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การท างานวิจยัน้ี เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการประหยดัพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม จากการ

ทดสอบตูไ้ฟฟ้า กรณีศึกษาโรงงาน เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชัน่(ประเทศไทย) จ ากดั โดยท าการทดสอบวดัค่าการใช้

พลงังานไฟฟ้าและระยะเวลา จากการทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST กบัตู้

ไฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 แบบคร้ังละ 1, 2 ,3 และ 4 ตู ้และวดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เป็น Wh ดว้ยเคร่ือง Power 

and Quality Analyzer เพื่อท าการเปรียบเทียบ ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการ

ทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความเป็นฉนวนของตวั

อุปกรณ์ ว่าสามารถใช้งานได้ตามท่ีก าหนด โดยใช้เคร่ืองทดสอบค่าความตา้นทานแรงดันไฟสูงหรือ High 

Potential พร้อมปล่อยแรงดนัไปยงัไฟฟ้า ท่ี 50 kV เป็นเวลา 1 นาที ในแต่ละคร้ังการทดสอบ ตามมาตรฐาน IEC 

62271-1 และ IEC 62271-200 เป็นมาตราฐานอา้งอิง 

ผลการศึกษา พบว่า ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและระยะเวลาจากการทดสอบตู้ไฟฟ้าแบบ POWER 

FREQUENCY VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 แบบคร้ังละ 1 , 2 , 3 และ 4 ตู ้คิดค่าเฉล่ียค่าใช้

พลงังานไฟฟ้า เท่ากบั 1,780.67 , 2,898.33 , 3,958 และ 4,872.33 mWh ตามล าดบั และเม่ือท าการเปรียบเทียบ

การทดสอบ เม่ือตอ้งทดสอบค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแบบคร้ังละ 1 , 2 , 3 ตู ้โดยจะคิดเป็นร้อยละการใชพ้ลงังาน

มากกวา่ ดงัน้ี 48.18 , 18.97 และ 8.04 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัการทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้ส่วนในดา้นของระยะเวลา

ท่ีใชใ้นการทดสอบ เท่ากบั 48 , 62 , 75 และ 87 นาที ตามล าดบั และเม่ือท าการเปรียบเทียบการทดสอบ เม่ือตอ้ง

ทดสอบระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบแบบคร้ังละ 1 , 2 , 3 เม่ือเทียบกบัการทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้โดยจะคิดเป็น

ร้อยละการใชเ้วลาท่ีเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 120 , 42.53 และ 12.07 ตามล าดบั 



3 
 

ABSTRACT 

Title of Independent Study  Processes for energy savings in industrial factory performing 

by the electricity panels tests: A case study of ABB 

Electrification (THAILAND).,Ltd. 

Author      Miss Kalanyoo Puaponthep 

Degree      Master of Science (Environmental management) 

Year      2020 

 

This research is a trial study of energy savings in industrial factory by performing the electricity panels 

tests. A case study of ABB Electrification (THAILAND).,Ltd., I experienced this by measuring the electrical 

and time of use rate. The experimental of electricity panels of “POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST” 

type along with “UniGear ZS1 model” categorized in 1, 2, 3 and 4 electrical panels at a time. Then measuring 

the electricity power usage in “Wh” unit, with Power and Quality Analyzer machine. In order to compare 

electricity usage and time of use rate, which use in the process of testing “POWER FREQUENCY VOLTAGE 

TEST” type. This mainly used for examine an insulation of the materials, whether it could be operated as 

assigned. When using a High Potential Voltage Tester. It releases the electrical voltage at 50 kV for 1 minute 

each time of the test, in according to the IEC 62271-1 and IEC 62271-200 standard reference.  

The results of the study found that electrical usage and testing duration “POWER FREQUENCY 

VOLTAGE TEST” connecting with the “UniGear ZS1” electrical panels, 1, 2, 3 and 4 at each of the time, the 

calculations of the average electrical use rate are as follows: (1) 1,780.67, (2) 2,898.33, (3) 3,958 and (4) 

4,872.33 mWh., respectively. After each comparison, between 1, 2, 3 electrical panels at a time. The calculations 

of electrical power use rate are more in percentages than as follows: (1) 48.18, (2) 18.97 and (3) 8.04 

respectively, compared to the 4 panels testing each time. For duration from the tests were (1) 48, (2) 62, (3) 75 

and (4) 87 minutes, respectively. These can be calculated for more time of electrical use rate in percentages as 

follows: (1) 120, (2) 42.53 and (3) 12.07 respectively.  
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กติติกรรมประกาศ 

 

รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีประสบความส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บ ความอนุเคราะห์

และความกรุณาอยา่งยิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภคัพงศ ์พจนารถ อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูใ้หค้  าแนะน า ค าปรึกษา 

ช่วยเหลือ ตลอดจนตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ย ความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง ผูศึ้กษาตระหนกั

ถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งแทจ้ริงและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ไดแ้ก่ นายเจริญ เหรียญ

เจริญลาภ นายพูนลาภ เพ่งเจริญ นายสมชาย ดิษฐ์แกว้ บริษทั เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชัน่(ประเทศไทย) จ ากดั และ

ขอขอบคุณบุคคลต่าง ๆ ท่ีให้การสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือ แก่ผูศึ้กษา ซ่ึงไม่สามารถกล่าวนามไดห้มด

ในท่ีน้ี ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและ ความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ 

ขอมอบความกตญูักตเวทิตาแด่ครอบครัว ท่ีส่งเสริมใหผู้ศึ้กษาไดมี้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและเป็น

ก าลงัใจอยา่งดี จนท าใหผู้ว้จิยัไดมี้โอกาสรายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี จนบรรลุผลส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

ผูศึ้กษาหวงัว่า รายงานการค้นควา้อิสระฉบบัน้ีจะมีประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจอยู่ไม่น้อย และส าหรับ

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ผูศึ้กษาขอนอ้มรับผดิเพียงผูเ้ดียวและขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

กาลญัญู  พวัพลเทพ 

   กนัยายน 2563 
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บทที ่ 1 

บทน า 

 

1.1 ทีม่าและความส าคัญ 

ปัจจุบนัไฟฟ้าเป็นปัจจยัจ าเป็นปัจจยัหน่ึง ท่ีส าคญัส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวนั ทั้ งทางด้านการ

ส่ือสาร การคมนาคม การใหค้วามรู้ การศึกษา และการมีส่วนร่วมต่าง ๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจ ทั้งหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงความตอ้งการพลงังานจะเพิ่มข้ึนอยาางต่อเน่ือง ตามสภาวการณ์

ขยายตวัของเศรษฐกิจ ณ เวลานั้นๆ ซ่ึงถา้เกิดขาด “ไฟฟ้า” ไป ประเทศจะไม่สามารถกา้วหนา้หรือพฒันาได ้โดย

ไฟฟ้าเป็นพลงังานชนิดหน่ึง ท่ีมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง นอกจากจะให้แสงสวา่งเวลาค ่าคืนแลว้ 

ยงัให้ความร้อนในการหุงตม้และรีดผา้ ใชใ้นการหมุนมอเตอร์เช่น เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองป่ัน และเคร่ืองท าความ

เยน็ ไฟฟ้าจึงมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของคนเรา 

 “ไฟฟ้า” เป็นตวัแปรส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิตทั้งเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมท่ี

ทนัสมยั การกระจายรายได ้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัในดา้นการผลิต และการขายสินคา้ ซ่ึงเป็น

เป้าหมายส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ มกัจะเห็นไดว้า่ ถา้มีไฟฟ้าไปถึงท่ีไหน ท่ีนัน่ก็จะเจริญเม่ือนั้น และเน่ือง

ดว้ยการขยายตวัประชากรและการขยายตวัของเศรษฐกิจไดด้ าเนินอยูต่ลอดเวลา ประเทศไทยจึงมีอตัราการเพิ่ม

ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีละไม่ต ่ากว่า 1,000 เมกะวตัต์ โดยก าลังผลิตรวมทั้งระบบของทั้งประเทศ รวม 

46,205.87 เมกะวตัต ์(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563) ดงัภาพท่ี 1.1 – 1.2 
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ภาพท่ี 1.1 ก าลงัผลิตไฟฟ้ารวมทั้งระบบ 

 

ภาพท่ี 1.2 ก าลงัผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

 

 

 ทั้งน้ี จากการผลิตไฟฟ้าและปริมาณการใช้ท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน แบบไม่หยุดหย่อน เพื่อให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับ แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2554 - 2573 (Energy Efficiency: EE)  ของส านักงาน

นโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยพลงังานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารและการ
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จดัการในโรงงานอุตสาหกรรม หากโรงงานอุตสาหกรรม มีการใช้พลงังานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอ จะ

ส่งผลท าให้เกิดตน้ทุนในการด าเนินงานสูงกว่าท่ีควรจะเป็น ค่าพลงังานท่ีโรงงานอุตสาหกรรมจะตอ้งจ่ายเพิ่ม

