โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา และยะลา)
โดย

กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ที่ปรึกษา บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานประกอบการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยระบบการจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม
และชัดเจน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน
3. เพื่อดําเนินการจัดทําข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต หรือ Specific
Energy Consumption (SEC) ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดในการแข่งขันได้
กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แผนการดําเนินงานโดยสรุป
1. เชิ ญ โรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก
กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
ตรั ง สตู ล สงขลา และยะลา) สมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ
จํานวนไม่น้อยกว่า 50 แห่ง และเชิญตัวแทนโรงงานเข้า
ร่วม สัมมนา/อบรม เรื่อง “การจัดการพลังงานและเทคนิค
การอนุรักษ์พลังงาน” วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงแรม
ธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แผนการดําเนินงานโดยสรุป
2. ส่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญเข้ า ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ระบบการจั ด
การพลังงาน ร่วมตรวจวัดวิเคราะห์ เพื่อดําเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จํานวนไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง/แห่ง ( ช่วง ก.ค.63 – ก.ย.63)
3. ได้ผลประหยัดรวมกันทุกแห่งมากกว่า 100 toe/ปี หรือ
เฉลี่ยต่อแห่งประมาณ 25,000 kWh/ปี
กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แผนการดําเนินงานโดยสรุป
4. เชิญตัวแทนโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ สัมมนาแถลงผล
การดําเนินงาน โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
( ประมาณเดือน ต.ค. 2563)

กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

การสัมมนา/อบรม
“การจัดการพลังงาน
และเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน”
ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
ณ. ห้องธนารินทร์ 1 ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

1

การสร้ างจิตสํ านึก
•
•
•
•

ทําไมจะต้องอนุรักษ์พลังงาน ?
ถ้า วันนี้ พรุ่ งนี้ ไฟฟ้าดับทั้งวัน ?
วันนี้ราคานํ้ามันหน้าปั๊ มนํ้ามันเป็ นอย่างไร ?
พลังงานมีความสําคัญต่อการสร้างความสะดวกสบายของ
มนุษย์หรื อไม่?
• พลังงานมีเหลือเฟื อใช้ได้อย่างไม่มีวนั หมดสิ้ นหรื อไม่ ?
• ต้นทุนราคาพลังงานแพงและหายากหรื อไม่ ?

2

การสร้ างจิตสํ านึก
• การใช้พลังงานมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อไม่?
• โลกร้อนขึ้นหรื อไม่ ?
• คําตอบของปั ญหาเหล่านี้จะเป็ นข้อมูลอย่างดีที่ให้
เราได้ตดั สิ นใจว่า
• ทําไมจึงต้องอนุรักษ์พลังงาน?
3

รู ปแบบของพลังงาน
• พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
ชนิดต่าง ๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลม นํ้า ก๊าซชีวภาพและชีวมวล

4

รู ปแบบของพลังงาน
• พลังงานสิ้นเปลือง (Modern Energy)
ลักษณะการเกิดพลังงานสิ้ นเปลืองหรื อ Fossil

5

อยากให้ เธอหวนคืนมา

6

การอนุรักษ์ พลังงานคืออะไร ?
• การปิ ดอุปกรณ์ ไม่ ใช้ งาน เป็ นการอนุรักษ์ พลังงานแล้วหรื อไม่ ?
-

การใช้พลังงานเท่าที่จาํ เป็ น
ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
มีการสู ญเสี ยน้อยที่สุด

* ใช้ พลังงานอย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดยไม่ กระทบต่ อผลผลิต *

7

โรงงานทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพสู ง
พลังงานที่เข้ าต้ องตํ่าที่สุด

คนที่ใช้ ต้องน้ อยที่สุด

วัตถุดบิ ที่ใช้ ต้องน้ อยที่สุด

ผลผลิตที่ได้ ต้องมากที่สุด

พลังงาน
สุ ทธิ

พลังงาน
ทีใ่ ช้

พลังงาน

พลังงาน
ทีส่ ู ญเสี ย

พลังงาน
ไร้ปประโยชน์
ระโยชน์

8

สถานการณ์ พลังงานของโลก
โดยนํ้ามันที่สาํ รวจพบแล้ว ถึงปลายปี พ.ศ. 2549 มีปริ มาณเหลืออยูเ่ พียง
เก้ าแสนถึงหนึ่งล้ านล้ านบาร์ เรล โดยความต้องการใช้น้ าํ มันของโลกอยูใ่ น
ระดับสามหมื่นหกถึงสี่ หมื่นล้ านบาร์ เรลต่ อปี
มีนาํ้ มันใช้ ได้ อกี ไม่เกิน 40 ปี

9

ล้า นบาร์เ รลต่ อ ปี

ก ารผ ลิต และการใช ้ นํา ม น
ั ของโลก

32,000
30,000
28,000
26,000
24,000

การผลิต
พลั ง งาน

22,000
20,000
18,000

ความ
ตอ
้ งการใช ้
นํ า มั น

16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

ปี พ.ศ.

25082510251225142516251825202522 2524252625282530 253225342536253 82540254225442546

เส้นสีแดงแสดงความต้องการใช้น้ าํ มันของโลก
เส้นสีน้ าํ เงิน แสดง การผลิตพลังงาน
10

ความต้ องการใช้ พลังงานของโลกในภูมิภาคต่ าง ๆ
ทวีปอเมริ กาเหนื อ,
30%

ทวีปเอเซี ย, 29%

ทวีปแอฟริ กา, 3%

ทวีปอเมริ กากลาง
และอเมริ กาใต้, 6%

ประเทศในแถบ
ตะวัน ออกกลาง, 7%
ทวีปยุโรป, 25%

11
ปริมาณก๊าซธรรมชาติในโลกจะอยูไ่ ด้อก
ี กีปี

เฉลียโลก ~ 55.1 ปี

EU
S&C Am 54.8 ปี
43.5 ปี

M.E.
> 100 ปี

Afr
69.5 ปี

N Am
13 ปี

ทีม่ า: BP Statistical Review of World Energy 2014

Asia
31.1 ปี

ก๊าซธรรมชาติ
จะมีใชใ้ นโลก
ได้อก
ี ประมาณ
55 ปี โดย
เฉลีย

12

ํ รองถ่านหินในโลก
ปริมาณสา

EU
24 ปี

N Am
250 ปี

เฉลียโลก ~ 113 ปี

S&C Am
149 ปี

M.E. + Afr
126 ปี

Asia
54 ปี

ถ่านหินจะมีใช ้
ในโลกได้อก
ี
ประมาณ 113
ปี โดยเฉลีย

13

ทีม่ า: BP Statistical Review of World Energy 2014

ํ รองในโลก
เราเหลือพล ังงานสา
ได้อก
ี นานแค่ไหน....????
นําม ัน เหลือใชไ้ ด้เพียง

~ 53 ปี

ก๊าซธรรมชาติ เหลือใชไ้ ด้เพียง ~ 55 ปี
ถ่านหิน เหลือใชไ้ ด้ประมาณ

ทีม่ า: BP และ EIA 2014

~ 113 ปี
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ผลกระทบจากการผลิตและ
้ ล ังงานในโลก
การใชพ

สภาวะโลกร ้อน

• การใช ้พลังงาน
้
สินเปลื
อง

• การขาดสมดุล
ของธรรมชาติ
16

สภาวะโลกร ้อนเกิดได้อย่างไร?
้
• ก๊าซเรือนกระจก (CO2) จากการเผาไหม้เชือเพลิ
ง
้
ลอยขึนไปเป็
นฉนวนห่อหุ ้มโลกไว ้

25oC

43oC

17

่
้
สภาพการเปลียนแปลงของนํ
าแข็
งในโลก
• ปี 1928

• ปัจจุบน
ั

18

้ ล ังงานในโลก
ผลกระทบจากการผลิตและการใชพ

19

้ ล ังงานในโลก
ผลกระทบจากการผลิตและการใชพ

หิมะปกคลุมบนยอดเขาคิลม
ิ น
ั จาโร ในประเทศแทนซาเนีย ทวีป
แอฟริกา ละลายเกือบหมดในระยะเวลาเพียง 7 ปี

1993

(253
6)

2000

(2543
)

