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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างในอุตสาหกรรมการผลิต

เครื่องสําอาง จากการสํารวจและวเิคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้าแสงสว่าง พบว่ามกีารใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าแสงสว่าง 1,007,736 กโิลวตัต์-ชัว่โมง/ปี คดิเป็นค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานไฟฟ้าแสงสว่างรวม 

4,534,812 บาท/ปีซึ่งสูงมาก และในอาคาร 2 ที่ศกึษามกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าแสงสว่าง 115,200 

กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าแสงสว่าง 518,400 บาท/ปี จากการใช้

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าแสงสว่างรวมทัง้สิ้น 6 มาตรการ คือ (1) การใช้ Photo Switch 

ควบคุมการทํางานของหลอดไฟไล่แมลง (2) การใช้ Motion Sensor ควบคุมการทํางานของ

หลอดไฟในหอ้งแต่งตวั (3) การใช ้Motion Sensor ควบคุมการทํางานของหลอดไฟในหอ้งน้ํา (4) 

การลดจาํนวนหลอดไฟทีไ่มจ่าํเป็นและการปิดไฟบรเิวณทางเดนิในชว่งเวลาพกั (5) การตดิตัง้แผน่

ไฟเบอรโ์ปร่งแสงบรเิวณหลงัคาเพื่อใชแ้สงธรรมชาตแิทนการเปิดไฟแสงสว่าง (6) การลดความสงู

ของโคมไฟเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการส่องสว่าง สามารถนําแนวทางการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไป

ทําการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โดยทําการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนการลงทุน พบว่าหากนํา

แนวทางทัง้หมดไปปฏบิตัคิรบทุกแนวทางจะสบามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคาร 2 ลงได ้
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11,961 กโิลวตัต-์ชัว่โมง/ปี คดิเป็นการประหยดัคา่ใชจ้่ายดา้นพลงังานไฟฟ้าลงไดป้ระมาณ 53,825 

บาท/ปีหรอืประมาณ 10.38%  

คาํสาํคญั: การผลติเครือ่งสาํอาง, พลงังานไฟฟ้า, แสงสวา่ง, Photo Switch, Motion Sensor. 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study lighting energy used in the cosmetics manufacturing. 

The survey analysis of the energy consumption of lighting system was 1,007,736 kilowatt-

hours/year. Lighting energy consumption was 4,534,812baht/year, which is very high and 

the energy consumed for lighting building 2 was 115,200 kilowatt-hours/year. Lighting energy 

consumption bill by 518,400 baht/year. The use of electric lighting energy conservation 

measures totaling six measures (1) Using photo switch control of the insect repellent bulb. 

(2) Using the motion sensor controls the lamp in the dressing room. (3) Using the motion 

sensor that controls the lamp in the bathroom. (4) Reducing the number of unnecessary 

lights and turning off the lights in hallways during breaks. (5) Installation of fiber translucent 

roof to use natural light instead of turning on the lights. (6) Reduction in the height of the 

lamp to increase luminous efficiency. These measures can adopt to save electricity to the 

economic analysis, analyzing the return on investment. It was found that if the whole 

approach to every practice guidelines to reduce energy consumption in building 2 was down 

to 1,961 kilowatt-hours/year. Reducing the cost of electricity consumption bill by 53,825 

baht/year or 10.38% annually. 

KEYWORDS: Cosmetics Manufacturing, Electrical power, Lighting, Photo Switch, Motion 

Sensor. 

 

1. บทนํา 

สถานการณ์พลงังานภายใต้การขยายตัวของจํานวนประชากรและระบบเศรษฐกิจ ความ

ต้องการพลงังานที่สูงขึ้นอันสืบเน่ืองมากจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดวิกฤติด้าน

พลงังานทัง้ในดา้นปรมิาณและราคา นอกจากน้ียงัส่งผลใหเ้กดิปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มอนัเกดิจาก

การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ะสมในชัน้บรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุสาํคญัของสภาวะโลก

รอ้นทีท่ ัว่โลกเผชญิอยู่ ความพยายามในการพฒันาการใชพ้ลงังานทดแทน และพลงังานรูปแบบ

ใหม่ที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน เป็น

แนวทางสาํคญัทีจ่ะชว่ยใหโ้ลกฝ่าฟันผา่นวกิฤตดิงักลา่วไปได ้[1] 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความวิจัย 
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สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2558 การใช้พลงังานขัน้

