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บทคัดย่อ 

 อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งมีการใชพ้ลงังานมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าโดยการประยุกต์      
ใชก้ารจดัการพลงังานทางดา้นวิศวกรรมจึงมีความส าคญัยิง่ งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือหาแนวทางในการลดค่าไฟฟ้า
ในกระบวนการผลิตถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แข็ง โดยการปรับเปล่ียนเวลาการเดินเคร่ืองจกัร เพ่ือหลีกเล่ียงการใชง้านพร้อมกนั และ
การควบคุมอตัราการผลิตให้มีความสม ่าเสมอ จากผลการศึกษา พบวา่ ในกรณีศึกษา สามารถยา้ยความตอ้งการพลงัไฟฟ้า
สูงสุดท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลา On peak ให้เกิดในช่วงเวลา Off peak แทน ซ่ึงลดลง 235.37 kW (27.94%) และปริมาณ
การใชไ้ฟฟ้าลดลง 2,169.03 kWh (15.24%) สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดจ้ านวน 9,416.92 บาท/วนั (23.88%) ส่งผล
ให้ค่าไฟฟ้าของกระบวนการผลิตในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมปี พ.ศ. 2558 ลดลง 320,323.03 และ 252,216.52 
บาท ตามล าดับ ค่าดชันีการใช้พลงังานไฟฟ้าจ าเพาะ (SECE) ลดลง 0.030 kWh/kg (17.96%) และ 0.021 kWh/kg 

(14.09%) ตามล าดบั ค่าไฟฟ้าต่อน ้ าหนักผลิตภณัฑ์ลดลง 0.118 บาท/kg (18.04%) และ 0.114 บาท/kg (19.69%) 
ตามล าดับ  โดยเทคนิคดังกล่าวสามารถช่วยให้ค่าไฟฟ้าทั้ งหมดของโรงงานในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมลดลง 
851,036.33 บาท (13.92%) และ 1,278,702.99 บาท (18.41%) ตามล าดบั เทคนิคดงักล่าว นอกจากจะช่วยลดค่าไฟฟ้า 
ยงัท าใหโ้รงงานมีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานดีข้ึน 

 
ABSTRACT 

 Frozen food is an industry which continuously increases the demand of energy usage. An 
applying of energy conservation by energy engineering management is very important. The objective 
of this research is to find the ways to reduce the electricity cost in production of frozen green soybean 
based on the control of working time of machines in production processes to avoid the concurrent 
using and control the production rate to ensure consistently. The results of the case study were found 
that the maximum demand could move from the on-peak period to the off-peak period which could 
decrease 235.37 kW (27.94%). Energy consumption could decrease 2,169.03 kWh (15.24%) and could 
save amount of 9,416.92 baht/day (23.88%). The electricity cost of production process in June and 
July 2015 were decreased 320,323.03 and 252,216.90 baht, respectively. The specific energy 
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consumptions (SECE) were decreased 0.030 kWh/kg (17.96%) and 0.021 kWh/kg (14.09%), 
respectively. The electricity cost per unit of product were decreased at 0.118 baht/kg (18.04%) and 
0.114 baht/kg (19.69%), respectively. These techniques could reduce the electricity cost in June and 
July which were reduced 851,036.33 baht (13.92%) and 1,278,702.99 baht (18.41%), respectively. In 
addition, not only these techniques could reduce the electricity cost but also improve the efficiency of 
energy consumption of this factory. 
 
1. บทน า 

ถั่วแระญ่ีปุ่น (Green soybean) เป็นพืชท่ีรู้จักกัน
แพร่หลาย และมีคุณค่าทางอาหารสูง หลายประเทศนิยม
บริโภค โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่น ท่ีนิยมรับประทานเป็น
อาหารว่างเกือบทุกครัวเรือน จึงมีความตอ้งการบริโภค
ประมาณปีละ 150,000 ตนั [1] เม่ือปริมาณไม่เพียงพอ จึง
ตอ้งมีการน าเขา้จากต่างประเทศ โดยประเทศไทยมีแหล่ง
เพาะปลูกถัว่แระญ่ีปุ่นในปริมาณมาก มีการน าวตัถุดิบไป
แปรรูปด้วยการแช่แข็งเพ่ือเพ่ิมมูลค่า สามารถส่งออกไป
จ าหน่ายยงัต่างประเทศ โดยอาศัยการด าเนินงานร่วมกัน
ระหวา่งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม เน่ืองดว้ยมี
ศกัยภาพสูงในการผลิต มีการส่งออกไดปี้ละหลายลา้นบาท 
และสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเน่ือง จึงมีการ
คาดการณ์วา่ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ ประชากรโลกจะมีความ
ตอ้งการบริโภคอาหารแปรรูปเพ่ิมข้ึนมากกว่า 50% [2] 

ทั้ งน้ี ในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งต่างๆ  จึงมีความ
หลากหลาย ทั้งประเภทของวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ์ เคร่ืองจกัร 
และลกัษณะการผลิต ซ่ึงตน้ทุนหลกัในการด าเนินการของ
อุตสาหกรรมมีความคลา้ยคลึงกนั ประกอบไปดว้ย ค่าแรง 
ค่าวตัถุดิบ ค่าไฟฟ้า และค่าน ้ าท่ีใชใ้นการผลิต เป็นตน้ โดย
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการใชเ้คร่ืองจกัรในกระบวนการ
ผลิต ซ่ึงตอ้งอาศยัแหล่งพลงังานมาป้อน เพื่อให้เคร่ืองจกัร
สามารถท างานได ้ส่วนใหญ่มาจากพลงังานไฟฟ้า 

ภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นสาขาหลกัท่ีมีการใชไ้ฟฟ้า
สูงสุด คิดเป็น 44% ของการใชไ้ฟฟ้าทั้งประเทศ [3] หาก
ความตอ้งการมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อาจเกิดการ
ขาดแคลนในอนาคต และในแง่ของผูป้ระกอบการยงัท าให้
ตน้ทุนพลงังานของโรงงานสูงข้ึน เน่ืองจากพลงังานไฟฟ้า
เป็นส่ิงจ าเป็นในการผลิต และเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการ
ผลิต ดว้ยเหตุน้ีผูป้ระกอบการจึงใหค้วามส าคญัเร่ืองการลด

หรือการบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะช่วยปรับปรุงในดา้นต่างๆ ของ
โรงงาน ได้แก่ ราคาของสินค้า และงบประมาณรายจ่าย 
เป็นตน้ โดยการจดัการด้านการใช้พลงังานไฟฟ้า ถือเป็น
วิธีการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการลด และการใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดค่าใชจ่้าย และเพ่ิมผลก าไร
ให้อยู่ในการแข่งขัน  อาจเป็นผลมาจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในปริมาณนอ้ยลงกวา่เดิม โดยท่ีปริมาณงานท่ีไดไ้ม่
เปล่ียนแปลง [4, 5] Kulkarni and Katti [6] ไดศึ้กษา 
และปรับปรุงการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใชเ้ทคนิคการบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ ซ่ึงมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียจาก 
50,387 หน่วย  ลดลงเห ลือ  42,671 ห น่วย  สามารถ
ประหยดัได ้14.7% 

