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การจัดการพลังงานของระบบอัดอากาศ
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้ว∗
อัจฉราภรณ์ ฟักแสง∗∗ และ วิทยา ยงเจริญ∗∗∗
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานลมอัดในอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้ว
แห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลการใช้งานเครื่องอัดอากาศและสํารวจลมรั่วในระบบอัดอากาศของ
โรงงานตัว อย่า ง เพื่ อหาสมรรถนะของเครื่องอัด อากาศแต่ ละเครื่ อง รวมถึ งการหามาตรการการประหยั ด
พลังงาน
จากการสํารวจการใช้งานของเครื่องอัดอากาศพบว่าเครื่องอัดอากาศส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมากและ
มีประสิทธิภาพต่ําโดยมีค่าการใช้พลังงานมากที่สุด คือ 0.446 kW/l/sec และ น้อยที่สุด คือ 0.304 kW/l/sec
จึงได้เสนอ 3 มาตรการประหยัดพลังงานคือ (1) การจัดการทํางานของเครื่องอัดอากาศโดยให้เครื่องอัดอากาศ
ที่มีสมรรถนะสูงทํางานก่อน ส่วนที่มีสมรรถนะต่ําเก็บไว้เป็นเครื่องสํารอง (2) มาตรการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพสูงมาแทนเครื่องอัดอากาศที่มีสมรรถนะต่ําสุด จากการวิเคราะห์ด้านการเงิน พบว่า ระยะเวลา
การคืนทุนอยู่ที่ 4 ปี 9 เดือน มีค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ 3,914,792 บาท และ มีค่าอัตราผลตอบแทน 21% และ
(3) การบํารุ งรักษาระบบเครื่องอัดอากาศโดยการซ่ อมรูรั่วขนาดใหญ่จํานวน 3 จุดซึ่งจะลดค่ าใช้จ่ายได้ถึง
206,256 บาท/ปี
คําสําคัญ: การจัดการพลังงาน การประหยัดพลังงาน ระบบอัดอากาศ ค่าการใช้พลังงาน
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Energy Management of the Compressed Air
System in Glass Industry∗
Adcharaporn Faxsaeng∗∗ and Withaya Yongchareon∗∗∗
Abstract
The objective of this research was to study energy management of the compressed
air system of glass industry in Thailand. Air compressor operation was surveyed in a sample
factory to find the performance of each air compressor. In addition the air leakage from the
compressed air system was also investigated for energy saving purpose.
The results from surveying of the air compressor operation showed that most air
compressors were not only old but also had low efficiency. The highest and lowest specific
consumption were 0.446 kw/l/sec and 0.304 kw/l/sec, respectively. Thus, three measures of
energy saving were proposed. First, machine operation management, the high efficient
compressors should run first and the low efficient compressors were alternatives. Second,
machine replacement, replace the low efficient compressor with the one that showed higher
efficiency. The financial analysis showed that the payback period was 4 years 9 months, the
net present value was 3,914,792 Baht and the internal rate of return was 21%. Third,
inspection and maintenance, three points of air leakage were found. The estimated saving
cost was 206,256 baht/year if the problem was solved.
Key words: Energy Management; Energy Saving; Compressed Air System; Specific Power
Consumption.
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3