สุดท้ายเพิม่ขึ้นทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่าสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาบ้านอยู่

อาศยั สาขาธุรกจิการคา้ และสาขาขนส่งเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 3.6 0.2 3.6 3.7 

และ 7.8 ตามลําดบั โดยสาขาขนส่งเป็นสาขาที่มกีารใช้พลงังานในสดัส่วนที่สูงกว่าสาขาอื่น โดยมี

สดัส่วนการใช้ร้อยละ 36.8 ของการใช้พลงังานขัน้สุดท้ายทัง้หมด รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรม 

บา้นอยูอ่าศยั ธุรกจิการคา้ และเกษตรกรรม โดยมกีารใชร้อ้ยละ 35.7 15.1 7.2 และ 5.2 ตามลาํดบั [2] 

ในปัจจุบนับรษิทัต่างๆ กเ็ริม่มกีารรณรงคแ์ละจดัทําแผนการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในองค์กร

ธุรกจิของตน เพราะนอกจากเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการประกอบกจิการขององคก์รแลว้ยงัเป็น

การพฒันาเพื่อแข่งขนัในเวทเีศรษฐกจิโลก ปัจจุบนัมงีานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการพลงังาน

ไฟฟ้าเพือ่นําไปสูก่ารประหยดัพลงังานเป็นจํานวนมาก เช่น สุรศกัดิ ์เรอืงศรแีละคณะ [3] ไดศ้กึษา

การอนุรกัษ์พลงังานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไมแ้ห่งหน่ึง โดยการศกึษาขอ้มูลการใช้พลงังานของ

โรงงาน และทาํการสาํรวจการใชพ้ลงังานอยา่งละเอยีด ทาํใหส้ามารถหามาตรการอนุรกัษ์พลงังาน

ไฟฟ้าได ้7 มาตรการ [4] ไดศ้กึษาวจิยัการบรหิารจดัการการอนุรกัษ์พลงังานอยา่งมสีว่นรว่ม โดยมี

แนวคดิใหพ้นักงานทุกฝ่ายเขา้มสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ และกําหนดมาตรการอนุรกัษ์

พลงังาน [5] ไดศ้กึษาการจดัการพลงังานในอาคารสาธารณะ ซึ่งเป็นอาคารควบคุม เพื่อลดภาระ

การใช้พลงังานเพิม่ประสทิธภิาพในระบบการจดัการพลงังาน เน่ืองจากอาคารหลกัมกีารเปิดใช้

ไฟฟ้าแสงสว่างตลอด 24 ชัว่โมง [6] ศึกษาวจิยัการอนุรกัษ์พลงังาน กรณีศึกษา บริษัท ต้าชิง

คอตตอนไทย โดยใช้พลงังานให้คุ้มค่าและเกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุดจากการใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสม [7] ไดศ้กึษาวจิยัเกี่ยวกบัรูปแบบการส่งเสรมิพฤตกิรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าใน

อาคารของบุคลากรและนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์ โดยดาํเนินการวจิยัเชงิสาํรวจ [8] 

ไดศ้กึษาเรือ่งการลดพลงังานไฟฟ้าในโรงงานตดัเหลก็แผน่ โดยเสนอแนวทางการประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้า และทําการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อหาระยะเวลาคนืทุนและอตัราผลตอบแทนการ

ลงทุน [9] ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ [10] ได้ศึกษาการ

อนุรกัษ์พลงังานในวิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อี.เทค) และวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร ์และเปรยีบเทยีบการลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์[11] ไดศ้กึษาการควบคุมไฟฟ้าแสง

สว่างในอาคารเพื่อการประหยดัพลงังาน [12] ได้ศกึษาการออกแบบระบบประหยดัพลงังานแสง

สว่างโดยใช ้Wireless Sensor Network [13] ไดศ้กึษาการลดการปล่อยก๊าซ CO2 เพื่อการพฒันา

ดา้นพลงังานทีย่ ัง่ยนื 

การบริหารจดัการเป็นส่วนที่สําคญัมากที่สุดในกระบวนการจดัการด้านพลงังาน และการ

ประหยดัพลงังานนับเป็นผลลพัธ์ของการจดัการดา้นพลงังาน [14] การประหยดัพลงังานในระบบ

แสงสว่างที่ดนีอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานของระบบแล้ว ยงัต้องปรบัปรุงหรอืรกัษา

