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บทที่ 1 
ระบบอัดอากาศ ปมนํ้า และพัดลม 
(Compressed-Air, pump, and fan systems) 

 
ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 

ในบทนี้เปนเพียงพ้ืนฐานท่ีกลาวถึงประเภทและหลักการทํางานของระบบอากาศอัด  ปม และพัดลม และ
อุปกรณรวมอื่นๆ ตลอดจนการควบคุมการทํางานแบบตางๆ ซึ่งมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน ข้ึนอยูกับการพิจารณา
เลือกใชใหเหมาะสม  มิฉะน้ันอาจจะเกิดผลเสียตอระบบหรืออุปกรณได  รวมไปถึงการใชงานและควบคุมการใช
งานไดอยางไมมีประสิทธิภาพและไมมีความปลอดภัย   รวมไปถึงการใชงานในระบบอากาศอัด  ปม และพัดลมใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและทําใหเกิดงานมากท่ีสุดและไมมีการสูญเสียหรือการรั่วไหลระหวางทางเปนหลักสําคัญของ
การทําใหเกิดการอนุรักษพลังงาน  รวมไปถึงการควบคุมตัวแปรตางๆ ท่ีดูไดจากสมการหาประสิทธิภาพจะทําให
ทราบเงื่อนไขในการทํางานของระบบอากาศอัด  ปม และ   พัดลมท่ีตองควบคุมท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค (Objective) 

1. อธิบายระบบอากาศอัด  ปมนํ้า และพัดลมได 
2. อธิบายวิธีการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด ปมนํ้า และพัดลมได 
3. วิเคราะหแนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด ปมนํ้า และพัดลมได 

 
บทนํา (Introduction) 

เนื้อหาในบทนี้จะเปนการแนะนําถึงประเภทและหลักการทํางานของระบบอากาศอัด  ปม และพัดลม 
คุณลักษณะเฉพาะและวิธีการควบคุมการทํางานในแตและแบบท่ีใหผลการทํางานท่ีตางกันใหเลือกใชไดตามสภาพ
และความเหมาะสมในการใชงาน 
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1.1  ประเภทและหลักการทํางานของเคร่ืองอัดอากาศ  (Type and principle of operation of air-compressor) 
 1.1.1  ประเภท และหลักการทํางานของเคร่ืองอัดอากาศ    

โดยท่ัวไปเครื่องอัดอากาศอาจแบงได 2 ประเภท คือ ประเภทปริมาตร และแบบไดนามิกส  
1) เครื่องอัดอากาศประเภทปริมาตรแทนท่ีเชิงบวก (Positive Displacement) มีหลักการทํางาน คือ ให

อากาศเขาไปในปริมาตรแลวลดปริมาตรอากาศนี้ลงโดยใชพลังงานจากภายนอก เมื่อปริมาตรของอากาศลดลงก็จะ
ทําใหความดันสูงข้ึน  เครื่องอัดอากาศปริมาตรมีท้ังแบบลูกสูบและโรตารี่ 

2) เครื่องอัดอากาศประเภทไดนามิคส (Dynamics)  มีหลักการทํางานคือ ใหพลังงานกลแกอากาศทําให
อากาศมีความเร็วเพ่ิมข้ึนโดยผาน โรเตอรแลวอาศัยรูปราง Casing ภายในเคร่ืองอัดอากาศลดความเร็วลง ทําให
พลังงานจลนของอากาศเปล่ียนรูปเปนความดัน ของอากาศ เครื่องอัดอากาศประเภทนี้ ไดแก Centrifugal 
compressor , Turbo compressor , Air jet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 ประเภทของเคร่ืองอดัอากาศ 
 

เครื่องอัดอากาศท่ีนิยมใชโดยท่ัวไปแบงไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 
 (1)  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ (Reciprocating compressors) 
 (2)  เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ (Rotary compressors) 

(3) เครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal compressors) 
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 1)  เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ (Reciprocating compressors) 
 เครื่องอัดอากาศประเภทน้ี สวนใหญจะมีขนาดเล็กใชแหลงกําลังตนกําลังจากมอเตอรหรือเครื่องยนตขนาด

เล็ก โดยมีสายพานเปนอุปกรณถายทอดกําลังไปสูเครื่องอัดเพ่ือใหลูกสูบเคลื่อนท่ีอัดอากาศใหมีปริมาตรเล็กลง และ
ความกดดันของอากาศสูงข้ึน อากาศอัดจะถูกสงไปเก็บไวในถังลมกอนท่ีจะนําไปใชงานตอไป  เครื่องอัดอากาศ
ประเภทน้ีสวนใหญจะระบายความรอนดวยอากาศ ดังน้ันบริเวณรอบๆเส้ือสูบของเครื่องอัดจึงทําเปนแผนครีบ 
(Vane) เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีในการระบายความรอนใหมากยิ่งข้ึน การเคลื่อนท่ีของลูกสูบในจังหวะอัดแตละครั้งจะทําให
อากาศหรือแกสเกิดการอัดตัวข้ึน  และการไหลของอากาศอัดจะมีลักษณะเปนแบบหวงๆ (Pulsation) ไมตอเนื่องกัน  
ซึ่งเปนผลเสียตอระบบทอสง เพราะอาจทําใหเกิดความดันยอนกลับ ณ จุดท่ีมีการหักเลี้ยวในระบบทอสงได ทําให
ทอสงไดรับความเสียหายในภายหลัง 

 เนื่องจากในอากาศมีความช้ืน หรือไอน้ําและฝุนละอองปะปนอยูดวยไมมากก็นอย  ดังน้ันอากาศท่ีเขาสู
เครื่องอัดอากาศจึงมีไอน้ําและฝุนละอองปะปนเขาไปดวย เมื่ออากาศถูกอัดตัว โมเลกุลของอากาศจะเกิดการเสียดสี
กันทําใหอากาศท่ีถูกอัดมีความรอนสูง ดังน้ัน อากาศท่ีถูกอัดกอนท่ีจะถูกนําไปยัง   ถังอัดอากาศจึงตองมีการระบาย
ความรอนออกเสียกอน  เพื่อปองกันอันตรายจากความรอนซ่ึงจะทําให ช้ินสวนภายในเครื่องอัดอากาศไดรับความ
เสียหายข้ึน อากาศอัดดังกลาวเมื่อถูกนําไปเก็บในถังอัดอากาศก็ยังมีความรอนเหลือบาง เมื่ออากาศอัดภายในถัง
อากาศเย็นตัวลง ก็จะทําใหไอน้ํากลั่นตัวเปนหยดนํ้าอยูในถังอัดอากาศ ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายไดในขณะท่ีนํา
อากาศไปใชงาน ดังน้ันจึงตองมีการระบายนํ้าสวนน้ีออกไปจากถังอัดอากาศ กอนท่ีจะมีการใชงานอยูเสมอทุกวัน 

 
รูปที่ 1.2   ลักษณะภายในเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ 

 
 2) เคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ี (Rotary compressors) 

เครื่องอัดอากาศแบบโรตารีหรือแบบลูกสูบหมุนจะอัดอากาศอันเปนผลมาจากการเคลื่อนท่ีผลักดันของโร
เตอรในลักษณะการแทนท่ีของอากาศ  อากาศอัดท่ีไดจะมีอัตราการไหลอยางสมํ่าเสมอแตปริมาณอากาศอัดท่ีไดจะ
มีคาความกดดันคอนขางตํ่ากวามาก  การหมุนของโรเตอรเพื่ออัดอากาศจะตองหมุนดวยความเร็วรอบท่ีสูง  ซึ่งจะ
กอใหเกิดเสียงดังและช้ินสวนท่ีเคลื่อนท่ีภายในจะมีอัตราการสึกหรอคอนขางสูง  เครื่องอัดอากาศประเภทนี้
แบงเปนลักษณะยอยๆ ดังน้ี 
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 (2.1) Sliding vane compressors 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3  ลักษณะภายในเคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ี Vane 
 

เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ชนิดน้ีจะมีแผนกวาด (Vane) เลื่อนเขา และเลื่อนออกในแนวรัศมีอยูภายใน
เครื่องอัด  แผนกวาดจะทําหนาท่ีกวาดอัดอากาศใหมีปริมาตรท่ีเล็กลง และทําการสงอากาศอัดออกไปจากเครื่องอัด
เพื่อนําไปใชงานตอไป 
 (2.2) Liquid piston compressors 
 เครื่องอัดอากาศโรตารี่ชนิดน้ี ภายในจะมีของเหลวเปนสารทํางานซ่ึงจะทําหนาท่ีคลายกับเปนลูกสูบในการ
อัดอากาศใหมีความดันสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.4  ลักษณะภายในของเคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ีชนิด Liquid piston 
 

(2.3) Two –impeller straight – lobe 
เครื่องอัดอากาศชนิดน้ีจะมีอุปกรณในการอัดอากาศเปนลอน(Lobe) 2 ช้ินหมุนดวยความเร็วรอบท่ีสัมพันธ

กันเพื่ออัดและสงอากาศไปยังระบบตอไป  อากาศท่ีอัดไดในระบบนี้จะมีความดันตํ่ามาก 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.5   ลักษณะภายในของเคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ีชนิด  Straight – lobe 
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 (2.4) Helical or Spiral lobe 
เครื่องอัดอากาศชนิดน้ีจะมีอุปกรณในการอัดอากาศเปนลักษณะโรเตอรหมุนอยูภายในตัวเรือนเครื่อง

อัดอากาศจํานวน 2 ตัว  ตัวหนึ่งจะเปนเกลียวตัวผู (Helical) จะทําหนาท่ีในการอัดอากาศ อากาศอัดจะเกิดการ
เคลื่อนท่ีในลักษณะของการแทนท่ีอยางตอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

รูปที่ 1.6  ลักษณะภายในของเคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ีชนิด  Helical or spiral lobe 
 
3) เคร่ืองอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal compressors) 

 เปนเครื่องอัดอากาศท่ีใชหลักการทางดานพลศาสตร ทํางานดวยการเปลี่ยนพลังงานจลนเปนความกดดัน  
ทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศอัดจะถูกเหวี่ยงตัวออกไปในแนวรัศมี  ลมดูดจะเขาสูแกนตรงกลางเพลาใบพัดและ
ถูกเหวี่ยงตัวออกไปในแนวรัศมีของใบพัดสูผนังเครื่องอัดและถูกสงไปตามระบบทอ  อากาศอัดจะมีความกดดัน
สูงข้ึนแตความเร็วยังคงท่ี เมื่อเราตองการอากาศอัดท่ีมีคาความกดดันสูงมากข้ึน  เราสามารถกระทําไดโดยการใช
เครื่องอัดอากาศหลายสเตจโดยท่ีอากาศอัดซ่ึงไดจากการอัดในสเตจแรกจะถูกสงตอไปยังสเตจตอไปและอัดอากาศ
ใหไดความดันท่ีตองการ  อากาศท่ีอัดไดในแตละสเตจจะมีความรอนสูงข้ึน  ดังน้ันจึงตองมีการระบายความรอน
ออกจากอากาศอัดกอนท่ีจะสงอากาศอัดไปยังสเตจตอๆไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.7  เคร่ืองอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง 
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1.1.2 คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของระบบอากาศอัด  
(Characteristics and performane of air-compressor) 

         1.1.2.1  คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของระบบอากาศอัด  
  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบสกรูซึ่งใชวิธีอัดแบบปริมาตร แบงเปนแบบใชน้ํามันกับแบบไมใช

น้ํามัน (Oil free) เครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบโดยโครงสรางแลวจะเปนแบบไมใชน้ํามัน แบบใชน้ํามันจะทําการ
ผนึกการรั่วของอากาศ  ดังน้ัน  จึงมีกําลังขับจําเพาะ ตํ่ากวาแบบไมใชน้ํามัน นิยมใชกันมากในเครื่องอากาศขนาด
เล็กและขนาดกลาง อยางไรก็ตาม ในอากาศที่ดูดเขามาจะมีละอองนํ้ามันหลอลื่นและไฮโดรคารบอนเขามาปะปน
ดวย   เครื่องอัดอากาศแบบสกรูจะมีขนาดใหญต้ังแต 150 [kW] ข้ึนไป สวนใหญจะเปนแบบไมใชน้ํามันเกือบ
ท้ังหมด 

 เครื่องอัดอากาศแบบหลายชั้นจะลดกําลังขับเพลาใหตํ่าลงดวยการระบายความรอนของอากาศอัดดวย
อินเตอรคูลเลอรในแตละกระบวนการอัดอากาศ กรณีท่ีความดันขาออกเทากับ 0.7 [MPa] หากเปลี่ยนการอัดอากาศ 
1 ช้ันใหเปน 2 ช้ันแลวจะลดกําลังขับเพลาลงไดประมาณ 15 [%]  ดวยความดันเทาน้ี โดยท่ัวไปเครื่องอัดอากาศแบบ
ลูกสูบและแบบสกรูจะใช 1-2 ช้ัน และแบบเทอรโบจะใช 2-3 ช้ัน 

 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบจะมีการส่ันสะเทือนและเสียงดังมากกวาแบบสกรู รวมท้ังมีอากาศขาออกจะมี
การกระเพ่ือมสูงกวา สวนเครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบจะไมมีการกระเพ่ือม แตจะมีเสียงดังมาก แบบสกรูจะมี
ระยะเวลาบํารุงรักษา 12,000-20,000 ช่ัวโมง แตแบบลูกสูบจะมีระยะเวลาส้ันเพียง 1 ใน 4 เทาน้ัน และแบบเทอรโบ
จะสั้นประมาณ 70% 
   1.1.2.2  ความส้ินเปลืองกําลังขับกับเงื่อนไขการทํางาน 
 ยิ่งเครื่องอัดอากาศมีความดันขาออกสูงเทาใด จะยิ่งตองใช
กําลังขับมากข้ึนเทาน้ัน ตัวอยางเชน ถาความดันขาออกลดลงจาก 
0.7 [MPa] เปน 0.6 [MPa] แลว กําลังขับจะลดลงประมาณ   8 
[%] และยิ่งอุณหภูมิขาเขาของเครื่องอากาศมีคาตํ่าเทาใด กําลังขับ
จะยิ่งลดลงเทาน้ัน หากอุณหภูมิขาเขาลดลง 10 [°C] เครื่องอัด
อากาศแบบลูกสูบและแบบสกรูจะใชกําลังขับลดลงประมาณ      
2 [%] สวนแบบเทอรโบจะลดลง 1-1.5 [%] จึงสามารถอนุรักษ
พลังงานได ดังน้ัน กรณีท่ีดูดอากาศจากภายในอาคารจึงตอง
พิจารณาเร่ืองการระบายอากาศใหถี่ถวน ท้ังน้ี กรณีท่ีดูดอากาศ
จากภายนอกอาคารจะตองระมัดระวังเรื่องความดันสูญเสียและ
เสียงดังดวย 

 
 

เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ (เปดวาลวดูดเขาคางไว) 
เคร่ืองอัดอากาศแบบแรงเหว่ียง (มีภาระ / ไมมีภาระ) 
เคร่ืองอัดอากาศแบบสกรู (วาลวสไลด) 
เคร่ืองอัดอากาศแบบแรงเหว่ียง (หร่ีอากาศขาเขา) 
เคร่ืองอัดอากาศแบบสกรู (หร่ีอากาศขาเขา) 
เคร่ืองอัดอากาศแบบสกรู (ควบคมุการจายอากาศ) 

เสนกราฟอุดมคติ 

ภาระ [%] 

กํา
ลัง
ขับ

 [%
] 

ท่ีมา : “การอนุรักษพลังงาน” (ก.พ. 2541) หนา 68

รูปท่ี 1.8 คุณลักษณะภาระของเครื่องอัดอากาศ 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

1-7 

 

 ความส้ินเปลืองกําลังขับในกรณีท่ีเดินเครื่องท่ีภาระตํ่ากวาพิกัด (เมื่อปริมาณอากาศมีคาตํ่ากวาพิกัด) จะ
ข้ึนอยูกับวิธีควบคุม ตัวอยางแสดงไวในรูปท่ี 1.8 จะเห็นวาเม่ือ Load factor มีคาตํ่ากวา 100 [%] แมแตในแบบ
ลูกสูบซึ่งกําลังขับมีคาตํ่าสุดก็ยังมีกําลังขับเมื่อไมมีภาระไมนอยกวาประมาณ 10 [%] 
 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ถาควบคุมดวยวิธี Unloader และปริมาณอากาศขาออกลดลงจนความดันของ
เสนทางลมขาออก (Discharge line) ตํ่ากวาคาท่ีกําหนดไวแลว วาลวลูกสูบ Unloader จะเปดวาลวดูดเขาคางไว ทํา
ใหเกิดการเดินเครื่องโดยไมมีการอัดอากาศ ซึ่งแมวาจะทําใหความดันขาออกกระเพื่อม แตจะมีประสิทธิผลมากใน
การอนุรักษพลังงาน 
 ในเครื่องอัดอากาศแบบสกรูท่ีใชน้ํามัน จะมีการจายอากาศอัดความดันออกมาโดยปดวาลวดูดเขาพรอมๆ 
กับเปดวาลวปรับความดันขาออก เนื่องจากเครื่องจะจายอากาศอัดความดัน การท่ีภาระไมเต็มพิกัดจึงมีผลนอยตอ
การอนุรักษพลังงาน ตัวอยางเชน หากปริมาณอากาศท่ีจายออกลดลง 50 [%] กําลังขับเพลาจะลดลงเพียงประมาณ  
15 [%] เทาน้ัน 
 1.1.2.3  ความดันอากาศที่ตองการ   

การออกแบบท่ีดีของการสงจายอากาศอัดจะมีความดันลดลงประมาณ 0.7 บาร ณ จุดใชงานดีท่ีสุด เมื่อ
เครื่องมือและอุปกรณของอากาศอัดสวนใหญทํางานท่ีระดับความดัน 6.3 บาร ดังน้ัน ความดันท่ีผลิตตํ่าสุดของ
เครื่องอัดอากาศจะอยูท่ี 7 บาร  ดังน้ันการทํางานของระบบท่ีไมจําเปนของการผลิตอากาศอัดท่ีมีความดันสูงดังน้ัน
จึงเปนสาเหตุทําใหตองใชพลังงานและคาใชจายเพิ่ม ดังรูป 

ดังน้ัน  ควรหลีกเลี่ยงการสงจายอากาศท่ีมีความดันสูงและปริมาณมากๆ ไปยังอุปกรณท่ีมีขนาดเล็ก แตควร
พิจารณาการติดต้ังเครื่องอัดอากาศท่ีมีขนาดเล็กเพิ่มเติมแทนใหกับอุปกรณในสถานท่ีนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.9 คุณลกัษณะการทํางานเคร่ืองอัดอากาศ 
 
  1.1.2.4 ระดับคุณภาพของอากาศที่ตองการ   

   เครื่องอัดอากาศท่ีไมมีน้ํามัน (Oil free compressor) เหมาะท่ีจะนํามาใชผลิตอากาศเพราะอากาศจะมี
คุณภาพสูงกวาเครื่องอัดอากาศชนิดท่ีมีน้ํามัน   
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ตารางที่ 1.1  เปรียบเทียบเคร่ืองอัดอากาศชนิดไมมีน้ํามันกับชนิดมีน้ํามัน 
เครื่องอัดอากาศชนิดไมมีน้ํามัน เครื่องอัดอากาศชนิดมีน้ํามัน 

ขอด ี ขอด ี

- มีประสิทธิภาพมากกวาจึงทําใหมีคาใชจายในการดําเนินการ
ที่ตํ่ากวา 

- มีอายุการใชงานยาวนานข้ึน 
- ใชกับผลิตภัณฑที่รับผลกระทบไดงายๆ เชน อุตสาหกรรม

อาหารและเภสัชกรรม 

- สวนมากมีคาใชจายในการลงทุนตํ่า 
- เปนวิธีการที่ไมยุงยากสําหรับนํามาใชในอุตสาหกรรม 
- น้ํามันมีผลอยางมากในการระบายความรอน 
- ความเร็วรอบตํ่า / ใชอุณหภูมิตํ่ากวา 

ขอเสีย ขอเสีย 
- มีคาใชจายในการลงทุนสูง 
- คาใชจายในการบํารุงรักษาสูง 
- จําเปนตองอัดอากาศหลายข้ันตอนเพื่อใหไดความดันที่

ตองการ 
- เคร่ืองอัดอากาศมีความซับซอนมากกวา 

- ตองทําการซอมแซมบอย 
- มีการบํารุงรักษาและเปลี่ยนน้ํามันบอย 
- ตนทุนการปรับปรุงคุณภาพอากาศจะสูงกวาและคาใชจาย

ในการดําเนินการมากกวา (เนื่องจากความดันลดลงที่ตัว
กรองน้ํามัน) 

 
  1.1.2.5  รูปแบบความตองการอากาศอัด    

   ปริมาณความตองการอากาศอัดแตละโรงงานมีความตองการแตกตางกันข้ึนอยูกับการนําอากาศไปใช
ประโยชน  เครื่องอัดอากาศจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือทํางานมีโหลดเต็มพิกัดหรือใกลเคียงเต็มพิกัด 

• อัตราการผลิตอากาศของเครื่องอัดอากาศ   
คือ การผลิตอากาศใหเพียงพอกับความตองการโดยมีความดันท่ีเหมาะสมและอากาศอัดมีคุณภาพ คาใชจาย

ตํ่าสุดเพ่ือใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  โดยท่ัวไปประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศท่ีเพิ่มข้ึนข้ึนอยูกับ
ขนาดท่ีเพิ่มข้ึนดังรูป 
 ถาเครื่องอัดอากาศท่ีมีขนาดใหญซึ่งมี ประสิทธิภาพสูงแตนํามาใชกับสภาวะโหลดบางสวนก็คงไม
เหมาะสมเชนกันดังน้ันเครื่องอัดอากาศท่ีมีขนาดเล็กแตทํางานใกลเคียงกับพิกัดจะมีประสิทธิภาพการใชงานท่ี
เหมาะสมกวา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.10 อัตราการผลิตเทียบกับพลังงานไฟฟา 
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 1.1.3  การควบคุมการทํางานของระบบอากาศอัด  (Operation control of air-compressor) 
    1.1.3.1 การควบคุมการทํางานของระบบอากาศอัด  

   เครื่องอัดอากาศสวนใหญท่ีใชงานอยูทํางานนอยกวาพิกัดเพราะเปนเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไมไดตามความ
ตองการใน  แตละวัน  ดังน้ันการควบคุมการทํางานของเครื่องอัดอากาศอยางมีประสิทธิภาพทําใหประหยัดพลังงาน
ไดประมาณ 5-20 เปอรเซ็นตของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด  หลักเกณฑการควบคุม เครื่องอัดอากาศ 3 หลักเกณฑ 
ท่ีตองคํานึงถึงคือ 

1. การควบคุมเครื่องอัดอากาศแยกแตละเครื่อง 
2. การควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบหลายเครื่อง 
3. การควบคุมระบบเครื่องอัดอากาศโดยรวม 

 (1) การควบคุมเคร่ืองอัดอากาศแยกแตละเคร่ือง   เครื่องอัดอากาศมีหลากหลายรูปแบบและมีวิธีการควบคุม
เครื่องอัดอากาศท่ีนิยมใชมากท่ีสุดคือ  

ก. การเปด/ปด  เฉพาะเครื่องขนาดเล็ก 
ข. มีภาระและปลดภาระ (On-line/Off-line) 
ค. ลดโหลด (Unloading) ใชกับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 
ง. แบบมอดูเลต้ิง (Modulating) 
1.1 ระบบเปด/ปดอัตโนมัติ (Automatic start/stop) ของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู 

 สําหรับเครื่องอัดอากาศท่ีมีอัตราการผลิตอากาศนอยกวา 10 ลิตรตอวินาที  มอเตอรเครื่องอัดอากาศจะปด
เมื่อไมตองการใชงาน  จะเปดเม่ือมีการทํางานพรอมกับมีการใชพลังงานอยางคงท่ี ณ ระดับความดันปกติ  อยางไรก็
ตามอาจมีปญหาท่ีหลีกเลี่ยงไมไดเกิดข้ึนกับความตองการท่ีมีโหลดบางสวนจากการเปด/ปดบอยๆ  ดังน้ันวิธีนี้จึงไม
เหมาะท่ีจะนําไปใชกับเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ 

1.2   ระบบควบคุมแบบมีภาระ/ ปลดภาระ (On-line / Off-line)ของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบเวนและสกรู 
เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู สวนมากจะใชกับระบบควบคุมแบบมีภาระ/ปลดภาระ (On-

line/Off-line) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.11 การควบคุมแบบมีภาระ / ปลดภาระ (On-line / Off-line) 
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จากรูปท่ี 1.11 แสดงใหเห็นถึงการควบคุมแบบมีภาระ / ปลดภาระ (On-line / Off-line) โดยมีโหลด
บางสวน และยังแสดงใหเห็นถึงอัตราเฉลี่ยของความตองการพลังงานไฟฟาท่ีภาระโหลดเฉพาะ 

การควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบบางรุนโดยการปดวาลวอยางสมบูรณท่ีทอทางเขาของอากาศการปด
วาลวท่ีตําแหนงทอดูดจะทําใหมีผลตอการปลดภาระ  เมื่อระบบความดันอยูท่ีระดับสูงสุดท่ีกําหนดไวจะทําใหการ
ทํางานของเครื่องอัดอากาศยอนกลับมาท่ีมีภาระท่ีระดับความดันตํ่าตามท่ีกําหนดไว  การควบคุมแบบน้ีจะทําให
ประหยัดพลังงานไดอยางมากในการใชเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ การใชพลังงานจะลดลงประมาณ 20 เปอรเซ็นต
ของโหลดเต็มพิกัด      

สําหรับเครื่องอัดอากาศแบบสกรูและแบบโรตารี่เวนชนิดมีน้ํามัน  ปกติจะมีระบบฉีดนํ้ามันเพื่อรักษาระดับ
ความดัน ซึ่งจะทําใหมีการใชพลังงานในชวงไมมีภาระโหลดประมาณ 30-40 เปอรเซ็นตของโหลดเต็มพิกัด 

การใช On-line / Off-line ควบคุมการไหลท่ีทอทางเขาของเครื่องอัดอากาศแบบสกูรชนิดไมมีน้ํามัน จะ
คลายกับวิธีการท่ีอธิบายมาแลวขางตน โดยสวนใหญเครื่องอัดอากาศชนิดไมมีน้ํามันจะทํางาน 2 ข้ันตอน ใน
ข้ันตอนแรกจะเปนการควบคุมอัตราการไหลเวียนของอากาศ ในข้ันตอนท่ี 2 จะนํากลับมาท่ีทอทางเขาเพ่ือลด
อุณหภูมิท่ีชุดหลอเย็น ซึ่งวิธีนี้จะชวยลดการใชพลังงานไดนอยกวาเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรูชนิดใชน้ํามัน 

 การควบคุมแบบมีภาระ / ปลดภาระและแบบอัตโนมัติ (On-line/ Off-line + Auto) สวิทซปดอัตโนมัติของ
มอเตอร จะทํางานเม่ือเครื่องทํางานโดยไมมีโหลดตามท่ีผูใชกําหนดเวลาไวและเครื่องจะเปดใหมเมื่อตองการอากาศ
อัด การหยุด/การเริ่มเดินอัตโนมัติทําใหสามารถนําระบบซอฟสตารทเตอร (Solf starter) มาใชกับมอเตอร เมื่อ
ตองการเปด-ปดเครื่องบอยๆ ซึ่งจะทําใหสามารถประหยัดพลังงานไดอยางมาก 
  1.3  การควบคุมแบบหลายขั้นตอน (Clearance pocket unloading) เฉพาะเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ  

เปนความสัมพันธท่ีเหมาะสมของอากาศท่ีทอทางเขากับความดันปอนเขาภายในฝาครอบสงเขาไปใน
กระบอกสูบ มีคาเทากับหนึ่งในส่ีสวนของอัตราการผลิตอากาศของเครื่องอัดอากาศ  ลักษณะเฉพาะของการทํางานที่
มีภาระโหลดบางสวน  จะคลายๆ กับการควบคุมแบบ On-line/Off-line ท่ีใชกับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบแต
สามารถปรับปริมาณอากาศไดถึง 5 ระดับ คือ 100%, -75%, -50%, -25% และ 0 %  อยางไรก็ตามวิธีน้ีถูกมองวามี
ประสิทธิภาพตํ่า 
   1.4  การควบคุมแบบมอดูลเลต้ิงโดยการหมุนวาลว (Modulating-by Turn valves) สําหรับเคร่ืองอัดอากาศ 
แบบสกรูชนิดฉีดนํ้ามัน 

โดยอากาศอัดมีการเปลี่ยนแปลงดวยการแทนท่ีของอากาศดวยการหมุนวาลวควบคุมแบบเกลียวกนหอย โดย
การปดทางเขาของทอรองเพ่ือทําใหอากาศสวนเกินไหลยอนกลับไปยังทอทางเขาเครื่อง   วิธีการน้ีมีประสิทธิภาพ
คลายการควบคุมแบบ On-line/Off-line อยางไรก็ตามระบบน้ีทําใหสามารถควบคุมความดันแตกตางภายในได 0.1 
บาร 

1.5  การควบคุมแบบมอดูลเลต้ิง ดวยคันบังคับการไหลเขา (Modulating-by Inlet Throttling) สําหรับ 
เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู 

วิธีการน้ีนํามาใชกับการเปลี่ยนแปลงชองวาลวโดยยอมใหอากาศบางสวนไหลมาท่ีทอทางเขา ทําใหระบบมี
ความดันเพ่ือข้ึน  เพื่อทําใหอากาศท่ีผลิตจากเครื่องลดลง  ขอดีของวิธีนี้สามารถรักษาระดับความดันภายในใหมี
ความแตกตางกันนอยท่ีสุด 
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ถามีการควบคุมการไหลอยางตอเนื่องจะทําใหความดันท่ีทอทางเขาลดลงและอัตราสวนของการอัดอากาศ
เพื่อข้ึน  ทําใหมีความตองการใชพลังงานท่ีตํ่า วิธีการควบคุมการไหลของอากาศอัดท่ีผลิตไดวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพ
นอยกวาการควบคุมแบบ On-line/Off-line และจะนํามาใชกับเครื่องอัดอากาศท่ีมีภาระโหลดสูงเทาน้ัน 

1.6 การควบคุมแบบมอดูลเลต้ิง ดวยคันบังคับการไหลเขา (Modulating-by Inlet Throttling) รวมกับการ
ควบคุมแบบ On-line / Off-line สําหรับเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู 
 การเลือกการควบคุมแบบมอดูเลต้ิงหรือควบคุมแบบ On-line / Off-line เพื่อทําใหมั่นใจไดวาการควบคุม
มอดูลเลต้ิงจะไมถูกนํามาใชกับการทํางานท่ีมีโหลดตํ่ากวา 70 เปอรเซ็นต 

1.7   การควบคุมแบบมอดูลเลต้ิงดวยวาลวที่ทอดานดูด (Modulating – by Suction Value) ที่ไมมีโหลด ใช
เฉพาะเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ 
 การทํางานของวาลวท่ีทอดานดูดจะสามารถปรับเพิ่มเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการควบคุมระยะเวลา
ระหวางการเปดวาลว  ซึ่งวิธีนี้สามารถท่ีจะนํามาใชควบคุมจังหวะการเปดใหนอยลงจากภาวะท่ีไรภาระโหลดจนถึง
ภาวะท่ีมีโหลดเต็มพิกัด 

1.8 การควบคุมแบบมอดูลเลต้ิงดวยวาลวควบคุมการไหลที่ทางเขารอมกับทอบายพาส (Modulating – by 
Inlet  throttle with bypass) ใชเฉพาะเคร่ืองอัดอากาศแบบเทอรโบ 

เครื่องอัดอากาศแบบไดนามิค (Dynamic) จะถูกออกแบบเพ่ือทําใหมั่นใจวา จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
ฉับพลันของอุณหภูมิสูงและความดันตํ่าในแตละวัน ดังแสดงในรูปท่ี 1.12 รวมท้ังการไหลยอนกลับของอากาศ
ทันทีทันใดภายในเครื่องอัดอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.12 การควบคุมแบบมอดูลเลต้ิงดวยวาลวควบคุมการไหลที่ทางเขารอมกับทอบายพาส 
 

 การควบคุมวิธีนี้เปนวิธีท่ีทําใหการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากวาการควบคุมแบบมอดูลเลต้ิง การ
ใชพลังงานจะลดลงเหลือ 70 เปอรเซ็นตของโหลดเต็มพิกัด 
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1.9 การควบคุมอากาศดวยใบนํารองทางเขากับบายพาส (Inlet Guide Vanes with Atmospheric Bypass)  
ใชเฉพาะเคร่ืองอัดอากาศแบบเทอรโบ 

จะเปนใบพัดชนิดปรับมุมไดท่ีติดต้ังท่ีทอลมดูดของเครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบ การควบคุมวิธีนี้นิยมใช
มากกวาการควบคุมการไหลท่ีทอทางเขา  ซึ่งจะทําใหการทํางานท่ีมีโหลดบางสวนมีประสิทธิภาพมากกวาและ
ประสิทธิภาพลดลงภายในระยะท่ีกําหนด 

1.10 การควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic dual control ) ใชเฉพาะเคร่ืองอัดอากาศแบบเทอรโบ 
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียของอากาศอัดจากการทํางานโดยวิธีการควบคุมแบบอัตโนมัติ สามารถท่ีจะนํามาใช

เพื่อหาเหตุผลของจุดยอนกลับสูงสุดและอยูใกลกับวาลวควบคุมการไหลทอทางเขา  การควบคุมวิธีนี้จะใชวิธีการ
เดียวกับ Modulatimg + On-line/Off-line ซึ่งจะทําใหการใชพลังงานนอยลง 

1.11  การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรเคร่ืองอัดอากาศ 
การใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบ ทําใหสามารถผลิตอากาศอัดไดสอดคลองกับความตองการ เปนวิธีท่ี

เหมาะกับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ แบบโรตารี่เวน และแบบสกรู ท่ีมีโหลดบางสวนเปนระยะเวลานานๆ  แตจะ
ไมเหมาะกับเครื่องอัดอากาศท่ีมีโหลดเต็มพิกดัเพราะไมมีผลตอการประหยดัพลังงาน 
 (2) การควบคุมแบบหลายๆ เคร่ือง (Multiple compressor control) 

ลักษณะการติดต้ังเครื่องอัดอากาศสวนใหญจะมีเครื่องอัดอากาศมากกวา 1 เครื่อง เพื่อใหทํางานรวมกันอยางดี
และเหมาะสมท่ีสุดเหมาะกับความดันท่ีตองการ วิธีการควบคุมแบบอัตโนมัติท่ีเหมาะกับเครื่องอัดอากาศหลายๆ
เครื่องท่ีนิยมใชอยู มี 2 วิธี คือ 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1.13  การควบคุมความดันตามลําดับขั้น 

 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

1-13 

 

2.1 การควบคุมความดันตามลําดับขั้น ( Cascade pressure  control) 
เปนการควบคุมพ้ืนฐานของสวิทซควบคุมความดันของเครื่องอัดอากาศซ่ึงนําไปสูการควบคุมเครื่องจํานวน

มากเพ่ือปองกันความดันตกคลอม 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.14 การควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

 
จากรูปแสดงการทํางานของเครื่องอัดอากาศ โดย เครื่อง 1. “เครื่องสําคัญท่ีสุด” ท่ีกําหนดใหมีความดันสูงท่ี

สําหรับความตองการอากาศตํ่าๆ  ซึ่งถามีการตองการอากาศเพ่ิมข้ึน  ความดันจะลดลงนําไปสูการทํางานของเครื่อง
ท่ี 2. และจะสงตอไปยังเครื่องตอๆไป จนถึงระดับความตองการอากาศสูงสุดสําหรับเครื่องอัดอากาศ ท้ัง 4 เครื่อง 

2.2 การควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic control) 
การควบคุมดวยอิเล็คทรอนิกสสามารถนํามาใชกับการควบคุมตามลําดับข้ันบนพ้ืนฐานของการรวมความดัน

และความตองการอากาศท่ีสัมพันธ วิธีนี้จําเปนตองหลีกเลี่ยงการกําหนดความดันท่ีตอเนื่องกันสําหรับเครื่องอัด
อากาศแตละเครื่อง ซึ่งความดันท่ีเกิดข้ึนจะผันแปรสอดคลองกับความตองการความดันอากาศอัดและอาจมีความดัน
ตํ่าเกิดข้ึนระหวางชวงเย็นและสุดสัปดาห 
 (3) การควบคุมระบบโดยรวม (Overall system control) 

โดยท่ัวไประบบควบคุมท่ีมีความซับซอนมากจะสามารถยืดหยุนและประหยัดพลังงานท่ีมากข้ึน  แตตอง
ระมัดระวังระดับความตองการอากาศของระบบท้ังหมด  ตองติดตามตรวจวัดเพ่ือใหมั่นในวาทํางานถูกตองอยาง
ตอเน่ืองและเช่ือมตอกับระบบการจัดการอาคารสํานักงาน (Building mangement system)  
 3.1 การควบคุมอยางงาย 

- ระบบจําเปนตองสัมพันธกันกับพื้นท่ีควบคุมท่ีไมซับซอนและยอมใหบางสวนของระบบหยุดการทํางาน
เมื่อไมไดใชงาน 

- การควบคุมดวยสวิทซเวลาอยางงายๆ เปนรูปแบบท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด ซึ่งสามารถนํามาใชกับจุดท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงของการผลิตอากาศท่ีอยูไกลออกไป 

3.2  การควบคุมแบบรวมศูนย (Integrated control) 
การควบคุมแบบรวมศูนยอาจนํามารวมกับระบบการจัดการอาคาร (Building managements system) สามารถ

นํามาใชเปนเครื่องมือติดตามผลปฏิบัติงานในโรงงาน แลวยังสามารถนํามาแสดงใหเห็นถึงความตองการบํารุงรักษา
ตามช่ัวโมงการทํางาน 
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รูปที่ 1.15  แสดงการควบคุมแบบรวมศูนย 
 
ตัวอยางที่ 1.1 มีปมท่ีมีอัตราการไหลท่ีจุดพิกัด QN = 10 m3/min เฮดรวม HN = 30 m ความเร็วรอบ   NN = 1500 
min-1 ประสิทธิภาพปม ηN = 60% เมื่อนําความสัมพันธระหวางเฮดรวมของปมกับอัตราไหล และความสัมพันธ
ระหวางประสิทธิภาพของปมกับอัตราไหล มาทําใหเปนมาตรฐาน (Normalization) ดวยคาท่ีจุดพิกัดจะไดสูตรดังน้ี 
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นอกจากน้ี หากนําคุณลักษณะความตานทานของภาระมาทําใหเปนมาตรฐาน จะไดสูตรดังน้ี 
  2q5.05.0 +=γ . 
พจนท่ี 1 ทางขวาของสูตรขางตนหมายถึงเฮดจริง และพจนท่ี 2 จะหมายถึงความสูญเสียของทอ 
ใหปมน้ีเดินเครื่องดวยอัตราไหล Q = 5 m3/min จงเปรียบเทียบกําลังขับเพลาในกรณีท่ีปรับวาลวดวยจํานวนรอบท่ี
พิกัดและในกรณีท่ีปรับดวยการควบคุมความเร็ว และใหหาความเร็วในการหมุนของปมในกรณีท่ีควบคุมความเร็ว 
วิธีทํา ในกรณีท่ีปรับวาลว หากกําหนดให q = 0.5 และ n = 1 แลว 

  75.0,188.1h * =η=  
 
ดังน้ัน เมื่อกําหนดใหกําลังขับเพลาท่ีทําใหเปนมาตรฐานเทากับ  p แลว 
  792.0

75.0
188.15.0qhp * =

×
=

η
=  

ในกรณีของการควบคุมความเร็ว หากให q = 0.5 แลว  γ  = 0.625 
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ซึ่งปริมาณนี้จะสมดุลกับเฮดรวมของปม จะได 

  625.05.025.0n25.1h 22 =×−=  
ดังน้ัน n = 0.742 ซึ่งเวลานี้ η* = 0.894 ดังน้ัน กําลังขับเพลา จะเทากับ 
  350.0

894.0
625.05.0qhp * =

×
=

η
=  

ในอีกดานหน่ึง กําลังขับเพลา PN ของจุดมาตรฐาน จะเปน 
kW7.81100

12.6
HQP

N

NN
N =

η
⋅=  

จากส่ิงเหลาน้ี กําลังขับเพลาเม่ือปรับวาลวจะเทากับ 64.70 kW กําลังขับเพลาเม่ือควบคุมความเร็วจะเทากับ 
26.60 kW  การควบคุมความเร็วจะทําใหสามารถลดกําลังขับเพลาไดถึง 36.10 kW นอกจากนี้ ความเร็วรอบของปม
เมื่อทําการควบคุมความเร็วจะเทากับ 1,112 min-1 

  
  1.1.4  ประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศ 

กําลังขับเคลื่อนตามทฤษฎีของเครื่องอัดอากาศ จะมีความซับซอนเล็กนอย ในกรณีของการอัดไมถายเท
ความรอน ระหวางความดันกาซกับปริมาตร จะมีความสัมพันธกันดังน้ี 
 pvκ   =    คาคงท่ี (1.1) 
โดย κ คือ Specific heat ratio (Adiabatic index) = ความรอนจําเพาะท่ีความดันคงท่ี / ความรอนจําเพาะท่ีปริมาตรคงท่ี 

จากความสัมพันธนี้ กําลังขับเคลื่อนตามทฤษฎี P เพื่อทําการอัดปริมาณลม Q [m3/min] ต้ังแตความดัน P1 
[Pa] จนถึงP2 [Pa] จะเทากับสูตรตอไปนี้     
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   (1.2) 

 
 ดังน้ัน หากใหผลคูณของประสิทธิภาพเชิงกลและประสิทธิภาพการกั้นความรอนเทากับ  η  [%] และให 
Tolerance เทากับ αPm กําลังขาออกท่ีใชในเครื่องมอเตอร จะหาคาไดจากสูตรตอไปนี้ 
 [kW]α)1(1001
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 (1.3) 

 
  1.1.5  แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  

ประเด็นสําคัญในการอนุรักษพลังงานของระบบอากาศอัด  
(1) คํานวณตนทุนของอากาศอัด [บาท/m3] แลวใชตนทุนนี้ในการคํานวณคาใชจายตามปริมาณความ

สิ้นเปลืองอากาศของอุปกรณท่ีทํางานดวยอากาศอัด ในจํานวนตนทุนนี้จะมีคาไฟฟาของเครื่องอัดอากาศเปนหลัก 
(2) ปริมาณอากาศขาออกของเครื่องอัดอากาศ  โดยท่ัวไปจะมีคาประมาณ 7.5-5.5 ท่ีกําลังขับจําเพาะ 

[kW/m3/min] (ANR) กลาวคือเทากับ 0.13-0.18 [m3/min/kW] (ANR) ตอ 7.5 [kW] 
(3) เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กจะใชแบบลูกสูบ ขนาดกลางจะใชแบบสกรู และขนาดใหญจะใชแบบเทอร

โบ  เปนหลัก ประเด็นสําคัญในการเลือกใชเครื่องปรับอากาศคือ จะใชแบบใชน้ํามันหรือไมใชน้ํามัน จํานวนช้ัน
ของการอัดอากาศ  การส่ันสะเทือน เสียงดัง และวิธีควบคุม Capacity เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาระ 
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(4) หากมีเครื่องอัดอากาศหลายตัว แลวใชวิธีควบคุมจํานวนเครื่องใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงภาระ 
จะทําใหเดินเครื่องไดอยางอนุรักษพลังงานใกลเคียงกับเสนกราฟกําลังขับในอุดมคติ และในกรณีท่ีทําการจัดกลุม
เครื่องอัดอากาศ ไมควรใหมีกลุมเครื่องอัดอากาศประเภทปริมาตรทดแทนเชิงบวก (Positive displacement) รวมกับ
กลุมเครื่องอัดอากาศประเภทไดนามิคส (Dynamics) เนื่องจากในสภาวะ Unload เครื่องอัดอากาศประเภทปริมาตร
ทดแทนเชิงบวก จะสรางความดันอากาศอยางตอเนื่อง ทําใหสูญเสียพลังงานไฟฟา 

(5) สิ่งท่ีสําคัญคือการอนุรักษพลังงานทางดานผูใชอากาศอัด (การปรับความดันใหเหมาะสม การลดการ
ปลอยอากาศท้ิงและอากาศรั่ว เปนตน) 

การประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศตองประกอบดวย การออกแบบระบบท่ีดีการเลือกใชประเภท
และขนาดใหเหมาะสม  ขนาดของถังเก็บอากาศมีปริมาณท่ีเพียงพอกับลักษณะงาน  ขนาดของทอเมนตองโตพอท่ี
ทําใหความเร็วของอากาศไมสูงเกินไปจนทําใหเสียความดัน และสามารถแยกคอนเดนเสทไดดี การใชงานและการ
บํารุงรักษาท่ีดี 
  1.1.5.1  การเลือกเครื่องอัดอากาศ 

(1)  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ   เปนเครื่องอัดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง ยิ่งมีจํานวนข้ัน (Stage) เพ่ิมข้ึน
ยิ่งมีประสิทธิภาพสูง  สวนใหญใชเพียง 2 ข้ัน  เครื่องอัดอากาศแบบระบายความรอนดวยน้ําจะมีประสิทธิภาพสูง
กวาการระบายความรอนดวยอากาศ  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบเหมาะสมกับการรับโหลดท่ีไมสมํ่าเสมอไดดี
เนื่องจากมีอุปกรณ Un-load ท่ีดี การใชอุปกรณ Un-load  นอยมากเม่ือเทียบกับเครื่องแบบอื่นๆ การควบคุมยัง
สามารถทําเปนแบบ Multi step ในชวงการเดิน Part load  จะใหประสิทธิภาพดี 

(2)  เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรู  เปนเครื่องท่ีมีความสึกหรอนอยเนื่องจากตัวสกรูไมไดสัมผัสกัน  การ
อัดอากาศมีประสิทธิภาพพอสมควรแตโครงสรางเปนตัวสกรูกําหนดใหมีอัตราสวนความดันคงท่ี  เครื่องอัดอากาศ
แบบโรตารี่สกรูเหมาะกับการรับโหลดเต็มพิกัดและสมํ่าเสมอ จึงจะใหประสิทธิภาพท่ีดีได 

(3)  เครื่องอัดอากาศแบบหอยโขง เปนเครื่องอัดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงพอควรเหมาะกับระบบท่ีความ
ตองการอากาศมาก  

1.1.5.2 ทอดูดอากาศ 

 การออกแบบทอดูดอากาศควรใหทอดูดอากาศจากภายนอก โดยอากาศตองเย็น  แหงและสะอาด  อากาศท่ี
มีอุณหภูมิตํ่าลง 3 °C  จะทําใหใชพลังงานลดลง 1%  การอัดอากาศท่ีแหงจะชวยลดการอัดไอนํ้าใหไดความดันเทา
อากาศและความดันไอนํ้าจะควบแนนเปนหยดน้ํา เรียกวา คอนเดนเสท ซึ่งไมสามารถใชประโยชนใดๆไดและตอง
หาวิธีกําจัดดวยวิธีตางๆ  ความสะอาดของอากาศจะมีผลตอฟลเตอร หากมีฝุนมากจะทําใหฟลเตอรอุดตัน มีผลให
อากาศไหลเขานอย อัตราสวนความดันจะสูงข้ึน ทําใหใชพลังงานเพิ่มข้ึน 
  1.1.5.3 After cooler 
 เนื่องจากอากาศท่ีดูดเขาไปมีความช้ืนผสมอยูดวยถาไมมี After cooler ความช้ืนจะกลั่นตัวเปนหยดนํ้า  การ
ติดต้ัง  After cooler จะชวยลดปญหาการเกิดคอนเดนเสทไดมาก 
  1.1.5.4  Air dryer 
  งานบางอยางตองการความช้ืนในอากาศนอยหรือมีความสะอาดมาก เชน อุตสาหกรรมพนสี  อุตสาหกรรม
อาหารและยา  Air dryer จะชวยแยกความช้ืนและทําใหอากาศมีความแหงมาก 
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1.1.5.5  ถังเก็บอากาศ 
  ระบบท่ีตองการความดันอากาศท่ีสมํ่าเสมอ  ถังเก็บอากาศจะชวยใหลมในระบบมีความสมํ่าเสมอ  ถังเก็บ
อากาศยังชวยลดอุณหภูมิอากาศ ทําใหคอนเดนเสทแยกจากอากาศอัดไดบางสวน 
 1.1.5.6  ทอเมน 
  ทอเมนจะตองมีขนาดใหญพอท่ีจะไมใหความเร็วของอากาศภายในสูงเกินไป  ลักษณะการตอทอเมน ใน
ระบบใหญนิยมตอเปนวงแหวน  สําหรับระบบขนาดเล็กตอเปนแนวตรงก็ใชได  ระบบทอเมนตองดูแลใหมีการรั่ว
ของอากาศไมเกิน   5 % 
 1.1.5.7 ความดันของอากาศอัด 

(1)  การใชความดันของอากาศอัด  ปกติระบบนิวเมติกสจะใชความดันอากาศไมเกิน 5  บาร  โรงงานสวน
ใหญผลิตอากาศท่ีความดัน 7  บารแลวสงไปตามทอ  แลวลดความดันท่ีตรงจุดใชงานตามความตองการของอุปกรณ 
การออกแบบลักษณะน้ีประสิทธิภาพดานการใชพลังงานไมดี  เนื่องจากตองลดความดันอีกมากท่ีจุดใชงาน  การ
ออกแบบทออากาศสวนใหญการสูญเสียความดันตองไมเกิน 5 %   ถาระบบตองการความดันไมเกิน 5 บาร  อาจตอง
ผลิตอากาศท่ี 5.6  บาร  เมื่อเกิดการลดในทอ 5 % จะเหลือความดันท่ีปลายทอ 5.3 บาร ซึ่งเพียงพอกับการใชงาน 

(2)  ในกรณีท่ีความดันของอากาศ แบงออกเปน 2 ระดับ เชน กลุมหน่ึงใชความดัน 6 บาร อีกกลุมหน่ึงใช
ความดัน 3 บาร ท้ังสองกลุมมีปริมาณการใชอากาศใกลเคียงกัน โรงงานสวนใหญมักจะผลิตอากาศท่ีความดัน 7 บาร 
แลวลดความดันลงใหเหมาะกับจุดท่ีใชงาน ซึ่งกลุมท่ีใชความดัน 3 บาร จะส้ินเปลืองพลังงานอยางมาก การใชงาน
ลักษณะนี้ควรผลิตอากาศแยกระบบโดยระบบแรกผลิตท่ีความดัน 7 บาร  เพื่อความตองการความดัน 6 บาร และอีก
ระบบผลิตท่ีความดัน 3.5 – 4 บาร เพ่ือใชกับความตองการ 3 บาร จะทําใหลดพลังงานลง 33% เมื่อแบงเปนสอง
ระบบแลวอาจจะตอทอและลดความดันระหวางระบบท้ังสองเพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน 

(3)  ในกรณีท่ีความดันของอากาศ แบงเปน 2 ระดับ แตในระดับสูงมีจํานวนใชท่ีนอยกวา เชน โรงงานแหง
หนึ่งใชความดันท่ี 6 บาร และ 10 บาร แตความดันท่ี 10 บาร มีความตองการใชอยูระหวาง 10-15% ของการใช
ท้ังหมด ลักษณะน้ีอาจจะผลิตอากาศท่ีความดัน 7 บาร แลวติดต้ัง Booster เพื่ออัดอากาศจากความดัน 7 บาร เปน 11 
บาร เพื่อปอนใหกลับความดัน 10 บาร การจัดการลักษณะนี้จะชวยลดการใช พลังงานไดอยางมาก 
   การดูแลรักษา 

ตรวจสอบเครื่องตนกําลังหรือเครื่องอัดลม และอุปกรณ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องอัดลม 
ตรวจสอบตําแหนงของทอนําลมเขา 
ตรวจสอบข้ันตอนในการบํารุงรักษา 
ตรวจสอบการจัดระบบควบคุม 
ตรวจสอบปริมาณของลมอัดท่ีจายไปใช 
ตรวจสอบอุณหภูมิ และความดันท่ีจาย 
ตรวจสอบการรั่วตางๆ 
การรั่วตองมีการปองกัน 
ตรวจสอบคาความดันท่ีจุดใชงาน 
ตรวจสอบการใชงานของเครื่องอัดลม 
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ตรวจสอบลักษณะของการใชงาน 
การติดต้ังและดูแลรักษา 

การติดต้ังทอลมหลัก 
การตอทอยอยออกจากทอลมหลัก 
การเดินทอเม่ือมีสิ่งกีดขวาง 
การติดต้ังอุปกรณรองรับทอลมหลัก 
ตําแหนงของกรองอากาศ 
ตําแหนงของอุปกรณปรับความดัน  
ตําแหนงของอุปกรณเติมสารหลอลื่น 

• เลือกใชอุปกรณถายทอดแรงขับท่ีเหมาะสม  
• บํารุงรักษาท่ีเหมาะสม (การรั่ว การทําความสะอาดแผนกรองและไสกรอง เปนตน)  
• พิจารณารูปแบบการเดินเครื่องและกําหนดใหเหมาะสม  

 
1.2  ประเภทและหลักการทํางานของปม  

 ปมมีการประยุกตใชกันอยางกวางขวาง ซึ่งถูกนํามาใชงานในหลายๆ ดาน สวนปริมาตรก็มีต้ังแตรอยกวาวัตต
จนถึง 6,000 kW ประเภทของปมท่ีมีการนํามาใชงานจริงน้ัน สามารถแบงออกไดเปน  2 ลักษณะ ดังน้ี 

1.2.1  ประเภทของปม 
1) ปมแบบแรงเหวี่ยง  (Centrifugal pump) เปนปมประเภทท่ีสามารถผลิตเฮดน้ําโดยการเพ่ิมความเร็วของ

ของนํ้าซ่ึงเกิดจากการหมุนของใบพัดไปตามตัวเรือนของปม ซึ่งอัตราการไหลของนํ้าจะแปรผันตามความดันดานขา
ออก (Discharge) เชน End suction pump, In-line pump, Double suction pump, Vertical multistage pump, 
Horizontal multistage pump, Submersible pumps, Self-priming pumps, Axial-flow pumps, และ Regenerative 
pumps  

2) ปมแบบปริมาตรแทนท่ีเชิงบวก (Positive displacement pump) เปนปมประเภทท่ีใหน้ําเขาไปแทนท่ีอยู
ในปริมาตรในเรือนปมอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสามารถใหอัตราการไหลของนํ้าท่ีคงท่ี ถึงแมวาความดันดานขาออก 
(Discharge) จะมีการแปรผัน เชน Reciprocating pumps, Power pumps, Steam pumps, และ Rotary pumps  

ปมทําหนาท่ีในการสูบของเหลว จากจุดท่ีมีเฮดกดดันตํ่า (Low pressure head) โดยสงของเหลวดังกลาว
ออกไปตามระบบทอ  ดวยเฮดความกดดันท่ีสูงกวาเดิม (High pressure head) การท่ีจะใหของไหลไหลจากจุดท่ีมี  
เฮดกดดันตํ่ากวาไปยังจุดท่ีมีเฮดความกดดันสูงน้ัน  จะตองใชปมทําหนาท่ีในการปอนพลังงานกลใหแกของไหล
นั้นๆ  เพื่อท่ีจะทําใหของไหลมีพลังงานท่ีจะใชขับเคลื่อนตัวเอง  โดยสามารถเอาชนะความตานทานท่ีจะเกิดข้ึนตอ
การไหลภายในระบบนั้น  ปมจะสูบของไหลจากทางดานดูด (Suction) และปลอยไปยังอีกดานหน่ึง (Delivery)  โดย
รับพลังงานจากเครื่องตนกําลัง อาทิ เครื่องยนต มอเตอรไฟฟา เปนตน 
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ปม สามารถจําแนกออกเปนลักษณะทางดานไฮดรอลิคส ไดเปน 4 ลักษณะ คือ 
(1) แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifugal pump) 
(2) แบบโรตารี่ (Rotary pumps) 
(3) แบบเลื่อนชัก หรือแบบลูกสูบ (Recipprocating pump) 
(4) แบบพิเศษ (Specialized pumps) 

 
ตารางที่ 1.2 ประเภทและหลักการทํางานของปม 

ประเภทของ
ปม 

จํานวนช้ันและรูปแบบ
การดูด 

N5 หลักการทํางาน 
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 1 ชั้น 

แบบดูดเขาขางเดยีว 
แบบดูดเขาสองขาง 

100 - 
250 

น้ํ าจะไหลเข ามาที่ ข้ั วใบพัดใน
ทิ ศทาง เกื อบตั้ งฉ ากห รือ เฉี ย ง
เล็กนอยกับเพลา จะกําเนิด static 
head และ dynamic head จากแรง
เหวี่ยงของใบพัด 

แปลง dynamic head เปน  static 
head ดวย guide vane และ spiral 
casing 

หลายชั้น 
120 - 
200 
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1 ชัน้  แบบดูดเขาขาง
เดียว 

100 - 
450 

ไมมี guide vane จะแปลง dynamic 
head เปน   static head ดวย  spiral 
casing เทานั้น 1 ชัน้  แบบดูดเขาสอง

ขาง 
120 - 
750 

หลายชั้น 
120 - 
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700-
1200 

มีโครงสรางที่อยูระหวาง mixed flow pump กับ axial flow pump น้ําจะเขา
ไปในใบพัดในทิศทางเฉียงๆ กับแกน และไหลออกในแนวเฉียง ปมนี้จะ
กําเนิด static head และ dynamic head ดวยแรงเหวี่ยงของใบพัดและแรงสูบ  

ax
ial

 

 

 
1200-2000 

น้ําจะไหลเขาไปในใบพัดตามทิศทางเพลา แลวไหลออกในทิศทางเพลา
เชนกัน ซ่ึงจะกําเนิด static head และ dynamic head จากแรงสูบของใบพัด 

*  หมายถึง Centrifugal pump ท่ีมี Guide vane      
 
(1) แบบแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง (Centrifugal pump) 
ปมประเภทน้ีนิยมใชอยางแพรหลายในการสูบน้ํา นม สารหลอลื่น สารละลายเคมี วัสดุทางการเกษตรท่ีใช

ในการแปรรูป เปนตน มีประสิทธิภาพในการสูบสูงถึง 90 % และยังสามารถออกแบบเพ่ือการทํางานที่ระดับความ
ดันสูงได ช้ินสวนท่ีหมุนอยูภายในเรือนปมจะทําใหเกิดการขับดันของไหล เรียกวาโรเตอร (Rotor) หรือใบพัด 
(Impeller) ตัวแพกระจายนํ้า (Diffuser)  จะเปนสวนท่ีอยูกับท่ี ทําหนาท่ีในการเปลี่ยนเฮดความเร็ว (Velocity head) 
ใหอยูในรูปความดันสถิต (Static pressure) ของไหลท่ีถูกสูบจะไหลผานเขาสูชองทางเขาซ่ึงขนานกับพื้นระนาบ และ
ถูกผลักดันออกไปตามแนวรัศมีของใบพัดหรือโรเตอร 

กลไกการสงผานพลังงานในโรเตอรหรือใบพัด  จะเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของของไหล  
กอใหเกิด  ความแตกตางความดันภายในระบบเกิดการขับดันของไหลใหเกิดการไหลในแนวเสนรอบวง (Tangentail 
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flow) เปนผลใหเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifugul force) ทําใหเกิดการไหลจากจุดศูนยกลางของใบพัดของ
ใบพัดออกไปสูแนวเสนรอบวง  ทุกทิศทางออกไปทางทอสง  ดังน้ัน ของไหลท่ีถูกขับดันออกมาก็จะมีทิศทางการ
ไหลท่ีเกิดจากผลรวมของแรงท้ังสอง ดังรูปท่ี 1.16 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.16  ทิศทางการไหลของของไหลขณะผานออกจากใบพัดของ Centrifugal pump 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1.17   ลักษณะท่ัวๆ ไปของ Centrifugal pump 
 

(1.1) ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Volute 
 เปนปมประเภทแรงดันตํ่า  ใหความดันดานปลอยนอยกวา 30 เมตรของนํ้า  ครีบใบพัดจะหมุนและเหวี่ยง
ของไหลออกไปกระแทกกับภายในของเรือนปม ดังรูปท่ี 1.18 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.18  ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Volute 
 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

1-21 

 

 

 ในกรณีท่ีใบพัดหมุนจะเกิดแรงในแนวรัศมีข้ึนซ่ึงจะมีผลกระทําตอเพลาของใบพัดอาจทําใหเพลาไดรับ
ความเสียหายได จึงออกแบบใหปมมีชองเพิ่มข้ึนเปนสองชอง (Double volute) ดังรูปท่ี 1.19 

 
รูปที่  1.19 ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Double volute 

 
(1.2)  ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Diffuser 

 เปนปมประเภทแรงดันปานกลาง (สูงกวาแบบ Volute)  จะมีลักษณะเหมือนกับปมแบบ Volute แตจะมี
แผนกระจายของไหล (Guide vane) ติดอยูรอบๆเรือนของปมและยังทําหนาท่ีควบคุมทิศทางการไหลของของไหล  
เพื่อท่ีจะทําใหเกิดความดันท่ีสูงข้ึน 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.20  ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Diffuser 
 

 (1.3) ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Regenerative turbine 
 เปนปมประเภทแรงดันสูง  ภายในมีชุดใบพัดหลายใบติดอยูบนเพลาเดียวกัน ใบพัด 1 ชุด เรียกวา 1 สเตจ  
ของไหลท่ีถูกสูบเม่ือไหลออกมาจากสเตจท่ีหนึ่งก็จะถูกสงไปยังสเตจตอๆไป ทําใหของไหลมีความดันสูงข้ึนนั่นเอง 
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รูปที่ 1.21 ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Regenerative turbine 
 

(1.4) ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Axial flow 
ปมแบบนี้ของไหลจะไหลในแนวแกนเพลาขับ สามารถใชไดกับของไหลท่ีมีสารแขวนลอยปะปนมาดวย  

นิยมใชมากในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งตองการเฮดความดันตํ่าๆ แตมีอัตราการไหลสูง 

 
รูปที่ 1.22 ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Axial flow 

 
(1.5) ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Mixed flow 
ปมแบบนี้จะทําใหการไหล มีการไหลท้ังในแนวแกนและในแนวรัศมีของใบพัดซ่ึงจะทําใหเกิดแรงในแนว

รัศมีและแรงในแนวแกนข้ึนซ่ึงจะชวยในการขับดันของไหล  นิยมใชกับงานท่ีตองการเฮดความดันตํ่าๆ แตมีอัตรา
การไหลสูง 
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รูปที่ 1.15   แสดงปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Mixed flow 
รูปที่ 1.23  ปมแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบ Mixed flow 
 

(2) แบบโรตาร่ี (Rotary pumps) 
ทํางานโดยอาศัยหลักการแทนท่ีของเหลวภายในหองของตัวปมดวยการเคลื่อนท่ีของช้ินสวน  ซึ่งหมุนเพ่ือ

ทําใหเกิดความแตกตางของความดันภายในระบบ  ของเหลวจะถูกดูดเขาและอัดใหเกิดแรงดันสูงข้ึนแลวปลอย
ออกมาทางดานปลอย   ช้ินสวนท่ีหมุนดังกลาวเรียกวา โรเตอร  การหมุนของโรเตอร จะกอใหเกิดการแทนท่ีของ
ของเหลวข้ึนอยางตอเนื่อง  ทําใหของไหลท่ีไหลผานปมมีอัตราการไหลอยาง ตอเนื่องตลอดเวลา 

ปมแบบน้ีจะมีอัตราการสูบตํ่ากวาปมประเภทอื่นๆ เนื่องจากอัตราการแทนท่ีของเหลวมีคาตํ่าโดยท่ัวไปจะ
มีประสิทธิภาพประมาณ 80 – 85 % ข้ึนอยูกับการสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานและคุณลักษณะของของไหลท่ีใช
สูบหรือมากกวาน้ีท้ังน้ีข้ึนอยูกับเงื่อนไขท่ีดีกวา 

(2.1)  ปมโรตาร่ีแบบเกียร (Gear type) 
 นิยมใชกันแพรหลาย  ของเหลวจะถูกสูบดวยอัตราท่ีตอเนื่องกัน ทําใหการไหลเปนไปอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา  เหมาะกับงานท่ีตองการสูบของเหลวท่ีมีความหนืดสูง เชน ในระบบไฮดรอลิกส ในระบบหลอลื่นของ
เครื่องยนตท่ัวๆไป เปนตน ภายในตัวเรือนประกอบดวยเฟองเกียร 2 ตัว หมุนขบกันอยู ซึ่งงายตอการซอมแซม ทํา
ความสะอาด และสามารถถอดประกอบไดงาย  ประสิทธิภาพการทํางานของปมประเภทนี้คอนขางสูงเม่ือทํางานกับ
ของไหลท่ีมีคุณสมบัติเปนสารหลอลื่น  

 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

1-24 

 

ปมประเภทนี้แบงยอยตามลักษณะการวางของเฟองเกียรเปน 2 ลักษณะ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 

                    รูปที่  1.24   External gear pump                  รูปที่ 1.25  Internal gear pump 
 

จากรูปท่ี 1.24 และรูปท่ี 1.25 แสดงปมโรตารีแบบเกียร  จะเห็นไดวาจํานวนและขนาดฟนเกียรจะมีผลตอ
อัตราการไหลของของไหล โดยท่ีปมประเภทนี้ใชกับงานท่ีอัตราการไหลของของไหลไมมากนัก 

 (2.2)  ปมโรตาร่ีแบบลอน 
ปมแบบนี้จะมีลักษณะคลายคลึงกับปมแบบ External gear pump นอกจากวาจํานวนลอน (Lobe) จะมี

จํานวนนอยกวาและมีขนาดใหญกวา  ซึ่งจะมีผลทําใหสามารถสูบของไหลไดในปริมาณท่ีมากกวา  แตอัตราการไหล
จะไมคอยคงท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
      ก.  แสดง Single – lobe rotary                                          ข. แสดง Three – lobe rotary 
 
 
 

 
 
 
 
                

ค. แสดง Four –lobe rotary 
รูปที่ 1.26 ปมโรตาร่ีแบบลอน 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

1-25 

 

(2.3)  ปมโรตาร่ีแบบเกลียว 
 ภายในปมโรตารีแบบเกลียว (Screw) นี้  ภายในจะมีลักษณะเปนเกลียวหมุนขบกัน การหมุนขบกันของ

เกลียวจะทําใหเกิดความแตกตางของแรงดันข้ึนภายในระบบ ทําใหสามารถขับดันใหของไหลเกิดการเคลื่อนท่ีได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             
 ค. Three – screw rotary 

               รูปที่ 1.27  ปมโรตาร่ีแบบเกลียว 
 

(2.4)  ปมโรตารีแบบแผนกวาด 
ปมโรตารีแบบแผนกวาด (Vane) ภายในปมจะมีครีบหรือแผนกวาด ซึ่งสามารถเลื่อนเขา-ออกไดภายใน

เรือนปม  แรงจากการหมุนของแผนกวาดจะทําใหของไหลถูกขับดันและเกิดการเคลื่อนท่ี  สวนปลายของแผนกวาด
จะสัมผัสกับผนังของเรือนปมอยูตลอดเวลา  ในขณะท่ีหมุนกวาดอยูภายในเรือนปมจะทําใหสวนปลายของแผน
กวาดเกิดการสึกหรอเร็วแตไมมีผลกระทบตอการลดลงของความดันภายระบบเพราะวา แผนกวาดสามารถท่ีจะ
เลื่อนออกมาจนสัมผัสกับผนังของเรือนปมไดเหมือนเดิม 

 
 
 
 
 
 

                  ก.  Sliding vane rotary                                  ข. External vane rotary 
รูปที่ 1.28   ปมโรตารี่แบบแผนกวาด 

 

 
      ก.  Single – screw rotary                                        ข.  Two – screw rotaty 
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(3)  ปมแบบเลื่อนชักหรือแบบลูกสูบ (Reciprocating pumps) 
ปมแบบเลื่อนชักจะมีลักษณะการเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาโดยมีลูกสูบทําหนาท่ีในการอัดของไหลภายใน

กระบอกสูบใหมีความดันสูงข้ึน  ดวยการเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาเหมาะสําหรับสูบของไหลในปริมาณท่ีไมมากนัก 
แตตองการเฮดในระบบท่ีสูง  ของเหลวท่ีใชปมประเภทนี้จะตองมีความสะอาดเพียงพอท่ีไมทําใหช้ินสวนท่ีเคลื่อนท่ี
ภายในกระบอกสูบเกิดการสึกหรอท่ีเร็วข้ึน  การอัดตัวของของไหลแตละครั้งจะเปนจังหวะตามการเคลื่อนท่ีกลับไป
มาของสูบ ไมมีการตอเนื่องกันจึงทําให การไหลของของไหลมีลักษณะเปนหวงๆ (Pulsation) 
 (3.1)  ปมเลื่อนชักแบบขับดันโดยตรง (Direct acting) 
 ปมแบบนี้จะใชน้ํามันไฮดรอลิกสหรือไอนํ้า เปนตัวเพิ่มพลังงานใหแกลูกสูบเคลื่อนท่ีอัดของไหลใหมี
ความดันสูงข้ึน  ลักษณะการสรางจะมี 2 แบบ คือ แบบลูกสูบเดียว (Simplex) และแบบ (Duplex) รูปท่ี 1.29  
แสดงภาพปมเลื่อนชักแบบ Duplex  ดานซายของภาพเปนสวนท่ีไอน้ําเขา และดานขวาเปนสวนท่ีของไหลออก 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1.29   ปมเลื่อนชักแบบขบัดันโดยตรง 
 
 (3.2) ปมเลื่อนชักแบบกําลัง (Power) 
 ปมแบบนี้จะใชพลังงานจากภายนอก มาใชในการขับสูบ  พลังงานดังกลาวไดจากเครื่องยนตหรือมอเตอร
เปนเครื่องตนกําลัง  ถายทอดกําลังโดยสายพานหรือเพลาท่ีความเร็วคงท่ีปมแบบนี้จะสูบของไหลไดในอัตราท่ีเกือบ
คงท่ี  ปมแบบน้ีจะใหแรงดันขับท่ีสูง  ดังน้ันในการติดต้ังสูบประเภทนี้จะตองติดต้ังลิ้นระบายความดัน เพ่ือชวย
ปองกันระบบทอสงและตัวปมไมใหไดรับความเสียหาย เนื่องจากแรงดันท่ีสูงเกินไป 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.30  ปมเลื่อนชักแบบกําลัง 
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(3.3) ปมเลื่อนชักแบบไดอะแฟรม 
ปมแบบน้ีจะมีแผนไดอะแฟรมทําดวยอโลหะ  ซึ่งมีความหยุนตัวและแข็งแรงจะทําหนาท่ีในการดูดและ 

อัดของไหลใหมีความดันสูงข้ึน  แผนไดอะแฟรมจะถูกยึดติดอยูกับท่ีนิยมใชกับงานท่ีอัตราการสูบไมมากนักและ
ของไหลมีสารแขวนลอยปะปนมาดวย 

 
รูปที่ 1.31 ปมเลื่อนชักแบบไดอะแฟรม 

 
(4)  แบบพิเศษ (Specialized pumps) 

ปมแบบพิเศษ เปนปมท่ีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือไปจากปมแบบตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน ปจจุบันปมแบบ
พิเศษมีใชอยางแพรหลายดังน้ี 
 (4.1) ปมพิเศษแบบ  Canned  
 ปมแบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษกวาแบบตางๆ คือ สามารถปองกันการร่ัวไหลของของไหลไดอยางสมบูรณ 
ภายในเรือนปมจะมี Impeller rotor หมุนขับดันของไหล  โดยไดรับกําลังจากมอเตอร   

รูปที่ 1.32 ปมพิเศษแบบ Canned 
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(4.2) ปมพิเศษแบบ Intermediate  Temperature 
 ปมแบบน้ีใชในการขับดันของไหลซึ่งมีอุณหภูมิสูงประมาณ 300  °C ช้ินสวนภายในปม ถูกออกแบบมา
เปนพิเศษเพ่ือสามารถทําใหทนทานตอความรอนจากท่ีไหลจากของไหลท่ีจะใชสูบได 

 

รูปที่ 1.33 ปมพิเศษแบบ Intermediate  temperature 
 
(4.3) ปมพิเศษแบบ Turbo 
ปมแบบน้ีจะเปนการรวมเอากังหันไอนํ้า (Steam turbine) มาใชในการขับเคลื่อนปมแรงเหวี่ยงหนี

ศูนยกลางปมแบบนี้นิยมใชกับงานท่ีตองการความดันดานปลอยสูงมีท้ังแบบหนึ่งสเตจหรือสองสเตจ 

รูปที่ 1.34   ปมพิเศษแบบ Turbo 
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(4.4) ปมพิเศษแบบ Cantilever 
 ปมแบบนี้จะติดต้ังในแนวดิ่งใชกับงานท่ีไมตองการใหชุดแบริ่งหรือช้ินสวนภายในสัมผัสกับของไหลท่ีใช
ในการสูบเนื่องจากปมแบบนี้ไดออกแบบใหชุดใบพัดยึดติดกับเพลาขับโดยไมมีแบริ่งในตัวปม แสดงดังรูปท่ี 1.35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             รูปที่ 1.35  ปมพิเศษแบบ Cantilever                     รูปที่ 1.36 ปมพิเศษแบบ Vertical turbine 
 

(4.5) ปมพิเศษแบบ Vertical turbine 
 ปมแบบนี้จะใชกับงานสูบน้ําบาดาลท่ีมีความลึกมากๆ ดังน้ันจึงมีหลายสเตจในเพลาขับเดียวกันเพื่อท่ีจะ
เพิ่มความดันของของไหลใหมีคาสูงข้ึนในแตละสเตจ ทําใหสามารถสูบน้ําจากกนบอท่ีมีความลึกมาสูปากบอบน
พื้นดินได ดังแสดงในรูปท่ี 1.36 
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1.2.2  คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของปม 
คุณลักษณะเม่ือเดินเครื่องปมดวยความเร็วรอบคงท่ีแสดงไวในรูปท่ี  1.37 โดยถือวาอัตราไหล  เฮด  

ประสิทธิภาพกําลังขับเพลาท่ีจุดประสิทธิภาพสูงสุด (จุดอางอิง) เทากับคาอางอิง (100%)  ณ จุดอางอิงในรูปขางตน 
เมื่อกําหนดให 

Q  คือ ปริมาณน้ําออก ณ จุดอางอิง [m3/min] แตในปมแบบดูดเขาสองขางน้ันใหเทากับ (1/2) Q 
H  คือ เฮดจริง ณ จุดอางอิง [m]  แตในกรณีของปมหลายช้ัน จะใหเปนคาของแตละช้ัน 
N  คือ ความเร็วรอบ [min-1] 

ในกรณีนี้ จะเรียกคา Ns ตามสูตรตอไปนี้ 
 

 
4
3

H

Q
NNs =

 (1.4) 

 

ความเร็วจําเพาะเปนส่ิงข้ึนกับลักษณะของใบพัด ดังจะเห็นไดจากสูตรวา ยิ่งปมท่ีมีอัตราไหลสูงและมีเฮด
ตํ่า (เชน Axial flow pump) Ns จะมีคามากข้ึน และยิ่งปมท่ีมีอัตราไหลตํ่าและมีเฮดสูง (เชน Turbine pump) Ns จะมี
คานอยลง รูปท่ี 1.38 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของความเร็วจําเพาะกับลักษณะของใบพัด 

เมื่อเปลี่ยนความเร็วรอบของปม ท้ังอัตราไหลและเฮดจะเปลี่ยนไปดวย แตจากการท่ี Ns มีคาคงท่ี 
ความสัมพันธพื้นฐาน ของปมจึงมีดังตอไปนี้ โดย P เทากับกําลังขับเพลา 

 

 32 NPNHNQ ∝∝∝ ,,  (1.5) 
 

 

         
รูปที่ 1.37 คุณลักษณะของปม 

 

อัตราไหล Q [%]
คุณลักษณะพิเศษของ centrifugal pump (ก)

อัตราไหล Q [%] 
คุณลักษณะพิเศษของ axial  flow pump (ข) 
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รูปที่ 1.38 ลักษณะของใบพัดกบัความเร็วจําเพาะ 

 
ในการเลือกปม เมื่อพิจารณาความเร็วจําเพาะจากเงื่อนไขของ Q และ H จะสามารถระบุแนวทางไดวาจะ

เลือกประเภทใด 
ปมน้ันไมจํากัดวาจะถูกเดินเครื่องดวยเงื่อนไขคงท่ีตลอดเวลาหรือไมวาจะพิจารณาสภาพการเดินเครื่อง

ไหนก็ตาม การเดินเครื่องในขณะน้ันจะมีเสถียรภาพเสมอ ซึ่งสามารถแสดงสภาพท้ังหมดของระบบปมท่ีรวมถึง
วาลวนํ้าเขาและวาลวน้ําออก และการเดินทอกอนและหลังปมอยูในสภาพท่ีสมดุล ในสภาพสมดุลนี้ เฮดรวมของปม 
จะเทากับผลบวกระหวางเฮดจริง  ซึ่งเทากับผลตางของระดับน้ําขาเขาและดานขาออก กับเฮดสูญเสีย เชน ความ
สูญเสียของการเสียดสีของทอตามการไหลของ ของไหล ดังน้ัน ดังท่ีแสดงไวในรูปท่ี 1.39 จุดเดินเครื่องของปมน้ัน 
จะระบุไดดวยจุดตัดของเสนกราฟเฮดของปมกับเสนกราฟความตานทานของทอ (เฮดจริง + เฮดสูญเสีย) 

 
รูปที่ 1.39  จุดการเดินเคร่ืองของปม 

 
 (1)  กําลังขับเพลากับความส้ินเปลืองพลังงานของพัดลมและปม 

พลังงานท่ีตองใชในการขับดันของไหลใหไหลไปในระบบทอลําเลียงของไหลคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
 พลังงาน =   แรง × ความเร็วของของไหล (ความเร็วของกระแส) 
  =   ความดัน × พื้นท่ีหนาตัดของเสนทางในทอ × ความเร็วของของไหล 
   =   ความดัน × อัตราไหล (1.6) 

ดังน้ัน จึงสามารถคํานวณหากําลังขับเพลา กําลังไฟฟาขาเขา และพลังงานไฟฟาท่ีใชไปของมอเตอรท่ีจะ
ปอนพลังงานท่ีตองใชในการขับพัดลมใหลําเลียงอากาศไดจากสูตรตอไปนี้ 
  กําลังขับเพลาของมอเตอร     =  ความดัน × อัตราไหล / ประสิทธิภาพของพัดลม(1.7) 
  กําลังไฟฟาขาเขาของมอเตอร        =  กําลังขับเพลาของมอเตอร / ประสิทธิภาพของมอเตอร   (1.8) 

ลักษณะของใบพัด 

ปม 
แบบ radial flow แบบ mixed flow  แบบ diagonal flow  แบบ axial flow  

centrifugal pump mixed flow pump axial flow pump 

จุดเดินเครื่องของปม 

ความตานทานของระบบทอ 
เฮดจริง 

เฮ
ดร
วม

 

เสนกราฟความตานทานระบบทอ 

เสนกราฟเฮดของปม 

อัตราไหล 
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 พลังงานไฟฟาท่ีใชไปของมอเตอร =  กําลังไฟฟาขาเขาของมอเตอร × ระยะเวลาท่ีเดินเครื่องมอเตอร (1.9) 
หนวยท่ีใชในท่ีนี้   ความดัน [kPa] อัตราไหล [m3/s]  และกําลังขับเพลาของมอเตอร [kW] 
 (2)  เสนกราฟคุณลักษณะของปม 
 เสนกราฟคุณลักษณะของปม หมายถึง เสนกราฟท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงเฮด กําลังขับเพลา และ
ประสิทธิภาพของปมเทียบกับอัตราไหลในขณะท่ีเดินเครื่องดังรูปท่ี 1.40 อนึ่ง คําวา เฮด หมายถึง แรงดันสงนํ้าท่ีปม
กําเนิดข้ึน ซึ่งมีคาเทากับผลบวกของความดันเทียบเทากับความสูงของสามารถสูบน้ําข้ึนไปจริง (เฮดจริง) กับแรง
ตานของระบบทอ เชน แรงตานจาก   แรงเสียดทานของทอ แรงตานจากอุปกรณตางๆ และกับความดันน้ําท่ีปลายทอ
ขาออก (ดูรูปท่ี 1.41) ซึ่งเฮดในท่ีนี้จะเทากับเฮดรวม ในสูตรท่ี (1.18) กรณีท่ีระบบทอเปน วงจรปด เชน ปม
หมุนเวียนในระบบปรับอากาศ จะมีเฮดจริงเทากับศูนย 

 
 

รูปท่ี 1.41   กราฟคุณลักษณะของปม 

 
 การทําความเขาใจคุณลักษณะของปม และกฎการแปรผันท่ีจะกลาวตอไปน้ี  รวมท้ังความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบกับพลังงาน และคุณลักษณะท่ีข้ึนอยูกับระบบทอตางๆ เปนความรูพื้นฐานท่ีจําเปนใน
การเดินเครื่องปมอยางเหมาะสมและอนุรักษพลังงาน 
  (3) กฎการแปรผันและกฎความคลายของปม 

 อัตราไหลของของไหลจะแปรผันตามความเร็วรอบของปม ความดันสูญเสียในทอลมและทอน้ําท่ีตออยูกับ
ปม จะแปรผันตามกําลังของของความเร็วของกระแส (ความเร็ว) ตามสูตร (1.5) นั่นคือ แปรผันตามอัตราไหลกําลัง
สองน่ันเอง ดังน้ัน หากความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง ความดันจะแปรผันตามกําลังสองของความเร็วรอบ และกําลังขับ
เพลาจะแปรผันตามกําลังสามของความเร็วรอบ ตามสูตร (1.7) ความสัมพันธนี้เรียกวากฎการแปรผัน ซึ่งแสดงได
ดวยสูตรตอไปนี้ 
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ในสูตรขางตน V1, V2 แทนอัตราไหล n1, n2 แทนความเร็วรอบ P1, P2 แทนความดันW1, W2 แทนกําลังขับ

เพลา   นอกจากน้ี เมื่อเดินเครื่องปมท่ีลักษณะคลายกันภายใตสภาวะท่ีคลายกัน (เชน จุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด) 

อัตราไหล

ปร
ะส
ทิธ
ภิา
พ 

กํา
ลัง
ขบั

เฮ
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และสมมติวาประสิทธิภาพของปมเทาเดิมแลว การไหลภายในปมท้ังหมดจะมีลักษณะคลายกัน โดยความสัมพันธ
ระหวางเสนผานศูนยกลาง D ความเร็วรอบ n กับอัตราไหล ความดัน และกําลังขับเพลาจะคํานวณไดจากสูตร
ตอไปนี้ เรียกวา กฎความคลาย 
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กฎการแปรผันและกฏความคลายบอกเราวาหากเรามีปมท่ีมีกําลังมากเกินไป (มีขนาดใหญเกินไป) ไม

เพียงแตการลดขนาดทอน้ําเพ่ือใหเกิดแรงตานมากข้ึนเทาน้ัน แตหากเปลี่ยนขนาดของปม (ใบพัด) หรือความเร็ว
รอบ ก็สามารถลดการใชพลังงานลงอยางมีประสิทธิผลอีกดวย วิธีการน้ีเปนกลวิธีอนุรักษพลังงานท่ีสําคัญอยางหน่ึง
ในการเลือกใชหรือดัดแปลงอุปกรณท่ีทํางานดวยของไหล 
 
 1.2.4 คุณลักษณะการเดินเคร่ืองของปม 
  1)  การเดินเคร่ืองปม 

 ตอไปนี้จะยกปมมาเปนตัวอยางในการอธิบายจุด
เดิน เครื่ องโดยใชกราฟคุณลักษณะ  กราฟท่ีแสดง
ความสัมพันธของปริมาณนํ้ากับแรงตานในระบบทอ
เรียกวากราฟแรงตาน ตามท่ีอธิบายในหัวขอท่ีแลววาแรง
ตานของระบบทอจะแปรผันตามกําลังสองของอัตราไหล 
ดังน้ัน กราฟแรงตานจึงสามารถแสดงไดดวย เสนโคง
กําลังสอง เมื่อนําไปวาดซอนกับกราฟคุณลักษณะของปม
จะไดรูปท่ี 1.41 
 ในรูปท่ี 1.41 ปมจะเดินเครื่องท่ีจุดตัด (1) 
ระหวางเสนกราฟ a ท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของเฮดของ
ปมกับเสนกราฟแรงตาน จากการเดินเครื่องปม   เมื่ออัตราไหลสูงกวาอัตราไหลท่ีกําหนด จะตองทําการปรับอัตรา
ไหลดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในกรณีนี้ โดยท่ัวไปจะปรับอัตราไหลดวยการปรบัวาลว   อยางไรก็ตาม การทําเชนนี้เทากับ
การยายจุดเดินเครื่องจาก (1) ไปยัง (2) ในรูปท่ี 1.42

ถังเปดสูบรรยากาศ ถังเปดสูบรรยากาศ

กรณีท่ีสูบ 
นํ้าขึ้น 

ปม 

ความดันบรรยากาศ 98 [kPa] (10 [mAq]) 

ระดับน้ํา
เม่ือหยดุ
ปม 

ปม
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รูปท่ี 1.41   เฮดของปม 
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กรณีท่ีไมใชวาลวปรับอัตราไหล แตใชวิธีควบคุมความเร็วรอบ เนื่องจากเฮดจะแปรผันตามกําลังสองของ
ความเร็วรอบตามเสนกราฟ b ในรูปท่ี 1.42 ดวย ดังน้ัน จุดเดินเครื่องจึงยายไปอยูท่ี (3) เทียบกับจุดเดินเครื่อง (2) 
แลวจะสามารถเดินเครื่องไดโดยอนุรักษพลังงานมากกวา ซึ่งสอดคลองกับท่ีอธิบายไปแลวในหัวขอกอน 
 2)  การเดินเคร่ืองขนานและการเดินเคร่ืองอนุกรม 
 ในอุปกรณจริงๆ บอยครั้งท่ีเราตองเดินเครื่องปมและพัดลมแบบขนานหรืออนุกรมเพื่อรองรับคุณลักษณะ
ของภาระการใชงาน ในท่ีนี้จะอธิบายจุดเดินเครื่องเม่ือเดินเครื่องขนานและเดินเครื่องอนุกรมโดยใชเสนกราฟ
คุณลักษณะ 
 กรณีท่ีเดินเครื่องขนานและเดินเครื่องอนุกรม เราตองนําคุณลักษณะของปมมาคํานวณประกอบกันเปน
คุณลักษณะลัพธ โดยใชหลักการวาในการเดินเครื่องขนาน ปมแตละตัวจะมีความดันเทาน้ัน และในการเดินเครื่อง
อนุกรม ปมแตละตัวจะมีอัตราไหลเทากัน แรงตานลัพธในกรณีท่ีตอขนานปมท่ีมีความจุ (Capacity) เทากัน 2 ตัว จะ
เทากับแรงตานในแนวแกนอัตราไหลของปม 2 ตัวบวกกันตามรูปท่ี 1.43 (a) และในกรณีท่ีตออนุกรมปม 2 ตัว จะ
เทากับแรงตานแนวแกนเฮดของปม 2 ตัวบวกกัน  ตามรูปท่ี 1.43 (b) 
 ดังน้ัน จุดเดินเครื่องจึงอยูท่ีจุดตัดระหวางเสนกราฟเฮดและแรงตานลัพธท่ีคํานวณไดตามขางตน กรณีท่ีตอ
ปมต้ังแต 2 ตัวข้ึนไปหรือกรณีท่ีขนาด (ความจุ) ของปมไมเทากัน ก็สามารถใชวิธีคิดเชนเดียวกันได 

 
รูปที่ 1.43  การเดินเคร่ืองขนานและอนุกรมปม 

อัตราไหล 

เฮ
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ริง

  
เฮ
ด 

 

V อัตราไหลเริมตน 
V' อัตราไหลที่กําหนด 
 
a เสนกราฟเฮดกอนปรับอัตราไหล 
b เสนกราฟเฮดหลังปรับอัตราไหล 
 
ก เสนกราฟแรงตานกอนปรับอัตราไหล 
ข เสนกราฟแรงตานหลังปรับอัตราไหล 
 
(1) จุดเดินเคร่ืองเริ่มตน 
(2) จุดเดินเคร่ืองหลังปรับวาลว 
(3) จุดเดินเคร่ืองหลังปรับความเร็วรอบ 
 

ก 

ข 

รูปที่ 1.42 คุณลักษณะการเดินเคร่ืองปม 

เฮ
ด 

จุดเดินเคร่ือง 
ของปม 1 ตัว

เสนกราฟแรงตาน

จุดเดินเคร่ืองลัพธ
ของปม 2 

อัตราไหล อัตราไหล 

เฮ
ด 

เสนกราฟแรงตาน 

จุดเดินเคร่ืองลัพธ 
ของปม 2 ตัว 
เสนกราฟเฮดลัพธ
ของปม 2 ตัว 
เสนกราฟเฮดของปม 1 ตัว

จุดเดินเคร่ือง 
ของปม 1 ตัว

(a) การเดินเคร่ืองขนานปม (b) การเดินเครื่องอนุกรมปม 
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 1.2.3  การควบคุมการทํางานของปม 
ในการใชงาน เนื่องจากจะเดินเครื่องปมเฉพาะท่ีบริเวณใกลเคียงกับจุดพิกัด โดยท่ีไมจําเปนตองปรับอัตราไหล 

ปรับแรงดัน และเดินเคลื่องดวยความเร็วคงท่ีก็เพียงพอแลว ท้ังยังมีปญหาในการเดินเครื่องท่ีมีภาระนอย จึงใช
มอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟสแบบกรงกระรอก โมเมนตความเฉ่ือยของปมเองก็มีไมมาก ซึ่งหากสตารทเครื่องในสภาพท่ี
ปดวาลวขาออก  ในกรณีของ Centrifugal pump จะไมมีปญหาใดๆ เปนพิเศษ แตสําหรับปมท่ีมีความเร็วจําเพาะสูง 
หากเปนความเร็วในการเดินเครื่องในสภาพท่ีปดวาลวขาออก ก็จะมีบางตัวท่ีใชกําลังขับเพลาข้ึนไปมากเกินกวา 
200% ดังในรูปท่ี 1.44  ปมลักษณะน้ีจะตองสตารทโดยปดวาลวขาออก แลวเปดวาลวไปพรอมๆ กับเรงความเร็ว 
หากเดินเครื่องปมดวยความเร็วแปรผันโดยใชอินเวอรเตอร จะทําใหปญหาในตอนสตารทหมดไป ท้ังยังมี
ประสิทธิภาพในการอนุรักษพลังงานดังท่ีจะอธิบายในหัวขอตอไป ในกรณีท่ีตองหยุดและสตารทเครื่องบอยๆ หรือ
ในกรณีท่ีจําเปนท่ีจะตองสตารทเครื่องดวยแรงดันตํ่า จําเปนท่ีจะตองพิจารณาใหดี ซึ่งรวมถึงการนําการขับเคล่ือน
ดวยความเร็วแปรผันดวยอินเวอรเตอรมาใชดวย 

 
รูปที่ 1.44 ความสัมพันธระหวางความเร็วจําเพาะ Ns กับ กําลังขับเพลา 

 
ในกรณีท่ีจําเปนตองปรับอัตราไหลและแรงดัน หรือใชงานอัตราไหลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาก หาก

เดินเครื่องปมดวยความเร็วแปรผันของปม จะทําใหมีประสิทธิภาพอยางมากในการอนุรักษพลังงาน ดังน้ัน การ
ขับเคล่ือนดวยความเร็วแปรผันดวยอินเวอรเตอรจึงเปนท่ีแพรหลายไดอยางรวดเร็ว ขอดีของการขับปมแบบ
อินเวอรเตอรมีดังตอไปนี้ 

-  ลดกําลังการเดินเครื่องเมื่อมีภาระไมเต็มพิกัด 
-  ลดความสูญเสียจากการหรี่ เพ่ือกําหนดจุดทํางาน 
-  การควบคุมความดันและอัตราไหลตางๆ ทําไดสะดวก 
-  สามารถทําการสตารทและหยุดบอยๆ ได 

  1.2.4  การควบคุมความดันและอัตราไหล และการอนุรักษพลังงานจากการเดินเคร่ืองดวยความเร็วแปรผัน 
สําหรับวิธีดําเนินการเพ่ือควบคุมความดันและอัตราไหลน้ัน วิธีท่ีเปนไปไดประกอบดวย (a) การปรับวาลว

ขาออกและวาลวปรับ (b) การควบคุมความเร็ว (c) การควบคุมจํานวนเครื่อง การควบคุมจํานวนเครื่องน้ัน เปน
วิธีการท่ีเปนข้ันตอน ซึ่งในการท่ีจะทําการควบคุมอยางตอเนื่องน้ัน จําเปนท่ีจะตองใชควบคูไปกับวิธีการท่ีเหลือ
อยางใดอยางหน่ึง 
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สภาพปดวาลวขาออก 
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รูปท่ี 1.45 ไดแสดงหลักการในกรณีท่ีทําการควบคุมความดันท่ีปลายทางของปมใหคงท่ีดวยการปรับวาลว
และในกรณีท่ีทําการควบคุมความเร็ว เสนโคง H (N1) เปนเฮดรวมของปมท่ีความเร็วรอบเทากับ N1 ถาให R1 แสดง
เฮดสูญเสียท่ีทอ และ Hr แสดงความดันน้ํา ณ จุดซ่ึงแปลงเปนเฮดแลว เฮดรวมของปมท่ีอัตราไหล Q ท่ีจุดตัด A ของ 
H (N1) กับเสนกราฟ R1 + Hr จะสมดุลกับเฮดของภาระ ในกรณีท่ีอัตราไหลลดลงเปน Q2 ในการควบคุมความเร็ว จะ
ลดความเร็วรอบเปน N2 และเปลี่ยนเสนกราฟของเฮด รวมเปน H (N2) ซึ่งจะเปนการเดินเครื่องท่ีจุดสมดุลใหม B   
ในกรณีท่ีใชวิธีปรับวาลว หากหร่ีวาลวลงเพื่อใหเฮดสูญเสียเทากับ R2 แลวจุดสมดุลจะเล่ือนไปท่ี C และจะสามารถ
รักษาความดันท่ีปลายทางใหคงท่ีได หากแตกําลังขับเพลานั้น จะแปรผันตามผลคูณระหวางอัตราไหลกับเฮดรวม 
ซึ่งแมอัตราไหลจะเทากัน  จุด B ซึ่งมีเฮดรวมตํ่าจะไดเปรียบกวามากในแงการอนุรักษพลังงาน  

ในการควบคุมความดันดวยการควบคุมความเร็ว จะแบงเปนกรณีท่ีรักษาความดันท่ีปลายทางใหคงท่ีกับกรณี
ท่ีรักษาความดันขาออกของปมใหคงท่ี ซึ่งความสัมพันธระหวางอัตราไหลกับเฮดรวมของปมจะเปนดังรูปท่ี 1.46 
และการควบคุมความดันปลายทางใหคงท่ีจะเปนการอนุรักษพลังงานมากยิ่งข้ึน อนึ่ง ในการดําเนินการควบคุมความ
ดันปลายทางใหคงท่ีนั้น จําเปนท่ีจะเขาใจถึงความสูญเสียของวาลวตางๆและการเดินทออยางถูกตอง ซึ่งสามารถใช
วิธีบันทึกเสนโคงความสูญเสียจากภาระไวท่ีไมโครคอมพิวเตอรได 

สําหรับขอควรระวังในกรณีท่ีจะทําการควบคุมความเร็วนั้น ปมสวนใหญจะมีเฮดจริง ซึ่งจะมีขีดจํากัด
ตํ่าสุดดวยความเร็วรอบ  สําหรับรอบหมุนท่ีตํ่ากวาความเร็วรอบนี้ ในกรณีท่ีไมมี Non return valve จะทําใหเกิดการ
ไหลยอนกลับ และถึงแมวาจะมี Non return valve ก็ตาม ก็จะกลายเปนการใชกําลังการขับเคลื่อนโดยสูญเปลา 

อินเวอรเตอรสําหรับปมสวนใหญจะไดรับมาจากผูผลิต แตโดยท่ัวไปแลวจะทําการควบคุม V/f ของ
มอเตอรเหนี่ยวนําแบบกรงกระรอก สําหรับปมเน่ืองจากแรงบิดท่ีตองใชท่ีความเร็วตํ่า มีคาตํ่า จะสามารถเลือกแบบ
ของ V/f  ในชวงยกกําลัง 1 ถึง 2 ใหตรงกับคุณลักษณะของปม และอินเวอรเตอรโดยท่ัวไปจะมีฟงกชันการเดิน
เครื่องแบบอนุรักษพลังงานโดยมีการปรับแรงดันอยางเหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อใหทํางานแบบจํากัดความถี่การ
เดินเครื่องตํ่าสุด และลดความสูญเสียของมอเตอรใหนอยท่ีสุด 

 

          
รูปที่ 1.45  การควบคุมความดันที่ปลายทางของปม          รูปที่ 1.46 การควบคุมความดันปลายทางคงที่และ 

      การควบคุมความดันขาออกคงที่ 
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 1.2.5  ประสิทธิภาพของปมน้ํา 
กําลังขับปม P นั้น หากกําหนดให Q คือ อัตราการไหล [m3/min]    H คือ เฮดรวม [m]  ρ คือ ความหนาแนน

ของของไหล [kg/m3] (สําหรบัน้ํา จะเปน 1) จะไดวา 
 ]kW[
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เวลาท่ีจะกําหนดกําลังขาออกของมอเตอรนั้น หากใหมี Tolerance α ท่ีเฮดสักเล็กนอย และใหประสิทธิภาพของปม
เปน η [%] จะได 
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ซึ่งไดแสดงประสิทธิของปมไวในรูปท่ี 1.47  และไดแสดง tolerance α ไวในตารางท่ี 1.3 
 

 
         รูปที่ 1.47 ประสิทธิภาพของปมมาตรฐานทั่วไป 

 
 1.2.6   แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบปม 

จากการตรวจสอบระบบสูบน้ําและวิเคราะหจุดท่ีมีปญหาประกอบจนแนวทางการแกท่ีเกิดข้ึนสามารถนํามาจัด
กลุมไดดังน้ี 

-  การบํารุงรักษา 
-  การดัดแปลงแกไขอุปกรณหรือการเดินเครื่อง 
-  การจัดการตรวจสอบ 
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รูปที่  1.48 การซอมบํารุงที่มีผลตอคุณลักษณะสมบัติของปมน้ํา 
 
  1.2.6.1 การบํารุงรักษา  

การท่ีจะทําใหปมท่ีสึกหรอกลับมาสมบูรณและมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับตอนเริ่มตน  อยางนอยท่ีสุดตอง
ซอมใหญ อาจจะรวมถึงการเปลี่ยนช้ินสวนหมุน (ใบพัดและแหวน) แบริ่งและประเก็น อยางไรก็ตามภายหลังการ
ซอมใหญระยะชองวางตางๆ ภายในโครงสรางของปมจะไมเหมือนชวงติดต้ังใหม ดังน้ันประสิทธิภาพปมจะลดลง
จากชวงท่ีติดต้ังใหม ประโยชนท่ีไดจากการซอมใหญ ควรพิจารณาเปนกรณีๆ ไป คาใชจายของปมนํ้าสวนใหญแลว
เปนคาใชจายในการเดินเครื่องโดยรวมตลอดการใชงาน ดังน้ันการท่ีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพียงเล็กนอยก็ถือวา คุมคา
ในการปรับปรุง และมีขอสังเกตวา ปมนํ้าท่ีสึกหรอ อัตราการไหลจะลดลง ถาทําการซอมบํารุงใหญควรปรับอัตรา
การไหลใหตํ่าลงมาจากจุดทํางานเดิม เพ่ือใหไดผลประหยัดมากท่ีสุด ดังแสดงในรูปท่ี 1.48 
 การบํารุงรักษาที่ชวยสงเสริมการประหยัด 

-  การทําความสะอาดตัวกรองท่ีบริเวณทอทางเขาของปมอยางสมํ่าเสมอ 
-  การตรวจสอบวาลวกันการไหลยอนกลับ (Check valve) อยางสมํ่าเสมอ 
-  การซอมแซมรอยรั่วตางๆ 
1.2.6.2 การปรับปรุงอุปกรณ 
(1)  การเคลือบผิวภายใน 
ไดมีการพัฒนากลุมของวัสดุท่ีใชสําหรับเคลือบผิวเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพ้ืนผิวของวัสดุดั้งเดิมเพ่ือลด

การกัดกรอน/การกัดเซาะ 
วัสดุเคลือบผิวประเภทนี้เหมาะสําหรับปมนํ้าท่ีเสียหายรุนแรงอันเนื่องมาจากการใชงานกับของเหลวท่ีมี

ฤทธิ์กัดกรอน วัสดุเคลือบผิวจะชวยเคลือบปองกันไมใหพื้นผิวถูกกัดกรอนและไมทําใหระยะชองวางตางๆ ภายใน
ปมนํ้าเปลี่ยนแปลง 
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รูปที่ 1.49  การเคลือบผิวที่มีผลตอคุณลักษณะสมบัติของปมน้ํา 
 
  การเคลือบผิวเพ่ือลดการเสียดทาน 

การเคลือบผิวเพ่ือลดการเสียดทานแมวาจะมีประสิทธิภาพในการลดการกัดกรอนไมเทาสารเคลือบผิวเพื่อ
ลดการกัดกรอนและการกัดเซาะ แตก็ยังเปนวิธีท่ีสามารถนํามาใชเพื่อปองกันการกัดกรอนไดดี จุดประสงคหลักของ
วิธีนี้ก็เพื่อปรับพ้ืนผิวใหมีความเรียบมากท่ีสุด (เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นผิววัสดุเดิม) และเกิดการเสียดทานนอยท่ีสุด
ขณะท่ีอัตราความเร็วของนํ้าสูง    ซึ่งวิธีนี้จะทําใหปมนํ้ามีความดันและอัตราการไหลสูงข้ึน ดังน้ันการเคลือบผิวดวย
วิธีนี้จะทําใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 การเคลือบผิวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพปมนํ้ามักจะเคลือบเฉพาะโครงปมนํ้าและดานนอกของใบพัดเพ่ือลด
ความสูญเสียจากการเสียดทานหลัก ซึ่งก็คือ ความสูญเสียท่ีผิวของโครงปมนํ้าและความสูญเสียจากการเสียดทานท่ี
ใบหมุน    

สรุปประโยชนท่ีไดรับเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพจากการเคลือบผิว ไดแก 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของปมนํ้าทําใหตนทุนของการเดินเครื่องลดลง 
-  มีความคงทนตอการกัดกรอนบนช้ินสวนท่ีไดเคลือบพื้นผิวไว 
-  ยืดอายุการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงและทําใหอายุการใชงานยาวข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปมนํ้าท่ีไมได

เคลือบพื้นผิว 
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รูปที่ 1.50  ผลการลดขนาดของใบพัดตอคุณลักษณะสมบัติปมน้ํา 

 
 

รูปที่ 1.51  ผลจากการใชปมน้ําที่มีขนาดเล็กลง 
(2) การเปลี่ยนขนาดของใบพัด 
 ปมนํ้าท่ีใชกันอยูท่ัวไปในอุตสาหกรรมใชกับใบพัดไดหลายขนาด โดยใบพัดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด จะทําให

การใชงานมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ดังแสดงในรูปท่ี 1.52 
การเปลี่ยนขนาดของใบพัดจะชวยประหยัดพลังงานจากการสูบน้ําได เชน ถาปมนํ้าหรี่วาลวควบคุมการ

ไหลอยูเสมอ จะทําใหไมสามารถทํางานไดท่ีประสิทธิภาพสูงสุด จึงอาจนําใบพัดขนาดเล็กมาใชเพื่อทําใหมีอัตรา
การไหลเทาเดิมในระดับของความดันตํ่า ทําใหมีการใชพลังงานลดลง 
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(3) การใชปมน้ําที่มีขนาดเล็กลง 
       การใชปมนํ้าท่ีมีขนาดเล็กลงจะคุมคา ถา 

-   ปมมีขนาดใหญเกินกวาภาระสูงสุดของปมนํ้ามาก 
 -  ปมนํ้ามีประสิทธิภาพนอยกวา 80%  
ณ ระดับของภาระโหลดสูงสุด 

-  มีการใชพลังงานสูง นั่นคือ เมื่อปมนํ้าขนาดใหญเดินเครื่องเปนระยะเวลานาน เชน ถาปมนํ้าท่ีติดต้ังวาลว
ควบคุมการไหลเพ่ือควบคุมอัตราการไหลใหไดตามความตองการ อาจใชปมนํ้าท่ีมีขนาดเล็กลงกวาท่ีออกแบบ
เพื่อใหสงจายนํ้าดวยอัตราการไหลเทาเดิมแตดวยประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน ดังแสดงในรูปท่ี 1.53 

 
 

รูปที่ 1.52 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของมอเตอรมาตรฐานและมอเตอรประสิทธิภาพสูง ขนาด 7.5 kW 
 

(4)  มอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
ปกติการขับเคลื่อนของมอเตอรไฟฟาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาปมนํ้าท่ีมอเตอรนั้นขับโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การใชมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง (Higher Efficiency Motor : HEMS) ซึ่ง HEMS จะมีประสิทธิภาพสูงกวา
มอเตอรไฟฟามาตรฐานท่ัวๆ ไปประมาณ 3 เปอรเซ็นต นอกจากน้ีมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงยังปรับปรุงคาตัว
ประกอบกําลัง (PF) ใหสูงข้ึน 
  1.2.6.3 การจัดการตรวจสอบ 

-  การตรวจวัดประสิทธิภาพของปมนํ้าเปนเรื่องท่ีมีความยุงยากและขอจํากัดมากมาย  ทําใหโอกาสในการ
ประเมินประสิทธิภาพของปมนํ้ามีไมมากนัก  จึงมีการพัฒนาเทคนิคทางเทอรโมไดนามิคสมาคํานวณหาคา
ประสิทธิภาพไดโดยตรงเพียงวัดอุณหภูมิและความดันตกครอมปมนํ้า ผลท่ีไดสามารถนําไปเปรียบเทียบกับ
คุณลักษณะสมบัติปมนํ้าตามท่ีผูผลิตใหรายละเอียดไว 

-  การติดตามตรวจวัดการทํางานของปมนํ้า  จะเปนประโยชนอยางมากถาติดต้ังมาตรวัดความดันท่ีทอดูด
และทอสงของปมนํ้าทุกเครื่องและติดต้ังแอมปมิเตอรสําหรับมอเตอรไฟฟาเพ่ือใหแนใจวาทอดูดไมอุดตัน 
ความสามารถในการทํางานของปมนํ้าเม่ือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะสมบัติของปมนํ้า  การคํานวณคาใชจายในการ
เดินปมนํ้า 
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-  การติดตามตรวจวัดการทํางานของระบบ สําหรับปมนํ้าขนาดใหญจะมีความคุมคาท่ีจะใชระบบติดตาม
บันทึกคาการใชงานดวยคอมพิวเตอร  ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมการเดินปมนํ้าไดอีกดวย  ทําใหเห็นศักยภาพ
ในการ ปรับการเดินปมนํ้าใหสอดคลองกับความตองการการใชน้ํา การสูบนํ้าเกินความตองการ  การรั่วของนํ้า 
 
1.3  ประเภทและหลักการทํางานของพัดลม  
 1.3.1 ประเภทของพัดลม 

 มาตรฐาน JIS กําหนดไววา พัดลมท่ีมีแรงดันลมตํ่ากวา 1,000  (mm-น้ํา) เรียกวา แฟน (Fan) สวนพัดลมท่ีมี
แรงดันลมต้ังแต 1,000 (mm-น้ํา) ข้ึนไป แตไมถึง 10 (M-น้ํา) (0.1 MPa) เรียกวา โบลวเออร (Blower) ท้ังสองชนิด
เรียกรวมๆ กันวา พัดลม  

 พัดลมมีหลายชนิด ตามขนาดอัตราไหลและความดันของของไหลท่ีลําเลียง และตามวัตถุประสงคการใช
งาน ดังตารางท่ี 1.4 แบงเปนประเภทใหญๆ ไดเปนแบบ Centrifugal ซึ่งทํางานดวยการให แรงหนีศูนยกลางใหเกิด
กระแสในทิศทางต้ังฉากกับแกน แบบ Axial flow ซึ่งสรางกระแสของไหล (อากาศ) ในทิศทางเดียวกับเพลา แบบ 
Cross flow ซึ่งมีคุณสมบัติอยูระหวางท้ังสองแบบขางตน และแบบอื่นๆ  อยางไรก็ตาม เพื่อสามารถติดต้ังและ
เช่ือมตอกับทอตางๆ ไดสะดวก พัดลมแบบ Centrifugal บางครั้ง  ดูภายนอกแลวจะมีลักษณะเหมือนกับแบบ Axial 
flow โดยท่ัวไปพัดลมแบบ Axial flow จะเหมาะกับ ความดันตํ่า-อัตราไหลสูง สวนแบบ Centrifugal จะเหมาะกับ
ความดันสูง 

 

ตารางที่ 1.4  พัดลมประเภทตางๆ 

 แบบ ประเภท รูปรางใบพัดและตัวถัง 
ขอบเขตความจุ (Capacity) 
(บน) อัตราไหล [m3/min] 

(ลาง) ความดันสถิต [mmHq] 
การใชงาน 

พัด
ลม

 C
en

tri
fug

al 

พัดลม Multiblade 
(Sirocco) 

 0.5 - 20,000 
0.5 - 7.5 [kPa] 

การปรับอากาศ-ระบายอากาศ 
งานอุตสาหกรรม 

พัดลม Backward 
curved wheel 
(Turbo) 

 fan ~ 40,000 
~ 15 [kPa] 

 
ทอลมความเร็วสูง 
งานอุตสาหกรรม 

blower ~ 5,000 
~ 0.1 [kPa] 

พัดลม Airfoil  ~ 40,000 
~ 10 [kPa] 

ทอลมความเร็วสูง การปรับอากาศ
ขนาดกลาง-ใหญ งานอุตสาหกรรม 

พัด
ลม

 A
xia

l f
low

 พัดลม Propeller  ~ 500 
~ 0.1 [kPa] 

พัดลมระบายอากาศ Unit heater, Unit 
cooler หอทําน้ําเย็น งานอุตสาหกรรม 

พัดลม Tube  ~ 40,000 
~ 10 [kPa] 

ระบายอากาศเฉพาะที่ หอทําน้ําเย็น
ขนาดใหญ งานอุตสาหกรรม 

พัดลมมี Vane  ~ 60,000 
~ 0.1 [kPa] 

การปรับอากาศ-ระบายอากาศ 
งานอุตสาหกรรม 

  พัดลม Cross flow  ~ 500 
~ 1 [kPa] 

Fan coil unit 
งานอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม พัดลมแบบ Axial flow ท่ีสามารถรองรับความดันไดพอสมควร และแบบ Centrifugal ท่ี
รองรับอัตราไหลไดพอสมควรก็พอมีอยู พัดลมแบบ Multiblade บางครั้งก็เรียกวา  พัดลมแบบ Sirocco นิยมใชกัน
มากท่ีสุดกับการปรับอากาศและระบายอากาศ 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

1-43 

 

 การจําแนกพัดลมสามารถแบงไดเปนประเภทใหญๆ ตามลักษณะการเคลื่อนท่ีของอากาศได 2 ลักษณะ
ดังน้ี 

(1) พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง (Centrifugal flow or radial fans) 
(2) พัดลมแบบอากาศตามแนวแกน (Axial flow fans) 

 (1)  พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง (Centrifugal flow or Radial fans) 
 พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหรือพัดลมซึ่งมีการไหลของอากาศในแนวรัศมี  จะประกอบดวย ใบพัดหมุนอยู

ภายในตัวเรือนของพัดลม (Fan house) ชุดใบพัดจะประกอบดวยแผนใบเล็กๆประกอบเขาดวยกันเปนลักษณะกงลอ 
คาความดันของอากาศจะถูกทําใหมีคาสูงข้ึนภายในตัวเรือนของพัดลมซึ่งสามารถเพ่ิมคาใหสูงข้ึนไดดวยการเพิ่ม
ขนาดความยาวของใบพัด  ซึ่งจะทําใหแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางภายในระบบมากยิ่งข้ึนนั่นเอง  อากาศจะไหลผานเขา
ไปในทอทางเขาโดยมีทิศทางขนานกับแกนของใบพัด และไหลออกในทิศทางต้ังฉากกับแกนของใบพัดในทอ
ทางออก  พัดลมประเภทนี้จําแนกตามลักษณะรูปรางของใบพัดเปน 3 แบบ คือ 
 (1.1) แบบใบพัดตรง (Straight blade หรือ Radial fans)  
 พัดลมชนิดน้ีมีจํานวนใบนอยท่ีสุดประมาณ 6 ถึง 20 ใบ และใบพัดจะอยูในระนาบรัศมี จากเพลา  ใบพัด
หมุนดวยความเร็วรอบอยางตํ่าประมาณ 500-3000 รอบ/นาที  ดังน้ันจึงเหมาะกับงานท่ีตองการปริมาตรของอากาศท่ี
ถูกขับเคลื่อนจํานวนนอยๆ ท่ีมีคาความกดดันของอากาศสูงๆ  
 (1.2) แบบใบพัดโคงไปขางหนา (Forward curved blade fans) 
 พัดลมชนิดน้ีจะมีใบพัดโคงไปขางหนา ในทิศทางเดียวกับการหมุนของชุดใบพัด จะมีจํานวนแผนใบพัด
ประมาณ 20 – 60 ใบ ชุดใบพัดจะมีลักษณะคลายกับกรงกระรอก (Squirrel cage)  เพลาใบพัดจะมีขนาดเล็กหมุน
ดวยความเร็วรอบท่ีสูงกวาพัดลมชนิดใบพัดตรง  การทํางานของพัดลมชนิดน้ีมีเสียงเบาท่ีสุด  มีขอเสียคือจะมี
ลักษณะท่ีมอเตอรจะทํางานเกินกําลังและมีชวงการทํางานของพัดลมที่ไมเสถียร  ดังน้ันจึงไมควรใชกับงานหรือ
ระบบท่ีมีอัตราการไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พัดลมชนิดน้ีจะใหคาความดันลมและอัตราการไหลของ
อากาศสูงท่ีสุด 
 (1.3) แบบใบพัดโคงไปขางหลัง (Backward curved blade fans) 
 พัดลมชนิดน้ีจะมีใบพัดเอียงไปขางหลัง ในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการหมุนของใบพัด  จะมีจํานวน
ใบพัดประมาณ 10 –50 ใบ และเปนพัดลมที่มีความเร็วรอบสูง ไมกอใหเกิดเสียงดังเกินควร ไมมีลักษณะท่ีมอเตอร
จะทํางานเกินกําลัง และไมมีชวงการทํางานท่ีไมมีเสถียร เหมาะท่ีจะใชงานระบายอากาศและอากาศท่ีใชตองสะอาด
ดวย เนื่องจากสามารถท่ีจะควบคุมความกดดันและปริมาณลมไดงาย พัดลมชนิดน้ีจะมีราคาสูงกวาชนิดอื่นๆ เมื่อ
เทียบกับขนาดท่ีเทากัน 
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รูปที่ 1.53  การไหลของอากาศผานตัวพัดลมแบบหมุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

รูปที่ 1.54  พัดลมแบบหมุนเหว่ียงชนิดใบพัดโคงไปขางหนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.55  พัดลมแบบหมุนเหว่ียงชนิดใบพัดโคงไปขางหลัง 
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 (2) พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial flow fans) 
พัดลมแบบนี้อากาศจะไหลขนานกับแกนของใบพัด  และต้ังฉากกับระนาบการหมุนของใบพัด  ชุดใบพัด

จะถูกติดต้ังบนแกนเพลาขับของมอเตอรตนกําลัง  ซึ่งอยูภายในตัวพัดลม ทําใหมอเตอรสามารถระบายความรอน
ออกไปกับอากาศท่ีถูกขับเคลื่อน  พัดลมชนิดน้ีมีราคาถูก การทํางานของพัดลมมีเสียงดังและมีชวงการทํางานของ
พัดลมท่ีไมเสถียร จึงเหมาะกับงานระบายอากาศ มีขนาดเล็ก เคลื่อนยายงาย  สามารถแบงได 2 ลักษณะคือ  

(1) ลักษณะท่ีพัดลมเปนเกลียว (Tube axial fans) 
(2) ลักษณะท่ีพัดลมเปนเสนตรง (Vane axial fans) 
(2.1)  ลักษณะที่พัดลมเปนเกลียว (Tube axial fans) 
พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิดน้ี จะมีโครงสรางประกอบดวยชุดใบพัดซ่ึงหมุนอยูภายในทอรูป

ทรงกระบอก  ลมท่ีถูกขับเคลื่อนใหผานชุดใบพัดจะหมุนเปนเกลียว มีลักษณะการไหลแบบปนปวน  พัดลมชนิดน้ี
ใหคาความกดดันของลมปานกลาง 

(2.2) ลักษณะที่พัดลมเปนเสนตรง (Vane axial fans) 
พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิดน้ี จะมีแผนครีบเพื่อใชในการบังคับการไหลของอากาศ ท่ีถูก

ขับเคล่ือน  ติดต้ังอยูภายในตัวเรือนของพัดลม บริเวณทอทางออกบริเวณดานหลังชุดใบพัดเพ่ือชวยในการไหลของ
อากาศท่ีถูกขับเคลื่อน มีการไหลเปนเสนตรงมากท่ีสุด ซึ่งจะชวยลดลักษณะการไหลของอากาศปนปวนลดลง และ
ลดพลังงานสูญเสียเนื่องจากการไหลของอากาศปนปวนภายในระบบใหนอยลง ทําใหประสิทธิภาพการใชงานและ
ราคาสูงกวาพัดลมชนิด Tube axial fans 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.56  พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิด Tube axial fans 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.57  พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิด Vane axial fans 
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  1.3.2  คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของพัดลม 
ขณะท่ีพัดลมทํางาน จะทําใหอากาศเกิดการเคลื่อนท่ีไดดวยคาความกดดันท่ีเกิดข้ึน  เมื่ออากาศเคลื่อนท่ีออกไป

ไดดวยระยะทางท่ีเพิ่มมากข้ึน จะทําใหความกดดันลดลง  ถานําคาความกดดันในชวงตางๆ มาเขียนกราฟเทียบกับ
อัตราการไหลของอากาศที่ไดในชวงความกดดันนั้นๆ  ถาคาความกดดันดังกลาวเปนคาความกดดันรวมของระบบ  
เมื่อนําคาความกดดันรวมท่ีลดลงของระบบมาหักออกจากคาความกดดัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.58  การหาจุดทํางานของพัดลมที่เหมาะสมจากกราฟคุณลักษณะของระบบพัดลมแบบหมุน 
                               เหวี่ยง ชนิดใบพัดโคงไปขางหลัง ขนาด 27 นิ้ว ที่ 1,080 รอบตอนาที 

 
ความเร็ว จะไดกราฟอีกเสนซึง่แสดงถึงความดันสถิตของระบบ เราสามารถนํากราฟดังกลาวไปใชในการ

เลือกจุดทํางานท่ีเหมาะสมท่ีของพัดลมชนิดน้ันได 
เนื่องจากปริมาณอากาศท่ีไดจากพัดลมตามท่ีกําหนดจากผูผลิต ปกติแลวจะทําการทดสอบ ณ สภาวะ

แวดลอมมาตรฐาน เชน ท่ีอุณหภูมิ 15 °C  มีความกดดันบรรยากาศแวดลอมเทากับ 1 บาร  และความสูงเทียบเทากับ
ระดับน้ําทะเล ปานกลาง เปนตน ซึ่งสภาวะดังกลาวอาจแตกตางจากสภาวะจริงท่ีติดต้ัง  ใชงานจึงทําใหสภาวะการ
ใชงานไมเปนไปตามขอกําหนด 

 เนื่องจากสมรรถนะของพัดลมจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมตางๆ อาทิ อุณหภูมิ 
ความเร็วรอบ และความหนาแนนของอากาศ ดังน้ัน The Air Moving and Condition Association (AMCA) จึงได
พัฒนามาตรฐานการทดสอบพัดลมข้ึนและไดทําการทดสอบเพ่ือหากราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดตางๆ ดังน้ี  
  จากรูปท่ี 1.58  แสดงใหเห็นวา เมื่อเปอรเซ็นตของปริมาตรท่ีเปดกวางมีคาสูงข้ึนจะทําใหคากําลังท่ีปอนให
เพลาของพัดลมมีคาสูงข้ึนตามไปดวย  ซึ่งมีผลทําใหมอเตอรของพัดลมทํางานเกินกําลัง  ในขณะท่ีความตานทาน
ของระบบมีคาลดลง ดังน้ัน จึงไมควรใชพัดลมชนิดน้ีกับระบบท่ีมีอัตราการไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ชวงท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานของพัดลมชนิดน้ี คือ ชวงเปอรเซ็นตของปริมาตรท่ีเปดกวางประมาณ 30 – 50 % 
ซึ่งจะทําใหการทํางานของพัดลมมีคาประสิทธิภาพสูงสุด   เสนกราฟคาความดันสถิต จะมีชวงการทํางานของพัดลม
ท่ีไมมีความเสถียรภาพคือชวงเปอรเซ็นตของปริมาตรท่ีเปดกวางในชวงไมเกิน 40%  ดังน้ันจึงไมควรใชปริมาตรท่ี
เปดกวางใหอากาศเขาสูตัวเรือนของพัดลมในชวงน้ี 
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  1.3.2.1  พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโคงไปขางหนา (Forward curved blade fans) 
   

 
 
 
 
 
 
 

                        
รูปที่ 1.59  สมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหว่ียงชนิดใบพัดโคงไปขางหนา 

 
 1.3.2.2 พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโคงไปขางหลัง(Backward curved blade fans) 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.60  กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโคงไปขางหลัง 

 

จากรูปท่ี 1.60 จะเห็นไดวาชวงท่ีเหมาะสม สําหรับการทํางานของพัดลมชนิดน้ี คือ ชวงเปอรเซนตของ
ปริมาตรท่ีเปดกวางใหอากาศเขาสูตัวเรือนของพัดลม  มีคาประมาณ 50 – 65 % ซึ่งจะทําใหการทํางานของพัดลม
ชนิดน้ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  คาประสิทธิภาพของพัดลมจะมีคาสูงสุดเม่ือใชกําลังในการขับเพลาของพัดลมสูงดวย
เชนกัน  พัดลมชนิดน้ีจะไมมีลักษณะท่ีมอเตอรจะทํางานเกินกําลังและไมมีชวงการทํางานของพัดลมท่ีไมมี
เสถียรภาพ 
 

 1.3.2.3  พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดตรง (Straight curved blade fans) 
กราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดน้ี จะเหมือนกับกราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดใบพัดโคงไปขางหนา  

กลาวคือเสนกราฟกําลังของพัดลมจะมีคาสูงข้ึนเรื่อยๆ  แมวาคาความกดดันของระบบจะลดลงก็ตาม  แตความเร็ว
ของอากาศท่ีไหลผานตัวเรือนพัดลมชนิดน้ีจะมีคาตํ่ากวาพัดลมชนิดใบพัดโคงไปขางหนา 
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 1.3.2.4 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial flow fans) 
  จากรูปท่ี  1.61  จะเห็นวาเสนกราฟของเฮดสถิตและเฮดรวมของระบบจะลดลงและเพ่ิมข้ึน ในชวง
เปอรเซ็นตของปริมาตรเปดใหอากาศเขาสูตัวเรือนพัดลมมีคาอยูประมาณ 30 – 50 % ถาพัดลมชนิดน้ีทํางานอยู
ในชวงดังกลาวจะกอใหเกิดความไมเสถียรภาพข้ึนภายในระบบ  และชวงท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานของพัดลมก็
คือ ชวงเปอรเซนตของปริมาตรท่ีเปดกวางประมาณ 55 – 75 % ซึ่งจะทําใหการทํางานของพัดลมมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  สามารถขับเคลื่อนอากาศไดปริมาณท่ีมาก และใชกําลังในการขับเลื่อนไมมากจนเกินไป  เสนกราฟการ
ทํางานของพัดลมจะคอนขางแบนราบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในชวงการทํางานท่ีมีคาเปอรเซนตของปริมาตรเปด
กวางประมาณ 40 % นั่นคือกําลังท่ีใชในการขับเคลื่อนพัดลมภายในชวงดังกลาวจะมีคาคอนขางคงท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.61  กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน 
 

 1.3.3  การเปรียบเทียบประเภทและคุณสมบัติของพัดลมกับเคร่ืองอัดอากาศ 
พัดลมและเครื่องอัดอากาศ ถูกจําแนกดังในตารางท่ี 1.5 โดยใชความดันขาออกเปนเกณฑ หากจําแนกจาก

หลักการทํางานแลว จะแบงใหญๆ ไดเปน แบบเทอรโบและแบบปริมาตร ยิ่งไปกวาน้ัน แบบเทอรโบจะมีระบบ 
Axial flow และระบบ Centrifugal สวนแบบปริมาตรจะมีระบบลูกสูบและระบบหมุน ซึ่งจะมีชวงของปริมาณลม 
และความดันท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับรูปแบบ  การเลือกใชจะเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม  ท่ีสุดตามปริมาณลมและความ
ดันท่ีตองการใชงาน 

(1)  ระบบ Axial flow  มีโครงสรางท่ีหมุนใบพัดดวยความเร็วสูง แลวใหอากาศไหลไปในทิศทางเพลาดวย
แรงยกของใบพัดพัดลม Axial flow นั้น จะหมุนใบพัดดวยความเร็วสูง จึงทําใหท้ังพัดลมและมอเตอรมีขนาดเล็ก 
และมีขอดีอยูตรงท่ีสามารถติดต้ังในบางสวนของทอได ซึ่งถูกนํามาใชในการถายเท การปอนลม การปลอยลมออก 
การถายเทอากาศภายในอุโมงค ตางๆ เปนตน  สําหรับเครื่องอัดอากาศแบบ Axial flow นั้น ถูกนํามาใชในการปอน
ลมเขาสูเตา Blast furnace สําหรับถลุงเหล็ก อุปกรณอัดอากาศสําหรับ แยกอากาศ เปนตน 

(2) ระบบ Centrifugal   มีโครงสรางท่ีทําใหอากาศไหลไปในทิศทางรัศมีดวยแรงเหวี่ยงของใบพัด ซึ่งจะ
เรียกพัดลมแบบหลายใบพัดวา Sirocco fan ถึงแมจะมีประสิทธิภาพตํ่า แตเนื่องจากมีโครงสรางไมซับซอน จึงมี
ราคาถูก และถูกนํามาใชเปนพัดลมสําหรับอุปกรณระบายอากาศ หรือเครื่องปรับอากาศ  สําหรับเครื่องอัดอากาศ
เทอรโบนั้น ถูกนํามาใชเปนเครื่องอัดกาซของโรงงานตางๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรมเคมี เปนตน 

(3) เครื่องอัดอากาศระบบลูกสูบ  เนื่องจากมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และมีกําลังอัดสูง จึงถูกนํามาใชเปน
เครื่องอัดอากาศอยางแพรหลาย 
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(4) เครื่องอัดอากาศระบบหมุน  แบงเปนพัดลม Roots blower เครื่องอัดอากาศแบบทํางานโดยใบพัด และ
พัดลม Screw compressor  ระบบหมุนนี้จะตางกับระบบลูกสูบ ซึ่งจะมีขอดีอยูท่ีสามารถทําใหอุปกรณมีขนาดเล็ก
และน้ําหนักเบาโดยเพ่ิมจํานวนรอบใหสูงข้ึนได 

รูปท่ี 1.62 แสดงความดันรวม กําลังขับเพลา และประสิทธิภาพของโบลวเออรซึ่งนํามา Normalize ดวยคา 
ณ จุดพิกัดเทียบกับอัตราไหลเมื่อเดินเครื่องเทอรโบโบลวเออรดวยจํานวนรอบที่พิกัด ซึ่งจะคลายกับ Centrifugal 
pump 

ตารางที่ 1.5  พัดลม เคร่ืองอัดอากาศ 
การจําแนก ความดันขาออก ประเภท 
Fan ไมถึง 9.8 kPa แบบเทอรโบ (Axial flow, Sirocco, Radial flow, Turbo) 

โบลเวอร ไมถึง 9.8-98 
kPa  

แบบเทอรโบ (Axial flow, Radial flow, Turbo) 
แบบปริมาตร (Roots blower) 

เคร่ืองอัดอากาศ สูงกวา 98 kPa 
แบบเทอรโบ (Axial flow, Radial flow, Turbo) 
แบบปริมาตร  ระบบหมุน (เคร่ืองอดัอากาศแบบทํางานโดยใบพัด Screw compressor)    
                        ระบบลูกสูบ (เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ) 

 

 
รูปที่ 1.62   คุณลักษณะของเทอรโบโบลเวอร 

 
  1.3.4 ความส้ินเปลืองพลังงานของพัดลม 
  พลังงานท่ีตองใชในการขับดันของไหลใหไหลไปในระบบทอลําเลียงของไหลคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
 พลังงาน =   แรง × ความเร็วของของไหล (ความเร็วของกระแส) 
  =   ความดัน × พื้นท่ีหนาตัดของเสนทางในทอ × ความเร็วของของไหล 
                 =   ความดัน × อัตราไหล 
 

ดังน้ัน จึงสามารถคํานวณหากําลังขับเพลา กําลังไฟฟาขาเขา และพลังงานไฟฟาท่ีใชไปของมอเตอรท่ีจะ
ปอนพลังงานท่ีตองใชในการขับพัดลมใหลําเลียงอากาศไดจากสูตรตอไปนี้ 
 กําลังขับเพลาของมอเตอร             =  ความดัน × อัตราไหล / ประสิทธิภาพของพัดลม   
 กําลังไฟฟาขาเขาของมอเตอร        =  กําลังขับเพลาของมอเตอร / ประสิทธิภาพของมอเตอร        
 พลังงานไฟฟาท่ีใชไปของมอเตอร =  กําลังไฟฟาขาเขาของมอเตอร × ระยะเวลาท่ีเดินเครื่อง 
หนวยท่ีใชในท่ีนี้   ความดัน [kPa] อัตราไหล [m3/s]  และกําลังขับเพลาของมอเตอร [kW] 
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ในทํานองเดียวกับกรณีของพัดลม กําลังขับเพลาของมอเตอรท่ีจะปอนพลังงานท่ีตองใชในการขับปมให
ลําเลียงของเหลวได สามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้  
กําลังขับเพลาของมอเตอร =   ความดัน × อัตราไหล / ประสิทธิภาพของปม 
    =    9.8 × เฮดรวมของปม × อัตราไหลมวลขาออก / ประสิทธิภาพของปม   (1.18) 
หนวยท่ีใชในท่ีนี้     อัตราไหลมวลขาออก [m3/s]   กําลังขับเพลาของมอเตอร: [kW]     เฮดรวม: [m] 
 1.3.5 เสนกราฟคุณลักษณะของพัดลม  
  เสนกราฟคุณลักษณะของพัดลม หมายถึง เสนกราฟท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงความดันสถิต กําลังขับเพลา และ
ประสิทธิภาพของพัดลมเทียบกับอัตราไหลในขณะท่ีเดินเครื่องดังรูปท่ี 1.63 
 
 

 
 

รูปท่ี 1.63   กราฟคุณลักษณะของพัดลม 
 
  1.3.7 กฎการแปรผันและกฎความคลายของพัดลม  

 อัตราไหลของของไหลจะแปรผันตามความเร็วรอบของพัดลม   ความดันสูญเสียในทอลม ท่ีตออยูกับพัด
ลมจะแปรผันตามกําลังของของความเร็วของกระแส (ความเร็ว) นั่นคือ แปรผันตามอัตราไหลกําลังสองน่ันเอง 
ดังน้ัน หากความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง ความดันจะแปรผันตามกําลังสองของความเร็วรอบ และกําลังขับเพลาจะแปร
ผันตามกําลังสามของความเร็วรอบ  ความสัมพันธนี้เรียกวากฎการแปรผัน ซึ่งแสดงไดดวยสูตรตอไปนี้ 
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การไหลภายในพัดลมท้ังหมดจะมีลักษณะคลายกัน โดยความสัมพันธระหวางเสนผานศูนยกลาง D 
ความเร็วรอบ n กับอัตราไหล ความดันและกําลังขับเพลาจะคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ เรียกวากฎความคลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.3.8  การควบคุมพัดลม  

 ระบบปรับอัตราการไหลของพัดลมใหเหมาะสมกับภาระการใชงาน เรียกวา ระบบปริมาตรอากาศแปรผัน 
(VAV : Variable Air Volume)  
  วิธีการควบคุมอัตราการไหลแปรผัน 

1. การควบคุมแดมเปอรขาออก-วาลวขาเขา 
2. การควบคุมความเร็วรอบ 
3. การควบคุม Rotor blade 
4. การควบคุม Stationary  blade 
5. การควบคุมจํานวนเครื่อง (กรณีท่ีเดินเครื่องขนานหรืออนุกรม) 
6. การควบคุมบายพาส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.64 คุณลักษณะการควบคุมอัตราไหล 
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(1) การควบคุมแดมเปอรขาออก-วาลวขาออก 
(2) การควบคุมความเร็วรอบ 
(3) การควบคุม Rotor blade (Variable pitch, Axial flow) 
(4) การควบคุม Stationary blade (Inlet vane, Centrifugal) 
(5) การควบคุมจํานวนเคร่ืองรวมกับขอ (1) และ (4) 
(6) การควบคุมบายพาส 
(7) การควบคุม Guide vane (Axial flow) 
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1.3.9  ประสิทธิภาพของพัดลม 
กําลังขับเคลื่อนตามทฤษฎีของพัดลม สามารถหาไดดวยวิธีการคิดเชนเดียวกับปม เมื่อ Q คือปริมาณอากาศ 

[m3/min]  v คือความเร็วลม [m/s] ρ คือความหนาแนนของอากาศ [kg/m3]  H  คือความดันลม [Pa] η คือ
ประสิทธิภาพเชิงกล [%]   α คือ tolerance Pm กําลังขาออกมอเตอรตองมี จะหาคาไดจากสูตรตอไปนี้ 

 
 [kW])1(100

60000
QH10)1(100

120
QvP 3

2

m α+
η

⋅=×α+
η

⋅
ρ

= −  (1.19) 

 
 1.3.10  แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบพัดลม 
 จุดท่ีตองมีการตรวจสอบในการอนุรักษพลังงานในระบบพัดลม มีดังตอไปนี้ 

-   พัดลมจายลมออกไปในปริมาณท่ีมากกวาท่ีจําเปนตองใชหรือไม 
-   พัดลมเดินเครื่องอยางมีประสิทธิภาพสูงหรือไม 

 -   กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณลม พัดลมมีคุณลักษณะท่ีดีแมในชวงปริมาณลมนอยๆ หรือไม 
-   วิธีควบคุมปริมาณลมมีประสิทธิภาพสูงสอดคลองกับความตองการของโรงงานหรือไม 
-  ในเรื่องความตานทานของทอ ความเร็วลมสูงเกินไปหรือไม มีความตานทานท่ีไมจําเปน เชน มีทองอ

มากเกินไปหรือไม  
 

  ประเด็นที่สําคัญในการอนุรักษพลังงานของพัดลม 
1. การลดปริมาณลม – ความดันเหมาะสมกับท่ีภาระตองการ  
2. การควบคุมการเดินเครื่องใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณท่ีภาระตองการ 

  ปญหาเฉพาะตัวพัดลม ไดแก 
1. การเลือกใชพัดลมท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณลักษณะเหมาะกับการใชงานของภาระ 
2. ไมมีฝุนละอองสะสมท่ีตัวถังและใบพัดทําใหเสนทางของกระแสอากาศลดลง 
3. ลดการรั่วไหลจาก Labyrinth seal ของ Shaft seal และ Balance disk  

 

   1.3.10.1  การอนุรักษพลังงานพัดลมใหสอดคลองกับภาระ 
1. เม่ือปริมาณลมท่ีตองการลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงนอย 
หากวางแผนเผื่อไวมากไปและตองการลดปริมาณลมเน่ืองจากการลดกําลังการผลิต หากใชวิธีปรับดวยแดม

เปอรขาออกจะทําใหการเดินเครื่องมีกําลังขับสูญเสียสูง วิธีการแกไขในกรณีนี้ คือ ลดขนาดเสนผานศูนยกลางของ
ใบพัดเปลี่ยนไปใชใบพัดท่ีมีคาปาซิต้ีตํ่าลง ลดจํานวนข้ันของโบลวเวอรหลายช้ันปรับมุมใบพัดของพัดลมแบบ 
Axial flow 

2. เมื่อปริมาณลมท่ีตองการมีการเปลี่ยนแปลง 
-   หรี่แดมเปอรขาออก (กําลังขับจะเลื่อนไปตามเสนกราฟกําลังขับเพลาเทาน้ัน) 
-   การควบคุม Vane ขาเขา (ความส้ินเปลืองกําลังขับจะตํ่ากวาการควบคุมแดมเปอร) 
-   ควบคุมจํานวนเครื่อง (กรณีท่ีเดินเครื่องพัดลมขนานกันหลายตัว หากลดจํานวนเครื่องท่ีเดินให

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

ประสิทธิภาพสูงในการชวงปริมาณลมกวาง) 
-   ควบคุมความเร็วรอบ 
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 1.3.10.2 วิธีตรวจวิเคราะหเพ่ืออนุรักษพลังงาน 
(1)   ตรวจสอบเสนกราฟสมรรถนะ – กรณีท่ีเปนพัดลมรุนเกา ใหสํารวจวามีพัดลมท่ีมีสมรรถนะสูงกวา

หรือไม 
(2) กรณีท่ีพัดลมมีความสามารถสูงเกินไป มีการหรี่แดมเปอรหรือวาลวในทอหรือไม 
(3) กอนและหลังท่ีติดกับพัดลมมีทอโคงท่ีทําใหมีความดันสูญเสียเพิ่มข้ึนหรือไม 
(4) ความเร็วลมในทอมีคาสูงเกินไปทําใหความตานทานของทอมีคาสูงหรือไม 
(5) มีอากาศรั่วออกมาจากทอหรือ Flange หรือไม 
(6) ไสกรองอากาศอุดตัน มีฝุนละอองเกาะอยูในทอลม ในตัวถัง และในใบพัดหรือไม 
(7) มีความสูญเปลาหรือไม เชน จายลมในขณะท่ีไมจําเปน เดินเครื่องขณะท่ีปดปากทางออกอยู เปนตน 

 
  1.3.11   การประหยัดพลังงานจากการเดินเคร่ืองโดยการควบคุมความเร็วของเคร่ืองอัดอากาศและพัดลม 

สําหรับวิธีการท่ีจะไดมาซ่ึงปริมาณลมและกําลังอัดท่ีจําเปนตอระบบน้ัน เดิมที ไดนําเอาแดมเปอรดูดหรือเปา
มาใช แตในปจจุบันไดทําการควบคุมความเร็วแทนแดมเปอร ซึ่งถาควบคุมปริมาณลมและความดัน ก็จะทําให
สามารถอนุรักษพลังงานไดอยางมาก รูปท่ี 1.65 เปนรูปท่ีแสดงถึงหลักการเหลาน้ัน ในกรณีท่ีควบคุมแดมเปอร 
เนื่องจากจะเดินเครื่องดวยการเปลี่ยนเสนกราฟความตานทานการสงลม จุดการทํางานของพัดลม จะเล่ือนตาม
คุณลักษณะท่ีความเร็วพิกัด ในอีกดานหน่ึง ในกรณีท่ีใชวิธีเปลี่ยนแปลงความเร็ว เสนกราฟความตานทานการสงลม
จะไมเปลี่ยนแปลง เสนกราฟคุณลักษณะของพัดลมจะเลื่อนไป โดยความดัน ณ จุดทํางานจะลดตํ่าลงอยางมาก 
หลักการเหลาน้ี จะเหมือนกับกรณีของปม แตสําหรับปมน้ัน เนื่องจากเปนเฮดจริง จึงมีจุดความเร็วตํ่าสุด แตในพัด
ลมน้ัน จะไมมีจุดความเร็วตํ่าสุด ทําใหมีประสิทธิภาพในการอนุรักษพลังงานสูง 
 

                     
รูปที่ 1.65  เปรียบเทียบการควบคุมแดมเปอรกับการควบคุมความเร็ว 

 

จุดทํางานของการควบคุมแดมเปอร 
การควบคุมแดมเปอร 

จุดที่กําหนด การควบคุมความเร็ว

จุดทํางานของการควบคุมความเร็ว 

อัตราไหล 

คว
าม
ดัน
รว
ม 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

1-54 

 

ตัวอยางที่ 1.2 คุณลักษณะของโบลวเวอรบางตัวกับเสนกราฟความตานทานของระบบทอสามารถหาไดจากสูตร
ประมาณดังตอไปนี้ 
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 2qr =  
โดย    h คือ ความดันท้ังหมด    n  คือ  จํานวนรอบ   q   คือ  อัตราไหล    

η* คือ ประสิทธิภาพ      r   คือ  ความตานทานของทอ  
อยางไรก็ดีทุกปริมาณเปนคาท่ี Normalize ดวยจุดพิกัดแลว 

 
 จงเปรียบเทียบกําลังขับเพลาในกรณีท่ีทําการควบคุมแดมเปอรกับในกรณีท่ีทําการควบคุมความเร็ว เพ่ือทํา
ใหอัตราไหลเปน 1/2 ของอัตราไหลท่ีกําหนด  
วิธีทํา ในกรณีของการควบคุมแดมเปอร กําหนดให q = 0.5, n = 1 

 75.0,2.1h * =η=  
ดังน้ัน เมื่อกําหนดใหกําลังขับเพลาท่ี Normalize แลวเทากับ p จะไดวา 
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ในกรณีของการควบคุมความเร็ว กําหนดให q = 0.5   r = 0.25 
และจากการท่ีส่ิงจะสรางความสมดุลกับความดันท้ังหมดของโบลวเวอร 

 25.05.06.0n25.0n1.1h 22 =×−+=  
ดังน้ัน n = 0.5 , ซ่ึงในตอนน้ี η* = 1.0 กําลังขับเพลาจึงเทากับ 

 125.0
0.1

25.05.0qh
p * =

×
==

η
 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมด กําลังขับเพลาเม่ือควบคุมแดมเปอรจะเทากับ 80% ของพิกัด ในขณะท่ีการควบคุม
ความเร็วน้ัน จะสามารถลดกําลังขับเพลาลงไดมากกวา คือ 12.5% ของพิกัด 
 

สรุป 
เครื่องอัดอากาศ ปม และพัดลม มีหลายชนิด ดังน้ันการเลือกใหเหมาะสมกับการใชงานจึงมีความสําคัญ

และยังทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงานดวย  
เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ   การไหลของอากาศอัดจะมีลักษณะเปนแบบหวงๆ (Pulsation) ไมตอเน่ืองกัน  

ซ่ึงเปนผลเสียตอระบบทอสง เพราะอาจทําใหเกิดความดันยอนกลับ ณ จุดท่ีมีการหักเลี้ยวในระบบทอสงได ทําให
ทอสงไดรับความเสียหายในภายหลัง 

เคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ี   อากาศอัดท่ีไดจะมีอัตราการไหลอยางสมํ่าเสมอแตปริมาณอากาศอัดท่ีไดจะมี
คาความกดดันคอนขางตํ่ากวามาก 
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 เคร่ืองอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง  ลมดูดจะเขาสูแกนตรงกลางเพลาใบพัดและถูกเหวี่ยงตัวออกไปในแนว
รัศมีของใบพัดสูผนังเครื่องอัด  และถูกสงไปตามระบบทอ  อากาศอัดจะมีความกดดันสูงข้ึนแตความเร็วยังคงท่ี   
 ปมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง  นิยมใชอยางแพรหลายมีประสิทธิภาพในการสูบสูงถึง  90 % และยัง
สามารถออกแบบเพ่ือการทํางานท่ีระดับความดันสูงได 
 ปมแบบโรตาร่ี  ทํางานโดยอาศัยหลักการแทนท่ีของเหลว  ภายในหองของตัวปมดวยการเคลื่อนท่ีของ
ช้ินสวน ปมแบบน้ีจะมีอัตราการสูบตํ่ากวาปมประเภทอื่นๆ มีประสิทธิภาพประมาณ  80 – 85 % 

ปมแบบเลื่อนชักหรือแบบลูกสูบ  จะมีลักษณะการเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาโดยมีลูกสูบทําหนาท่ีในการอัด
ของไหลภายในกระบอกสูบใหมีความดันสูงข้ึน  ดวยการเคล่ือนท่ีกลับไปกลับมาเหมาะสําหรับสูบของไหลใน
ปริมาณท่ีไมมากนัก แตตองการเฮดในระบบท่ีสูงการไหลของของไหลมีลักษณะเปนหวงๆ (Pulsation) 

ปมแบบพิเศษ  เปนปมท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน ปมแบบ  Canned มีคุณสมบัติ คือ สามารถปองกันการรั่วไหล
ของของไหลไดอยางสมบูรณ  ปมแบบ Intermediate  temperature ใชในการขับดันของไหลซ่ึงมีอุณหภูมิสูง
ประมาณ 300  °C   ปมแบบ Turbo นิยมใชกับงานท่ีตองการความดันดานปลอยสูง ปมแบบ Cantilever จะติดต้ังใน
แนวด่ิงใชกับงานท่ีไมตองการใหชุดแบริ่งหรือช้ินสวนภายในสัมผัสกับของไหลท่ีใชในการสูบ  ปมแบบ Vertical 
turbine จะใชกับงานสูบนํ้าบาดาลท่ีมีความลึกมากๆ 
 พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง   คาความดันของอากาศจะถูกทําใหมีคาสูงข้ึนภายในตัวเรือนของพัดลมซ่ึง
สามารถเพ่ิมคาใหสูงข้ึนไดดวยการเพ่ิมขนาดความยาวของใบพัด   
 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน พัดลมชนิดน้ีมีราคาถูก การทํางานของพัดลมมีเสียงดังและมีชวงการ
ทํางานของพัดลมท่ีไมเสถียร จึงเหมาะกับงานระบายอากาศ มีขนาดเล็ก เคลื่อนยายงาย 
 
แนวทางการอนุรักษพลังงานในคอมเพรสเซอร เคร่ืองอัดอากาศ  ปม และพัดลม  
  เคร่ืองอัดอากาศ  การอนุรักษพลังงานสําหรับระบบ Pneumatic แบงเปนการอนุรักษพลังงานในอุปกรณ
หลักๆ คือเครื่องอัดอากาศ ระบบทอและอุปกรณท่ีทํางานดวยลมตางๆ  ดังน้ี  การลดอุณหภูมิทางดานดูดอากาศเพ่ือ
เพ่ิม Cooling effect ในอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Inter -cooler)  ลดความดันดาน Discharge เพ่ือลดปริมาณลม
ท่ีใช   เลือกเครื่อง อัดอากาศและระบบ เปนแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง    ปองกันการรั่วของลมจากจุดตางๆ ของระบบ 
และตัวเครื่องอัดอากาศ    ดูแลและบริหารการใชเครื่องอัดอากาศ และระบบอยางดี 
 ปมน้ํา  การใชปมนํ้าใหประหยัดพลังงาน  พยายามเลือกใชปมนํ้าขนาดเล็กจํานวนหลายตัว จะดีกวาใช
ขนาดใหญแตจํานวนนอย   ไมควรเผ่ือขนาดเครื่องปมนํ้าใหมีขนาดใหญจนเกินไปและอาจพิจารณาใชระบบปรับ
ความเร็วรอบ (VSD System)  
 พัดลมและโบวเวอร  สามารถดําเนินการในการประหยัดพลังงานไดดังน้ี การลดขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของใบพัด   การเปลี่ยนใบพัดใหมีความจุนอยลง การควบคุมแดมเปอร  การควบคุมใบพัด (Vane) ดานเขา    การ
ควบคุมความเร็วในการหมุน  
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1.4  กรณีศึกษา (Case studies) 
กรณีศึกษาที่ 1   การอนุรักษพลังงานของเครื่องอัดอากาศในโรงงาน Forging    
<ท่ีมา : เอกสารตัวอยางยอดเยี่ยม ECCJ 90 No.14> 
ประเภทกิจการ  :   กิจการผลิตผลิตภัณฑเหล็ก 
ผลิตภัณฑ :   ผลิตภัณฑเหล็ก Forging 
จํานวนพนักงาน :  171 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  กําลังไฟฟา 10,630 [kWh/ป] 

นํ้ามันเตา 1,260 [kL/ป] 
 (1)  กอนดําเนินการ 

การใชกําลังไฟฟา 25% ของโรงงาน Forging ส้ินเปลืองไปกับเคร่ืองอัดอากาศ อากาศอัดจะนําไปใชเป
นแหลงกําลังขับเครื่อง Forging และใชในการทํา Air blow อยางไรก็ตาม การเดินเครื่องอัดอากาศจะปลอยใหเป
นการตัดสินใจของพนักงานใหสอดคลองกับการทํางานของไลนผลิตผลคือทําใหเดินเครื่องเครื่องอัดอากาศมากเกิน
จําเปน 
 (2) สภาพปจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงความดันท่ีใชและการเปลี่ยนแปลงภาระกําลังไฟฟาประจําวันแสดงไวในรูปท่ี 1.66 และ
รูปท่ี 1.67  ตามลําดับ    การเปลี่ยนแปลงความดันมีลักษณะกระเพ่ือมรุนแรง มีชวงการเปลี่ยนแปลงถึง  2 [kg/cm2]  
ขณะท่ีท้ังการเปลี่ยนแปลงกําลังไฟฟาจะมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงความดัน   กําลังไฟฟาภาระเฉลี่ยมีคาเท
ากับ 620 [kW]  การทํา Air blow และปริมาณอากาศรั่วมีคา 1,590 [m3/h] ซ่ึงมีคาสูงกวา Cpacity ของเครื่องอัด
อากาศขนาด 150 [kW] 1 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 (3) วิธีดําเนินการ 

ตรวจสอบการรั่วของอากาศท้ังหมดดวยเสียงอากาศรั่ว (เสียงชูว...ว) และทําการซอมแซมใหหมด ลด
พ้ืนท่ีชองเปดของ Air nozzle สําหรับพนสารหลอลื่นแมพิมพและอื่นๆ ลดความดันของอากาศท่ีใชในการพน และ
ปรับปรุงวิธีพนใหมีประสิทธิผลดียิ่งข้ึน    ใชเครื่องต้ังเวลาและสวิตซเทาเพ่ือหยุดการปอนอากาศโดยอัตโนมัติเม่ือ
ไมไดใชงาน 
 (4) ประสิทธิผล 

ลดกําลังไฟฟาได 1,445 [MWh/ป] (อัตราท่ีลดไดเทียบกับคารวม 11.5 [%]) 
ลดตนทุนได 397,375,000 [ บาท/ป] 
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รูปที่ 1.66 การเปลี่ยนแปลงความดัน รูปที่ 1.67  การเปลี่ยนแปลงกําลังไฟฟา 
     ของเครื่องอัดอากาศ 
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กรณีศึกษาที่ 2   การอนุรักษพลังงานดวยการปรับจํานวนการเดินเครื่องเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมท่ีสุด 
ผลิตภัณฑ : การข้ึนรูปโลหะผสมอลูมิเนียมดวยวิธี Extrusion และกรรมวิธีสรางช้ันออกไซดข้ัวบวก 
จํานวนพนักงาน : 276 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  นํ้ามันเตา A 7,412 [kL] 

นํ้ามันกาด 785 [kL] 
กําลังไฟฟา 40,662 [kWh] 

 (1) กอนดําเนินการ 
ปจจุบันมีการใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 130,000 [kWh] ทุกเดือนเพ่ือผลิตอากาศอัดสําหรับขับเคล่ือน

เครื่องจักรการผลิต  จึงต้ังเปาหมายในการลดกําลังไฟฟาของเครื่องอัดอากาศ  วิธีการดําเนินการ   ปรับปรุงไดแก 
การลดเวลา Unload ของเครื่องอัดอากาศใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยเฝาติดตามสภาพการเดินเครื่องเครื่อง
อัดอากาศท้ัง 6 เครื่อง และปรับปรุงวิธีควบคุมการสตารตและหยุดเครื่อง ทําใหลดปริมาณไฟฟาลงได 28.1 [%] 
 (2) สภาพปจจุบันและวิธีการแกไข 

(2.1) สภาพปจจุบัน 
โครงสรางโดยภาพรวมของระบบอากาศอัด แสดงไวในรูปท่ี 1.68  ผลการสํารวจอัตราการเดินเครื่องของ

เครื่องอัดอากาศท้ัง 6  เครื่องแสดงไวในรูปท่ี 1.69 
พบวาแทบไมมีเวลาหยุดเครื่องเลย / เวลา Unload ใช เวลานาน / ท่ีหนางานใชวาลวลด    ความดันเพ่ือปรับ

ความดันลงใหเหมาะสมกับการใชงาน / เครื่องจักรบางตัวมีอากาศรั่ว เปนตน   นอกจากน้ี เม่ือหยุดเครื่องอัดอากาศที
ละ 1 เครื่องเพ่ือทําการ Overhaul แลว  กําลังไฟฟาท่ีใชจะลดลง 21 [%] เทียบกับเวลาปกติ แตก็ไมไดทําใหความดัน
ตกลงจนอากาศไมพอใช ทําใหสามารถดปริมาณการใชไฟฟาลงไดถึง 25 [%] ซ่ึงดีกวาเปาหมายท่ีต้ังไวเสียอีก 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1.68  โครงสรางภาพรวมของระบบอัดอากาศ

 

เซนเซอรความดัน 

อาคารข้ึนรูป 

อาคารโคตต้ิง 
ถังรับ 

เครื่องท่ี1 : 37 kW 

เครื่องท่ี2 : 37 kW 

เครื่องท่ี3 : 37 kW 

เครื่องท่ี4 : 37 kW 

เครื่องท่ี5 : 37 kW 

เครื่องท่ี6 : 37 kW 
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รูปท่ี 1.69  ผลสํารวจอัตราการเดินเคร่ืองอัดอากาศ 

 

 
 รูปที่ 1.70 การติดต้ังเซนเซอรความดัน 

 
 
  (2)  การดําเนินการไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  ติดต้ังเซ็นเซอรความดันอนาล็อกท่ี ถังรับ และดัดแปลงอุปกรณใหสามารถควบคุมเครื่องอัดอากาศแต
ละตัวแบบรวมศูนย ไดจากภายนอก (รูปท่ี 1.70) 

(2)  พิจารณาทบทวนวิธีควบคุมและรูปแบบการสตารท - หยุดเครื่อง (รูปท่ี 1.71) นอกจากน้ี ยังลดความ
ดันจายอากาศจาก 0.686 [MPa] เหลือ0.588 [MPa] อีกดวย 

(3)  สํารวจเครื่องจักรท่ีมีอากาศร่ัวในวันหยุด   จัดทําแผนท่ีอากาศร่ัวและใหทํากิจกรรม ซอมบํารุงดวย
ตัวเอง เพ่ือซอมแซมใหกลับสภาพเดิม 

เดือน/วัน 

 

สัดสวนการเดินเคร่ือง (%) 

ระหวาง unload 

ระหวาง load 

หยุดเครื่องจักรผลิต 

จุดท่ีทําการดัดแปลง 

แผ
งค
วบ

คุม
รว
มศู

นย
 

เซนเซอรควมดัน 

โซลินอยดสําหรับ 
การ load / unload 

เคร่ืองอัดอากาศ 

มอเตอร 

ถังรับ 
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 (3) ประสิทธิผล 
(3.1)   สัดสวนการเดินเครื่องเครื่องอัดอากาศท้ัง 6 เครื่องหลังจากปรับปรุง  
เม่ือเปรียบเทียบปริมาณไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ. 2543 หลังปรับปรุงเทียบกับปริมาณไฟฟาเฉล่ียของป

งบประมาณ พ.ศ. 2540-2541 แลว 96,822 [kWh] / เดือน (ปริมาณไฟฟาเฉล่ียของปงบประมาณ พ.ศ. 2543) 134,755 
[kWh] / เดือน (ปริมาณไฟฟาเฉล่ียของปงบประมาณ พ.ศ. 2540-2541) =  0.719 เทากับสามารถลดกําลังไฟฟาลงได 
28.1 [%] มูลคาประสิทธิผลท่ีคํานวณไดจากปริมาณอากาศท่ีใช 

จะเทากับ 1,116,097.59 บาทตอป (คาไฟฟา 2.75 บาท/kWh) ระยะเวลาคุมทุนเม่ือใชเงินปรับปรุงและ        
คาวัสดุ 0.03 ป กลาวคือ การดัดแปลงเพียงเล็กนอยแตมีประสิทธิผลสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                รูปที่ 1.71 วิธีการควบคุมและรูปแบบการสตารท   รูปที่ 1.72 สัดสวนการเดินเครื่องอัดอากาศ 
 

กรณีศึกษาที่ 3   การอนุรักษพลังงานไฟฟาดวยการใชพัดลมระบายอากาศขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง 
<ท่ีมา : “การอนุรักษพลังงาน” รายเดือน Vol.39 No.11> 
ประเภทกิจการ :   กิจการผลิตโลหะท่ีไมใชเหล็ก 
ผลิตภัณฑ :   ผลิตภัณฑอลูมิเนียมหลอ 
(1) กอนดําเนินการ 

พัดลมระบายอากาศในอุปกรณบําบัดกาซไอเสียจากเตาหลอมอลูมิเนียมมีขนาดใหญถึง 300 [kW]  อยางไร
ก็ตามในสภาพการเดินเครื่องตามปกติจะใชวิธีหรี่แดมเปอร ขาเขา  ทําใหมองไดวาพัดลมระบายอากาศมีขอกําหนด
จําเพาะสูงเกินไป จึงพิจารณาความเปนไปไดในการลดขนาดใหเล็กลง 
(2) สภาพปจจุบัน 

ผลการจากเก็บขอมูลการเดินเครื่องพัดลมระบายอากาศในสภาพการเดินเครื่องตามปกติ พบวาปริมาณ
อากาศมีคา 1,100 [m3/min] ในขณะท่ีขอกําหนดจําเพาะระบุไว 1,300 [m3/min] สวนความดันมีคา 400 [mmAq] 
ในขณะท่ีขอกําหนดจําเพาะระบุไว 450 [mmAq]  จึงสรุปไดวาพัดลมมีขนาดใหญเกินไปเทียบกับจุดใชงาน 
(3) วิธีการดําเนินการ 

(1)  เม่ือแจกแจงหัวขอท่ีสามารถทําการอนุรักษพลังงานของพัดลม จะไดดังตารางท่ี 1.6  ในจํานวนน้ันได
พิจารณาเจาะจงท่ีมาตรการสําคัญ 3 หัวขอดังตอไปนี้ 

- พิจารณาปริมาณลมและความดันสถิตท่ีออกแบบไว 
- เปลี่ยนไปใชพัดลมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- วิธีปรับปริมาณลมท่ีสอดคลองกับเงื่อนไขการเดินเครื่อง 

อัตราสวนการเดินเคร่ือง [%] 

ระหวาง unload 

หยุดเคร่ือง

ระหวาง load 

หยุดเคร่ืองจักรผลิต 

วันท่ี

หยุด 1 เคร่ือง 

สตารต 1 เคร่ือง 

3 นาที 3 นาที 
ความดัน 

(MPa) 

เวลา

  load 
  unload 
 หยุดเคร่ือง
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(2)  สําหรับมาตรการปรับเปลี่ยนปริมาณลมใหเหมาะสมประกอบดวย 
-  ลดขนาดใบพัด (จากปจจุบัน 1,980 → 1,700 [mm ø]) 
- ลดความเร็วรอบ (จากปจจุบัน 1,485 → 1,300 [rpm]) 
- เปลี่ยนไปใชพัดลมท่ีมีปริมาณลมท่ีเหมาะสม 

(3)  ผลสรุปไดวาจะใชวิธีปรับปริมาณลมใหเหมาะสมรวมกับการใชพัดลมขนาดเล็ก    ประสิทธิภาพสูง 
 

ตารางที่ 1.6   การอนุรักษพลังงานของพัดลม 

วิธ
ีอน

ุรัก
ษพ

ลัง
งา
นข

อง
พัด

ลม
 

1. ปรับดวยกลไกดานพัดลม 

(1)   ควบคุมแดมเปอรขาออก 
(2)   ควบคุมแดมเปอรขาเขา 
(3)   ควบคุม vane ขาเขา 
(4)   ควบคุม Vane ของ Fixed blade 
(5)   variable Pitch ของ Moving blade 

2. ปรับดวยวิธีขับพัดลม ควบคุม
ความเร็วรอบ 

(6)   ควบคุมดวยอินเวอรเตอร 
(7)   Pulley ปรับความเร็วได 
(8)   Torque converter 
(9)   เปลี่ยน Pulley 
(10) ขับดวยกังหันไอนํ้า 

3. ปรับดวยโครงสรางของพัดลม 

(11) เปลี่ยนไปใชใบพัดท่ีมี Capacity ตํ่าลง 
(12)  นําใบพัดไปเจียรเสนผานศูนยกลางออก 
(13)  ปรับมุมของ Diffuser vane 
(14)  ลดจํานวนข้ันของใบพัด 
(15)  นําใบพัดไปแปรรูปความกวางทางออก(ใบพัด

เปด) 

4. ปรับดวยวิธีเดินเครื่อง 

(16)   ควบคุมจํานวนเครื่องดวยการเดินเครื่อง
ขนาน 

(17)    ควบคุม ON-OFF 
(18)   ควบคุมรูปแบบ 

 

(4) ประสิทธิผล 
กําลังไฟฟาท่ีลดได    1,080 [MWh/ป]  
กําลังไฟฟาของพัดลมท่ีลดลง      150 [kW] 

  ตนทุนท่ีลดได         30,470,000 [บาท/ ป] 
กรณีศึกษาที่ 4  การอนุรักษพลังงานไฟฟาดวยการนําอุปกรณระบายอากาศเฉพาะท่ีมาไวบริเวณเดียวกัน 
<ท่ีมา : ตัวอยางการปรับปรุง ECCJ 25-No.15> 
ประเภทกิจการ :    กิจการผลิตเครื่องจักรขนสง 
ผลิตภัณฑ :    ช้ินสวนอลูมิเนียมสําหรับรถยนต 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :   กําลังไฟฟา 54,940 [MWh] 

เช้ือเพลิง 15,900 [kL] 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

1-61 

 

(1) กอนดําเนินการ 
มีการติดต้ังเครื่องดักฝุนขนาดเล็กในการผลิตช้ินสวนอลูมิเนียมหลอตามมาตรการดาน      ส่ิงแวดลอมไป

แลว หลังจากน้ันจึงพิจารณามาตรการอนุรักษพลังงานไฟฟาดวยการเปลี่ยนผังเลยเอาตของ   โรงงานผลิตใหม
เพ่ือใหการเดินเครื่องอยางมีประสิทธิภาพสูงโดยการระบายอากาศเฉพาะท่ีจากบริเวณเดียวกัน 
(2) สภาพปจจุบัน 

- ไมสามารถรักษาคามาตรฐานสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัท (0.5 [mg/m3N]) ได   
- ระบบไสกรองอากาศอาจไหมเสียหายเน่ืองจากการดูดประกายไฟเขาไปในขณะท่ีแกะ   ช้ินงานออก

จากแบบ 
- มีการเดินเครื่องพัดลมระบายอากาศเฉพาะท่ีแมในขณะท่ีเครื่องจักรไมไดเดินเครื่อง 
- การปรับปริมาณอากาศท่ีดูดออกไปใชวิธีหรี่แดมเปอร 

(3) วิธีดําเนินการ 
ผลจากการพิจารณาตารางท่ี  1.7  ไดเลือกใชวิธีระบายอากาศจากบริเวณเดียวกัน 
ผลจากการพิจารณาตารางท่ี 1.8 ไดเลือกใชวิธีการควบคุมปริมาณอากาศท่ีดูดออกไปโดยใชอินเวอรเตอร 
ใชตารางท่ี 1.9 พิจารณาปญหาในการใชอินเวอรเตอรและวิธีแกไข 
 

ตารางที่  1.7 การพิจารณาเปรียบเทียบวิธีลดกําลังขับ 
 วิธีระบายอากาศเฉพาะที่ 

จากหลายบริเวณ 
วิธีระบายอากาศเฉพาะที่ 
จากบริเวณเดียวกัน 

การลงทุน สัดสวนการลงทุน 1.0 ○ สัดสวนการลงทุน 1.2 Δ 
ตนทุนเดินเคร่ือง-ซอมบํารุง ตนทุนสูงเนื่องจากมีหลายบริเวณ Δ ตนทุนตํ่าเนื่องจากอยูบริเวณเดียวกัน ○ 
การเลยเอาตรองรับ รองรับไดด ี ○ รองรับไดคอนขางยาก Δ 
การดักจับฝุนละออง มีประสิทธิภาพในการดักฝุนตํ่ากวา Δ มีประสิทธิภาพในการดักฝุนดี ○ 
อัคคีภัย มีความเส่ียงสูงเนื่องจากเปนแบบ

แหง 
× 

ไมมีความเส่ียงเนื่องจากเปนแบบเปยก 
○ 

พื้นที่ ใชพื้นที่มากเนื่องจากมีหลายบริเวณ Δ ใชพื้นที่นอยเนื่องจากอยูบริเวณเดียวกัน ○ 
มลพิษ เสียงรบกวนดัง ไมตองบําบัดน้ําทิ้ง Δ เสียงรบกวนคอย ตองบําบัดน้ําทิ้ง Δ 
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ตารางที่ 1.8 การพิจารณาเปรียบเทียบวิธีดักฝุน 
 ใชแดมเปอร ใช axial flow ของ variable blade ใช inlet vane ใชอินเวอรเตอร 

ประสิทธิผล ตํ่า Δ ปานกลาง ○ ตํ่า Δ สูง  
การลงทุน ตํ่า ปานกลาง ○ ปานกลาง ○ ปานกลาง ○ 

การซอมบํารุง สะดวก ○ สะดวก ○ สะดวก ○ สะดวก ○ 
ชวงการควบคุม แคบ Δ ปานกลาง ○ ปานกลาง ○ กวาง  

 
ตารางที่  1.9 ปญหาในการใชอินเวอรเตอรและวิธีแกไข 

ปญหา สาเหต ุ วิธีแกไข 
การส่ันสะเทือน การเรโซแนนซกับระบบเชิงกล ติดต้ังแทนกันส่ัน 
เสียงรบกวน เสียงรบกวนจากสาเหตุขางตน ติดต้ังหองเก็บเสียง 
สัญญาณรบกวน การเกิดคลื่นฮารโมนิก ติดต้ังฟลเตอรกรองคลื่น (ยังไมไดทํา) 
การแผความรอน การแผความรอนจากพัดลม ระบายอากาศ-ความรอนในหองเก็บเสียง 

 
(4) ประสิทธิผล 

ลดกําลังไฟฟาได 903 [MWh/ป] 
(อัตรากําลังไฟฟาระบายอากาศเฉพาะท่ีท่ีลดได 32 [%]) 
ลดตนทุนได 5,683,200 [ บาท/ป] 

 
กรณีศึกษาที่ 5   การอนุรักษพลังงานไฟฟาดวยการปรับความเร็วของพัดลม               <ท่ีมา : FE95064> 
ผลิตภัณฑ   :   poval (กาว สารจัดการผิวกระดาษฟลม) 
จํานวนพนักงาน   :  190 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  นํ้ามันเตา C 7,300 [kL/y] 

Oil coke (เทียบเปนนํ้ามันเตา) 12,500 [kL/y] 
กําลังไฟฟา 36,000 [kWh/y] 

(1)   กอนดําเนินการ 
ในระบบจายเช้ือเพลิงใหหมอไอนํ้าจะใชเครื่องมิลลบด Oil coke แลวใชพัดลมระบายอากาศดูดมาดักดวย 

Bag filter ในจํานวนน้ันไดพิจารณาสนใจท่ีระบบพัดลมระบายอากาศท่ี มีขนาดใหญเกินไป ผลคือไดวิธีอนุรักษพลัง
งานดวยการเปลี่ยนอัตรา สวนของ Pulley เพ่ือลดความเร็ว กระบวนการของระบบเปาหมายแสดงไวในรูปท่ี 1.73 
(2)   รายละเอียด 

1)  สภาพปจจุบันและการวิเคราะห 
- ขอกําหนดจําเพาะของพัดลม    ปริมาณลม Q = 320 [m3/min]   

ความดัน  P = 700 [mmAq]     ความเร็วรอบ N = 2,260 [rpm] 
- ขอกําหนดจําเพาะของมอเตอร พิกัดกําลังขาออก  L = 75 [kW]   A = 123 [Amp] N = 1,770 [rpm] 
- มอเตอรมีพิกัด 123 [Amp] แตมีกระแสภาระเพียงประมาณ 80 [Amp] 
- ออกแบบปริมาณลมไว 320 [m3/min] แตมีภาระเพียง 170 [m3/min] 
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- ระดับการเปดแดมเปอร  ควบคุมพัดลมระบายอากาศมีคาเพียงประมาณ 15 องศาย่ิงกวาน้ันเม่ือ
เดินเครื่องดวยภาระตํ่า ยังเกิดปรากฏการณ Surging อีกดวย (มีการส่ันรุนแรง) 

2) การพิจารณา 
เม่ือชัดเจนวาเครื่องจักรมีขนาดใหญเกินไป จึงไดพิจารณาวาสามารถลดความเร็วรอบไดถึงเทาใดจึงจะยังมี

ความดันสถิตตามท่ีตองการ 
การสํารวจความดันสูญเสียของระบบปจจุบัน (ดูรูปท่ี 1.74) 

- ความดันสูญเสียของแดมเปอร = 700 - (360 + 50 + 30) = 260 [mmAq] 
- คาดการความดันสูญเสียท่ียอมรับไดของแดมเปอร 
- ทําการสํารวจและกําหนดไวท่ี 50 [mmAq] 
- มาตรการรองรับการเปล่ียนความเร็วรอบ 
- สามารถลดความเร็วรอบไดดวยอินเวอรเตอร แตจากเรื่องคาใชจาย จึงเปลี่ยน Pulley ของมอเตอรใหมี

เสนผานศูนยกลางเล็กลง 
- เสนผานศูนยกลาง Pulley ของมอเตอร 0.309 [m] → 0.257 [m] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                รูปที่ 1.73  กระบวนการของระบบเปาหมาย 

ไซโลเก็บ 
oil coke 

300 m3 

beld conveyer 

beld conveyer 

mill feed hopper 

chin feeder 

เคร่ืองมิลล 

bag filter 

bin เก็บ oil coke ปน 

bin เก็บ-ชั่ง oil coke ปน 

หมอไอน้ํา เคร่ืองปอนปริมาตรคงท่ี 

โบลวเวอรลําเลียง 

พัดลมระบาย
อากาศ 

แดมเปอรควบคุม 

รูปที่ 1.74   ภาพโครงสรางของสวนที่เกิดความดัน

ลมรอน เคร่ืองมิลล 
bag filter 

แดมเปอรควบคุม 

พัดลมระบายอากาศ 

ปลอยออก
สูภายนอก 
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(3) ประสิทธผิล  
ตารางที่ 1.10 ประสิทธิผลของการปรับปรุงดวยการปรับความเร็วพัดลม 

No. หัวขอ กอน
ปรับปรุง 

หลัง
ปรับปรุง 

หมายเหตุ 

1 เสนผานศูนยกลาง Pulley ของมอเตอร 
[cm] 

30.9 25.7 คากอสราง = 31,820 บาท 

2 ความเร็วสายพาน [m/s] 28.6 23.8  

3 ความเร็วรอบของพัดลม [rpm] 2,260 1,880  
4 ความดันสถิต [mm-Hg] 700 484  
5 กําลังขับ [kW] 49 34 อนุรักษพลังงานไฟฟา ประมาณ 592,000 [บาท/ป] 
6 กระแสไฟฟา [Amp] 80 55  
7 ปริมาณลมสูงสุด [m3/h] 19,200 15,900  
8 ระดับการเปดแดมเปอร [°] 15 35  

 
กรณีศึกษาที่ 6   การอนุรักษพลังงานดวยการปรับ Capacity ของปมนํ้าใหเหมาะสม 
<ท่ีมา : พ้ืนฐานการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิผล และตัวอยางเชิงปฏิบัติ ECCJ 25 No.13> 
ประเภทกิจการ :   กิจการผลิตผลิตภัณฑยาง 
ผลิตภัณฑ :   ยางรถยนต 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป : กําลังไฟฟา 33,750 [MWh] 

กาซ  (เทียบเปนนํ้ามันดิบ) 6,120 [kL] 
(1) กอนดําเนินการ 

แตเดิมเคยดําเนินการลดตนทุนกําลังขับโดยเนนระบบการผลิตเปนหลักมาแลว ในครั้งน้ีไดพิจารณาระบบ 
Utility เพ่ืออนุรักษพลังงานไฟฟาของระบบนํ้า 
(2) สภาพปจจุบัน 

นําสภาพการใชไฟฟาในปจจุบันมาวาดเปน Pareto diagram ซ่ึงยืนยันไดวากําลังไฟฟา สําหรับนํ้ามีสัดสวน 
11 [%] ของท้ังหมด  จัดทํา System flow ของทอนํ้าท้ังหมด เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของระบบน้ี 
(3) วิธีดําเนินการ 

1)  ใชปมสําหรับเครื่องทํานํ้าออนสําหรับหมอไอนํ้าในการทํา Backwash และ Wash  โดยเฉพาะโดย
ติดต้ังปมขนาดเล็กเพ่ิมเขามาสําหรับสงนํ้าตามธรรมดา เพ่ือลดพลังงานไฟฟาลง (ดูรูปท่ี 1.75) 

2)  นํ้ารอนท่ีนํากลับมาใชจากเครื่องแลกเปล่ียนความรอนตางๆ ในกระบวนการผลิต เปล่ียนจากการ
นําไปผานถังพัก เปนปอนใหถังนํ้าเลี้ยงหมอไอนํ้าโดยตรง (ดูรูปท่ี 1.76) 

3)  ติดต้ังเครื่องดักฝุนในระบบนํานํ้ารอนของถัง Vulcanization กลับมาใช โดยเปลี่ยนเปนปมประสิทธิ
ภาพสูง 

4)  ปรับ Capacity ของปมนํ้าระบายความรอนสําหรับรองรับภาระตามฤดูกาลใหสอดคลองกับสภาพ
ภาระ 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

1-65 

 

รูปที่ 1.75  การลดกําลังไฟฟาสําหรับปมนําความรอน                        รูปที่ 1.76  การลดกําลังไฟฟาของปมน้ําออน 
                 ทิ้งกลับมาใช                                                                                   สําหรับหมอไอน้ํา   
 
(4) ประสิทธิผล 

ลดกําลังไฟฟาได     570 [MWh/ป]  
อัตราท่ีลดไดเทียบกับกําลังไฟฟารวม   1.7 [%] 
ลดตนทุนได        1,567,500 [บาท/ป]  
ระยะเวลาคุมทุน     0.8  [ป] 

 
กรณีศึกษาที่  7   การอนุรักษพลังงานไฟฟาของปมสงนํ้าดวยการเจียรใบพัด       <ท่ีมา : FE96048> 
ประเภทกิจการ :   กิจการผลิตเครื่องไฟฟา 
ผลิตภัณฑ :   วงจรรวมสารก่ึงตัวนํา 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  กําลังไฟฟา 416,300 [MWh] 

กาซ (เทียบเปนนํ้ามันดิบ) 12,700 [kL] 
(1) กอนดําเนินการ 

กระบวนการลางดวยนํ้าบริสุทธ์ิจะใชนํ้าเปนจํานวนมาก โครงการน้ีจะลดการใชกําลัง    ไฟฟาสําหรับ
ลําเลียงของไหล 

  

กอ
นป

รับ
ปร

ง 

กอ
นป

รับ
ปร

ุง 

หลั
งป

รับ
ปร

ง 

หลั
งป

รับ
ปร

ง 

เครื่องทํานํ้าออน 

ปริมาณขาออก 

เครื่องแลกเปล่ียน
ความรอน 

   ถังนํ้าเล้ียง 
ถังนํ้ารอน 

ปริมาณขาออก 

ถังนํ้ารอน 

เครื่องแลกเปล่ียน
ความรอน 

ถังนํ้าเล้ียง 

เครื่องทํานํ้าออน 
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(2) สภาพปจจุบัน 
ผลจากการสํารวจเฮดท่ีจําเปนของปมสําหรับสงนํ้าผาน Activated carbon สําหรับผลิตนํ้าบริสุทธ์ิ พบวาเฮด

ท่ีจําเปน จริงๆ มี คาเพียงประมาณ 50 [%] ของขอกําหนดจําเพาะในปจจุบันเทาน้ัน 
ผลการสํารวจแสดงไวในตารางท่ี 1.11 
 

ตารางที่ 1.11 ประมาณการกําลงัไฟฟาหลังปรับปรุงปม 

Activated 
carbon 
No. 

สภาพปจจุบัน หลังปรับปรุง เปาหมายการ 
อนุรักษ
พลังงาน  

[kW] 

ปริมาณขา
ออก 

[m3/h] 

เฮดรวม 
[m] 

กําลังไฟฟาของ
ปม 

[kW] 

ปริมาณขา
ออก 

[m3/h] 

เฮดรวม 
[m] 

กําลังไฟฟาของ
ปม 

[kW] 
No.1 120 33.5 19.1 120 18.5 8.5 8.5 
No.2 118 33.5 17.3 118 18.5 7.7 7.7 
No.3 125 32.5 16.6 125 18.5 7.2 7.2 
No.4 115 33.5 16.6 115 18.5 7.4 7.4 
No.5 100 31.5 15.6 100 18.5 6.4 6.4 
No.6 100 32.5 15.2 100 18.5 6.5 6.5 
No.7 100 31.5 15.6 100 18.5 6.4 6.4 
No.8 100 32.5 15.6 100 18.5 6.7 6.7 
รวม   131.6   74.8 56.8 

 
(3) วิธีการดําเนินการ 

ผลจากการพิจารณาตารางท่ี 1.12 และตารางท่ี 1.13 เพ่ือพิจารณากําหนดขอกําหนดจําเพาะท่ี สูงเกินไป
ของปมใหเหมาะสม ไดเลือกวิธีเจียรใบพัดของปมนํามาปฏิบัติ 
 

ตารางที่ 1.12  วิธีปรับปรุงปม 
ขอเสนอปรับปรุง เนื้อหาการปรับปรุง 

ใชอินเวอรเตอร ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรเพื่อปรับจุดเดินเคร่ืองใหเหมาะสมที่สุด 
เจียรใบพัด นําใบพัดของปมไปเจียรใหมีเสนผานศูนยกลางเหมาะสมที่สุดเพื่อลดเฮดรวมลง 
เปลี่ยนปม เปลี่ยนไปใชปมที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับจุดสมรรถนะที่ตองการ 

 
ตารางที่ 1.13  ผลการพิจารณาวิธีปรับปรุงปม 

ขอเสนอปรับปรุง 
มูลคาประสิทธิผล 

[บาท/ป] 
มูลคาลงทุน 

[ บาท ] 
ระยะคุมทุน 

[ป] 
ระยะเวลา 
กอสราง 

การประเมิน 
โดยภาพรวม 

ใชอินเวอรเตอร ○ (995,300) × (8,140,000) × (8.2) × × 
เจียรใบพัด Δ (556,480) ○ (444,000) ○ (0.8) ○ ○ 
เปลี่ยนปม ○ (1,259,850) Δ (5,291,000) ○ (4.7) ○ ○ 
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(4) ประสิทธิภาพ 
ลดกําลังไฟฟาได     118  [MWh/ป]  
อัตราท่ีลดกําลังไฟฟาของปมลงได   20.8 [%] 
ลดตนทุนได             324,500 [บาท/ป]  
ระยะเวลาคุมทุน        0.8 [ป] 

 
กรณีศึกษที่ 8    การอนุรักษพลังงานดวยการปองกันปมดูดอากาศเขาไป      <ท่ีมา : FE94051> 
ประเภทกิจการ :   กิจการเหล็กกลา 
ผลิตภัณฑ :   วัสดุเหล็ก เหล็กเสน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป : 5,883 × 109 [kcal] 
(1)  กอนดําเนินการ 

ผลจากการพิจารณาทบทวนจุดเริ่มตนของกิจกรรมอนุรักษพลังงานโดยมี เงื่อนไขอยูบนการทํางานอยาง
ปลอดภัยในฐานะท่ีเปนกลุมซอมบํารุงอุปกรณ ไดนําเรื่องน้ีข้ึนมาเปนหัวขอหน่ึงในการขยายผลกิจกรรมอนุรักษ
พลังงานดวยระบบใหม 
(2)  สภาพปจจุบัน 

ขดผลิตภัณฑของไลนมวนเหล็กเสนจะถูกระบายความรอนดวยการพรมนํ้าระหวางทางไปเครื่อง Buncher 
แตขณะท่ีไมมีช้ินงานอยู นํ้าพรมจะถูกบายพาสไปยังถังนํ้าดิบและปมระบายความรอนจะเดินเครื่องตลอดเวลา   
สาเหตุท่ีตองบายพาสคือเพ่ือปองกันปญหาจากการดูดอากาศเขามาขณะท่ีหยุดปม 
(3) วิธีดําเนินการ 

ติดต้ังเฮดแทงกเพ่ือปองกันการดูดอากาศเขามายังดานขาเขาของปมนํ้าระบายความรอน แลวติดต้ังอินเตอร
ล็อคลําเลียงช้ินงานเพ่ือใหสามารถเดินเครื่อง-หยุดเครื่องปมไดโดยอัตโนมัติ  นอกจากน้ันยังตัด Pump suction foot 
valve ออก เพ่ือใหซอมบํารุงไดสะดวก 

ภาพหลักการกอนและหลังการปรับปรุงแสดงไวในรูปท่ี 1.77 และรูปท่ี 1.78 
(4) ประสิทธิผล 

ลดกําลังไฟฟาได 44 [MWh/ป] (อัตราคาไฟฟาสําหรับปมท่ีลดได 60 [%]) 
ลดตนทุนได  121,000 [บาท/ป]
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1.5  กิจกรรม (Activity) 
1. จงเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบโรตารี่สกรู 
2. จงอธิบายวิธีการควบคุมเพ่ือใหเกิดการอนุรักษพลังงาน ของเครื่องอัดอากาศ ปม และพัดลม อธิบายพอสังเขป 
3. จงอธิบายวิธีการทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบอากาศอัด   
4. จงบอกมาตรการหรือวิธีการท่ีทําใหเกิดการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  ปม และพัดลม 

 
เฉลยกิจกรรม 
1. จงเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบโรตารี่สกูร 

ตอบ       เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบสกรูใชวิธีอัดแบบปริมาตร แบงเปนแบบใช นํ้ามันกับแบบ
ไมใชนํ้ามัน (Oil free) เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบจะมีการส่ันสะเทือนและเสียงดังมากกวาแบบสกรู รวมท้ังมี
อากาศขาออกจะมีการกระเพ่ือมสูงกวา  แบบสกรูจะมีระยะเวลาบํารุงรักษา 12,000-20,000 ช่ัวโมง แตแบบลูกสูบจะ
มีระยะเวลาส้ันเพียง 1 ใน 4 เทาน้ัน 

 
2. จงอธิบายวิธีการควบคุมเพ่ือใหเกิดการอนุรักษพลังงาน ของเครื่องอัดอากาศ ปม และพัดลม อธิบายพอสังเขป 
       ตอบ      เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ถาควบคุมดวยวิธี unloader และปริมาณอากาศขาออกลดลงจนความ
ดันของไลนขาออก (Discharge line) ตํ่ากวาคาท่ีกําหนดไวแลววาลวลูกสูบ  Unloader จะเปดวาลวดูดเขาคางไว ทํา
ใหเกิดการเดินเครื่องโดยไมมีการอัดอากาศ ซ่ึงแมวาจะทําใหความดันขาออกกระเพ่ือม แตจะมีประสิทธิผลมากใน
การอนุรักษพลังงาน 
 ในเครื่องอัดอากาศแบบสกรูท่ีใชนํ้ามัน จะมีการจายอากาศอัดความดันออกมาโดยปดวาลวดูดเขาพรอมๆ 
กับเปดวาลวปรับความดันขาออก  เน่ืองจากเครื่องจะจายอากาศอัดความดัน การท่ีภาระไมเต็มพิกัดจึงมีผลนอยตอกา
รอนุรักษพลังงาน ตัวอยาง เชน หากปริมาณอากาศท่ี จายออกลดลง 50 [%] กําลังขับเพลาจะลดลงเพียงประมาณ 15 
[%] เทาน้ันในการควบคุมดวยอินเวอรเตอร จะเดินเครื่องอัดอากาศดวยความเร็วรอบสูงสุด โดยคํานวณความเร็ว
รอบใหสอดคลองกับภาระตามสัญญาณจากเซ็นเซอร  ความดันท่ีไลน ขาออก จึงสามารถรองรับการเปล่ียนแปลง
ความตองการปริมาณอากาศไดอยางยืดหยุน ความดันขาออกมีการกระเพื่อมนอย และมีประสิทธิผลสูงในการอนุ
รักษพลังงาน 

รูปท่ี 1.77  รูปโครงสรางระบบปมระบายความรอน                รูปท่ี 1.78  สถาพการปรับปรุงระบบเฮดแทงก 

วาลวสามทาง 
พนน้ําระบาย
ความรอน 

ปม 

Pit ระบายความรอน
ดวยนํ้า 
Foot value 

กลับ 

ตะกรัน ตะกรัน 

ตัด Foot value ออก 

ระบบเฮดแทงก 

วาลวสามทาง 
พนน้ําระบาย
ความรอน 

กลับ 

ปม 

Pit ระบายความรอน
ดวยน้ํา 
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การควบคุมการทํางานเครื่องปมและพัดลม  ระบบปรับอัตราไหลของปมใหเหมาะสมกับภาระการใชงาน 
เรียกวา ระบบปริมาตรนํ้าแปรผัน (VWV: Variable Water Volume) ระบบปรับอัตราไหลของพัดลมใหเหมาะสมกับ
ภาระการใชงาน เรียกวา ระบบปริมาตรอากาศแปรผัน (VAV: Variable Air Volume)   สวนระบบท่ีรักษาอัตราไหล
ใหคงท่ี โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิหรือบายพาส (Bypass) เลี่ยงไป เรียกวา ระบบอัตราไหลคงท่ี (CWV: Constant 
Water Volume, CAV:Constant Air Volume) 

 
3. จงอธิบายวิธีการทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบอากาศอัด   
ตอบ ประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศ 
กําลังขาออกท่ีใชในเครื่องมอเตอร จะหาคาไดจากสูตรตอไปนี้ 
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4. จงบอกมาตรการหรอืวิธีการท่ีทําใหเกิดการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  ปม และพัดลมมาพอเขาใจ 
ตอบ  
1.  แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด  
(1)   การเลือกเครื่องอัดอากาศ 

(1)  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ   เปนเครื่องอัดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับการรับโหลดท่ีไม
สมํ่าเสมอ 

(2)  เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรู  การอัดอากาศมีประสิทธิภาพพอสมควรแตมีความดันคงท่ี  เหมาะกับ
การรับโหลดเต็มพิกัดและสมํ่าเสมอ จึงจะใหประสิทธิภาพท่ีดีได 

(3)  เครื่องอัดอากาศแบบหอยโขง เปนเครื่องอัดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงพอควรเหมาะกับระบบท่ีความ
ตองการอากาศมาก  
(2)  ทอดูดอากาศ   

การออกแบบทอดูดอากาศควรใหทอดูดอากาศจากภายนอก โดยอากาศตองเย็น,แหงและสะอาด   อากาศท่ี
มีอุณหภูมิตํ่าลง 3 °C  จะทําใหใชพลังงานลดลง และ หากมีฝุนมากจะทําใหฟลเตอรอุดตัน ทีผลใหอากาศไหลเขา
นอย อัตราสวนความดันจะสูงข้ึน ทําใหใชพลังงานเพ่ิมข้ึน 
(3)   After cooler  การติดต้ัง  After cooler จะชวยลดปญหาการเกิดคอนเดนเสทไดมาก 
(4) Air dryer     ชวยแยกความช้ืนและทําใหอากาศมีความแหงมาก 
(5)  ถังเก็บอากาศ   จะชวยใหลมในระบบมีความสมํ่าเสมอ  ชวยลดอุณหภูมิอากาศ ทําใหคอนเดนเสทแยกจาก
อากาศอัดไดบางสวน 
(6) ทอเมน  ตองมีขนาดใหญพอท่ีจะไมใหความเร็วของอากาศภายในสูง ระบบทอเมนตองดูแลใหมีการรั่วของ
อากาศไมเกิน   5 % 
(7)  ความดันของอากาศอัด 

(1)  การใชความดันของอากาศอัด การออกแบบดานการใชพลังงานไมดีตองลดความดันอีกมากท่ีจุดใชงาน 
(2)  ในกรณีท่ีความดันของอากาศ แบงออกเปน 2 ระดับ เชน โรงงานสวนใหญมักจะผลิตอากาศท่ีความดัน 

7 บาร แลวลดความดันลงใหเหมาะกับจุดท่ีใชงาน ซ่ึงกลุมท่ีใชความดัน 3 บาร จะส้ินเปลืองพลังงานอยางมาก การ
ใชงานลักษณะน้ีควรผลิตอากาศแยกระบบ  โดยระบบแรกผลิตท่ีความดัน 7 บาร เพ่ือความตองการความดัน 6 บาร 
และอีกระบบผลิตท่ีความดัน 3.5 – 4 บาร เพ่ือใชกับความตองการ 3 บาร จะทําใหลดพลังงานลง 33%  
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(3)  ในกรณีท่ีความดันของอากาศ แบงเปน 2 ระดับ แตในระดับสูงมีจํานวนใชท่ีนอยกวา เชน โรงงานแหง
หน่ึงใชความดันท่ี 6 บาร และ 10 บาร แตความดันท่ี 10 บาร มีความตองการใชอยูระหวาง 10-15% ของการใช
ท้ังหมด ลักษณะน้ีอาจจะผลิตอากาศท่ีความดัน 7 บาร แลวติดต้ัง Booster เพ่ืออัดอากาศจากความดัน 7 บาร เปน 11 
บาร เพ่ือปอนใหกลับความดัน 10 บาร การจัดการลักษณะน้ีจะชวยลดการใชพลังงานไดอยางมาก 
 
2. แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบปม 

จากการตรวจสอบระบบปมและวิเคราะหจุดท่ีมีปญหาประกอบจนแนวทางการแกท่ีเกิดข้ึนสามารถนํามา
จัดกลุมไดดังน้ี 
(1)  การบํารุงรักษา  
 การท่ีจะทําใหปมนํ้าท่ีสึกหรอกลับมาสมบูรณมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับตอนเริ่มตนตองซอมใหญ เปลี่ยน
ช้ินสวนหมุน (ใบพัดและแหวน) แบริ่งและประเก็น   การซอมใหญ ควรพิจารณาเปนกรณีๆ ไป คาใชจายของปมนํ้า
สวนใหญแลวเปนคาใชจายในการเดินเครื่องโดยรวมตลอดการใชงาน ดังน้ันการท่ี   ประสิทธิภาพสูงข้ึนเพียง
เล็กนอยก็ถือวาคุมคาในการ 
 การบํารุงรักษาท่ีชวยสงเสริมการประหยัด 

-  การทําความสะอาดตัวกรองท่ีบริเวณทอทางเขาของปมอยางสมํ่าเสมอ 
-  การตรวจสอบวาลวกันการไหลยอนกลับ (Check valve) อยางสมํ่าเสมอ 
-  การซอมแซมรอยรั่วตางๆ 

(2)  การปรับปรุงอุปกรณ 
  1.  การเคลือบผิวภายใน 

เพ่ือลดการกัดกรอน/การกัดเซาะ  เพ่ือลดการเสียดทาน  การเคลือบผิวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพปมนํ้ามักจะ
เคลือบเฉพาะโครงปมนํ้าและดานนอกของใบพัดเพ่ือลดความสูญเสียจากการเสียดทานหลัก  
 สรุปประโยชนท่ีไดรับเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพจากการเคลือบผิว ไดแก 

-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของปมนํ้าทําใหตนทุนของการเดินเครื่องลดลง 
-  มีความคงทนตอการกัดกรอนบนช้ินสวนท่ีไดเคลือบพ้ืนผิวไว 
-  ยืดอายุการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงและทําใหอายุการใชงานยาวข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปมนํ้าท่ีไมได

เคลือบพ้ืนผิว 
  2. การเปลี่ยนขนาดของใบพัด 

  การเปลี่ยนขนาดของใบพัดจะชวยประหยัดพลังงานจากการสูบนํ้าได เชน ถาปมนํ้าหรี่วาลวควบคุมการ
ไหลอยูเสมอ จะทําใหไมสามารถทํางานไดท่ีประสิทธิภาพสูงสุด จึงอาจนําใบพัดขนาดเล็กมาใชเพ่ือทําใหมีอัตรา
การไหลเทาเดิมในระดับของความดันตํ่า ทําใหมีการใชพลังงานลดลง 

3. การใชปมนํ้าท่ีมีขนาดเล็กลง 
  การใชปมนํ้าท่ีมีขนาดเล็กลงจะคุมคา ถา 

-   ปมนํ้ามีขนาดใหญเกินกวาภาระสูงสุดของปมนํ้ามาก 
   -  ปมนํ้ามีประสิทธิภาพนอยกวา 80% ณ ระดับของภาระโหลดสูงสุด 

-  มีการใชพลังงานสูง น่ันคือ เม่ือปมนํ้าขนาดใหญเดินเครื่องเปนระยะเวลานาน 
 4. การใชมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง 



 
ตอนที ่4 บทท่ี 1 ระบบอัดอากาศ ปมน้ําและพดัลม                           ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

1-71 

 

(3)  การจัดการตรวจสอบ 
-  การตรวจวัดประสิทธิภาพของปมนํ้าเปนเรื่องท่ีมีความยุงยากและขอจํากัดมากมาย  จึงมีการพัฒนา

เทคนิคทางเทอรโมไดนามิคสมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพไดโดยตรงเพียงวัดอุณหภูมิและความดันตกคลอมปมนํ้า 
ผลทีไดสามารนําไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะสมบัติปมนํ้าตามท่ีผูผลิตใหรายละเอียดไว 

-   การติดตามตรวจวัดการทํางานของปมนํ้าจะเปนประโยชนอยางมากถาติดต้ังมาตรวัดความดันท่ีทอดูด
และทอสงของปมนํ้าทุกเครื่องและติดต้ังแอมปมิเตอรสําหรับมอเตอรไฟฟา  เพ่ือใหแนใจวาทอดูดไมอุดตัน 
ความสามารถในการทํางานของปมนํ้าเม่ือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะสมบัติของปมนํ้า  การคํานวณคาใชจายในการ
เดินปมนํ้า 

-   การติดตามตรวจวัดการทํางานของระบบ    สําหรับปมนํ้าขนาดใหญจะมีความคุมคาท่ีจะใชระบบ
ติดตามบันทึกคาการใชงานดวยคอมพิวเตอร  ซ่ึงมีความสามารถในการควบคุมการเดินปมนํ้าไดอีกดวย  ทําใหเห็น
ศักยภาพในการปรับการเดินปมนํ้าใหสอดคลองกับความตองการการใชนํ้า  การสูบนํ้าเกินความตองการ  การรั่วของ
นํ้า 

 
3.  แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบพัดลม 
ประเด็นท่ีสําคัญในการอนุรักษพลังงานของพัดลม 

1. การลดปริมาณลม – ความดันเหมาะสมกับท่ีภาระตองการ  
2. การควบคุมการเดินเครื่องใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงปริมาณท่ีภาระตองการ 

ปญหาเฉพาะตัวพัดลม ไดแก 
1. การเลือกใชพัดลมท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณลักษณะเหมาะกับการใชงานของภาระ 
2. ไมมีฝุนละอองสะสมท่ีตัวถังและใบพัดทําใหเสนทางของกระแสอากาศลดลง 
3. ลดการร่ัวไหลจาก Labyrinth seal ของ Shaft seal และ Balance disk  
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