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บทคัดย่อ
โครงงานครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกลึง เพื่อนาเสนอมาตรการที่เหมาะสม
ต่อการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องกลึง และเพื่อนาเสนอ
มาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าต่อเครื่องกลึง ภายในพื้นที่อาคารโรงงาน 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครด้วยวิธีการตรวจวัดและเก็บรวบรวมข้อมูลค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารดังกล่าวซึ่งจากการศึกษา
ข้อมูลการใช้พลังงานของมิเตอร์ไฟฟ้าเลขที่ ม-008259 เพื่อนาข้อมูลการใช้พลังงานที่ตรวจวัดมาเปรียบเทียบและนาเสนอ
มาตรการทางไฟฟ้า โดยมีการเปรียบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกลึงตามลาดับผลการประหยัดพลังงานของอาคารใน
แต่ละมาตรการที่นาเสนอจากมากไปหาน้อย ซึ่งได้ผลการทดลองได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวัดค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกลึง พบว่า เครื่องตัวที่ 1 แรงดันฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 391.4 โวลต์
กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 1.29 แอมแปร์ กาลังไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 0.86 กิโลวัตต์ เครื่องตัวที่ 2 แรงดันฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ
393.4 โวลต์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 1.38 แอมแปร์ กาลังไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 0.94 กิโลวัตต์ เครื่องตัวที่ 3 แรงดันฟ้า
เฉลี่ย เท่ากับ 394.2 โวลต์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 1.22 แอมแปร์ กาลังไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 0.84 กิโลวัตต์ เครื่องตัวที่ 4
แรงดันฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 384.0 โวลต์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 1.25 แอมแปร์ กาลังไฟฟ้าเฉลี่ย เท่ากับ 0.85 กิโลวัตต์
ส่ ว นที่ 2 ส าหรั บ มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ที่ น าเสนอทั้ ง หมดมี 4 มาตรการ คื อ การใช้ ม อเตอร์
ประสิทธิภาพสูง ผลประหยัด 6,105.60 บาท/ปี การจัดชิ้นงานให้กับเครื่องจักรที่ใช้พลังงานน้อย ผลประหยัด 2,803.20
บาท/ปี วางแผนการจาลองต้นแบบก่อนการใช้งานเครื่องกลึง ผลประหยัด 2,529.88 บาท/ปี และการปรับรอบสายพานให้
เหมาะสมกับชิ้นงานผลประหยัด 1,084.24 บาท/ปี จากมาตรการที่นาเสนอทั้ง 4 มาตรการ สามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ารวมทั้งหมดเป็นจานวน 3,913.68 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี หรือ คิดเป็นมูลค่า 12,522.92. บาท/ปี
คำสำคัญ : พลังงานไฟฟ้า มาตรการ เครื่องกลึง

* สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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Abstract
This project is a study on the study of electric power of lathes. Present appropriate measures
to use. The purpose is to study the power consumption of the lathe. And to present energy
conservation measures to the lathe. The factory building 4 faculty of industrial technology. Phranakhon
Rajabhat University from the study, the power consumption data of meter-008259 to compare the
measured energy consumption data and to propose the measure of energy consumption. electricity
The energy cost of the lathe is compared with the energy efficiency of the building in each of the
measures presented in descending order. The results are as follows.
Part 1 Measuring the electrical power of the lathe, the average voltage of the machine was
391.4 volts, the average electrical current was 1.29 ampere, the average power was 0.86 kilowatts. The
second medium voltage was 393.4 volts. The average power is 1.38 amperes, the average power is 0.94
kilowatts. The third unit is an average voltage of 394.2 volts. To a 1.22 ampere average power of 0.84
kW. at 4 voltage average of 384.0 voltage of electricity on average 1.25 ampere average power of 0.85
kW.
Part 2 of the proposed energy conservation measures are four measures: the use of high
efficiency motor savings of 6,105.60 baht / year, the arrangement of the work for the low energy
machine, saving 2,803.20 baht / year. Using lathe, saving 2,529.88 baht / year and adjusting the belt to
suit the workpiece, saving 1,084.24 baht / year from the measures offered 4 measures. The car, saving
energy is the total number of 3913.68 kilowatt - hours / year, representing a value of 12522.92. Baht /
year.
Key words: Electric power, Measures, Lathe
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1. ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
พลังงานเป็นปัจจัยสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์
เพื่อใช้พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง
การบริ ก ารและการผลิ ต ทั้ ง ในภาคเกษตรกรรมและ