สูงข้ึน ส่งผลให้สินคา้หรือบริการต่างๆ มีราคาเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้น เพื่อให้กิจการด าเนินต่อไปไดแ้ละยงัสามารถ

แข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้ผูป้ระกอบการจึงตอ้งหาแนวทางในการลดตน้ทุนทั้งทางดา้นพลงังานและทางดา้นการ

จัดการทรัพยากร โดยแนวทางท่ีดีทางหน่ึง คือ การจัดการด้านพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรมประเภท

อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตและทดสอบสินคา้จ าพวกอิเล็กทรอนิกส์อยา่งแพร่หลาย การเขา้ไป

ศึกษาเพื่อหาแนวทางการประหยดัพลงังานและการจดัการทรัพยากรของโรงงานอุตสาหกรรม จะเป็นการช่วยให้

โรงงานไดแ้นวทางในการลดพลงังานและลดการใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลให้สินคา้ต่างๆ และ

ทรัพยากรของโรงงานมีตน้ทุนลดลง รวมไปถึงการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจะตามมาอีกดว้ย ผูจ้ดัท า

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาแนวทางการประหยดัพลงังานภายในโรงงานอุตสาหกรรม จากการทดสอบตูไ้ฟฟ้า 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาจากบริษทั เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชัน่(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัผลิต จ าหน่าย 

สินคา้ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ส าหรับก าเนิดส่ง จ่าย และท่ีใช้พลงังานไฟฟ้าทุกชนิด อุปกรณ์ส าหรับ

โรงงานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แรงต ่า รวมถึงช้ินส่วนและส่วนประกอบของสินคา้และเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

1.2 ค าถามงานวจัิย 

1.2.1 การทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST ท่ีมีการปล่อยแรงดนัสูงสุด

ของโรงงานกรณีศึกษา แบบทดสอบคร้ังละ 1, 2, 3 ตู ้หรือ ทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้มีค่าการใชพ้ลงังานต่างกนัหรือไม่  

1.2.2 หากการทดสอบไฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST ท่ีมีการปล่อยแรงดัน
สูงสุดของโรงงานกรณีศึกษา มีค่าการใช้พลงังานต่างกนั การทดสอบแบบใด ใช้พลงังานน้อยกว่า เพื่อเป็น
ประหยดัพลงังานและเวลา ภายในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

1.3 วตัถุประสงค์การวจัิย  

1.3.1 เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้พลงังานจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้า พร้อมทั้ง

อุปสรรคการด าเนินการของโรงงานกรณีศึกษา                                       
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1.3.2 เพื่อน าเสนอแนวทางในการประหยดัพลงังาน รวมทั้งทรัพยากรจากการทดสอบตู้ไฟฟ้าของ
โรงงานกรณีศึกษา 

1.4 ขอบเขตของการวจัิย  

ผูว้ิจยัจะศึกษาเพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการประหยดัพลงังานจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้าและ

น าเสนอแนวทางในการประหยดัพลงังาน รวมทั้งทรัพยากรจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้าของโรงงาน โดยการทดสอบ

ตูไ้ฟฟ้าท่ีจะใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การทดสอบตูไ้ฟฟ้า แบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST กบั

ตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 ของบริษทั เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชัน่(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านั้น โดยระยะเวลาด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2/2562 (มกราคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2563)   

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ไดท้ราบถึงวธีิการตรวจสอบค่าการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ภายโรงงานอุตสาหกรรม  

2) ได้แนวทางในการหาวิธีการประหยดัพลังงานและขยายผลไปยงัอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน

อุตสาหกรรม  

3) ไดแ้นวทางการน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในแง่ของการปฏิบติั เพื่อลดการใชพ้ลงังาน ภายในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

4) สามารถประหยดัเวลาในการทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST 

5) ผลจากการศึกษาในงานวิจยัน้ี สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับ นักวิจยัท่ีสนใจเก่ียวกับการ

ประหยดัพลงังาน โดยสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัอุปกรณ์อ่ืนได ้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  แรงดนัไฟฟ้า หรือแรงเคล่ือนไฟฟ้า หมายถึง แรงท่ีดนัให้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นความตา้นทานของ

วงจรไปได ้ใชแ้ทนดว้ยตวั E มีหน่วยวดัเป็นโวลท ์(V) 

2. ความตา้นทานไฟฟ้า หมายถึง ตวัท่ีตา้นการไหลของกระแสไฟฟ้าให้ไหลในจ านวนจ ากดั ซ่ึง อยูใ่น

รูปของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น แผ่นลวดความร้อนของเตารีด หม้อหุงข้าว หลอดไฟฟ้า เป็นต้น 
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เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเหล่าน้ีตา้นการไหลของกระแสไฟฟ้าให้ไหลในจ านวนจ ากดั ใช้แทนดว้ยตวั R มีหน่วยวดัเป็น

โอห์ม (Ω) 

3. พลงังานไฟฟ้า หมายถึง ก าลงัไฟฟ้าท่ีน าไปใช้ในระยะเวลาหน่ึง มีหน่วยวดัเป็นวตัต์ชั่วโมง (Wh) 

หรือยนิูต ใชแ้ทนดว้ยตวั W 
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บทที ่2  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐาน และแนวทางใน

การวจิยั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  

2.1 ความรู้พื้นฐานดา้นพลงังาน     

2.2 แนวทางการประหยดัพลงังาน   

2.3 ลกัษณะและอุปกรณ์ภายในตูไ้ฟฟ้า 

2.4 มาตรฐาน IEC 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

2.1 ความรู้พืน้ฐานด้านพลงังาน 

หน่วยไฟฟ้าท่ีอยูใ่นใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าคือ kWh ยอ่มาจาก kilowatt-hour : กิโลวตัต-์ชัว่โมง ซ่ึงเป็นค่าท่ี

เกิดจากการน าเอา 2 ค่ามาคูณกนั คือ “กิโลวตัต”์ และ “ชัว่โมง” 

“กิโลวตัต”์ มาจากก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงสามารถดูไดท่ี้ตวัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ “ชัว่โมง” มา

จากชัว่โมงการใชง้านของเคร่ืองไฟฟ้านั้นๆ เช่น เปิดไฟ 8 ชัว่โมง ต่อวนั 

ตวัอยา่งของการค านวณค่าไฟฟ้า 

1.) พดัลมขนาด 54 วตัต์ หรือเท่ากับ 0.054 กิโลวตัต์ เปิดใช้งานวนัละ 8 ชั่วโมง ดังนั้นจะมีการใช้

พลงังานไฟฟ้าอยูท่ี่ 0.054 x 8 = 0.432 กิโลวตัต-์ชัว่โมง ต่อวนั (หน่วยต่อวนั) 

2.) หลอดไฟสป็อตไลตส่์องป้ายขนาด 500 วตัต ์หรือเท่ากบั 0.5 กิโลวตัต ์เปิดใชง้านทุกคืน เป็นเวลา 12 

ชัว่โมง ดงันั้นจะมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูท่ี่ 0.5 x 12 = 6 กิโลวตัต-์ชัว่โมง ต่อคืน (หน่วยต่อคืน) 

แต่ส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบางชนิด (เคร่ืองท าความร้อน เคร่ืองท าความเยน็ต่างๆ) จะมีอีกตวัเลขหน่ึงท่ี

ตอ้งน ามาใชใ้นการค านวณ “สัดส่วนการท างาน” ซ่ึงเป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงสัดส่วนการท างานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
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นั้นๆ เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้านั้นอาจจะมีสัดส่วนการท างานเพียงแค่ 0.5 นั้นหมายความว่าเคร่ืองท างานกบัหยุด

ท างานเป็นเวลาเท่ากนั 

การค านวณหาค่าสัดส่วนการท างาน สามารถท าไดโ้ดยการสังเกต เช่น สามารถดูไดจ้ากการท างานของ

คอมเพรสเซอร์ของเคร่ืองปรับอากาศว่า ระยะเวลาท างานก่ีนาทีและหยุดท างานก่ีนาที โดยทั้งน้ีสัดส่วนการ

ท างานน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งเท่ากนักบัอุปกรณ์ประเภทเดียวกนั ข้ึนอยูก่บัการดูแลรักษา และอุณหภูมิโดยรอบ 

สัดส่วน =  
ระยะเวลาท่ีเคร่ืองท างานการท างาน

ระยะเวลาท่ีเคร่ืองท างาน+ระยะเวลาท่ีหยดุท างาน
 

 
ถ้าเคร่ืองปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู-ชม. และมีก าลงัไฟฟ้าอยู่ท่ีประมาณ 1,050 วตัต์ หรือ 1.05 

กิโลวตัต ์เปิดใชง้านวนัละ 6 ชัว่โมง และถา้สัดส่วนการท างานของเคร่ืองปรับอากาศอยูท่ี่ 0.42 

