
 

 
 

1 แนวทางการประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรมน ้าแขง็ 

อาจารยก์ฤษณะ  อาสน์สุวรรณ์ 
บริษทั เอน็เนอร์ยี ่คอนเซอร์เวชัน่ เทคโนโลยี ่จ  ากดั 
 

แนวทางการประหยัดพลงังานในอุตสาหกรรมน ้าแข็ง 
 

 
 

น ้าแขง็มีความส าคญัอยา่งมากในการถนอมอาหารเพื่อให้สามารถคงความสด ช่วยให้สามารถเก็บไวไ้ดน้าน
ขึ้น ในกิจการหลายประเภทมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใชน้ ้าแขง็ถนอมรักษาอาหารในระหวา่งการขนส่งไปยงั
ผูบ้ริโภค ตั้งแต่กิจการอาหารสดต่างๆ เช่น อาหารทะเล ไก่สด เน้ือ เป็นตน้ จนถึงระดบัผูค้า้รายยอ่ยซ่ึงไดแ้ก่ 
ร้านอาหาร ร้านคา้ปลีกทัว่ไป เหล่าน้ีมีความจ าเป็นตอ้งใชน้ ้าแขง็ทั้งบริโภคและแช่อาหารต่างๆ 

 
 
 
 
 



 

 
 

2 แนวทางการประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรมน ้าแขง็ 
 

 
 

รูปท่ี 1 ระบบท าความเยน็แบบอดัไอท่ีใชก้นัในอุตสาหกรรมโรงน ้าแขง็ 
ในการผลิตน ้ าแข็งตอ้งใช้พลงังานไฟฟ้าสูงมาก โดยใช้หลกัการของระบบท าความเยน็ (เหมือนตูเ้ย็นแต่

ขนาดใหญ่กว่ามาก) ในการลดอุณหภูมิ (ถึงความร้อนออก) และเปล่ียนสถานะของน ้ าจากของเหลวท่ีอุณหภูมิ
บรรยากาศ (ประมาณ 26-29 องศาเซลเซียส) เพื่อใหแ้ขง็ตวัเป็นน ้ าแขง็ท่ีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีกระบวนการ
ดงัรูป  

 
 

รูปท่ี 2 กระบวนการดึงความร้อนออกในการผลิตน ้าแขง็ 
อุตสาหกรรมน ้ าแข็ง เป็นอุตสาหกรรมท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต ์โดยมีดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ประมาณ 170-300 MJ / ตนัผลผลิต ( MJ = เมกกะจูล) ขึ้นอยู่กบัการจดัการและเคร่ืองจกัรต่างๆ ในโรงงาน ซ่ึงการ



 

 
 

3 แนวทางการประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรมน ้าแขง็ 
ผลิตน ้ าแข็งโดยทัว่ไปแบ่งตามประเภทของน ้ าแข็งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ น ้ าแข็งซอง และน ้ าแข็งหลอด โดยมี
ขั้นตอนการผลิตดงัน้ี  
 

 
 

รูปท่ี 3 แผนผงัขั้นตอนการผลิตน ้าแขง็ 

 

การผลติน ้าแข็งซอง  

 1) น าน ้ าดิบมาผ่านการปรับสภาพน ้ าซ่ึงขึ้นอยู่กบัแหล่งท่ีมาของน ้ าดิบนั้นๆ บางโรงงานใชแ้หล่งน ้ าดิบ คือ 
น ้าแม่น ้า ดงันั้นขั้นตอนการปรับสภาพจะด าเนินการดงัน้ี  

1.1 ป๊ัมน ้าจากแม่น ้าเขา้สู่บ่อตกตะกอน  

1.2 เติมสารส้มเพื่อตกตะกอน และ คลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือโรค ซ่ึงปัจจุบนัโรงงานบางแห่งมีการใช้

เคร่ืองช่วยเร่งการตกตะกอนเข้ามา ช่วยให้การผลิตน ้ าได้ปริมาณมากโดยใช้เวลาการ

ตกตะกอนท่ีสั้นลง โดยท่ีบางแห่งยงัใชก้ารตกตะกอนโดยธรรมชาติซ่ึงใชเ้วลามาก (ประมาณ 

2-3 วนับ่อ จึงจะสามารถใชน้ ้าได)้  



 

 
 

4 แนวทางการประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรมน ้าแขง็ 
1.3 น าน ้ าท่ีไดจ้ากขั้นตอนการตกตะกอนเขา้เคร่ืองกรองและปรับสภาพน ้ า โดยขั้นตอนการกรอง

