81 m3/min 
 
ในการใชงานปจจุบันจะเดินเครื่องอัดอากาศแบบสกรูจํานวน 1 ชุด และแบบลูกสูบจํานวน 2 ชุด โดย

ปรับตั้งความดันไว 7.8 barg (100 Psig) เนื่องจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิตมีความตองการความดันของ
อากาศอัดไมต่ํากวา 7 barg โดยใชระบบควบคุมการทํางานเครื่องอัดอากาศแบบรับ-ปลด ภาระ (Load-Unload) 
ซึ่งในสภาวะการทํางานของเครื่องอัดอากาศทั้ง 3 ชุดดังกลาว มีการรับ-ปลดภาระอยูเปนชวงๆ อยางสม่ําเสมอ
ตลอดเวลาที่กระบวนการผลิตทํางาน 

 
2. ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

 
จากสภาพการเปดใชงานเครื่องอัดอากาศครั้งละ 3 ชุด คิดเปนปริมาณการผลิตอากาศอัดจากพิกัดติดตั้ง 

10.97 m3/min โดยมีพิกัดพลังไฟฟาของมอเตอรติดตั้งรวม 82 kW (110 HP) คิดเปนดัชนีการใชพลังงานไฟฟา
ตอปริมาณอากาศอัดท่ีผลิตได 7.475 kW/m3/min จากการตรวจสอบพบวาเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบมี
ประสิทธิภาพต่ํากวาแบบสกรูซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาและอายุการใชงานนอยกวารวมถึงสถานที่การติดตั้ง
บริเวณใชงานชุดลูกสูบติดตั้งในบริเวณที่มีความชื้นสูงกวาทําใหประสิทธิภาพในการผลิตอากาศอัดลดลงอีก 
โดยสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศจากพิกัดเครื่องไดดังนี้ 
 

ชนิดเครื่องอัดอากาศ 
พิกัดมอเตอร 

 (kW) 
พิกัดผลิตอากาศอัด  

(m3/min) 
พลังงานที่ใช 
(kW/m3/min) 

ลูกสูบ 22 (30HP) 2.58 8.527 
สกรู 37 (50HP) 5.81 6.368 
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รูปที่ 1 เครื่องอดัอากาศแบบลูกสูบและเครื่องอัดอากาศแบบสกรูท่ีโรงงานใช 
 
3. แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการ 

 
จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นวาประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศแบบสกรูสูงกวาแบบลูกสูบ จึงควร

ปรับปรุงโดยการเปลี่ยนชุดการเดินเครื่องอัดอากาศใหม โดยเปดใชงานเครื่องอัดอากาศแบบสกรู 2 ชุด แทน
แบบเดิมโดยมีพิกัดพลังไฟฟาของมอเตอรติดตั้งรวม 75 kW (100HP) คิดเปนดัชนีการใชพลังไฟฟาตอปริมาณ
อากาศอัดที่ผลิตได 6.368 kW/m3/min จะเห็นวามีประสิทธิภาพดีกวาการเดินเครื่องแบบเดิมเปนอยางมากซึ่งเมื่อ
สามารถดําเนินการในแนวทางไดดังนี้ จะชวยลดตนทุนในการผลิตอากาศอัดลงไดอยางมาก 

 
4. สภาพหลังปรับปรุง 

 
ทีมวิศวกรรมของโรงงานไดปรับเปลี่ยนชุดการเดินเครื่องอัดอากาศใหมตามแนวคิดขางตน โดยยังใช

ประโยชนจากถังอากาศอัดของเครื่องชุดลูกสูบ โดยเปดวาลวใหลมอัดเขาไปเก็บเพื่อเพิ่มปริมาตรการกักเก็บลม
อัดของระบบดวย จากการทํางานเครื่องจักรตางๆ ยังสามารถทํางานไดเปนปกติ โดยปริมาณลมและความดันที่
ผลิตไดยังเพียงพอกับความตองการของระบบ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ   1   เดือน 
เงินลงทุนประมาณ   -   บาท 
ผลประหยัด    78,732.55  บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน                   -   ป 
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2. มาตรการลดลมรั่วในระบบอากาศอัด 
 
1. ความเปนมาและลักษณะการใชพลังงาน  

 
ในระบบอัดอากาศของโรงงานมีเครื่องอัดอากาศจํานวน 5 เครื่อง ขนาด 11 kW โดยชนิดของเครื่องอัด

เปนแบบลูกสูบ และระบบการควบคุมการทํางานเปนแบบ On/Off ซึ่งลักษณะในการทํางานนั้น เครื่องอัดอากาศ
จะทําการอัดอากาศไปจนกวาจะถึงความดันที่ไดตั้งเอาไว เครื่องอัดอากาศก็จะหยุดการทํางานลง และเมื่ออากาศ
อัดในระบบถูกใชไปจนความดันของอากาศอัดลดลงจนถึงจุดต่ําสุดของความดันที่สามารถใชงานได เครื่องอัด
อากาศก็จะทํางานขึ้นอีกครั้ง โดยการทํางานของเครื่องอัดอากาศก็จะดําเนินไปเปนรอบ ๆ เชนนี้ ในสวนของ
อากาศอัดจะถูกนําไปใชในอุปกรณนิวเมติกส 