บริษทั ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เชียงใหม่ 
ผลิตและส่งออก ผกัผลไม้แช่แข็ง และผลิตภณัฑ์อาหาร
พร้อมรับประทาน โดยถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แข็งถือเป็นสินคา้
หลกั มีสดัส่วนการผลิต เพื่อส่งออกประมาณ 65% [1] ซ่ึง
มีปริมาณการส่งออกมากกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ดังนั้ นเม่ือ
ก าลงัการผลิตสูง และมีความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใน
ปริมาณท่ีสูง จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจดัการ
ดา้นพลงังานไฟฟ้า ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงข้ึน ทั้งน้ีบริษทัฯ 
จดัอยู่ในข่ายการคิดค่าไฟฟ้าแบบอตัราตามช่วงเวลาของ
การใช ้(Time of Use Rate, TOU) หากผูใ้ชไ้ฟฟ้าไม่รู้
วิธีการบริหารจดัการการใชใ้ห้เหมาะสมกบัอตัราค่าไฟฟ้า
ท่ีใช ้จะส่งผลให้ค่าใชจ่้ายด้านพลงังานไฟฟ้าสูงข้ึน โดย 
Paracha and Doulai [7] ได้มีการศึกษาเทคนิคการลด
ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดในช่วงท่ีมีค่าไฟฟ้าแพง 
(On peak) เทคนิคการเพ่ิมเวลาการท างานในช่วงท่ีมี
ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าต ่า (Off peak) และเทคนิคการ
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0.114 baht/kg (19.69%), respectively. These techniques could reduce the electricity cost in June and 
July which were reduced 851,036.33 baht (13.92%) and 1,278,702.99 baht (18.41%), respectively. In 
addition, not only these techniques could reduce the electricity cost but also improve the efficiency of 
energy consumption of this factory. 
 
1. บทน า 

ถั่วแระญ่ีปุ่น (Green soybean) เป็นพืชท่ีรู้จักกัน
แพร่หลาย และมีคุณค่าทางอาหารสูง หลายประเทศนิยม
บริโภค โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่น ท่ีนิยมรับประทานเป็น
อาหารว่างเกือบทุกครัวเรือน จึงมีความตอ้งการบริโภค
ประมาณปีละ 150,000 ตนั [1] เม่ือปริมาณไม่เพียงพอ จึง
ตอ้งมีการน าเขา้จากต่างประเทศ โดยประเทศไทยมีแหล่ง
เพาะปลูกถัว่แระญ่ีปุ่นในปริมาณมาก มีการน าวตัถุดิบไป
แปรรูปด้วยการแช่แข็งเพ่ือเพ่ิมมูลค่า สามารถส่งออกไป
จ าหน่ายยงัต่างประเทศ โดยอาศัยการด าเนินงานร่วมกัน
ระหวา่งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม เน่ืองดว้ยมี
ศกัยภาพสูงในการผลิต มีการส่งออกไดปี้ละหลายลา้นบาท 
และสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเน่ือง จึงมีการ
คาดการณ์วา่ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ ประชากรโลกจะมีความ
ตอ้งการบริโภคอาหารแปรรูปเพ่ิมข้ึนมากกว่า 50% [2] 

ทั้ งน้ี ในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งต่างๆ  จึงมีความ
หลากหลาย ทั้งประเภทของวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ์ เคร่ืองจกัร 
และลกัษณะการผลิต ซ่ึงตน้ทุนหลกัในการด าเนินการของ
อุตสาหกรรมมีความคลา้ยคลึงกนั ประกอบไปดว้ย ค่าแรง 
ค่าวตัถุดิบ ค่าไฟฟ้า และค่าน ้ าท่ีใชใ้นการผลิต เป็นตน้ โดย
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการใชเ้คร่ืองจกัรในกระบวนการ
ผลิต ซ่ึงตอ้งอาศยัแหล่งพลงังานมาป้อน เพื่อให้เคร่ืองจกัร
สามารถท างานได ้ส่วนใหญ่มาจากพลงังานไฟฟ้า 

ภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นสาขาหลกัท่ีมีการใชไ้ฟฟ้า
สูงสุด คิดเป็น 44% ของการใชไ้ฟฟ้าทั้งประเทศ [3] หาก
ความตอ้งการมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อาจเกิดการ
ขาดแคลนในอนาคต และในแง่ของผูป้ระกอบการยงัท าให้
ตน้ทุนพลงังานของโรงงานสูงข้ึน เน่ืองจากพลงังานไฟฟ้า
เป็นส่ิงจ าเป็นในการผลิต และเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการ
ผลิต ดว้ยเหตุน้ีผูป้ระกอบการจึงใหค้วามส าคญัเร่ืองการลด

หรือการบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะช่วยปรับปรุงในดา้นต่างๆ ของ
โรงงาน ได้แก่ ราคาของสินค้า และงบประมาณรายจ่าย 
เป็นตน้ โดยการจดัการด้านการใช้พลงังานไฟฟ้า ถือเป็น
วิธีการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการลด และการใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดค่าใชจ่้าย และเพ่ิมผลก าไร
ให้อยู่ในการแข่งขัน  อาจเป็นผลมาจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในปริมาณนอ้ยลงกวา่เดิม โดยท่ีปริมาณงานท่ีไดไ้ม่
เปล่ียนแปลง [4, 5] Kulkarni and Katti [6] ไดศึ้กษา 
และปรับปรุงการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใชเ้ทคนิคการบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ ซ่ึงมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียจาก 
50,387 หน่วย  ลดลงเห ลือ  42,671 ห น่วย  สามารถ
ประหยดัได ้14.7% 

บริษทั ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เชียงใหม่ 
ผลิตและส่งออก ผกัผลไม้แช่แข็ง และผลิตภณัฑ์อาหาร
พร้อมรับประทาน โดยถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แข็งถือเป็นสินคา้
หลกั มีสดัส่วนการผลิต เพื่อส่งออกประมาณ 65% [1] ซ่ึง
มีปริมาณการส่งออกมากกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ดังนั้ นเม่ือ
ก าลงัการผลิตสูง และมีความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใน
ปริมาณท่ีสูง จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจดัการ
ดา้นพลงังานไฟฟ้า ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงข้ึน ทั้งน้ีบริษทัฯ 
จดัอยู่ในข่ายการคิดค่าไฟฟ้าแบบอตัราตามช่วงเวลาของ
การใช ้(Time of Use Rate, TOU) หากผูใ้ชไ้ฟฟ้าไม่รู้
วิธีการบริหารจดัการการใชใ้ห้เหมาะสมกบัอตัราค่าไฟฟ้า
ท่ีใช ้จะส่งผลให้ค่าใชจ่้ายด้านพลงังานไฟฟ้าสูงข้ึน โดย 
Paracha and Doulai [7] ได้มีการศึกษาเทคนิคการลด
ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดในช่วงท่ีมีค่าไฟฟ้าแพง 
(On peak) เทคนิคการเพ่ิมเวลาการท างานในช่วงท่ีมี
ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าต ่า (Off peak) และเทคนิคการ