อุต สาหกรรม การใช้พ ลัง งานในประเทศไทยโดยเฉพาะ
น้ามันเชื้อเพลิงนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกที ดังแสดงให้
เห็นในรูปที่ 1

รูปที่ 1 การเจริญเติบโตของความต้องการด้านพลังงานในประเทศไทย (ค.ศ.1986-2006)

ขณะที่ประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ามันเพียงพอกับความ
ต้องการ ในแต่ล ะปีรัฐจึงต้องสูญเสียงบประมาณในการ
นาเข้าน้ามันดิบเป็นจานวนมหาศาลในขณะที่แหล่งน้ามัน
ในโลกก็มีจานวนจ ากัด และต้องหมดไปในวัน หนึ่ง อย่า ง
หลีก เลี ่ย งไม่ไ ด้ แนวโน้ม ราคาน้ ามัน จึง มีแ ต่จ ะสูง ขึ ้น
ประเทศผู้นาเข้าน้ามันอย่างประเทศไทยจึงมีความจาเป็น
ที ่จ ะต้อ งรณรงค์ส ร้า งความร่ว มมือ ร่ว มใจกัน อนุร ัก ษ์
พลัง งาน เพื่อให้ส ามารถใช้พ ลัง งานที่เราต้องซื้อมาด้ว ย
ราคาแพงให้คุ ้ม ค่า ที ่ส ุด โดยการรณรงค์ก ารอนุร ัก ษ์
พลังงานต้องทาในทุกส่วนของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนดังกล่าวและเล็งเห็น
ความสาคัญของปัญหาด้านพลังงานที่ทุกคนควรมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

ขณะที่ประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ามันเพียงพอกับความ
ต้องการ ในแต่ล ะปีรัฐจึงต้องสูญเสียงบประมาณในการ
นาเข้าน้ามันดิบเป็นจานวนมหาศาลในขณะที่แหล่งน้ามัน
ในโลกก็มีจานวนจ ากัด และต้องหมดไปในวัน หนึ่ง อย่า ง
หลีก เลี ่ย งไม่ไ ด้ แนวโน้ม ราคาน้ ามัน จึง มีแ ต่จ ะสูง ขึ ้น
ประเทศผู้นาเข้าน้ามันอย่างประเทศไทยจึงมีความจาเป็น
ที ่จ ะต้อ งรณรงค์ส ร้า งความร่ว มมือ ร่ว มใจกัน อนุร ัก ษ์
พลัง งาน เพื่อให้ส ามารถใช้พ ลัง งานที่เราต้องซื้อมาด้ว ย
ราคาแพงให้ คุ ้ม ค่า ที ่ส ุด โดยการรณรงค์ก ารอนุร ัก ษ์
พลังงานต้องทาในทุกส่วนของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนดังกล่าวและเล็งเห็น
ความสาคัญของปัญหาด้านพลังงานที่ทุกคนควรมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
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เนื่องจากอาคารโรงงาน 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถือเป็นอาคารหลักอีกหนึ่ง
อาคารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเข้ามาใช้เครื่องมือ เครื่องจักรเป็นประจา อีก
ทั้งภายในอาคารยังมีเครื่องจักรที่มีแนวโน้มการใช้พลังงาน
สูงอีกเป็นจานวนมาก และอาจเป็นไปได้ว่าค่าพลังงานที่
เกิดขึ้นทั้งหมดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจจะมา
จากอาคารโรงงาน 4 แห่งนี้ ปัญหาที่พบ (จากข้อมูลการใช้
งานของเครื่องจักรภายในอาคาร) คือ ในระยะหลังที่มีการ
ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น มักจะเกิดปัญหาไฟฟ้า
ภายในอาคารตกอยู่เป็นประจา ซึ่งการที่ไฟฟ้าตกในแต่ละ
ครั้งจะเกิดผลเสียต่อการทางานของเครื่องจักรอย่างมาก
และค่ า ในการซ่ อมบ ารุง ก็จ ะสู ง มากด้ ว ยเช่ น กั น โดยใน
เบื้ อ งต้ น ผู้ วิ จั ย แบ่ ง ปั ญ หาออกเป็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ภายนอกและปัญหาที่เกิดจากภายใน สาหรับ ปัญหาที่เกิด
จากภายนอก หมายถึง ปัญหาที่มาจากระบบสายส่ง หรือ
ตัวหม้อแปลงไฟฟ้า แต่จากที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า มาตรวจสอบแก้ ไ ขระบบแล้ ว ยื น ยั น ว่ า
ปั ญ หาไม่ ไ ด้ ม าจากระบบไฟฟ้ า สายส่ ง หรือ หม้ อแปลง
ไฟฟ้า แต่ก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุหรือคาตอบที่ชัดเจนได้
จึงทาให้ประเด็นในการวิจัยแคบลงมาอยู่ที่ปัญหาภายใน
ระบบไฟฟ้าของอาคารโรงงาน 4 ซึ่งมีเครื่องจักรใหม่ๆ อยู่
เป็นจานวนมาก
ดั ง นั้ น จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง มี แ นวความคิ ด ที่ จ ะ
ทาการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่อ งจั กรบางกลุ่ ม ที่ มี การใช้ พ ลั ง งานค่อ นข้ า งสู ง เพื่ อ
นาเสนอมาตรการที่เหมาะสมต่อการใช้งานเครื่องจักร และ
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในอาคารโรงงาน 4 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจะ

เกิดโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และบุคลากร
ที่เกี่ย วข้อง อี กทั้ งยั งช่ วยตอบสนองต่อการรณรงค์สร้า ง
ความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ของ
เครื่องกลึง อาคารโรงงาน 4 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 เพื่ อ เสนอมาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ที่
เหมาะสมของเครื่องกลึง

3. วิธีกำรดำเนินโครงกำร
วิธีการดาเนินโครงการมีรายละเอียดเนื้อหาการวิจัยที่
จะนาเสนอในบทนี้ คือ
1. กรอบแนวทางการดาเนินโครงการ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
ในการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. การนาเสนอข้อมูลผลการศึกษา
7. ผลงานที่คาดว่าจะสาเร็จ
3.1 กรอบแนวทำงกำรดำเนินโครงกำร
การศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่องกลึงเพื่อ
หาแนวทางในการนาเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เป็น
การนาข้อมูลทางไฟฟ้าที่บันทึกได้จากอุปกรณ์ตรวจจับค่า
การใช้ พ ลั ง งานจริ ง ตามการใช้ ง านของนั ก ศึ ก ษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและจาเป็นที่ต้องการใช้งานเครื่องจักร
ดังกล่าว โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยเป็นดังรูปที่ 2
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กรอบที่ 1

กรอบที่ 2
1.1 เตรียมความพร้อม

2.1 เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการ

1.2 รวบรวมข้อมูล

2.2 ตรวจสอบรายละเอียดและ
ตารางการใช้งานจริงของเครื่องจักร

1.3 คัดเลือกกลุ่มเครื่องจักร

2.3 บันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าจริง

1.4 พิจารณาความเป็นไปได้ในการดาเนินการ
ไม่ผ่าน
การพิจารณา
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1.6 สรุปผลการพิจารณา

2.4 นาผลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูล
ทางไฟฟ้ามาจัดทารายงานการใช้
พลังงานของเครื่องจักร

ผ่านการ พิจารณา

2.5 วิเคราะห์ปัญหาที่พบจากข้อมูล
2.6 นาเสนอมาตรการอนุรักษ์
2.7 จัดทารายงานการใช้พลังงาน

2.8 สรุปผลและปิดโครงการ

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิ ด ในการด าเนิ น โครงการในครั้ ง นี้ ถู ก
เชื่ อ มโยงจาก 2 กรอบที่ ไ ด้ เ ห็ น ในข้ า งต้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ต้นแบบในการเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการทา
โครงการ (ในกรอบที่ 1) จนเริ่ ม ต้ น เข้ า สู่ ก ระบวนการ
ดาเนินโครงการ (กรอบที่ 2) และปิดโครงการในที่สุด
โดยกรอบทั้ง 2 กรอบดังกล่าวสามรถนาไปใช้ได้กับผู้ที่
สนใจในการท าวิ จั ย อาทิ เช่ น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย

ราชภัฏพระนคร หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะทางานวิจัย
โดยการด าเนิน โครงการจะเน้น การมีส ่ว นร่ว มของ
นักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะและปลูกจิตสานึก เพราะการ
ที่จะสามารถอนุรักษ์พลังงานของชาติได้นั้นคงต้องมาจาก
ทุก ๆ ฝ่า ยหรือ ทุก องค์ก ร และหวัง เป็น อย่า งยิ ่ง ว่า
ประโยชน์ที ่ไ ด้จ ะตกแก่น ัก นัก ศึก ษาและมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏพระนคร
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ตำรำงที่ 1 กรอบแนวทางการดาเนินโครงการ เรื่อง มาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเครื่องกลึง กรณีศึกษาอาคาร โรงงาน 4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตัวแปร/ประเด็นที่มุ่งจะ
แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล
ศึกษา
1. เพื่อศึกษาข้อมูลการ ข้อมูลการใช้พลังงาน หน่วยงานอาคารและ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของ ไฟฟ้าของเครื่องกลึง สถานที่ ม.ราชภัฏพระ
เครื่องกลึง
นครตารางการใช้
เครื่องจักรตารางการเข้า
ปฏิบัติงานนักศึกษา
2. เพื่อเสนอมาตรการ มาตรการอนุรักษ์
Internet
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ พลังงานไฟฟ้าที่นาเสนอ เอกสารด้านมาตรการ
เหมาะสมของ
พลังงานไฟฟ้า
เครื่องกลึง
วัตถุประสงค์

3.2 ประชำกรและกลุ่ มตั วอย่ำ ง/แหล่ ง ข้ อมูล ผู้ ใ ห้
ข้อมูลในกำรวิจัยประชำกร
3.2.1 ประชากร คือ เครื่องกลึง จานวน 4 เครื่อง
3.2.2 แหล่ ง ข้ อ มู ล คื อ สถานที่ ท าการศึ ก ษา
คือ ห้องประลองเครื่องมือกล 4104 ณ อาคารโรงงาน 4
ของคณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร

เครื่องมือ/แนวทางการ
แนวทางการวิเคราะห์
เก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูล
Data Logger 3 Phase วิเคราะห์เชิงบรรยายสภาพ
Multi Meter บิลค่าไฟฟ้า (การใช้พลังงานไฟฟ้าของ
แบบฟอร์มการบันทึก
เครือ่ งกลึง)
ข้อมูล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านมาตรการพลังงาน
ไฟฟ้า

เปรียบเทียบค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าก่อนเสนอ
มาตรการกับมาตรการที่
นาเสนอโดยวิธีการคานวณ

3.2.3 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ประชากร คื อ
อาจารย์ และ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม เครื่ อ ง และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการทางานของเครื่องกลึง

4. ผลกำรทดลอง
ข้อมู ล ค่า พลั ง งานไฟฟ้ า ของเครื่องกลึ ง ที่ 1 แสดงดั ง
ตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกลึงที่ 1

เวลำ
แรงดันไฟฟ้ำ
กระแสไฟฟ้ำ
กำลังไฟฟ้ำ

(นำที)
10 20 30
(โวลต์)
391.3 392.1 389.5
(แอมแปร์) 1.39 1.52 1.54
(กิโลวัตต์) 0.94 1.03 1.04

40
393.1
1.44
0.98

50
393.9
1.29
0.88

60
394.2
0.72
0.49

70
389.1
0.77
0.52

80
388.9
0.76
0.51

90
390.3
1.45
0.98

100
391.4
1.55
1.05

110
393.1
1.48
1.01

120
390.3
1.52
1.03

แรงดันไฟฟ้ำ:V (โวลล์)

ข้อมูลทางไฟฟ้าลงในตารางที่ 2 นามาพลอตกราฟ พร้อมระบุค่าสูงสุด(Maximum) ค่าต่าสุด(Minimum) ค่าเฉลี่ย
(Average) ต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 3
395
394
393
392
391
390
389
388
387
386

แรงดันไฟฟ้ำ
(โวลต์)

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105115
เวลำ: t (นำที)