บทนํา

วัตถุประสงค์การศึกษา

ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ขวดแก้ ว เป็ น
อุตสาหกรรม มีการใช้พลังงานในการผลิตเป็นจํานวน
มาก โดยพลังงานที่ใช้ในโรงงานผลิตขวดแก้ว จะมีอยู่
2 ส่วนหลัก ๆ คือ แก๊สธรรมชาติ และ ไฟฟ้า โดยแก๊ส
ธรรมชาติ จะเป็นพลัง งานหลั ก ที่ใ ช้ ในการหลอมแก้ ว
และพลังงานไฟฟ้าจะเป็นพลังงานหลักที่ใช้ในการขึ้น
รูปขวดแก้ว เนื่องจากการขึ้นรูปขวดแก้วจะต้องใช้ลม
จากระบบเครื่องอัดอากาศมาใช้ในกระบวนการผลิต
ซึ่งระบบอัดอากาศเป็นระบบที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า
เป็นจํานวนมาก ถึงแม้ว่าอากาศจะเป็นของที่ได้เปล่า
และมี อ ยู่ ทั่ ว ไปรอบตั ว เรา แต่ ก ารอั ด อากาศให้ มี
ปริมาตรที่เล็กลงนั่นเอง ที่เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้มีการ
ใช้พลังงานเป็นจํานวนมาก ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของ
ค่าไฟฟ้าในปี 2554 ของโรงงานผลิตขวดแก้วตัวอย่าง
พบว่ามีมูลค่า สูงถึง 146 ล้านบาท ซึ่ง คิดเป็นร้อยละ
12 ของต้นทุนการผลิตขวดของโรงงาน (โดยต้นทุนการ
ผลิตจะประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าภาชนะ
บรรจุ ค่าแก๊สธรรมชาติ ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาต่าง ๆ )
แต่หากคิดเป็นมูลค่าของค่าไฟฟ้าที่ใช้ในระบบเครื่อง
อัดอากาศโดยคิ ดเป็นค่า พลัง งานร้ อยละ 40 ของค่ า
พลั ง งานไฟฟ้ า ทั้ ง หมดของโรงงาน ก็ จะมี มู ล ค่ า อยู่ ที่
ประมาณ 60 ล้านบาทต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นมูลค่าที่สูง
ดั ง นั้ น จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ ว่ า หากสามารถจั ด
การพลั ง งานของระบบเครื่ อ งอั ด อากาศได้ ก็ จ ะ
สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลง จะลดค่า
การใช้พ ลัง งานของโรงงานลงได้ ช่ว ยเพิ ่ม ผลกํา ไร
ให้กั บ โรงงาน และยั ง ช่ ว ยลดการใช้ พ ลั ง งานของ
ประเทศลงด้วย จึงทําให้เกิดการศึกษาในหัวข้อ “การ
จัดการพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศในโรงงาน
อุต สาหกรรมผลิต ขวดแก้ว ” ซึ่ง ผลที่ไ ด้จ ากการ
ศึ ก ษาอาจนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในโรงงาน
อุ ต สา ห ก ร ร ม ปร ะ เ ภ ท เ ดี ย วกั น ห รื อ โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ได้ และก็จะทําให้ลดการใช้
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นภาคส่วน
ที่มีการใช้พลังงานเป็นอันดับต้นของประเทศลงได้

เพื่อศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงาน
ลมอัดในอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้ว

วิธีการวิจัย
1. ศึกษาการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ
ของโรงงานผลิตขวดแก้ว 1 แห่ง ในประเทศไทย
2. ศึกษาประวัติและการใช้งานของเครื่องอัด
อากาศ
3. หาค่าการใช้พลังงงานของเครื่องอัดอากาศ
โดยการสํารวจข้อมูลการใช้งานจริงในโรงงานตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ตามรูปที่ 1,2,3 และ 4

รูปที่ 1 วิธีการตรวจวัดอัตราการไหลของเครื่องอัดอากาศ
(Air Compressor)

รูปที่ 2 อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของอากาศ (Flow Meter)

รูปที่ 3 อุปกรณ์วัดค่ากําลังไฟฟ้า (Power Meter)
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Specific Power Consumption =

Power Consumption
Free Air Delivered

=

kWe
Nl
Q (
)
sec
FAD

ตารางที่ 1 ข้อมูลการตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศ
และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ลําดับ
1

รูปที่ 4 อุปกรณ์การตรวจวัดกําลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ
(Air Compressor)

4. วิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงาน 3
มาตรการ ดังนี้
4.1 จัดลําดับการใช้งานให้เครื่องอัดอากาศ
ที่มีสมรรถนะสูง ทํางานให้ได้มากที่สุด
4.2 เปรียบเทียบเครื่องอัดอากาศที่มีอายุ
การใช้ ง านมากและมี ส มรรถนะต่ํ า กั บ เครื่ อ งอั ด
อากาศใหม่
4.3 มี ม าตรการการบํ า รุ ง รั กษาและลด
ลมรั่ว เพื่อการประหยัดพลังงาน