ยา้ยเวลาการท างานท่ีมีความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดไปท างาน
ในช่วง Off peak แทน โดยเทคนิคดงักล่าวสามารถลดค่า
ไฟฟ้าได้ Ashok and Banerjee [8] ได้มีการศึกษาการ
ประยุกต์ใช้การจัดการโหลดในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 
การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด การลดการสูญเสีย
พลังงาน การใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และการลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในส่วนของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
สูงสุด จากการขยบัการใช้งานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  และ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงไปท างาน
ในช่วง Off peak แทน สามารถลดค่าความตอ้งการพลงั
ไฟฟ้าในช่วง On peak และท าให้ค่าไฟฟ้าลดลง สุรพล 
[9] ได้ศึกษาการจัดการพลังงาน  เพื่อลดการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าในโรงงานรีดอลูมิเนียม โดยการควบคุมการท างาน
ในช่วงเวลาท่ีมีการใช้โหลดมาก โดยจัดเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ไม่ให้ท างานพร้อมๆ กนั สามารถลด
ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดได ้80% 

เทคนิคหรือแนวทางดังกล่าวจากงานวิจัยอ่ืนๆ จึง
สามารถน าไปประยกุต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัหน้างานจริงได ้
งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อหาเทคนิคหรือแนวทางใน
การลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าของกระบวนการผลิต 
โดยมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าใหส้อดคลอ้ง
กบัข่ายการใชไ้ฟฟ้าของสถานประกอบการ 

 
2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 อตัราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 

TOU เป็นอตัราค่าไฟฟ้าท่ีแยกค่าความตอ้งการพลงั
ไฟฟ้า และค่าพลงังานไฟฟ้าออกจากกนั โดยมีการแบ่งแยก
ค่าพลงังานไฟฟ้าให้มีอตัราท่ีแตกต่างกนัตามช่วงเวลาของ
วนั หรือช่วงเวลาของการใช ้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ On 

peak (วนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 09.00-22.00 น.) และ 
Off peak (วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 22.00-9.00 น. และ
วนัเสาร์ถึงวนัอาทิตย์ วนัหยุดราชการตามปกติ ไม่รวม
วันหยุดชดเชย  เวลา 00.00-24.00 น .) โดยการคิดค่า
ไฟฟ้าแบบ TOU ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าจะคิดเฉพาะ
ในช่วง On peak เท่านั้น ส าหรับค่าพลงังานไฟฟ้าจะคิด

ทั้งช่วง On peak และ Off peak รายละเอียดของอตัราค่า
ไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ถูกเรียกเก็บ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1  อตัราค่าไฟฟ้าแบบ TOU [10] 

ระดบัแรงดนั 
(kV) 

ค่าความตอ้งการ
พลงัไฟฟ้า 
(บาท/kW) 

ค่าพลงังานไฟฟ้า 
(บาท/kWh) ค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 

On-Peak On-
Peak 

Off-
Peak 

  แรงดนั  
 12-24  

132.93 3.6796 2.1760 312.24 

 
2.2 ค่าดัชนีการใช้พลังงานจ าเพาะ  (Specific Energy 
Consumption, SEC) 

ค่าดชันีการใชพ้ลงังานจ าเพาะของโรงงาน สามารถ
บอกไดว้า่ โรงงานใชพ้ลงังานเฉล่ียเท่าใดในการผลิตสินคา้ 
1 หน่วย หรือเป็นค่าท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพการใช้
พลงังาน แสดงถึงตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงาน สามารถ
ค านวณหาค่า SEC ของพลงังานไฟฟ้า (SECE) ได้จาก 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีโรงงานใช้ (kWh) ต่อปริมาณ
ผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกนั (kg) ดงัสมการท่ี (1) [11] 

 

  
kg

kWhSECE    (1) 

 
เม่ือ  SECE  คือ การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะ (kWh/kg) 

 
3. ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 

ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับการผลิต และขอ้มูลเก่ียวกับการใช้
พลงังานไฟฟ้า ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิต ไดแ้ก่ 

1. ปริมาณผลผลิต 
2. ตารางเวลาในการผลิต 

ขอ้มูลดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

1. ขอ้มูลการท างานของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต 
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2. ขอ้มูลตรวจวดักระแสไฟฟ้าของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น
การผลิต ดว้ยแคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital clamp 

meter) ยีห่อ้ Hioki รุ่น Hioki 3282 
3. ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน จากมิเตอร์

ไฟฟ้าออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (AMR) 

4. ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าเฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สายการผลิต จากเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า (Power meter) 

5. ขอ้มูลใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้ายอ้นหลงั จากการ
ไฟฟ้าฯ ซ่ึงเป็นข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างหยาบ 
แสดงให้เห็นถึงปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั้งหมดของ
โรงงาน 

 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 

งานวิจยัน้ีจะส ารวจการผลิตถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แข็งของ
บริษทั ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั เชียงใหม่ โดยจะ
เนน้ท่ีขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต เพื่อ
น าขอ้มูลไปใชใ้นการออกแบบเทคนิคหรือแนวทางในการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า ตลอดจนความเหมาะสมในการ
น าไปใชก้บัหนา้งานจริง มีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

4.1 กระบวนการผลติถั่วแระญี่ปุ่ นแช่แข็ง 
เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนในการรับวตัถุดิบไปจนถึงขั้นตอน

การบรรจุผลิตภณัฑ์เก็บเขา้คลงัสินคา้ เพ่ือรอจ าหน่าย ดัง
แสดงในรูปท่ี 1 

4.2 การใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตถั่วแระญี่ปุ่ น
แช่แข็ง 

ศึกษาขอ้มูลการใช้พลงังานไฟฟ้ายอ้นหลงั จากนั้น
เขา้ส ารวจเคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต 
สงัเกตลกัษณะการท างาน ตรวจวดักระแสไฟฟ้าท่ีใช ้ท าให้
ทราบขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัสภาพการผลิต รวมถึงพลงังาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปที ่1  แผนผงักระบวนการผลิตถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แขง็ 

และ การใชม้วลและพลงังาน 

 
4.3 การประเมินศักยภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าเบ้ืองต้น
ของกระบวนการผลติถั่วแระญี่ปุ่ นแช่แข็ง 

