
หลักสูตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 

ระบบไฟฟาแสงสวาง 

1. การจัดการระบบไฟฟาแสงสวาง 

ระบบไฟฟาแสงสวางมีความสําคัญและมีอัตราการใชพลังงานเปนลําดับ 2 รองจากระบบปรับอากาศ 
 

เปนระบบที่สามารถดําเนินมาตรการการอนุรักษพลังงานไดงาย 

ลงทุนไมสูงมากในการดาเนินมาตรการ 
สรางภาพลักษณในการเอาใจใสตอการอนุรักษพลังงานไดด ี

ที่มา : คูมืออบรมพัฒนาบุคลากรดานการอนุรกัษพลงังานในอาคารประเภทโรงแรม ม.เชียงใหม 



ระบบไฟฟาแสงสวาง 

1. การจัดการระบบไฟฟาแสงสวาง 

ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น  แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่น
ระหวาง 380 –780 นาโนเมตร 

ระบบไฟฟาแสงสวาง 

1. การจัดการระบบไฟฟาแสงสวาง 

สีแดง   ซึ่งมีความยาวคลื่นยาวสุด  

สีมวง   ซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นสุด 



ระบบไฟฟาแสงสวาง 

1. การจัดการระบบไฟฟาแสงสวาง 

ความไวแสงตอการมองเห็น 

ที่มืด ที่สวาง 

ระบบไฟฟาแสงสวาง 

1. การจัดการระบบไฟฟาแสงสวาง 

ประสิทธิผลของการสองสวาง (Light Efficiency) 

หลอดที่มีคาประสิทธิภาพการสองสวางสูง หมายถึงหลอดที่ประหยัด 

พลังงานไฟฟามาก เพราะกินกําลังงานไฟนอย แตใหปริมาณแสงเทากัน 



ระบบไฟฟาแสงสวาง 

1. การจัดการระบบไฟฟาแสงสวาง 
อุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature) 
 

               อุณหภูมิสี (color temperature) หมายถึง สีที่เกิดขึ้นจากการใหความรอนผานวัตถุสีดําหรือเผาไหม
วัตถุสีดํา เมื่อมีความรอนเกิดขึ้นที่วัตถุสีดํา วัตถุนั้นๆก็จะมีการดูซับความรอน จนไดในระดับตางๆ สีจะเปนแปลง
ไปตามอุณหภูมิที่ไดรับ 

ระบบไฟฟาแสงสวาง 

1. การจัดการระบบไฟฟาแสงสวาง 



ระบบไฟฟาแสงสวาง 

ประเภทของหลอดไฟฟา 
1. การจัดการระบบไฟฟาแสงสวาง 

ระบบไฟฟาแสงสวาง 
คุณสมบัติของหลอดไฟฟา 1. การจัดการระบบไฟฟาแสงสวาง 

10 



ระบบไฟฟาแสงสวาง 

คามาตรฐานความสวางในอาคาร 
1. การจัดการระบบไฟฟาแสงสวาง 

ระบบไฟฟาแสงสวาง 

คามาตรฐานกําลังไฟฟาสองสวางสูงสุดสําหรับอาคารประเภทตางๆ  

1. การจัดการระบบไฟฟาแสงสวาง 



ระบบไฟฟาแสงสวาง 

1. การจัดการระบบไฟฟาแสงสวาง 

เครื่องมือวัดระดับแสงสวาง (Lux Meter) วิธีการตรวจวัดคาเฉลี่ยความเขมแสง 

คิดค่าไฟฟ้ากันอย่างไร ?               

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 



การคดิค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
ค่าไฟฟ้า = ค่าพลังไฟฟ้าสงูสดุ+ค่าพลังงานไฟฟ้า+ค่า FT+ภาษี 7% 

ค่าพลังไฟฟ้าสงูสดุ =  พลังไฟฟ้าสงูสดุ x ค่าพลังไฟฟ้าสงูสดุ 

ค่าพลังงานไฟฟ้า    =  พลังงานไฟฟ้าทีใช้ x ค่าพลังงานไฟฟ้า  

ค่า FT              =  พลังงานไฟฟ้าทีใช้ x ค่า FT (เปลียนทกุ 4 เดือน) 

ภาษี 7%           = (ค่าพลังไฟฟ้าสงูสดุ+ค่าพลังงานไฟฟ้า+ค่า FT)x7% 

กรณี บ้านทีอยู่อาศัยไม่เสีย ค่าพลังไฟฟ้าสงูสดุ   

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 

ความตองการพลังไฟฟา 
คือ กําลังไฟฟาที่ใชจริงเปนกิโลวัตต  เฉลี่ยทุก  15  นาท ี

คือ ความตองการพลังไฟฟาเปนกิโลวัตต ที่เฉลี่ยทุก  15  นาที  โดยเลือกคาที่สูงที่สุดในรอบเดือนนั้น  

เปน  คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด  

เศษของกิโลวัตต ถาไมถึง  0.5  กิโลวัตตตัดทิ้ง       
ตั้งแต 0.5 กิโลวัตตขึ้นไป  คิดเปน  1  กิโลวัตต 

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 



พลังไฟฟา (Power, kW) พลงไฟฟฟา (Po er, kWW)owePo
พลังงานไฟฟา (Energy, kWh) 

มีพลัง = 10 kW 

มีพลัง = 2 kW 

พลัง/กําลัง/Power : kW 
พลังงาน/กําลังงาน/Energy : kWh 

ทํางาน 10 ชม. 

ทํางาน 10 ชม. 

ไดพลังงาน = 10 kW x 10 ชม. 

               = 100 kWh  

ไดพลังงาน = 2 kW x 10 ชม. 

               = 20 kWh  

พลงังานไฟฟ้า 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 

หลักการหาคา “Peak Demand” อยางไร ? 
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2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 

Demand Charge : 1000kW * XXX.XX บาท   = XXX,XXX.XX บาท/เดือน 



พลังงานไฟฟา 1 หนวย  =   กําลงังานไฟฟ้า 1 กิโลวตัต์ x 1 ชวัโมง 
1 กิโลวตัต์  =   1,000 วตัต์ 

- เครืองใช้ไฟฟ้า ขนาด 500 วัตต์ เปิดใช้งาน 30 นาท ี
พลังงานไฟฟ้า = 0.5 กโิลวัตต์ x 0.5 ชัวโมง 

                                = 0.25 หน่วย   
 

- เตารีดขนาด 1,500 วัตต์ ใช้งานเฉลีย 1 ชัวโมง 
พลังงานไฟฟ้า = 1,500 กโิลวัตต์ x 1 ชัวโมง 

                                = 1.5 หน่วย 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 

การคดิค่าไฟฟ้าและอตัราค่าไฟฟ้า 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 



อตัราค่าไฟฟ้าเขตนครหลวงและเขตภูมภิาค 

อตัราค่าไฟฟ้าเขตนครหลวงและเขตภูมิภาค 

(เริมใช ้พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 

การไฟฟ้าแบ่งประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า เป็น 8 ประเภท 
ประเภทที 1 บา้นอยูอ่าศยั  
ประเภทที 2 กิจการขนาดเลก็  (ไม่เกิน 30 kW) 
ประเภทที 3 กิจการขนาดกลาง (30-1,000 kW) 
ประเภทที 4 กิจการขนาดใหญ่  (เกิน 1,000 kW) 
ประเภทที 5 กิจการเฉพาะอยา่ง (โรงแรมและกิจการใหเ้ช่า) 
ประเภทที 6 องคก์รทีไม่แสวงหากาํไร (ไม่ใช่ราชการ) 
ประเภทที 7 สูบนาํเพือการเกษตร  
ประเภทที 8 ไฟฟ้าชวัคราว  

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 

ลักษณะการใช : บานเรือนที่อยูอาศัย วัดและโบสถ ประเภทที่ 1  บานอยูอาศัย 

อตัราค่าไฟฟ้าเขตนครหลวงและเขตภูมภิาค 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 



ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง (ไมถึง 1,000 kW) 

อตัราค่าไฟฟ้าเขตนครหลวงและเขตภูมภิาค 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ (ตั้งแต 1,000 kW) 