ดงันั้นจะมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูท่ี่ 1.05 x 6 x 0.42 = 2.646 กิโลวตัต-์ชัว่โมง ต่อวนั (หน่วยต่อวนั) 

จากความรู้พื้นฐานในการค า นวณค่าไฟฟ้าท่ีไดก้ล่าวไว ้ขา้งตน้ไปแลว้นั้น จะเห็นไดว้า่ค่าไฟฟ้านั้นจะ

ข้ึนอยูก่บั 2 ส่วน คือ ก าลงัไฟฟ้า(watt) และชัว่โมงการใชง้าน(hours) 

ดงันั้นในการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้านั้นจึงสามารถท า ไดโ้ดย 

การลดก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าลง เช่น การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน การใช้

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีฉลากประหยดัพลงังาน หรือ ฉลากเบอร์ 5 และการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีขนาดเหมาะสมกบั

การใชง้าน 

การลดชัว่โมงการท างาน เช่น การปิดเม่ือไม่ใช ้การบ ารุงรักษา-การท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

และ การลดการร่ัวไหลต่างๆ 

 

2.2     แนวทางการประหยดัพลงังาน 

การใชพ้ลงังานท่ีประหยดัและใชอ้ยา่งคุม้ค่า สามารถท าไดโ้ดยการสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสมในเร่ืองของ

การใชพ้ลงังานจนเป็นการปลูกฝังไปยงัจิตใตส้ านึกของผูใ้ชพ้ลงังานเอง โดยการใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสมและรู้

คุณค่าของพลังงานต่างๆ นั้ น จะต้องมีการคิด การวางแผนการใช้งานและควบคุมการใช้พลังงานอย่างมี



16 
 

ประสิทธิภาพและตอ้งใชพ้ลงังานใหเ้กิด ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนตอ้งมีการลดการสูญเสียพลงังานทุกขั้นตอน

ท่ีมีการใช้งาน ท าการตรวจสอบ และดูแลการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้อย่างสม่าํเสมอ เพื่อลดการส้ินเปลือง

พลงังานท่ีไม่จ  าเป็น การอนุรักษพ์ลงังานนั้นเร่ิมมีการรณรงคก์นัมากข้ึนอนัเน่ืองมาจาก การเห็นผลเสีย ท่ีเกิดข้ึน

จากการใชพ้ลงังานอยา่งฟุ่มเฟือย เช่น การใชพ้ลงังานอยา่งไม่ประหยดัอาจจะท าใหพ้ลงังาน นอ้ยลงหรือหมดไป

ได้ ดงันั้น จึงควรมีการริเร่ิมการอนุรักษ์พลงังาน เพื่อเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย ประหยดัทรัพยากรต่างๆ ท่ี

น ามาใชผ้ลิตพลงังานและยงัเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจของชาติพฒันาไปใน ทิศทางท่ีดี แนวทางในการอนุรักษ์

พลงังานหรือการใชพ้ลงังานเชิงอนุรักษท่ี์ส าคญั ไดแ้ก่  

2.2.1 ควรน าพลงังานทดแทนโดยเฉพาะพลงังานทดแทนท่ีไดจ้ากธรรมชาติ อาทิเช่น พลงังาน

แสงอาทิตย ์พลังงานลม พลงังานน ้ า ถ่านหินมาใช้ เป็นพลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นการช่วยลดการใช้

พลงังานในปัจจุบนัได ้ 

2.2.2 การเลือกซ้ือเลือกใช้เคร่ืองมือซ่ึงรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง  โดยท าการ

เลือกจากสินค้าท่ีมีฉลากประหยดัไฟ หรือเลือกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีอตัราการใช้พลงังานไฟฟ้าน้อย 

ตลอดจนเลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ตามความเหมาะสมของสถานท่ีการใชง้าน 

2.2.3 การน าเช้ือเพลิงไปใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเช้ือเพลิง 

ซ่ึงหลงัจากการเปล่ียนโครงสร้างของเช้ือเพลิงน้ี จะสามารถท าให้น าเช้ือเพลิงไปใช้ประโยชน์ในส่วน

ต่างๆ ไดม้ากข้ึน  

2.2.4 การน า อุปกรณ์หรือเค ร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ มาใช้ใหม่  โดยการน า อุปกรณ์ หรือ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีช ารุดน ากลบัมาซ่อมแซมจนสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้การกระท าน้ีจะเป็นการ ลด

การทิ้งขยะท่ีไม่จ  าเป็นลง 

 

2.3 ลกัษณะและอุปกรณ์ภายในตู้ไฟฟ้า 

 ตูไ้ฟฟ้าท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ตู ้ABB - AIS (สวติช์หุม้ฉนวนอากาศ) UNIGEAR ZS1 

UniGear ZS1 เป็นสวิตช์แรงดนัไฟฟ้าขนาดกลางท่ีมีตู้โลหะเหมาะส าหรับการติดตั้งในร่ม ช้ินส่วน

โลหะแยกส่วนออกจากกนัและส่วนท่ีมีชีวิตอยู่ถูกหุ้มด้วยฉนวน เน่ืองจากสวิตช์เป็นแบบโมดูลาร์สูงท าให้

สามารถเลือกส่วนประกอบท่ีตอ้งการไดง่้าย 
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หน่วยการท างานของสวิตช์รับประกนัการกนัอาร์กตาม IEC 62271-200 มาตรฐานภาคผนวก AA การ

เขา้ถึงคลาส A เกณฑ ์1 ถึง 5 

การติดตั้งการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทั้งหมดการด าเนินงานสามารถด าเนินการไดจ้ากดา้นหน้า

ของหน่วย สวติช์และสวติช์สายดินนั้นท างานจากดา้นหนา้เม่ือปิดประตู สวติช์สามารถติดตั้งกลบักบัผนงัได ้

2.3.1 ช่อง 

ช่องใส่หน่วย: A-Circuit-breaker ช่อง B-Busbar; ช่อง C-Cable; ช่องแรงดนั D-Low; ช่องทางท่อก๊าซ E-

Compact 

ชุดสวิตช์เกียร์แต่ละชุดประกอบด้วยสามก าลงัช่อง: เบรกเกอร์ [A], บสับาร์ [B] และสายเคเบิล [C]; 

โปรดดูรูปท่ี 1 แต่ละหน่วยติดตั้งช่องแรงดนัต ่า [D] ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเคร่ืองมือเสริมทั้งหมด สวติช์เกียร์กนัอาร์กมี

ใหโ้ดยปกติกบัท่อ [E] ส าหรับการอพยพก๊าซท่ีเกิดจากส่วนโคง้ มีท่อก๊าซชนิดต่าง ๆ ไวใ้หบ้ริการ 

ช่องทั้งหมดสามารถเขา้ถึงไดจ้ากการด าเนินการดา้นหนา้และการบ ารุงรักษาสามารถด าเนินการไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเม่ือติดตั้งสวติช์กบัผนงั ช่องแยกออกจากกนัดว้ยพาร์ติชนัโลหะ ดงัภาพท่ี 2.3.1 

ภาพท่ี 2.3.1 ภาพตดัแนวขวาง เพื่อแสดงชุดประกอบภายในตู ้UniGear ZS1 
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บัสบาร์หลกั 

คน busbar ช่องประกอบดว้ยระบบบสับาร์หลกัท่ีเช่ือมต่อกบัหนา้สัมผสัแยกของเซอร์กิตเบรกเกอร์โดย

การเช่ือมต่อสาขา 

บสับาร์หลกัท าจากทองแดงดว้ยไฟฟ้า ส าหรับการจดัอนัดบัสูงถึง 2500 A บสับาร์เป็นแท่งแบน ในขณะ

ท่ีกระแสระหวา่ง 3150 A และ 4000 A จะใชบ้สับาร์รูปตวั D พิเศษ บสับาร์ถูกปกคลุมดว้ยวสัดุฉนวน 

มีช่อง busbar เดียวตลอดความยาวทั้งหมดของสวิตช์ไดถึ้ง 31,5 kA ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นช่องย่อย 

ส าหรับ 40/50 kA บูชเหล่าน้ีเป็นคุณสมบติัมาตรฐาน 

สายเคเบิลเช่ือมต่อ 

ช่องเคเบิลมีระบบสาขาส าหรับการเช่ือมต่อ สายไฟ ไปท่ีหนา้สัมผสัดา้นล่างของเบรกเกอร์ การเช่ือมต่อ

อุปกรณ์ป้อนนั้นท าจากทองแดงดว้ยไฟฟ้าและเป็นบสับาร์ส าหรับช่วงกระแส 

ส าหรับ 17.5 และ 24 kV พวกเขาถูกปกคลุมดว้ยวสัดุฉนวน 

สวติช์สายดิน 

ช่องเคเบิลสามารถติดตั้งกบัสายดินได้สลบัสายดิน อุปกรณ์เดียวกนัน้ียงัสามารถใช้เพื่อเช่ือมต่อกบั