จากการส ารวจและตรวจวดัการใช้พลังงานไฟฟ้า     
ในกระบวนการผลิต ซ่ึงประกอบไปด้วย ส่วนเตรียมการ
ผลิต ระบบแช่แข็งและระบบท าความเย็น เคร่ืองจักรใน
สายการผลิต ระบบน ้ าประปา และระบบอ่ืนๆ เช่น ระบบ
ปรับอากาศ และระบบแสงสวา่ง เป็นตน้ มีสัดส่วนการใช้
พลงังานไฟฟ้า ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 
รูปที ่2 สดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

ของกระบวนการผลิตถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แขง็ 
 

จากรูปท่ี 2 พบว่า ระบบแช่แข็งและระบบท าความ
เยน็ มีสดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากท่ีสุด คิดเป็น 75% 
งานวิจัยน้ีจึงเน้นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วน
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2. ขอ้มูลตรวจวดักระแสไฟฟ้าของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น
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3. ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน จากมิเตอร์

ไฟฟ้าออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (AMR) 

4. ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าเฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สายการผลิต จากเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า (Power meter) 

5. ขอ้มูลใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้ายอ้นหลงั จากการ
ไฟฟ้าฯ ซ่ึงเป็นข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างหยาบ 
แสดงให้เห็นถึงปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั้งหมดของ
โรงงาน 

 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 

งานวิจยัน้ีจะส ารวจการผลิตถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แข็งของ
บริษทั ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั เชียงใหม่ โดยจะ
เนน้ท่ีขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต เพื่อ
น าขอ้มูลไปใชใ้นการออกแบบเทคนิคหรือแนวทางในการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า ตลอดจนความเหมาะสมในการ
น าไปใชก้บัหนา้งานจริง มีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

4.1 กระบวนการผลติถั่วแระญี่ปุ่ นแช่แข็ง 
เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนในการรับวตัถุดิบไปจนถึงขั้นตอน

การบรรจุผลิตภณัฑ์เก็บเขา้คลงัสินคา้ เพ่ือรอจ าหน่าย ดัง
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4.2 การใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตถั่วแระญี่ปุ่ น
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ศึกษาขอ้มูลการใช้พลงังานไฟฟ้ายอ้นหลงั จากนั้น
เขา้ส ารวจเคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต 
สงัเกตลกัษณะการท างาน ตรวจวดักระแสไฟฟ้าท่ีใช ้ท าให้
ทราบขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัสภาพการผลิต รวมถึงพลงังาน
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รูปที ่1  แผนผงักระบวนการผลิตถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แขง็ 

และ การใชม้วลและพลงังาน 
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ผลิต ระบบแช่แข็งและระบบท าความเย็น เคร่ืองจักรใน
สายการผลิต ระบบน ้ าประปา และระบบอ่ืนๆ เช่น ระบบ
ปรับอากาศ และระบบแสงสวา่ง เป็นตน้ มีสัดส่วนการใช้
พลงังานไฟฟ้า ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 
รูปที ่2 สดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

ของกระบวนการผลิตถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แขง็ 
 

จากรูปท่ี 2 พบว่า ระบบแช่แข็งและระบบท าความ
เยน็ มีสดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากท่ีสุด คิดเป็น 75% 
งานวิจัยน้ีจึงเน้นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วน

ดงักล่าว ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นถึงปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 
และค่าไฟฟ้าท่ีลดลงอยา่งชดัเจน 
4.4 วเิคราะห์การใช้พลงังานไฟฟ้า 

บริษัท  ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด จัดเป็น
กิจการขนาดใหญ่  ประเภท 4.2.2 แรงดัน 12-24 กิโล
โวลต์ คิดค่าไฟฟ้าแบบ TOU ดังนั้ นจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญ
อนัดบัแรกท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าควรทราบ เพื่อสามารถหาแนวทาง
ในการลดค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนไดอ้ย่างเหมาะสม หาก
ไม่รู้วิธีการบริหารจัดการการใช้ให้เหมาะสมกบัอตัราค่า
ไฟฟ้าท่ีใช้ จะส่งผลท าให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
สูงข้ึนได ้

ผูว้ิจยัเร่ิมวิเคราะห์สภาพการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดในอดีต
จากขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้า (AMR) การใชไ้ฟฟ้าเฉพาะส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสายการผลิตจากขอ้มูล Power meter รวมถึง
ใบเสร็จรับ เงินค่าไฟฟ้า เพื่อดูศักยภาพท่ีจะลดความ
ตอ้งการพลงัไฟฟ้า และปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า จาก
การเปรียบเทียบขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดของโรงงานกบั
สายการผลิต พบวา่ ลกัษณะการใชไ้ฟฟ้ามีแนวโนม้ไปใน
ทิศทางเดียวกนั อีกทั้งยงัพบวา่ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามีอตัรา
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของ
โรงงานสูงข้ึนตาม จึงเกิดผลกระทบต่อการบริหารจดัการ
ดา้นพลงังาน ผูว้ิจยัจึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาการใชไ้ฟฟ้า
อย่างละเอียด โดยท าการส ารวจเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สายการผลิต ตรวจวดัการใชไ้ฟฟ้าดว้ยแคลมป์มิเตอร์ และ
สังเกตลักษณะการท างาน เพ่ือดูว่าเคร่ืองจักรท างานใน
ช่วงเวลาใดบา้ง มีการใชง้านพร้อมๆ กนัมากน้อยเพียงใด 
พร้อมทั้ งสังเกตลักษณะการใช้ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนทุกๆ  15 

นาที จากขอ้มูล AMR และ Power meter เพ่ือดูวา่ในแต่
ละวนัมีแนวโน้มในการใช้ไฟฟ้าแปรเปล่ียนมากน้อย
เพียงใด เพื่อสามารถหาแนวทางควบคุมความตอ้งการพลงั
ไฟฟ้า และปริมาณการใชไ้ฟฟ้าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เน่ืองจากพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าแต่เดิม ช่วงเวลาการ
ผลิต ปกติจะเร่ิมผลิตในช่วงเย็น ซ่ึงเป็นช่วง On peak 
คาบเก่ียวเวลาของอีกวนั ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับปริมาณวตัถุดิบ
รับเขา้ในแต่ละวนั มกัจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