คุณภาพแสงสว่างและประสทิธภิาพของแสงสว่างใหด้ขี ึน้หรอือยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน [15] สําหรบั
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การศกึษาวจิยัน้ี ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะลดตน้ทุนดา้นพลงังานไฟฟ้าแสงสว่างสาํหรบัอุตสาหกรรม

การผลติเครื่องสําอางเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO50001 ซึ่งเป็นระบบการจดัการพลงังาน

ตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) ที่ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 15 มถุินายน 2011 

(ISO 50001:2011) โดยองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (International Organization 

for Standardization หรอืที่เรยีกโดยย่อว่า ISO) โดยมาตรฐานน้ีมวีตัถุประสงค์ในการส่งเสรมิให้

องคก์รดําเนินการปรบัปรุงสมรรถนะพลงังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและ

อื่นๆ ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการลดตน้ทุนดา้นพลงังาน ซึง่ใหม้กีารดาํเนินการและการ

ขอรบัรองโดยสมคัรใจ ซึ่งในการศกึษาวจิยัน้ีไดด้ําเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแสง

สวา่งในอาคาร 2 ซึง่เป็นอาคารสาํหรบัการผลติเครือ่งสาํอางอาคารหน่ึงของบรษิทั 

 

2. กระบวนการศึกษาวิจยั 

ในการวจิยัหาวธิกีารจดัการการใชพ้ลงังานแสงสว่างในอุตสาหกรรมการผลติเครื่องสาํอาง ใน

ครัง้น้ีไดท้าํการเกบ็ขอ้มลูและทาํการทดลองดา้นพลงังานไฟฟ้าแสงสวา่งในบรษิทัผลติเครือ่งสาํอาง

แห่งหน่ึง ซึง่ดาํเนินการการผลติเครื่องสาํอางจําหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่เปิดดาํเนินการเมือ่

ปี พ.ศ. 2537 มพีนักงานทัง้หมด 1,133 คน ตัง้อยู่ที่ อ.บางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ โดยในการ

วจิยัครัง้น้ีจะดําเนินการศกึษาในอาคาร 2 เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ ซึ่งมพีนักงานปฏบิตังิานจํานวน 

360 คน 

 

2.1 ขัน้ตอนในการศึกษาวิจยั 

1) ศกึษาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแสงสวา่งภายในอาคาร 2 ของบรษิทัผลติเครือ่งสาํอาง 

2) วเิคราะหปั์ญหาและหามาตรการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแสงสวา่งภายในอาคาร 2  

3) ดาํเนินการจดัทาํมาตรการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแสงสวา่ง 

4) ดาํเนินการวเิคราะหผ์ลการศกึษา 

5) สรุปผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางสาํหรบัการนําไประยุกตใ์ชง้านจรงิและ

การศกึษาต่อไป 

 

2.2 การวิเคราะหข้์อมลู 

จากรายงานการจดัการพลงังานประจําปี พ.ศ. 2557 พบว่าโรงงานใชพ้ลงังานไฟฟ้าจํานวน 

8,217,000 kWh.ต่อปี ความต้องการพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 2,500 kW. เวลาทํางานปกติ 07.30-

17.50 น. จํานวนชัว่โมงทํางาน 9.2 ชัว่โมง/วนั จํานวนวนัทํางาน 248 วนั/ปี จํานวนชัว่โมงทํางาน 

2,315 ชัว่โมง/ปี อตัราคา่ไฟฟ้าเฉลีย่ปี พ.ศ. 2557 เทา่กบั 4.50 บาทต่อหน่วย คา่ไฟฟ้าในรอบ 3 ปี 
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(พ.ศ. 2555-2557) มแีนวโน้มสูงขึ้นทุกปี การใช้พลงังานไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร 2 ในปี พ.ศ. 

2557 เทา่กบั 115,200 kWh/Y คดิเป็นคา่ไฟฟ้า 518,400 บาท/ปี จากการสาํรวจในอาคาร 2 พบวา่

มกีารใชห้ลอดไฟฟ้าประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

1) หลอดฟลอูอเรสเซนตT์8 ขนาด 36 W จาํนวน 1,296 หลอด 

2) หลอดฟลอูอเรสเซนตT์8 ขนาด 18 W จาํนวน 41 หลอด 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้Fishbone Diagram ในวเิคราะหปั์ญหา และหาสาเหตุทีส่าํคญั

ของปัญหาคา่ไฟฟ้าแสงสว่างทีม่มีลูค่าสงู เพือ่วเิคราะหแ์ละหามาตรการแกไ้ขอย่างชดัเจน พบวา่มี

ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อค่าใชจ้า่ยดา้นพลงังานไฟฟ้าแสงสว่างหลายปัจจยั ทัง้ดา้นอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสง

สว่าง อตัราค่าไฟฟ้า ระบบควบคุม รวมไปถงึคนทํางาน หลงัจากดําเนินการวเิคราะห์สาเหตุและ

ปัจจยัดงักล่าวแลว้ จงึกําหนดมาตรการเพื่อดําเนินการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าแสงสว่างโดยมุ่งเน้น

ไปยงัอุปกรณ์ควบคุมแบบอตัโนมตั ิเพือ่ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแสงสวา่งจาํนวน 6 มาตรการดงัน้ี  

1) การลดจํานวนชัว่โมงการใชง้านหลอดไฟไล่แมลง โดยการตดิตัง้ Photo Switch ซึ่งมี

หลกัการทํางานคอืควบคุมการทํางานของหลอดไฟไล่แมลงโดยอตัโนมตั ิสามารถตัง้ใหเ้ปิดปิดที่

ระดบัแสง 31.5-125 Lux โดยใชก้ารวดัจากแสงสวา่งของดวงอาทติย ์

2) ลดจํานวนชัว่โมงการใช้งานการใช้งานของหลอดไฟในห้องแต่งตวัโดยใช้ Motion 

Sensor เพื่อควบคุมการทํางาน ซึ่งมหีลกัการทํางานคอืควบคุมการทํางานของหลอดไฟในห้อง

แต่งตวั โดยมขีอบเขตการตรวจจบัการเคลื่อนไหวดว้ยระบบแสงอนิฟราเรด ทีข่อบเขตการตรวจจบั 

2-5 เมตร มมุ 120 องศา โดยสามารถหน่วงเวลาได ้30-300 วนิาท ี

3) ลดจํานวนชัว่โมงการใชง้านหลอดไฟในหอ้งน้ํา โดยการตดิตัง้ Motion Sensor เพื่อ

ควบคุมการทาํงาน ซึง่มหีลกัการทาํงานเหมอืนกบัมาตรการที ่2 

4) ลดจํานวนหลอดไฟทีไ่ม่จาํเป็นบรเิวณทางเดนิ และกําหนดใหปิ้ดไฟทางเดนิช่วง พกั

กลางวนัในเวลา 12:00-13:00 น.  

5) ตดิตัง้แผน่ไฟเบอรโ์ปรง่แสงบรเิวณหลงัคาเพือ่ใชแ้สงธรรมชาต ิชว่ยลดการเปิดไฟฟ้า

แสงสวา่ง 

6) ลดความสูงของโคมไฟ เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการส่องสว่าง การวเิคราะห์ผลการ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้าแสงสว่างจากการดําเนินการมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าแสงสว่าง

ดงักล่าวจะแสดงผลในรูปของค่าพลงังานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี ระยะเวลาในการคนืทุน และอตัรา

ผลตอบแทนภายในของแต่ละมาตรการรวมไปถงึผลการลดการปลอ่ยก๊าซ CO2 ทีล่ดลงต่อปี 

วธิกีารวดัค่าไฟฟ้าในการศกึษาวจิยัน้ีจะใช้ค่าไฟฟ้าจรงิที่จดัเก็บจากการไฟฟ้านครหลวงที่

อตัรา 4.5 บาทต่อหน่วย และการคํานวณผลตอบแทนภายใน (IRR) โดยใช้การคํานวณค่าโดย

โปรแกรม Microsoft Excel 2010 และในสว่นการคาํนวณผลการลดการปล่อยก๊าซ CO2 จะคาํนวณ

โดยการใชป้รมิาณค่าไฟฟ้าทีล่ดลงไดคู้ณกบัค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission 
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Factor) ซึง่มหีน่วยเป็น KgCO2e โดยในการศกึษาวจิยัน้ีจะใชค้า่ Emission Factor = 0.561 โดยใช้

ขอ้มูลจากองค์การบรหิารก๊าซเรอืนกระจก [16] เน่ืองจากเป็นการคํานวณผลจากการลดการใช้

พลงังานไฟฟ้า และจากขอ้มูลดา้นการใชพ้ลงังานของบรษิทัพบว่า การใชพ้ลงังานแสงสว่างในปี 

พ.ศ. 2556 คดิเป็น 15.5% และในปี พ.ศ. 2557 คดิเป็น 15% ของการใชพ้ลงังานทัง้หมด 

 

