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บทคัดย่อ 
 เน่ืองจากลกัษณะงานท่ีทางผูจ้ดัท าดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นจะเก่ียวขอ้งกบัระบบต่างๆภายใน
อาคารสูงและจากการตรวจสอบของทางผูจ้ดัท าพบวา่ภายในอาคารท่ีผูจ้ดัท ารับผิดชอบอยู่นั้นยงัไม่มี
ป๊ัมลมไวใ้ชง้าน ทางผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะท าการสร้างป๊ัมลมไวใ้ชง้านเองภายในอาคาร โดยท่ีจะ
ท าการสร้างจากคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการสร้าง
และทดสอบป๊ัมลมจากคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ โดยใชค้อมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ไปแทนท่ีป๊ัมลม ซ่ึงสามารถ
สร้างแรงดนัลมเพื่อไปใชป้ระโยชน์ได้ เช่น การเติมลมในถงัของระบบบูสเตอร์ป๊ัม การเติมลมยาง
รถจกัรยานยนต์ และใช้ในการเป่าส่ิงสกปรกของกรองเคร่ืองปรับอากาศ โดยเลือกใช้วิธีการสร้าง
จากวสัดุเหลือใช ้เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการสร้างช้ินงาน และสามารถน าไปใชง้านนอกสถานท่ีไดอ้ย่าง
สะดวก ซ่ึงท าใหไ้ม่ตอ้งไปซ้ือป๊ัมลมแบบส าเร็จรูปตามร้านคา้ท่ีมีราคาสูง 
 ผลจากการศึกษาผลของการสร้างและทดสอบป๊ัมลมจากคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ พบว่าขณะท่ี
คอมเพรสเซอร์ท างานจะมีเสียงท่ีเบากว่าป๊ัมลมส าเร็จรูป ปริมาณอากาศอดัท่ีผลิตได้อยู่ท่ี 0.15 ลิตร
ต่อวินาที, ประสิทธิภาพเคร่ืองอดัอากาศอยูท่ี่ 2.14 ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวตัต,์ ค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้า
(ต่อเดือน) อยู่ท่ี 9.82 บาทต่อเดือน หากคอมเพรสเซอร์ช ารุดจะสามารถเปล่ียนคอมเพรสเซอร์ใหม่
ไดเ้สมอและราคาในการสร้างช้ินงานนั้นจะถูกกวา่การซ้ือป๊ัมลมตามร้านคา้ถึง 50% หรือ 1,500 บาท  
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัภายในอาคารสูงหรือคอนโดจะตอ้งมีป๊ัมลมไวใ้ช้งานบริการต่างๆ ภายในอาคาร
และเพื่อเติมลมในงานระบบป๊ัมเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) เพราะเม่ือป๊ัมท างานลมภายในถัง
แรงดนั (Pressure Tank) ก็จะลดลงดว้ยจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเติมลมภายในถงัแรงดนั (Pressure Tank) 

เน่ืองจากลกัษณะงานท่ีทางผูจ้ดัท าดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นจะเก่ียวขอ้งกบัระบบต่างๆ ภายใน
อาคารสูงและจากการตรวจสอบของทางผูจ้ดัท าพบวา่ภายในอาคารท่ีผูจ้ดัท ารับผิดชอบอยูน่ั้นยงัไม่มี
ป๊ัมลมไวใ้ชง้าน ทางผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะท าการสร้างป๊ัมลมไวใ้ชง้านเองภายในอาคารโดยท่ีจะท า
การสร้างจากคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ ซ่ึงภายในอาคารสูงนั้นจะตอ้งมีป๊ัมลมไวใ้ชง้าน
ในระบบป๊ัมเพิ่มแรงดนั (Booster Pump) เพราะจะมีถงัแรงดนั (Pressure Tank) เม่ือป๊ัมเพิ่มแรงดัน
ท างานก็จะสูบน ้ าเขา้ไปในถงัแรงดนั (Pressure Tank) โดยในถงัแรงดนัจะมีแผ่นไดอะแฟรมไวก้กั
เก็บน ้าและมีแรงดนัลมภายในถงั ซ่ึงเม่ือเวลาผา่นไปเป็นเวลานานจะท าใหแ้รงดนัลมในถงัลดลง เม่ือ
แรงดนัลมในถงัต ่าเกินไปจะท าให้ป๊ัมเพิ่มแรงดนั (Booster Pump) ท างานบ่อยขึ้นและอาจจะท าให้
ป๊ัมมีโอกาสช ารุดและยงัเป็นการสูญเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นเพราะป๊ัมเพิ่มแรงดนั (Booster Pump) จะสลบั
การท างานอยูต่ลอดเวลาเม่ือแรงดนัลดลง จึงตอ้งมีการเติมลมในถงัแรงดนัเม่ือลมภายในถงันอ้ยลง 

จากการฝึกสหกิจศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษาของผูจ้ดัท าไดเ้ลือกท าหัวขอ้ เร่ือง การ
สร้างและทดสอบป๊ัมลมจากคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ ( Creation and Testing of Air Compressors built 
from old Refrigerator Parts ) ทางผูจ้ดัท าไดพ้บกบัปัญหาภายในโครงการน้ีคือยงัไม่มีป๊ัมลมไวใ้ช้
งานเองภายในอาคาร หากตอ้งการท่ีจะใช้ตอ้งท าการขอยืมอุปกรณ์ป๊ัมลมจากหน่วยงานอ่ืน ทาง
ผูจ้ดัท าจึงไดล้องศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซดต่์างๆในอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัการสร้างป๊ัมลมจากวสัดุเหลือ
ใช ้และไดท้ าการปรึกษากบัทางหัวหนา้ช่างประจ าอาคารและภายในทีมงานช่างประจ าอาคารว่าควร
ท่ีจะมีป๊ัมลมไวใ้ชง้านภายในอาคาร 
1.2 วัตถุประสงค์โครงงำน 
 1.2.1 สร้างและทดสอบป๊ัมลมจากวสัดุเหลือใช ้
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ศึกษาเฉพาะระบบป๊ัมเพิ่มแรงดนั ( Booster Pump ) และ ถงัแรงดนั ( Pressure Tank )  
ของ โครงการ ชีวาทยั เพชรเกษม 27 
              1.3.2 ท าการสร้างอุปกรณ์ป๊ัมลมจากวสัดุเหลือใช ้ของโครงการ ชีวาทยั เพชรเกษม 27 
 1.3.3 ศึกษาเฉพาะระบบเคร่ืองอดัลมและถงัเก็บลมอดั 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 เพื่อลดค่าใชจ่้ายโดยท่ีไม่ตอ้งซ้ือป๊ัมลมแบบส าเร็จรูป 
1.4.2 สามารถใชก้บังานประเภทเป่าลมไดห้ลากหลาย เช่น เติมลมบอลโยคะ เติมลมรถยนต ์

, รถจกัรยานยนต์ เติมลมในถงัแรงดัน ( Pressure Tank ) และ ใช้ในการเป่าส่ิงสกปรกของกรอง
เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

1.4.3 สามารถน าไปใชง้านนอกสถานท่ีได ้
1.4.4 สามารถซ่อมแซมไดง้่ายหากเกิดการช ารุด 

1.5 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
ตารางท่ี 1.5 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 พ.ย.62 
1.ศึกษาโครงงาน      
2.รวมรวบขอ้มูลโครงงาน      
3.วิเคราะห์โครงงาน      
4.ทดสอบและสรุปผล      
5.จดัท าโครงงาน      
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บทที ่2 
ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่วข้อง 

2.1 ป๊ัมลม 
 ป๊ัมลม (Air Compressor) จะท ำหน้ำท่ีในกำรอัดลมให้มีแรงดันสูงขึ้นตำมท่ีต้องกำร จะ
ขึ้นอยู่กบัขนำดของป๊ัมลม ซ่ึงแรงดนัลมท่ีอดัมำแลว้นั้นสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์และประยกุตใ์ช้
ได้หลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นระบบลมในโรงงำนอุตสำหกรรมตั้ งแต่ขนำดเล็กจนถึงโรงงำน
อุตสำหกรรมขนำดกลำง ป๊ัมแรงดนัลม (Air Compressor) มกัจะนิยมใชใ้นอู่ซ่อมรถยนต ์ร้ำนซ่อม
รถจกัรยำนยนต์หรืออุตสำหกรรมทำงด้ำนกำรแพทยแ์ละทนัตกรรม ส่วนใหญ่แลว้จะใช้ป๊ัมลม
ประเภทลูกสูบ (Piston Air Compressor) เพรำะมีกำรใช้ปริมำณลมน้อยและแรงดันลมไม่สูงส่วน
เคร่ืองป๊ัมลมท่ีจะใชภ้ำยในโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ จะใชป๊ั้มลมประเภทสกรู  
(Screw Air Compressor) ท่ีจะให้ปริมำณลมท่ีมำกและแรงดันลมสูง ซ่ึงป๊ัมลมนั้นจะมีอยู่หลำย
ประเภทใหเ้ลือกใชง้ำน ขึ้นอยูก่บัผูท่ี้ตอ้งกำรใชว้ำ่จะน ำไปใชป้ระโยชน์ในลกัษณะใด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.1 หลกักำรท ำงำนของป๊ัมลม [1] 

( แหล่งท่ีมำ : http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/  ) 
 
 
 

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5710036277_6797_5236.pdf
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2.2 ประเภทของป๊ัมลม [2] 
โดยทัว่ไปแลว้ป๊ัมลมจะมีอยู ่6 ประเภท คือ 
2.2.1 ) ป๊ัมลมประเภทลูกสูบ (Piston Air Compressor) เป็นเคร่ืองอดัลมหรือป๊ัมลมท่ีนิยม

ใชก้นัมำกท่ีสุดในปัจจุบนั เน่ืองจำกมีควำมสำมำรถในกำรอดัลม คือสำมำรถสร้ำงแรงดนัของลมอดั 
ไดต้ั้งแต่ 1 Bar จนถึง 1000 Bar จึงท ำใหป๊ั้มลมแบบลูกสูบสำมำรถท ำไดต้ั้งแต่ควำมดนัต ่ำ ควำมดนั
ปำนกลำง ไปจนถึงควำมดนัสูง ซ่ึงป๊ัมลมแบบลูกสูบนั้น จะมีให้ใชเ้ป็นแบบสำยพำน จะท ำให้ป๊ัม
ลมแบบสำยพำนเวลำท ำงำนจะมีเสียงท่ีเงียบ หรือ แบบมอเตอร์ในตวั จะเรียกกนัวำ่ลูกสูบแบบโรตำ
ร่ี ซ่ึงแบบโรตำร่ีนั้นจะมีควำมสำมำรถในกำรผลิตลมไดเ้ร็วกว่ำแบบสำยพำน แต่จะดอ้ยกว่ำท่ีขณะ
ท ำงำนนั้นจะมีเสียงท่ีดงั 
 หลกักำรท ำงำนของป๊ัมลมประเภทลูกสูบ 
ลูกสูบจะมีกำรเคล่ือนตวัในแนวด่ิงจะท ำให้เกิดกำรดูดและกำรอดัภำยในกระบอกสูบ โดยท่ีช่วงกำร
ดูดอำกำศ ลิ้นช่องดูดอำกำศเขำ้จะท ำกำรเปิดออกเพื่อดึงอำกำศจำกภำยนอกเขำ้มำในกระบอกสูบ 
แต่ลิ้นทำงดำ้นอดัอำกำศออกจะท ำกำรปิดสนิท จำกนั้นเม่ือถึงช่วงกำรอดัอำกำศ ตวัลูกสูบจะดัน
อำกำศใหอ้อกทำงดำ้นลมออก ท ำใหลิ้้นทำงลมออกเปิด ส่วนทำงดำ้นลิ้นดูดอำกำศนั้นจะปิดลง เม่ือ
ลูกสูบของป๊ัมลมขยบั ขึ้น-ลง จึงท ำใหเ้กิดกำรดูดและกำรอดัขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2.1 ป๊ัมลมประเภทลูกสูบ [3] 
( แหล่งท่ีมำ : https://www.thaiprint.org/2019/04/vol120/knowledge120-02/ ) 
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2.2.2 ) ป๊ัมลมประเภทไดอะเฟรม (Diaphragm Air Compressor) เป็นป๊ัมลมท่ีใช้ตวัไดอะ
เฟรมท ำให้กำรท ำงำนของลูกสูบและหัวดูดอำกำศแยกออกจำกกนั ดงันั้นลมท่ีถูกดูดเขำ้ไปในป๊ัม
หรืออัดกำศ จะไม่ได้มีกำรโดนหรือสัมผสักับส่วนท่ีเป็นโลหะและลมท่ีได้จะไม่มีกำรผสม
น ้ ำมนัหล่อล่ืนจึงเป็นลมท่ีสะอำด แต่จะไม่สำมำรถสร้ำงแรงดนัไดสู้ง ขอ้ดีของลมท่ีไดจ้ำกประเภท
น้ีจึงมีควำมปลอดภัยมำกและมักใช้ในงำนโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมยำ 
อุตสำหกรรมเคมี และนิยมใชใ้นอุตสำหกรรมกำรเล้ียงสัตวน์ ้ ำ เน่ืองจำกขณะท ำงำนจะมีเสียงท่ีเงียบ
กวำ่แบบลูกสูบ 
 หลกักำรท ำงำนของป๊ัมลมประเภทไดอะเฟรม 
ระบบอดัลมลกัษณะน้ีจะใชแ้ผ่นไดอะเฟรมเป็นตวัดูดอำกำศ ในขณะท่ีลูกสูบเคล่ือนท่ีลงแผน่ไดอะ
เฟรมจะดูดอำกำศจำกภำยนอกเขำ้มำและผ่ำนวำลว์ท่ีจะให้ลมไหลผ่ำน (ดำ้นดูด) เขำ้มำในห้องเก็บ
ลมและเม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีขึ้นจนสุดแผน่ไดอะเฟรมก็จะท ำกำรอดัอำกำศจำกภำยในหอ้งสูบทั้งหมด
ผำ่นวำลว์ทำงออกของลม (ดำ้นออก) เพื่อไปเก็บไวใ้นถงัพกัลมหรือจะน ำไปใชง้ำนไดโ้ดยตรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2.2.2 ป๊ัมลมประเภทไดอะเฟรม [4] 