หากวนัใดท่ีพบว่ามีปริมาณวตัถุดิบรับเขา้มาก เคร่ืองจกัร
ต่างๆ  ในสายการผลิตไม่สามารถผลิตได้เสร็จให้ทัน
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และอุณหภูมิ เป็นตน้ จึงจ าเป็นตอ้งเดินเคร่ืองก่อนการผลิต
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และเม่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในช่วงท่ีมีการผลิต 
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พนักงานมีการป้อนวตัถุดิบในปริมาณท่ีไม่คงท่ี โดยป้อน
วตัถุดิบในปริมาณท่ีมากหรือน้อยกว่าอตัราการผลิตของ
เคร่ืองจกัรตามเวลาท่ีเปล่ียนไป จึงท าให้มีการใชไ้ฟฟ้าไม่
สม ่าเสมอ โดยส่วนใหญ่จะส่งผลให้กระบวนการผลิตเสร็จ
ลา้ช้า หากวนัใดท่ีมีปริมาณวตัถุดิบรับเข้ามาก จะท าให้
ระยะเวลาการผลิตเลยช่วงเวลา On peak ยาวนานข้ึน ซ่ึง
เป็นช่วงเวลาท่ีค่าหน่วยการใช้ไฟฟ้ามีราคาแพง จึงส่งผล
ใหโ้รงงานตอ้งจ่ายค่าไฟฟ้าในจ านวนมาก 

จากปัญหาหรือพฤติกรรมการท างานท่ีไม่เหมาะสม
ดงักล่าว ส่งผลใหโ้รงงานตอ้งจ่ายค่าไฟฟ้าเกินจ าเป็น ผูว้จิยั
จึงหาเทคนิคหรือแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
กบัหนา้งานจริง และสอดคลอ้งกบัโครงสร้างค่าไฟฟ้า 
4.5 เทคนิคการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบเทคนิคหรือหาแนวทางในการปรับ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าให้สอดคล้องกับโครงสร้าง           
ค่าไฟฟ้า ซ่ึงโรงงานสามารถน าไปใชเ้ป็นทางเลือกในการ
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ปฏิบติัตามหนา้งานจริง โดยเทคนิคหรือแนวทางการลดค่า
ไฟฟ้า เป็นวิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเดินเคร่ืองจกัร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต หรือจดัเวลาการเดินเคร่ืองจกัรใหม่
ให้มีการเหล่ือมเวลากนั โดยหลีกเล่ียงการเดินเคร่ืองจกัรท่ี
มีความต้องการใช้พลังไฟฟ้าในปริมาณสูงพร้อมๆ กัน 
ในช่วง On peak โดยประสานงานกับหัวหน้างานและ 
ผูค้วบคุมการเดินเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายการผลิต ให้
มีการควบคุมระยะเวลาในการเดินเคร่ืองจักรให้เหล่ือม
เวลากันหรือเดินเคร่ืองจกัรเป็นล าดับ โดยให้เคร่ืองจักร
บางตัวท างานเร็วข้ึนหรือช้าลง โดยเฉพาะเคร่ืองจักรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบท าความเยน็ ทั้งน้ีข้ึนกบัความเหมาะสม
ของหน้างาน เน่ืองจากเคร่ืองจกัรดงักล่าวมีความตอ้งการ
ใชไ้ฟฟ้าในปริมาณท่ีสูง หากมีการเดินเคร่ืองพร้อมๆ กัน 
จะส่งผลท าใหเ้กิดค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดเกินกวา่
ค่าท่ีควรจะเป็น  อีกทั้ งในขณะท่ีมีการผลิตควรมีการ
ประสานงานกับฝ่ายผลิตของโรงงาน ให้มีการควบคุม

ปริมาณการป้อนวัตถุดิบให้มีความสม ่ าเสมอ  เพื่อให้
ลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าในขณะท่ีมีการผลิตมีความสม ่าเสมอ 

 
5. ผลการด าเนินการวจัิย 
5.1 ผลการศึกษาข้อมูลการผลติ และการใช้พลงังานไฟฟ้า 

การผลิตถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แขง็ แบ่งเป็น 2 สายการผลิต 
ซ่ึงมีการผลิตตามฤดูกาลเก็บเก่ียว จากเทคนิคหรือแนว
ทางการลดค่าไฟฟ้าดงักล่าว ทางโรงงานมีการน าไปปฏิบติั
ใชก้บัหนา้งานจริงในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ปี พ.ศ. 

2558 ซ่ึงในทุกๆ ปี ของช่วงเดือนดงักล่าว ถือว่าเป็นช่วง
ฤดูกาลเก็บเก่ียวท่ีมีการผลิตสูงสุดหรือมีปริมาณการผลิต
มากกวา่ช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวอ่ืนๆ 

จากการศึกษาข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายการผลิตและทั้งหมดของโรงงาน 

ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2557 และ 2558 
มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2  ขอ้มูลการผลิตและการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

รายการ 
มิถุนายน กรกฎาคม  หน่วย 

2557 2558 ผลต่าง 2557 2558 ผลต่าง 
1. ปริมาณ
ผลิตภณัฑ ์

2,791 2,718 73 3,882 3,809 73 ตนั 

2. ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าเฉพาะ
สายการผลิต 

464,884 371,156 93,728 567,881 394,312 173,569 kWh 

3. ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าทั้งหมดของ
โรงงาน 

1,558,194 1,420,380 137,814 1,781,880 1,556,100 225,780 kWh 

4. ค่าไฟฟ้าทั้งหมด 
ของโรงงาน 

6,111,707.29 5,260,671.96 851,036.33 6,945,469.71 5,666,766.71 1,278,703.00 บาท 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ขอ้มูลปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในปี 

พ.ศ. 2557 มีปริมาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงข้ึน ส่งผล
ให้ค่าไฟฟ้าทั้ งหมดของโรงงานสูงตาม อีกทั้ งเม่ือผูว้ิจัย
ท าการศึกษาลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนในสายผลิตทุกๆ 
15 นาที ในช่วงเวลาต่างๆ พบวา่ ลกัษณะหรือพฤติกรรม

การใชไ้ฟฟ้าในการเดินเคร่ืองจกัรต่างๆ มีความคลา้ยคลึง
กัน และมีระยะเวลาในการผลิตแปรเปล่ียนตามปริมาณ
วตัถุดิบท่ีรับเขา้ 
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ประสานงานกับฝ่ายผลิตของโรงงาน ให้มีการควบคุม

ปริมาณการป้อนวัตถุดิบให้มีความสม ่ าเสมอ  เพื่อให้
ลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าในขณะท่ีมีการผลิตมีความสม ่าเสมอ 

 
5. ผลการด าเนินการวจัิย 
5.1 ผลการศึกษาข้อมูลการผลติ และการใช้พลงังานไฟฟ้า 

การผลิตถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แขง็ แบ่งเป็น 2 สายการผลิต 
ซ่ึงมีการผลิตตามฤดูกาลเก็บเก่ียว จากเทคนิคหรือแนว
ทางการลดค่าไฟฟ้าดงักล่าว ทางโรงงานมีการน าไปปฏิบติั
ใชก้บัหนา้งานจริงในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ปี พ.ศ. 