 

รปูท่ี 1 สดัส่วนการใช้พลงังานแสงสว่างเทียบกบัการใช้พลงังานด้านอ่ืน 

 

3. ผลการดาํเนินการศึกษาวิจยั 

3.1 มาตรการท่ี 1 

การลดจาํนวนชัว่โมงการใชง้านหลอดไฟไล่แมลง โดยการตดิตัง้ Photo Switch มาตรการน้ีจะ

ติดตัง้ Photo Switch เพื่อควบคุมการทํางาน จํานวน 2 ชุด ด้านหน้าและด้านหลังอาคารโดย

ควบคุมการทาํงานของหลอดไฟไลแ่มลง จาํนวน 12 หลอด ใหเ้ปิด-ปิดโดยอตัโนมตัโิดยการควบคุม

ให้เปิดในตอนช่วงกลางคนืหรอืช่วงที่มแีสงน้อยและปิดในช่วงเวลากลางวนั จากผลการทดลอง 

พบว่าสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้1,456 กโิลวตัต์-ชัว่โมงต่อปีและลดการปล่อยก๊าซ CO2

เท่ากบั 829.92 kg.CO2e/Y คดิเป็นผลประหยดัตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงานได ้6,552 บาทต่อปี 

มาตรการน้ีสามารถคนืทุนภายใน 0.17 ปี โดยมอีตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 584.96% และ

สามารถประหยดัพลงังานไดด้งัตารางที ่1 มาตรการน้ีมขีอ้ดคีอืสามารถประยุกต์ใชใ้นการควบคุม

kWh 

ประเภทการใช้พลงังาน 
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แบบอตัโนมตัใินหลอดไฟฟ้าประเภทอื่นได้ ขอ้เสยีคอืต้องตดิตัง้ในจุดที่มแีสงสว่างเหมาะสมกบั

ความตอ้งการในการควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟ 

 

ตารางท่ี 1 ผลมาตรการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าจากการลดจาํนวนชัว่โมงการใช้งาน

หลอดไฟไล่แมลงโดยการติดตัง้ Photo Switch  

รายการ กาํลงัไฟฟ้า (W) พลงังานไฟฟ้า (kWh/Y) ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 

ก่อน (24 ชม.) 534 3,178 14,301 

หลงั (13 ชม.) 534 1,722 7,749 

ผลประหยดั เทา่เดมิ 1,456 6,552 

 

 

รปูท่ี 2 Photo Switch 

 

3.2 มาตรการท่ี 2 

ลดจํานวนชัว่โมงการใชง้านของหลอดไฟในหอ้งแต่งตวัโดยใช ้Motion Sensor เพื่อควบคุม

การทาํงาน มาตรการน้ีจะตดิตัง้ Motion Sensor เพือ่ควบคมุการทาํงานของหลอดไฟในหอ้งแต่งตวั 

จํานวนหลอดไฟ 17 หลอด ให้เปิด-ปิดโดยอตัโนมตัจิากผลการทดลอง พบว่าสามารถลดการใช้

พลงังานไฟฟ้าได ้1,492 กโิลวตัต-์ชัว่โมงต่อปีและลดการปลอ่ยก๊าซ CO2 เทา่กบั 850.44kg.CO2e/Y 

คดิเป็นผลประหยดัตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงานได ้6,714บาทต่อปี มาตรการน้ีสามารถคนืทุน

ภายใน 1.56 ปี โดยมอีตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 57.30 % และสามารถประหยดัพลงังานได้

ดงัตารางที่ 2 มาตรการน้ีมขีอ้ดคีอืสามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟแบบ

อตัโนมตัแิบบใชก้ารตรวจจบัการเคลื่อนไหวของบุคคลในสถานทีต่่างๆได ้ขอ้เสยีคอืตอ้งตดิตัง้กบั

ระบบไฟฟ้าเดมิซึง่ตอ้งใชค้วามรูท้างดา้นไฟฟ้าในการดาํเนินการตดิตัง้ 
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ตารางท่ี 2 ผลมาตรการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าจากการลดจาํนวนชัว่โมงการใช้งานของ

หลอดไฟในห้องแต่งตวัโดยใช้ Motion Sensor 

รายการ กาํลงัไฟฟ้า (W) พลงังานไฟฟ้า (kWh/Y) ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 

ก่อน (11:10 ชม.) 694 1,922 8,649 

หลงั (2:30 ชม.) 694 430 1,935 

ผลประหยดั เทา่เดมิ 1,492 6,714 

 