นับแต่ปี 2522 แผ่นนําแข็งบริเวณขัวโลกเหนือละลายแล้วถึง 20 %

ขอบแผ่นนําแข็งทะเล
อาร์คติก

ธารนําแข็งประเทศนอร์เวย์

Source: Government of South Australia, 2005
http://www.climatechange.sa.gov.au/greenhouse/greenhouse.htm

20

้ ล ังงานในโลก
ผลกระทบจากการผลิตและการใชพ

นํ าแข็งทัวโลกละลาย
กรีนแลนด์ บริเวณขัวโลกเหนือ
Albedo Effect

บริเวณทีน่ ้ําแข็งละลาย

ทีม่ า: bbc.co.uk

้ ล ังงานในโลก
ผลกระทบจากการผลิตและการใชพ

กระแสนํ าอุน
่ /เย็นเปลียนแปลง

อุณหภูมน
ิ ํ าทะเลทีสูงขึน อาจสง่ ผลกระทบต่อการไหลเวียนของกระแสนํ าอุน
่ /นํ าเย็นใน
้
้
มหาสมุทร ทําให ้การไหลเวียนของกระแสนํ าชาลง
(หรือหากชาลงมาก
การไหลเวียนของ
ั ว์นําที
กระแสนํ าอาจหยุดได ้ และจะสง่ ผลต่ออุณหภูมอ
ิ บอุน
่ ในพืนทีแถบประเทศยุโรป) สต
ั ในมหาสมุทรจะได ้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงของกระแสนํ า ซงจะส
ึ
อาศย
ง่ ผลต่อระบบ
นิเวศและการประมง
Source: BBC UK, 2005; UNEP, 2006 See http://www.grida.no/climate/vital/32.htm
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้ ล ังงานในโลก
ผลกระทบจากการผลิตและการใชพ

ผลกระทบต่อ
ิ ชวี ต
สงมี
ิ ในทะเล
ิ ชวี ต
สงมี
ิ ถูกคุกคาม
นํ าทะเลอุน
่ ขึนสาหร่ายที
อยูบ
่ นปะการังถูกทําลาย
และหลุดไป ปะการังเกิด
การฟอกขาว
(bleaching) ปะการังที
เคยเป็ นแหล่งอาหารของ
ั ว์ทะเลลดลง สต
ั ว์
สต
ทะเลลดจํานวนตาม

รปจากปะการังในมหาสมทรอินเดีย

23

ระบบการจัดการพลังงาน

ลดพลังงาน ?
ดําเนินงานอย่างไร ?

การอนุ รกั ษ์พลังงานคืออะไร ?
• ใช้ พ ลังงานเท่ าทีจ
่ าํ เป็ น
• ใช้ พ ลังงานอย่ างเหมาะสม
• ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
• สู ญเสี ย น้ อยทีส
่ ุด
การใช้ พลังงานอย่ างประหยัดและมีประสิ ทธิภาพ
โดยไม่ กระทบต่ อการผลิตหรื อการบริการ

จะอนุ รกั ษ์พลังงานได้อย่างไร?
•
•
•
•

ต้ องเป็ นนโยบายหลักขององค์ กร
ทุกคนต้ องรับทราบนโยบายอย่ างทัว่ ถึง
ต้ องได้ รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย
มีเป้ าหมายและแผนงานทีช่ ัดเจน

การบริหารจัดการพลังงาน

1.การกําหนดโครงสร้าง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น
3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดําเนินการฯ

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้ง
คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน
1.1 โครงสร้าง และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะทํางานด้าน
การจัดการพลังงาน

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้ง
คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้ง
คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน (ต่อ)

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้ง
คณะทํางานด้านการ
จัดการพลังงาน (ต่อ)

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้ง
คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน
วิธีการเผยแพร่
• ติดประกาศ
• เสียงตามสาย
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
• เอกสารแผ่นพับ
• อื่นๆ
กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2
วิธีการ อาคารสามารถเพิ่ม
จํานวนการแสดงเอกสาร
หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

1.การกําหนดโครงสร้าง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น
3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดําเนินการฯ

ขั้นตอนที่ 2
การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้น
(Energy Management Matrix: EMM)

1.การกําหนดโครงสร้าง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น
3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดําเนินการฯ

ขั้นตอนที่ 3
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนที่ 3
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
วิธีการเผยแพร่
• ติดประกาศ
• เสียงตามสาย
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
• เอกสารแผ่นพับ
• อื่นๆ

1.การกําหนดโครงสร้าง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น
3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดําเนินการฯ

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
(การประเมินระดับองค์กร)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงาน
(การประเมินระดับองค์กร)
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงาน
(การประเมินระดับองค์กร)

o ข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการ
ใช้พลังงาน ทั้งสองปี

o ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้
พลังงานหรือดัชนีการใช้
พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมาย
ภายในโรงงาน หรือเปรียบเทียบ
ข้อมูลการใช้พลังงานกับโรงงาน
อื่น

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงาน (ระดับการบริการ)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงาน
(ระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์:การใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก)

1.การกําหนดโครงสร้าง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น
3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดําเนินการฯ

ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (เป้าหมาย)
หมายเหตุ : ร้อยละผลประหยัด = พลังงานที่ประหยัดได้ หารด้วย พลังงานรวม (ไฟฟ้า และความร้อน) คูณด้วย 100

1.การกําหนดโครงสร้าง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น
3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดําเนินการฯ

ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (ผลการดําเนินงานในมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า)

1.การกําหนดโครงสร้าง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น
3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดําเนินการฯ

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(การแต่งตั้งผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร)

1.การกําหนดโครงสร้าง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น
3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดําเนินการฯ

ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงาน (เอกสารแนบ รายงานการประชุม หรือวาระการประชุม)
การจัดประชุมทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของระบบการจัดการ
• ต้องมีคณะทํางาน คณะผู้ตรวจ
ประเมิน ตัวแทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทั้ง ฝ่ายบริหาร จัด
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ผลจากการประชุมและผลการ
ทบทวนฯ ต้องมีการเผยแพร่ให้
ทั่วถึง
• บุคลาการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนําข้อสรุปทบทวนไป
ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ
ฯ ในปีถัดไป

เค้าคิดอย่างไร..? กับ ระบบการจัดการ..... ?

ใคร..? หน้าไหนจะทําได้ ....... ?

เค้าเริ่มกัน ยังงัย..? ?

ระบบส่งจ่า ยไฟฟ้ า
และรายละเอีย ดค่า ไฟฟ้ า
คู่ม ือ ผูร้ บั ผิด ชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2557

ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

1

ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

2

ระบบไฟฟ้ า กํา ล งั
(Electric Power System)

กฟผ. เป็ น ผูผ้ ลิ ต และจัด หา
กฟภ. และ กฟน. เป็ น ผูจ้ าํ หน่ าย
ข้อ สังเกต ผูใ้ ช้ร ายย่อ ย การไฟฟ้ าจําหน่ า ยไฟฟ้ าแรงตํา่ ให้
ผูใ้ ช้ข นาดกลางถึงใหญ่ การไฟฟ้ าจําหน่ า ยไฟฟ้ าแรงสูงให้
คู่ม ือ ผูร้ บั ผิด ชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2557

กราฟแสดงพฤติ ก รรมการใช้ไฟฟ้ า ในรอบวัน (Daily Load Curve)

คู่ม ือ ผูร้ บั ผิด ชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2557

ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

3

คู่ม ือ ผูร้ บั ผิด ชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2557

ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

4

คู่ม ือ ผูร้ บั ผิด ชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2557

ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

วิธีการคํานวณค่ าไฟฟ้ า
•ค่าพลังงานไฟฟ้า On Peak = 129,000 หน่วย x 3.6796 บาท/หน่วย
Off Peak = 161,000 หน่วย x 2.1760 บาท/หน่วย
รวม
• ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า On Peak = 699 kW x 132.93 บาท/kW
• ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่ยอมให้
= 61.97% of 699 kW = 433 kVAr
ใช้จริ ง 399 kVAr ส่ วนที่เกิน = 399-433
= (-34 ) kVAr
• ค่าบริ การรายเดือน
• ค่าไฟฟ้าผันแปร(Ft) = ( 129,000 + 161,000 )หน่วย x 0.3000บาท/หน่วย
•รวม (-)
= 1,005,234.71 บาท
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
= 70,366.43 บาท
•รวมเงิน
= 1,075,601.14 บาท