ผลการวิจัย
1. ผลจากการศึ ก ษาการใช้ พ ลั ง งานของ
โรงงานและของระบบอัดอากาศพบว่า มีปริมาณการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ารวมต่อปี 43,022,000 kWh/ปี คิด
เป็ น มู ล ค่ า เงิ น ที่ ต้ อ งจ่ า ยค่ า ไฟฟ้ า ทั้ ง หมดเท่ า กั บ
146,335,131.34 บาท/ปี และคิ ด เป็ น ค่ า ไฟฟ้ า ใน
ส่วนของเครื่องอัดอากาศ 40% ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด
ของโรงงาน หรือประมาณ 60 ล้านบาท/ปี
2. ผลจากการตรวจวัดสมรรถนะของเครื่องอัด
อากาศ แสดงในตารางที่ 1 เมื่อได้ ข้อมู ลมาแล้ วจะ
นํ า มาคํ า นวณตามสมการ ดั งนี้ สมการที่ ใช้ ในการ
คํานวณหาสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ (Bureau
of Energy Efficiency, n.d) คือ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ
JOY TA-18
(No.10)
JOY TA-18
(No.9)
JOY TA-18
(No.11)
JOY TA-18
(No.12)
JOY TA-38
(No.1)
JOY TA-38
(No.2)
JOY TA-38
(No.3)
Atlas cooper
GA-1408W
(No.4)
Atlas cooper
GA-1408W
(No.5)
Atlas cooper
GA-1408W
(No.6)
Atlas cooper
GA-1408W
(No.7)
Atlas cooper
GA-1408W
(No.8)

จํานวนปี
การ
ทํางาน

Design Actual
Flow
Flow kW
(ICFM) (ICFM)

17

1978

1377

12.3

17

1978

1381

12.1

17

1978

1362

12.5

17

1978

1387

11.9

20

3178

2118

15.2

20

3178

2109

15.8

20

3178

2185

16.1

23

883

548

5.4

23

883

561

5.9

22

883

574

5.5

22

883

582

5.7

22

883

569

5.5

เมื่อ Power Consumption (kWe) คือ ค่ากําลัง
งานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าเครื่องอัดอากาศ (kW)
Free Air Delivered (QFAD) คือ อัตรา
การไหลของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน (Nl/sec) ผลการ
คํานวณแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ
ลําดับ

ชื่อ

จํานวน
ปี

Specific Power
Consumption
Design
Actual
(kW/l/sec) (kW/l/sec)

1

JOY TA-38

20

0.280

0.304

2

JOY TA-38

20

0.280

0.317

3

JOY TA-38

20

0.280

0.312

23

0.384

0.418

4
5
6
7
8

Atlas
cooper
GA-1408W
Atlas
cooper
GA-1408W
Atlas
cooper
GA-1408W
Atlas
cooper
GA-1408W
Atlas
cooper
GA-1408W

23

0.384

0.446

ตารางที่ 3 การจัดลําดับการทํางานของเครื่องอัด
อากาศโดยให้ เ ครื่ อ งอั ด อากาศที่ มี ส มรรถนะสู ง
เดินเครื่องก่อน
ลําดับ

0.384

0.406

22

0.384

0.415

JOY TA-38

Run

0.280

0.304

2

JOY TA-38

Run

0.280

0.317

3

JOY TA-38

Run

0.280

0.312

Atlas cooper
GA-1408W
Atlas cooper
GA-1408W
Atlas cooper
GA-1408W
Atlas cooper
GA-1408W
Atlas cooper
GA-1408W