ระบบบสับาร์ (การวดัและหน่วยบสับสั) นอกจากน้ียงัสามารถติดตั้งไดโ้ดยตรงบนระบบบสับาร์หลกัในส่วน

เฉพาะ (แอปพลิเคชนับสับาร์) สวิตช์สายดินมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าลดัวงจร การควบคุมของสวิตช์สายดินนั้นมา

จากดา้นหนา้ของสวติช์ดว้ยการท างานแบบแมนนวลและสามารถเลือกใชง้านมอเตอร์ไดเ้ช่นกนั 

ต าแหน่งของสวติช์สายดินนั้นสามารถมองเห็นไดจ้ากดา้นหนา้ของสวิตช์โดยใชต้วับ่งช้ีคู่ทางกลไก 

สายดิน busbar 

บสับาร์สายดินท าจากทองแดงอิเล็กโทรไลติคและไหลตามยาวตลอดสวิตช์เกียร์จึงรับประกนัไดถึ้ง

ความปลอดภยัของบุคลากรสูงสุด 

บูชฉนวนและบานประตูหน้าต่าง 

บูชฉนวนในเบรกเกอร์ช่องประกอบด้วยรายช่ือผูติ้ดต่อส าหรับการเช่ือมต่อของเบรกเกอร์กับช่อง 

busbar และช่องเคเบิลตามล าดบั บูชฉนวนเป็นประเภทเสาเดียวและท าจากอีพอกซีเรซิน บานประตูหนา้ต่างเป็น
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โลหะและเปิดใชง้านโดยอตัโนมติัในระหวา่งการเคล่ือนไหวของเซอร์กิตเบรกเกอร์จากต าแหน่งแร็คเอาทไ์ปยงั

ต าแหน่งการท างาน 

สายเคเบิล้ 

สายเคเบิลเด่ียวและสามแกนสูงสุดไดสู้งสุดสิบสองต่อเฟสสามารถใชข้ึ้นอยูก่บัแรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนด

ขนาดของหน่วยและส่วนสายเคเบิล สวิตช์สามารถติดตั้งกลบักบัผนงัไดเ้น่ืองจากสามารถเขา้ถึงสายเคเบิลจาก

ดา้นหนา้ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

ท่อส่งก๊าซไอเสีย 

ท่อระบายก๊าซอยูใ่นต าแหน่งเหนือสวติช์และวิง่ไปตามความยาวทั้งหมด 

ช่องจ่ายไฟแต่ละช่องติดตั้งมาพร้อมกบัผนงัพื้นผิวดา้นบน แรงดนัท่ีเกิดจากความผดิพลาดนั้นเปิดข้ึนท า

ให้ก๊าซผ่านเขา้ไปในท่อ การอพยพออกจากห้องของก๊าซร้อนและอนุภาคท่ีเกิดจากการอาร์คภายในจะต้อง

ด าเนินการตามปกติ สวิตช์เกียร์ UniGear ZS1 สามารถติดตั้งโซลูชนัท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ทั้งหมดไม่วา่ในกรณีท่ีสามารถท าการอพยพไดโ้ดยตรงท่ีปลายสวิตช์หรือเม่ือตอ้งการโซลูชนัจากดา้นหนา้หรือ

ดา้นหลงั 

การติดตั้งบางอยา่งเช่นแอปพลิเคชนัทางทะเล ไม่อนุญาตใหมี้การอพยพก๊าซออกไปนอกห้อง ดงันั้นจึง

มีการพฒันาโซลูชัน่เฉพาะเพื่อรับประกนัความปลอดภยัของบุคลากรและสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน เช่น ปล่องไฟ

อพยพยาว 

แอพพลเิคช่ัน Busbar 

แต่ละชุดสวติช์เกียร์สามารถเลือกติดตั้งดว้ยแอปพลิเคชนั busbar เสริม 

 หมอ้แปลงกระแสหรือแรงดนัไฟฟ้าส าหรับการวดับสับาร์ 

 ระบบ busbar สวติช์สายดิน 

 ท่อส่งสัญญาณดา้นบนหรือสายเคเบิลเพื่อเช่ือมต่อระหวา่งส่วนต่าง ๆ ของสวติช์ 
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2.4 มาตรฐาน IEC 

IEC (Internationnal Electrotechique Commission) คือ คณะกรรมมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย

มาตรฐานสาขาอิเล็คทรอเทคนิค เป็นองค์กรอิสระท่ีร่วมมือกันจดัตั้ งเพื่อก าหนดมาตรฐานด้านไฟฟ้าและ

อิเล็คทรอนิค และท าการจดัท าแบบการประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ จดัตั้งข้ึนในปี พศ. 2449 

มาตรฐาน IEC ได้รับความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ตามแนวโน้มความเป็นสากลของโลก และตาม

โลกาภิวฒัน์ โดยขณะน้ี IEC มีประเทศสมาชิกเกือบทุกประเทศในโลก 

หลายประเทศไดน้ ามาตรฐาน IEC ไปประยกุตใ์ชใ้นประเทศของตน ซ่ึงอาจจะเป็นประยุกตใ์ชแ้บบเต็ม

รูปแบบ หรือประยกุตใ์ชบ้างส่วน แลว้แต่ความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 

ในแต่ละประเทศจะมีกรรมการแห่งชาติ 1 ชุด โดยในประเทศไทย กรรมธิการท่ีเขา้ร่วมกบั IEC คือ 

สมอ. (TISI) หรือ ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมนัน่เอง โดยเขา้ร่วมตั้งแต่ปี พศ.2534 ในประเภท 

full member คือ มีสิทธิเขา้ร่วมกิจกรรมต่างไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและสามารถเขา้ร่วมก าหนดมาตรฐานได ้

ขอ้ดีของการมีมาตรฐานร่วมกัน คือ จะท าให้การออกแบบ การผลิต การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

อิเลคทรอนิคส์ไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกในทางการคา้ และขจดัการกีดกนัทางการคา้

ท่ีมาในรูปแบบของขอ้ก าหนดมาตรฐานต่างๆ 

ซ่ึงมาตรฐานท่ีใช่ในงานวิจัย คือ IEC 62271 Standards for high-voltage switchgear and control gear 

โดย IEC 62271-1: 2017 ใช้กบัสวิตช์เกียร์และชุดควบคุม AC ท่ีออกแบบมาส าหรับการติดตั้งในร่มและ/หรือ

กลางแจง้และส าหรับการท างานท่ีความถ่ีบริการสูงสุดรวมถึง 60 Hz และมีแรงดนัไฟฟ้าท่ีสูงกวา่ 1 000 V. ซ่ึงใช้

กบัสวิตช์เกียร์และสวิตช์ควบคุมแรงดนัสูงทั้งหมด ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในมาตรฐาน IEC ท่ีเก่ียวขอ้ง

ส าหรับสวติช์เกียร์และเกียร์ควบคุมชนิดใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ  
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2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ส าหรับแนวทางการประหยดัพลงังานหรือการจดัการพลงังานท่ีเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ไดมี้ 

งานวจิยัเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนอยา่งหลากหลาย โดยในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งก็มีในหลายรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรม และ

มีการคิดวเิคราะห์ถึงแนวทางและปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดการประหยดัพลงังานในแต่ละงานวจิยัท่ีท าการศึกษา 

ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสามารถน างานวิจยัทั้งหลานเหล่าน้ี ไปใช้ประโยชน์ต่อในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นภาค

ใหญ่ท่ีมีก าลงัขยายอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ตอ้งมีการผลิตก าลงัไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ท่ีเกิดข้ึน 

 โดยงานวจิยัทางดา้นแนวทางการประหยดัพลงังานหรือการจดัการพลงังานน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ช านิ ใจประดิษฐ์ธรรม (2561) ศึกษางานวิจยัน้ี เพื่อน าเสนอถึงการลดค่าใชจ่้ายพลงังานของตน้ทุนการ

ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมเพื่อประหยดัพลงังาน และใชเ้ทคโนโลยใีนการปรับปรุงงาน ควบคุมคุณภาพ 

การจดัการช้ินส่วนและการลดเวลาการท างานโดยใชห้ลกัการของวฏัจกัรเดมม่ิง PDCA ซ่ึงเป็นหลกัการในการ

วางแผนงานและวิธีการท างานเพื่อตอบสนองนโยบายของบริษทัท่ีมุ่งเน้นในการลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายพลงังาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ได้ศึกษากระบวนการท างานด้านต่างๆ ภายในแผนกงาน Logistics Control Division 

(LCD) เพื่อ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพลงังานและท าการปรับปรุงการท างานและแกปั้ญหาท่ีท าให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีไม่

จ  าเป็น ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มูลและท าการปฏิบติังานจริงโดยผา่นการท ากิจกรรม โดยผลของงานวิจยั เป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้คือ สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายพลงังานของการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าได ้ท า

ใหมี้การประหยดัพลงังานไดป้ระมาณ 70% และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไดป้ระมาณ 80% 