 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องอดัอากาศแบบลูกสูบที่ทางโรงงานใชงาน 
 
2. ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง  

 
จากการทดสอบหาเปอรเซ็นตการรั่วไหลของอากาศอัดในระบบ โดยวิธีการปดอุปกรณใชอากาศอัด

และเดินเครื่องอัดอากาศ NO.1-5 แลวจับเวลาในชวงการทํางานและหยุดการทํางานของเครื่องอัดอากาศ แลว
นํามาวิเคราะหปรากฏวามีการรั่วไหลของอากาศอัดในระบบคิดเปน 11.98% ของอัตราการผลิตอากาศอัดของ
เครื่องอัดอากาศ NO.1-5 ดังนั้นจึงทําใหสูญเสียพลังงานที่ใชในการอัดอากาศไปกับอากาศอัดที่รั่วดังกลาว  
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รูปท่ี 3 อุปกรณท่ีมีรอยรัว่บริเวณขอตอ 
 

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน  
 
จัดฝกสอนวิธีการทดสอบหารอยรัว่ และปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัดในระบบ แลวทําการซอม

รอยรั่ว โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี ้

• ทดสอบหาปริมาณการรั่วไหลของระบบลมอัดทั้งหมด 

• หารอยรั่วตามจดุตาง ๆ 

• วิเคราะหและประเมินผลประหยัด และการลงทุน 

• ดําเนินการซอมแซมรอยรั่ว 

• วิเคราะหผลประหยัดพลังงานที่ได 
 

4. สภาพหลังปรับปรุง  
 
หลังจากทําการทดสอบหารอยรั่วและซอมรอยรั่วของอากาศอัดในระบบแลว ผลปรากฏวาการรั่วไหล

ของอากาศอัดในระบบคิดเปน 5.01% ของอัตราการผลิตอากาศอัดของเครื่องอัดอากาศ NO.1-5 ซึ่งทําใหลดการ
สูญเสียพลังงานที่ใชในการอัดอากาศลงได โดยสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได 16,403.90 kWh/ ป 
 
3. มาตรการอนุรักษพลังงานของเครื่องอัดอากาศในโรงงาน Forging                                                                                            
<ท่ีมา : เอกสารตัวอยางยอดเยี่ยม ECCJ 90 No.14> 
ประเภทกิจการ :   กิจการผลิตผลิตภัณฑ เหล็ก 
ผลิตภัณฑ  :   ผลิตภัณฑ เหล็ก Forging 
จํานวนพนักงาน :  171 คน 
ปริมาณพลังงานที่ใชตอป :  พลังงานไฟฟ า 10,630  kWh/ป 

 น้ํามันหนัก 1,260  kL/ป 
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(1) กอนดําเนินการ 
การใช พลังงานไฟฟ า 25% ของโรงงาน Forging สิ้นเปลืองไปกับเครื่องอัดอากาศ อากาศอัดจะ

นําไปใช เป นแหล งกําลังขับเครื่อง Forging และใช ในการทํา Air blow  อย างไรก็ตามการเดินเครื่องอัดอากาศ
จะปล อยให เป นการตัดสินใจของพนักงานให สอดคล องกับการทํางานของกระบวนการผลิต  ผลคือทําให 
เดินเครื่องเครื่องอัดอากาศมากเกินจําเป น 
 

(2) สภาพป จจุบัน 
การเปลี่ยนแปลงความดันที่ใช และการเปลี่ยนแปลงภาระพลังงานไฟฟ าประจําวันแสดงไว ใน

รูปที่ 4 และรูปที่ 5  ตามลําดับ    การเปลี่ยนแปลงความดันมีลักษณะกระเพื่อมรุนแรง มีช วงการเปลี่ยนแปลงถึง      
2  kg/cm2      ขณะที่ท้ังการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ าจะมีความสัมพันธ กับการเปลี่ยนแปลงความดัน พลังงาน
ไฟฟ าเฉลี่ยมีค าเท ากับ 620  kW  การทํา Air blow และปริมาณอากาศรั่วมีค า 1,590 m3/h ซึ่งมีค าสูงกว า Capacity 
ของเครื่องอัดอากาศขนาด 150  kW 1 ตัว 
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รูปท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงความดนัอากาศ รูปท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาของเครื่องอัดอากาศ

 

(3) วิธีดําเนินการ 
ตรวจสอบการรั่วของอากาศทั้งหมดด วยเสียงอากาศรั่ว (เสียงชู ว...ว) และทําการซ อมแซมให 

หมด  ลดพื้นที่ชองเป ดของ Air nozzle สําหรับพ นสารหล อลื่นแม พิมพ และอื่นๆ   ลดความดันของอากาศที่ใช ใน
การพ น  และปรับปรุงวิธีพนให มีประสิทธิผลดียิ่ ง ข้ึน   ใช เครื่องตั้ ง เวลาและสวิตซ เท าเพื่อหยุดการ 
ปอนอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อไม ได ใชงาน 
 
(4) ประสิทธิผล 

ลดกําลังไฟฟ าได    1,445  MWh/ป  (อัตราที่ลดได เทียบกับคารวม 11.5 %) 
ลดต นทุนได    1,229,880  บาท/ป 
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