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หมวดที่ 8 : การจัดการดานพลังงาน 
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ชุดการจัดแสดงที ่24 
ระบบการจัดการพลังงาน 

 (Energy Management System) 
 
                      
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
1. หลักการของเทคโนโลยี  
 
 การอนุรักษพลังงานที่จะประสบความสําเร็จและยั่งยืน ตองอาศัยความเขาใจและการมีสวนรวม
จากทุกระดับและทุกฝายในองคกร ดังน้ันการมีระบบการจัดการพลังงานจะสามารถชวยใหการดําเนิน
กิจกรรมดานอนุรักษพลังงานครอบคลุมในทุกดานและเกิดประสิทธผิลอยางตอเน่ือง 
 
 ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ที่มีประสิทธิผลจําเปนที่จะตองมี
องคประกอบในการสํารวจ ตรวจวัด จัดการขอมูลและควบคมุการปฏิบัต ิ โดยคนและ/หรืออุปกรณ
อัตโนมัติที่เปนระบบ ดังตอไปน้ี 
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การกําหนดมาตรการ 
เปาหมาย และการ
คํานวณผลตอบแทน
ทางการเงิน 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ

การกําหนดนโยบาย
การประชาสัมพันธ 

การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

การทบทวนผลการ
ดําเนินการ 

การประเมินสถานะเบื้องตน

การประเมินศักยภาพ
ดานเทคนคิ 

การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 องคประกอบของระบบการจัดการพลังงาน 
 
การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
 
 กําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวของกับการจัดการใน
ดานพลังงาน เพ่ือดูแลใหระบบการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้น มีการนําไปใชและดําเนินการเปนไปอยาง
ตอเน่ือง และรายงานผลการปฏิบัตติามระบบการจัดการพลังงานตอผูบริหารระดับสูง เพ่ือนําไปใชในการ
ทบทวนการจดัการ และเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานตอไป 
 
 
การประเมินสถานะเบื้องตน 
 
 ทบทวนการดําเนินงานดานพลังงานที่มีอยูกับ 

1) เกณฑการอนุรักษพลังงานที่ดี ซ่ึงประกาศเปนที่ยอมรบั หรือกําหนดเปนขอแนะนํา 
(Guideline) ในการตรวจประเมิน 

2) ขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับพลังงาน 
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3) ประสิทธิภาพและประสทิธผิลของทรัพยากรที่มีอยู ซ่ึงนําไปใชในการจัดการพลังงาน 
4) แนวทางการดําเนินงานดานพลังงานที่มีอยูในองคกรในอดีต 
5) ขอปฏิบัติและการดําเนินงานที่ดีกวา ซ่ึงองคกรหรือหนวยงานอื่นไดจัดทําเอาไว (Best 

Practice) 
 
 ขอมูลจากการทบทวนสถานะเริ่มตน จะใชในการพิจารณากําหนดนโยบายและกระบวนการ
จัดทําระบบการจัดการพลังงาน 
 
 การทบทวนสถานะเบื้องตนน้ี จะใชเฉพาะเม่ือมีการนํามาตรฐานระบบการจัดการพลังงานนี้มาใช
เปนครั้งแรกเทานั้น เม่ือระบบการจัดการดําเนินไปไดครบถวนตามขอกําหนดแลว ผลจากการทบทวน
การจัดการจะนําไปใชในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุงระบบการจัดการตอไป 
 

 
 
การกําหนดนโยบายและการประชาสมัพันธ 
 
 กําหนดนโยบายพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารพรอมทั้งลงนามโดยผูบริหารระดับสูง เพ่ือแสดง
เจตจํานงในการจัดการพลังงาน โดยจะตองมีการเผยแพรและเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการให
ขอคิดเห็นและปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งมีการทบทวนเปนระยะ ๆ เพ่ือใหแนใจวานโยบายที่กําหนดขึ้น
ยังมีความเหมาะสมกับองคกร ทั้งน้ี องคกรจะตองทําการประชาสัมพันธ รับ และตอบสนองขอมูลขาวสาร
ระหวางบุคคล ผูเชี่ยวชาญและหนวยงานระดับตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  

ระดับ นโยบายพลังงาน การจัดองคกร การจูงใจ ระบบสารสนเทศ การตลาด การลงทุน 
4 ผูบริหารระดับสูงสนับสนุน