Stop
Idle
Stop
Idle
Stop
Idle
Stop
Idle
Stop
Idle

0.384

0.418

0.384

0.446

0.384

0.406

0.384

0.415

0.384

0.410

9

JOY TA-18

Run

0.321

0.371

10

JOY TA-18

Run

0.321

0.379

11

JOY TA-18

Run

0.321

0.389

12

JOY TA-18

Run

0.321

0.364

Run

0.300

-

Run

0.360

-

Run

0.360

-

4

6
7
8

22

0.384

0.410

9

JOY TA-18

17

0.321

0.371

10

JOY TA-18

17

0.321

0.379

11

JOY TA-18

17

0.321

0.389

12

JOY TA-18

17

0.321

0.364

3. วิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงาน 3
มาตรการ ดังนี้
3.1 การจัดลําดับการใช้งานให้เครื่องอั ด
อากาศที่ มี ส มรรถนะสู ง ทํ า งานให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
สามารถจั ด การทํา งานของเครื่ องอั ด อากาศโดยให้
เครื่ องอั ดอากาศที่ มีส มรรถนะสู งเดิ น ก่ อน และที่ มี
สมรรถนะต่ํ า ไว้ เ ป็ น ตั ว สํ า รองในกรณี ที่มี การหยุ ด
ซ่อมบํารุงเครื่องอัดอากาศ หรือในกรณีฉุกเฉินที่ลม
ขาด ไม่เพียงพอ ก็สามารถเดินเครื่องที่เก็บไว้สํารอง
ได้ตามตารางที่ 3

ชื่อ

Specific Power
Consumption
สถานะ
Design
Actual
(kW/l/sec) (kW/l/sec)

1

5
22

5

13
14
15

Demag
ROW-600
Gardner
Denver ROL120
Gardner
Denver ROL120

16

IHI TXA-200

Run

0.311

-

17

IHI TXA-200

Run

0.311

-

18

IHI TXA-290L

Run

0.392

-

3.2 การเปรียบเทียบเครื่องอัดอากาศที่มีอายุ
การใช้งานมากแต่มีสมรรถนะต่ํา กับเครื่องใหม่ ดังนี้
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ค่าใช้จ่ายเครื่องเดิม จํานวน 2 เครื่อง
- ค่ า ไ ฟ ฟ้ า /ปี เ ค รื่ อ ง ห ม า ย เ ล ข 4
5,706,164 บาท
- ค่า ไฟฟ้า /ปี เครื่อ งหมายเลข 5
6,088,395 บาท
- ค่ าบํ ารุงรักษา/ปี เครื่องหมายเลข 4
145,000 บาท
- ค่ า บํา รุ ง รั ก ษา/ปี เครื่ อ งหมายเลข 5
145,000 บาท
รวมค่ า ไฟฟ้ า และค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งอั ด
อากาศเดิมสองเครื่องเท่ากับ 12,084,558 บาท
ค่าใช้จ่ายเครื่องใหม่ จํานวน 1 เครื่อง
- ค่าไฟฟ้า/ปี 10,809,450.65 บาท
- ค่าบํารุงรักษา/ปี 135,333 บาท
รวมค่ า ไฟฟ้ า และค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งอั ด
อากาศใหม่หนึ่งเครื่องเท่ากับ 10,944,783.65 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ประหยัดได้ต่อปี
12,084,558.36 – 10,944,783.65 =
1,139,775 บาท
ค่าใช้จ่า ยในการลงทุน ซื้อเครื่องใหม่ร าคา
เครื่อง IHI TXA-290L 1 เครื่อง 5,440,000 บาท
การวิ เ คราะห์ ด้ า นการเงิ น (กรมพั ฒ นา
พลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน, ม.ป.ป.)
สําหรับระยะเวลาโครงการ 15 ปี ระยะเวลา
การคืนทุน (Pay back) = 4 ปี 9 เดือน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV)
= 3,914,792 บาท
อัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return,
IRR) = 21 %
3.3 การวางมาตรการการบํารุงรักษา และ
ลดลมรั่ว เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยคํานวณการ
รั่วไหลของอากาศอัดเฉพาะจุด (“ระบบอัดอากาศ”,
ม.ป.ป.) ได้ดังสมการ
Qleak = Ck x d2 x (Pg + Po) l/sec

เมื่อ Ck คือ ค่าคงที่ของการรั่วไหลของอากาศ
อัดโดยตรง
d คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูรั่ว (mm)
Pg คือ ค่าแรงดันเกจ ณ จุดรั่วไหล (bar)
Po คือ ความดันสัมบูรณ์ (1.013 bar)
จากการสํารวจลมรั่วพบว่ามีรูรั่วขนาดใหญ่
3 จุ ด มี ค่ า การรั่ ว ไหลค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า และมู ล ค่ า
พลังงานตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการคํานวณหาปริมาณลมรั่วและค่า
การสูญเสียพลังงาน
ลําดับ

ขนาดรู
(mm.)