ภำพที่ 3 ค่าแรงดันไฟฟ้าเทียบกับแกนเวลาที่ทาการบันทึกข้อมูลทุก 10 นาที (เครื่องกลึงที่ 1)
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จาก รูปที่ 3 กราฟแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าเทียบกับแกน
เวลาที่ทาการบันทึกข้อมู ลทุก 10 นาที (เครื่องกลึ งที่ 1)
ได้ ผ ลดั ง นี้ ค่ า แรงดัน ไฟฟ้ า สู ง สุ ด (Maximum Voltage)
เท่ า กับ 394.2 โวลต์ ค่า แรงดั น ไฟฟ้ า ต่ าสุ ด (Minimum
Voltage) เท่ากับ 388.9 โวลต์ และค่าแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย
(Average Voltage) เท่ากับ 391.0 โวลต์
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ขณะที่ความแตกต่างของค่า Maximum Voltage กับ
Minimum Voltage ได้แสดงในรูปที่ 4 ซึ่งเป็นกราฟแสดง
ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง Maximum กั บ
Minimum

รูปที่ 4 กราฟแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าเปรียบเทียบระหว่าง Maximum กับ Minimum (เครื่องกลึงที่ 1)
ตำรำงที่ 3 มาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

ลาดับ
1
2
3
4

มาตรการด้านไฟฟ้า
ปรับรอบสายพานให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
การจัดชิ้นงานให้กับเครื่องจักรที่ใช้พลังงานน้อย
วางแผนจาลองต้นแบบก่อนใช้งานเครื่องกลึง

จากตารางที่ 3 ได้ แสดงผลการเปรี ย บเที ย บค่ า การ
ประหยัดของมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าต่างๆ พร้อม
ระบุผลการประหยัดพลังงานทางไฟฟ้า โดยได้แบ่งเป็นการ
นาเสนอในหน่วย kWh/ปี และหน่วย บาท/ปี เพื่อให้สามารถ
เห็นผลการประหยัดในแต่ละมาตรการทางไฟฟ้าได้ชัดยิ่งขึ้น
จึงได้ จั ดเรียงล าดั บของผลการประหยั ดพลั งงานในแต่ ละ
มาตรการทางไฟฟ้าจากมากไปหาน้อย แสดงในตารางที่ 4

5. บทสรุป

ในอดีตก่อนศึกษาการนาเศษไม้มาผลิตเป็ฯเฟอร์นิเจอร์
ชั้นวางของ พบว่า มีการนาเศษไม้มาชั่งน้าหนักขายจานวน
1 คันรถ ราคา 1,500 บาท ขณะที่ 1 เดือน มีเศษไม้ชั่ง

น้าหนักขายได้จานวน 4 คันรถ ส่งผลให้มีรายได้จากการ
ขายเศษไม้ต่อเดือน เท่ากับ 6,000 บาท ทั้งนี้น้าหนักที่ใช้
ในการทาเฟอร์นิเจอร์ คือเศษไม้ต่อชิ้ น เมื่อเลือกมาใช้ มี
น้าหนักไม่เกิน5 กิโลกรัมโดยมีจานวนเศษไม้ที่คัดเลือกมา
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จานวน 100 ชิ้น ต่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ชั้นวางของ 1 ตัว
ทั้ ง นี้ จ ากผลการทดลองในบทที่ 4 พบว่ า ต้ น ทุ น
ค่าแรงงานจานวน 4 คน มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 48,000 บาท
ต่อเดือน ขณะที่ค่าเครื่องมือที่ใช้ในการทางาน อาทิ เครื่อง
ตัดไม้เครื่องขัดปั้มลมขนาดเล็กสกรู ขนาดความยาว 1 นิ้ว
สว่านมือกระดาษทรายกาวอัดไม้สีดา/สีโอ๊ค + ทินเนอร์ +
รองพื้น + เคลือบเงากันกระแทกลูกแม็ค ขนาดความยาว 1
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นิ้ ว มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเท่ า กั บ 10,800 บาทต่ อ เดื อ น ส่ ง ผลให้ มี
ต้นทุ นในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของเท่ากับ 58,800
บาทต่ อเดื อน ส าหรั บชั้ น วางของจ านวน 21 ชิ้ น ขณะที่
รายรับในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของเท่ากับ 126,000
บาทต่ อเดื อน โดยคิ ด ค่ า ความเสี ย หายเท่ า กั บ 5% ของ
รายรับทั้งหมดซึ่งมีค่าเท่ากับ 6,300 บาทต่อเดือน ส่งผลให้
มี ก าไรสุ ท ธิ ใ นการผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ ชั้ น วางของเท่ า กั บ
60,900 บาทต่อเดือน ดังนั้นจากการศึกษาโครงงานพบว่า
กาไรส่วนต่างจากวิธีการชั่งน้าหนักของเศษไม้แบบเดิมกับ
วิธีการนาเศษไม้มาแปรสภาพเป็นเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของ
แบบใหม่มีค่าเท่ากับ 54,900 บาท โดยมีลักษณะของเศษไม้
ที่แปรสภาพเป็นเฟอร์นิเจอร์ดังรูปที่ 2 และ 3 ตามลาดับ