 

รปูท่ี 3 Motion Sensor 

 

3.3  มาตรการท่ี 3 

ลดจํานวนชัว่โมงการใช้งานหลอดไฟในหอ้งน้ํา โดยการตดิตัง้ Motion Sensor เพื่อควบคุม

การทํางานมาตรการน้ีจะติดตัง้ Motion Sensor เพื่อควบคุมการทํางานของหลอดไฟในห้องน้ํา 

จํานวนหลอดไฟ 36 หลอด ใหเ้ปิด-ปิดโดยอตัโนมตัโิดยการควบคุมใหเ้ปิดในช่วงที่มพีนักงานใช้

งานหอ้งน้ําเท่านัน้ จากผลการทดลองพบว่าสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้4,788 กโิลวตัต์-

ชัว่โมงต่อปีและลดการปลอ่ยก๊าซ CO2 เทา่กบั 2,729.16 kg.CO2e/Y คดิเป็นผลประหยดัตน้ทุนดา้น

พลงังานของโรงงานได ้21,546 บาทต่อปี มาตรการน้ีสามารถคนืทุนภายใน 0.59 ปี โดยมอีตัรา

ผลตอบแทนภายในเท่ากบั 167.76 % และสามารถประหยดัพลงังานไดด้งัตารางที ่3 มาตรการน้ีมี

ขอ้ดคีอืสามารถประยุกต์ใชใ้นการควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟแบบอตัโนมตัแิบบใชก้ารตรวจจบั

การเคลื่อนไหวของบุคคลในสถานที่ต่างๆได้ ขอ้เสยีคอืต้องติดตัง้กบัระบบไฟฟ้าเดมิซึ่งต้องใช้

ความรูท้างดา้นไฟฟ้าในการดาํเนินการตดิตัง้  
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ตารางท่ี 3 ผลมาตรการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าจากการลดจาํนวนชัว่โมงการใช้งาน

หลอดไฟในห้องน้ํา โดยการติดตัง้ Motion Sensor 

รายการ กาํลงัไฟฟ้า (W) พลงังานไฟฟ้า (kWh/Y) ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 

ก่อน (24 ชม.) 898 5,345 24,053 

หลงั (2:30 ชม.) 898 557 2,507 

ผลประหยดั 0 4,788 21,546 

 

3.4 มาตรการท่ี 4 

ลดจาํนวนหลอดไฟทีไ่มจ่าํเป็นบรเิวณทางเดนิและกําหนดใหปิ้ดไฟทางเดนิช่วงพกักลางวนัใน

เวลา 12:00-13:00 น. มาตรการน้ีเป็นการสาํรวจพืน้ทีท่างเดนิภายในอาคาร พบวา่บรเิวณทางเดนิ

บางช่วงมคี่าความสว่างเกนิมาตรฐานที่กําหนดของทางเดนิภายในอาคาร (50 Lux) จากผลการ

ทดลอง คาดวา่จะสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้1,551กโิลวตัต-์ชัว่โมงต่อปี และลดการปล่อย

ก๊าซ CO2เท่ากบั 884.07 kg.CO2e/Y คดิเป็นผลประหยดัตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงานได ้6,980 

บาทต่อปี มาตรการน้ีเป็นมาตรการทีไ่ม่ตอ้งใชเ้งนิลงทุนใดๆ และสามารถประหยดัพลงังานไดด้งั

ตารางที ่4 มาตรการน้ีมขีอ้ดคีอืไม่ตอ้งใชเ้งนิลงทุนใดๆ สามารถดําเนินการไดท้นัท ีขอ้เสยีคอืตอ้ง

อาศยัความร่วมมอืในการเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างตามเวลาของพนักงานที่ทํางานในพื้นที่ ซึ่งเป็น

ปัจจยัทีอ่าจควบคุมไดย้าก 

 

ตารางท่ี 4 ผลมาตรการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าจากการลดจาํนวนหลอดไฟท่ีไม่จาํเป็น

บริเวณทางเดินและกาํหนดให้ปิดไฟทางเดินช่วงพกักลางวนั 

รายการ กาํลงัไฟฟ้า (W) พลงังานไฟฟ้า (kWh/Y) ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 

ก่อน (10:20 ชม.) 2,099 5,379 24,206 

หลงั (9:20 ชม.) 1,654 3,828 17,226 

ผลประหยดั 445 1,551 6,980 

 

