
การศึกษามาตรการการอนุรกัษพ์ลงังานในระบบอากาศอดั 

กรณีศึกษา : โรงงานผลิตอาหารสตัวน์ ้ า 

Energy saving measures in compressed: In case study of aqua  

feed mill manufacturing 

 

สนัติ บุญนา1 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์2 

 

บทคดัย่อ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาแนวทางและมาตรการการลดการใช้พลังงานของระบบ

อากาศอดัในโรงงานผลิตอาหารสตัว์น า้ ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัระบบอากาศอดัเพ่ือหาสมรรถนะ

และประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศแต่ละเคร่ือง โดยมุ่งเน้นการค้นหาปัญหาด้วยเคร่ืองมือ 7 Wastes 

และ Why Why analysis ในการวิเคราะห์รวมถึงการหามาตรการการประหยัดพลังงาน 

จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สามารถก าหนดมาตรการการด าเนินงานได้ 3 มาตรการ 

คือ (1) มาตรการการจัดล าดับการท างานของเคร่ืองอัดอากาศตามประสิทธิภาพโดยให้เคร่ืองที่

ประสิทธิภาพดีที่สุดท างานเป็นเคร่ืองแรกและเคร่ืองที่ประสิทธิภาพต ่าที่สุดท างานเป็นเคร่ืองส ารองเคร่ือง

สุดท้ายด้วยการค านวณหาการใช้ก าลังจ าเพาะขณะเคร่ืองมีภาระ (kW on load /FAD comp) ของเคร่ือง

อัดอากาศน ามาเปรียบเทยีบกับค่ามาตรฐาน สามารถลดการใช้พลังงานลงได้เทยีบกับการใช้พลังงานก่อน

การด าเนินการตามมาตรการอยู่ที่ 9.43 kW (6.48% ของการใช้พลังงานทั้งหมดทั้งปีของเคร่ืองอัด

อากาศ) (2) มาตรการลดการร่ัวไหลระบบอากาศอัดและ (3) มาตราการลดแรงดันของเคร่ืองอัดอากาศ

สามารถลดการใช้พลังงานลงได้อยู่ที่ 10.74 kW (7.38% ของการใช้พลังงานทั้งหมดทั้งปีของเคร่ืองอัด

อากาศ) หากด าเนินการทั้ง 3 มาตรการ พบว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 551,851 บาทต่อปี งบประมาณ

ลงทุน 220,000 บาทและมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 0.4 ปี และลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อ

หน่วยปริมาณผลผลิต ในปี พ.ศ. 2559 พลังงานที่ใช้เฉล่ียอยู่ที่ 9.36 kWh ผลผลิตที่ได้อยู่ที่ 111,289 

ตัน ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2560 ลดพลังงานที่ใช้ลงเฉล่ียอยู่ที่ 8.42 kWh (10.04 %) และผลผลิตที่ได้เพ่ิม

ข้ึนอยู่ที่ 125,921 ตัน   

 

 

 

 

 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการทางวศิวกรรม มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 

555578



2 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study approaches and measurs to reduce energy consumption of the 

compressed air system in an aqua feed mill. Data regarding the compressed air system were collected 

to determine performance and efficiency of each air compressor. Seven Wastes and Why-Why 

Analysis tools were used to analyse problems and identify energy saving measures. 

Data collection and analysis led to three measures. First measure was to sequence the air 

compressors according to their efficiency by operating the most efficient one first and using the least 

efficient one last or as a backup. This reduced the energy consumption to 9.43 kW (6.48% of total 

annual energy consumption of the air compressors). Second measure was to reduce the leakage of the 

compressed air system. Third measure was to decrease pressure of the air compressors. This reduced 

the energy consumption to 10.74 kW ( 7. 38% of total annual energy consumption of the air 

compressors). If all three measures were implemented, the costs would be reduced by 551,851 baht 

per year with investment budget of 220,000 baht, and the payback period would approximately be 

0.4 year. Moreover, this resulted in a reduction in energy consumption per production unit. In 2016, 

the average energy consumption was 9.36 kWh and the production volume was 111,289 tons, while 

in 2017, the average energy consumption was reduced to 8.42 kWh (10.04% reduction)  and the 

production volume increased to 125,921 tons.  