อตัราค่าไฟฟ้าเขตนครหลวงและเขตภูมภิาค 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 

 * คาปรับตัวประกอบกําลังไฟฟาต่ํากวา 0.85 กิโลวารละ 56.07 บาท  



Auto Meter Reading หรือ AMR เปนระบบการอาน
หนวยมิเตอรแบบอัตโนมัติโดยผานระบบสื่อกลางชนิด
ตาง ๆ และนําขอมูลที่อานไดทั้งหมดมาเก็บไวที่ AMR 

DATA CENTER เพื่อใชในการพิมพใบแจงคาไฟฟาและ
ลูกคาสามารถตรวจสอบและดาวนโหลดขอมูลการใช
ไฟฟาผาน AMR Website 

คุณสมบัติของระบบ AMR 
- สามารถแสดงขอมูลการใชไฟฟาทุก 15 นาทีตามชวงเวลา เชน รายวัน, รายสัปดาห, รายเดือน, รายปและ
ตามชวงเวลาที่กําหนดในรูปแบบกราฟเสน และกราฟแทง 
- สามารถปรับคาเวลาของมิเตอรใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกเครื่องโดยอัตโนมัติ 

- สามารถแสดงขอมูลเปนกลุมได เชน ขอมูลแยกตามประเภทธุรกิจ, ขอมูลแยกตามการไฟฟา เปนตน 

- สามารถเปรียบเทียบขอมูลการใชไฟฟา ณ วันเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ตองการ 
- มีระบบแจงเตือนกรณีเกิดปญหาที่ตัวมิเตอร เชน มิเตอรชํารุด, ฝาตูมิเตอรถูกเปด เปนตน 

Auto Meter Reading (AMR) 

OFF PEAK 
OFF PEAK (OP) 

PARTIAL PEAK(PP) 

O
N

 P
E
A

K
 (

P
)
 

8.00น. 

18.30น. 

21.30น. 

0.00น. 

24.00น. 

kW 

kW = 285.05บาท 

PP - P 
kW = 58.88 บาท 

kW = 0 บาท 

kWh = 3.1471 บาท           

อัตราตามช่วงเวลาของวัน (TOD) 
ค่าไฟฟ้า = (ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด + Ft) x VAT 



OFF PEAK (OP) OFF PEAK 

ON PEAK (P) 

9.00น. 

22.00น. 

0.00น. 

24.00น. 

kW 

จันทร์-ศุกร์ (9.00-22.00น.) 
kW = 132.93 บาท (4.2.2) 
kWh = 4.1839 บาท         

จันทร์-ศุกร์ (22.00-9.00น.)              
และ เสาร์-อาทติย์-วันหยุดทงัวัน 
kW = 0 บาท 
kWh = 2.6037 บาท          

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 
จันทร์-ศกร์ (22 00-9 00น )จันทร์

ค่าไฟฟ้า = (ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด + Ft) x VAT 

ค่าบริการ 312.24 บาท 



วิธีการคํานวณ 
1. ค่าความต้องการพลังไฟฟา On Peak    =  3,624 kW x 132.93 บาท/kW  = 481,738.32      บาท 
2. ค่าพลังงานไฟฟา   On Peak  =   683,680 หน่วย x 4.1839 บาท/หน่วย    =  2,860,448.75      บาท 
                                     Off Peak  =  (567,760+673,360)หน่วย x 2.6037 บาท/หน่วย  = 3,231,504.14  บาท     
                                     รวมค่าพลังงานไฟฟา                                                   = 6,091,952.89      บาท 
3.   ค่าบริการรายเดือน                                                                                   =  312.24           บาท  
4. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ทียอมให้              =  61.97% of 3,624 kW                =  2,245.79  kVAr 
        ใช้จริง 1,504 kVAr    ฉะนันจึงไม่เสียค่าปรับ                         
5.  ค่าไฟฟาผันแปร(Ft) = (683,680 +567,760+673,360)หน่วยx(-0.1590)บาท/หน่วย = -306,043.20    บาท 
6. รวม (1-5)                                              =  6,267,960.25  บาท 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%                             =   438,757.22    บาท  
8. รวมเงิน                                                 =  6,706,717.47  บาท  

 

คาตัวประกอบโหลดที่เหมาะสม 

L.F. =  ( kWh / kW (max) X hrs. in this month ) x 100 % 
 

 ถาอาคาร/โรงงานทํางานวันละ 24 ชั่วโมง ไมควรต่ํากวา 80% 

 ถาอาคาร/ โรงงานทํางานวันละ 20 ชั่วโมง ไมควรต่ํากวา 66.66% 

 ถาอาคาร/ โรงงานทํางานวันละ 16 ชั่วโมง ไมควรต่ํากวา 53.33% 

 ถาอาคาร/ โรงงานทํางานวันละ  8  ชั่วโมง ไมควรต่ํากวา 26.66% 

 

 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 



 

1. ปรบัปรงุวิธีการทํางาน พรอ้มทงัเปลียนช่วงเวลาทํางานใหเ้หมาะสมกบัอตัราค่า
ไฟฟ้าทีใช ้

2. ใชร้ะบบควบคมุอตัโนมตัิ หรือ Demand Controller ควบคมุโหลดบางโหลด
ทีสามารถหยดุการเดินไดใ้นช่วงระยะเวลาสนัๆ 

3. ปรบัปรงุอปุกรณ ์โดยการเลือกใชเ้ครืองจกัรทีทนัสมยัจะช่วยใหก้ารใชพ้ลงัไฟฟ้า
ลดตําลง 

สรปุแนวทางการแกป้ัญหา 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 

แนวทางการลดพลังไฟฟ้าสูงสุด 
เปลี่ยนแปลงเวลาทํางานของเครื่องจักรขนาดใหญ   

  ไมใหทํางานพรอม ๆ กัน 

ลดปริมาณการใชไฟฟาของเครื่องจักรลงในเวลาที่มีการใชงานพรอมกัน 

เลือกใชอุปกรณประสทิธิภาพสูง 
ใชระบบเก็บสะสมพลังงานแทนระบบปกติ  

  เชน ระบบปรับอากาศแบบ  ICE STORAGE 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 



ขั้นตอนในการดําเนินการควบคุมพลังไฟฟาสูงสุด 

  1)  รวบรวมขอมูลของอปุกรณไฟฟาตาง ๆ 

  2)  วางแผนดําเนินการลดคาพลังไฟฟาสูงสุด 

  3)  ดําเนินการควบคุมและติดตามผล 

 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 

กราฟแสดงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในรอบวนั (Daily Load Curve)  



 ประโยชน์ทไีด้จากการลดพลังไฟฟ้าสูงสุด 

1)  ไดลดคาไฟฟา (คาไฟฟาตอหนวยถูกลง) 
2)  ลดภาระตอระบบไฟฟาของหนวยงาน   
 ทําใหสามารถจายโหลดอื่น ๆ เพิ่มเติมไดมากขึ้น 
3)  ระบบไฟฟาของประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 

การแก้ไขค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) ของระบบ 
 การแกไขคาเพาเวอรแฟคเตอรของระบบ 

 ขอกําหนดเกี่ยวกับอัตราคาไฟฟา ไดกาํหนดคาเพาเวอรแฟคเตอรจะเรียกเก็บกับผูใชไฟฟาที่คิดคาความตองการ
พลังไฟฟา หากเดือนใดมีเพาเวอรแฟคเตอรแลค(lag) ที่มีความตองการพลงัไฟฟารแีอคทีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีทีสู่งสุดใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง(กิโลวาร) เกินกวารอยละ 61.97 ของความตองการพลังไฟฟาแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง(กิโลวัตต)สวนที่เกินจะตองเสียคาเพาเวอรแฟคเตอรในอัตรากิโลวาร (kVAr) ละ 56.07 บาท  

 ประโยชนของการปรบัคา Power Factor ใหสูงขึ้น 

 1. ไมเสียคาปรับเนื่องจากคาเพาเวอรแฟคเตอรต่ํากวา 0.85 

 2. กระแสไฟฟาที่ไหลผานสายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณไฟฟาตางๆ มีคาลดลง ทําให 
  2.1 ลดกําลังสูญเสียในสายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณอื่นๆ 

  2.2 แรงดันไฟฟาดีขึ้น 

  2.3 เพิ่มความสามารถหรือความจุของสายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณอื่นๆ 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 



   

 

1. จงแสดงวิธีการคํานวณคาปรับ ? 

