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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการสร้างชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
และด าเนินการสร้างชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 2) เพ่ือทดสอบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเมื่อหยุดการเช่ือมเป็นเวลานาน 3) เพ่ือเปรียบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังต่อชุดประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  
 ผลการท างานของชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  พบว่า เมื่อต่อชุดประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในช่วงหยุดเช่ือมช้ินงานได้มากถึง 100 เปอร์เซ็นต์และ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงได้ 3.861 บาทต่อวัน หรือ 115.83 บาทต่อเดือนต่อเคร่ืองเ ช่ือม
ไฟฟ้า 1 เคร่ือง 
ค าส าคัญ : ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า/เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า/ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้า   
 

Abstract 
This research is to create electric power saving set of electric welding machine. The 

purpose of this study was to study and construct the electric power saving set of the electric 
welding machine. 2) To test the electric power saving of the electric arc welding machine when 
stop welding for a long time. 3) To compare the electrical energy before and after the series. 
Power Consumption of Electrical Welding Machines 

The results of the electric power saving set of the electric welding machine, when 
connected to the electric power saving set of electric welding machine. It can save up to 100 
percent of electrical power during the work stop and can save up to 3.861 baht per day or 
115.83 baht per month per electric welding machine. 
Key words : Electric Power Sets of Electric Welding Machines/Electric Welding Machines/Electric 
Saving Units 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเช่ือมในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากต่ออุตสาหกรรมการเช่ือมมีหลาย

กระบวนการ แต่ละกระบวนการเช่ือมล้วนต้องใช้เวลานานพอสมควร การเช่ือมในปัจจุบันมีกระบวนการเช่ือมด้วย
พลาสมา เคร่ืองเช่ือมมิกส์ เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือมใต้ฟลักซ์ แต่ละกระบวนการต้องใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวน า
ท าให้เกิดการเช่ือมได้ซ่ึงส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าการเช่ือมด้วยเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า เป็นท่ีนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน ปัจจุบันได้ออกแบบให้เช่ือมได้ท้ังโลหะบางและโลหะหนาได้ทุกชนิดกระบวนการของการเช่ือม
ของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ไม่เพียงแต่สะดวกในการเก็บรักษาเท่านั้น ยังสามารถผลิตสินค้าและเคร่ืองจักรได้รวดเร็ว    
ส่ิงเหล่านี้ย่อมข้ึนอยู่กับทักษะของผู้เช่ือมด้วย 

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีใช้อยู่โดยท่ัวไป ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการณ์หรือสถานศึกษา และท่ีวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรของคณะผู้ประดิษฐ์ก็เช่นเดียวกันท่ีใช้เคร่ืองเช่ือม
ไฟฟ้าในกระบวนการเช่ือมโลหะ การเรียนและการสอนของอาจารย์ คณะผู้ประดิษฐ์พบว่าบ่อยคร้ัง ท่ีก าลังใ ช้งาน
เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าอยู่นั้น เมื่อหยุดใช้งานเพียงช่ัวขณะ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ปิดเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า แต่ในขณะเดียวกับท่ี
หยุดใช้งานนั้น เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ายังท างานอยู่ตลอดเวลา ท าให้เป็นการส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าไปโดยเปล่าประโยชน ์ 
จากปัญหาดังกล่าวมานี้ คณะผู้ประดิษฐ์มีความคิดท่ีจะสร้างชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเ ช่ือมไฟฟ้าท่ี
สามารถตัดการท างานของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า เมื่อหยุดการใช้งานเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเป็นเวลานาน ซ่ึงท าใ ห้สามารถ
ประหยัดการใช้ไฟฟ้าจากการเปิดเคร่ืองเช่ือมท้ิงไว้เป็นเวลานานๆ ได้และสามารถเปิดการท างานต่อโดยอัตโนมัติเมื่อ
ต้องการเช่ือม   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาและด าเนินการสร้างชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 
 2.  เพ่ือทดสอบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเมื่อหยุดการเช่ือมเป็นเวลานาน  
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังต่อชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  
  
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าท่ีสร้างข้ึนสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในช่วงหยุด
เช่ือมช้ินงาน 

2.  ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าท่ีสร้างข้ึนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้า 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ตัดต่อวงจรไฟฟ้าด้วยแมกเนติกคอนแทรกเตอร์  