 

บทน า 

 พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญกับการใช้ในการผลิตของทุก

โรงงาน การประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงไม่ใช่เพียงแต่เอื้ อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพียง

เท่าน้ัน แต่ยังจ าเป็นต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยใน

ปัจจุบันยังต้องอาศัยการน าเข้าของเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะต้องมีการน าเข้าเช้ือเพลิง

เพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

และใน ระบบอากาศอัด (Compressed Air System) เป็นระบบหน่ึงที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยม

ใช้ในกระบวนการผลิตในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท ดังน้ัน การใช้พลังงานในระบบอากาศ

อัดให้มีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดพลังงาน ลดการบ ารุงรักษา ลดต้นทุนการผลิตซ่ึงถือว่าเป็นสิ่งที่

คุ้มค่าที่สดุ 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางมาตรการการประหยัดพลังงานในระบบอดัอากาศ 

2. เพ่ือลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบอดัอากาศเทยีบต่อหน่วยตันอาหาร 
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ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตของประเดน็ที่ศึกษาศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบอดัอากาศของ บริษัท เจริญ

โภคภัณฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสตัว์น า้หนองแค  

2. ก าหนดมาตรการการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมและมี

ความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ลดปริมาณการใช้พลังงานในระบบอดัอากาศ 

2. ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของโรงงาน 

3. ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ส าหรับระบบอดัอากาศได้เหมาะสมและน าไปใช้ได้จริง 

4. ลดต้นทุนการผลิต 

 
ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัระบบอากาศอดั  

 ระบบอากาศอัด คืออากาศที่ถูกอัดให้มีความดันสูงข้ึนกว่าความดันบรรยากาศ เพ่ือน ามาใช้เป็น

ต้นก าลังในการขับเคล่ือนระบบ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เน่ืองจากระบบอากาศอัดมีความคล่องตัว

ปรับเปล่ียนสถานะได้ ในโรงงานอุตาหกรรมประเภทต่างๆทั้งในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรม

ขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้พลังงานลมในกระบวนการผลิต จะมีส่วนประกอบของระบบ

อากาศอดัจที่ส าคัญอยู่ 3 ส่วนหลักดังต่อไปนี้   

 1. ส่วนการสร้างอากาศอดั  

 เป็นส่วนที่ท  าหน้าที่ผลิตอากาศอัดจากอากาศปกติให้กลายเป็นอากาศที่มีความดันสูงหรือมีช่ือ

เรียกว่า เคร่ืองอัดอากาศ(AC : Air Compressor)มีหลักการท างานคือ ดูดอากาศที่มีความดันปกติเข้าสู่

ห้องอัดอากาศแล้วท าให้ปริมาตรของอากาศมีขนาดเลก็ลง อากาศที่มีปริมาตรน้อยลงน้ันจะมีความดันที่

เพ่ิมขึ้นแล้วส่งอากาศอัดความดันสูงเข้าระบบอากาศอดั เคร่ืองอัดจะมีวิธีการอัดอากาศและชนิดเคร่ืองอดั

อากาศที่แตกต่างกันไปตามความต้องการชนิดที่นิยมใช้กันมากคือ เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ เคร่ืองอัด

อากาศแบบโรตาร่ีสกรู เคร่ืองอดัอากาศแบบหอยโข่ง 

 ส่วนการสร้างอากาศอัดนอกจากเคร่ืองอัดอากาศแล้วยังมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

คือ อุปกรณ์ระบายความร้อนหลังการอัดอากาศ (After Cooler) ท าหน้าที่ลดอุณหภมิูของอากาศ ตัวแยก

น า้มัน (Oil Separator) ท าหน้าที่แยกละอองหรือหยดน า้มันที่ปนเป้ือนมาจากกระบวนการอัดของเคร่ือง