คู่ม ือ ผูร้ บั ผิด ชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2557

=
=
=
=

474,668.40
350,336.00
825,004.40
92,918.07

5

บาท
บาท
บาท
บาท

= ไม่เสี ยค่าปรับ

= 312.24
บาท
= 87,000.00 บาท

ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

6

กรณีศึกษาทีป่ ระสบความสํ าเร็จ
กรณีศึกษาที่ 1 การปรับปรุงค่ าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า
กรณีศึกษาที่ 2 ปรับลดระดับแรงดันไฟฟ้ า
กรณีศึกษาที่ 3 ปลดไฟด้ านแรงสู งของหม้ อแปลงทีไ่ ม่ ได้ ใช้ งาน
กรณีศึกษาที่ 4 การแก้ ไขชุด Power Factor Controller
คู่ม ือ ผูร้ บั ผิด ชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2557

ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลัง

7

Tel (02) 691-9533-4 Fax : (02) 691-9535
www. energy-conservationtech.net
คู่ม ือ ผูร้ บั ผิด ชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2553

8

เทคนิ ค การอนุร กั ษ์พล งั งาน
ในระบบวิ ศ วกรรม

ระบบไฟฟ้ า แสงสว่า ง

20 % ความร้อ น
80 % แสง

หลอดไส้และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
หลอดไส้
(วัตต์)

ฟลักซ์การส่องสว่าง
(ลูเมน)

หลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต์

วัตต์ท่ปี ระหยัดได้
(%)

(ที่ให้ ปริมาณลูเมนเท่ากัน)

(วัตต์)
40
60
75
100

400
600
900
1,350

9
11
15
20

LED คืออะไร ?
LED ย่อมาจากภาษาอังกฤษคําว่า Light Emitting Diode
LED สร้างแสงสว่างจากการใช้สารกึ่งตัวนําเพื่อทําให้เกิดแสงสีต่างๆ

77
81
80
80

เทคโนโลยีหลอด LED
หลักการทํางานของหลอด LED
LED ย่อจาก Light Emitting Diodes มีให้เห็นได้ทั่วไป
ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จริงแล้วหลอด LED คือหลอดไฟ
ขนาดเล็ ก แต่ มี ห ลั ก การทํ า งานแตกต่ า งจากหลอดไฟมี
ไส้ เพราะว่าไม่มีการเผาไส้หลอด ดังนั้นหลอด LED จึงไม่เกิด
ความร้ อ น แสงสว่ า งเกิ ด ขึ้ น จากการเคลื่ อ นของอิ เ ล็ ก ตรอน
ภายในสารกึ่งตัวนํา

เทคโนโลยีหลอด LED
การนําหลอด LED ไปใช้งาน
สามารถใช้ทดแทนหลอดได้ทุกประเภทโดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในเกณฑ์ต่ํา ดัง
แสดงในตาราง
ที่

ชนิดหลอดใช้งาน

กําลังไฟฟ้าหลอดเดิม

กําลังไฟฟ้าหลอด LED

1

หลอดฟลูออเรสเซนต์ยาว

36 + 10 วัตต์

10 – 15 วัตต์

2

หลอดฟลูออเรสเซนต์สั้น

18 + 10 วัตต์

7 วัตต์

3

หลอดแสงจันทร์

400 + 38 วัตต์

35 -75 วัตต์

4

หลอดเมทัลเฮไลท์

250 + 38 วัตต์

35 –75 วัตต์

5

หลอดแฮโลเจน

25 -100 วัตต์

3 – 5 วัตต์

6

หลอดสปอทไลท์

500 -1000 วัตต์

100 – 250 วัตต์

อายุการใช้งานของหลอด LED
อายุการใช้งานหลอด
โดยทั่วไปอายุการใช้งานหลอดแต่ละประเภทจะไม่เท่ากัน โดยทั่วไปจะเฉลีย่
ในช่วง 5,000 – 15,000 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับหลอด LED พบว่าอายุหลอด
LED ยาวกว่าหลอดธรรมดา 3-7 เท่า โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง
ที่

ชนิดหลอดใช้งาน

อายุการใช้งานหลอดเดิม

อายุการใช้งานหลอด LED

1

หลอดฟลูออเรสเซนต์ยาว

10,000 – 16,000 ชั่วโมง

> 50,000 ชั่วโมง

2

หลอดฟลูออเรสเซนต์สั้น

10,000 – 16,000 ชั่วโมง

> 50,000 ชั่วโมง

3

หลอดแสงจันทร์

6,000 ชั่วโมง

> 50,000 ชั่วโมง

4

หลอดเมทัลเฮไลท์

6,000-8,000 ชั่วโมง

> 50,000 ชั่วโมง

5

หลอดแฮโลเจน

3,000 ชั่วโมง

> 50,000 ชั่วโมง

6

หลอดสปอทไลท์

6,000-8,000 ชั่วโมง

> 50,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยีอนุรกั ษ์พลังงานด้านแสงสว่าง (Timer)
อุปกรณ์ควบคุมการเปิ ด ปิ ด Timer

หน้ าทีก่ ารทํางาน
ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดหลอดไฟฟ้ าตามระยะเวลา
ทีผ่ ้ ูใช้ งานกําหนด โดยช่ วงเวลาในการควบคุม และ
ความถีใ่ นการเปิ ดปิ ด ขึน้ กับคุณสมบัตขิ องเครื่ อง
ตั้งเวลา

ผลทีไ่ ด้ รับจากการใช้ งาน
สามารถปิ ดหลอดไฟฟ้ าได้ ตรงเวลาตามความต้ อง
การของผู้ใช้ และลด Human Error

เทคโนโลยีอนุรกั ษ์พลังงานด้านแสงสว่าง (Photo Sensor)
อุปกรณ์ควบคุมการเปิ ด ปิ ด Photo Sensor

หน้ าทีก่ ารทํางาน
ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดหลอดไฟฟ้ าตามค่ าความ
สว่ างของแสงในพืน้ ที่ มักใช้ กบั ไฟรอบอาคารทีต่ ้ อง
เปิ ดในช่ วงเวลากลางคืน และปิ ดช่ วงกลางวัน

ผลทีไ่ ด้ รับจากการใช้ งาน
สามารถปิ ดหลอดไฟฟ้ าได้ ตรงเวลาตามความต้ อง
การของผู้ใช้ และลด Human Error

เทคโนโลยีอนุรกั ษ์พลังงานด้านแสงสว่าง (Motion Sensor)
อุปกรณ์ควบคุมการเปิ ด ปิ ด Motion Sensor

หน้ าทีก่ ารทํางาน
ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดหลอดไฟฟ้ าตามการเคลื่อนไหวใน
พืน้ ที่ ปกติมกั นําไปใช้ งานกับพืน้ ทีท่ มี่ กี ารใช้ งานไม่ คงที่ แต่ มี
การเปิ ดหลอดไฟไว้ ตลอด เช่ น พืน้ ทีห่ ้ องนํา้ พืน้ ทีห่ ้ องเก็บ
ของ เป็ นต้ น

ผลทีไ่ ด้ รับจากการใช้ งาน
สามารถปิ ดหลอดไฟฟ้ าได้ ตรงเวลาตามความต้ อง
การของผู้ใช้ และลด Human Error

8.ลดกํา ลังไฟฟ้ า ของหลอด

6.ถอดหลอดไฟบริ เวณที่
สว่า งเกิ น ไป

1.ปิ ดไฟบริ เวณที่ไม่ใ ช้
2.ปิ ดไฟช่ว งพัก

9.ติ ด แผ่น สะท้อ นแสง

3.ไม่เปิ ดไฟก่อ น
เวลาทํา งาน

10.เปลี่ย นบัล ลาสต์เป็ น
Low Loss
S

11. เปลี่ย นบัล ลาสต์เป็ น
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์

4.ติ ด ตัง้ สวิ ต ช์
กระตุก

5.แยกสวิ ต ช์

7..ปิ ดไฟบริ เวณที่ม ีแ สง
ธรรมชาติ

12. เปลี่ย นหลอดแสงจัน ทร์เป็ น
ฟลูอ อเรสเซนต์
13. เปลี่ย นหลอดแสงจัน ทร์เป็ น
หลอดโซเดีย ม

ระบบไฟฟ้ า แสงสว่า ง
มาตรการปิ ดหลอดฟลูอ อเรสเซนต์
แนวคิ ด : ปิ ดหลอดไฟฟ้ า จํา นวน 3,000 หลอด ในช่ว งเวลาพัก
กลางวัน จะสามารถทําให้ล ดการใช้พลังงานโดยไม่จ าํ เป็ น ได้ม าก