 2.  มีรีเลย์ต้ังเวลา (Timer) ในการหน่วงเวลาการตัดวงจร 
 3.  ใช้งานได้กับเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าขนาด 300 แอมป์ 
 4.  ใช้งานเฉพาะพ้ืนท่ีราบ 
 5.  มีการระบายความร้อนของเคร่ืองเช่ือมอัตโนมัติ 

http://www.siamwelding.com/
http://www.siamwelding.com/
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 6.  กระแสและก าลังไฟฟ้าขณะไม่มีการเช่ือมช้ินงานลดลงไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสภาวะ
ท่ียังไม่ได้ต่อชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเข้ากับเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าสร้างข้ึนโดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 

 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยตามโครงสร้างแผนภาพท่ีแสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ภาพท่ี 1  แสดงแผนภาพการด าเนินการวิจัยชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  

ตัวแปรต้น 
ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 

ตัวแปรตาม 
 พลังงานไฟฟ้าในช่วงหยุดเช่ือมช้ินงาน 
 ค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้า 
 
   
 

ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  

เตรียมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

ออกแบบตู้ควบคุม / วงจรควบคุม  

ทดสอบวงจรควบคุม  

 

น าไปทดสอบร่วมกับเคร่ืองเช่ือม 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

เร่ิมต้น 

สรุปผลการวิจัย 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เก็บข้อมูล 
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ภาพท่ี 2  แสดงภาพชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 
 
ผลการวิจัย 

1)  ผลการทดสอบค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังต่อชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเ ช่ือมไฟฟ้าเช้า
กับเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 
     1.1 ผลการทดสอบค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนต่อชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเ ช่ือมไฟฟ้าเข้ากับ
เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าโดยการเช่ือมช้ินงานและหยุดเช่ือมช้ินงาน ด้วยระยะเวลา 8 ช่ัวโมง โดยแสดงรายละเอียดตาม
ตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนต่อชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเ ช่ือมไฟฟ้าเข้ากับ
เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 

สภาวะการท างานของ 

เคร่ืองเชื่อม 
ประมาณการใช้ไฟไฟฟ้า 

V1 (V) I1 (A) P1 (W) 
ท าการเช่ือม 5 นาที 200 20 4,000 
หยุดเช่ือม 5 นาที 220 3 660 

ท าการเช่ือม 5 นาที 200 20 4,000 
หยุดเช่ือม 5 นาที 220 3 660 

ท าการเช่ือม 5 นาที 200 20 4,000 
หยุดเช่ือม 5 นาที 220 3 660 

ท าการเช่ือม 5 นาที 200 20 4,000 
หยุดเช่ือม 5 นาที 220 3 660 

ท าการเช่ือม 5 นาที 200 20 4,000 
หยุดเช่ือม 5 นาที 220 3 660 

ท าการเช่ือม 5 นาที 200 20 4,000 
หยุดเช่ือม 5 นาที 220 3 660 

พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเมื่อท าการเชื่อม                                                                         20 4,000 
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเมื่อหยุดเชื่อม 3 660 
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 จากตารางท่ี 1  พบว่าค่าก าลังไฟฟ้าเฉล่ีย  เมื่อท าการเ ช่ือม ช้ินงานอยู่ท่ี 4,000 วัตต์ต่อช่ัวโมงและ
ก าลังไฟฟ้าเฉล่ียเมื่อหยุดเช่ือมช้ินงานอยู่ท่ี 660 วัตต์ต่อช่ัวโมง 

 
ผลการทดสอบค่าพลังงานไฟฟ้าหลังต่อชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเข้ากับเคร่ืองเ ช่ือม

ไฟฟ้าโดยการเช่ือมช้ินงานและหยุดเช่ือมช้ินงาน ด้วยระยะเวลา 8 ช่ัวโมง โดยแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบค่าพลังงานไฟฟ้าหลังต่อชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเ ช่ือมไฟฟ้าเข้ากับ
เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 

สภาวะการท างานของ 

เคร่ืองเชื่อม 
ประมาณการใช้ไฟไฟฟ้า 

V1 (V) I1 (A) P1 (W) 
ท าการเช่ือม 5 นาที 200 20 4,000 
หยุดเช่ือม 5 นาที 220 0 0 