อดัอากาศ ตัวกรองอากาศภายในทอ่(Air Line Filter) ท าหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากอากาศอัดก่อนส่ง

จ่ายไปยังส่วนต่างๆเพ่ือให้อากาศอัดมีความสะอาดก่อนเข้าอุปกรณ์ ตัวท าให้อากาศแห้ง (Air dryer)ท า

หน้าที่ดูดความช้ืนออกจากอากาศอัดก่อนส่งจ่าย ตัวท าให้อากาศแห้งน้ีจะมีลักษณะคล้ายระบบท าความ

เยน็ วาล์วนิรภัย (Safety Valve) ท าหน้าที่ป้องกนัไม่ให้ความดันในระบบอากาศอัดสงูเกนิไป โดยทั่วไปจะ
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ติดต้ังที่ถังเกบ็อากาศ ถังเกบ็อากาศ (Air Receiver) ท าหน้าทเีกบ็อากาศอัดก่อนส่งจ่ายสู่ระบบเพ่ือปรับ

ความสมดุลของความดันให้มีค่าคงที่สม ่าเสมอและยังมีมาตรวัดความดัน(Pressure Gauge) ท าหน้าที่

แสดงค่าความดันของอากาศในระบบโดยทั่วไปจะมีติดต้ังที่ถังเกบ็หรืออุปกรณ์ที่ต้องการทราบค่าของความ

ดัน 

 2.ส่วนการจ่ายอากาศอดั (Distribution Section) 

 เป็นส่วนที่ท  าหน้าที่ส่งจ่ายอากาศจากส่วนการสร้างอากาศอัดไปยังต าแหน่งต่างๆที่ต้องการใช้

อากาศอดัภายในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังน้ี คือ ท่อ

จ่ายลมหลัก (Supply Line) ทอ่แยก (Branch Line) และอุปกรณ์ควบคุมความดัน (Regulator) ท าหน้าที่

ควบคุมระดับความดันลมให้ได้ความดันตามที่อุปกรณ์ปลายทางต้องการ 

 3. ส่วนการใช้อากาศอดั 

 เป็นส่วนสุดท้ายของระบบอากาศอัดในส่วนน้ีจะน าเอาอากาศอัดไปใช้งานกับอุปกรณ์หรือ

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรต่าง ๆ ที่ใช้ลมในการใช้งาน เช่น กระบอกสบู (Air Cylinder) ปืนลม บลอ็กลม 

 

 2.2 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอดั 

 2.2.1 การเลือกใช้เคร่ืองอดัอากาศประสทิธภิาพสงู ต้องท าการตรวจสอบประสทิธภิาพของเคร่ือง

อดัอากาศที่มีอยู่ว่าประสทิธิภาพเคร่ืองอดัอากาศต้องสูงกว่า 80 % เมื่อเทยีบกบัเกณฑอ้์างองิดังตารางที่ 

2.1 (อากาศอดัที่ได้เทยีบกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้) 

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงค่าพลังงานจ าเพาะที่เหมาะสมส าหรับเคร่ืองอดัอากาศ 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การด าเนินการทดสอบที่ความดัน 7 bar  

 

 2.2.2 การบ ารุงรักษาเคร่ืองอดัอากาศ 

 ส าหรับการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองอัดอากาศอยู่เป็นประจ า จะช่วยท าให้เกิดการประหยัด

พลังงานและเป็นการยืดอายุเคร่ืองอัดอากาศโดยด าเนินการตามที่คู่มือระบุมา จุดที่ต้องหม่ันตรวจสอบ

เป็นพิเศษเพราะมีผลต่อการประหยัดพลังงานโดยตรงได้แก่ 

 - การตรวจสอบระบบส่งก าลัง คือตรวจสอบชุดสายพานและพูเล่ย์ให้อยู่ในสภาพที่ดี การ

ตรวจสอบความตึงของสายพานให้ตรวจสอบจากคู่มือการบ ารุงรักษาของเคร่ืองอดัอากาศ 
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 - ชุดแยกน า้มันออกจากอากาศอัดภายในเคร่ืองอัดอากาศแบบสกรู ควรท าการตรวจสอบอยู่