2558 ซ่ึงในทุกๆ ปี ของช่วงเดือนดงักล่าว ถือว่าเป็นช่วง
ฤดูกาลเก็บเก่ียวท่ีมีการผลิตสูงสุดหรือมีปริมาณการผลิต
มากกวา่ช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวอ่ืนๆ 

จากการศึกษาข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายการผลิตและทั้งหมดของโรงงาน 

ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2557 และ 2558 
มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2  ขอ้มูลการผลิตและการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

รายการ 
มิถุนายน กรกฎาคม  หน่วย 

2557 2558 ผลต่าง 2557 2558 ผลต่าง 
1. ปริมาณ
ผลิตภณัฑ ์

2,791 2,718 73 3,882 3,809 73 ตนั 

2. ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าเฉพาะ
สายการผลิต 

464,884 371,156 93,728 567,881 394,312 173,569 kWh 

3. ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าทั้งหมดของ
โรงงาน 

1,558,194 1,420,380 137,814 1,781,880 1,556,100 225,780 kWh 

4. ค่าไฟฟ้าทั้งหมด 
ของโรงงาน 

6,111,707.29 5,260,671.96 851,036.33 6,945,469.71 5,666,766.71 1,278,703.00 บาท 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ขอ้มูลปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในปี 

พ.ศ. 2557 มีปริมาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงข้ึน ส่งผล
ให้ค่าไฟฟ้าทั้ งหมดของโรงงานสูงตาม อีกทั้ งเม่ือผูว้ิจัย
ท าการศึกษาลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนในสายผลิตทุกๆ 
15 นาที ในช่วงเวลาต่างๆ พบวา่ ลกัษณะหรือพฤติกรรม

การใชไ้ฟฟ้าในการเดินเคร่ืองจกัรต่างๆ มีความคลา้ยคลึง
กัน และมีระยะเวลาในการผลิตแปรเปล่ียนตามปริมาณ
วตัถุดิบท่ีรับเขา้ 

 
 
 

5.2 ผลการเดนิเคร่ืองจกัรทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติ 
ในการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้น ากรณีศึกษา

ของวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2557 (ก่อนด าเนินการ) มีปริมาณ
วตัถุดิบจ านวน  131 ตัน  และวนัท่ี  8  กรกฎาคม 2558 
(หลงัด าเนินการ) มีปริมาณวตัถุดิบจ านวน 127 ตนั ทั้งน้ี
ในวนัดงักล่าวท่ียกมาเป็นกรณีศึกษา เป็นขอ้มูลท่ีโรงงาน
น าเทคนิคหรือแนวทางดงักล่าวไปใช้หน้างานจริง โดยมี
ปริมาณวตัถุดิบใกลเ้คียงกนั ซ่ึงสามารถน ามาเปรียบเทียบ 
เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นแนวโนม้ลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าในอดีต 
และปัจจุบันท่ีแตกต่างกันชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเวลาในการ
เปิด-ปิดเคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายการผลิต ก่อน
และหลงัด าเนินการ รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3  เวลาในการเปิด-ปิด เคร่ืองจกัรในสายการผลิต 

เวลา 

ก่อน
ด าเนินการ 

(2557) 

หลงั
ด าเนินการ 

(2558) 

เปิด ปิด เปิด ปิด 

สายการผลิต 1 19:15 น. 14:00 น. 18:20 น. 11:00 น. 
สายการผลิต 2 19:15 น. 14:00 น. 18:40 น. 11:00 น. 
เคร่ืองลวก 1 18:00 น. 14:00 น. 17:00 น. 11:00 น. 
เคร่ืองลวก 2 18:00 น. 14:00 น. 17:00 น. 11:00 น. 
เคร่ืองท าน ้ าเยน็ไลน์ 1 18:30 น. 14:00 น. 17:10 น. 11:00 น. 
เคร่ืองท าน ้ าเยน็ไลน์ 2 18:30 น. 14:00 น. 17:10 น. 11:00 น. 
เคร่ืองแช่แขง็ (IQF1) 19:00 น. 15:00 น. 18:20 น. 12:00 น. 
เคร่ืองแช่แขง็ (IQF2) 19:00 น. 15:00 น. 18:40 น. 12:00 น. 
เคร่ืองแช่แขง็ (IQF3)  20:30 น. 5:00 น. 18:10 น. 12:00 น. 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ ก่อนด าเนินการ เคร่ืองจกัรบาง

ตัวก่อนเร่ิมการผลิต มีการเดินเคร่ืองพร้อมๆ  กัน  โดย
เคร่ืองจักรดังกล่าวมีความตอ้งการไฟฟ้าในปริมาณท่ีสูง 
เช่น เคร่ืองแช่แข็งแบบรวดเร็ว (IQF) และระบบท าความ
เย็นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ อาจท าให้เกิดความต้องการพลัง
ไฟฟ้าสูงสุดโดยปริมาณพลงัไฟฟ้าท่ีใช้ในช่วง 15 นาทีมี
ค่าสูงเกินกว่าค่าท่ีควรจะเป็น จึงปรับเปล่ียนเวลาในการ

เดินเคร่ืองจักรตามเทคนิคหรือแนวทางท่ีได้น าเสนอแก่
โรงงาน หลังด าเนินการ  พบว่า มีการควบคุมการเดิน
เคร่ืองจักรให้มีระยะเวลาการเดินเคร่ืองเหล่ือมเวลากัน 
ตามล าดับ  โดยเน้นการเดินเค ร่ืองของเคร่ืองแช่แข็ง 
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีความตอ้งการไฟฟ้าในปริมาณ
สูง เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการเกิดค่าความต้องการพลัง
ไฟฟ้าสูงสุด 

5.3 ผลการเปรียบเทยีบความต้องการพลงัไฟฟ้า 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเดินเคร่ืองจักรใน

สายการผลิต เพื่อหลีกเล่ียงการเดินเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ท่ี
มีความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงพร้อมๆ กนั และการควบคุม
กระบวนการผลิตให้มีความสม ่าเสมอ สามารถน าขอ้มูล
การใช้ไฟฟ้าเฉพาะสายการผลิตมาท าการวิเคราะห์ เพื่อ
เปรียบเทียบค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าท่ีใชก่้อนและหลงั
ด าเนินการ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 

 
รูปที ่3 เปรียบเทียบความตอ้งการพลงัไฟฟ้า 

ก่อนและหลงัด าเนินการตามเทคนิคการลดค่าไฟฟ้า 
 

จากรูปท่ี 3 พบวา่ ก่อนด าเนินการ เม่ือสายการผลิตมี
การเดินเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่พร้อมๆ กนั จากกราฟจะเห็น
ไดว้า่ เวลาประมาณ 20.45 น. ซ่ึงยงัคงอยูใ่นช่วงเวลา On 

peak โดยเกิดค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 
842.39 kW หากค่าดงักล่าวเป็นค่าสูงสุดของเดือน กรณี
น้ีโรงงานจะถูกเรียกเก็บค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด 
111,978.90 บาท 

