
การตรวจสอบแรงม้าของเครื่องจักร และ วิธคีำนวณแรงม้าเปรียบเทียบ 

การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารทุกแห่ง และสถานที่ผลิตอาหารเพ่ือจำหน่ายประเภทอาหารควบคุม
เฉพาะ อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร หรืออาหารที่ต้องมีฉลาก ต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับสถานที่ผลิต โดยพิจารณาจากแรงม้าของเครื่องจักรหรือจำนวนคนงานที่ใช้ ดังนี้ 

 สถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการใช้
เครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือกําลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป 
โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 

กรณีเพ่ิม-ลดเครื่องจักรต้องระบุกําลังแรงม้ารวมเดิมที่เคยได้รับอนุญาต และระบุ กําลังแรงม้าที่เพ่ิมขึ้น
หรือลดลงจากเดิมด้วย 

แรงม้าเครื่องจักร หมายถึง แรงม้ามอเตอร์ไฟฟ้าขับเครื่องจักร หรือ แรงม้าของเครื่องจักรต้นกำลัง  
แรงม้า (HP) หรือ แรงม้าเปรียบเทียบ โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้ 

1. ปรเภทที่ใช้ไฟฟ้า

1.1 ถ้าทราบค่าต้นกำลังเป็นกิโลวัตต์ (มอเตอร์) ซึ่งสามารถอ่านได้โดยตรงจาก Name Plate แล้วนำค่า
มาคำนวณหาแรงม้าเปรียบเทียบ ดังนี้ 

แรงม้าเปรียบเทียบ =   KW 
0.746 

1.2 ถ้าทราบค่าต้นกำลังเป็นกิโลโวลท์และแอมแปร์ (KVA) หรือกรณีไม่ทราบให้วัดแรงดันไฟฟ้า และค่า
กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ แล้วนำค่ามาคำนวณหาแรงม้าเปรียบเทียบ ดังนี้  

แรงม้าเปรียบเทยีบ  = KVA x cos   หรือ  V x A x cos   
0.746    746 

โดยก ำหนด : cos = 0.8 
1.3 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับความร้อน เช่น Heater เครื่องผนึกถุงพลาสติก เป็นต้น การคิดคำนวณ

แรงม้าเปรียบเทียบให้คิดเช่นเดียวกับข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 แต่ให้คิดประสิทธิภาพเพียง 60% ของกำลังไฟฟ้า 



 

 

  2.    ปรเภทที่ใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆ 
 
 2.1 เตาอบทั่วไป  ประเมินจากปริมาตรรอบนอกของเตาอบ โดยถือว่า 
 
   1   ลูกบาศก์เมตร = 2  แรงม้า 
 

2.1.1 เตาอบไฟฟ้า ให้คิดตามข้อ 3.1 
2.1.2 เตาอบหรือเตาบ่มใบชา ให้คิดแรงม้าเปรียบเทียบจากปริมาตรรอบนอกของ 

                   ห้องบ่มใบชา  “ 1 ลูกบาศก์เมตร = 0.15 แรงม้า ” 
 

 2.2 เตาอั้งโล่หรือเตาดินเผา ประเมินจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ยของเตา ดังนี้ 
 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย ประเมินแรงม้า 

ไม่เกิน 40 เซนติเมตร 0.25 
ไม่เกิน 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1 เมตร 0.5 
เกิน  1 เมตร 2 

 
กรณีที่เตามีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยมให้วัดความกว้าง ความยาวของเตา แล้วคำนวณหาพื้นที่ ได้

พื้นที่เท่าไรถือว่าตัวเลขนั้นเป็นพื้นที่วงกลม แล้วคิดคำนวณหาเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม ก็จะ
ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกับเตาที่เป็นรูปกลม หรือถ้าทราบน้ำหนักของเชื้อเพลิงที่ใช้ในหนึ่ง 
ชั่วโมง (เช่น ฟืน ถ่าน) ยกเว้นน้ำมันก๊าดและแกส ให้ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบจากสูตร ดังนี้ 
 

แรงม้า = น้ำหนักของเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อชั่วโมง x efficiency 
 
efficiency ของเชื้อเพลิงจำพวกถ่าน ฟืน แกลบ ฯลฯ   =   5.2 

 
 
 
 



 

2.3 เตาแก๊ส ประเมินจากน้ำหนักของแกสที่ใช้ต่อหนึ่งชั่วโมงจากสูตร 

 
แรงม้าเปรียบเทียบ = efficiency x น้ำหนักแกส๊ที่ใช้ (lb/hr) x Heating Value ของแก๊ส (Btu/lb) 