เสมอว่ามีความดันตกคร่อมต้องไม่เกนิ 1 bar ถ้าเกนิกว่านี้ควรท าการเปล่ียนชุดแยกน า้มันออกจากอากาศ

อดัใหม่ 

 - การตรวจสอบระบบระบายความร้อน คือแผงระบายความร้อนของอากาศและน า้มันเคร่ือง

ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดสามารถระบายความร้อนได้ดี  

 - การตรวจสอบชุดกรองอากาศ คือตรวจสอบสภาพกรองอากาศให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอโดยดู

ได้จากอนิดิเคเตอร์ของเคร่ืองอดัอากาศหรือตรวจสอบจากอายุการใช้งานตามคู่มือของโรงงานผู้ผลิต 

 2.2.3 การลดความดันในการผลิตอากาศอดัที่เคร่ืองอดัอากาศ 

 ขั้นตอนการลดความดันในการผลิตคือ ส ารวจการใช้อากาศอัดทุกๆจุดและส ารวจความต้องการ

ความดันอากาศอัดของเคร่ืองจักร ว่าต้องการความดันสูงสุดเท่าใดก่อนการปรับลดความดันเพ่ือมิให้มี

ผลกระทบต่อการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดทั่วๆไป มีความต้องการอากาศอัดเพียง 5-6 bar เท่าน้ัน 

หากอุปกรณ์ใดมีการใช้อากาศอัดที่ความดันสูงกว่าน้ี จะถูกจัดไว้เป็นอุปกรณ์พิเศษ ควรท าการแยกระบบ

ทอ่ออกไป หรือถ้าอุปกรณ์ประเภทน้ีมีไม่มากนักควรใช้ป๊ัมเพ่ิมความดัน (Pressure booster)เพ่ือเพ่ิมความ

ดันอากาศอดัเฉพาะเป็นจุดๆ  

 2.2.4 การจัดโหลดเคร่ืองอดัอากาศ 

 การจัดโหลดเคร่ืองอดัอากาศให้เหมาะสมกบัความต้องการ คือการวางแผนการใช้เคร่ืองอดัอากาศ

ให้มีการเดินตัวเปล่า(unload) น้อยที่สุด ไม่ควรให้มีการเดินตัวเปล่ามากกว่า 10% เพ่ือการประหยัด

พลังงานสูงสุด โดยทั่วไปส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเคร่ืองอัดอากาศหลายๆเคร่ืองต่อร่วมในระบบ

เดียวกนั มักมีการตั้งค่าความดันในการตัดต่อเคร่ืองอดัอากาศเทา่กนั 

 เคร่ืองอัดอากาศกจ็ะมีการท างานพร้อมกันและหยุดพร้อมกัน ดังภาพที่ 2.1ซ่ึงจะเกิดปัญหาการ

เดินตัวเปล่าเป็นอย่างมาก ส าหรับการจัดโหลดให้เหมาะสมเป็นการตั้งความดันให้มีค่าเหล่ือมกันเป็น

ลักษณะขั้นบันได ซ่ึงจะสามารถลดช่วงเวลาการเดินเคร่ืองตัวเปล่าได้ดังภาพที่ 2.2 

 

 
 
ภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะการต้ังค่าความดันของเคร่ืองอัดอากาศที่มีการตัดต่อเทา่กัน 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะการต้ังค่าความดันของเคร่ืองอัดอากาศที่มีค่าเหล่ือมกนั 
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 จากวิธีการตั้งค่าความดันของเคร่ืองอัดอากาศให้มีค่าเหล่ือมกันแล้ว  ยังจะต้องมีวิธีการเลือก

เคร่ืองอัดอากาศส าหรับการเป็นเคร่ืองอัดอากาศตัวเมนและเคร่ืองส ารอง โดยการเลือกเคร่ืองอัดอากาศ

เมนหลักมีวิธกีารเลือกดังน้ี 

 - ควรเลือกเคร่ืองที่มีก าลังการผลิตอากาศอัดมากกว่าเป็นตัวหลักในการท างาน และเคร่ืองที่

ผลิตอากาศอดัน้อยรองลงมาเป็นตัวเสริมโหลด 

 - เลือกเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเป็นตัวหลัก เพราะจะใช้พลังงานน้อยกว่าผลิตอากาศ

ได้มาก 

 - ถ้าเคร่ืองมีอดัอากาศมีระบบอนิเวอเตอร์ให้เลือกเคร่ืองอดัอากาศประเภทน้ีเป็นตัวหลักก่อน

ส าหรับการตั้งค่าความดันของเคร่ืองอัดอากาศ ถ้ามีการใช้เคร่ืองควบคุมอัตโนมัติควบคุมการท างานจะ

ช่วยให้ควบคุมช่วงความกว้างของความดันได้ละเอยีดและแม่นย ามากย่ิงขึ้น 

 2.2.5 บ ารุงรักษาชุดกรองและจุดกรองต่างๆในระบบอดัอากาศ 

 ในการผลิตอากาศอัดที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องมีไส้กรองเป็นจ านวนมาก ควรมีการบ ารุงรักษาคือ 

การหม่ันท าความสะอาดเป็นประจ าตามคู่มือที่ผู้ผลิตก าหนดระยะเวลามาหากเกินให้ท าการเปล่ียนตัวใหม่

ทนัท ีการบ ารุงรักษาที่ดีส่งผลให้การไหลของอากาศที่ไหลผ่านกรองได้ดี ความต้านทานในระบบอัดอากาศ

ต ่าและเป็นการประหยัดพลังงาน 

 2.2.6 การวางรูปแบบของทอ่ลม (Pipe Line Lay Out) 

ส าหรับการวาง Lay out ของท่อลมที่ใช้กันโดยทั่วไปในข้ึนอยู่กับขนาดของโรงงานจ านวนเคร่ืองจักร และ

อัตราการใช้ลม ซ่ึงบางแห่งอาจเลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงและบางแห่งกอ็าจใช้หลายแบบผสมกันกไ็ด้หลัก  

ๆอยู่ 3 แบบคือ การวางแบบกริด (Grid System) การวางแบบวงท่อ (Loop Piping System) การวาง

แบบผสม 

 2.3 วิธกีารค านวณเกี่ยวกบัระบบอากาศอดั 

 2.3.1 การวัดการส่งอากาศอสิระของเคร่ืองอดัอากาศ 

 

 

  2 1g g pipe tank

comp

atm

P P V V
FAD

P t

 
  

 

 2.3.2 การค านวณหาการใช้ก าลังไฟฟ้าจ าเพาะขณะเคร่ืองมีภาระ(onload) 
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EI

kW

FAD FAD



  

 2.3.3 การค านวณหาอตัราการร่ัวไหลของพลังงานระบบอากาศอดั 

 

 

onload
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onload unload
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 2.3.4 การค านวณหาก าลังไฟฟ้าที่ใช้ในการอดัอากาศทางทฤษฎี 

 

 
 

0.286

2
1

1

1.2054 1th comp

P
kW T FAD

P

  
   
   

 

 2.4 เคร่ืองมือที่ใช้ท าการวิเคราะห์ปัญหามีการน าเคร่ืองมือมาใช้ท าการวิเคราะห์เพ่ือหามาตรการ
ด าเนินการอยู่ 2 เคร่ืองมือดังน้ี 

 1. 7 Wastes คือ ความสญูเสีย 7 ประการ ได้แก่ 

 1.ความสญูเสยีเน่ืองจากการผลิตมากเกนิไป (Overproduction) 

 2.ความสญูเสยีเน่ืองจากการเกบ็วัสดุคงคลัง (Inventory) 

 3.ความสญูเสยีเน่ืองจากการขนส่ง (Transportation) 

 4.ความสญูเสยีเน่ืองจากการเคล่ือนไหว (Motion) 

 5.ความสญูเสยีเน่ืองจากกระบวนการผลิต (Processing) 

 6.ความสญูเสยีเน่ืองจากการรอคอย (Delay) 

 7.ความสญูเสยีเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defect)  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Why Why Analysis คือ เทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็น

ต้นเหตุให้เกดิปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ มีข้ันมีตอนไม่เกดิการตกหล่น ซ่ึงไม่ใช่การคิดแบบคาดเดาเมื่อ

เรามีปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้น เราจะ มาคิดกนัดูว่าอะไรเป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่ท  าให้มันเกิดโดยการ 

ตั้งค าถามว่า “ท าไม” โดยตั้งค าถามไปเร่ือยๆ จนกระทั่งได้ปัจจัย ที่เป็นต้นตอของปัญหาในช่องสดุท้าย 

 2.5 การค านวณความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ หลักเกณฑใ์นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

 

โดยใช้แบบฟอร์มการค านวณของทางโรงงานผลิตอาหารสตัว์น า้ชนิดเมด็  
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ผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนนิการศึกษา 

 ขั้นตอนการปฏบัิติโครงงาน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 

  ได้ท าการศึกษาอุปกรณ์และรายละเอยีดต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัระบบอากาศอดัทั้งระบบเร่ิมจาก 

 1.ศึกษาขนาดของเคร่ืองอัดอากาศโรงงานผลิตอาหารสัตว์น า้ชนิดเมด็มีทั้งหมดจ านวน 5 เคร่ือง ใช้

งานจริง 3 เคร่ือง ส ารอง 2 เคร่ือง  

 2.ศึกษาตรวจสอบและการค านวณหาประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศแต่ละตัวมีการเปรียบเทยีบ

สมรรถนะและประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศในการใช้พลังงาน l/s/kW (ตารางจากเทคนิคการตรวจ 

อา้งอิง ศึกษา

อจัฉราภรณ์ ฟักแสง(2556) ศึกษาแนวทางในการประหยดัพลงังานลมอดัในอุตสาหกรรมผลิตขวดแกว้

ประกอบ เอียมสะอาด(2549) ศึกษาวิเคราะห์มาตรการอนุรักษพ์ลงังานในระบบอากาศอดัจาก 23 โรงงาน

สุรศกัด์ิ เรืองศรี (2555) ศึกษาหามาตรการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมย้างพารา

โกวิทย ์รัตนารามิก(2556) ศึกษาหามาตรการประหยดัพลงังานในระบบอดัอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม

สรินรัช รัตนบรีุ(2550) ศึกษาวิธีการวดัปริมาณลมร่ัวของอากาศอดั ณต าแหน่งท่ีร่ัวซึมในรูปแบบต่างๆ

ภาชนีย ์ฤทธิบญุ(2557) ศึกษาวิธีการลดตน้ทนุดา้นพลงังานต่อหน่วยการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิต ฮาร์ดิสก์

ปารุวฒัน ์ชูวงศ์(2558) ศึกษาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมตดัเหล็กแผ่น
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วิเคราะห์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)ทุกเคร่ืองประสิทธิภาพเกิน 80%อยู่

ในเกณฑม์าตรฐาน 

 3. ศึกษาความสอดคล้องของขนาดถังเกบ็ลม (Receiver Tank) กับเคร่ืองอัดอากาศและการท างาน

ของระบบ Auto Drain ผลจากการศึกษามีความสอดคล้องกนั  

 4. ศึกษาความสอดคล้องของปริมาณการใช้พลังงานลมของอุปกรณ์และเคร่ืองจักรเทยีบกับการผลิต

พลังงานลมของเคร่ืองอดัอากาศผลจากการศึกษาพบว่ามีความสอดคล้องและเพียงพอต่อการใช้งาน 

 5.ศึกษาความสอดคล้องของเคร่ืองท าลมแห้ง (Air Dryer) กับเคร่ืองอัดอากาศผลจากการศึกษา

พบว่ามีความสอดคล้องและเพียงพอต่อการท าลมแห้งก่อนน าใช้งาน 

 6. ศึกษาการติดตั้งถังเกบ็ลม การติดตั้ง Air Dryer และแผนผังการเดินท่อเมน ท่อแยกส่งจ่าย

โรงงานกรณี ศึกษาใช้เป็นแบบBoth After Outlet of Air Compressor Unit and After Air Filter Unit 

before Supply to Process และการเดินทอ่ในการใช้งานใช้เป็นแบบวงแหวน (Ring Circuit)  

 7. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอากาศอดัที่มากผลจากการศึกษาพบว่า ใช้งานได้ปกติไม่มี

การสญูเสยีพลังงานลมเกดิขึ้น 

 8. ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบอากาศอัดต่อผลผลิต การใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนการ

ด าเนินการปรับปรุงอยู่ที่ 9.36 kWh/Ton ผลผลิตที่ได้อยู่ที่ 111,289 Tonในปี 2559และน าเคร่ืองมือที่

เข้ามาท าการค้นหาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่มีผลต่อระบบอาการอัดคือ 7Wastesและ Why Why Analysis 

เพ่ือหามาตรการและแนวทางแก้ไขจึงได้มาตรการมาอยู่ 3 มาตรการ คือ  

1. มาตรการจัดล าดับเคร่ืองอัดอากาศตามประสิทธิภาพ เคร่ืองที่ใช้พลังงานน้อยให้สตาร์ท์เป็น

เคร่ืองแรก  

2. มาตรการลดปริมาณการร่ัวไหลของระบบอากาศอดั  

3. มาตรการปรับลดการผลิตแรงดันของเคร่ืองอดัอากาศ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการด าเนินงานวิจัยโดยท าการรวบรวมข้อมูลระบบอากาศอัดเพ่ือหาสมรรถนะและ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศแต่ละเคร่ือง อีกทั้งวิเคราะห์ค้นหาด้วยเคร่ืองมือ 7 Wastes และ Why 

Why analysis สามารถก าหนดมาตรการการด าเนินงานได้ 3 มาตรการคือ (1) มาตรการ การจัดล าดับการ

ท างานของเคร่ืองอัดอากาศตามประสิทธิภาพโดยให้เคร่ืองที่ประสิทธิภาพดีที่สุดท างานเป็นเคร่ืองแรกและ

เคร่ืองที่ประสิทธิภาพต ่าที่สุดท างานเป็นเคร่ืองส ารองเคร่ืองสุดท้ายสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อยู่ที่ 

9.43 kW (6.48% ของการใช้พลังงานทั้งหมดทั้งปีของเคร่ืองอัดอากาศ) (2) มาตรการลดการร่ัวไหล

ระบบอากาศอัดและ (3) มาตราการลดแรงดันของเคร่ืองอัดอากาศสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อยู่ที่ 

10.74 kW (7.38 % ของการใช้พลังงานทั้งหมดทั้งปีของเคร่ืองอัดอากาศ ) หากด าเนินการทั้ง 3 

มาตรการ พบว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 551,851 บาทต่อปี งบประมาณลงทุน 220,000 บาทและมี

ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 0.4 ปี และลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยปริมาณผลผลิตคือ 

พลังงานที่ใช้เฉล่ียอยู่ที่ 9.36 kWh ผลผลิตที่ได้อยู่ที่ 111,289 ตัน ปี 2559 ลดพลังงานที่ใช้ลงเฉล่ียอยู่ที่ 

563586
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8.42 kWh (10.04% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตปี 2560) และผลผลิตที่ได้เพ่ิมข้ึนอยู่ที่ 

125,921 ตัน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ควรจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ Flow Meter เพ่ือให้สะดวกในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 2. สามารถน ามาตรการ การปรับลดการผลิตแรงดันของเคร่ืองอัดอากาศไปประยุกต์ใช้ใน

อุตสาหกรรมประเภทอื่นได้ 
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