                           2.  จงหาคาตัวประกอบกําลังไฟฟา ? 



ตอนที 2 บทที2 ระบบไฟฟ้ากาํลงั คู่มือผูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน พ.ศ.  2561 39 39 39 3939393939393939 39 

Sin ขา้ม ฉาก

Cos ชิด ฉาก ,

Tan ขา้ม ชิด ,(
 

=  arccos (ชิด/ฉาก) ,( ) 
kW 

kVAr 

kVA 

 

- ในใบแจง้หนีจะมีแจง้รายการ kW และ kVAr มาใหเ้สมอ 
- cos = PF.  = kW/kVA  
- kVA = (kW^2+kVAr^2) 

ตอนที 2 บทที2 ระบบไฟฟ้ากาํลงั คู่มือผูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน พ.ศ.  2561 40 40 40 4040404040404040 40 

ตัวอยาง การคิดคาตวัประกอบกําลังทางไฟฟา (Power Factor : PF.) 
กําลังไฟฟาจริง  132 kW 
กําลังไฟฟาเสมือน  216 kVAr 
 
   Power Factor  =  kW / kVA 
      kVA = (kW^2+kVAr^2) 
      PF. =  132 /  

       = 0.52 (คา PF. ต่ํากวา 0.85) 
การไฟฟาอนุญาตใหใชไดไมเกิน = tan(cos^-1(0.85)) = 0.6197 
   = 132*0.6197 = 81.8 (82kVar) 
   = 216-82 = 134 kVAr 
   =134x56.07 kVAr x บาท/kVAr 
   = 7513.38 บาท 
 

 



Power Factor Controller และ Capacitor Bank 

ข้อดขีองการปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลังให้สูงขนึ  

ลดการสูญเสียในสายไฟ  



ตวัอย่าง  มอเตอรข์นาด 50HP 3เฟส  380V PF 0.72 ใช้สายขนาด 35mm2              
           ยาว  180m  ระยะเวลาทีใช้งานรวม  160 ชวัโมงต่อเดือน  ถ้าค่าไฟหน่วยละ  
           4 บาท (1 UNIT = kWh) สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าหลงัจากปรบัปรงุ PF  
           เป็น  0.95  ได้ กีบาทต่อปี เมือความต้านทานของสาย = 0.0005 โอหม์ต่อเมตร       
           (1 HP = 746 W) 

วิธีทาํ PF  0.72 : I =        50 x 746 

                                                                                      x 380 x 0.72 

     = 78.7    A 

  PF  0.95  I =        50 x 746 

                        x 380 x 0.95 

     = 59.7    A 

3

3



PF  0.72 กาํลงัสญูเสีย = 3I2 R 

     = 3 x (78.7)2 x 0.0005 x 180 

     = 1,672  W 

PF  0.95 กาํลงัสญูเสีย = 3I2 R 

     = 3 x (59.7)2 x 0.0005 x 180 

     = 962  W 

 กาํลงัสญูเสียลดลง  = 1,672 – 962  W 

     = 710     W 

 หน่วยไฟฟ้าทีลดลงต่อปี = 710 x 160 x 12 

                                                                         1,000  
    = 1,363.2  kWh 

 ถ้าค่าไฟหน่วยละ 4 บาท  

ปีหนึงจะประหยดัค่าไฟฟ้า =   1,363.2 x 4 

     = 5,452.80   บาทต่อปี 



ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายโหลดเพิมมากขึน  
             การปรบัตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าให้สูงขึนทําให้กระแสของระบบ
ลดลง      เนืองจากหม้อแปลงจ่ายโหลดทงักาํลงัไฟฟ้าจริงและกาํลงัไฟฟ้ารี
แอกตีฟ  เมือปรบัปรงุกาํลงัไฟฟ้ารีแอกตีฟให้น้อยลงกจ็ะจ่ายกาํลงัไฟฟ้าจริง
ได้มากขึน 

 

     kVA (จ่ายเพิม)  =  kW (โหลด)           

21 cos
1

cos
1

ตวัอย่าง     หม้อแปลง  400 kVA  จ่ายโหลด  200 kW  ทีตวัประกอบ 
             กําลังไฟฟ้า  0 .5   ถ้าปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟ้าเป็น   0 .8   
             หม้อแปลงยงัมีกาํลงัเหลือใช้อีกเท่าใด 

วิธีทาํ 

 kVA (เหลือ)                =    200    

 

                 =   

 

หม้อแปลงยงัมีกาํลงัเหลือใช้อีก =   400 – 250 =  150   kVA 

8.0
1

5.0
1

8.0
200

5.0
200



ลดค่ากาํลงัสญูเสียในหม้อแปลง   
กาํลงัสญูเสียในหม้อแปลงประกอบด้วยกาํลงัสญูเสียในลวดทองแดง  ซึงขึนอยู่กบั 

กระแสทีไหลผา่นหม้อแปลงโดยคิดค่าจาก I2 R และกาํลงัสญูเสียในแกนเหลก็ 

 เมือ                (เมือกาํลงัสญูเสียเท่ากบั I 2 R ) 

                

            

 

กาํหนดให้                       

  คือ  กาํลงัสญูเสียในลวดทองแดงก่อนปรบัปรงุตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

  คือ  กาํลงัสญูเสียในลวดทองแดงหลงัปรบัปรงุตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

2

1
12 cos

cosII

2

2

12
1

2
2 cos

cosRIRI

RI2
1

RI2
2

ตวัอย่าง    หม้อแปลงแบบกาํลงัสญูเสียธรรมดาขนาด 500 kVA     จ่ายโหลด 
            ขนาด 300 kW ที PF 0.6  ระยะเวลาทีใช้งาน  8  ชวัโมงต่อวนั  
            ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ  4  บาท  ถ้าต้องการปรบัปรงุ PF เป็น  0.95  
            สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้กีบาทต่อปี 

 

วิธีทาํ กรณี PF  0.6 

  กาํลงัสญูเสียในแกนเหลก็  = 1,150 W 

  กาํลงัสญูเสียในลวดทองแดง = 5,500 W 

  กาํลงัสญูเสียในหม้อแปลง  = 1,150 + 5,500 

      = 6,650 W 



กรณี PF  0.95   

กาํลงัสญูเสียในแกนเหลก็  =   1,150 W 
 

กาํลงัสญูเสียในลวดทองแดง =   5,500                         = 2,194 W 
 

กาํลงัสญูเสียในหม้อแปลง   =   1,150 + 2,194  = 3,344   W 
 

กาํลงัสญูเสียลดลง  =   6,650 – 3,344     = 3,306 W 
 

ปีหนึงจะประหยดัไฟฟ้า =                           บาท 

     =    38,614.08  บาทต่อปี              

2

95.0
6.0

3,306x8x365x4 
1000 

 หมอแปลงไฟฟา 
  เปนอุปกรณที่แปลงคาแรงดันและกระแสไฟฟาสลับระหวางขดลวดสองขดหรือ
มากกวาใหเปนคาแรงดันและกระแสตาง ๆ กัน โดยมี คาความถี่เทากัน 

 หมอแปลงแบงตามชนิดของตัวระบายความรอนเปน  4 ประเภท 

  1. หมอแปลงน้ํามนั 

  2. หมอแปลงแหง 
  3. หมอแปลงกาซ 

  4. หมอแปลงใชของเหลวชนิดติดไฟยาก 

 

3. หมอแปลงไฟฟา 
 

ระบบสงกําลังไฟฟา 



  หม้อแปลงธรรมดา หม้อแปลงการสูญเสียตํา 

ขนาด kVA สูญเสียขณะไม่มีโหลด 
(วตัต)์ 

สูญเสียเนืองจากโหลด 
(วตัต)์ 

สูญเสียขณะไม่มีโหลด 
(วตัต)์ 

สูญเสียเนืองจากโหลด 
(วตัต)์ 

50 230 1,050 170 950 
100 350 1,750 260 1,550 
160 500 2,350 370 2,100 
250 700 3,250 520 2,950 
315 740 3,900 630 3,500 
400 900 4,600 750 4,150 
500 1,100 5,500 900 4,950 
630 1,300 6,500 1,050 5,850 
800 1,400 11,000 1,270 9,900 