( แหล่งท่ีมำ : https://www.thaiprint.org/2019/04/vol120/knowledge120-02/ ) 
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 2.2.3 ) ป๊ัมลมประเภทสกรู ( Screw Air Compressor ) เป็นป๊ัมลมท่ีนิยมใช้ภำยในโรงงำน
และโรงพิมพเ์ป็นอย่ำงมำก เพรำะป๊ัมลมแบบน้ีจะมีตวัสกรูโรเตอร์ในกำผลิตลม ไม่มีลิ้นในกำรเปิด
ปิด ป๊ัมลมชนิดน้ีตอ้งกำรระบบระบำยควำมร้อนท่ีดี ระบบระบำยควำมร้อนนั้นจะมีหลำยระบบ เช่น 
ระบบระบำยควำมร้อนดว้ยอำกำศ และ ระบบระบำยควำมร้อนดว้ยน ้ ำ ซ่ึงถำ้เป็นเคร่ืองขนำดใหญ่ 
ป๊ัมลมจะสำมำรถจ่ำยลมไดถึ้ง 170 ลูกบำศกเ์มตรต่อนำที ( m3/min ) และสร้ำงแรงดนัไดม้ำกกวำ่ 10 
บำร์ ( Bar ) 
 หลกักำรท ำงำนของป๊ัมประเภทสกรู 
ภำยในป๊ัมลมอดัอำกำศ จะมีโรเตอร์เกลียวสกรูคู่กนั โดยท่ีสกรูทั้งสองเพลำท่ีขบกนั จะเรียกวำ่ เพลำ
ตวัผูแ้ละเพลำตวัเมีย ทั้งสองตวัเป็นสกรูท่ีมีทิศทำงกำรหมุนเขำ้หำกนั จึงท ำให้อำกำศจำกภำยนอก
ถูกดูดและอดัส่งไปรอบๆเส้ือป๊ัมและส่งผ่ำนไปทำงออกเขำ้สู่ชุดแยกน ้ ำมนัออกจำกอำกำศ จำกนั้น
จะไปสู่ถงัเก็บลม โดยท่ีควำมเร็วรอบของเพลำตวัผูแ้ละเพลำตวัเมียเกือบเท่ำกนั โดยท่ีเพลำตวัผูจ้ะ
หมุนเร็วกว่ำเพลำตวัเมียเพียงเล็กน้อย ป๊ัมลมประเภทน้ี กำรไหลของแรงลมจะไหลรำบเรียบกว่ำ
แบบลูกสูบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2.3 ป๊ัมลมประเภทสกรู [5] 
( แหล่งท่ีมำ : https://www.thaiprint.org/2019/04/vol120/knowledge120-02/ ) 
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2.2.4 ) ป๊ัมลมประเภทใบพดัเล่ือน ( Sliding Vane Rotary Air Compressor ) ป๊ัมลมชนิดน้ีมี
ขอ้ดีตรงท่ีเสียงขณะท ำงำนนั้นจะไม่ดงั กำรท ำงำนของกำรหมุนจะเรียบมีควำมสม ่ำเสมอ กำรอดั
อำกำศมีควำมคงท่ี ไม่มีลิ้นหรือวำล์วในกำรเปิดปิดในพื้นท่ีท่ีจ ำกัด จึงท ำให้ไวต่อกำรควำมร้อน 
หำกตอ้งกำรประสิทธิภำพท่ีดีจะต้องผลิตด้วยควำมประณีต สำมำรถถกระจ่ำยลมได้ 4 ถึง 100 
ลูกบำศกเ์มตรต่อนำที ( m3/min ) ส่วนควำมดนัท ำไดท่ี้ 4 ถึง 10 บำร์ ( Bar ) 
 หลกักำรท ำงำนของป๊ัมลมประเภทใบพดัเล่ือน 
ตวัเคร่ืองจะมีใบพดัติดอยูก่บัชุดขบัเคล่ือนกำรหมุนหรือเรียกวำ่ โรเตอร์ และวำงใหเ้ยื้องศูนยภ์ำยใน
ของเรือนสูบ เม่ือมีกำรหมุนของโรเตอร์ใบพดัก็จะอดัอำกำศจำกพื้นท่ีกวำ้งไปสู่พื้นท่ีแคบกว่ำ ท ำ
กำรดูดอำกำศเขำ้ ดว้ยกำรหมุนท่ีคงท่ีและอดัอำกำศออกทำงช่องลมออก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.2.4 ป๊ัมลมประเภทใบพดัเล่ือน [6] 

( แหล่งท่ีมำ : https://www.thaiprint.org/2019/04/vol120/knowledge120-02/ ) 
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2.2.5 ) ป๊ัมลมประเภทใบพดัหมุน ( Roots Air Compressor ) ป๊ัมลมชนิดน้ีจะมีใบพดัหมุน 
2 ตวั คือเม่ือโรเตอร์ทั้ง 2 ตวั ท ำกำรหมุนก็จะท ำให้อำกำศจำกภำยนอกถูกดูดจำกฝำกหน่ึงไปยงัอีก
ฝำกหน่ึง โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงปริมำตร ท ำใหอ้ำกำศไม่ถูกบีบหรืออดัตวั แต่อำกำศจะถูกอดัตวั
ก็ต่อเม่ืออำกำศไดถู้กส่งเขำ้ไปยงัถงัเก็บลม ป๊ัมลมชนิดน้ีตน้ทุนในกำรผลิตจะมีรำคำท่ีสูง ไม่มีลิ้น 
ไม่ตอ้งกำรหล่อล่ืนขณะท ำงำน แต่จ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบกำรระบำยควำมร้อนและอุณหภูมิท่ีดี 
 หลกักำรท ำงำนของป๊ัมลมประเภทใบพดัหมุน 
ใบพดัหมุนทั้ง 2 ตวัจะท ำกำรหมุนท่ีทำงตรงขำ้มกนั เม่ือโรเตอร์ทั้ง 2 ตวัท ำกำรหมุนจะท ำใหอ้ำกำศ
จำกภำยนอกถูกดูดเขำ้ไปในทำงลมเขำ้และลมจะไหลผ่ำนไปยงัช่องทำงลมออก โดยท่ีไม่ท ำให้
อำกำศถูกกำรบีบหรืออดัตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2.5 ป๊ัมลมประเภทใบพดัหมุน [7] 
( แหล่งท่ีมำ : https://www.thaiprint.org/2019/04/vol120/knowledge120-02/ ) 
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 2.2.6 ) ป๊ัมลมประเภทกังหัน ( Redial and Axial Flow Air Compressor ) ป๊ัมลมประเภท
กงัหัน เป็นป๊ัมลมท่ีมีกำรจ่ำยอตัรำลมท่ีสูงมำก เน่ืองจำกลกัษณะจะเป็นใบพดักงัหันดูดลมเขำ้จำก
อีกดำ้นหน่ึงไปยงัอีกดำ้นหน่ึงโดยลมจะไหลไปตำมแกนเพลำดว้ยกำรหมุนท่ีมีควำมเร็วสูง ลกัษณะ
กำรออกแบบของใบพดัจึงเป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำก ในเร่ืองอตัรำกำรผลิตและจ่ำยลม สำมำรถท ำกำร
กระจำยแรงลมไดต้ั้งแต่ 170 ถึง 2,000 ลูกบำศกเ์มตรต่อนำที ( m3/min ) 
 หลกักำรท ำงำนของป๊ัมลมประเภทกงัหนั 
เคร่ืองอัดลมแบบกังหันน้ี จะใช้หลักกำรของกังหันใบพดัโดยโรเตอร์จะหมุนด้วยควำมเร็วสูง 
อำกำศจะถูกดูดเขำ้ไปในทำงช่องลมเขำ้ อำกำศจะถูกอดัและถูกส่งต่อไปยงัอีกฝำกหน่ึงในช่องทำง
ลมออก โดยลมจะไหลผำ่นไปยงัใบพดัและแกนเพลำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.2.6 ป๊ัมลมประเภทใบพดัหมุน [8] 

( แหล่งท่ีมำ : https://www.thaiprint.org/2019/04/vol120/knowledge120-02/ ) 
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 วิธีกำรเลือกซ้ือป๊ัมลม 
จะตอ้งเลือกดูป๊ัมลมตำมควำมเหมำะสมของงำนท่ีตอ้งกำรใช้ ตอ้งกำรป๊ัมลมท่ีมีแรงดันมำกน้อย
ขนำดไหน ปริมำณลมท่ีตอ้งกำรมำกขนำดไหน ควำมต่อเน่ืองของงำนท่ีจะใช ้และปริมำณของกำร
จ่ำยลม ลมท่ีตอ้งกำรใช้ต้องมีควำมสะอำดระดับไหน เช่น กำรท ำงำนของช่ำงไม ้ใช้ป๊ัมลูกสูบ 
อำจจะตอ้งกำรแรงลมมำกพอสมควร ซ่ึงจะแตกต่ำงในเร่ืองของกำรต่อเน่ืองในกำรท ำงำนท ำให้
ขนำดของถงัลมมีขนำดท่ีใหญ่จะสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง เคร่ืองป๊ัมลมก็จะไม่ตอ้งท ำงำน
หนกัหรือป๊ัมลมไม่ตอ้งท ำงำนบ่อยๆ ส่วนสถำนท่ีในกำรใชง้ำนก็มีส่วนส ำคญั เช่น หำกอยู่ใกลก้บั
แหล่งชุมชน บำ้นพกัอำศยั อำจจะก่อให้เกิดควำมร ำคำญได ้หำกตอ้งกำรเลือกระหว่ำงป๊ัมลมแบบ
สำยพำนกบัแบบโรตำร่ี ( Rotary ) ป๊ัมลมสำยพำนจะมีเสียงขณะท ำงำนท่ีเบำกว่ำป๊ัมลมแบบโรตำร่ี  
( Rotary ) หำกตอ้งกำรลมท่ีมีควำมสะอำดควรใชป๊ั้มลมแบบไดอะเฟรม เพรำะลมจะไม่ไดส้ัมผสั
กบัโลหะ แต่จะให้แรงลมท่ีน้อย จะเหมำะกบักำรใช้ในงำนอุตสำหกรรมทำงเคมี อำจมีอำกำรลม
ขำดช่วงบำ้ง ส่วนป๊ัมลมแบบสกรูเรำจะพบเห็นไดต้ำมโรงงำนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะให้แรงลมอย่ำง
ต่อเน่ืองและมีควำมดนัตำมขนำดของตู ้เป็นตน้ 
 วิธีกำรดูแลรักษำป๊ัมลม 
กำรดูแลรักษำป๊ัมลม ไม่วำ่จะเป็นป๊ัมลมขนำดเลก็หรือใหญ่ เรำก็ตอ้งท ำกำรบ ำรุงดูแลรักษำใหถู้กวิธี 
เพื่อท่ีจะท ำใหป๊ั้มลมและอุปกรณ์มีอำยกุำรใชง้ำนท่ียำวนำนขึ้น มีดงัน้ี 
 - ท ำกำรตรวจสอบสำยพำน 
สำยพำนตอ้งมีควำมยืดหยุ่นประมำณ ½ น้ิว และควรสังเกตวำ่เกิดกำรแตกร้ำวหรือไม่ ถำ้ตรวจสอบ
แลว้พบวำ่สำยพำนมีกำรแตกร้ำว ควรท ำกำรเปลี่ยนใหม่ทนัที 
 - ท ำกำรตรวจสอบระดบัน ้ำมนัเคร่ือง 
สังเกตจำกช่องดูระดบัน ้ำมนัเคร่ืองบริเวณดำ้นล่ำงของลูกสูบ น ้ำมนัเคร่ืองควรอยูใ่นระดบักลำงช่อง
และน ้ ำเคร่ืองจะตอ้งไม่มีมำกเกินไปหรือว่ำน้อยเกินไป ควรท ำกำรเปล่ียนถ่ำยน ้ ำมนัเคร่ืองใหม่ 
ทุกๆ 6 เดือน หรือ ทุก 1,000 ชัว่โมง 
 - ท ำกำรตรวจสอบอุปกรณ์กรองอำกำศ 
ควรท ำกำรตรวจสอบอุปกรณ์กรองอำกำศ ทุกๆ 2 เดือน หรือเปล่ียนทุกๆ 6 เดือน หำกตรวจสอบ
แลว้พบวำ่มีส่ิงสกปรกก็สำมำรถน ำออกมำเป่ำท ำควำมสะอำดไดท้นัที 
 - ท ำกำรตรวจสอบมอเตอร์และจุดต่อสำยไฟ 
ควรตรวจสอบอยำ่ใหม้อเตอร์โดนน ้ำและควำมช้ืน ส่วนจุดต่อสำยไฟต่ำงๆตอ้งตรวจสอบวำ่ยึดแน่น
หรือไม่ เพื่อป้องกนักำรเกิดอำกำร Spark ในขณะท่ีมอเตอร์ก ำลงัท ำงำน 
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- ท ำกำรตรวจสอบถงัเก็บลม 
ถงัเก็บลม ควรท่ีจะท ำกำรถ่ำยน ้ ำท่ีขงัอยู่ภำยในถงัออกทุกวนั เพื่อป้องกนัไม่ให้มีละอองน ้ ำออกมำ
ในขณะท่ีเรำก ำลงัใชง้ำนและเพื่อป้องกนัสนิมท่ีจะเกิดขึ้นภำยในถงัเก็บลม จึงควรวำงป๊ัมลมใหห่้ำง
จำกก ำแพงประมำณ 30 เซนติเมตร เพื่อท่ีขณะป๊ัมลมท ำงำนจะไดมี้กำรระบำยควำมร้อนไดดี้ 
 