ผลประหยัด พลังงาน 42,814.5 kWh/ปี (120,197.4 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน - บาท ระยะเวลาคืน ทุน - ปี

ระบบไฟฟ้ า แสงสว่า ง
มาตรการใช้หลอดเมทัลฮาไลด์แทนหลอดแสงจันทร์
หลอดเมทัล ฮาไลด์ 250 W

ผลประหยัด พลังงาน 43,200 kWh/ปี (144,288 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน
142,020 บาท
ระยะเวลาคืน ทุน 0.98 ปี

อุป กรณ์ส าํ นัก งาน

1. ปิดจอเมือ่ ไม่ใช้งาน
2. ตัง้ AUTO TURN OFF
3. ปิดเครื่องหลังเลิกงาน
4. ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน
5. ใช้อปุ กรณ์ที่มีฉลาก energy star
6. ใช้อปุ กรณ์ที่มี energy saving mode
7. เลือกอุปกรณ์ที่มีขนาดเหมาะสม

เปิ ด

ปิ ด
จอภาพ

ปิ ด
่
เครือง

เปิ ด

เล่น CD

Standby

WXGA 15”

WXGA 14”

Charge

เปิ ด

Standby

Boil

Warm

่ าย
เริมถ่

Standby

ปุ่ มปร ับอุณหภู มน
ิ ํ้า

่ านํ าร
้ ้อน + นํ าอุ
้ น
เครืองทํ
่ +นํ า้

ระบบปรับ อากาศขนาดเล็ก

1 เปิ ดแอร์เท่า ที่ใ ช้งาน ปิ ดก่อ นเลิ ก งาน

4 ลดความร้อ นผ่า นกระจก

2 ปิ ดช่ว งพัก เที่ย ง

5 กัน้ โซนปรับ อากาศ

3 ลดความร้อ นผ่า นหลังคา

6 ตัง้ อุณ หภูมิ 25 -27 องศา

7 ทํา ความสะอาดสมํา่ เสมอ 8 ย้า ยโหลดความร้อ นออก 9 ระบายความร้อ นดี และใช้เบอร์ 5

ระบบปรับ อากาศ
มาตรการ :ลดเวลาการเปิ ดเครื่องปรับอากาศในโรงอาหาร
แนวคิ ด : เดิ ม เปิดใช้งาน 3 ช่ว ง คือ ช่ว ง 7.30 – 8.00 น. ช่ว ง 11.30-13.00 น. และ
ช่ว ง 23.30-01.00 น สามารถลดเวลาเปิ ดอยู่ใ นช่ว ง เวลา ช่ว ง 11.30-13.00 น.
อย่า งเดีย ว

ผลประหยัด พลังงาน 35,100 kWh/ปี 103,194 (บาท/ปี )
เงิน ลงทุน บาท ระยะเวลาคืน ทุน - ปี

ระบบปรับ อากาศ
มาตรการ : ปรับปรุงการระบายอากาศที่คอนเดนเซอร์ของระบบปรับอากาศ
แนวคิ ด : ติ ด ตัง้ ชุด ระบายความร้อ น (Cooling Pack) เข้า กับ Condenser
ด้า นหล งั Coil ร้อ น โดยมีน ํ้าเป็ น ตัว ช่ว ยลดความร้อ นของอากาศที่ผา่ น
เข้า ไปใน Condenser

ผลประหยัด พลังงาน 95,386 kWh/ปี คิ ด เป็ น 268,989 บาท/ปี
เงิน ลงทุน
60,000 บาท ระยะเวลาคืน ทุน 0.22 ปี

ระบบปรับ อากาศขนาดใหญ่

10 อัต ราการ
ไหลนํ้า เหมาะสม

6 นํ้า ระบายความร้อ นต้อ งอุณ หภูมิ ต าํ่ สุด

8 ฟิ ลเตอร์A HUสะอาด
1 เปิ ดช้า ปิ ดเร็ว

9 coil AHUไม่ต นั

5 ทํา ความสะอาดคอนเดนเซอร์
3 ปรับ อุณ หภูมิ น ํ้า เย็น สูงขึน้
7 ติ ด ตัง้ VSDปัม๊
2 เดิ น เท่า ที่จ าํ เป็ น
4 จัด การการเดิ น

การอนุร กั ษ์พล งั งานของเครื่อ งทํา นํ้า เย็น
Increase cooling water
temperature from
70C  100C

AHU-4 (Entry room)

1

- Off AHU – at center
room 1 set during line
stop period ( Auto )

2
AHU-1 (Center room)

AHU-2 (Center room)

3

Reduce valve
Open 100 %

AHU-3 (Delivery room)

Open 90 %

From UT
Cooling water

ผลการอนุร กั ษ์พล งั งานสํา หรับ เครื่อ งทํา นํ้า เย็น
วิ ธ ีก าร : เพิ่ม อุณ หภูมิ น ํ้า เย็น จาก 7 0C  10 0C

Kwh

kwh

4000
3,304

500

0

2,245
2,215

2,442
2,411
2,228
2,253
2,249

1,844

2,113

2,349

2,212

2,365

2,321

2,401
2,392
2,400
2,141

2,015

2,164

2,513

2,382
2,422
2,449
2,293
2,452
2,340

2,756

= 680,050 B / Y
2,730

2,835

2,731
2,734
2,645

2,731

2,449
2,243
1,771

1500

1000

2,866

2,739
2,715
2,792

2,166

2,518
2,205

2000

2,372

2500

2,732

= 234,500 kwh / y X 2.9 Baht

2,417
2,497

2,760

3000

= ( 3,088 – 2,418 ) = 670 kwh / d
= 670 kwh X 350 d / y

2,772

3,272

3,266
3,216
3,192
3,362

3500

3,051

Saving

อุณ หภูมิ น ํ้า เย็น 10 0C
X = 2,418 Kwh / วัน

อุณ หภูมิ น ํ้า เย็น 7 0C
X = 3,088 kwh/วัน

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

มิ.ย.’ 06

ก.ค.’ 06

ส.ค.’ 06

ระบบปรับ อากาศ
มาตรการเลือกเดิ นเครื่องทํานํ้าเย็นชุดที่ม ีประสิ ทธิ ภาพสูงเป็ นหล กั
แนวคิ ด : เพิ่ม เวลาการใช้งานของเครื่อ งทํา นํ้า เย็น ชุด ที่ม ีป ระสิ ทธิ ภาพสูง
ให้ม ากขึน้ จะทําให้ส ามารถลดการใช้พล งั งานในระบบปรับ อากาศลง

ผลประหยัด พลังงาน 182,217.05
เทีย บเท่านํ้าม นั ดิ บ 0.0155

kWh/ปี (479,777.49 บาท/ปี )
ktoe/ปี

ระบบปรับ อากาศ
มาตรการปรับเพิ่มอุณหภูมิ น ํ้าเย็นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเครื่องทํานํ้าเย็น
แนวคิ ด : เพิ่ม อุณ หภูมิ น ํ้าเย็น จาก 50 เป็ น 53 oF จะทํา ให้ก ารใช้พล งั งาน
ในระบบปรับ อากาศลดลง

ก่อ น

ผลประหยัด พลังงาน 75,276.00

หลัง

kWh/ปี (198,201.71 บาท/ปี )

ระบบปรับ อากาศ
มาตรการทําความสะอาดคอนเดนเซอร์เครื่องทํานํ้าเย็น
แนวคิ ด : ทํา ความสะอาดคอนเดนเซอร์เครื่อ งทํา นํ้า เย็น อย่า งสมํา่ เสมอ จะ
ทําให้ก ารใช้พล งั งานในระบบปรับ อากาศลดลง

ก่อ น

หลัง

ผลประหยัด พลังงาน 235,698.44

kWh/ปี (620,593.99 บาท/ปี )

10 ปรับ ความเร็ว รอบพัด ลม
และควบคุม อุณ หภูมิ
11 ปรับ ใบพัด ลมพอดี
1 เดิ น เท่า ที่เหมาะสม