3.5 มาตรการท่ี 5 

ตดิตัง้แผ่นไฟเบอร์โปร่งแสงบรเิวณหลงัคา เพื่อใช้แสงธรรมชาตชิ่วยลดการเปิดไฟฟ้าแสง

สวา่ง มาตรการน้ีจะตดิตัง้แผน่ไฟเบอรโ์ปรง่แสง บรเิวณหลงัคาซึง่มพีืน้ที ่198 ตร.เมตร โดยทาํการ

ตดิตัง้แผ่นไฟเบอร์โปร่งแสง 20 ตร.ม. เพื่อทดแทนการเปิดไฟแสงสว่าง โดยพื้นที่ดงักล่าวตดิตัง้
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หลอดไฟขนาด 36 W จํานวน 9 หลอดมคี่ามาตรฐานความสว่างของพื้นที่เก็บของอาคารทัว่ไป 

เทา่กบั 50 Luxโดยดาํเนินการตดิตัง้จาํนวน 20 ตร.เมตร คาดวา่จะสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ได ้1,026 กโิลวตัต์-ชัว่โมงต่อปีและลดการปล่อยก๊าซ CO2เท่ากบั 584.82 kg.CO2e/Y คดิเป็นผล

ประหยดัตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงานได ้4,617 บาทต่อปี มาตรการน้ีสามารถคนืทุนภายใน 1.73 

ปี โดยมอีตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 50.15% และสามารถประหยดัพลงังานไดด้งัตารางที่ 5 

มาตรการน้ีมขีอ้ดคีอืเป็นการประยุกต์ใชพ้ลงังานจากธรรมชาตใินการทดแทนแสงสว่างจากหลอด

ไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลงังานหมุนเวยีนทีใ่ชไ้ดต้ลอดเวลา ขอ้เสยีคอืตอ้งตดิตัง้บรเิวณหลงัคาซึง่เป็นพืน้ที่

สงูและในบางวนัทีฝ่นตกหรอืมเีมฆบงัประสทิธภิาพในการใชง้านอาจลดลง 

 

ตารางท่ี 5 ผลมาตรการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าจากการติดตัง้แผ่นไฟเบอร์โปร่งแสง

บริเวณหลงัคา เพ่ือลดการเปิดไฟฟ้าแสงสว่าง 

รายการ กาํลงัไฟฟ้า (W) พลงังานไฟฟ้า (kWh/Y) ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 

ก่อน (10:20 ชม.) 400.5 1,026 4,617 

หลงั (0 ชม.) 0 0 0 

ผลประหยดั 400.5 1,026 4,617 

 

 
รปูท่ี 4 การติดตัง้แผน่ไฟเบอรโ์ปรง่แสงบริเวณหลงัคา 

 

3.6 มาตรการท่ี 6 

ลดความสูงของโคมไฟเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการส่องสว่าง มาตรการน้ีจะทําการลดความสูง

โคมไฟของหลอดไฟลงจากเดมิ 1.5 เมตร เน่ืองจากระยะตดิตัง้เดมิของหลอดไฟจากเดมิทีค่วามสงู 

3.90 เมตร วดัค่าความสว่างไดเ้ท่ากบั 160 Lux โดยเมือ่ลดความสงูโคมไฟลงเหลอื 2.40 เมตร วดั

ค่าความสว่างได้ 320 Lux ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากผลการทดลอง คาดว่าจะลดการใช้
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พลงังานไฟฟ้าได ้1,648กโิลวตัต-์ชัว่โมงต่อปีและลดการปลอ่ยก๊าซ CO2เทา่กบั 939.36 kg.CO2e/Y 

คดิเป็นผลประหยดัตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงานได ้7,416 บาทต่อปี มาตรการน้ีสามารถคนืทุน

ภายใน 1.08 ปี โดยมอีตัราผลตอบแทนภายในเทา่กบั 88.84% และสามารถประหยดัพลงังานไดด้งั

ตารางที ่6 มาตรการน้ีมขีอ้ดคีอืสามารถเพิม่ความสวา่งของพืน้ทีห่อ้งโดยไมต่อ้งเพิม่จาํนวนโคมไฟ 

สามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นพืน้ทีต่่างๆ ทีต่อ้งการความสว่างเพิม่แต่ไม่ตอ้งการเพิม่โคมไฟ ขอ้เสยี

คือ ต้องมีการติดตัง้ขาโคมไฟยื่นลงมาจากเดิม ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้านไฟฟ้า ในการ