จากการดาเนินการใช้มาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน
กรณีศึกษาโรงงานอาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ พระนคร สามารถสรุป ผลการ
ดาเนินการวิจัยได้ดังนี้
ผลจากการด าเนิน การอนุร ัก ษ์พ ลัง งานไฟฟ้า ใน
กรณีศึกษาโรงงานอาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ พระนคร จะเห็น ได้ว่า เป็น ไปตาม
สมมุต ิฐ านที ่ตั ้ง ไว้ นั ่น คือ หลัง การด าเนิน การอนุร ัก ษ์
พลังงานไฟฟ้าในโรงงานด้วยมาตรการ ในการตรวจสอบ
บารุงรักษา และมาตรการใน การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต สามารถท าให้ค่า พลัง งานไฟฟ้า ต่อ หน่ว ยผลผลิต
ลดลง

ตำรำงที่ 4 ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของเครื่องกลึงภายในอาคารโรงงาน 4

ลาดับที่

รายชื่อเครื่องกลึง

1
2
3
4

MC1
MC2
MC3
MC4

แรงดัน (V)
391.4
393.4
394.2
384.2

ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย
กระแส (I)
1.29
1.38
1.22
1.25

กิโลวัตต์ (KW)
0.86
0.94
0.84
0.85

ตำรำงที่ 5 สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (จัดลาดับผลประหยัดพลังงานทางไฟฟ้า)

ลาดับที่
1
2
3
4

มาตรการ
การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
การจัดชิ้นงานให้กับเครื่องจักรที่ใช้พลังงานน้อย
วางแผนจาลองต้นแบบก่อนใช้งานเครื่องกลึง
ปรับรอบสายพานให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
รวมผลประหยัดทัง้ หมด

KWh/ปี
1,908.00
876.00
790.86
388.82
3913.68

ผลประหยัด
บาท/ปี
6,105.60
2,803.20
2,529.88
1,084.24
12,522.92

รูปที่ 5 เปอร์เซ็นต์ผลการประหยัดในเชิงพาเรโต (จัดลาดับผลประหยัดพลังงานทางไฟฟ้า)

%
48.7
22.3
20.2
8.6
100
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6. บรรณำนุกรม
1. เกษร เพ็ชราช. 2539. การจัดการพลังงานไฟฟ้าใน
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี , วิ ท ยานิ พ นธ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
2. ชัชวาล คาดการณ์ไกล. 2549. เทคนิคการอนุรักษ์
พลั ง งานโดยวิ ธี ไ คเซ็ น สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
ภาควิ ช าบริ ห ารเทคนิ ค ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. สุ ริ ย า แก้ ว อาษา. 2542. การศึ ก ษาการจั ด การ
พลั ง งานไฟฟ้ า ในอาคารของสถาบั น ราชภั ฏ สถาบั น
เทคโนโลยี ร าชมงคลและวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ของจั ง หวั ด
สกลนคร, วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาครุ ศ าสตร์อุ ต สาหกรรม
มหาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าครุ ศ าสตร์ ไ ฟฟ้ า คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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4. สุธน พิทักษ์. 2550. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าใน
โรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท อีพีอีแพคเกจจิ้ง
(ประเทศไทย) จากัด สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. เสกสันต์ พันธุ์บุญมี. 2549. การจัดการพลังงาน
ไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลเลิดสิน สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการพลัง งาน คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัส ดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. เอกสารเผยแพร่ มาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนร่วม อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
และอาคารธุรกิจ จัดทาโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. อเนก เทศทอง. 2541. การจัดการไฟฟ้าในอาคาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา กทม. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงาน
และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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(หน้ำนี้เว้นว่ำงไว้)
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