ความดัน
(bar)

ค่าการ
รั่วไหล
(l/sec)

ค่าพลังงาน
ไฟฟ้า
(kWh/ปี)

มูลค่า
พลังงาน
(บาท/ปี)

1

3

4

7.2

28,130

105,207

2

3

3.2

6.1

16,619

62,154

3

2

4

3.2

10,400

38,896

พบว่ า มี มู ล ค่ า พลั ง งานซึ่ ง มี ก ารสู ญ เสี ย
รวมกัน เท่ากับ 206,256 บาท/ปี จึงควรใส่ใจและ
ดูแลในระบบอากาศอัด และควรมีมาตรการเพื่อเพิ่ม
การตรวจสอบ สถานที่ที่เกิดรอยรั่วได้ง่าย เพื่อง่าย
ต่อการตรวจสอบและการควบคุมปริมาณการใช้ ดังนี้
1. ควรเดินสํารวจรอยรั่วในระบบเครื่องอัด
อากาศเป็นประจํา เพื่อลดมูลค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้น
จากลมรั่ว
2. ควรมีการติดตั้ง Flow Meter เพื่อให้
สะดวกกับการตรวจสอบปริมาณลมที่ใช้
3. ในระบบที่มีพื้นที่การใช้งานจํานวนมาก
ควรจะมีมิเตอร์ตั้งอยู่ในแต่ละส่วน หรือในสถานที่ที่
เกิดรอยรั่วได้ง่าย เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและ
การควบคุมปริมาณการใช้

อภิปรายผลการวิจัย
1. ในการคํานวณหาสมรรถนะของเครื่องอัด
อากาศ พบว่า เครื่องอัดอากาศที่มีสมรรถนะต่ําสุด
คือ 0.446 kW/l/sec โดยมีค่าจากการออกแบบ
เริ่มต้น คือ 0.384 kW/l/sec ซึ่ งสอดคล้องกั บ

วรสารเทคโนโลยี
วารสารเทคโนโลยี
ภาคใต้
ภาคใต้
ปีที่ 6ปีทฉบั
ี่ 8 บฉบั
ที่ 2บทีกรกฎาคม
่ 1 มกราคม– ธั–นมิวาคม
ถุนายน2556
2558