ดาํเนินการ 

 

ตารางท่ี 6 ผลมาตรการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าจากการลดความสงูของโคมไฟ 

รายการ กาํลงัไฟฟ้า (W) พลงังานไฟฟ้า (kWh/Y) ค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 

ก่อน (9:20 ชม.) 1,424 3,296 14,832 

หลงั (9:20 ชม.) 712 1,648 7,416 

ผลประหยดั 712 1,648 7,416 

 

4. สรปุผลการศึกษาวิจยั 

ผลการวเิคราะห์มาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมผลติเครื่องสําอาง 

พบว่ามาตรการที่ 1 ลดจํานวนชัว่โมงการใชง้านของหลอดไฟไล่แมลงโดยใช ้Photo Switch เพื่อ

ควบคุมการใช้ทํางานมาตรการน้ีสามารถคนืทุนภายใน 0.17 ปี โดยมอีตัราผลตอบแทนภายใน

เท่ากบั 584.96% มาตรการที่ 2 ลดจํานวนชัว่โมงการใช้งานของหลอดไฟในห้องแต่งตวัโดยใช้ 

Motion Sensor เพื่อควบคุมการทํางาน มาตรการน้ีสามารถคืนทุนภายใน 1.56 ปี โดยมีอัตรา

ผลตอบแทนภายในเท่ากบั 57.30 % มาตรการที่ 3 ลดจํานวนชัว่โมงการใช้งานของหลอดไฟใน

หอ้งน้ําโดยใช ้Motion Sensor เพื่อควบคุมการทํางาน มาตรการน้ีสามารถคนืทุนภายใน 0.59 ปี 

โดยมอีตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 167.76% มาตรการที่ 4 ลดจํานวนหลอดไฟทางเดนิที่ไม่

จําเป็นและกําหนดปิดไฟแสงสว่างบรเิวณทางเดนิช่วงพกักลางวนั มาตรการน้ีเป็นมาตรการทีไ่ม่

ตอ้งใชเ้งนิลงทุนใดๆ และใหผ้ลประหยดัจาํนวน 6,980 บาทต่อปี มาตรการที ่5 ตดิตัง้แผน่ไฟเบอร์

โปรง่แสงบรเิวณหลงัคาเพือ่ใชแ้สงธรรมชาต ิชว่ยลดการเปิดไฟฟ้าแสงสวา่ง มาตรการน้ีสามารถคนื

ทุนภายใน 1.73 ปี โดยมอีตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 50.15% มาตรการที ่6 ลดความสูงของ

โคมไฟเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการสอ่งสวา่ง มาตรการน้ีสามารถคนืทุนภายใน 1.08 ปี โดยมอีตัรา

ผลตอบแทนภายในเทา่กบั 88.84% 
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จากการวเิคราะห์ผลมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าแสงสว่างทัง้ 6 มาตรการ เมื่อดําเนิน

มาตรการครบทัง้หมด คาดวา่จะสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าทัง้หมดเป็นจาํนวนเท่ากบั 11,961 

kWh/Y เมื่อคดิเป็นค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานไฟฟ้าจะสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายดา้นไฟฟ้าแสงสว่าง

รวมเป็นจํานวนเท่ากับ 53,825 บาท/ปี คิดเป็นการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคาร 2 ลงได้ 

10.38% และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 เท่ากับ 6,817.77 kg.CO2e/Y โดยมาตรการ

อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าแสงสวา่งทัง้หมดมอีตัราการคนืทุนของแต่ละมาตรการมรีะยะเวลาการคนืทุน

ตัง้แต่ 0.17 ปี จนถงึ 1.73 ปี ซึ่งถอืไดว้่าสามารถคนืทุนไดร้วดเรว็ และนอกจากนัน้เมื่อวเิคราะห์

ดา้นอตัราผลตอบแทนภายในของแต่ละมาตรการพบว่ามคี่าเป็นบวก (มากกว่า 10%) ซึ่งสามารถ

สรุปได้ว่าแต่ละมาตรการสมควรที่จะดําเนินการลงทุน และควรมกีารขยายผลมาตรการอนุรกัษ์

พลงังานไปทุกภาคสว่นขององคก์ร เพือ่ใหเ้กดิการอนุรกัษ์พลงังานอยา่งยัง่ยนื 

 

 

รปูท่ี 5 สรปุผลประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีได้จากการดาํเนินการทัง้ 6 มาตรการ (kWh/Y) 
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