1,000 1,700 13,500 1,300 12,150 
1,250 1,900 16,000 1,530 13,750 
1,500 2,150 19,500 1,850 17,850 
2,000 2,600 23,000 2,140 21,600 
2,500 3,200 28,000 2,350 25,650 
3,000 3,800 33,000 2,750 29,700 

เปรียบเทียบกาํลงัไฟฟ้าสญูเสียของหม้อแปลง   

ฉนวนนํามนัแบบทวัไปและแบบความสญูเสียตาํ 

กําลังไฟฟาสูญเสียของหมอแปลง 

1. กําลังไฟฟาสูญเสียขณะไมใชงาน (No load loss หรือ Core loss หรือ Iron loss) ซึ่งเปนการสูญเสียที่เกิดขึ้นที่
แกนเหล็ก (เกิดขึ้นตลอดเวลาแมจะไมมีโหลด) 

2. กําลังไฟฟาสูญเสียขณะใชงาน (Load loss หรือ Copper loss) ซึ่งเปนการสูญเสียที่เกิดจากความตานทาน
ขณะที่หมอแปลงจายไฟใหแกโหลด (โหลดมากยิ่งสูญเสียมาก) 

การใชหมอแปลงอยางประหยัดพลังงาน 

1. ควรใชหมอแปลงใหทํางานโดยจายโหลดระหวาง 60-75% ขึ้นไป 

2. ใชหมอแปลงการสูญเสียต่ํา 

3. บํารุงรักษาตามกําหนดเวลา 

4. โหลดทั้ง 3 เฟส ควรสมดุลกัน 

 

3. หมอแปลงไฟฟา 
 

ระบบสงกําลังไฟฟา 



1. การปลดดาน primary ของหมอแปลงไฟฟาขณะไมมีโหลด (แตควรระวังเรื่องความชื้น) 

2. การยายโหลดของหมอแปลงไฟฟาที่มีโหลดนอยมารวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

3. การลดแรงเคลื่อนไฟฟาใหอยูในระดับที่ใชงานอยางเหมาะสม 

4. การปรับปรุงคาเพาเวอรแฟคเตอร 

5. การพิจารณาเลือกซื้อหมอแปลงใหมีขนาดเหมาะสมกับโหลด 

แนวทางการประหยดัพลงังานทีหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 

3. หมอแปลงไฟฟา 
 

ระบบสงกําลังไฟฟา 

           โรงงานมีการดําเนินการผลิตประมาณ 12 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 312 วันตอป มีการใชพลังงานไฟฟารวม 

2,461,104.00 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป คิดเปนคาไฟฟาประมาณ 8,215,890.07 บาทตอป มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 3.35 บาทตอ
หนวย มีหมอแปลงไฟฟาขนาด 1,000 kVA จํานวน 1 ตัว  

ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

รูปแสดงแรงดันไฟฟากอนปรับปรุง 

   จากการตรวจวัดของทีมงานพบวาหมอแปลงไฟฟามีแรงดันทุติยภูมิสูงกวาพิกัดมาก ที่โหลดปลายทางแรงดันใชงาน
ดานแรงต่ํามีคาสูงกวาพิกัดที่ระดับ 405Volt ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานในแกนเหล็ก (Core Loss) ของหมอแปลง 
อีกทั้งยังสงผลใหอุปกรณใชงานบางประเภทเกิดความเสียหายได 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

1. มาตรการปรับลดแรงดันดานทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟา 



แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

 โรงงานควรพิจารณาวาจางการไฟฟามาปรับ TAP ของหมอแปลงลงจํานวน 1 TAP คิดเปน 10 Volt ซึ่งหลังจากปรับลดแรงดันแลว จะ
สงผลใหโรงงานสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาในสวนของหมอแปลงและอุปกรณที่ใชไฟฟาตาง ๆ ได 
 

 ทางโรงงานจะวาจางการไฟฟามาปรับ TAP ใหเหมาะสม เพื่อเปนการลดความรอนสูญเสียพลังงานโดยไมจําเปน โดยมีขั้นตอนการ
ทํางาน ดังนี ้

1. สํารวจขอมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดแรงดันใชงานดานแรงต่ําที่ปลายสาย และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนในการวิเคราะห 
2. สํารวจขอมูลดานราคา การวาจางการไฟฟามาปรับ TAP และระยะเวลาการดําเนินการ  
3. จัดทําแผนการปรับปรุงรวมกันกับคณะทํางานของผูประกอบการ โดยเลือกชวงเวลาที่ทําการแกไขปรับปรุงโดยไมกระทบตอการผลิต

ของโรงงาน 

4. วิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลเชิงเทคนิค คาดําเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดทําเปนเอกสารเพื่อนําเสนอตอผูบริหาร
ประกอบการพิจารณา 

5. ดําเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจางบริษัทเพื่อเขาดําเนินการ ทั้งนี้จะทําการสอบถามรายละเอียดขั้นตอนในการทํางานทําการ
วางแผนเตรียมความพรอม 

6. ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเขาไปดูความเรียบรอยในการแกไขปรับปรุงพรอมทั้งวิเคราะหขอมูลหลัง
การปรับปรุง 

7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะหผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรมและเศรษฐศาสตรเบื้องตน
และสรุปผลที่ไดใหสถานประกอบการ 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

1. มาตรการปรับลดแรงดันดานทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟา 

แรงดันไฟฟาหลังปรับปรุง 

หลังปรับปรุง 

 โรงงานไดทําการปรับลดแรงดันไฟฟาแลวซึ่งสามารถคํานวณประเมินศักยภาพการประหยัดได ดังนี้ 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

1. มาตรการปรับลดแรงดันดานทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟา 



วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

ตารางคาการสูญเสียของหมอแปลงไฟฟาขนาดตาง ๆ 

พิกัดหมอแปลง 
(kVA) 

กําลังสูญเสียใน 

แกนเหล็ก (WI) 

กําลังสูญเสียใน 

ตัวนําสูงสุด (WC) 

อัตราสวน 

 

โหลดแฟกเตอรที่ทําใหหมอแปลง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

315 700 3,900 5.57 0.42 

400 850 4,600 5.41 0.43 

500 1,000 5,500 5.50 0.43 

800 1,300 11,000 8.46 0.34 

1,000 1,600 13,500 8.43 0.34 

1,500 2,000 19,800 9.90 0.31 

2,000 2,700 24,000 8.88 0.33 

จากตารางคาการสูญเสียของหมอแปลงไฟฟาขนาดตาง ๆ 
 

ขนาดหมอแปลงไฟฟา   = 1,000 kVA 

Core Loss, (WI)   = 1.6 kW 

แรงดันไฟฟาพิกัด, (Vr)   = 400 V 

ประสิทธิภาพหมอแปลงไฟฟา, (n) = 85 % 

แรงดันไฟฟากอนปรับปรุง, (Va)  = 405 V 

แรงดันไฟฟาหลังปรับปรุง, (Vb)            = 390     V 

ขนาดมอเตอรรวมทั้งหมด, (Wm)          = 215     kW 

จํานวนชั่วโมงใน 1 ป, (h1)                 = 8,760  ชั่วโมง/ป 
ชั่วโมงการทํางาน, (h2)            = 3,744  ชั่วโมง/ป 
คาไฟฟาเฉลี่ย             = 3.35    บาท/kWh 

 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

1. มาตรการปรับลดแรงดันดานทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟา 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

 

Core Loss หมอแปลงไฟฟาที่ลดลง = WI x [(Va/Vr)2 – (Vb/Vr)2] x h1 

     = 1.6 x [(405/400)2 – (390/400)2] x 8,760 

     = 1,044.63 kWh/ป 
Iron Loss มอเตอรที่ลดลง  = Wm x [(100/n) – 1] x 0.3 x [(Va/Vr)2 – (Vb/Vr)2] x h2 