การใชนโยบาย แผนการ
ปฏิบัติและการตรวจสอบดาน
พลังงานเปนสวนหน่ึงของการ
ดําเนินการขององคกร 

การจัดการดานพลังงาน
รวมอยูในโครงสรางการ
บริหารงานทั้งหมด มีการ
แบงความรับผิดชอบในการ
ติดตามดูแลการใชพลังงาน
อยางชัดเจน 

มีการติดตอสื่อสารอยางเปน
ทางการ และไมเปนทางการ
โดยผูจัดการดานพลังงาน และ
ผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการ
ใชพลังงานในทุกระดับ 

มีระบบท่ีสมบูรณซ่ึงครอบคลุมการ
ต้ังเปาหมายการใชพลังงาน การ
ตรวจสอบปริมาณการใชพลังงาน 
การหาความผิดปกติ การคํานวณ
มูลคาการประหยัด และการ
ตรวจสอบคาใชจายตาง ๆ 

มีการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธใหเห็นถึงคุณคา
ของการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และกิจกรรมการ
ดําเนินการจัดการดานพลังงาน
ท้ังภายในและภายนอกองคกร 

ใหความสําคัญเปนพิเศษแก
โครงการที่กอใหเกิดการประหยัด
และสงผลดีกับสิ่งแวดลอม โดยมี
การประเมินการลงทุนในโครงการ
ใหม และโครงการปรับปรุงระบบ
เดิมท้ังหมด 

3 มีนโยบายดานพลังงานของ
องคกร อยางเปนทางการ แต
ยังไมไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจนใหกับ
เจาหนาที่ฝายตาง ๆ ใน
โรงงาน 

มีคณะกรรมการดานพลังงาน 
ซ่ึงเปนตัวแทนจากสวนตาง 
ๆ ในองคกร ใน
คณะกรรมการน้ีจะมีผูจัดการ
ดานพลังงานและประธาน
คณะกรรมการบริหารองคกร 

มอบหมายใหคณะกรรมการ
ดานพลังงานเปนผูรับผิดชอบ
โดยตรง ในการติดตอสื่อสาร
กับผูท่ีเกี่ยวของกับการใช
พลังงานหลัก ๆ 

มีการรายงานการตรวจสอบและการ
ต้ังเปาหมายการใชพลังงานในแตละ
สวนการใชพลังงาน โดยใชขอมูล
จากเครื่องวัดยอย ๆ แตยังไมมีการ
รายงานผลจากการประหยัดได
ใหกับผูท่ีเก่ียวของรับทราบอยาง
เหมาะสม 

มีการดําเนินการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธแกพนักงาน
ภายในองคกร และมีการ
รณรงคแกองคกรภายนอกเปน
ประจํา 

มีเกณฑการลงทุน เชนเดียวกับการ
ลงทุนในโครงการอ่ืน ๆ 

2 มีนโยบายดานพลังงานที่
จัดทําโดยผูจัดการพลังงาน 
หรือผูจัดการอาวุโส แตยังไม
เปนท่ียอมรับอยางเปน
ทางการจากผูบริหารระดับสูง 

มีผูจัดการดานพลังงาน ซ่ึง
รายงานตอคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ แตโครงสรางและ
อํานาจการบริหารยังไม
ชัดเจน 

มอบหมายใหคณะกรรมการ
เฉพาะกิจท่ีมีผูจัดการฝาย
อาวุโสเปนประธานในการ
ติดตอสื่อสารกับผูท่ีเกี่ยวของ
กับการใชพลังงานหลัก ๆ 

มีการรายงานการตรวจสอบและการ
ต้ังเปาหมายการใชพลังงานโดยใช
ขอมูลจากเครื่องวัดรวม มีการใช
คาใชจายพลังงานในการจัดทํา
งบประมาณ 

มีการดําเนินการฝกอบรม
เฉพาะกิจแกพนักงานภายใน
องคกร 

มีการลงทุนในโครงการที่มี
ระยะเวลาคืนทุนสั้นเทาน้ัน 

1 มีแนวทางปฏิบัติดานพลังงาน 
แตไมไดจัดทําเปนลายลักษ
อักษร 

มีผูท่ีไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบดานการจัด
การพลังงานแตไมเต็มเวลา 
ผูไดรับมอบหมายน้ีมีอํานาจ
และการตัดสินใจที่จํากัด 

