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บทคัดยอ 
 งานวิจัยเรื่องการจัดการพลังงานเชิงบูรณาการของโรงงานผักและผลไมอบแหงตัวอยาง มีวัตถุประสงคเพ่ือ
วิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา และการใชพลังงานความรอนในระบบการผลิต กรณีศึกษาเริ่มจากการวิเคราะหภาพรวมการ
ใชพลังงานซึ่งถูกนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากน้ันทําการวิเคราะหการใชพลังงานในแตละ
กระบวนการผลิต ผลงานวิจัยพบวาสามารถเสนอแนวทางประหยัดพลังงาน ซึ่งแบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ แบบไมตองมีการ
ลงทุนและมีการลงทุนอุปกรณ โดยพิจารณาแนวทางการประหยัดพลังงานแบบไมลงทุนอุปกรณกอน หากมีการลงทุนจะ
พิจารณาลําดับกอนหลังจากผลตอบแทนการลงทุนและมูลคาการลงทุน ซึ่งแผนงานที่ไมตองมีการลงทุนที่เลือกทํากอน คือ 
การนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหมตามแนวคิดเทคโนโลยีสะอาด สวนที่ตองมีการลงทุน คือ การเปลี่ยนหลอดไฟฟา
ประสิทธิภาพสูงแทนหลอดแบบเดิม ผลตอบแทนการลงทุนภายหลังการปรับปรุงพบวา แผนงานที่ไมตองมีการลงทุน
อุปกรณมีคาระยะเวลาในการคืนทุนเทากับ 0.17 ป และ อัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 578.04 สวนที่ตองมีการ
ลงทุนอุปกรณมีคาระยะเวลาในการคืนทุนเทากับ 0.41 ป และ อัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 217.17 ปจจัยความไว
ที่สําคัญตอการลงทุนคือมูลคาการลงทุน สุดทายการวิเคราะหความเส่ียงกรณีที่เงินลงทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.37 คาใชจายใน
การเดินระบบเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.78 อายุการใชงานลดลงรอยละ 33.33 และรายไดลดลงรอยละ 25.75 แลว จะมีคาระยะเวลาใน
การคืนทุน 4.21 ป และมีคาอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 19.86  ซึ่งยังคงมีความเหมาะสมในการลงทุน 
 

 Abstract  
 The objective of research “Integrated Energy Management of Dry Vegetable and Fruit in Sample Factory” was 
to analyze electrical and thermal energy use in production system. This case study was started from the global analysis of 
energy use which was used to compare with the standard value in the same industry. Then, the energy break down 
analysis of each process unit was done. Results showed that the 2 major groups of energy conservation approach could be 
proposed; no investment on equipment and investment on equipment. The no investment on equipment was firstly 



                                                              
 

considered, while the priority of equipment investment was sequentially considered by return on investment and its cost. 
Non investment plan that was firstly implemented was product recycling to clean technology concept and was 
replacement of fluorescent lamp to high efficiency fluorescent lamp for investment plan. Return on investment after no 
investment plan implementation by payback period and IRR were 0.17 year and 578.04% respectively, which for 
investment plan, Pay back period and IRR were 0.41 year and 217.17 % respectively. Sensitive factor was investment 
cost. Finally, pay back period and IRR investment risk analysis in case of 10.37% increase of investment cost, 6.78% 
increase of Installation cost, 33.33% decrease of equipment lift and 25.75% decrease of benefit were 4.21 years and 
19.86% respectively. The investment was still feasible. 

 

1. บทนํา 
พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญมากในกระบวนการผลิต

ของอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท โดยทั่วๆไปโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจะใชพลังงาน 2 รูปแบบ คือ พลังงาน
ไฟฟาและพลังงานความรอนซึ่งมาจากเช้ือเพลิงชนิดตางๆ 
โดยมีสัดสวนการใชงานที่แตกตางกันตามแตละประเภท
ของกิจกรรมการผลิต ดังน้ันการใชพลังงานอยางไม
เหมาะสมจะทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาที่ควรจะเปน ทํา
ใหราคาของผลิตภัณฑแพงตามไปดวย  เ พ่ือใหธุรกิจ
ส าม า รถ ดํ า เ นิ นก า รและแข ง ขั น อ ยู ไ ด  โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรมตางๆจึงตองหาทางลดตนทุนการผลิตลง 
และแนวทางหน่ึงที่สามารถทําได ก็คือ แนวคิดทางดาน
การจัดการพลังงาน เ ชิงบู รณาการ  ซึ่ ง เปนการจั ด
การพลังงานท้ังภายในกระบวนการผลิต และภายนอก
กระบวนการผลิต ครอบคลุมทั้งมาตรการท่ีตองลงทุนและ
ไมตองลงทุน เปนแนวคิดที่จะศึกษาและปรับปรุงศักยภาพ
ในการใชพลังงานอยางเต็มประสิทธิภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรม บนการประยุกตศาสตรดานวิศวกรรมและ
การจัดการ รวมท้ังการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ขั้นตอน
ทั้งหมดจะถูกออกแบบใหดําเนินการในเชิงบูรณาการ และ
นําเสนอการดําเนินการจัดการดานพลังงานอยางเปน
ระบบ การคํานวณหาความเปนไปไดของแนวทางการ
ประหยัดพลังงานในหนวยการผลิตที่สําคัญ รวมทั้งการ
วิเคราะหผลการลงทุนทางเศรษฐศาสตรและผลตอบแทน
ทางการเงินในแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน 

2. วิธีวิจัย 
งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยที่ดําเนินการจัดการพลังงาน

อยางเปนระบบของโรงงานผลิตผักและผลไมอบแหง
ตัวอยาง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 2.1 วิเคราะหภาพรวมการใชพลังงานท้ังหมด  

 ทําการวิเคราะหภาพรวมการใชพลังงานทั้งหมด
ของโรงงานตัวอยาง ซึ่งไดขอมูลจากใบเสร็จคาไฟฟา 
ปริมาณการใชเช้ือเพลิงและมิเตอรการใชนํ้าบาดาลของ
โรงงานตัวอยางยอนหลัง 8 เดือน แลวนําขอมูลที่ได
เปรียบเทียบกับผลผลิตตอตัน และทําการแยกวิเคราะห
ขอมูลเฉพาะในสวนของพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิงเพ่ือ
หาดัชนีการใชพลังงานของโรงงานตัวอยาง และนํามา
เปรียบเทียบกับดัชนีการใชพลังงานในกลุมอุตสาหกรรม
เดียวกัน 
 2.2 พิจารณาหาแนวทางการประหยัดพลังงาน  

 พิจารณาหาแนวทางการประหยัดพลังงานโดย
การวิเคราะหในแตละกระบวนการผลิตที่สามารถนํา
มาตรการทางดานการจัดการมาใชในการประหยัด
พลังงานได  ซึ่งในแตละกระบวนการผลิตจะทําการ
วิเคราะห 2 แนวทางคือแนวทางของมาตรการท่ีตองมีการ
ลงทุนอุปกรณและแนวทางของมาตรการท่ีไมตองมีการ
ลงทุนอุปกรณ  
 2.3 วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของมาตรการ
แนวทางการปรับปรุง 



                                                              
 

 ทําการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเพ่ือหา
ระยะเวลาคืนทุนและอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของ
แตละมาตรการ เพ่ือทําการจัดลําดับแนวทางการปรับปรุง
ในลําดับตอไป 
  
 2.4 จัดลําดับและกําหนดมาตรการแนวทางการ
ปรับปรุง  

 จัดลําดับมาตรการแนวทางการปรับปรุงจากผล
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร  โดยเลือกดําเนินการ
มาตรการท่ีมีระยะเวลาในการคืนทุนตํ่าและมีอัตรา
ผลตอบแทนภายในสูงกอน  และในการกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงน้ันจะเลือกพิจารณาแนวทางท่ีไมตองมี
การลงทุนอุปกรณกอน แลวจึงเลือกแนวทางที่ตองมีการ
ลงทุนอุปกรณในลําดับถัดไป ซึ่งในการจัดลําดับแนว
ทางการปรับปรุงน้ันจะตองพิจารณามูลคาเงินลงทุนของ

แตละมาตรการประกอบไปดวยโดยถามูลคาเงินลงทุน
นอยแตไดผลตอบแทนสูงก็จะเลือกดําเนินการกอน 
 2.5 ดําเนินการปรับปรุงในมาตรการท่ีเหมาะสม
ตอการลงทุน  

 โดยในงานวิจัยน้ีไดทําการเสนอมาตรการใน
การปรับปรุงพรอมทั้งขออนุมัติโครงการในการปรับปรุง
จริงภายในโรงงานผลิตผักและผลไมอบแหงตัวอยาง และ
ทําการวิเคราะหความไวของแตละมาตรการ เพ่ือพิจารณา
และเฝาระวังปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงอัตรา
ผลตอบแทนภายใน(IRR) ของโครงการ โดยมาตรการที่
เหมาะสมตอการลงทุนและมีมูลคาในการลงทุนที่ไมสูง
นักสามารถเสนอผูบริหารเพ่ือตัดสินใจและดําเนินการ
ปรับปรุงไดเลย สวนมาตรการท่ีมีมูลคาการลงทุนสูงมาก
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุนเสนอเพ่ือ
พิจารณาในการตัดสินใจในลําดับถัดไป โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุนดังภาพที่ 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุน 
 
 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 3.1 ผลการวิเคราะหภาพรวมการใชพลังงาน 

 เมื่อทําการวิเคราะหคาใชจายดานพลังงานในแต
ละเดือนและหาดัชนีการใชพลังงานตอนํ้าหนักของวัตถุดิบ
ยอนหลัง 8 เดือนแลว พบวามีอัตราสวนในการใชพลังงาน
ตอผลผลิตเทากับ 10,108.91 เมกกะจูล/ตัน และเม่ือเทียบ
อัตราสวนการใชพลังงานในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมี

คาเฉลี่ยอยูที่ 2,344.13 เมกกะจูล/ตันแลว ถือวามีการใช
พลังงานสูงกวาคาเฉล่ียมาก โดยสามารถแสดงขอมูลดัชนี
การใชพลังงานไดในตารางที่1  
 

 3.2 แนวทางการปรับปรุงการประหยัดพลังงาน 
 เมื่อทําการวิเคราะหกระบวนการผลิตของโรงงาน
ผักและผลไมอบแหงตัวอยางซึ่งแสดงในภาพที่ 2 แลว จะ
เห็นไดวาในแตละกระบวนการผลิตมีการใชพลังงานที่

ข้ันตอนที่ 1   ระดมสมองเพื่อหาเสนกระแสเงินสดของโครงการ 

ข้ันตอนที่ 2   ทําการวิเคราะหหาปจจัยท่ีอยูในเหตุการณท่ีแยท่ีสุด 

ข้ันตอนที่ 3   วิเคราะห IRR ในกณีท่ีแยท่ีสุด 



                                                              
 

แตกตางกันตามกรรมวิธีการผลิตของแตละกระบวนการ 
และเมื่อทําการวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียดในทุก
กระบวนการผลิตแลวสามารถนํามาตรการทางดานการ

จัดการมาใชในการปรับปรุงแนวทางประหยัดพลังงาน โดย
สามารถสรุปแนวทางการปรับปรุงไดดังตอไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการวิเคราะหการใชพลังงานในแตละกระบวนการผลิต 

 
แนวทางของมาตรการท่ีไมตองมีการลงทุนอุปกรณ 
- เพ่ิมผลผลิตโดยการนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหม 
- นํานํ้าตาลที่ทิ้งลงสูระบบบําบัดกลับมาใชในการผลิต 
- เปดและปดเครื่องปรับอากาศ กอนและหลังใชงาน 30 นาที 
- ปรับปรุงพฤติกรรมการใชนํ้าทําความสะอาดพ้ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลการใชพลังงานไฟฟา เช้ือเพลิง และเปรียบเทียบกับผลผลิตในเดือน ก.ค. 49 – ก.พ. 50 
 

 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหในเชิงเศรษฐศาสตรและจัดลําดับมาตรการปรับปรุงการประหยัดพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหในเชิงเศรษฐศาสตรของมาตรการท่ีไดดําเนินการจัดทําจริง 
 

 
 

แนวทางของมาตรการท่ีตองมีการลงทุนอุปกรณ 
- เปล่ียนหลอดไฟฟาประสิทธิภาพสูงมาใชแทนหลอดเดิม 
- จัดหาเครื่องจักรลางวัตถุดิบมาใชทดแทนแรงงานคน 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในการอบแหง 
- ปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ 
- การเปล่ียนหมอไอนํ้าเปนแบบใชเช้ือเพลิงถานหิน 

 

3.3 วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรและจัดลําดับ 
มาตรการแนวทางการปรับปรุง 

ทําการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเพ่ือหาระยะเวลา
ในการคืนทุนและอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของแต
ละมาตรการแนวทางการปรับปรุงการประหยัดพลังงานและ
สามารถจัดลําดับมาตรการแนวทางการปรับปรุงไดดังแสดง
ในตารางที่ 2  

3.4 ดําเนินการปรับปรุงและวิเคราะหเชิง
เศรษฐศาสตรของมาตรการท่ีไดปรับปรุงจริง 
 เมื่อได ดําเนินการปรับปรุงและวิเคราะห เชิง
เศรษฐศาสตรของมาตรการท่ีไดปรับปรุงจริง  พบวา
ผลตอบแทนการลงทุนภายหลังการปรับปรุงสําหรับ
มาตรการท่ี เ ลือกทํา เปนอันดับแรกของแนวทางการ
ประหยัดพลังงานแบบไมตองมีการลงทุนอุปกรณคือการนํา

ผลิตภัณฑกลับมาใชใหมตามแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดมี
ระยะ เวลาในการ คืนทุน เท า กับ  0.17 ป  และ  อัตรา
ผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 578.04 สวนที่ตองมีการ
ลงทุนอุปกรณ คือการเปล่ียนหลอดไฟฟาประสิทธิภาพสูง
แทนหลอดแบบเดิม ซึ่งมีระยะเวลาในการคืนทุนเทากับ 
0.41 ป และอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 217.17 
โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของ
มาตรการท่ีไดปรับปรุงจริงไดในตารางท่ี 3 และพบวาปจจัย
ความไวที่สําคัญตอการลงทุนคือมูลคาเงินลงทุนของแตละ
โครงการ 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยน้ีเลือกปฏิบัติแนวทางประหยัดพลังงานท่ี

ไมตองมีการลงทุนกอน เพราะไมตองขออนุมัติงบประมาณ 



                                                              
 

แตในกรณีแนวทางที่ตองลงทุนไดเลือกโครงการท่ีใหคา
ผลตอบแทนภายใน(IRR) และมูลคาการลงทุนเหมาะสม
ที่สุด ซึ่งไดแกโครงการเปล่ียนหลอดไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
การจัดหาเครื่องลางวัตถุดิบมาใชทดแทนแรงงานคน การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรในการอบแหง ตามลําดับ 
อยางไรก็ตามโครงการที่ยังไมไดนํามาทําจริง ไดทําการ
วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรและวิเคราะหความเสี่ยงในการ
ลงทุนแลวพบวาโครงการที่เหลือยังมีความเหมาะสมในการ
ลงทุน 

จากการดําเนินการจัดการพลังงานเชิงบูรณาการ
โรงงานผักและผลไมอบแหง ตัวอย าง เมื่ อ วิ เคราะห
ผลตอบแทนการลงทุนภายหลังการปรับปรุงแลว พบวา

สามารถลดมูลคาการใชพลังงานลงได 5,094,111 บาท/ป 
ซึ่งคิดเปนสัดสวนมูลคาการใชพลังงานที่สามารถประหยัด
ได 38.87 เปอรเซ็นตของมูลคาการใชพลังงานทั้งหมดและ
ปริมาณเฉล่ียการใชพลังงานท่ีสามารถประหยัดได 3,929.42 
เมกกะจูล/ตัน  ดังน้ันหลังจากดําเนินการปรับปรุงการ
ประหยัดพลังงานแลว โรงงานตัวอยางจะมีดัชนีเฉล่ียการใช
พลังงานเทากับ 6,179.49 เมกกะจูล/ตัน   

 

5.  กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานโรงงานผักและ

ผลไมอบแหงตัวอยางที่ใหการสนับสนุนขอมูลที่เปน
ประโยชนตองานวิจัยน้ี  
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