2.3 คอมเพรสเซอร์ของระบบท าความเย็น 
 คอมเพรสเซอร์ ( Compressor ) ในระบบแอร์หรือตูเ้ยน็ หมำยถึง เคร่ืองอดัน ้ ำยำหรือตวัป๊ัม
น ้ำยำแอร์ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์หลกัท่ีส ำคญัของระบบเคร่ืองท ำควำมเยน็ซ่ึงท ำหนำ้ท่ี ทั้ง ดูดและอดัน ้ ำยำ
แอร์ในสถำนะแก๊ส ในทำงวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยได้ให้ควำมหมำยของค ำศัพท์ทำง
วิชำกำรของคอมเพรสเซอร์ไวว้ำ่ “เคร่ืองอดัท่ีเป็นอุปกรณ์เพิ่มควำมดนัของสำรท ำควำมเยน็ท่ีอยูใ่น
สภำวะท่ีเป็นไอ”โดยหลกักำรของคอมเพรสเซอร์ คือ จะดูดน ้ำยำแอร์ในสถำนะท่ีเป็นแก๊สควำมดนั
ต ่ำและอุณหภูมิต ่ำจำกอีวำพอเรเตอร์ ( Evaporator,แผงคอยลเ์ยน็ ) จะไหลผ่ำนเขำ้มำทำงดำ้นท่อดูด       
( Suction ) เขำ้ไปยงัทำงดูดของคอมเพรสเซอร์ ( Compressor ) แลว้อดัแก๊สใหมี้ควำมดนัสูงขึ้นและ
อุณหภูมิสูงขึ้นดว้ย แลว้จะส่งเขำ้ไปยงัคอนเดนเซอร์ ( Condenser,แผงคอยล์ร้อน ) โดยจะผ่ำนไป
ทำงท่อดำ้นส่ง ( Discharge ) เพื่อไปกลัน่ตวัเป็นของเหลวในคอนเดนเซอร์ดว้ยกำรระบำยควำมร้อน
ออกจำกสำรท ำควำมเยน็ เพื่อช่วยให้ควบแน่นสำรท ำควำมเยน็ท่ีมีสถำนะเป็นไอให้กลบัมำเป็น
ของเหลวอีกคร้ัง 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่ำในวงจรเคร่ืองท ำควำมเย็นนั้น คอมเพรสเซอร์ ( Compressor ) จะเป็น
อุปกรณ์ท่ีแบ่งควำมดนัในระบบระหว่ำงดำ้นควำมดนัสูงและควำมดนัต ่ำ น ้ ำยำแอร์ท่ีถูกดูดเขำ้มำ
ภำยในคอมเพรสเซอร์จะมีสถำนะเป็นแก๊สควำมดนัต ่ำและน ้ ำยำท่ีอดัส่งเขำ้จำกคอมเพรสเซอร์จะมี
สถำนะเป็นแก๊สท่ีมีควำมดนัสูง หลงักำรลำ้งแอร์ทุกคร้ัง ช่ำงซ่อมควรตรวจดูน ้ ำยำแอร์ว่ำบกพร่อง
หรือไม่ บำงคนคิดว่ำน ้ ำยำแอร์มีสภำพเป็นน ้ ำหรือของเหลว แต่จริงๆแลว้มนัเป็นสำรเคมีท่ีกลำย
สภำพไดต้ำมก ำลงัอดัและสำมำรถมีกำรร่ัวซึมไดเ้สมอ ทั้งตำมวำลว์ศร ( จุกเติมน ้ ำยำ ) หรือ ขอ้ต่อ
ต่ำงๆของบำนแฟร์ได ้
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รูปท่ี 2.3 ระบบท ำควำมเยน็ [9] 

( แหล่งท่ีมำ : https://www.harn.co.th/th/solutions/refrigeration/ ) 
 

ตำรำงท่ี 2.3 รำยช่ืออุปกรณ์ระบบท ำควำมเยน็ 
รำยช่ืออุปกรณ์ 

1. คอมเพรสเซอร์ ( Compressor ) 

2. คอยลร้์อน ( Condenser ) 

3. กรองส่ิงสกปรก ( Filter Drier ) 

4. วำลว์ลดควำมดนั ( Expansion Valve ) 

5. คอยลเ์ยน็ ( Evaporator ) 

 
 

5 

3 

2 1 

4 

https://www.harn.co.th/th/solutions/refrigeration/
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2.3.1 อุปกรณ์ท ำควำมเยน็ ( Condensing Unit )  
2.3.1.1 ) คอยลเ์ยน็ ( Evaporator ) เป็นช้ินส่วนท่ีส ำคญัท่ีท ำหนำ้ท่ีแลกเปล่ียนควำม

ร้อนจำกบริเวณท่ีตอ้งกำรท ำควำมเยน็ ซ่ึงจะท ำหน้ำท่ีควบคู่ไปกบัสำรท ำควำมเยน็หรือน ้ ำยำแอร์ 
โดยท ำใหส้ำรท ำควำมเยน็เดือดจนมีสถำนะกลำยเป็นไอและยงัสำมำรถดูดซับควำมร้อนจำกบริเวณ
พื้นผิวของคอยลเ์ยน็ได ้คอยลเ์ยน็โดยส่วนใหญ่แลว้จะมีพดัลมท่ีท ำหนำ้ดูดลมเพื่อช่วยในกำรระบำย
ควำมเยน็ของคอยลเ์ยน็และอำกำศท่ีไหลผ่ำนคอยลเ์ยน็น้ีจะถูกดูดเอำควำมร้อนออกเพื่อเปล่ียนเป็น
ควำมเยน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.3.1.1 แผงคอยลเ์ยน็ [10] 

( แหล่งท่ีมำ : https://www.udorncooling.com ) 
 
 
 
 
 

https://www.udorncooling.com/
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2.3.1.2 ) เคร่ืองอดัไอ ( Compressor ) เม่ือสำรท ำควำมเยน็ในสถำนะท่ีเป็นไอไหลออกมำจำกคอยล์
เยน็ จะมีควำมดนัท่ีต ่ำและสถำนะเป็นไอของสำรท ำควำมเยน็จำกอุณหภูมิท่ีสูงมำกเพรำะสถำนะ
เป็นไอของสำรท ำควำมเย็นดูดซับควำมร้อนจำกอำกำศโดยรอบท่ีไหลผ่ำนและจะไหลต่อไปยงั
เคร่ืองอดัไอไดดี้ หนำ้ท่ีของเคร่ืองอดัไอคือกำรดูดเอำสำรท ำควำมเยน็ในรูปแบบท่ีเป็นไอมำอดัให้มี
ควำมดนัท่ีสูงขึ้นก่อนท่ีจะส่งไปควบแน่นต่อท่ีคอนเดนเซอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.3.1.2 คอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ [11] 
( แหล่งท่ีมำ : https://www.asairinter.com/product/313 ) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.asairinter.com/product/313
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2.3.1.3 ) คอยลร้์อน ( Condenser ) สำรท ำควำมเยน็เม่ือออกมำจำกเคร่ืองอดัไอแลว้จะมีอุณหภูมิท่ี
สูงและควำมดนัสูง ซ่ึงหน้ำท่ีของคอยล์ร้อน จะเป็นตวัระบำยควำมร้อนออกจำกสำรท ำควำมเย็น 
เพื่อช่วยควบแน่นสำรท ำควำมเยน็ท่ีมีสถำนะเป็นไอใหก้ลบัมำเป็นของเหลวอีกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3.1.3 แผงคอยลร้์อน [12] 
( แหล่งท่ีมำ :  http://www.huahengleegroup.com ) 

 
2.3.1.4 ) วำลว์ลดควำมดนั ( Expansion Valve ) วำลว์ลดควำมดนั คือ ส่วนสุดทำ้ยของกำรท ำควำม
เยน็มีหนำ้ท่ีเพื่อช่วยให้ควำมดนัและอุณหภูมิของสำรท ำควำมเยน็ลดลง สำรท ำควำมเยน็ท่ีส่งมำจำก
คอนเดนเซอร์จะไหลผ่ำนวำลว์ลดควำมดนั ซ่ึงจะปรับลดควำมดนัของสำรท ำควำมเยน็ให้ต ่ำลง  จะ
ส่งผลใหส้ำรท ำควำมเยน็พร้อมท่ีจะระเหยตวัท่ีอุณหภูมิต ่ำ ก่อนส่งต่อไปยงัคอยลเ์ยน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.3.1.4 วำลว์ลดควำมดนั [13] 
( แหล่งท่ีมำ : https://airconpartsservice.com/ ) 

https://www.asairinter.com/product/313
https://www.asairinter.com/product/313
https://airconpartsservice.com/
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2.3.1.5 ) กรองส่ิงสกปรก ( Filter Drier ) กรองส่ิงสกปรก ท ำหน้ำท่ี กรองฝุ่ นผง กรองส่ิงสกปรก
ต่ำงๆท่ีผ่ำนเขำ้มำ และ ดูดซับควำมช้ืนท่ีมกัจะเกิดหรือตกคำ้งอยู่ภำยในระบบในช่วงท่ีน ้ ำยำแอร์
ก ำลงัจะเปล่ียนสถำนะ เพื่อกรองส่ิงสกปรกก่อนท่ีจะผ่ำนไปยงัวำลว์ลดควำมดนัและถำ้หำกเคร่ือง
ท ำงำนผิดปกติหรือมีกรดเกิดขึ้นอุปกรณ์น้ียงัสำมำรถดูดซับกรดเอำไวด้ว้ย โดยภำยในไส้กรองจะมี
สำรต่ำงๆ เช่น ซิลิกำเจล , แคลเซียม , ซลัเฟตและอลูมินำเจล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.3.1.5 กรองส่ิงสกปรก [14] 

( แหล่งท่ีมำ : http://www.flowtechworld.com/article/article-4973/ ) 
 
2.3.1.6 ) สำรท ำควำมควำมเยน็ ( Refrigerant ) เป็นสำรท่ีสำมำรถเปล่ียนสถำนะไปมำจำกของเหลว
ไปเป็นไอและจำกไอกลับกลำยเป็นของเหลวได้ง่ำย เม่ือสำรท ำควำมเย็นเปล่ียนสถำนะจำก
ของเหลวไปเป็นไอก็จะดูดควำมร้อนจำกบริเวณใกลเ้คียงเขำ้มำท่ีคอยล์เย็นและจะคำยควำมร้อน
ออกเม่ือเปล่ียนสถำนะจำกของเหลวอีกคร้ังท่ีคอนเดนเซอร์ 
 คุณสมบติัของสำรท ำควำมเยน็จะตอ้งมีเสถียรภำพท่ีดีและใชง้ำนไดน้ำน โดยประสิทธิภำพ
ของสำรท ำควำมเยน็นั้นจะตอ้งไม่ลดลง มีรำคำถูก น ำพำควำมร้อนไดดี้ ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิด ไม่ท ำ
ปฏิกิริยำกบัน ้ ำมนัหล่อล่ืน ไม่ท ำปฏิกิริยำกบัน ้ ำ มีปริมำตรของแก๊สต่อหน่วยน ้ ำหนักน้อยและใช้
แรงอดัใหเ้ป็นของเหลวต ่ำ 
 
 
 
 
 

http://www.flowtechworld.com/article/article-4973/
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รูปท่ี 2.3.1.6 สำรท ำควำมเยน็ [15] 

( แหล่งท่ีมำ : http://www.refrigerant-trading.com/ ) 
 
2.4 ชนิดของคอมเพรสเซอร์ระบบท าความเย็น [16] 
 คอมเพรสเซอร์นั้นจะสำมำรถแบ่งวิธีกำรอดัแก๊สหรือน ้ ำยำ โดยทัว่ไปแลว้เคร่ืองอดัอำกำศ
ภำยในบำ้นหรือท่ีพกัอำศยัมกัจะนิยมใชค้อมเพรสเซอร์ 3 รูปแบบน้ี ไดแ้ก่ แบบโรตำร่ี แบบลูกสูบ 
และแบบสโกรล เน่ืองจำกเป็นท่ีนิยม รำคำไม่แพง และระบบท่ีไม่ซบัซอ้นจนเกินไป 
 2.4.1 ) คอมเพรสเซอร์แบบโรตำร่ี ( Rotary Compressor ) คอมเพรสเซอร์แบบโรตำร่ีจะท ำ
กำรดูดอดัน ้ำยำในสถำนะแก๊ส โดยอำศยักำรกวำดตวัตำมแกนของโรเตอร์ เน่ืองจำกคอมเพรสเซอร์
แบบโรตำร่ีนั้นมีขีดจ ำกดัในกำรท ำงำน คือจะสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงและกินไฟท่ี
น้อย จะต้องใช้กับเคร่ืองปรับอำกำศท่ีขนำดควำมเย็นนั้นไม่เกิน 1-3 ตัน แต่ถ้ำขนำดควำมเย็น
มำกกวำ่น้ี คอมเพรสเซอร์แบบน้ีจะท ำงำนไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.4.1 คอมเพรสเซอร์แบบโรตำร่ี [17] 
( แหล่งท่ีมำ : https://www.nt-air.com/ ) 

http://www.refrigerant-trading.com/
https://www.nt-air.com/
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 2.4.2 ) คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ ( Reciprocating Compressor ) คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบน้ีจะมีกำรท ำงำนคลำ้ยกบัลูกสูบภำยในรถยนต์เป็นระบบอดัแบบชกัขึ้นชกัลง โดยท่ีแต่ละ
กระบอกสูบนั้นจะประกอบไปด้วยชุดของลิ้นทำงด้ำนดูดและด้ำนอดัซ่ึงจะอยู่ติดกับวำล์วเพลต        
( Valve Plate ) ในขณะท่ีลูกสูบตวัท่ีหน่ึงเคล่ือนท่ีลงในจงัหวะดูด ลูกสูบตวัท่ีสองก็จะเคล่ือนท่ีไป
ในจงัหวะอดัเช่นกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4.2 คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ [18] 
( แหล่งท่ีมำ : https://www.nt-air.com/ ) 