ทัว่ไปจะประกอบไปดว้ย การกรองทราย กรองคาร์บอน กรองเรซ่ิน  

1.4 น าน ้าปรับสภาพแลว้เขา้เก็บไวใ้นถงัเก็บ เพื่อรอส่งเขา้กระบวนการผลิตต่อไป 

 2) น าน ้าท่ีผา่นการปรับสภาพจากถงัเก็บเติมลงซองแม่แบบ  
 3) น าซองแม่แบบท่ีเติมน ้ าเรียบร้อยลงแช่ในบ่อน ้ าเกลือ ซ่ึงมีอุณหภูมิต ่าประมาณ 4 ถึง 29 °c ซ่ึงจะใชเ้วลา
ท าน ้าใหแ้ขง็ทัว่ทั้งกอ้นประมาณ 48 ชัว่โมง (2 วนั)  
 4) ระหว่างขั้นตอนการท าให้น ้ าแข็งตวันั้น จะใช้อากาศท่ีมีความดนัประมาณ 0.3 kg/cm (barg) ซ่ึงสูงกว่า
บรรยากาศเพียงเล็กนอ้ย เป่าลงในน ้ าท่ีบรรจุอยู่ภายในซองจนกระทัง่น ้ าในซองเป็นน ้ าแข็งเกือบทั้งหมดจึงหยุดเป่า
ลม (เป่าประมาณ 40-42 ชัว่โมง) เพื่อใหน้ ้าแขง็ท่ีไดมี้ความใสน่าอุปโภคและบริโภคมากขึ้น  
 5) เม่ือครบก าหนดเวลาประมาณ 48 ชัว่โมง น ้ าในซองเป็นน ้ าแข็งทัว่ทั้งซอง น ้ าออกจากบ่อน ้ าเกลือเพื่อท า
การละลายน ้ าแข็งออกจากซองโดยการน าซองไปจุ่มน ้ า ท าให้น ้ าแข็งส่วนบริเวณรอบๆ ท่ีติดกับผิวซองละลาย
เล็กน้อย น ้ าแข็งก็จะหลุดออกจากตวัซองโดยการน ้ าไปเทออก จะไดน้ ้ าแข็งกอ้นเพื่อน ้ าไปแปรรูปส่งจ าหน่ายให้
ลูกคา้ หรือจดัเก็บไวใ้นหอ้งเยน็จ าหน่ายในภายหลงัต่อไป  
 

 การผลติน ้าแข็งหลอด  

 1) น าน ้ าดิบมาผ่านการปรับสภาพน ้ าซ่ึงขึ้นอยู่กบัแหล่งท่ีมาของน ้ าดิบนั้นๆ โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกบัการ
ผลิตน ้าแขง็ซอง  
 2) น ้าท่ีผา่นการปรับสภาพท่ีไดจ้ะถูกส่งเขา้ไปเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้าดา้งล่างของเคร่ืองท าน ้าแขง็หลอด  
 3) เร่ิมขั้นตอนการท าน ้ าแข็ง ป๊ัมน ้ าของเคร่ืองจะท าการป๊ัมน ้ าจากถงัเก็บน ้ าดา้นล่างขึ้นสู่ถงัเก็บน ้ าดา้นบน 
และถูกปล่อยให้ไหลหมุนเวียนผ่านลงมาในหลอดแม่แบบภายในตวัเคร่ืองตลอดเวลา โดยบริเวณรอบๆ แม่แบบ
ภายในตัวเคร่ืองจะได้รับความเย็นจากสารท าความเย็นท่ีไหลเวียนบริเวณรอบๆ ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
(ส าหรับน ้าแขง็หลอดใหญ่มาตรฐานท่ีมีขายตามร้านคา้ทัว่ไป) และประมาณ 20 นาที (ส าหรับน ้าแขง็หลอดเล็ก) ใน
การผลิตน ้าแขง็ 1 ชุด  
 4) หลงัจากนั้นเคร่ืองจะท าการละลายน ้ าแขง็ (Defrost) ใหห้ลุดออกจากแม่แบบ โดยการปล่อยสารท าความ
เยน็ดา้นร้อน (ก๊าซร้อนดา้น High Pressure) ผ่านเขา้ไปแทนท่ีสารท าความเยน็เดิมท่ีมีอุณหภูมิต ่า เม่ือน ้ าแข็งละลาย
จะไหลลงสู่ตะแกรงดา้นล่างโดยผา่นใบมีดหมุนตดัเพื่อใหไ้ดข้นาดตามท่ีตอ้งการ  
 5) บรรจุส าหรับจ าหน่ายหรือจดัเก็บไวใ้นหอ้งเยน็เพื่อจ าหน่ายต่อไป 
 



 

 
 

5 แนวทางการประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรมน ้าแขง็ 
 

 
 

รูปท่ี 4 เคร่ืองท าน ้าแขง็หลอด รูปท่ี 5 เคร่ืองอดัสารท าความเยน็ (Compressor) ของเคร่ืองท าน ้าแขง็ 

 

 
 