9 ใบพัด ลมไฟเบอร์ก ลาส
8 นํ้า กระจายดี รูไม่ต นั

2 ทํา ความสะอาดฟิ ลเลอร์
3 เสีย นํ้า < 3%

4 appoarch temp
Square = 3 F
Round = 3 C

7 ใช้o zone/ball/ brush
5 ลมร้อ นไม่ล ดั วงจร

6 อัต ราการไหลนํ้า พอดี

ระบบปรับ อากาศ
มาตรการติ ดตัง้ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อปิ ด - เปิ ด Cooling Tower และปัม๊ นํ้า
แนวคิ ด
: โหลด Cooling tower ไม่ค งที่ และน้ อ ย จึงติ ด เครื่อ งวัด อุณ หภูมิ
เพื่อ ให้เครื่อ งหยุด ทํางานเมื่อ มีโหลดน้ อ ย
หล งั ปรับ ปรุง

ประหยัด พลังงานไฟฟ้ า

165,708

kWh/y (531,922 บาท/ปี )

เทคโนโลยีอนุรกั ษ์พลังงานระบบกรอบอาคาร
ฟิ ลม์ กันความร้อน

หลักการทํางาน
ฟิ ล์ มกันความร้ อน จะติดตั้งในพืน้ ทีท่ ี่
เป็ นกระจก โดยทําหน้ าทีใ่ นการสะท้ อน
ความร้ อนจากแสงอาทิตย์ ออก ไม่ ให้ เข้ า
สู่ ในตัวอาคาร จะสามารถช่ วยลดภาระ
ในการปรับอากาศลงได้ ประมาณ 715%

เทคโนโลยีอนุรกั ษ์พลังงานระบบกรอบอาคาร
ประโยชน์ของฟิ ลม์ กรองแสง
•

ลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
• ป้ องกันรังสียูวี และ กรองแสงจ้าเข้าสู่
อาคาร
• ช่วยลดโหลดระบบปรับอากาศ ทําให้
เกิดการประหยัดพลังงานในระบบปรับ
อากาศ

เทคโนโลยีอนุรกั ษ์พลังงานระบบกรอบอาคาร
สีทาหลังคาสะท้อนความร้อน

หลักการทํางาน
สี สะท้ อนความร้ อนจะใช้ ทาทีผ่ วิ
หลังคา ทําหน้ าทีใ่ นการสะท้ อนความ
ร้ อนจากแสงอาทิตย์ ออก ไม่ ให้ เข้ าสู่ ใน
ตัวอาคาร จะสามารถช่ วยลดภาระในการ
ปรับอากาศลงได้ ประมาณ 7-15%

เทคโนโลยีอนุรกั ษ์พลังงานระบบกรอบอาคาร
ฉนวนหลังคากันความร้อน

หลักการทํางาน
ฉนวนกันความร้ อนทําหน้ าทีป่ ้ องกัน
ความร้ อนจากภายนอกทีน่ ําความร้ อน
ผ่ านผิวหลังคาเข้ ามาในพืน้ ทีใ่ ต้ ฝา ไม่ ให้
เข้ าไปในพืน้ ทีป่ รับอากาศ
การลงทุนในฉนวนกันความร้ อนใน
อาคารทีป่ รับอากาศจะมีระยะเวลาคืนทุน
จากการประหยัดพลังงานประมาณ 2-3 ปี

ระบบทํา ความเย็น

4 ติ ด COOLING
PAD

11 ทํา ความสะอาด
คอนเดนเชอร์

13 ระบายอากาศ
ได้ด ี (air cool)

10 เดิ น คอมน้ อ ย
ตัว ที่โหลดสูง

อืนๆ
10%

ปิ ดเปิ ด
30%

ไฟแสงสว่าง
10%
พัดลมเป่ า
15%
Deforst
15%

1 บรรจุข องให้เต็ม ห้อ ง

ผนัง เพดาน พืน
20%

7 deforst
อย่า งสมํา่ เสมอ

15 จัด การการ
ใช้ห้อ งเย็น

14 สารทํา ความเย็น
พอดี ไม่ม ีฟองอากาศ

3 ปรับ ตัง้ อุณ หภูมิ
สูงสุด

9 ใช้อ ปุ กรณ์ ไฟฟ้ า
ประสิ ทธิ ภาพสูง

5 เปิ ดประตูเท่า ที่
จํา เป็ น
6 ติ ด ม่า นลมม่า น
พลาสติ ก

cooling load

12 ลดอุณ หภูมิ น ํ้า
ระบายความร้อ น

2 เดิ น freezer ให้เต็ม
พิ ก ดั
8 ปรับ ปรุงฉนวนห้อ ง

เครื่อ งอัด อากาศ

16 หมุน เวีย น
อากาศได้ด ี

2. NO-LOAD TEST
และซ่อ มจุด รัว่

10.ติ ด ตัง้ ปัม๊ ลม
อิ น เวอร์เตอร์

5.จัด การการ
เดิ น เครื่อ ง

1.ปิ ดวาลว์เมื่อ ไม่ใ ช้งาน

3.ลดความดัน

7.ติ ด ตัง้
regulator

4.แก้ไขการ
ระบายอากาศ
11.บํา รุงรัก ษา
8.แก้ไขขนาด
ท่อ ถัง

6.ใช้อ ากาศอัด
อย่า งคุ้ม ค่า

9.เดิ น ท่อ เป็ น
loop

ขนาดท่อ
ASTM STANDARD PIPE Volume (liter/sec) at Pressure and Pipe Diameters (Velocity 6 m/s)
Pipe (in)
½
¾ 1.0 1,¼ 1, ½ 2.0 2, ½ 3.0 3, ½
Pg (bar) / Dia (mm) 15.7 20.9 26.6 35.0 40.9 52.4 62.6 77.9 90.1

4.0
102

5.0
128

6.0
154

8.0
202

10.0
254

4.0

5.9

10.4 16.8 29.1 39.6 65.1 92.8 143

191

247

388

561

971

1529

4.5

6.5

11.4 18.4 32.0 43.6 71.6 102. 157

211

271

427

616

1068

1682

5.0

7.0

12.5 20.1 34.9 47.5 78.1 111

230

296

465

672

1164

1835

5.5

7.6

13.5 21.8 37.8 51.5 84.5 120 186. 249

321

504

728

1261

1987

6.0

8.2

14.5 23.5 40.7 55.4 91.0 129

200

268

345

543

784

1358

2140

6.5

8.8

15.6 25.1 43.6 59.4 97.5 139

215

287

370

582

840

1456

2292

7.0

9.4

16.6 26.8 46.5 63.3 104

148

229

306

395

620

896

1552

2445

7.5

10.0 17.6 28.5 49.4 67.3 110

157

243

325

419

659

952

1649

2598

8.0

10.6 18.7 30.1 52.3 71.2 117

166

257

345

444

698 1008 1746. 2750

8.5

11.1 19.7 31.8 55.2 75.2 123

176

272

364

468

736 1064 1843

2903

9.0

11.7 20.7 33.5 58.1 79.1 130

185

286

383

493

775 1120 1939

3055

9.5

12.3 21.8 35.2 61.0 83.1 136

194

300

402

518

814 1176 2036

3208

10.0

12.9 22.8 36.8 63.9 87.0 143

203

315

421

542

853 1232 2133

3361

172

ขนาดถังที่เหมาะสม = 10 x flow(m 3/s) m 3

ตัว อย่า งการทดสอบหาการรัวไหลของอากาศอั
่
ด
ทําการทดสอบในช่ว งกลางวัน ซึ่งไม่ม ีก ารใช้งานอุป กรณ์ใ นระบบ
อัด อากาศ โดยการเดิ น เครื่อ ง ขนาด 600 CFM โดยมีก ารทํา งานดังนี้
เวลาขณะ LOAD (TL)

=

30 Secs.

เวลาขณะ UNLOAD (TUL)

=

240 Secs.

เพราะฉะนัน้ อากาศรัวไหลในระบบ
่
=

=

TL
30
=
(TL + TUL)
(30 + 240)
0.1111 x 100% = 11.11%

อัต ราการผลิ ต อากาศอัด ของเครื่อ ง

= 600 CFM

ปริ ม าณอากาศอัด ที่ร วไหล
ั่

= 0.1111 x 600 = 66.66 CFM

มาตรฐานการรัวโดยทั
่
วไปในระบบที
่
่ย อมรับ ได้ไม่ค วรเกิ น 5-10%

อากาศอัดรัวไหล
่

ระบบอากาศอัด
มาตรการลดการรัวไหลของอากาศอั
่
ด ในแผนกพ่น สีแ ละไลน์ ป ระกอบ
แนวคิ ด : การลดการรัวไหลของอากาศอั
่
ด ทํา ให้เครื่อ งอัด อากาศ
ทํางานน้ อ ยลง จะทําให้ป ระหยัด พลังงานไฟฟ้ า