มีการติดตอสื่อสารอยางไมเปน
ทางการระหวางวิศวกรและผูท่ี
เกี่ยวของบางราย 

มีการรายงานคาใชจายพลังงานตาม
ขอมูลการเรียกเก็บเงนิ การใช
พลังงานจะถูกรายงานสําหรับใช
ภายในฝายเทคนิคเทาน้ัน 

มีการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

มีการลงทุนเฉพาะโครงการที่มี
คาใชจายตํ่าเทาน้ัน 

0 ไมมีนโยบายดานพลังงาน ไมมีการแตงต้ังผูรับผิดชอบ
ในการจัดการดานพลังงาน 

ไมมีการติดตอสื่อสารกับผูท่ี
เกี่ยวของตาง ๆ 

ไมมีระบบขอมูลดานพลังงาน และ
คาใชจายพลังงาน 

ไมมีการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ไมมีการลงทุนเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงาน 
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ผูบริหารสูงสุดขององคกรควรกําหนดนโยบาย โดยจัดทําเปนเอกสารพรอมทั้งลงนามโดยผูบริหาร
ระดับสูง เพ่ือแสดงเจตจํานงในการจัดการพลังงาน ซ่ึงนโยบายดังกลาว ตอง 
 

1) เปนสวนหนึ่งของธุรกิจ 
2) เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช 
3) แสดงเจตจํานงที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่องคกรไดทําขอตกลงไว 
4) แสดงเจตจํานงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเน่ือง 
5) แสดงเจตจํานงที่จะจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอเหมาะสมในการดําเนินการตามระบบการจัด

การพลังงาน 
 
 นอกจากนี้ องคกรควรมีการพิจารณาความตองการในการฝกอบรมและใหการฝกอบรมบุคลากร
ทุกระดับภายในองคกรใหมีความรูความสามารถ รวมถึงการสรางจิตสํานึกเพื่อใหเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใชพลังงาน และการมีสวนรวมของพนักงาน พรอมทั้งวิธีปฏิบัตใินการควบคุมการใช
พลังงานและตองมีการประเมินความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญ 
 
การประเมินศักยภาพดานเทคนิค 
 
 จัดทําตัวบงชีล้ักษณะการใชพลังงานขององคกร ระดับพลังงานที่ใช และการประมาณระดับการ
ใชพลังงานทกุกิจกรรม และทบทวนการชี้บงและประเมินนี้ ในกรณีที่มีการดําเนินกิจกรรมใหมหรือมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่มีการใชพลังงาน โดยพิจารณารายละเอียดดานเทคนิคในหวัขอตางๆ 
ตอไปน้ี 

1) ขอมูลการใชพลังงานทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมถึงดัชนีการใชพลังงาน (Energy 
Efficiency Index : EEI) ขององคกร และ/หรือ ระบบตาง ๆ 

2) รายการอุปกรณที่ใชพลังงานในสัดสวนสงู 
 
การกําหนดมาตรการเปาหมายและการคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 
 
 วิเคราะหการใชพลังงานและกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
โดยอาจพิจารณาจากปริมาณพลังงานที่ประหยัดได เง่ือนไขการลงทุน หรือผลตอบแทนทางการเงิน โดย 
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กําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานและวิเคราะหผลประหยัดพลังงานพรอมกับระยะเวลาคืนทุน 
ครอบคลุมมาตรการที่มีการลงทุนและไมมีการลงทุน หรือ ลงทุนต่ํา ไดแก 

• มาตรการดานวิธีการใชงานอุปกรณ 
• มาตรการดานการดูแลบํารุงรักษา 
• มาตรการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
• มาตรการเปลี่ยนใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง 
• มาตรการใชระบบควบคุมและตรวจติดตามเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงาน 

 
การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 
 จัดทําแผนปฏิบัติการทีส่นับสนุนหัวใจของการอนุรักษพลังงาน ไดแก การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ, พนักงานมีจิตสํานึก และพนักงานมีความรู ความเขาใจ ที่เหมาะสม ดังน้ัน แผนปฏิบัติการ
ที่องคกรตองจัดทํา จะตองประกอบดวย แผนเพือ่รองรับมาตรการอนุรักษพลังงานที่คัดเลอืก แผน
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสํานึกของพนักงานในองคกร แผนการฝกอบรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจที่
ถูกตอง โดยแผนปฏิบัติการที่ดีจะตองมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   
 

1) แผนงานและวตัถุประสงค รวมถึงบุคลากรและทรัพยากรเพื่อใหบรรลุตามนโยบาย 
2) แผนปฏิบัติการสําหรับการควบคุมหรือลดการใชพลังงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
3) แผนปฏิบัติการสําหรับการตรวจติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ การ

ตรวจประเมิน และการทบทวนการจัดการ 
 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
 
 นําแผนปฏิบัตกิารมาตรการอนุรักษพลังงานไปปฏิบตัิเพ่ือใหเกิดผลตามกําหนดเวลาที่ระบุ ใน
ระหวางที่กําลงัดําเนินการยังไมแลวเสร็จ จําเปนจะตองติดตามความกาวหนาและเปรียบเทียบกับ
แผนงาน โดยตองมีการกําหนดเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานออกเปน 3 ดาน คือ 
 

1. การควบคุมการปฏิบัติงาน เชน ระเบยีบ ขอปฏิบัติ แนวทาง หรือวิธกีารในการใชพลังงานอยาง
มีประสิทธภิาพ เปนตน 

2. การควบคุมเอกสาร เชน การแจกจายเอกสารที่ทันสมัยไปยังผูที่เกี่ยวของ และ ณ จุดใชงาน 
3. การควบคุมบนัทึกผลการปฏิบัติงาน เชน บันทึกการประชุม ผลการติดตาม/ทบทวนการ

ปรับปรุงประสทิธิภาพการใชพลังงาน ผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดและการบํารุงรักษา
เครื่องจักร/อุปกรณ เปนตน 
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การทบทวนผลการดําเนินการ 
 
 
 องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานในการตรวจประเมินระบบการจัด
การพลังงานตามชวงเวลาที่กําหนดอยางสมํ่าเสมอ และมีการตรวจประเมินตลอดทั้งองคกร โดยตอง
ครอบคลุม ขอบขาย ความถี่ วิธีการตรวจประเมิน รวมทั้งความรับผิดชอบในการตรวจประเมิน และ
ผูตรวจประเมินตองเปนบุคคล ที่มีความรูความสามารถในการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานและ
มีความเปนอิสระจาก กิจกรรมที่ทําการตรวจประเมิน ซ่ึงอาจมาจากบุคคลภายในองคกรก็ได พรอมกับ
จัดทํารายงานสรุปตอผูบริหารระดับสูง 
 
 นอกจากนี้ ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองวิเคราะหผลจากการตรวจประเมินระบบการจัด
การพลังงานพรอมกับกําหนดแนวทาง หรือ นโยบายในการปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเน่ืองตอไป 
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2. การประยุกตใชงานเทคโนโลยี  
 

 สภาพที่เหมาะสมในการใชงาน 
 
 การตระหนักถึงความสําคญัของการอนุรักษพลังงาน และการไดรับคําม่ันจากผูบริหารระดับสูง
ถือเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการผลักดันใหการจัดการพลังงานในองคกรประสบผลสําเร็จ 
 
 นอกจากนี้ การดําเนินการใดๆก็ตามมีความจําเปนที่จะตองอาศัยขอมูลขาวสารเพือ่ประกอบการ
ตัดสินใจในการวางกลยุทธ และแผนงานปรับปรุงประสทิธิภาพพลังงาน ดังน้ัน การจัดสรางระบบบริหาร
จัดการขอมูลดานพลังงาน (Energy Management Information System : EMIS) จึงตองพิจารณาและ
จัดทาํใหแกฝายตางๆ ไดแก ฝายบริหาร และฝายปฏบิัติการ ซ่ึงตวัอยางรายงานตอไปน้ี จะใชสําหรับการ
ประเมินและวเิคราะหการตรวจติดตามดานพลังงานสําหรับพนักงานฝายตางๆ ในองคกร โดยใชการ
วิเคราะหโดยคนหรือระบบอัตโนมัติ ตามความเหมาะสมตอไป 
 
ตัวอยางรายงานการแสดงผลการตัง้เปาหมายและการตรวจตดิตามดานพลังงาน 
 
• รายงานผูบริหาร 
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• รายงานการจัดสรรคาใชจายทางพลังงาน 
 

                     
 
 

 
 
• รายงานการติดตามสมรรถนะและการใชพลังงานขององคกร 
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• รายงานการติดตามดัชนีการใชพลังงาน 
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• รายงานการควบคุมโดยระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
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รูปที่ 2 แสดงการวัดคาพลังงานในระบบอปุกรณตางๆ 
เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการบริหารจัดการพลังงาน 
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 ศักยภาพการประหยัดพลังงาน  

 
 ศักยภาพการอนุรักษพลังงานโดยมีระบบการจัดการพลังงาน มีคาตั้งแต 5-25% ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ความตอเน่ืองของระบบ และศักยภาพของบุคลากรในองคกร เน่ืองจากผลการประหยัดพลังงานจะไดมา
จากการบริหารจัดการอุปกรณที่มีการใชพลังงานโดยบุคลากรที่มีสวนรวมจากทุกฝาย ผสมผสานกับการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงของระบบ/อุปกรณ  
 

 กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี 
 

o อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป 
 

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  
          ไมมี 
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3. ตัวอยางขอมูลดานเทคนิคของเทคโนโลยี  

 
•  ตัวอยางรูปแบบเอกสารแผนผังการใชพลงังาน  
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• ตัวอยางรูปแบบเอกสารแผนผังแหลงพลังงาน  
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• ตัวอยางรูปแบบเอกสารแผนการจัดการพลังงาน  
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4. กรณีศึกษา 
ระบบการจัดการดานพลังงาน (Energy Management System) 
กรณีศึกษา  เรื่องการบริหารจัดการงานอนุรักษพลังงานในโรงงาน 
ขอมูลบริษัท  โรงงานบริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด ) จํากัด  
สถานที่ตั้ง    14  หมูที่ 1 ต.วังตะเคียน อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-857119 
รูปแบบธุรกิจ  อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรรวม (Integrated Circuit, IC) 
ชื่อผูติดตอ     คุณประวิทย  คําใส  (ผูจัดการแผนก Support Service)                                         
เทคโนโลยีทีต่ิดตัง้   การอนุรักษพลังงานโดยใชแนวทางของ Continuous Improvement Program  
                                CIT-1 การจัดระยะเวลาเปด-ปด เครื่องจายลมเย็น (AHU) ในระบบปรับอากาศ 
                                CIT-2 การติดตัง้อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร (VSD) กับเครืองสูบนํ้าเย็น                    
                                                   ในระบบปรับอากาศ  
เงินลงทุน         CIT-1   ไมมีเงินลงทุน (เปนมาตรการการจัดการ) 
                      CIT-2    158,000 บาท   
 
ผลการประหยัดพลังงาน  
พลังงานที่ประหยัดได   

(CIT-1) 144,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป 
                            (CIT-2) 504,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป   
คิดเปนคาใชจายดานพลังงานที่ประหยัดได  

(CIT-1) 336,000     บาทตอป 
                             (CIT-2) 1,176,000 บาทตอป 
  ระยะเวลาคืนทุน         

(CIT-1)      - 
                             (CIT-2)  0.13  ป 
 
ความเปนมา    โรงงานบริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด ) จํากัด มีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชงานพลังงาน โดยจัดใหมีการดําเนินกานอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบ ภายใตกรอบการพัฒนา
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เริ่มตนจาการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการจัดตั้งคณะทํางาน
ที่เรียกวา Continuous Improvement Team (CIT) เพ่ือรับผิดชอบการดําเนินการโครงการ Continuous 
Improvement Program โดยใชแนวทางของระบบคุณภาพทั่วองคกร 
การดําเนินการ  โรงงานบริษัท ไมโครชพิ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด ) จํากัด ไดกําหนดแนวทางการ
อนุรักษพลังงานอยางเปนระบบมากขึ้น โดยไดจัดโครงสรางการทํางานดานการอนุรักษพลังงานขึ้นเปน
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การเฉพาะเรยีกวา Continuous Improvement Team (CIT) เพ่ือเปนคระทํางานในการดําเนินโครงการ
ดานการอนุรักษ  

1. กําหนดปญหาที่ตองการจะดําเนินการแกไขหรืออุปกรณที่ตองการปรับปรุง 
2. กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินการ 
3. ศึกษาและทําความเขาใจในสภาพปจจุปนของระบบหรืออุปกรณที่จะทําการปรับปรุง 
4. วิเคราะหสาเหตุของปญหาและกําหนดแนวทางแกไขหรือปรับปรุง 
5. ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตามแนวทางที่กําหนด 
6. ตรวจสอบผลการดําเนินการ 

รายละเอียดของ CIT 
1. องคประกอบของ CIT   

• จํานวน CIT มีไมไดจํากัดจํานวน 
• หัวหนาทีม - วิศวกรหรือหัวหนาแผนก  

                                                     - เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ 
• ผูสนับสนุน- เจาหนาที่ฝายบริหารของโรงงานระดับผูอํานวยการ 
                          - ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และกระตุนการทํางาน 
• ผูรวมทีม- เจาหนาที่ฝายปฎบิัติการทัว่ไป เชน วิศวกร ชางเทคนิค พนักงานทั่วไป

ในโรงงาน ฯลฯ จํานวน 5-15 ทาน  
                      - เปนผูดําเนินการตามแนวทาง 6 ขัน้ตอนของ CIT        

2. ขอกําหนดของ CIT  
ในการจัดตั้ง CIT โรงงานไดจัดทําขอกําหนดไวดังน้ี 
• อายุของ CIT ป หรือ เม่ือโครงการเสร็จสิ้น 
• เจาหนาที่แตละทานเขารวม CIT ไดหน่ึงทีมในเวลาเดยีวกันเทานั้น 

3. แนวทางการทํางานของ CIT 
                             เพ่ือใหการทํางานของ CIT ทุกทีมเปนไปในแนวทางเดียวกันโรงงานจึงไดกําหนด
แนวทางการทํางานใหกับทุกทีมปฎิบตัิ โดยจัดใหมีแนวทางการทํางาน 

4. รายละเอียดที่ตองพิจารณาในการดําเนินการ 
               ในการดําเนินการของ CIT โรงงานไดจัดทําแนวทางเบื้องตนแสดงรายละเอียดทีต่อง
พิจารณาสําหรับแตละขั้นตอนเพ่ือประโยชนในการติดตามการทํางาน 
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การดําเนินการ CIT-1  

1. กําหนดปญหาที่ตองการแกไข 
• ไมมีการควบคุมเวลาในการเปด-ปดเครือ่งเครื่องจายลมเย็น(AHU) ในระบบปรบัอากาศ

ใหเหมาะสมกับการทํางานและการใชงาน 
2. กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินการ 

• เพ่ือลดการใชพลังงานในระบบปรับอากาศ โดยการควบคุมเวลาเปด-ปดเครื่องจายลม
เย็น(AHU)โดยไมกระทบกบัสภาพการทาํงานและผลผลิต 

3. ศึกษาและทําความเขาใจในสภาพปจจุปน 
• ทําการสํารวจสภาพการใชงานและความจําเปนในการใชงานระบบปรับอากาศในบริเวณ

ตางๆทัว่โรงงาน พบวา บางบริเวณสามารถลดระยะการเปดเครื่องจายลมเย็น(AHU)ได
เชน ทางเดิน หองฝกอบรม สวนสํานักงาน(บางสวน)และหองสนับสนุนการผลิตบางสวน 

4. วิเคราะหสาเหตุของปญหาและกําหนดแนวทางแกไขหรือปรับปรุง 
• จากขอมูลการสํารวจสภาพการใชงานและความจําเปนในการใชงานระบบปรบัอากาศใน

บริเวณตางๆ ทําใหพบวาการกําหนดเวลาเปด-ปด AHU ยังไมเหมาะสมบางบริเวณเปด
เครื่องฯโดยไมมีผูทํางานเชน หองฝกอบรม หรือในบางสวนสามารถกาํหนดระยะเวลาใน
การเปด-ปดใหมใหเหมาะสมขึ้น 

5. ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตามแนวทางที่กําหนด 
• ปรับการตั้งเวลาในการเปด-ปด AHU ซ่ึงกําหนดไวในระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ

(Building Automation System -BAS) ทีมี่ติดตั้งใชงานอยูภายในโดรงงานใหมใหมี
ความเหมาะสมกับการใชงานมากขึ้น  

6. ตรวจสอบผลการดําเนินการ 
• ไดดําเนินการตรวจสอบผลประหยัดพลังงานโดยใชระบบ BAS ภายหลังจากเริ่ม

ดําเนินการตามแนวทางที่กาํหนด พบวา สามารถประหยัดพลังงานไดตามเปาหมายที่ตั้ง
ไว โดยไมมีผลกระทบตอการทํางานและผลผลติ 

 
การดําเนินการ CIT-2  

1. กําหนดปญหาที่ตองการแกไข 
• อัตราการไหลของน้ําเย็นทีอ่อกจากเครื่องสูบนํ้าเย็นในระบบทําความเย็นแบบรวม

ศูนยมีคาสูงกวาภาระการทาํความเย็นทีต่องการของระบบทําใหมีนํ้าเย็นสวนหนึง่ 
Bypass กลับสูเครื่องสูบนํ้าโดยตรงตลอดเวลาเปนการสูญเสียพลังงานในการสูบนํ้า 

2. กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินการ 
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• ปรับลดอัตราการไหลของน้ําเย็นใหเหมาะสมกับภาระการทําความเย็นเพ่ือลด
ปริมาณน้ําเย็นที่ Bypass กลับสูเครื่องสูบนํ้าจะทําใหสามารถการใชพลังงานสําหรับ
เครื่องสูบนํ้าเย็น (Chilled Water Pump) ได 

3. ศึกษาและทําความเขาใจในสภาพปจจุปน 
• ไดทําการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ําเย็นและภาระการทําความเย็นของระบบ 

โดยใชขอมูลจากรายงานการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียด 
4. วิเคราะหสาเหตุของปญหาและกําหนดแนวทางแกไขหรือปรับปรุง 

• จากขอมูลการตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ําเยนและภาระการทําความเย็นใน
ระบบพบวา อัตราการไหลของน้ําเย็นมีคาเปลี่ยนแปลงตามภาระการทําความเย็น
และสูงเกินขอกําหนดอยูประมาณ 45 % โดยเฉลี่ยดังน้ันไดกําหนดแนวทางการปรบั
อัตราการไหลของน้ําเย็นในระบบใหเหมาะสมกับภาระการทําความเย็นโดยติดตั้ง
อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร(VSD) ซ่ึงโรงงานมีอยูแลว เขากับเครื่องสูบนํ้า
เย็นจํานวน 2 ชุด 

5. ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตามแนวทางที่กําหนด 
• ไดทําการติดตั้งอุปกรณปรับความเรว็รอบมอเตอรตามแนวทางแกไขที่กําหนดเพื่อ

ปรับอัตราการไหลของน้ํา  
6. ตรวจสอบผลการดําเนินการ    

• ไดทําการตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องสูบนํ้าเย็นและอัตราการไหลของน้ําเย็นกอน
และหลังติดตั้ง VSD ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา สามารถลดปริมาณนํ้าเย็นที่ By 
Pass กลับสู เครื่องสูบนํ้าไดโดยไมกระทบกับการทําความเย็นของระบบและ
ประหยัดพลังงานไดอยูในเกณฑที่กําหนด โดยสามารถลดกําลังไฟฟาของเครื่องสูบ
นํ้าได  คิดเปนผลประหยัด เฉลี่ย 25.1 กิโลวัตต 

 
บทสรุปและขอจํากัดในการ  ปจจัยของความสําเร็จของการดําเนินการอนุรักษพลังงานในโรงงาน
บริษัท  ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด ) จํากัด สําเร็จลงไดโดยมีปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จดังน้ี 

1. การสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง 
2. การนําเรื่องการอนุรักษพลังงานเขาเปนสวนหนึ่งของ ISO 14001 
3. การตั้งกลุมงานอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบ 

การใหความรวมมือในการดําดนินการของพนักงานทั่วทั้งองคกร 
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