รูปท่ี 6 หอระบายความร้อน (Evaporative Condenser) แบบใชล้มธรรมชาติ ท่ีนิยมใชใ้นโรงน ้าแขง็ 
  



 

 
 

6 แนวทางการประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรมน ้าแขง็ 
 จะเห็นว่าในขั้นตอนการผลิตน ้ าแข็งต้องใช้พลังงานจ านวนมหาศาลเพื่อผลิตน ้ าแข็งดังกล่าว ดังนั้นถ้า
โรงงานสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้จะสามารถช่วยให้โรงงานมีผลก าไรมากขึ้นสามารถช่วยประหยดั
พลงังาน และค่าใชจ่้ายต่างๆ ของประเทศชาติไดอี้กดว้ย ซ่ึงตน้ทุนในกระบวนการผลิตน ้าแขง็ท่ีส าคญัมีดงัน้ี  
 
 1. ตน้ทุนทางดา้นน ้า  
  1.1 น ้าดิบ (Water) หมายถึงน ้าท่ีน าเขา้มาเพื่อใชผ้ลิตน ้าแขง็ ซ่ึงแหล่งน ้าดิบของโรงงานแต่ 
  ละแห่งจะแตกต่างกนัออกไป เช่น น ้าประปา น ้าแม่น ้า น ้าจากสระท่ีขดุขึ้นเอง น ้าบาดาล ซ่ึง 
  ตน้ทุนของน ้าดิบแต่ละแหล่งนั้นก็จะแตกต่างกนัออกไปตามปัจจยัเร่ืองของความสะอาด และ 
  การส่งจ่ายน ้า เป็นตน้  
  1.2 การปรับปรุงคุณภาพน ้า (Water Treatment) ซ่ึงตอ้งมีกระบวนการกรอง การปรับสภาพน ้ า การ

เติมสารเคมีต่างๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัคุณภาพของน ้าดิบท่ีน าเขา้มาและคุณภาพ น ้ า แ ข็ ง ท่ี ลู ก ค้ า
ตอ้งการ บางโรงงานผลิตน ้ าแข็งเพื่อใชใ้นการแช่อาหารตน้ทุนในการปรับปรุงคุณภาพน ้ าก็จะต ่า
กวา่การผลิตน ้าแขง็เพื่อใชบ้ริโภค 
1.3 การสูญเสียน ้ าในระหว่างกรรมวิธีในการผลิต ซ่ึงบางโรงงานมีการสูญเสียในส่วนน ้ าสูงถึง 20 
% ของน ้ าท่ีใชใ้นการผลิตน ้ าแข็งทั้งหมด เช่น การร่ัวไหลของวาลว์ท่ีช ารุดต่างๆ ท่อร่ัวเน่ืองจากมี
อายุการใช้งานมานาน และการลน้ของน ้ าบริเวณอ่างเก็บน ้ าใตเ้คร่ืองท าน ้ าแข็งหลอดในขั้นตอน
การละลายน ้ าแข็ง เป็นตน้ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียน ้ าบางส่วนท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน ้ ามา
เรียบร้อยแลว้ทิ้งไป ตน้ทุนทางดา้นน ้าของโรงงานแห่งนั้นๆ ก็จะสูงขึ้นทนัที  

 
 2. ตน้ทุนทางดา้นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลให้ตน้ทุนทางดา้นไฟฟ้าของแต่ละโรงงานแตกต่างกัน 
ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากส่วนประกอบต่างๆ ดงัน้ี  

2.1 ประเภทของอตัราค่าไฟฟ้าท่ีทางการไฟฟ้าเรียกเก็บจากโรงงาน  
  2.2 ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัร / อุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต บางโรงงานใช้

เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพดี เลือกใชอ้ยา่งถูกตอ้ง จะช่วยใหต้น้ทุนน ้าแขง็ต ่าลง  
  2.3 การจดัการเดินเคร่ืองจกัร / อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่ง เพราะจาก

ประสบการณ์ของผูเ้ขียนท่ีผ่านมาพบว่า ตน้ทุนของโรงงานส่วนใหญ่มีค่าสูงมาก สาเหตุเกิดจาก
เร่ืองของการขาดการจดัการท่ีดีของโรงงานเอง เช่น การเดินเคร่ืองจกัรไม่เหมาะสมกบัภาระใน



 

 
 

7 แนวทางการประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรมน ้าแขง็ 
ระบบ (Load หรือ ปริมาณการจ าหน่ายออกของน ้าแขง็) และการเดินท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั
อยูใ่นปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งและไม่เหมาะสมกบัอตัราค่าไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าเรียกเก็บ 

 

 ดงันั้นก่อนท่ีจะเขา้ไปถึงเน้ือหาการจดัการและแนวทางในการลดตน้ทุนในการผลิต เราจึงควรท่ีจะต้อง
ทราบก่อนว่าพื้นฐานการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าไฟฟ้ากับผูใ้ช้อย่างไร? เพื่อเป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจในการ
จดัการกบัเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิตของเราต่อไป  
 อตัราค่าไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่โรงน ้ าแข็งจะถูกจดัเขา้ไปอยู่ในประเภทผูใ้ช้ไฟฟ้าและอตัราค่าไฟฟ้า ดงัน้ี 
 อตัราปกติ (ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท 3 กิจการขนาดกลาง)  
 อตัรา TOD (ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท 3 กิจการขนาดกลาง และประเภท 4 กิจการขนาดใหญ่)  
 อตัรา TOU (ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท 3 กิจการขนาดกลาง และประเภท 4 กิจการขนาดใหญ่)  
 

 อตัราปกติ  

 ค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า 
 บาท/กิโลวตัต ์ บาท/หน่วย 

1. แรงดนั 69 กิโลโวลตข์ึ้นไป  175.70 1.6660 
2. แรงดนั 12-24 กิโลโวลต ์ 196.26 1.7034 
3. แรงดนัต ่ากวา่ 12 กิโลโวลต ์ 221.50 1.7314 

 

 อตัราตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Tariff : TOD)  

 ค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า 
 บาท/กิโลวตัต ์ บาท/หน่วย 

1* 2* 3* 
1. แรงดนั 69 กิโลโวลตข์ึ้นไป  224.30 29.91 0 1.6660 
2. แรงดนั 12-24 กิโลโวลต ์ 285.05 58.88 0 1.7034 
3. แรงดนัต ่ากวา่ 12 กิโลโวลต ์ 332.71 68.22 0 1.7314 

.  1* On Peak   : เวลา 18.30-21.30 น. ของทุกวนั  
 2* Partial Peak               : เวลา 08.00-18.30 น. ของทุกวนั คิดค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าเฉพาะ 
        ส่วนท่ีเกินจากช่วง On Peak  

3* Off Peak   : เวลา 21.30-08.00 น. ของทุกวนั ไม่คิดค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า 
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อตัราตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Tariff : TOD)  

 ค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า 
 บาท/กิโลวตัต ์ บาท/หน่วย 

1* 2* 3* 
1. แรงดนั 69 กิโลโวลตข์ึ้นไป  224.30 29.91 0 1.6660 
2. แรงดนั 12-24 กิโลโวลต ์ 285.05 58.88 0 1.7034 
3. แรงดนัต ่ากวา่ 12 กิโลโวลต ์ 332.71 68.22 0 1.7314 

.  1* On Peak   : เวลา 18.30-21.30 น. ของทุกวนั  
 2* Partial Peak     : เวลา 08.00-18.30 น. ของทุกวนั คิดค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าเฉพาะ 
                 ส่วนท่ีเกินจากช่วง On Peak  
 3* Off Peak   : เวลา 21.30-08.00 น. ของทุกวนั ไม่คิดค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า  
 

 อตัราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tarif : TOU)  

 ค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า 
 บาท/กิโลวตัต ์

1* 
บาท/หน่วย 

1* 2* 
1. แรงดนั 69 กิโลโวลตข์ึ้นไป  74.14 2.6136 1.1726 
2. แรงดนั 12-24 กิโลโวลต ์ 132.93 2.6950 1.1914 
3. แรงดนัต ่ากวา่ 12 กิโลโวลต ์ 210.00 2.8408 1.2246 

 ค่าบริการ 228.17 บาท/เดือน  
 1* On Peak  : เวลา 09.00-22.00 น. วนัจนัทร์-วนัศุกร์  
 2* Off Peak  : เวลา 22.00-09.00 น. วนัจนัทร์-วนัศุกร์  
   : เวลา 00.00-24.00 น. วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์และวนัหยดุราชการตามปกติ (ไม่รวม 
                  วนัหยดุชดเชย)  
 ท่ีแสดงไวข้า้งตน้เป็นหลกัเกณฑ์การเรียกเก็บค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง กรณีเป็นการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค มีการเปล่ียนแปลงเพียงระดบัแรงดนัในการส่งจ่ายเท่านั้น ส่วนค่าไฟฟ้าและหลกัเกณฑใ์นการเรียกเก็บนั้น
เหมือนกนัทุกประการโดยเทียบเท่ากนัดงัแสดงไวด้า้นล่าง  
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ระดบัแรงดนัในการส่งจ่าย  การไฟฟ้านครหลวง  เทียบเท่า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
    69 กิโลโวลตข์ึ้นไป    69 กิโลโวลตข์ึ้นไป  
    12-24 กิโลโวลต ์    22-33 กิโลโวลต ์ 
    ต ่ากวา่ 12 กิโลโวลต ์    ต ่ากวา่ 22 กิโลโวลต ์ 
 จะเห็นว่า แต่ละอตัราจะมีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าแตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการเดินเคร่ืองจกัรจึงต้อง
พิจารณาถึงวิธีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าดงักล่าวดว้ย เพื่อใหต้น้ทุนทางดา้นไฟฟ้าในการผลิตน ้าแขง็มีค่าต ่าท่ีสุด  
 

แนวทางการจัดการทางด้านไฟฟ้าเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับอตัราค่าไฟฟ้า 

 1. การลดและควบคุมความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุด (Demand Control)  
  1.1 การจัดการเดินเคร่ืองจักร / อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับภาระ (ปริมาณการท าน ้ าแข็ง) และ
เหมาะสมกบัอตัราค่าไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของวนั จะเห็นวา่ อตัรา TOD มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา
แตกต่างกนั โดยอตัรา TOD จะมีการเรียกเก็บ ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดตามช่วงเวลาของวนั ในช่วงเวลา 
18.30 21.30 น. ค่าพลงัไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท / กิโลวตัต)์ มีราคาสูงท่ีสุด ส่วนค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy หรือเรียกว่า
ค่าหน่วย : kWh) อตัราเดียวตลอดเวลา ดงันั้นเราควรพิจารณาลดจ านวนการเดินหรือหยุดเคร่ืองจกัรท่ีใชพ้ลงัไฟฟ้า
มากในช่วงเวลาดังกล่าว ซ่ึงถา้มองในกรณีของโรงน ้ าแข็งก็น่าจะเป็น เคร่ืองอดัน ้ ายา (Compressor) ซ่ึงใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 80%-90% ของไฟฟ้าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตทั้งหมด  
 ตวัอย่างท่ี 1 โรงงานแห่งหน่ึงในเวลาปกติเดินเคร่ืองท าความเยน็ 2 เคร่ือง ใชพ้ลงัไฟฟ้าเคร่ืองละ 200 kW. 
ในช่วงเวลา 18.30-21.20 น. ควรหยุดเดินเคร่ืองอดัลง 1 เคร่ือง จะช่วยให้สามารถลดค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า
สูงสุดของโรงงานลงไดด้งัน้ี (โรงงานใชไ้ฟฟ้าอตัรา TOD ระดบัแรงดนั 12-24 กิโลโวลต)์  
     =  200 KW x 285.05  บาท / กิโลวตัต ์ 
     =  57,010    บาท / เดือน  
  ถา้สามารถด าเนินการไดทุ้กเดือนอยา่งสม ่าเสมอจะสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไดท้ั้งส้ิน  
     =  57,010 x 12  
     =  684,120   บาท / ปี  
 จากประสบการณ์ของผูเ้ขียนเห็นว่าทุกโรงงานท่ีเสียค่าไฟฟ้าในอตัรา TOD สามารถใช้หลกัวิธีการดงัได้
กล่าวขา้งตน้ไดท้ั้งส้ิน ซ่ึงบางโรงงานสามารถหยุดการเดินเคร่ืองท าความเยน็ทั้งหมดไดต้ลอดช่วงเวลา 3 ชัว่โมง 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตแต่อย่างใด เพราะอุณหภูมิของน ้ าเกลือภายในบ่อท าน ้ าแข็งนั้นมีอตัราการเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1 องศาเซลเซียสต่อ 1 ชัว่โมง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัปริมาณการน าน ้ าแขง็ออกจ าหน่าย ณ เวลานั้นๆ ดว้ย ซ่ึงปกติ
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ในช่วงเวลาดงักล่าวโรงงานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการจ าหน่ายน ้ าแข็งมากนัก จึงสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่เกิด
ปัญหา ซ่ึงถา้สามารถด าเนินการไดผ้ลประหยดัค่าไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้นอีกมหาศาล  
 ขอ้ควรระวงั - ตอ้งรักษาพฤติกรรมการท างานดงัท่ีแนะน าเป็นประจ าทุกวนัในเดือนนั้นๆ หากผิดพลาด
เน่ืองจากลืม หรือ ปิดเคร่ืองหลงัเวลา 18.30 น. ไป จะท าให้ตอ้งเสียผลประหยดัดงักล่าวไปอย่างน่าเสียดาย ซ่ึงแม้
เพียง 1 วนัในรอบหน่ึงเดือนนั้นๆ ก็ไม่ได ้เน่ืองจากการไฟฟ้าจะเฝ้ามองพฤติกรรมการใช้พลงัไฟฟ้าและพลงังาน
ไฟฟ้า (โดยมิเตอร์การไฟฟ้า) ในทุกช่วงเวลาของเดือน  
  - อุณหภูมิน ้ าเกลือภายในบ่อควรเพียงพอต่ออัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (1 องศาเซลเซียส/
ชัว่โมง) ซ่ึงอุณหภูมิวิกฤติของน ้ าเกลือภายในบ่อจะตอ้งไม่สูงเกินกว่า 4 องศาเซลเซียส เพราะจะส่งผลท าให้น ้ าแขง็
ภายในซองท่ีแช่อยูใ่นบ่อละลายและลอยตวัขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตได ้ดงันั้นอุณหภูมิของบ่อก่อน
ดบัเคร่ืองจกัรจึงควรมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า -7 องศาเซลเซียส ซ่ึงส่วนใหญ่อุณหภูมิของน ้ าเกลือในบ่อจะมีอุณหภูมิต ่า
กวา่ -7 องศาเซลเซียส อยูแ่ลว้  
 1.2 การติดตั้งใชง้านเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพสูงและการบ ารุงรักษา ในอุตสาหกรรมโรงงานน ้าแข็งส่วน
ใหญ่ยงัขาดการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีดี ส่งผลให้การท างานของเคร่ืองมีประสิทธิภาพต ่าลง นัน่หมายถึงการ
ใช้พลงังานจะเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้ไดผ้ลผลิตออกมาเท่าเดิม ซ่ึงเป็นการเพิ่มตน้ทุนในการผลิตส่วนหน่ึง และอีกส่วน
หน่ึง คือ การเลือกใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพต ่าในการติดตั้งใชง้าน สาเหตุอาจมาจากตน้ทุนทางดา้นราคาของ
เคร่ืองจกัร (First Cost) ซ่ึงมีราคาต ่ากว่าเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High Efficiency) แต่เม่ือพิจารณาถึงตน้ทุนใน
การท างานของเคร่ืองจกัรแลว้ (Operating Cost) จะมีค่าสูงกว่า เช่น การเลือกใชม้อเตอร์ไฟฟ้า โดยโรงน ้ าแข็งจะใช้
มอเตอร์เป็นตน้ก าลงัขบัเคร่ืองจกัรต่างๆ คือ เคร่ืองอดัน ้ายา (Compressor) ป๊ัมลม (Air Blower) ป๊ัมน ้า (Water Pump) 
ใบพดัน ้ าเกลือ , รอกเครน (Crane) เป็นตน้ การเลือกมอเตอร์ใชง้านในกรณีติดตั้งใหม่หรือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 
ควรพิจารณาเลือกใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor) ซ่ึงปัจจุบนัมีจ าหน่ายแลว้ทุกขนาด และมีให้
เลือกหมายยี่ห้อ ดงัตาราง อีกทั้งมีผลตอบแทนการลงทุนท่ีคุม้ค่ามาก เน่ืองจากพฤติกรรมการท างานของโรงน ้ าแขง็
นั้นเคร่ืองจกัรท่ีมีมอเตอร์เป็นตน้ก าลงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ส่วนใหญ่จะท างานตลอด 24 ชัว่โมง และท างานทุกวนั
ตลอดปี ท าให้ผลประหยดัท่ีไดก้ลบัมานั้นมีมูลค่ามากขึ้นตามเวลาในการท างาน ดงันั้นผลตอบแทนจึงมีความคุม้ค่า
และคืนทุนไดเ้ร็ว ซ่ึงโดยทัว่ไประยะเวลาคืนทุนจะไม่เกิน 5 ปี  
 ตัวอย่างท่ี 2 โรงงานแห่งหน่ึงมีการติดตั้ งใช้งานมอเตอร์เพื่อขับป๊ัมลม (Air Blower) ใช้เป่าลมใน
กระบวนการผลิตเพื่อช่วยให้น ้ าแข็งมีความใส โดยมีขนาดของมอเตอร์ 11 kW (15 HP) ประสิทธิภาพ 86.5% หาก
พิจารณาเปล่ียนใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากของเดิมช ารุดไม่สามารถใชง้านต่อไปได ้ซ่ึงมีประสิทธิภาพ 
91.0% มอเตอร์ท างานท่ีภาระเตม็พิกดั (Full Load = 100%) จะสามารถประหยดัพลงังานลงได ้คือ  
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  จากสมการ ประสิทธิภาพมอเตอร์ (η) = ก าลงังานเพลา (kW) / พลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายเขา้ (kW)  
   - พลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายเขา้มอเตอร์เดิม (ธรรมดา)  =  ก าลงังานเพลาเดิม/ ηเดิม 

          =  11/ (86.5/100)  
          = 12.72  kW  

   - พลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายเขา้มอเตอร์ใหม่     = ก าลงังานเพลาใหม่/ ηเดิม 
      (ประสิทธิภาพสูง)      = 11 / (91.0/100)  
          = 12.09  kW  
   พลงัไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้ =  [(12.72-12.09) / 12.72] x 100%  
      = 4.95% 
   ดงันั้นถา้มีการใชง้านตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 365 วนั พลงังานไฟฟ้าท่ีใชเ้ดิมจะได ้ 
      =  12.72 x 24 x 365  
      =  111,427.20  kWh/ปี  
   และเม่ือเปรียบเทียบกบัมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะมีการใชพ้ลงังานลดลงเหลือ  
      =  12.09 x 24 x 365  
      =  105,908.40  kWh/ปี  
   พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดท้ั้งส้ิน  
      = 111,427.20 - 105,908.40  
      = 5,518.80  kWh/ปี  
   ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วยประมาณ 2.50 บาท / kWh  
   คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสามารถประหยดัไดท้ั้งส้ิน  
      =  5,518.80 x2.50  
      =  13,797  บาท/ปี  
 น่ีเป็นเพียงมอเตอร์เพียงชุดเดียวเท่านั้น ซ่ึงราคาของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงขนาด 11 KW มีราคาประมาณ
ตวัละ 35,000-38,000 บาท/ตวั จะเห็นวา่การลงทุนดงักล่าวจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปีเท่านั้น  

 2. การลดและควบคุมพลงังานไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัการผลติและเหมาะสมกบัอตัราค่าไฟฟ้า  

 การคิดค่าไฟฟ้าอตัราปกติ (ประเภท 3 ซ่ึงปัจจุบนัการไฟฟ้าก าลงัรณรงคใ์ห้เปล่ียนไปใชอ้ตัรา TOU) นั้นจะ
เห็นว่า ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด (Demand) เราไม่สามารถจดัการอะไรไดม้ากเหมือนดงัเช่นอตัรา TOD แต่
เม่ือพิจารณาค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy) หรือท่ีเราเรียกกนัทัว่ไปว่า หน่วยไฟฟ้า แลว้เราสามารถลดลงไดโ้ดยลดใน



 

 
 

12 แนวทางการประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรมน ้าแขง็ 
ส่วนท่ีเกินความจ าเป็น ในปัจจุบนัโดยส่วนใหญ่ผูค้วบคุมดูแลการเดินเคร่ืองจกัร (ช่าง) จะเดินเคร่ืองอดัน ้ายา หรือท่ี
เรียกว่า คอมเพรสเซอร์ (Compressor) และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเกินความจ าเป็นอยู่มาก ส่งผลให้อุณหภูมิ
ภายในบ่อน ้ าเกลือมีอุณหภูมิต ่ามากจนเกินความจ าเป็นเท่าท่ีได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเขา้ไปด าเนิน 
ส ารวจพบว่าบางช่วงเวลาอุณภูมิลดต ่าลงถึง -12 ซ่ึงจะเห็นว่ามีการท างานของเคร่ืองจกัรท่ีเกินความจ าเป็นอยา่งมาก
ส่งผลให้เกิดการส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าตามมาอย่างมหาศาล จึงควรควบคุมให้อยู่ในช่วงท่ีก าหนดเม่ือเห็นว่า
อุณหภูมิภายในบ่อน ้าเกลือมีค่าลดต ่าลงมากกว่าท่ีก าหนดไวค้วรจะหยุดหรือลดจ านวนเคร่ืองจกัรทนัท่ีเพื่อประหยดั
พลงังาน  
 ถา้เป็นอตัรา TOU จะเห็นว่าการคิดค่าไฟฟ้าจะแตกต่างจากอตัราปกติและ TOD โดยส้ินเชิงเน่ืองจากอตัรา 
TOU จะคิดค่าพลงังานไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ ช่วงท่ีผูใ้ช้จะเสียค่าพลงังานไฟฟ้าสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 9.00 - 
22.00 น. ของวนัจนัทร์-วนัศุกร์ (2.6950 บาท/kWh) และจะเสียค่าพลงังานไฟฟ้าถูกช่วงเวลา 22.00-9.00 น. ของวนั
จนัทร์-วนัศุกร์ และวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัหยุดราชการตลอดทั้งวนั (1.1914 บาท/kWh) จะเห็นว่าค่าพลงังาน
ไฟฟ้าแตกต่างกนั (1.5036 บาท/kWh) จึงควรให้ความส าคญัในการเดิน-หยุดเคร่ืองจกัรในช่วงเวลา 9.00-22.00 น. 
เป็นอย่างมาก ส่วนใดท่ีสามารถหยุดการเดินในช่วงเวลาดงักล่าวไดค้วรหยุด และไปเร่ิมเดินในช่วงเวลา 22.00-9.00 
น. แทน ซ่ึงสามารถลดค่าพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยด าเนินการดงัเช่นตวัอย่างท่ี 1 โดยถา้ปกติเดินเคร่ืองท าความเยน็ 2 
เคร่ือง ควรหยุดเดินลง 1 เคร่ือง ให้เหลือการท างานเพียงเคร่ืองเดียวเพื่อเล้ียงอุณหภูมิภายในบ่อน ้ าเกลือไว ้จะ
สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าลงไดค้ร่ึงหน่ึงของการเดินปกติเลยทีเดียว หรือเราลองมาดูตวัอย่างดา้นล่างซ่ึงเป็น
กรณีท่ีโรงงานมีการผลิตทั้งน ้าแขง็ซอง (น ้าแขง็กอ้น) และน ้าแขง็หลอด ในโรงงานเดียวกนั  
 ตวัอย่างท่ี 3 โรงงานแห่งน้ีมีการผลิตน ้ าแข็งซอง และน ้ าเข็งหลอด โรงงานเสียค่าไฟฟ้าประเภท 3 กิจการ
ขนาดกลาง อตัรา TOบ ระดบัแรงดนั 22-33 กิโลโวลต ์น ้ าแข็งซองจะด าเนินการผลิตตลอด 24 ชัว่โมง ส่วนน ้ าแข็ง
หลอดจะด าเนินการผลิตวนัละประมาณ 4 ชัว่โมง แนวทางท่ีสามารถด าเนินการเพื่อลดค่าใชจ่้ายทางดา้นไฟฟ้ามีดงัน้ี 
 แนวทางด าเนินการ โรงงานควรผลิตน ้ าแข็งหลอดในช่วงเวลา 22.00-9.00 น. เน่ืองจากค่าพลงังานไฟฟ้ามี
ราคาถูก อีกทั้งไม่มีการคิดค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลาดงักล่าวอีกดว้ย มาลองเปรียบเทียบตวัเลขดู
ซกันิด  
 การใชพ้ลงัไฟฟ้าของระบบท าน ้าแขง็หลอด = 200 kW (รวมอุปกรณ์ประกอบการท างาน)  
 ระยะเวลาในการท าน ้าแขง็หลอดต่อน ้าแขง็ 1 ชุด (Batch) = 40 นาที (รวมระยะเวลาละลาย : Defrost)  
 
 
 



 

 
 

13 แนวทางการประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรมน ้าแขง็ 
กรณีท่ี 1 ผลิตน ้าแขง็หลอดช่วงเวลา 9.00-22.00 น.  
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้ =  พลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริงx ชัว่โมงการท างาน / วนั x วนัท างาน / ปี  
    =  200 x 4 x 365  
    = 292,000 kWh / ปี ค่า 
 พลงังานไฟฟ้า   = 292,000 x 2.6950  
    = 786,940 บาท / ปี  
 ค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุด  = พลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริง x ค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุด / กิโลวตัต ์x 12 เดือน  
    = 200 x 132.93 x 12  
    = 319,032 บาท / ปี  
 คิดเป็นค่าใชจ่้ายรวมทั้งส้ิน= 786,940 + 319,032  
    = 1,105,972 บาท / ปี  
 

กรณีท่ี 2 ผลิตน ้าแขง็หลอดช่วงเวลา 22.00-9.00 น.  
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้ =  292,000  kWh / ปี  
 ค่าพลงังานไฟฟ้า  =  292,000 x 1.1914  
    =  347,888.80  บาท/ปี  
 ค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุด  =  ไม่เสียค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุด  
 คิดเป็นค่าใชจ่้ายรวมทั้งส้ิน=  347,888.80  บาท / ปี  
.  
 ผลประหยดัท่ีลดลงทั้งส้ิน  =  ค่าใชจ่้ายรวม กรณีท่ี 1 - ค่าใชจ่้ายรวม กรณีท่ี 2  
    =  758,083.20  บาท / ปี  
 จะเห็นว่าเพียงแค่การจัดการผลิตให้เหมาะสมโดยการเล่ือนเวลาในการท างาน เราก็สาม ารถประหยดั
ค่าใชจ่้ายทางดา้นไฟฟ้าไดเ้ป็นเงินจ านวนมาก ช่วยให้ตน้ทุนในการผลิตน ้ าแข็งของโรงงานลดลงนั่นก็หมายถึงผล
ก าไรท่ีเพิ่มมากขึ้นนัน่เอง ซ่ึงท่ีไดน้ าเสนอมาทั้งหมดในขา้งตน้นั้นเป็นเพียงแนวทางส่วนหน่ึงในการลดค่าใชจ่้าย
ทางดา้นไฟฟ้าเท่านั้น ยงัมีส่วนอ่ืนๆ อีกมากมายในการด าเนินการเพื่อประหยดัและลดค่าใช้จ่าย เช่น การลดการ
สูญเสียน ้ าใน กระบวนการผลิต การน าความเยน็จากน ้ าเยน็ส าหรับลา้งน ้ าแข็งกลบัมาใช้ประโยชน์ การดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบ เป็นตน้ ซ่ึงจะไดน้ าเสนอและมาท าความเขา้ใจกนัในฉบบัต่อไป 
 