 มนตรี พิพฒัน์ไพบูลย ์และวุฒิชยั ตั้งสัตยาธิษฐาน (2560) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรม

การใชพ้ลงังาน รวมถึงลกัษณะการใชพ้ลงังานภายในกระบวนการอุตสาหกรรมการเกษตร (กรณีศึกษา ไซโลอบ

เมล็ดขา้วโพด) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พลงังานของอุปกรณ์ต่างๆพร้อมทั้งปรับปรุงการผลิตโดยอาศยั

แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การการบูรณาการประกอบดว้ย การวเิคราะห์การใชพ้ลงังาน 

การเสนอแนวทางการปรับปรุง และการหาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ โดยผูว้ิจยัได้ประยุกต์ใช้การจดั

การพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนจากเช้ือเพลิงซงัขา้วโพดและน ้ามนัประกอบดว้ย มาตรการเปล่ียนเทรล

เลอร์ดมัพล์ดการใชน้า้มนัดีเซล96,191.71บาท/ปีมาตรการใชถ่้านซงัขา้วโพดแทนซงัขา้วโพดลดการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า74,279.52บาท/ปี และมาตรการติดตั้งกล่องควบคุมชุดซอร์ฟสตาร์ทลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า429,661.44 

บาท/ปี จากการเก็บขอ้มูลทั้งก่อนและหลงัการปรับปรุง ทาใหป้ระหยดัพลงังานรวมได ้600,132.67 บาท/ปี 
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 ทวิช เต่ียไพบูลย ์(2557) ศึกษางานวิจยั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ

ประหยดัพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างของห้องเรียนและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย

ท าการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องทดลองจ านวน 5 ห้อง ซ่ึงประกอบด้วยห้องเรียนท่ีใช้งานปกติ 

หอ้งเรียนท่ีใชส้ติกเกอร์ประหยดัพลงังาน หอ้งท่ีมีการติดตั้งตวัตรวจจบัการเคล่ือนไหว หอ้งท่ีมีการติดตั้งสวิทซ์

กระตุกและหอ้งท่ีมีการติดตั้งสวทิซ์กระตุกร่วมกบัขอ้มูลการใชง้าน และท าการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า

จากแบบสอบถามและการส ารวจ ซ่ึงพบวา่เทคโนโลยท่ีีใชใ้นห้องท่ีมีการติดตั้งสวทิซ์กระตุกพร้อมขอ้มูลการใช้

งานสามารถช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้ามากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถลดพลงังานไฟฟ้าไดถึ้ง 23.96 9% และลด

ปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ไดถึ้ง 8.4 Ton CO2 eq/ปี เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชไ้ฟฟ้าก่อนท าการ 

 นิยม วงศ์ศิรินพคุณ (2559) ท าวิจยั โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึง 1) การให้ความหมายของการ

อนุรักษ์พลังงาน 2) แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานในระดับหัวหน้างาน 

โรงงานอาหารแปรรูป จังหวดัราชบุรี การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสร้างทฤษฎีฐานราก 

(Grounded Theory) โดยมีแบบแผนการเลือกผูใ้ห้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling Design) โดย

เลือกจากพนกังานท่ีทางานในแผนกต่างๆ ดงัน้ี หัวหน้าแผนกบุคคล หัวหน้าแผนกผลิต หัวหน้าแผนกพฒันา

ระบบ หัวหน้าแผนกซ่อมบารุง หัวหน้าแผนกคลงัสินคา้ หัวหน้าแผนกเส้นหม่ี หัวหน้าแผนกผลิตก๋วยเต๋ียว 

หวัหนา้แผนกความปลอดภยั หวัหนา้แผนกอบและบรรจุ จานวน 9 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์

จากแนวค าถาม การถอดเทป การสังเกตและการจดบนัทึก และการศึกษาเอกสารงานวิจยัต่างๆ ซ่ึงผลการวิจยั

พบวา่ 1) หวัหนา้งานไดใ้ห้ความหมายของการอนุรักษพ์ลงังาน มีนยัสาคญั 2 ความหมาย คือ การบริหารจดัการ

และควบคุมการใชพ้ลงังานเคร่ืองจกัร 2) แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษพ์ลงังานของหวัหนา้งานมี 4 

แนวทาง ดงัน้ี 1) การสร้างรูปแบบหวัหนา้งานเป็นการสร้างการรับรู้ในดา้น ประโยชน์ของการอนุรักษพ์ลงังาน 

ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการร่วมมือเพื่อสร้างทีมงาน การสร้างจิตสานึกของพนกังาน 2) ดา้นพนัธกิจของโรงงาน 

ประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารส่งเสริม การประเมินผลงานพนกังาน การส่งเสริมดา้นขวญักาลงัใจ การส่งเสริมเพิ่ม

ความรู้ 3) รูปแบบด้านการส่ือสาร รูปแบบกิจกรรมในด้าน การสร้างกิจกรรมด้านแรงจูงใจ คุณค่าด้านการ

อนุรักษ์พลงังาน ดา้นการสร้างทีมงาน ดา้นประชาสัมพนัธ์ การสร้างนโยบายองค์กรสู่ความย ัง่ยืน 4) รูปแบบ

ดา้นเทคโนโลยี การสนบัสนุนเพื่อการช้ีวดัขอ้มูลการใช้พลงังาน การปรับปรุงงานดา้นวิศวกรรม ดา้นการลด

ความสูญเสีย 
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 สุนิสา วาดวงพกัตร์ (2558) ได้น าเสนอการลดตน้ทุนพลงังานจากการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม 

(Cogeneration) จากการวิเคราะห์ศกัยภาพการใช้พลงังานและพฤติกรรมการใช้พลงังานก่อนและหลงัท่ีจะมี 

Cogeneration ในโรงงาน โดยใชเ้ทคนิคการจดัการพลงังานซ่ึงเป็นกรณีศึกษาของการลงทุนในรูปแบบบริษทัจดั

การพลงังาน (ESCO) โดยมีการรับประกนัผลประหยดั การแบ่งผลประหยดัและระยะเวลาในการรับประกนั เพื่อ

เป็นตวัอย่างการลงทุนในรูปแบบ ESCO กบั Cogeneration ในประเทศไทย ผลการศึกษาจะน าไปสู่การเพิ่ม

ศกัยภาพการประหยดัพลงังานและการจดัการพลงังานเพื่อเพิ่มผลประหยดัของโรงงานและเป็นแนวทางในการ

ท าเทคนิคการแบ่งผลประหยดัและการรับประกนัจากการประหยดัพลงังานของรูปแบบบริษทัจดัการพลงังาน

ใหก้บัโรงงานอ่ืนๆ 

 มนตรี พิพฒัน์ไพบูลย ์, นนัทชยั รุ่งเรืองศรี และสุริยกาล ชุมแสง (2555) งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการใชพ้ลงังานรวมถึงลกัษณะการใชพ้ลงังานภายในกระบวนการอุตสาหกรรมเส้นก๋วยเต๋ียว

และเส้นหม่ีตวัอยา่ง เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานของอุปกรณ์ต่างๆพร้อมทั้งปรับปรุงการผลิตโดย

อาศยัแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและจดัทาเป็นสมการพลงังานแสดงโรงงาน

อุตสาหกรรมเส้นก๋วยเต๋ียวและเส้นหม่ีตวัอยา่ง การการบูรณาการประกอบดว้ย การวเิคราะห์การใชพ้ลงังาน การ

เสนอแนวทางการปรับปรุง และการหาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ โดยนาความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดั

การพลงังานดา้นพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนมาใช ้วเิคราะห์เคร่ืองจกัรและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใชพ้ลงังานท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมเส้นก๋วยเต๋ียวและเส้นหม่ีตวัอยา่ง ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถเขียน

อยูใ่นรูปสมการแสดงความสัมพนัธ์ คือ พลงังานรวม = 54 + 29.8A + 14.6B + 12.9C พบวา่ สามารถลดการใช้

พลงังานได ้18.79% จากพลงังานรวมทั้งหมด โดยพลงังานไฟฟ้าสามารถประหยดัได ้349,037 บาท/ปี และ

พลงังานความร้อนสามารถประหยดัได ้2,375,322.14 บาท/ปี รวมพลงังานท่ีประหยดัไดท้ั้งหมด 2,724,359.14 

บาท/ปี 

 สุธน พิทักษ์ (2550) การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงาน

อุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษทั อีพีอี แพคเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั. โดยใช้มาตรการในการด าเนินการ

อนุรักษพ์ลงังาน 2 มาตรการ คือ มาตรการในการตรวจสอบและการบ ารุงรักษา และมาตรการในการปรับปรุง

กระบวนการผลิต โดยมีวธีิการด าเนินการวจิยั เป็นการวจิยัเชิงทดลอง โดยการเก็บขอ้มูลในการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 เก็บขอ้มูลก่อนด าเนินการใชม้าตรการการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า ช่วงท่ี 2 คือ 

เก็บขอ้มูลในการใช้พลงังานไฟฟ้าในโรงงานหลงัจากด าเนินการด าเนินการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าในโรงงาน 

โดยใชม้าตรการการตรวจสอบและการบ ารุงรักษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน และช่วงท่ี 3 คือ เก็บขอ้มูลในการใช้
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พลงังานพลงังานไฟฟ้าในโรงงานหลงัจากด าเนินการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าโดยใชม้าตรการ ในการปรับปรุง

กระบวนการผลิต เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า 1. การด าเนินการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าโดยใช้

มาตรการในการตรวจสอบและการบ ารุงรักษา ภายในระยะเวลา 3 เดือน บริษทัฯ สามารถลดอตัราส่วนค่า

พลงังานไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วยผลผลิตลงได้เป็นร้อยละ 6.07 2. การด าเนินการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโดยใช้

มาตรการในการปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในระยะเวลา 6 เดือน บริษทัฯ สามารถลดอตัราส่วนค่าพลงังาน

ไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วยผลผลิตลงไดเ้ป็นร้อยละ 8.0 

 กิตติศาสตร์ แจ่มเล็ก (2559) งานวิจยัน้ีมีเป้าหมายเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์

พลงังานไฟฟ้าในบริษทัอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานในสายการผลิต 

จ านวน250 คน โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 1. ลกัษณะทัว่ไปของพนกังาน 2. ความรู้เก่ียวกบัการ

ประหยดัพลงังาน 3. พฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในครอบครัว 4. พฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในโรงงาน 

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติ/จิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 26-

35 ปี (39.6%) ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-5 ปี (45.5%) และเคยได้รับการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

(63%) ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานในโรงงาน ท่ีระดบั

นยัส าคญัท่ี 0.05 ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาต าแหน่งงาน และการเขา้รับการอบรม ในบรรดาปัจจยัส่วน

บุคคลเหล่าน้ี หวัขอ้ท่ีควรมีการปรับปรุงมากท่ีสุดโดยพิจารณาจากความแปรปรวนท่ีสูงกวา่พฤติกรรมดา้นอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นต าแหน่งงาน ผลการวิจยัถูกน ามาสร้างเป็นแนวทางการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าภายในบริษทั

ต่อไป 

 บุญญารัตน์ แสงปิยะ, จนัทนา จนัทโร และ ไชยะ แช่มชอ้ย (2554) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม โดยท าการคดัเลือกปัจจยัท่ีคาดว่ามี

ผลต่อประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ปัจจยัดา้น

มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน ปัจจยัดา้นความร่วมมือของบุคลากรในโรงงานควบคุม และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปริมาณ

การใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบสนับสนุนการผลิต เป็นตน้ 

จากนั้นพิสูจน์ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้าของโรงงานควบคุมเพื่อคดัเลือกโรงงานควบคุมท่ีผลประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้ามีความสัมพนัธ์กบัมาตรการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลาเดียวกนั และวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์

ระหวา่งประสิทธิภาพการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้ากบัปัจจยัท่ีมีผลดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยท่ีระดบันยัส าคญั 

0.05 โดยใชร้้อยละของผลประหยดัท่ีไดรั้บจริงจากมาตรการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าคือ คุณสมบัติของ
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ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ความสนใจของผูบ้ริหารและความ

ร่วมมือของพนกังาน เงินลงทุนในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลงังาน และปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าใน

ระบบแสงสวา่ง และไดส้มการความสัมพนัธ์เป็น %saving = 3.183 + 14.413 qualification - 1.600x10-6 process 

- 2.672 cooperation1 + 1.4x10-6 investment - 3.000x10-7 light - 2.115 cooperation2  
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิิการศึกษา 

3.1 วธีิการและกระบวนการศึกษา  

เน่ืองจากงานวิจยัเป็นงานวิจยัเชิงทดลองเพื่อน าผลการทดลองมาเปรียบเทียบข้อมูลซ่ึงกนัและ เพื่อหา

แนวทางท่ีดีท่ีสุดและประหยัดพลังงานมากท่ีสุด  ดังนั้ น งานวิจัยน้ีจึงเป็นงานวิจัยท่ีอาศัยการทดลอง 

(experimental method) เป็นหลกั  การทดสอบวดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER 

FREQUENCY VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 ของบริษทั เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชัน่(ประเทศไทย) 

จ ากดั โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1. การทดสอบวดัค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการทดสอบตู้ไฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY 

VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 คร้ังละ 1 ตู ้พร้อมทั้งจบัเวลา 

2. การทดสอบวดัค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการทดสอบตู้ไฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY 

VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 คร้ังละ 2 ตู ้พร้อมทั้งจบัเวลา 

3. การทดสอบวดัค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการทดสอบตู้ไฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY 

VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 คร้ังละ 3 ตู ้พร้อมทั้งจบัเวลา 

4. การทดสอบวดัค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการทดสอบตู้ไฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY 

VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 คร้ังละ 4 ตู ้พร้อมทั้งจบัเวลา 

โดยมีการวดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เป็น Wh ดว้ยเคร่ือง Power and Quality Analyzer ซ่ึงการจ่ายไฟเขา้

ตูใ้นแต่ละคร้ัง จะใชม้าตรฐาน IEC 62271-1 และ IEC 62271-200 เป็นมาตราฐานอา้งอิง 

ซ่ึงการทดสอบทั้งหมดท าในห้องทดสอบไฟฟ้าท่ีมีการป้องกนัและควบคุมตามาตรฐานความปลอดภยั 

สามารถควบคุมสภาวะการทดสอบได ้โดยไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มารบกวนการทดสอบใดๆ และมีการทดสอบ 3 

ซ ้ าจึงน าผลการทดสอบมาเปรียบเทียบอตัราค่าการใช้พลงังานไฟฟ้า ตามก าลงัไฟฟ้า กิโลวตัต์-ชัว่โมง เพื่อให้

ทราบ ค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST กบัตู้

ไฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 ในแต่ละแบบ 
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3.2 สมมติฐานการวจัิย  

 3.2.1 ด้านการใช้พลงังานไฟฟ้า 

 1) ค่าเฉล่ียผลทดสอบปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของการทดสอบแบบคร้ังละ 1 ตู ้ใชป้ริมาณไฟฟ้ามากกวา่เม่ือ

เทียบกบัการทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้ 

 2) ค่าเฉล่ียผลทดสอบปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของการทดสอบแบบคร้ังละ 2 ตู ้ใชป้ริมาณไฟฟ้ามากกวา่เม่ือ

เทียบกบัการทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้ 

 3) ค่าเฉล่ียผลทดสอบปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของการทดสอบแบบคร้ังละ 3 ตู ้ใชป้ริมาณไฟฟ้ามากกวา่เม่ือ

เทียบกบัการทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้

 

3.2.2 ด้านการใช้เวลา 

1)  ค่าเฉล่ียผลการจบัเวลาในการทดสอบไฟฟ้าของการทดสอบแบบคร้ังละ 1 ตู ้ใชเ้วลามากกวา่เม่ือ

เทียบกบัการทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้ 

 2) ค่าเฉล่ียผลการจบัเวลาในการทดสอบไฟฟ้าของการทดสอบแบบคร้ังละ 2 ตู ้ใชเ้วลามากกวา่เม่ือ

เทียบกบัการทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้ 

 3) ค่าเฉล่ียผลการจบัเวลาในการทดสอบไฟฟ้าของการทดสอบแบบคร้ังละ 3 ตู ้ใชเ้วลามากกวา่เม่ือ

เทียบกบัการทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้ 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

 1.) เคร่ืองทดสอบค่าความตา้นทานแรงดนัไฟสูงแบบ เอซี-ดีซี AC/DC Withstanding Voltage 

เคร่ืองทดสอบค่าแรงดนัไฟฟ้าสูง หรือเรียกอีกอย่างว่า การทดสอบต่อไฟฟ้า  (Dielectric Test ) หรือ 

"high potential" หรือ "hipot" คือ การทดสอบไฟฟ้าด าเนินการเก่ียวกับองค์ประกอบหรือผลิตภัณฑ์เพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของฉนวน การทดสอบอาจจะเป็นฉนวนระหว่างส่วนร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึงหรือส่วน

พลงังานไฟฟ้า( L/N) และพื้นดิน (Ground) ในการทดสอบเป็นวธีิการท่ีจะมีคุณสมบติัความสามารถของอุปกรณ์

ท่ีจะท างานไดอ้ยา่งปลอดภยัในสภาวะอตัราของไฟฟ้า หากกระแสไฟไหลผา่นอุปกรณ์ภายใตก้ารทดสอบนอ้ย

กวา่ท่ีระบุ ท่ีมีศกัยภาพการทดสอบและระยะเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม ค่า withstanding 

voltage ท่ีตอ้งการ การทดสอบแบบน้ีเป็นแบบทดสอบท่ีโรงงานเก่ียวกบัอุปกรณ์ใหม่ หรืออาจจะท าในอุปกรณ์