     = 215 kW x [(100/85) – 1] x 0.3 x [(405/400)2 – (390/400)2] x 3,744 

     = 3,176.19 kWh/ป 
 

ผลประหยัด 
พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได  = Core Loss หมอแปลงลดลง + Iron Loss มอเตอรลดลง 
     = 1,044.63 + 3,176.19 kWh/ป 
     = 4,220.82 kWh/ป 
เทียบเทาตันน้ํามันดบิ   = 4,220.82 x 85.21 x 10-6 

     = 0.36 toe/ป 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

1. มาตรการปรับลดแรงดันดานทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟา 



วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

 

คิดเปนคาพลังงานไฟฟาที่ประหยัดได  = พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได x คาไฟฟาเฉลี่ย 

       = 4,220.82 kWh/ป x 3.35 บาท/kWh 

       = 14,139.75 บาท/ป 
 

 

การลงทุน 

 คาปรับปรุงแรงดันไฟฟา    = 2,500.00  บาท 

 คาใชจายไฟฟาที่ประหยัดได   = 14,139.75  บาท/ป 
 ระยะเวลาคืนทุน     = 2,500.00 / 14,139.75    

                             = 0.177  ป 
 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

1. มาตรการปรับลดแรงดันดานทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟา 

Torque 
เพิม 

กระแสเริม เพิม 

Eff เพิม 

PF. ลด 

กระแสโหลด ลด 

Slip ลด 

Slip เพิม 

กระแสโหลด เพิม 

PF. เพิม 

Torque 
ลด 

กระแสเริม ลด 

Eff ลด 

นันหมายถงึ มอเตอร์ททีาํงานตาํกว่าพกิัดกาํลังย่อมต้องการแรงดันทตีาํด้วย 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 



ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

            ปจจุบันโรงงานเสียคาไฟฟาในอัตราปกติ โดยเสียคาความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด 196.26 บาทตอ
กิโลวัตต คาพลังงานไฟฟา 1.7034 บาทตอหนวย (กิโลวัตต-ชั่วโมง) ในอัตราคงที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน 

           โรงงานมีการใชพลังงานไฟฟาในการผลิตสวนใหญอยูในชวงเวลา Off Peak ซึ่งควรบริหารจัดการ
ประเภทผูใชไฟฟาใหเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของโรงงาน 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟา 

ปญหาของอุปกรณ 
ประเภทผูใชไฟฟา อัตราปกติ 

          โรงงานมีการใชพลังงานไฟฟา
ในการผลิตสวนใหญอยูในชวงเวลา Off 

Peak ซึ่งควรบริหารจัดการประเภท
ผูใชไฟฟาใหเหมาะสมกับกระบวนการ
ผลิตของโรงงาน 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟา 



คาตัวประกอบโหลดที่เหมาะสม 
L.F. =  ( kWh / kW (max) X hrs. in this month ) x 100 % 

- ถาอาคาร/โรงงานทํางานวันละ 24 ชั่วโมง ไมควรต่ํากวา 80.00% 

- ถาอาคาร/ โรงงานทํางานวันละ 20 ชั่วโมง ไมควรต่ํากวา 66.66% 

- ถาอาคาร/ โรงงานทํางานวันละ 16 ชั่วโมง ไมควรต่ํากวา 53.33% 

- ถาอาคาร/ โรงงานทํางานวันละ  8  ชั่วโมง ไมควรต่ํากวา 26.66% 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 

L.F.  =  ( 72,708 / (316x24x31) x 100 % 
        =  30.93% 

P    =  216kW  , 29,184kWh  = 40.14% 
OP =  217kW  , 21,252kWh  = 29.23% 
H   =  316kW  , 22,272kWh  = 30.63% 

37% 

31% 

32% 

Period of Work 

On Peak = 134d

Off Peak = 113d

Holiday  = 118d

2. มาตรการเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟา 

 

2. การคํานวณคาไฟฟา 
 

อัตราคาไฟฟา 

2. มาตรการเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟา 



แสดงประเภทผูใชไฟฟา อัตรา TOU แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

 เปลี่ยนจากประเภทผูใชไฟฟาในอัตรา
ปกติ เปนประเภทผูใชไฟฟาไปเปนแบบ TOU 

(Time of use) ซึ่งคิดคาไฟฟาตามชวงเวลาของ
การใชไฟฟา ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการใช
พลังงานของโรงงาน 

  

หลังปรับปรุง 

             หลังจากดําเนินการตามรายละเอียด
ในหัวขอที่ผานมาแลวนั้นโรงงานสามารถลด
คาใชจายดานพลังงานไดดังนี ้

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟา 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

ตารางขอมูลการใชพลงังานไฟฟาในปที่ผานมา 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟา 



อัตรา TOU 
ตารางการคํานวณอัตราการใชพลังงานไฟฟาแบบอัตรา TOU 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟา 
วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

อัตราปกติ 
ตารางการคํานวณอัตราการใชพลังงานไฟฟาแบบอัตราปกติ 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟา 
วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 



สรุปมาตรการอนุรักษพลังงาน   การเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟาใหเหมาะสม 

เงินลงทุน     20,000.00 บาท 

เงินที่ประหยัดได     184,383.43 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน    0.11 ป     

การคิดผลประหยัด 

ตารางการคิดผลประหยัดพลังงานไฟฟา 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการเปลี่ยนประเภทผูใชไฟฟา 
วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

ปจจุบันโรงงานเสียคาไฟฟาในระบบมิเตอรแรงต่ํา โดยไมเสียคาความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด คาพลังงานไฟฟา
เฉลี่ย 4.16 บาทตอหนวย (กิโลวัตต-ชั่วโมง) ในอัตราคงที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน 

ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
จากการตรวจสอบระบบไฟฟาที่ตูจายไฟฟาหลัก (Main Distribution Board) พบวามีกระแสไฟฟาไหลในสายนิวท

รอล  35 แอมป ซึ่งเกิดจากการจายเฟส ไมสมดุลของระบบไฟฟา ทําใหมีคาความสูญเสียในสายไฟฟาสูงตามไปดวย 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

3. มาตรการปรับกระแสไฟฟาในแตละเฟสใหสมดุล 



ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
          ขอมูลจากการตรวจวัดกระแสไฟฟากอนและหลัง
ปรับปรุงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สัญลักษณ กอนปรับปรุง 
(A) 

หลังปรับปรุง 
(A) 

IA 50 55 

Ib 70 70 

Ic 60 50.4 

IN 20.2 18.0 

ภาพแสดงผลการปรับสมดุลเฟส 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

3. มาตรการปรับกระแสไฟฟาในแตละเฟสใหสมดุล 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

  ปรับการจายเฟสใหสมดุล เพื่อใหกระแสในสายนิวทรอลเหลือไมเกิน 10% ของขนาดกระแสเดิม จะทํา
ใหลดคาความสูญเสียในสายไฟฟาลง โดยขั้นตอนการดําเนินการมีดังตอไปนี้ 

 

1. ประชุมรวมกับทางทีมงานที่เกี่ยวของกับพื้นที่ในสวนโรงงาน 

เพื่อวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2. หาแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

3. ตรวจวัดกระแสไฟฟาในแตละเฟส 

4. วิเคราะหขอมูลจากการตรวจวัด 

5. ปรับยายอุปกรณที่ใชไฟฟาใหใกลเคียงในแตละเฟส (พัดลม,  

    อุปกรณสํานักงาน) 

ภาพแสดงการตรวจวัดระบบไฟฟาที่ตูจายไฟฟา 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

3. มาตรการปรับกระแสไฟฟาในแตละเฟสใหสมดุล 



วิธีการคํานวณผลการประหยัดพลังงาน 

ปรับเฟสสมดุล กระแสนิวทรอลลดลง  = 20.2 A – (20.2A x 10%)  

      = 18  A 

ความตานทานสายนิวทรอล   = 0.2549 ohm/km 

ความยาวสายนิวทรอลรวม   = 500  m 

คาความสูญเสยีในสายนิวทรอลลดลง  = 182A x 0.2549 ohm/km x 500 m / 1000 

      = 41.29  W 

 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได   = 41.29 W x 8,448 hour / 1,000 