หลงัด าเนินการ พบว่า ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
สูงสุดท่ีเกิดข้ึนเวลาประมาณ 23.15 น. มีค่า 607.02 kW 
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โดยลดลงจากเดิม 235.37 kW คิดเป็น 27.94% ซ่ึงค่า
ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดยา้ยไปเกิดในช่วงเวลา Off 

peak แทน การคิดค่าไฟฟ้าตามอตัรา TOU จะไม่น าค่า
ดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลา Off peak มาคิดค่าไฟฟ้า 
และจะคิดเฉพาะค่าท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลา On peak เท่านั้น 
เทคนิคหรือแนวทางดังกล่าวจึงสามารถช่วยให้โรงงาน
ประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นไฟฟ้าได ้

5.4 ผลการเปรียบเทยีบปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 
การควบคุมปริมาณการผลิตตามเทคนิคหรือแนวทาง

ท่ีโรงงานน าไปใช้หน้างานจริง สามารถน าขอ้มูลการใช้
ไฟฟ้าเฉพาะสายการผลิต มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่า
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังด าเนินการ      
ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

 

 
รูปที ่4 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 

ก่อนและหลงัด าเนินการตามเทคนิคการลดค่าไฟฟ้า 
 

จากรูปท่ี 4 ลกัษณะของกราฟมีแนวโนม้คลา้ยกนักบั
กราฟความต้องการพลังไฟฟ้า พบว่า ก่อนด าเนินการ มี
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 14,231.05 kWh คิดเป็นจ านวนเงิน 
39,431.46 บาท /วัน  เน่ื องจากพฤติกรรมการท างาน

แบบเดิมมีการใช้ไฟฟ้าไม่สม ่าเสมอ เน่ืองจากการป้อน
ปริมาณวัตถุ ดิบ ในสายการผลิต มีการเป ล่ียนแปลง
ตลอดเวลา จึงส่งผลให้กระบวนการผลิตเสร็จล้าช้า อยู่
ในช่วง On peak นาน จึงท าให้โรงงานจ่ายค่าไฟฟ้าท่ีแพง
ข้ึน 

หลังด าเนินการตามเทคนิคหรือแนวทางการลดค่า
ไฟฟ้าดงักล่าวท่ีน าไปใชจ้ริง พบวา่ มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 
12,062.02 kWh คิดเป็นจ านวนเงิน 30,014.54 บาท/

วนั ซ่ึงเวลาในการเร่ิมเดินเคร่ืองจกัรเร็วข้ึนกวา่เดิมเลก็นอ้ย 
อีกทั้ งฝ่ายผลิตมีการควบคุมการใช้ไฟฟ้า โดยการป้อน
วตัถุดิบในปริมาณท่ีสม ่าเสมอ กระบวนการผลิตเสร็จเร็ว 
ส่งผลให้ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในช่วงเวลา On peak ลดลง 
หลงัจากด าเนินการตามเทคนิคหรือแนวทางดงักล่าว ท าให้
ป ริมาณการใช้ไฟ ฟ้ าลดลง 2,169.03 kWh คิ ด เป็ น 
15.24% ส่งผลให้กรณีศึกษา ค่าไฟฟ้าเฉพาะสายการผลิต
ลดลง 9,416.92 บาท/วนั คิดเป็น 23.88% 

5.5 ผลประหยดัการใช้พลงังานและค่าไฟฟ้าทั้งหมด 
จากกรณี ศึกษาดังกล่าวท่ีโรงงานได้ปฏิบัติตาม

เทคนิคหรือแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ 
ซ่ึงอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎคม ปี พ.ศ. 2558 
เม่ือน าขอ้มูลการผลิตและขอ้มูลการใช้ไฟฟ้า ทั้ งในอดีต
และปัจจุบัน มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยค านวณหาค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจ าเพาะ 
(SECE) จากสมการท่ี (1) จากนั้นจึงสามารถค านวณผล
ประหยดัต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยการใชไ้ฟฟ้า ค่า
ไฟฟ้าต่อน ้ าหนักผลิตภณัฑ์ รวมถึงค่าไฟฟ้าทั้ งหมดของ
โรงงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4  ผลประหยดัการใชพ้ลงังานและค่าไฟฟ้าทั้งหมด 

รายการ มิถุนายน กรกฎาคม หน่วย 
2557 2558 ผลต่าง 2557 2558 ผลต่าง 

1. ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะ 0.167 0.137 0.030 0.149 0.128 0.021 kWh/kg 

2. ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยการใชไ้ฟฟ้า 3.925 3.704 0.221 3.898 3.642 0.256 บาท/kWh 
3. ค่าไฟฟ้าต่อน ้าหนกัผลิตภณัฑ ์ 0.654 0.536 0.118 0.579 0.465 0.114 บาท/kg 
4. ค่าไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน 6,111,707.29 5,260,670.96 851,036.33 6,945,468.71 5,666,765.71 1,278,703.00 บาท 
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โดยลดลงจากเดิม 235.37 kW คิดเป็น 27.94% ซ่ึงค่า
ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดยา้ยไปเกิดในช่วงเวลา Off 

peak แทน การคิดค่าไฟฟ้าตามอตัรา TOU จะไม่น าค่า
ดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลา Off peak มาคิดค่าไฟฟ้า 
และจะคิดเฉพาะค่าท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลา On peak เท่านั้น 
เทคนิคหรือแนวทางดังกล่าวจึงสามารถช่วยให้โรงงาน
ประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นไฟฟ้าได ้

5.4 ผลการเปรียบเทยีบปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 
การควบคุมปริมาณการผลิตตามเทคนิคหรือแนวทาง

ท่ีโรงงานน าไปใช้หน้างานจริง สามารถน าขอ้มูลการใช้
ไฟฟ้าเฉพาะสายการผลิต มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่า
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังด าเนินการ      
ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

 

 
รูปที ่4 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 

ก่อนและหลงัด าเนินการตามเทคนิคการลดค่าไฟฟ้า 
 

จากรูปท่ี 4 ลกัษณะของกราฟมีแนวโนม้คลา้ยกนักบั
กราฟความต้องการพลังไฟฟ้า พบว่า ก่อนด าเนินการ มี
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 14,231.05 kWh คิดเป็นจ านวนเงิน 
39,431.46 บาท /วัน  เน่ื องจากพฤติกรรมการท างาน

แบบเดิมมีการใช้ไฟฟ้าไม่สม ่าเสมอ เน่ืองจากการป้อน
ปริมาณวัตถุ ดิบ ในสายการผลิต มีการเป ล่ียนแปลง
ตลอดเวลา จึงส่งผลให้กระบวนการผลิตเสร็จล้าช้า อยู่
ในช่วง On peak นาน จึงท าให้โรงงานจ่ายค่าไฟฟ้าท่ีแพง
ข้ึน 