2545 (Btu/HP-hr) 
 

เมื่อ efficiency = 20%            =   0.2 (มี blower) 
efficiency = 10%             =   0.1 (ไม่มี blower) 
Heating Value ของแก๊ส    =   19,200 Btu/lb 
น้ำหนักแก๊ส 1 Kg              =   2.2 lb 

หรือ = 0.2x 16.6 x น้ำหนักแกส๊ที่ใช้ (Kg/hr) (มี blower) 
หรือ = 0.1x 16.6 x น้ำหนักแกส๊ที่ใช้ (Kg/hr) (ไม่มี blower) 
 

ตัวอย่าง  
สถานที่ผลิตมีการใช้แก๊สถังปกติท่ีใช้ตามบ้าน (15 กิโลกรัม) โดยไม่มีการใช้เครื่องจักรอ่ืน 
โดยจะใช้ประมาณ 30 วันจึงจะหมด แต่ละวันใช้ประมาณ 1 ชั่วโมง  
คำนวณจาก 0.1x 16.6 x (15/30) = 0.83 แรงม้า 
 

 
2.4 เตาน้ำมันก๊าด ประเมินจากปริมาณของน้ำมันก๊าดที่ใช้ต่อหนึ่งชั่วโมง จากสูตร 

    
 

แรงม้าเปรียบเทียบ = efficiencyxปริมาณน้ำมันก๊าด (Lt/Hrx2.2 (lb/hr) Sp.Gr. x Heating Value (Btu/lb) 

2545 (Btu/HP-hr) 
 

เมื่อ efficiency     =   20%   =   0.2 (มี blower) 
      efficiency     =   10%   =   0.1 (ไม่มี blower)2        

Specific Gravity (Sp.Gr.) ของน้ำมันก๊าด   =  0.78 – 0.84 (ใช้ 0.84) 
Heating Value ของน้ำมันก๊าด    = 19,900 Btu/lb 

หรือ     =  2.89 x น้ำหนักน้ำมันก๊าดท่ีใช้ (Lt/hr) 

 



 

2.5 เตาน้ำมันโซลา 
 

มี blower    =   (Lt/hr) x 0.8 x 900 x 0.2   =     HP 

   641.9 
 

ไม่มี blower  =   17.9 x 0.1 x (Lt/hr)    =     HP 
 
2.6 หม้อน้ำ  คิดแรงม้าเปรียบเทียบได้หลายวิธี 

1)  คิดจาก Boiler Horse Power (BHP) โดยดูจากแคตาล็อก หรือจาก Name Plate 
 

แรงม้าเปรียบเทียบ  =  6.6 x BHP 
 

2)  คิดจาก Steam Rate โดยคิดว่า 34.5 lb/hr ของ 
 

Steam Rate   =  1 Boiler Horse Power 
แล้วคิดแรงม้าเปรียบเทียบเช่นเดียวกับข้อ 1) 
 

3)  คิดประเมินจาก Heating Surface (ft 2) จากสูตร 
 

แรงม้าเปรียบเทียบ   =   heating Surface x 6.6 

ค่าคงที ่
 

ค่าคงที่ข้ึนอยู่กับชนิดของหม้อน้ำ ดังนี้ 

ชนิดหม้อน้ำ ค่าคงที่ 
Steam Generator 5 

Fire Tube (National Draft) 8 

Fire Tube (Force Draft) 6 
Water Tube 6 

หม้อน้ำรถไฟ 6 
หม้อน้ำชนิดลูกหนู 10 



 

   3.     ต้นกำลังของโรงงานบางประเภท 
 

3.1 ในกรณีที่ต้นกำลังฉุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
-  ถ้าเครื่องต้นกำลังฉุดเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้คิดแรงม้าที่ Out Put ของเครื่องกำเนิด  
   ไฟฟ้าเป็นแรงม้าต้นกำลัง 
-  ถ้าต้นกำลังฉุดอย่างอ่ืนด้วย เช่น ฉุดเครื่องอัดน้ำยา ให้คิดแรงม้าที่เครื่องต้นกำลัง 
-  มอเตอร์ทุกตัวภายในโรงงานไม่ว่าจะใช้ไฟฟ้าของทางราชการหรือใช้ไฟฟ้าจาก เครื่อง 