ผลประหยัด พลังงาน 15,529 kWh/ปี (42,860 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน 1,000 บาท ระยะเวลาคืน ทุน 0.02 ปี

ระบบอากาศอัด
มาตรการลดการรัวไหลของอากาศอั
่
ดในระบบ
แนวคิ ด : ในโรงงานมีก ารรัวไหลของอากาศอั
่
ด ตามจุด ต่า งในระบบ
อากาศอัด เป็ น อากาศที่ต ้อ งเสีย ค่า ใช้จ ่า ย จึงทํา การซ่อ มจุด รัวต่
่ า งๆ

ผลประหยัด พลังงาน 153,961.5 kWh/ปี (538,865 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน
60,000 บาท
ระยะเวลาคืน ทุน 0.11 ปี

ระบบอากาศอัด
มาตรการ : ลดความดันอากาศที่ใช้ในการทําความสะอาด
แนวคิ ด : โรงงานมีจ ดุ ใช้ล มอัด ในการทํา ความสะอาดร่า งกาย แต่ล มอัด
มีค วามดัน สูง สามารถลดความดัน ลมลงได้

ผลประหยัด พลังงาน 137,970 kWh/ปี (482,895 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน
20,000 บาท
ระยะเวลาคืน ทุน 0.04 ปี

มอเตอร์

เทคโนโลยีอนุรกั ษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้ า
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

หลักการทํางาน
มอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู งเป็ นมอเตอร์ อนิ ดักชั่นชนิด
โรเตอร์ กรงกระรอก ออกแบบและประกอบโครงสร้ าง
มอเตอร์ เป็ นกรณีพ เิ ศษโดยทัว่ ไปจะมีประสิ ทธิภาพมาก
กว่ ามอเตอร์ ธรรมดาประมาณ
2 - 4% มอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
o แกนเหล็กทีม่ คี ุณสมบัตแิ บบพิเศษ เช่ น แผ่ นเหล็กซิลกิ อนอนุภาพสู ง
o แผ่ นเหล็กประกบกันเป็ นสเตเตอร์ และโรเตอร์ ทบี่ างกว่ ามอเตอร์ แบบธรรมดา
o ตัวนําทองแดงในสเตเตอร์ จะมีขนาดใหญ่ กว่ ามอเตอร์ ธรรมดา 30-40%
o ตัวนําทีล่ ดั หัวท้ ายในโรเตอร์ ใหญ่ กว่ ามอเตอร์ ธรรมดา
o ความยาวของแกนเหล็กให้ มากกว่ ามอเตอร์ แบบธรรมดา
o มีช่องว่ างอากาศระหว่ างสเตเตอร์ และโรเตอร์ น้อยกว่ ามอเตอร์ ธรรมดา

3.จัด การการเดิ น
9.ป้ อ งกัน สิ่ งสกปรก
ความชื้น เข้ามอเตอร์
8.ไม่ค วรให้อ ยู่
ใกล้แ หล่ง
ความร้อ น

2.เลือกขนาด
มอเตอร์ให้
เหมาะสม
1.อย่า เดิ น
มอเตอร์
ตัว เปล่า
5.ปรับลด
ความเร็วรอบ

7.อัดสารหล่อลื่น
ตามระยะเวลา
4.มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง

6.สายพาน มีค วามตึง
ที่เหมาะสม
D=L/100

88
83

มอเตอร์
มาตรการ : ลดขนาดมอเตอร์ปัม๊ นํ้าหล่อเย็น
แนวคิ ด : ปัม๊ เดิ น มีก ารออกแบบใช้งานมากกว่า ภาระการทํางานจริ ง
ทํา ให้ส ญ
ู เสีย พล งั งาน สามารถลดขนาดปัม๊ ลงได้
ก่อ นปรับ ปรุง

หล งั ปรับ ปรุง

ผลประหยัด พลังงาน 25,726 kWh/ปี (73,834 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน - บาท (ใช้ม อเตอร์ที่ม ีอ ยู่แ ล้ว ) ระยะเวลาคืน ทุน - ปี

มอเตอร์
มาตรการปิ ดปัม๊ ไฮดรอลิ ก ช่ว งเปลี่ย นแม่พิม พ์
แนวคิ ด : มอเตอร์ที่ใ ช้ใ นการขับ ปัม๊ ไฮดรอลิ ก มีข นาดใหญ่ ดังนัน้ ถ้า มีก ารหยุด การ
ใช้งานก่อ นที่ใ นช่ว งเปลี่ย นแบบแม่พิม พ์ ก็จ ะสามารถช่ว ยลดพล งั งานไฟฟ้ า ได้
เป็ น จํา นวนมาก

ผลประหยัด พลังงาน 441,698.4 kWh/ปี (1,240,024 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน - บาท
ระยะเวลาคืน ทุน - ปี

มอเตอร์
มาตรการลดการใช้พล งั งานไฟฟ้ าใน Blower เครื่อง IS โดยการลดขนาด Pulley
แนวคิ ด : การออกแบบเดิ ม มีก ารเผือ่ ใช้งานมาก ดังนัน้ จึงทดลองลดขนาดพูล เล่
ลงเพื่อ ทํางานที่ส ภาวะจริ ง

ประหยัด พลังงานไฟฟ้ า 163,296 kWh/y
เงิน ที่ใ ช้ใ นการลงทุน 5,000.00 บาท

(431,101 บาท/ปี )
เวลาคืน ทุน 0.012 ปี

เครื่อ งสูบ นํ้า

1 เดิ น ปัม๊ เท่า ที่จ าํ เป็ น

2 เดิ น ปัม๊ ประสิ ทธิ ภาพสูง

3 จัด การการเดิ น ให้ปัม๊ มีป ระสิ ทธิ ภาพสูงสุด
6 ลดขนาดปัม๊

7 ลดขนาดใบปัม๊

8 ควบคุม ความเร็ว รอบตามการใช้งาน

4 ลดFLOWที่เกิ น
5 ลดHEADที่เกิ น
9 ทํา ความสะอาด
กรอง
10 ลด friction
ในระบบ

เครื่อ งสูบ นํ้า
มาตรการติ ดตัง้ Inverter ให้ปัม๊ นํ้า Chiller
แนวคิ ด : เพื่อ ลดรอบของ ปัม๊ นํ้า ให้เหมาะสมกับ การใช้งาน ลดกํา ล งั ลง
จาก 11 kW เป็ น 6.6 kW

ผลประหยัด พลังงาน 57,024 kWh/ปี (171,072 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน
200,000 บาท
คืน ทุน 1.17 ปี

เครื่อ งสูบ นํ้า
มาตรการติ ดตัง้ VSD กับปัม๊ นํ้าดี
แนวคิ ด : ปัม๊ นํ้าเข้าไลน์ ผลิ ต มีก ารทํา งานแบบ bypass นํ้า ประมาณ 50% จะถูก
ส่งกล บั ลงถังถ้าดําเนิ น การปรับ ลดรอบมอเตอร์ใ ห้เหมาะสมกับกับ ความต้อ งการ
จะสามารถลดพล งั งานในการสูบ นํ้า ลงได้

ผลประหยัด พลังงาน 23,214
เงิน ลงทุน
120,000

kWh/ปี (69,642 บาท/ปี )
บาท ระยะเวลาคืน ทุน 1.8 ปี

หม้อ ไอนํ้า

7 ใช้ค วามดัน
ตํา่ เท่า ที่ทาํ ได้

10 ช่อ มไอนํ้า รัว่

อุป กรณ์ ใ ช้ไอนํ้า

2 ปรับ อากาศให้
เหมาะสม

4 บํา รุงรัก ษาหัว เผา
ทุก ….

