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 หน้า 1-1

บทท่ี 1 การจัดการพลังงาน 

บทท่ี 1 การจัดการพลังงาน 
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดการพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ
จัดการพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร กล่าวคือ จะทําให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม
และเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ดังน้ัน จึงมีนโยบายให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานข้ึน
ภายในองค์กร ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวง ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป 
 
1.2     ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 

จากข้อกําหนดตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก ก) ซึ่งกําหนดให้โรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม จําเป็นต้องเร่ิมให้มีวิธีการจัดการพลังงานเพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการจัด
การพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดําเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การดําเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น  8 ขั้นตอน ดังน้ี 

(1) การแต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น 
(3) การกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน   
(5) การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน   
(6) การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย

และแผนอนุรักษ์พลังงาน     
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน   
(8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน   

ทั้งน้ี โดยรายละเอียดของการดําเนินการในขั้นตอนในข้อ (4) ข้อ (5) ข้อ (6) ข้อ (7) และข้อ (8) ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวงพลังงานเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ด้วย (ดูจากภาคผนวก ข)  
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รูปที่ 1.1 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 

1.3 คํานยิาม 
1.3.1 การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดําเนินงานภายในองค์กรซึ่งประกอบด้วย บุคลากร ทรัพยากร 

นโยบาย และขั้นตอนการดําเนินการ โดยมีการทํางานประสานกันอย่างมีระเบียบและแบบแผน                
เพ่ือปฏิบัติงานที่กําหนดไว้หรือเพ่ือให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

1.3.2 การใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญ หมายถึง การใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงาน
โดยรวม และสามารถแสดงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน 

1.3.3 องค์กร หมายรวมถึงโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
1.3.4 คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าของโรงงาน                 

ควบคุมหรือเจ้ าของอาคารควบคุม  มีหน้าที่ รับผิดชอบเ ก่ียวกับการดําเนินการด้านต่าง  ๆ                
ที่เก่ียวกับการจัดการพลังงานท้ังหมด  

1.3.5 ผู้ตรวจสอบพลังงาน  หมายถึง ผู้มีอํานาจในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแทนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ พพ. ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

1.3.6 พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งต้ังให้ปฏิบัติตามกฎหมาย            
ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

1. การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน

2. การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบ้ืองตน้

3. การกําหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน

7. การตรวจติดตามและประเมินการ
จัดการพลังงาน 

5. การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์
พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบตัิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
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1.4 ขั้นตอนที่ 1  การแต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
 

1.4.1 ข้อกําหนด  
 

“ข้อ 5 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน รวมท้ังกําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน โดยจัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหน้าที่ของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปน้ี 
(1) ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน

ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสํานึกของ
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมทราบ 

(5) เสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา 

(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้” 
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
1.4.2 ข้อแนะนํา 

ความสําเร็จของการพัฒนาและนําวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ภายในองค์กรที่สําคัญที่สุด คือ การมี
คณะทํางานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดังน้ันเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มี
คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานขึ้น เพ่ือทําหน้าควบคุมดูแล ดําเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการจัด
การพลังงานในองค์กร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานท่ีองค์กรได้กําหนดขึ้น โดยคณะทํางานด้านการพลังงานท่ีจัดต้ังขึ้นน้ัน อาจอยู่ในรูปของ      
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน (ในคู่มือน้ีจะอ้างอิงคําว่า “คณะทํางาน” แทน “คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน”) ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ทั้งน้ีต้องมีคําสั่งประกาศแต่งต้ัง
คณะทํางาน พร้อมทั้งระบุ อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานให้ชัดเจน และต้องเผยแพร่คําสั่ง
แต่งต้ังคณะทํางานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือใน
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการพลังงาน   
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(1) เริ่มจากเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมกําหนดให้มีคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงานและควรให้เป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างองค์กร 

(2) เน่ืองจากการจัดให้มีการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กรน้ัน มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ดังน้ัน วิธีการจัดการพลังงานจึงอาจแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะการ
พัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน (ระยะเริ่มแรก) และระยะบริหารวิธีการจัดการพลังงาน ทั้งน้ีคณะทํางานที่จัดต้ัง
ขึ้นมานั้น ต้องมีความเหมาะสมกับระยะการดําเนินการด้วย 

(2.1) ระยะการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน โดยทั่วไปคณะทํางานที่จัดต้ังขึ้นควรประกอบด้วย 
ก. หัวหน้าคณะทํางาน 1 ตําแหน่ง: มาจากตัวแทนผู้บริหารระดับสูง ที่มีความสามารถ

ในการดําเนินการประชุม  มีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน และเป็นที่ยอมรับ
ภายในองค์กร 

ข. เลขานุการ 1 ตําแหน่ง: เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพลังงานและดําเนินกิจกรรมด้าน
พลังงานและควรเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในองค์กร 

ค. สมาชิก 3-5 ตําแหน่ง: มาจากตัวแทนแผนกหรือหน่วยงานที่สําคัญ เช่น วิศวกร
กระบวนการผลิต วิศวกรไฟฟ้า หรือ ผู้ที่
มีความรู้เก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค 
เ ช่ น  ร ะ บ บ ไ อ นํ้ า  ร ะ บ บ
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น (ในบางกรณี 
องค์กรอาจแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
สํ า นั ก ง า น ห รื อ เ จ้ า ห น้ า ที่ ด้ า น
ประชาสัมพันธ์ เ พ่ือช่วยงานในด้าน
เอกสารการประชาสัมพันธ์และการ
กระจายข้อมูล ข่าวสาร หรืออาจแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีด้วยก็ได้ เพ่ือ
พิจารณาสนับสนุนด้านงบประมาณ)  

(2.2) ระยะการบริหารวิธีการจัดการพลังงาน การกําหนดโครงสร้างและบุคลากรที่เหมาะสมมี
ความสําคัญอย่างย่ิงในระยะยาว โดยต้องกําหนดให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร น้ัน ๆ 
ดังน้ัน องค์กรอาจทําการประเมินวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสามารถใช้วิธีประเมินอย่างง่าย ๆ 
ได้โดยการตอบคําถาม  2 ข้อ คือ 
ก. องค์กรของท่านยอมรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (uncertainty) ได้ในระดับใด 

(คําตอบ คือ องค์กรยอมรับได้สูงหรือตํ่า) 
ข. องค์กรของท่านมีการมอง/วางแผนงานอย่างไร (คําตอบ คือ องค์กรมีการวางแผน

ระยะสั้นหรือระยะยาว) 
เมื่อได้คําตอบเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว องค์กรสามารถประเมินวัฒนธรรมขององค์กรได้โดยการ

เปรียบเทียบกับรูปที่ 1.2 ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวัฒนธรรมองค์กรได้แสดงในตารางที่ 1.1 
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รูปที่ 1.2 การประเมินวัฒนธรรมองค์กร 
 

การวางแผนระยะยาว

ระดับความไม่แน่นอน 
ท่ียอมรับไดสู้ง 

การวางแผนระยะสั้น 

ระดับความไม่แน่นอน 
ท่ียอมรับไดต้่ํา 
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ตารางที่ 1.1 ลกัษณะวัฒนธรรมองค์กร 
วัฒนธรรมขององค์กร ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างที่เหมาะสม 
1. แบบ 

Entrepreneurial  
 

 ยอมรับความเสี่ยงได้สูง
 มีจุดมุ่งหมายระยะสั้น 
 เป็นองค์กรขนาดเล็กหรือธุรกิจแบบ

ครอบครัว 

 ควรให้คณะทํางานเป็นศูนย์กลาง และต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของ ซึ่งจะทําให้
สามารถดําเนินงานข้ามหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
การลงทุนควรมุ่งโครงการท่ีให้ผลตอบแทน
สูงและระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

 ในกรณีที่องค์กรขนาดเล็กมีพนักงานไม่มาก  
เ จ้ า ข อ ง กิ จ ก า ร อ า จ จ ะ เ ป็ นหั ว ห น้ า
คณะทํางานด้วยตนเอง โดยมีพนักงานใน
องค์กรร่วมเป็นคณะทํางาน ทั้งน้ีเพ่ือให้
สอดคล้องกับขนาดขององค์กรน้ัน ๆ 

2. แบบ Team   มองการณ์ไกลและรับความเสี่ยงได้สูง
 มีความเป็นประชาธิปไตยและความ

ร่วมมือในองค์กรสูง 
 อํานาจการตัดสินใจอยู่ที่

คณะกรรมการ  

 คณะทํ า ง านควรมาจาก ตั วแทนของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการใช้พลังงานเพ่ือ
กําหนดทิศทางการอนุรักษ์พลังงาน และ
ช่วยกันผลักดันมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

3. แบบ Hierarchic 
 

 

 เน้นความอยู่รอดขององค์กร ไม่ชอบ
ความเสี่ยง 

 ผู้นํามักเป็นพวกอนุรักษ์นิยม 
 เน้นการควบคุม ความปลอดภัยและ

ความมั่นใจ 
 คุ้ น เ ค ย กั บ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ  ใ ห้

ความสําคัญกับโครงสร้าง 
 อํ านาจการ ตัดสิน ใจถู ก กํ าหนด

ภายใต้กฎระเบียบ 
 มีแนวทางการปฏิบัติขององค์กร 

 กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นส่วนหน่ึง
ในโครงสร้างองค์กร มีขั้นตอนการรายงาน
ที่ชัดเจน     มีการทํางานเป็นระบบ เช่น 
ระบบการรายงานข้อมูล ระบบการติดตาม
ตรวจสอบ เป็นต้น 

4. แบบ Market  
 

 

 รับความเสี่ยงได้ตํ่า มองผลระยะสั้น
 ตอบรับความต้องการลูกค้าได้เป็น

อย่างดี 
 ผู้ บ ริ ห า รมั ก เ ป็ นผู้ กํ า หนดแนว

ทางการดําเนินงาน 
 เ น้ นผลผลิ ต  กา รแข่ ง ขั น  และ

ผลสําเร็จ 

 มีคณะทํางานด้านพลังงานย่อยหลาย ๆ 
ห น่ ว ย  โ ด ยมี ก า รทํ า ง า นขึ้ น ต ร ง ต่ อ
คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานกลาง 
พร้อมทั้งมีการสร้างระบบการรายงาน
ข้อมูลการติดตามและการตรวจสอบ 
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(3) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดทําหนังสือแต่งต้ังคณะทํางาน และ
กําหนดอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือเจ้าของโรงงานควบคุม
และเจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง 

อํานาจหน้าที่ของคณะทํางานต้องกําหนดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง โดยอย่างน้อยต้องมีสาระดังน้ี 
ก. ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมที่กําหนดขึ้น 
ข. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย

อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมท้ังจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน 

ค. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้มีการดําเนินการดังน้ี 
- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานท่ีผ่านมาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ภายในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุม 
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานต่าง ๆ 
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากรายงาน

ผลการดําเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดทําขึ้น 
ง. รายงานผลการดําเนินงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ 
จ. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ําเสมอ พร้อมทั้งรวบรวม    

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบาย และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
อาคาร    ควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ 

ฉ. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรอืเจ้าของอาคารควบคุมในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ  

(4) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องประกาศคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานให้                 
พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ และมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ทั้งน้ีให้สื่อสารหรือ เผยแพร่คําสั่งแต่งต้ังโดยการ
ติดประกาศหรือจัดทําเป็นหนังสือเวียนหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมกับองค์กร (ดูตัวอย่างคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานด้าน
การจัดการพลังงานดังรูปที่ 1.3) 
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คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
   

เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงได้
แต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมประสานการทํางานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 

1. ....................................................  ประธานคณะทํางาน  ผู้จัดการโรงงาน 
2. ....................................................  เลขานุการ    ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
3. ....................................................  คณะทํางานฝ่ายมาตรการ   แผนกวิศวกรรม 
4. ....................................................  คณะทํางานฝ่ายประสานงาน  แผนกบุคคล 
5. ....................................................  คณะทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์  แผนกประชาสัมพันธ์ 
6. ....................................................  คณะทํางานฝ่ายอบรม   แผนกการผลิต 
7. ........................................................ คณะทํางานฝ่ายกิจกรรมฯ  แผนกบัญชี 
 
โดยคณะทํางานฯ มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีกําหนดข้ึน 
2. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ

วิธีการจัดการพลังงาน  รวมท้ังจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละ
หน่วยงาน 

3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กําหนดให้มีการดําเนินการดังนี้ 
- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากรายงานผลการดําเนินงานท่ี

หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดทําข้ึน 
4. รายงานผลการดําเนินงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ 
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมท้ังรวบรวมข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

นโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ 
6. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวง  

 
ท้ังนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ....................... เป็นต้นไป 

 
ลงชื่อ.......................................... 

(.........................................) 
ตําแหน่ง.....(เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคมุ หรือผู้บริหารระดับสูง)..... 

 

 
 

รูปที่ 1.3 ตัวอย่างคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
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โครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

   

ตัวอย่างที่ 2 

รูปที่ 1.4 ตัวอย่างโครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน  

ฝายงานฝกอบรม ฝายงานตรวจสอบ
ดัชนีใชพลังงานและ
การต้ังเปาหมาย 

ตัวอย่างที่ 1
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1.4.3 หน้าทีข่องบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดต้ังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 

 

หน้าทีข่องเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. แต่งต้ังคณะทํางาน และลงนามคําสั่ง 
2. กําหนดอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางาน 
3. จัดให้มีการเผยแพร่คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
4. รับทราบและติดตามการทํางานของคณะทํางาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น 

บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น 
 

หน้าที่ของคณะทํางาน 
1. ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
3. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน 
4. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
5. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร

ควบคุมทราบ 
6. เสนอแนะการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ

โรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา 
7. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 
2552  

 

หน้าที่ของพนักงาน 
1. รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน และอํานาจหน้าที่ของคณะทํางาน 
2. ให้ความร่วมมือในการดําเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงานของตนอย่างเต็มที่ รวมท้ังให้

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการดําเนินการจัดการพลังงานของคณะทํางาน 
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1.5 ขั้นตอนที่ 2  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
 

1.5.1 ข้อกําหนด 
 

“ข้อ 3 วรรคสอง ในกรณีที่เป็นการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใช้เป็นครั้งแรกให้
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น โดยพิจารณา
จากการดําเนินงานด้านพลังงานท่ีผ่านมา ก่อนการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน” 
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2552)  

 
 

1.5.2 ข้อแนะนาํ 
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่เริ่มนําวิธีการจัดการพลังงานเข้ามาใช้ในองค์กรขึ้นเป็นครั้งแรกน้ัน 

อาจจะไม่ทราบถึงสถานภาพของการจัดการพลังงานท่ีเป็นอยู่ของตนเอง เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมจึงต้องจัดให้มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรเบ้ืองต้น สําหรับใช้ในการประเมิน
เปรียบเทียบเพ่ือทําให้ทราบถึงการจัดการด้านพลังงานขององค์กรในปัจจุบันว่า มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และ
นําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนดําเนินการจัด
การพลังงานภายในองค์กรต่อไป ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่มประเมินจากหน่วยงานย่อย
ตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมก่อน แล้วจึงนําผลการประเมินมาประเมินเป็นภาพรวมของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอีกครั้ง 

ในการประเมินสถานภาพเบ้ืองต้นขององค์กร คณะทํางานต้องดําเนินการโดยใช้ตารางประเมินการ
จัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) ดังตารางที่ 1.6 ในการประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานขององค์กร จะพิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญต่าง ๆ  6 ส่วน คือ นโยบาย การจัดองค์กร การกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการลงทุน โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนน
ระหว่าง 0-4 คะแนน คณะทํางานจะต้องทําการประเมินองค์กรในแต่ละส่วนอย่างเป็นกลาง เพ่ือให้ทราบถึง
สถานภาพการจัดการพลังงานท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน จากนั้นจึงทําการกําหนดเป้าหมายในแต่ละองค์ประกอบเพ่ือ
กําหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  

การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้นน้ี จะใช้เฉพาะเมื่อมีการนําวิธีการน้ีมาใช้เป็นครั้งแรก
เท่าน้ัน เมื่อระบบการจัดการพลังงานดําเนินการไปได้ครบถ้วนตามข้อกําหนดแล้ว ผลจากการทบทวน วิเคราะห์ 
และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน (ขั้นตอนที่ 8) จะนําไปใช้ในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุง
วิธีการจัดการพลังงานในรอบต่อไป 

ในกรณ ีที่โรงงานควบค ุมและอาคารควบค ุมเคยส่งรายงานการจ ัดการพล ังงานมาแล้ว อาจไม่ต้อง 
จัดส่งการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น แต่ถ้าม ีการทบทวนนโยบายอน ุร ักษ์พล ังงานควรจะท ํา 
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้นและน ําไปเป็นส่วนหน ึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน 
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ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น 

การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของโรงงานตัวอย่างโดยการใช้ตารางประเมินการจัดการด้าน
พลังงาน อาจเริ่มจากการต้ังคําถามเพ่ือประเมินการจัดการพลังงานในปัจจุบันขององค์กรตามองค์ประกอบของการ
จัดการพลังงานทั้ง 6 ส่วน (ดังตัวอย่างคําถามในรูปที่ 1.5) เมื่อได้คะแนนจากการประเมินจากคําถามในทุก
องค์ประกอบแล้ว ให้ทําการลากเส้นเช่ือมต่อระหว่างจุดตามคะแนนท่ีได้ และทําการวิเคราะห์การจัดการพลังงาน
ของโรงงาน โดยเปรียบเทียบรูปร่างของลักษณะเส้นที่ได้จากการประเมินกับรูปร่างของเส้นแบบต่าง ๆ ที่แสดงใน
ตารางที่ 3.3 เพ่ือแปลความหมายหากลักษณะเส้นที่ได้ไม่ตรงกับรูปแบบที่กําหนดไว้ ก็ให้ใช้รูปร่างของเส้นที่มีความ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด 

สมมติรูปร่างของเส้นที่ได้จากการประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบ้ืองต้นของโรงงานตัวอย่างเป็นดังรูปที่ 1.5 ลักษณะเส้นที่
ได้จะอยู่ในแบบ U-Shaped ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าโรงงานมีความ
คาดหวังสูงต่อการจัดการพลังงานภายในองค์กร เน่ืองจากมีการกําหนด
นโยบายการจัดการพลังงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุน จากผู้บริหารระดับสูงทั้งทางด้านเงินลงทุนและทรัพยากรใน
ด้านต่าง ๆ (ได้คะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ในองค์ประกอบที่ 1 
และ 6) แต่การดําเนินการด้านการจัดการพลังงานในด้านต่าง ๆ ยังไม่
เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประสานงานและ
ความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานกับพนักงานทุกคน (ผู้ใช้
พลังงาน) ในองค์กร (ได้คะแนนประเมินตํ่าสุด 1 คะแนน)  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบ้ืองต้นทําให้ทราบว่านโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จะจัดทําขึ้นของโรงงานตัวอย่าง จําเป็นต้องมุ่งเน้นในการจัด
โครงสร้างขององค์กรให้ให้สอดคล้องกับการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงาน โดยต้องกําหนดให้มีการจัดต้ัง
คณะทํางานเข้ามารับผิดชอบในการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างเป็นทางการ รวมทั้งกําหนดอํานาจและหน้าที่
ของคณะทํางานดังกล่าวอย่างชัดเจน  นอกจากน้ีนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทําขึ้นจําเป็นต้องระบุให้มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานทุก
คนในองค์กรรับทราบ และเพ่ือนําไปสู่ความร่วมมือและประสานงานในการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงาน 
รวมถึงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
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ตารางที่ 1.2 ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) 

ระดับ
คะแนน 

1. นโยบายการจัดการพลังงาน 2. การจัดองค์กร 3.การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 4. ระบบข้อมูลข่าวสาร 5. ประชาสมัพันธ ์ 6. การลงทุน 

4 1.1 มีนโยบายการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร 
และลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง โดย
กําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน
ขององค์กร มีการเผยแพร่ให้กับพนักงาน
ทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบายฯ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง 

2.1 มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานด้านการอนุรักษ์
พลังงาน ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง 
เพื่ อดําเนินการ และตรวจสอบผลการ
ดําเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร มี
การกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินการแต่
ละมาตรการที่ชัดเจน และมีการเผยแพร่ให้
พนักงานทราบอย่างทั่วถึง 

3.1 มีแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือกิจกรรม
ที่ชัดเจนซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะทํางานฯ โดย
ความเห็นชอบของผู้บริหารเพื่อกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกระดับ มี
จิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน 

 

4.1  มีการจัดทําระบบการจัดเก็บและการ
สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานและ
การประหยัดพลังงานระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงาน มีการกําหนดวิธีการสื่อสารที่
ชัดเจนรวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
ของการสื่อสาร เพื่อหาข้อบกพร่องและแนว
ทางแก้ไข 

5.1 กําหนดให้การเผยแพร่โครงการอนุรักษ์
พลั งงานเ ป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อให้พนักงาน
ทุกระดับได้รับทราบคุณค่าของการประหยัด
พลังงาน และผล ของการดําเนินการจัด
การพลังงานอย่างสม่ําเสมอ 

6.1 มีการจัดสรรงบประมาณประจําปีเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการพลังงาน โดย
พิจารณาถึงความสําคัญของโครงการเป็น
หลักทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3 1.2 มีนโยบายฯ ที่ชัดเจนโดยจัดทําเป็นเอกสาร 
แต่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหาร มีการเผยแพร่นโยบายฯ แต่
พนักงานรับทราบไม่ทั่วถึง 

2.2 มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานด้านการอนุรักษ์
พลังงานโดยผู้บริหารระดับสูง แต่การ
กําหนดอํานาจหน้าที่มีขอบเขตจํากัดและไม่
ชัดเจนมีการเผยแพร่คําสั่งแต่งตั้งฯ แต่
พนักงานรับทราบไม่ทั่วถึง 

3.2 ไม่มีการกําหนดแผนการอบรมฯ หรือ
กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยให้คณะทํางานฯ 
เป็นช่องทางหลักในการดําเนินการกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน 

4.2  ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสาร
ข้อมูลที่ชัดเจนโดยให้คณะทํางานฯ และ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็นช่องทางหลัก
ในการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ 

5.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินโครงการ
อนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
ให้แก่พนักงานบางระดับอย่างสม่ําเสมอ
เฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน
โดยตรง 

6.2 พิจารณาการลงทุนในมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง 

2 1.3 มีการจัดทํานโยบายฯ เป็นเอกสาร แต่ยังไม่
ชัดเจนในบางข้อ ไม่กําหนดให้นโยบายฯ  
เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานขององค์กร 
ไม่ได้มีการลงนามและการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารและไม่มีการเผยแพร่นโยบายฯ ให้
พนักงานทราบ 

2.3  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานทําหน้าที่ในการ
ดําเนินการอนุรักษ์พลังงานและรายงานผล
ต่อคณะกรรมการ/คณะทํางานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานเพื่อพิจารณาและสรุปผล
การดําเนินงานต่อผู้บริหาร 

3.3 คณะกรรมการ/คณะทํางานด้านการอนุรักษ์
พลังงานเป็นผู้ดําเนินการเป็นครั้งคราว 

4.3  คณะกรรมการเฉพาะกิจทําหน้าที่ในการ
สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานและ
การประหยัดพลังงานและประเมินผลการ
สื่อสารดังกล่าวเป็นครั้งคราว 

5.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
และการประหยัดพลังงานให้กับพนักงาน
เป็นครั้งคราวซึ่งอาจทําโดยเป็นหนังสือเวียน
แจ้งให้ทราบ การประชุมชี้แจง เป็นต้น 

6.3 พิจารณาการลงทุนในมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่มีระยะเวลาคนืทุนเร็ว 

1 1.4  มีนโยบายฯ แต่ไม่ได้จัดทําเป็นเอกสาร 
เป็นเพียงการมอบหมายหรือชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติโดยวาจา 

2.4 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็นผู้ดําเนินการ
และรายงานต่อผู้บริหารโดยตรง 

3.4 มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการโดย
วิศวกรเป็นผู้ให้ข้อมูลการใช้และประหยัด
พลังงานกับผู้ใช้พลังงานโดยตรง เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้ประหยัดพลังงาน 

4.4 มีการจัดทําสรุปรายงานการใช้พลังงาน
และการประหยัดพลังงานอย่างไม่เป็น
ทางการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในฝ่าย   
ของตนเอง 

5.4 มีการแจ้งให้พนักงานทราบข้อมูลอย่างไม่
เป็นทางการ เช่น การแจ้งให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการใช้พลังงานภายในฝ่ายของ
ตนเองอย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นต้น 

6.4 พิจารณาการลงทุนในมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่มีการลงทุนต่ํา 

0 1.5  ไม่มีการกําหนดนโยบายฯ และแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจน 

2.5 ไม่มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 3.5 ไม่มีการติดต่อหรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้และการประหยัดพลังงานให้กับ
ผู้ใช้พลังงาน 

4 .5 ไม่มีการรวบรวมและจัดเ ก็บข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณการใช้พลังงานและ
ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน 

5.5 ไม่มีการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
ใด ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการพลังงาน 

6.5 ไม่มีการลงทุนใด ๆ ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือการ
อนุรักษ์พลังงานในด้านอื่น ๆ 
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รูปที่ 1.5 ตัวอย่างคําถามเพ่ือการประเมินนโยบายการจัดการพลังงาน 
 

 

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

คะแนน 
คําถาม องค์กรไม่มีนโยบายพลังงานการจัดการพลังงาน  0 

คําถาม มีนโยบายพลังงาน แต่ไม่มีการจัดทําเป็นเอกสาร 
เป็นเพียงการชี้แจงโดยวาจา 1 

คําถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ชัดเจนในบางข้อ และ
ไม่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ 2 

คําถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รับทราบ แต่ไม่ท่ัวถึง 

3 

องค์กรมีนโยบายพลังงานเป็นเอกสารลงนามและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้พนักงาน
รับทราบอย่างท่ัวถึง และปฏิบัติตามนโยบาย 

4 

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 1 การจัดการพลังงาน 

หน้า 1-15

   
(ก) 

 

 
(ข) 

รูปที่ 1.6 ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้นของโรงงานตัวอย่าง 

U-Shaped
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ตารางที่ 1.3   ลักษณะเส้นแบบต่าง ๆ และการวิเคราะห์เพ่ือประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 

ลักษณะเสน้ รายละเอียด การวิเคราะห ์
1.  High Balance 

 

ทุกประเด็นมีคะแนนมากกว่า 3 ระบบการจัดการดีมาก เป้าหมายคือรักษาให้ย่ังยืน 

2. Low Balance 

 

ทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3 ต้องมีการพัฒนาในทุกประเด็นอย่างเร่งด่วน 

3. U-Shaped  

 

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนสูง
กว่าประเด็นอ่ืน ๆ 

ความคาดหวังสูง คือ มีนโยบายและการจัดสรรเงิน
ลงทุนที่ดี แต่ต้องพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ เช่น การกระตุ้น
และการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน การจัดทําระบบ
ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน เป็นต้น 

4. N-Shaped 

 

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนตํ่า
กว่าประเด็นอ่ืน ๆ 

การสร้างแรงจูงใจ และการจัดทําระบบข้อมูลข่าวสารที่
ดี ไม่ช่วยทําให้การจัดการพลังงานประสบผลสําเร็จ 
เพราะไม่มีการกําหนดนโยบายที่ ดี  และไม่มีการ
สนับสนุนเงินลงทุนหรือสนับสนุนเงินลงทุนน้อยมาก 

5. Trough 

 

1 ประ เ ด็นมี คะแนน ตํ่ าก ว่ า
ประเด็นอ่ืน 

ประเด็นที่ล้าหลัง เช่น การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 
หรือระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น อาจทําให้ระบบการ
จัดการพลังงานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

6. Peak 

 

1 ประ เ ด็นมี คะแนนสู งก ว่ า
ประเด็นอ่ืน 

ความสําเร็จในประเด็นที่คะแนนสูงสุด เช่น การกระตุ้น
และการสร้างแรงจูงใจ หรือระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 
อาจเป็นการสูญเปล่าเพราะประเด็นอ่ืน ๆ ยังล้าหลัง
มาก ทําให้ระบบไม่ก้าวหน้า โดยเฉพาะในด้านนโยบาย
และการลงทุน 

7. Unbalanced 

 

มี 2 ประเด็นหรือมากกว่าที่มี
ค ะแนนสู งก ว่ าหรื อ ตํ่ าก ว่ า
ค่าเฉล่ีย 

ต้องรีบพัฒนาประเด็นที่มีคะแนนต่ํ าให้สูงขึ้นกว่า
ค่าเฉล่ียโดยเร็ว 
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1.5.3 หน้าทีข่องบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น  

 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
กํากับ ดูแล และให้คําแนะนําการประเมินสถานการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น และให้การสนับสนุน

ทรัพยากรท้ังงบประมาณและกําลังคนที่จําเป็นต่อการดําเนินการ 
 

หน้าที่ของคณะทํางาน 
1. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยใช้ตารางประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน 
2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดการพลังงาน 

 

หน้าทีข่องพนกังาน 
1. ให้ความร่วมมอืในการดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 
2. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน 
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1.6 ขั้นตอนที่ 3  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 

1.6.1 ข้อกําหนด 
 

“ข้อ 4 ในการจัดทํานโยบายอนุรักษ์พลังงานเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจต้ัง
คณะทํางานเพ่ือช่วยจัดทํานโยบายอนุรักษ์พลังงานก็ได้ 

นโยบายอนุรักษ์พลังงานต้องแสดงเจตจํานงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม โดยจัดทําเป็นเอกสารและลงลายมือช่ือเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม และ
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุม 

(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมน้ัน 

(3) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเน่ือง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน 
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยปิด

ประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากร
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้” 
 

(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2552) 

 

 
1.6.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อกําหนด 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกํากับดูแลให้มีการดําเนินการจัดการด้านพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และมีความต่อเน่ือง ทั้งน้ีต้องดําเนินการ ดังน้ี 

 กําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม

นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร 
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นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่จัดทําขึ้นน้ันต้องมีเน้ือหาหรือข้อความที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อกําหนด         
(ดูหัวข้อ (1)) โดยต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดทําเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อโดย
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม หรือ
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือแสดงเจตจํานงในการจัดการพลังงาน และ
ใช้ในการสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน  

เมื่อกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องดําเนินการเผยแพร่
นโยบายอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ (ดูหัวข้อ (2)) ให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกระดับในองค์กรรับทราบ และใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  

(1) เนื้อหานโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
    นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เจ้าของโรงงานควบคุม
และเจ้าของอาคารควบคุมจัดทําขึ้นน้ัน ต้องมีเน้ือหาและสาระสําคัญอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

(1.1) ข้อความระบุว่า “การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน” หรือเป็นภาระหน้าที่
ส่วนหน่ึงขององค์กร เพ่ือเป็นการแสดงข้อผูกมัด และความรับผิดชอบด้านการใช้พลังงานของ
องค์กร 

(1.2) ข้อความที่บ่งบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใช้ ซึ่งมีความหมายว่า 
นโยบายอนุรักษ์พลังงานจะต้องให้ความสําคัญให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะและปริมาณ
พลังงานท่ีใช้ เช่น องค์กรมีการใช้พลังงานในการผลิตสูงซึ่งเป็นต้นทุนหลักส่วนหน่ึง ดังน้ัน
นโยบายอนุรักษ์พลังงานควรเป็นนโยบายหลักและให้ความสําคัญสูง เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ปริมาณพลังงานท่ีใช้ เป็นต้น 

(1.3) ที่บ่งบอกถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงาน เช่น องค์กรต้องดําเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

(1.4) ข้อความระบุถึง แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น 
องค์กรจะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเน่ืองเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ใช้ เป็นต้น 

(1.5) ข้อความระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรให้มีอย่างพอเพียงในการดําเนินการตาม
วิธีการจัดการพลังงาน  หมายความว่า องค์กรต้องมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการดําเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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(2) การดําเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
เมื่อองค์กรมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร

ควบคุมต้องทําการเผยแพร่และประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ซึ่งอาจทําได้โดยการติดประกาศ การจัดทําเป็นเอกสารแจกให้กับพนักงานทุกคน การใช้เสียงตามสาย 
หรือการส่งนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้กับหัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งน้ีคณะทํางานอาจจัดทําเอกสารรายช่ือ
ของพนักงานทุกคนในองค์กรลงลายมือช่ือรับทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

นอกจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เจ้าของหรือผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วน
ร่วมในการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมท้ังควรให้มีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่านโยบายอนุรักษ์
พลังงานที่กําหนดขึ้นน้ันมีความทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กร 

 
 

(3) ขั้นตอนในการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน 
(3.1) คณะทํางานประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม เพ่ือจัดทํา      

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเริ่มนําวิธีการจัด
การพลังงานมาใช้ในองค์กรเป็นครั้งแรก จําเป็นต้องนําผลประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้นมาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย ส่วนในกรณีที่โรงงานควบคุม
และอาคารควบคุมมีวิธีการจัดการพลังงานอยู่ก่อนแล้ว ให้นําผลการทบทวนและวิเคราะห์ผล
การดําเนินงานของวิธีการจัดการพลังงานปีที่ผ่านมา มาประกอบการกําหนดนโยบาย 

(3.2) การกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กรต้องครอบคลุมรายละเอียดตามหัวข้อ (1) 
เป็นอย่างน้อย 

(3.3) เมื่อได้ข้อสรุปนโยบายอนุรักษ์พลังงานแล้ว คณะทํางานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารท่ี
เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ซึ่งอาจเป็นรายงานการประชุมก็ได้ โดยต้องมีรายช่ือผู้เข้าร่วม
ประชุม และข้อสรุปที่เกิดจากการประชุม และจัดทําเป็นเอกสารนโยบายเพ่ือนําเสนอเจ้าของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูงลงลายมือช่ือในนโยบายต่อไป 

(3.4) คณะทํางานแถลงนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อพนักงาน ซึ่งอาจทําได้โดยการติดป้ายประกาศ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานหน้าประตูทางเข้าองค์กรและบอร์ดประกาศข่าวสาร (ดูตัวอย่าง
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ประกาศในรูปที่ 1.7) และควรจัดให้มีการบรรยายเก่ียวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง เพ่ือให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ทําให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

(3.5) ภายหลังการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ควรจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อนโยบายที่กําหนดขึ้น ทั้งน้ีอาจทําโดยออกแบบสํารวจความคิดเห็นหรือจัด
ประชุมภายในองค์กร แล้วนําผลสํารวจที่ได้เสนอต่อที่ประชุมทบทวนกับคณะผู้บริหาร เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายที่กําหนดขึ้นกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันของ
องค์กร  

1.6.3 หน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  

 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. กํากับให้มีการจัดทํานโยบายอนุรักษ์พลังงานท่ีเป็นเอกสาร และลงลายมือช่ือ 
2. ควบคุมและดูแลให้มีการประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นทางการ ให้พนักงานทุกคน     

รับทราบและปฏิบัติตาม  
 

หน้าที่ของคณะทํางาน 
1. กําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดทํานโยบายเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ 
2. ดําเนินการประกาศและเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น    

แถลงการณ์ ติดประกาศ ทําโปสเตอร์ ประชุม หรือฝึกอบรม เป็นต้น 
 

หน้าที่ของพนักงาน 
1. รับทราบนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
2. ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
3. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
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ประกาศ 

 
 

นโยบายอน ุรักษ์พลังงาน 
 

บร ิษ ัท ศร ีสยาม จําก ัด ได้ด ําเน ินก ิจการผล ิตยางรถยนต์ เพื ่อจําหน่ายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ต้ังแต่ปี                
พ.ศ. 2525 เน ื ่องจากในภาวะปัจจ ุบ ัน ประเทศชาต ิกําลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซ ึ ่งเป็นปัญหาท่ีม ีความส ําค ัญและมี                 
ผลกระทบต่อการด ํารงช ีวิตของพน ักงานและเศรษฐก ิจของชาต ิเป็นอย่างมาก ด ังน ั้นทางบร ิษ ัทฯ จ ึงได้ด ําเน ินการน ํา ระบบการ
จ ัดการพลังงานมาประย ุกต์ใช้ภายในบร ิษ ัท ต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 ท้ังน ี้บร ิษ ัทเล็งเห็นว่า การอนุร ักษ์พลังงานเป็น ส ิ่งส ําคัญและเป็น              
หน้าท่ีของพน ักงานทุกคนท่ีต้องร่วมมือก ันดําเน ินการจ ัดการพล ังงานอย่างต่อเน ื่องให้คงอย ู่ต่อไป 

ด ังน ั้นบร ิษ ัทฯ จ ึงได้ก ําหนดนโยบายอน ุร ักษ์พล ังงานเพื ่อใช้เป็นแนวทางการด ําเน ินงานด้านพล ังงานและเพื ่อ 
ส่งเสร ิมการใช้พล ังงานให้เก ิดประส ิทธ ิภาพและเก ิดประโยชน์ส ูงสุด ท้ังน ี้บร ิษ ัทฯ จ ึงก ําหนดนโยบายอน ุร ักษ์พล ังงาน ดังต่อไปน ี้ 

1. บร ิษ ัทจะด ําเนินการและพ ัฒนาระบบการจ ัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกําหนดให้การอนุร ักษ์พลังงาน เป็นส่วน
หน ึ่งของการดําเน ินงานของบริษัทฯ สอดคล้องก ับกฎหมายและข้อก ําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก ี่ยวข้อง 

2. บร ิษ ัทจะด ําเนินการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพการใช้ทร ัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเน ื ่องและเหมาะสม ก ับธุรก ิจ 
เทคโนโลยีท่ีใช้ และแนวทางการปฏ ิบัติงานท่ีดี โดยตั้งเป้าหมายท่ีจะลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 2 ของการใช้พล ัง
งานต่อหน่วยผล ิตภัณฑใ์ นปีท่ีผ่านมา 

3. บริษัทจะก ําหนดแผนและเป้าหมายการอน ุรักษ์ในแต่ละปี และส ื่อสารให้พนักงานท ุกคนเข้าใจและปฏ ิบ ัต ิได้อย่างถ ูกต้อง 
4. บร ิษ ัทถือว่าการอนุร ักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความร ับผ ิดชอบของเจ้าของ ผู้บร ิหาร และพนักงานของบร ิษ ัทฯ ท ุกระด ับท่ี

จะให้ความร่วมม ือในการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการ ท่ีก ําหนด ต ิดตามตรวจสอบ และรายงานต่อ คณะทํางานด้านการ
จ ัดการพล ังงาน 

5. บร ิษ ัทจะให้การสน ับสน ุนท่ีจ ําเป็นรวมถ ึงทร ัพยากรด้านบ ุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท ํางานการฝึก อบรม 
และการมีส่วนร่วมในการน ําเสนอข้อคิดเห ็นเพ่ือพัฒนางานด้านพล ังงาน 

6. ผู้บร ิหารและคณะท ํางานด้านการจัดการพล ังงานจะทบทวนและปร ับปร ุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ ดําเน ิน
งานด้านพล ังงานทุกปี 

 
จ ึงประกาศมาเพ่ือทราบและถ ือปฏ ิบัติโดยท่ัวก ัน 

 
ประกาศ ณ ว ันท่ี ................................................... 

ลงช ื่อ ..................................................................... 
(..........................................................) 

ตําแหน่ง ...(เจ้าของโรงงานควบคมุ/อาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับส ูง)... 
 
 
 
 

รูปที่ 1.7 ตัวอย่างประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

...........
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1.7 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินศกัยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
 

1.7.1 ข้อกําหนด 
 

“ข้อ 6 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
(ที่มา : กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
1.7.2 ข้อแนะนาํ 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนน้ีเป็นการค้นหาศักยภาพขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  โดย
เริ่มจากการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน และประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญ กล่าวคือเป็น
การมุ่งเน้นไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูง ว่ามีการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและ
เป็นไปตามข้อกําหนดที่ควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ หลังจากน้ันจึงนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
กําหนดเป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ก็คือ 
ก. เป็นดัชนีในการบ่งบอกถึงต้นทุนทางพลังงานสําหรับสินค้าหรือการบริการ 
ข. ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงานของ     

องค์กรในอดีตกับปัจจุบัน หรือเปรียบเทียบการใช้พลังงานเบ้ืองต้นกับโรงงานประเภทเดียวกัน 
ค. ใช้กําหนดเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน  

ในการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 
(1) รวบรวมข้อมูลการผลิต การบริการ และการใช้พลังงานของทุกฝ่ายหรือแผนกท่ีเก่ียวข้องกับ

การใช้พลังงาน โดยเป็นข้อมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปีที่ผ่านมา และจัดทํา
ข้อมูลดังกล่าวเป็นภาพรวมขององค์กร 

(2) การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
(2.1) การประเมินระดับองค์กร 

เป็นการประเมินการใช้พลังงานทั้งองค์กร ไม่แยกเป็นหน่วยงานหรืออุปกรณ์ โดยข้ันแรก
ต้องทราบข้อมูลของระบบไฟฟ้าขององค์กรที่ใช้ มีอัตราการใช้ไฟฟ้าประเภทใด (อัตราปกติ 
TOD หรือ TOU) จํานวนและขนาดหม้อแปลงที่ติดต้ังแล้วจึงเก็บข้อมูลการใช้พลังงานใน
รอบปีที่ผ่านมาต้ังแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้า 
ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งคํานวณหาสัดส่วนการใช้พลังงาน
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ไฟฟ้าและเช้ือเพลิงแยกตามระบบการใช้พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(ระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ การทําความเย็น อัดอากาศ การผลิต อ่ืน ฯลฯ) 
การประเมินแบบนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ 
ก. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานในอดีต เช่น องค์กรใช้พลังงานมากข้ึน น้อยลง หรือ

เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีกําลังการผลิตเท่าเดิม เป็นต้น 
ข. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานหรืออาคารอ่ืน ที่มีกระบวนการผลิตที่

คล้ายกันหรือขนาดใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) 

(2.2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ  
เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้าหรือการบริการ ทําได้โดยการ

หาค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงาน
ต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ดังน้ี 

สําหรับโรงงานควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานคือ หน่วยผลผลิต เช่น 
นํ้าหนักของเส้นใย ในกรณีที่โรงงานเป็นโรงงานป่ันเส้นด้าย เป็นต้น 

สําหรับอาคารควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานอาจเป็น จํานวนห้องพักที่
จําหน่ายได้ในกรณีของโรงแรม หรือ จํานวนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล หรือพ้ืนที่ใช้สอย (ตารางเมตร) ในกรณี
ของอาคารทั่วไป เป็นต้น 

(2.3) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก  
เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรหลักแต่ละ
ตัวโดยการประเมินการใช้พลังงานท่ีมีนัยสําคัญใน
กระบวนการผลิตหรือการบริการของโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม โดยการตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณ
การใช้พลังงาน ช่ัวโมงการทํางาน และวิเคราะห์หาค่า
ประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละ
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม 

ทั้งน้ี การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามบทน้ี เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข 

ในส่วนรายละเอียด ศึกษาเพ่ิมเติมได้ในบทที่ 2 



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 1 การจัดการพลังงาน 

หน้า 1-25

1.7.3 หน้าทีข่องบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตาม

ประกาศกระทรวงฯ 
 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม  
กํากับ ดูแล และให้การสนับสนุนในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
 

หน้าที่ของคณะทํางาน 
1. รวบรวมและจัดทําข้อมูลการใช้งานของอาคาร ข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงานสําหรับโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปีที่ผ่านมา 
2. ประเมินหาค่าการใช้พลังงานจําเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรือการบริการ (อาคารควบคุม) 
3. จัดทําแบบบันทึกการใช้พลังงานของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลักที่มีนัยสําคัญของการใช้พลังงานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการหาปริมาณการใช้พลังงาน ค่าประสิทธิภาพหรือ
สมรรถนะการใช้พลังงาน และค่าปริมาณการสูญเสียพลังงาน  

 

หน้าที่ของพนักงาน 
ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน และการประเมินการใช้พลังงาน 
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1.8  ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

 

1.8.1 ข้อกําหนด 
  

“ข้อ 7 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกําหนดเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงานของพลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกําหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือ
กําหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่ึงหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนินการ การลงทุน และผลที่
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามวรรคหน่ึง เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการให้ความรู้และ
สร้างจิตสํานึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง” 
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
 

1.8.2 ข้อแนะนํา 
วิธีการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 
หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิคเพ่ือค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน เจ้าของโรงงานควบคุม

และเจ้าของอาคารควบคุมต้องกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงาน และรวมทั้งจัดทําแผนอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้มีแผนงานที่จะดําเนินการให้บรรลุสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ได้
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และมีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ และกระตุ้นให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดําเนินการ
อนุรักษ์พลังงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและแผนฯ ที่กําหนดไว้ 

เมื่อดําเนินการจัดทําเป้าหมายและแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม ให้
พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง 

ทั้งน้ี โดยมีข้อแนะนําในการดําเนินการดังน้ี 
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(1) การกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
แนวทางการกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรการที่ ช่วยแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ อาจใช้หลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือที่ในบางครั้งเรียกว่า 
“Fishbone Diagram” เป็นแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผลท่ีได้รับ (Effect) คืออุปกรณ์
ประสิทธิภาพตํ่าเป็นหัวปลาอยู่ทางขวามือ (รูปที่ 1.8) และพิจารณาทีละประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.8 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 
 

เริ่มจากเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ วิธีการทํางาน วัสดุที่ใช้ และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเป็น
สาเหตุที่ทําให้มีการใช้พลังงานสูงได้จึงไม่ควรละเลย เมื่อทราบสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสูงกว่าเกณฑ์แล้ว 
ลําดับถัดไปคือการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เช่น หากหน่ึงในสาเหตุที่ทําให้ค่า SEC ของ Air Compressor สูง
กว่าค่าเฉล่ีย คืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ (Air Intake) มาก ดังน้ันมาตรการที่ควรกําหนดคือการปรับปรุงให้อากาศใช้
มีอุณหภูมิที่ลดลง ซึ่งอาจทําโดยปรับปรุงระบบการถ่ายเทความร้อนของ Compressor House ก็ได้ เป็นต้น  รูปที่ 
1.9 แสดงแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กําหนดให้องค์กรที่นําระบบการจัดการพลังงานมา
ประยุกต์ใช้ต้องพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง 

เครื่องจักร/อุปกรณ   วิธีการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุที่ใช        พนักงาน 

สาเหตุที่อาจเป็นไป 

ผลที่ได้รับ 
(Effect) 
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(1.1) การใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย 

 ควบคุมการทํางานแนวทางเดิมให้ดีขึ้นโดยการใช้ Standard Operating Procedures 
(สาเหตุที่พบจากการทํา Cause - and - Effect Analysis คือพนักงาน) 

 การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก Best Practices  (สาเหตุที่พบจากการทํา 
Cause - and - Effect Analysis คือวิธีการทํางาน) การปรับปรุงงานซ่อมบํารุง โดย
พิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของหลักการ Total Preventive Maintenance 
(TPM) ซึ่งประกอบด้วย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, 
Maintenance Prevention และ Breakdown Maintenance ทั้งน้ี องค์กรไม่
จําเป็นต้องประยุกต์ใช้ทั้ง 4 องค์ประกอบ หากแต่ควรนําองค์ประกอบที่เหมาะสมกับ
สภาพ/ความพร้อมมาใช้ (สาเหตุที่พบจากการทํา Cause – and - Effect Analysis คือ 
เครื่องจักร/อุปกรณ์) การปรบัปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (สาเหตุที่พบจากการ
ทํา Cause - and - Effect Analysis คือวัสดุที่ใช้) 

 
(1.2) การปรังปรุงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การปรับสภาพของ Compressor House เพ่ือให้ Air Intake   มี

อุณหภูมิลดลง เป็นต้น 
(1.3) การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การติดต้ัง Air Compressor เครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สูง

ก ว่ าของเ ดิ ม เ พ่ื อ ช่ วย ดึ งค่ าประสิ ท ธิ ภาพโดยรวมในการผลิต  Compressed Air ขององค์ กร  เ ป็ น ต้น
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บทที่ 1 การจัดการพลังงาน

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.9  แนวทางการกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

การปรับเปลีย่นวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก  
Best Practices

การควบคุมการทํางาน (ลกัษณะเดมิ) โดยใช้ 
Standard Operating Procedures (SOP)

การปรับปรุงงานซ่อมบํารุง 
(Total Productive Maintenance) 

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลติ 
(Process Efficiency Improvement) 

Preventive Maintenance 

Corrective Maintenance 

Maintenance 

Breakdown Maintenance 

ปรับอุปกรณ ์

ปรับสภาวะแวดลอ้ม

การเปลีย่นเปน็อุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 

การติดตั้งอุปกรณใ์หม่เพื่อให้ประสทิธิภาพระบบโดยรวมสูงขึ้น 

การใช้ระบบปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเปลี่ยนแปลงสิง่ที่มีอยู่ (Major Replacements)

การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู ่(Minor Changes)

มาตรการอนรุักษ์พลังงาน 
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(2) การกําหนดเป้าหมายการอนรุักษ์พลังงาน 
จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ที่กําหนดตามแนวทางที่กล่าวไปแล้วในข้อ (1) องค์กร

ตัดสินใจกําหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือใช้เป็นหลักในการประเมินความสําเร็จในการกําหนดเป้าหมายมี
อยู่ 3 แนวทาง ได้แก่  

 

 แนวทางที่ 1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กําหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลในอดีต  การ
กําหนดเป้าหมายโดยวิธีน้ีเป็นการกําหนดทิศทางและจุดหมายเพ่ือให้องค์กรใช้
ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว       ซึ่ง
ในทางปฏิบัติอาจจะไม่สามารถบรรลุสู่จุดหมายที่ต้ังไว้ทั้งหมด แต่องค์กรก็จะ
ได้รับผลประหยัดที่เกิดขึ้นส่วนหน่ึงจากความพยายามดังกล่าว 

 

แนวทางที่ 2 การใช้ค่าตํ่าสุดของอุปกรณ์ หรือการใช้พลังงานที่องค์กรเคยทําได้ หรือการใช้
ค่าตํ่าสุดในแผนภูมิที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานท่ีใช้กับตัวแปร 
(driver) ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานท่ีใช้กับ
ปริมาณไอนํ้าที่ผลิตได้ดังแสดงในรูปที่ 1.10 เส้นทึบเป็นค่าเฉลี่ยระดับการใช้
พลังงานในอดีตในขณะที่เส้นปะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดการใช้พลังงานที่ตํ่าสุด 
และเป็นเส้นกําหนดเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานน่ันเอง   

รูปที่ 1.10 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานท่ีใช้กับปริมาณไอน้ําที่ผลิตได้ 

(คาเฉล่ีย) 

(เปาหมาย) 
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 แนวทางที่ 3 การใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
(Benchmarking) : วิธีน้ีเป็นการใช้ค่าที่ดีในลําดับถัดไป เพ่ือนํามากําหนดเป็น
เป้าหมายของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น จากผลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ พบว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของค่าการใช้พลังงานจําเพาะ 
(SEC) ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีค่าเท่ากับ 3.291 GJ/Ton ในขณะที่ค่าที่ดี
ที่สุดมีค่าเท่ากับ 3.05 GJ/Ton ดังน้ันองค์กรอาจกําหนดเป้าหมายให้ค่าการใช้
พลังงานจําเพาะที่ต้องการมีค่าเท่ากับ 3.29 GJ/Ton เป็นต้น 

ในการจัดทําทั้ ง เ ป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงานน้ัน คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมน้ัน อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับ
คณะผู้ บริหารและผู้ เ ก่ี ยวข้อง เ พ่ือระดมความคิดและ
ข้อเสนอแนะ โดยการนําข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูล
เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ตลอดจนผลการ
ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรวบรวมหรือจัดทําขึ้น
ไว้แล้วในขั้นตอนที่ 4 มาใช้พิจารณาประกอบการจัดทํา
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยในการจัดทําเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวต้องระบุถึงช่ือมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 
มาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ ซึ่งกําหนดเป็นร้อยละของการใช้พลังงานเดิม รวมถึงเงินลงทุนและ
ระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการที่กําหนดไว้เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 

ซ่ึงจากสถิติข้อมูลในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยการนํามาตรการจัดการพลังงานนี้มา
ทดลองใช้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์
พลังงานจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้นที่ไม่ต้องลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5-
10 เทียบกับการใช้พลังงานท้ังหมด ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมควรต้ังเป้าหมาย
อนุรักษ์พลังงานให้มีการประหยัดได้อย่างน้อยร้อยละ 1 เทียบกับการใช้พลังงานท้ังหมด 
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ตารางที่ 1.4 ตัวอย่างตารางสรุปเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
 

 

ลําดับที่ มาตรการ 

เป้าหมายการประหยัด 
ร้อยละ 

ผลประหยัด 
เงินลงทุน 

(บาท) 

ระยะเวลา 
คืนทุน 
(ปี) 

ไฟฟ้า เชื้อเพลิง 

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี ชนิด 
ปริมาณ

(หน่วย/ปี) 
หน่วย

เชื้อเพลิง
บาท/ปี 

 ด้านไฟฟ้า                        

                      

                      

รวม                        

ด้านความร้อน                        

                      

                      

 รวม                        



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 1 การจัดการพลังงาน 

หน้า 1-33

(3)  ว ิธีการจัดท ําแผนอน ุรกัษ์พลังงาน 
ส ําหร ับการจ ัดท ําแผนอน ุร ักษ์พ ล ังงานน ั้น เน ื่องจากว ัตถ ุประสงค์ของการจ ัดให้ม ีว ิธ ีการจ ัด 

การพล ังงานขึ้นในองค์กรก ็เพื ่อให้บรรล ุเป้าหมายอนุร ักษ์พล ังงานแล้วย ังม ีว ัตถ ุประสงค์เพื ่อให้เกิดการอน ุร ักษ์ 
พลังงานที่ย่ังยืน 

ทั้งน ี้ แผนอน ุร ักษ์พล ังงานท่ีดี ต้องแสดงรายช่ือและว ัตถ ุประสงค์ของมาตรการที่จะด ําเน ินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้ร ับจากการด ําเนินการ และผ ู้ร ับผิดชอบในการด ําเน ิน 
มาตรการอน ุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ (ตัวอย่างตารางสรุปแผนอน ุรักษ์พลังงานแสดงในตารางที่ 1.5) 
 

(4)  ว ิธีการจัดท ําแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอน ุรักษ์พลังงาน 
ส ํ ําหร ั ับการฝึึกอบรมและก ิ ิจกรรมเพื่อส่่งเสร ิ ิมการอน ุ ุร ั ักษ์์พล ั ังงานควรจะต้้องประกอบด้้วย 

รายละเอ ี ียดเก ี ่ ี ่ยวก ั ับชื ่ ื ่อหล ั ักส ู ูตรการฝึึกอบรมหร ื ือก ิ ิจกรรมเพื่อส่่งเสร ิ ิมการอน ุ ุร ั ักษ์์พล ั ังงาน กลุ่ ุ่มเป้้าหมายของ  ผ ู้ ู้
อบรม ระยะเวลาในการฝึึกอบรม และผ ู้ ู้ร ั ับผ ิ ิดชอบในการฝึึกอบรมแต่่ละหล ั ักส ู ูตรหร ื ือก ิ ิจกรรมเพื่อส่่งเสร ิ ิม   กา
รอน ุ ุร ั ักษ์์พล ั ังงาน (ต ั ัวอย่างตารางสร ุ ุปแผนการฝึึกอบรมและก ิ ิจกรรมส่่งเสร ิ ิมการอน ุ ุร ั ักษ์์พล ั ังงาน แสดงในตารางที ่ ี่ 
1.6) 
ตารางที่ 1.5  ตัวอย่างตารางสรุปแผนอน ุรักษ์พลังงาน 

  
 
 

ล ําดับท่ี 

 
 

มาตรการ 

 
 

วัตถ ุประสงค์ 

ระยะเวลา  
 

เงินลงท ุน 
(บาท) 

 
 

ผู้ร ับผิดชอบ เร ิ่มต้น 

(เดือน/ป)ี 

สิ้นสุด 

(เดือน/ป)ี 
     
     

  
ตารางที่ 1.6  ตัวอย่างตารางสรุปแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอน ุรักษ์พลังงาน 

   
ล ําดับท่ี 

 
หล ักสูตร กล ุ่ม  

ผู้เข้าอบรม 
เดือน ผู้รับผิดชอบม.ค. ก.พ ม. ี ค. เม.ย พ.ค. ม. ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

      

      
 
 
ล ําดับท่ี 

 
กิจกรรม กล ุ่ม 

ผู้เข้าร่วม 
เดือน ผู้รับผิดชอบม.ค. ก.พ ม. ี ค. เม.ย พ.ค. ม. ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

      

      
 

รายละเอ ียดในการจ ัดท ําเป้าหมายและแผนอน ุร ักษ์พล ังงาน แผนการฝึกอบรมและก ิจกรรมเพ่ือส่งเส
ริมการอน ุรักษ์พลังงาน ศ ึกษาเพ่ิมเติมได้จากคู่มือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ซ ึ่งจัดทําโดย พพ. 
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1.8.3 หน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
กํากับ ดูแล และมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ และบุคลากร
ที่จําเป็นต่อการดําเนินการ  

หน้าที่ของคณะทํางาน 
1. กําหนดและจัดทําเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
2. ดําเนินการวางแผนและจัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
3. กําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรมและกิจกรรม 
4. ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทําประวัติการฝึกอบรมของ

พนักงานทุกคน 
5. เผยแพร่แผนการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ 

หน้าที่ของพนักงานที่เก่ียวข้อง 
 ให้ความร่วมมือกับคณะทํางานในการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้ง

เข้าร่วมฝึกอบรม และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับตนเอง 
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1.9 ขั้นตอนที่ 6  การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนรุักษ์พลังงาน 

 

1.9.1 ข้อกําหนด 
  

“ข้อ 8 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดําเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงาน   

 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย  
   และแผนอนุรักษ์พลังงานท่ีจัดทําขึ้นตามข้อ 7 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช 
   กิจจานุเบกษา” 

(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
1.9.2 ข้อแนะนาํ 

 ภายหลังจากที่เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ผ่านการอนุมัติจากเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารสูงสุดแล้ว 
คณะทํางานมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้มีการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมถึง
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานว่ามีการดําเนินการเป็นไปตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนงานหรือไม่ ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ คณะทํางานจะต้องดําเนินการค้นหาสาเหตุว่าทําไมการดําเนินงานจึงไม่
ประสบผลตามที่ได้วางไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงให้การทํางานบรรลุตามเป้าหมาย 
เพ่ือนําเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป 
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมท้ังการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน คณะทํางานควรดําเนินการดังน้ี 

(1) ควบคุมให้มีการดําเนินมาตรการตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการ
ฝึกอบรมฯ โดยการให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการรายงานผลการดําเนินการ รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคอย่างสมํ่าเสมอ โดยการรายงานความก้าวหน้าอาจระบุในรูปของเปอร์เซ็นต์ของผลสําเร็จ
ในการดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนดําเนินการ ในกรณีที่มีความจําเป็น 

(2) ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต่ละแผนงานหรือแต่ละมาตรการโดยเทียบกับแผนอนุรักษ์
พลังงานและแผนการฝึกอบรมฯ ที่กําหนดไว้ 

(3) หากมาตรการใดมีการดําเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายอาจใช้วิธีที่เรียกว่าไดอะแกรมแบบก้างปลา (Fishbone 
Diagram) ในการหาสาเหตุ (ตัวอย่างดังรูปที่ 1.11) เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและสรุปผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นไว้ในรายงานผลการดําเนินงานต่อไป 

(4) สําหรับมาตรการที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว้ คณะทํางานต้องจัดให้มีการดําเนินการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ ทั้งน้ีอาจมอบหมายให้พนักงานที่
รับผิดชอบมาตรการน้ีเป็นผู้ควบคุมการตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบให้กับคณะทํางาน อีก
ทีหน่ึง 

(5) การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว ให้
รวมท้ังการตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยควรทําเป็น
ประจําอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจัดทําเป็นรายงานเสนอให้เจ้าของโรงงานควบคุมและ
เจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยในรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วย 

 ผลสร ุปการต ิดตามการด ําเนินการของมาตรการอนุร ักษ์พล ังงาน โดยระบ ุช่ือมาตรการอนุร ักษ์ 
พล ังงาน สถานภาพการด ําเน ินงาน และปัญหาและอ ุปสรรคในการด ําเน ินงาน (ต ัวอย่างตารางสร ุปผลการ 
ติดตามการดําเน ินการตามแผนอน ุรักษ์พลังงานแสดงอยู่ใน ตารางที่ 1.9) 

 

 ผลการตรวจสอบและว ิเคราะห์การปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการอน ุร ักษ์พล ังงานแยกตาม
มาตรการ ด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้อน โดยระบ ุช่ือมาตรการอน ุร ักษ์พล ังงานที่ด ําเน ินการแต่ละ
มาตรการ ระยะเวลาการด ําเนินการแต่ละมาตรการตามแผนอนุร ักษ์พล ังงานและระยะเวลาที่เก ิดขึ้นจร ิง 
สถานภาพการ ด ําเน ินงานที่เก ิดขึ ้นจร ิง เง ินลงท ุนตามแผนและเง ินลงท ุนที่เก ิดขึ้นจร ิง ผลการอน ุร ักษ์พล ังงาน
ตามแผนและที่เก ิดขึ้นจร ิง ปัญหาและอ ุปสรรคในระหว่างการด ําเน ินการ ความค ิดเห ็นและข้อเสนอแนะ               
(ต ัวอย่างตารางผลการตรวจสอบและว ิเคราะห์การปฏ ิบ ัต ิตามเป้าหมายและแผนอน ุร ักษ์พล ังงานส ําหร ับ 
มาตรการอน ุร ักษ์พลังงานแสดงอยู่ใน ตารางที่ 1.7 และ ตารางที่ 1.8) 
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 ผลสรุปการติดตามการดําเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พล ังงาน โดยระบ ุ ช่ือหล ักส ูตรการฝึกอบรมหร ือก ิจกรรมเพ่ือส่งเสร ิมการอน ุร ักษ์พล ังงาน สถานภาพการ 
ด ําเนินการ ปัญหาและอ ุปสรรคในการด ําเน ินการ (ถ้าม ี) และจ ํานวนผ ู้เข้าอบรม (ต ัวอย่างตารางสร ุปสถานภาพ 
การดําเน ินงานตามหลักส ูตรการฝึกอบรมและก ิจกรรมส่งเสริมการอน ุรักษ์พลังงานแสดงอยู่ใน ตารางที่ 1.10) 

รายละเอ ียดในการจ ัดท ํารายงานผลการตรวจสอบและว ิเคราะห์การปฏ ิบ ัต ิตามเป้าหมาย
และ แผนอน ุร ักษ์พล ังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและก ิจกรรมเพื่อส่งเสร ิมการอน ุร ักษ์พล ังงาน ศ ึกษา
เพ่ิมเต ิมได้จากคู่มือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ซ ึ่งจัดทําโดย พพ. 

 

 
รูปที่ 1.11 ตัวอย่างไดอะแกรมแบบก้างปลา 

 

1.9.3 หน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และ

แผนการฝึกอบรมฯ รวมท้ังการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และ
แผนการฝึกอบรมฯ 
 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
กํากับและดูแลให้มีการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้งตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมฯ 

  

หน้าที่ของคณะทํางาน 
1. ติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ 
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแผนการฝึกอบรมฯของ

ฝ่ายหรือแผนกที่เก่ียวข้อง 

ดําเนิน
มาตรการ
ลาชา

พนักงาน

เคร่ืองจกัร

วิธทีาํงาน

วัตถุดิบ

ขาดความรู
ไมใหความรวมมือ

อยูระหวาง
การสัง่ซือ้

ขาดการวางแผน

อยูระหวาง
การซอมบํารุง

มีผลกระทบตอ
กระบวนการผลิต

ขาดงบประมาณ ขาดบคุลากร
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3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หากเกิดปัญหาในการดําเนินการ 
4. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์

พลังงาน รวมถึงแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ  

 หน้าที่ของพนักงาน 
ให้ความร่วมมือกับคณะทํางานในการตรวจสอบการดําเนินการตามเป้าหมายและแผน สําหรับผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมท้ังการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน และรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการให้คณะทํางานทราบเป็นระยะ 
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ตารางที่ 1.7 ตัวอย่างตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฎิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลังงานสําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า 

ระยะเวลาดําเนินการ 
สถานภาพ 

การดําเนินการ 

เงินลงทุน 
ผลการอนุรักษ์พลังงาน 

ตามเป้าหมาย ที่เกิดขึ้นจริง 
ตามแผน 

ที่เกิดขึ้นจริง 
ตามแผน ลงทุนจริง ไฟฟ้า ไฟฟ้า 

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี 
      

 
ตารางที่ 1.8 ตัวอย่างตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฎิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลังงานสําหรับมาตรการด้านความร้อน 

ระยะเวลาดําเนนิการ 
สถานภาพ 

การดําเนินการ 

เงินลงทุน 
ผลการอนุรกัษพ์ลังงาน 

ตามเป้าหมาย ที่เกดิขึ้นจริง 
ตามแผน 

ที่เกดิขึ้นจริง 
ตามแผน ลงทุนจริง เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง 

ดําเนินการ (บาท) (บาท) ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) บาท/ป ี ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) บาท/ป ี
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ตารางที่ 1.9 ตัวอย่างตารางสรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 

ลําดับที่ มาตรการ สถานภาพการดําเนินการ หมายเหตุ 

    [  ] ดําเนินการตามแผน 
[  ] ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก................................................. 
[  ] ล่าช้า เนื่องจาก……................................................………… 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

  

  [  ] ดําเนินการตามแผน 
[  ] ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก................................................. 
[  ] ล่าช้า เนื่องจาก……................................................………… 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

  

 
ตารางที่ 1.10 ตัวอย่างตารางสรุปสถานภาพการดําเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน 

ลําดับที่ ช่ือหลักสูตร/กิจกรรม สถานภาพการดําเนินการ หมายเหตุ 

    [  ] ดําเนินการตามแผน 
[  ] ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก................................................. 
[  ] ล่าช้า เนื่องจาก……................................................………… 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

  

  [  ] ดําเนินการตามแผน 
[  ] ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก................................................. 
[  ] ล่าช้า เนื่องจาก……................................................………… 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
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1.10 ขั้นตอนที่ 7  การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
 

1.10.1 ข้อกําหนด 
 

“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการ
จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่
กําหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา” 
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
1.10.2 ข้อแนะนํา 

การปฏิบัติตามข้อกําหนดในขั้นตอนที่ 7 น้ี ให้พิจารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัด
การพลังงานขององค์กร เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการที่ผ่านมา องค์กรควรจัดให้มีคณะผู้ตรวจ
ประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเพื่อติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานท่ีจัดทําขึ้นว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามแผน และดําเนินการจัดการพลังงานท่ีจัดทําขึ้นหรือไม่ รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือจัดทําเป็นรายงานการตรวจติดตามขององค์กร สําหรับช่วงเวลาและความถี่ในการตรวจติดตามน้ันต้องกําหนดให้
เหมาะสมและสมํ่าเสมอ โดยความถ่ีของการตรวจติดตามน้ันสามารถกําหนดขึ้นเองโดยองค์กร แต่ควรทําเป็นประจํา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในส่วนของคณะผู้ตรวจประเมินฯ น้ันต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในวิธีการจัด
การพลังงาน อีกทั้งต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระต่อกิจกรรมที่จะทําการประเมินการดําเนินการตรวจติดตาม
ภายในควรกําหนดแผนงาน และขอบเขตของการตรวจประเมินที่แน่นอน 

ในการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานควร
ดําเนินการดังน้ี 
 

(1) ดําเนินการประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม เพ่ือจัดต้ังคณะ
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร พร้อมทั้งกําหนดวาระการทํางานของคณะ
ผู้ตรวจประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะผู้ตรวจประเมินฯ ควรมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน ซึ่ง
อาจประกอบด้วยบุคคลท่ีมาจากภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้ ทั้งน้ี แล้วแต่ความเหมาะสม
และอัตรากําลังคนขององค์กรน้ัน 

 

(2) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ลงนามคําสั่งแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
และเผยแพร่ให้พนักงานขององค์กรรับทราบ (ตัวอย่างคําสั่งแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินฯ อยู่ใน
รูปที่ 1.12) 
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(3) ข้อกําหนดของการจัดการพลังงานท่ีต้องได้รับการตรวจประเมินมีหัวข้อดังน้ี  
ก. การจัดต้ังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
ข. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น 
ค. การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
ง. การประเมินศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน 
จ. การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 
ฉ. การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ช. การตรวจติดตามและประเมินการจัด

การพลังงาน 
ซ. การทบทวนวิ เคราะห์และแก้ ไข                                       

ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
 

(4) การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงานของคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
ตามข้อ (3) ให้ดําเนินการโดยการประเมิน 
ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลักฐาน

ต่างๆ  ที่คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงานจัดทําขึ้นหรือจัดเก็บ 
เช่น แผนการฝึกอบรม เป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน การเข้ารับ
การฝึกอบรมของพนักงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพลังงาน เป็นต้น 

ข. จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณ์หรือให้ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น การตรวจ
เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ จะเป็นลักษณะของการตรวจว่ามีหรือไม่มีเอกสารหลักฐาน และ
เอกสาร หลักฐานน้ันมีแล้วครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ ต้องเสนอข้อ
ปรับปรุงหรือเสนอแนะในกรณีที่การดําเนินการจัดการพลังงานไม่เป็นไปตามวิธีการที่
กําหนด 

 

(5) ภายหลังการตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานตามข้อ (4) เรียบร้อยแล้ว คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องทําการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงานดังกล่าว 
พร้อมทั้งลงลายมือช่ือรับรองโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ และจัดส่งให้กับคณะทํางาน
ด้านการจัดการพลังงานและเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมร่วมกันพิจารณา
ผลการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน เพ่ือทําการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 
โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในขั้นตอนที่ 8 ต่อไป 
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รายละเอียดผลสรุปการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานดังกล่าวที่คณะผู้ตรวจ

ประเมินฯ จัดทําขึ้นตามข้อศึกษาเพ่ิมเติมได้จากคู่มือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งจัดทําโดย พพ. 