ในการใหบ้ริการเป็นแบบทดสอบการซ่อมบ ารุง 

การทดสอบแรงดันไฟฟ้าจะกระท ากับแหล่งจ่ายแรงดันสูงและมิเตอร์แรงดันไฟฟ้าและกระแสน 

เคร่ืองมือวดัแบบเด่ียว ท่ีเรียกวา่ "hipot Tester" มกัจะถูกใชใ้นการด าเนินการทดสอบน้ี ซ่ึงจะใชแ้รงดนัไฟฟ้าท่ี

จ าเป็นในการใช้อุปกรณ์และตรวจสอบการร่ัวไหลของกระแส กระแสสามารถเดินทางตวับ่งช้ีความผิด เคร่ือง

ทดสอบมีการป้องกนัการโอเวอร์โหลดเอาทพ์ุท การทดสอบแรงดนัอาจเป็นไดท้ั้งกระแสตรงหรือกระแสสลบัท่ี

ความถ่ีพลังงานหรือความถ่ีอ่ืน ๆ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดจะได้รับในการทดสอบมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อตัราโปรแกรมน้ียงัอาจมีการปรับเปล่ียนการจัดการการร่ัวไหลของกระแสท่ีเกิดจาก

ผลกระทบ capacitive ของวตัถุทดสอบ ระยะเวลาของการทดสอบอาจจะถึง 60 วนิาทีหรือมากกวา่ แรงดนัไฟฟ้า

ประยุกต,์ อตัราการใชง้านและระยะเวลาการทดสอบข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของอุปกรณ์ มาตรฐานการทดสอบท่ี

แตกต่างกนัมีผลบงัคบัใชส้ าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, สายไฟฟ้าแรงสูง, สวติช์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

ช่วงอุปกรณ์ hipot ทัว่ไปการร่ัวไหลของการตั้งค่าจ  ากดั ยา่นกระแสระหวา่ง 0.5 และ 20 mA และไดรั้บ

การก าหนดโดยผูใ้ช้ตามลกัษณะวตัถุทดสอบและอตัราการประยุกต์ใช้แรงดนัไฟฟ้า มีวตัถุประสงค์ท่ีจะเลือก

การตั้งค่ากระแสท่ีจะไม่ท าให้เกิดการทดสอบท่ีจะเดินทางตู่ระหว่างการใช้แรงดันไฟฟ้าในขณะท่ีในเวลา

เดียวกนัการเลือกค่าท่ีช่วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดกบัอุปกรณ์ภายใตก้ารทดสอบควรปล่อยโดยไม่ไดต้ั้งใจหรือ

ความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึน ดงัรูปท่ี 3.3 
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รูปท่ี 3.3 เคร่ืองทดสอบค่าความตา้นทานแรงดนัไฟสูงหรือ High Potential 

 2.) เคร่ืองวิเคราะห์พลงังานไฟฟ้าหรือ Power and Quality Analyzer 

Power and Quality Analyzer เคร่ืองวเิคราะห์พลงังานไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีสามารถวิเคราะห์พลงังานไฟฟ้าท่ี

ใชไ้ปวา่ควรจะควบคุมหรือปรับปรุงคุณภาพพลงังานไฟฟ้าตรงไหนบา้ง จึงถือวา่อุปกรณ์น้ีช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพคุณภาพพลงังานไฟฟ้าภายในโรงงานได ้เคร่ืองวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าน้ีจะสามารถวดั

ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าต่างๆ ได ้เช่น แรงดนั, กระแส, ความถ่ี, ก าลงัไฟฟ้า และอ่ืนๆ อีกมากมาย ดว้ยเหตุน้ีจึง

ตอ้งมีโพรบการวดัท่ีวดัแรงดนัและ clamp ท่ีใชว้ดักระแส และเน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ดงันั้น

เพื่อความสะดวกในการใชง้านจึงถูกออกแบบมาใหส้ามารถรับ-ส่ง ขอ้มูล หรือใชจ้ดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ได ้จึงท าให้

เราควบคุมคุณภาพพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งเหมาะสมและสามารถวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาณรบกวน

ทางไฟฟ้าไดท้  าใหล้ดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัระบบหรือเคร่ืองจกัรรวมถึงกระบวนการผลิตอีกทั้งยงั

ประหยดัพลงังานและลดตน้ทุนการซ่อมบ ารุงไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

รูปท่ี 3.4 เคร่ืองวิเคราะห์พลงังานไฟฟ้าหรือ Power and Quality Analyzer 
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3.4 ขั้นตอนการด าเนินการทดสอบ 

 งานวจิยัน้ี ใชว้ธีิการทดสอบทั้งหมด 2 รูปแบบ ดงัน้ี   

1.) ทดสอบค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 2.) ทดสอบระยะเวลา 

1. การทดสอบวดัค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าและระยะเวลาจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER 

FREQUENCY VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 คร้ังละ 1 ตู ้

2. การทดสอบวดัค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าและระยะเวลาจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER 

FREQUENCY VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 คร้ังละ 2 ตู ้

3. การทดสอบวดัค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าและระยะเวลาจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER 

FREQUENCY VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 คร้ังละ 3 ตู ้

4. การทดสอบวดัค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าและระยะเวลาจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER 

FREQUENCY VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 คร้ังละ 4 ตู ้

โดยมีขั้นตอนการทดสอบ ดงัน้ี 

1. เร่ิมจบัเวลา การเคล่ือนยา้ยตูไ้ฟฟ้า รุ่น UniGear ZS1 จ  านวน 1 ตู ้เขา้ห้องทดสอบ High Potential 

ดว้ย Electrical hand lift 

2. น าแท่ง Discharge แตะท่ีหมอ้แปลง Step-up เพื่อท าการปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าท่ียงัคงหลงเหลือ

อยูท่ี่อุปกรณ์ทดสอบ 

3. ท าการเช่ือมต่อสายตัวน าไฟฟ้าจากเคร่ืองทดสอบค่าความต้านทานแรงดันไฟสูงหรือ High 

Potential เขา้กบับสับาร์ของตูไ้ฟฟ้า 

4. ปิดประตูหอ้งทดสอบ High Potential พร้อมล็อคกุญแจ 

5. ติดตั้งเคร่ืองวิเคราะห์พลงังานไฟฟ้าหรือ Power and Quality Analyzer เขา้กบัตูค้วบคุมสวิตซ์ไฟฟ้า

ของเคร่ืองทดสอบค่าความตา้นทานแรงดนัไฟสูงหรือ High Potential  

6. เปิดเคร่ืองวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าหรือ Power and Quality Analyzer เพื่อท าการวดัหาค่าการใช้

พลงังานต่อหน่ึงคร้ังการปล่อยแรงดนัไฟสูงจากเคร่ืองทดสอบค่าความตา้นทานแรงดนัไฟสูงหรือ 

High Potential 
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7. ท าการเปิดเคร่ืองทดสอบค่าความตา้นทานแรงดนัไฟสูงหรือ High Potential พร้อมปล่อยแรงดนัไป

ยงัไฟฟ้า ท่ี 50 kV ไปยงั ตูไ้ฟฟ้า รุ่น UniGear ZS1 จ  านวน 1 ตู ้เป็นเวลา 1 นาที ตามมาตรฐาน IEC 

62271-1 และ IEC 62271-200 

8. ท าการจดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเคร่ืองวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าหรือ Power and Quality 

Analyzer เป็น Wh 

9. ท าต่อเน่ืองใหค้รบทั้ง 3 ซ ้ า ต่อ 1 ตู ้

10. เปิดประตูห้องทดสอบ High Potential พร้อมน าแท่ง Discharge แตะท่ีหมอ้แปลง Step-up เพื่อท า

การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าท่ียงัคงหลงเหลืออยูท่ี่อุปกรณ์ทดสอบ 

11. ปลดสายตวัน าไฟฟ้าจากเคร่ืองทดสอบค่าความตา้นทานแรงดนัไฟสูงหรือ High Potential ท่ีต่อเขา้

กบับสับาร์ของตูไ้ฟฟ้า 

12. น า  Electrical hand lift ย ้ายตู้ไฟฟ้า รุ่น UniGear ZS1 จ  านวน 1 ตู้ ออกจากห้องทดสอบ High 

Potential 

13. หยดุการจบัเวลา พร้อมทั้งจดค่าระยะเวลาท่ีใชท้ั้งกระบวนการต่อการทดสอบ 1 ตู ้

14. ท าแบบเดียวกนัทั้งหมด กบัการทดสอบแบบคร้ังละ 2 , 3 และ 4 ตู ้ต่อไป 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1.) เปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการทดสอบตู้ไฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY 

VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 โดย 

1. น าค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้าท่ีได ้มาหาค่าเฉล่ียของการทดสอบซ ้ า 3 คร้ัง 