หลังด าเนินการตามเทคนิคหรือแนวทางการลดค่า
ไฟฟ้าดงักล่าวท่ีน าไปใชจ้ริง พบวา่ มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 
12,062.02 kWh คิดเป็นจ านวนเงิน 30,014.54 บาท/

วนั ซ่ึงเวลาในการเร่ิมเดินเคร่ืองจกัรเร็วข้ึนกวา่เดิมเลก็นอ้ย 
อีกทั้ งฝ่ายผลิตมีการควบคุมการใช้ไฟฟ้า โดยการป้อน
วตัถุดิบในปริมาณท่ีสม ่าเสมอ กระบวนการผลิตเสร็จเร็ว 
ส่งผลให้ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในช่วงเวลา On peak ลดลง 
หลงัจากด าเนินการตามเทคนิคหรือแนวทางดงักล่าว ท าให้
ป ริมาณการใช้ไฟ ฟ้ าลดลง 2,169.03 kWh คิ ด เป็ น 
15.24% ส่งผลให้กรณีศึกษา ค่าไฟฟ้าเฉพาะสายการผลิต
ลดลง 9,416.92 บาท/วนั คิดเป็น 23.88% 

5.5 ผลประหยดัการใช้พลงังานและค่าไฟฟ้าทั้งหมด 
จากกรณี ศึกษาดังกล่าวท่ีโรงงานได้ปฏิบัติตาม

เทคนิคหรือแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ 
ซ่ึงอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎคม ปี พ.ศ. 2558 
เม่ือน าขอ้มูลการผลิตและขอ้มูลการใช้ไฟฟ้า ทั้ งในอดีต
และปัจจุบัน มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยค านวณหาค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจ าเพาะ 
(SECE) จากสมการท่ี (1) จากนั้นจึงสามารถค านวณผล
ประหยดัต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยการใชไ้ฟฟ้า ค่า
ไฟฟ้าต่อน ้ าหนักผลิตภณัฑ์ รวมถึงค่าไฟฟ้าทั้ งหมดของ
โรงงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4  ผลประหยดัการใชพ้ลงังานและค่าไฟฟ้าทั้งหมด 

รายการ มิถุนายน กรกฎาคม หน่วย 
2557 2558 ผลต่าง 2557 2558 ผลต่าง 

1. ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะ 0.167 0.137 0.030 0.149 0.128 0.021 kWh/kg 

2. ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยการใชไ้ฟฟ้า 3.925 3.704 0.221 3.898 3.642 0.256 บาท/kWh 
3. ค่าไฟฟ้าต่อน ้าหนกัผลิตภณัฑ ์ 0.654 0.536 0.118 0.579 0.465 0.114 บาท/kg 
4. ค่าไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน 6,111,707.29 5,260,670.96 851,036.33 6,945,468.71 5,666,765.71 1,278,703.00 บาท 

จากตารางท่ี 4 หลงัด าเนินการ พบวา่ เดือนมิถุนายน 
มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจ าเพาะ (SECE) ลดลง 0.030 

kWh/kg คิดเป็น 17.96% ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยการใชไ้ฟฟ้า 
ลดลง 0.221 บาท/kWh คิดเป็น 5.63% แต่เน่ืองดว้ยการ
ด าเนินงานตามเทคนิคหรือแนวทางท่ีโรงงานน าไปใช้จริง
ในปี พ.ศ. 2558 การเปรียบเทียบผลประหยดัก่อนหลงั จึง
ควรใชค้่าไฟฟ้าต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้า ของปี พ.ศ. 2557 
มาเปรียบเทียบ เพื่อให้ค่าไฟฟ้าอยูใ่นฐานเดียวกนั ทั้งน้ีค่า
ไฟฟ้าต่อน ้ าหนักผลิตภณัฑ์ลดลง 0.118 บาท/kg คิดเป็น 
18.04% ผลประหยดัต่างๆ จึงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าทั้ งหมด
ของโรงงานลดลง 851,036.33 บาท คิดเป็น 13.92% 

เดือนกรกฎาคม มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจ าเพาะ 

(SECE) ลดลง 0.021 kWh/kg คิดเป็น 14.09% ส่งผล
ให้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้า ลดลง 0.256 บาท/
kWh คิดเป็น 6.57% และค่าไฟฟ้าต่อน ้ าหนักผลิตภณัฑ์
ลดลง 0.114 บาท/kg คิดเป็น 19.69% ผลประหยดัต่างๆ 
จึ ง ส่ งผ ล ให้ ค่ าไฟ ฟ้ าทั้ งห ม ดข อ งโรงง าน ลด ล ง 
1,278,103.00 บาท คิดเป็น 18.41% 
 
6. สรุปผลการวจัิย 

งานวิจัยน้ี ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดการใช้
พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตถั่วแระญ่ีปุ่นแช่แข็ง 
โดยหาแนวทางในการลดค่าไฟฟ้า พบวา่ โรงงานสามารถ
ด าเนินมาตรการโดยไม่มีการลงทุน คือ การปรับเปล่ียน
เวลาการเดินเคร่ืองจกัรในสายการผลิต เพื่อหลีกเล่ียงการ
ใช้งานพร้อมๆ กัน และการควบคุมอัตราการผลิตให้มี
ความสม ่าเสมอ เพื่อให้ระยะเวลาในการผลิตเสร็จเร็วข้ึน 
สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. เฉพาะกรณีศึกษา พบวา่ ความตอ้งการพลงัไฟฟ้า
สูงสุดในช่วง On peak ให้เกิดในช่วง Off peak แทน 
ส่งผลให้ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด และปริมาณการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลง ท าให้ค่าไฟฟ้าเฉพาะสายการผลิต
ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2558 ลดลง เป็น
จ านวนเงิน 320,323.03 และ 252,216.90 บาท ตามล าดบั 

2. ผลของการปรับเปล่ียนเวลาในการเดินเคร่ืองจกัร 
และควบคุมอตัราการผลิตใหมี้ความสม ่าเสมอ ท าใหค้่าการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าเพาะ (SECE) และค่าไฟฟ้าต่อน ้ าหนกั
ผลิตภณัฑล์ดลง 

3. สามารถลดค่าไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน ในเดือน
มิถุนายน  จ านวน  851,036.33 บาท  คิดเป็น 13.92% 
และใน เดือนกรกฎาคม  จ านวน  1,278,702.99 บาท 
คิดเป็น 18.41% 

จากเทคนิคหรือแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าดงักล่าว 
สามารถน าไปใชก้บัหนา้งานจริง เหมาะสมกบัโครงสร้าง
ค่าไฟฟ้าของโรงงานแบบ TOU จึงช่วยใหโ้รงงานมีการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ค่าไฟฟ้า
ลดลง ส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แขง็ลดลง 
อีกทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได ้
 
7. กติติกรรมประกาศ 
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