      = 348.85 Wh/yr 

คิดเปน toe     = (348.85 kWh/yr) x ( 85.21 x 10-6 kWh/toe)  

      = 0.029 toe/yr 
 

ราคาคาไฟฟา     = 4.16 Baht/kWh 

คิดเปนเงินที่ประหยัดได   = 348.85 x 4.16   

      = 1,451.21 Baht/yr 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

3. มาตรการปรับกระแสไฟฟาในแตละเฟสใหสมดุล 

วิธีการคํานวณผลการประหยัดพลังงาน 

สรุปมาตรการอนุรักษพลังงาน การปรับกระแสไฟฟาในแตละเฟสใหสมดุล 
 

เงินลงทุน     -   บาท 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได  348.85 kWh/ป    

   0.029 toe/ป 
 

เงินที่ประหยัดได    1,451.21 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน                   คืนทุนทันที 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

3. มาตรการปรับกระแสไฟฟาในแตละเฟสใหสมดุล 



    ปจจุบันหนวยงาน เสียคาไฟฟาในอัตรา TOU Rate โดยเสียคาความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด 132.93  บาทตอ
กิโลวัตต และคาพลังงานไฟฟา 2.691 บาทตอหนวย ในชวง 9.00 – 22.00 น. สําหรับในชวง 22.00 – 9.00 น.  จันทร – 

ศุกร และวันเสาร อาทิตย ตลอด 24 ชั่วโมง  คาพลังงานไฟฟา 1.191 (บาทตอหนวย) เนื่องดวย เครื่องหลอมพลาสติก เปด
ใชงาน วันจันทร – เสาร หยุดวันอาทิตย โดยพิจารณาสวนตางคาไฟฟาในชวง On Peak  และ  Holiday  Peak  

ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

           เครื่องหลอดพลาสติกเดิมที เปดใชงาน วันจันทร – เสาร และหยุดวันอาทิตย โดยมีกําลังไฟฟา 89.45  kW  

(156.6 A) และเปนเครื่องจักรที่มีการใชกําลังไฟฟาที่สูงมาก   ดังนั้น ทางโรงงานจึงผลักดันการยายชวงเวลาการทํางานจาก
การหยุดวันอาทิตย  มาหยุดวันพฤหัสบดีแทน 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนการปรับปรงุ 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

4. มาตรการจัดตารางการทํางานใหเหมาะสมกับประเภทผูใชไฟฟา 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนการปรับปรงุ 
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TOU Rate

ระดบัแรงดนั

แรงดนั 12 - 33 kV 228.17132.93 2.6950

ค่าบริการ

(บาท/เดือน)

ค่าความต้อง
การพลงัไฟฟ้า

(B/kW)
Peak Peak

1.1914

Off Peak

ค่าพลงังานไฟฟ้า

(B/kWh)

Peak : วนัจันทร์ - วนัศุกร์  ช่วงเวลา  09.00 น. - 22.00 น.

Off Peak : วนัจันทร์ - วนัศุกร์ ช่วงเวลา 22.00 น. - 09.00 น.

วนัเสาร์, วนัอาทิตย์, วนัหยุดราชการตามปกต ิ (ไม่รวมวนัหยุดชดเชย) ทังวนั

แสดงเครื่องหลอมพลาสติกที่ใชงานของโรงงาน 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

4. มาตรการจัดตารางการทํางานใหเหมาะสมกับประเภทผูใชไฟฟา 



การคํานวณผลประหยัดพลังงาน 

หลังปรับปรงุ 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

4. มาตรการจัดตารางการทํางานใหเหมาะสมกับประเภทผูใชไฟฟา 

 เปลี่ยนวันเวลาในการทํางาน โดยใหมีการผลิตในวันศุกร – พุธ และหยุดวันพฤหัสบดีตลอดวัน  ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะการใชพลังงานของโรงงาน เพื่อลดตนทุน โดยเฉพาะคาไฟฟาใหถูกลง 

การคํานวณผลประหยัดพลังงาน 

1. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบสงจายพลังงานไฟฟา 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

4. มาตรการจัดตารางการทํางานใหเหมาะสมกับประเภทผูใชไฟฟา 

สรุปมาตรการอนุรักษพลังงาน     การจัดการประเภทผูใชไฟฟาใหเหมาะสม 

  

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได  = -      kWh/ป     
ประหยัดได                    =       49,325.90 บาท/ปเงินที่ประหยัดได
ทั้งหมด     =       49,325.90 บาท/ป 



1. มาตรการติดตั้งสวิตชกระตุกควบคุมการเปด-ปดหลอดไฟ 
ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

    โรงงานไดติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 W ใชรวมกับบัลลาสตแกนเหล็กในสวนสํานักงานจํานวน 20 โคม
โคมละ 2 หลอด เปดใชงาน 16 ชั่วโมง/วัน ทํางาน 300 วัน/ป และมีคาไฟฟาเฉลี่ย/หนวยเทากับ 3.43 บาท  

ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 
    การใชงานหลอดฟลูออเรสเซนตในสวนสํานักงานของโรงงาน ในชวงพักและชวงไมมีพนักงานทํางานอยู จะมีการ

เปดไฟแสงสวางทิ้งไว หากทําการปดตั้งแต 11.30 -12.30 น.และ17.00-18.00 น. จะชวยประหยัดพลังงานได 

หลอดฟลอูอเรสเซนตไฟฟาแสงสวาง กอนปรับปรุง 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. สํารวจการใชงาน 

2. ระดมความคิดหาแนวทางการปรับปรุง 
3. วิเคราะหศักยภาพการประหยัดพลังงาน 

4. ดําเนินการติดตั้งสวิทชกระตุกหลอดฟลูออเรสเซนตและ
ประเมินผล  

5. ขยายผล  

จํานวนที่สามารถปดได 20 หลอดเปนเวลา 2 ชั่วโมง ตั้งแต 11.30-12.30 น.และ 17.00-18.00 น. 

หลังการปรับปรุง 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

1. มาตรการติดตั้งสวิตชกระตุกควบคุมการเปด-ปดหลอดไฟ 



วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

กําลังไฟฟาที่ใช             = 0.046 kW 

กําลังไฟฟาที่ประหยัดได    = กําลังไฟฟาที่ใช x จํานวนหลอดที่ปดได 
    = 0.046 x 20 

        = 0.92 kW 

พลังงานที่ประหยัดได     = 0.92  kW x 2 ชั่วโมง/วัน x 300 วัน/ป  
        = 552.00 kWh/ป 

เทียบเทาน้ํามันดิบ 552.00 x 85.21/1000000  =  0.047  toe/ป 
คิดเปนผลประหยัด      = พลังงานไฟฟาที่ลดลง x ราคาคาไฟฟา 

    =   552.00 x 3.43 

    = 1,893.36 บาท/ป 
การลงทุน 

คาสวิทชกระตุกควบคุมเปด-ปด 400.00 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน             =          เงินลงทุน / ผลประหยัด 

               =          400.00 / 1,893.36 

              =          0.21  ป 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

1. มาตรการติดตั้งสวิตชกระตุกควบคุมการเปด-ปดหลอดไฟ 

ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 
   สวนการผลิตของโรงงานมีการติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนตจํานวน 644 หลอด ขนาด 36 W ใชรวมกับบัลลาสตแกน

เหล็ก 10 W ในแผนกตัดแบบมีจํานวน 134 หลอด เพื่อเปดใหแสงสวางในพื้นที่ทํางาน คาความสองสวาง 202 Lux มีคา
ไฟฟาเฉลี่ย 3.79 บาท/kWh  ทํางานวันละ 16 ชั่วโมง/วัน 300 วัน/ป  

  หลังจากดําเนินการแยกสวิทชควบคุมการเปด-ปดหลอดฟลูออเรสเซนตเปนบางสวน แตมีอีก 2 จุดที่สวิตชควบคุม
อยูไกล มีการควบคุมลําบาก ทําใหไมสามารถปดไฟฟาแสงสวางที่เกินความจําเปนในสวนที่ไมมีพนักงานทํางานอยูได จึง
เปนการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน หากทําการใชโฟโตเซลลควบคุม จะชวยประหยัดพลังงานไดอยางมาก 