     กำเนิดไฟฟ้า ให้นำมาคิดรวมทั้งหมด 
3.2 โรงสีข้าวหรือโรงงานขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำ ให้คิดแรงม้าที่เครื่องจักรไอน้ำเพียงอย่างเดียว 
3.3 โรงงานในกรณีข้อ 3.3.2 ถ้าใช้ไอน้ำจากหม้อน้ำเพ่ือการอื่นด้วย เช่น นึ่งข้าว ให้คิดแรงม้าที่หม้อน้ำแต่

เพียงอย่างเดียว 
3.4 เครื่องทำน้ำแข็งก้อน ให้ดูจากคอมเพรสเซอร์จากแคตตาล๊อก หรือทราบกำลังผลิตต่อวัน สามารถ

ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบ ไดด้ังนี้ 
กำลังผลิต 200 กิโลกรัม/วัน แรงม้าเปรียบเทียบ 1.5 แรงม้า 
กำลังผลิต 400 กิโลกรัม/วัน แรงม้าเปรียบเทียบ 3.0 แรงม้า 
กำลังผลิต 600 กิโลกรัม/วัน แรงม้าเปรียบเทียบ 5.0 แรงม้า 

 
ตารางสรุปแรงม้าเปรียบเทียบ 
ประเภท ต้นกำลังไฟฟ้า แรงม้าเปรียบเทียบ  

ไฟฟ้า 1 KW 1.34   แรงม้า  
ไฟฟ้า 1 KVA 1.07   แรงม้า (V = 220 Volt) 
ไฟฟ้า 1 KVA 1.86   แรงม้า  (V = 380 Volt) 
น้ำมันโซล่า 1 ลิตร/ชั่วโมง 2.25   แรงม้า  
น้ำมันเตา 1 ลิตร/ชั่วโมง 2.89   แรงม้า  
น้ำมันเบนซิน 1 ลิตร/ชั่วโมง 2.99   แรงม้า  
แกส (GAS) 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง 3.80   แรงม้า  
หม้อน้ำ 1 BHp 6.6     แรงม้า  
หม้อน้ำ 1 Metricton 421.8  แรงม้า   
 
 



ยกตัวอย่าง 
สถานที่ผลิตเบเกอรี่ มีรายการเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต  ดังนี้ 
1. ตู้แช่แข็ง 1 เครื่อง 
2. ตู้เย็น 1 เครื่อง 
3. เครื่องรีดแป้ง 1 เครื่อง 
4. เครื่องนวดแป้ง 1 เครื่อง 
5. เครื่องซีลสูญญากาศ 1 เครื่อง 
6. PROOFER 1 เครื่อง 
7. ตู้อบ 1 เครื่อง 
8. BLAST FREEZER (ตู้แช่แข็ง) 2 เครื่อง 
9. FREEZER ROOM (ห้องแช่แข็ง) 1 เครื่อง 
10. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบใช้ถ่าน ขนาด 3 kg 2 เครื่อง 

ดังนั้น ต้องนำค่ากำลังไฟ ทีอ่่านได้โดยตรงจาก Name Plate หรือ รายละเอียดของเครื่องจักรที่ได้มา
พร้อมเครื่อง มาคำนวณหาแรงม้าเปรียบเทียบ โดยใช้สูตร  

แรงม้าเปรียบเทียบ =   KW 
0.746 

ล ำดับ รำยกำรเคร่ืองจักร จ ำนวน 
ก ำลังไฟ 
(KW) 

แรงม้ำ
(HP)/เคร่ือง 

แรงมำ้
(HP)รวม 

1 ตูแ้ช่แข็ง 1 เครื่อง 0.600 0.804 0.804 
2  ตูเ้ย็น 1 เครื่อง 0.290 0.389 0.389 
3 เครื่องรีดแปง้ 1 เครื่อง 0.700 0.938 0.938 
4 เครื่องนวดแปง้ 1 เครื่อง   - 1.500 1.500 
5 เครื่องซีลสญูญากาศ 1 เครื่อง 0.800 0.643 0.643 
6 PROOFER 1 เครื่อง 2.000 2.681 2.681 
7 ตูอ้บ 1 เครื่อง 14.500 19.437 19.437 
8 BLAST FREEZER (ตูแ้ช่แข็ง) 2 เครื่อง 3.800 5.094 10.188 
9 FREEZER ROOM (หอ้งแช่แข็ง) 1 เครื่อง  - 5.500 5.500 
10 เครื่องชั่งน า้หนกัแบบใชถ้า่นขนาด 3 kg 2 เครื่อง  - - - 

รวมแรงม้ำ 54.145 




