
กรณีศกึษา
การเปลีย่นเครือ่งจักร

ประสทิธภิาพสงู



 หมอ้แปลงประสทิธภิาพสงู

 มอเตอรป์ระสทิธภิาพสงู

 หวัเผาประหยดัพลงังาน

 เครือ่งอดัอากาศประสทิธภิาพสงู

 เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น

 อุปกรณ์ปรบัความเรว็รอบ (Inverter , VSD)
 บลัลาสต,์ โคมไฟ, หลอดไฟ ประสทิธภิาพสงู

 ฉนวนหุม้เครือ่งฉีดพลาสตกิ

 เซรามคิโคทติง้
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 ประเภทธรุกจิ : อตุสาหกรรมพลาสตกิ
 เปลีย่นเครือ่งฉีดพลาสตกิ
 คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน

พลงังานทีใ่ช ้ ปรมิาณทีใ่ชต้อ่ปี มลูคา่ตอ่ปี
พลงังานไฟฟ้า 12,858,760 kWh/ปี 41,148,032 บาท/ปี

น้ํามนัเตาซี 7,977 ก.ก./ปี 136,601 บาท/ปี
รวม 41,284,633 บาท/ปี

กรณีศกึษาที ่1

เงนิลงทนุ  1,400,000 บาท
ผลประหยดั 133,440 บาท/ปี
ระยะเวลาคนืทนุ 10.50 ปี 3



เครือ่งฉดีพลาสตกิกอ่นการปรบัปรงุ4



เครือ่งฉดีพลาสตกิหลงัการปรบัปรงุ5



รายละเอยีด หน่วย กอ่น หลัง
ชนดิเครือ่งจักร - ฉีดพลาสตกิ ฉีดพลาสตกิ

น้ําหนักผลผลติ กรัม/ชิน้ 10 16
จํานวนผลผลติตอ่รอบการทํางาน ชิน้ 4 2
น้ําหนักผลผลติตอ่รอบการทํางาน กรัม 40 32
รอบการทํางาน วนิาที 34 34
พลังงานไฟฟ้าเฉลีย่ตอ่รอบการ
ทํางาน

Wh/รอบ 94.02 30.57

พลังงานไฟฟ้าเฉลีย่ตอ่น้ําหนัก
ผลผลติ

Wh/กรัม 2.35 0.96
kWh/

กโิลกรัม
2.35 0.96

น้ําหนักผลผลติรอบปีทีผ่า่นมา กโิลกรัม/ปี 30,000

สรปุผลการตรวจวดั
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พลงังานไฟฟ้าทีป่ระหยดัได ้ = (2.35-0.96) × 29,000
= 41,700 kWh/ ปี

(save 59.15%)

คดิเป็นเงนิทีป่ระหยดัได ้ = 41,700 ×3.20 
= 133,440 บาท/ ปี

เงนิลงทนุ = 1,400,000 บาท
ระยะเวลาคนืทนุ = 1,400,000/133,440

= 10.5 ปี

สรปุการวเิคราะหผ์ลประหยดั
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 ประเภทธรุกจิ : อตุสาหกรรมยาง
 เปลีย่นโคมไฟประสทิธภิาพสงู
 คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน

กรณีศกึษาที ่2

เงนิลงทนุ  540,000 บาท
ผลประหยดั 503,194 บาท/ปี
ระยะเวลาคนืทนุ 1.07 ปี

พลงังานทีใ่ช้ ปรมิาณทีใ่ช้ จํานวนเงนิท ัง้ส ิน้

พลงังานไฟฟ้า 77,621,100 kWh 192,115,459 บาท

ไอน้ํา 124,022 ตนัไอน้ํา 91,962,910 บาท

กา๊ซธรรมชาติ 4,972 MMBTU 1,293,646 บาท

รวม - 285,372,015 บาท
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มาตรการเปลีย่นโคมไฟประสทิธภิาพสงู

 สภาพเดมิ : ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงงาน มกีารใชโ้คม
ไฟฟ้าประเภท 3×36 W จํานวน 470 โคม

 การปรบัปรงุ : เปลีย่นโคมไฟฟ้าประเภท 3×36 W เป็นโคมไฟฟ้า
ประเภท 2×36 W ทีม่แีผน่สะทอ้นแสง จํานวน 470 โคม

คาดว่าหลังการปรับปรุงจะสามารถลดพลังงานไฟฟ้าที่ใชสํ้าหรับ
ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งลง
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ภาพถา่ยของอปุกรณก์อ่นและหลงัการ
ปรับปรงุ

กอ่นการปรบัปรงุ

หลงัการปรบัปรงุ 11



ขอ้มลูกอ่นการปรับปรงุ

ขอ้มลู หนว่ย

มาตรการเปลีย่นโคมไฟประสทิธภิาพสงู

กําลังไฟฟ้าทีใ่ชเ้ฉลีย่ของระบบไฟฟ้าแสง
สวา่ง 64.16 kW

ชัว่โมงการทํางาน 8,400 ชัว่โมง/ปี

คา่ความสอ่งสวา่งเฉลีย่ 228 Lux
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ขอ้มลูหลงัการปรับปรงุ

ขอ้มลู หนว่ย

มาตรการเปลีย่นโคมไฟประสทิธภิาพสงู
กําลังไฟฟ้าทีใ่ชเ้ฉลีย่ของระบบไฟฟ้าแสง
สวา่ง 41.12 kW

คา่ความสอ่งสวา่งเฉลีย่ 317 Lux

13



ผลการวเิคราะห์

ผลประหยดั = (64.16-41.12)kW * 8,400 hr/yr *2.60 Baht/kWh
= 503,194 บาท/ปี

เงนิลงทนุ  = 540,000 บาท

ระยะเวลาคนืทนุ 1.07 ปี
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Thank you
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