  
2.4.3 ) คอมเพรสเซอร์แบบสโกรล ( Scroll Compressor ) เป็นคอมเพรสเซอร์ท่ีไดรั้บกำร

คิดคน้ขึ้นมำใหม่โดยกำรน ำเอำขอ้ดีของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและแบบโรตำร่ีมำรวมกนั จึงท ำ
ให้คอมเพรสเซอร์ชนิดน้ีมีประสิทธิภำพดีขึ้นกว่ำทั้ง 2 แบบแรก ส่วนกำรใช้งำนคอมเพรสเซอร์
แบบสโกรลนั้ น จะอำศัยควำมเร็วในกำรหมุนใบพัดเพื่อท ำให้ เ กิดแรงดันภำยในเรือน
คอมเพรสเซอร์ ควำมเร็วท่ีปลำยใบพดัอำจสูงถึง 850 ฟุต/วินำที และมีควำมเร็วรอบต ่ำสุดท่ีจะ
สำมำรถท ำงำนได ้3450 รอบ/นำที โดยหลกักำรแลว้กำรท ำงำนจะใชใ้บพดั 2 ชุด  ( เคล่ือนท่ีและอยู่
กบัท่ี ) ขบัเคล่ือนโดยกำรให้เพลำลูกเบ้ียวรูปหน้ำตดัเป็นวงกลม บนลูกเบ้ียวนั้นจะเจำะเป็นช่องๆ 
เพื่อใหส้ำมำรถใส่ใบพดัได ้ลูกเบ้ียวและใบพดัจะติดตั้งอยูใ่นเรือนคอมเพรสเซอร์ ผิวดำ้นในจะเป็น
วงกลม ต ำแหน่งของจุดศูนยก์ลำงลูกเบ้ียวและเรือนคอมเพรสเซอร์จะอยู่เยื้องศูนยก์นั โดยระยะท่ี
แคบท่ีสุดจะเป็นระยะผิวนอกของลูกเบ้ียวจะสัมผสัผิวภำยในคอมเพรสเซอร์พอดี จึงท ำให้มี
ประสิทธิภำพในกำรดูดและอดัส่งสำรท ำควำมเยน็ไดดี้และกำรท ำงำนมีเสียงท่ีเบำกวำ่ลูกสูบ 
 
 

https://www.nt-air.com/
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รูปท่ี 2.4.3 คอมเพรสเซอร์แบบสโกรล [19] 
( แหล่งท่ีมำ : https://www.nt-air.com/ ) 

 
2.5 ถังเกบ็ลมอดั [20] 
 ถงัเก็บลมอดั ( Compressed Air Receiver Tank ) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยท ำใหก้ำรจ่ำยลมอดันั้น
คงท่ีอย่ำงสม ่ำเสมอและเพียงพอต่อกำรจ่ำยลมอดัให้กบักำรใชง้ำนหรือจ่ำยให้กบัอุปกรณ์ต่ำงๆได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 นอกจำกจะเป็นกำรส ำรองปริมำณลมอดัไวใ้ช้งำนแลว้ ยงัมีประโยชน์ส ำหรับกำรท ำให้
ควำมดันในระบบเท่ำกันเพื่อลดแรงกระแทกท่ีสำมำรถเกิดขึ้นได้จำกกำรอัดของลูกสูบและยงั
สำมำรถรักษำรักษำแรงดนัในระบบให้อย่ำงสม ่ำเสมอ เรำสำมำรถสรุปประโยชน์ของถงัเก็บลมอดั
ได ้ดงัต่อไปน้ี 
 2.5.1 ช่วยลดปริมำณควำมช้ืนท่ีอยู่ภำยในถงัเก็บลม และยงัช่วยก ำจดัฝุ่ นละออง , น ้ ำมนั 
เช่น น ้ ำมนัท่ีใชใ้นกำรหล่อล่ืนคอมเพรสเซอร์ท่ีมีโอกำสติดออกมำตำมลมอดัและจะยงัมีโอกำสตก
ลงสู่กน้ถงัรวมถึงพวกฝุ่ นละอองต่ำงๆจะไดมี้โอกำสระบำยออกจำกลมอดั 
 2.5.2 สำมำรถช่วยลดแรงกระแทกและท ำให้กำรไหลของอำกำศไปตำมท่อจ่ำยลมหลกั
อยำ่งสม ่ำเสมอซ่ึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ โดนเฉพำะส ำหรับกำรใชเ้คร่ืองอดัลมชนิดลูกสูบอดัอำกำศ 
 2.5.3 เพื่อช่วยลดตน้ทุน เน่ืองจำกเคร่ืองอดัลมไม่ไดต้อ้งกำรเดินเคร่ืองอยูต่ลอดเวลำ ท ำให้
สำมำรถประหยดัค่ำไฟฟ้ำไดด้ว้ย 

https://www.nt-air.com/
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เน่ืองจำกเป็นถงัควำมดนัจึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งถูกสร้ำงขึ้นใหถู้กตอ้งและไดม้ำตรฐำน เช่น กำร
ใช้แผ่นโลหะท่ีมีควำมหนำอย่ำงเพียงพอและกำรเช่ือมตัวถังท่ีต้องกระท ำอย่ำงถูกต้อง เพื่อให้
สำมำรถทนต่อควำมกดดนัของอำกำศท่ีอยูภ่ำยในถงัและสำมำรถใชง้ำนไดจ้ริง 

กำรใชง้ำนถงัเก็บลมอดัท่ีมีขนำดใหญ่ จะมีพื้นผิวของถงัพกัอำกำศท่ีมำกจึงท ำใหเ้กิดกำรส่ง
ควำมร้อนของแรงดนัอำกำศไปยงับรรยำกำศภำยนอกของถงัอย่ำงรวดเร็ว และเ ม่ืออำกำศมีแรงดนั 
อุณหภูมิจะลดลงไอน ้ ำจะสำมำรถติดตำมมำด้วยกบัลมบำงส่วนจะถูกกลัน่ตวัออกเป็นหยดน ้ ำอยู่
ภำยในถงัลมอดัน้ี ดงันั้นตอ้งเปิดวำลว์ระบำยทุกคร้ังหลงักำรใชง้ำนเสร็จ 

นอกจำกน้ีกำรติดตั้งเก็บลมแลว้ อุปกรณ์ท่ีควรมีก็คือ อุปกรณ์ Safety Valve เพื่อท ำหน้ำท่ี
ระบำยควำมดนัท่ีเกินออกสู่บรรยำกำศ 
ดงันั้น วำลว์ระบำยท่ีกลัน่ตวัและเกจวดัควำมดนัจ ำเป็นท่ีจะตอ้งติดตั้งอยู่กบัถงัเก็บลมอดัดว้ย และ
ท่อทำงระหวำ่งป๊ัมลมหรือ Air Compressor มำยงัถงัเก็บลมอดัควรจะมีลิ้นกนักบัอยูอี่กดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.5 ถงัเก็บลมอดั [21] 
( แหล่งท่ีมำ : http://www.sarawootmachinery.com/product/brand/9/ ) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sarawootmachinery.com/product/brand/9/
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2.6 การอนุรักษ์พลงังานในระบบอากาศอดั [22] 
 2.6.1 กำรอนุรักษพ์ลงังำนในระบบอำกำศอดั 
ในกำรประเมินสมรรถนะกำรท ำงำนและประสิทธิภำพของระบบอดัอำกำศจ ำเป็นตอ้งมีรำยกำร
ตรวจวดัดงัต่อไปน้ี 

2.6.1.1 ) กำรตรวจวดัค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ 
สำมำรถตรวจวดัได้โดยกำรใช้เคร่ืองมือวดัค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ (  Power Meter ) ซ่ึงสำมำรถอ่ำนค่ำ
พลงังำนไฟฟ้ำท่ีมีหน่วยเป็นกิโลวตัต ์( Kw ) ไดโ้ดยตรงหรือค ำนวณค่ำพลงังำนไฟฟ้ำจำกสมกำร 
 พลงัไฟฟ้ำ = แรงดนั x กระแส x ค่ำตวัประกอบก ำลงั  ( กรณีไฟฟ้ำ 1 เฟส ) 
 พลงัไฟฟ้ำ = x แรงดนั x กระแส x ค่ำตวัประกอบก ำลงั  ( กรณีไฟฟ้ำ 3 เฟส ) 

3.6.1.2 ) กำรตรวจวดัคำ่อตัรำกำรผลิตอำกำศอดั 
สำมำรถตรวจวดัได ้2 วิธี ดงัต่อไปน้ี 

3.6.1.2.1 ) ตรวจวดัจำกปริมำณลมดูด ( Free Air Delivery : FAD ) 
ตรวจวดัไดโ้ดยกำรใชเ้คร่ืองมือวดัควำมเร็วลม ( เมตร/นำที ) และพื้นท่ีช่องลมเขำ้ ( ตำรำงเมตร ) 
และค ำนวณหำปริมำณลมจำกสมกำร 
 อตัรำกำรผลิตอำกำศอดั ( ลูกบำศกเ์มตร/นำที ) = ควำมเร็วลม x พื้นท่ีช่องลมเขำ้ 
 
ตวัอยำ่ง 
 เคร่ืองอดัอำกำศขนำด 75 กิโลวตัต ์มีพื้นท่ีหนำ้กำกดูดอำกำศ 0.33 m3 ตรวจวดัควำมเร็วลม
เฉล่ียได ้0.67 m/s จงหำอตัรำกำรผลิตอำกำศอดั ? 
จำกสูตร  อตัรำกำรผลิตอำกำศอดั = ควำมเร็วลม x พื้นท่ีช่องลมเขำ้ 
     = 0.67 x 0.33 x 60 
     = 13.27  m3/min 
 3.6.1.2.2 ) ตรวจวดัจำกกำรจบัเวลำกำรอดัอำกำศเขำ้ถงัลม 
เป็นวิธีกำรท่ีสำมำรถตรวจวดัอัตรำกำรผลิตอำกำศอัดได้แม่นย  ำมำก แต่ตอ้งท ำกำรทดสอบใน
ช่วงเวลำท่ีไม่มีกำรใชอ้ำกำศอดัของเคร่ืองจกัร โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

• หยดุเคร่ืองอดัอำกำศและปิดวำลว์ดำ้นจ่ำยอำกำศอำกำศออกจำกถงั 
• เดรนน ้ ำในถงัลมออกให้หมดและอ่ำนค่ำควำมดนัจำกเกจวดัให้ต ่ำกว่ำควำมดนัใชง้ำน

อยำ่งนอ้ย 1 บำร์ ( เช่น ใชง้ำนท่ีควำมดนั 7 บำร์ ใหท้ ำกำรเดรนลมจนเกจวดัควำมดนัท่ี
ถงัลมต ่ำกวำ่ 6 บำร์ ) 

• ท ำกำรเดินเคร่ืองอดัอำกำศและจบัเวลำท่ีใชใ้นกำรอดัอำกำศจำก 6 ถึง 7 บำร์ 
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อตัรำกำรผลิตอำกำศอดั = ( ปริมำตรถงั+ท่อก่อนถึงวำลว์ ) / เวลำท่ีใช ้: หน่วย m3/min 

ตวัอยำ่ง 
 เคร่ืองอดัอำกำศขนำด 37 kW ตั้งควำมดนัไวท่ี้ 6.0 – 7.1 Barg มีขนำดถงัเก็บอำกำศอดัรวม
ท่อเท่ำกบั 3.32 m3 ทดสอบอตัรำกำรผลิตอำกำศอดัโดยกำรจบัเวลำตั้งแต่ 6.0 ไปจนถึง 7.1 Barg ได้
เท่ำกบั 36.02 วินำที จงหำอตัรำกำรผลิตอำกำศอดั ? 
จำกสูตร  อตัรำกำรผลิตอำกำศอดั = ( ปริมำตรถงั+ท่อก่อนถึงวำลว์ ) / เวลำท่ีใช ้
     = ( 3.32 x 60 ) / 36.02 
     = 5.53  m3/min 
 2.6.1.3 ) กำรหำประสิทธิภำพของพลงังำนของเคร่ืองอดัอำกำศ 
ในขั้นตอนน้ีจะเป็นกำรตรวจสอบค่ำดัชนีกำรใช้พลงังำนของเคร่ืองอดัอำกำศ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ส ำหรับติดตำมกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพอยูต่ลอดเวลำโดยกำรใชก้ำรเปรียบเทียบกบัค่ำพิกดั 
 
ตวัอยำ่งท่ี 1 

เคร่ืองอดัอำกำศชนิดสกรูขนำด 37 kW มีขนำดถงั 300 ลิตร กำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำในช่วง 
Load 35 kW สำมำรถจบัเวลำในช่วงอดัอำกำศ ( Load ) จำก 7 Barg ไปจนถึง 8 Barg ได้ 3 วินำที 
เคร่ืองอดัอำกำศจะมีค่ำประสิทธิภำพเท่ำใด ? 
อตัรำกำรผลิตอำกำศ =  {(ขนำดถงั + ท่อ) x (ควำมดนัทดสอบสูงสุด - ควำมดนัทดสอบต ่ำสุด)     

x 60 } / ( เวลำท่ีใช ้x 1.013 x 1000 ) 
=  300 x ( 8 – 7 ) x 60 / 3 x 1.013 x 1000 

   =  5.08 m3/min 
ค่ำประสิทธิภำพ  =  พลงัไฟฟ้ำ / อตัรำกำรผลิตอำกำศ 
   =  35 / 5.08 
   =  6.89 m3/min 
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ตวัอยำ่งท่ี 2 

เคร่ืองอดัอำกำศชนิดสกรูขนำด 75 kW มีกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำในช่วง Load 78 kW พื้นท่ี
หนำ้กำกดำ้นลมเขำ้ 0.35 m2 ควำมเร็วลมเฉล่ีย 4 จุด 0.65 m/s เคร่ืองอดัอำกำศจะมีค่ำประสิทธิภำพ
เท่ำใด ? 
อตัรำกำรผลิตอำกำศ =  พื้นท่ีดูดอำกำศ x ควำมเร็วลมเฉล่ีย x 60 
   =  0.35 x 0.6 x 60 
   =  12.60 m3/min 
ค่ำประสิทธิภำพ  =  พลงัไฟฟ้ำ / อตัรำกำรผลิตอำกำศ 
   =  78 / 12.60 
   =  6.19 kW/m3/min 
 
2.7 การค านวณหาปริมาณอดัอากาศท่ีผลติได้และประสิทธิภาพเคร่ืองอดัอากาศ [23] 

 ปริมำณอำกำศอดัท่ีผลิตได ้AP (Air Produced) =  
V x (Poff − Pon)

(T x 1.013)
   ลิตรต่อวินำที 

โดย V = ปริมำตรของถงัพกัลม (ลิตร) 
 Poff = กำรตั้งค่ำควำมดนัอำกำศอดัดำ้นสูง (บำร์) 
 Pon = กำรตั้งค่ำควำมดนัอำกำศอดัดำ้นต ่ำ (บำร์) 
 T = เวลำในกำรอดัอำกำศ (วินำที) โดยเป็นค่ำเฉล่ียจำกกำรวดั 5 คร้ัง 
 
ตวัอยำ่ง 
 โรงงำนเอบีซี ไดท้ ำกำรตรวจวดัปริมำณอำกำศอดั ตำมแนวทำงของชุดควำมรู้น้ี โดยจำก
กำรตรวจวดัระบบอำกำศอดัไดข้อ้มูลจำกกำรตรวจดงัน้ี 
ขนำดถงัเก็บอำกำศอดั 3 ลูกบำศกเ์มตร    ( V = 3,000 ลิตร ) 
ควำมดนัอำกำศอดั ทดสอบคือ 6.5 บำร์ – 7.5 บำร์   ( Pon= 6.5 บำร์, Poff= 7.5 บำร์ ) 
เวลำเฉล่ียในกำรอดัอำกำศ คือ 30 วินำที ไดจ้ำกกำรเฉล่ีย 5 คร้ัง ( T = 30 วินำที ) 
ดงันั้นปริมำณอำกำศอดัท่ีผลิตได ้AP ( Air Produced ) =  V x ( Poff - Pon ) / ( T x 1.013 ) 
       =  3,000 x ( 7.5 – 6.5 ) / ( 30 x 1.013 ) 
       =  98.71 ลิตรต่อวินำที 

ประสิทธิภำพเคร่ืองอดัอำกำศ ( AE ) =  
ปริมำณอำกำศอดัท่ีผลิตได ้( 𝐴𝑃 )

ก ำลงัไฟฟ้ำ ( 𝑃𝑤 )
 

       =  98.71 / 75 
       =  1.316 ลิตรต่อวินำทีต่อกิโลวตัต ์



24 
 

2.8 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
2.8.1 Dionysios (2015, น. 51-63.) [24] ศึกษำเร่ืองกำรเพิ่มประสิทธิภำพของเครือข่ำย

คอมเพรสเซอร์ในแบบคู่ขนำนด้วย Real Time Optimization ( RTO ) ของคอมเพรสเซอร์ใน
กระบวนกำรผลิตของอุตสำหกรรมเคมี ท่ี BASF,SE ประเทศเยอรมนั โดยน ำเสนอกำรบูรณำกำรณ์
ของข่ำยงำนท่ีเหมำะสมท่ีสุดของ Compressor แบบขนำน เพื่อเช่ือมต่อกบัลกัษณะงำนท่ีหลำกหลำย
ช่วยในกำรตดัสินใจ ไดแ้ก่ กำรจดัตำรำงด ำเนินงำนท่ีเหมำะสมและก ำหนดเวลำในกำรซ่อมบ ำรุง 
มุ่งเน้นกำรตดัสินใจในกำร เปิด-ปิด Compressor และกำรเดินเคร่ืองให้เหมำะสมตำม Load โดย
พิจำรณำจำกควำมสัมพนัธ์ ของกำรใชง้ำนในแต่ละวนัจำกสมกำร Regression model เพื่อหำสภำวะ
ในกำรเดินเคร่ืองท่ีเหมำะสมท่ีสุด จำกนั้นท ำกำรเก็บขอ้มูล วิเครำะห์ขอ้มูลและตรวจสอบวิเครำะห์
หำควำมผิดปกติของระบบ พบว่ำจำกกำรทดลองในระบบ RTO มีสภำวะกำรเดินเคร่ืองท่ีเหมำะสม
กับ Load กำรใช้งำน สำมำรถลดปริมำณกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำ ได้เม่ือเทียบกับสภำวะเดินเคร่ือง
แบบเดิม 
 2.8.2 วีรศักด์ิ สมัครกำร (2554). [25] ศึกษำเร่ืองกำรปรับปรุงเคร่ืองอัดอำกำศใช้งำน
อตัโนมติัเพื่อลดตน้ทุนในระบบ โดยกำรติดตั้งชุดควบคุมเคร่ืองอดัอำกำศอตัโนมติั ( Group Control 
Panel ) เพื่อควบคุมกำรท ำงำนของเคร่ืองอดัอำกำศจ ำนวน 5 เคร่ือง ให้ท ำงำนเหมำะสมกบัควำม
ตอ้งกำรแรงดนัลมท่ีใชใ้นกระบวนกำรผลิต ส่งผลใหช้ัว่โมงกำรท ำงำนของเคร่ืองลดลงไดโ้ดยเฉล่ีย 
918.82 ชั่วโมงต่อเคร่ือง คิดเป็น 45% และลดกำรสูญเสียในระบบ ลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำลง 
129,709.95 บำทต่อเดือน 
 2.8.3 Huibin (2011). [26] ศึกษำกำรลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำของระบบ Air Compressor 
ดว้ยกำรบูรณำกำรออกแบบชุดควบคุมแสดงผล โดยศึกษำ Air Compressor จ ำนวน 5 เคร่ือง ภำยใน
โรงงำนผลิตถ่ำนหิน มลฑลซำนตง ประเทศจีน ซ่ึงประกอบด้วย Air Compressor ชนิด Screw 
จ ำนวน 2 เคร่ือง และ ชนิด Piston จ ำนวน 3 เคร่ือง โดยติดตั้ งระบบ Soft Start ส ำหรับ Air 
Compressor ชนิด Screw และติดตั้ง Inverter ส ำหรับแบบ Piston พร้อมเซนเซอร์สั่ง เปิด-ปิด ป๊ัม
ระบำยควำมร้อนตำมสถำนะกำรของเคร่ือง ซ่ึงระบบทั้งหมดจะถูกควบคุมดว้ย PLC Controller จำก
งำนวิจยัพบวำ่โรงงำนสำมำรถลดค่ำพลงังำนไฟฟ้ำในระบบ Air Compressor ลงได ้เน่ืองจำกจ ำนวน
ชัว่โมงกำรท ำงำนลดลง เพรำะเคร่ือง Air Compressor ท ำงำนตำมโหลดควำมตอ้งกำรจริงของกำร
ผลิตและในส่วนของ Air Compressor ชนิด Screw สำมำรถเดินเคร่ืองสลบักนัไดพ้ร้อมตั้งเวลำเวลำ
ในกำร เปิด-ปิด เคร่ืองเพื่อใหเ้คร่ืองไดท้ ำงำนท่ีชัว่โมงใกลเ้คียงกนัและง่ำยต่อกำรบ ำรุงรักษำ  
 2.8.4 ชญำนิศ เฉลิมสุข (2561). [27] งำนวิจยัน้ีมีเป้ำหมำยท่ีจะลดกำรสูญเสียจำกกำรร่ัวไหล
ของระบบอำกำศอดัในโรงงำนอุตสำหกรรมเพื่อลดกำรสูญเสียของพลงังำนไฟฟ้ำ ซ่ึ งเคร่ืองอดั
อำกำศและท่อลมมีกำรเส่ือมสภำพตำมระยะเวลำ นอกจำกน้ียงัเป็นกำรเพิ่ม ประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของเคร่ืองอดัอำกำศกำรด ำเนินกำรใชก้ำรตรวจสอบดว้ยพำวเวอร์มิเตอร์และควบคุมเคร่ือง
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อดัอำกำศ   จ ำนวน 2 เคร่ืองให้ท ำงำนสอดคลอ้งกบัปริมำณแรงดนัลมท่ีใชใ้นกระบวนกำรผลิตจำก
กำรปรับปรุงกำรแกไ้ขโดยกำรเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีต่ำงๆให้เหมำะสม  ท่ีเป็นยูเน่ียน ก็น ำเอำท่อเฟล็กซ์
และหน้ำแปลนเขำ้มำช่วยให้กำรเดินของลมสะดวกและเหมำะสมมำกขึ้น หลงัจำกนั้นไดท้ ำกำร 
ตรวจสอบลมไม่พบลมท่ีร่ัวไหลออกมำตำมท่อและขอ้ต่อ ท ำให้กำรท ำงำนของเคร่ืองอดัอำกำศ
สมบูรณ์มำกยิง่ขึ้น ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของค่ำไฟฟ้ำมีกำรลดลงอยำ่งเห็นไดช้ดัและสำมำรถลดปริมำณ
กำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำท่ีสูญเสียจำกชัว่โมงกำรท ำงำนของเคร่ืองอดัอำกำศ ผลกำรด ำเนินงำนหลงักำร
แกปั้ญหำท่ีเกิดขึ้นภำยในระบบส่งอำกำศ พบว่ำสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในดำ้นค่ำไฟฟ้ำของ โรงงำน 
โดย 3 เดือนก่อนกำรเปล่ียนอุปกรณ์จะใชไ้ฟฟ้ำในกำรผลิตสินคำ้ของโรงงำนอยูท่ี่ 617,081.93 บำท 
และหลงักำร เปล่ียนอุปกรณ์อยูท่ี่ 522,135.77 บำท 
 2.8.5 ฐิตินนัท ์สังขท์อง (2018). [28] หน่วยงำนยูทิลิต้ีของโรงงำนผลิตผงซกัฟอกท ำหนำ้ท่ี
จ่ำยระบบสำธำรณูปโภคให้กับฝ่ำยผลิตประกอบไปดว้ย ไฟฟ้ำ น ้ ำประปำ ไอน ้ ำ ก๊ำซธรรมชำติซ่ึง
พบว่ำโรงงำนกรณีศึกษำมีสัดส่วนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในระบบอำกำศอดั ไม่สอดคลอ้งกบักำร
ผลิต เช่น ในวนัท่ีไม่มีกำรผลิตแต่มีกำรใช้พ ลงัำนในระบบอดัอำกำศ นัน่หมำยควำมว่ำหน่วยงำนท่ี
ดูแลไม่มีกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตอำกำศอัดให้เหมำะสมสอดคล้องกับแผนกำรผลิตท ำให้
ส้ินเปลืองพลงังำน โดยพบวำ่กำรใชพ้ลงังำนในระบบอดัอำกำศเฉล่ียหน่ึงปี ยอ้นหลงัปี2016 เท่ำกบั 
124,862 กิโลวตัต์ชั่วโมงต่อเดือน มีค่ำใช้จ่ำย 434,519 บำทต่อเดือน คิดเป็นค่ำสัด ส่วนกำรใช้
พลงังำน 17% ของพลงังำนไฟฟ้ำท่ีใช้ ทั้งหมดในโรงงำน ดังนั้นจึงตอ้งกำรลดพลงังำนลงโดยกำร
จ่ำยอำกำศอดัให้ส้อดคลอ้งกบัแผนกำรผลิต งำนวิจยัน้ีไดว้ิเครำะห์ขอ้มูลกำรจ่ำยอำกำศอดัให้กบั
วำลวค์วบคุมระบบจดัเรียงสินคำ้ดว้ยหุ่นยนต์และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรบรรจุผลิตภณัฑ์โดยศึกษำ
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรอัตรำกำรไหลของอำกำศอัดท่ีใช้งำนหน่วยลิตรต่อวินำที ท่ีระดับ
แรงดนั 6.5 บำร์เกจ ปริมำณผลผลิตผงซกัฟอกและจ ำนวนเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรบรรจุผงซกัฟอก ท ำ
ให้พบว่ำไดส้มกำรในกำรท ำอตัรำกำรไหลของระบบอำกำศอดั ซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์ทำงสถิติท่ีระดบั
ควำมเช่ือมัน่ 95% และ R2 = 74.79% จำกนั้น น ำค่ำอตัรำกำรไหลท่ีได้จำกสมกำรไปวำงแผนปิด
เคร่ืองอดัอำกำศล่วงหนำ้ตำมแผนกำรผลิต พบว่ำสำมำรถประเมินผลกำรลดพลงังำนไฟฟ้ำในระบบ
อดัอำกำศลงได ้186,125 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปีมีผลประหยดั 651,439 บำทต่อปี 
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั เอซีอาร์ แมเนจเมน้ท์ จ ากัด 216/65 แอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนน นางลิ้นจ่ี 
แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
รายละเอียดบริษทั : บริการดา้นการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย  ์
โทรศพัท ์  : 02-285-4645 
 

 
 

 รูปที่ 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั เอซีอาร์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 

 
 

รูปที่ 3.2 โลโกต้ราบริษทั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั เอซีอาร์ แมเนจเมน้ท์ จ ากัด เป็นบริษทัท่ีก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการบริหาร
จดัการอสังหาริมทรัพย ์เช่น อาคาร ส านกังาน อาคารชุด และ เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์ทั้งในกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และ หัวหิน ซ่ึงเป็นบริษทัภายใตก้ลุ่ม บริษทั แอคคิ้วท ์เรียลต้ี จ ากดั เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การให้บริการ ดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์ย่างครบวงจรมานานกว่า 10 ปี ซ่ึงจะมีการบริหารหลาย
หน่วยงาน ดงัน้ี ระบบวิศวกรรม ระบบบญัชี การเงิน ธุรการ การจดัซ้ือจดัจา้ง กฏหมาย และ นิติ
กรรม บริหารงานอยา่งมีแบบแผนตรงตามวตัถุประสงคข์องลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจ 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรการและการบริหารงานขององค์กร 

บริษทั เอซีอาร์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
 

รูปที่ 3.3 ต าแหน่งงานในบริษทั เอซีอาร์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย ช่างประจ าอาคาร (Building Technician) งานท่ี
ต้องรับผิดชอบคือการ ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรภายในอาคาร เช่น ป๊ัมน ้ าดี (Cold Water 
Pump) ป๊ัมน ้ าเพิ่มแรงดนั (Booster Pump) ป๊ัมสระว่ายน ้ า (Pool Pump) เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง (Fire 
Pump) ป๊ัมรักษาแรงดนัน ้ าดบัเพลิง (Jockey Pump) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ตูไ้ฟฟ้า (Main 
Distribution Board , MDB) และ บ่อบ าบดัน ้ าเสีย (Waste Water Treatment) รวมไปถึงการบริการ
เจา้ของร่วม (ผูพ้กัอาศยั) ภายในอาคารและคอยใหค้ าแนะน าต่างๆ 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : นาย ภานุวฒัน์ โยธา 
 ต าแหน่ง   : หวัหนา้ช่างประจ าอาคาร 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 เร่ิมปฏิบติังาน  : 1 มิถุนายน 2562 
 ส้ินสุดการปฏิบติังาน : 1 พฤศจิกายน 2562 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจตรวจสอบสถานท่ีปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7.1 สถานท่ีปฏิบติังาน 
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 3.7.2 พนกังานท่ีปรึกษาอธิบายการท างานของระบบป๊ัมเพิ่มแรงดนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7.2 พนกังานท่ีปรึกษาอธิบายการท างานของระบบป๊ัมเพิ่มแรงดนั 
 

 3.7.3 พนกังานท่ีปรึกษาอธิบายความส าคญัของระบบป๊ัมเพิ่มแรงดนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7.3 พนกังานท่ีปรึกษาอธิบายความส าคญัของระบบป๊ัมเพิ่มแรงดนั 
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3.8 ขั้นตอนการสร้างและทดสอบ 
3.8.1 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการสร้างช้ินงาน 

3.8.1.1 ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ท่ีไม่ไดใ้ชง้าน สามารถตรวจสอบตูเ้ยน็ว่าดี
หรือไม่ดี โดยการทดสอบสตาร์ทตูเ้ยน็วา่สามารถท างานไดป้กติหรือไม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.8.1.1 ตูเ้ยน็ท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 
 

3.8.1.2 ตรวจสอบสภาพของคอมเพรสเซอร์ เม่ือตรวจสอบสภาพของตูเ้ยน็ว่าใช้
งานได้ สามารถท าการตัดท่อทองแดงท่ีคอมเพรสเซอร์เพื่อน ามาทดสอบหารอยร่ัวภายใน
คอมเพรสเซอร์ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

รูปท่ี 3.8.1.2 คอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ 
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3.8 .1 .3  ถ่ ายน ้ ามันคอมเพรสเซอร์ชุดเก่าออก เ ม่ือตรวจสอบสภาพของ
คอมเพรสเซอร์เพื่อหารอยร่ัวแลว้ไม่พบปัญหา สามารถด าเนินการถ่ายน ้ามนัคอมเพรสเซอร์เก่าออก 
เพื่อเติมน ้ามนัคอมเพรสเซอร์ชุดใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.8.1.3 ถ่ายน ้ามนัคอมเพรสเซอร์ชุดเก่า 
  

3.8.1.4 เติมน ้ ามนัคอมเพรสเซอร์ชุดใหม่ เม่ือถ่ายน ้ ามนัคอมเพรสเซอร์ชุดเก่าออก
หมดแลว้ ด าเนินการเติมน ้ ามนัคอมเพรสเซอร์ชุดใหม่ เพื่อบ ารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของ
คอมเพรสเซอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.8.1.4 เติมมนัคอมเพรสเซอร์ชุดใหม่ 
 
 

น ้ำมนัชุดใหม่ 
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3.8.1.5 เช่ือมท่อเพื่อวดัก าลงัด้านดูด-อัดของคอมเพรสเซอร์ ด าเนินการตัดท่อ
ทองแดงและต่อชุดทดสอบก าลงัดา้นดูด-ดา้นอดัของคอมเพรสเซอร์เพื่อตรวจสอบหาประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 3.8.1.5 เช่ือมท่อทองแดงและต่อชุดทดสอบ 

 
3.8.1.6 ตรวจวดัแรงดนัดา้นดูดของคอมเพรสเซอร์ ด าเนินการตรวจวดัแรงดนัดา้น

ดูดของคอมเพรสเซอร์ โดยการต่อสายแมนิโฟลด์เกจเขา้กบัชุดทดสอบก าลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 3.8.1.6 ตรวจวดัแรงดนัดา้นดูด 

  
 
 

แรงดนัดำ้นดูด 
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3.8.1.7 ตรวจวดัแรงดนัดา้นอดัของคอมเพรสเซอร์ ด าเนินการตรวจวดัแรงดนัดา้น
อดัของคอมเพรสเซอร์ โดยการต่อสายแมนิโฟลด์เกจเขา้กบัชุดทดสอบก าลงั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.8.1.7 ตรวจวดัแรงดนัดา้นอดั 
 

3.8.1.8 ตรวจสอบสภาพของถงัเก็บลมอดั ด าเนินการตรวจสอบสภาพของถงัเก็บ
ลมอดัโดยการปิดวาลว์ดา้นลมออกและอดัลมเขา้ไปให้เต็มถงัเก็บลมอดั สามารถตรวจสอบแรงดนั
ลมไดท่ี้เกจวดัความดนั แลว้ทิ้งไว ้10 – 20 นาที เพื่อตรวจสอบแรงดนัท่ีเกจวดัความดนัลดลงหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.8.1.8 ตรวจสอบถงัเก็บลมอดั 

 
 

แรงดนัดำ้นอดั 



34 
 

  3.8.1.9 เช่ือมฐานยดึคอมเพรสเซอร์ ด าเนินการเช่ือมฐานชุดใหม่ยึดติดกบัฐานของ
คอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ เพื่อติดตั้งท่ีถงัเก็บลมอดัและท าให้สะดวกต่อการเปล่ียนคอมเพรสเซอร์หาก
เกิดการช ารุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.8.1.9 เช่ือมฐานคอมเพรสเซอร์ 

  
  3.8.1.10 ติดตั้งสายลมและคอปเปอร์ ด าเนินการต่อสายลมและคอปเปอร์ เพื่อให้
สามารถต่ออุปกรณ์ไปใชง้านไดส้ะดวกมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.8.1.10 ติดตั้งสายลมและคอปเปอร์ 
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  3.8.1.11 ประกอบช้ินงานพร้อมน าไปใชง้าน ด าเนินการประกอบช้ินงานทั้งหมด
เขา้กบัถงัเก็บลมอดัและต่ออุปกรณ์เพื่อน าไปใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.8.1.11 ประกอบช้ินงาน 

 
3.8.2 ขั้นตอนและวิธีการทดสอบ 

  3.8.2.1 อุปกรณ์และวิธีการใชง้านป๊ัมลม 
3.8.2.1.1 ท่อลมดา้นดูด หากจะท าการสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ตอ้งเปิดหัว

ปิดลมดา้นดูดทุกคร้ัง เพราะคอมเพรสเซอร์ตอ้งดูดอากาศจาก
ภายนอกแลว้อดัอากาศเขา้สู่ถงัเก็บ 

3.8.2.1.2 ปลัก๊ไฟ เม่ือตอ้งการสตาร์ทคอมเพรสเซอร์จะตอ้งเสียบปลัก๊ไฟ
เพื่อใชง้านทุกคร้ัง 

3.8.2.1.3 สวิตซ์ควบคุมแรงดนั จะเป็นอุปกรณ์เพื่อสั่งให้คอมเพรสเซอร์
ท างาน หากต้องการสตาร์ทต้อง ดึงสวิตซ์ขึ้ น เพื่อสั่ งให้
คอมเพรสเซอร์ท างานและกดสวิตซ์ลงเพื่อปิดการท างาน 

3.8.2.1.4 บอลวาลว์ เป็นวาลว์ท่ีใชส้ าหรับกนัลมออก หากตอ้งการเปิดใช้
งานแรงดนัลมให้ดนัท่ีดา้มจบัของตวัเรือนบอลวาลว์เพื่อเปิดให้
แรงดนัลมไหลผา่น 

3.8.2.1.5 หวัเป่าลม เป็นอุปกรณ์ส าหรับน าแรงดนัลมไปใช้งาน เช่น เป่า
ส่ิงสกปรกของกรองเคร่ืองปรับอากาศ 

3.8.2.1.6 เกจวดัความดนั เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับตรวจสอบแรงดนัลมใน
ถงัเก็บวา่อยูใ่นระดบัไหน 
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2.ปลัก๊ไฟ 

3.สวิตซค์วบคมุแรงดนั 

1.ท่อลมดำ้นดูด 

5.หวัเป่ำลม 

4.บอลวำลว์ 

6.เกจวดัควำมดนั 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.8.2.1 อุปกรณ์ของป๊ัมลม 
 

3.8.2.2 ขั้นตอนและวิธีการทดสอบ 
 ด าเนินการตรวจสอบสภาพของป๊ัมลม เปิดท่อลมดา้นดูดและถ่ายน ้ าในถงัทิ้งทุกคร้ังก่อน
การใชง้านป๊ัมลมเพื่อใหภ้ายในถงัเก็บลมนั้นวา่งเปล่าและเร่ิมท าการทดสอบโดยการจบัเวลา 10 คร้ัง
และจดบนัทึกขอ้มูลเพื่อหาค่าเฉล่ียของเวลาท่ีแรงดัน 0 Barg ไปจนถึง 8 Barg และทดสอบเพื่อหา
ประสิทธิภาพโดยการจบัเวลา 10 คร้ัง โดยเร่ิมท่ีแรงดนัท่ีสูงท่ีสุดจาก 7 Barg ไปจนถึง 8 Barg ว่าใช้
ระยะเวลาอดัอากาศเท่าใดแลว้หาค่าเฉล่ียท่ีไดเ้พื่อท าการค านวณ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.8.2.2 ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองอดัอากาศ 
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3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
 รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชท้ าโครงการ มีดงัต่อไปน้ี 
 
 อุปกรณ์ 
1. คอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ AE 1330 YK 
2. ถงัเก็บอากาศ JET 
3. คอปเปอร์สวมเร็ว 
4. สายลมสปริง PU 
5. ปืนเป่าลม 
6. ปืนเติมลมแบบมีเกจ 
7. ชุดวาลว์ทดสอบแรงดนั 
8. แมนิโฟลด์เกจ ( Manifold Gauge ) 
9. วาลว์ระบายความดนั ( Pressure Relief Valve ) 
10. เกจวดัความดนั ( Pressure Gauge ) 
11. สวิตซ์ควบคุมแรงดนั ( Pressure Switch ) 
 Hardware 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ DELL 
2. เคร่ืองถ่ายเอกสาร Cannon 
3. โทรศพัทมื์อถือ I phone , Samsung 
4. เคร่ืองคิดเลข CASIO รุ่น fx-991MS 
 โปรแกรมส าเร็จรูป 
1. โปรแกรม Microsoft Word 2016 
2. โปรแกรม Microsoft Excel 2016 
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บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 ผลการเก็บขอ้มูล 
ท าการตรวจวดัโดยการจบัเวลาขณะท่ีเคร่ืองอดัอากาศท างาน ตั้งแต่ 0 Barg ไปจนถึง 8 Barg และ

ทดสอบระยะเวลาอดัช่วง 7 Barg ไปจนถึง 8 Barg ของถงัลมขนาด 9 ลิตร เพื่อท าการทดสอบหาระยะเวลาใน
การอดัอากาศของคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ ขนาด 1/8 HP / 79.11W และป๊ัมลม ขนาด 0.75 HP / 550W ว่าใน
ระยะ 1 Barg สามารถอดัอากาศไดเ้ท่าใด 
 
4.2 ตารางแสดงผลการทดสอบ 

ตารางท่ี 4.2.1 ตารางผลการทดสอบจากแรงดนัท่ี 0 Barg ไปจนถึง 1 Barg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 เวลาท่ีใช ้( วินาที ) 
 ป๊ัมลม คอมเพรสเซอร์ 

ทดสอบคร้ังท่ี 1 5.75 25.37 
ทดสอบคร้ังท่ี 2 5.67 32.08 
ทดสอบคร้ังท่ี 3 6.19 49.07 
ทดสอบคร้ังท่ี 4 5.80 34.24 
ทดสอบคร้ังท่ี 5 5.93 49.27 
ทดสอบคร้ังท่ี 6 5.99 19.21 
ทดสอบคร้ังท่ี 7 5.88 32.17 
ทดสอบคร้ังท่ี 8 6.07 49.61 
ทดสอบคร้ังท่ี 9 6.39 43.68 
ทดสอบคร้ังท่ี 10 6.26 48.99 
ค่าเฉล่ียท่ีได ้ 5.99 38.37 
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ตารางท่ี 4.2.2 ตารางผลการทดสอบจากแรงดนัท่ี 0 Barg ไปจนถึง 2 Barg 
 

 
ตารางท่ี 4.2.3 ตารางผลการทดสอบจากแรงดนัท่ี 0 Barg ไปจนถึง 3 Barg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เวลาท่ีใช ้( วินาที ) 
 ป๊ัมลม คอมเพรสเซอร์ 

ทดสอบคร้ังท่ี 1  12.59  79.91  
ทดสอบคร้ังท่ี 2  12.77  81.76 
ทดสอบคร้ังท่ี 3  12.38  94.15 
ทดสอบคร้ังท่ี 4  12.46  82.76 
ทดสอบคร้ังท่ี 5  12.19  100.49 
ทดสอบคร้ังท่ี 6  12.21  67.88 
ทดสอบคร้ังท่ี 7 12.78  85.34 
ทดสอบคร้ังท่ี 8  12.20  92.99 
ทดสอบคร้ังท่ี 9  12.78   88.71  
ทดสอบคร้ังท่ี 10  12.53  94.75 
ค่าเฉล่ียท่ีได ้  12.48  86.87 

 เวลาท่ีใช ้( วินาที ) 
 ป๊ัมลม คอมเพรสเซอร์ 

ทดสอบคร้ังท่ี 1   19.83   130.37 
ทดสอบคร้ังท่ี 2  19.68  131.31 
ทดสอบคร้ังท่ี 3  19.63  145.50 
ทดสอบคร้ังท่ี 4  19.57  137.94 
ทดสอบคร้ังท่ี 5  19.17  152.70 
ทดสอบคร้ังท่ี 6  19.06  118.97 
ทดสอบคร้ังท่ี 7  19.63  135.64 
ทดสอบคร้ังท่ี 8  19.57  146.81 
ทดสอบคร้ังท่ี 9  19.36  137.68 
ทดสอบคร้ังท่ี 10  19.56  145.15 
ค่าเฉล่ียท่ีได ้  19.50  138.20 
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ตารางท่ี 4.2.4 ตารางผลการทดสอบจากแรงดนัท่ี 0 Barg ไปจนถึง 4 Barg 

 
ตารางท่ี 4.2.5 ตารางผลการทดสอบจากแรงดนัท่ี 0 Barg ไปจนถึง 5 Barg 

 

 

 เวลาท่ีใช ้( วินาที ) 
 ป๊ัมลม คอมเพรสเซอร์ 

ทดสอบคร้ังท่ี 1  28.07  187.24 
ทดสอบคร้ังท่ี 2  27.63  190.89 
ทดสอบคร้ังท่ี 3  27.66  199.07 
ทดสอบคร้ังท่ี 4  27.84  215.52 
ทดสอบคร้ังท่ี 5  27.11  213.50 
ทดสอบคร้ังท่ี 6  27.35  181.91 
ทดสอบคร้ังท่ี 7  28.10  201.16 
ทดสอบคร้ังท่ี 8  28.12  202.88 
ทดสอบคร้ังท่ี 9  27.33   192.23  
ทดสอบคร้ังท่ี 10  28.17  200.47 
ค่าเฉล่ียท่ีได ้  27.73  198.49 

 เวลาท่ีใช ้( วินาที ) 
 ป๊ัมลม คอมเพรสเซอร์ 

ทดสอบคร้ังท่ี 1  38.36  247.51 
ทดสอบคร้ังท่ี 2  37.47  251.59 
ทดสอบคร้ังท่ี 3  38.34  260.24 
ทดสอบคร้ังท่ี 4  38.14  281.76 
ทดสอบคร้ังท่ี 5  36.84  279.26 
ทดสอบคร้ังท่ี 6  37.72  251.65 
ทดสอบคร้ังท่ี 7  37.61  280.55 
ทดสอบคร้ังท่ี 8  37.75  266.39 
ทดสอบคร้ังท่ี 9  37.37   251.84  
ทดสอบคร้ังท่ี 10  37.75  261.00 
ค่าเฉล่ียท่ีได ้  37.73  263.18 
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ตารางท่ี 4.2.6 ตารางผลการทดสอบจากแรงดนัท่ี 0 Barg ไปจนถึง 6 Barg 
 

 
ตารางท่ี 4.2.7 ตารางผลการทดสอบจากแรงดนัท่ี 0 Barg ไปจนถึง 7 Barg 

 

 เวลาท่ีใช ้( วินาที ) 
 ป๊ัมลม คอมเพรสเซอร์ 

ทดสอบคร้ังท่ี 1   49.23    300.18  
ทดสอบคร้ังท่ี 2  48.78  300.25 
ทดสอบคร้ังท่ี 3  48.53  318.58 
ทดสอบคร้ังท่ี 4  49.07  338.72 
ทดสอบคร้ังท่ี 5  48.89   344.44  
ทดสอบคร้ังท่ี 6  47.80  330.11 
ทดสอบคร้ังท่ี 7  48.37  365.45 
ทดสอบคร้ังท่ี 8  47.96  323.95 
ทดสอบคร้ังท่ี 9  48.18  305.14 
ทดสอบคร้ังท่ี 10  48.06  317.45 
ค่าเฉล่ียท่ีได ้  48.48  324.43 

 เวลาท่ีใช ้( วินาที ) 
 ป๊ัมลม คอมเพรสเซอร์ 

ทดสอบคร้ังท่ี 1  60.02   382.97  
ทดสอบคร้ังท่ี 2  61.34  379.87 
ทดสอบคร้ังท่ี 3  61.44  382.45 
ทดสอบคร้ังท่ี 4  62.59  419.65 
ทดสอบคร้ังท่ี 5  63.90  430.50 
ทดสอบคร้ังท่ี 6  63.01  438.32 
ทดสอบคร้ังท่ี 7  64.19  433.11 
ทดสอบคร้ังท่ี 8  63.56  388.85 
ทดสอบคร้ังท่ี 9  62.54  366.20 
ทดสอบคร้ังท่ี 10  62.65  381.79 
ค่าเฉล่ียท่ีได ้  62.52  400.37 
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ตารางท่ี 4.2.8 ตารางผลการทดสอบจากแรงดนัท่ี 0 Barg ไปจนถึง 8 Barg 

 
ตารางท่ี 4.2.9 ตารางผลการทดสอบจากแรงดนัสูงสุดท่ี 7 Barg ไปจนถึง 8 Barg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เวลาท่ีใช ้( วินาที ) 
 ป๊ัมลม คอมเพรสเซอร์ 

ทดสอบคร้ังท่ี 1   81.24    462.36  
ทดสอบคร้ังท่ี 2  82.19  476.65 
ทดสอบคร้ังท่ี 3  82.83  434.64 
ทดสอบคร้ังท่ี 4  83.54  483.29 
ทดสอบคร้ังท่ี 5  83.86  494.09 
ทดสอบคร้ังท่ี 6  83.49  508.81 
ทดสอบคร้ังท่ี 7  83.09  494.49 
ทดสอบคร้ังท่ี 8  84.07  451.80 
ทดสอบคร้ังท่ี 9  83.65   428.98  
ทดสอบคร้ังท่ี 10  82.87  444.53 
ค่าเฉล่ียท่ีได ้  83.08  467.96 

 เวลาท่ีใช ้( วินาที ) 
 ป๊ัมลม คอมเพรสเซอร์ 

ทดสอบคร้ังท่ี 1   22.60    41.02  
ทดสอบคร้ังท่ี 2  24.05  65.04 
ทดสอบคร้ังท่ี 3  22.72  54.89 
ทดสอบคร้ังท่ี 4  22.70  57.02 
ทดสอบคร้ังท่ี 5  22.75  78.41 
ทดสอบคร้ังท่ี 6  22.29  69.04 
ทดสอบคร้ังท่ี 7  23.25  56.51 
ทดสอบคร้ังท่ี 8  21.78  58.11 
ทดสอบคร้ังท่ี 9  21.82  55.22 
ทดสอบคร้ังท่ี 10  21.95  56.57 
ค่าเฉล่ียท่ีได ้  22.59  59.18 
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ตารางท่ี 4.2.10 ตารางสรุปค่าเฉล่ียท่ีได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เวลาท่ีใช ้( วินาที ) 
 ป๊ัมลม คอมเพรสเซอร์ 

0 Barg ถึง 1 Barg 5.99 38.37 
0 Barg ถึง 2 Barg 12.48 86.87 
0 Barg ถึง 3 Barg 19.50 138.20 
0 Barg ถึง 4 Barg 27.73 198.49 
0 Barg ถึง 5 Barg 37.73 263.18 
0 Barg ถึง 6 Barg 48.48 324.43 
0 Barg ถึง 7 Barg 62.52 400.37 
0 Barg ถึง 8 Barg 83.08 467.96 
7 Barg ถึง 8 Barg 22.59 59.18 
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4.3 รูปแสดงกราฟผลการทดสอบ 

 

รูปท่ี 4.3.1 กราฟแสดงระยะเวลาในการอดัแรงดนัลมช่วง 0 Barg ถึง 8 Barg 

 

รูปท่ี 4.3.2 กราฟแสดงระยะเวลาในการอดัแรงดนัลมช่วง 7 Barg ถึง 8 Barg 
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4.4 ตรวจสอบค่ามาตรฐานของคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4 ตรวจสอบค่ามาตรฐานของคอมเพรสเซอร์ [29] 
( แหล่งท่ีมา http://www.siam-air.com/siam-air1/index.php/shortcode/2014-08-15-06-52-14/คอมเพรสเซอร์

ตูเ้ยน็-ตูแ้ช่-az,-ae-model-r134-detail ) 
 

http://www.siam-air.com/siam-air1/index.php/shortcode/2014-08-15-06-52-14/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88-az,-ae-model-r134-detail
http://www.siam-air.com/siam-air1/index.php/shortcode/2014-08-15-06-52-14/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88-az,-ae-model-r134-detail
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 4.4.1 ค านวณพลงังานไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ [30] 
หน่วย ทีบีย ูเทียบ หน่วย วตัต ์ไดค้ือ 

เคร่ืองปรับอากาศขนาด 12000 Btu/hr = 1 ton ท าความเยน็ = 3.52 kW 
ตอ้งการทราบหน่วย Btu/hr ใหเ้อา 0.293071 หารดว้ย ( 1 kW = 1000 ) 
1 บีทีย ูเท่ากบั 0.293071 วตัต์ 1000 บีทีย ูเท่ากบั 293.1 วตัต ์

 
ตวัอยา่ง 
   ( 12000 / 1000 ) x 293 = 3516 วตัต ์หรือ 3.52 กิโลวตัต ์
 
คอมเพรสเซอร์ รุ่น AE 1330 YK มี Btu/hr จากค่ามาตรฐาน = 270 
สามารถท าการแปลงหน่วยไดด้งัน้ี 
   ( 270 / 1000 ) x 293  = 79.11 วตัต ์หรือ 0.07 กิโลวตัต ์
 
4.5 ค านวณหาปริมาณอดัอากาศท่ีผลิตไดแ้ละประสิทธิภาพเคร่ืองอดัอากาศ 
 4.51 ค านวณปริมาณและประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ 

จากสูตรปริมาณอากาศอดัท่ีผลิตได ้AP (Air Produced) =  
V x (Poff − Pon)

(T x 1.013)
  ลิตรต่อวินาที 

 
โดย V = ปริมาตรของถงัพกัลม (ลิตร) 
 Poff = การตั้งค่าความดนัอากาศอดัดา้นสูง (บาร์) 
 Pon = การตั้งค่าความดนัอากาศอดัดา้นต ่า (บาร์) 
 T = เวลาในการอดัอากาศ (วินาที) โดยเป็นค่าเฉล่ียจากการวดั 10 คร้ัง 
เวลาในการท าอากาศอดัจาก 7 Barg ไปจนถึง 8 Barg ของคอมเพรสเซอร์ ใชเ้วลาท่ี 59.18 วินาที 
ขนาดถงัเก็บอากาศอดั      ( V = 9 ลิตร ) 
ความดนัอากาศอดั ทดสอบคือ 7 บาร์ – 8 บาร์   ( Pon= 7 บาร์, Poff= 8 บาร์ ) 
เวลาเฉล่ียในการอดัอากาศ คือ 59.18 วินาที ไดจ้ากการเฉล่ีย 10 คร้ัง ( T = 59.18 วินาที ) 
ดงันั้น ปริมาณอากาศอดัท่ีผลิตได ้AP ( Air Produced ) =  V x ( Poff - Pon ) / ( T x 1.013 ) 
       =  9 x ( 8 – 7 ) / ( 59.18 x 1.013 ) 
       =  0.15 ลิตรต่อวินาที 

ประสิทธิภาพเคร่ืองอดัอากาศ ( AE ) =  ปริมาณอากาศอดัท่ีผลิตได ้/ ก าลงัไฟฟ้า 
       =  0.15 / 0.07 

      =  2.14 ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวตัต์ 
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4.5.2 ค  านวณปริมาณและประสิทธิภาพป๊ัมลม 

จากสูตรปริมาณอากาศอดัท่ีผลิตได ้AP (Air Produced) =  
V x (Poff − Pon)

(T x 1.013)
  ลิตรต่อวินาที 

 
โดย V = ปริมาตรของถงัพกัลม (ลิตร) 
 Poff = การตั้งค่าความดนัอากาศอดัดา้นสูง (บาร์) 
 Pon = การตั้งค่าความดนัอากาศอดัดา้นต ่า (บาร์) 
 T = เวลาในการอดัอากาศ (วินาที) โดยเป็นค่าเฉล่ียจากการวดั 10 คร้ัง 
เวลาในการท าอากาศอดัจาก 7 Barg ไปจนถึง 8 Barg ของป๊ัมลม ใชเ้วลาท่ี 22.59 วินาที 
ขนาดถงัเก็บอากาศอดั      ( V = 9 ลิตร ) 
ความดนัอากาศอดั ทดสอบคือ 7 บาร์ – 8 บาร์   ( Pon= 7 บาร์, Poff= 8 บาร์ ) 
เวลาเฉล่ียในการอดัอากาศ คือ 22.59 วินาที ไดจ้ากการเฉล่ีย 10 คร้ัง ( T = 22.59 วินาที ) 
ดงันั้น ปริมาณอากาศอดัท่ีผลิตได ้AP ( Air Produced ) =  V x ( Poff - Pon ) / ( T x 1.013 ) 
       =  9 x ( 8 – 7 ) / ( 22.59 x 1.013 ) 
       =  0.39 ลิตรต่อวินาที 

ประสิทธิภาพเคร่ืองอดัอากาศ ( AE ) =  ปริมาณอากาศอดัท่ีผลิตได ้/ ก าลงัไฟฟ้า 
       =  0.39 / 0.55 
       =  0.70 ลิตรต่อวินาทีต่อกิโลวตัต์ 
 
4.6 ค านวณค่าใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
 4.6.1 ผลการค านวณค่าไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ 

ก าลงัไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ AE 1330 YK = 0.07 kW 
 ชัว่โมงการท างานของเคร่ืองอดัอากาศ  = 2  ชัว่โมง/วนั x 30 เดือน 
       = 60 ชัว่โมง/เดือน 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชข้องเคร่ืองอดัอากาศ  = 0.07 kW x 60 ชัว่โมง/เดือน 
       = 4.20 kWh/เดือน 
 คิดเป็นค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้า ( เดือน )  = 4.20  kWh/เดือน x 2.34 บาท/kWh 
       = 9.82   บาท/เดือน 
 คิดเป็นค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้า ( ปี )  = 9.82  บาท/เดือน x 12 เดือน 
       = 117.84   บาท/ปี 
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 4.6.2 ผลการค านวณค่าไฟฟ้าของป๊ัมลม 
 ก าลงัไฟฟ้าของป๊ัมลม     = 0.55 kW 
 ชัว่โมงการท างานของเคร่ืองอดัอากาศ  = 2  ชัว่โมง/วนั x 30 เดือน 
       = 60 ชัว่โมง/เดือน 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชข้องเคร่ืองอดัอากาศ  = 0.55  kW x 60 ชัว่โมง/เดือน 
       = 33 kWh/เดือน 
 คิดเป็นค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้า ( เดือน )  = 33  kWh/เดือน x 3.24 บาท/kWh 
       = 106.92 บาท/เดือน 
 คิดเป็นค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้า ( ปี )  = 106.92 บาท/เดือน x 12 เดือน 
       = 1,283 บาท/ปี 

 
อตัราค่าบริการไฟฟ้าจาก การไฟฟ้านครหลวง ปี 2562 [31] 

( แหล่งท่ีมา https://promotions.co.th/บทความ/อตัราค่าไฟฟ้าหน่วยละกี.html ) 
 
4.7 เปรียบเทียบราคาป๊ัมลมแบบสร้างเองกบัป๊ัมลมส าเร็จรูป 
ตารางท่ี 4.7.1 ตารางราคาในการสร้างป๊ัมลมจากคอมเพรสเซอร์ 

ป๊ัมลมแบบสร้างเอง ประมาณราคา ( บาท ) 
1. คอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ AE 1330 YK 500  
2. ถงัเก็บลมอดั 9 ลิตร 500  
3. อุปกรณ์ขอ้ต่อต่างๆ 100  
4. ค่าบริการถ่ายน ้ามนัคอมเพรสเซอร์และเช่ือมยดึฐาน 400  

รวมราคา 1,500  
หมายเหต ุราคาในการสร้างป๊ัมลมจากคอมเพรสเซอร์สามารถลดลงได ้หากมีอุปกรณ์เหลือใช ้

ตารางท่ี 4.7.2 ตารางราคาในการซ้ือป๊ัมลมส าเร็จรูป 
ป๊ัมลมแบบส าเร็จรูป ราคา ( บาท ) 

1. ป๊ัมลม ขนาด 3/4 HP / 550W ขนาดถงั 9 ลิตร 3,000 

รวมราคา 3,000 
 

https://promotions.co.th/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5.html
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 ในการออกปฏิบติังานสหกิจศึกษาระหว่างวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2562 ท าให้ได้ทราบถึงหลักการการท างานของระบบป๊ัมลม , ประเภทของป๊ัมลมและหลักการ
ท างานของป๊ัมลมรวมถึงได้ทราบถึงการประยุกต์สร้างช้ินงานจากอุปกรณ์เหลือใช้ตามอาคาร
บา้นเรือนเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ยงัท าให้ได้รู้ว่าวิธีการค านวณค่าไฟฟ้าและการหาค่า
ประสิทธิภาพของป๊ัมนั้นสามารถค านวณไดด้ว้ยวิธีใด 
 
ตารางท่ี 5.1 ตารางค่ามาตรฐานคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ 

MODEL HP BTU/HR APPL. MOTOR LRA FLA PRICE 
AZ1327Y 1/15 229 LBP R.S.I.R 6.70 0.50 N/A 
AZ1320Y 1/20 194 LBP R.S.I.R 5.30 0.48 N/A 
AZ1330Y 1/8 270 LBP R.S.I.R 6.46 0.55 N/A 
AZ1335Y 1/8 317 LBP R.S.I.R 8.30 0.73 N/A 
AZ1340Y 1/5 358 LBP R.S.I.R 6.90 0.75 N/A 
AZ1350Y 1/5 409 LBP R.S.I.R 8.70 0.77 N/A 
AE1320Y 1/20 194 LBP R.S.I.R 5.40 0.54 N/A 
AE1330Y 1/8 270 LBP R.S.I.R 5.44 0.55 N/A 
AE1340Y 1/6 375 LBP R.S.I.R 7.00 0.77 N/A 
AE1350Y 1/6 461 LBP R.S.I.R 12.00 0.90 N/A 
AE1360Y 1/5 539 LBP R.S.I.R 10.00 1.00 N/A 
AE1370Y 1/5 635 LBP R.S.I.R 12.60 1.17 N/A 
AE1390Y 1/4 860 LBP R.S.I.R 14.10 1.28 N/A 
AE2370Y 1/5 631 LBP C.S.I.R 6.50 1.18 N/A 
AE2390Y 1/4 809 LBP C.S.I.R 9.20 1.40 N/A 
AE2410Y 1/3 921 LBP C.S.I.R 12.75 2.00 N/A 
AE2413Y 3/8 1126 LBP C.S.R 12.90 1.40 N/A 

AEA2415Y 1/2 1262 LBP C.S.R 11.60 1.34 N/A 
AE2417Y 1/6 1706 HBP R.S.I.R 11.50 1.60 N/A 
AE2425Y 1/5 2491 HBP R.S.I.R 13.60 2.20 N/A 
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AE3440Y 3/8 3634 HBP R.S.I.R 11.30 3.00 N/A 
AE4425Y 1/5 2388 HBP C.S.I.R 10.70 2.15 N/A 
AE4430Y 1/3 2798 HBP C.S.I.R 12.00 2.50 N/A 
AE4435Y 3/8 3078 HBP C.S.I.R 14.10 2.70 N/A 
AE4440Y 1/2 3668 HBP C.S.I.R 14.70 3.10 N/A 
AE4448Y 1/2 4060 HBP C.S.I.R 23.90 3.45 N/A 

AE4459Y-SR 1/2 4947 HBP C.S.R 15.70 3.00 N/A 
AE7415Y 1/4 1259 MBP C.S.I.R 11.50 1.82 N/A 
AE7423Y 1/3 1958 MBP C.S.I.R 18.50 2.28 N/A 
AE7430Y 1/2 2542 MBP C.S.R 12.75 2.18 N/A 

AE9437Y-SR 5/8 3139 / 5732 MBP/HBP C.S.R 16.30 2.64 / 3.50 N/A 
 
คอมเพรสเซอร์ รุ่น AE 1330 YK มี Btu/hr จากค่ามาตรฐาน = 270 
 
สามารถท าการแปลงหน่วยไดด้งัน้ี 

( 270 / 1000 ) x 293 =   79.11 วตัต ์หรือ 0.07 กิโลวตัต์ 
 

 5.1.1 หลงัจากการทดสอบแรงดนัดา้นดูด คอมเพรสเซอร์ยงัอยูใ่นสภาพดี ไม่มีรอยร่ัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.1.1 แรงดนัดา้นดูด 
 

แรงดนัดา้นดูด 
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5.1.2 หลงัจากการทดสอบแรงดนัดา้นอดั คอมเพรสเซอร์สามารถอดัแรงดนัไดเ้กิน 450 Psi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.1.2 แรงดนัดา้นอดั 
 

5.1.3 หลงัจากทดสอบขณะคอมเพรสเซอร์ท างาน 
เร่ิมทดสอบโดยการจบัเวลาขณะสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ ให้เร่ิมการท างานท่ี 0 Barg ให้

ท างานไปจนถึง 8 Barg ว่าใช้ระยะเวลาในการท างานก่ีวินาที และท าการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของคอมเพรสเซอร์โดยการจบัเวลาท่ีช่วง 7 Barg ไปจนถึง 8 Barg เพื่อท าการตรวจวดัประสิทธิภาพ
ในการอดัอากาศ โดยการตรวจวดัทั้งหมด 10 คร้ังและหาค่าเฉล่ีย หลงัจากการตรวจสอบพบว่า
คอมเพรสเซอร์ท างานท่ี 0 Barg ไปจนถึง 8 Barg ใชเ้วลา 467.96 วินาที และ 7 Barg ไปจนถึง 8 Barg 

ใชเ้วลา 59.18 วินาที 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5.1.3 จบัเวลาขณะคอมเพรสเซอร์ท างาน 

แรงดนัดา้นอดั 
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5.1.4 ตารางค่าเฉล่ียเวลาท่ีได ้จากการทดสอบ 10 คร้ัง 
ตารางท่ี 5.1.4 ผลค่าเฉล่ียเวลาท่ีไดจ้ากการทดลอง 

 
5.1.5 รูปตารางเปรียบเทียบคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็และป๊ัมลม 

 

 

รูปท่ี 5.1.5 ตารางเปรียบเทียบคอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็และป๊ัมลม 

 
 
 
 

 เวลาท่ีใช ้( วินาที ) 
 ป๊ัมลม คอมเพรสเซอร์ 

0 Barg ถึง 1 Barg 5.99 38.37 
0 Barg ถึง 2 Barg 12.48 86.87 
0 Barg ถึง 3 Barg 19.50 138.20 
0 Barg ถึง 4 Barg 27.73 198.49 
0 Barg ถึง 5 Barg 37.73 263.18 
0 Barg ถึง 6 Barg 48.48 324.43 
0 Barg ถึง 7 Barg 62.52 400.37 
0 Barg ถึง 8 Barg 83.08 467.96 
7 Barg ถึง 8 Barg 22.59 59.18 
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5.2 สรุปการเลือกใช้ป๊ัมลมจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 
 สาเหตุท่ีท าให้เ ลือกใช้ป๊ัมลมจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น เ น่ืองจากทางผู ้จัดท าได้มี
คอมเพรสเซอร์ตูเ้ยน็ท่ีไม่ไดใ้ชง้าน จึงไดน้ าเสนอกบัทางแผนกช่างว่าจะท าการสร้างป๊ัมลมจากวสัดุ
เหลือใช ้เพราะวา่มีราคาในการสร้างท่ีถูกกวา่การซ้ือป๊ัมลมแบบส าเร็จรูป ถึงแมว้า่คอมเพรสเซอร์จะ
มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูงกว่าแต่การอดัอากาศจะต ่ากว่าแบบส าเร็จรูป แต่ เพราะว่าทาง
โครงการไม่ไดมี้การอนุมติัให้ท าการซ้ือป๊ัมลมไวใ้ชง้าน ทางแผนกช่างจึงตอ้งท าการจดัหาป๊ัมลมไว้
ใชง้านและจากผลการทดสอบพบว่าขณะท่ีคอมเพรสเซอร์ท างานจะมีเสียงท่ีเบากวา่ป๊ัมลมส าเร็จรูป 
ปริมาณอากาศอดัท่ีผลิตไดอ้ยูท่ี่ 0.15 ลิตรต่อวินาที, ประสิทธิภาพเคร่ืองอดัอากาศอยูท่ี่ 2.14 ลิตรต่อ
วินาทีต่อกิโลวตัต์, ค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้า(ต่อเดือน) อยู่ท่ี 9.82 บาทต่อเดือน หากคอมเพรสเซอร์
ช ารุดจะสามารถเปล่ียนคอมเพรสเซอร์ใหม่ไดเ้สมอและราคาในการสร้างช้ินงานนั้นจะถูกกว่าการ
ซ้ือป๊ัมลมตามร้านคา้ถึง 50% หรือ 1,500 บาท 
5.3 ข้อเสนอแนะระหว่างการปฏิบัติงาน 
 5.3 .1 ในการพัฒนาคร้ังต่อไปหากต้องการใช้แรงดันลมท่ีมากขึ้ นควรท่ีจะเลือกใช้
คอมเพรสเซอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะจะสามารถอดัลมไดเ้ร็วกวา่เดิมและควรเลือกถงัเก็บแรงดนัท่ี
มีขนาดใหญ่ เพื่อเก็บลมใหไ้ดม้ากยิง่ขึ้น 
 5.3.2 ในส่วนของถงัเก็บลมอดันั้น สามารถประยุกต์ไดโ้ดยการสร้างจาก ถงัแก๊สและถงั
ดบัเพลิงทัว่ไป โดยท่ีถงัดบัเพลิงนั้นสามารถทนแรงดนัไดม้ากถึง 195 Psi และ ถงัแก๊สนั้นไม่ควรใช้
หากมีแรงดนัลมท่ีมากกวา่ 90 Psi เพราะอาจจะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุขณะใชง้านได ้
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