ในแต่ละแบบการทดสอบตูไ้ฟฟ้า แบบคร้ังละ 1, 2, 3 และ 4 ตู ้

2. ท าการเปรียบเทียบค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้า แบบคร้ังละ 1, 2, 3 เทียบกบั

การทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้

3. คิดค่าออกมาเป็นร้อยละ เพื่อความชดัเจนในการหาค่าการประหยดัพลงังานท่ีเกิดข้ึน จากการ
ทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 
 

2.) เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้จากการทดสอบตู้ไฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE 

TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 โดย 

1. น าระยะเวลาท่ีไดจ้บัไวต้ั้งแต่เร่ิมกระบวนการทดสอบตูไ้ฟฟ้า แบบคร้ังละ 1, 2, 3 และ 4 ตู ้

2. ท าการเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีได้จากการทดสอบตูไ้ฟฟ้า แบบคร้ังละ 1, 2, 3 เทียบกบัการ

ทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้

3. คิดค่าออกมาเป็นร้อยละ เพื่อความชดัเจนในการหาค่าการประหยดัระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน จากการ
ทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 

 

 

3.6 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

  ปีการศึกษา 2/2562 (มกราคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2563) 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

ส าหรับผลการศึกษาค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้ากบัระยะเวลาท่ีใช ้จากการทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบ POWER 

FREQUENCY VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1.) ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า จากการทดสอบตูไ้ฟฟ้า  

1. ตารางที ่4.1 แบบคร้ัง 1 ตู ้

คร้ังท่ี ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า จากการทดสอบตูไ้ฟฟ้า (Wh) 
1 1,794 
2 1,752 
3 1,796 

ค่าเฉล่ีย 1,780.67 
 

2. ตารางที ่4.2 แบบคร้ัง 2 ตู ้

คร้ังท่ี ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า จากการทดสอบตูไ้ฟฟ้า (Wh) 
1 2,879 
2 2,856 
3 2,942 

ค่าเฉล่ีย 2,898.33 
 

3. ตารางที ่4.3 แบบคร้ัง 3 ตู ้

คร้ังท่ี ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า จากการทดสอบตูไ้ฟฟ้า (Wh) 
1 3,946 
2 3,958 
3 3,970 

ค่าเฉล่ีย 3,958 
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4. ตารางที ่4.4 แบบคร้ัง 4 ตู ้

คร้ังท่ี ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า จากการทดสอบตูไ้ฟฟ้า (Wh) 
1 4,704 
2 4,644 
3 5,269 

ค่าเฉล่ีย 4,872.33 
 

5. ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้า แบบคร้ังละ 1, 2, 3 

เทียบกบัการทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้

ทดสอบ
คร้ังละ (ตู)้ 

ค่าเฉล่ียการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า จากการทดสอบ

ตูไ้ฟฟ้า (Wh) 

จ านวนคร้ังท่ีตอ้ง
ทดสอบ 

เม่ือเทียบกบัการ
ทดสอบคร้ังละ 4 

ตู ้

คิดค่าการใช้
พลงังานไฟฟ้าจาก
การทดสอบทั้งหมด 

(Wh) 

คิดเป็นร้อยละ
การใชพ้ลงังาน

มากกวา่ 
เม่ือเทียบกบัการ
ทดสอบคร้ังละ 

4 ตู ้
1 1,780.67 4 7,122.68 48.18 
2 2,898.33 2 5,796.66 18.97 
3 3,958 1.33 5,264.14 8.04 
4 4,872.33 1 4,872.33 0 

 

6. ตารางที ่4.6 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบตูไ้ฟฟ้า 

ทดสอบคร้ังละ (ตู)้ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบตูไ้ฟฟ้า (นาที) 
1 48 
2 62 
3 75 
4 87 
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7. ตารางที ่4.7 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบตูไ้ฟฟ้าแบบคร้ังละ 1, 2, 3 เทียบกบัการ

ทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้

ทดสอบ
คร้ังละ (ตู)้ 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
ทดสอบตูไ้ฟฟ้า (นาที) 

จ านวนคร้ังท่ีตอ้ง
ทดสอบ 

เม่ือเทียบกบัการ
ทดสอบคร้ังละ 4 

ตู ้

คิดระยะเวลาท่ีใช้
ในการทดสอบตู้
ไฟฟ้า ทั้งหมด 

(นาที) 

คิดเป็นร้อยละ
การใชเ้วลท่ี
เพิ่มข้ึน 

1 48 4 192 120 
2 62 2 124 42.53 
3 75 1.33 97.5 12.07 
4 87 1 0 0 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป และอภิปรายผลการศึกษา  

จากผลการศึกษา สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

1.) ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า จากการทดสอบตูไ้ฟฟ้า 

ผลการศึกษา พบว่า  ค่ าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการทดสอบตู้ไฟฟ้าแบบ POWER 

FREQUENCY VOLTAGE TEST กบัตูไ้ฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 แบบคร้ังละ 1 , 2 , 3 และ 4 ตู ้คิด

ค่าเฉล่ียค่าใชพ้ลงังานไฟฟ้า เท่ากบั 1,780.67 , 2,898.33 , 3,958 และ 4,872.33 mWh ตามล าดบั และ

เม่ือท าการเปรียบเทียบการทดสอบ เม่ือตอ้งทดสอบค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแบบคร้ังละ 1 , 2 , 3 ตู ้

โดยจะคิดเป็นร้อยละการประหยดัพลงังาน ดงัน้ี 48.18 , 18.97 และ 8.04 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัการ

ทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้ซ่ึงจากผลการศึกษาจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ การทดสอบตูไ้ฟฟ้า โดยทดสอบ

คร้ังละ 4 ตู ้ให้ค่าการใช้พลงังานท่ีน้อยกว่าหรือประหยดักว่า แบบคร้ังละ 1 , 2 และ 3 ตู ้ดงันั้นผู ้

ทดสอบ จึงใหค้วามเห็นวา่ ควรด าเนินการทดสอบตูไ้ฟฟ้าคร้ังละ 4 ตู ้เพื่อการประหยดัพลงังานและ

ยงัลดค่าใชจ่้ายของพลงังานท่ีตอ้งใชภ้ายในโรงงานไดอี้กดว้ย 

 

2.) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบตูไ้ฟฟ้า 

ผลการศึกษา พบว่าระยะเวลาท่ีใช้ในการทดสอบ  ตู้ไฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY 

VOLTAGE TEST กับตู้ไฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 แบบคร้ังละ 1, 2 ,3 และ 4 ตู้ เท่ากับ 48 , 62 , 75 

และ 87 นาที ตามล าดบั และเม่ือท าการเปรียบเทียบการทดสอบ เม่ือตอ้งทดสอบระยะเวลาท่ีใชใ้น

การทดสอบแบบคร้ังละ 1 , 2 , 3 โดยจะคิดเป็นร้อยละการประหยดัเวลา ดงัน้ี 120 , 42.53 และ 

12.07 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัการทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้ซ่ึงจากผลการศึกษาจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่า 

การทดสอบตูไ้ฟฟ้า โดยทดสอบคร้ังละ 4 ตู ้อาจใชเ้วลาในการเตรียมการมากกวา่แบบคร้ังละ 1 , 2 

และ 3 ตู ้แต่จะสามารถย่นระยะเวลาในการจ่ายไฟทดสอบได้มากกว่าแบบคร้ังละ 1 , 2 และ 3 ตู ้

ดงันั้นผูท้ดสอบ จึงใหค้วามเห็นวา่ ควรด าเนินการทดสอบตูไ้ฟฟ้าคร้ังละ 4 ตู ้เพื่อการประหยดัเวลา 

รวมถึงพลงังานและยงัลดค่าใชจ่้ายของพลงังานและบุคคลากรท่ีตอ้งใชภ้ายในโรงงานไดอี้กดว้ย 
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5.2 ข้อเสนอแนะ และการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 

1.) วธีิการศึกษาสามารถเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชเ้พื่อทดลองกบัการทดสอบทางไฟฟ้าประเภท

อ่ืนต่อไป 

2.) วธีิการศึกษาสามารถเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชเ้พื่อทดลองกบัตูไ้ฟฟ้าประเภทอ่ืนต่อไป 

3.) วธีิการศึกษาสามารถเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชเ้พื่อทดลองกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืนต่อไป 

4.) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดจ านวนตูไ้ฟฟ้า ในการทดสอบและหาค่าการประหยดัพลงังาน 

รวมถึงระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทดสอบต่อไปได ้

5.) ผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานใหก้บันกัวิจยัท่ีสนใจเก่ียวกบัทดสอบวดัค่าการใช้

พลงังานไฟฟ้าและระยะเวลาจากการทดสอบตูไ้ฟฟ้าได ้

 

 

5.3 งานวจัิยในอนาคต  

1.) การทดลองกบักบัการทดสอบทางไฟฟ้าประเภทอ่ืน 

2.) การทดลองกบักบัตูไ้ฟฟ้าประเภทอ่ืน 

3.) การทดลองกบักบัอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืน 
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