ตรวจสอบก๊า ซไอเสีย
CO2 = 12.5 – 13 %
O2 = 4 - 5 %
3 ทํา ความสะอาดผิว
แลกเปลี่ย นความร้อ น

Trap

9 ตรวจสอบกับ ดัก ไอนํ้า
6 คุม นํ้า ระบายที่
7000 uS/cm
8 นํา คอนเดนเสท
มาใช้ม ากที่ส ดุ

5 ตรวจสอบฉนวน
หม้อ ไอนํ้า ท่อ ไอนํ้า
1 KPIหม้อ ไอนํ้า
การจัด การเดิ น

อากาศส่ว นเกิ น และประสิ ทธิ ภาพ

ไอนํ้า รัวไหล
่

ผิว ร้อ นไม่ห้มุ ฉนวน

ระบบไอนํ้า
มาตรการ หุ้มฉนวนท่อไอนํ้าและอุปกรณ์ ประกอบในระบบไอนํ้า

ผลประหยัด เชื้อ เพลิ ง 6,642.05 ลิ ต ร/ปี (100,494.22 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน 15,113.60 บาท
ระยะเวลาคืน ทุน 0.15 ปี

ระบบไอนํ้า
มาตรการปรับอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิ งของหม้อไอนํ้าให้เหมาะสม
แนวคิ ด : ปรับ ลดอากาศที่เข้าเผาไหม้ เพื่อ ลดความสูญ เสีย ในก๊า ซไอเสีย
ออกซิเจนในก๊าซไอเสีย ลดจาก 6.7 % เป็ น 3.9 %

ก่อ นปรับ ปรุง

ประหยัด เชื้อ เพลิ ง

หลังปรับ ปรุง

7,184.28 ลิ ต รต่อ ปี

(94,144.07 บาท/ปี )

ระบบไอนํ้า
มาตรการปรับปรุงท่อไฟของหม้อไอนํ้า
แนวคิ ด : จากการตรวจสอบการทํา งานของหม้อ ไอนํ้าพบว่า มีก าร
สูญ เสีย ไอนํ้าอยู่เป็ น จํา นวนมาก จึงทํา การเปลี่ย นท่อ ไฟภายใน
หม้อ ไอนํ้าใหม่

ประหยัด เชื้อ เพลิ ง

162,000 kg/ปี

(162,000 บาท/ปี )

ระบบไอนํ้า
มาตรการ : มาตรการลดความดันไอนํ้า
แนวคิ ด : หม้อ ไอนํ้า เดิ ม ตังความดัน ไว้ที่ 13 บาร์ การใช้งานจริ งสามารถ
ใช้ค วามไอนํ้าที่ค วามดัน 12 บาร์ได้

ผลประหยัด พลังงาน 10,095 ลิ ต ร/ปี

เตาอุต สาหกรรม

( 148,197 บาท/ปี )

4.หุ้ม ฉนวนตู้อ บ

3 ไม่ร ะบายอากาศทิ้ ง
มากเกิ น ไป

9.ลดความชื้น
ชิ้ น งาน

10.ชิ้ น งานไม่
แห้งเกิ น ไป

7.ลดลมรัวไหลเข้
่
า/
ออกตู้อ บ
8.จัด การทํา งานให้
ต่อ เนื่ อ ง
6.ใช้ Recuperator

5.ลดการหมุน เวีย น
อากาศเท่า ที่จ าํ เป็ น

2 ปรับ ปริ ม าณอากาศและ
เชื้อ เพลิ งให้เหมาะสม
1 ถ้า อุณ หภูมิ ส งู ควรนํา
ความร้อ นกลับ มาใช้

เตาอุต สาหกรรม
มาตรการลดขนาดช่องเปิ ดของเตาอบ (Oven Press)
แนวคิ ด ทางเข้าเตามีนาดใหญ่ทาํ ให้ม ีพล งั งานสูญเสีย สามารถแก้ไขโดยการลด
ขนาดปากเตาให้เล็กลง

ผลประหยัด พลังงาน 86,936 kWh/ปี ( 259,069 บาท/ปี )

7 เดิ น เต็ม กํา ลังผลิ ต
2นํา ความร้อ นในไอเสีย
กลับ มาใช้

8 เดิ น ต่อ เนื่ อ ง

1 คุม อุณ หภูมิ
แต่พอดี

12ปรับ ความเร็ว
รอบพัด ลม
4 หุ้ม ฉนวนเตา

11 บํา รุงรัก ษา
burner

9 อุ่น วัต ถุดิ บ
5 ลดช่อ งเปิ ดเตา
10 ระบายความ
ร้อ นแต่พอดี

6 ควบคุม ความ
ดัน ในเตา

3 ปรับ ลดอากาศ
ส่ว นเกิ น

เตาอุต สาหกรรม
มาตรการลดขนาดช่อ งเปิ ดเตาเผา
แนวคิ ด : ปรับ ปรุงช่อ งใส่ชิ้น งานให้แ คบลงจากเดิ ม ขนาด 100 x 3,500 mm ให้
เหลือ ขนาด 30 x 3,500 mm (ลดขนาดลง 70%) จะทํา ให้ล ดการใช้เชื้อ เพลิ งลงได้

ผลประหยัด 23,587 ลิ ต ร/ปี (275,968 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน 300,000 บาท
ระยะเวลาคืน ทุน
1.09 ปี

เตาอุต สาหกรรม
มาตรการควบคุมการเปิ ดปิ ดประตูที่เตาเผาอลูมิ เนี ยม
แนวคิ ด : การใช้งานเดิ ม ไม่ม ีก ารจัด การเปิ ด-ปิ ดช่อ งทางเข้า เตาที่ด ี
ทําให้เตาเปิ ดไว้ใ นช่ว งที่ม ีค วามร้อ นในเตา

ผลประหยัด พลังงาน 195.24 MMBtu./ปี (51,512 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน
- บาท
ระยะเวลาคืน ทุน - ปี

เตาอุต สาหกรรม
มาตรการนําความร้อนกล บั มาใช้อ ่นุ อากาศสําหรับเผาไหม้
แนวคิ ด : ไอเสีย ที่ม ีอ ณ
ุ หภูมิ ส งู ซึ่งถูก ปล่อ ยทิ้ง สามารถนํา มาอุ่น อากาศ
ก่อ นเข้าเผาไหม้ได้

ผลประหยัด พลังงาน 4,990.923 MBTU./ปี ( 1,316,705 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน 1,000,000 บาท
ระยะเวลาคืน ทุน 0.76 ปี

เตาอุต สาหกรรม
มาตรการลดรอยรัวของผนั
่
งเตาเผาปลายกันโคลง
แนวคิ ด : ซ่อ มแซมรอยรัวของช่
่
อ งเปิดเตาจะช่ว ยลดการสูญ เสีย ความร้อ น
จากเตาออกสู่อ ากาศแวดล้อ มได้

ผลประหยัด พลังงาน 16,619
kg/ปี ( 239,651 บาท/ปี )
เงิน ลงทุน 54,891 บาท ระยะเวลาคืน ทุน 0.23 ปี

หลักการดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จ

2.ร่วมคิด
1.รวมคน

3.ร่วมทํา

5ร.
5.ร่วมยินดี

4.ร่วม
ตรวจสอบ

มาตรการอนุ รกั ษ์พลังงานทีร่ ่วมกันดําเนินงาน
• การบริหารจัดการใช้งาน (Good House Keeping)
• การปรับปรุงให้ประสิทธิภาพสูงขึ้ น (Minor Change)
• การเปลีย่ นอุปกรณ์ / ระบบ (Major Chang)

หลัก การคิ ด สําหรับ กิ จ กรรม “ ตามหามาตรการ”
• “หยุด”

การใช้อุปกรณ์ในช่วงเวลาที่ไม่เกิดคุณค่า
เช่น ไม่เปิ ดอุปกรณ์ตา่ งๆ ทิ้ งไว้ ปิ ดไฟช่วงพัก

• “ยัง้ ”

การใช้อุปกรณ์ในช่วงเวลาที่ไม่จาํ เป็ น
เช่น ไม่เปิ ดอุปกรณ์ก่อนเริ่มใช้งาน เปิ ดให้ชา้ ที่สุด

• “ลด”

อุณหภูมิ ความดัน ความสว่าง ปริมาณ คุณภาพ
ที่เกินความจําเป็ น
เช่น อุณหภูมิที่ตาหรื
ํ ่ อเย็นเกินไป ระบายอากาศมากเกินไป
แสงสว่างที่จา้ เกินไป นํ้าที่มากเกินไปฯลฯ

หลัก การคิ ด สําหรับ กิ จ กรรม “ ตามหามาตรการ”
• “กัน”

การรั ่วไหลและการสูญเสียต่างๆ
เช่น กันการสูญเสียอากาศเย็นโดยการลดการใช้พดั ลม
ระบายอากาศเมื่อไม่จาํ เป็ น ไม่เปิ ดประตูหน้าต่างทิ้ งไว้