ท าการเช่ือม 5 นาที 200 20 4,000 
หยุดเช่ือม 5 นาที 220 0 0 

ท าการเช่ือม 5 นาที 200 20 4,000 
หยุดเช่ือม 5 นาที 220 0 0 

ท าการเช่ือม 5 นาที 200 20 4,000 
หยุดเช่ือม 5 นาที 220 0 0 

ท าการเช่ือม 5 นาที 200 20 4,000 
หยุดเช่ือม 5 นาที 220 0 0 

ท าการเช่ือม 5 นาที 200 20 4,000 
หยุดเช่ือม 5 นาที 220 0 0 

พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเมื่อท าการเชื่อม                                                                         20 4,000 
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเมื่อหยุดเชื่อม 0 0 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าค่าก าลัง ไฟฟ้าเฉล่ียเมื่อท าการเ ช่ือม ช้ินงานอยู่ท่ี 4,000 วัตต์ต่อช่ัวโมง  และ
ก าลังไฟฟ้าเฉล่ียเมื่อหยุดเช่ือมช้ินงานอยู่ท่ี 0 วัตต์ต่อช่ัวโมง 

 

2)  ผลการทดสอบการเปรียบเทียบการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังต่อชุดประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเช้ากับเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 
      2.1 ผลจากการทดสอบค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังต่อชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเ ช่ือม
ไฟฟ้าเช้ากับเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าสามารถน ามาเปรียบเทียบค่าก าลังไฟฟ้าได้จากกราฟท่ีแสดงดังภาพท่ี 3   
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ภาพท่ี 3  แสดงการเปรียบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังต่อชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าเฉล่ียพลังงานไฟฟ้าก่อนต่อชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเช้ากับ

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเมื่อท าการเช่ือมหยุดเช่ือมช้ินงาน 660 วัตต์ต่อช่ัวโมง และจากตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียพลังงานไฟฟ้า
หลังต่อชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเช้ากับเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเข้ากับเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า      เมื่อท า
การเช่ือมและหยุดเช่ือมช้ินงานลดลงเหลือ 0 วัตต์ต่อช่ัวโมง 
 นั่นคือ พลังงานไฟฟ้าลดลง 660 – 0 = 660 วัตต์ต่อช่ัวโมง หมายความว่าหลัง ต่อชุดประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเข้ากับเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าท าให้พลังงานไฟฟ้าลดลง โดยใช้พลังงานไฟฟ้า 0 วัตต์ต่อช่ัวโมง  
นั่นคือ 
 
  
 

 
 ดังนั้นประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลง  100 - 0 = 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
 ในเวลา 1 ช่ัวโมงประหยัดพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 660 วัตต์ต่อช่ัวโมง แต่การท างานของเคร่ืองเช่ือมใน 1 วัน
จะท างานอยู่ท่ีประมาณ 8 ช่ัวโมงต่อวัน โดยมีการเช่ือมช้ินงานประมาณ 5 ช่ัวโมงและหยุดหรือไม่มีการเช่ือมช้ินงาน
ประมาณ 3 ช่ัวโมง ซ่ึงจะท าให้ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 3 x 660 = 1,980 วัตต์ต่อวันหรือ 1.89 ยูนิต ถ้าคิด   
ค่าพลังงานไฟฟ้ายูนิตละ 1.95 บาท จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 3.861 บาทต่อวันหรือ 115.83 บาทต่อเดือน     
ต่อเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 1 เคร่ืองสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ดังนี้  
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ภาพท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังต่อชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าในเวลา  1  เดือน 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการท าชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าท าให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการ
ท างานของชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าเมื่อท าการทดสอบสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
จากการตัดกระแสท่ีจ่ายให้กับเคร่ืองเช่ือมออกจากระบบได้หลังจากท่ีหยุดท าการเช่ือมเป็นเวลานาน ท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงและยังช่วยลดการสูญเสียของกระแสไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์   

จากการเปรียบเทียบพบว่าสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ประหยัด
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าลงได้ 3.861 บาทต่อวัน หรือ 115.83 บาทต่อเดือนต่อเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 1 เคร่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สามารถน าชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเ ช่ือมไฟฟ้า  ไปพัฒนาต่อได้โดยการน าอุปกรณ์           
ท่ีทนกระแสได้สูงๆ มาประกอบแทนอุปกรณ์ตัวเก่า เพ่ือท่ีสามารถใช้กับเคร่ืองเช่ือมท่ีมีกระแสสูงๆ ได้  

2. ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ชุดนี้สามารถน าไปใช้กับเคร่ืองใ ช้ไฟฟ้าชนิดอ่ืน        
ท่ีมีหลักการท างานคล้ายๆ กันได้ 
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