การศึ ก ษาเรื่ อ ง การหาสมรรถนะของเครื่ อ งอั ด
อากาศ และประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็น ในโรงงาน
ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ที่ มี ก าร
ตรวจวัดค่าสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ เพื่อนํามา
เปรียบเทียบค่าที่ต รวจวั ดได้ปัจ จุบัน กับค่า ที่ติดตั้ ง
เริ่มแต่ต้น ซึ่งสามารถบอกค่าสมรรถนะของเครื่องอัด
อากาศที่ลดลงได้ (ชาญณรงค์ ลุนสะแกวงษ์, 2553)
2. การจั ด ลํ า ดั บ การเดิ น เครื่ อ งอั ด อากาศ
โดยให้เครื่องอัดอากาศที่มีสมรรถนะต่ํา จํานวน 5
เครื่ อ ง ไว้ เ ป็ น เครื่ อ งสํ า รอง และให้ เ ครื่ อ งที่ มี
สมรรถนะสูงกว่า ทํางานให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานของเครื่ อ งอั ด อากาศ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง การหาสมรรถนะของ
เครื่องอัดอากาศ และประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็น
ในโรงงาน ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ที่
มีการตรวจวัดค่าสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ และ
มีการจัดเรียงสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศที่วัดได้
จากสูง สุด ไปต่ํ า สุด เช่น กัน แต่เ พิ ่ม เติม คือ มีก าร
เสนอมาตรการในการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องอัด
อากาศทั ้ง หมด เพื ่อ ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพในการ
ทํางานของเครื่องอัดอากาศ (ชาญณรงค์ ลุนสะแกวงษ์,
2553)
3. มีก ารเปรีย บเทีย บเครื่อ งอัด อากาศที่มี
อายุก ารทํ า งานมากกับ เครื ่อ งใหม่ โดยซื ้อ เครื ่อ ง
ใหม่ จํา นวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มี
สมรรถนะต่ํา จํา นวน 2 เครื่อง ซึ่งมีระยะการคืน
ทุนอยู่ที่ 4 ปี 9 เดือน จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ ในการเปรีย บเทีย บเครื ่อ งอัด
อากาศที่อายุการทํางานมากกับเครื่องใหม่ พบว่า
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ (NPV) 3,914,792 บาท
และ ค่าอัตราผลตอบแทน (IRR) เท่ากับ 21% ซึ่ง
ถือ ว่า เป็น โครงการที่น่า ลงทุน ซึ่งสอดคล้อ งกับ
การศึก ษาเรื ่อ ง การประยุก ต์ใ ช้โ ปรแกรมพลวัต
ช่ว ยตัด สิน ใจในการบํ า รุง รัก ษาและการเปลี ่ย น
เครื่องอัดอากาศ ที่มีการประเมินค่าใช้จ่ายในการใช้
เครื่ องอัด อากาศเครื่ องเดิ มที่ มีค่าซ่ อมบํา รุงจํา นวน
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มากกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ มี ก ารซื้ อ เครื่ อ งใหม่ ม าทดแทน
โดยมี ก ารคํ า นวณความคุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์
เช่น กัน แต่เ พิ่ม เติม คือ มีก ารนํา โปรแกรมพลวัต
เข้า มาช่ว ยในข้อ มูล ของการตัด สิน ใจด้ว ย (วิท ยา
เตชาวงศ์, 2551)
4. จากข้อ มูล การวิเ คราะห์ห าลมรั ่ว ใน
ระบบอัดอากาศ พบรูรั่วขนาดใหญ่ในกระบวนการ
ทั้งหมด 3 จุด รวมเป็น มูล ค่าการสูญ เสีย เท่า กับ
206,256 บาท/ปี โดยอาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้
งานลมอัด ที ่ไ ม่เ หมาะสม หรือ การละเลยของ
พนัก งานที่ป ฏิบัติง าน ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษา
เรื่อง การบริหารจัดการพลังงานในระบบอัดอากาศ
ของโรงงานอุต สาหกรรม ที ่ก ล่า วไว้ว ่า โรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้ความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานหรือละเลย ทําให้มองข้า ม
จุด ที ่ส ามารถจะดํ า เนิน การเพื ่อ ลดการสูญ เสีย
พลังงาน เนื่องจากการใช้อากาศอัด ที่ไม่เ หมาะสม
เช่น การนํ า อากาศอัด ไปเป่า ไล่ฝุ ่น ละอองหรือ
ความชื ้น ที ่ไ ม่ไ ด้เ กี ่ย วข้อ งหรือ ออกแบบให้ใ ช้ใ น
กระบวนการผลิต หรือการนําอากาศอัดไปเป่าเพื่อ
ล ด อุณ ห ภ ูม ิใ ห้ก ับ ร่า ง ก า ย ข อ ง ผู ้ป ฏ ิบ ัต ิง า น
นอกจากนี ้ย ัง มีก ารขาดจิต สํ า นึก ของพนัก งานใน
เรื่องการเอาใจใส่ตระหนักและรู้คุณค่าของพลังงาน
ที่สูญเสียจากรอยรั่วตามจุดต่าง ๆ เช่น ข้อต่อ ท่อ
จ่ายอากาศอัดฯลฯ (ประกอบ เอี่ยมสะอาด, 2549)

ข้อเสนอแนะ
1. จากการตรวจวัดข้อมูลเพื่อหาสมรรถนะ
ของเครื่องอัดอากาศ พบว่ามีบางจุดที่ตรวจวัดยาก
ควรมีการติดตั้ง Flow Meter เพื่อให้สะดวกกับการ
ตรวจสอบปริมาณลมที่ใช้
2. ในโรงงานผลิ ต ขวดแก้ ว มี ก ารใช้ ง าน
พลั ง งานหลั ก ๆ 2 ส่ ว น คื อ แก๊ ส ธรรมชาติ และ
ไฟฟ้ า ซึ่ งแก๊ ส ธรรมชาติ ก็เ ป็ น ตั ว หลั กที่ ใช้ พลั งงาน
ปริมาณมาก จึงควรหาแนวทางในการศึกษาเพื่อลด
การใช้พลังงานลงได้
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3. สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาการ
หาสมรรถนะของเครื่องอัด อากาศในอุต สาหกรรม
อื่น ๆ ได้
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