• “เก็บ”

พลังงาน/วัสดุที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่
เช่น การนํานํ้าทิ้ งคุณภาพดีกลับมาใช้ใหม่ การใช้กระดาษ
ทั้ง 2 หน้า การใช้ผา้ แทนกระดาษ ฯลฯ

• “แก้ไข” ปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

หลัก การคิ ด สําหรับ กิ จ กรรม “ ตามหามาตรการ”
• “เปลี่ยน” เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชนิดเชื้อเพลิงที่มี
ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีสูง หรือหมดอายุการใช้งาน
• “เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน” ปรับปรุงวิธีการขั้นตอนการทํางานให้ดี
ขึ้น
- ลดของเสียในแต่ละแผนกหรือขั้นตอนต่างๆ
- นําของเสียต่างๆ กลับมาใช้ให้มากที่สุด
- ลดหรือรวมขั้นตอนการทํางาน
- ลดงานทําซํ้า (Rework)
- กําจัดคอขวดในกระบวนการ ฯลฯ

การฝึกปฏิบัติ (Work Shop)
- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
- แต่งตั้งคณะทํางานอนุรักษ์พลังงาน
- ประเมินการขัดการพลังงานเบื้องต้น (EMM)

รวมคน ร่วมคิด ร่วมทํา
ร่วมตรวจสอบ ร่วมยินดี
7

ประกาศ
เรื่อง นโยบายการดําเนินการจัดการพลังงาน
บริ ษัท ..................................... ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ ทรัพยากรพลังงานอย่างมี
ประสิท ธิ ภ าพ จึงมุ่งเน้ น ให้ มี แนวทางปฏิ บัติก ารอนุรักษ์ พ ลังงานแก่ พ นัก งานภายในองค์ ก ร เพื่ อทํ าให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการดําเนินการอนุรักษ์ พลังงาน และปฏิบตั ิไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมุ่งไปสู่
เป้าหมายการลดค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท และการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่ มีรายละเอียด
แสดงดังต่อไปนี ้
1. การอนุรักษ์ พลังงานถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานขององค์กร และผู้บริ หารองค์กรต้ องให้
ความความสําคัญในการปฏิบตั กิ ารจัดการพลังงาน
2. ทางบริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ พลังงาน โดยการปฏิบตั ิตามแนว
ทางการจัดการพลังงาน เพื่อมุง่ เน้ นการลดการใช้ พลังงาน และต้ นทุนการผลิต
3. ทางบริษัทกําหนดให้ มีการนําเสนอแผนการอนุรักษ์ พลังงานจากแผนกงานต่างๆ เพื่อร่ วมพิจารณา
ตังเป็
้ นเป้าหมายลดดัชนีการใช้ พลังงานของบริษัทลง
4. มุ่งเน้ นปฏิบตั ิตามแนวทางการจัดการพลังงาน เพื่อให้ มีการอนุรักษ์ พลังงานภายในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. กํ า หนดให้ มี ก ารทบทวนนโยบายการจัด การพลัง งาน เป้า หมายลดการใช้ พ ลังงาน และแผน
ปฏิบตั งิ านการอนุรักษ์ พลังงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6. ส่งเสริ มให้ มีการจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่พนักงานภายในองค์กร เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงาน และแนวทางปฏิบตั เิ ป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
7. ทําการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ พลังงานขององค์กร เพื่อมุง่ ไปสูก่ ารใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่า

ประกาศ ณ วันที่ .......................................
บริษัท ………………….…………………..
………………………………………
(

)

โครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
ประธานคณะทํางานการจัดการพลังงาน
(.................................................................................
เลขานุการ
(...................................................................................)

ทีมงานดานวิศวกรรม

ทีมงานดานฝายผลิต

1 ..................................................
2 ……………………………………………
3 ..................................................
4 ……………………………………………
5 ...................................................

1 ..................................................
2 ……………………………………………
3 ..................................................
4 ……………………………………………
5 ...................................................

ทีมงานดานอบรม/ประชาสัมพันธ
1 ..................................................
2 ……………………………………………
3 ..................................................
4 ……………………………………………
5 ...................................................

แบบประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

แผนก..............................................................
ระดับการ
ปฏิบัติ
นโยบาย
การจัดองคกร
(คะแนน)
การจัดการพลังงาน
 มีการจัดองคกร และเปน
 มีนโยบายการจัดการ
พลังงานจากฝายบริหาร และถือ โครงสรางสวนหนึ่งของฝาย
สูงที่สุด 4 เปนสวนหนึ่งของ นโยบายบริษัท บริหาร กําหนดหนาที่ ความ
คะแนน
รับผิดชอบ

สูงมาก 3
คะแนน

สูง 2 คะแนน

พอใช 1
คะแนน
ไมมี 0 คะแนน
รวมคะแนน

 มีนโยบายและการสนับสนุน  ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
เปนครั้งคราวจากฝายบริหาร
รายงานโดยตรงตอคณะ
กรรมการจัดการพลังงาน ซึ่ง
ประกอบดานหัวหนา ฝายตางๆ

(ใหทําเครื่องหมาย

ในหัวขอที่ตรงกับสถานภาพในองคกรของทาน)

กอนดําเนินโครงการ เดือน………….. พ.ศ…………..
สถานภาพการอนุรักษพลังงานของบริษัท
การกระตุน
ระบบขอมูลขาวสาร
และสรางแรงจูงใจ
 มีการประสานงาน ระหวาง  กําหนดเปาหมายที่ ครอบคลุม
ผูรับผิดชอบดาน พลังงาน และ ติดตามผล หาขอ ผิดพลาด
ทีมงาน
ประเมินผลและควบคุม การใช
ทุกระดับอยางสม่ําเสมอ
งบประมาณ
 คณะกรรมการการอนุรักษ
พลังงานเปนชองทางหลักในการ
ดําเนินงาน

หลังดําเนินโครงการ เดือน………….. พ.ศ…………..
ประชาสัมพันธ

การลงทุน

 ประชาสัมพันธคุณคาของการ  จัดสรรงบประมาณโดย
ประหยัดพลังงานและ ผลการ
ละเอียดโดยพิจารณาถึง
ดําเนินการของการ จัดระเบียบ ความสําคัญของ โครงการ
การพลังงาน

 แจงผลการใชพลังงาน จาก  ใหพนักงานรับทราบโครงการ  ใชระยะเวลาคุมทุนเปนหลัก
มิเตอรยอยใหแตละฝายทราบแต อนุรักษพลังงานและ ใหมีการ
ในการพิจารณาการ ลงทุน
ไมมีการแจง ถึงผลการประหยัด ประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ

 ไมมีการกําหนดนโยบายที่
ชัดเจนโดยผูบริหารหรือ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

 มีผูรับผิดชอบดานพลังงาน  คณะกรรมการเฉพาะกิจเปน
รายงานตอคณะกรรมการเฉพาะ ผูดาํ เนินการ
กิจแตสายงานบังคับ บัญชาไม
ชัดเจน

 ทํารายงานติดตาม ประเมินผล  จัดฝกอบรมใหพนักงาน
โดยดูจาก มิเตอรให
รับทราบเปนครั้งเปนคราว
คณะกรรมการเฉพาะกิจเขามา
เกี่ยวของ กับการตั้งงบประมาณ

 ลงทุนโดยดูมาตรการที่มี
ระยะเวลาคุมทุนเร็ว

 ไมมีแนวทางปฏิบัติที่ทําไว
เปนลายลักษณอักษร

 ผูรับผิดชอบดานพลังงานมี
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ

 มีการติดตออยางไมเปน
ทางการระหวาง วิศวกรกับผูใช
พลังงาน (พนักงาน)

 มีการสรุปรายงานดาน
คาใชจายการใชพลังงาน เพื่อใช
กันภายในฝายวิศวกรรม

 พิจารณาเฉพาะมาตรการที่
ลงทุนต่ํา

 ไมมีนโยบายที่ชัดเจน

 ไมมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน

 ไมมีการติดตอกับผูใช พลังงาน  ไมมีระบบรวบรวมขอมูลและ  ไมมีการสนับสนุนการ
บัญชีการใชพลังงาน
ประหยัด พลังงาน

 แจงใหพนักงานทราบอยาง
เปนทางการ เพื่อสงเสริมการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

 ไมมีการลงทุนใดๆในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงาน

