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ชุดการจัดแสดงที ่31 
ระบบอากาศอัด (Compressed Air) 

 
 
1. หลักการของเทคโนโลยี 
  
 โดยทั่วไปแลวโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใชระบบอากาศอัดในกระบวนการผลิตหลายกระบวนการ 
เชน การใชลมขับกระบอกสูบเครื่องพิมพผา การพนสีรถยนต เปนตน เพราะลมเปนพลังงานสะอาดและ
ไมมีอันตราย ระบบอากาศอัดเปนระบบที่ใชพลังงานไฟฟามาก เน่ืองจากตองการความดันของอากาศอัด
สูงและตนทุนการผลิตอากาศอัดจะยิ่งสูงขึ้นหากมีการรั่วไหลในระบบ ระบบอากาศอัดมีสวนประกอบที่
สําคัญทั้งหมด 3 สวนดังตอไปน้ี 
 
1.1 สวนการสรางอากาศอัด (Air Compressor Section) 
 ในสวนนี้จะประกอบไปดวยเครื่องอัดอากาศ (Compressor) เครื่องกรองอากาศและระงับเสียง
บริเวณทางเขา (Silencer/Filter) อุปกรณระบายความรอนหลังการอัด (Aftercooler) และถังเก็บอากาศ 
(Air Receiver) 
 

 
 

รูปที่ 1 สวนการสรางอากาศอัด 
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1.2 สวนการจายอากาศ (Distribution Section) 
 ในสวนนี้จะประกอบไปดวย ทอจายลมหลัก (Supply Line) ทอแยก (Branch) อุปกรณกรองฝุน
และความชื้น (Filter) อุปกรณจายน้ํามันหลอลื่น (Lubricator) และอุปกรณควบคุมระดับความดันลม 
(Regulator) 
 

 
รูปที่ 2 สวนการจายอากาศ 

  
1.3 สวนการใชอากาศอัด 

ในสวนนี้จะประกอบไปดวย อุปกรณหรือเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชลมในการใชงาน เชน กระบอกสูบ 
(Air Cylinder) เครื่องเปาลม (Blower) เครื่องเจาะถนนแบบกระแทก เปนตน 
 

 
 

รูปที่ 3 ตัวอยางเครื่องมือที่ใชลมในการทาํงาน 
 
1.4 หลักการทํางานของระบบอากาศอัด 

การทํางานของเครื่องอัดอากาศเริ่มจากดูดอากาศเขาทางทอลมเขา (Air Intake) เพ่ือสงเขาไปยัง
เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) บริเวณทางเขาเครื่องอัดอากาศจะติดตั้งเครื่องกรองอากาศ (Filter) 
กรองสิ่งเจือปนตาง ๆ เชน ฝุนละออง เศษใบไมที่อาจลอยมากับอากาศ เพ่ือปองกันไมใหเกิดความ
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เสียหายกับเครื่องอัดอากาศ อากาศที่ผานเครื่องอัดอากาศแลว จะเก็บไวในถังเก็บอากาศ ซ่ึงมีความดัน
สูงและมีอุณหภูมิสูง แตอุณหภูมิจะลดต่ําลงดวยอุปกรณระบายความรอนหลังจากอัด (After cooler) กอน
นําไปใชงานตอไป 

 
อากาศที่มีความดันสูงจะถูกสงผานจากทอจายอากาศหลัก (Supply Line) และแยกไปใชงานตาม

จุดตาง ๆ ผานทอแยก (Branch) แตกอนที่อากาศจะเขาไปยังเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ เชน กระบอก
สูบ หรือพูกันลม ตองมีการดักและกรองสิ่งที่ปนมากับอากาศ ซ่ึงไดแก ฝุนละออง สิ่งสกปรกจากภายใน
ทอ และน้ํามันหลอลื่นเสียกอน โดยใชอุปกรณกรองละอองน้ําและฝุน (Filter)  
 
2. การประยุกตใชงานเทคโนโลย ี
 

 สภาพที่เหมาะสมในการใชงาน 
 
การใชงานระบบอากาศอัดในสวนของการสรางอากาศอัดนั้น ควรเอาใจใสในสวนประกอบและ

อุปกรณตางๆ ในระบบและควรปฏิบัติ ดังน้ี  
 
2.1 ทอลมเขา (Air Intake)  

 
หากอากาศที่ถูกดูดเขาไปในเครื่องอัดอากาศมีอุณหภูมิสูง ความหนาแนนของมวลอากาศจะ

ลดลง ทําใหตองใชพลังงานในการอัดมากขึ้น หากอุณหภูมิของอากาศที่จะอัดลดลง จะสามารถลด
พลังงานที่ใชอัดอากาศลงได ดวยเหตุน้ีจึงควรติดตั้งชองสําหรับดูดลมเขาเครื่องอัดอากาศในบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ํา นอกจากนี้การระบายความรอนที่ไมเพียงพอในอุปกรณระบายความรอน (Intercooler) จะทํา
ใหเครื่องอัดอากาศทํางานหนักและตองใชพลังงานเพิ่มขึ้น ซ่ึงการระบายความรอนที่ไมเพียงพอนี้มี
ตนเหตุจากคราบสกปรกที่เกาะสะสม หรือปริมาณน้ําที่ใชระบายความรอนมีไมเพียงพอ จึงตองทําความ
สะอาดอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและหม่ันตรวจสอบการทํางานของเครื่องอัดอากาศเปนประจํา  
 
2.2 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)  

 
ระบบอัดอากาศจะมีเครื่องอัดอากาศเปนอุปกรณหลัก ซ่ึงเครื่องอัดอากาศมีหลายประเภท แตละ

ประเภทจะมีประสิทธิภาพการใชพลังงานตางกัน จึงตองเลือกใหเหมาะกับลักษณะการใชงาน การเลือก
ขนาดและชนิดของเครื่องอัดอากาศ มีขอซ่ึงควรพิจารณาดังน้ี 

 
1. ขนาดของเครื่องอัดอากาศ เพราะประสิทธิภาพการทํางานจะแปรผันตามขนาด 
2. จํานวนขั้น (Stage) การอัดอากาศ เพราะประสิทธิภาพการทํางานจะแปรผันตามจํานวนขั้น 
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3. ตําแหนงการทํางานที่พิกัดของเครื่องอัดอากาศหรือใกลเคียง เพราะเปนตําแหนงที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ดังน้ันการทํางานในชวงวันหยุดที่ใชงานนอย ควรติดตั้งเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กจึงจะมีความ

เหมาะสมกวา หากติดตั้งเครื่องอัดอากาศตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไปใหทํางานรวมกัน จําเปนตองควบคุมการ
ใชงานใหแตละเครื่องทํางานไดใกลเคียงกับพิกัดของเครื่องอัดอากาศ กรณีที่การใชงานมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควรเลือกเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่เปนแหลงจายพลังงานหลัก แลวใชเครื่อง
อัดอากาศแบบลูกสูบเปนแหลงจายพลังงานเสริมตามโหลดที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะเครื่องอัดอากาศแบบ
โรตารี่มีประสิทธิภาพดีกวาเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบเม่ือสภาวะโหลดคงที่  
 
 

 
 

รูปที่ 4 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสบู 
 

 
 

รูปที่ 5 เครื่องอัดอากาศแบบโรตารีสกร ู
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2.3 ถังเก็บอากาศ (Air Receiver)  

 
ขนาดของถังเก็บอากาศมีความสําคัญตอการลดความตองการสูงสุดของอากาศที่อัดได ถังเก็บ

อากาศที่มีขนาดพอเพียงควรมีขนาด 1 ถึง 1.5 ลิตร ตอการรับอากาศทุก ๆ 10 ลิตรตอวินาที นอกจากนี้
การติดตั้งถังเก็บอากาศเพิ่ม ณ จุดใชงาน จะชวยรองรับความตองการใชอากาศไดทันที โดยไมตองเพ่ิม
กําลังผลิตของเครื่องอัดอากาศ หากมีนํ้าอยูในถังเก็บอากาศอัดมาก จะทําใหเก็บปริมาตรอากาศได
นอยลง มีผลทําใหความชื้นเขาสูระบบการจายอากาศได จําเปนตองระบายน้ําออกจากถังเก็บอากาศอัด
เปนประจํา ถึงแมวาจะทําใหเกิดการสูญเสียความดันลมไปบางก็ตาม แตเม่ือเปรียบเทียบกับผลที่ไดรับก็
คุมคา การระบายน้ํานี้ทําไดโดยการติดตั้งอุปกรณดักน้ําอัตโนมัติ (Trap)  
 

 
 

รูปที่ 6 ถังเกบ็อากาศ 
 

 ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัดที่ใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทําไดทํา

ไดดังตอไปน้ี 
1. ลดอุณหภูมิอากาศขาเขาเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานความเย็น (Cooling 

Effect) ของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Intercooler) 
2. ปรับตั้งความดันลมของเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมกับการใชงาน 
3. เลือกใชเครื่องอัดอากาศและระบบที่มีประสิทธิภาพสูง 
4. ปองกันการรั่วของลมจากจุดตาง ๆ ของระบบ และจากตัวเครื่องอัดอากาศเอง 
5. บริหารการใชเครื่องอัดอากาศและระบบใหใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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เน่ืองจากระบบอัดอากาศมีความสําคัญตออุตสาหกรรมหลายประเภท แตละโรงงานจําเปนตองเลือก

เครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมกับการใชงาน หม่ันตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศอัดอยางสมํ่าเสมอ 
เขาใจถึงหลักการทํางานตลอดจนการใชอากาศอัดใหเหมาะสมกับเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ จะชวยลด
ตนทุนการผลิตลงได เกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจและยังเปนการอนุรักษพลังงานอีกดวย 
 

 กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี 
 

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชงานระบบอากาศอัด และประชาชนทัว่ไป 
 

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 

ไมมี 
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3. กรณีศึกษา 
 
3.1 มาตรการเดินเครื่องอัดอากาศแบบสกรูทดแทนการเดินเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสบู 
 
1. ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 

 
กระบวนการผลิตจําเปนตองใชอากาศอัดในปริมาณมากปจจุบันมีการติดตั้งใชงานเครื่องอัด

อากาศทั้งสิ้นจํานวน 4 ชุด ซ่ึงตอวงจรของทออากาศอัดรวมกันทั้งหมด โดยแบงตามชนิดของเครื่องอัด
อากาศไดดังน้ี 

• เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ขนาด 30 HP พิกัดการผลิตลมอัด 2.58 m3/min 
• เครื่องอัดอากาศแบบสกรู ขนาด 50 HP พิกัดการผลิตลมอัด 5.81 m3/min 
 
ในการใชงานปจจุบันจะเดินเครื่องอัดอากาศแบบสกรูจํานวน 1 ชุด และแบบลูกสูบจํานวน 2 ชุด โดย

ปรับตั้งความดันไว 7.8 barg (100 Psig) เน่ืองจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิตมีความตองการความ
ดันของอากาศอัดไมต่ํากวา 7 barg โดยใชระบบควบคุมการทํางานเครื่องอัดอากาศแบบรับ-ปลด ภาระ 
(Load-Unload) ซ่ึงในสภาวะการทํางานของเครื่องอัดอากาศทั้ง 3 ชุดดังกลาว มีการรับ-ปลดภาระอยูเปน
ชวงๆ อยางสม่ําเสมอตลอดเวลาที่กระบวนการผลิตทํางาน 

 
2. ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรงุ 

 
จากสภาพการเปดใชงานเครื่องอัดอากาศครั้งละ 3 ชุด คิดเปนปริมาณการผลิตอากาศอัดจาก

พิกัดติดตั้ง 10.97 m3/min โดยมีพิกัดพลังไฟฟาของมอเตอรติดตั้งรวม 82 kW (110 HP) คิดเปนดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาตอปริมาณอากาศอัดที่ผลิตได 7.475 kW/m3/min จากการตรวจสอบพบวาเครื่องอัด
อากาศแบบลูกสูบมีประสิทธิภาพต่ํากวาแบบสกรูซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาและอายุการใชงานนอยกวา
รวมถึงสถานที่การติดตั้งบริเวณใชงานชุดลูกสูบติดตั้งในบริเวณที่มีความชื้นสูงกวาทําใหประสิทธิภาพใน
การผลิตอากาศอัดลดลงอีก โดยสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศจากพิกัดเครื่อง
ไดดังน้ี 
 

ชนิดเคร่ืองอัดอากาศ 
พิกัดมอเตอร 

 (kW) 
พิกัดผลิตอากาศอัด  

(m3/min) 
พลังงานที่ใช 
(kW/m3/min) 

ลูกสูบ 22 (30HP) 2.58 8.527 
สกรู 37 (50HP) 5.81 6.368 

 



เอกสารเผยแพร  ภาคอุตสาหกรรม 
หมวดที่ 12 : ระบบอากาศอัด  (Compressed Air) 

 

ชุดการจัดแสดงท่ี  31 : ระบบอากาศอัด (Compressed Air)  หนา 8 จาก 10 

 
 

รูปที่ 7 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสบูและเครื่องอัดอากาศแบบสกรูที่โรงงานใช 
 
3. แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการ 

 
จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นวาประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศแบบสกรูสูงกวาแบบลูกสูบ จึง

ควรปรับปรุงโดยการเปลี่ยนชุดการเดินเครื่องอัดอากาศใหม โดยเปดใชงานเครื่องอัดอากาศแบบสกรู 2 
ชุด แทนแบบเดิมโดยมีพิกัดพลังไฟฟาของมอเตอรติดตั้งรวม 75 kW (100HP) คิดเปนดัชนีการใชพลัง
ไฟฟาตอปริมาณอากาศอัดที่ผลิตได 6.368 kW/m3/min จะเห็นวามีประสิทธิภาพดีกวาการเดินเครื่อง
แบบเดิมเปนอยางมากซึ่งเม่ือสามารถดําเนินการในแนวทางไดดังนี้ จะชวยลดตนทุนในการผลิตอากาศ
อัดลงไดอยางมาก 

 
4. สภาพหลังปรับปรุง 

 
ทีมวิศวกรรมของโรงงานไดปรับเปลี่ยนชุดการเดินเครื่องอัดอากาศใหมตามแนวคิดขางตน โดย

ยังใชประโยชนจากถังอากาศอัดของเครื่องชุดลูกสูบ โดยเปดวาลวใหลมอัดเขาไปเก็บเพ่ือเพ่ิมปริ
มาตรการกักเก็บลมอัดของระบบดวย จากการทํางานเครื่องจักรตางๆ ยังสามารถทํางานไดเปนปกติ โดย
ปริมาณลมและความดันที่ผลิตไดยังเพียงพอกับความตองการของระบบ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ   1   เดือน 
เงินลงทุนประมาณ   -   บาท 
ผลประหยัด    78,732.55  บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน   -   ป 

 
 
 



เอกสารเผยแพร  ภาคอุตสาหกรรม 
หมวดที่ 12 : ระบบอากาศอัด  (Compressed Air) 

 

ชุดการจัดแสดงท่ี  31 : ระบบอากาศอัด (Compressed Air)  หนา 9 จาก 10 

 
3.2 มาตรการลดลมรัว่ในระบบอากาศอัด 
 
1. ความเปนมาและลักษณะการใชพลังงาน  

 
ในระบบอัดอากาศของโรงงานมีเครื่องอัดอากาศจํานวน 5 เครื่อง ขนาด 11 kW โดยชนิดของ

เครื่องอัดเปนแบบลูกสูบ และระบบการควบคุมการทํางานเปนแบบ On/Off ซ่ึงลักษณะในการทํางานนั้น 
เครื่องอัดอากาศจะทําการอัดอากาศไปจนกวาจะถึงความดันที่ไดตั้งเอาไว เครื่องอัดอากาศก็จะหยุดการ
ทํางานลง และเม่ืออากาศอัดในระบบถูกใชไปจนความดันของอากาศอัดลดลงจนถึงจุดต่ําสุดของความดัน
ที่สามารถใชงานได เครื่องอัดอากาศก็จะทํางานขึ้นอีกครั้ง โดยการทํางานของเครื่องอัดอากาศก็จะ
ดําเนินไปเปนรอบ ๆ เชนนี้ ในสวนของอากาศอัดจะถูกนําไปใชในอุปกรณนิวเมติกส 

 

 
 

รูปที่ 8 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสบูที่ทางโรงงานใชงาน 
 
2. ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง  

 
จากการทดสอบหาเปอรเซ็นตการรั่วไหลของอากาศอัดในระบบ โดยวิธีการปดอุปกรณใชอากาศ

อัดและเดินเคร่ืองอัดอากาศ NO.1-5 แลวจับเวลาในชวงการทํางานและหยุดการทํางานของเครื่องอัด
อากาศ แลวนํามาวิเคราะหปรากฏวามีการรั่วไหลของอากาศอัดในระบบคิดเปน 11.98% ของอัตราการ
ผลิตอากาศอัดของเครื่องอัดอากาศ NO.1-5 ดังนั้นจึงทําใหสูญเสียพลังงานที่ใชในการอัดอากาศไปกับ
อากาศอัดที่ร่ัวดังกลาว  
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ชุดการจัดแสดงท่ี  31 : ระบบอากาศอัด (Compressed Air)  หนา 10 จาก 10 

 
 

 
 

รูปที่ 9 อุปกรณที่มีรอยร่ัวบริเวณขอตอ 
 

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน  
 
จัดฝกสอนวิธกีารทดสอบหารอยรั่ว และปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัดในระบบ แลวทําการ

ซอมรอยร่ัว โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
• ทดสอบหาปริมาณการรั่วไหลของระบบลมอัดทั้งหมด 
• หารอยรั่วตามจุดตาง ๆ 
• วิเคราะหและประเมินผลประหยัด และการลงทุน 
• ดําเนินการซอมแซมรอยรั่ว 
• วิเคราะหผลประหยัดพลังงานที่ได 

 
4. สภาพหลังปรับปรุง  

 
หลังจากทําการทดสอบหารอยรั่วและซอมรอยร่ัวของอากาศอัดในระบบแลว ผลปรากฏวาการ

ร่ัวไหลของอากาศอัดในระบบคิดเปน 5.01% ของอัตราการผลิตอากาศอัดของเครื่องอัดอากาศ NO.1-5 
ซ่ึงทําใหลดการสูญเสียพลังงานที่ใชในการอัดอากาศลงได โดยสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได 
16,403.90 kWh/ ป 