ปญหาของระบบกอนการปรับปรุง 

หลอดไฟฟาแสงสวางและการตรวจวัดคา 
ความสองสวางในโรงงานกอนปรับปรุง 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการใชสวิทชแสงควบคุมการปด-เปดหลอดไฟ 



แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. สํารวจการใชงานและตรวจสอบเวลาการใชงาน 

2. ระดมความคิดหาแนวทางการปรับปรุง 
3. วิเคราะหศักยภาพการประหยัดพลังงาน 

4. ดําเนินการและประเมินผล  

5. ขยายผล (ถาม)ี 

            ทางโรงงานทําการใชโฟโตเซลลควบคุมจํานวน 2 จุด จุดละ 4 หลอด ลดไดเปนเวลา 8 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งจุดนี้อยู
ใกลประตูทางเขาออก เปนพื้นที่เก็บวัตถุดิบไมมีพนักงานทํางานประจําอยู และลดการควบคุมโดยพนักงานที่ปดบาง ไม
ปดบาง จึงชวยประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางไดเพิ่มเติม ตรวจวัดคาความสองสวางได 102 Lux เพียงพอตอการทํางาน 

หลังการปรับปรุง 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการใชสวิทชแสงควบคุมการปด-เปดหลอดไฟ 

หลังการปรับปรุง 

การปดหลอดที่ไมจําเปนและการตรวจวัดคาความสองสวาง         

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการใชสวิทชแสงควบคุมการปด-เปดหลอดไฟ 



วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

กําลังไฟฟาของหลอดไฟกอนปรับปรุง  = 0.046 kW 

กําลังไฟฟาประหยัดได     = 0.046 x 8  

        = 0.37 kW 

 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได    = 0.37  kW x 8 ชั่วโมง/วัน x 300 วัน/ป  
        = 883.20 kWh/ป 
 

      เทียบเทาน้ํามันดิบ 883.20 x 85.21/1000000 =  0.075  toe/ป 
 

 การแยกวงจรสวิทชควบคุมหลอดไฟ คํานวณผลประหยัดได ดังนี้ 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการใชสวิทชแสงควบคุมการปด-เปดหลอดไฟ 

เงินลงทุน 
 

   คาโฟโตเซลลควบคุมการเปด-ปด 2 ชุดชุดละ 150.00 บาท 

   ระยะเวลาคืนทุน     =  เงินลงทุน / คาใชจายที่     

ประหยัดได       =  300.00 / 3,347.33 

          =  0.09 ป 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการใชสวิทชแสงควบคุมการปด-เปดหลอดไฟ 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

คาใชจายที่ลดลง 
คิดเปนผลประหยัด     =  พลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดx ราคาคาไฟฟา 
        =   883.20 x 3.79 

        =   3,347.33 บาท/ป 

88 



ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 
    ทางโรงงานติดตั้งหลอดแสงจันทรขนาด 400 W จํานวน 64 หลอด เพื่อใหแสงสวางในการทํางาน งานสวน

ใหญเปนงาน ตัด ตกแตง และเชื่อม วัสดุเปนทอเหล็ก มีสวิทชควบคุมการเปด-ปด 1 จุดตอ 16 หลอด  เปดใชงานเฉลี่ย
วันละ 16 ชั่วโมง 330 วัน/ป  มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 3.82  บาท/kWh   

  จากการสํารวจพบวาพนักงานเปดหลอดแสงจันทรทุกหลอดเมื่อเขาทํางาน แตในพื้นที่ทํางานบางสวนเปนบริเวณ
เก็บวัสดุและอยูใกลประตูเขาออก สามารถใชแสงธรรมชาติชวยใหความสวางแทนซึ่งบริเวณดังกลาวครอบคลุมหลอด
แสงจันทร 8 หลอด หากทําการแยกสวิทชควบคุมจุดดังกลาว จะชวยประหยัดพลังงานลงได 

ปญหาของระบบกอนการปรับปรุง 

หลอดแสงจันทรกอนปรับปรงุ 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

3. มาตรการใชแสงธรรมชาติชวยใหความสวางแทนการใชหลอดไฟ 

แนวคิดและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

1. ตรวจสอบการใชงาน 

2. ทําการแยกสวิทชควบคุม 

3. ตรวจสอบคาความสองสวาง 
4. วิเคราะหผลประหยัดที่ได 
5. ติดตามผลกระทบ 

เพื่อลดการสูญเสียพลังงานของหลอดแสงจันทรขนาด 400 Wโดยมีขั้นตอนการปรับปรุงดังนี้ 

ทําการแยกสวิทชควบคุมการเปด-ปดหลอดแสงจันทร
เปน 4 จุด โดยแยกจุดที่อยูใกลประตูออก สวิทชที่ติดตั้งใหม
ควบคุม 4 หลอด ทําใหสามารถปดไดชวงกลางวันตั้งแตเวลา 
8.00 – 17.00 น. เปนเวลา 9 ชั่วโมง/วัน จํานวน 8 หลอด 

หลังการปรับปรุง 
การปดหลอดแสงจันทรและตรวจวัดหลังปรับปรงุ 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

3. มาตรการใชแสงธรรมชาติชวยใหความสวางแทนการใชหลอดไฟ 



วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

กําลังไฟฟาที่ใชเทากับ 0.40 + 0.050     = 0.45  kW 
 

กําลังไฟฟาที่ประหยัดได       = กําลังไฟฟาที่ใช x จํานวนหลอดที่ปดได 
          = 0.45 x 8 

          = 3.60 kW 
 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได     = กําลังไฟฟาที่ใช x ชั่วโมงที่ลดได/วัน x วัน/ป 
          = 3.60 x 9 x 330 

          = 10,692.00  kWh/ป 
เทียบเทาน้ํามันดิบ  10,692.00  kWh x 85.21/1000000      =       0.911  toe/ป  

 

การแยกสวิตซควบคุมการเปด-ปดหลอดแสงจันทรขนาด 400 W สามารถวิเคราะหผลประหยัดไดดังนี้ 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

3. มาตรการใชแสงธรรมชาติชวยใหความสวางแทนการใชหลอดไฟ 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

 
คิดเปนผลประหยัด    = พลังงานไฟฟาที่ลดลง x ราคาคาไฟฟา 

      =   10,692.00 x 3.82 

      =   40,843.44   บาท/ป 
 
เงินลงทุน 

คาสวิทชควบคุมเปด-ปด 200.00 บาท 

  

ระยะเวลาคืนทุน    = เงินลงทุน / ผลประหยัด 

      = 200.00 / 40,843.44 

      = 0.01 ป 
 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

3. มาตรการใชแสงธรรมชาติชวยใหความสวางแทนการใชหลอดไฟ 



4. มาตรการปดหลอดไฟในบริเวณพื้นที่ที่ไมจําเปนหรือไมไดใชงาน 

ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 
            โรงงานดําเนินการการผลิตประมาณ 18 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 350 วันตอป มีการใชพลังงานไฟฟา
รวม 2,205,981.99 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป คิดเปนคาไฟฟาประมาณ 7,986,429.97 บาทตอป มีคาไฟฟาเฉลี่ย
อยูที่ 3.62 บาทตอหนวย มีการติดตั้งใชงานหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 46 W จํานวน 62 หลอด บริเวณการ
ผลิตน้ํายางขน ใหความสวางในตอนกลางคืนเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยมีการเปดใชงาน 12 ชั่วโมงตอวัน 

และ 365 วันตอป 

     จากการสํารวจการใชงานหลอดฟลูออเรสเซนตบริเวณการผลิตน้ํายางขน พบวาโดยปกติทางโรงงาน
ใชงานหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 46 W จํานวน 62 หลอด บริเวณการผลิตน้ํายางขนในตอนกลางคืนเพื่อให
กลองวงจรปดสามารถบันทึกภาพได ซึ่งจากการสอบถามทีมงานพบวาทางโรงงานสามารถลดจํานวนการเปด
ใชงานหลอดฟลูออเรสเซนตได ทางโรงงานจึงกําหนดใหทําการลดจํานวนการเปดใชงานหลอดฟลูออเรสเซนต
ในตอนกลางคืนลง 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรงุ 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

หลอดฟลอูอเรสเซนตบริเวณการผลิตน้ํายางขนและกลองวงจรปด 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