 
 

1.10.3 หน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัด

การพลังงาน  

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. แต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนาม   

ในคําสั่งแต่งต้ัง 
2. กํากับ ดูแล ให้มีการดําเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 

หน้าที่ของคณะทํางาน 
1. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการดําเนินการตามข้อกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 
2. นําผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 

หน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
1. กําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการดําเนินการตรวจประเมิน 
2. ดําเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กําหนด 
3. ทําการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานให้กับคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานและ

เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และผู้บริหารระดับสูง 

หน้าที่ของพนักงาน 
เตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ ในการตรวจประเมินภายใน 
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คําสั่งแต่งต้ัง 

คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
 

 เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล  จึงได้แต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1.  ............................................................. ประธาน
2.  ............................................................. คณะทํางาน
3.  ............................................................. คณะทํางาน
4.  ............................................................. คณะทํางาน
5.  ............................................................. คณะทํางานและเลขานุการ 

 

โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ ทั้งหมดมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินวิธีการจัด
การพลังงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
พ.ศ.2552  
 ทั้งน้ีมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่วันที่ ...................... เป็นต้นไป 

 

ลงช่ือ..................................................... 
(...................................................) 

(เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรอืผู้บริหารระดับสูง) 
 
 

รูปที่ 1.12 ตัวอย่างคําสั่งแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
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ตารางที่ 1.11 ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
 

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน 
ผลการตรวจสอบ 

ความถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อกําหนด ข้อควรปรับปรุง/  

ข้อเสนอแนะ 
มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ 

1. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน  1. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจดัการพลังงาน ที่ระบุ
 โครงสร้าง อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทํางาน  

 

2. เอกสารที่แสดงถงึการเผยแพร่คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานด้านการ 
จัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ  

 

3. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................  
2. การประเมินสถานภาพ การจัด
การพลังงานเบือ้งต้น  

1. ผลการประเมินการดําเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา โดยใช้ 
ตารางการประเมินการจดัการพลังงาน (Energy Management 
Matrix)  

 

2. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................  
3. นโยบายอนุรกัษ์พลังงาน 1. นโยบายอนุรกัษ์พลังงาน  

2. เอกสารที่แสดงถงึการเผยแพร่นโยบายอนุรกัษ์พลังงานให้
บุคลากรรับทราบด้วยวิธกีารต่างๆ  

 

3. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................  
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ตารางที่ 1.11 ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (ต่อ) 
 

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน 
ผลการ

ตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วนตาม

ข้อกําหนด ข้อควรปรับปรุง/ 
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร 

2. การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์/บริการ
3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจกัร/อุปกรณ์
4. อื่น ๆ (ระบุ).................................................... 

5. การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน  

1. มาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน  
2. แผนการอนุรกัษ์พลังงานด้านไฟฟ้า 
3. แผนการอนุรกัษ์พลังงานด้านความร้อน 
4. แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

6. การดําเนินการตามแผนอนุรกัษ์พลังงาน         
การตรวจสอบและวิเคราะห ์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

1. ผลการดําเนนิการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 
2. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ

แผนอนุรักษ์พลังงานสําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า  
     

3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานสําหรับมาตรการด้านความร้อน  

     

4. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรม  
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

     

5. อื่น ๆ (ระบุ).................................................... 
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ตารางที่ 1.11 ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (ต่อ) 
 

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน 
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วนตาม 
ข้อกําหนด 

ข้อควรปรับปรุง/  
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ  
7. การตรวจติดตามและประเมินการจดั 

การพลังงาน  
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายใน 
องค์กร  
2. รายงานผลการตรวจประเมิน 
3. อื่น ๆ (ระบุ)................................................... 

8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข       
ข้อบกพร่องของการจดัการพลังงาน  

1. แผนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน 
2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางแก้ไข ข้

อบก           พร่องของการจัดการพลังงาน  
3. อื่น ๆ (ระบุ)................................................... 

  

ลงชื่อ ………………....................................……  
( ………………………………………….. )  

ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร  
วันที่ ................/.............................../.................. 
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1.11 ขั้นตอนที่ 8  การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพรอ่งของการจัดการพลงังาน 
 

1.11.1 ข้อกําหนด 
 

“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการ
จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่
กําหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา” 
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
1.11.2 ข้อแนะนํา 

การดําเนินการตามข้ันตอนที่ 8 น้ี เป็นการดําเนินการที่ต่อเน่ืองมาจากขั้นตอนที่ 7 โดยนําผลการ
ประเมินการจัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะห์ความเหมาะสม จุดอ่อน/จุดแข็ง กิจกรรมหรือ
การดําเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการตามข้อกําหนดต่าง ๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบายอนุรักษ์พลังงาน แผนฝึกอบรม หรือเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น) ในกรณีที่พบอุปสรรคหรือปัญหาในการดําเนินการ โดยคณะทํางานต้องทําการ
วิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานว่ามาจากปัจจัยภายในองค์กร หรือเน่ืองมาจาก
ปัจจัยภายนอก จากน้ันจึงหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานใหม่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเน่ือง 

ในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และ
แก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการจัดการพลังงานน้ันต้องจัดขึ้น
เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกําหนดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยผู้เข้าประชุมควรประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูง ประธานและคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน รวมท้ังตัวแทนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
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ในการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องวิธีการจัดการพลังงาน คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงานควรดําเนินการดังน้ี 

(1) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินการภายหลังการตรวจประเมินภายใน โดยแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานหรือตัวแทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบ 
กําหนดเวลา และเข้ารว่มประชุม 

(2) การจัดการประชุมทบทวนผลการดําเนินการ ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นและรับทราบผลการประชุม ดังน้ันควรให้มีการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากฝ่ายบริหาร 
คณะทํางาน และตัวแทนพนักงานทุกระดับจากหน่วยงานต่าง ๆ 

(3) รวบรวมผลประเมินการดําเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร แล้วทําการสรุปผลการ
ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน และรายงานให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุปดังกล่าว ควรประกอบด้วยผลการทบทวน
การดําเนินการจัดการพลังงานในแต่ละขั้นตอนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ ว่ามีความ
เหมาะสมหรือควรปรับปรุง พร้อมทั้งระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบในกรณีที่เห็นว่าสมควรต้องมี
การปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวที่เกิดในแต่ละขั้นตอนของการ
ดําเนินการจัดการพลังงาน 

(4) ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจัดการพลังงาน ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งในส่วนที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อการ
ดําเนินการ โดยในกิจกรรมหรือการดําเนินการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการจัด
การพลังงานก็ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมต่อไป สําหรับปัญหาอุปสรรคหรือข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้น ควรร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม 

(5) ผู้บริหารระดับสูงควรนําข้อมูลที่ได้จากการประชุมทบทวนฯ ไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัด
การพลังงานให้ดีขึ้น เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธีการจัด                 
การพลังงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการทํางานเพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งได้จากการ
ประชุม  
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รายละเอียดผลสรุปการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้น
ตามข้อศึกษาเพ่ิมเติมได้จากคู่มือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งจัดทําโดย พพ. 

1.11.3 หน้าทีข่องบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง

ของวิธีการจัดการพลังงาน 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. ควบคุมให้มีการดําเนินการทบทวนผลการดําเนินวิธีการจัดการพลังงาน 
2. ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการดําเนินการจัดการพลังงาน 
3. แสดงเจตจํานงให้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเน่ือง  

หน้าที่ของคณะทํางาน 
1. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินการดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 
2. ดําเนินการจัดการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบัติที่ได้จากการประชุมให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบ 

หน้าที่ของพนักงาน 
คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขในส่วนที่รับผิดชอบ 
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ตารางที่ 1.12 ตัวอย่างตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
 

ขั้นตอน 
ผลการทบทวน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
2. การประเมินสถานภาพการจดัการพลังงานเบื้องต้น  
3. นโยบายอนุรกัษ์พลังงาน 
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  
5. การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  
6. การดําเนินการตามแผนอนุรกัษ์พลังงาน การตรวจสอบ และวิเคราะห์

การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  
7. การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลังงาน  
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บทท่ี 2 การประเมินศักยภาพการอนรุักษ์พลังงาน 

2.1 ข้อกําหนด 
 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. 2552 

 
 

 ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ.2552 
 

 

หมวดที่ 1
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ข้อ 2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดย
การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของตน
เพ่ือหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมท้ังกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกล่าว 

การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญให้พิจารณาปัจจัยหลักในการประเมิน ได้แก่ ขนาดการใช้
พลังงาน ช่ัวโมงการใช้งาน และศักยภาพในการปรับปรุง 

ข้อ 3 ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามข้อ 2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุม
และเจ้าของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใช้พลังงานท่ีมีนัยสําคัญในระดับองค์กรระดับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ และระดับอุปกรณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดดังต่อไปน้ี 

(1) การประเมินระดับองค์กร ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับระบบไฟฟ้า การผลิตหรือการบริการ และการใช้พลังงาน ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปี
ที่ผ่านมา เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้พลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือ
ใช้เปรียบเทียบหาสถานภาพการใช้พลังงานรวมขององค์กร 

ข้อ 6 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานท่ีมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานสามารถดําเนินการโดยตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานท่ีมี
นัยสําคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ในคู่มือน้ีจะอ้างอิงคําว่า “องค์กร” แทน “โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม”) โดยเริ่มต้ังแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่
เก่ียวกับการใช้พลังงานในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในองค์กร เพ่ือนําไปสู่การประเมิน
การใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงานเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 โดยรายละเอียดการประเมินและการจัดทํารายงานการจัด
การพลังงาน ขั้นตอนที่ 4 ทั้ง 3 ระดับและภาคผนวก ก – ซ แสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี   
 

(2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในกรณีที่องค์กรมกีารใช้พลังงานในการผลิตและ
บริการ ที่สามารถแยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑ์หรือหลายบริการ ให้เปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการ
ผลิตสินค้าหรือบริการ โดยการวิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือการบริการและหาค่าการใช้พลังงานจําเพาะ 
(Specific energy consumption) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลงังานต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ใช้พลังงานในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดดังต่อไปน้ี 

(ก) โรงงานควบคุม ให้หาค่าการใช้พลังงานจําเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงาน
ทั้งหมดต่อหน่วยผลผลิต 

(ข) อาคารควบคุม ให้หาค่าการใช้พลังงานจําเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงาน
ทั้งหมดต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานในอาคาร เช่น จํานวนห้องพักที่จําหน่ายได้ในกรณีของ
โรงแรม หรือจํานวนผู้ใช้บริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล หรือจํานวนพ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงใน
กรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น 

(3)   การประเมินระดับอุปกรณ์ ให้ประเมินการใช้พลังงานท่ีมีนัยสําคัญของแต่ละอุปกรณ์หลัก
รวมทั้งวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการสูญเสียพลังงานในแต่ละอุปกรณ์ 

ข้อ 4 ให้นําข้อมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามหมวดน้ีรวมเป็น
หน่ึงของรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งต้องส่งให้อธิบดีตามหมวด 6 ของประกาศน้ี
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2.2 การประเมินระดับองค์กร 
เป็นการประเมินการใช้พลังงานท้ังองค์กร ไม่แยกหน่วยงานหรืออุปกรณ์ โดยข้ันตอนแรกต้องทราบข้อมูลของ

ระบบไฟฟ้าขององค์กรที่ใช้ไฟฟ้าประเภทใด (อัตราปกติ , TOD หรือ TOU) จํานวนและขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดต้ัง 
แล้วเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในรอบปีที่ผ่านมาและปีที่จัดทํารายงานต้ังแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม โดย
พิจารณาจากใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า และปริมาณการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนจากบิลหรือจากมิเตอร์ที่ติดต้ังขึ้น
เองภายในองค์กร เพ่ือให้ทราบสัดส่วนการใช้พลังงานขององค์กรและทราบการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดย
มี ขั้นตอน, วิธีการกรอกข้อมูล และ ตัวอย่าง ดังน้ี 
 

2.2.1 ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคาร
ควบคุม 

 

 ข้อมูลทั่วไปจากใบแจ้ง
หน้ีค่าไฟฟ้า 

 ขนาดและจํานวนหม้อแปลง
ไฟฟ้าที่มีการติดต้ังจริง 

ภาคผนวก ข  ขนาดและจํานวนหม้อแปลง
รวมที่มีการติดต้ังจริง 

 อัตราการใช้ไฟฟ้าที่สามารถ
นํามาประเมินศักยภาพในการ
ปรับเปลี่ยนได้ 
 

  

โรงงาน
ควบคุม 

ภาคผนวก ก   

 

ข. ตัวอย่างกรอกข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้า 

 
ช่อง (1) ให้ระบุหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า 
ช่อง (2) ให้ระบุหมายลขเคร่ืองวัดไฟฟ้า ดูได้จากใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า  

หมายเลข ประเภท อัตรา
เคร่ืองวัดไฟฟา ผูใชไฟฟา การใชไฟฟา

ปกติ ขนาด 1,000 kVA จํานวน 1 ตัว
TOD ขนาด 1,250 kVA จํานวน 1 ตัว
TOU ขนาด 350 kVA จํานวน 1 ตัว

ปกติ ขนาด kVA จํานวน ตัว
TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว
TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

ปกติ ขนาด kVA จํานวน ตัว
TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว
TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

kVA 

ชอง 2 ชอง 3 ชอง 4 ชอง 5ชอง 1

ลําดับที่
หมายเลข

2

4.1.2770704360102974041

รวม 2,600

หมอแปลงไฟฟา
ผูใชไฟฟา

3
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ช่อง (3) ให้ระบุประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า 
ช่อง (4) ให้ระบุอัตราการใช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า 
ช่อง (5) ให้ระบุขนาดและจํานวนของหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ได้รับอนุมัติจากการไฟฟ้าหรือผู้จําหน่ายไฟฟ้า หรือ
ติดต้ังจริงอยู่ภายในอาคาร/โรงงาน 

 
2.2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

 
ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคารควบคุม 
 

 ใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าใน
รอบปีที่จัดทํารายงาน
และรอบปีที่ผ่านมา 

ภาคผนวก ข  ผลรวมและค่าเฉล่ียของ
ข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 แ น ว โ น้ ม แ ล ะ ข้ อ มู ล
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร ใ ช้
พลังงานไฟฟ้าของทั้ง 2 
รอบปี 

  
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 
รูปที่ 4-1 

โรงงานควบคุม ภาคผนวก ค  % ค่าตัวประกอบภาระ 
 ค่ า ไฟฟ้ า เฉ ล่ีย  (บาท /

kWh) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การคํานวณมาตรการใน
ขั้นตอนที่ 5, 6 
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ข. ตัวอย่างกรอกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

 
 

ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ให้ระบุข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปีที่จัดทํารายงาน และรอบปีที่ผ่านมา ต้ังแต่เดือน 
มกราคม จนถึง เดือนธันวาคม จากใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าหรือผู้จําหน่ายไฟฟ้าที่เรียกเก็บในเดือนน้ัน แต่ไม่
รวมไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเอง กรณีมีการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าหรือผู้จําหน่ายไฟฟ้ามากกว่าหน่ึง
มิเตอร์ขึ้นไป ให้แยกกรอกตารางข้อมูลออกเป็นรายมิเตอร์ 

ช่อง (1) พลังไฟฟ้าสูงสุด แบ่งออกเป็น 4 ช่องย่อย คือ 
1) ช่อง P 
2) ช่อง PP/OP1 
3) ช่อง OP/OP2 

ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดตามที่ปรากฎในใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าซึ่งเรียกเก็บจากการไฟฟ้าหรือผู้จําหน่ายไฟฟ้าใน
รอบเดือนน้ัน ๆ โดย 

อัตราปกติ : ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด  (On peak) ในช่อง P ช่อง PP/OP1 และช่อง OP/OP2 ให้ระบุเป็น
เครื่องหมาย “ – ” 

อัตรา TOD (อัตราตามช่วงเวลาของวัน) : ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด On Peak , ค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุด Partial 
Peak และค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด Off peak ในช่อง P ช่อง PP/OP1 และ ช่อง OP/OP2 ตามลําดับ 

อัตรา TOU (อัตราตามช่วงเวลาของการใช้) :  ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด Peak , ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด Off 
Peak 1 และคา่พลังไฟฟ้าสูงสุด Off Peak 2 ในช่อง P ช่อง PP/OP1 และ ช่อง OP/OP2 ตามลําดับ 

อัตราการใช้ไฟฟ้า 4.1.2 หมายเลขผูใ้ช้ไฟฟ้า 010297404 หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า 77070436

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ค่าใช้จ่าย
(กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (บาท) (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (บาท)

ม.ค. 2,685 4,075 3,760 847,202.45 1,365,000 3,796,748 4,969,026.45 45.02% 3.64
ก.พ. 2,776 4,146 3,837 871,964.40 1,419,000 3,946,949 5,156,236.80 50.93% 3.63
มี.ค. 2,712 4,272 2,314 864,908.40 1,519,000 4,225,099 5,446,307.38 47.79% 3.59
เม.ย. 2,798 4,403 4,106 892,072.30 1,424,000 3,960,856 5,192,633.28 44.92% 3.65
พ.ค. 3,043 4,473 4,156 951,605.55 1,565,000 4,353,048 5,675,978.76 47.03% 3.63
มิ.ย. 2,467 4,273 2,448 809,555.63 1,474,000 3,962,112 5,578,838.36 47.91% 3.78
ก.ค. 2,406 4,163 3,838 789,282.46 1,524,000 4,096,512 5,717,338.17 49.20% 3.75
ส.ค. 2,208 4,126 3,811 742,322.24 1,453,000 3,905,664 5,440,092.37 47.33% 3.74
ก.ย. 2,106 4,014 3,648 712,658.34 1,384,000 3,720,192 5,454,306.36 47.89% 3.94
ต.ค. 2,431 4,305 3,968 803,297.67 1,500,000 4,032,000 5,944,502.60 46.83% 3.96
พ.ย. 2,618 4,293 3,944 844,884.90 1,494,000 4,015,872 5,968,662.38 48.33% 4.00
ธ.ค. 2,686 3,995 3,638 842,718.22 1,338,000 3,596,544 5,437,541.47 45.02% 4.06

9,972,472.56 17,459,000 47,611,594.00 65,981,464.40
831,039.38 1,454,917 3,967,632.83 5,498,455.37 47.35% 3.78

ช่อง 4 ช่อง 5ช่อง 3

เดือน
พลังไฟฟ้าสูงสุด ค่าไฟฟ้ารวม

 (บาท)
ค่าตัวประกอบภาระ 

(เปอร์เซ็นต์)

     ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
   (บาท/กิโลวัตต์-

ชั่วโมง)

พลังงานไฟฟ้า

รวม
เฉล่ีย

ช่อง 1 ช่อง 2
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4) ช่องค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่าย (บาท) ตามที่ปรากฏในใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าซึ่งเรียกเก็บจากการไฟฟ้า
หรือผู้จําหน่ายไฟฟ้า ในรอบเดือนน้ัน ๆ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOD หรือ TOU ให้รวมค่าใช้จ่ายจากพลังไฟฟ้าสูงสุดทั้ง 
3 ช่วงเวลา 

ช่อง (2) พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ช่อง 

1) ช่องปริมาณ ให้ระบุค่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ปรากฏในใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากการไฟฟ้าหรือ
ผู้จําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนน้ัน ๆ กรณีของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท TOU ให้รวมค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าทั้ง 2 ช่วงเวลา 
(Peak และ Off peak) 

2) ช่องค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่ายของค่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ปรากฏในใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ
จากการไฟฟ้าหรือผู้จําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนน้ัน ๆ 

ช่อง (3) ให้ระบุค่าไฟฟ้ารวมโดยนําค่าใช้จ่ายพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่อง (1) มารวมกับค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าใน 
ช่อง (2) และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ Ft ค่าปรับพาวเวอร์แฟคเตอร์ คา่บริการ และภาษี เป็นต้น 

ช่อง (4) ให้ระบุค่าตัวประกอบภาระ (คํานวณได้จากค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (kW) และคา่
พลังงานไฟฟ้าซึ่งระบุในใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า) 

ตัวอย่าง การคํานวณค่าตัวประกอบภาระ 
สมมติค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดและปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าในเดือนมกราคม ซึ่ง

มี 31 วัน เท่ากับ 1,703 กิโลวัตต์ และ 846,000 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/เดือน ตามลําดับ ดังน้ันค่าตัวประกอบภาระในเดือน
น้ีคํานวณได้จาก 

ค่าตัวประกอบภาระ  = [ปริมาณพลังงานไฟฟ้า] / [ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด x เวลาทั้งหมดในเดือนน้ัน] x 100  
   = [846,00 kWh/เดือน / (1,703 kW x 24 ช่ัวโมง/วัน x 31 วัน/เดือน)] x 100 
   = 66.77% 
ช่อง (5) ให้ระบุค่าไฟฟ้าเฉล่ียโดยนําค่าไฟฟ้ารวมในช่อง (3) หารด้วยปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) ในช่อง ที่ (2) 
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ค. ตัวอย่าง กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า (ตามแบบฟอร์มรายงานฯ รูปที่ 4-1) 

 
 

2.2.3 ข้อมูลการใชพ้ลงังานความร้อน 
ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคารควบคุม 

 
 

 ปริมาณและค่าใช้จ่ายของ
เช้ือเพลิงแต่ละชนิดที่มีการใช้
จริงในแต่ละเดือนในรอบปีที่
จัดทํารายงานและรอบปีที่
ผ่านมา 

 ค่ า ค ว า ม ร้ อ น เ ฉ ลี่ ย 
(MJ/หน่วย) 

 ปริมาณและค่าใช้จ่ายของ
พลังงานหมุนเวียนที่มีการใช้
จริงในแต่ละเดือนในรอบปีที่
จัดทํารายงานและรอบปีที่
ผ่านมา 

ภาคผนวก ค
 
 
 
 

 ผลรวมและค่าเฉล่ียของข้อมูล
ต่างๆ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

 แ น ว โ น้ ม แ ล ะ ข้ อ มู ล
เปรียบเทียบการใช้พลังงาน
ความร้อนของทั้ง 2 รอบปี 

 ค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ย 
(บาท/MJ) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การ คํ านวณมาตรการใน
ขั้นตอนที่ 5, 6  

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 
รูปที่ 4-2 

โรงงาน
ควบคุม 

ภาคผนวก ง

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

kWh
ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2555 และ 2556

ปี 2555 ปี 2556
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ข. ตัวอย่างกรอกตารางข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 

 
แสดงข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียน ให้ระบุข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนใน

รอบปีจัดทํารายงาน และรอบปีที่ผ่านมา ต้ังแต่เดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. 
ช่อง (1) ให้ระบุชนิดของเช้ือเพลิงและปริมาณการใช้พลังงานและราคาเช้ือเพลิงในแต่ละเดือนในรอบปี โดย

ให้เริ่มนับปริมาณการใช้ต้ังแต่วันเริ่มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือนน้ัน หรือในกรณีใช้เช้ือเพลิงอ่ืนที่ไม่มีระบุใน
ตารางให้เขียนระบุเพ่ิมเติม 

กรณีที่มีการใช้นํ้ามันเตา นํ้ามันเบนซิน และน้ํามันดีเซล ใหร้ะบุชนิดของนํ้ามันเตา นํ้ามันเบนซินหรือก๊าซ
โซฮอล์ 95 และนํ้ามันดีเซลทีใ่ช้ด้วย (ชนิดของนํ้ามันเตา ได้แก่ นํ้ามันเตาเกรด A, เกรด C, และเกรด D เป็นต้น ชนิด
ของน้ํามันเบนซิน ได้แก่ เบนซิน 95 และเบนซิน 91 เป็นต้น ชนิดของนํ้ามันดีเซล ได้แก่ นํ้ามันดีเซล และน้ํามันดีเซลบี 
5 เป็นต้น) 

ช่อง (2) ให้ระบุค่าความร้อนตํ่า (Low Heating Value) ของเช้ือเพลิงจากผู้จําหน่าย ในกรณีไม่มีค่าความ
ร้อนตํ่าจากผู้จําหน่าย ให้ใช้คา่ความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กําหนด 
สําหรับค่าความร้อนที ่พพ.กําหนด ให้อ้างอิงตามรายงานประจําปีของรายงานนํ้ามันเช้ือเพลิงของประเทศไทย 
ของปีล่าสุดที่ พพ. จัดทํา (ดูรายละเอียดในเว็ปไซด์ของ พพ. ที่ www.dede.go.th) 

ช่อง (3) ให้ระบุปริมาณพลังงานรวม โดยนําค่าปริมาณการใช้เช้ือเพลิงรวมในรอบปีในช่องที่ (1) คูณด้วยค่า
ความร้อนตํ่าหรือค่าความร้อนเฉลี่ยของเช้ือเพลิงในช่องที่ (2) 

ชนิด หน่วย/ ค่าความร้อนเฉล่ีย ปริมาณพลังงานรวม

พลังงานท่ีใช้ มูลค่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจูล/หน่วย) (เมกะจูล)

น้ํามันเตา ลิตร

(ชนิด.........) บาท

ลิตร

บาท

กิโลกรัม 14,650 12,552 14,834 15,660 15,900 15,200 16,400 16,000 14,600 14,650 12,552 14,834 177,832 50.23 8,932,501
บาท 150,456 128,909 152,345 239,862 244,740 234,170 252,871 246,366 222,787 234,983 192,296 237,789 2,537,574

ล้านบีทียู

บาท

ถ่านหิน ตัน

(ชนิด.....) บาท

ไอน้ํา ตัน

(.....บาร์/.......๐C) บาท

หน่วย (ระบุ)

บาท

8,932,501
หน่วย (ลบ. ม.)

บาท

-                
8,932,501

ช่อง 2 ช่อง 3
หมายเหตุ :  ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จําหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉล่ียตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  

อ่ืนๆ (ระบุ)

ปริมาณการใช้

น้ํามันดีเซล

ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว

ก๊าซธรรมชาติ

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง
พลังงาน
หมุนเวียน

รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน
รวมปริมาณพลังงานความร้อนท้ังหมด

ช่อง 1
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กรณี มีการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ระบุชนิดของพลังงานหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายพลังงาน ลงในช่องของ
พลังงานหมุนเวียน (พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล นํ้า แสงอาทิตย์ 
ความร้อนใต้พิภพ ลม เป็นต้น) 
หมายเหตุ 1. ปริมาณการใช้พลังงาน ไม่รวมถึงพลังงานท่ีใช้ในการขนส่ง 

 2. การคํานวณหาค่าปริมาณพลังงานรวมในช่อง (3) ของพลังงานท่ีใช้แต่ละชนิดให้อยู่ในรูปของค่าความ
ร้อนในหน่วยของเมกะจูล เพ่ือต้องการให้เป็นหน่วยเดียวกันและสามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าสัดส่วนการใช้พลังงาน
แต่ละชนิดน้ันได้ 

 
ค. ตัวอย่าง กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานความร้อนจากเช้ือเพลิง (ตามแบบฟอร์มรายงานฯ 

รูปที่ 4-2) 

 
 

0
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

MJ การใช้พลังงานความร้อน
ปี 2555 ปี 2556
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2.2.4 ข้อมูลการใช้พลังงานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า 
 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคารควบคุม 

 
 

 ปริมาณและค่าใช้จ่าย
ของเช้ือเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าแต่ละชนิด
ที่มีการใช้จริงในแต่ละ
เดือนในรอบปีที่จัดทํา
รายงานและรอบปีที่
ผ่านมา 

 ค่ าความร้อนเฉลี่ ย 
(MJ/หน่วย) 

ภาคผนวก ง
 
 
 

 

 ผลรวมของข้ อมู ล
ต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 แนวโน้มและข้อมูล
เปรียบเทียบการใช้
พลั ง งาน เ ช้ื อ เพลิ ง
ผลิตไฟฟ้าของทั้ง 2 
รอบปี 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 
รูปที่ 4 – 3  

โรงงานควบคุม ภาคผนวก จ

 
ข. ตัวอย่างกรอกข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (กรณีอาคาร ภาคผนวก ง) 

 
 

ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ในกรณีที่มีติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าหรือมีการผลิตไฟฟ้าจากเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟ้าของตนเองให้ระบุข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปีจัดทํารายงาน และรอบปีที่ผ่านมา ให้ระบุ
เครื่องหมาย  ในช่อง  ดังน้ี 

ชนิด ปริมาณ หน่วย
ม.ค. 1,213 น้ํามันดีเซล 46 ลิตร 2.36 -
ก.พ. 1,213 น้ํามันดีเซล 48 ลิตร 2.64 -
มี.ค. 1,213 น้ํามันดีเซล 52 ลิตร 2.60 -
เม.ย. 1,213 น้ํามันดีเซล 39 ลิตร 2.35 -
พ.ค. 1,213 น้ํามันดีเซล 54 ลิตร 2.46 -
มิ.ย. 1,213 น้ํามันดีเซล 44 ลิตร 2.66 -
ก.ค. 1,213 น้ํามันดีเซล 497 ลิตร 8.49 1,495
ส.ค. 1,213 น้ํามันดีเซล 67 ลิตร 2.61 -
ก.ย. 1,213 น้ํามันดีเซล 34 ลิตร 2.28 -
ต.ค. 1,213 น้ํามันดีเซล 24 ลิตร 1.72 -
พ.ย. 1,213 น้ํามันดีเซล 228 ลิตร 4.77 553
ธ.ค. 1,213 น้ํามันดีเซล 39 ลิตร 1.80 -

1,172 36.74 2,048

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 4 ช่อง  5

TEST/NO LOAD
TEST/NO LOAD

TEST/NO LOAD

ช่อง 6

เดือน
กําลังผลิตติดต้ัง 

(กิโลวัตต์)
ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก

ช่ัวโมง
การเดินเคร่ือง

(ช่ัวโมง)
หมายเหตุ

   ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

(กิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)

TEST/NO LOAD
TEST/NO LOAD
TEST/NO LOAD

AUTO TEST + ไฟฟ้าดับ

TEST/NO LOAD
TEST/NO LOAD + Verify MDB

TEST/NO LOAD
TEST/NO LOAD
TEST/NO LOAD

รวม

ช่อง 3
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กรณีที่ 1 ผลิตสํารองหรือกรณีฉุกเฉิน (หมายถึงผลิตไฟฟ้าใช้เองในบางส่วนหรือทั้งหมดในกรณีที่ระบบการจ่าย
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าหรือผู้จําหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง) 

กรณีที่ 2 ผลิตใช้เองภายในอาคาร (หมายถึงผลิตไฟฟ้าใช้เองบางส่วนหรือทั้งหมด) 
ช่อง (1) ให้ระบุเดือนที่มีการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
ช่อง (2) ให้ระบุกําลังผลิตติดต้ังรวม (Capacity) ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์ โดยดูจากคู่มือ 

(Manual) หรือแผ่นป้ายช่ือ (Name plate) ที่ตัวเคร่ือง 
ช่อง (3) ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก แบ่งออกเป็น 3 ช่องย่อย 

1. ช่องชนิด ให้ระบุชนิดของเช้ือเพลิงหลักที่ใช้ในเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับผลิตไฟฟ้า (เช้ือเพลิง
หลัก หมายถึงเช้ือเพลิงใช้เป็นปริมาณมากเม่ือเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน ๆ ที่ใช้ในเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า) 

2. ช่องปริมาณ ให้ระบุปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยให้เริ่ม
นับต้ังแต่วันเริ่มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือน 

3. ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของเช้ือเพลิง เช่น ลิตร เป็นต้น 

ช่อง (4) ให้ระบุจํานวนช่ัวโมงการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยให้เริ่มนับต้ังแต่วันเริ่มต้นของเดือน
จนถึงวันสิ้นสุดของเดือน 

ช่อง (5) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ให้ระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของแต่ละเดือน ในหน่วยกิโลวัตต์-
ช่ัวโมง โดยให้เริ่มนับต้ังแต่วันเริ่มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือน 

  สําหรับกรณีที่มีการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าประจําเดือนเพ่ือเป็นการอุ่นเคร่ืองเตรียมความพร้อมโดยที่
ไม่มีไฟฟ้าดับในเดือนน้ัน และเป็นการเดินเคร่ืองโดยที่ไม่มีการจ่ายไฟฟ้าออกมา ให้กรอกข้อมูลเฉพาะปริมาณเช้ือเพลิง
ที่ใช้และช่ัวโมงการเดินเคร่ืองในช่อง (3) และ (4) ตามลําดับ 

ช่อง (6) ช่องหมายเหตุ ให้ระบุข้อมูล ที่ต้องการให้รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

ถ้ามีการใช้งานมากกว่า 1 กรณี ใหท้ําการ เพ่ิมตาราง โดยระบุแยกกันตามแต่ละกรณ ี
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ค. ตัวอย่างกรอกข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (กรณีโรงงาน ภาคผนวก จ) 

 
กรณีที่มีติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าหรือมีการผลิตไฟฟ้าจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าภายในโรงงานให้ระบุข้อมลูการ

ใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปีจัดทํารายงาน และรอบปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน 
ในส่วนการระบุรายละเอียดข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในแต่ละรอบปีน้ัน จะต้องระบุข้อมูลเครื่อง

กําเนิดไฟฟ้า 1 เครื่องต่อ 1 ตารางดังน้ี 
- ต้องระบุข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแต่ละเครื่องโดยทําเครื่องหมาย  ในช่อง       [  ] 

ผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน หรือ [  ] ผลิตใช้เองภายในโรงงาน หรือ [  ] ผลิตเพ่ือจําหน่าย 
- ต้องระบุข้อมูลในตารางข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าทัง้ 2 รอบปี ดังน้ี  
ช่อง (1) ให้ระบุเดือนที่มีการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
ช่อง (2) ให้ระบุกําลังผลิตติดต้ัง/พิกัด (Capacity) ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์ โดยข้อมูลพิกัด

ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าจากคู่มือ (Manual) หรือแผ่นป้ายช่ือ (Name plate) ที่ตัวเคร่ือง  
ช่อง (3) ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก แบ่งออกเป็น 3 ช่องย่อย 

1) ช่องชนิด ให้ระบุชนิดของเช้ือเพลิงหลักที่ใช้ในเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับผลิตไฟฟ้า (เช้ือเพลิงหลัก 
หมายถึง เช้ือเพลิงที่ใช้เป็นปริมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ ที่ใช้ในเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า)  

2) ช่องปริมาณ ให้ระบุปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยให้เริ่ม
นับต้ังแต่วันเริ่มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือน  

3) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของเช้ือเพลิงที่ใช้ เช่น ล้านบีทียู, ตัน และ ลิตร เป็นต้น 

ไอน้ําท่ีผลิต ไอน้ําท่ีจําหน่าย
ชนิด ปริมาณ หน่วย สําหรับใช้เอง สําหรับจําหน่าย .…บาร์/…. ° C ….บาร์/…. ° C

ม.ค. 68,000 ก๊าซธรรมชาติ 341536.36 MMBTU 694 863.76 33009.24 9608.76 12902.36
ก.พ. 68,000 ก๊าซธรรมชาติ 322978.62 MMBTU 670 791.39 31875.61 10409.69 15311.29
มี.ค. 68,000 ก๊าซธรรมชาติ 374224.44 MMBTU 744 890.4 37491.6 11789.89 18500.8
เม.ย. 68,000 ก๊าซธรรมชาติ 335926.33 MMBTU 688 846.09 33768.91 10834.27 17013.54
พ.ค. 68,000 ก๊าซธรรมชาติ 347540.99 MMBTU 713 866.76 35321.24 11142.43 14500.13
มิ.ย. 68,000 ก๊าซธรรมชาติ 329889.22 MMBTU 670 835.31 33612.69 10564.99 15689.41
ก.ค. 68,000 ก๊าซธรรมชาติ 360251.82 MMBTU 744 883.49 36731.51 11548.4 16011.47
ส.ค. 68,000 ก๊าซธรรมชาติ 350232.92 MMBTU 658 887.18 34044.82 11187.47 17371.04
ก.ย. 68,000 ก๊าซธรรมชาติ 330892.72 MMBTU 679 849.26 33560.74 10577.52 13795.42
ต.ค. 68,000 ก๊าซธรรมชาติ 336886.88 MMBTU 697 862.13 33757.87 10691.32 14650.12
พ.ย 68,000 ก๊าซธรรมชาติ 341194.47 MMBTU 719 829.09 35136.91 11159.14 12992.63
ธ.ค. 68,000 ก๊าซธรรมชาติ 343778.52 MMBTU 713 800.24 34400.76 10966.36 17140.63

 4,115,333.29 8,389.00 10,205.10 412,711.90 130,480.24 185,878.84

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 4 ช่อง 5 ช่อง 6ช่อง 3
รวม

(กิโลวัตต์ – ช่ัวโมง) (ตัน)
(กิโลวัตต์) การเดินเคร่ือง

เดือน
กําลังผลิตติดต้ัง ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก ช่ัวโมง

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ ปริมาณไอน้ํา
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ช่อง (4) ให้ระบุจํานวนช่ัวโมงการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยให้เริ่มนับต้ังแต่วันเริ่มต้นของ
เดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือน 

ช่อง (5) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย  
1) ช่องสําหรับใช้เอง ให้ระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้และนํามาใช้เองในโรงงานของแต่ละเดือน ใน

หน่วยกิโลวัตต์-ช่ัวโมง โดยให้เริ่มนับต้ังแต่วันเริ่มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือน  
2) ช่องสําหรับขาย ให้ระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้แล้วนําไปขายในแต่ละเดือนในหน่วย           

กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (ถ้าม)ี 
ช่อง (6) ให้ระบุปริมาณไอน้ํา ในหน่วยนํ้าหนัก ตัน แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ ไอนํ้าที่ผลิตและไอนํ้าที่

จําหน่าย โดยต้องระบุสถานะไอน้ําให้ครบถว้นทั้งความดันสมบูรณ์ (ความดันเกจ+ความดันบรรยากาศ) และอุณหภูมิ 
สําหรับกรณีทีม่ีไอนํ้ามากกว่า 1 สถานะจะต้องเพ่ิมช่องปริมาณไอน้ําที่ผลิตและปริมาณไอนํ้าที่จําหน่ายให้ครบถ้วน ไม่
ควรระบุข้อมูลปริมาณไอน้ํารวมกันหลายสถานะ  
หมายเหตุ : 

- สําหรับการผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน ใหร้ะบุข้อมูลปริมาณการใช้เช้ือเพลิงเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ตัวอย่างเช่น 
อาจจะมีการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าประจําเดือนเพ่ือเป็นการอุ่นเคร่ืองเตรียมความพร้อมโดยที่ไม่มีไฟฟ้า
ดับในเดือนน้ัน และเป็นการเดินเคร่ืองโดยท่ีไม่มีการจ่ายไฟฟ้าออกมา ให้กรอกข้อมูลกําลังการผลิตติดต้ัง
และปริมาณเช้ือเพลิงที่และช่ัวโมงการเดินเครื่องในช่อง (2),(3), และ (4) ตามลําดับ 

- 1 เมกะวัตต์ เท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์ และ 1 เมกะวัตต์-ช่ัวโมง เท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 
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ง. ตัวอย่าง กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า (ตามแบบฟอร์มรายงานฯ  รูปที่ 4-3) 

 
 

2.2.5 ข้อมูลรายการคํานวณสัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท รายการข้อมูลที่ต้องใช ้(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล
 

อาคาร
ควบคุม 

 
 

 รายการเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้
พลังงานไฟฟ้า (Machine List) 
ของปีที่จัดทํารายงานและปีที่
ผ่านมา 

 ข้อมูลกําลังไฟฟ้า, การใช้งานทั้ง
ค่าพิกัดและการใช้งานจริง 

 ผลรวมพลังงานไฟฟ้าของปีที่
จัดทํารายงานและปีที่ผ่านมา 

 ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าใช้งานจริง
ของเครื่องจักร/อุปกรณ์ (ถ้ามี) 

  
 
 
 
 
 

 พลังงานไฟฟ้าทีใ่ช้แต่ละ
เครื่องจักร/อุปกรณ ์

 พลังงานไฟฟ้าทีใ่ช้ในแต่ละ
ระบบ/แผนกเพือ่จัดทําสัดส่วน
การใช้พลังงาน 

 เครื่องจักร/อุปกรณท์ี่มีการใช้
พลังงานไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูง 

 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
แ ต่ ล ะ เ ค รื่ อ ง จั ก ร  เ พื่ อ
ประกอบการคํานวณมาตรการ
ในขั้นตอนที่ 5, 6 

ภาคผนวก จ

โรงงาน
ควบคุม 

  ภาคผนวก ฉ

รายการคํานวณหาสัดส่วนการใช้พลังงานแยกตามระบบไฟฟ้า ให้ระบุสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี
จัดทํารายงาน และรอบปีที่ผ่านมา ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม แยกตามระบบ 
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MJ
การใช้พลังงานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า

ปี 2555 ปี 2556
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ข. ตัวอย่าง การกรอกรายการคํานวณสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ 
 

 
ช่อง (1) ระบุ “ระบบ” ต่าง ๆ ทีใ่ช้พลังงานขององค์กร เช่น   ระบบแสงสว่าง ระบบอากาศอัด ระบบอากาศ

อัด ระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น 
ช่อง (2) ระบุ “เครื่องจักร/อุปกรณ์” ต่าง ๆ ของแต่ละระบบ ที่ใช้พลังงานขององค์กร และ อาจพิจารณา

เพ่ิมเติมหมายเลขประจําเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ เพ่ือใช้อ้างอิงต่อไป 
ช่อง (3) ระบุ “พ้ืนที่” ที่ติดต้ังใช้งานของแต่ละเครื่องจักร/อุปกรณ์   
ช่อง (4) ระบุ “จํานวน” ที่ติดต้ังใช้งานของแต่ละเครื่องจักร/อุปกรณ์ ควรระบุแยกเคร่ืองจักร/อุปกรณ์แต่ละ

ชุดออกจากกัน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความครบถ้วนได้ และ สามารถระบุช่ัวโมงทํางานและวันทํางานที่แตกต่างกัน
ตามการเปิดใช้งานจริง   

ช่อง (5) ระบุ “พิกัด (kW)” กําลังไฟฟ้าพิกัด (Rated) ของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ โดยข้อมูลพิกัดหาจากคู่มือ 
(Manual) หรือ แผ่นป้าย (Name plate) ที่ตัวเคร่ือง  

ช่อง (6) ระบุ “ใช้งานจริง (kW)” กําลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริง โดยอาจได้จากการตรวจวัด kW ได้โดยตรง หรือ 
ประเมินจากการคํานวณหา kW จากสูตรคาํนวณ หากสามารถตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้  

ช่อง (7) ระบุ “% สัดส่วนพิกัด” สําหรับกรณีที่ไม่สามารถหากําลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริง (kW) ได้ ให้ทาํการ
ประมาณการ หรือ อ้างอิงจากเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดได้ 
 % สัดส่วนพิกัด = 100 x กําลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริง / กําลังไฟฟ้าพิกัด  

ระบบ เครื่องจักร/อุปกรณ พื้นท่ี จํานวน
พิกัด 
(kW)

ใชงาน
จริง (kW)

% สัดสวน
พิกัด

% สัดสวน
การทํางาน

ช่ัวโมงทํางาน
ชม./วัน

วันทํางาน 
วัน/ป

 พลังงานใชงาน
จริง (kWh/ป)

การผลิต เตาหลอม no.1 แผนกหลอม 1 25.00 - - - - - 42,377
ปรับอากาศ Chiller no.2 ฝายซอมบํารุง 1 125.00 - - - - - 89,345
อากาศอดั Air Compressor no.1 ฝายซอมบํารุง 1 37.00 - - - - - 45,908
บําบัดอากาศ Exhaust Fan แผนกหลอม 1 5.50 - 90 100 8 246 9,742
ปรับอากาศ AHU No.2 แผนกหลอม 1 15.00 - 75 100 8 246 22,140
การผลิต เครื่องตัด no.2 แผนกตกแตง 1 5.50 - 80 100 8 246 8,659
การผลิต เครื่องตัด no.3 แผนกตกแตง 1 5.50 - 80 100 8 246 8,659

บําบัดอากาศ Exhaust Fan แผนกตกแตง 1 5.50 - 90 100 8 246 9,742
ปรับอากาศ AHU No.3 แผนกตกแตง 1 15.00 - 75 100 8 246 22,140
แสงสวาง Lighting แผนกตกแตง 1 3.00 - 100 100 8 246 5,904
ปรับอากาศ AHU No.4 แผนกบรรจุฯ 1 7.50 - 75 100 8 246 11,070
แสงสวาง Lighting แผนกบรรจุฯ 1 2.00 - 100 100 8 246 3,936
ปรับอากาศ ปม no.1 ฝายซอมบํารุง 1 15.00 11.7 100 100 8 246 23,026
ปรับอากาศ ปม no.2 ฝายซอมบํารุง 1 15.00 13.9 100 100 8 246 27,355
ปรับอากาศ AHU No.5 ฝายซอมบํารุง 1 15.00 - 75 100 8 246 22,140
แสงสวาง Lighting ฝายบริหาร 1 2.00 - 100 100 8 246 3,936
แสงสวาง Out door Lighting ฝายบริหาร 1 2.50 - 100 100 8 246 4,920
แสงสวาง Lighting ฝาย QEEN 1 1.00 - 100 100 8 246 1,968
การผลิต สายพาน แผนกวัตถุดิบ 1 1.50 - 50 60 8 246 886
การผลิต สายพาน แผนกหลอม 1 1.50 - 50 60 8 246 886
สํานักงาน Printer ฝายบริหาร 5 0.20 60 30 8 246 71
สํานักงาน Printer ฝาย QEEN 2 0.20 60 30 8 246 71

ชอง 1 ชอง 2 ชอง 3 ชอง 4 ชอง 5 ชอง 6 ชอง 7 ชอง 8 ชอง 9 ชอง 10 ชอง 11
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ช่อง (8) ระบุ “% สัดส่วนการทํางาน” เป็นค่า Factor มีค่า 0 – 100% เพ่ือระบุถึงการทํางานจริงของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาเปิดใช้งานทั้งหมด เน่ืองจากสภาพในการใช้งานจริงของเครื่องจักร/
อุปกรณ์ บางส่วนถึงแม้จะเปิดใช้งานตลอดเวลา แต่เครื่องเดิน ๆ หยุด ๆ เป็นระยะ หรือ เครื่องมีการตัด-ต่อการ
ทํางานตามค่าที่ต้ังไว้ ค่า % สัดส่วนการทํางานน้ีอาจจะรวมถึงสัดส่วนจํานวนของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานจริง
เปรียบเทียบกับจํานวนที่ระบุในช่อง (4) เช่น หลอดไฟฟ้าติดต้ังจํานวน 1,000 หลอด เปิดใช้งานจริง 500 หลอด 
ดังน้ัน % สัดสว่นการทํางาน เท่ากับ 50%  

ช่อง (9) ระบุ “ช่ัวโมงทํางาน ชม./วัน” ช่ัวโมงทํางานของระบบ หรือ เครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยอาจกําหนด
เท่ากับเวลาทํางานของแต่ละพ้ืนที่ขององค์กร และกําหนด % สัดส่วนการทํางานให้สอดคล้องกับการทํางานจริง 

ช่อง (10) ระบุ “วันทํางาน วัน/ปี” วันทํางานของระบบ หรือ เครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยอาจกําหนดเท่ากับวัน
ทํางานของแต่ละพ้ืนที่ขององค์กร 

ช่อง (11) ระบุ “พลังงานใช้งานจริง (kWh/ปี)” ให้ระบุพลงังานไฟฟ้าใช้งานจริงแต่ละรายการให้สอดคล้อง
ตามช่อง (1) โดยสามารถแยกแต่ละวิธีได้ดังน้ี 

กรณีที่ 1 ได้มาจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ย่อยที่ติดต้ังในแต่ละเครื่องจักร/อุปกรณ์ ตัวอย่าง การกรอกข้อมูล 
เตาหลอม no.1 เท่ากับ 42,377 kWh/ปี เป็นต้น 

กรณีที่ 2 ไม่ทราบค่ากําลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริง ต้องใช้การคํานวณหาโดยมีสูตรการคํานวณดังน้ี  

พลังงานใช้งานจริง = กําลังไฟฟ้าพิกัด (ช่อง 5) x % สัดสว่นพิกัด (ช่อง 7) x % สัดส่วนการทํางาน (ช่อง 8)                    
x ช่ัวโมงทํางานชม./วัน (ช่อง 9) x วันทํางาน วัน/ปี (ช่อง 10) / (100 x 100)   

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูล Exhaust Fan ของแผนกหลอม 

พลังงานใช้งานจริง = 5.5 kW x 90% x 100% x 8 ชม./วัน x 246 วัน/ปี / (100 x 100)  =  9,741.6 kWh/ปี 
กรณีที่ 3 ทราบค่ากําลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริง ต้องใช้การคํานวณหา โดยมีสูตรการคํานวณดังน้ี  

พลังงานใช้งานจริง = กําลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริง (ช่อง 6) x % สัดส่วนพิกัด (ช่อง 7) x % สัดส่วนการทํางาน (ช่อง 8)                    
x ช่ัวโมงทํางานชม./วัน (ช่อง 9) x วันทํางาน วัน/ปี (ช่อง 10) / (100 x 100)   

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูล ป๊ัม no.1 ของ ฝา่ยซ่อมบํารุง 
พลังงานใช้งานจริง = 11.7 kW x 100% x 100% x 8 ชม./วัน x 246 วัน/ปี / (100 x 100)  =  23,026 kWh/ปี 
หมายเหตุ กรณีที่ 3 % สัดสว่นพิกัด (ช่อง 7) จะต้องกรอกเท่ากับ 100 % 

 
ผลรวมของปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้า ควรมีค่าเท่ากับ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าพลังงานจริง ในปีที่ทําการ
ประเมิน 
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2.2.6 ข้อมูลสดัส่วนการใชพ้ลังงานไฟฟ้า 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้อง

ใช ้(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคารควบคุม 

 
 

 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ในแต่ละระบบใน
ร อ บ ปี ที่ จั ด ทํ า
รายงานและรอบปี
ที่ผ่านมา 

ภาคผนวก จ  สั ด ส่ ว น ก า ร ใ ช้
พลังงานไฟฟ้าแยก
ตามระบบ 

 ร ะ บ บ ที่ มี ก า ร ใ ช้
พลั ง ง าน ไฟ ฟ้ าที่ มี
นัยสําคัญ 

 
ขั้นตอนที่ 4 
รูปที่ 4 – 4  โรงงานควบคุม ภาคผนวก ฉ

สัดส่วนการใช้พลังงานแยกตามระบบไฟฟ้า ให้ระบุสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปีจัดทํารายงาน และ
รอบปีที่ผ่านมา ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม แยกตามระบบ 

ข. ตัวอย่างกรอกสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ (กรณีโรงงาน ตาราง ฉ.1 และ ฉ.2) 

 
 ช่อง (1) จะต้องระบุช่ือของระบบต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานของโรงงาน ได้แก่ 

1. ระบบแสงสว่าง หมายถึง การใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด ได้แก่ ภายในกระบวนการผลิต 
พ้ืนที่เก็บสินค้า สํานักงาน รอบโรงงาน เป็นต้น 

2. ระบบปรับอากาศสํานักงาน หมายถึง การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศสําหรับสํานักงาน โดยพิจารณา
เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน หรือแบบเป็นชุด เท่าน้ัน 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด
แสงสว่าง                 278,830.00 3.00% 

ปรับอากาศสํานักงาน                 720,880.00 7.75% 

ทําความเย็น               1,256,540.00 13.50% 

การผลิต               5,097,550.00 54.78% 

อากาศอัด               1,766,980.00 18.99% 

อ่ืนๆ                 185,220.00 1.99% 

รวม               9,306,000.00 100%
ช่อง 1

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ

ช่อง 2 ช่อง 3
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3. ระบบทําความเย็น หมายถึง การทําความเย็นเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการผลิต เช่น การผลิตนํ้าเย็น 
(Chiller) การผลิตนํ้าแข็ง (Refrigerator) ระบบปรับอากาศในกระบวนการผลิต เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์
ประกอบระบบ เช่น เครื่องสูบนํ้าเย็น (Chilled Water Pump) เครื่องสูบนํ้าหล่อเย็น (Condenser 
Water Pump) หอผึ่งเย็น (Cooling Tower) เป็นต้น 

4. ระบบการผลิต หมายถึง การใช้พลังงานในเคร่ืองจักร อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในกระบวนการผลิต 
5. ระบบอากาศอัด หมายถึง การใช้พลังงานในเคร่ืองอัดอากาศ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบ เช่น เครื่องสูบนํ้า

หล่อเย็น และ หอผึ่งเย็น (ในกรณีระบายความร้อนด้วยนํ้า) 
6. ระบบอ่ืน ๆ (ระบุเพ่ิมเติมถ้ามี) หมายถึงการใช้พลังงานในเคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ใน 5 กลุ่ม

ข้างต้น ในการกรอกข้อมูล ให้ระบุ รายละเอียดของเคร่ืองจักรด้วย เช่น ลิฟท์ เครื่องสบูนํ้าดี เครื่องเติม
อากาศ ในกรณีที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานมาก สามารถแยกออกมาเป็นข้อย่อยเพ่ิมเติมได้ เช่น ระบบ
บําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น 

ช่อง (2) การใช้พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ 
1. ช่องกิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี ให้ระบุการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบต่างๆ ที่มีใช้ ให้สอดคล้องตามช่อง (1) 

โดยอาจได้มาจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ย่อยที่ติดต้ังในแต่ละระบบ (ถ้ามี) หรือ ได้จากการประเมินจาก
ขนาดติดต้ัง  และการเปิดใช้งานของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ตามข้อ 2.1.5 

2. ช่องร้อยละ ให้ระบุร้อยละของการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละระบบเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า ทั้งหมดของโรงงาน 

ช่อง (3) ช่องวิธีการ ให้เลือกจากการประเมินหรือการตรวจวัด 

ค. ตัวอย่างกรอกสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ (กรณีอาคาร ตาราง จ.1 และ จ.2) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 8,213,951 47.87 

ปรับอากาศแบบแยกส่วน 1,477,438 8.61 

ระบบปรับแสงสว่าง 3,403,818 19.84 

Other (สุขาภิบาล,ลิฟท์ ฯลฯ) 4,063,979 23.68 

รวม 17,159,185 100.00

ช่อง 1

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ

ช่อง 3ช่อง 2
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ช่อง (1) จะต้องระบุช่ือของระบบต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานของโรงงาน ได้แก่ 
1. ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ หมายถึง การใช้พลังงานในการทําความเย็นเพ่ือปรับอากาศภายใน

อาคารแบบรวมศูนย์ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ประกอบในระบบ เช่น เครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) เครื่องสูบนํ้า
เย็น เครื่องสูบนํ้าหล่อเย็น หอผึ่งนํ้า เป็นต้น 

2. ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน หมายถึง การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ โดยพิจารณาเฉพาะ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หรือ แบบเป็นชุด เท่าน้ัน 

3. ระบบแสงสว่าง หมายถึง การใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด ได้แก่ พ้ืนที่ห้องพัก ห้องประชุม 
สํานักงาน รอบอาคาร เป็นต้น 

4. ระบบอ่ืน ๆ (ระบุเพ่ิมเติมถ้ามี) หมายถึงการใช้พลังงานในเคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ใน 3 กลุ่ม
ข้างต้น ในการกรอกข้อมูล ให้ระบุ รายละเอียดของเคร่ืองจักรด้วย เช่น ลิฟท์ เครื่องสบูนํ้าดี เครื่องเติม
อากาศ ในกรณีที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานมาก สามารถแยกออกมาเป็นข้อย่อยเพ่ิมเติมได้ เช่น ระบบ
บําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น 

ช่อง (2) การใช้พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ 
3. ช่องกิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี ให้ระบุการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบต่างๆ ที่มีใช้ ให้สอดคล้องตามช่อง (1) 

โดยอาจได้มาจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ย่อยที่ติดต้ังในแต่ละระบบ (ถ้ามี) หรือ ได้จากการประเมินจาก
ขนาดติดต้ัง  และการเปิดใช้งานของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ตามข้อ 2.1.5 

4. ช่องร้อยละ ให้ระบุร้อยละของการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละระบบเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า ทั้งหมดของโรงงาน 

ช่อง (3) ช่องวิธีการ ให้เลือกจากการประเมินหรือการตรวจวัด 
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ง. ตัวอย่าง กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า (ตามแบบฟอร์มรายงานฯ รูปที่ 4-4) 
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2.2.7 ข้อมูลสดัส่วนการใชพ้ลังงานความรอ้น 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้อง

ใช ้(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคารควบคุม 

 
 

 พลังงานความร้อน
ที่ใช้ในแต่ละระบบ
ในรอบ ปีที่ จั ดทํ า
รายงานและรอบปี
ที่ผ่านมา 

ภาคผนวก ฉ  สั ด ส่ ว น ก า ร ใ ช้
พลังงานความร้อน
แยกตามระบบ 

 ร ะ บ บ ที่ มี ก า ร ใ ช้
พลังงานความร้อนที่
มีนัยสําคัญ 

 
ขั้นตอนที่ 4 
รูปที่ 4 – 5  โรงงานควบคุม ภาคผนวก ช

 
สัดส่วนการใช้พลังงานเช้ือเพลิง ให้ระบุสัดสว่นการใช้พลังงานเช้ือเพลิงในรอบปีจัดทํารายงาน และรอบปีที่

ผ่านมา ต้ังแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม  

ข. ตัวอย่างกรอกสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน แยกตามระบบ  

 
 

ช่อง (1) ให้ระบุช่ือของระบบต่างๆ ที่ใช้พลังงานเช้ือเพลิงของโรงงาน เช่น 
1) ระบบผลิตไอนํ้า หมายถึง การใช้พลังงานในหม้อไอนํ้า (Boiler) รวมทุกเคร่ือง 
2) ระบบนํ้ามันร้อน หมายถึง การใช้พลังงานในหม้อนํ้ามันร้อน (Hot Oil Boiler) รวมทุกเคร่ือง 
3) ระบบเตาเผา หมายถึง การใช้พลังงานในเตาอุตสาหกรรม โดยให้ระบุประเภทของเตา เช่น 

เตาเผา เตาอบ และเตาหลอม 
4) ระบบอ่ืนๆ (ระบุเพ่ิมเติมถ้ามี) หมายถึง การใช้พลังงานความร้อนอ่ืน ๆ ทีไ่ม่ได้ระบุข้างต้น  

ช่อง (2) การใช้พลังงานเช้ือเพลิง แบ่งเป็น 3 ช่องย่อย คือ 
1) ช่องชนิดเช้ือเพลิง ให้ระบุชนิดของเช้ือเพลิงที่ใช้ในระบบ 

ชนิดเช้ือเพลิง เมกะจูล/ป รอยละ ประเมิน ตรวจวัด
หมอไอน้ํา หมอไอน้ํา กาซธรรมชาติ       102,490,327.44 100% 

รวม กาซธรรมชาติ        102,490,327.44 100%
ชอง 1 ชอง 2 ชอง 3

ระบบ
การใชพลังงานเช้ือเพลิง วิธีการ

อุปกรณ
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2) ช่องเมกะจูล/ปี ให้ระบุการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแยกตามระบบต่าง ๆ ที่มีใช้ในสอดคลอ้งตามช่อง 
(1) ค่าปริมาณการใช้พลังงานเช้ือเพลิงควรอ่านค่าจากมิเตอร์วัดปริมาณการใช้เช้ืองเพลิงที่ติดต้ังใน
แต่ละระบบ (ถ้ามี) หรือ ได้จากการประเมิน 

3) ช่องร้อยละ ให้ระบุร้อยละของการใช้พลังงานเช้ือเพลิงในแต่ละระบบ 
ช่อง (3) ช่องวิธีการ ให้เลือกจากการประเมินหรือการตรวจวัด 
ตัวอย่างการประเมินการใช้พลังงานความร้อนของเคร่ืองจักรหน่ึง สามารถประเมินได้ 2 แนวทางดังน้ี  
แนวทางที่ 1 กรณีที่สามารถตรวจวัดปรมิาณการใช้เชือ้เพลิงได้ 

ปริมาณการใช้พลังงาน = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงต่อปี x ค่าความร้อนของ
เช้ือเพลิง 

โดย ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงต่อปี = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงที่บันทึกจากมาตรวัด หรือจาก
การประเมิน 

ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง              = ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงตามภาคผนวก ขอ้มูลการใช้
เช้ือเพลิง 

 
 แนวทางที่ 2 กรณีที่ทราบอัตราการใช้เชื้อเพลิง 

ปริมาณการใช้พลังงาน = อัตราการใช้เช้ือเพลิงต่อช่ัวโมง x วันทํางานต่อปี x 
ช่ัวโมงใช้งานต่อวัน x สัดส่วนการทํางาน x ค่าความร้อน
ของเช้ือเพลิง 

โดย อัตราการใช้เช้ือเพลิงต่อช่ัวโมง  = เป็นอัตราการใช้พลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์น้ัน ๆ 
โดยอาจได้จากการประเมินหรือการตรวจวัดช่ัวขณะก็ได้  

วันทํางานต่อปี = วันทํางานของระบบ หรือ เครื่องจักร  
ช่ัวโมงทํางานต่อวัน           = ช่ัวโมงทํางานจริงของระบบหรือ เครื่องจักร  
สัดส่วนการทํางาน                     = คือค่า Factor การทํางานของระบบหรือเครื่องจักร  

เช่น มีการเปิดใช้งานตลอดเวลา แต่เคร่ืองทาํงานเดิน ๆ 
หยุดๆ เป็นระยะ หรือ มีการตัด-ต่อการทํางาน เป็นต้น 
และ อาจรวมถงึจํานวนของอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานจริง 
เช่น หม้อนํ้ามันร้อน 5 เครื่อง เปิดใช้งานคร้ังละ 3 
เครื่อง (60%) ก็จะต้องใส่ Factor ให้ใกล้เคยีงความจริง 
โดยค่า Factor น้ีมีค่าไม่เกิน 1.00 (ทํางาน 100%) 

ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง = ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง ตามภาคผนวก ข้อมูลการ    
      ใช้เช้ือเพลิง 
ผลรวมของปรมิาณการใช้พลงังานความร้อน ควรมีค่าเท่ากับ ปริมาณการใช้พลังงานความร้อนจริงในปี
ที่ทําการประเมิน 
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ค. ตัวอย่าง กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน (ตามแบบฟอร์มรายงานฯ รูป
ที่ 4-5) 

 

2.2.8 ข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงาน 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท รายการข้อมูลที่ต้องใช ้(input)
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล
 

อาคารควบคุม 
 
 

 ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของปีที่จัดทํารายงาน
และรอบปีที่ผ่านมา 

 ข้อมูลปริมาณการใช้เช้ือเพลิง
ของปีที่จัดทํารายงานและรอบ
ปีที่ผ่านมา 

- ภาคผนวก ข
- ภาคผนวก ค 

 
 

 ข้อมูลและกราฟสัดส่วน
ระหว่างปริมาณการใช้
พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
เช้ือเพลิงของรอบปีที่ผ่าน
มาและของ ปีที่ จั ดทํ า
รายงาน 

 
ขั้นตอนที่ 4 
รูปที่ 4 – 6 

โรงงานควบคุม - ภาคผนวก ค
- ภาคผนวก ง 

7,400,000

7,600,000

7,800,000

8,000,000

8,200,000

8,400,000

8,600,000

8,800,000

9,000,000

9,200,000

ระบบไอน้ํา

MJ ปี 2555 ปี 2556
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ข. ตัวอย่าง กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงาน (ตามแบบฟอร์มรายงานฯ รูปที่ 4-6) 
 

  
 

2.2.9 ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมาย 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคาร
ควบคุม 

 
 

 ปริมาณการใ ช้พลั ง งาน
ไฟฟ้าและความร้อน ของ
ร อ บ ปี ที่ ผ่ า น ม า แ ล ะ
เป้าหมาย 

 ค่าการใช้พลังงานต่อหน่วย
บริการของรอบปีที่ผ่านมา
และเป้าหมาย 

 ขั้นตอนที่ 5 ข้อ 5.1
 ขั้นตอนที่ 4 ตาราง   ที่ 

4.1, 4.2 และ 4.3 
 ภาคผนวก ข, ค 

 กราฟแสดงข้อมูลการใช้
พลังงาน หรือ SEC ของ
ร อบ ปี ที่ ผ่ า น ม า ,ค่ า
เ ป้ า ห ม า ย  แ ล ะ ปี ที่
จัดทํารายงาน 

 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 4 
รูปที่ 4-7 

โรงงาน
ควบคุม 

 ปริมาณการใ ช้พลั ง งาน
ไฟฟ้าและความร้อนของ
ร อ บ ปี ที่ ผ่ า น ม า แ ล ะ
เป้าหมาย 

 ค่าการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลผลิตของรอบปีที่ผ่านมา
และเป้าหมาย 

 ขั้นตอนที่ 5 ข้อ 5.1
 ขั้นตอนที่ 4 ตาราง   ที่ 

4.1 
 ภาคผนวก ค, ง 

 
 

ระบบไฟฟ้า
87.37%

ระบบความ
ร้อน

12.63%

ปี 2555

ระบบไฟฟ้า
88.44%

ระบบความ
ร้อน

11.56%

ปี 2556
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ข. ตัวอย่าง กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับค่า
เป้าหมาย ภายในอาคาร/โรงงาน หรือเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานกับอาคาร/โรงงานอ่ืน  (ถ้ามี) 
(ตามแบบฟอร์มรายงานฯ รูปที่ 4-7) 

กรณีที่  1 เปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่วยผลผลิตกับค่าเป้าหมายภายในโรงงาน โดยจะ
คํานวณค่าจากนโยบายที่กําหนดไว้ในขั้นตอนที่ 5 เช่น รอบปีที่ผ่านมาของโรงงานมีค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่วย
ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 442.50 kWh/ตัน และนโยบายของโรงงานกําหนดว่าจะลดค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่วย
ผลผลิตลง 3% ดังน้ันค่าเป้าหมายของโรงงานท่านคือ 429.22 kWh/ตัน  

เปรียบเทียบขอ้มูลการใชพ้ลงังานและดัชนกีารใช้พลังงานเทียบกับคา่เป้าหมายภายในโรงงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
กรณีที่ 2 เปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด (kWh/ปี) ผู้บริหารอาคาร/โรงงาน กําหนดลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าเป็น % จากปริมาณการใช้พลังงานปี ไฟฟ้ารอบปีที่ผ่านมา เช่น รอบปีที่ผ่านมาของอาคาร/โรงงาน ใช้พลังงาน 
17,459,000 kWh/ปี ผู้บริหารกําหนดเป้าหมายลดลง 2 % ทําใหใ้นปีทีจ่ัดทํารายงานมีเป้าหมายการใช้พลังงาน
เท่ากับ 17,109,820 kWh/ปี โดยประมาณ เป็นต้น 

 

17,459,000.00

ลดการใช้พลังงาน 2% 
17,109,820

16,975,385.70

16,600,000

16,800,000

17,000,000

17,200,000

17,400,000

17,600,000

2555 เป้าหมาย 2556

(kWh)

0.00
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2.3 การประเมินระดับผลิตภัณฑ์ (กรณีโรงงาน) 
2.3.1 ข้อมูลกระบวนการผลิต 
ข้อมูลกระบวนการผลิต แสดงแผนผังกระบวนการผลิต และคําอธิบายกระบวนการผลิตโดยย่อ ถ้าวิเคราะห์

ประเมินสัดส่วนการใช้พลังงานได้ควรแสดงในแผนผังกระบวนการผลิตด้วย และควรแยกการแสดงสัดส่วนไฟฟ้าและ
ความร้อน ตัวอย่างเช่น แผนผังกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง (ตามแบบฟอร์มรายงานฯ รูปที่ 4-8) 

 
ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
โรงงานควบคุม  กระบวนการผลิต 

 คําอธิบายกระบวนการ
ผลิต 

 สัดส่วนการใช้พลังงาน 

ขั้นตอนที่ 4
รูปที่ 4 – 8 

 

 กระบวนการผลิตที่
สามารถอธิบายการใช้และ
ปริมาณพลังงานในแต่ละ
ขั้นตอนในการผลิต 

ขั้นตอนที่ 4
รูปที่ 4 – 8 
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ข. ตัวอย่าง แสดงข้อมูลกระบวนการผลิต 
 

 
คําอธิบายกระบวนการผลิต 
รับซื้อผลสับปะรดจากเกษตรกรทําการตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองต้น เมื่อได้ตามข้อตกลงแล้วนําไปล้างทําความ

สะอาดด้วยนํ้าร้อนที่ได้จากคอนเดนเสทของระบบ แล้วจึงจะนําไปปลอกเปลือก เจาะแกน ตัดหัว/ตัดท้าย เพ่ือรอการ
นําไปตัดให้เป็นแว่นตามขิ้นที่ต้องการแล้วจึงตรวจสอบคุณภาพ เมื่อผ่านแล้วบรรจุลงกระป๋องช่ังนํ้าหนักตามมาตรฐาน 
จากนั้น เติมนํ้าเช่ือมแล้วปิดฝา ส่งไปฆ่าเช้ือด้วยนํ้าร้อนที่รางฆ่าเช้ือ เมื่อผ่านกระบวนการฆ่าเช้ือแล้วส่งมาทําให้เย็น
ด้วยนํ้าเย็น แล้วเป่าให้แห้งด้วย Blower สุดท้ายทําการติดฉลากแล้วส่งให้ลูกค้า 
หมายเหตุ กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์ให้เพ่ิมแผนผังกระบวนการผลิตตามจํานวนของผลิตภัณฑ์หลัก 

รับซื้อผลสับปะรด

คัดเลือกคุณภาพ

ล้างผลสับปะรด

ปอกเปลือก เจาะแกน ตัด

ล้างผลสับปะรด

ตัดตกแต่ง หนีบตา

ห่ันแว่นด้วยเคร่ือง

คัดคุณภาพชิ้นสัปปะรด

บรรจุ/ชั่งนํ้าหนัก

เติมน้ําเชื่อม

ปิดฝากระป๋อง

ฆ่าเชื้อ

หล่อเย็น/เป่าให้แห้ง

ติดฉลาก

ส่งเข้าคลังสินค้า/ลูกค้า

ไอน้ํา 15% 

ไฟฟา 20% 

ไอน้ํา 25% 

ไฟฟา 15% 

ไฟฟา 10% 

ไฟฟา 20% 

ไอน้ํา 60% 

ไฟฟา 35% 
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2.3.2 ข้อมูลผลผลิต 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
โรงงานควบคุม  ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 ข้อมูลการผลิตราย
เดือน 

ภาคผนวก ข
 
 
 

 ข้อมูลกําลั งการผลิต
ติ ด ต้ั ง แ ล ะ ป ริ ม า ณ
ผลผลิตจริงรายเดือน 
แยกตามแต่ละประเภท
ผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.1 

ข. ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตารางปริมาณการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑ์ 

 
หมายเหตุ  1. จะต้องบันทึกข้อมูลรอบปีจัดทํารายงานและข้อมูลรอบปีที่ผ่านมา 
  2. กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์หลักให้เพ่ิมตารางตามจํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์ 
 
ช่อง (1) ให้ระบุลําดับที่ของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานดําเนินการผลิต กรณทีี่โรงงานควบคุมมีการผลิตมากกว่าหน่ึง

ผลิตภัณฑ์ ให้ระบุผลติภัณฑ์หลักก่อนแล้วตามด้วยผลิตภัณฑ์รอง 
ช่อง (2) ให้ระบุช่ือผลิตภัณฑ์ที่โรงงานดําเนินการผลิต 
ช่อง (3) ให้ระบุกําลังการผลิตติดต้ังที่สามารถผลิตได้ในรอบปี 
ช่อง (4) ให้ระบุจํานวนผลผลติที่เกิดขึ้นจริงในรอบปี 

1
2

ชอง 1

107,320.00
49,104.87
85,250.00

สับปะรดกระปอง (ตัน)

ชอง 2 ชอง 3 ชอง 4

นํ้าผลไม (พันลิตร)

(ตัน/ปี) (ตัน/ปี)
ลําดับท่ี

ปริมาณผลผลิตจริง

63,552.00

ช่ือผลิตภัณฑ์
กําลังผลิตติดตัง้
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ค. ตัวอย่างกรอกตารางข้อมูลการผลิตในรอบปี 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1. จะต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลการผลิตในรอบปีของการจัดทํารายงาน และรอบปีทีผ่่านมา  
  2. กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์หลกัให้เพ่ิมตารางตามจํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์ 
 
ช่อง (1) ให้ระบุลําดับที่และช่ือของผลิตภัณฑ์ 
ช่อง (2) ให้ระบุช่ือวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ช่อง (3) ให้ระบุจํานวนช่ัวโมงทํางานในแต่ละเดือน 
ช่อง (4) ให้ระบุหน่วยของผลผลิตที่ได้ 
ช่อง (5) ให้ระบุปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจรงิในแต่ละเดือน 
ช่อง (6) ให้ระบุกําลังการผลิตติดต้ังที่สามารถผลิตได้ในแต่ละเดือน โดยต้องคํานึงถึงการผลิตที่เกิดประสิทธิผลอัน
แท้จริงซึ่งต้องพิจารณาจาก 

 ตัวอย่างคํานวณกําลังผลิตติดต้ัง เป็นกําลังการผลิตเต็มที่ ซึ่งมักไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพราะ
เป็นการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์เต็มที่โดยไม่คํานึงถึงการหยุดพัก หรือการบํารุงรักษาเลย 
ตัวอย่าง  แสดงการคํานวณ ในเดือน พ.ค.  
  กําลังการผลิต  =  8 ตันต่อช่ัวโมง 
  จํานวนช่ัวโมงการทํางาน  = 31 วัน x 24 ช่ัวโมง 
     = 744 ช่ัวโมงต่อเดือน 
ดังน้ัน  กําลังการผลิตติดต้ัง = 8 x 744 
     = 5,952 ตันต่อเดือน 
อย่างไรก็ดีในการทํางานจริงกําลังการผลิตติดต้ังอาจเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่ เน่ืองด้วยปัจจัยต่าง ๆ             

ที่จะทําให้ปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงน้ันน้อยกว่ากําลังการผลิตติดต้ังสูงสุด (Peak Capacity) ที่คาดหมายไว้ 
ดังน้ันการระบุกําลังการผลิตติดต้ังที่สามารถผลิตได้น้ัน จะต้องคํานึงถึงช่ัวโมงการผลิตที่เกิดขึ้นจริงด้วย เพ่ือให้ได้
การผลิตที่เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

ชอง 1 ลําดับท่ี 1
ชอง 2 วัตถุดิบหลัก

เดือนท่ีผลิต ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ชอง 3 ช่ัวโมงทํางาน 696 696 744 600 744 696 696 744 672 648 480 528

ชอง 4 หนวยผลผลิต ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน

ชอง 5 ปริมาณผลผลิต
4,696.51 4,772.84 4,394.28 3,852.52 5,203.59 4,403.70 4,706.93 5,490.86 4,237.46 3,440.90 2,075.16 1,880.00

ชอง 6 กําลังผลิตติดต้ัง     5,568.00     5,568.00     5,952.00     4,800.00     5,952.00     5,568.00     5,568.00     5,952.00     5,376.00     5,376.00     5,184.00      3,840.00

 สับปะรดกระปอง (ตัน)
 ผลสับปะรด,นํ้าเช่ือม,กระปองบรรจุ
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2.3.3 ค่าการใช้พลังงานจําเพาะของหน่วยผลผลิต 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
โรงงานควบคุม  ข้อมูลปริมาณผลผลิตจริง

รายเดือนของปีที่ผ่านมา
และปีที่จัดทํารายงาน 

 ข้อมูลปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้ารายเดือนของปีที่
ผ่านมาและปีทีจ่ัดทํา
รายงาน 

 ข้อมูลปริมาณพลังงาน
ความร้อนรายเดือนของปี
ที่ผ่านมาและปีที่จัดทํา
รายงาน 

ภาคผนวก ข, ค
และ ง 

 
 
 

 ค่าการใช้พลังงาน
จําเพาะของปีที่ผ่านมา
และปีที่จัดทํารายงาน 

 กราฟข้อมูล
เปรียบเทียบ 

 

ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.1 และ

รูปที่ 4-8 
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ข. ตัวอย่างปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตของ สับปะรดกระป๋อง ในรอบปี 2555 และ 2556 (ตาม
แบบฟอร์มรายงานฯ ตารางที่  4.1) 

 
แสดงข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตในรอบปีที่ผ่านมาและรอบปีที่จัดทํารายงาน โดย

ดําเนินการดังน้ี 
- ช่อง (1) แสดงปริมาณผลผลิตหลักในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ข ตามแบบฟอร์มรายงานฯ) 
- ช่อง (2) แสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในหน่วยกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ค ตาม
แบบฟอร์มรายงานฯ) 

- ช่อง (3) แสดงปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูล ในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ง               
ตามแบบฟอร์มรายงานฯ) 

- ช่อง (4) แสดงคํานวณค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) ในรอบปีที่ผ่านมา 
   ตัวอย่างการคํานวณหาค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC) เดือนมกราคม 55 
      = (ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6) +ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล) 

ปริมาณผลผลติ (หน่วย) 
           =    (1,365,000 kWh X 3.6 MJ/ kWh) + ( 14,650 kg X 50.23 MJ/kg)  
                                              4,696.51 ตัน 
           =    1,202.99 MJ/ตัน 
- ช่อง (5) แสดงปริมาณผลผลิตหลักในรอบปีจัดทํารายงาน (ภาคผนวก ข ตามแบบฟอร์มรายงานฯ) 

เดือน ปริมาณผลผลิต เดือน ปริมาณผลผลิต

(Ton) ไฟฟ้า ความร้อน (Ton) ไฟฟ้า ความร้อน 

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (เมกะจูล) (เมกะจูล/Ton) (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (เมกะจูล) (เมกะจูล/Ton)

ม.ค. 55 4,696.51 1,365,000 735,870 1,202.99 ม.ค. 56 2,635 1,475,000 607,582 2,245.80
ก.พ. 55 4,772.84 1,419,000 630,487 1,202.41 ก.พ. 56 1,890 1,346,000 667,858 2,917.39
มี.ค. 55 4,394.28 1,519,000 745,112 1,414.00 มี.ค. 56 4,378 1,525,000 754,254 1,426.34
เม.ย. 55 3,852.52 1,424,000 786,602 1,534.84 เม.ย. 56 2,251 1,470,000 501,496 2,573.54
พ.ค. 55 5,203.59 1,565,000 798,657 1,236.20 พ.ค. 56 2,719 1,534,000 581,061 2,244.60
มิ.ย. 55 4,403.70 1,474,000 763,496 1,378.36 มิ.ย. 56 3,132 1,447,000 605,171 1,856.32
ก.ค. 55 4,706.93 1,524,000 823,772 1,340.61 ก.ค. 56 3,665 1,479,000 696,791 1,642.89
ส.ค. 55 5,490.86 1,453,000 803,680 1,099.00 ส.ค. 56 3,616 1,481,000 675,091 1,661.03
ก.ย. 55 4,237.46 1,384,000 733,358 1,348.86 ก.ย. 56 3,757 1,440,000 682,324 1,561.30
ต.ค. 55 3,440.90 1,500,000 735,870 1,783.22 ต.ค. 56 3,085 1,488,000 718,490 1,969.24
พ.ย. 55 2,075.16 1,494,000 630,487 2,895.63 พ.ย. 56 3,552 1,426,000 704,024 1,643.38
ธ.ค. 55 1,880.12 1,338,000 745,112 2,958.27 ธ.ค. 56 3,994 1,251,000 802,876 1,328.53
รวม 49,155 17,459,000 62,852,400 รวม 38,675 17,362,000 62,503,200
เฉลี่ย 4,096 1,454,917 5,237,700 1,278.66 เฉลี่ย 3,223 1,446,833 5,208,600 1,616.10

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ช่อง 4 ช่อง 5 ช่อง 6 ช่อง 7 ช่อง 8

ค่าการใช้พลังงาน

จําเพาะ(SEC)

ข้อมูลรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมูลรอปปีท่ีจัดทํารายงาน

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ปริมาณพลังงานท่ีใช้ค่าการใช้พลังงาน

จําเพาะ(SEC)



                                              คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 2 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์

หน้า 2-32

- ช่อง (6) แสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในหน่วยกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ในรอบปีจัดทํารายงาน (ภาคผนวก ค 
ตามแบบฟอร์มรายงานฯ) 

- ช่อง (7) แสดงปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูล ในรอบปีจัดทํารายงาน (ภาคผนวก ง ตาม
แบบฟอร์มรายงานฯ) 

- ช่อง (8) แสดงคํานวณค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) ในรอบปีจัดทํา
รายงาน 

ค. ตัวอย่าง กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่า SEC ของผลิตภัณฑ์ ปี 2555 และ 2556 (ตามแบบฟอร์ม
รายงาน รูปที่ 4-8) 

 

0.0
500.0

1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

(MJ/ตัน)

เปรียบเทียบค่า SEC ของผลิตภัณฑ์ ปี2555 และ 2556
SEC-2555 (MJ/ตัน) SEC-2556 (MJ/ตัน)
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2.4 การประเมินระดับการบริการ (กรณีอาคาร) 

สําหรับอาคารควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ยกตัวอย่าง เช่น จํานวนห้องพักที่จําหน่ายได้ในกรณี
ของโรงแรม หรือ จํานวนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล หรือพ้ืนที่ใช้สอย (ตารางเมตร) ในกรณีของอาคารทั่วไป เป็น
ต้น  

2.4.1 ข้อมูลการใช้งานอาคาร  

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคารควบคุม 

 
 

 ช่ืออาคาร 
 ข้อมูลการเปิดใช้งาน 
 ข้อมูลพ้ืนที่อาคาร 
 ข้อมูลห้องพักที่
จําหน่ายได้(เฉพาะ
โรงแรม) 

 ข้อมูลจํานวนคนไข้นอก
และคนไขใ้น (เฉพาะ
โรงพยาบาล) 

ภาคผนวก ก  ข้อมูลพ้ืนที่แยกแต่ละ
อาคาร 

 ข้อมูลห้องพักที่
จําหน่ายได้ 

 ข้อมูลจํานวนคนไข้ไน 

  

 
ข. ตัวอย่างกรอกข้อมูลรายละเอียดการใช้งานอาคาร (สําหรับอาคารทุกประเภท) (ตามแบบฟอร์มรายงานฯ

ตารางที่ ก.1 และ ก.2 

 

ชั่วโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

1 อนุรักษ์พลังงาน 1 2535 8 298 51,503 10,030 61,533 22,753 84,286
2 อนุรักษ์พลังงาน 2 2540 8 298 20,000 2,000 22,000 0 22,000

71,503 12,030 83,533 22,753 106,286

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ช่อง 4 ช่อง 5 ช่อง 6 ช่อง 7 ช่อง 8 ช่อง 9 ช่อง 10
รวม

พ้ืนท่ีท้ังหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

ลําดับท่ี ชื่ออาคาร
ปี พ.ศ. 

ท่ีเปิดใช้งาน

เวลาทํางาน
(1) พ้ืนท่ีใช้สอย (2)

พ้ืนท่ีจอดรถ
ในตัวอาคาร

(3)=(2)+(1)
รวม
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ช่อง (1) ให้ระบุลําดับที่ของอาคาร 
ช่อง (2) ให้ระบุช่ืออาคาร 
ช่อง (3) ให้ระบุปี พ.ศ. ที่เปิดใช้งานอาคาร 
ช่อง (4) ให้ระบุช่ัวโมงการทํางานต่อวัน 
ช่อง (5) ให้ระบุวันทํางานของอาคารในปี 1 ปี 
ช่อง (6) ให้ระบุพ้ืนที่ทั้งหมดส่วนที่ปรับอากาศภายในอาคาร (หน่วยเป็น ตารางเมตร) 
ช่อง (7) ให้ระบุพ้ืนที่ทั้งหมดส่วนที่ไม่ปรับอากาศภายในอาคาร (หน่วยเป็น ตารางเมตร) 
ช่อง (8) ให้นําข้อมูล ช่องที่ 6 บวก ช่องที่ 7 เป็นพ้ืนรวม (หน่วยเป็น ตารางเมตร) 
ช่อง (9) ให้นําระบุพ้ืนที่จอดรถท้ังหมดเฉพาะที่อยู่ภายในอาคาร (หน่วยเป็น ตารางเมตร) 
ช่อง (10) ให้นําข้อมูล ช่องที่ 8 บวก ช่องที่ 9 เป็นพ้ืนที่รวมของอาคารทั้งหมด (หน่วยเป็น ตารางเมตร) 

 

ค. ตัวอย่าง กรอกข้อมูลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน (ตามแบบฟอร์มรายงานฯ ตาราง
ที่ ก.3 และ ก.4) 

 
ช่อง (1) ให้ระบุเดือน 
ช่อง (2) ให้ระบุพ้ืนที่ใช้งานจริงส่วนที่ปรับอากาศ (หน่วยเป็น ตารางเมตร) 
ช่อง (3) ให้ระบุพ้ืนที่ใช้งานจริงส่วนที่ไม่ปรับอากาศ (หน่วยเป็น ตารางเมตร) 
ช่อง (4) ให้นําข้อมูล ช่องที่ 2 + ช่องที่ 3 เป็นพ้ืนที่รวม (หน่วยเป็น ตารางเมตร) 
ช่อง (5) ให้ระบุจํานวนห้องพักที่จําหน่ายได้ต่อวันในแต่ละเดือน (สําหรับอาคารประเภทโรงแรม) 
ช่อง (6) ให้ระบุจํานวนคนไข้นอก (สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล) 

สําหรับอาคารประเภท
โรงแรม

พ้ืนท่ีปรับอากาศ พ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศ รวม จํานวนห้องพักท่ีจําหน่ายได้ จํานวนคนไข้นอก จํานวนคนไข้ใน
(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ห้อง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 51,503 10,030 61,533 11,088.08 - 1,944.00
ก.พ. 51,503 10,030 61,533 11,898.12 - 1,885.00
มี.ค. 51,503 10,030 61,533 13,044.80 - 1,742.00
เม.ย. 51,503 10,030 61,533 11,992.80 - 1,630.00
พ.ค. 51,503 10,030 61,533 11,414.20 - 1,773.00
มิ.ย. 51,503 10,030 61,533 12,308.40 - 2,085.00
ก.ค. 51,503 10,030 61,533 12,555.62 - 2,319.00
ส.ค. 51,503 10,030 61,533 13,533.98 - 2,301.00
ก.ย. 51,503 10,030 61,533 11,519.40 - 2,230.00
ต.ค. 51,503 10,030 61,533 11,740.32 - 1,726.00
พ.ย. 51,503 10,030 61,533 12,150.60 - 1,424.00
ธ.ค. 51,503 10,030 61,533 12,718.68 - 1,471.00

145,965.00 - 22,530.00

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ช่อง 4 ช่อง 5 ช่อง 6 ช่อง 7
รวม

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง
สําหรับอาคารประเภท

โรงพยาบาล
สําหรับอาคารทุกประเภท

เดือน
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ช่อง (7) ให้ระบุจํานวนคนไข้ใน เตียงต่อวันในแต่ละเดือน (สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล) 
หมายเหตุ : 1. พ้ืนที่ใช้สอยสําหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการ

ด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง 
  2. พ้ืนที่ใช้สอยสําหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พ้ืนที่ปรับอากาศและพ้ืนที่ไม่ปรับอากาศในบริเวณพ้ืนที่
ทางการแพทย์ และการบริการท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์ทั้งหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล ห้องเรียน 
นักศึกษาแพทย์ 
  3. จํานวนห้องพักที่จําหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักที่ให้บริการ x จํานวน
วันที่ให้บริการ เช่น ห้องหมายเลข1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน 
รวมจํานวนห้องพักที่จําหน่ายได้ในรอบ 1 เดือนรวมกันทั้งสิ้น 35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น 
  4. จํานวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในที่ให้บริการ x จํานวนวันที่ให
บริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน /
เดือน เตียงหมายเลข 2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวม
จํานวนคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น 

หมายเหตุ จะต้องบันทึกข้อมูลของรอบปีจัดทํารายงานและของรอบปีที่ผ่านมา 
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2.4.2 ค่าการใช้พลังงานจําเพาะของหน่วยพื้นที่ใช้สอย 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคารควบคุม 

 
 

 ข้อมูลพ้ืนที่ใช้สอยจริง
รายเดือนของปีที่ผ่านมา
และปีที่จัดทํารายงาน 

 ข้อมูลปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้ารายเดือนของปีที่
ผ่านมาและปีทีจ่ัดทํา
รายงาน 

 ข้อมูลปริมาณพลังงาน
ความร้อนรายเดือนของ
ปีที่ผ่านมาและปีที่จัดทํา
รายงาน 

ภาคผนวก ก, ข 
และ ค 

 ค่าการใช้พลังงาน
จําเพาะของปีที่ผ่านมา
และปีที่จัดทํารายงาน 

 กราฟข้อมูลเปรียบเทียบ 

ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.1 และ 

รูปที่ 4 - 7 

 
ข. ตัวอย่างปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปี 2555 และปี 2556 (ตาม

แบบฟอร์มรายงานฯ ตารางที่ 4.1) 

 
 

ไฟฟ้า ความร้อน ไฟฟ้า ความร้อน

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (เมกะจูล) (เมกะจูล/ตารางเมตร) (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (เมกะจูล) (เมกะจูล/ตารางเมตร)

ม.ค.-55 61,533 1,365,000 735,869.50 91.82 ม.ค.-56 61,533 1,475,000 607,582.08 96.17
ก.พ.-55 61,533 1,419,000 630,486.96 93.27 ก.พ.-56 61,533 1,346,000 667,858.08 89.60
มี.ค.-55 61,533 1,519,000 745,111.82 100.98 มี.ค.-56 61,533 1,525,000 754,253.68 101.48
เม.ย.-55 61,533 1,424,000 786,601.80 96.09 เม.ย.-56 61,533 1,470,000 501,496.32 94.15
พ.ค.-55 61,533 1,565,000 798,657.00 104.54 พ.ค.-56 61,533 1,534,000 581,060.64 99.19
มิ.ย.-55 61,533 1,474,000 763,496.00 98.64 มิ.ย.-56 61,533 1,447,000 605,171.04 94.49
ก.ค.-55 61,533 1,524,000 823,772.00 102.55 ก.ค.-56 61,533 1,479,000 696,790.56 97.85
ส.ค.-55 61,533 1,453,000 803,680.00 98.07 ส.ค.-56 61,533 1,481,000 675,091.20 97.62
ก.ย.-55 61,533 1,384,000 733,358.00 92.89 ก.ย.-56 61,533 1,440,000 682,324.32 95.34
ต.ค.-55 61,533 1,500,000 735,869.50 99.72 ต.ค.-56 61,533 1,488,000 718,489.92 98.73
พ.ย.-55 61,533 1,494,000 630,486.96 97.65 พ.ย.-56 61,533 1,426,000 704,023.68 94.87
ธ.ค.-55 61,533 1,338,000 745,111.82 90.39 ธ.ค.-56 61,533 1,251,000 802,876.32 86.24
รวม - 17,459,000 8,932,501 1,166.61 รวม - 17,362,000 7,997,018 1,145.73
เฉลี่ย 61,533 1,454,917 744,375 97.22 เฉลี่ย 61,533 1,446,833 666,418 95.48

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ช่อง 4 ช่อง 5 ช่อง 6 ช่อง 7 ช่อง 8

ข้อมูลรอบปท่ีีผ่านมา ข้อมูลรอบปท่ีีจัดทํารายงาน

เดือน เดือน

ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ 
(SEC)

พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้
งานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ 
(SEC)

พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้
งานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้
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แสดงกรอกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงแต่ละเดือนในรอบปีที่ผ่านมาและ
รอบปีที่จัดทํารายงาน โดยดําเนินการดังน้ี 

- ช่อง (1) แสดงพื้นที่ใช้สอยจริงแต่ละเดือนในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ก ตามแบบฟอร์มรายงานฯ) 
- ช่อง (2) แสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในหน่วยกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ในรอบก่อนปีจัดทํารายงาน(ภาคผนวก 
ข ตามแบบฟอร์มรายงานฯ) 

- ช่อง (3) แสดงปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูล ในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ค               
ตามแบบฟอร์มรายงานฯ) 

- ช่อง (4) แสดงคํานวณค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) ในรอบปีที่ผ่านมา 

   ตัวอย่างการคํานวณหาค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC) เดือนมกราคม 55 (กรณีทุกอาคาร) 
= (ปริมาณพลงังานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6) +ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)                           

พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้จริงแต่ละเดือน (ตารางเมตร) 
       =    (1,365,000 kWh X 3.6 MJ/ kWh) + ( 14,650 kg X 50.23 MJ/kg)  
                                           61,533 m2 
       =    91.82 MJ/m2 

 
- ช่อง (5) แสดงพ้ืนที่ใช้สอยจริงแต่ละเดือนในรอบปีจัดทํารายงาน (ภาคผนวก ก ตามแบบฟอร์มรายงานฯ) 
- ช่อง (6) แสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในหน่วยกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ในรอบปีจัดทํารายงาน (ภาคผนวก ข 
ตามแบบฟอร์มรายงานฯ) 

- ช่อง (7) แสดงปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูล ในรอบปีจัดทํารายงาน(ภาคผนวก ค ตาม
แบบฟอร์มรายงานฯ) 

- ช่อง (8) แสดงคํานวณค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) ในรอบปีจัดทํา
รายงาน 
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ค. ตัวอย่างกราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ค่าการใช้พลังงานจําเพาะในรอบปี 2555 และปี 2556 (ตาม
แบบฟอร์มรูปที่ 4-7) 

 

 
2.4.3 ค่าการใช้พลังงานจําเพาะของจํานวนคนไข้ใน 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคารควบคุม 

 
 

 ข้อมูลจํานวนคนไข้ใน 
รายเดือนของปีที่ผ่านมา
และปีที่จัดทํารายงาน 

 ข้อมูลปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้ารายเดือนของปีที่
ผ่านมาและปีทีจ่ัดทํา
รายงาน 

 ข้อมูลปริมาณพลังงาน
ความร้อนรายเดือนของ
ปีที่ผ่านมาและปีที่จัดทํา
รายงาน 

ภาคผนวก ก, ข 
และ ค 

 ค่าการใช้พลังงาน
จําเพาะของปีที่ผ่านมา
และปีที่จัดทํารายงาน 

 กราฟข้อมูลเปรียบเทียบ 

ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.2 และ 

รูปที่ 4 - 8 
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MJ/ตารางเมตร ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2555 และปี 2556

ปี 2555 ปี 2556
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ข. ตัวอย่าง ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจํานวนคนไข้ใน ในรอบปี 2555 และปี 2556 (กรณีโรงพยาบาล) 
(ตามแบบฟอร์ม ตารางที่ 4.2) 

 
แสดงกรอกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานต่อจํานวนคนไข้ในแต่ละเดือนในรอบปีที่ผ่านมาและรอบปีที่จัดทํา

รายงาน โดยดําเนินการดังน้ี 
- ช่อง (1) แสดงจํานวนคนไข้ในแต่ละเดือน (เตียง-วัน) ในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ก ตามแบบฟอร์ม
รายงานฯ ) 

- ช่อง (2) แสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในหน่วยกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ข ตาม
แบบฟอร์มรายงานฯ) 

- ช่อง (3) แสดงปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูล ในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ค            
ตามแบบฟอร์มรายงานฯ) 

- ช่อง (4) แสดงคํานวณค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) ในรอบปีที่ผ่านมา 
ตัวอย่างการคํานวณหาค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC) เดือนมกราคม 55 (กรณีโรงพยาบาล) 

= (ปริมาณพลงังานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6) +ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)                           
จํานวนคนไข้ในแต่ละเดือน (เตียง-วัน) 

       =   (1,365,000 kWh X 3.6 MJ/ kWh) + ( 14,650 kg X 50.23 MJ/kg)  
                                    1,944 เตียง-วัน 
       =    2,906.31  MJ/เตียง-วัน 
- ช่อง (5) แสดงจํานวนคนไข้ในแต่ละเดือน (เตียง-วัน) แต่ละเดือนในรอบปีจัดทํารายงาน (ภาคผนวก ก ตาม
แบบฟอร์มรายงานฯ ) 

ความร้อน ความร้อน

(เมกะจูล) (เมกะจูล)
ม.ค.-55 1,944.00 735,869.50 ม.ค.-56 1,908.00 607,582.08
ก.พ.-55 1,885.00 630,486.96 ก.พ.-56 1,859.00 667,858.08
มี.ค.-55 1,742.00 745,111.82 มี.ค.-56 1,838.00 754,253.68
เม.ย.-55 1,630.00 786,601.80 เม.ย.-56 1,539.00 501,496.32
พ.ค.-55 1,773.00 798,657.00 พ.ค.-56 1,539.00 581,060.64
มิ.ย.-55 2,085.00 763,496.00 มิ.ย.-56 1,926.00 605,171.04
ก.ค.-55 2,319.00 823,772.00 ก.ค.-56 2,301.00 696,790.56
ส.ค.-55 2,301.00 803,680.00 ส.ค.-56 2,324.00 675,091.20
ก.ย.-55 2,230.00 733,358.00 ก.ย.-56 2,366.00 682,324.32
ต.ค.-55 1,726.00 735,869.50 ต.ค.-56 2,171.00 718,489.92
พ.ย.-55 1,424.00 630,486.96 พ.ย.-56 1,947.00 704,023.68
ธ.ค.-55 1,471.00 745,111.82 ธ.ค.-56 2,243.00 802,876.32
รวม 22,530.00 8,932,501.36 รวม 23,961.00 7,997,017.84
เฉลี่ย 1,877.50 744,375.11 เฉลี่ย 1,996.75 666,418.15

ช่อง 1 ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7

ข้อมูลรอบปีท่ีจัดทํารายงาน

17,459,000.00 3,186.19 17,362,000.00 2,942.29
1,454,916.67 3,186.19 1,446,833.33 2,942.29

ช่อง 2 ช่อง 4 ช่อง 6 ช่อง 8

ข้อมูลรอบปีท่ีผา่นมา

1,494,000.00 4,219.72 1,426,000.00 2,998.27
1,338,000.00 3,781.04 1,251,000.00 2,365.79

1,384,000.00 2,563.12 1,440,000.00 2,479.43
1,500,000.00 3,554.96 1,488,000.00 2,798.38

1,524,000.00 2,721.07 1,479,000.00 2,616.77
1,453,000.00 2,622.55 1,481,000.00 2,584.63

1,565,000.00 3,628.12 1,534,000.00 3,965.86
1,474,000.00 2,911.22 1,447,000.00 3,018.88

1,519,000.00 3,566.88 1,525,000.00 3,397.31
1,424,000.00 3,627.61 1,470,000.00 3,764.46

1,365,000.00 2,906.31 1,475,000.00 3,101.46
1,419,000.00 3,044.50 1,346,000.00 2,965.82

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC)

ไฟฟ้า
(เมกะจูล/เตียง-วัน)

ไฟฟ้า
(เมกะจูล/เตียง-วัน)

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

จํานวนคนไข้ใน
 (เตียง-วัน)

เดือน
จํานวนคนไข้ใน 

(เตียง-วัน)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC)
เดือน
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- ช่อง (6) แสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในหน่วยกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ในรอบปีจัดทํารายงาน (ภาคผนวก ข 
ตามแบบฟอร์มรายงานฯ ) 

- ช่อง (7) แสดงปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูล ในรอบปีจัดทํารายงาน (ภาคผนวก ค ตาม
แบบฟอร์มรายงานฯ ) 

- ช่อง (8) แสดงคํานวณค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) ในรอบปีจัดทํา
รายงาน (ภาคผนวก ก ตามแบบฟอร์มรายงานฯ ) 

ค. ตัวอย่างกราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ค่าการใช้พลังงานจําเพาะในรอบปี 2555 และปี 2556 (ตาม
แบบฟอร์มรายงาน รูปที่ 4-8) 

 

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

MJ/เตียง-วัน ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2555 และปี 2556

ปี 2555

ปี 2556

เดือน
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2.4.4 ค่าการใช้พลังงานจําเพาะของจํานวนห้องที่จําหน่ายได้ 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคารควบคุม 

 
 

 ข้อมูลจํานวนห้องที่
จําหน่ายได้รายเดือนของ
ปีที่ผ่านมาและปีที่จัดทํา
รายงาน 

 ข้อมูลปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้ารายเดือนของปีที่
ผ่านมาและปีทีจ่ัดทํา
รายงาน 

 ข้อมูลปริมาณพลังงาน
ความร้อนรายเดือนของ
ปีที่ผ่านมาและปีที่จัดทํา
รายงาน 

ภาคผนวก ก, ข 
และ ค 

 ค่าการใช้พลังงาน
จําเพาะของปีที่ผ่านมา
และปีที่จัดทํารายงาน 

 กราฟข้อมูลเปรียบเทียบ 

ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.3 และ 

รูปที่ 4 - 9 

ข. ตัวอย่าง ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจํานวนห้องที่จําหน่ายได้แต่ละเดือน ในรอบปี 2555 และปี 
2556 (กรณีโรงแรม) (ตามแบบฟอร์มรายงานฯ ตารางที่ 4.3) 

 
แสดงกรอกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานต่อจํานวนห้องที่จําหน่ายได้แต่ละเดือนในรอบปีที่ผ่านมาและรอบปีที่

จัดทํารายงาน โดยดําเนินการดังน้ี 

ความร้อน ความร้อน

(เมกะจูล) (เมกะจูล)
ม.ค.-55 11,088.08 735,869.50 ม.ค.-56 11,414.20 607,582.08
ก.พ.-55 11,898.12 630,486.96 ก.พ.-56 11,635.12 667,858.08
มี.ค.-55 13,044.80 745,111.82 มี.ค.-56 13,370.92 754,253.68
เม.ย.-55 11,992.80 786,601.80 เม.ย.-56 9,941.40 501,496.32
พ.ค.-55 11,414.20 798,657.00 พ.ค.-56 10,925.02 581,060.64
มิ.ย.-55 12,308.40 763,496.00 มิ.ย.-56 12,939.60 605,171.04
ก.ค.-55 12,555.62 823,772.00 ก.ค.-56 13,860.10 696,790.56
ส.ค.-55 13,533.98 803,680.00 ส.ค.-56 15,164.58 675,091.20
ก.ย.-55 11,519.40 733,358.00 ก.ย.-56 12,781.80 682,324.32
ต.ค.-55 11,740.32 735,869.50 ต.ค.-56 14,349.28 718,489.92
พ.ย.-55 12,150.60 630,486.96 พ.ย.-56 13,886.40 704,023.68
ธ.ค.-55 12,718.68 745,111.82 ธ.ค.-56 12,066.44 802,876.32
รวม 145,965.00 8,932,501.36 รวม 152,334.86 7,997,017.84
เฉลี่ย 12,163.75 744,375.11 เฉลี่ย 12,694.57 666,418.15

ช่อง 1 ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7ช่อง 2 ช่อง 4 ช่อง 6 ช่อง 8

ข้อมูลรอบปีท่ีผา่นมา ข้อมูลรอบปีท่ีจัดทํารายงาน

17,459,000.00 491.80 17,362,000.00 462.80
1,454,916.67 491.80 1,446,833.33 462.80

1,494,000.00 494.53 1,426,000.00 420.38
1,338,000.00 437.30 1,251,000.00 439.77

1,384,000.00 496.19 1,440,000.00 458.96
1,500,000.00 522.63 1,488,000.00 423.39

1,524,000.00 502.58 1,479,000.00 434.43
1,453,000.00 445.88 1,481,000.00 396.10

1,565,000.00 563.57 1,534,000.00 558.67
1,474,000.00 493.15 1,447,000.00 449.35

1,519,000.00 476.32 1,525,000.00 467.00
1,424,000.00 493.05 1,470,000.00 582.76

1,365,000.00 509.54 1,475,000.00 518.44
1,419,000.00 482.34 1,346,000.00 473.86

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC)

ไฟฟ้า
(เมกะจูล/ห้อง-วัน)

ไฟฟ้า
(เมกะจูล/ห้อง-วัน)

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

จํานวนห้องท่ี
จําหน่ายได้ 
(ห้อง-วัน)

เดือน
จํานวนห้องท่ี
จําหน่ายได้ 
(ห้อง-วัน)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC)
เดือน
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- ช่อง (1) แสดงจํานวนห้อง-วันในแต่ละเดือน ในรอบปีที่ผา่นมา (ภาคผนวก ก ตามแบบฟอร์มรายงาน) 
- ช่อง (2) แสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในหน่วยกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ข ตาม
แบบฟอร์มรายงาน) 

- ช่อง (3) แสดงปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูล ในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ค ตาม
แบบฟอร์มรายงาน) 

- ช่อง (4) แสดงค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) ในรอบปีที่ผ่านมา 
   ตัวอย่างการคํานวณหาค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC) เดือนมกราคม 55 (กรณีโรงแรม) 

= (ปริมาณพลงังานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6) +ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)                           
จํานวนห้องที่จําหน่ายได้ในแต่ละเดือน (ห้อง-วัน) 

        =   (1,365,000 kWh X 3.6 MJ/ kWh) + (14,650 kg X 50.23 MJ/kg)  
                                          11,088.08 ห้อง-วัน 
        =    509.54  MJ/ห้อง-วัน 
- ช่อง (5) แสดงจํานวนห้อง-วัน แต่ละเดือนในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ก ตามแบบฟอร์มรายงาน) 
- ช่อง (6) แสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในหน่วยกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ข ตาม
แบบฟอร์มรายงาน) 

- ช่อง (7) แสดงปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูล ในรอบปีที่ผ่านมา (ภาคผนวก ค ตาม
แบบฟอร์มรายงาน) 

- ช่อง (8) แสดงค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) ในรอบปีจัดทํารายงาน 
ค. ตัวอย่างกราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ค่าการใช้พลังงานจําเพาะในรอบปี 2555 และปี 2556(ตาม
แบบฟอร์มรายงาน รูปที่ 4-9) 
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2.5 การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์ 

 การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์เป็นการประเมินหาการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญในทุกระบบขององค์กร 
ดําเนินการโดยการประเมินหาขนาดการใช้พลังงาน ช่ัวโมงการใช้งานและศักยภาพในการปรับปรุง เคร่ืองจักร/อุปกรณ์
ที่มีการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญที่ได้จากการประเมินต้องวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ และการสูญเสีย
พลังงาน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสียลงไป  

2.5.1 การประเมินหาเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสําคัญ 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้องใช ้

(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคารควบคุม 

 
 

 ร ายการ เค ร่ื อ งจั ก ร /
อุปกรณ์ที่ ใ ช้พลั ง งาน
ไฟฟ้า (Machine List) 

 ข้อมูลกําลังไฟฟ้าและ
การใช้งาน 

 ศักยภาพการปรับปรุง 

ภาคผนวก ช  รายการ เค ร่ือง จักร /
อุ ป ก ร ณ์ ที่ มี ก า ร ใ ช้
พลังงานท่ีมีนัยสําคัญ 

-

โรงงานควบคุม ภาคผนวก ซ
 
 

-

ข. ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินและการกรอกข้อมูลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น
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  ป
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  ม
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 (4
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)

  น
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ที่ส
ุด (

1 ค
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)

  น
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 (2
 คะ
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  ป
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าง 

(3 
คะ

แน
น)

  ม
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 (4
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แน
น)

  ม
าก

ที่สุ
ด (

5 ค
ะแ

นน
)

  น
้อย

 (1
 คะ

แน
น)

  ป
าน

กล
าง 

(2 
คะ

แน
น)

  ม
าก

 (3
 คะ

แน
น)

  ม
าก

ที่สุ
ด (

4 ค
ะแ

นน
)

Air Compressor No.1 ไฟฟ้า 4 4 4 64 1
Air Compressor No.2 ไฟฟ้า 4 4 2 32 3

Chiller No.1 ไฟฟ้า 5 4 4 80 1
Chiller No.2 ไฟฟ้า 3 3 3 27 4

หม้อไอน้ํา No.1 ไฟฟ้า 5 4 4 80 1
โคมไฟ ช้ัน 1 ไฟฟ้า 1 5 2 10 5
โคมไฟ ช้ัน 2 ไฟฟ้า 2 4 2 16 5

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 6 ช่อง 7ช่อง 3 ช่อง 4 ช่อง 5

  ค
ะแ

นน
รว

ม 
(1)

 x 
(2)

 x 
(3)

  ลํ
าด

บัค
วา

มสํ
าคั

ญ

เครื่องจักร/อุปกรณ์ ประเภท
พลังงาน

(1) ขนาดการใช้พลังงาน (2) ชั่วโมงการใช้งาน (3) ศักยภาพการ
ปรับปรุง
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ช่อง (1) ให้ระบุช่ือเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 
ช่อง (2) ให้ระบุประเภทพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานความร้อน 
ช่อง (3) ขนาดการใช้พลังงาน มีให้เลือก 5 ช่อง คือ คะแนน1-5 (น้อยที่สุด-มากที่สุด) การกําหนดเกณฑ์ใน

การประเมิน อาจแบ่งออกเป็นระดับขึ้นกับขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีในองค์กร โดยแยกเกณฑ์เป็น 2 ชุด 
สําหรับการประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้า และการประเมินการใช้พลังงานความร้อน 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินขนาดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า 

ขนาดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า (kW) คะแนน
มากที่สุด

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยมาก 

P > 75
50 < P < 75
20 < P < 50
5 < P < 20 

P < 5 

5
4 
3 
2 
1 

หมายเหตุ : กําลังไฟฟ้าที่ใส่ในแต่ละช่วง ให้พิจารณาจากขนาดของอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แล้วจึงแบ่งเป็นช่วง ให้
เหมาะสมกับการใช้งานจริง 

ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินขนาดการใชพ้ลังงานความรอ้น 

ขนาดการใช้พลังงาน LPG (kg/เดือน) NG (MMBtu/เดือน) คะแนน
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยมาก 

LPG > 5,000
1,000 < LPG < 5,000 
100 < LPG < 1,000 

15 < LPG < 100 
LPG < 15 

NG > 2,500
1,000 < NG < 5,000 
100 < NG < 1,000 

10 < NG < 100 
NG < 10 

5 
4 
3 
2 
1 

หมายเหตุ : ปริมาณพลังงานความร้อน ที่ใส่ในแต่ละช่วง ให้พิจารณาจากขนาดของอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แล้วจึง
แบ่งเป็นช่วง ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง 
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ช่อง (4) ช่ัวโมงการใช้งาน มีให้เลือก 5 ช่อง คือ คะแนน 1-5 (น้อยที่สุด-มากที่สุด) การกําหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินอาจแบ่งออกเป็นระดับขึ้นกับช่ัวโมงการทํางานสูงสุดขององค์กร 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินชั่วโมงการใชง้าน 

ช่ัวโมงการใช้งาน ชม./วัน คะแนน 
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยมาก 

T  > 20
10 < T < 20 
4 < T < 10 
1 < T < 4 

T < 1 หรือ ใช้นาน ๆ ครั้ง เช่น เดือนละ 1-2 ครั้ง เป็นต้น 

5 
4 
3 
2 
1 

หมายเหตุ : จํานวนช่ัวโมง ที่ใส่ในแต่ละช่วง ให้พิจารณาจากช่ัวโมงการทํางานสูงสุดขององค์กรแล้วจึงแบ่งเป็นช่วง ให้
เหมาะสมกับการใช้งานจริง 

ช่อง (5) ศักยภาพการปรับปรุง มีให้เลือก 4 ช่อง คือ คะแนน 1-4 (น้อยทีสุ่ด-มากที่สุด) 
 ในการประเมินศักยภาพน้ัน ควรทําการอบรมแนวทางการประเมินเบ้ืองต้น ให้กับผู้ประเมินเน่ืองจาก
ศักยภาพในการปรับปรุงของอุปกรณ์แต่ละประเภท ใช้ปัจจัยพิจารณาที่ต่างกัน เช่น วิธีการควบคุม อายุ เทคโนโลยีที่
ใช้ การบํารุงรักษา เป็นต้น 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินศักยภาพการปรับปรุง 

ศักยภาพการ
ปรับปรุง 

เกณฑ์ในการประเมินศักยภาพการปรับปรุง คะแนน

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

มีศักยภาพมากที่สุด
มีศักยภาพมาก 

มีศักยภาพปานกลาง 
มีศักยภาพน้อย 

4 
3 
2 
1 

ซึ่งการประเมินศักยภาพน้ัน สามารถพิจารณาได้การสูญเสียประสิทธิภาพของเครื่องจักรน้ัน ๆ ย่ิงมคีวามสูญเสียมาก ก็
ย่ิงมีศักยภาพมาก สามารถแบ่งเป็นปัจจัยย่อยๆ ได้ดังน้ี 

- อายุการใช้งาน 
- การบํารุงรักษา 
- ความสามารถในการควบคุม เช่น เครื่องจักรที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ จะมีศักยภาพในการประหยัด

พลังงานน้อยกว่าเคร่ืองจักรที่ใช้คนควบคุม (มีความสูญเสียน้อยกว่า) 
- เทคโนโลยีของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 
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ช่อง (6) คะแนนรวม คิดจากผลคูณของช่อง (3) ช่อง (4) และช่อง (5) 
 

ตัวอย่าง chiller No. 1 มีคะแนนขนาดการใช้พลังงาน คือ 5 มีคะแนนช่ัวโมงการใช้งาน คือ 4 และมคีะแนนศักยภาพ
ในการปรับปรุง คือ 4 ดังน้ันคะแนนรวม เท่ากับ 80 คะแนน 
 

ช่อง (7) ลําดับความสําคัญ พิจารณาจากคะแนนรวม เครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มคีะแนนรวมมากที่สุดจะมี
ลําดับความสําคัญเป็นอันดับ 1  ส่วนเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีคะแนนรวมรองมา จะมลีําดับความสําคัญรองลงมา
ตามลําดับ หรืออาจจัดลําดับความสําคัญเป็นช่วงคะแนน ได้ดังตัวอย่าง 
 

ตัวอย่าง เกณฑ์จัดลําดับความสําคัญ 
 
 

 
2.5.2 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก 

การบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ์ ในรอบปีที่จัดทํารายงาน ตาม
ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ามีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ในกรณีโรงงานควบคุมแสดงใน
ตารางที่ 4.2 และกรณีอาคารควบคุมแสดงในตารางที่ 4.4 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้อง

ใช ้(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคารควบคุม 

 
 

 รายการข้อมูลการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มี
นัยสําคัญ 

 สั ด ส่ ว น ก า ร ใ ช้
พลังงานในระบบ 

 ค่ าประสิ ท ธิภ าพ
หรือสมรรถนะ 

ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.4 

 
 

 รายการเครื่องจักร/
อุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่ มี นั ยสํ าคัญ 
และสามารถนําไป
กําหนดแผนอนุรักษ์
พลังงานได้ 

ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.4 

 
 

โรงงานควบคุม ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.2 

ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.2 

 

คะแนนรวม ลําดับความสําคัญ
> 60 

40 – 59 
30 – 39 
20 – 29 
0 – 19 

1
2 
3 
4 
5 
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ข. ตัวอย่างแบบบันทึกกรอกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสําคัญในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์  
 

 
 

ช่อง (1) ให้ระบุช่ือของระบบที่ใช้พลังงาน  
ช่อง (2) ให้ระบุช่ือเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ที่มกีารใช้พลังงานที่มีนัยสําคญั 
ช่อง (3) ให้ระบุขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผน่ป้ายช่ือ (Name 

plate) ที่ตัวเครื่อง 
ช่อง (4) ให้ระบุจํานวนของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 
ช่อง (5) ให้ระบุอายุการใช้งานของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 
ช่อง (6) ให้ระบุจํานวนช่ัวโมงการเดินเคร่ืองจักร/อุปกรณ์เฉลี่ยในรอบปี 
ช่อง (7) ให้ระบุปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักร/อุปกรณ์เฉลีย่ในรอบปี ค่าปริมาณการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าอาจได้มาจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ย่อยที่ติดต้ังในแต่ละระบบ (ถ้ามี) หรือได้จากการประเมินขนาดพิกัดของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลักทีใ่ช้หรือจากการตรวจวัด 

ช่อง (8)  ให้ระบุสัดส่วนการใช้พลังงานในระบบ คิดจากการใช้พลังงานที่อุปกรณ์น้ันๆ หารด้วยพลังงานไฟฟ้า
ของทั้งปี  

ตัวอย่าง เครื่องทํานํ้าเย็น CH-1 ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้า 574,992 kWh/ปี และโรงงานมีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าทั้งหมด 17,459,000 kWh/ปี ดังน้ัน เครื่องทํานํ้าเย็น CH-1 จึงคิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า  
3.29% 

ขนาด หน่วย ค่าพิกัด หน่วย ใช้งานจริง หน่วย

ระบบปรับอากาศรวมศูนย์ CH-1 * 300 TR 1 16 2,392 574,992 3.29% 0.67 kW/TR 0.70 kW/TR
CH-2 * 750 TR 1 16 3,036 672,000 3.85% 0.63 kW/TR 0.85 kW/TR
CHP-1 60 HP 1 16 3,536 31,636 0.18% 0.062 kW/gpm 0.059 kW/gpm ใช้ VSD
CHP-2 * 125 HP 1 16 3,432 45,511 0.26% 0.052 kW/gpm 0.017 kW/gpm ใช้ VSD
CDP-1 30 HP 1 16 3,360 15,818 0.09% 0.026 kW/gpm 0.025 kW/gpm
CDP-2 * 60 HP 1 16 3,168 76,028 0.44% 0.020 kW/gpm 0.020 kW/gpm

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 4 ช่อง 5 ช่อง 6 ช่อง 7 ช่อง 8 ช่อง 10

จากการประเมิน
หรือการตรวจวัด

หมายเหตุ :

สัดส่วนการ
ใช้พลังงาน
ในระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี)

ช่อง 3 ช่อง 9

ดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผ่นป้ายช่ือ 
(Name plate) ท่ีตัวเคร่ือง

เทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด

- ค่าประสิทธิภาพ (ค่าพิกัด) โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผ่น
ป้าย (Name plate) ที่ตัวเคร่ือง
- ค่าประสิทธิภาพ (ใช้งานจริง) ได้จากการประเมินหรือตรวจวัด

ระบบท่ีใช้พลังงาน     ช่ือเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก
พิกัด

หมายเหตุจํานวน
ช่ัวโมง
ใช้งาน
เฉล่ีย/ปี

อายุการใช้
งาน (ปี)
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ช่อง (9) ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 4 ช่องย่อย คือ 
1) ช่องระบุค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์จากค่าพิกัดโดยดูจากคู่มือ 

(Manual) หรือแผ่นป้ายช่ือ (Name plate) ที่ตัวเคร่ือง 
2) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ 
3) ช่องระบุค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์จากการใช้งานจริงโดย

วิเคราะห์ด้วยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวัด 
4) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ 

 
ตัวอย่าง เครื่องทํานํ้าเย็น CH-1 ซึ่งใช้เดินเป็นหลัก มีขนาดพิกัดจาก Name plate เท่ากับ 300 TR ค่า

ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะจากคู่มือเท่ากับ 0.67 kW/TR ซึ่งทําการตรวจวัดจริงได้ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
เท่ากับ 0.7 kW/TR 

ช่อง (10) ช่องหมายเหตุ ซึ่งองค์กรสามารถบันทึกค่าปริมาณการสูญเสียพลังงานของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ 
 

2.5.3 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก 

การบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ์ ในรอบปีที่จัดทํารายงาน ตาม
ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนมีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ในกรณีโรงงานควบคุม
แสดงในตารางที่ 4.3 และกรณีอาคารควบคุมแสดงในตารางที่ 4.5 

ก. วิธีการกรอกข้อมูล 

ประเภท 
รายการข้อมูลที่ต้อง

ใช ้(input) 
การกรอกข้อมูล

 
รายการข้อมูลที่ได้รับ 

(output) 
การแสดงข้อมูล

 
อาคารควบคุม 

 
 

 รายการข้อมูลการ
ใ ช้พลั ง งานความ
ร้อนที่มีนัยสําคัญ 

 สั ด ส่ ว น ก า ร ใ ช้
พลังงานในระบบ 

 ค่ าประสิ ท ธิภ าพ
หรือสมรรถนะ 

ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.5 

 
 

 รายการเครื่องจักร/
อุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่ มี นั ยสํ าคัญ 
และสามารถนําไป
กําหนดแผนอนุรักษ์
พลังงานได้ 

ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.5 

 
 

โรงงานควบคุม ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.3 

 

ขั้นตอนที่ 4
ตารางที่ 4.3 
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ข. ตัวอย่างแบบบันทึกกรอกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที่มีนัยสําคญัในเครื่องจักร/อุปกรณ์ ใหบั้นทึก
รายละเอียดดังน้ี 

 
ช่อง (1) ให้ระบุช่ือของระบบที่ใช้พลังงาน  
ช่อง (2) ให้ระบุช่ือเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลกัที่มีการใช้พลงังานท่ีมีนัยสําคัญ 
ช่อง (3) ให้ระบุขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผน่ป้ายช่ือ (Name 

plate) ที่ตัวเครื่อง 
ช่อง (4) ให้ระบุจํานวนของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 
ช่อง (5) ให้ระบุอายุการใช้งานของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 
ช่อง (6) ให้ระบุจํานวนช่ัวโมงการเดินเคร่ืองจักร/อุปกรณ์เฉลี่ยในรอบปี 
ช่อง (7) ให้ระบุชนิดของเช้ือเพลิงหลักที่ใช้ในเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
ช่อง (8) ให้ระบุปริมาณการใช้พลังงานความร้อนในเครื่องจักร/อุปกรณ์ในรอบปี ค่าปริมาณการใช้พลังงาน

ความร้อนอาจได้จากการคํานวณจากปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ ซึ่งอ่านค่าจากมิเตอร์ย่อยที่ติดต้ังในแต่ละระบบหรือ
เครื่องจักร (ถ้ามี) หรือได้จากการประเมินจากขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ หรือได้จากการตรวจวัด       

ช่อง (9) ให้ระบุสัดส่วนการใช้พลังงานในระบบ คิดจากการใช้พลังงานท่ีอุปกรณ์น้ันๆ หารด้วยพลังงานความ
ร้อนของทั้งปี  

ตัวอย่างเช่น หม้อไอน้ําซึ่งมีการใช้พลังงานความร้อน 8,932,501.36 MJ/ปี และโรงงานมีการใช้พลังงาน
ความร้อนทั้งหมด 8,932,501.36 MJ/ปี ดังน้ันหม้อไอน้ําจึงคิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานในระบบความร้อน 100% 

ช่อง (10) ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ 
ช่องระบุค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ตามค่าพิกัดโดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือ

แผ่นป้ายช่ือ (Name plate) ที่ตัวเคร่ือง 

ระบบไอนํ้า หม้อไอน้ํา 3 TON 1 16 4,380 LPG kg 8,932,501.36 100.00% 85.00 % 73.00 %

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 4 ช่อง 5 ช่อง 6 ช่อง 8 ช่อง 9 ช่อง 11

ใช้งานจริง
อายุการใช้
งาน (ปี)

ปริมาณการ
ใช้พลังงานความ

ร้อน
(เมกะจูล/ปี)

สัดส่วนการ
ใช้พลังงาน
ในระบบ

ระบบท่ีใช้พลังงาน
    ช่ือเคร่ืองจักร/

อุปกรณ์หลัก

พิกัด

จํานวน
ช่ัวโมง
ใช้งาน
เฉล่ีย/ปี

การใช้เช้ือเพลิง

หมายเหตุ
ขนาด หน่วย

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

ชนิด หน่วยหน่วย ค่าพิกัด หน่วย

เทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด

- ค่าประสิทธิภาพ (ค่าพิกัด) โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือ แผน่
ป้ายชื่อ (Name plate) ท่ีตัวเครื่อง
- ค่าประสิทธิภาพ (ใช้งานจริง) ได้จากการประเมินหรือตรวจวัด

ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 10

โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผ่นป้ายช่ือ 
(Name plate) ที่ตัวเครื่อง

จากการประเมินหรือการตรวจวัด
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1) ช่องระบุค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์จากค่าพิกัดโดยดูจากคู่มือ 
(Manual) หรือแผ่นป้ายช่ือ (Name plate) ที่ตัวเคร่ือง 

2) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ 
3) ช่องระบุค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์จากการใช้งานจริงโดย

วิเคราะห์ด้วยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวัด 
4) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ 

ตัวอย่าง หม้อไอนํ้าใช้ความร้อนจากเช้ือเพลิง LPG มีขนาดพิกัดจาก Name plateเท่ากับ 3 ตัน/ช่ัวโมง ค่า
ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะจากคู่มือเท่ากับ 85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทําการตรวจวัดจริงได้ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
เท่ากับ 73 เปอร์เซ็นต์ 
 ช่อง (11) ช่องหมายเหตุ ซึ่งองค์กรสามารถบันทึกค่าปริมาณการสูญเสียพลังงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  

 

บทที่ 3 ระบบแสงสว่าง 

หน้า 3-1 

บทที่ 3 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

3.1 องค์ประกอบของระบบ 

 ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสว่างกับพื้นที่ใช้งานเช่น ส านักงาน , 

ทางเดิน , ถนน เป็นต้น ดังนั้น หลักการที่ส าคัญในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง คือการติดตั้งุปกรณ์ที่มี

ประสิทธิภาพสูงและมีความสว่างเพียงพอกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ โดยระบบไฟฟ้าแสงสว่างมี  3 ส่วนหลักๆ 

ดังนี ้

 1. หลอดไฟฟ้า (Lamp) เป็นอุปกรณ์หรือแหล่งก าเนิดแสงแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

  1.1 หลอดประเภทเผาใส้ (Incandescent Lamp) 

  1.2 หลอดประเภทปล่อยประจุ (Discharge Lamp) เช่นหลอด Fluorescent, หลอด Mercury 

และหลอด Metal Halide 

 2. บัลลาสต์ (Ballast) เป็นอุปกรณ์ ช่วยในการจุดติดหลอดไฟ ใช้ในหลอดไฟประเภทปล่อยประจุ 

 3.  โคมไฟฟ้า (Luminaire) เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ควบคุมหรือกระจายแสงจากหลอดไฟให้ไปในทิศทางที่

ต้องการและมีลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของหลอด 

 

 

 

รูปที่ 3.1 อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

3.2 นิยามประสิทธิภาพหรือสมรรถนะพลังงาน 

3.2.1 ฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux :  ) 

 ฟลักซ์การส่องสว่าง หมายถึง ปริมาณแสงทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากแหล่งก าเนิด มีหน่วยเป็น Lumen (lm)  

 

 

 

รูปที่ 3.2 ปริมาณแสงที่ออกจากหลอดไฟ 
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3.2.2 ความเข้มแสงสว่าง (Illuminance : E)  

 ความเข้มแสงสว่าง หมายถึง ปริมาณแสง (Luminous Flux) ต่อหน่วยพื้นที่ที่รับแสง  มีหน่วยเป็น lux หรือ  

Lumen/Sq.m. 

3.2.3 ประสิทธิผลของหลอดไฟ (Luminous Efficacy) เป็นอัตราส่วน ระหว่างปริมาณแสงของหลอดไฟกั บ

ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อวัตต์ (Lumen/Watt) 

𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑢𝑠 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑦 =
𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑢𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑥

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟
   มีหน่วยเป็น 

Watt
Lumen  

 

รูปที่ 3.3 ปริมาณแสงของหลอดไฟต่อก าลังไฟฟ้า 

3.2.4 สมรรถนะของระบบแสงสว่าง (Lighting Performance) 

 ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของระบบแสงสว่าง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมของพื้นที่ที่ใช้ระบบแสงสว่าง 

เป็นอัตราส่วนระหว่างก าลังไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง กับพื้นที่ในบริเวณที่ใช้ระบบแสงสว่าง  

Area

Power
ePerformancLighting   มีหน่วยเป็น 

..mSq
Watt  

 ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของทั้ง 2 วิธี (3.2.3 และ 3.2.4) มีความแตกต่างกัน คือ 

Luminous Efficacy พิจารณาเฉพาะหลอดไฟ โดยหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพหรือสมรรถนะสูง หมายถึง 

   หลอดไฟที่ต้องมีค่า Luminous Efficacy สูง 

Lighting Performance พิจารณาเป็นพื้นที่ ดังนั้นการออกแบบระบบแสงสว่างที่เหมาะสม คือเลือกหลอดไฟ 

   ที่มีค่า  Luminous Efficacy สูง และเลือกโคมไฟที่มีประสิทธิภาพสูง และเลือกบัลลาสต์

   ที่มีก าลังไฟฟ้าสูญเสียต่ า ซึ่งจะท าให้มีค่า Lighting Performance ที่ด(ีค่าต่ า) แต่ต้อง 

   ค านึงถึง ระดับความเข้มแสงสว่าง (Illuminance) ต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 
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3.3 กฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3.1 ความเข้มแสงสว่าง (Illuminance) 

 สามารถอ้างอิงได้จาก  

 1. กฏกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความปลอด ภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 

ตารางมาตรฐานค่าความเข้มแสงสว่าง 

ประเภท ประเภทของพ้ืนท่ี 
ค่าความเข้มแสงสว่าง

มากกว่า (Lux) 
พื้นที่ทั่วไปของอาคาร ทางเข้าห้อโถง หรือห้องพักรอ 200 
 ทางเดินในพื้นที่สัญจรหนาแน่น 50 
 บันใด 50 
 พื้นที่ทั่วไป 300 
 ห้องคอมพิวเตอร์ 400 
 ห้องประชุม 300 
 ห้องสุขา 100 
โรงน้ าตาล พื้นที่ทั่วไป 200 
โรงพิมพ์ ห้องเครื่องจักร 400 
 บริเวณกระบวณการผลิตทั่วไป 400 
โรงงานไม้ บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป 200 
โรงงานผลิตเหล็ก บริเวณบ่อชุบและเตาอบ 100 
 บริเวณกระบวนการน าเหล็กเข้าอบ 200 
 บริเวณการรีดเย็น รีดร้อน  300 
โรงงานเครื่องปั่นดิน
เผา 

บริเวณกระบวนการบด การคัดแยก และห้องเผา 200 

 บริเวณกระบวนการปั๊มขึ้นรูป การอัด การท าความสะอาดและ
การตกแต่ง 

300 
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2. ความเข้มแสงสว่างในอาคารตามมาตรฐาน CIE, IES, BS (International Standard) 

ตารางเปรยีบเทียบความเข้มแสงสว่างในอาคารตามมาตรฐาน CIE, IES, BS (International Standard) 

พ้ืนท่ีต่างๆ CIE IES BS 
ห้องประชุม 300-500-750 200-300-500 750W 
ห้องเขียนแบบ 500-750-1000 500-750-1000 750W 
ห้องท างานทั่วไป 300-500-750 200-300-500 500W 
ห้องคอมพิวเตอร์ 300-500-750 200-300-500 500W 
ห้องสมุด 300-500-750 200-300-500 500W 
ร้านค้าในอาคารพานิชย์ 500-750 500-750-1000 500W 
เคานเตอร์ 200-300-500 200-300-500 200W 
ห้องเก็บของ  100-150-200 100-150-200 150S 
ห้องล็อบบี้หรือบริเวณต้อนรับ 100-150-200 100-150-200 150S 
ห้องน้ า 100-150-200 100-150-200 150S 
ทางเดิน 50-100-150 100-150-200 100S 
บันได 100-150-200 100-150-200 150F 
ลิฟท์ 100-150-200 100-150-200 150F 
หมายเหตุ มาตรฐานของ BS    

 ตัวเลข คือ ค่าความเข้มแสงสว่าง 

 ตัวหนังสือ คือ ต าแหน่งของความเข้มแสงสว่าง ( W = Working Plane , S = Switch , F = Floor ) 

3. ความเข้มแสงสว่างในโรงงานตามมาตรฐาน CIE, IES, BS (International Standard) 

ตารางเปรียบเทียบความเข้มแสงสว่างในโรงงานตามมาตรฐาน CIE, IES, BS (International Standard) 

พ้ืนท่ีต่างๆ CIE IES BS 
งานทั่วไป 150-200-300 200-300-500 200 
งานหยาบ 200-300-500 500-750-1000 300 
งานละเอียดปานกลาง 300-500-750 1000-1500-2000 500 
งานละเอียด 500-750-1000 2000-3000-5000 750 
งานละเอียดมาก 1000-1500-2000 5000-7500-10000 1000 
หมายเหตุ มาตรฐานของ BS    

 ตัวเลข คือ ค่าความเข้มแสงสว่าง 

 ตัวหนังสือ คือ ต าแหน่งของความเข้มแสงสว่าง ( W = Working Plane , S = Switch , F = Floor ) 
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3.3.2 ค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (W/sq.m.) หรือสมรรถณะของระบบแสงสว่าง (Lighting Performance) 

 สามารถอ้างอิงได้จากกฎกระทรวง  ก าหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และ

วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

- การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร โดยไม่รวมพื้นที่จอดรถ 

- การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร  ต้องให้ได้ระดับความ เข้มแสงสว่างส าหรับงานแต่ละประเภทอย่ าง

เพียงพอ  และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้นก าหนด 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้ส่องสว่างภายในอาคารต้องใช้ก าลังไฟฟ้าในแต่ล ะประเภทของอาคารไม่เกินค่า

ดังต่อไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
ค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด 

(วัตต์ต่อตารางเมตรของพ้ืนท่ีใช้งาน) 
 ส านักงาน สถานศึกษา 14 
 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ อาคารชุมนุมคน   

โรงมหรสพ 
18 

 โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 12 

- ส าหรับอาคารที่มีการใช้งานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แต่ละส่วนต้องใช้ค่าในตารางตามลักษณะการใช้

งานของพื้นที่ส่วนน้ันๆ 

3.4 แนวทางการส ารวจและการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

 ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการด าเนินการคือ 

-    ฐานข้อมูลระบบไฟฟ้ าแสงสว่างขององค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินสัดส่วนพลังงานไฟฟ้า หรือ

ประเมินศักยภาพในการปรับปรุง 

- ค่าความเข้มแสงสว่างเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ (lux) เพื่อเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง 

- ค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (W/sq.m.) เพื่อเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง 
3.4.1 การส ารวจข้อมูลในระบบแสงสว่าง ข้อมูลที่ควรบันทึกมีดังนี้ 

- พื้นที่ของห้อง หรือพื้นที่ในบริเวณที่ติดตั้งระบบแสงสว่าง (Sq.m.) 
- รายละเอียดของหลอดไฟ  ชนิดบัลลาสต์  และลักษณะของโคมไฟ 
- เวลา เปิด-ปิด ใช้งาน (Hr/day) 
- จ านวนวันที่เปิดใช้งานต่อปี (Day/yr) 
- %การเปิด หรือ %การใช้งานหลอดไฟ (%) 
- ค่าความเข้มแสงสว่างจากเครื่องมือวัด (lux) 
- รายละเอียดอื่นๆ เช่นมีศักยภาพในการปรับปรุงหรือไม่ หรือสามารถน าแสงธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม ่

 โดยรายละเอียดทั้งหมดสามารถบันทึกลงในแบบฟอร์ม  “ตารางบันทึกข้อมูลระบบแสงสว่าง” 
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ตารางบันทึกข้อมูลระบบแสงสว่าง 

 

หมายเหตุ 

1 : ลักษณะการติดตั้ง 2 : แผ่นสะท้อนแสง 3 : ฝาครอบโคม 4 : ชนิดหลอด 5 : ชนิดบัลลาสต์ 
   ติดลอย    ไม่มี    ไม่มี A1 หลอดฟลูออเรสเซนต์ NB บัลลาสต์แบบแกนเหล็กธรรมดา 
   ฝังฝ้า    สีขาว    Acrylic A2 หลอดอินแคนเดสเซนต์ LB บัลลาสต์แบบแกนเหล็กประหยัดพลังงาน 
   แขวน    อลูมิเนียมเงา    ตระแกรงอลูมิเนียม A3 หลอดทังสเตนแฮโลเจน EB บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
   A4 หลอดคอมแพ็กต์ฟลูออเรสเซนต์ No ไม่มี Ballast 
   A5 หลอดไอปรอทความดันสูง (หลอดแสง

จันทร์) 
  

   A6 หลอดเมทัลแฮไลด์   
   A7 หลอดไอโซเดียมความดันสูง   
   A8 LED   
   Other อ่ืนๆ (ให้ระบุชนิดหลอด)   

ชัน้ท่ี สถานท่ี / บริเวณ พืน้ท่ีใช้สอย โคมไฟ หลอดไฟ บลัลาสต์ เวลา (XX:XX) ชัว่โมง จ านวนวนั % ความส่องสวา่ง ก าลงัไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้า พลงังาน

(ตร.ม.) ลกัษณะ แผน่ ฝาครอบ ชนิด Watt หลอด จ านวน ชนิด Watt loss เวลาเปิด เวลาปิด (hr/day) (วนั/ปี) การเปิด เฉล่ีย ติดตัง้ ส่องสวา่งสงูสดุ ไฟฟ้า

การติดตัง้ สะท้อนแสง โคม ต่อโคม โคม (lux) (W) (W/Sq.m.) (kWh)

1 2 3 4 5 
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จากข้อมูลการส ารวจ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สามารถน ามาค านวนประสิทธิภาพ และสมรรถนะได้ดังนี้ 

1. หาค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด 

A

P
LP   

 โดยที่ 

 LP   = Lighting Performance คืออัตราส่วนระหว่างก าลังไฟฟ้าติดต้ังต่อพื้นที่ (Watt/Sq.m.)  

 P = ก าลังไฟฟ้าของระบบแสงสว่างที่ติดตั้ง (Watt) 

 A = พื้นที่ในบริเวณที่ติดตั้งระบบแสงสว่าง (Sq.m.) 

2. หาค่าก าลังไฟฟ้าของระบบแสงสว่างที่ติดตั้ง 

P =  (L+B) x N 

 โดยที่ 

 L = ขนาดก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟ (Watt) 

 B = ขนาดก าลังไฟฟ้าสูญเสียของบัลลาสต์  (Watt) โดยบัลลาสต์แต่ละชนิดมีค่าก าลังไฟฟ้า

สูญเสียแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

 บัลลาสต์แกนเหล็กธรรมดา  = ก าลังไฟฟ้าสูญเสีย = 10W 

 บัลลาสต์แกนเหล็กประหยัดพลังงาน = ก าลังไฟฟ้าสูญเสีย = 6W 

 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์   = ก าลังไฟฟ้าสูญเสีย = 1-2W 

 N = จ านวนหลอดไฟที่ติดตั้งทั้งหมด (หลอด) 

 

3.4.2 วิธีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง อ้างอิงจากแนวปฏิบัติตามกฏกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2549 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ( Illumination Measurement) 
 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ให้ท าการตรวจวัด “บริเวณพื้นที่ทั่วไป ” บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ ใน

กระบวนการผลิตและบริเวณที่ท างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด หรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างานในสภาพการ

ท างานปกติและในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อยที่สุด  

 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในอาคารหรือโรงงาน โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ  

- การวัดแบบจุด หรือตรวจวัดที่จุดท างาน 

- การวัดค่าเฉลี่ย หรือตรวจวัดแบบค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งหมด 

 

 



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  

 

บทที่ 3 ระบบแสงสว่าง 

หน้า 3-8 

1. การวัดแบบจุด (Spot Measurement) 

 เป็นการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างบริเวณที่ผู้ใช้งานต้องท างาน โดยใช้สายตาเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่

กับที่ในการท างาน ให้ตรวจวัดในจุดที่สายตากระทบช้ินงานหรือจุดที่ท างานของ ผู้ใช้งาน  (Point of Work)  โดยวาง

เครื่องวัดแสงในแนวระนาบเดียวกับช้ินงาน หรือพื้นผิวที่สายตาตกกระทบ แล้ วอ่านค่าความเข้มแสงสว่าง เพื่อ

เปรียบเทียบกับมาตรฐาน  

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4 การวัดแบบจุด 

2. การวัดค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งหมด (Area Measurement) 

 เป็นการตรวจวัดความเข้ม แสงสว่างในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดภายใน อาคารหรือโรงงาน  เช่น ทางเดิน และ

บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตที่ผู้ใช้งานท างาน 

 การตรวจวัดแบบนี้สามารถท าได้สองวิธี คือ 

 2.1 การตรวจวัดโดยพิจารณาจากพื้นที่ ที่ท าการส ารวจ  โดย แบ่งพื้นที่ทั้งหมดออก เป็นส่วนๆ แต่ละส่ วนมี

พื้นที่  2x2 ตารางเมตร และถือเครื่องวัดแสงในแนวระนาบสูงจากพื้น 30 นิ้ว (75 เซนติเมตร) แล้วอ่านค่า (ในขณะที่

วัดน้ันต้องมิให้เงาของผู้วัดบังแสงสว่าง) ด าเนินการซ้ าที่ส่วนอื่นๆ แล้วน าค่าที่วัดได้มาหาค่าเฉลี่ย 

 

 

 

  

 

 

รูปที่ 3.5 การแบ่งพื้นที่วัดความเข้มแสงสว่าง 

 2.2 การตรวจวัดโดยพิจารณาต าแหน่ง โคมไฟ หากรูปแบบการติด โคมไฟฟ้ามีลักษณะที่แน่นอนซ้ าๆ กัน 

สามารถวัดความเข้มแสงสว่างในจุดที่เป็นตัวแทนของพื้นที่  ที่มีแสงตกกระทบในลักษณะเดียวกัน ตามวิธีการวัดแสง

และการค านวณค่าเฉลี่ยของ IES Lighting Handbook 1981 (Reference Volume) หรือเทียบเท่า การวัดใน

ลักษณะนี้ช่วยให้จ านวนจุดตรวจวัดน้อยลงได้ ซึ่งจะพิจารณาเป็น 6 กรณี ดังนี้ 
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ก.1 โคมไฟมีระยะห่างระหว่าง โคมเท่ากันและมีจ านวนแถวมากกว่า 2 แถว (Symmetrically Spaced 

Luminaries in Two of More Rows) ดังที่แสดงเป็นตัวอย่างในรูป 

ความเข้มแสงสว่างเฉลี่ย  = 
NM

P]+1)-T(M+1)-Q(N+1)-1)(M-[R(N    

โดย 

  N = จ านวนโคมไฟต่อแถว 

  M = จ านวนแถว 

 

รูปที่ 3.6 ระยะห่างระหว่างโคมไฟเท่ากันและมีจ านวนแถวเท่ากับหรือมากกว่า 2 แถว 

โดย 

 r1 – r8 = ความเข้มแสงสว่างระหว่างหลอดไฟส่วนในและกลางห้องและ R = ค่าเฉลี่ยของ r1-8 

q1 – q4 =  ความเข้มแสงสว่างระหว่างหลอดไฟกับขอบข้างห้องและ Q = ค่าเฉลี่ยของ q1-4 

 t1 – t4 =  ความเข้มแสงสว่างระหว่างหลอดไฟกับหัว-ท้ายห้องและ T = ค่าเฉลี่ยของ t1-4 

 p1,p2 =  ความเข้มแสงสว่างระหว่างหลอดไฟกับมุมห้องและ P = ค่าเฉลี่ยของ p1 และ p2 

แทนค่า R, Q, T, P, N และ M ตามสูตร จะได้ค่าเข้มแสงสว่างเฉลี่ย 
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ก.2 โคมไฟดวงเดียวติดกลางห้อง (Symmetrically Located Single Luminaries) ท าการวัดสี่จุด (p-1, p-

2, p-3 และ p-4) แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ย จาก 

ความเข้มแสงสว่างเฉลี่ย = 
 𝑝1+𝑝2+𝑝3+𝑝4 

4
      

  เมื่อ p = จุดที่ท าการวัด 

  ข้ันตอนในการตรวจวัด คือ อ่านค่า p ทั้ง 4 จุด แทนค่าตามสูตรจะได้ค่าเฉลี่ย 

 
รูปที่ 3.7 ไฟดวงเดียวติดกลางห้อง 

 

ก.3 โคมไฟติดตั้งแถวเดียวกลางห้อง (Single Row of Individual Luminaries) ดังรูป 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.8 โคมไฟติดตั้งแถวเดียวกลางห้อง 

ความเข้มแสงสว่างเฉลี่ย =  
 Q N−1 +P 

N
      

   เมื่อ N = จ านวนโคมไฟ 

    Q = ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากจุด q1-q8 

    P = ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากจุด p1 และ p2 
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ข้ันตอนในการตรวจวัด คือ 

อ่านค่า q ทั้ง 8 จุด (q-1 ถึง q-8) แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่า Q 

อ่านค่า p ทั้ง 2 จุด (p1 และ p2) แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่า P 

แทนค่า Q, P และ N ตามสูตร จะได้ค่าเฉลี่ย 

ก.4 โคมไฟติดตั้งแบบต่อเนื่องมากกว่าหรือเท่ากับ 2 แถว (Two or More Continuous Rows of 

Luminaries) ดังรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.9 โคมไฟติดตั้งแบบต่อเนื่องมากกว่าหรือเท่ากับ 2 แถว 

ความเข้มแสงสว่างเฉลี่ย =  
 𝑅𝑁 𝑀−1 +𝑄𝑁+𝑇 𝑀−1 +𝑃 

M N+1 
    

  เมื่อ N = จ านวนหลอดไฟต่อแถว 

   M = จ านวนแถว 

   R = ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากจุด r1-r4 

   P = ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากจุด p1-p2 

   Q = ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากจุด q1-q2 

ข้ันตอนในการตรวจวัด คือ 

อ่านค่า r ทั้งหมด 4 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่า R 

อ่านค่า q ทั้ง 2 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่า Q 

อ่านค่า t ทั้ง 4 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่า T 

อ่านค่า p ทั้ง 2 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่า P 

แทนค่า R, Q, T, P, M และ N ตามสูตร จะได้ค่าเฉลี่ย 
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ก.5 โคมไฟติดตั้งแบบต่อเนื่องแถวเดียว (Single Rows of Continuous Luminaries) ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.10 โคมไฟติดตั้งแบบต่อเนื่องแถวเดียว 

ความเข้มแสงสว่างเฉลี่ย =    
 𝑄𝑁+𝑃 

N+1
      

   เมื่อ N = จ านวนโคมไฟ 

    P = ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากจุด p1-p2 

    Q = ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากจุด q1-q6 

ข้ันตอนในการตรวจวัด คือ 

อ่านค่า q ทั้ง 6 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่า Q 

อ่านค่า p ทั้ง 2 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่า P 

แทนค่า Q, P และ N ตามสูตรจะได้ค่าเฉลี่ย
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ก.6 โคมไฟติดกระจายบนเพดาน (Luminaries or Louver all Ceiling) ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.11 โคมไฟติดกระจายบนเพดาน 

ความเข้มแสงสว่างเฉลี่ย = 
 R L−8  W−8 +8Q L−8 +8T W−8 +64P 

WL
  

  เมื่อ  W = ความกว้างของห้อง 

    L = ความยาวของห้อง 

    R = ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากจุด r1-r4 

    Q = ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากจุด q1-q2 

    P = ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากจุด p1-p2 

    T = ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากจุด t1-t2  

ข้ันตอนในการตรวจวัด คือ 

อ่านค่า r ทั้ง 4 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่า R 

อ่านค่า q ทั้ง2 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่า Q 

อ่านค่า t ทั้ง2 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่า T 

อ่านค่า p ทั้ง 2 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่า P 

แทนค่า R, Q, T, P, W และ L ตามสูตรจะได้ค่าเฉลี่ย 
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3.5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 
หมายเหตุ : 

1 : ลักษณะการติดตั้ง 2 : แผ่นสะท้อนแสง 3 : ฝาครอบโคม 4 : ชนิดหลอด 5 : ชนิดบัลลาสต์ 
   ติดลอย    ไม่มี    ไม่มี A1 หลอดฟลูออเรสเซนต์ NB บัลลาสต์แบบแกนเหล็กธรรมดา 
   ฝังฝ้า    สีขาว    Acrylic A2 หลอดอินแคนเดสเซนต์ LB บัลลาสต์แบบแกนเหล็กประหยัดพลังงาน 
   แขวน    อลูมิเนียมเงา    ตระแกรงอลูมิเนียม A3 หลอดทังสเตนแฮโลเจน EB บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
   A4 หลอดคอมแพ็กต์ฟลูออเรสเซนต์ No ไม่มี Ballast 
   A5 หลอดไอปรอทความดันสูง (หลอดแสง

จันทร์) 
  

   A6 หลอดเมทัลแฮไลด์   
   A7 หลอดไอโซเดียมความดันสูง   
   A8 LED   
   Other อ่ืนๆ (ให้ระบุชนิดหลอด)   

 

ชัน้ท่ี สถานท่ี / บริเวณ พืน้ท่ีใช้สอย เวลา (XX:XX) ชัว่โมง จ านวนวนั % ก าลงัไฟฟ้าติดตัง้ พลงังานไฟฟ้า

(ตร.ม.) ลกัษณะ
การติดตัง้

แผน่
สะท้อนแสง

ฝาครอบโคม ชนิด Watt หลอดต่อ
โคม

จ านวนโคม ชนิด Watt loss เวลาเปิด เวลาปิด (hr/day) (วนั/ปี) การเปิด (W) (kWh/ปี)

340 ฝงัฝ้า อลมูเินียมเงา ตะแกรง A1 36 3 36 NB 10 8:00 17:00 9 300 80% 450 3,974 11.69 10,731

20 ฝงัฝ้า อลมูเินียมเงา ตะแกรง A1 18 2 20 EB 0 8:00 17:00 9 300 20% 500 144 7.20 389

20 ฝงัฝ้า อลมูเินียมเงา ตะแกรง A4 36 1 5 NB 10 8:00 17:00 9 300 80% 200 184 9.20 497

400 ฝงัฝ้า อลมูเินียมเงา ตะแกรง A1 36 3 36 EB 0 8:00 17:00 9 300 80% 400 3,110 7.78 8,398

100 แขวน อลมูเินียมเงา ไมม่ี A6 150 1 10 NB 20 00:00 24:00 24 300 80% 350 1,360 13.60 9,792

แขวน สขีาว ไมม่ี A1 36 1 10 NB 10 00:00 24:00 24 300 80% 350 368 2,650

150 แขวน อลมูเินียมเงา ไมม่ี A6 150 1 12 NB 20 00:00 24:00 24 300 80% 400 1,632 10.88 11,750

แขวน สขีาว ไมม่ี A1 36 1 15 NB 10 00:00 24:00 24 300 80% 401 552 3,974

200 แขวน อลมูเินียมเงา ไมม่ี A5 250 1 15 NB 20 8:00 17:00 9 300 80% 402 3,240 16.20 8,748

พืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเท่ากบั 1,230 sq.m. (ไมร่วมลานจอดรถ) 14,565 11.84 56,929

หลอดไฟ ความส่อง
สว่างเฉล่ีย 

(lux)

ก าลงัไฟฟ้าส่อง
สว่างสงูสดุ
(W/sq.m)

โคม บลัลาสต ์

 พืน้ที ่Office

หอ้งประชุม

ทางเดนิ

พืน้ทีก่ารผลติ Line M2

Store

Ofiice ชัน้ 2

พืน้ทีก่ารผลติ Line M1
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ตัวอย่างการตรวจวัด 

ตัวอย่างท่ี 1 : วัดความเข้มแสงสว่างในพื้นที่ออฟฟิศ  

รายละเอียด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.12 พื้นที่ออฟฟิศ 

 พื้นที่ออฟฟิศขนาด 140 sq.m. ติดตั้งโคมไฟทั้งหมด 24 โคม โดยแบ่งเป็น 4 แถวๆละ  6 โคม ซึ่งพื้นที่

ออฟฟิศและการจัดวางโคมไฟมีลักษณะสมมาตร จึงเลือกใช้วีธีการวัดตามวิธีการวัดแสงและการค านวณค่าเฉลี่ยของ 

IES Lighting Handbook (ก.1) 

จุดที ่ R Q T P 
1 621 562 532 528 
2 514 548 516 507 
3 530 509 535  
4 611 515 565  
5 621    
6 607    
7 567    
8 606    
เฉลี่ย 585 533 537 517 
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โดย 

  N = จ านวนโคมไฟต่อแถว 

  M = จ านวนแถว 

ความเข้มแสงสว่างเฉลี่ย = 
 𝑅 𝑁−1  𝑀−1 +𝑄 𝑁−1 +𝑇 𝑀−1 +𝑃 

𝑁(𝑀)
 lux  

    = 
 585 4−1  6−1 +533 4−1 +537 6−1 +517 

4(6)
 lux 

    = 566 lux 

ชนิดหลอดไฟ 

 ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 36 W และเป็นบัลลาสต์แกนเหล็กซึ่งมีความสูญเสียแกนเหล็ก 10 W 

สรุป  

 บริเวณพื้นที่ท างานทั้งหมดมีค่าความเข้มแสงสว่างเฉลี่ยมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด (จากกฎกระทรวง  

ก าหนดให้พื้นที่ทั่วไปของอาคารในส่วนห้องคอมพิวเตอร์มีค่าความเข้มแสงสว่าง ไม่น้อยกว่า 400 lux)  

ก าลังไฟฟ้า   = (ก าลังไฟฟ้าของหลอด + ก าลังไฟฟ้าสูญเสียของบัลลาสต์)  

     x จ านวนหลอดต่อโคม x จ านวนโคม W 

    = (36 + 10) x 2 x 24   W 

    = 2,208     W 

Lighting Performance (LP) = 15.77     W/sq.m   

 จากตัวอย่าง ค่า LP = 15.77 W/sq.m. สูงกว่าค่าที่ระบุในหัวข้อที่ 3.3.2 ดังนั้นจึงมีศักยภาพในการปรับปรุง

โดยมีแนวทางในการพิจารณาลดการใช้พลังงานคือ 

 1. จ านวนโคมไฟ หรือหลอดไฟสามารถลดได้หรือไม่ 

 2. เลือกใช้หลอดไฟที่มีขนาดก าลังไฟฟ้าลดลง เช่น หลอด LED หรือ หลอด T5 28 W แต่ยังคงให้ฟลักซ์การ

ส่องสว่าง (lm) ไม่น้อยกว่าเดิม 

 3. เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าลังไฟฟ้าสูญเสียประมาณ 1-2 W 
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ตัวอย่างท่ี 2 : ความเข้มแสงสว่าง 

รายละเอียด 

 ห้องคอมพิวเตอร์ ขนาด 100 sq.m. โดยใช้หลอด ฟลูออเรสเซ นต์ T5 ขนาด 2 x 28 W และเป็นบัลลาสต์

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าลังไฟฟ้าสูญเสีย 1 W 

จุดที่ ความเข้มแสงสว่าง (lux) จุดที่ ความเข้มแสงสว่าง (lux) 
1 533 5 465 
2 457 6 519 
3 487 7 527 
4 453 8 533 

สรุป 

 บริเวณพื้นที่ท างานทุกจุดมีค่าความเข้มแสงสว่าง มากกว่า เกณฑ์ที่กฏหมายก าหนด (จากกฏกระทรวง  

ก าหนดให้พื้นที่ทั่วไปของอาคารในส่วนห้องคอมพิวเตอร์มีค่าความเข้มแสงสว่าง ไม่น้อยกว่า 400 lux) 

ก าลังไฟฟ้า   = (ก าลังไฟฟ้าของหลอด + ก าลังไฟฟ้าสูญเสียของบัลลาสต์)  

     x จ านวนหลอดต่อโคม x จ านวนโคม W 

    = (28 + 1)  x 2 x 17   W 

    = 986     W 

Lighting Performance  (LP) = 9.86     W/sq.m. 

 จากตัวอย่างค่า LP = 9.86 W/Sq.m. น้อยกว่าค่าที่ระบุในหัวข้อ 3.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.13 พื้นที่ห้องคอมพิวเตอร ์
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3.6 ตัวอย่างมาตรการท่ีประสบความส าเร็จ 

 ตัวอย่าง มาตรการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะพลังงานของระบบแสงสว่าง มีหลาย

ลักษณะไม่ว่าจะเป็นด้าน House Keeping หรือ Process Improvement หรือ Machine Change ตัวอย่างของ

มาตรการที่ต้องแสดงถึงการค านวณ และผลประหยัด รวมถึงมาตรการที่ไม่จ าเป็นต้องค านวณ โดยมาตรการต่างๆ 

ดังนี ้

- การปรับปรุงโคมไฟ โดยใช้โคมประสิทธิภาพสูง 

- การปรับปรุงโคมไฟโดยใช้แผ่นสะท้อนแสง 

- การเปลี่ยนชนิดหลอดฟลูออเรสเซ็นต์เป็นหลอด LED 

- การเปลี่ยนชนิดหลอดฟลูออเรสเซ็นต์เป็นหลอด T5 

- การลดจ านวนหลอดที่ไม่จ าเป็น 

- การเปลี่ยนบัลลาสต์แกนเหล็กเป็นบัลลาสต์สูญเสียต่ า 

- การเปลี่ยนบัลลาสต์แกนเหล็กเป็นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

- การเปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน 

- การเปลี่ยนหลอดแสงจันทร์เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ High Bay 

- การใช้แสงธรรมชาติ 

- การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดอัตโนมัติ เช่น สวิตช์ตรวจจับการเคลื่อนไหว  

- แยกสวิตซ์เป็นพื้นที่ย่อยๆในห้องท างาน หรือทางเดิน เป็นต้น 
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ตัวอย่างท่ี 1 : มาตรควบคุมการใช้งานระบบแสงสว่าง และการติดตั้งแผ่นหลังคาแบบโปร่งใส 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  

 สภาพเดิมภายในโรงงานจะมีการใช้งานหลอดไฟฟ้าประเภท “หลอดแสงจันทร์ ”  ขนาด 400 วัตต์จ านวน 

187 หลอด โดยสภาพอาคารมีแผ่นหลังคาแบบโปร่งใสบ้างบางส่วน และในระหว่างการผลิตก็จะมีหมอกควันจากการ

หลอมเหล็ก จึงท าให้โรงงานจ าเป็นต้องเปิดไฟแสงสว่างตลอดเวลาเพื่อให้ความสว่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.14  ระดับความเข้มแสงสว่างก่อนการปรับปรุง 

 

 

บริเวณท่ียังไม่ได้ปรับปรุง 
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ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

 เนื่องจากภายในโรงงานมีการเปิดไฟ แสงสว่าง ตลอดเวลาโดยไม่มีการควบคุมเวลาการเปิด- ปิด บางบริเวณ 

เช่น บริเวณหลอมเหล็ก มีควันฟุ้งกระจาย และสภาพแผ่นหลังคาแบบโปร่งใส (Skylight) ค่อนข้างเก่า อีกทั้งระยะห่าง

ระหว่างแผ่น Skylight ประมาณ 12 m ท าให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาได้น้อย จึงจ าเป็นต้องเปิดไฟ แสงสว่าง

ช่วยท าให้สูญเสียพลังงานค่อนข้างมาก ดังนั้นทางโรงงานต้องการที่จะลดการใช้พลังงานในส่วนน้ี โดยการปรับปรุง

แผ่น Skylight และก าหนดเวลา , บริเวณที่จะใช้งานระบบแสงสว่าง 

แนวคิดและขั้นตอนการด าเนินการ 

- ตรวจสภาพปัจจุบันของโรงงาน และตรวจสอบเวลาการใช้งานแสงสว่าง 

- ก าหนดเวลาการใช้งานว่าพื้นที่บริเวณไหนสามารถที่จะลดการใช้ไฟในช่วงกลางวัน และจ าเป็นต้องใช้ในเวลา

กลางคืน 

- หลังจากปรับปรุงเสร็จแล้วให้ตรวจสอบค่าความเข้มแสงสว่าง โดยต้องไม่ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน 

- วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานที่ได้ 

ภาพหลังปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.15 ระดับความเข้มแสงสว่างหลังการปรับปรุงแผ่นหลังคาแบบโปร่งแสง 
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วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

 
ผลประหยัด = 289,505 kWh/ป ี

% Safety Factor = 70%  

ผลประหยัดจริง = 202,654 kWh/ป ี

ราคาพลังงาน = 2.59 บาท/kWh 

ผลประหยัดที่ได้ = 524,874 บาท/ป ี

เงินลงทุน = 1,198,560 บาท 

ระยะเวลาคืนุทน = 2.28 ป ี

หมายเหตุ    

1. ก าหนด %Use = 70% เน่ืองจากสภาพเดิมอาจจะไม่ได้เปิดไฟครบทุกหลอดหรืออาจจะมีบางหลอดช ารุด 

2. ก่อนปรับปรุงใช้งานแสงสว่าง 24 Hr./Day  โดยหลังปรับปรุงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

- ช่วงกลางวัน (8:00 - 18:00) : สามารถปิดไฟได้ตลอดเวลา 

- ช่วงกลางคืน (18:00 - 8:00) : จะเปิดไฟเป็นบางบริเวณ 

3. ก าหนด %Safety Factor = 70% เน่ืองจากอาจจะมีบางวันไม่สามารถปิดไฟช่วงกลางวันได้เช่น วันฝนตก 

 

 

Fl. Area Lamp Set Ballast Loss %Use Day/Yr. Power Before After
(W) (kW) Hr./Day Energy Hr./Day Energy

(kWh) (kWh)
Zone AE

1 บรเิวณเครือ่งขดั MA 1 x 400 6 25 70% 312 1.79 24 13,403.52 0 0.00
1 1 x 400 6 25 70% 312 1.79 24 13,403.52 14 7,818.72
1 บรเิวณงานรอขดั MA 1 x 400 6 25 70% 312 1.79 24 13,403.52 0 0.00
1 1 x 400 6 25 70% 312 1.79 24 13,403.52 14 7,818.72
1 บรเิวณ S/P MA&MB 1 x 400 4 25 70% 312 1.19 24 8,910.72 0 0.00
1 1 x 400 2 25 70% 312 0.60 24 4,492.80 14 2,620.80
1 บรเิวณเครือ่งปั้นและเทเหล็ก MB 1 x 400 12 25 70% 312 3.57 24 26,732.16 0 0.00
1 1 x 400 16 25 70% 312 4.76 24 35,642.88 14 20,791.68
1 หลังเตา MB 1 x 400 2 25 70% 312 0.60 24 4,492.80 0 0.00
1 1 x 400 4 25 70% 312 1.19 24 8,910.72 14 5,197.92

Zone EF
1 บรเิวณพืน้ทีว่างงานรอสง่ลกูคา้ 1 x 400 6 25 70% 312 1.79 24 13,403.52 0 0.00
1 1 x 400 6 25 70% 312 1.79 24 13,403.52 14 7,818.72
1 บรเิวณชดุ CHARGE MA 1 x 400 6 25 70% 312 1.79 24 13,403.52 14 7,818.72
1 บรเิวณเทเหล็ก MA 1 x 400 8 25 70% 312 2.38 24 17,821.44 0 0.00
1 1 x 400 10 25 70% 312 2.98 24 22,314.24 14 13,016.64
1 บรเิวณเครือ่งปั้นและดา้นหนา้เครือ่งปั้น MA 1 x 400 23 25 70% 312 6.84 24 51,217.92 0 0.00
1 1 x 400 19 25 70% 312 5.65 24 42,307.20 14 24,679.20

Zone FK
1 บรเิวณพืน้ทีว่างงานรอสง่ลกูคา้ 1 x 400 8 25 70% 312 2.38 24 17,821.44 0 0.00
1 1 x 400 8 25 70% 312 2.38 24 17,821.44 14 10,395.84
1 บรเิวณยุง้เก็บเศษเหล็ก MA 1 x 400 2 25 70% 312 0.60 24 4,492.80 0 0.00
1 1 x 400 2 25 70% 312 0.60 24 4,492.80 14 2,620.80
1 LINE MACHINE 1 x 400 8 25 70% 312 2.38 24 17,821.44 0 0.00
1 1 x 400 8 25 70% 312 2.38 24 17,821.44 14 10,395.84
1 พืน้ทีซ่อ่ม 1 x 400 4 25 70% 312 1.19 24 8,910.72 0 0.00
1 1 x 400 5 25 70% 312 1.49 24 11,157.12 14 6,508.32

Total - 187 - - - 55.69 - 417,007 - 127,502
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ตัวอย่างท่ี 2 : มาตรการใช้ Photo Switch ควบคุมการเปิด-ปิดระบบแสงสว่างรอบๆ โรงงาน 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  

 ในบริเวณรอบๆ โรงงาน และลานจอดรถมีการติดตั้งระบบ แสงสว่าง เพื่อให้แสงสว่าง โดยมอบหมายหน้าที่

การเปิด-ปิด ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงาน 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

 เนื่องจากการเปิด- ปิด ระบบ แสงสว่าง เป็นแบบ Manual ซึ่งบางครั้งอาจจะลืมปิดไฟ แสงสว่าง ในตอนเช้า 

ดังนั้นทางโรงงานต้องการที่จะลดความสูญเสียนี้ลง โดยการติดตั้ง Photo Switch ควบคุมการท างานซึ่งจะส่งผลให้

สามารถลดเวลาการใช้งานที่เกินความจ าเป็นได้โดยเฉลี่ยประมาณวันละ 2 ช่ัวโมง 

แนวคิดและขั้นตอนการด าเนินการ 

- ส ารวจบริเวณที่จะติดตั้ง Photo Switch 

- ด าเนินการติดตั้ง และวัดก าลังไฟฟ้าที่ใช้งาน 

- ค านวณผลประหยัด 

- ภาพหลังปรับปรุง 

ภาพหลังการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.16 การติดตั้ง Photo Switch เพื่อควบคุมแสงสว่างภายนอกอาคาร 
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วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

Area Lamp Set Hr./Day Day/Yr. Before Save 
Power 
(kW) 

Energy 
(kWh) 

Energy 
(kWh) 

โคมถนนด้านข้าง Boiler Rm. 1 x 400 3 14 365 1.190 6,081 869 
โรงจอดรถ 2 x 36 4 14 365 0.362 1,850 264 
ไฟรั้ว 1 x 23 14 14 365 0.317 1,618 231 
ป้อมยาม 2 1 x 400 2 14 365 0.793 4,054 579 
ป้อมยาม 2 1 x 400 1 14 365 0.397 2,027 290 
ป้อมยาม 2 1 x 250 1 14 365 0.280 1,433 205 
ทางเข้า Office 1 x 250 1 14 365 0.289 1,477 211 
โรงจอดรถ หน้าทางเข้า Office 2 x 36 15 14 365 1.580 8,074 1,153 
Air Comp. Rm. 2 x 36 9 14 365 0.855 4,369 624 
Air Comp. Rm. 1 x 400 2 14 365 0.911 4,655 665 
โรงจอดรถ (ป้อมยามทางเข้า) 2 x 36 9 14 365 0.920 4,701 672 
ไฟรั้ว 1 x 23 21 14 365 0.456 2,330 333 
ไฟส่องป้าย 1 x 250 2 14 365 0.538 2,749 393 
โรงจอดรถ Canteen 2 x 36 26 14 365 1.970 10,067 1,438 
 Total  -  - - - 10.858 55,484 7,926 
หมายเหตุ 

1. ก าหนดให้หลังปรับปรุงสามารถการใช้งานลงได้  2 hr./พื้นที่/วัน 

2. ก าหนด Safety Factor เท่ากับ 80% เน่ืองจากอาจมีบางวันที่จ าเป็นต้องเปิดไฟเวลากลางวัน เช่น วันที่ฝนตก 

 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้   = 7,926  kWh/ป ี

 ก าหนด Safety Factor  เท่ากับ 80 %    

 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริง   = 7,926 x 80% kWh/ป ี

       = 6,341  kWh/ป ี

 ต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 2.85 บาท/kWh  

 ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้    = 2.85 x 6,341 บาท/ป ี

       = 18,072  บาท/ป ี

  เงินลงทุน    = 16,678  บาท 

 ระยะเวลาคืนทุน     = 16,678 / 18,072  

       = 0.92  ป ี
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ตัวอย่างท่ี 3 : มาตรการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์เป็นหลอด LED 

ลักษณะความเป็นมา 

 ระบบแสงสว่างในพื้นที่ขายเดิมใช้หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ขนาด 110 W โดยติดตั้ง 2 หลอด ต่อ 1 โคม ปิดใช้

งานตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 23:00 น. หรือ 14 ชม. ต่อวัน 365 วันต่อปี 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

 เนื่องจากหลอดฟลูออเรสเซ็นต์เดิมมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า  

แนวคิดและขั้นตอนการด าเนินการ 

 เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานในระบบแสงสว่างทางคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานจึงมีแนวคิดที่จะ

เปลี่ยนเป็นหลอด LED ขนาด 43 W ทั้งหมด โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

- ส ารวจจ านวนหาจ านวนโคมไฟฟ้าที่สามารถปรับปรุงได้ 

- วิเคราะห์ผลประหยัดและขออนุมัติงบประมาณจากผู้บริหาร 

- ด าเนินการปรับปรุง 

สภาพหลังปรับปรุง 

 หลังปรับปรุงพื้นที่ขายมีปริมาณความเข้มแสงสว่างเพิ่มข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.17  การติดตั้ง LED 

ก่อนปรับปรุง 

ชนิด ขนาด จ านวน %Use ก าลังไฟฟ้า 
(kW) 

ช่ัวโมง
ท างาน/วัน 

วันท างาน/
ปี 

พลังงานไฟฟ้า 
(kWh) 

หลอด FL. 110 2,000 70% 154 14 365 786,940 
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หลังปรับปรุง 

ชนิด ขนาด จ านวน %Use ก าลังไฟฟ้า 
(kW) 

ช่ัวโมง
ท างาน/วัน 

วันท างาน/
ปี 

พลังงานไฟฟ้า 
(kWh) 

หลอด LED. 43 2,000 100% 86 14 365 439,460 
 

ผลประหยัด  

 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้   = 347,480  kWh/ป ี

 ก าหนด Safety Factor เท่ากับ 80 %    

 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริง   = 347,480 x 80%  kWh/ป ี

       = 277,984  kWh/ป ี

 ต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 4.00 บาท/kWh  

 ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้    = 4.00 x 277,984  บาท/ป ี

       = 1,111,936  บาท/ป ี

 เงินลงทุน     = 3,000,000  บาท 

 ระยะเวลาคืนทุน     =   3,000,000 / 1,111,936    

       = 2.70   ปี 
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บทท่ี 4 ระบบอากาศอัด 
 

 ระบบอากาศอัด  (Compressed Air System) หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า “ระบบป๊ัมลม” เป็นระบบที่มีใช้กัน
อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก โดยจะใช้เป็นแหล่งกําเนิดและป้อนอากาศอัด
ให้แก่อุปกรณ์เครื่องมือนานาชนิด รวมทั้งระบบควบคุมนิวแมติกส์ โดยเฉล่ียระบบอากาศอัดใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 
10% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน 

ระบบอากาศอัดจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานมากกว่าค่าซื้อเคร่ืองอัดอากาศ (Air Compressor) โดยมีสัดส่วน
ดังรูปที่ 4-1 การประหยัดพลังงานจากการปรับปรุงระบบจะมีปริมาณ  20 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
หรือาจจะมากกว่าน้ันด้วยซ้ํา นับเป็นมูลค่ามหาศาล ระบบอากาศอัดที่มีการจัดการอย่างเหมาะสมก็สามารถประหยัด
พลังงาน ลดการบํารุงรักษา ลดเวลาการพักเคร่ือง เพ่ิมปริมาณผลผลิต และทําให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้นได้ 

 

 
รูปที่ 4.1 แสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ ของระบบอากาศอัด 

 

ค่าพลังงาน, 
73%

ค่าบํารุงรักษา, 
7%

ค่าลงทุน, 18%
ค่าติดต้ัง, 2%



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 4 ระบบอากาศอัด 

หน้า 4-2

4.1 องค์ประกอบของระบบ 
 

 
 

รูปที่ 4.2 ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบอากาศอัด 
ที่มา http://www.airenergy.com.au/compressed-air-systems/ 

 
ส่วนประกอบหลักของระบบอากาศอัดได้แก่ 

4.1.1 เครื่องอัดอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพ่ิมความดันให้กับอากาศ ทําให้อากาศมีความดันสูงขึ้น แล้วส่งผ่าน
อากาศที่ ถู ก อัดไปยั งสถานที่  ที่ ใ ช้ งาน  ภายในเค ร่ืองมี ส่ วนประกอบหลักๆ เ ช่น  เค ร่ืองกรองอากาศ                 
ชุดคอมเพรสเซอร์ ชุดระบายความร้อนอากาศอัด  และชุดกรองละอองนํ้ามัน 
 เครื่องกรองอากาศ (Air Filter) ซึ่งจะมีทั้งส่วนของการกรองอากาศก่อนเข้าเคร่ืองอัดอากาศ และส่วนของการ

กรองอากาศก่อนเข้าถังเก็บอากาศ เพ่ือกรองฝุ่นละอองก่อนการนําไปใช้งาน 
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 ชุดคอมเพรสเซอร์ (Compressor) มีหลากหลายตามลักษณะของการอัด เช่น 
a) แบบใช้แรงเหว่ียง (Centrifugal Compressor) 
b) แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) 
c) แบบ Rotary (Screw Compressor) 
d) แบบ Rotary (Vane Type) 

 
  
 
 
 
 

รูปที่ 4.3 ประเภทของชุด Compressor 
 

 ชุดกรองละอองนํ้ามัน (Oil Filter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองละอองนํ้ามันออกจากอากาศอัดที่มาจาก
เครื่องอัดอากาศ เน่ืองจากในเครื่องอัดอากาศมีการใช้นํ้ามันหล่อลื่นในการหล่อลื่นส่วนต่าง ๆ ขณะเครื่องอัด
ทํางาน 

 อุปกรณ์ระบายความร้อนหลังเคร่ืองอัดอากาศ (After Cooler) เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของอากาศที่อัด
แล้วให้เย็นลงเพ่ือให้เหมาะกับการใช้งาน 

4.1.2 ถังเก็บอากาศ (Air Receiver tank) เป็นถังที่ใช้เก็บอากาศอัดมีประโยชน์ในเรื่องของ 
 การให้เครื่องเดินและหยุดยาวออกไป เพ่ือป้องกันมอเตอร์เดินและหยุดถี่เกินไปอันอาจทําให้มอเตอร์ไหม้

เสียหายได้ 
 ใช้สํารองอากาศอัดไว้ให้เครื่องจักรที่ใช้อากาศอัดครั้งละมาก ๆ และป้องกันมิให้ความดันระบบตก เมื่อมีการ

ใช้อากาศปริมาณมาก ๆ ในแต่ละคร้ัง 

4.1.3 เครื่องทําอากาศแห้ง (Air Dryer) เป็นอุปกรณ์ที่ทําให้อากาศอัดแห้งได้ตามท่ีอุปกรณ์ใช้อากาศอัดต้องการ 
 
4.2  นิยามประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ 
 4.2.1 ปริมาตรอากาศอิสระ  หมายถึง ปริมาตรของอากาศที่เครื่องอัดอากาศดูดเข้าในรูปอัตราไหลซึ่ง
เรียกว่า Free Air Delivery (FAD) มีหน่วยเป็น ลิตร/วินาที (l/s) หรือ ลูกบาศก์เมตร/นาที (m3/min) 
 4.2.2 สภาวะอากาศมาตรฐาน (Standard Air) 
ISO 1217 : อากาศท่ี 20 oC  ที่ความดัน 100.00 kPa ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ 0%RH 
JIS B 8341 : อากาศท่ี 20 oC  ที่ความดัน 101.30 kPa ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ 65%RH 
 

a) d) c)b) 
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 4.2.3    กําลังไฟฟ้า (Pin)  หมายถึง กําลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับเคร่ืองอัดอากาศ มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) 
 4.2.4    อัตราการไหลของอากาศอัดที่สภาวะมาตรฐาน (Qs)  หมายถึง ปริมาณอากาศอัดที่ตรวจวัด และปรับ
เข้าสู่สภาวะมาตรฐาน  มีหน่วยเป็น มีหน่วยเป็น ลิตร/วินาที (l/s) หรือ ลูกบาศก์เมตร/นาที (m3/min) 
 4.2.5  SPCs (Specific Power Consumption on Standard Suction Condition) หรือ ค่าสมรรถนะ
พลังงาน หมายถึง ค่าการใช้พลังงานจําเพาะของเครื่องอัดอากาศที่สภาวะมาตรฐาน เป็น มีหน่วยเป็น กิโลวัตต์-
ช่ัวโมง/ลูกบาศก์เมตร kWh/m3 หรือ  กิโลวัตต์/(ลูกบาศก์เมตร/นาที) kW/(m3/min) 
 

    =  PQ    [kW/(m3/min)]                              

 

หรือ   =  P  Q      (kWh/m3)           

  
4.3  กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ปัจจุบันไม่มีกฎหมายเก่ียวกับการสํารวจ ตรวจวัด หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะพลังงานแต่สามารถ
ใช้ มาตรฐานของ UK Database ในการอ้างอิงได้ 

Best Average Worst
0.101 kWh/m3 0.122 kWh/m3 0.300 kWh/m3 

 
4.4  แนวทางการสํารวจและการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

4.4.1 วัดอัตราการไหลของอากาศ (Qs) โดยใช้เครื่องมือวัด 
 การวัดอัตราการไหลของอากาศจะใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิด Venturi Nozzle (ISO 9300) ที่ท่อด้าน
ออกซึ่งสามารถวัดอัตราการไหลได้ทั้งในหน่วยของ l/s, m3/hr หรือ cfm 

 
 

รูปที่ 4.4 แสดงการวัดอัตราการไหลของอากาศที่ท่อด้านออก 
 

 

Air Comp. AD
Portable Air Flow Meter
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รูปที่ 4.5 ตัวอย่างกราฟแสดงอัตราการไหลของอากาศท่ีได้จากการวัด 

 
 วัดกําลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ (Pin) 

วัดกําลังไฟฟ้าโดยใช้ Power Meter หรือ Data logger ในกรณีที่ต้องการวัดแบบต่อเน่ือง 
 คํานวณค่าสมรรถนะพลังงานเคร่ืองอัดอากาศ  

  =  P  Q      (kWh/m3)  

 
 4.4.2 วัดอัตราการไหลของอากาศ (Qs) โดยการทดสอบ  

Air Tank Charging สําหรับเคร่ืองอัดอากาศที่ทํางานในลักษณะ Load - Unload หรือ Load – Off load 
เช่นชนิด Screw Rotary Vane หรือ Reciprocating (ไม่สามารถใช้กับเคร่ืองชนิด VSD หรือ Modulate) 

 การวัดอัตราการไหล (Qs)  
วัดอัตราการไหลวัดโดยการจับเวลาในการอัดลมเข้า Receiver Tank โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
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   รูปที่ 4.6 แสดงการวัดอัตราการไหลโดยการจับเวลาในการอัดลมเข้า  
 

1. ปล่อยลมออกจาก Receiver Tank ให้หมด (P=0 barg) 
2. ปิดวาล์ว 1 ที่จ่ายลมให้กับ Process 
3. เปิดเคร่ืองอัดอากาศ 
4. จับเวลาโดยดูที่ Pressure Gauge 1 ต้ังแต่ 0 barg จนถึง Working Pressure หรือจนกว่าเคร่ืองจะ 

Unload (off load) 
5. วัดอุณหภูมิอากาศเข้าเคร่ืองอัดอากาศและอุณหภูมิเข้า Receiver Tank  
6. ดําเนินการซ้ําจากขั้นตอนที่ 1-5 อย่างน้อย 3 รอบ 
7. คํานวณหาอัตราการไหล โดยสมการ  =   Vt × TP × PT − PT  x 60 

 
โดยที่  
Qs = ปริมาณอากาศอัด (FAD) ที่ Standard Condition (m3/min) 
Vr = ปริมาตรของ Receiver Tank (m3) 
te = เวลาที่ใช้ในการอัดอากาศเข้า Receiver Tank จาก 0 barg ถึง Pressure สุดท้าย (s) 
Ta = อุณหภูมิอากาศเข้าเคร่ืองอัดอากาศที่ Standard Condition (K) 
Td1 = อุณหภูมิอากาศเข้าเคร่ืองอัดอากาศที่สภาวะ Pressure เริ่มต้น (K) 
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Td2 = อุณหภูมิอากาศอัดเข้า Receiver Tank ที่สภาวะ Pressure สุดท้าย (K) 
Pa = ความดันบรรยากาศที่ Standard Condition (bara) 
Pd1 = ความดันเริ่มต้นที่เข้า Receiver Tank (bara) 
Pd2 = ความดันสุดท้ายใน Receiver Tank (bara) 

 
 การวัดกําลังไฟฟ้า (Pin) 

การวัดกําลังไฟฟ้าโดยใช้ Power Meter  หรือดูจาก Panel board โดยวัดค่าขณะที่ 
Pressure ใน Receiver Tank ใกล้เคียง Pressure สุดท้าย 

 ค่าสมรรถนะพลังงาน (SPCs) 
 

  =  P  Q    (kWh/m3)   
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4.5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ตารางบันทึกข้อมูล Compressed air system 

 

หมายเลขเครื่อง แหล่งท่ีมา
ข้อมูลท่ัวไป

สอบถามผู้ใช้งาน
สอบถามผู้ใช้งาน
สอบถามผู้ใช้งาน

อ่านจาก Nameplate
อ่านจาก Nameplate

ค่าพิกัด ขนาดการผลิตอากาศอัด (m3/min) อ่านจาก Nameplate
ความดันอากาศอัดสูงสุด (barg) อ่านจาก Nameplate
ชนิดของคอมเพรสเซอร์ อ่านจาก Nameplate
กําลังไฟฟ้า (kW) อ่านจาก Nameplate

สมรรถนะพลังงาน (kWh/m3) คํานวณ
ผลการตรวจวัด

Ambient Condition อุณหภูมิ (oC) / % RH ใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ-ความชื้น

Inlet Air อุณหภูมิ (oC) / % RH ใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ-ความชื้น

พ้ืนท่ีหน้าตัด (m2) ใช้ตลับเมตร
ความเร็ว (m/s) ใช้เครื่องมือตรวจวัดความเร็วลม

กําลังการผลิตจริง ขนาดการผลิตอากาศอัด (m3/min) คํานวณ
ความดันใช้งาน (barg) อ่านจาก Panel Board & Pressure gauge
ความดันช่วง Cut in (barg) อ่านจาก Panel Board
ความดันช่วง Cut off (barg) อ่านจาก Panel Board

การระบายความร้อน อุณหภูมิด้านเข้า (oC) / % RH ใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ-ความชื้น

ด้วยอากาศ อุณหภูมิด้านออก (oC) / % RH ใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ-ความชื้น

การระบายความร้อน อุณหภูมิน้ําเข้า (oC) อ่านจาก Thermometer

ด้วยน้ํา อุณหภูมิน้ําออก (oC) อ่านจาก Thermometer
อัตราการไหล (l/s) ใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหล

ถังความดัน ปริมาตร (m3) อ่านจาก Nameplate
ความดันภายในถัง (barg) อ่านจาก Pressure gauge

Air Dryer ชนิดสารทําความเย็น อ่านจาก Nameplate
ความดันด้าน Evaporator (psig) อ่านจาก Pressure gauge
ความดันด้าน Condensor (psig) อ่านจาก Pressure gauge

ไฟฟ้า V (Load/Unload) ใช้เครื่องมือ Power meter
(Load/Unload) A1 (Load/Unload) ใช้เครื่องมือ Power meter

A2 (Load/Unload) ใช้เครื่องมือ Power meter
A3 (Load/Unload) ใช้เครื่องมือ Power meter
kW (Load/Unload) ใช้เครื่องมือ Power meter
P.F. (Load/Unload) ใช้เครื่องมือ Power meter
Run Hours (hr.) อ่านจาก Panel Board
Load Hours (hr.) อ่านจาก Panel Board

รุ่น

ปีท่ีติดต้ังใช้งาน
ยี่ห้อ

Comp.No.1 Comp.No.2

สถานท่ีใช้งาน
เวลาเปิดใช้งาน



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 4 ระบบอากาศอัด 

หน้า 4-9

ตารางบันทึกข้อมูล Compressed air system (ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขเครื่อง แหล่งที่มา
Performance Test

Vr-ขนาดถังท่ีใช้ทดสอบ (m3) อ่านจาก Nameplate
Pa-ความดัน Standatd (bar) อ้างอิง Standard
Pd1-ความดันเริ่มต้นใน Air Tank (bara) อ่านจาก Pressure gauge
Pd2-ความดันสุดท้ายใน Air Tank (bara) อ่านจาก Pressure gauge

Ta-อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องที่ Standard Condition (oK) อ้างอิง Standard

Td1-อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องที่สภาวะเริ่มทดสอบ (oK) เท่ากับ oC + 273.15

Td2-อุณหภูมิอากาศอัดเข้า Air Tank  (oK) เท่ากับ oC + 273.15
te-เวลาในการอัด-เฉล่ีย (sec) คํานวณเวลาเฉลี่ย

te1-เวลาในการอัด-ครั้งท่ี 1 (sec) นาฬิกาจับเวลา
te2-เวลาในการอัด-ครั้งท่ี 2 (sec) นาฬิกาจับเวลา
te3-เวลาในการอัด-ครั้งท่ี 3 (sec) นาฬิกาจับเวลา

Pin-กําลังไฟฟ้าขณะอัดอากาศ (kW) ใช้เครื่องมือ Power meter

Qs-ปริมาณอากาศอัดท่ี Standard Condition (m3/min)
คํานวณ

SPCs-ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (kWh/m3)
คํานวณ

วันท่ีทําการตรวจวัด
เวลาท่ีทําการตรวจวัด

หมายเหตุ

Comp.No.1 Comp.No.2
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การตรวจวัดระบบอัดอากาศ 

 
รูปที่ 4.7 ตําแหน่งในการตรวจวัดระบบอากาศอัด 

ตารางตัวอย่างการบันทึกผลตรวจวัดพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

•Working Pressure
•Cut in-off Pressure
•Power ,Amp

•Air flow
•Inlet  Temp / %RH

Air Compressor

Air Tank 

Air Dryer  

หมายเลขเครื่อง แหล่งที่มา
ข้อมูลท่ัวไป

สอบถามผู้ใช้งาน
สอบถามผู้ใช้งาน
สอบถามผู้ใช้งาน

อ่านจาก Nameplate
อ่านจาก Nameplate

ค่าพิกัด ขนาดการผลิตอากาศอัด (m3/min) อ่านจาก Nameplate
ความดันอากาศอัดสูงสุด (barg) อ่านจาก Nameplate
ชนิดของคอมเพรสเซอร์ อ่านจาก Nameplate
กําลังไฟฟ้า (kW) อ่านจาก Nameplate

สมรรถนะพลังงาน (kWh/m3) คํานวณ

SCREW

0.088

160

30.4
7.5

ปีที่ติดต้ังใช้งาน 2011
ยี่ห้อ Atlas Copco

Comp.No.1 Comp.No.2

สถานท่ีใช้งาน Fac 4
เวลาเปิดใช้งาน 24 hr

รุ่น G 160-7.5
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ตารางตัวอย่างการบันทึกผลตรวจวัดพลังงาน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขเครื่อง แหล่งที่มา
ผลการตรวจวัด

Ambient Condition อุณหภูมิ (oC) / % RH 32.1 62.5 ใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ-ความชื้น

Inlet Air อุณหภูมิ (oC) / % RH 37.5 40.3 ใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ-ความชื้น

พ้ืนที่หน้าตัด (m2) ใช้ตลับเมตร
ความเร็ว (m/s) ใช้เครื่องมือตรวจวัดความเร็วลม

กําลังการผลิตจริง ขนาดการผลิตอากาศอัด (m3/min) คํานวณ
ความดันใช้งาน (barg) อ่านจาก Panel Board & Pressure gauge
ความดันช่วง Cut in (barg) อ่านจาก Panel Board
ความดันช่วง Cut off (barg) อ่านจาก Panel Board

การระบายความร้อน อุณหภูมิด้านเข้า (oC) / % RH - - ใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ-ความชื้น

ด้วยอากาศ อุณหภูมิด้านออก (oC) / % RH - - ใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ-ความชื้น

การระบายความร้อน อุณหภูมิน้ําเข้า (oC) อ่านจาก Thermometer

ด้วยน้ํา อุณหภูมิน้ําออก (oC) อ่านจาก Thermometer
อัตราการไหล (l/s) ใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหล

ถังความดัน ปริมาตร (m3) อ่านจาก Nameplate
ความดันภายในถัง (barg) อ่านจาก Pressure gauge

Air Dryer ชนิดสารทําความเย็น อ่านจาก Nameplate
ความดันด้าน Evaporator (psig) อ่านจาก Pressure gauge
ความดันด้าน Condensor (psig) อ่านจาก Pressure gauge

ไฟฟ้า V (Load/Unload) 395 ใช้เครื่องมือ Power meter
(Load/Unload) A1 (Load/Unload) 278 ใช้เครื่องมือ Power meter

A2 (Load/Unload) 280 ใช้เครื่องมือ Power meter
A3 (Load/Unload) 276 ใช้เครื่องมือ Power meter
kW (Load/Unload) 169 ใช้เครื่องมือ Power meter
P.F. (Load/Unload) 0.88 ใช้เครื่องมือ Power meter
Run Hours (hr.) อ่านจาก Panel Board
Load Hours (hr.) อ่านจาก Panel Board

8,987
8,984

R22
-
-

-

5
5.7

31.67

42.22

6
7

33.5808
6.3

0.032
17.49

Comp.No.1 Comp.No.2
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ตารางบันทึกและคํานวณสมรรถนะพลังงาน (SPCs) 

 
 
จากผลการตรวจวัดและคํานวณค่า Qs ปริมาณอากาศอัด (FAD) ที่ Standard Condition สามารถคํานวณค่า
สมรรถนะพลังงาน (SPCs)  ได้ดังน้ี 
  =   Vt × TP × PT − PT  ×  60 
 Q  =   5.063   ×  293.151.00  ×  7.013323.15   −   1.013303.15  ×  60 
 Q  =   25.63  m /min 
 =  60 × =  16960 × 25.63 = 0.110 ℎ/

หมายเลขเครื่อง แหล่งที่มา
Performance Test

Vr-ขนาดถังท่ีใช้ทดสอบ (m3) อ่านจาก Nameplate
Pa-ความดัน Standatd (bar) อ้างอิง Standard
Pd1-ความดันเริ่มต้นใน Air Tank (bara) อ่านจาก Pressure gauge
Pd2-ความดันสุดท้ายใน Air Tank (bara) อ่านจาก Pressure gauge

Ta-อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องท่ี Standard Condition (oK) อ้างอิง Standard

Td1-อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องท่ีสภาวะเริ่มทดสอบ (oK) เท่ากับ oC + 273.15

Td2-อุณหภูมิอากาศอัดเข้า Air Tank  (oK) เท่ากับ oC + 273.15
te-เวลาในการอัด-เฉลี่ย (sec) คํานวณเวลาเฉลี่ย

te1-เวลาในการอัด-ครั้งที่ 1 (sec) นาฬิกาจับเวลา
te2-เวลาในการอัด-ครั้งที่ 2 (sec) นาฬิกาจับเวลา
te3-เวลาในการอัด-ครั้งที่ 3 (sec) นาฬิกาจับเวลา

Pin-กําลังไฟฟ้าขณะอัดอากาศ (kW) ใช้เครื่องมือ Power meter

Qs-ปริมาณอากาศอัดท่ี Standard Condition (m3/min)
คํานวณ

SPCs-ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (kWh/m3)
คํานวณ

323.15
63.0
61.0

วันที่ทําการตรวจวัด
เวลาท่ีทําการตรวจวัด

0.110

หมายเหตุ

65.0
63.0
169.0

25.63

7.013

293.15

303.15

5
1.000
1.013

Comp.No.1 Comp.No.2

= 0 barg + 1.013

= 6 barg + 1.013

= 20 oC + 273.15

= 30 oC + 273.15

= 50 oC + 273.15
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4.6 ตัวอย่างมาตรการท่ีประสบความสาํเรจ็ 
 ตัวอย่างมาตรการเพ่ือพิจารณาปรับปรุง ประสิทธิภาพหรือ สมรรถนะพลังงาน มีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็น
ด้าน House Keeping หรือ Process Improvement หรือ Machine Change มีดังน้ี 
 
ลําดับที ่ วัตถุประสงค์การประหยัดพลังงาน มาตรการท่ีสมควรดําเนินการ 

1 ลดกําลังทางกลหรือโหลดทางกลให้ตํ่าสุด 1. ลดอุณหภูมอิากาศก่อนเข้าเคร่ืองอัดอากาศ 

2. ปรับปรุงท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัด 

3. ลดความดันในการผลิตอากาศที่เครื่องผลิต 

4. ลดการร่ัวไหลของอากาศอัด 
5. จัดโหลดของเคร่ืองอัดอากาศ 

6. ใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงในระบบอัดอากาศ 

7. บํารุงรักษาชุดกรอง และตําแหน่งที่กรองในระบบอัด
อากาศ 

8. ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของการใช้อากาศอัด 
2 เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งกําลัง 1. ปรับต้ังสายพานส่งกําลัง 

2. เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเคร่ือง 

3. บํารุงรักษาเคร่ืองอัดอากาศ 
3 เพ่ิมประสิทธิภาพมอเตอร์ 1. เลือกใช้เครือ่งอัดอากาศที่ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

2. เลือกใช้อินเวอร์เตอร์ที่ติดต้ังมากับเคร่ือง 
4 ลดระยะเวลาการทํางานของเคร่ืองอัด

อากาศ 

1. หยุดเคร่ืองอัดอากาศ 

2. เลือกเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสมกับโหลด 

3. ลดการเดินตัวเปล่าของเครื่องอัดอากาศ 
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ตัวอย่างที่ 1 : การลดความดันใช้งานของระบบอัดอากาศ 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  

 โรงงานมีการใช้งานเคร่ืองอัดอากาศแบบสกรูระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยในส่วนของ Main Line ซึ่ง
ประกอบด้วย ขนาด 90 kW จํานวน 2 เครื่อง และขนาด 37 kW จํานวน 1 เครื่อง รวม 3  เครื่อง  

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4.8 เครื่องอัดอากาศที่ปรับปรุง 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 เปิดใช้งานเคร่ืองอัดอากาศ No.1 และ No.2 โดยควบคุมความดันของอากาศอัดขณะใช้งานด้วยชุดควบคุม 
ES-100 ที่ค่าความดัน Cut in – Cut off เท่ากับ 6.8 – 7.0 บาร์ และจากการจบัเวลาเพ่ือดู %การทํางานของ
คอมเพรสเซอรพ์บว่า 

 No.1  %Onload = 100%  %Unload = 0% 

 No.2  %Onload  = 43.5%  %Unload = 56.5% 

แนวคิดและขัน้ตอนการดําเนินการ 

1.  สําหรับ Main Line ดําเนินการทดลองปรับลดความดันให้ลงเหลือ 6.3 – 6.5 บาร์ และตรวจวัดค่า
กําลังไฟฟ้าที่ใช้รวมทั้ง %การทํางานของคอมเพรสเซอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป (ก่อนและหลังดําเนินการ) 

2. ตรวจสอบและติดตามผลกระทบที่มีต่อการใช้งานอากาศอัดในกระบวนการผลิต 
3.  วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานที่ได้ 
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สภาพหลังปรบัปรุง 

 ทางโรงงานสามารถลดความดันใช้งานได้ตามที่ต้องการโดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อการผลิต และจากการจับ
เวลาเพ่ือดู %การทํางานของคอมเพรสเซอร์พบว่า 

 No.1  %Onload = 100%  %Unload = 0% 

 No.2  %Onload  = 38.0%  %Unload = 62.0% 

  

 

 

 

 

รูปที่ 4.9 การปรับลดค่าความดัน Cut in – Cut off ที่ชุดควบคุมระบบอัดอากาศ 

วิธีการคาํนวณผลการอนุรกัษ์พลังงาน 

ก่อนปรับปรุง 

กําลังไฟฟ้าของเครื่อง GA90 No.1 (Onload)  = 91.4   kW 
%Onload      = 100  % 
กําลังไฟฟ้าของเครื่อง GA90 No.2  (Onload)  = 91.3   kW 
%Onload      = 43.5  % 
กําลังไฟฟ้าของเครื่อง GA90 No.2  (Unload)  = 46.7   kW 
%Unload      = 56.5  % 
ช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองอัดอากาศ   = 22 ช่ัวโมง/วัน x 350 วัน/ปี 
       = 7,700  ช่ัวโมง/ปี 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้รวมของเครื่อง GA90 x 2 ชุด  = (91.4 kW x 100% + 91.3 kW x 43.5%  
   + 46.7 kW x 56.5%) x 7,700 ช่ัวโมง/ปี 
       = 1,212,769 kWh/ปี 
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หลังปรับปรุง 
กําลังไฟฟ้าของเครื่อง GA90 No.1 (Onload)  = 89.6   kW 
%Onload      = 100  % 
กําลังไฟฟ้าของเครื่อง GA90 No.2  (Onload)  = 90.7   kW 
%Onload      = 38.0  % 
กําลังไฟฟ้าของเครื่อง GA90 No.2  (Unload)  = 47.8   kW 
%Unload      = 62.0  % 
ช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองอัดอากาศ   = 22 ช่ัวโมง/วัน x 350 วัน/ปี 
       = 7,700  ช่ัวโมง/ปี 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้รวมของเคร่ือง GA90 x 2 ชุด  = (89.6 kW x 100% + 90.7 kW x 38.0% 
        + 47.8 kW x 62.0%) x 7,700 ช่ัวโมง/ปี 
       = 1,183,475 kWh/ปี 
พลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้   = 1,212,769 – 1,183,475  kWh/ปี 
       = 29,294  kWh/ปี 
คิดเทียบเป็นนํ้ามันดิบได้     = 0.00249    ktoe/ปี 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้    = 29,294 kWh/ปี x 2.85 บาท/kWh       
       = 83,488    บาท/ปี 
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ตัวอย่างที่ 2 : การลดปริมาณลมร่ัวในระบบอัดอากาศ 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน   

ปัจจุบันทางโรงงานมีการใช้งานเคร่ืองอัดอากาศจํานวน 2 ชุด คือหมายเลข No.1 และ No.2 (FAD = 490 L/s @ 
180 kW) โดยมีรายละเอียดการใช้งานดังน้ี  

No.1 FAD  =  490  L/s กําลังไฟฟ้า (Onload)  =  149.4  kW @ 80%   
     กําลังไฟฟ้า (Unload)  =  34.3    kW @ 20% 

No.2 FAD  =  490  L/s กําลังไฟฟ้า (Onload)  =  150.0  kW @ 100%   
FAD รวมทั้งโรงงาน  = 490 L/s x 80% + 490 L/s x 100%  

     = 882 L/s  
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

จากการสํารวจสภาพหน้างานโดยคณะทํางานด้านเทคนิคพบว่ามีจุดรั่วไหลภายในระบบอากาศอัดตามข้อต่อวาล์ว 
และอุปกรณ์ลมเป็นจํานวนมาก (ดังรูป) และจากการทดสอบหาปริมาณลมร่ัวและการสูญเสยีพลังงานด้วยวิธีการ
อัดลมเข้าในระบบในช่วงที่ไม่มีการผลิต (วันหยุด) ด้วยเครื่องอัดอากาศหมายเลข No.1 โดยเจ้าหน้าที่ของทาง
โรงงาน และจับเวลาช่วง Onload และ Unload จะได้ว่า 

 ปริมาณลมร่ัวทั้งระบบ (FAD)   = 317  L/s   

 คิดเป็น %การร่ัวของทั้งระบบ   = 35.9  %   

 (คิดเทียบจากค่า FAD รวมจริงที่ผลิตได้จากเคร่ืองอัดอากาศขณะใช้งานตามปกติเท่ากับ 882 L/s) 

 กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยจากการร่ัวของอากาศอัดเทียบเท่า = 108.8  kW 

 

 

 
 

 

 

 
 

รูปที่ 4.10 สภาพการร่ัวของอากาศอัดภายในโรงงาน 
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Air Compressor No.1 (Kobelco AL180) y = 0.2349x + 34.294
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รูปที่ 4.11 กราฟสมรรถนะของเคร่ืองอัดอากาศขณะใช้ทดสอบหาปริมาณการรั่วในระบบ (ก่อนปรับปรุง) 

แนวคิดและขัน้ตอนการดําเนินการ 

กําหนดผู้รับผิดชอบในการสํารวจและซ่อมแซมจุดต่างๆท่ีเกิดการร่ัวของอากาศอัดควบคู่ไปกับการรับแจ้งผ่าน
ทางพนักงานในส่วนการผลิตที่พบเห็นจุดที่มีการรั่วไหล และดําเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทันที โดยจะ
ทยอยทําเป็นประจําทุกเดือน และประเมินผลที่ได้รับด้วยวิธีการอัดลมเข้าในระบบในช่วงที่ไม่มีการผลิต เพ่ือนําไป
คํานวณเทียบเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 

สภาพหลังปรบัปรุง 

ตลอดเวลา 1 เดือนที่มีการดําเนินการซ่อมแซมรอยรั่วอย่างต่อเน่ือง ทางโรงงานสามารถลดปริมาณการร่ัวของอากาศ
อัดลงได้และช่วยลดภาระการทํางานของเครื่องอัดอากาศให้ใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิมดังน้ี 

 ปริมาณลมร่ัวทั้งระบบ (FAD)   = 258.9  L/s   

 คิดเป็น %การร่ัวของทั้งระบบ   = 29.4  %   

 (คิดเทียบจากค่า FAD รวมจริงที่ผลิตได้จากเคร่ืองอัดอากาศขณะใช้งานตามปกติเท่ากับ 882 L/s) 

 กําลังไฟฟ้าเฉล่ียจากการร่ัวของอากาศอัดเทียบเท่า = 95.1  kW  

 

 

Leak Point @ 6/10/49
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Air Compressor No.1 (Kobelco AL180) y = 0.2349x + 34.294
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รูปที่ 4.12 กราฟสมรรถนะของเคร่ืองอัดอากาศขณะใช้ทดสอบหาปริมาณการรั่วในระบบ (หลังปรับปรุง) 

ข้อเสนอแนะ 

1. ทางโรงงานควรดําเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมลมรั่วเป็นประจําทุกเดือน    
2. ควรให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลมายังผู้รับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณ์ในระบบเกิดการชํารุด

เสียหายหรือมีการร่ัวของลมอัดขึ้นภายในระบบ (กิจกรรม Suggestion)    
3. จากการสํารวจในพ้ืนที่ใช้งานจริงพบว่าลมร่ัวบางส่วนเกิดจากการท่ีพนักงานลืมปิดอุปกรณ์ลมหรือวาล์วต้นทาง

ในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน ทําให้เกิดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ ดังน้ันผู้รับผิดชอบควรมีการกวดขันและกําชับ
พนักงานทุกคนโดยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมภายในที่มีทําเป็นประจําอยู่แล้ว   

 

 

 

 

 

 

 

Leak Point @ 12/11/49
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วิธีการคาํนวณผลการอนุรกัษ์พลังงาน 
กําลังไฟฟ้าเฉล่ียจากการร่ัวที่ลดลงได้   = 108.8 – 95.1 kW 
       = 13.7  kW 
ช่ัวโมงการทํางานของระบบอัดอากาศ   = 24 ช่ัวโมง/วัน x 365 วัน/ปี 
       = 8,760  ช่ัวโมง/ปี 
พลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้   = 13.7 kW x 8,760 ช่ัวโมง/ปี 
       = 119,738  kWh/ปี 
คิดเทียบเป็นนํ้ามันดิบได้     = 119,738 kWh/ปี x 3.6 

       42,244,000 
       = 0.0102    ktoe/ปี 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้    = 119,738 kWh/ปี x 2.54 บาท/kWh       
       = 304,135    บาท/ปี 
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บทท่ี 5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น 
 

การปรับอากาศคือ การควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน การไหลเวียนของอากาศ ให้เหมาะสมเพ่ือทําให้ผู้ที่อยู่อาศัย
เกิดความสบาย และในปัจจุบันได้มีการควบคุม-กําจัดเช้ือโรคต่างๆ ได้อีกด้วย  
5.1 องค์ประกอบของระบบ 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยออกแบบเป็นสองชุดทํางานร่วมกัน ได้แก่ ชุดคอนเดนซิง (Condensing 
unit) และชุดแฟนคอยล์ (Fan-coil unit) สําหรับใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศที่ไหลผ่านชุด
แฟนคอยล์ 

อุปกรณ์หลักของระบบปรับอากาศ  

 
 
 

 
รูปที่ 5.1 วงจรสารทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System) 

 

หลักการทํางานของวงจรสารทําความเย็นแบบอัดไอ คือเป็นการระเหย - การควบแน่น โดยการเปลี่ยนแปลง
ความดันในแต่ละสภาวะตามต้องการดังน้ี 

1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทําหน้าที่อัดไอสารทําความเย็นให้มีความดันสูง และอุณหภูมิสูง  
2. คอนเดนเซอร์ (Condenser) ทําหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทําความเย็นจึงทําให้เกิดการ

ควบแน่นของสารทําความเย็น  
3. เอกซ์เพนช่ันวาล์ว (Expansion Valve) หรือ แคปทิว (Capillary Tube) ทําหน้าที่ลดความดันของสาร

ทําความเย็นเพ่ือให้สามารถเดือดที่อุณหภูมิตํ่า  
4. อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) ทําหน้าที่รับความร้อนจากพ้ืนที่ปรับอากาศ เพ่ือใช้ในการเปลี่ยนสถานะ

สารทําความเย็น จากของเหลวเป็นไอ (การเดือด) และจะถูกอัดอีกครั้งด้วยคอมเพรสเซอร์อีกครั้ง 
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5.2 นิยามประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ 
5.2.1 สมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศ 

สําหรับสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) โดยทั่วไปนิยมใช้กัน 3 แบบ คือ 
1. ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ COP (Coefficient of Performance) เป็นค่าอัตราส่วนระหว่าง

ความสามารถในการทําความเย็น (Watt) และกําลังไฟฟ้าที่ใช้สําหรับเครื่องปรับอากาศในการทําความเย็น (Watt) 
โดยค่า COP มีหน่วยเป็น W/W  =     หรือ  )(

)(

in

out

hm

hm
COP




 



 

 
โดยที่ Q คือ ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของระบบปรับอากาศ (W) 

  W คือ พิกัดกําลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ (W) 
  m  คือ อัตราการไหลของสารทําความเย็น (kJ/kg) 
          outh  คือ ผลต่างของเอนทาลปีด้านทําความเย็น h1-h4 (kJ/kg) 
          inh  คือ ผลต่างของเอนทาลปีด้าน Compressor h2-h1 (kJ/kg) 
 

2. ค่าประสิทธิภาพพลังงาน EER หรือ Energy Efficiency Ratio เป็นค่าอัตราส่วนระหว่าง ขีด
ความสามารถในการทําความเย็น (Btu/hr) รวมสุทธิและกําลังไฟฟ้าที่ใช้สําหรับเคร่ืองปรับอากาศในการทําความ
เย็น (Watt) โดยค่า EER มีหน่วยเป็น Btu/hr/Watt  

 =  

 
โดยที่ Q คือ ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของระบบปรับอากาศ (Btu/hr) 

  W คือ พิกัดกําลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ (W) 
 

3. ค่ากําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น (CHP) เป็นค่าอัตราส่วนระหว่างกําลังไฟฟ้าที่ใช้สําหรับ
เครื่องปรับอากาศในการทําความเย็น (kW) และความสามารถในการทําความเย็น (TR หรือตันความเย็น)  =  

 
โดยที CHP คือ ค่ากําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น มีหน่วยเป็น (kW/TR) 
 kW คือ พิกัดกําลังไฟฟ้าที่ภาระเต็มพิกัด (kW) 
 TON คือ ขีดความสามารถการทําความเย็นรวมที่ภาระเต็มพิกัด (TR) 
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( ) = 5.707 × 10 × × ( − ) 
 

โดยที่ CMM  คือ ปริมาณลมเย็นหมุนเวียนผ่านเครื่องปรับอากาศ หน่วยเป็น  m3/min   
Hr คือ เอนทาลปีของอากาศด้านลมกลับ หน่วยเป็น  kJ/kg dry air 
Hs คือ เอนทาลปีของอากาศด้านลมจ่าย หน่วยเป็น  kJ/kg dry air 

จากคําจํากัดความของทั้ง 3 ค่าในข้างต้น จะเห็นได้ว่าค่านิยามของ EER, kW/TR และ COP เป็นส่วน
กลับซึ่งกันและกัน โดย EER และ COP ย่ิงมีค่าสูงเท่าไรก็หมายความว่าเคร่ืองปรับอากาศมีสมรรถนะการทํางานที่ดี 
ในขณะที่ค่า kW/TR ย่ิงมีค่าตํ่าเท่าไร เครื่องปรับอากาศเคร่ืองน้ันก็ย่ิงมีค่าสมรรถนะการทํางานที่ดีเท่าน้ันด้วย โดย
ทั้งน้ีสามารถกําหนดความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ ได้ดังน้ี 

 = , = .  
 

หมายเหตุ : ท่ีประสิทธิภาพมอเตอร์ และประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อน = 100 % 
 

5.2.2 แผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric chart.) 
ในการหาค่าสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ จําเป็นต้องทราบถึงสภาวะอากาศรอบๆ ตัวเราเสียก่อน 

อากาศประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจนประมาณ 78 % ออกซิเจนประมาณ 21 % และก๊าซอ่ืนๆ อีก 1% นอกจากก๊าซ
ต่างๆ แล้วอากาศยังมีไอนํ้าปนอยู่ด้วยเสมอ 

อุณหภูมิกระเปาะแห้ง  (Dry Bulb Temperature : DB ) แสดงบนแกนนอนของแผนภูมิ อุณหภูมิ
กระเปาะแห้งสามารถวัดและอ่านได้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ปกติ 

อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet-bulb Temperature : WB) คืออุณหภูมิอากาศอ่ิมตัว โดยแสดงบน
เส้นแนวทแยงของแผนภูมิ อุณหภูมิกระเปาะเปียกสามารถวัดและอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งกระเปาะของ
หลอดแก้วถูกหุ้มด้วยผ้าเปียก  

อุณหภูมิจุดกลั่นตัว หรือ จุดนํ้าค้าง (Dew Point : DP) คืออุณหภูมิที่ทําให้ไอนํ้าในอากาศเริ่มกลั่นตัว 
อ่านได้โดยการลากเส้นแนวนอนจากสภาวะน้ันๆ ไปทางซ้ายของแผนภูมิจนตัดเส้นโค้งความช้ืนสัมพัทธ์ 100%  

ความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity : %RH) คืออัตราส่วนของไอน้ําที่มีอยู่ในอากาศเทียบกับปริมาณ
ไอนํ้าที่อากาศสามารถรับได้ ณ อุณหภูมิน้ันๆ  

เกรนของความช้ืน (Grain of Moisture) คือหน่วยวัดปริมาณไอน้ําในอากาศ ต่ออากาศแห้ง 
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เอนทาลปี (Enthalpy) คือพลังงานความร้อนที่มีอยู่ในอากาศ ประกอบด้วย ความร้อนสัมผัส (Sensible 
Heat) และ ความร้อนแฝง (Latent Heat) 

 
รูปที่ 5.2 ค่าสมบัติต่างๆ ของแผนภาพไซโครเมตริก 

 
5.3 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.3.1 ประกาศกระทรวงพลังงาน 
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกําหนดค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้นตํ่า ค่าประสิทธิภาพการให้ความ

เย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดต้ังใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552 ได้กําหนดค่า
สมรรถนะไว้ดังน้ี 

 
 ตารางการกําหนดค่าสมรรถนะขั้นตํ่า (COP) และค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น (EER) 

ขนาดของ
เครื่องปรับอากาศ 

(วัตต์) 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะ ; COP 

(วัตต์ต่อวัตต์) 

อัตราส่วนประสิทธิภาพ
พลังงาน ; EER 

(บีทียูต่อช่ัวโมงต่อวัตต์) 

ไม่เกิน 12,000 3.22 11 
 



                                     คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 
 

บทท่ี 5 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

หน้า 5-5

5.3.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2134-2553) 
เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน ได้กําหนดประสิทธิภาพพลังงาน ไว้ดังน้ี 
1 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานข้ันตํ่า ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่กําหนดไว้  
2 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93 ของค่าที่ระบุ 
3 ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของขีดความสามารถทําความ

เย็นรวมสุทธิของเคร่ืองที่ระบุ 
4 กําลังไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกินร้อยละ 110 ของกําลังไฟฟ้าที่ระบุ 

ตารางการกําหนดค่าสมรรถนะขั้นตํ่า (COP) 

แบบของเคร่ืองปรับอากาศ 
สําหรับห้อง 

อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 
ขีดความสามารถทําความเย็นไม่เกิน 

8,000 W 
ขีดความสามารถทําความเย็น 8,001 

W ถึง 12,000 W 
แบบไม่แยกส่วน 2.82 2.53 
แบบแยกส่วน 2.82 2.82 

 
5.3.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) 
กฟผ. กําหนดระดับประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ ENERGY EFFICIENCY  
RATIO (EER) มีหน่วยเป็น BTU/hr/W 
 
ตารางค่ามาตรฐานเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  

สําหรับเคร่ืองขนาดไม่เกิน 8,000 W (<27,296 Btu/hr)  
ระดับประสิทธิภาพ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) 

เบอร์ 5 มากกว่าหรือเท่ากับ 11.60 
เบอร์ 4 11.00 – 11.59 
เบอร์ 3 10.60 – 10.99 
 
สําหรับเคร่ืองขนาดมากกว่า 8,000 W (>27,296 – 40,944 Btu/hr)  

ระดับประสิทธิภาพ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) 
เบอร์ 5 มากกว่าหรือเท่ากับ 11.00 
เบอร์ 4 10.60 – 10.99 
เบอร์ 3 9.60 – 10.59 
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5.4 แนวทางการสํารวจและการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
5.4.1 เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

1. เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) 
2. เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ (Thermometer และ Hygrometer) 
3. เครื่องวัดกําลังไฟฟ้า (Power Meter) 
4. ตลับเมตร 
5. แผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric Chart)/ โปรแกรมการคํานวณค่าเอนทาลปี (Enthalpy) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.3 ตัวอย่างแผนภาพไซโครเมตริก และโปรมแกรมการคํานวน 

5.4.2 ข้อมูลเบ้ืองต้นที่ต้องทราบ 
1. ขนาดพิกัดการทําความเย็น (Btu/hr , kcal/hr , kW, TR) 
2. ขนาดกําลังไฟฟ้าของเครื่องคอมเพรสเซอร์ (kW) 
3. ช่ัวโมงการทํางาน  
4. อายุการใช้งาน  
5. สถานที่ใช้งาน 
6. ย่ีห้อ , รุ่น 

5.4.3 ขั้นตอนการตรวจวัด 
1. วัดขนาดความกว้างและความยาวของช่องลมกลับด้วยตลับเมตร เพ่ือใช้คํานวณหาขนาดพ้ืนที่หน้าตัด  
2. วัดอุณหภูมิ (oC) และความช้ืนสัมพัทธ์ (%RH) ของอากาศทางด้านลมกลับ (Return Air)  โดยใช้

เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ 
3. วัดอุณหภูมิ (oC) และความช้ืนสัมพัทธ์ (%RH) ของอากาศทางด้านลมจ่าย (Supply Air) โดยใช้

เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ 
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รูปที่ 5.4 ตัวอย่างการตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืน Reture – Supply 
 

4. วัดความเร็วของลมที่ผ่านเข้าทางด้านช่องลมกลับ (V) โดยใช้เครื่องวัดความเร็วลม และควรทําการวัด
หลายๆจุดบนหน้าตัดของช่องลมกลับ  (อย่างน้อย 3 จุด) เพ่ือคํานวณผลเป็นค่าความเร็วลมเฉลี่ย ทั้งน้ีเหตุผลในการ
เลือกวัดค่าดังกล่าวทางด้านลมกลับแทนที่จะเป็นด้านลมจ่าย ประกอบด้วย 

- ด้านลมกลับมีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดที่ใหญ่กว่าด้านลมจ่าย ทําให้การไหลของลมมีลักษณะแบบราบเรียบ 
(Laminar Flow) และความเร็วของลมที่วัดได้จะมีค่าที่แน่นอนและไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบ
กับด้านลมจ่ายที่เป็นแบบการไหลป่ันป่วน (Turbulent Flow) 

- ทิศทางของลมกลับมีทิศทางที่แน่นอนคือต้ังฉากกับพ้ืนที่หน้าตัด ซึ่งต่างจากด้านลมจ่ายที่ทิศทางไม่
แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานจะปรับในทิศทางใด ทําให้ค่าที่วัดได้มีความผิดพลาดได้ค่อนข้างมาก 

 
 

รูปที่ 5.5 ตัวอย่างการตรวจวัดความเร็วลม 
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5. วัดกําลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ของเคร่ืองปรับอากาศในช่วงที่คอมเพรสเซอร์ทํางาน โดยใช้เครื่องวัด
กําลังไฟฟ้า (Power Meter)  

 
รูปที่ 5.6 ตัวอย่างการตรวจวัดกําลังไฟฟ้า 

 

6. หาเปอร์เซ็นต์การทํางานของคอมเพรสเซอร์โดยการจับเวลาช่วงที่คอมเพรสเซอร์ทํางานและไม่ทํางาน 
ข้อควรระวัง  
1 ในการวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ทั้งด้านลมกลับและลมจ่าย ในเวลาเดียวกันกับการทํางาน

ของคอมเพรสเซอร์ 
2 ในขณะตรวจวัดให้ปรับความเร็วลมของ Fan Coil Unit  สูงสุดตามพิกัด 
3 ปรับ Set Point ที่ 24-25 oC 
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ตารางแบบบันทึกผลตรวจวัดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
รายการ สัญลักษณ์ ข้อมูล ที่มาของข้อมูล 

หมายเลขเคร่ือง -   - 

ค่าพิกัด Cooling Capacity (Btu/hr) -   

Nameplate 
  กําลังไฟฟ้า (kW) -   

  ผู้ผลิต -   

รุ่น Condensing Unit -   

ปีท่ีติดต้ังใช้งาน -   ปีท่ีติดต้ัง 

เวลาเปิดใช้งาน เวลา -   
ข้อมูล เปิด-ปิด 

  วัน/ปี -   

 เทอร์โมสตัท Set Point (oC) -   - 
ผลการตรวจวัด     
Ambient 
Condition 

อุณหภูมิ ((oC) / % RH) - 
 

เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น 
อากาศด้านจ่าย อุณหภูมิ (oC)  ts   

  % RH % RH   

  Enthalpy Supply Hs   Psychometric Chart/Software 

อากาศด้านกลับ อุณหภูมิ (oC)  tr   เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น 
  % RH % RH   

  Enthalpy Return Hr   Psychometric Chart/Software 

  พ้ืนท่ีหน้าตัดคอยล์เย็น (m2) A   ตลับเมตร 

  ความเร็วลม (m/s) V   เคร่ืองมือวัดความเร็วลม 

  อัตราการไหล CMM   CMM = A  V  60 

ไฟฟ้า V -   

Power Meter 
  Amp -   

  kW -   

  P.F. -   
Cooling Capacity TR   
สมรรถนะการทําความเย็น kW/TR   - 

)(10707.5 3 HsHrCMMTR  
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จากข้อมูลที่เราได้จากผลการตรวจวัดทั้งหมดในหัวข้อข้างต้น เราสามารถนํามาใช้คํานวณหาสมรรถนะของ
เครื่องปรับอากาศได้ตามข้ันตอนดังน้ี 

1. คํานวณหาปริมาณลมเย็นหมุนเวียนผ่านเครื่องปรับอากาศ (CMM) จากสมการ 

 
โดยที่ V  = ความเร็วลมเฉลี่ยด้านลมกลับ หน่วยเป็น m/s   
  A = พ้ืนที่หน้าตัดของช่องลมกลับ หน่วยเป็น m2  

2. หาค่าเอนทาลปี (Enthalpy) ของอากาศทั้งด้ายลมจ่ายและลมกลับ โดยค่าเอนทาลปีสามารถหาได้            
2 วิธี คือ  

2.1 เปิดแผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric Chart) ของอากาศ โดยมีวิธีหาค่าเอนทาลปีของลมจ่าย 
(Hs) และเอนทาลปีของลมกลับ (Hr) 

2.2 หาค่าเอนทาลปีของลมจ่ายและลมกลับโดยใช้ Software 

3. คํานวณหาความสามารถในการความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ (TR) จากสมการ 

4. คํานวณหาสมรรถนะการทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ (kW/TR หรือ EER) ตามนิยามในข้างต้น 

5.5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ประสทิธิภาพการใช้พลังงาน 
ตัวอย่างที่ 1 : จาก Nameplate เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน มีพิกัดทําความเย็นขนาด 10.58 kW 

และกําลังไฟฟ้าเข้าที่คอมเพรสเซอร์ 3.45 kW เมื่อดําเนินการตรวจวัดสมรรถนะการทําความเย็น สามารถเก็บข้อมูล
เบ้ืองต้นได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.7 ตัวอย่าง Nameplate เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
-  กําลังไฟฟ้าที่คอมเพรสเซอร์ใช้จริงเท่ากับ 3.33 kW 
-  ความเร็วลมด้านลมกลับเฉล่ียเท่ากับ 0.91 m/s 
-  อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ด้านจ่ายลมเย็น 15.0  oC , 80.0 %RH 
-  อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ด้านลมกลับ 25.0 oC , 50.0 %RH 
-  พ้ืนที่หน้าตัดด้านลมกลับ 1.8 x 0.32 m2  

AVCMM  60

)(10707.5 3 HsHrCMMTR  
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วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณหา CMM 

      CMM = 60 x 0.91 m/s x (1.8 x 0.32) m2 
  = 31.45   m3/min 

2. จากแผนภูมิไซโครเมตริกสามารถเปิดหาค่าเอนทาลปีได้ดังน้ี 
           Hr = 51.0 kJ/kg dry air   
          Hs = 37.0 kJ/kg dry air  
 

 
 

3. คํานวณความสามารถในการทําความเย็น 
               TR = 5.707 x 10-3 x 31.45 m3/min x (51.0 – 37.0) kJ/kg dry air 
  = 2.51 TR 
  = 30,120  Btu/hr 
4. คํานวณหาสมรรถนะการทําความเย็น 

kW/TR = 3.33 kW 
   2.51 TR   
  = 1.33 kW/TR 
       หรือ EER =     12 
   1.33 kW/TR  
  = 9.02 Btu/hr/Watt 
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5.6 ตัวอย่างมาตรการท่ีประสบความสําเร็จ 
ตัวอย่างที่ 1 :  มาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  
ในบริเวณสํานักงานของโรงงานมีการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศขนาด 52,000 Btu/Hr จํานวน 12 เครื่อง 

โดยจากการใช้งานที่ผ่านมาเคร่ืองปรับอากาศดังกล่าวขาดการบํารุงรักษาทั้งทางด้าน Fan coil และ Condenser 
ดังน้ันจึงทําให้ประสิทธิภาพการทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ (EER) มีค่าตํ่ากว่าค่าพิกัดมาก จึงทําให้สิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.8 เครื่องปรับอากาศและลักษณะ Filter ก่อนปรับปรุง 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ขาดผู้รับผิดชอบและความเข้าใจถึงประโยชน์ของการดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ  
 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 
          จากการมีคณะทํางานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทางคณะทํางานจึงมีแนวคิดที่จะกําหนดเรื่องการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศให้เป็นแผนงานประจําของโรงงาน โดยการดําเนินการเพ่ือนําเสนอผู้บริหารพิจารณามีขั้นตอนดังน้ี 

1. ตรวจวัดหาประสิทธิภาพการทําความเย็น (EER) ของเคร่ืองปรับอากาศตัวอย่าง ก่อนและหลังทําความ
สะอาดแผ่นกรองอากาศ (filter)  

2. คํานวณผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
3. นําเสนอผู้บริหาร 
4. จัดเป็นแผนงานประจําของโรงงานและจัดหาผู้รับเหมาเพ่ือเข้ามาดําเนินการล้างเป็นประจํา 

หมายเหตุ: เครื่องปรับอากาศในบริเวณสํานักงานทางโรงงานได้ให้จําหน้าที่ดําเนินการล้างเรียบร้อยแล้ว 
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สภาพหลังปรับปรุง 
หลังดําเนินการพบว่าเคร่ืองที่ทดลองมีประสิทธิภาพการทําความเย็น (EER) เพ่ิมขึ้น 77 - 91% และการตัด-

ต่อ ของ Compressor ของเคร่ืองปรับอากาศก็เพ่ิมขึ้นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.9 การทําความสะอาด Filter 
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วิธีการคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลการตรวจวัดและผลการประหยัดพลังงานแสดงดังตาราง 

ตารางผลตรวจวัดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  

รายการ หน่วย 
FCU-102/1 (IT Section) FCU-102/4 (IT Section) 

ก่อน
ปรับปรุง 

หลัง
ปรับปรุง 

ก่อน
ปรับปรุง 

หลัง
ปรับปรุง 

พิกัด (Nameplate) 
   ย่ีห้อ - Daikin Daikin Daikin Daikin 
   การทําความเย็น Btu/hr 52,000 52,000 52,000 52,000 
   กําลังไฟฟ้า kW 5.72 5.72 5.72 5.72 
   kW/TR - 1.32 1.32 1.32 1.32 
   ประสิทธิภาพการทําความเย็น (EER) - 9.09 9.09 9.09 9.09 
อายุการใช้งาน ปี - - - - 
ผลการตรวจวัด 
ด้านจ่าย (Supply Air) 

   อุณหภูมิ oC 15.70 15.00 16.70 15.00 
   ความช้ืนสัมพัทธ์ % 98.30 90.00 92.30 97.20 
   Enthalpy kJ/kg 43.39 39.19 44.43 41.15 
ด้านกลับ (Return Air) 

   อุณหภูมิ oC 25.00 23.90 24.60 24.00 
   ความช้ืนสัมพัทธ์ % 62.10 66.00 60.90 65.00 
   Enthalpy kJ/kg 56.60 55.30 54.82 55.11 
   ปริมาณอากาศหมุนเวียน CMM 32.31 44.67 27.09 41.34 

อุณหภูมิอากาศภายนอก oC 32.00 32.00 32.00 32.00 

อุณหภูมิกระเปาะเปียก oC 19.68 19.27 19.16 19.22 
กําลังไฟฟ้า kW 5.66 5.42 5.09 5.45 
ความสามารถในการทําความเย็น Btu/hr 29,230.01 49,283.39 19,275.86 39,522.55 
kW/TR - 2.32 1.32 3.17 1.65 

EER - 5.16 9.09 3.79 7.25 
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ตารางผลประหยัดพลังงาน           

รายละเอียด หน่วย 
FCU-102/1 (IT Section) FCU-102/4 (IT Section) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
การทําความเย็น Btu/hr 29,230.01 49,283.39 19,275.86 39,522.55 
กําลังไฟฟ้า kW 5.66 5.42 5.09 5.45
kW/TR - 2.32 1.32 3.17 1.65 
% Comp % 100.00 63.28 100.00 78.91
ชั่วโมงใช้งาน hr/yr 8,760 8,760 8,760 8,760 

Demand Factor % 100 90 100 90 

ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย ฿/kWh 2.90 2.90 2.90 2.90 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ kWh/yr 49,581.60 33,383.15 44,588.40 41,859.12 

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ฿/yr 143,786.64 96,811.14 129,306.36 121,391.46 
  
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ kWh/yr 16,198.45 2,729.28 
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ฿/yr 46,975.50 7,914.90 

ดําเนินการปรับปรุงในบริเวณสํานักงานทั้งหมด 12 เครื่อง ดังนี้ (ตารางคํานวณแสดงตัวอย่างจํานวน 2 เครื่อง) 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 113,566.33  kWh/yr     
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 329,342.37  ฿/yr     

คิดเทียบเป็นน้ํามันดิบได้ = 113,566.33 x 85.21/109     
  = 0.00968 ktoe     
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 ตัวอย่างที่ 2 : มาตรการการใช้เครื่องปรับอากาศชนิดประสิทธิภาพสูง 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  
 จากการสํารวจการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนของโรงงานพบว่ามีเครื่องปรับอากาศที่มีอายุ
การใช้งานมากกว่า 8 ปี และมีประสิทธิภาพการทําความเย็น (EER) ตํ่า ซึ่งสมควรปรับปรุงโดยการเปลี่ยนเป็น
เครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพการทําความเย็นสูงดังน้ี 

1. ห้องประชาสัมพันธ์ (z1-c5-h5) ขนาด 25,000 btu/hr 
2. ห้อง QA (z1-c13-h13) ขนาด 32,000 btu/hr 
3. ห้องคุณบุญชู (z1-c6-h6) ขนาด 35,000 btu/hr 
4. ห้องซ่อมบํารุง (z5-c1-h1) ขนาด 35,000 btu/hr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.10 เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน (ก่อนปรับปรุง) 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
เครื่องหมดอายุการใช้งานรวมท้ัง Filler ด้านระบายความร้อนชํารุด จึงทําให้ประสิทธิภาพในการทํา

ความเย็นตํ่า  
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แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 
ในการดําเนินงานของทีมงานเพ่ือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเดิมที่หมดอายุการใช้งานเป็น

เครื่องปรับอากาศใหม่ที่ประสิทธิภาพดีขึ้น มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 
1. ตรวจวัดหาประสิทธิภาพในการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศที่จะเปลี่ยน 
2. คํานวณผลประหยัดและความคุ้มทุนในการดําเนินการ 
3. นําเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
4. คัดเลือกผู้ผลิตและผู้รับเหมาเข้ามาดําเนินการ 

 
สภาพหลังปรับปรุง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.11 เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน (หลังปรับปรุง) 
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บทท่ี 5 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
ตารางผลการตรวจวัดและประหยัดพลังงานแสดงดังตาราง 

 

รายการ หน่วย 
ห้อง

ประชาสัมพันธ์
(z1-c5-h5) 

ห้อง QA (z1-
c13-h13) 

ห้องคุณบุญชู 
(z1-c6-h6) 

ห้องซ่อม
บํารุง (z1-
c1-h1) 

พิกัด (Nameplate)           
  ย่ีห้อ - Uni-Aire Uni-Aire Uni-Aire Uni-Aire 
  การทําความเย็น Btu/Hr 25,000 32,000 35,000 35,000 
  กําลังไฟฟ้า kW ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
  kW/TR - ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
  ประสิทธิภาพการทําความเย็น (EER) - ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
อายุใช้งาน ปี >8 >8 >8 >8 
ผลการตรวจวัด 
ด้านจ่าย (Supply Air) 

  อุณหภูมิ oC 13.7 12.8 13.0 9.0 
  ความช้ืนสัมพัทธ์ % 87.8 93.6 90.5 88.0 
  Enthalpy kJ/kg 35.37 34.60 34.34 24.91 
ด้านกลับ (Return Air) 

  อุณหภูมิ oC 25.5 24.0 25.6 26.8 
  ความช้ืนสัมพัทธ์ % 60.4 54.8 64.6 52.3 
  Enthalpy kJ/kg 57.17 50.17 59.72 56.40 
  ปริมาณอากาศหมุนเวียน CMM 16.17 16.74 8.76 10.80 

อุณภูมิอากาศภายนอก oC 30 30 30 30 

อุณภูมิกระเปาะเปียก oC 19.86 17.79 20.55 19.75 
กําลังไฟฟ้า kW 3.68 3.7 3.24 3.31 
ความสามารถในการทําความเย็น Btu/Hr 24,146.99 17,854.48 15,219.40 23,289.87
kW/TR - 1.83 2.49 2.55 1.71 
ประสิทธิภาพการทําความเย็น (EER) - 6.56 4.83 4.70 7.04 
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ตารางผลการคํานวณการใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (High EER) 

 คิดเทียบเป็นน้ํามันดิบได้    =  28,438 x 85.21 / 109 
       =  0.00243  ktoe 

รายการ หน่วย 
ห้องประชาสัมพันธ์

(z1-c5-h5) 
ห้อง QA          

(z1-c13-h13) 
ห้องคุณบุญชู    
(z1-c6-h6) 

ห้องซ่อมบํารุง   
(z1-c1-h1) 

Total 

ก่อนปรับปรุง             
  ขนาดเครื่องปรับอากาศ Btu/Hr 25,000 32,000 35,000 35,000 127,000 
  ประสิทธิภาพการทําความเย็น (EER) - 6.56 4.83 4.70 7.04 - 
หลังปรับปรุง 
  ขนาดเครื่องปรับอากาศ Btu/Hr 24,225 29,830 33,438 29,830 117,323 
  ประสิทธิภาพการทําความเย็น (EER) - 10.05 11.09 9.09 11.09 - 
  kW/TR - 1.19 1.08 1.32 1.08 - 
  กําลังไฟฟ้า kW 2.41 2.69 3.68 2.69 11.47 
การใช้งาน Hr/yr 3150 3780 3780 8760 - 
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย ฿/kWh 3.17 3.17 3.17 3.17 - 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ kWh/yr 4,024.95 7,899.91 5,915.84 10,597.62 28,438.32 
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ฿/yr 12,759.08 25,042.73 18,753.22 33,594.44 90,149.47 
เงินลงทุน ฿ 29,000.00 37,000.00 45,500.00 45,500.00 157,000.00 
ระยะเวลาคืนทุน yr 2.27 1.48 2.43 1.35 1.74 
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บทท่ี 6 เครื่องปรับอากาศแบบรวมศนูย์ 
6.1 องค์ประกอบของระบบ 
 เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ หรือเคร่ืองทํานํ้าเย็น (Chiller) ใช้ในการทํานํ้าเย็นเพ่ือใช้ในการปรับอากาศ
ซึ่งเป็นกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการ โดยทั่วไปปัจจัยหรือพารามิเตอร์ของ
อากาศท่ีต้องควบคุมประกอบด้วย อุณหภูมิ ความช้ืน ความสะอาด การกระจายลม และปริมาณลม การปรับอากาศ
มุ่งให้เกิดความรู้สึกสบายต่อผู้อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามในอุสาหกรรม การทํานํ้าเย็นอาจจะใช้ในการระบายความร้อนให้
เครื่องจักรหรือการปรับอากาศใช้เพ่ือควบคุมสภาวะอากาศในกระบวนการผลิต 

เครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) เป็นองค์ประกอบหน่ึงในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด 
ดังน้ี 

   
 

   

   

   

   

 

 
 

รูปที่ 6.1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
 
 
 
 
 

เครื่องส่งลมเย็น  
(Air Handling Unit) 

หอผึ่งนํ้า (Cooling Tower) 

เครื่องส่งลมเย็น 
(Air Handling Unit) 

เครื่องสูบนํ้าหล่อเย็น 
(Condenser Water Pump) 

เครื่องสูบนํ้าเย็น 
(Chilled Water Pump) 

เครื่องสูบนํ้าเย็น 
(Chilled Water Pump) 

เครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) เครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) 

ระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบายความร้อนด้วยนํ้า 

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 6 เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 

หน้า 6-2

 
 

รูปที่ 6.2 แผนผังแสดงวงจรการทํางานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์โดยทั่วไปชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้า  

 
รูปที่ 6.3 แผนผังแสดงวงจรการทํางานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์โดยทั่วไปชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ 
 
สัดส่วนการใช้พลังงานในระบบแต่ละระบบของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ดังน้ี 

ระบายความรอ้นด้วยน้ํา % พลังงาน ระบายความรอ้นด้วยอากาศ % พลังงาน
เครื่องทํานํ้าเย็น 50 – 60 % เครื่องทํานํ้าเย็น 75 – 85 % 
เครื่องสูบนํ้าเย็นและนํ้าหล่อเย็น 15 – 25 % เครื่องสูบนํ้าเย็น 5 – 10 % 
หอผึ่งนํ้า 4 – 8 % เครื่องส่งลมเย็น 10 – 20 % 
เครื่องส่งลมเย็น 15 – 25 %   
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6.2 นิยามประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ 
 การหาค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องทํานํ้าเย็นโดยทั่วไปนิยมอยู่ 2 วิธี คือการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) และการหาค่ากําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น (CHP) โดยแต่ละวิธีมี
นิยามในการหาดังน้ี 

6.2.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างขีด
ความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองทํานํ้าเย็น (Qe) หน่วยเป็นวัตต์ กับ กําลังไฟฟ้า (W) หน่วยเป็นวัตต์ 

W

Q
COP e  

6.2.2 ค่ากําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น (CHP) คืออัตราส่วนระหว่างกําลังไฟฟ้าหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW)             
กับขีดความสามารถทําความเย็นสุทธิรวมของเคร่ืองทํานํ้าเย็น หน่วยเป็นตัน (Ton) 

Ton

kW
CHP   

6.3 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประกาศกระทรวง เรื่อง การกําหนดค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้นตํ่า ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่า

พลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดต้ังใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552 กําหนดค่ากําลังไฟฟ้าต่อตันความ
เย็นขั้นตํ่าสําหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงที่มีพ้ืนที่รวมกันต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตามกฎกระทรวง
กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2552 ดังตาราง 

 
ประเภทเครื่องทํานํ้าเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ ขนาดความสามารถในการ

ทําความเย็นที่ภาระพิกัด
ของเคร่ืองทํานํ้าเย็น    

(ตันความเย็น) 

ค่ากําลังไฟฟ้าต่อ
ตันความเย็น      

(กิโลวัตต์ต่อตัน
ความเย็น 

ชนิดการระบายความร้อน แบบของเครื่องอัด 

ระบายความร้อนด้วยอากาศ ทุกชนิด 
น้อยกว่า 300 1.33
มากกว่า 300 1.31

ระบายความร้อนด้วยนํ้า 

แบบลูกสูบ ทุกชนิด 1.24
แบบโรตาร่ี แบบสกรูหรือ

แบบสครอลล ์
น้อยกว่า 150 0.89
มากกว่า 150 0.78

แบบแรงเหว่ียง 
น้อยกว่า 500 0.76
มากกว่า 500 0.62
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นอกจากข้อบังคับตามกฎหมาย มาตรฐานประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องทํานํ้าเย็นสามารถอ้างอิง 
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 ได้ดังรูป 

 
 

รูปที่ 6.4 ตารางกําหนดค่ามาตรฐานสําหรับเคร่ืองทํานํ้าเย็นตาม ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 
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6.4 แนวทางการสํารวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
6.4.1 การหาค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) ค่า COP คืออัตราส่วนพลังงาน

ระหว่างความสามารถในการทําความเย็นสุทธิ (Qe) ต่อการใช้พลังงาน (W) ดังรูป 
 

 
รูปที่ 6.5 รูปแสดงวงจรการทํางานของสารทําความเย็น 

เครื่องมือหรือมาตรวัดที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 
1. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Enthalpy (h) และความดัน (P) ของสารทําความเย็น

Refrigerant P-h Diagram 
2. มาตรวัดค่าความดันหรืออุณหภูมิของสารทําความเย็นด้านดูด (Suction) และด้านจ่าย 

(Discharge) เมื่ออ่านค่าความดันหรืออุณหภูมิของสารทําความเย็นด้านดูดและด้านจ่ายได้แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่า 
COP ได้ดังน้ีต่อไปน้ี 

(1) จากค่าความดันหรืออุณหภูมิด้านดูดและด้านจ่ายที่อ่านได้ ลากเส้นตรงในแนวระนาบ จะได้
จุดตัดกับ Saturate Vapor Line คือจุดที่ 1 และจุดตัด Saturate Liquid Line คือจุดที่ 3 

(2) จากจุดที่ 1 ลากเส้นให้ขนานกับ Entropy Line ไปตัดกับเส้นของความดันด้านจ่าย จะได้
จุดที่ 2 

(3) จากจุดที่ 3 ลากเส้นตรงในแนวด่ิงลงมาตัดกับเส้นของความดันด้านดูดก็จะได้จุดที่ 4 
(4) อ่านค่า Enthalpy ของแต่ละจุดจากน้ันหาค่า COP จากสมการ 

Saturated Liquid Line 

Saturated Vapor Line 

Entropy Line 
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 การหาค่าสมรรถนะ (COP) ดังกล่าวเป็นการหาจากกราฟ P-h Diagram แบบอุดมคติ ซึ่งไม่มีการถ่ายเท
ความร้อนในกระบวนการท่ี 2 ไป 3 (Isentropic Efficiency = 100 % หรือ 1.0) แต่ในความเป็นจริงจะมีการสูญเสีย
ความร้อนจากแรงเสียดทาน (Isentropic Efficiency < 1.0) ดังน้ันในการวิเคราะห์จึงต้องรู้ค่า Isentropic 
Efficiency ด้วย และเพ่ือความแม่นยําควรใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการประเมิน 

6.4.2 การหาค่ากําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น (kW/Ton) 
ในการตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่ากําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น (kW/Ton) มีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 
(1) ใช้เครื่องมือวัดกําลังไฟฟ้า (Power Meter) วัดค่ากําลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้าเคร่ืองทํานํ้าเย็น หน่วย

เป็นกิโลวัตต์ (kW) หรือใช้ Data Logger ในกรณีที่ต้องการวัดแบบต่อเน่ือง 
(2) วัดอัตราการไหลของนํ้าเย็นที่ผ่านเคร่ืองสูบน้ําเย็นในรูปของ ลิตรต่อวินาที (l/s) หรือ แกลลอน

ต่อวินาที (GPM)  
(3) วัดค่าอุณหภูมินํ้าเย็นเข้าและออกเครื่องทํานํ้าเย็นในรูปของหน่วยขององศาเซลเซียส (oC)   

หรือองศาฟาเรนไฮด์ (oF)      
(4) คํานวณหาการทําความเย็นสุทธิ (Ton) โดยสมการ 

 
)(19.1)( outine TTFTonQ   

 
 โดยที่ F  = อัตราการไหลของน้ําเย็น (ลิตร/วินาที) 
  inT  = อุณหภูมินํ้าเย็นด้านขาเข้าเคร่ืองทํานํ้าเย็น (oC) 
  outT  = อุณหภูมินํ้าเย็นด้านขาออกเครื่องทํานํ้าเย็น (oC) 
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หรือสมการ 

24
)()( outin

e

TTF
TonQ


  

 
โดยที่ F  = อัตราการไหลระบบน้ําเย็น (GPM) 
  inT  = อุณหภูมินํ้าเย็นด้านขาเข้า เคร่ืองทํานํ้าเย็น (oF) 
  outT  = อุณหภูมินํ้าเย็นด้านขาออก เครื่องทํานํ้าเย็น (oF) 
 

(5) คํานวณหาค่ากําลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น (CHP) 
 

Ton

kW
CHP   
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ตัวอย่างตารางการตรวจวัดและเก็บข้อมูลเคร่ืองทํานํ้าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้า 

 

หนวย สัญลักษณ No. ………. แหลงท่ีมา
- -
- -
- - ขอมูลเปด-ปด
- - ปท่ีติดตั้ง
- - Name Plate
- - Name Plate
- - ชวงเวลาการบํารุงรักษา

คาพิกัด Cooling Capacity Ton - Name Plate
Power Consumption kW - Name Plate
ชนิดสารทําความเย็น - - Name Plate

พิกัดอัตราการไหลของน้ําเย็น gpm - Name Plate
พิกัดอัตราการไหลของน้ําหลอเย็น gpm - Name Plate
คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ kW/Ton - Name Plate

Setting Point Leaving Water Temperature oF - คา Set Point
% Load Amp. % - คา Set Point

ผลการตรวจวัด
Ambient Condition อุณหภูมิ / % RH oC / %RH AT คาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ณ 

เวลาที่ตรวจวัด

สารทําความเย็น Suction Pressure psig Ps Panel Bord หรือ Pressure Gauge

Suction Temperature 
oF Te Panel Bord หรือ Pressure Gauge

Evaporator Approach Temp.
oF ∆Te ∆Te = CHS - Te

Discharge Pressure psig Pd Panel Bord หรือ Pressure Gauge

Discharge Temperature
oF Te Panel Bord หรือ Pressure Gauge

Condenser Approach Temp.
oF ∆Tc ∆Tc = Tc - CDS 

น้ําเย็น อุณหภูมิเขา oF CHR Panel Bord หรือ Thermometer

อุณหภูมิออก oF CHS Panel Bord หรือ Thermometer
อัตราการไหล gpm F ตรวจวัดโดยใชเครื่องวัดอัตราการไหล

Pressure Drop psig ∆Pe Pressure Gauge 

TR Ton Qe Qe = F x (CHR-CHS) / 24

% Inlet/Outlet Valve Open % - ตําแหนงการเปดวาลวขณะตรวจวัด

น้ําหลอเย็น อุณหภูมิเขา oF CDR Panel Bord หรือ Thermometer

อุณหภูมิออก oF CDS Panel Bord หรือ Thermometer
อัตราการไหล gpm Fc ตรวจวัดโดยใชเครื่องวัดอัตราการไหล

Pressure Drop psig ∆Pc Pressure Gauge 

TC Ton Qc Qc = Fc x (CDS-CDR) / 24

% Inlet/Outlet Valve Open % - ตําแหนงการเปดวาลวขณะตรวจวัด
ไฟฟา V Volt V ตรวจวัดโดยใช Power Meter

A1 Amp. I1 ตรวจวัดโดยใช Power Meter
A2 Amp. I2 ตรวจวัดโดยใช Power Meter
A3 Amp. I3 ตรวจวัดโดยใช Power Meter
kW kW W ตรวจวัดโดยใช Power Meter
P.F. - PF ตรวจวัดโดยใช Power Meter

% Load Amp. % %Amp Panel Bord หรือกระแสที่วัดไดตอ
กระแสพิกัด

kW/Ton Eff. Eff. = W / Qe

ลักษณะ/ระยะการบํารุงรักษา

หมายเหตุ

รายการ

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

หมายเลขเครื่อง
สถานที่ใชงาน
เวลาเปดใชงาน
ปท่ีติดตั้งใชงาน

ยี่หอ
รุน



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 6 เคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 

หน้า 6-9

ตัวอย่างตารางการตรวจวัดและเก็บข้อมูลเคร่ืองทํานํ้าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ 

 

หนวย สัญลักษณ No. ………. แหลงที่มา
- -
- -
- - ขอมูลเปด-ปด
- - ปที่ติดต้ัง
- - Name Plate
- - Name Plate
- - ชวงเวลาการบํารุงรักษา

คาพิกัด Cooling Capacity Ton - Name Plate
จํานวน Compressor set - Name Plate

Power Consumption of Compressor kW - Name Plate
จํานวนพัดลม set - Name Plate

Power Consumption of Fan kW - Name Plate
ชนิดสารทําความเย็น - - Name Plate

พิกัดอัตราการไหลของน้ําเย็น gpm - Name Plate
คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ kW/Ton - Name Plate

Setting Point Leaving Water Temperature oF - คา Set Point
% Load Amp. % - คา Set Point

ผลการตรวจวัด
Ambient Condition อุณหภูมิ / % RH oC / %RH AT คาอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ ณ 

เวลาที่ตรวจวัด

สารทําความเย็น Suction Pressure psig Ps Panel Bord หรือ Pressure Gauge

Suction Temperature 
oF Te Panel Bord หรือ Pressure Gauge

Evaporator Approach Temp.
oF ∆Te ∆Te = CHS - Te

Discharge Pressure psig Pd Panel Bord หรือ Pressure Gauge

Discharge Temperature
oF Te Panel Bord หรือ Pressure Gauge

Condenser Approach Temp.
oF ∆Tc ∆Tc = Tc - CDS 

น้ําเย็น อุณหภูมิเขา oF CHR Panel Bord หรือ Thermometer

อุณหภูมิออก oF CHS Panel Bord หรือ Thermometer
อัตราการไหล gpm F ตรวจวัดโดยใชเครื่องวัดอัตราการไหล

Pressure Drop psig ∆Pe Pressure Gauge 

TR Ton Qe Qe = F x (CHR-CHS) / 24
% Inlet/Outlet Valve Open % - ตําแหนงการเปดวาลวขณะตรวจวัด

อากาศ อุณหภูมิเขา oF CDR Panel Bord หรือ Thermometer

อุณหภูมิออก oF CDS Panel Bord หรือ Thermometer

พื้นที่อากาศเขา ft2 A ตรวจวัดหรือ Name Plate
ความเร็วอากาศเขา m/s Vin ตรวจวัด

TR Ton Qc Qc = Qe + (W / 3.517)

ไฟฟา V Volt V ตรวจวัดโดยใช Power Meter
A1 Amp. I1 ตรวจวัดโดยใช Power Meter
A2 Amp. I2 ตรวจวัดโดยใช Power Meter
A3 Amp. I3 ตรวจวัดโดยใช Power Meter
kW kW W ตรวจวัดโดยใช Power Meter
P.F. - PF ตรวจวัดโดยใช Power Meter

% Load Amp. % %Amp Panel Bord หรือกระแสท่ีวัดไดตอ
กระแสพิกัด

kW/Ton Eff. Eff. = W / Qe

รุน
ลักษณะ/ระยะการบํารุงรักษา

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

หมายเหตุ

รายการ
หมายเลขเครื่อง
สถานที่ใชงาน
เวลาเปดใชงาน
ปที่ติดต้ังใชงาน

ยี่หอ
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6.5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 ตัวอย่างที่ 1 : เครื่องทํานํ้าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้าชนิด Centrifugal สารทําความเย็น R-123 พิกัด
ขนาด 550 ตัน กําลังไฟฟ้า 330 กิโลวัตต์ ทาํการตรวจวัดได้ข้อมูลดังน้ี 

- อุณหภูมินํ้าเย็นเข้า Chiller 56.0 oF 
- อุณหภูมินํ้าเย็นออกจาก Chiller 48.8 oF 
- อุณภูมิสารทําความเย็นด้านดูด (Suction) 47.5 oF 
- อุณภูมิสารทําความเย็นด้านจ่าย (Discharge) 103.9 oF 
- อัตราการไหลของน้ําเย็น 1,571 gpm 
- กําลังไฟฟ้า 327 kW 

 จงหาค่าประสิทธิภาพของเคร่ืองทํานํ้าเย็น (kW/Ton) 
 วิธีการคาํนวณ 

จากสมการ  

Ton

kW
CHP   

 
 ความสามารถในการทําความเย็นสุทธิ (Ton) = F x (Tin – Tout) / 24 
       = 1,571 gpm x (56 – 48.8) oF / 24 
       = 471.3 Ton 
 ประสิทธิภาพ Chiller (CHP)   = 327 kW / 471.3 Ton 
       = 0.694 kW/Ton 
 
 ตัวอย่างที่ 2 : เครื่องทํานํ้าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศแบบลูกสูบ สารทําความเย็น R-22 พิกัด
ขนาด 100 ตัน กําลังไฟฟ้า 125 กิโลวัตต์ ทาํการตรวจวัดได้ข้อมูลดังน้ี 

- อุณหภูมินํ้าเย็นเข้า Chiller 13.0 oC 
- อุณหภูมินํ้าเย็นออกจาก Chiller 10.5 oC 
- อัตราการไหลของน้ําเย็น 23.34 l/s 
- กําลังไฟฟ้า 85.7 kW 

จงหาค่าประสิทธิภาพของเคร่ืองทํานํ้าเย็น (kW/Ton) 
 



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 6 เคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 

หน้า 6-11

วิธีการคาํนวณ 
จากสมการ  

Ton

kW
CHP   

 ความสามารถในการทําความเย็นสุทธิ (Ton) = 1.19 x F x (Tin – Tout)  
       = 1.19 x 23.34 l/s x (13.0-10.5) oC  
       = 69.4 Ton 
 ประสิทธิภาพ Chiller (CHP)   = 85.7 kW / 69.4 Ton 
       = 1.235 kW/Ton 
 ตัวอย่างที่ 3 : จากตัวอย่างที่ 1 ให้คํานวณหาค่า COP และ kW/Ton โดยใช้ P-h Diagram โดยกําหนดค่า 
Isentropic Efficiency เท่ากับ 0.75 ประสิทธิภาพมอเตอร์ 90% และประสิทธิภาพในการแลก เปลี่ยนความร้อน
ระหว่างนํ้าและสารทําความเย็นเท่ากับ 95% 
 วิธีการคาํนวณ 
 จาก P-h Diagram ของสารทําความเย็นที่อุณหภูมิสารทาํความเย็นด้านดูดและด้ายจ่ายที่อ่านได้ ป้อนค่าใน
โปรแกรมคํานวณ “Refrigeration Utilities” โดยกําหนดค่า Isentropic Efficiency เท่ากับ 0.75 จะได้ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 6.6 โปรแกรมคํานวณ Refrigeration Utilities 

Qe W 
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 จากโปรแกรม  COP  = 6.05  
  kW/Ton = 3.517 / COP 
    = 0.581 kW/Ton  
 ค่า COP หรือ kW/Ton ที่ได้จากโปรแกรมเป็นค่าสมรรถนะของวงจรสารทําความเย็น ซึ่งยังไม่รวมการ
สูญเสียของมอเตอร์และการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทําความเย็นและนํ้า ดังน้ันถ้าจะหาประสิทธิภาพหรือ
สมรรถนะรวมของเคร่ืองทํานํ้าเย็นจะได้ 
  CHP =    (kW/Ton) / (ประสิทธิภาพมอเตอร์ x ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน) 
 ดังน้ัน 
  CHP =    0.581 / (0.90 x 0.95) 
   =    0.679 kW/Ton 
 จากตัวอย่างที่ 1 และ 3 จะมคี่าแตกต่างกัน 2.08% ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ แต่การคํานวณด้วยวิธีที่ 3 จะมีค่า
แม่นยํามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการกําหนดค่า Isentropic Efficiency ซึ่งจะต้องสอบถามทางผู้ผลิตโดยตรงจึงจะได้
ค่าที่ชัดเจน 
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6.6 ตัวอย่างมาตรการท่ีประสบความสําเร็จ 
ตัวอย่างท่ี 1 : ปรับเพ่ิม Set Point เครื่องทํานํ้าเย็น (โรงงาน 1) 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน 
โรงงาน 1 มีเครื่องทําความเย็นแบบรวมศูนย์ทั้งหมด 4 ชุด โดยใช้ในการทํานํ้าเย็นเพ่ือใช้ระบายความร้อนให้กับ

นํ้ามันไฮโดรลิคของเคร่ือง Press โดยปัจจุบันมีการปรับต้ังอุณหภูมิ Set point ของเคร่ืองทํานํ้าเย็นไว้ที่ 10 oC ในขณะที่
อุณหภูมิของน้ํามันไฮโดรลิคที่เครื่อง Press ต้องการหลังจากระบายความร้อนแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 35-40 oC  

 
รูปที่ 6.7 Flow Chart Diagram 

ผังการทํางาน (Flow Chart Diagram)  
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง มีการต้ังค่าอุณหภูมินํ้าที่ใช้ระบายความร้อนให้กับนํ้ามันไฮโดรลิคไว้ตํ่า

เกินไป     
แนวคิดและขัน้ตอนการดําเนินงาน 
จากการทดลองปรับ Set Point ของเคร่ืองทําความเย็นหมายเลข CH-02 เป็น 18 oC ทําให้กําลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง 

และอุณหภูมิของนํ้ามันไฮโดรลิคหลังจากปรบั Set Point เท่ากับ 39 oC โดยหลังจากการปรับ Set Point ไมม่ี
ผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและ Press Machine       
 

Water

Chiller Diagram (Factory 1)

Retorn Water Tank
From Press Machine

COOLER

CONDENSER

COOLER

CONDENSER

COOLER

CONDENSER

COOLER

CONDENSER

CH-02 @ 50 TR.

CH-01 @ 50 TR.

Cold

Tank

Press Machine

Press 

Machine

Cooling Tower

CH-04 @ 50 TR.

CH-03 @ 131.4 TR.

Press Machine
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สภาพหลังปรบัปรุง 
หลังดําเนินการสามารถปรับเพ่ิม Set Point นํ้าเย็นของ Chiller เป็น 18 oC โดยไม่กระทบกับการใช้งานปกติ       

 
      

รูปที่ 6.8  Chiller, อุณหภูมิ Set Point และอุณหภูมินํ้าเย็นด้านออก 
 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี                                                                            
แนวทางการขยายผล  
ยังมีแนวโน้มที่จะสามารถปรับเพ่ิมอุณหภูมิได้อีก และมีความเป็นไปได้ในการที่จะยกเลิกการใช้ Chiller ทํา

นํ้าเย็นเพ่ือระบายความร้อนให้นํ้ามันไฮโดรลิกเป็นระบายความร้อนโดยใช้อากาศแทน โดยตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษา
รายละเอียด           
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วิธีการคาํนวณผลการอนุรกัษ์พลังงาน

 

 
รูปที่ 6.9 กราฟแสดงค่ากําลังไฟฟ้า,อุณหภูมินํ้าเย็นด้านออก ระหว่างการทดลองปรับ Set Point ครัง้ละ 1 oC 

  

หมายเลข พิกัด กอนปรับปรุง หลงัปรับปรุง เวลาใชงาน ผลการประหยัด

(kW) Set Point (oC) (kW) Set Point (oC) (kW) ชม./วัน วัน/ป kW kWh/ป บาท/ป
CH-01 37.00 10 39.90 18 24.60 24 365 15.30 134,028.00 320,326.92
CH-02 37.00 10 41.01 18 23.40 24 365 17.61 154,263.60 368,690.00
CH-04 37.00 10 39.60 18 22.90 24 365 16.70 146,292.00 349,637.88
Total 111.00 - 120.51 - 70.90 - - 49.61 434,583.60 1,038,654.80

คาพลงังานไฟฟาเฉลีย่ เทากับ 2.39 บาท/kWh
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 ตัวอย่างที่ 2 : การเปลี่ยนเครื่องทํานํ้าเย็นชุดที่มีสมรรถนะตํ่า 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
 อาคารติดต้ังเคร่ืองทํานํ้าเย็นแบบหอยโข่ง ระบายความร้อนด้วยนํ้าขนาด 1000 TR จํานวน 6 ชุด และขนาด 
500 TR จํานวน 2 ชุด มกีารเดินใช้งานขนาด 1000 TR จํานวน 5 ชุด และขนาด 500 TR จํานวน 2 ชุด เครื่องทํานํ้า
เย็น ใช้สารทําความเย็น R-11 และ R-12 ซึ่งปัจจุบันไม่มีการผลิตสารทําความเย็นชนิดน้ีแล้ว และเคร่ืองทํานํ้าเย็นบาง
ชุด มีสมรรถนะตํ่าและมีค่าใช้จ่ายในการซอ่มบํารุงสูง ดังน้ันจึงควรทําการเปลี่ยนใหม ่
 ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 เครื่องทํานํ้าเย็นที่มีอายุการใช้งานมากว่า 10 ปี และมีค่า kW/TR สูง ควรพิจารณาเปลี่ยนใหม่จะส่งผลให้
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มาก 

 
 

เครื่องทํานํ้าเย็น ขนาดพิกัด  
(TR) 

กําลังไฟฟ้าที่ใช้ 
(kW) 

ความสามารถในการ
ทําความเย็น 

ค่า  
kW/TR 

CH-1 
CH-2 
CH-3 
CH-4 
CH-5 
CH-6 
CH-7 
CH-8 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
500 
500 

628.64
697.59 
699.53 

- 
663.76 
691.73 
329.90 
325.90 

712
784 
707 

- 
888 
817 
394 
340 

0.88 
0.89 
0.99 

- 
0.75 
0.85 
0.84 
0.96 
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แนวคิดและขั้นตอนดําเนินการ 
 เครื่องทํานํ้าเย็นชุดที่ 1,2 และชุดที่ 3 มีค่า kW/TR สูง จึงสมควรที่จะทําการเปลี่ยนใหม่ไปใช้เครื่องทํานํ้าเย็น
ที่มีสมรรถนะสงู โดยมีค่า kW/TR ประมาณ 0.6 kW/TR ซึง่เมื่อทําการเปลี่ยนใหมจ่ํานวน 3 ชุด อาคารควรจะ
สามารถหยุดเดินเคร่ืองทํานํ้าเย็นเดิมได้อีก 1 ชุด 
เครื่องทํา
นํ้าเย็น 

ขนาดพิกัด 
(TR) 

ความสามารถในการทํา
ความเย็น (TR) 

ค่า kW/TR กําลังไฟฟ้าที่ใช้

ชุดเดิม ชุดใหม่ ชุดเดิม ชุดใหม่ ชุดเดิม ชุดใหม่
CH-1 
CH-2 
CH-3 
CH-4 
CH-5 
CH-6 
CH-7 
CH-8 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
500 
500 

712 
784 
707 

- 
888 
817 
394 
340 

1000
1000 
1000 

- 
- 
- 
- 
- 

0.88
0.89 
0.99 

- 
0.75 
0.85 
0.84 
0.96 

0.6
0.6 
0.6 
- 
- 
- 
- 
- 

628.64 
697.59 
699.53 

- 
633.76 
691.73 
329.90 
325.90 

427.2
470.4 
424.2 

- 
- 
- 
- 
- 

 วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพ์ลังงาน 
 ความสามารถในการทําความเย็นรวมเดิม = 4,642   TR 
 (เดิน 1000 TR x 5 ชุด และเดิน 500 TR x 2 ชุด) 

ความสามารถในการทําความเย็นรวมใหม ่ = 4,622  TR 
(เดิน 1000 TR ชุดใหม่ 3 ชุด, เดิน 1000 TR ชุดเก่า 1 ชุด และเดิน 500 TR 2 ชุด โดยหยุดเดิน CH-6) 
กําลังไฟฟ้ารวมเดิน   = 4,037.05 kW 
กําลังไฟฟ้ารวมใหม ่   = 3,333.09 kW 
กําลังไฟฟ้าที่เคร่ืองทํานํ้าเย็นใช้ลดลง = (4,037.05 – 3,333.09) x 0.8 
     = 703.96  kW 
     = 703.96 x 12 
     = 8,447.52 kW/ปี 
พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องทํานํ้าเย็นใช้ลดลง = 703.96 x 12 x365 x0.8 
     = 2,466,675.84  kW/ปี 
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง   = 2,466,675.84 x 2.83 
     = 6,980,692.63 บาท/ปี 
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บทท่ี 7 เครื่องสูบน้ํา  
7.1 องค์ประกอบของระบบ 
 เครื่องสูบนํ้าเป็นเคร่ืองมือกลท่ีทําหน้าที่เพ่ิมพลังงานให้แก่ของเหลว เพ่ือให้ของเหลวน้ันไหลผ่านระบบท่อ
จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงได้ตามต้องการ พลังงานท่ีนํามาเพิ่มให้แก่ของเหลวน้ันอาจได้มาจากเคร่ืองยนต์ หรือ 
มอเตอร์ โดยพลังงานที่เครื่องสูบนํ้าต้องการจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการสูญเสียความดันในระหว่างทาง ที่ของเหลว
เคลื่อนที่ไป และอัตราการไหลของเหลว  

โดยสามารถแยกได้เป็นประเภท ได้ดังนี ้
7.1.1 Displacement Pumps ซึ่งมีทั้ง Reciprocating Pumps และ Rotary Pumps  
ทํางานโดยอาศัยหลักการเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวโดยการเคล่ือนที่ของลูกสูบเข้าไปอัดของเหลวให้ไหล

ไปสู่ทางจ่าย ปริมาตรของของเหลวท่ีสูบได้ในแต่ละคร้ังจะเท่ากับผลคูณของพ้ืนที่หน้าตัดของกระบอกสูบกับช่วงชัก
ของกระบอกสูบน้ัน 

 
รูปที่ 7.1 Reciprocating Pumps 

 
7.1.2  Dynamic Pumps ซึ่งมีทั้ง Centrifugal Pumps และ Special Effect Pumps 
ทํางานโดยอาศัยหลักการหมุนของใบพัดหรืออิมเพลเลอร์ (Impeller) ที่ได้รับการถ่ายเทกําลังจากเครื่องยนต์

ต้นกําลังหรือมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อใบพัดหมุนพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะถูกถ่ายเทโดยการผลักดันของครีบใบพัด ต่อ
ของเหลวที่อยู่รอบๆ ทําให้เกิดการไหลในแนวสัมผัสกับเส้นรอบวง เมื่อมีการไหลในลักษณะดังกล่าวก็จะเกิดแรงเหว่ียง
หนีศูนย์กลางและ เป็นผลให้มีการไหลจากจุดศูนย์กลางของใบพัดออกไปสู่แนวเส้นรอบวงทุกทิศทาง ดังน้ันของเหลวที่
ถูกใบพัดผลักดันออกมาก็จะมีทิศทางการไหลที่เป็นผลรวมของแนวทั้งสอง 

 

รูปที่ 7.2 Centrifugal Pumps 
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องค์ประกอบของเคร่ืองสูบนํ้าประกอบด้วย ชุดเครื่องสูบนํ้า และเคร่ืองต้นกําลัง หรือมอเตอร์ที่ใช้ขับเครื่อง
สูบนํ้า ปกติประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าจะแปรผันตามอัตราการไหล (Flow Rate) และ (Head) ของ
ระบบ 
7.2   นิยามประสทิธิภาพหรือสมรรถนะ 

7.2.1 TDH (Total Dynamic Head) หมายถึง ความดันที่คํานวณเป็นความสูงของนํ้า เช่น ความดัน 101.32 
kPa หรือ 1 bar เท่ากับ ความสูงนํ้า 10.33 m. 

7.2.2 กราฟสมรรถนะการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้า (Performance Curve of Pump) หมายถึง กราฟที่แสดง
สภาวะการใช้งานที่เฮดและอัตราการไหลใดๆ 

7.2.3 ความดันตกคร่อม (Pressure Drop) หมายถึง ผลต่างความดันระหว่างด้านดูด (Section) และด้านจ่าย 
(Discharge) ของเคร่ืองสูบนํ้า 

7.2.4 กฎของเคร่ืองสูบนํ้า (Affinity Law), (Pump Law) หมายถึง ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
สมรรถนะ ได้แก่ ความเร็วรอบ เฮด อัตราการไหล และกําลังงาน (BHP) 

อัตราการไหล (Q)  ความเร็วรอบ (N) 

เฮด  (H)   ความเร็วรอบ2 (N) 

กําลังงาน (P)   ความเร็วรอบ3 (N) 
7.2.5  BHP (Break Horse Power) หมายถึง กําลังงานกลท่ีต้องใช้ขับเคร่ืองสูบนํ้า มีหน่วยเป็นแรงม้า (HP) 

หรือ กิโลวัตต์ (kW) 
7.2.6 SECp (Specific Energy Consumption of Pump) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างกําลังไฟฟ้าที่ป้อนให้

เครื่องสูบนํ้า หน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) กับ อัตราการไหลของเคร่ืองสูบนํ้า หน่วยเป็นลิตรต่อวินาที (l/s) หรือแกลลอน
ต่อนาที (GPM) 

Q

P
SEC in

P   

โดยที่  

inP   = กําลังไฟฟ้าที่ป้อนให้เครื่องสูบนํ้า (kW) 
Q    = อัตราการไหลของเครื่องสูบนํ้า (GPM) 
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7.3  กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ปัจจุบันไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการสํารวจ ตรวจวัด หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะพลังงาน 

7.4  แนวทางการสํารวจและการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
7.4.1 การวิเคราะห์โดยใช้ Performance Curve หรือ Pump Curve เครื่องมือหรือมาตรวัดที่ต้องใช้ในการ

วิเคราะห์ประกอบด้วย 
- Pump Curve หรือ Performance Curve ของเคร่ืองสูบนํ้ารุ่นน้ันๆ 
- มาตรวัดความดันของเคร่ืองสูบนํ้าด้านดูด (Suction) และด้านจ่าย (Discharge)  
- เครื่องวัดกําลังไฟฟ้า (Power Meter) สําหรบัวัดกําลังไฟฟ้าของเครื่องสูบนํ้า 

ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ 
1. ใช้เครื่องมือวัดกําลังไฟฟ้า Power Meter (Pin) วัดกําลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้าเคร่ืองสูบนํ้าในหน่วยของ

กิโลวัตต์ (kW) 
2. อ่านค่าความดันของด้านดูดและด้านจ่ายของเคร่ืองสูบนํ้า ในหน่วยของ Psi, bar หรือ kg/cm2 เป็น

ต้น จากน้ัน หาค่า Pressure Drop (∆P) โดยที่ 

SucDis PPP   
3. นําค่า ∆P ที่ได้ Plot ลงบน Performance Curve ของรุ่นที่ใช้งาน โดยลากเส้นในแนวระนาบไปติด

กับเส้นใบพัด (Impeller) ของเคร่ืองสูบนํ้ารุ่นน้ัน ดังรูปที่ 7.5 
4. จากจุดตัดในข้อ 3 ลากเส้นตรงในแนวดิ่งลงมา เพ่ือหาค่าอัตรการไหล (Q) ของเคร่ืองสูบนํ้าชุดน้ัน 
5. นําค่ากําลังไฟฟ้าที่วัดได้และอัตราการไหลท่ีหาได้ หาค่า SECp ตามสมการ 

Q

P
SEC in

P   

หมายเหตุ :  วิธีน้ีเหมาะสมกับเคร่ืองสูบนํ้าที่ไม่มีการติดต้ัง VSD หรือถ้ามีการติดต้ังจะต้องมีการปรับความถ่ี
ที่ 50 Hz ก่อนการวิเคราะห์ 
  
 7.4.2 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหล เครื่องมือหรือมาตรวัดที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบด้วย 

- เครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิด Ultrasonics Flow Meter หรืออ่ืนๆ ทีส่ามารถวัดอัตราการไหลใน
หน่วยของ l/s หรือ GPM เป็นต้น 

- เครื่องวัดกําลังไฟฟ้า (Power Meter)  สําหรับวัดกําลังไฟฟ้าของเครื่องสูบนํ้า 
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ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ 
1. ใช้เครื่องวัดกําลังไฟฟ้า Power Meter วัดกําลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้าเคร่ืองสูบนํ้า (Pin) ในหน่วยของ

กิโลวัตต์ (kW) 
2. ใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลของเคร่ืองสูบนํ้าในหน่วยของลิตรต่อวินาที (l/s) หรือแกลลอนต่อวินาที 

(GPM) เป็นต้น 
3. นําค่ากําลังไฟฟ้าที่วัดได้และอัตราการไหลท่ีหาได้ มาหาค่า SECp ดังสมการ 

Q

P
SEC in

P   

ตัวอย่างตารางการตรวจวัดเครื่องสูบน้ํา (Pump)
รายการ หน่วย สัญลักษณ์ No. …… แหล่งที่มา 

หมายเลขเคร่ือง - -  
สถานที่ใช้งาน - -  
เวลาเปิดใช้งาน - - ข้อมูล เปิด-ปิด 
ปีที่ติดต้ังใช้งาน - - ปีที่ติดต้ัง 

ยี่ห้อ - -  
Name Plate 

 
รุ่น - -
ชนิด - -

ประเภทการใช้งาน - -
ลักษณะ/ระยะการบํารุงรักษา - -

ค่าพิกัด TDH ft -  
Name Plate  กําลังไฟฟ้ามอเตอร์ kW -

 อัตราการไหล GPM -
 ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน้ํา % -
 ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ kW/GPM SECp SECp= Pin/Q 

ผลการตรวจวัด Inlet/Outlet Valve Open % - ตรวจสอบการใช้งาน
Suction Pressure psig Psuc Pressure Gauge

Discharge Pressure psig PDis  
อัตราการไหล GPM Q ตรวจวัดโดยใช้เคร่ืองวัดอัตราการไหล

ไฟฟ้า V Volt V  
 

ตรวจวัดโดยใช้ Power Meter 
 A1 Amp. I1
 A2 Amp. I2
 A3 Amp. I3
 kW kW W
 P.F. - PF

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ kW/GPM SECp SECp= Pin/Q 
สภาพการใช้งาน 

หมายเหตุ 
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7.5    ตัวอย่างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ตัวอย่างที่ 1 : เครื่องสูบนํ้าหล่อเย็นพิกัด ขนาด 90 kW อัตราการไหล 3,300 GPM เฮด 100 ft ใบพัดเคร่ือง

สูบนํ้า 334 mm  
จงหาค่า SECP โดยจากการตรวจวัดจริง อัตราการไหลเท่ากับ 3,624 GPM และกําลังไฟฟ้า 91.6 kW 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.3 แสดงค่าพิกัดเคร่ืองสูบนํ้า 

จาก Name Plate  
อัตราการไหลเท่ากับ   3,300  GPM 
กําลังไฟฟ้าเท่ากับ   90   kW 
ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบนํ้าเท่ากับ  0.02727   kW/GPM 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.4 แสดงค่าอัตราการไหลของเครื่องสูบนํ้า 
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จงหาคา่ประสทิธิภาพของเครื่องสูบน้ํา (kW/GPM) 
 วิธีการคาํนวณ 

จากสมการ  

Q

P
SEC in

P   

แทนค่า 

GPM

kW
SECP 624,3

6.91
  

GPMkWSEC P /0252.0  

ตัวอย่างที่ 2 : จากตัวอย่างที่ 1 ตรวจวัดค่าความดันด้านดูด และด้านจ่ายได้ดังน้ี 
ค่าความดันด้านดูดของเครื่องสูบนํ้า ได้เท่ากับ  -2.5 in.Hg 
ค่าความดันด้านจ่ายของเคร่ืองสูบนํ้า ได้เท่ากับ  41 psig 

จงหาคา่ประสทิธิภาพของเครื่องสูบน้ํา (kW/GPM) 

 วิธีการคาํนวณ 
ความดันด้านดูด (PSuc )  = - 2.5 in.Hg 

    = - 0.86 m.H2O (1 in.Hg = 0.3453 m.H2O) 

ความดันด้านจ่าย (PDis )  = 41 psig 

    = 28.82 m.H2O (1 psig = 0.7031 m.H2O) 

คํานวณหา ∆P ในหน่วย m.H2O 

P  = PDis – Psuc  

 = 28.82 – (-0.86) 
 = 29.68 m.H2O      

  
นําช่ือรุ่นของเคร่ืองสูบนํ้า ไปหา Performance Curve of Pump เพ่ือคํานวณหาอัตราการไหลของเคร่ืองสูบนํ้า  
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วิธีการคาํนวณ 
นําค่า ∆P ที่ได้ลากขีดเส้นในแนวระนาบ (1) ไปตัดกับเส้นใบพัดของเครื่องสูบนํ้าขนาด 334 mm (1) จะได้

จุดตัดกับเส้นของใบพัดเคร่ืองสูบนํ้า (2) จากน้ันลากเส้นในแนวด่ิงลงมาจนตัดกับแกนของอัตราการไหล (3) 

 

รูปที่ 7.5 แสดง Performance Curve of Pump 

(1) (2) 

(3) 
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จาก Performance Curve อ่านค่าอัตราการไหล 
อัตราการไหลได้ประมาณ 790 m3/h  หรือเท่ากับ 3,478 GPM 
คํานวณหาประสิทธิภาพเคร่ืองสูบนํ้าจากสมการ 

Q

P
SEC in

P   

แทนค่า 

GPM

kW
SECP 478,3

6.91
  

GPMkWSEC P /02633.0  

สรุปผลการคํานวณประสิทธิภาพทั้ง 2 วิธี 

วิธีที่ 1 ใช้เครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหล 
อัตราการไหลเท่ากับ   3,624   GPM 
กําลังไฟฟ้าเท่ากับ   91.6   kW 
ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบนํ้าเท่ากับ  0.02527   kW/GPM 
 
วิธีที่ 2 ใช้ (Performance Curve of Pump) 
อัตราการไหลเท่ากับ   3,478  GPM 
กําลังไฟฟ้าเท่ากับ   91.6   kW 
ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบนํ้าเท่ากับ  0.02633   kW/GPM 
จากตัวอย่างที่ 1 และ 2 จะมคี่าแตกต่างกัน 4.0% ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้  
หมายเหตุ 1. การใช้วิธีคํานวณโดยตัวอย่างที่ 2 จะต้องมั่นใจว่ามาตรวัดความดันมีความแม่นยํา 
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7.6  ตัวอย่างมาตรการท่ีประสบความสําเร็จ 
 ตัวอย่างท่ี 1 : มาตรการติดต้ัง VSD ที่เครือ่งสูบกากของเสีย 
มาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดต้ังอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์ที่อยู่ในสถานประกอบการแห่งหน่ึง เป็น

มาตรการทางด้านการเพ่ิมอุปกรณ์ควบคุมการใช้ เพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงาน มีรายละเอียดแนวทางการ
ดําเนินการดังน้ี 

หลักการและเหตุผลของมาตรการ 
เน่ืองจากการใช้เครื่องสูบกากของเสียใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน เพราะปัจจุบันใช้หรี่

วาล์ว ซึ่งหากใช้ VSD เพ่ือลดอัตราการสูบแทน จะทําให้ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 
การรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น 
ถังกากมันสําปะหลังมีการใช้ป๊ัมเพ่ือที่จะสูบนํ้ากากไปสู่เครื่องสะบัดนํ้าแป้งและในส่วนของเคร่ืองสูบนํ้าเสียก็จะใช้

เครื่องสูบนํ้าเสียจากขบวนการผลิตไปสู่บ่อบําบัดนํ้าเสีย 
เน่ืองจาก ที่ถังกากมันสําปะหลังมีการใช้ป๊ัมอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีการหรี่วาล์ว ซึ่งเป็นการสิ้นเปลอืงพลังงานเน่ืองจาก

ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพและในส่วนของเคร่ืองสูบนํ้าเสียก็มีลักษณะเช่นเดียวกับป๊ัมกาก 

 
รูปที่ 7.6 ภาพก่อนปรับปรุงของมอเตอร์ป๊ัมกากของเสีย 

 
รูปที่ 7.7 ภาพหลังปรับปรุงของมอเตอร์ป๊ัมกากของเสีย 



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 7 เคร่ืองสูบน้ํา 

หน้า 7-10

การสํารวจตรวจวัด 
 ในกระบวนการผลิตของโรงงาน มีการใช้เครื่องสูบนํ้ากากขนาด 11 kW วัดกําลังไฟฟ้าได้ 7.37 kW อัตราสูบ
นํ้า 100 % ของอัตราการไหลที่พิกัด ความเร็วรอบเครื่องสูบนํ้า 1,460 รอบต่อนาที จากการศึกษาพบว่าสามารถลด
อัตราการสูบลงได้เหลือ 60 % ของอัตราการไหลที่พิกัด ปกติมีการเปิดใช้เครื่องสูบนํ้าวันละ   22 ช่ัวโมง ปีละ  300 
วัน ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 2.70 บาทต่อหน่วย 

มอเตอร์ป๊ัมกาก No.1-7 มีขนาดพิกัด  11.0 KW มีจํานวน 7 ตัว 
มอเตอร์เครื่องสูบนํ้าเสีย มีขนาดพิกัด  55.0 kW มีจํานวน 1 ตัว 
ช่ัวโมงการทํางาน     22 ช่ัวโมงต่อวัน 300 วันต่อปี หรือ 6,600 ช่ัวโมงต่อปี 
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย     2.70 บาท/ kWh 
ความเร็วรอบเครื่องสูบนํ้าก่อนปรับปรุง  N1 = 1,460  รอบต่อนาที 
ความเร็วรอบเครื่องสูบนํ้าหลังปรับปรุง  N2 = -   รอบต่อนาที 
การวิเคราะห์ทางเทคนิค 
จากสมการ Affinity Law 
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Q  

 
 Q1 คือ อัตราสูบก่อนปรับปรุง (100%) 
 Q2 คือ อัตราสูบหลังปรับปรุง (60%) 
 N1 คือ ความเร็วรอบเครื่องสูบนํ้าก่อนปรับปรุง (1,460 รอบต่อนาที) 
 P1 คือ กําลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง (7.37 กิโลวัตต์) 

1. สําหรับมอเตอร์ป๊ัมกาก No.1-7 
ความเร็วรอบหลังปรับปรุง (N2) = (60 / 100) x 1460   รอบต่อนาที 

    = 876     รอบต่อนาที 
กําลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง (P2)  = 7.37 x (60 / 100)3   กิโลวัตต์ 

    = 1.59     กิโลวัตต์ 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = (7.37–1.59) x 22 ชม./วัน x 300 วัน/ปี 

     = 38,148     kWh/ปี 
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2. สําหรับมอเตอร์เครื่องสูบนํ้าเสีย  
ความเร็วรอบหลังปรับปรุง (N2) = (60 / 100) x 1460   รอบต่อนาที 

     = 876     รอบต่อนาที 
กําลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง (kW2) = 41.86 x (60 / 100)3   กิโลวัตต์ 

     = 9.04     กิโลวัตต์ 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = (41.86 – 9.04) x 22 ชม./วัน x 300 วัน/ปี 

     = 216,612    kWh/ปี 
 
ตารางผลการปรับปรุงติดต้ังอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์ 

ช่ืออุปกรณ์
มอเตอร์ 

กําลังไฟฟ้า (kW) การใช้งาน (%) การใช้งาน
(ช.ม./ปี) 

กําลังไฟฟ้า
ลดลง (kW) พิกัด หรี่วาล์ว ใช้ VSD เปิดวาล์ว หรี่วาล์ว

1.ป๊ัมกาก No.1 11 7.37 1.59 100 60 6600 5.78
2.ป๊ัมกาก No.2 11 7.37 1.59 100 60 6600 5.78
3.ป๊ัมกาก No.3 11 7.37 1.59 100 60 6600 5.78
4.ป๊ัมกาก No.4 11 7.37 1.59 100 60 6600 5.78
5.ป๊ัมกาก No.5 11 7.37 1.59 100 60 6600 5.78
6.ป๊ัมกาก No.6 11 7.37 1.59 100 60 6600 5.78
7.ป๊ัมกาก No.7 11 7.37 1.59 100 60 6600 5.78
8.เครื่องสูบนํ้าเสีย 55 41.86 9.04 100 60 6600 32.82

รวม 132 93.46 20.19 - - - 73.27
 

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวม   = (38,148 x 7) + 216,612 kWh/ปี 
       = 483,648 kWh/ปี 
 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้    = 483,648 x 2.70 บาท/ปี 
       = 1,305,850 บาท/ปี 
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การวิเคราะห์การลงทุน 
1. ค่าอินเวอร์เตอร์ ขนาด 11 kW     ราคารวมค่าติดต้ัง  63,804  บาท/ชุด 

รวม 7 ชุด   = 446,628 บาท 
2. ค่าอินเวอร์เตอร์ ขนาด 55 kW     ราคารวมค่าติดต้ัง   253,260 บาท/ชุด  =  253,260 บาท 

คิดเป็นเงินลงทุนรวม ค่าติดต้ัง  = 699,880 บาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ประหยัดที่ได้ = 1,305,850 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน = 0.54  ปี 

 เมื่อพิจารณาเงินลงทุนเปรียบเทียบกับผลทีป่ระหยัดได้ จําทําให้อัตราผลตอบแทนการลงทนุสูงสุด เน่ืองจาก
เงินลงทุนไม่มาก ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้ผู้บริหารง่ายต่อการตัดสินใจในการปรับปรุง 
 

ตัวอย่างที่ 2 : มาตรการลดปรับอัตราการไหลของเครื่องสูบนํ้าเย็นให้เหมาะสม 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  

 ระบบปรับอากาศของทางโรงงานเป็นระบบทําความเย็นแบบรวมศูนย์ โดยมีเครื่องทํานํ้าเย็นชนิดระบาย
ความร้อนด้วยอากาศแบบสกรูทําหน้าที่ในการผลิตนํ้าเย็น เพ่ือใช้ส่งจ่ายและหมุนเวียนนํ้าเย็นไปยังพ้ืนที่ปรับอากาศ
ผ่านเครื่องส่งลมเย็นด้วยเครื่องสูบนํ้าเย็น (ดังรูป) 

 

รูปที่ 7.8 เครื่องทํานํ้าเย็นและเครื่องสูบนํ้าเย็นที่ติดต้ังใช้งาน
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ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการสํารวจสภาพการใช้งานในปัจจุบันร่วมกับทางโรงงาน พบว่าเคร่ืองสูบนํ้าเย็นหมายเลข CHP-9 และ 

10 มีการเปิดใช้งานที่อัตราการไหลสูงกว่าค่าที่ออกแบบไว้ โดยสังเกตจากค่า Head ของเคร่ืองสูบนํ้าเย็นซึ่งอ่านค่าได้
โดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง 49-52 psig ที่ตําแหน่งการเปิดวาล์ว 100% ในขณะที่ค่าออกแบบควรอยู่ที่     60-62 psig (จาก 
Spec. ของเครื่องสูบนํ้าเย็น) ทําให้อัตราการไหลของนํ้าเย็นที่ผ่านเครื่องทํานํ้าเย็นสูงกว่าที่กําหนด เป็นการสิ้นเปลือง
พลังงานที่เครื่องสูบนํ้าเย็นโดยที่ไม่มีผลใดๆต่อระบบทํานํ้าเย็นโดยรวม 

 
 

รูปที่ 7.9 ตําแหน่งการเปิดวาล์วและค่า Head ของเคร่ืองสูบนํ้าเย็น (ก่อนปรับปรุง) 
 

แนวคิดและขัน้ตอนการดําเนินการ 
ในการดําเนินการทางคณะกรรมการอนุรักษพ์ลังงานได้ดําเนินการทดลองปรับลดอัตราการไหลของนํ้าเย็นลง

มาด้วยการหรี่วาล์ว (Valve Throttling) ด้านจ่ายของเคร่ืองสูบนํ้าเย็นจนกระทั่งได้ค่า Head ที่ลดลงเหลือเท่ากับ 60-
62 psig และสังเกตผลกระทบต่อการใช้งานของระบบปรับอากาศโดยรวม พร้อมกับทําการตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ้าที่ใช้
ทั้งก่อนและหลังปรับปรุง เพ่ือวิเคราะห์หาผลประหยัดต่อไป 
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สภาพหลังปรบัปรุง 
ภายหลังการดําเนินการพบว่าไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานของระบบปรับอากาศและตัวเคร่ืองทํานํ้าเย็น และ

สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินไปนั้นได้ตามที่ต้องการ 

 
รูปที่ 7.10 ตําแหน่งการเปิดวาล์วและค่า Head ของเคร่ืองสูบนํ้าเย็น (หลังปรับปรุง) 

 
วิธีการคาํนวณผลการอนุรกัษ์พลังงาน 

 จากการตรวจวัดการใช้พลังงานที่สภาวะก่อนและหลังปรับปรุง สามารถแสดงผลการคํานวณการประหยัด
พลังงานได้ตามตารางดังน้ี 

 

จากตารางในข้างต้น 
กําลังไฟฟ้าที่ลดลง    = 2.50  kW 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้   = 16,200   kWh/ปี 
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้   = 16,200 kWh/ปี x 3.19 บาท/kWh 
      = 51,678   บาท/ปี 
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บทท่ี 8 หอผ่ึงน้ํา  
8.1 องค์ประกอบของระบบ 
 หอผึ่งนํ้า เป็นส่วนหน่ึงของระบบทําความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยนํ้า ทําหน้าที่ระบายความร้อนให้กับนํ้าที่
ใช้หล่อเย็นคอนเดนเซอร์ หอผึ่งนํ้าหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง จะทําให้อุณหภูมิควบแน่นของสารทําความเย็นตํ่าลง มี
ผลต่อการประหยัดพลังงานในระบบทําความเย็น และความสามารถในการทําความเย็นสูงขึ้น นับได้ว่า หอผึ่งน้ําหล่อ
เย็นเป็น อุปกรณ์ที่สําคัญในการทํางานของระบบทําความเย็น โดยสามารถแยกได้เป็นประเภท 2 ประเภท ได้ดังน้ี 

8.1.1 นํ้าและอากาศไหลสวนกัน (Counter Flow) 
 หอผึ่งนํ้าชนิดน้ีจะปล่อยนํ้าที่อุณหภูมิสูงไหลลงมาจากด้านบน และดูดอากาศเข้าทางด้านล่าง ทําให้นํ้าและ

อากาศไหลสวนทางกัน ดังรูป 

 
รูปที่ 8.1 หอผึ่งนํ้า แบบนํ้าและอากาศไหลสวนทาง (Counter Flow) 

 

 
รูปที่ 8.2 ลักษณะการถ่ายเทความร้อน แบบนํ้าและอากาศไหลสวนทาง (Counter Flow) 
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8.1.2 นํ้าและอากาศไหลแบบต้ังฉากกัน (Cross Flow) 
หอผึ่งนํ้าชนิดน้ีจะปล่อยนํ้าอุณหภูมิสูงไหลลงมาจากด้านบน และดูดอากาศเข้าจากด้านข้างทําให้นํ้าและ

อากาศไหลต้ังฉากัน ดังรูป  

 
รูปที่ 8.3 หอผึ่งนํ้า แบบนํ้าและอากาศไหลแบบต้ังฉากกัน (Cross Flow) 

 
รูปที่ 8.4 ลักษณะการถ่ายเทความร้อน แบบนํ้าและอากาศไหลแบบต้ังฉากกัน (Cross Flow) 
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องค์ประกอบของหอผึ่งนํ้า ประกอบด้วย 
1. ตัวถัง (Casing) ทําหน้าที่ เป็นโครงสร้างของ หอผึ่งนํ้า 
2. แผงรังผึ้ง (Filling) ทําหน้าที่ กระจายนํ้าร้อนให้ละเอียด เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อน 
3. ถาดนํ้าร้อนบน (Hot Water Basin) ทําหน้าที่ รับนํ้าร้อนจากระบบเพ่ือกระจายลงบนแผงรังผึ้ง 
4. พัดลม (Fan) ทําหน้าที่ ดูดอากาศรอบๆ หอผึ่งนํ้าเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง อากาศกับนํ้าร้อน 
5. ถาดนํ้าเย็นล่าง (Cold Water Basin) ทําหน้าที่ รับนํ้าที่ผ่านการระบายความร้อน จากแผงรังผึ้ง 
6. ช่องอากาศเข้า (Air in let) ทําหน้าที่ เป็นช่องทางเข้าของอากาศเข้าสู่ แผงรังผึ้งเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับนํ้า 
7. ช่องอากาศออก (Air out let) ทําหน้าที่ เป็นช่องทางระบายอากาศ ที่ผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้ว 

 
8.2  นิยามประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ 

8.2.1 อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet bulb Temperature) คืออุณหภูมิที่อากาศมีปริมาณไอนํ้าอ่ิมตัว ที่
ความช้ืน 100 % RH 

8.2.2 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry bulb Temperature) หมายถึง ค่าอุณหภูมิที่สภาวะปกติ 
8.2.3 ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน )( CT หมายถึง อัตราส่วนระหว่างผลต่างของน้ําเข้าและออกจาก

หอผึ่งนํ้า กับผลต่างระหว่างอุณหภูมินํ้าเข้าหอผึ่งนํ้าและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ 
 

100




wbWin

WoutWin
CT TT

TT  

โดยที่  

CT   = ประสิทธิภาพการแลกเปลีย่นความร้อน (%) 

WinT   = อุณหภูมินํ้าเข้า (oC / oF) 

WoutT   = อุณหภูมินํ้าออก (oC / oF) 

wbT   = อุณหภูมิกระเปาะเปียก (oC / oF) 
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8.3 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ปัจจุบันไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการสํารวจ ตรวจวัด หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ 

8.4  แนวทางการสํารวจและการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
 เครื่องมือหรือมาตรวัดที่ต้องใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพันธ์ของอากาศ 
- เครื่องมือวัดอุณหภูมินํ้า 
- Psychometric Chart ที่ระดับความดันบรรยากาศ 101.3 kPa. หรือ โปรแกรมในการช่วยคํานวณหา

อุณหภูมิกระเปาะเปียก 
8.4.1 การตรวจวัดและวิเคราะห์ 

1. ตรวจวัดค่าอุณหภูมินํ้าเข้าหอผึ่งนํ้า (TWin) บริเวณถาดบนของหอผึ่งนํ้าในหน่วยของ oC  หรือ oF 
2. ตรวจวัดค่าอุณหภูมินํ้าออกหอผึ่งนํ้า (TWout) บริเวณถาดล่างของหอผึ่งนํ้าในหน่วยของ oC  หรือ oF 
3. ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพันธ์ของอากาศบริเวณที่อากาศเข้าหอผึ่งนํ้า 
4. นําค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพันธ์ของอากาศในข้อ 3 หาค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก (Twb) ใน 

Psychrometric Chart โดยมีขั้นตอนการหา ดังน้ี 
- นําค่าอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศไป Plot ลงบน Psychrometric Chart โดยเริ่มจากนําค่า

อุณหภูมิอากาศที่วัดได้จากข้อ 3 ลากเส้นขึ้นไปในแนวด่ิง ไปตัดกับเส้นความช้ืนสัมพันธ์ที่วัดได้ (จากข้อ 3) แล้ว
ลากเฉียงขึ้นไปให้ขนานกับเส้นอุณหภูมิกระเปาะเปียกแล้วอ่านค่า ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 33.0 oC 
ความช้ืนสัมพันธ์ 50.0 % จะสามารถหาอุณหภูมิกระเปาะเปียกเท่ากับ 24.5 oC ดังรูป 8.5 

5. นําค่าที่ได้จากการตรวจวัดและ Psychrometric Chart มาคํานวณหาประสิทธิภาพหอผึ่งนํ้า         
ดังสมการต่อไปน้ี 

100




wbWin

WoutWin
CT TT

TT  



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 8 หอผึ่งน้ํา 

หน้า 8-5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 8.5 แผนภูมิไซโครเมตริก (Psychrometric Chart) 
 

33.0 oC 

50 % 

24.5 oC 
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ 

 

หน่วย สัญลักษณ์ No.  …….. แหล่งท่ีมา
- -
- -
- - ข้อมูล เปิด-ปิด
- - ปีท่ีติดตั้ง
- - Name Plate
- - Name Plate
- - ช่วงเวลาการบํารุงรักษา

ค่าพิกัด Cooling Capacity TR - Name Plate
จํานวนพัดลม ชุด - Name Plate

กําลังไฟฟ้าของพัดลม kW - Name Plate
อัตราการไหลของนํ้า L/min - Name Plate

อัตราการไหลของลม m3/min - Name Plate

อุณหภูมินํ้าเข้า oF - Name Plate

อุณหภูมินํ้าออก oF - Name Plate

อุณหภูมิอากาศเข้า WB oF - Name Plate
ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อน % - Name Plate

ค่าการตรวจวัด อุณหภูมิอากาศเข้า oF Tain ตรวจวัด

ความช้ืนอากาศเข้า %RH RHain ตรวจวัด

อุณหภูมิ Ambient oF AT ตรวจวัด

ความช้ืน Ambient %RH ARH ตรวจวัด

อุณหภูมิกระเปาะเปียก Ambient oF TWb คํานวณ หรือ Psychrometric Chart

ความเร็วลม m/s V ตรวจวัด

พื้นท่ีหน้าตัดพัดลม  m2 A ตรวจวัด
อัตราการไหลนํ้าหล่อเย็น L/min F ตรวจวัด

อุณหภูมินํ้าเข้า oF TWin ตรวจวัด

อุณหภูมินํ้าออก oF TWout ตรวจวัด

TC Ton Qc Qc=Fc x (TWin - TWout) / 24

ไฟฟ้า V Volt V ตรวจวัด
A1 Amp I1 ตรวจวัด
A2 Amp I2 ตรวจวัด
A3 Amp I3 ตรวจวัด
kW kW W ตรวจวัด
P.F. - PF ตรวจวัด

%

ย่ีห้อ
รุ่น/ประเภท (Cross Flow , Counter Flow)

ลักษณะ/ระยะการบํารุงรักษา

ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อน

หมายเหตุ

ปีท่ีติดตั้งใช้งาน

รายการ
หมายเลขเคร่ือง
สถานท่ีใช้งาน
เวลาเปิดใช้งาน

CT )/()( wbWinWoutWinCT TTTT 
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8.5   ตัวอย่างการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

        ตัวอย่างที่ 1 : หอผึ่งนํ้าขนาด 600 Ton แบบ Counter Flow มีค่าพิกัดและค่าตรวจวัด ดังต่อไปน้ี 

Name CT-02 
Data Maker Liangchi

Model 600 RT
Cooling Capacity 2,340,000 kcal/hr 
Water Flow Rate 7,500 lpm 
Air Flow Rate 3,750 m3/min 
Water Temp Inlet 37.8 oC 
Water Temp Outlet 32.2 oC 
Wet Bulb Temp 28.3 oC 
Thermal Transfer Eff. 58.9%
Fan Motor 15 hp 

Audit 15-07-2009 @ 14.00 น. 
Air Flow Rate 2,562 m3/min 
Water Temp Inlet 36.7 oC 
Water Temp Outlet 32.7 oC 
Inlet Air Temp 32.3 oC 
%RH 77.9 % 
Fan Motor 11.2 kW 

การคํานวณหาค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ ด้วย Psychrometric Chart  
1. ค่าอุณหภูมิอากาศ เท่ากับ 32.3 ºC / 77.9% RH   
2. ลากเส้นบนแผนภูมิ อุณหภูม ิ32.3 ºC ขึ้นไปในแนวด่ิง จนตัดกับค่าความช้ืนสัมพันธ์     77.9 % 

RH  ขีดเสน้ในแนวเฉียงขึ้นไปจนตัดกับเส้นไอนํ้าอ่ิมตัว  
3. อ่านค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ ได้เท่ากับ 29.0 ºC 
4. คํานวณหาค่าประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน 

จากสมการ 

100




wbWin

WoutWin
CT TT

TT  

100
6.287.36
7.327.36





CT  

4.49CT  % 
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รูปที่ 8.6 รูปภาพแสดงการหาค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ
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8.6   ตัวอย่างมาตรการท่ีประสบความสําเร็จ 
 ตัวอย่างที่ 1 : การปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองทํานํ้าเย็นโดยการลดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็น 

 ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ในกระบวนการ Evaporation มีการดึงนํ้าหล่อเย็นบางส่วนจากระบบทํานํ้าเย็น (จากหอผึ่งนํ้า) มาใช้ในการ

หล่อเย็นกับผลติภัณฑ์ก่อนจะปล่อยกลับเข้าสู่หอผึ่งนํ้าเพ่ือลดอุณหภูมิแลว้นํากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งดังรูป

  
รูปที่ 8.7 ระบบหล่อเย็นที่ใช้งานในส่วนของเคร่ืองทํานํ้าเย็นและส่วนของ Evaporation (ก่อนปรับปรุง) 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากสภาพการทํางานของระบบหล่อเย็นในลักษณะดังกล่าว ทางโรงงานพบว่าอุณหภูมิของน้ําหล่อเย็นหลัง
ผ่านกระบวนการ Evaporation มาแล้วน้ัน จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นประมาณ 45oC ซึ่งเมื่อนํากลับมาผสมกับนํ้าหล่อเย็น
ในระบบทํานํ้าเย็นแล้ว จะมีผลทําให้อุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็นของทั้งระบบโดยรวมสูงขึ้น น่ันคืออุณหภูมิของน้ําหล่อ
เย็นในส่วนที่นําไประบายความร้อนในเครื่องทํานํ้าเย็นก็จะสูงขึ้นเช่นกัน (ประมาณ 37oC) ทําให้เครื่องทํานํ้าเย็นมีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยความเย็นที่เพ่ิมขึ้น  
 นอกจากน้ี นํ้าหล่อเย็นที่ออกจากกระบวนการ Evaporation น้ันมีส่วนผสมของสาร Aroma ปะปนมาด้วย 
ทําให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าหล่อเย็น ความสะอาดของชุดคอนเดนเซอร์ และหอผึ่งนํ้า ซึ่งเป็นเหตุให้
ความสามารถในการระบายความร้อนของระบบมีปัญหาเกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดการน็อคของเคร่ืองทํานํ้าเย็นตามมาและ
ส่งผลกระทบต่อระบบปรับอากาศและส่วนของการผลิต โดยในกรณีดังกล่าวน้ีทางโรงงานจะทําการ Bypass นํ้าหล่อ
เย็นในส่วนน้ีทิ้งออกไปทันที และทําการล้างทําความสะอาดชุดคอนเดนเซอร์และหอผึ่งนํ้าให้กลับมาเป็นปกติ จากน้ัน
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จึงค่อยเปิดนํานํ้าหล่อเย็นส่วนที่ทิ้งน้ีกลับมาใช้ใหม่อีกคร้ัง (เน่ืองจากนํ้าหล่อเย็นที่ปล่อยทิ้งมีปริมาณค่อนข้างมาก 
ดังน้ันทางโรงงานจึงกลัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านนํ้าประปาที่เกิดขึ้นหากต้องปล่อยทิ้งออกไปทั้งหมด) 

 

รูปที่ 8.8 อุณหภูมินํ้าหล่อเย็นก่อนเข้าเคร่ืองทํานํ้าเย็น (ก่อนปรับปรุง) 

แนวคิดและขัน้ตอนการดําเนินการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางโรงงานได้มีแนวทางในการปรับปรุงระบบท่อนํ้าหล่อเย็นใหม่โดยการแยกวงจร

นํ้าหล่อเย็นในส่วนของเคร่ืองทํานํ้าเย็นและ Evaporation ออกจากกัน (ดังรูป) ทั้งน้ีในส่วนของ Evaporation น้ัน
จะต้องเพ่ิมเติม (ติดต้ังเพ่ิม) ในส่วนของหอผึ่งนํ้าสําหรับใช้ระบายความร้อนนํ้าหล่อเย็นที่หมุนเวียนในกระบวนการด้วย 

สภาพหลังปรบัปรุง 
ภายหลังการปรับปรุงพบว่าอุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็นในส่วนที่ใช้กับเคร่ืองทํานํ้าเย็นน้ันมีค่าลดลงจาก 37oC 

เหลือเพียง 32oC และช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานในส่วนของเคร่ืองทํานํ้าเย็น โดยดูจากอุณหภูมิ/ความดันของ
สารทําความเย็น นอกจากน้ียังเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของสาร Aroma ปะปนมาในนํ้าอันเป็นสาเหตุหลักของความ
สกปรกและประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ลดลงของระบบทํานํ้าเย็นได้อีกด้วย 
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รูปที่ 8.9 ระบบหล่อเย็นที่ใช้งานในส่วนของเคร่ืองทํานํ้าเย็นและส่วนของ Evaporation (หลังปรับปรงุ) 

สภาพหลังปรบัปรุง 
ภายหลังการปรับปรุงพบว่าอุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็นในส่วนที่ใช้กับเคร่ืองทํานํ้าเย็นน้ันมีค่าลดลงจาก 37oC 

เหลือเพียง 32oC และช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานในส่วนของเคร่ืองทํานํ้าเย็น โดยดูจากอุณหภูมิ/ความดันของ
สารทําความเย็น นอกจากน้ียังเป็นการแก้ปัญหาในเร่ืองของสาร Aroma ปะปนมาในนํ้าอันเป็นสาเหตุหลักของความ
สกปรกและประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ลดลงของระบบทํานํ้าเย็นได้อีกด้วย 
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วิธีการคาํนวณผลการอนุรกัษ์พลังงาน 
จากการตรวจวัดค่าแรงดันนํ้ายา R-22 ของเคร่ืองทํานํ้าเย็น No.1 และ No.2 ทั้งก่อนและหลังปรับปรุง เพ่ือ

คํานวณค่า COP ของระบบทําความเย็นบน P-h Diagram ด้วยโปรแกรม Refrigeration Utilities Version 2.84 จะ
ได้ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 

 

หมายเหตุ : 1.  No.1 เป็น Base Unit และ No.2 เป็น Partial Unit 
2.  ข้อมูลก่อนปรับปรุง ณ วันที ่2/11/2550 
3.  ข้อมูลหลังปรับปรุง ณ วันที ่15/11/2550 
4.  รายละเอียดการคํานวณค่า COP ของโปรแกรมฯดูตามเอกสารท้ายมาตรการ   

 
 จากการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องทํานํ้าเย็น (ก่อนปรับปรุง) 
 เครื่องทํานํ้าเย็น No.1   = 55.9 kW x 8,760  ช่ัวโมง/ปี x 80% 
      = 375,648  kWh/ปี 
 เครื่องทํานํ้าเย็น No.2   = 31.9 kW x 8,760  ช่ัวโมง/ปี x 80% 
      = 214.268  kWh/ปี 
 % Safety Factor   = 80% 
 พลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้ = (375,648 x 32.2% + 214,268 x 11.3%) x 80% 
     = 116,052  kWh/ปี 

คิดเทียบเป็นนํ้ามันดิบได้   = 116,052 kWh/ปี x 3.6 
             42,244,000 

      = 0.00989  ktoe/ปี 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้  = 116,052 kWh/ปี x 3.06 บาท/kWh       

      = 355,120 บาท/ปี 
เงินลงทุน    = 110,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน    = 0.31  ปี 

 

No. %Saving
Before (psig) After (psig) Before After (COP Increase)

No.1 65 / 280 70 / 215 4.26 6.28 32.2%
No.2 65 / 225 65 / 205 5.57 6.28 11.3%

Refrigerant Pressure (Suct./Disc.) COP
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ตัวอย่างท่ี 2 : มาตรการ เปลี่ยนใบพัดลมของ Cooling tower เป็นชนิดประหยัดพลังงาน 
แนวคิดและขั้นตอนดําเนินการ  

Cooling tower ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานเป็น Cooling tower มีขนาดใหญ่ ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง 
โดยใบพัดของ Cooling tower ของโรงงานเดิมเป็นชนิด Fiberglass Reinforced Vinyl Easter ซึ่งเป็นชนิดที่มี
นํ้าหนักค่อนข้างมากทําให้ต้องใช้กําลังในการขับ (Torque) สูง ทําให้สิ้นเปลืองพลังงาน ดังน้ันเพ่ือให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานโรงงานจึงได้ดําเนินการเปลี่ยนชนิดของใบพัดใหม่เป็นชนิด Fiberglass Reinforced Plastic 
(FRP) ซึ่งมีนํ้าหนักเบา ร่วมกับ Epoxy เพ่ือลดแรงเสียดทาน และยังมีการปรับระยะของใบพัดให้เหมาะสมเพ่ือให้
ได้ปริมาณลมมากขึ้นด้วย ซึ่งมีขนาดมอเตอร์ขับของใบพัดเท่ากับ 160 kW    

 

 

รูปที่ 8.10 หอผึ่งน้าํที่ดําเนนิการ 

 

    

รูปที่ 8.11 แสดงการเปลี่ยนใบพัดหอผึ่งนํ้า 
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Electrical saving   = 602,534 kWh/yr 

Cost saving    = 1,681,071 THB/yr 

Total Investment   = 1,000,000 THB 

Payback period   = 0.59  yr 
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บทท่ี 9 เครื่องทําความเย็น 
9.1 องค์ประกอบของระบบ 

ระบบทําความเย็นเป็นกระบวนการดึงความร้อนออกจากวัตถุ หรือผลิตภัณฑ์ที่จะต้องการเก็บรักษา โดย
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดน้ันจะมีการกําหนดอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งระบบการทําความเย็นแบบอัดไอ
จะมีการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรม อาหารเป็นส่วนใหญ่ เช่น แปรรูปอาหารทะเล แช่แข็งอาหารสด ผลไม้ตามฤดูกาล 
นํ้าแข็ง เป็นต้น  

โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภท ได้ดังนี้ 
1. กลุ่มอุตสาหกรรมแช่แข็ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรักษาอุณหภูมิ ที่ตํ่ากว่าจุดเยือกแข็ง เช่น 

นํ้าแข็ง 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมแช่เย็น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรักษาอุณหภูมิ เพ่ือป้องกันการเสียหายของ

ผลิตภัณฑ์ เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเล อุตสาหกรรมผลไม้ 
ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System) 

 
รูปที่ 9.1 รูปวงจรการทํางานของระบบทําความเย็น 

Condenser

Hot Air

Expansion Valve

Receiver

Compressor

Suction Line

Discharge Line
High Pressure Vapor

Low Pressure Vapor

Evaporator
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ระบบเคร่ืองทําความเย็นจะมีอุปกรณ์หลัก ดังนี้ 
1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 9.2 รูปคอมเพรสเซอร์ (Compressor) 
คอมเพรสเซอร์ มีหลายประเภทที่ใช้งานแต่ที่นิยมใช้งานจะเป็นประเภท เช่น ลูกสูบ (Reciprocating),  สกรู 

(Screw), สโครล (Scroll) เป็นต้น คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในการเพิ่มความดันและอุณหภูมิของสารทํา
ความเย็นที่ผ่าน อีวาปอเรเตอร์ ให้สูงขึ้นเพ่ือไประบายความร้อนออกที่ชุดคอยล์ร้อน ซึ่งในกระบวนการของการดูดอัด
สารทําความเย็นจําเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทํางาน คอมเพรสเซอร์จึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด
ในกระบวนการ 

2. คอนเดนเซอร์ หรือ คอยล์ร้อน (Condenser) 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 9.3 คอนเดนเซอร์ (Condenser) ชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้าและอากาศ 

คอนเดนเซอร์  ทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของสารทําความเย็นที่มีอุณหภูมิและความดันสูง กับ 
อากาศหรือนํ้าที่เป็นตัวกลางในการระบายความร้อน เพ่ือลดอุณหภูมิของสารทําความเย็นและควบแน่นกลับมาเป็น
ของเหลวอีกคร้ัง  
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3. อีวาโปโรเตอร์ หรือ คอยล์เย็น (Evaporator) 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.4 อีวาโปโรเตอร์ หรือ คอยล์เย็น (Evaporator) 
อีวาโปเรเตอร์ ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทําความเย็นกับผลิตภัณฑ์ เช่น อากาศหรือนํ้า เป็น

ต้น โดยสารทําความเย็นที่อยู่ภายในจะมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิตํ่ากว่า ผลิตภัณฑ์ ความร้อนที่อยู่ภายในห้อง
หรือ ผลิตภัณฑ์จะทําให้สารทําความเย็นที่อยู่ในสถานะของเหลว จะระเหยกลายเป็นไอเพ่ือรับความร้อน เมื่อสารทํา
ความเย็นระเหยกลายเป็นไอจนหมด ก็จะกลับไปที่คอมเพรสเซอร์ อีกคร้ัง 

4. เอ็กซ์แพนด์ชั่นวาล์ว หรือ วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.5 เอ็กซ์แพนด์ช่ันวาล์ว ชนิด Thermostatic 
เอ็กซ์แพนด์ซั่นวาล์ว เป็นอุปกรณ์ที่รับสารทําความเย็นที่อยู่ในสภาวะของเหลว ที่อุณหภูมิสูง และความดันสูง 

เมื่อสารทําความเย็นไหลผ่านอุปกรณ์ จะมีความดันตํ่า และ อุณหภูมิตํ่า โดยอัตราการไหลของสารทําความเย็นจะ
ขึ้นอยู่กับ เทอร์โมสเตติก ของวาล์วขยายท่ีแนบติดอยู่กับท่อทางออกของ คอยล์เย็น เมื่ออุณหภูมิของท่อทางออก
คอยล์เย็นน้ันสูงขึ้น แสดงว่าปริมาณสารทําความเย็นภายใน คอยล์เย็นมีปริมาณน้อย จึงทําให้เข็มของวาล์วขยายน้ัน
จ่ายปริมาณสารทําความเย็นเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เพียงพอต่อภาระความร้อน 
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9.2 นิยามประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ 
1. P-H Diagram Chart หมายถึง แผนภาพแสดงความดันและเอนทาลปีของวัฏจักรอัดไอในระบบทํา

ความเย็น โดยสารทําความเย็นแต่ละชนิดจะมี P-H Diagram ที่ไม่เหมือนกัน 
2. ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ COP (Coefficient Of Performance) หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง

ความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองทําความเย็น (Qe) หน่วยเป็นวัตต์ กับ กําลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
คอมเพรสเซอร์ (W) หน่วยเป็นวัตต์ 

W

Q
COP e  

9.3 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ปัจจุบันไม่มีกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการสํารวจ ตรวจวัด หรือวิเคราะห์ศักยภาพในมาตรการประหยัด
พลังงานของเคร่ืองสูบนํ้า 

 
9.4 แนวทางการสํารวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประสทิธิภาพ  

9.4.1 การหาค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) 

 
รูปที่ 9.6 แสดงวงจรการทํางานของสารทําความเย็น 

 

  

  

Saturated Liquid Line 

Saturated Vapor Line 

Entropy Line 

Refrigerant 
Temperature Line 
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เครื่องมือหรือมาตรวัดที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 
1. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Enthalpy (h) และความดัน (P) ของสารทําความเย็น 

Refrigerant P-h Diagram ดังรูปที่ 9.6 
2. มาตรวัดค่าความดันหรืออุณหภูมิของสารทําความเย็นด้านดูด (Suction) และด้านจ่าย 

(Discharge)  
3. ค่าอุณหภูมิ super heat และ subcool ของเคร่ือง ซึ่งโดยปกติ super heat จะถูกออกแบบ

ให้มีค่าอยู่ระหว่าง 3-5 oC และ sub cool เท่ากับ 0 oC 
เมื่ออ่านค่าความดันหรืออุณหภูมิของสารทําความเย็นด้านดูดและด้านจ่ายได้แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่า COP 

จาก Refrigerant P-h Diagram รูปที่ 9.6 ได้ดังน้ีต่อไปน้ี 
(1) จากค่าความดันหรืออุณหภูมิด้านดูดและด้านจ่ายที่อ่านได้ ลากเส้นตรงในแนวระนาบ จนถึงเส้น

อุณหภูมิสารทําความเย็น (อุณหภูมิสารทําความเย็นด้านดูด-อุณหภูมิ Super heat) จะได้จุดตัดคือจุดที่ 1 และจุดตัด 
Saturate Liquid Line คือจุดที่ 3 

(2) จากจุดที่ 1 ลากเส้นให้ขนานกับ Entropy Line ไปตัดกับเส้นของความดันด้านจ่าย จะได้จุดที่ 2 
(3) จากจุดที่ 3 ลากเส้นตรงในแนวดิ่งลงมาตัดกับเส้นของความดันด้านดูดก็จะได้จุดที่ 4 
(4) อ่านค่า Enthalpy ของแต่ละจุดจากน้ันหาค่า COP จากสมการ 

W

Q
COP e  
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 การหาค่าสมรรถนะ (COP) ดังกล่าวเป็นการหาจากกราฟ P-h Diagram แบบอุดมคติ ซึ่งไม่มีการถ่ายเท
ความร้อนในกระบวนการท่ี 2 ไป 3 (Isentropic Efficiency = 100 % หรือ 1.0) แต่ในความเป็นจริงจะมีการสูญเสีย
ความร้อนจากแรงเสียดทาน (Isentropic Efficiency < 1.0) ดังน้ันในการวิเคราะห์จึงต้องรู้ค่า Isentropic 
Efficiency ด้วย และเพ่ือความแม่นยําควรใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการประเมิน 
 



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 
 

บทท่ี 9 เคร่ืองทําความเย็น 

หน้า 9-6

ตัวอย่างตารางตรวจวัดเคร่ืองทําความเย็น
ตารางการตรวจวัดคอมเพรสเซอร์ (Compressor)

หน่วย สัญลักษณ์ No. …… แหล่งท่ีมา

- -

- -

- - ข้อมูล เปิด-ปิด

- - ปีท่ีติดตั้ง

- - Name Plate

- - Name Plate

- - Name Plate

- - ตรวจวัด

- - ตรวจวัด

- - ตรวจวัด

ค่าพิกัด พิกัดขนาดทําความเย็น Btu/h - Name Plate

กําลังไฟฟ้า kW - Name Plate

กระแสไฟฟ้า Amp. - Name Plate

อัตราการไหลโดยปริมาตร m3/h - Name Plate

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ COP - Name Plate

High Pressure psig PDIS ตรวจวัด

Low Pressure psig PSUC ตรวจวัด

High Pressure Temperature ๐C - ตรวจวัด

Low Pressure Temperature ๐C - ตรวจวัด

เอนทาลปี จุดท่ี 1 kJ/kg h1 P-h Diagram

เอนทาลปี จุดท่ี 2 kJ/kg h2 P-h Diagram

เอนทาลปี จุดท่ี 3 kJ/kg h3 P-h Diagram

เอนทาลปี จุดท่ี 4 kJ/kg h4 P-h Diagram

Oil Pressure Psig - ตรวจวัด

ไฟฟ้า V Volt V ตรวจวัด

A1 Amp. I1 ตรวจวัด

A2 Amp. I2 ตรวจวัด

A3 Amp. I3 ตรวจวัด

kW kW W ตรวจวัด

P.F. - PF ตรวจวัด

COP COP= (h1-h4)/(h2-h1)

รุ่น

ชนิด

ประเภทการใช้งาน

ลักษณะ/ระยะการบํารุงรักษา

รายการ

หมายเลขเคร่ือง

สถานท่ีใช้งาน

เวลาเปิดใช้งาน

ปีท่ีติดตั้งใช้งาน

ย่ีห้อ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

สภาพการใช้งาน

หมายเหตุ

ประเภทการระบายความร้อน

การตรวจวัดนํ้ายาท่ี
คอมเพรสเซอร์
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9.5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

ตัวอย่างท่ี 1 : โรงงานแห่งหน่ึงใช้เครื่องทําความเย็นสําหรับห้องแช่เย็นชนิด ขนาด 22 กิโลวัตต์  สารทําความเย็น  R-
22 ระบายความร้อนอากาศ ตรวจสอบสถานะของสารทําความเย็นด้านดูด (Low Pressure) และด้านจ่าย (High 
Pressure) ได้ดังรูป จงหาค่า COP โดยกําหนดค่า Isentropic Efficiency = 1.0, Super heat = 5 oC และ Sub 
cool = 0 oC  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.6 รูปแสดงค่าความดันนํ้ายาด้านดูดและด้านจ่าย 
 จากรูป 

1. อ่านค่าความดันด้านดูดได้เท่ากับ 0.3 barg (บาร์เกจ) หรอื 1.3 bara (บาร์ Absolute) หรือ อุณหภูมิเท่ากับ 
-35 oC 

2. อ่านค่าความดันด้านดูดได้เท่ากับ 16.3 barg (บาร์เกจ) หรือ 17.3 bara (บาร์ Absolute) หรือ อุณหภูมิ
เท่ากับ 45 oC 

3. จาก P-h Diagram ของสารทําความเย็น R-22 จากค่าความดัน 1.3 bara หรืออุณหภูมิ -35 oC ลากเส้นใน
แนวระนาบจนถึงเส้นอุณหภูมิ Super heat 5 oC จะได้จุดตัดที่  

4. จาก P-h Diagram ของสารทําความเย็น R-22 จากค่าความดัน 17.3 bara หรืออุณหภูมิ 45 oC ลากเส้นใน
แนวระนาบจนถึงเส้น Saturate Line (อุณหภูมิ Sub Cool 0 oC) จะได้จุดตัดที่  

5. จากจุดตัดที่       ลากเส้นขนานกับเส้น Isentropic (Isentropic efficiency = 1.0) ตัดกับเส้น High 
Pressure จะได้จุดตัดที่  

6. จากจุดตัดที่       ลากเส้นในแนวด่ิงตัดกับเส้น Low Pressure จะได้จุดตัดที่       จะได้กราฟดังรูป
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รูปที่ 9.7 P-H Diagram 
7. จากรูปอ่านค่า Enthalpy ในแต่ละจุด จะได้ 

จุดที่ 1 (h1)  = 394.0  kJ/kg 

จุดที่ 2 (h2)  = 463.5  kJ/kg 

จุดที่ 3 (h3)  = 256.5  kJ/kg 

จุดที่ 4 (h4)  = 256.5  kJ/kg 

8. คํานวณค่า COP จากสมการ 

)(
)(

12

41

hh

hh
COP




  

COP = (394.0-256.5) / (463.5-394.0) 

COP = 1.98 w/w 
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ตัวอย่างท่ี 2 : จากตัวอย่างที่ 1 กําหนดค่า Isentropic efficiency เท่ากับ 0.5 จงคํานวณหาค่า COP  

 จากรูปในตัวอย่างที่ 1  

 กําลังงานท่ีป้อนเข้าคอมเพรสเซอร์ (W) = h2 – h1 

      = 463.5-394.0 

      = 69.5 kJ/kg 

 กําหนด Isentropic efficiency   = 0.5 

ดังน้ัน   กําลังงานท่ีป้อนเข้าคอมเพรสเซอร์ (W) = (h2 – h1) / Isentropic efficiency 

      = (463.5-394.0) / 0.5 

      = 139.0 kJ/kg 

คํานวณค่า COP จากสมการ 

)(
)(

12

41

hh

hh
COP




  

COP = (394.0-256.5) / (139.0) 

COP = 0.99 w/w 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่าความถูกต้องแม่นยําของค่า COP จะขึ้นอยู่กับค่า Isentropic efficiency ที่ กําหนด ซึ่ง
โดยทั่วไป (อ้างอิง Coolpac web site) ดังน้ี 

 0.4 to 0.5 for small hermetic compressors,  

 0.5 to 0.7 for semi hermetic compressors and  

 0.5 to 0.8 for large open compressors. 
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9.6 ตัวอย่างมาตรการท่ีประสบความสําเร็จ 
ตัวอย่างท่ี 1 : การอุ่นนํ้าป้อนหม้อไอนํ้าโดยใช้ระบบ Heat Recovery จากเคร่ืองทําความเย็น (Compressor) 

ข้อมูลก่อนปรับปรุง 

 โรงงานแห่งหน่ึงมีการใช้งานหม้อไอนํ้าและเคร่ืองทําความเย็นโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ารBoiler  :U  โรงงานมีการใช้งาน  Boiler  ถ่านหิน สําหรับการผลิตไอนํ้า  โดยปกติใช้งาน  Boiler  วันละ  2  ชุด ที่
ความดันใช้งานประมาณ  8 - 10  bar ใช้นํ้าในการผลิตไอนํ้าเฉล่ียวันละ  305  m3/day  นํ้าจาก Water Tank  มี
อุณหภูมิประมาณ  31.7  oC ถูกส่งไปยัง  Deaerator  มีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย  102  oC  จากน้ันส่งเข้า  Boiler  ทั้ง  
2  ชุด 
Compressors  :U  โรงงานมีระบบ Compressor  สําหรับทําความเย็นใช้ใน Process  ใช้แอมโมเนียเป็นสารทํา
ความเย็น  Compressor  ทํางานวันละ  6  ชุด  การระบายความร้อนจะถูงส่งไปที่  Evaporative Cooling Tower 
โดยอุณหภูมิแอมโมเนียก่อนเข้า และออกจาก  Evaporative Cooling Tower  เท่ากับ  96.4  oC , 35.3  oC  
ตามลําดับ 

 

รูปที่ 9.8 รูปแสดง Schematic Diagram ก่อนปรับปรุง 

วิธีการปรับปรุง 
เน่ืองจากอุณหภูมิของสารทําความเย็น แอมโมเนีย ก่อนเข้า  Evaporative Cooling Tower  ค่อนข้างสูง  

ซึ่งสามารถนําความร้อนส่วนน้ีมาใช้ประโยชน์ได้  โดยติดต้ังระบบ  Heat  Recovery  เพ่ืออุ่นนํ้าป้อนก่อนเข้า  
Deaerator  ส่งผลให้ปริมาณไอนํ้าที่ใช้ใน  Deaerator  ลดลง  และสามารถประหยัดเช้ือเพลิงจากถ่านหินได้
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รูปที่ 9.9 รูปแสดง Schematic Diagram หลังปรับปรุง 

ผลการปรับปรงุ 

 หลังปรับปรุงอุณหภูมินํ้าเติมก่อนเข้า Deaerator เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 18 oC ดังรูป 

 

รูปที่ 9.10 แสดง Feed Water Temperature
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รูปที่ 9.11 Tank และ Heat Exchanger ที่ติดต้ัง 

พลังงานท่ีประหยัดได้ 

 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพของ Compressor ดีขึ้นเน่ืองจากสามารถระบายความร้อนได้มากขึ้น 

Water Flow Rate (m.) 121,614 m3/yr
Specific Heat (Cp) 1.0 kcal/kg-oC
Water Temperature (Before ; T1) 31.8 oC
Water Temperature (After ; T2) 49.7 oC
Total Energy Saving 2,172,056,280 kcal/yr

Total Energy Saving 8,619 MMBtu/Yr

LHV of Fuel (Coal) 6,349 kcal/kg

Fuel Cost (Coal) 3.6 ฿/kg

Fuel Cost (Coal) 142.90 ฿/MMBtu

Fuel Saving (Coal) 342,110 kg/Yr

Cost Saving 1,231,595.94 ฿/Yr

Investment 3,005,750 ฿

Payback Period 2.44 Yr

 12 TTCmQ p  
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ตัวอย่างท่ี 2 : มาตรการติดต้ัง Cooling Pad ที่เครื่องทําความเย็น  

 ข้อมูลพืน้ฐาน/สภาพปัจจุบนัและปญัหา 

โรงงานมีเครื่องทําความเย็นขนาด 30 แรงม้า จํานวน 4 เครื่อง ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ ทํางาน 24 
ช่ัวโมงต่อวัน 365 วันต่อปี ที่ Set Point -25 oC จากการสํารวจพบว่าอุหภูมิระบายความร้อนที่เข้าคอนเดนเซอร์
ค่อนข้างสูง ทําให้เครื่องทําความเย็นมีประสิทธิภาพตํ่าและใช้พลังงานสูง 

 

       
รูปที่ 9.12 รูปเคร่ืองทําความเย็นและการตรวจวัดก่อนการปรับปรุง 

 

 แนวทางการปรับปรุงและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ปรับปรุงโดยการติดต้ัง Cooling Pad ที่ด้านลมเข้าคอนเดนเซอร์ เพ่ือช่วยลดอุณหภูมิอากาศท่ีเข้าไประบาย
ความร้อนให้คอนเดนเซอร์ ซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องทําความเย็นดีขึ้น 

 
ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุง 

 สั่งซื้อ Cooling Pad จาก Supplier 
 ติดต้ัง Cooling Pad 
 ทําการวัดประสิทธิภาพ 

 

 แนวทางการตรวจวัดและพสิูจน์ (Measurement & Verification)  

ตรวจสอบแรงดันของสารทําความเย็นด้านสูงและด้านตํ่าจาก Pressure Gauge ของเคร่ืองทําความเย็น และ
คํานวณประสิทธิภาพโดยใช้ Program Refrigerant Utilities (ที่ Isentropic Efficiency 0.65) เปรียบเทียบกัน
ระหว่างก่อนและหลังปรับปรุง 
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 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการตรวจวัด 

ลําดับ ช่ือเคร่ืองมือ ลักษณะที่ต้องมี 
1 เครื่องวัดความเร็วลม (Air-flow Meter) สามารถวัดความเร็วลมได้ (m/s) 
2 เครื่องวัดค่ากําลังไฟฟ้า (Power Meter) สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า (A), ตัว

ประกอบกําลังไฟฟ้า (PF), กําลังไฟฟ้า( kW) 
3 เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์

(Temperature and Humidity Data 
Recorder) 

สามารถวัดค่าอุณหภูมิอากาศแวดล้อมพร้อมทั้ง
ความช้ืนสัมพัทธ์ได้ (Ta, RH) 

 

 ค่าปัจจัยและสภาวะท่ีต้องควบคุม  

ลําดับ รายการ สภาพที่ต้องการ/สภาวะที่ต้องควบคุม

1 อุณหภูมิ Set Point ต้ังค่าอุณหภูมิ Set Point ที่ -25 oC 

2 อุณหภูมิอากาศภายนอก ตรวจวัดในบริเวณพ้ืนที่โล่ง โดยค่าก่อนและหลัง
ปรับปรุงแตกต่างกันไม่เกิน 2 oC 

3 อากาศเข้าคอนเดนเซอร์ - ก่อนปรับปรุงตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ 
และความเร็วลม เฉลี่ยอย่างน้อย 3 ค่า ณ 
บริเวณหน้าแผงระบายความร้อนของชุด
คอนเดนเซอร์ 

- หลังปรับปรุงตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ 
และความเร็วลม เฉลี่ยอย่างน้อย 3 ค่า ณ 
บริเวณหลังชุด Cooling Pad (หน้าแผงระบาย
ความร้อนของชุดคอนเดนเซอร์) 

4 กําลังไฟฟ้า ตรวจวัดการใช้กําลังไฟฟ้าก่อนและหลังการปรับปรุงที่
ตู้ Main Breaker ของแต่ละเครื่อง 

5 แรงดันสารทําความเย็น ตรวจสอบแรงดันของสารทําความเย็นก่อนและหลัง
การปรับปรุง โดยสามารถอ่านค่าแรงดันได้ที่เครื่องทํา
ความเย็น ที่สภาวะ Compressor ทํางาน 

 
 



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
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รูปที่ 9.13 รูปการตรวจวัดอุณหภูมิเข้าและออกจาก Cooling Pad 

                               

 

รูปที่ 9.14 รูปการตรวจวัดอุณหภูมิและแรงดันสารทําความเย็น 
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ผลการตรวจวัดก่อน-หลังการปรับปรุง 

ข้อมูลตรวจวัด 

 

รายการ หน่วย สัญลักษณ์ Comp#2 แหล่งท่ีมา
พิกัดมอเตอร์ kW Prate 22.5 การสํารวจ
Set Point oC T -25 การสํารวจ
จํานวนช่ัวโมงทํางานต่อวัน Hr/day hr 24 ข้อมูลโรงงาน
จํานวนวันทํางานต่อปี day/year day 365 ข้อมูลโรงงาน
%การทํางานของ Compressor % U 90 ข้อมูลโรงงาน
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง baht/kWh CE 3.69 ข้อมูลโรงงาน

อุณหภูมิอากาศภายนอก oC AT 35.30 การตรวจวัด
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยด้านเข้า Condenser oC Tin 38.05 การตรวจวัด
ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยของอากาศด้านเข้า 
Condenser % RH 38.65 การตรวจวัด
อุณหภูมิกระเปาะเปียกอากาศด้านเข้า 
Condenser oC Twet             26.30 Psychometric Chart
Refrigerant Low Temperature oC Tl2 -35.00 การตรวจวัด
Refrigerant High Temperature oC Th2            48.00 การตรวจวัด

COP - COPก่อน              1.27 Program Refrigerantion Utilitoes 
(Isentropic efficiency = 0.65)

กําลังไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง kW kWก่อน 21.8 การตรวจวัด

พลังงานไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง
(kWhก่อน) = kWก่อนx hr x day x U / 100    171,871.20

ข้อมูลก่อนปรับปรุง

kWh/ year kWhก่อน คํานวณ



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 
 

บทท่ี 9 เคร่ืองทําความเย็น 

หน้า 9-17

ผลประหยัดทีไ่ด้รับ 

 
รูปที่ 9.15 การคํานวณโดย Program Refrigerant Utilities 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.16 P-H Diagram 

รายการ หน่วย สัญลักษณ์ Comp#2 แหล่งท่ีมา

อุณหภูมิอากาศภายนอก oC AT 34.10 การตรวจวัด
อุณหภูมิอากาศด้านก่อนเข้า Cooling Pad oC Tin            32.40 การตรวจวัด
อุณหภูมิอากาศด้านออกจาก Cooling Pad oC Tout            27.70 การตรวจวัด
Refrigerant Low Temperature oC Tl2 -37.50 การตรวจวัด
Refrigerant High Temperature oC Th2            38.00 การตรวจวัด

COP - COPหลัง              1.45
Program Refrigerantion Utilitoes 

(Isentropic efficiency = 0.65)

พลังงานไฟฟ้าหลังการปรับปรุง
(kWhหลัง) = kWhก่อน x COPก่อน / COPหลัง    150,535.46

Safety Factor % SF                80 ค่าท่ีกําหนด

พลังงานไฟฟ้าท่ีลดลง
(kWhลดลง) = (kWhก่อน - kWhหลัง ) / 100      17,068.59
คิดเป็นจํานวนเงินท่ีประหยัดได้ baht/year CS      62,983.09 คํานวณ

เงินลงทุนรวม bath Itotal 35,000 ราคาประเมิน
ระยะเวลาคืนทุน year PB             0.56 คํานวณ

kWh/ year kWhลดลง คํานวณ

ผลตอบแทนการลงทุน

kWh/ year kWhหลัง คํานวณ
ผลการประหยัด

ข้อมูลหลังปรับปรุง
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บทท่ี 10 หม้อไอน้ํา 

บทท่ี 10 หม้อไอน้ํา  
10.1 องคป์ระกอบของระบบ 
 ระบบไอนํ้าเป็นระบบที่ใช้พลังงานพ้ืนฐานที่มีการใช้งานและสามารถพบเห็นได้ในหลายอุตสาหกรรมทั้งใน
โรงงานและอาคาร องค์ประกอบของระบบไอนํ้าและการทํางานของหม้อไอนํ้าประกอบด้วยอุปกรณ์และระบบย่อย
ต่าง ๆ ดังรูป ได้แก่ (1) หม้อไอนํ้า (2) ระบบส่งจ่ายไอนํ้า (3) ระบบนํากลับไอนํ้าควบแน่น (คอนเดนเสท) และ (4) 
อุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้า (ผู้ใช้ไอนํ้าปลายทาง) 

 
รูปที่ 10.1 แผนภาพระบบไอนํ้าและการทํางานของหม้อไอน้ํา 

 
จากรูปที่ 10.1 นํ้าป้อนที่มีอุณหภูมิตํ่าจะถูกผ่านเข้าไปย้งหม้อไอนํ้าเพ่ือรับความร้อนจากก๊าซเผาไหมแ้ละ

กลายเป็นไอนํ้า ไอนํ้าที่ผลิตขึ้นจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ซึ่งได้แก่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ผ่านระบบส่งจ่ายไอ
นํ้า ไอนํ้าหรือนํ้าร้อนควบแน่นที่เหลือจากกระบวนการผลิตจะถูกนํากลับมายังหม้อไอนํ้าอีกคร้ังเพ่ือรวมกับนํ้าเติม 
ก่อนที่จะส่งไปยังหม้อไอนํ้าและผลิตเป็นไอนํ้าต่อไป 

ก๊าซร้อนจากกระบวนการเผาไหม้ เมื่อถ่ายเทความร้อนให้กับนํ้าแล้ว จะถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ความร้อน
ที่ปล่อยออกไปพร้อมกับก๊าซไอเสียน้ีเป็นการสูญเสียพลังงานมากที่สุดของหม้อไอนํ้า ในรูปที่ 10.1 แสดงการติดต้ัง
เครื่องอุ่นนํ้าป้อนซึ่งเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประเภทหน่ึง ความร้อนจากก๊าซไอเสียจะถูกถ่ายเทให้แก่นํ้า
ป้อนเพ่ือให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นก่อนจ่ายเข้าหม้อไอนํ้า วิธีการดังกล่าวเป็นหน่ึงในหลายมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
โดยรวมของหม้อไอนํ้าและระบบไอน้ําอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทน้ี 
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ประเภทของหม้อไอนํ้า 
หม้อไอนํ้ามีอยู่ด้วยกันหลายชนิดและหลายลกัษณะ อย่างไรก็ตามอาจจําแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คอื 
- หม้อไอนํ้าชนิดท่อนํ้า (Water tube Boiler) หม้อไอนํ้าชนิดน้ีนํ้าจะถูกบรรจุและไหลอยูใ่นท่อโดย

เปลวไฟหรือก๊าซร้อนจะเคลือ่นที่อยู่โดยรอบท่อ 
- หม้อไอนํ้าชนิดท่อไฟ (Fire tube or Shell Boiler) หม้อไอนํ้าชนิดน้ีก๊าซร้อนจากการเผาไหม้จะ

เคลื่อนที่ในท่อซึ่งจมอยู่ในนํ้า โดยที่นํ้าจะอยู่นอกท่อ (ระหว่างเปลือกหม้อไอนํ้าและท่อ) ของหมอ้ไอ
นํ้า 

       
(ก) หม้อไอนํ้าชนิดท่อไฟ     (ข) หม้อไอนํ้าชนิดท่อนํ้า 

รูปที่ 10.2 ประเภทของหม้อไอนํ้า 
 หม้อไอนํ้าชนิดท่อไฟสามารถผลิตไอนํ้าให้ได้ความดันตามต้องการช้ากว่าหม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้าในกรณีที่
ภาระของไอนํ้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราควรใช้หม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้า เพราะจะสามารถผลิตไอนํ้าได้ทันต่อ
ความต้องการได้อย่างรวดเร็วกว่าหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ 
 สําหรับหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ จํานวนกลับของท่อไฟย่ิงมากประสิทธิภาพหม้อไอนํ้าก็ย่ิงสูงขึ้นเน่ืองจากก๊าซ
ร้อนใช้เวลาไหลอยู่ในหม้อไอน้ํานานกว่า สําหรับหม้อไอนํ้าขนาดเล็กมักจะมีจํานวนกลับเพียง 2 กลับ ขณะที่ส่วน
หม้อไอนํ้าขนาดใหญ่จะม ี3 หรือ 4 กลับ 
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10.2    นิยามประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ 
10.2.1 เอนทาลปี (h) หมายถึง ค่าพลังงานความร้อนของน้ําหรือไอนํ้าที่สภาวะต่าง ๆ 
10.2.2 ความความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง (LHV) หมายถึง ค่าพลังงานความร้อนต่อมวลที่ได้จากเช้ือเพลิง
เมื่อมีการสันดาปแล้ว 

10.2.3 ประสิทธิภาพของหม้อไอนํ้า (B) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาณพลังงานความร้อนของไอนํ้า 
         กับพลังงานความร้อนของเช้ือเพลิงที่ป้อนเข้าหม้อไอนํ้า  
 

100)(






LHVm

hhm

f

wss
B  

 

โดยที่   B  = ประสิทธิภาพของหม้อไอนํ้า (%) 

sm   = อัตราการไหลของไอนํ้า (kg/hr) 

  fm  = อัตราการใช้เช้ือเพลิง (kg/hr) 

  
sh  = เอนทาลปีของไอนํ้า (kJ/kg) 

  
wh = เอนทาลปีของน้ําป้อน (kJ/kg) 

  LHV  = ค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง (kJ/kg) 
 
10.3    กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 กําหนดค่าประสิทธิภาพข้ันตํ่าของอุปกรณ์ผลิตนํ้าร้อน
สําหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงที่มีพ้ืนที่รวมกันต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไปดังตาราง 

(1) หม้อไอนํ้าและหม้อต้มนํ้าร้อน 
ประเภท ค่าประสทิธิภาพข้ันตํ่า (ร้อยละ)

(ก) หม้อไอนํ้าที่ใช้นํ้ามันเป็นเช้ือเพลิง (oil fired steam boiler) 85 
(ข) หม้อต้มนํ้าร้อนที่ใช้นํ้ามันเป็นเช้ือเพลิง (oil fired hot water boiler) 80 
(ค) หม้อไอนํ้าที่ใช้แก๊สเป็นเช้ือเพลิง (gas fired steam boiler) 80 
(ง) หม้อต้มนํ้าร้อนที่ใช้แก๊สเป็นเช้ือเพลิง (gas fired hot water boiler) 80 
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10.4    แนวทางการสํารวจและการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  
เครื่องมือหรือมาตรวัดที่ต้องใช้ในการตรวจวัดเพ่ือวิเคราะห์หาประสิทธิภาพหม้อไอนํ้าดังน้ี 
- มาตรวัดหรือเครื่องมือวัดอัตราการไหลของไอนํ้าที่จ่าย (ถา้มี) 
- มาตรวัดหรือเครื่องมือวัดอัตราการไหลของนํ้าป้อนเข้าหม้อไอนํ้า 
- มาตรวัดความดันของไอนํ้าที่ออกจากหม้อไอนํ้า 
- เครื่องมือหรือมาตรวัดอุณหภูมิของน้ําเติมหม้อไอนํ้า 
- ตารางแสดงค่าพลังงานของไอนํ้า (Steam table) 
- ตารางแสดงค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิงที่ใช้เผาไหม้ 
- มาตรวัดหรือเครื่องมือวัดอัตราการไหลของเช้ือเพลิง 
การตรวจวัดและการวิเคราะห์ควรเป็นช่วงที่หม้อไอนํ้าทํางานต่อเน่ืองและไม่มีการ Blow down ในช่วง

ดังกล่าว โดยมีขั้นตอนในการสํารวจและตรวจวัดดังน้ี 
1. ตรวจวัดค่าอัตราการไหลของน้ําป้อนในหน่วยของกิโลกรัมต่อช่ัวโมง (kg/hr) และอุณหภูมินํ้าเติม

หม้อไอนํ้าในหน่วยขององศาเซลเซียส (oC)  
2. ตรวจวัดค่าอัตราการไหลของไอนํ้าที่ออกจากหม้อไอนํ้า (ถ้ามี) ในหน่วยของกิโลกรัมต่อช่ัวโมง 

(kg/hr) กรณีไม่มีมาตรวัดหรือเครื่องมือวัดอัตราการไหลของไอน้ําสามารถใช้ค่าอัตราการไหลของนํ้าป้อนทดแทน
ได้ 

3. ตรวจวัดค่าความดันใช้งานของไอนํ้าในหน่วยบาร์เกจ (barg) จากน้ันเปิดตารางไอน้ําเพ่ือหา
อุณหภูมิของไอนํ้าในหน่วยขององศาเซลเซียส (oC)   

4. ตรวจวัดค่าอัตราการไหลของเช้ือเพลิงในหน่วยของกิโลกรัมต่อช่ัวโมง (kg/s) หรือหน่วยอ่ืนที่
สัมพันธ์กับค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง 

5. หาค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิงจากผู้ผลิตหรือค่ามาตรฐานที่ พพ. กําหนด 
6. นําค่าอุณหภูมิไอนํ้าหาค่าเอนทาลปี (Enthalpy) จากตารางไอนํ้า  
7. หาค่าเอนทาลปี (Enthalpy) ของน้ําป้อนโดย เอนทาลปีของน้ําป้อนเท่ากับ 1 kJ/kg ต่อ 1 oC 
8. นําค่าที่ได้จากการตรวจวัด มาคํานวณหาประสิทธิภาพของหม้อไอนํ้า ดังสมการต่อไปน้ี 
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ตัวอย่างตารางตรวจวัดหม้อไอน้ํา 

 
 
 
 

หมายเลขเคร่ือง ____________________, วันท่ีตรวจวัด __________________________, สถานท่ีใชงาน __________________________________
ผูผลิต ___________________________, ประเภท/แบบ ________________________________, โครงการ _________________________________

ปท่ีผลิต ________________, พื้นท่ีผิวถายเทความรอน (m2) _________________, สภาพฉนวน ________________________________________
เวลาทํางาน (h/y) _____________, รูปรางภายนอก (m) กวาง __________, ยาว __________, สูง ___________ เสนผาศูนยกลาง____________

หนวย สัญลักษณ ขอมูล แหลงท่ีมา
กําลังการผลิต  ไอนํ้าท่ีผลิต kg/hr Srated Name Plate

ติดต้ัง  ความดันไอนํ้าสูงสุด barg Prated Designed Pressure / Name Plate
กําลังการผลิตจริง  ไอนํ้าท่ีผลิต kg/hr ms จากการตรวจวัด

 ความดันไอนํ้าใชงาน barg Ps Pressure Gauge
 อุณหภูมิของไอนํ้า oC Ts จากตารางไอนํ้า

  Enthalpy ของไอนํ้า kJ/kg hs จากตารางไอนํ้า
เชื้อเพลิง  ชนิด - - เชื้อเพลิงท่ีใช

 ปริมาณการใช kg/hr mf จากการตรวจวัด
 คาความรอนตํ่า kJ/kg LHV จากขอมูลผูขายหรือคามาตรฐาน
 อุณหภูมิ เชื้อเพลิงปอนเขาเผาไหม oC Tf จากการตรวจวัด

นํ้าปอน อัตราการไหล kg/hr mw ขอมูลเคร่ือง
 อุณหภูมิ oC Tw จากการตรวจวัด กอนเขา Boiler
 Enthalpy ของนํ้าปอน kJ/kg hw จากตารางไอนํ้า

อากาศปอน  อุณหภูมิ oC Ta จากการตรวจวัด
ความชื้นสัมพัทธ %RH RH จากการตรวจวัด

Flue Gas  อุณหภูมิ Tg oC Tg จากการตรวจวัด
 ปริมาณ O2 % O2 จากการตรวจวัด
 ปริมาณ CO2 % CO2 จากการตรวจวัด
 ปริมาณ CO ppm CO จากการตรวจวัด
 อัตราสวนอากาศ - M M = 21 / 21-O2

%

หมายเหตุ

ตารางการตรวจวัด Boiler

 สภาวะการใชงาน

ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า B 100)(
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ตารางคุณสมบัติของไอนํ้าอ่ิมตัว (Saturated Steam Table) 

 

Pressure
(barG)

Sat. 
Tem.(0C)

S. Weight 
(kg/m2)

P T V' V" 1/V" h'f h"g r = h" - h'
0.0 100.00 0.00104371 1.67300 0.59773 419.07 2,675.99 2,256.94
0.1 102.52 0.00104573 1.54541 0.65153 429.69 2,679.89 2,250.20
0.2 105.03 0.00104774 1.41782 0.70533 440.30 2,683.78 2,243.45
0.3 107.23 0.00104956 1.32495 0.75857 449.60 2,687.11 2,237.49
0.4 109.43 0.00105138 1.23208 0.81180 458.89 2,690.44 2,231.52
0.5 111.39 0.00105306 1.16120 0.86459 467.19 2,693.37 2,226.16
0.6 113.35 0.00105473 1.09031 0.91737 475.49 2,696.30 2,220.80
0.7 115.12 0.00105629 1.034391 0.96974 483.01 2,698.87 2,215.86
0.8 116.89 0.00105784 0.978472 1.0221 490.53 2,701.45 2,210.92
0.9 118.51 0.00105930 0.933281 1.0741 497.40 2,703.79 2,206.38
1.0 120.13 0.00106075 0.888089 1.1261 504.28 2,706.14 2,201.84
1.1 121.63 0.00106213 0.850699 1.1778 510.63 2,708.27 2,197.63
1.2 123.12 0.00106350 0.813309 1.2295 516.99 2,710.41 2,193.42
1.3 124.51 0.00106480 0.781921 1.2810 522.91 2,712.36 2,189.45
1.4 125.90 0.00106610 0.750532 1.3325 528.83 2,714.30 2,185.47
1.5 127.20 0.00106734 0.723773 1.3837 534.37 2,716.08 2,181.72
1.6 128.50 0.00106857 0.697014 1.4349 539.90 2,717.86 2,177.97
1.7 129.72 0.00106975 0.673884 1.4858 545.12 2,719.52 2,174.39
1.8 130.94 0.00107093 0.650754 1.5367 550.33 2,721.17 2,170.81
1.9 132.10 0.00107207 0.630630 1.5875 555.26 2,722.72 2,167.44
2.0 133.25 0.00107321 0.610505 1.6382 560.18 2,724.27 2,164.07
2.1 134.34 0.00107430 0.592762 1.6888 564.86 2,725.71 2,160.85
2.2 135.43 0.00107539 0.575018 1.7393 569.53 2,727.16 2,157.63
2.3 136.48 0.00107645 0.559264 1.7897 573.99 2,728.52 2,154.53
2.4 137.52 0.00107750 0.543509 1.8401 578.44 2,729.88 2,151.43
2.5 138.51 0.00107852 0.529436 1.8904 582.70 2,731.15 2,148.46
2.6 139.50 0.00107954 0.515363 1.9406 586.95 2,732.43 2,145.48
2.7 140.45 0.00108053 0.506674 1.9907 591.02 2,733.62 2,142.59
2.8 141.40 0.00108151 0.497985 2.0408 595.10 2,734.82 2,139.71
2.9 142.31 0.00108247 0.482583 2.0908 599.01 2,735.97 2,136.94
3.0 143.22 0.00108343 0.467181 2.1407 602.92 2,737.12 2,134.18
3.1 144.10 0.00108438 0.456773 2.1906 606.69 2,738.21 2,131.52
3.2 144.97 0.00108533 0.446364 2.2404 610.45 2,739.30 2,128.86
3.3 145.81 0.00108622 0.436903 2.2736 614.07 2,740.32 2,126.27
3.4 146.65 0.00108711 0.427441 2.3068 617.70 2,741.35 2,123.67
3.5 147.46 0.00108800 0.418748 2.3729 621.19 2,742.33 2,121.14
3.6 148.27 0.00108888 0.410054 2.4389 624.69 2,743.32 2,118.60
3.7 149.01 0.00108969 0.402531 2.4853 627.87 2,744.20 2,116.32
3.8 149.74 0.00109050 0.395008 2.5317 631.04 2,745.08 2,114.04
3.9 150.55 0.00109140 0.388262 2.5842 634.52 2,746.02 2,111.49
4.0 151.36 0.00109229 0.381516 2.6367 638.01 2,746.96 2,108.93
4.1 152.10 0.00109277 0.376446 2.6655 639.86 2,747.46 2,107.59
4.2 152.83 0.00109325 0.371376 2.6942 641.70 2,747.96 2,106.25
4.3 153.54 0.00109440 0.362150 2.7640 646.12 2,749.14 2,103.01
4.4 154.25 0.00109555 0.352924 2.8337 650.53 2,750.31 2,099.76
4.5 154.95 0.00109635 0.347000 2.8829 653.53 2,751.10 2,097.57
4.6 155.64 0.00109714 0.341075 2.9321 656.53 2,751.90 2,095.37
4.7 156.21 0.00109792 0.335545 2.9812 659.45 2,752.65 2,093.21
4.8 156.78 0.00109869 0.330014 3.0302 662.36 2,753.41 2,091.06
4.9 157.54 0.00109946 0.324859 3.0792 665.20 2,754.14 2,088.94
5.0 158.29 0.00110022 0.319704 3.1281 668.04 2,754.87 2,086.83
5.1 158.93 0.00110096 0.314850 3.1771 670.81 2,755.56 2,084.75
5.2 159.57 0.00110170 0.309995 3.2260 673.58 2,756.25 2,082.68
5.3 160.19 0.00110245 0.305433 3.2749 676.29 2,756.92 2,080.65
5.4 160.81 0.00110319 0.300870 3.3238 678.99 2,757.59 2,078.62
5.5 161.42 0.00110391 0.296581 3.3726 681.63 2,758.24 2,076.63
5.6 162.02 0.00110463 0.292292 3.4213 684.26 2,758.89 2,074.64
5.7 162.53 0.00110524 0.288828 3.4628 686.46 2,759.42 2,072.97
5.8 163.03 0.00110584 0.285364 3.5043 688.66 2,759.94 2,071.29
5.9 163.61 0.00110655 0.281491 3.5532 691.20 2,760.57 2,069.37

Specific Volume (m3/kg) Specific Enthalpy (kJ/kg)
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Pressure
(barG)

Sat. 
Tem.(0C)

S. Weight 
(kg/m2)

P T V' V" 1/V" h'f h"g r = h" - h'
6.0 164.19 0.00110726 0.277617 3.6021 693.74 2,761.19 2,067.44
6.1 164.76 0.00110795 0.273457 3.6506 696.20 2,761.76 2,065.56
6.2 165.32 0.00110863 0.269296 3.6990 698.66 2,762.33 2,063.67
6.3 165.88 0.00110931 0.265860 3.7477 701.09 2,762.91 2,061.83
6.4 166.43 0.00110999 0.262423 3.7963 703.51 2,763.50 2,059.99
6.5 166.98 0.00111067 0.259635 3.8449 705.89 2,764.04 2,058.15
6.6 167.52 0.00111134 0.256847 3.8934 708.26 2,764.59 2,056.30
6.7 168.16 0.00111212 0.253114 3.9517 711.05 2,765.23 2,054.17
6.8 168.79 0.00111289 0.249380 4.0100 713.84 2,765.88 2,052.03
6.9 169.29 0.00111353 0.246588 4.0560 715.99 2,766.37 2,050.36
7.0 169.78 0.00111417 0.243796 4.1019 718.15 2,766.85 2,048.68
7.1 170.29 0.00111482 0.240983 4.1504 720.38 2,767.35 2,046.97
7.2 170.80 0.00111546 0.238170 4.1988 722.61 2,767.85 2,045.25
7.3 171.30 0.00111610 0.235486 4.2400 724.80 2,768.33 2,043.54
7.4 171.80 0.00111674 0.232802 4.2811 726.99 2,768.81 2,041.82
7.5 172.30 0.00111738 0.230212 4.3372 729.17 2,769.28 2,040.10
7.6 172.79 0.00111801 0.227622 4.3933 731.34 2,769.74 2,038.39
7.7 173.27 0.00111863 0.225198 4.4412 733.43 2,770.61 2,036.73
7.8 173.74 0.00111924 0.222773 4.4890 735.52 2,770.61 2,035.08
7.9 174.22 0.00111985 0.220427 4.5373 737.61 2,771.49 2,033.45
8.0 174.69 0.00112046 0.218080 4.5856 739.69 2,771.49 2,031.81
8.1 175.15 0.00112107 0.215834 4.6338 741.73 2,772.37 2,030.20
8.2 175.61 0.00112168 0.213588 4.6820 743.77 2,772.37 2,028.59
8.3 176.07 0.00112228 0.211433 4.7303 745.78 2,774.01 2,027.00
8.4 176.53 0.00112288 0.209278 4.7785 747.79 2,773.21 2,025.41
8.5 176.98 0.00112348 0.207207 4.8268 749.77 2,771.66 2,023.84
8.6 177.43 0.00112408 0.205135 4.8750 751.76 2,774.01 2,022.27
8.7 177.87 0.00112466 0.203147 4.9232 753.71 2,774.40 2,020.70
8.8 178.31 0.00112524 0.201158 4.9714 755.65 2,774.80 2,019.13
8.9 178.75 0.00112583 0.199246 5.0196 757.57 2,775.18 2,018.10
9.0 179.18 0.00112641 0.197334 5.0678 759.49 2,775.56 2,017.07
9.1 179.61 0.00112699 0.195537 5.1160 761.39 2,775.93 2,015.04
9.2 180.04 0.00112757 0.193740 5.1642 763.28 2,776.31 2,013.01
9.3 180.46 0.00112814 0.191922 5.2123 765.14 2,776.66 2,011.51
9.4 180.88 0.00112871 0.190104 5.2603 767.01 2,777.02 2,010.00
9.5 181.30 0.00112928 0.188948 5.3085 768.84 2,777.38 2,008.53
9.6 181.71 0.00112985 0.187791 5.3567 770.68 2,777.73 2,007.07
9.7 182.12 0.00113041 0.185592 5.4048 772.49 2,778.07 2,005.58
9.8 182.53 0.00113097 0.183393 5.4529 774.31 2,778.40 2,004.10
9.9 182.93 0.00113152 0.181806 5.5010 776.09 2,778.74 2,002.65
10.0 183.33 0.00113207 0.180218 5.5491 777.88 2,779.07 2,001.21
10.1 183.73 0.00113262 0.178684 5.5972 779.64 2,779.39 1,999.74
10.2 184.13 0.00113317 0.177150 5.6452 781.40 2,779.70 1,998.28
10.3 184.53 0.00113372 0.175664 5.6933 783.15 2,780.01 1,996.85
10.4 184.92 0.00113427 0.174177 5.7413 784.89 2,780.33 1,995.43
10.5 185.31 0.00113482 0.172888 5.7894 786.61 2,780.64 1,994.03
10.6 185.69 0.00113536 0.171598 5.8375 788.32 2,780.96 1,992.62
10.7 186.07 0.00113590 0.170068 5.8856 790.02 2,781.25 1,991.22
10.8 186.45 0.00113643 0.168537 5.9336 791.72 2,781.54 1,989.82
10.9 186.83 0.00113696 0.167195 5.9817 793.39 2,781.84 1,988.44
11.0 187.20 0.00113749 0.165853 6.0297 795.06 2,782.13 1,987.06
11.1 187.58 0.00113803 0.164500 6.0778 796.72 2,782.42 1,985.69
11.2 187.95 0.00113856 0.163146 6.1258 798.37 2,782.71 1,984.33
11.3 188.32 0.00113908 0.161939 6.1751 800.00 2,782.99 1,982.97
11.4 188.68 0.00113960 0.160731 6.2244 801.63 2,783.26 1,981.61
11.5 189.05 0.00114013 0.159511 6.2711 803.25 2,783.53 1,980.27
11.6 189.41 0.00114065 0.158290 6.3177 804.87 2,783.80 1,978.93
11.7 189.77 0.00114117 0.157105 6.3499 806.46 2,784.08 1,977.61
11.8 190.12 0.00114168 0.155919 6.3821 808.06 2,784.35 1,976.30
11.9 190.56 0.00114220 0.154769 6.4459 809.64 2,784.60 1,974.96
12.0 191.00 0.00114271 0.153618 6.5097 811.21 2,784.85 1,973.62

Specific Volume (m3/kg) Specific Enthalpy (kJ/kg)
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10.5  ตัวอย่างการวิเคราะห์ประสทิธิภาพการใช้พลังงาน 

ตัวอย่างที่ 1: โรงแรมแห่งหน่ึงติดต้ังใช้งานหม้อไอนํ้าชนิดท่อไฟขนาด 2,500 kg/hr ใช้นํ้ามันเตาเกรด เอ 
เป็นเช้ือเพลิง ผลิตไอนํ้าที่ความดัน 7 barG จากการสํารวจและตรวจวัดมีข้อมูลดังน้ี 
 ปริมาณการใช้นํ้ามันเตา  51.3 l/hr 
 ปริมาณนํ้าป้อน   686 kg/hr 
 อุณหภูมินํ้าป้อน   87 oC 
 ไม่มีการ Blow Down ขณะตรวจวัด 
จงคํานวณหาประสิทธิภาพของหม้อไอนํ้า 

Pressure
(barG)

Sat. 
Tem.(0C)

S. Weight 
(kg/m2)

P T V' V" 1/V" h'f h"g r = h" - h'
12.1 191.26 0.00114322 0.152503 6.5577 812.77 2,785.10 1,972.32
12.2 191.52 0.00114373 0.151387 6.6057 814.33 2,785.35 1,971.02
12.3 191.87 0.00114424 0.150303 6.6537 815.88 2,785.60 1,969.72
12.4 192.21 0.00114474 0.149219 6.7017 817.42 2,785.85 1,968.42
12.5 192.56 0.00114525 0.148163 6.7498 818.95 2,786.11 1,967.15
12.6 192.90 0.00114575 0.147107 6.7978 820.48 2,786.36 1,965.87
12.7 193.24 0.00114625 0.146085 6.8458 821.99 2,786.59 1,963.78
12.8 193.57 0.00114674 0.145063 6.8937 823.49 2,786.82 1,961.68
12.9 193.91 0.00114724 0.144068 6.9417 824.99 2,787.05 1,961.24
13.0 194.24 0.00114773 0.143073 6.9896 826.48 2,787.28 1,960.80
13.1 194.57 0.00114822 0.277101 7.0403 827.96 2,787.49 1,959.53
13.2 194.90 0.00114871 0.411129 7.0909 829.44 2,787.70 1,958.25
13.3 195.23 0.00114921 0.275189 7.1312 830.90 2,787.93 1,957.01
13.4 195.56 0.00114970 0.139248 7.1715 832.37 2,788.16 1,955.78
13.5 195.88 0.00115019 0.138331 7.2245 833.81 2,788.37 1,954.54
13.6 196.20 0.00115067 0.137413 7.2775 835.26 2,788.58 1,953.31
13.7 196.52 0.00115116 0.136517 7.3256 836.70 2,788.79 1,951.22
13.8 196.84 0.00115164 0.135621 7.3736 838.13 2,788.99 1,949.12
13.9 197.16 0.00115212 0.134752 7.4144 839.55 2,789.18 1,948.77
14.0 197.47 0.00115260 0.133882 7.4551 840.97 2,789.37 1,948.41
14.1 198.20 0.00115308 0.133034 7.5102 842.38 2,789.56 1,947.20
14.2 198.93 0.00115355 0.132185 7.5653 843.78 2,789.75 1,945.98
14.3 198.82 0.00115403 0.131355 7.6134 845.17 2,789.96 1,944.79
14.4 198.71 0.00115450 0.130525 7.6614 846.57 2,790.17 1,943.60
14.5 199.02 0.00115498 0.129980 7.7094 847.95 2,790.33 1,942.38
14.6 199.33 0.00115545 0.129434 7.7573 849.33 2,790.50 1,941.17
14.7 199.63 0.00115592 0.128642 7.8054 850.70 2,790.69 1,940.00
14.8 199.93 0.00115639 0.127850 7.8535 852.07 2,790.88 1,938.82
14.9 200.23 0.00115686 0.126824 7.9014 853.42 2,791.07 1,937.65
15.0 200.53 0.00115732 0.125798 7.9493 854.77 2,791.26 1,936.48

Specific Volume (m3/kg) Specific Enthalpy (kJ/kg)
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วิธีคํานวณ 
 จากสมการ  

100)(






LHVm

hhm

f

wss
B  

 
ค่า LHV ของน้ํามันเตา  = 39.77 MJ/l (จากตารางค่าความร้อนของ พพ.)  
Enthalpy ของไอนํ้าที่ 7 barG = 2,766.85 kJ/kg (จาก Steam Table ช่อง h"g) 
Enthalpy ของน้ําป้อนที่ 87 oC = 87.0 oC x 4.187 kJ/kg. oC 
ดังน้ัน    = 364.27 kJ/kg 
    = 686 kg/hr x (2,766.85 – 364.27) kJ/kg x 100 
      51.3 l/hr x 39,770 kJ/l 
    = 1,648,169.88  x 100 

      2,040,201.00  
     = 80.78% 
  
10.6 ตัวอย่างมาตรการท่ีประสบความสําเร็จ 

ตัวอย่างที่ 1 : การนําน้ําคอนเดนเสทกลบัมาใช้งาน 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน 
ในกระบวนการซักผ้าขาวมีการใช้งานเคร่ือง L-Box จํานวน 2 ชุด (No.1 และ No.2) ซึ่งมีส่วนประกอบ

ต่างๆ ดังรูป และจากรูปสามารถอธิบายการใช้และการสูญเสียพลังงานได้ดังน้ี 

 1) บ่อที่ 3-5 เป็นบ่อนํ้าร้อน (อุณหภูมิที่ต้องการประมาณ 70oC - 80oC) ที่ได้จากการนํานํ้าประปาที่
อุณหภูมิ 30oC มาจ่ายเข้าในบ่อที่ 5 และปล่อยให้นํ้าล้นผ่านไปยังบ่อที่ 4-3-2-1 ตามลําดับ โดยในบ่อที่ 3-5 จะมี
การจ่ายไอนํ้าที่ความดันไม่เกิน 4 บาร์เกจ (ควบคุมโดย Ball Valve แบบ Manual Control) ลงไปผสมกับนํ้าใน
บ่อโดยตรง และเมื่อนํ้าร้อนได้ผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนกับผ้าขาวในกระบวนการผลิตแล้วบางส่วนก็จะถูก
ปล่อยทิ้งออกทางท้ายบ่อที่ 1 ด้วยระบบนํ้าล้น ซึ่งเป็นจุดที่ทําให้เกิดการสูญเสียนํ้าและพลังงานความร้อน 

 2) บ่อที่ 1-2 เป็นบ่อนํ้าเย็น และบ่อที่ 6 เป็นบ่อเคมี เป็นส่วนที่ไม่มีการใช้พลังงานความร้อน 
 3) ตู้อบไอ เป็นส่วนที่ใช้ไอนํ้าพ่นลงบนเน้ือผ้าโดยตรง ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ไว้ไม่เกิน 95oC โดยใช้ 
Ball Valve ที่เปิด-ปิดการจ่ายไอนํ้าตามอุณหภูมิที่แสดงไว้ที่หน้าตู้แบบ Manual Control   

B
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4) บ่อที่ 7-10 เป็นบ่อนํ้าร้อน (อุณหภูมิที่ต้องการประมาณ 70oC - 80oC) ที่ได้จากการนํานํ้าบาดาลที่
อุณหภูมิ 30oC มาจ่ายเข้าในบ่อที่ 12 และปล่อยให้นํ้าล้นผ่านไปยังบ่อที่ 11-10-9-8-7 ตามลําดับ โดยในบ่อที่ 7-
10 จะมีการจ่ายไอนํ้าที่ความดันไม่เกิน 4 บาร์เกจ (ควบคุมโดย Ball Valve แบบ Manual Control เช่นกัน) ลง
ไปผสมกับนํ้าในบ่อโดยตรง เหมือนบ่อที่ 1-5 และเมื่อนํ้าร้อนได้ผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนกับผ้าขาวใน
กระบวนการผลิตแล้วบางส่วนก็จะถูกปล่อยทิ้งออกทางท้ายบ่อที่ 7 ด้วยระบบนํ้าล้น ซึ่งเป็นจุดที่ทําให้เกิดการ
สูญเสียนํ้าและพลังงานความร้อนเช่นกัน      

 
รูปที่ 10.3 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10.4 เครื่อง L-Box (กระบวนการซักผ้าขาว) 

No.1 

ตูอบไอ 

No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 

No.7 No.8 No.9 No.1
0 

No.1
1 

No.1
2 

นํ้าประปา @ 30 C 

ไอนํ้า 4 บาร

T

นํ้าบาดาล @ 30 C 

T

นํ้ารอนทิ้ง 

@ 75-80 C 

นํ้ารอนทิ้ง 

@ 75-80 C 

T

70-80 C

70-80 C

95 C

LL--BBOOXX  NNoo..11  
((กอนปรับปรงกอนปรับปรุง))  
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ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

จากข้อ 1) – 4) ในข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการสูญเสียพลังงานความร้อนและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในส่วน
ของน้ําร้อนที่ล้นทิ้งตลอดเวลา  (บ่อที่ 1 และ 7) เน่ืองจากมีปริมาณที่มากในแต่ละวันและต้องใช้ความร้อนจากไอ
นํ้าโดยตรงในการรักษาอุณหภูมิขณะใช้งาน ประกอบกับเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านเคมีที่ใช้ควบคุมคุณภาพของนํ้า
ด้วย  

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน 

ทางฝ่ายผลิตได้ประสานงานกับทางฝ่ายวิศวกรรมในการปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถนํานํ้าทิ้งและ
พลังงานความร้อนที่สูญเสียกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด (ดังรูป) โดยการนํานํ้าร้อนทิ้งจากบ่อที่ 7 มาเก็บใน
ถังพักและสูบกลับไปเติมลงในบ่อที่ 5 ที่อุณหภูมิประมาณ 77oC - 79oC ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เพียงพอต่อกระบวนการ
ผลิตในบ่อที่ 1-5 ดังน้ันจึงไม่มีความจําเป็นที่ต้องจ่ายไอนํ้าเข้าในบ่อที่ 1-5 รวมท้ังสามารถยกเลิกการเติม
นํ้าประปาในบ่อที่ 5 ได้ด้วยเน่ืองจากนํ้าที่ได้จากบ่อที่ 7 มีปริมาณมากพอสําหรับใช้แทนน้ําประปาในบ่อที่  5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10.5 

No.1 

ตูอบไอ 

No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 

No.7 No.8 No.9 No.1
0 

No.1
1 

No.1
2 

ไอนํ้า 4 บาร

T

นํ้าบาดาล @ 30 C 

T

นํ้ารอนนํากลับมาใช 

@ 75-80 C 

นํ้ารอนทิ้ง 

@ 70 C 

T

70-80 C

70-80 C

95 C

LL--BBOOXX  NNoo..11  
((หลังปรับปรงหลังปรับปรุง))

ถังพัก 
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สภาพหลังปรบัปรุง 

ทางโรงงานสามารถลดการใช้นํ้าประปา (ส่วนที่เติมลงในบ่อที่ 5), การใช้ไอนํ้า (บ่อที่ 1-5) และสารเคมี
สําหรับบําบัดนํ้าลงได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตแต่อย่างใด    
  
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10.6 ถังพักนํ้าร้อนและเครื่องสูบนํ้ากลับจากบ่อที่ 7 ไปยังบ่อที่ 5 

แนวทางการขยายผล  

เน่ืองจากมาตรการดังกล่าวน้ีให้ผลเป็นที่น่าพอใจและผู้บริหารเห็นชอบด้วย ดังน้ันทางโรงงานจึงมีแผน
จะขยาย แนวทางการปรับปรุงไปยังเคร่ือง No.2 ต่อไป      
   

วิธีการคาํนวณผลการอนุรกัษ์พลังงาน 

- ส่วนของน้ําประปา         
 ปริมาณนํ้าประปาที่ใช้ลดลง  = 13 ลิตร/นาที x 60 นาที/ช่ัวโมง x 7,200 ช่ัวโมง/ปี
      = 5,616  ลบ.ม./ปี     

  อัตราค่านํ้าประปา   = 16.92 บาท/ลบ.ม.   
   คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้  = 5,616 ลบ.ม./ปี x 16.92 บาท/ลบ.ม. 
      = 95,003 บาท/ปี    
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 - ส่วนของสารเคมีในการบาํบัดน้าํ       
   ปริมาณสารเคมีที่ใช้ลดลง  = 300 kg/เดือน x 12 เดือน/ปี  
      = 3,600  kg/ปี     

  อัตราค่าสารเคม ี   = 26 บาท/kg     
  คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้  = 3,600 kg/ปี x 26 บาท/kg  
     = 93,600 บาท/ปี     
- ส่วนของน้ําร้อนทิ้ง         

   ปริมาณนํ้าร้อนทิ้งที่ลดลง  = ปริมาณนํ้าประปาที่ใช้ลดลงในบ่อที่ 5 
      = 5,616,000  ลิตร/ปี   
   อุณหภูมินํ้าร้อนทิ้งเฉล่ีย   = 75 oC    
   อุณหภูมินํ้าประปาที่ป้อนเข้า  = 30 oC    
   พลังงานความร้อนสูญเสียทีล่ดลง  =      5,616,000 ลิตร/ปี x 1 kg/ลิตร x 0.004187 MJ/kg-oC 

         x (75 - 30)oC    
 = 1,058,139     MJ/ปี   

คิดเป็นปริมาณเช้ือเพลิงที่ประหยัดได้ = 1,058,139MJ/ปี / 17,930 MJ/ตัน 
      = 59.01 ตัน/ปี     

หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีประหยัดได้ = 59.01 ตัน/ปี x 2,500 บาท/ตัน 
       = 147,525 บาท/ปี  
  

รวมทั้งสิ้นคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้  = 336,128      บาท/ปี  
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Before Status Medium Fire (Stage 2) Low Fire (Stage 1)
(@ 31/8/49) Flue Gas Temp. (oC) 253.1 219.0

%O2 11.7 9.2
%CO2 6.8 8.9
ppm of CO 64 54
Air Ratio 2.26 1.78
Gross Efficiency 76.9% 81.0%
Combustion Loss 23.1% 19.0%
Surface Loss 2.0% 2.0%
Blowdown Loss 4.0% 4.0%
Other Loss 2.0% 2.0%
Boiller Efficiency 68.9% 73.0%

 ตัวอย่างที่ 2 : มาตรการการปรับปรุงประสทิธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  
ทางโรงงานมีการใช้งานหม้อไอน้ํา 1 ชุด แบบท่อไฟ ขนาดความดันไอน้ําใช้งาน 8-9 บาร์ 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

จากการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า พบว่าหม้อไอนํ้ามีการสูญเสียความร้อนใน
ไอเสีย เน่ืองจากมีอากาศส่วนเกินในไอเสียในปริมาณที่สูงกว่าปกติ (%O2 ที่วัดได้เท่ากับ 8.9 และ 6.8% ที่ Low 
Fire และ Medium Fire ตามลําดับ) และอุณหภูมิไอเสียที่มีค่าสูงกว่าปกติซึ่งเกิดจากความสกปรกจากเขม่าที่
สะสมภายในผิวท่อไฟ ดังแสดงในข้อมูลการตรวจวัดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10.7 หมอ้ไอน้ําและสภาวะการทํางาน (Low Fire) 
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After Status Medium Fire (Stage 2) Low Fire (Stage 1)
(@ 21/9/49) Flue Gas Temp. (oC) 244.7 209.4

%O2 6.0 3.9
%CO2 11.1 12.6
ppm of CO 15 15
Air Ratio 1.40 1.23
Gross Efficiency 84.5% 87.1%
Combustion Loss 15.5% 12.9%
Surface Loss 2.0% 2.0%
Blowdown Loss 4.0% 4.0%
Other Loss 2.0% 2.0%
Boiller Efficiency 76.5% 79.1%

แนวคิดและขัน้ตอนการดําเนินการ 
1.  ปรับต้ังปริมาณอากาศส่วนเกินใหมแ่ละล้างทําความสะอาดผิวท่อไฟ โดยบริษัทผู้ให้บรกิาร 
 หม้อไอนํ้า 
2.  ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ, %O2 ในไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้หลังปรบัต้ังค่าใหม่แลว้ 
3.  คํานวณผลการประหยัดพลังงานท่ีได้รับ 
4.  ดําเนินการตรวจสอบเป็นประจําทุกคร้ังที่มีการเข้าใหบ้ริการจากบริษัทฯ และปรับต้ังค่าให้อยู่   
     ในระดับที่คงที่ตลอดเวลา เพ่ือให้การประหยัดพลังงานเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

สภาพหลังปรบัปรุง 
ภายหลังการดําเนินการ จะได้ว่า 

- ในช่วง Low Fire หม้อไอนํ้าสามารถลด %O2 ลงได้เท่ากับ 3.9% และอุณหภูมิไอเสียลดลงจาก 
219.0oC เหลือ 209.4oC โดยที่ประสิทธิภาพของหม้อไอนํ้าเพ่ิมขึ้นจาก 73% เป็น 79.1%  

- ในช่วง Medium Fire หม้อไอนํ้าสามารถลด %O2 ลงได้เท่ากับ 6.0% และอุณหภูมิไอเสียลดลง
จาก 253.1oC เหลือ 244.7oC โดยท่ีประสิทธิภาพของหม้อไอนํ้าเพ่ิมขึ้นจาก 68.9% เป็น 
76.5% ดังแสดงในข้อมูลการตรวจวัดดังน้ี 
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วิธีการคาํนวณผลการอนุรกัษ์พลังงาน 
- Low Fire 

 % การประหยัดเช้ือเพลิงเทียบเท่า   = (Eff.หลัง - Eff.กอ่น) x 100% 
                         Eff.หลัง 
        = (79.1 – 73.0) x 100% 
          79.1 
        = 7.71  % 
 ปริมาณการใช้นํ้ามันเตา C ของหม้อไอนํ้า  = 599,304 ลิตร/ปี 
 %Use Factor (Low Fire)   = 83.3  % 
 %Safety Factor     = 50  % 
 คิดเป็นปริมาณนํ้ามันเตา C ที่ประหยัดได้  = 599,304 x 7.71% x 83.3% x 50% 
        = 19,254  ลิตร/ปี 

- Medium Fire 
 %การประหยัดเช้ือเพลิงเทียบเท่า   = (Eff.หลัง - Eff.กอ่น) x 100% 
                     Eff.หลัง 
        = (76.5 – 68.9) x 100% 
          76.5 
        = 9.93  % 
 ปริมาณการใช้นํ้ามันเตา C ของหม้อไอนํ้า  = 599,304 ลิตร/ปี 
 (ประมาณ 15% ของปริมาณที่ใช้ทั้งโรงงาน) 
 %Use Factor (Low Fire)   = 16.7  % 
 %Safety Factor     = 50  % 
 คิดเป็นปริมาณนํ้ามันเตา C ที่ประหยัดได้  = 599,304 x 9.93% x 16.7% x 50% 
        = 4,965  ลิตร/ปี 
 รวมนํ้ามันเตา C ที่ประหยัดได้   = 19,254 + 4,965  ลิตร/ปี 
        = 24,219  ลิตร/ปี 
 พลังงานความร้อนที่สามารถประหยัดได้  = 24,219 ลิตร/ปี x 41.28 MJ/ลิตร 
        = 999,760 MJ/ปี 
 คิดเทียบเป็นนํ้ามันดิบได้    = 0.0237  ktoe/ปี 
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 คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้   = 24,219 ลิตร/ปี x 13.00 บาท/ลิตร 
        = 314,851 บาท/ปี 
  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ   = 7,000 บาท/ครั้ง x 4 ครั้ง/ปี 
        = 28,000   บาท 
 ระยะเวลาคืนทุน     = 0.09  ปี 
 



 



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 11 เตาอุตสาหกรรม 

หน้า 11-1
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11.1 องคป์ระกอบของระบบ 

 เตาอุตสาหกรรมที่ใช้งานอยู่ในโรงงานมีความหลากหลาย เตาแต่ละประเภทมีลักษณะและการทํางานที่
แตกต่างกันไป นอกจากน้ี เตายังมีอุณหภูมิทํางานที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้การใช้พลังงานของเตาแตกต่างกันไปด้วย 
โดยทั่วไป เตาอุตสาหกรรมที่ต้องการอุณหภูมิสูงจะใช้พลังงานสูงและเกิดการสูญเสียความร้อนสูง เมื่อเทียบกับเตาที่มี
อุณหภูมิใช้งานตํ่ากว่า 

ตารางแสดงอุณหภูมิทํางานของเตาอุตสาหกรรม 

ประเภทเตา (แยกตามลักษณะการใช้งาน) อุณหภูมิภายในเตา (oC) 
เตาอบเหล็ก 
เตาหลอมแก้ว 

เตาเผาเซรามิคส์ 
เตาเผาซีเมนต์ 

เตาเผากําจัดของเสีย 

600 - 1,100 
1,000 - 1,300 
700 - 1,100 
650 - 700 

650 - 1,000 
 

ประเภทของเตาอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย 
ก. เตาหลอมใช้พลังงานไฟฟ้า 

 เตาหลอมไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเพ่ือใช้หลอมโลหะ เตาหลอมไฟฟ้า
ที่ใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหล่อหลอมโลหะ ได้แก่  
    ก.1 เตาเหนี่ยวนํา (Induction Furnace) 
 เตาเหน่ียวนําใช้งานหลอมโลหะทั้งในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก เตาเหน่ียวนําจําแนกได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ เตาเหน่ียวนําแบบไม่มีแกน (Coreless Type) และ เตาเหน่ียวนําแบบช่อง (Channel Type) ดังรูปที่ 11.1 
แสดงรูปร่างของเตาเหนี่ยวนําทั้งสองแบบ เตาเหน่ียวนําแบบไม่มีแกนมีขดลวดพันอยู่รอบเบ้า ในขณะที่เตาเหน่ียวนํา
แบบช่องมีขดลวดพันอยู่รอบแกนที่ติดต้ังอยู่ส่วนนอกของเบ้าหลอม 
 เตาเหน่ียวนําให้ความร้อนแก่โลหะที่ใช้หลอมโดยอาศัยการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแก่ขดลวดเพ่ือกําเนิด
สนามแม่เหล็ก เหน่ียวนําให้เกิดกระแสขึ้นที่โลหะ ความต้านทานของโลหะที่มีต่อกระแสเหน่ียวนําเป็นแหล่งกําเนิด
ความร้อนที่ใช้ในการหลอมโลหะ 
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 เตาเหน่ียวนําแบบไม่มีแกน 
 

 
 

เตาเหน่ียวนําแบบช่อง (Induction Furnace) 
รูปที่ 11.1 แสดงเตาเหน่ียวนําทั้ง 2 แบบ 

แรงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนําและสนามแม่เหล็กจะช่วยให้นํ้าโลหะกระเพ่ือม การกระเพ่ือมช่วยกวน
นํ้าโลหะให้เป็นเน้ือเดียวกัน โลหะผสมท่ีเติมเข้าไปเพ่ือปรับส่วนประกอบจะกลมกลืนไปกับนํ้าโลหะได้อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง อย่างไรก็ตามการกระเพ่ือมมีผลเสียคือทําให้นํ้าโลหะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนได้มากข้ึนและผนังเตาถูกกัด
กร่อนได้มากขึ้น การสูญเสียพลังงานสําหรับเตาหลอมไฟฟ้าประกอบไปด้วย 
 - การสญูเสียทางไฟฟ้า (ระบบจ่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า คอยล์ ขั้วอิเลคโตรด) 
 - การสญูเสียผา่นผนังเตาโดยการนําความร้อน 
 - การสูญเสียเน่ืองจาก Slag 
 - การสูญเสียจากฝาเตาโดยการแผ่รังส ี

 



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 

บทท่ี 11 เตาอุตสาหกรรม 

หน้า 11-3

     ก.2 เตาอาร์คไฟฟ้า (Electric-Arc Furnace) 

 เตาอาร์คไฟฟ้ามักใช้ในงานหลอมเหล็กกล้า เตาอาร์คไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์คทางไฟฟ้าเพ่ือ
หลอมโลหะ เตาอาร์คไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เตาอาร์คไฟฟ้าทางอ้อม (Indirect-Arc Furnace) และ 
เตาอาร์คไฟฟ้าทางตรง (Direct-Arc Furnace) สําหรับเตาอาร์คไฟฟ้าทางอ้อม การอาร์คจะเกิดขึ้นระหว่างขั้วอิเลค
โตรด 2 ขั้ว ส่วนเตาอาร์คไฟฟ้าทางตรง การอาร์คจะเกิดขึ้นระหว่างขั้วอิเลคโตรดและโลหะที่ใช้หลอม รูปที่ 11.2 
แสดงเตาอาร์คไฟฟ้าทางตรง 

 

รูปที่ 11.2 เตาอาร์คไฟฟ้าทางตรง 

ข. เตาหลอมใช้พลังงานเชื้อเพลิง 

เตาหลอมใช้เช้ือเพลิงใช้ความร้อนจากการสันดาปหลอมโลหะ เตาหลอมเช้ือเพลิงที่ใช้อย่างแพร่หลายใน
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทหล่อหลอมโลหะ ได้แก่ เตาเบ้า เตาคิวโปลา และเตาสะท้อนความร้อน  

ข.1 เตาเบา้ (Crucible Furnace) 

เตาเบ้ามักใช้ในงานหลอมโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่มีปริมาณน้อย เตาเบ้าถือว่าเป็นเตาหลอมโลหะท่ีเก่าแก่
ที่สุดและมีโครงสร้างง่ายที่สุด รูปที่ 11.3 แสดงรูปร่างของเตาเบ้า ซึ่งประกอบด้วยเบ้าบรรจุโลหะที่ทําจาก  กราไฟต์ 
(Clay-Graphite) หรือ ซิลิกอนคาร์ไบด์ (Silicon-Carbine) และเปลือกที่ทําจากวัสดุทนความร้อนโดยมีเหล็กหุ้มอยู่
ด้านนอก เปลือกดังกล่าวทําหน้าที่กักความร้อนจากการสันดาปให้ถ่ายเทไปเบ้าให้มากที่สุด ความร้อนจากการ
สันดาปจะไม่ได้สัมผัสกับโลหะที่ใช้หลอมโดยตรง แต่ถ่ายเทโดยเบ้าที่บรรจุโลหะ โดยทั่วไปแล้วเช้ือเพลิงที่ใช้กับเตา
เบ้า ได้แก่ นํ้ามัน และก๊าซ อย่างไรก็ตามบางคร้ังอาจใช้ถ่านหินหรือถ่านโค้ก  
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รูปที่ 11.3 เตาเบ้า 

ข.2 เตาคิวโปลา (Cupola Furnace) 

 เตาคิวโปลาใช้ในงานหลอมเหล็กหล่อ และใช้ถ่านโค้กเป็นเช้ือเพลิง เตาคิวโปลามีลักษณะเป็นแท่งเหล็ก
ทรงกระบอกแนวต้ัง ภายในบุด้วยวัสดุทนความร้อน ที่ก้นของเตาเป็นแอ่ง (Well) พักนํ้าโลหะที่หลอมเหลวก่อนที่นํ้า
โลหะจะถูกจ่ายออก รูปที่ 11.4 แสดงรูปร่างของเตาคิวโปลา 

 

รูปที่ 11.4 เตาคิวโปลา 

 ภายในเตาคิวโปลาจะบรรจุด้วยช้ันของถ่านโค้ก หินปูน (Limestone) และเหล็กที่ใช้หล่อ สลับกันไปผ่านทาง
ช่องบรรจุวัสดุที่ด้านบนของเตา ช้ันของถ่านโค้กที่อยู่ใกล้กับรูปจ่ายลม (Tuyere) จะเกิดการสันดาป (เราเรียกเขตนี้ว่า 
เขตสันดาปหรือเขตเพิ่มออกซิเจน) ความร้อนจาการสันดาปจะหลอมช้ันของโลหะที่อยู่ใกล้กับเขตสันดาป โลหะที่
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หลอมเหลวจะไหลลงสู่แอ่งพักนํ้าโลหะ เมื่อถ่านโค้กช้ันแรกถูกสันดาปจนหมด ถ่านโค้กช้ันถัดไปก็จะเลื่อนลงมาแทนที่ 
ด้วยวิธีน้ีกระบวนการสันดาปและการหลอมก็สามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง  

ข.3 เตาสะท้อนความร้อน (Reverberatory Furnace) 

เตาสะท้อนความร้อนใช้ในงานหลอมโลหะนอกกลุ่มเหล็กคร้ังละปริมาณมากๆ โครงสร้างของเตาสะท้อน
ความร้อนจะเป็นห้องที่บุด้วยวัสดุทนไฟ ภายในห้องมีอ่างสําหรับบรรจุโลหะที่ใช้หลอม หัวเผา (Burner) จะฉีด
เช้ือเพลิงซึ่งเป็นนํ้ามันหรือก๊าซให้มาสันดาปในห้องดังกล่าว ความร้อนจากการสันดาปถ่ายเทเข้าสู่โลหะที่ใช้หลอมโดย
วิธีการแผ่รังสีทั้งจากเปลวไฟโดยตรงและจากเพดานเตาที่ดูดซับความร้อนจากเปลวไฟ 
     เตาสะท้อนความร้อนบางตัวอาจมีป๊ัมหมุนเวียนนํ้าโลหะเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดการใช้เช้ือเพลิง และให้นํ้า
โลหะผสมเป็นเน้ือเดียวกันมากขึ้น รูปที่ 11.5 แสดงลักษณะของเตาสะท้อนความร้อน 

 

รูปที่ 11.5 เตาสะท้อนความร้อน 
11.2    นิยามประสทิธิภาพหรือสมรรถนะ 

11.2.1 ความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง (LHV) หมายถึง ค่าพลังงานความร้อนต่อมวลที่ได้จากเช้ือเพลิงเมื่อมีการ
สันดาปแล้ว 

11.2.2 SECfurnace (Specific Energy Consumption of Furnace) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างพลังงานที่

ป้อนเข้าเตาอุตสาหกรรมต่อปริมาณผลผลิตที่ได้ 

P

Q
SEC f

furnace   

โดยที่  

fQ   = พลังงานท่ีป้อนให้กับเตา (MJ/hr, MJ/Batch) 
P    = ปริมาณผลผลิตที่ออกจากเตา (kg, ช้ิน , Batch) 
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11.3    กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     ปัจจุบันไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการสํารวจ ตรวจวัด หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะพลังงาน 

11.4    แนวทางการสํารวจและการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
     เครื่องมือหรือมาตรวัดที่ต้องใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

1. มาตรวัดอัตราการไหลเช้ือเพลิงในกรณีเตาเช้ือเพลิงและมาตรวัดพลังงานไฟฟ้ากรณีเตาไฟฟ้า 
2. มาตรวัดผลผลติ หรือวิธีการตรวจนับผลผลิต 

การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะพลงังาน 
1. ตรวจวัดการใช้พลังงานโดย 

1.1 กรณีเตาเช้ือเพลิงตรวจวัดค่าอัตราการใช้เช้ือเพลิงต่อเวลาหรือต่อ Batch จากนั้นคํานวณเป็น 
MJ โดยสมการ 

LHVmQ f 


 
         โดยที ่
  m   = อัตราการใช้เช้ือเพลิงต่อเวลาหรือต่อ Batch 

LHV  = ค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิงต่อมวลโดยใช้ค่าจากผู้ผลิตหรือค่า 
มาตรฐานของ พพ. 

1.2 กรณีเตาไฟฟ้าตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อเวลาหรือต่อ Batch จากน้ันคํานวณเป็น MJ โดย
สมการ 

6.3 kWhQ f  
    โดยที ่
  kWh  = พลังงานไฟฟ้าต่อเวลาหรือต่อ Batch  

ค่า 3.6  = ค่าแปลงหน่วยจาก kWh เป็น MJ 
2. ตรวจวัดหรือตรวจนับปริมาณผลผลิตต่อเวลาหรือต่อ Batch  
3. นําค่าที่ได้จากการตรวจวัดมาคํานวณโดยสมการ 

P

Q
SEC f

furnace   
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ตัวอย่างตารางตรวจวัดและวิเคราะห์ 

 

 

 

หมายเลขเคร่ือง ____________________, วันท่ีตรวจวัด __________________________, สถานท่ีใชงาน __________________________________
ผูผลิต ___________________________, ประเภท/แบบ ________________________________, โครงการ _________________________________

ปท่ีผลิต ________________, พื้นท่ีผิวถายเทความรอน (m2) _________________, สภาพฉนวน ________________________________________
เวลาทํางาน (h/y) _____________, รูปรางภายนอก (m) กวาง __________, ยาว __________, สูง ___________ เสนผาศูนยกลาง____________

หนวย สัญลักษณ ขอมูล แหลงท่ีมา
กําลังการผลิต ชนิดพลังงาน (ไฟฟา/นํ้ามันเตา/LPG/NG) - - Name Plate

ติดต้ัง อัตราการใชพลังงาน MJ/hr Erated Name Plate
อัตราการผลผลิต kg/hr Prated Name Plate
SECfurnace MJ/kg SECrated Name Plate

กําลังการผลิตจริง ชนิดผลิตภัณฑ - - จากการตรวจวัด
ปริมาณผลผลิตปอนเขา kg/hr Pin จากการตรวจวัด
ปริมาณผลผลิตออกจากเตา kg/hr Pout จากการตรวจวัด
อุณหภูมิผลิตภัณฑเขาเตา oC Tin จากการตรวจวัด
อุณหภูมิผลิตภัณฑออกจากเตา oC Tout จากการตรวจวัด

เชื้อเพลิง  ปริมาณการใช kg/hr mf จากการตรวจวัด
 คาความรอนตํ่า kJ/kg LHV จากขอมูลผูขายหรือคามาตรฐาน
 อุณหภูมิเชื้อเพลิงปอนเขาเผาไหม oC Tf จากการตรวจวัด

อากาศปอน  อุณหภูมิ oC Ta จากการตรวจวัด
ความชื้นสัมพัทธ %RH RH จากการตรวจวัด

Surface Temp.  อุณหภูมิผิวเฉลี่ยดานขาง (ซาย) oC Tg จากการตรวจวัด
 อุณหภูมิผิวเฉลี่ยดานขาง (ขวา) % O2 จากการตรวจวัด
 อุณหภูมิผิวเฉลี่ยดานบน % CO2 จากการตรวจวัด

Flue Gas  อุณหภูมิ Tg oC Tg จากการตรวจวัด
 ปริมาณ O2 % O2 จากการตรวจวัด
 ปริมาณ CO2 % CO2 จากการตรวจวัด
 ปริมาณ CO ppm CO จากการตรวจวัด
 อัตราสวนอากาศ - M M = 21 / 21-O2

MJ/kg SECfurnace

หมายเหตุ

ตารางการตรวจวัดเตาอุตสาหกรรม

 สภาวะการใชงาน

สมรรถนะพลังงาน 100x
P

xLHVm
SEC

out

f
furnace
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11.5     ตัวอย่างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

ตัวอย่างที่ 1 เตาหลอมอลูมิเนียมมีอัตราการหลอม 50 kg/hr ที่อัตราการใช้เช้ือเพลิงชนิด LPG ที่ 4.0 
m3/hr จากการเก็บข้อมูลการใช้งานพบว่ามีหลอมเฉลี่ยที่ 35.6 kg/hr ใช้เช้ือเพลิง 3.07  m3/hr จงคํานวณหา
สมรรถนะในการใช้พลังงาน 

วิธีการคาํนวณ 
ก. พิกัดสมมรรถนะ 

ค่า LHV ของ LPG    = 26.62  MJ/m3 
พลังงานพลังงานความร้อนของเช้ือเพลิง = 4.0 m3/hr x 26.62 MJ/m3 
      = 106.48  MJ/hr  
SECrate     = (106.48 MJ/hr) / (50 kg/hr) 
      = 2.13 MJ/kg 

ข. สภาวะจริง 
ค่า LHV ของ LPG    = 26.62  MJ/m3 
พลังงานพลังงานความร้อนของเช้ือเพลิง = 3.07 m3/hr x 26.62 MJ/m3 
      = 81.72  MJ/hr  
SECfurnace     = (81.72 MJ/hr) / (35.6 kg/hr) 
      = 2.30 MJ/kg 

11.6    ตัวอย่างมาตรการท่ีประสบความสําเร็จ 

   ตัวอย่างที่ 1 มาตรการนาํความร้อนทิ้งจากไอเสียของเตาเผาหมายเลข 3-4 กลับมาใช้ทีเ่ตาอบ Dryer 
Press 5-8 

    ความเป็นมา 

โรงงานประกอบด้วยเตาเผากระเบ้ืองจํานวน 8 เตา ซึ่งมีลักษณะการใช้งานเหมือนกัน ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิง โดยไอเสียจากการเผาไหม้ส่วนหน่ึงจะนําไปใช้บริเวณหน้าเตา  (~10,000 M3/hr) ส่วนหน่ึงจะนําไปใช้อบ
กระเบ้ืองก่อนเข้าเตาเผา (~10,000 M3/hr)  และอีกส่วนหน่ึงปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ (~10,000 M3/hr) ซึ่งอุณหภูมิที่ปล่อย
ทิ้งมีค่าประมาณ 170-200 ๐C 
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  ในกระบวนการข้ึนรูปแผ่นกระเบ้ือง เมื่อมีการข้ึนรูปด้วยเครื่องขึ้นรูป (Press Machine) จะส่งเข้าไปอบที่เตา
อบ Dryer Press ซึ่งเตาอบ Dryer Press ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง โดยอบให้ได้อุณหภูมิ 140 oC ก่อนที่จะส่งไป
กระบวนการเคลือบสี ลงลายกระเบ้ือง และส่งไปกระบวนการเผาต่อไป 

แนวคิดในการปรับปรุง 

ปรับปรุงโดยการต่อท่อนําไอเสียจากเตาเผาไปใช้ที่เตาอบ Dryer Press ซึ่งสามารถนําไอเสียไปใช้ได้โดยตรง
โดยไม่มีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ 

 

รูปที่ 11.6 ท่อนําไอเสียจากเตาเผา 
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ผลการปรับปรุง 

 

Before

SEC กอนปรับปรุง (Apr 10) 0.0181 M3
ng/kg

Average Production (Apr 10) 166,081 kg/day
Inlet Temp of Product 40 oC
Outlet Temp of Product 140 oC
Cp of Soil (Dry) 0.8 kJ/kg.K
Total Heat Absorp to Dryer Press (01,02) 3,001.37 M3

ng/day
102.81 MMBtu/day

108,467.55 MJ/day
Heat Absorp to Product 13,286,459 kJ/day

12.59 (12.25%) MMBtu/day

Heat Recovery to Dryer Press No. 05, 06, 07, 08

Kiln 03

DY0

Kiln 04

DY0

~10,000 m3/hr

~10,000 m3/hr

~10,000 m3/hr
~10,000 m3/hr

~10,000 m3/hr

~10,000 m3/hr

200 oC 200 oC
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After

Heat from Flue Gas
Flue Gas Flow Rate (80% of Design) 16,000.00 m3/hr
Flue Gas Temp (Temp Drop 20%) 160 oC
Ambient Temp 40 oC
Cp of Flue Gas 0.332 kcal/m3.K
Heat from Flue Gas 637,440.00 kcal/hr

2,668.96 MJ/hr
2.53 MMBtu/hr

60.72 MMBtu/day

Saving
NG Saving 59.05 %

60.72 MMBtu/day
(350 Day/Yr) 21,250.50 MMBtu/yr
NG Cost (Jan - Apr 10) 336.81 ฿/MMBtu
Cost Saving 7,157,380 ฿/yr

Investment
Total Investment 2,000,000 ฿
Payback Period 0.28 yr

Kiln 03

DY0

Kiln 04

DY0

~10,000 m3/hr

0 m3/hr

~10,000 m3/hr
~20,000 m3/hr

0 m3/hr

~20,000 m3/hr

DP05 DP06

~10,000 m3/hr
~10,000 
m3/hr~10,000 m3/hr

~10,000 m3/hr

~20,000 m3/hr

200 oC 200 oC

DP07 DP08
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  ตัวอย่างที่ 2 มาตรการการลดระยะความสูงของช่องเปดิที่ฝาเตาหลอมเพ่ือลดการสญูเสยีความร้อน 
  ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  

   ทางโรงงานใช้เตาไฟฟ้าแบบเหน่ียวนําในการหลอมเหลก็ โดยที่เตาแต่ละชุดจะมีฝาปิดเพ่ือป้องกันการ
สูญเสียความร้อนจากการแผร่ังสีความร้อน (ทั้งเตาหลอมและเตา Hold)  

  ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
  ฝาเตาท่ีปิดอยู่เดิมมีระยะความสูงจากปากเตามากเกินไป เน่ืองมาจากการติดต้ังที่ไม่เหมาะสมและ

ผลกระทบจากการใช้งานในแต่ละวัน ทําให้มีพ้ืนที่การสูญเสียความร้อนมากกว่าปกติ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 11.7 สภาพการใช้งานฝาเตาหลอม (ก่อนปรับปรุง) 
 
แนวคิดและขัน้ตอนการดําเนินการ 
1.  ดําเนินการปรับลดระยะความสูงของฝาเตาจากความสูงเดิมประมาณ 10-20 cm. ลงมาเหลือ 3-4 cm. 

พร้อมกับปรับ Alignment ใหม่ให้ฝาเตาอยู่ในแนวขนานกับปากเตาและปิดพ้ืนที่ปากเตาให้ได้มากที่สุด  
2.  วัดค่าอุณหภูมิที่บริเวณปากเตา และขนาดของพ้ืนที่สูญเสียความร้อนทีล่ดลงได้   
3.  คํานวณผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าจากปริมาณความร้อนสูญเสียที่ลดลงได้ 
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สภาพหลังปรบัปรุง 

ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ ทางทีมงานด้านพลังงานพบว่าสามารถลดอุณหภูมิใช้งานของเตาหลอม 
ขนาด 3,500 kW จํานวน 2 ชุด (Line M5) ลงได้จาก 1,560oC เหลอื 1,540oC โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการ
หล่อเหล็กแต่อย่างใด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11.8 สภาพการใช้งานฝาเตาหลอม (หลังปรับปรุง) 
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Furnace No. ตัวแปร หน่วย No.1 No.2 Hold No.1 Hold

Line Name M5 M5 M5 M10 M10

ขนาดพื้นที่สูญเสียความร้อนที่ลดลง A ตร.ม. 0.207 0.207 0.173 0.207 0.207
อุณหภมูผิิวถ่ ายเทความร้อน (หน้าปากเตา) Ts oC 1,240 1,170 1,280 1,150 1,290

อุณหภมูอ้ิางอิง Tr oC 35 35 35 35 35
ค่า Emissivity e - 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

ปริมาณความร้อนสูญเสียจากการแผ่รังสี Q kW 18.43 15.24 17.10 14.41 20.99
Operating Hour H ช่ัวโมง/ปี 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
%Safety Factor %SF % 70 70 70 70 70

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ E kWh/ปี 72,246 59,741 67,032 56,487 82,281
ktoe/ปี 0.0062 0.0051 0.0057 0.0048 0.0070

Furnace No. ตัวแปร หน่วย No.1 No.2 B C Hold

Line Name M11 M11 M9 M9 M9

ขนาดพื้นที่สูญเสียความร้อนที่ลดลง A ตร.ม. 0.242 0.242 0.726 0.207 0.761
อุณหภมูผิิวถ่ ายเทความร้อน (หน้าปากเตา) Ts oC 1,260 1,245 1,160 1,200 1,320

อุณหภมูอ้ิางอิง Tr oC 35 35 35 35 35
ค่า Emissivity e - 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

ปริมาณความร้อนสูญเสียจากการแผ่รังสี Q kW 22.71 21.83 51.99 16.55 83.27
Operating Hour H ช่ัวโมง/ปี 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
%Safety Factor %SF % 70 70 70 70 70

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ E kWh/ปี 89,023 85,574 203,801 64,876 326,418
ktoe/ปี 0.0076 0.0073 0.0174 0.0055 0.0278

วิธีการคาํนวณผลการอนุรกัษ์พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  สตูรการคํานวณ      Q  =     5.67 x 10-8 x e x A x ((Ts + 273.15)4 – (Tr + 273.15)4) / 1,000    
             E   =     Q x H x %SF 

พลังงานไฟฟ้ารวมที่ประหยัดได้  = 1,107,479 kWh/ปี  
คิดเทียบเป็นนํ้ามันดิบได้   = 0.0944  ktoe/ปี 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้   = 1,107,479 kWh/ปี x 2.71 บาท/kWh 

= 3,001,268   บาท/ปี 
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บทที่ 12 เครื่องจักรในกระบวนการผลิต 

12.1 องคป์ระกอบของระบบ 

เครื่องจักรในกระบวนการผลิตหมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า อาจจะเป็นเครื่องจักรเพียงชุดเดียว  
หรือเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยเครื่องจักรหลายๆชุด ทําการผลิตแบบต่อเน่ืองกันก็ได้  ซึ่งแต่ละส่วนจะมี
มอเตอร์ขนาดต่างๆ หลายชุด หรือโหลดประเภทอ่ืนๆ รวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น 

1. เครื่องฉีดพลาสติก ประกอบด้วย Main มอเตอร์ และ Heater 
2. เตาอบ ประกอบด้วยมอเตอร์ขับลูกกลิ้ง (Roller) และ Blower มอเตอร์ ในการ Circulate อากาศภายใน

เตา 
3. เครื่องผลิตกระดาษลูกฟูก  ประกอบด้วย มอเตอร์ขับลูกรีด ขนาดต่าง ๆ  

 
รูปที่ 12.1  เครื่องจักรในการผลิต 

 

รูปที่ 12.2 กระบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง 
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ดังน้ันการวัดประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต จะพิจารณาในภาพรวมของ
เครื่องจักรในการผลิต หรือพิจารณาเป็นกระบวนการผลิต มากกว่าการตรวจวัดมอเตอร์ หรือโหลดประเภทอ่ืนทีละชุด 

12.2 นิยามประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ 

สมรรถนะพลังงานของเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตแทนตัวย่อด้วย SEC (Specific Energy 
Consumption) คืออัตราส่วนระหว่างพลังงานท่ีใช้ (ไฟฟ้า หรือเช้ือเพลิง) ต่อปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ ซึ่งสามารถ
พิจารณาเป็นรายเครื่องจักร หรือรายกระบวนการผลิตก็ได้ มีความสัมพันธ์ดังสมการ 

 =    

Energy คือ พลังงานท่ีใช้หรือเก่ียวข้องกับการผลิตสินค้าในช่วง 1 รอบการทํางานหรือช่วงเวลา มีหน่วยเป็น  

 kWh / รอบการทํางาน หรือช่วงเวลาสําหรับเคร่ืองจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 

 MJ / รอบการทํางาน หรือช่วงเวลาสําหรับเคร่ืองจักรจากเช้ือเพลิง 

  Product  คือ ปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ในช่วง 1 รอบการทํางานหรือช่วงเวลา และต้องเป็นช่วงเวลาเดียวกับการ
บันทึกพลังงาน 

หมายเหตุ : 1 รอบการทํางานหรือช่วงเวลา หมายถึง ช่วงเวลาในการผลิตสินค้านับต้ังแต่เร่ิมการผลิตไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิต 
ซ่ึงอาจจะใช้เวลาแตกต่างกันไปตามลักษณะสินค้าและประเภทอุตสาหกรรม 

ในกรณีที่โรงงานมีกระบวนการผลิตหลายกระบวนการ  การประเมิน SEC ให้แยกผลผลิตและปริมาณ
พลังงานท่ีใช้ของแต่ละกระบวนการแล้วจึงประเมินค่า SEC  ของกระบวนการผลิตน้ันๆ 
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รูปที่ 12.3  สมรรถนะพลังงานของกระบวนการผลิตย่อย และรวมทั้งหมด 

12.3 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสํารวจ ตรวจวัดหรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะพลังงาน 

แต่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีผลการศึกษาและวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงาน
ของแต่ละประเภทอุตสาหกรรมโดย ซึ่งพิจารณาในภาพรวมโรงงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

Energy 1

Production 1

Energy 2 Energy 1 + Energy 2 + Energy 3

Production 2

Energy 3

Production 3
SEC3 =

Finished goods
SECtotal =

SEC1 =

SEC2 =

Process 1

M M M

Process 2

M M M

Process 3

M M M

Raw Material

Finished goods
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หมายเหตุ : อ้างอิงจาก 

(1) เอกสารเผยแพร่ โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
(2) เอกสารเผยแพร่ โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก 
(3) เอกสารเผยแพร่ โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอโลหะ 
 
 
 

กฎหมายหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง

SECe SECf
(kWh/Unit) (MJ/Unit)

1 อุตสาหกรรมพลาสติก (1)  (Unit = kg)
1.1   - Blown Film Extrusion : ถุงพลาสติกหูหิ้ว, ถุงขยะ, ถุงบรรจุภัณฑ์ , ถุงในของกระสอบ,ฯลฯ 0.715
1.2   - Pipe/Tube Extrusion : ท่อน้ําประปา, ท่อน้ําท้ิง, ท่อร้อยสายไฟ, ท่อสายยาง, ท่อพลาสติก,ฯลฯ 0.688
1.3   - Stretch Blown Molding : ขวดน้ําด่ืม, ขวดน้ําอัดลม, ขวดยา, ขวดปากกว้าง,ฯลฯ 2.53
1.4   -  Injection Molding : ช้ินส่วนยานยนต์, ช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า, ข้อต่อท่อปะปา, ฝาปิดขวด/ถัง,ฯลฯ 2.039
2 อุตสาหกรรมเหล็ก (2) (Unit = Ton)

2.1   - เหล็กเส้นมีเตาหลอม 728 1,942
2.2   - เหล็กเส้นไม่มีเตาหลอม 111 1,674
2.3   - เหล็กแผ่นรีดร้อนมีเตาหลอม 758 1,324
2.4   - เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่มีเตาหลอม 158 1,677
2.5   - เหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบเคลือบด้วยไฟฟ้า 234 459

min max
3 กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์รวม 3.54 6.68

3.1   - Raw meal grinding  0.17 0.49
3.2   - Clinker kiln 3.02 5.89
3.3   - Finish grinding  0.18 0.41
4 กระจกแผ่น  8.78 13.85
5 เครื่องแก้ว  11.04 18.65
6 ขวดแก้ว  6.24 7.58
7 เครื่องใช้เซรามิกบนโตะอาหาร  33.52 62.33
8 เครื่องสุขภัณฑ์  16.15 26.62
9 กระเบื้องเซรามิก 5.31 8.74

ลําดับ ประเภทอุตสาหกรรม

No. อุตสาหกรรมอโลหะ (3) SEC total (GJ/Ton)
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12.4 แนวทางการสํารวจและการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

จากความสัมพันธ์ของค่า SEC คือ พลังงานท่ีใช้ต่อปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ ดังน้ันสิ่งที่ต้องเก็บข้อมูลคือ 

ข้อมูลที่ต้องการ ที่มาของข้อมูล
พลังงานท่ีใช้ เครื่องจักรด้านไฟฟ้า

1. จากมิเตอร์ไฟฟ้าของแต่ละเครื่องจักรที่ติดต้ังเพ่ือบันทึกพลังงาน 
2. จากเคร่ืองบันทึกพลังงานไฟฟ้าแบบต่อเน่ือง ในกรณีทีโ่รงงานไม่มีมิเตอร์ และ
ได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาตรวจวัด 
เครื่องจักรด้านความร้อน 
1. จากมิเตอร์เช้ือเพลิงของแต่ละเครื่องจักรที่ติดต้ังเพ่ือบันทึกพลังงาน 

ผลผลิต จากมาตรวัด หรือจากการบันทึกของฝ่ายผลิต
 

12.5 ตัวอย่างการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

12.5.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องฉีดพลาสติก 

 ปริมาณผลผลิตในช่วง 1 รอบการทํางานเท่ากับ  7.10 kg (จากข้อมูลของฝ่ายผลิต) 

 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ได้มาจากการตรวจวัดกําลังไฟฟ้าแบบต่อเน่ืองในช่วง 1 รอบการทํางาน โดยมีการใช้
พลังงาน เท่ากับ    

Max. Power  10.68 kW 
Average Power  7.05 kW 
Energy   7.05 kWh 
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รูปที่ 12.4 กราฟแสดงผลตรวจวัดกําลังไฟฟ้าแบบต่อเน่ือง 

SEC  =   EnergyProduction    =    7.057.10     = 0.993  kWh/kg 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12.5 การติดต้ังเคร่ืองบันทึกพลังงานไฟฟ้าแบบต่อเน่ือง 
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12.5.2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่อง Press Dryer 

ปริมาณผลผลติในช่วง 1 เดือนเท่ากับ  114,936.00 sq.m./Month  (จากข้อมูลของฝ่ายผลิต) 
พลังงานจาก NG ได้มาจากการ Meter มีการใช้พลังงาน 1,127.00  MMBTU/Month    

 

 

รูปที่ 12.6 กราฟแสดงปริมาณการใช้ NG  และผลผลิตที่ได้ 

S   =      =    1,127114,936     = 9.81  . .⁄    
 

 

รูปที่ 12.7 ตัวอย่างเครื่อง Press Dryer 
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12.5.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องทํากระดาษลูกฟูก 

ปริมาณผลผลติในช่วง 1 วันเท่ากับ  132.73 Ton (จากขอ้มูลของฝ่ายผลิต) 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ได้มาจากการตรวจวัดกําลังไฟฟ้าแบบต่อเน่ืองในช่วง 1 วัน โดยมีการใช้พลังงาน เท่ากับ 
 Max. Power  242.67  kW 

Average Power  148.28  kW 
Energy   3,558.74 kWh 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 12.8 กราฟแสดงผลตรวจวัดกําลังไฟฟ้าแบบต่อเน่ือง 

 S   =      =    3,558.74132.73     = 26.81  ℎ/  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12.9 ตัวอย่างเครื่อง Corrugator 
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12.6 ตัวอย่างมาตรการท่ีประสบความสําเร็จ 
ตัวอย่างที่ 1 : ลด Cycle time  ในการผลิต - เคร่ือง Injection 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  
โรงงานมีเครื่อง Injection ในการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ โดยก่อนปรับปรุงได้กําหนด Cycle Time ในการผลิต 

เท่ากับ 21.8 sec และกินกําลังไฟฟ้าเฉล่ีย 7.05 kW 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

สภาพเดิมมีต้นทุนพลังงานที่สูง SEC = 0.993 kWh/kg โดยผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าสามารถที่จะปรับลดลง
ได้เพ่ือเพ่ิม Productivity และลดต้นทุนพลังงาน 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12.10 Cycle Time ก่อนปรับปรุง  = 21.8 sec  

แนวคิดและขัน้ตอนการดําเนินการ 

 ผู้รับผิดชอบมาตรการได้ดําเนินการทดลองปรับลด Cycle Time ให้ตํ่าที่สุดโดยที่ไม่กระทบกับคุณภาพของ
สินค้า  และติดต้ังเคร่ืองบันทึกพลังงานไฟฟ้าเพ่ือตรวจสอบการใช้พลังงานในสภาวะ ก่อน และหลังปรับ Cycle Time 

 

 

 

 

21.8 sec. 
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สภาพหลังปรบัปรุง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12.11 ปรับลด Cycle Time หลังปรับปรุง  = 17.5 sec เพ่ือลดต้นทุนพลังงาน  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขยายผลการปรับปรุงไปเคร่ืองอ่ืนที่มีลักษณะการผลิตคล้ายกัน 

วิธีการคาํนวณผลการอนุรกัษ์พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.5 sec.

การคํานวณ
Discription Unit Before After Save

Cycle time sec 21.80 17.50 -
Max.Power kW 10.68 10.68 -
Ave.Power kW 7.05 7.70 -0.66
Energy kWh/1hr 7.05 7.70 -0.66
Production kg/hr 7.1 8.8 -
SEC kWh/kg 0.993 0.875 0.117
Ton baseline kg/yr 51,129 51,129 -
Total energy kWh/yr 50,747 44,759 5,988
Energy rate ฿/kWh 3.14 3.14 -
Energy cost ฿/yr 159,347 140,544 18,803
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รูปที่ 12.11 การวัดกําลังไฟฟ้าเปรียบเทียบก่อน-หลังปรับ Cycle Time 

ผลประหยัด   
 กําลังไฟฟ้า -0.66 kW
 พลังงานไฟฟ้า 5,988 kWh/yr
 ค่าไฟฟ้า 18,803 ฿/yr
 เงินลงทุน ไม่มีเงินลงทุน ฿
 ระยะเวลาคืนทุน - yr
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ตัวอย่างที่ 2 : มาตรการลดการเดิน No load ของเตาอบกระจก  
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  

โรงงานมีเตาดัดโค้งกระจกใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Heater และ Blower เวลาในการผลิตเริ่มต้ังแต่ 8:00-16:30 น. 
โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเตาเข้ามาเปิดเตาก่อนประมาณ 1 ช.ม. เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มผลิต 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการบันทึกพลังงานไฟฟ้าแบบต่อเน่ืองพบว่า เจ้าหน้าที่เข้ามาเปิดเตาตอน 05:50 น. และเตาดัดโค้ง

กระจกสามารถทําอุณหภูมิได้ตอนเวลาประมาณ 6:50 น. (ประมาณ 1 hr.) แต่โรงงานเร่ิมทําการผลิตจริงที่เวลา 8:00 น. 
ส่งผลให้ต้ังแต่ 6:50 – 8:00 น. คิดเป็นเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงที่สูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยไม่เกิดผลผลิต 

 

 

รูปที่ 12.12 บันทึกกําลังไฟฟ้าแบบต่อเน่ืองของเตาอบ 
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แนวคิดและขัน้ตอนการดําเนินการ 
คณะทํางานกําหนดเวลาเปิดเตา ให้เป็นมาตรฐานและกําหนดให้ผู้ควบคุมเตาปฏิบัติตามมาตรฐานอย่าง

เคร่งครัดเพ่ือลดช่วงเวลาการเปิดเกินเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
สภาพหลังปรบัปรุง 
กําหนดเวลาเปิด-ปิด เตาใหม่ดังน้ี 
 เวลาเปิดเตา 6:45 –7:00 น.  
 เวลาผลิต 8:00 – 16:30 น. 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขยายผลการปรับปรุงไปยังเตาอบชุดอ่ืนที่ มีพฤติกรรมการเปิดแบบสูญเปล่า  
วิธีการคาํนวณผลการอนุรกัษ์พลังงาน 

รายละเอียด Unit Day 23 Day 24 Day 25 Average 
เวลาเปิดเตา h:mm 5:55 5:50 5:45 - 
เวลาที่ทํา Temp.ได้ h:mm 7:00 7:00 6:50 - 
เวลาผลิต hh:mm - hh:mm 8:00 - 16:35 8:00 - 16:40 8:00-16:55 - 
Ave.Power 1 kW 291.4 296.6 309.8 299.3 
Ave.Power 2 kW 56.7 57.4 55.0 56.4 
Ave.Power 3 kW 252.9 251.6 234.8 246.4 
 
ภายหลังกําหนดเวลาการเปิดเตาใหม่สามารถลดเวลาสูญเปล่าได้ 45 นาที หรือคิดเป็น  0.75 hr/day 

เวลาที่ลดลง = 0.75 hr/day 
กําลังไฟฟ้าเฉล่ียในช่วงที่สูญเปล่า = 56.4 kW 
เวลาทํางาน = 300 day/yr 
พลังงานท่ีประหยัดได้ = 12,690 kWh/yr 

= 0.000001081 ktoe 
ต้นทุนค่าไฟฟ้า = 3.50 ฿/kWh 
เงินที่ประหยัดได้ = 44,415 ฿/yr 
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ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้   
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม 

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน  เปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก  ใหเจาของ

โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  โดยพิจารณา

จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได   

นโยบายอนรัุกษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ  พลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม  โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุม  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน

ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

(๓) การแสดง เจตจํ านงที่ จะปฏิบั ติตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข องกับการอนุ รักษ และ 

การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 

(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน  โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  หรือโดยวิธีการอื่น

ที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานได 
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ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ 

จัดการพลังงาน  รวมทั้งกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   

(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 

ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม

นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน   

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมทราบ   

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(๖)   สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ 

ตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ 

การอนุรักษพลังงาน   โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง  โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ

พลังงานที่ใชเดิม  หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต  รวมทั้งระบุระยะเวลา 

การดําเนินการ  การลงทุน  และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน   

และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ

ตามแผนอนุรักษพลังงาน   

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําข้ึนตามขอ  ๗  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจ  ติดตาม   

และประเมินการจัดการพลังงาน   รวมถึงการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการ 

จัดการพลังงานตามชวงเวลาที่ กํ าหนดอยางเหมาะสมเปนประจํ า   อยางนอยปละหนึ่ งค ร้ัง   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ข้ันตอน   และวิธีการที่ รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน

มีนาคมของทุกป  เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 
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การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  เพ่ือใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการจัดการพลังงาน  และเปนฐานขอมูลของรัฐในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน  ประกอบกับมาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



ภาคผนวก ข 

ประกาศกระทรวงพลังงานเรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 



 



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  ขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  ขอ  ๘  วรรคสอง  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  วรรคสอง  
และขอ  ๑๑  วรรคสอง  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม   

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“องคกร”  หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี 
“ตรวจสอบ”  หมายความวา  สํารวจ  ตรวจวัด  และเก็บขอมูล 
“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน”  หมายความวา  กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

“อุปกรณ”  หมายความรวมถึง  เคร่ืองจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ”  หมายความถึง  การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง  เมื่อเปรียบเทียบ

กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร  ระบบ  หรืออุปกรณ  นั้น 

หมวด  ๑ 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

 

 

ขอ ๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมของตน  เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน  รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสีย
ดังกลาว 

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน  ไดแก  ขนาด  
การใชพลังงาน  ชั่วโมงการใชงาน  และศักยภาพในการปรับปรุง 

ขอ ๓ ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ  ๒  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร  
ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  และระดับอุปกรณ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) การประเมินระดับองคกร  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา  การผลิตหรือการบริการ  และการใชพลังงาน  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคมของปที่ผานมา  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ  หรือกระบวนการ
ผลิตตาง ๆ  ทั้งนี้เพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร 

(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการผลิต
และบริการ  ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ  ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน  
ของการผลิตสินคาหรือบริการ  โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใช
พลังงานจําเพาะ  (Specific  energy  consumption)  จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัย 
ที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

 (ก) โรงงานควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) อาคารควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช

พลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร  เชน  จํานวนหองพักที่จําหนายได  

ในกรณีของโรงแรม  หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล  หรือจํานวนพื้นที่ 

ใชสอยที่  ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป  เปนตน 

(๓) การประเมินระดับอุปกรณ  ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละอุปกรณหลัก  

รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ 

ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  

รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน  ซ่ึงตองสงใหอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 

 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ  ๗  

และขอ  ๘  ตามลําดับ   

ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน  

การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  ใหนําขอมูลการใชพลังงานและ

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน  ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน  และมาตรการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด  ๑  มาใชประกอบการกําหนด

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดวย 

ขอ ๗ การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา

และดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

แตละมาตรการ  ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช

พลังงานรวมของปที่ผานมา 

(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๘ แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 

(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุระยะเวลา
เร่ิมตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ 

(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ   
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนในขอ  ๘  ใหเจาของโรงงาน

ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม   
(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(๔) ผู รับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม 
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรม 

และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ทราบอยางทั่วถึง 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามหมวด  ๒ 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ  ๑๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษพลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน   และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการ 
ตามแผนดงักลาวใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ   

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ  ๑๒  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบ 
และวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม 

การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย  
สามเดือนตอคร้ัง  และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววา   
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของ
การไมบรรลุผลนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นิยมใชและเชื่อถือได  และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ในรายงานผล  การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ  ๑๔  เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผน
อนรัุกษพลังงานตอไป 

ขอ ๑๔ เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานตามขอ   ๑๓   แลว   ให เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการ 
ใหคณะทํางานดาน  การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการตามที่กําหนดในเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบ 
และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน   สถานภาพการดําเนินการ  และปญหา 
และอุปสรรคในการดําเนินการ  (ถามี) 

(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับ
มาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลา  ที่เกิดข้ึนจริง 
 (ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดข้ึนจริง 
 (ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดข้ึนจริง 
 (จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง 
 (ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการ 
 (ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
(๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ   (ถามี)  และจํานวนผูเขาอบรม 

ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดี   
ตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๔ 
การตรวจติดตาม  และประเมินการจัดการพลังงาน  การทบทวน  วิเคราะห 

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 

สวนที่  ๑ 
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๑๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน  โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมเพื่อแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซ่ึงมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลงังาน  มีความเปนกลาง  และเปนอิสระ
ในการดําเนินการ 



 หนา   ๕๘ 
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(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําส่ังแตงต้ัง 
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 (ก) การจัดต้ังคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน   
 (ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธี   การจัด

การพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก 
 (ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซึ่งลงลายมือชื่อ  โดยเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 (ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 (จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมตลอดจนกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 (ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ

ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 (ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 (ซ) การทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้   

ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสาร 
และหลักฐาน  ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงให 
คณะผูตรวจประเมิน  การจัดการพลังงานภายในองคกร 

ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร

และหลักฐานที่ เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานตามขอ  ๑๖  วามีและครบถวนหรือไม  ซ่ึงอาจรวมถึง 

การสอบถามหรือสัมภาษณบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และจัดทําสรุปผลการตรวจ

ติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร  สงใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุม 

หรือเจาของอาคารควบคุม 



 หนา   ๕๙ 
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ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน

การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่ง 

รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

สวนที่  ๒ 
การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๑๘ หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ  

ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่  ๑  แลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร

ควบคุมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุม  ตามชวงเวลาที่ เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยนําผลสรุปการตรวจติดตาม 

การดําเนินการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๑๗  มาวิเคราะหความเหมาะสม  และแนวทางการปรับปรุง 

การดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของ  

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุม 

หรือเจาของอาคารควบคุมทราบ  โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละ

ข้ันตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง 

หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ  พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรอง  

แตละข้ันตอน 

การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ขอ ๑๙ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน  วิเคราะห  

และแกไขขอบกพรองตามขอ   ๑๘   ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน  ใหดําเนินการแกไข

ขอบกพรองนั้นโดยเร็ว 
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ขอ ๒๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม  ตลอดจน  
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน   วิเคราะห   
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่ จัดข้ึนตามขอ   ๑๘  เปนสวนหนึ่งของรายงาน 
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๕ 
วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป   

ในกรณีที่อธิบดีไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่  รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับ 
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได 

ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ  ๒๑  เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง  ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
และหลักฐาน  ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการ 
จัดการพลังงานดังตอไปนี้ 

(๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
(๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
(๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน 
(๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
(๕) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
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(๖) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(๘) การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๒๔ การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๒๓   

มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร  การสัมภาษณบุคลากร
ที่เกี่ยวของ  และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ  
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด  และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผล 
การพิจารณาวาผานการตรวจสอบ 

(๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ  หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด  โดยแบง 
ความไมสอดคลองออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้ 

 (ก) ประเภทรายแรง  (Major)  หมายถึง  การไมมีเอกสารในการดําเนินการจัดการ  
พลังงาน  หรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด  ขอหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง  

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง  ไดแก   

  (ก.๑) การไมมี คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร   

การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนด

ไวในกฎกระทรวง   

  (ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอย

ตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการ   

จัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก   
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  (ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร  การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้   

  (ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  การไมติดตามผลการดําเนินการ 
ของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๖) การไมมีคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
เปนเอกสาร  การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  
การไมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนําเสนอ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน   เพื่อทบทวน   วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานในรอบป  การไมมีผลการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

  (ก.๗) การไม เ ผยแพร คํ า ส่ั งแต ง ต้ั งคณะทํ า งานด านการจั ดการพลั งงาน   
การไมเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  รวมถึงการไมเผยแพร
ในเรื่องของนโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ดวยวิธีการใด ๆ  ใหบุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง   

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผาน 
การตรวจสอบ 

 (ข) ประเภทไมรายแรง  (minor)  หมายถึง  ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบติัจริง  ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง  ไดแก   
  (ข.๑) การมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  การมีคําส่ังแตงต้ัง 

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร 
แตยังไมไดลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
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  (ข.๒) การกํ าหนดอํ านาจหน าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานด านการ 

จัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การประเมินสถานภาพ 

การจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด  การกําหนด

นโยบายอนุรักษสอดคลองกบัสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  มีการประเมินศักยภาพ

การอนุรักษพลังงาน  การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน  และการทบทวน  วิเคราะหและแกไข

ขอบกพรองของการจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในประกาศนี้   

  (ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน  รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 

และดานความรอน  และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ

พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม  ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว   

  (ข.๔) มกีารเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  คําส่ังแตงต้ัง

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  นโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว  แตบุคลากรของโรงงานควบคุม 

หรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง  เปนตน 

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   

ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการ

ตรวจสอบแตตองแกไขในปตอไป 

ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมตามขอ  ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 

จัดการพลังงานในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับ
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ขอกําหนดของวิธีการ  จัดการพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง   

แตมีโอกาสที่จะปรับปรุง  การดําเนินการในแตละข้ันตอนใหดีย่ิงข้ึนกวาที่เปนอยูเดิม 
ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการ

ดําเนินการตามขอกําหนด  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน  
ผลการตรวจประเมินว ามีหรือไมมีหลักฐาน   ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่ อของหลักฐาน   
ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐานกับขอกําหนด  รวมถึงการระบุประเภทของความ 
ไมสอดคลองในกรณีรายแรง  หรือไมรายแรง  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 
จัดการพลังงานแตละข้ันตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๗ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ  
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําข้ึน
ตามขอ  ๒๖  มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุม  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย  ชื่อรายการตรวจประเมิน  ผลการตรวจ
ประเมิน  และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

ทั้งนี้  การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รับรอง   พรอมทั้ งผูชํ านาญการและผูชวยผูชํ านาญการที่ ดํ า เนินการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงาน  ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

หมวด  ๖ 
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๗  ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป  การจัดสง
รายงานดังกลาว  ตองประกอบดวย  รายงานการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๑  และรายการตรวจสอบ 
การจัดการพลังงานตามขอ  ๒๖ 



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสง
เปนเอกสารตนฉบับ  พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) นําสงดวยตนเอง   
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



ภาคผนวก ค 

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง





ค่าการแปลงหน่วย

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง (ค่าความร้อนสุทธิ)

ENERGY CONTENT OF FUEL ( NET CALORIFIC VALUE )
กิโล- ตันเทียบเท่า เมกะจูล พันบีทียู

แคลอร่ี น้ํามันดิบ/ /หน่วย /หน่วย

/หน่วย ล้านหน่วย

kcal / toe /  MJ / 103 Btu /
UNIT 106 UNIT UNIT UNIT

พลังงานเชิงพาณิชย์ COMMERCIAL ENERGY   1  กิโลแคลอร่ี(kcal)       = 4186 จูล(joules)

 1. น้ํามันดิบ (ลิตร) 8680 860.00 36.33 34.44  1. CRUDE OIL (litre)                  = 3.968 บีทียู(Btu)

 2. คอนเดนเสท (ลิตร) 7900 782.72 33.07 31.35  2. CONDENSATE (litre)   1  ตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ(toe)    = 10.093 จิกะแคลอร่ี(Gcal)

 3. ก๊าซธรรมชาติ  3. NATURAL GAS                  = 42.244 จิกะจูล(GJ)

    3.1 ชื้น (ลูกบาศก์ฟุต) 248 24.57 1.04 0.98     3.1 WET (scf.)                  = 40.047 x 10 6 บีทียู(Btu)

    3.2 แห้ง (ลูกบาศก์ฟุต) 244 24.18 1.02 0.97     3.2 DRY (scf.)   1  บาร์เรล(barrel)  = 158.99 ลิตร(litres)

 4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  4. PETROLEUM  PRODUCTS   1 ลูกบาศก์เมตรของไม้  = 600 กิโลกรัม(kg.)

     4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 6360 630.14 26.62 25.24     4.1 LPG (litre)       ( cu.m. of solid wood )

     4.2 น้ํามันเบนซิน (ลิตร) 7520 745.07 31.48 29.84     4.2 GASOLINE (litre)   1 ลูกบาศก์เมตรของถ่าน  = 250 กิโลกรัม(kg.)

     4.3 น้ํามันเคร่ืองบิน (ลิตร 8250 817.40 34.53 32.74     4.3 JET FUEL (litre)       (cu.m. of charcoal)    

     4.4 น้ํามันก๊าด (ลิตร) 8250 817.40 34.53 32.74     4.4 KEROSENE (litre)   5  กิโลกรัมของฟืน  = 1    กิโลกรัมของถ่าน 

     4.5 น้ํามันดีเซล (ลิตร) 8700 861.98 36.42 34.52     4.5 DIESEL (litre)     (kg. of fuel wood)      ( kg. of charcoal product)

     4.6 น้ํามันเตา (ลิตร) 9500 941.24 39.77 37.70     4.6 FUEL OIL (litre)   1 ลิตรของก๊าซปิโตร-

     4.7 ยางมะตอย (ลิตร) 9840 974.93 41.19 39.05     4.7 BITUMEN (litre)       เลียมเหลว ( litre of LPG)  = 0.54 กิโลกรัม(kg.)

     4.8 ปิโตรเลียมโค๊ก (กก.) 8400 832.26 35.16 33.33     4.8 PETROLEUM COKE (kg)

 5. ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 860 85.21 3.60 3.41  5. ELECTRICITY (kWh)

 6. ไฟฟ้าพลังน้ํา 2236 221.54 9.36 8.87  6. HYDROELECTRIC (kWh)

     (กิโลวัตต์ชั่วโมง)

 7. พลังงานความร้อนใต้พิภพ

 8. ถ่านหินนําเข้า (กก.) 6300 624.19 26.37 25.00  8. COAL IMPORT (kg.)

 9. ถ่านโค๊ก (กก.) 6600 653.92 27.63 26.19  9. COKE (kg.)

10. แอนทราไซต์ (กก.) 7500 743.09 31.40 29.76 10. ANTHRACITE (kg.)

11. อีเทน (กก.) 11203 1110.05 46.89 44.45 11. ETHANE  (kg.) 2541 1998
12. โปรเพน (กก.) 11256 1115.34 47.11 44.67 12. PROPANE (kg.) 2542 1999
13. ลิกไนต์ 13. LIGNITE 2543 2000
    13.1 ลี้ (กก.) 4400 435.94 18.42 17.46     13.1 LI (kg.) 2544 2001
    13.2 กระบี่ (กก.) 2600 257.60 10.88 10.32     13.2 KRABI (kg.) 2545 2002
    13.3 แม่เมาะ (กก.) 2500 247.70 10.47 9.92     13.3 MAE MOH (kg.) 2546 2003
    13.4 แจ้คอน(กก.) 3610 357.67 15.11 14.32     13.4 CHAE KHON (kg.) 2547 2004
พลังงานหมุนเวียน RENEWABLE ENERGY 2548 2005
1. ฟืน (กก.) 3820 378.48 15.99 15.16 1. FUEL WOOD (kg.) 2549 2006
2. ถ่าน (กก.) 6900 683.64 28.88 27.38 2. CHARCOAL (kg.) 2550 2007
3. แกลบ (กก.) 3440 340.83 14.40 13.65 3. PADDY HUSK (kg.) 2551 2008
4. กากอ้อย (กก.) 1800 178.34 7.53 7.14 4. BAGASSE (kg.) 2552 2009
5. ขยะ (กก.) 1160 114.93 4.86 4.60 5. GARBAGE (kg.) 2553 2010
6. ขี้เลื่อย(กก.) 2600 257.60 10.88 10.32 6. SAW DUST (kg.) 2554 2011
7. วัสดุเหลือใช้ 2555 2012
    ทางการเกษตร (กก.)

8. ก๊าซชีวภาพ (ลูกบาศก์เมตร 5000 495.39 20.93 19.84 8. BIOGAS (m
3
)

อัตราแลกเปล่ียน (ราคาขาย)

        CONVERSION  FACTORS

ประเภท(หน่วย) TYPE(UNIT) หน่วยท่ัวไป

GENERAL

Baht  /  US$

EXCHANGE RATE (SELLING)

9500 941.24 39.77 37.70  7. GEOTHERMA
     (กิโลวัตต์ชั่วโมง)

พ.ศ. บาท / YEAR

เหรียญสหรัฐ
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34.47

41.37

37.79

40.16

44.58

43.11

41.63

40.37

40.36
38.03
34.68
33.49

31.87
30.63
31.22

3030 300.21 12.68 12.02 7. AGRICULTURA





ภาคผนวก ง 

ตารางแปลงหน่วย 





IMPERIAL x Factor = IMPERIAL x Factor = IMPERIAL
ENERGY    
Btu X 1.055 = kJ x 0.9478 = Btu/h 
therms X 105.5 = MJ x 0.009478 = therms 
Btu X 0.000293 = kWh x 3412.14 = Btu 
therms X 29.31 = kWh x 0.03412 = therms 
kWh X 3.6 = MJ x 2.2778 = kWh 
hph X 2.684 = MJ x 0.3725 = nph 
also therms X 103 = Btu             kcal x 4.187 = kJ 
                  kcal x 3.968 = Btu 
POWER,HEAT,OR ENERGY FLOW RATE   
Btu/h X 0.0002931 = kW x 3412 = Btu/h 
therms/h X 29.31 = kW x 0.034120 = therms/h
Hp X 0.7457 = kW x 1.3410 = hp 
tons of refrigeration X 3.5170 = kW x 0.2843 = tons of refrigeration
Steam, lb/h X 0.2844 = kW x 3.517 = Steam, lb/h
Steam, kg/h X 0.6269 = kW x 1.595 = Steam, kg/h
kcal/h X 0.001163 = kW x 859.8 = kcal/h 
also ton of    
refrigeration x 12000 = Btu/h  steam,lb/h x 970.3 = Btu/h 
          therms/h x 103.1 = Steam, lb/h
Note : Steam flow rate are give From and At 100 oC
CALORIFIC VALUE, HEAT CONTENT 
Btu/lb X 2.326 = kJ/kg (MJ/tonne) X 0.4299 = Btu/lb 
Btu/lb X 0.002326 = MJ/kg (GJ/tonne) X 429.90 = Btu/lb 
Btu/ft3 X 37.26 = kJ/m3 X 0.02684 = Btu/ft3 
Btu/ft3 X 0.03726 = kJ/l (MJ/m3) X 26.8 = Btu/ft3 
Btu/gal X 0.2321 = kJ/l (MJ/m3) X 4.309 = Btu/gal
Therms/gal X 23.21 = MJ/l (GJ/m3) X 0.04309 = Therms/gal
also : kcal/kg x 4.187 = kJ/kg          MJ/kg x 1000 = kJ/kg (MJ/tonne)
   (GJ/tonne)    
kcal/kg X 1.8 = Btu/lb MJ/l(GJ/m3) x 1000 = kJ/l (MJ/m3)
therms/tonne x 44.64 = Btu/lb    
SPECIFIC HEAT   
Btu/lb oF x 4.187 = kJ/kg oC x 0.2388 = Btu/lb oF
Btu/ft3 oF x 67.07 = kJ/m3 oC x 0.01491 = Btu/ft3 oF



THERMAL CONDUCTIVITY   
Btu in/ft2 h oF x 0.1442 = W/m oC x 6.933 = Btu in/ft2 h oF
HEAT TRANSFER COEFFICIENT    
Btu/ft2 h oF x 5.678 = W/m2 oC x 0.1761 = Btu/ft2 h oF
HEAT TRANSEER    
Btu/ft2 h x 0.003155 = kW/m2 x 317 = Btu/ft2 h
COMBUSTION INTENSITY, HEAT LOADING 
Btu/ft3 h x 0.01035 = kW/m3 x 96.62 = Btu/ft3 h
DENITY, CONCENTRATION, HUMIDITY   
lb/ft3 x 37.26 = kg/l x 62.43 = lb/ft3 
lb/ft3 x 0.03726 = kg/m3 x 0.06243 = lb/ft3 
lb/gal x 0.2321 = kg/l x 10.2 = lb/gal 
grains/ft3 x 0.03726 = kg/m3 x 437 = grains/ft3

grains/lb x 23.21 = kg/kg x 7000 = grains/lb
also : kg/l x 1000 = kg/m3   
         kg/l kg/d m3 = relative density (to water at 4oC) specific gravity (water at 4 oC) 
         Density relative to air at 15 oC 1 atmasphere x 1.225 kg/m3

PRESSURE     
Psi X 0.06895 = Bar X 14.50 = Psi 
Psi X 6.895 = kPa X 0.1450 = Psi 
Psi X 68.95 = mbar X 0.0145 = Psi 
Psi X 703.1 = mmH2 O X 0.001422 = Psi 
In Hg X 33.86 = mbar X 0.02953 = In Hg 
In H2 O x 2.491 = mbar X 0.4015 = In H2 O
also : Standard Atmospheres (atm) x 1.013   =   bar Standard Atmospheres (atm) x 14.70 = Psi 
         in Hg X 0.4912 = Psi         mm Hg X 1.333 = mbar 
         In  H2 O x 0.03612 = Psi         mmH2 O x 9.807 = mbar 
         torr   = mm Hg   bar =       1000 = mbar 
         kN/m2   = kpa        bar = 100 = kpa 
Notes  (a) lb/m2 is abbreviated above to psi 
  (b) mm Hg,in Hg, mm H2O and in H2O are as conventionally measured. 
  (c) the suffixes-a and –g refer to absolute and gauge pressures respectively. 
      gague pressure plus atmospheric pressure (in the same units) = absolute Pressure. 
   (d) Hg and H2 O refer to Mercury and Water respectively. 
 



MASS   
grains x 0.0648 = g x 15.43 = grains 
oz X 28.35 = g X 0.03528 = oz 
lb X 453.6 = g X 0.002205 = lb 
lb X 0.4536 = kg X 2.205 = lb 
ton x 1.016 = tonne x 0.9842 = ton 
also : lb X 7000 = grains X 1000 = g 
         ton x 2240 = lb x 1000 = kg 
LENGTH     
inches X 25.4 = mm X 0.03937 = inches
feet X 0.3048 = metres X 3.281 = feet 
miles x 1.609 = km x 0.6214 = miles 
     
AREA     
in2 X 645.2 = mm2 X 0.00155 = in2 
in2 X 0.0006452 = m2 X 1550 = in2 
ft2 X 0.0929 = m2 X 10.76 = ft2 
yd2 x 0.8361 = m2 X 1.96 = yd2 
also : areas x 43560 = ft2    hectareas(hal) x 10000 = m2 
VOLUME     
gal (imp) X 4.5460 = litres X 0.22 = gal (imp)
gal (imp) X 0.004546 = M3 X 220 = gal (imp)
ft3 X 28.32 = litres X 0.03531 = ft3 
ft3 x 0.02832 = M3 X 35.31 = ft3 
yd3 x 0.7646 = M3 x 1.308 = yd3 
also : ft3 x 6.229 = gal (imp)         m3 x 1000 = litres 
        U.S.gal      x 0.8327 = gal (imp) U.S.barrel x 159 = litres 
                    (bbl)    
        U.S.gal x 3.785 = litres            dm3  = litres 
FLOW RATE     
cfm X 0.0004719 = m3/s X 2119.00000 = cfm 
cfm X 0.4719 = l/s X 2.119 = cfm 
gal/min X 0.2728 = m3/h X 3.666 = gal/min
gal/min X 0.07577 = l/s x 13.2 = gal/min
also : l/s = dm3/s     
 





ภาคผนวก จ 

ตารางตรวจสอบ (Checklists) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 



 



1. ตรวจสอบการบริหารจัดการ 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 มีการประกาศนโยบายพลังงานใหพ้นักงานทุกคนทราบอย่างชัดเจนหรือไม่       
2 ท่านได้ก าหนดเป้าหมายของการประหยดัพลังงานหรือไม่       
3 ท่านได้แต่งตั้งทีมงานอนุรักษ์พลังงานขึ้นหรือไม ่       
4 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานมาจากพื้นที่ท่ีมีการใช้พลังงานหรือไม ่       
5 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานของท่านมีการประชุมกันทุกเดือนหรือไม ่       
6 การประชุมมีการรายงานพลังงานที่ใช้ และเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายหรือไม ่       
7 ท่านมีระบบการรวบรวมข้อมูลการผลิต และพลังงานท่ีใช้หรือไม ่       

8 
แต่ละแผนกมีเป้าหมายการประหยัดพลังงานของตัวเอง และมีการติดตามให้ได้ตามเป้าหมาย
หรือไม่       

9 ข้อมุลกการใช้พลังงานมีการรายงานถึงผู้บริหารหรือไม ่       

10 
บริษัทของท่านมีการประชาสัมพันธ ์ย้ าเตือนถึงการประหยัดพลังงานไปยังพนักงานอยา่งต่อเนื่อง
หรือไม่       

11 บริษัทของท่านมีกิจกรรมที่จูงใจให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงานหรือไม่       

 
ถ้าท่านได ้         11 คะแนนเตม็   ท่านมีระบบการจัดการพลังงานท่ียอดเยี่ยม 

   
 

                      9-11 คะแนนเต็ม     ท่านมีระบบการจัดการพลงังานแล้ว  แต่ยังขาดไปบางเรื่อง 

 
                      6-8 คะแนนเตม็     ท่านอยู่ในข้ันเริ่มต้นแล้ว 

   
 

                      0-5 คะแนนเตม็     ท่านต้องออกแรงมากข้ึนอีก 

   2. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในองค์กร 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 ปิดระบบปรับอากาศในเวลาพักกลางวันโดยไม่เปิดหน้าต่าง       
2 ปิดระบบแสงสว่างในเวลาพักกลางวันบางส่วนคงเหลือเท่าท่ีจ าเป็น       
3 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร ์Printer เครื่องถ่ายเอกสาร เวลาพักกลางวัน       
4 ควบคุมการถ่ายเอกสารให้ถ่ายเฉพาะงานท่ีจ าเป็นและใช้กระดาษ  Reused       
5 มีระเบยีบขั้นตอนการขอใช้ไฟหลังเวลา 18:30 น. โดยเฉพาะกับระบบปรับอากาศ       

6 
ออกกฎระเบียบควบคุมการเปิดปดิเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ท่ีมีการใช้งานไม่
สม่ าเสมอ       

7 ออกกฎให้ใช้บันไดแทนลิฟท์เมื่อข้ึนลงไม่เกิน 2 ช้ัน (ตั้งการจอดลิฟท์ตามช้ันท่ีก าหนด)       
8 แยกพ้ืนท่ี Coffee Break และพื้นที่สูบบุหรี่ออกจากพ้ืนท่ีปรับอากาศ       
9 จัดระเบียบไม่ให้แม่บ้านเปิดแอรต์อนท าความสะอาดห้อง       
10 ท าความสะอาดในเวลาท างานปกติ       
11 มีพนักงานเดินปิดไฟและเครื่องปรบัอากาศอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอ่ืนๆ ตามตารางเวลา       
  เช่น พักกลางวัน หลังเลิกงาน       

12 ใช้โปสเตอร์ให้ความรู้ทางด้านพลังงาน (รณรงค์)       
13 ประชาสมัพันธ์ขอความร่วมมือเกยีวกับการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน       



1. ตรวจสอบการบริหารจัดการ 
   14 ประชาสมัพันธ์มาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีด าเนินการแล้ว       

15 
ติดกราฟแสดงระดับการใช้พลังงานขององค์กร หรือตดิประกาศบนบอร์ด
ประชาสมัพันธ์       

16 ติดประกาศ ข้อมูลพลังงาน และกราฟระดับการใช้พลังงาน แยกแตล่ะฝา่ย       
17 เขียนข้อความ ค าขวัญ หรือความรู้ด้านพลังงานในกระดาษโนต้ที่ใช้ภายในองค์กร       

18 
จัดการประกวดฝ่ายประหยดัพลังงานดีเด่นประจ าป ีและออกความเห็นเพื่อการ
ปรับปรุง       

19 ให้โบนัสหรือรางวัลส าหรับฝ่ายที่ประหยดัพลังงานดีเด่น       
20 จัดให้มีวันประหยัดพลังงานปีละ 2 ครั้ง       

21 
จัดให้มีวันทดลองมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น วันศุกร์จะทดลองปิดแอร์เร็วขึ้น 15 
นาที       

22 มีกล่องรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน       
23 จัดการอบรมให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการอนุรักษืพลังงาน       
24 ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดเีรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงานจนกลายเป็นความเคยชิน       
25 จัดให้มีเสียงตามสาย ก าชับในเรื่องการประหยดัพลังงานทุกวัน       
26 ติดป้ายผ้ารณรงค์การประหยัดพลงังาน       
27 ผู้บริหารเยีย่มพบหน่วยงานตา่งๆพร้อมให้นโยบายอนุรักษ์พลังงาน       
28 ติดสติกเกอร์ ป้ายผ้า เตือนที่สวิตซ์ไฟ สวิตซเ์ครื่องปรับอากาศ       
29 ประกวดค าขวญัประหยัดพลังงาน       
30 แข่งขันหาจุดสูญเสีย จุดรั่ว เช่น ลมรั่ว       
31 จัดให้มีหัวข้อพลังงานใน Moming Talk       
32 ตั้งหน้าจอให้มีถ้อยค าชักชวนให้ประหยดัพลังงาน       



3. ระบบแสงสว่าง 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 ปิดไฟช่วงพักเทียงและปิดไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานเสมอ       

2 
ปิดไฟแสงสว่างในห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องห้องเก็บของและห้องน้ า เปดิเฉพาะเมื่อมีการ
ใช้งาน       

3 ปลดหลอดไฟฟ้าบริเวณที่ไม่ใช้งานหรือไมจ่ าเป็นออก       
4 ตั้งเวลาปิดไฟระเบียงหลัง 05:00 น.       
5 ลดการใช้หลอด Spot Light หรือ Display Light ซึ่งเป็นหลอดใส้ทีก่ินไฟมาก       
6 ลดจ านวนหลอดต่อโคมลง ถ้าระดบัความสว่างเกินมาตรฐาน       
7 ลดจ านวนหลอดไฟบนเพดานลง และใช้โคมไฟตั้งโตะ๊แทน       
8 ปรับลดความสูงของโคมหรือระดบัฝ้าเพดานลง เพื่อลดหลอด       
9 ปลดฝาครอบโคมออกเพื่อเพิ่มความสว่าง และลดหลอด       
10 ใช้แผ่นสะท้อนแสงประสิทธิภาพสงู และลดจ านวนหลอดต่อโคม       
11 ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมทุกเดือน       
12 ทาสีเพดานและผนังห้อง และใช้เฟอร์นิเจอร์สีอ่อนเพื่อลดจ านวนหลอดไฟลง       
13 ใช้ Timer ควบคุมการเปิดปิดไฟในพ้ืนท่ี       
14 ใช้ Motion Sensor ควบคุมการเปิดปิดไฟในพ้ืนท่ี       
15 ใช้แสงธรรมชาต ิ(Daylight) แทนหลอดไฟ       
16 ใช้ Photo Switch ควบคุมการเปดิปิดไฟในบรเิวณที่ใช้ Daylight ได้       
17 ทางเดินที่มี Daylight แยกสวิตซ์ส าหรับเปิดปิดบางหลอดเวลากลางวันเสริมให้ได้ 100 lux       
18 บันไดที่มี Daylight แยกสวิตซ์ส าหรับเปิดปิดบางหลอดเวลากลางวันเสริมให้ได้ 150 lux       
19 ห้องน้ าที่มี Daylight แยกสวิตซ์ส าหรับเปิดปิดบางหลอดเวลากลางวันเสริมให้ได้ 150 lux       

20 
ที่จอดรถท่ีม ีDaylight แยกสวิตซส์ าหรับเปิดปดิบางหลอดเวลากลางวันเสริมใหไ้ด้ 
150 lux       

21 แยกสวิตซส์ าหรับบริเวณภายในหอ้งท างานท่ีใช้ Daylight ได ้       
22 แยกสวิตซเ์ป็นพื้นที่ย่อยๆในห้องท างาน หรือทางเดิน       
23 แยกสวิตซเ์พื่อให้เปิดไฟน้อยดวงที่สุดได้เวลาที่แม่บ้านเข้าท าความสะอาด       
24 ให้แม่บ้านท าความสะอาดเวลากลางวันเท่านั้น (เช้าหรือหลังเลิกงาน) เพื่อไม่ต้องเปิดไฟ       
25 แยกสวิตซเ์ปิด และปิดรวมได้ (สวติซ์เดยีวปิดได้หมดทั้งพื้นที)่       
26 ใช้สวิตซ์แบบกระดุกเพื่อเปิดแยกแต่ละโคมได ้       
27 ติดสติ๊กเกอรร์ะบุว่าสวิตซต์ัวใดควบคุมบริเวณใด       
28 ติดสติ๊กเกอร์แจ้งตัวเลขท่ีประหยดัได้ถ้าไม่เปดิไฟบรเิวณนี้ท้ิงไว้       
29 จัดพนักงานเดินตรวจและปิดไฟหลัง 18:00 น.(เช่น แม่บ้าน รปภ.)       
30 เปลี่ยนจากหลอดใส้เป็นหลอด Compact Fluorescent Warm White       



3. ระบบแสงสว่าง 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

31 ใช้หลอดประสิทธิภาพสูงแทนหลอดที่ก าลังจะเปลี่ยน       
32 ใช้บัลลาสต์แบบความสูญเสียต่ าแทนบัลลาสต์แกนเหล็กท่ีก าลังจะปลี่ยน       
33 ลดจ านวนหลอดไฟ Flood Light และ Street  Light ภายนอกอาคารที่ไม่จ าเป็น       
34 ใช้ Timer ควบคุมการเปิดปิด Flood Light และ Street  Light ภายนอกอาคาร       

35 
ใช้ Photo Switch ควบคุมการเปดิปิด Flood Light และ Street  Light ภายนอก
อาคาร       

36 ให้แม่บ้านปิดไฟให้ห้องพักเวลา 08:00 น. ทุกห้องก่อนท าความสะอาดตามปกต ิ       



   4. Load Management 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 ลดการใช้ระบบปรับอากาศช่วง On Peak       
2 เพิ่มอุณหภูม ิThermostat 1 OC ในช่วง On Peak       
3 ลดจ านวนเครื่องท าน้ าเย็นช่วง On Peak       
4 ลดจ านวนบัม้น้ าเย็น (Chiller Water Pump) ในช่วง On Peak       
5 เลือกเดินChiller ที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในช่วง On Peak       
6 เพิ่มอุณภมูิน้ าเย็นของ Chiller ในช่วง On Peak       
7 ใช้ Spilt Type ในบางห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเดิน Chiller เพิ่มอีก 1 ตัว       
8 ปิดหรือลดการใช้ระบบ Ventilation ช่วง On Peak       
9 ลดการใช้ระบบแสงสว่างช่วง On Peak       
10 เปิด Sprinker รดน้ าสนามช่วง Off Peak       
11 ลดการใช้ลิฟท์ช่วง On Peak       
12 พนักงานเดินปิดไฟในจุดทีไ่มไ่ด้ใช้งานช่วง On Peak       
13 ลดการใช้บั้มน้ าช่วง On Peak ให้เดินบั้มช่วง Off Peak       
14 Interlock บั้มน้ าไม่ให้เดินช่วง On Peak       
15 ถ้าถังเก็บน้ าได้น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง ให้ปรับลูกลอยเพื่อให้เก็บน้ าให้มากกว่า 3 ช่ัวโมง       
16 เปลี่ยนถังเก็บน้ าเก็บน้ าได้มากกว่า 3 ช่ัวโมง       
17 ไม่เดินโหลดพร้อมกันหรือ Start อุปกรณ์ที่กินก าลังไฟสูงพร้อมกันในช่วง On Peak       
18 จัดรูปแบบโหลดให้เหมาะสม หรือกระจายโหลดให้สม่ าเสมอ       
19 ปรับ Load Profile ในช่วง On Peak ให้สม่ าเสมอ       
20 ใช้ Timer สั่งเปิดปิดอุปกรณ์ช่วง On Peak       
21 ลดการใช้งานอุปกรณ์ช่วง On Peak       
22 ลดระยะเวลาท างานของอุปกรณ ์       
23 เดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าช่วง On Peak       
24 กรณีมหีลายมิเตอร ์ย้ายโหลดจากมิเตอร์หนึ่งไปยังอีกมิเตอร์หนึ่งช่วง On Peak       
25 ควบคุมค่า Peak Demand โดยตดิ Power Meter และปิดอุปกรณท์ี่ไม่จ าเป็น       



5. ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 เปิด A/C ก่อนเวลาท างานเพียง 15 นาที หรือน้อยกว่า       
2 ปิด A/C ก่อนเวลาเลิกงาน15-30 นาที หรือมากกว่า       

3 
ปิด A/C ช่วงพักกลางวัน (แต่ไม่เปิดประตูหรือหน้าตา่งทิ้งไว้เพื่อป้องกันความชืน้และความร้อนจาก
ภายนอก)       

4 ปิด A/C บริเวณทางเดินและโถงลฟิท์       

5 
จัดพนักงานเดินตรวจและปิด A/C หลังเลิกงาน (เช่น แม่บา้น รปภ.) หรือเมื่อผูพ้ักแรมออกจากห้อง
เวลา 08:00 น.       

6 ตั้งความเร็วพัดลมของ A/C ให้ต่ าที่สุดเท่าที่คนที่ใช้งานพ้ืนท่ียังคงรู้สึกสบาย       
7 ปรับ Thermostat ให้เหมาะสม ไม่ตั้งต่ าเกินไป เช่น ตั้งไว้ที่ 25 OC        
8 ฤดูฝนและฤดูหนาวตั้งอุณหภมูิที ่26-60OC        
9 หน้าร้อนตั้งอุณหภูมิที ่25-50OC        
10 ตั้งอุณหภูมิทางเดินและโถงลิฟท์ที ่27-70OC        
11 ตั้งอุณหภูมบิริเวณตู้แช่สูงกว่า 25.00OC        
12 ปิดฝาครอบ Thermostat ป้องกันพนักงานปรับ       
13 ใช้ Electronic Thermostat (กรณีที่ระเวลาคืนทุนต่ า)       
14 ใช้ Programmable Thermostat (กรณีที่ระเวลาคืนทุนต่ า)       
15 ใช้พัดลมเสริมเพื่อเพ่ิมความเร็วลม แทนการตั้ง Thermostat ต่ าลง       
16 ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ คอยล์เย็น และคอยล์ร้อนทุก 1-3 เดือน       
17 ปิดเครื่องปรับอากาศ และดูดอากาศเย็นจากพ้ืนท่ีอื่นเข้ามา       
18 สร้างอุปกรณ์บังแดด หรือลดอณุหภูมิรอบ Condensing Unit อากาศรอบๆ       
19 ก าจัดสิ่งกีดขวางทางลมรอบ Condensing Unit        

20 
ติดตั้ง Thermostat ในพื้นที่ปรับอากาศ หรือ Return Air หลีกเลี่ยง Fresh Air หรือ
แสงแดด       

21 ปรับอุณหภูมิน้ าเย็น Chiller สูงขึ้นเมื่อโหลดต่ า       
22 ลดเวลาการเดิน Chiller โดยเฉพาะเครื่องท่ีเดิน 24 ช่ัวโมง       
23 เลือกเดิน Chiller เครื่องที่มีขนาดเหมาะสมกับภาระ       
24 เลือกเดิน Chiller ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า       
25 จัดให้ Chiller เดินท่ีสภาวะประสทิธิภาพสูงสุด เช่น 80% Load       
26 ติดตั้ง Spilt Type เสริมในห้องทีอ่ยู่รอบอาคารเพื่อไม่ต้องตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นต่ ามาก       
27 ลดอุณหภูมิน้ าด้านน้ าระบายความร้อนของ Chiller       
28 ลดอุณหภูมิน้ าด้านน้ า Make-Up ที่ Cooling Tower       
29 ก าจัดสิ่งกีดขวางทางลมเข้าออก Cooling Tower       
30 ควบคุมคุณภาพน้ าโดยเฉพาะการลดความกระด้างและตะกรันที ่Cooling Tower       



5. ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

31 ปรับตั้งมุมใบพัดของ Cooling Tower ไม่ให้กินลมมากเกินไป       
32 ตรวจสอบสมดุลความดันอากาศในระบบส่งจ่ายลมเย็น       
33 ตรวจสอบสมดุลความดันน้ าเย็นในระบบส่งจ่ายลมเย็น       
34 ตรวจสอบสมดุลปริมาณ Fresh Air , Return และ Exhaust Air       
35 ลดปรมิาณ Fresh Air ลงให้อยู่ที่ระดับต่ าทีสุ่ด เช่น 10 CFM/คน       
36 หน้าหนาวท่ีอุณหภมูิภายนอกต่ าให้น า Fresh Air เข้ามาให้มากที่สดุ       
37 น า Exhaust Air ที่ยังเย็นอยู่ไป Pre-cool Fresh Air ก่อน       
38 ใช้ Carbon Fitter กรอง Return Air จากบริเวณที่มีกลิ่น เช่น ห้องน้ า เพื่อลด Fresh Air        
39 ลดจ านวนหัวจา่ยลง       
40 ส ารวจและซ่อมรอยรั่วท่ีประตูและหน้าต่างระหว่างพ้ืนท่ีปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ       
41 ตรวจสอบและซ่อมกลไกปิดประตอูัตโนมัติให้ท างานปกต ิ       
42 ส ารวจและซ่อมรอยรั่วท่อลม       
43 ติดสติ๊กเกอร์แจ้งตัวเลขค่าไฟของ A/C ที่ประหยดัได้ถ้าไม่เปิดประตหูรือหน้าต่างท้ิงไว ้       
44 ใช้ประตูอัดโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าประตูปดิแน่นอนและไมม่ีอากาศรั่วไหล       
45 ใช้ Air Curtain เพื่อลดปรมิาณอากาศรั่วไหล       
46 ลดการสูญเสยีอากาศเย็นไปทาง Shaft ลิฟท์       
47 ป้องกันอากาศช้ืนเข้ามาในพ้ืนท่ีปรับอากาศ       
48 กันอากาศช้ืนให้ออกไปนอกบริเวณ เช่น ห้องน้ า ห้องครัว       

49 
ใช้ Spilt Type แทน AHU และ FCU บริเวณทีม่ีเวลาใช้งานไม่แน่นอน เช่น ห้อง
ผู้บริหาร       

50 ใช้พัดลมแทน A/C ช้ันล่างหรือช้ันใต้ดิน       
51 ใช้พัดลมแทน A/C ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องต่างๆ       
52 ใช้ Natural Ventilation แทน Fan Ventilation         
53 เปิดพัดลมดดูในห้องประชุมหลังเปิด A/C 1 ช่ัวโมง       
54 ห้องท างานท่ีมีคนเดียวไม่ต้องมีพดัลมดูด เนื่องจาก Natural Ventilation เพียงพอ       
55 ห้องที่มีคนน้อยกว่า 8 ตร.ม./คน ไม่ต้องมี Force Ventilation       
56 พื้นที่โถงสูงใช้งานไม่เกิน 1 ช่ัวโมง ไม่จ าเป็นต้องระบายอากาศ       

57 
พื้นที่ท่ีต้องการ Force Ventilation เพิ่ม ให้เพิ่มเฉพาะส่วนท่ีเกินจาก Natural 
Ventilation       

58 เปิด Fan Ventilation  ที่ Speed ต่ า       
59 ตรวจสอบว่า เวลาที ่ Fan Ventilation  ที่ Speed ปิด Damper ปิดสนิดหรือไม ่       
60 พื้นที่ 2 พื้นที่ท่ีต้องการ Ventilation Rate ต่างกัน ควรแยกระบบ Ventilation       



5. ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

61 ลด Ventilation Rate เวลาอากาศร้อนหรือช่วง Peak ของวัน       
62 ใช้ Hood ดูดอากาศที่มี Make-Up Air ในห้องครัว       
63 ใช้ Hood เป็นพัดลมดูดอากาศและสร้าง Ventilation       
64 ปรับอัตราการดดูของ Hood ให้ต่ าที่สุดตามลักษณะการใช้งาน       

65 
ย้ายกระติกน้ าร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์ที่มคีวามร้อนที่ยา้ยออกจากพ้ืนท่ี
ปรับอากาศ       

66 ตรวจสอบภาพฉนวนของอุปกรณท์ี่มีความร้อนท่ีย้ายออกจากพ้ืนท่ีปรับอากาศไม่ได ้       
67 ปิดประตูหน้าต่างบริเวณปรับอากาศตลอดเวลา       
68 จ่ายสัมภาระเอกสาร ฯลฯ ที่ไม่ใช้งานน าไปเก็บบรเิวณทีไ่ม่ได้ปรับอากาศ       



6. เครื่องอัดอากาศ 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 ลดความดันใช้งานของอากาศอัดให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็นต่อการใช้งาน       
2 ลดอุณหภูมิอาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ เช่น น าอากาศท้ิงจากห้องปรับอากาศมาใช้       
3 หลีกเลี่ยงความชื้นที่จะปนกับอากาศที่ป้องกัน       
4 สร้างถังพักอากาศอัดกรณีที่ยังไมม่ี เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องเดินเครือ่งบ่อยๆ       

5 
รวมอากาศอัดจากหลายเครื่องไวท้ี่ถังพักแล้วส่งไปตามจุดใช้งานแทนการติดตั้งเครื่อง
หลายจดุ       

6 ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศเพื่อไม่ให้เครื่องต้องออกแรงดูดมาก       
7 ส ารวจและซ่อมแซมรอยรั่วท่ีถังพักอากาศ       
8 ส ารวจและซ่อมแซมรอยรั่วท่ีวาล์วนิรภัย       
9 ส ารวจและซ่อมแซมรอยรั่วท่ีหน้าแปลน วาล์ว ข้อต่อต่างๆ       
10 เปิดวาล์วด้านล่างของเครื่องและถงัพักอากาศอัดเพื่อไล่น้ าอย่างสม่ าเสมอ       
11 ตรวจสอบความตึงสายพานไม่ให้หย่อนเกินไป       
12 เลือกเดินเครื่องขนาดเล็กก่อนเพื่อให้เดินใกล ้Full Load มากสุด       
13 จัดให้ห้องเครื่องมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกเพื่อให้เครื่องท างานท่ีประสิทธิภาพสูง       
14 ไม่ใช้ลมจากเครื่องอัดอากาศในการท าความสะอาดร่างกาย (ใช้เฉพาะการท างาน)       
15 ท าการทดสอบร้อยละการรั่ว ด้วยวิธี Nolood Test       



7. หม้อไอน้ า และระบบไอน้ า 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 น าน้ าคอนเดนเสทกลับมาเป็นน้ าป้อน       
2 น าน้ าคอนเดนเสทกลับมาอุ่นน้ าป้อน       
3 น าน้ าคอนเดนเสทไปใช้เป้นน้ าร้อนส าหรับงานอ่ืน       
4 น าน้ าโบลดาวน์กลับมาใช้งาน       
5 น าความร้อนท้ิงในไอเสยีกลับมาอุน่น้ าป้อน       
6 น าความร้อนท้ิงจากแหล่งอ่ืนมาอุน่น้ าป้อน       
7 น าความร้อนท้ิงจากแหล่งอ่ืนมาอุน่น้ ามันเช้ือเพลิงเพ่ือลดการใช้ฮตีเตอร์ไฟฟ้า       
8 น าความร้อนจากแสงอาทิตย์มาอุน่น้ าป้อน เช่น สร้างถังน้ าป้อนโลหะวางไว้กลางแจ้ง       
9 ปรับสัดส่วนอากาศ/เชื้อเพลิงให ้% O2 ในไอเสยีไม่เกิน 3-4 % (ส าหรับเชื้อเพลิง)       
10 ปรับลดปริมาณเชื้อเพลิงถ้าควันไอเสียมสีีด า       
11 ปรับลดปริมาณอากาศถ้าควันไอเสียมสีีขาว       
12 ควบคุมสภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอเพือ่ลดโอกาสในการเกดิตะกรัน       
13 ลดปรมิาณน้ าโบลดาวน์ถ้าค่า TDS และ Conductivity ยังไม่เกินมาตรฐาน       
14 ลดอุณหภูมิและความดันใช้งานของไอน้ า       
15 หุ้มฉนวนวาล์วไอน้ า นอกจากการหุ้มฉนวนหม้อไอน้ าและท่อส่ง       
16 ส ารวจและซ่อมแซมฉนวนหม้อไอน้ า ท่อไอน้ า ท่อน้ าร้อน       
17 ส ารวจและซ่อมแซมรอยรั่วท่ีหน้าแปลน วาล์ว ข้อต่อต่างๆ       
18 ส ารวจและซ่อมแซมรอยรั่วท่ีถังน้ ามันเชื้อเพลิง วาล์ว ข้อต่อต่างๆ       
19 ใช้น้ ามันเตาเกรดต่ าลงเพื่อลดต้นทุน โดยต้องมีการอุ่นน้ ามันเตาให้อุณหภูมสิูงขึ้น       
20 เปลี่ยนจากการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงไปใช้ก๊าซธรรมชาติที่ราคาถูกกว่าและเผาไหม้สมบูรณ์กว่า       
21 เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นท่ีราคาถูกกว่า       
22 ปรับตั้งหัวเผาให้ฉีดน้ ามันเชื้อเพลงิเป็นฝอยละเอียดมากขึ้น       
23 เปลี่ยนหัวเผาให้เป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และฉีดเช้ือเพลิงได้เป็นฝอยละเอียดขึ้น       
24 กรณีมหีม้อไอน้ าหลายลูก เลือกเดนิหม้อไอน้ าลูกทีม่ีขนาดเหมาะสมกับโหลด       
25 ตรวจสอบกับดักไอน้ าทุก 6 เดือน       
26 ปรับอุณหภูมิน้ าน้ ามันเตา ซีลง 100-110 OC         
27 พยายามอุ่นน้ ามันเตาด้วยไอน้ าเปน็หลัก ไม่ใช้ไฟฟ้า       
28 ท าความสะอาดถังน้ ามันปีละครั้ง       
29 ล้างท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ขูดเขม่าเมื่ออุณหภูมไิอเสียสูงขึ้น 20 OC         
30 น าไอแฟลชกลับมาใช้จากน้ าระบายและคอนเดนเสท       
31 ลดขนาดหัวเผาถ้าภาระหม้อน้ าต่ ามากตลอดเวลา       
32 ติดตั้ง Economizer กับหม้อไอน้ าเชื้อเพลิงก๊าซ       



7. หม้อไอน้ า และระบบไอน้ า 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

33 ปรับลดแรงดันไอน้ า       
34 การใช้ไอน้ าแทน Heater ไฟฟ้าในกระบวนการผลติ       
35 ใช้ไอน้ าแทน Heater อุ่นน้ ามัน       
36 ซ่อมแซม Steam trap       
37 ซ่อมแซมรอยรั่วท่ออน้ า       



8. ระบบขนส่ง 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุด       
2 ระบบการใช้รถร่วมกับหลายคน (Car Pool)       
3 ขนส่ง / ส่งของหลาย ๆ ครั้ง ในเที่ยวเดียวกัน       
4 ก าหนดเวลาส่งของที่ชัดเจนในเวลาจราจรเบาลง       
5 ก าหนดผูม้ีอ านาจในการสั่งจ่ายเช็ค       
6 หาทางให้ลูกค้ามารับของเอง       
7 ก าหนดมาตรฐาน ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงต่อระยะทางในรถแต่ละคนั       
8 การบ ารุงรักษาท่ีสม่ าเสมอ       
9 ระดับแรงดันของลมในยาง       
10 วิธีการขับรถของพนักงานขับ       
11 ลดเวลา / ดับเครื่องยนตเ์มื่ออยู่กบัท่ี       
12 ลดแสงทีไ่ม่จ าเป็นในรถ       



9. ระบบ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

  อุปกรณ์ส านักงาน       
1 ปิดคอมพิวเตอร์เวลาพักเทียง       
2 ตั้งเวลาปิดจอคอมพิวเตอร์อัตโนมตัิเมื่อไม่มีการใช้งาน 3 นาที       
3 ตั้งเวลาคอมพิวเตอร์ให้เข้า Stand-by Mode เมื่อไม่มีการใช้งาน 15 นาที       
4 ต่อ Printer 1 เครื่องให้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 เครื่อง       
5 ใช้งาน Ink-jet Printer มากกว่า Laser Printer       
6 ตั้งเวลาเครื่องถ่ายเอกสารให้เข้า Energy Save Mode เมื่อไมม่ีการใช้งาน 3 นาที       
  ลิฟท ์       
1 จัดตารางเวลาการเปดิปิดลิฟท์ให้เหมาะสม เช่น ลดช่ัวโมงการใช้ลิฟท์ต่อวัน       
2 ปิดลิฟท์บางตัวช่วง On Peak       
3 ให้ช่วงเวลารอของลิฟท์ไม่ต่ ากว่า 25 วินาที       
4 ปิด A/C ห้องเครื่องลิฟท์ เวลาไม่ใช้งานลิฟท์       
5 ใช้พัดลมระบายอากาศในห้องเครือ่งลิฟท์แทนการใช้ A/C        
6 ใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติแทนการใช้พัดลมระบายอากาศ       
7 โปรแกรมให้ลิฟท์จอดชั้นเว้นช้ัน หรือเฉพาะบางช้ัน       
8 ติดสติ๊กเกอร์และขอความร่วมมือให้บันไดแทนลิฟท์เมื่อข้ึนลง 1 ช้ัน       
9 ติดตั้ง Timer เพื่อปิดพัดลมและไฟแสงสว่างในลิฟท์เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 2 นาที       
10 โปรแกรมควบคุมการจัดการลิฟท์ให้ท างานสัมพันธ์กันทุกตัว       
  หม้อแปลง       
1 ปรับลดแรงดันหม้อแปลงไม่ให้สูงเกินความจ าเป็น       
2 รวมโหลดให้ใช้หม้อแปลงจ านวนน้อยลง       
3 สลับใช้หม้อแปลงตัวใหญ่เวลาโหลดมาก และตัวเล็กเวลาโหลดน้อย       
4 ใช้หม้อแปลงตัวเล็กตอนกลางคืน       

 



สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรักษพลังงานกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนุรกษพลงงาน  

อาคารอนุรักษพลังงานเฉลมิพระเกียรติ
ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

โทรศัพท 02 577 7035-41 โทรสาร 02 577 7047

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแทนท จํากัด 
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