4. มาตรการปดหลอดไฟในบริเวณพื้นที่ที่ไมจําเปนหรือไมไดใชงาน 



แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

 โรงงานลดจํานวนการเปดใชงานหลอดฟลูออเรสเซนตในตอนกลางคืนลง โดยมีขั้นตอนการทํางาน 

ดังนี ้
 

1. สํารวจขอมูลเชิงเทคนิค โดยการสํารวจการใชงานหลอดฟลูออเรสเซนตบริเวณการผลิตน้ํายางขน 

2. วิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลเชิงเทคนิคมาสรุปแนวทางปรับปรุงการใชงาน และนําเสนอในที่ประชุม
เพื่อใหคณะกรรมการอนุรักษพลังงานพิจารณา 

3. ดําเนินการตามมาตรการ โดยการกําหนดใหลดจํานวนการเปดใชงานหลอดฟลูออเรสเซนตในตอน
กลางคืนบริเวณการผลิตน้ํายางขน จาก 62 หลอด เหลือเพียง 12 หลอด 

4. ตรวจสอบวิธีของการดําเนินการ โดยที่ปรึกษาไดเขาตรวจสอบการดําเนินการตามแผนที่ไดเสนอในที่
ประชุม 

5. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะหผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในเชิง
วิศวกรรมและเศรษฐศาสตรเบื้องตนและสรุปผลที่ไดใหสถานประกอบการ 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

4. มาตรการปดหลอดไฟในบริเวณพื้นที่ที่ไมจําเปนหรือไมไดใชงาน 

การคํานวณผลการประหยัดพลังงาน 
ขอมูลประกอบการคํานวณ 
 

จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตที่ใชกอนการปรับปรุง 62   หลอด 

จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนตที่ใชหลังการปรับปรุง 12   หลอด 

เวลาการใชงาน    9  ชั่วโมง/วัน 

วันใชงาน    365  วัน/ป 
เปอรเซ็นตผลประหยัดที่ทําไดจริง   90  % 
 

พลังงานที่ประหยัดได   =  กําลังไฟฟาที่ใชลดลง x ชั่วโมงใชงาน x จํานวนวันตอปใชงาน x % ผล
ประหยัดที่ทําไดจริง 
   =   (60 – 10) x 0.046 x 9 x 365 x 90% 

   =       6,799.95 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 
 

คิดเปนเทียบเทาตันน้ํามันดิบ =  6,799.95 x 85.21 x 10-6 

   =      0.579 toe/ป 
หรือคิดเปนเงินที่ประหยัดได =  6,799.95 x 3.62  

   =      24,615.82        บาท/ป  การลงทุน 

 ไมมี เนื่องจากเปนมาตรการดานการจัดการ 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

4. มาตรการปดหลอดไฟในบริเวณพื้นที่ที่ไมจําเปนหรือไมไดใชงาน 



    เนื่องจากโรงงานเปดดําเนินการ 24 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 365 วันตอป  มีการใชพลังงานไฟฟารวม 1,531,848.00 

กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป  คิดเปนคาไฟฟาประมาณ 4,521,893.61 บาทตอป  มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 2.95 บาทตอหนวย  ซึ่งจาก
การเขารวมโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม คณะทํางานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษพลังงานของสถาน
ประกอบการไดรวมกันสํารวจและวิเคราะหการใชพลังงานของสถานประกอบการ จากการสํารวจพบวา  ภายในสวนของ
โรงงานมีการติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 2 x 36 วัตต  จํานวน  57  โคม แตเนื่องจากหลังคาของโรงงานมีแผนโปรง
แสง  เพื่อรับแสงจากธรรมชาติอยูแลว 

ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

    ทีมงานอาคารตระหนักวาการใชอุปกรณไฟฟาในพื้นที่โรงงาน  โดยเฉพาะไฟฟาแสงสวางในบริเวณที่มีการใชเกิน
ความจําเปน  ทีมงานจึงไดมีการนําเสนอมาตรการการลดจํานวนหลอดไฟฟาในสวนของโรงงาน จากเดิมหลอดฟลูออเรส
เซนต  2 x 36  วัตต  จํานวน 57  โคม  โดยไดทําการลดหลอดฟลูออเรสเซนตจํานวน  1  หลอด/โคม เหลือ  1 x 36  วัตต 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

5. มาตรการลดจํานวนหลอดไฟฟาในระบบแสงสวาง 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

ภาพกอนการปรับปรุง 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

5. มาตรการลดจํานวนหลอดไฟฟาในระบบแสงสวาง 



แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

        จากการปรึกษาหารือกับทางผูบริหารและคณะทํางานอนุรักษพลังงานสามารถสรุปไดวา โรงงานควรจะลดจํานวน
หลอดไฟฟาในสวนของโรงงานลง โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 

 

1. สํารวจการใชงานของหลอดฟลูออเรสเซนตภายในโรงงาน 

2. วิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลเชิงเทคนิคมาสรุปแนวทางปรับปรุงการใชงานและนําเสนอในที่ประชุมเพื่อให
คณะกรรมการอนุรักษพลังงานพิจารณา 
3. ดําเนินการปรับปรุงตามมาตรการ โดยไดทําการลดหลอดฟลูออเรสเซนต จากเดิมขนาด  2 x 36  วัตต  จํานวน 57  

โคม เหลือ  1 x 36  วัตต 
4. ตรวจสอบวิธีของการดําเนินการ โดยที่ปรึกษาไดเขาตรวจสอบการดําเนินการตามแผนที่ไดเสนอในที่ประชุม 

5. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะหผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตรเบื้องตนและสรุปผลที่ไดใหสถานประกอบการ 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

5. มาตรการลดจํานวนหลอดไฟฟาในระบบแสงสวาง 

หลังปรับปรุง 

   จากการตรวจสอบของระบบแสงสวางโดยเฉพาะพื้นที่โรงงาน พบวามีการใชไฟฟาแสงสวางเกินความจําเปน 

ทีมงานจึงไดมีการนําเสนอมาตรการลดจํานวนหลอดไฟฟาในสวนของโรงงาน ลง หลังจากทําการปรับปรุงโดยปลดหลอด
ฟลูออเรสเซนต 2 * 36 วัตต เหลือ 1 * 36 วัตต จํานวน 57โคม โดยจะยังคงบัลลาสตไวเนื่องจากทางทีมงานมีแผนที่จะ
ปลดบัลลาสตในเดือนตอไป ทําใหประหยัดพลังงานได   9,187.49     kWh /ป คิดเปนเงินที่ประหยัดได   27,103.10   

บาท/ป 

ภาพหลังการปรับปรุง 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

5. มาตรการลดจํานวนหลอดไฟฟาในระบบแสงสวาง 



วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

2. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงาน 

5. มาตรการลดจํานวนหลอดไฟฟาในระบบแสงสวาง 

จากการตรวจสอบจํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต  36  วัตต ที่ปลดออก       =   57  หลอด 

ชั่วโมงการทํางานที่ลดลง/วัน           12  ชั่วโมง/วัน 

จํานวนวันที่ทํางาน/ป                      365  วัน 

Load factor       80 % 

คาพลังงานไฟฟา                        2.95  บาท / หนวย  
 

พลังงานไฟฟาที่ใช                  =   57  หลอด x 36  วัตต x 365 วัน x 12  ชั่วโมง x 80% /1000   พลังงานไฟฟาที่
ประหยัดได       =    57 x (36+10) x 365 x 12 x 80% /1000 

      =    9,187.49   kWh/ป 
 

คิดเปนเงินที่ประหยัดได   =   9,187.49   kWh/ป * 2.95 บาท 

                              =   27,103.10   บาท 
 

คิดเทียบเทาตันน้ํามันดิบ   =   9,187.49 x 85.21/1000000 

                                        =    0.783  toe 
 

คิดเปนเงินลงทุน                  =      -   บาท   

ระยะเวลาคืนทุน                   =      -   ป 
    *ไมมีเงินลงทุนเนื่องจากเจาหนาที่ฝายซอมบํารุงเปนผูปลดหลอด 

ขอบคุณครับ 


