
 

 
 

1 การอนุรักษพ์ลงังานส าหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

ดร.ศุภชยั ปัญญาวีร์  
บริษทั เอน็เนอร์ยี ่คอนเซอร์เวชัน่ เทคโนโลยี ่จ  ากดั 

การอนุรักษ์พลงังานสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ส่งผลให้มีการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ  

เพิ่มมากขึ้น ทางภาครัฐบาลและเอกชน จึงตอ้งร่วมมือกนัเพื่อส่งเสริมการประหยดัพลงังาน โดยการใช ้พลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ หรือใชเ้พียงท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

การใชพ้ลงังานส าหรับอาคาร และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการใชพ้ลงังาน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ พลงังาน
ความร้อน และพลังงานไฟฟ้า โดยอาคารขนาดใหญ่จะใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นสัดส่วนของพลงังานทั้งหมด 
ระหวา่งร้อยละ 50-85 และใชพ้ลงังานความร้อน ระหวา่งร้อยละ 15-50 จะเห็นวา่พลงังานไฟฟ้ามีอตัราการใชสู้ง 
จึงมีศกัยภาพท่ีจะท าการประหยดัพลงังานได้สูงด้วย โดยทัว่ไปอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล 
อาคารส านักงาน ฯลฯ จะเสียค่าใช้จ่ายพลงังานในรูปของค่าไฟฟ้านับลา้นบาทต่อเดือน ถา้มีมาตรการในการ
ประหยดัพลงังานท่ีดีแลว้ ก็จะสามารถประหยดัได ้เดือน ๆ หน่ึงเป็นจ านวนนับแสนบาท โดยพลงังานไฟฟ้า
ทั้งหมดจะใชส้ าหรับระบบปรับอากาศ ระหว่างร้อยละ 50-75 ระบบแสงสว่าง ระหว่างร้อยละ 15-20 ซ่ึงขึ้นอยู่
กบัประเภทของอาคาร 

โรงงานอุตสาหกรรมมีการใชพ้ลงังานอยู่ 2 รูปแบบเช่นกนั แต่ลกัษณะการใชพ้ลงังานจะขึ้นอยูก่บัชนิด
ของโรงงานอุตสาหกรรม ว่าโรงงานแต่ละชนิดมีการใชพ้ลงังานความร้อน หรือพลงังานไฟฟ้ามากกว่ากนัและ
อุปกรณ์ตวัไหนมีการใชพ้ลงังานสูง เพื่อท่ีจะหาแนวทางท่ีจะท าการประหยดั พลงังาน 

แผนงานในการประหยัดพลงังาน 

1. แผนระยะส้ัน (SHORT PLAN) เป็นแผนงานท่ีเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช ้พลงังานท่ีท า ได้
ไม่ยาก ศพัยภ์าษาองักฤษเรียกว่า “GOOD HOUSE KEEPING” โดยการปรับแต่งเคร่ือง อุปกรณ์ และระบบการ
ท างานให้ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีการ บ ารุงรักษา และมีขั้นตอนการท างานอย่างเหมาะสมซ่ึงเป็นมาตรการ
ท่ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยหรืออาจจะไม่เสียค่าใชจ่้ายเลย และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นไม่เกิน 4 เดือน  

2. แผนระยะกลาง (MEDIUM PLAN) เป็นการด าเนินการประหยดัพลงังานท่ีจะตอ้งเสีย ค่าใชจ่้ายใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงจะตอ้งมีการวิเคราะห์การใชพ้ลงังานของระบบและอุปกรณ์ โดยละเอียด เพื่ อให้ทราบการ
สูญเสียต่าง ๆ แลว้หาแนวทางประหยดั โดยจะ ตอ้งมีอุปกรณ์มาประกอบเพิ่มเติม เช่นใชอุ้ปกรณ์น าความร้อน
กลบัมาใชใ้หม่ (HEAT RECOVERY) แผนระยะกลางน้ีจะมีระยะเวลาคืนทุน 1-2 ปี  
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3. แผนระยะยาว (LONG PLAN) เป็นการเปล่ียนอุปกรณ์หรือระบบใหม่ ซ่ึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างานได้มากขึ้นกว่าสองแผนแรก เน่ืองจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าอุปกรณ์เดิม ท าให้ประหยดัพลงังาน
ไดม้าก แต่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง และระยะเวลา คืนทุนนานประมาณ 2-5 ปี 

ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์การใช้พลงังาน 

1. ปริมาณการใชพ้ลงังาน เป็นขอ้มูลการใชพ้ลงังานท่ีผ่านมาโดยดูไดจ้าก ใบเสร็จ ค่าเช้ือเพลิง และ  ค่า
ไฟฟ้ายอ้นหลงัอย่างน้อย 1 ปี เพื่อจะไดท้ราบลกัษณะการใชพ้ลงังาน ในแต่ละเดือน ซ่ึงจะไดท้ราบว่าในเดือน
ไหนมีการใชพ้ลงังานมากหรือนอ้ยเท่าใดมี ความตอ้งการพลงัไฟฟ้า (PEAK DEMAND) สูงสุดในรอบปีเท่าใด 
และอยูท่ี่เดือนไหนเพื่อจะไดท้ราบปัญหาท่ีเกิดขึ้น แลว้แกปั้ญหาโดยท าการลดความตอ้งการไฟฟ้า สูงสุด ซ่ึงจะ
สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าไปได้ส่วนหน่ึง และข้อมูลในอดีตยงัใช้ ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้
หลงัจากท าการประหยดั  

2. แผนผงัอาคาร, โรงงาน เพื่อจะได้ทราบต าแหน่ง และจ านวนของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ จะได้เห็น
ภาพรวมวา่ควรจะวิเคราะห์ตรงจุดใดก่อน  

3. ขั้นตอนการผลิตหรือใชพ้ลงังาน  

3.1. ขั้นตอนการผลิตหรือใช้พลงังาน เพื่อจะได้ทราบขั้นตอนในการผลิตและใช้พลงังานว่า 
       เหมาะสมหรือไม่  มีโอกาศท่ีจะจัดขั้ นตอนการผลิตหรือใช้พลังงานใหม่ เพื่ อให้   
       ประสิทธิภาพรวมสูงขึ้นหรือไม่ 

3.2 แผนผงัการใชไ้ฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์อุปกรณ์ทางไฟฟ้าโดยละเอียด  

3.3 แผนผงัการใชค้วามร้อน เพื่อวิเคราะห์อุปกรณ์ทางความร้อนโดยละเอียด  

4. ตรวจวดัอุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรท่ีใช้พลังงาน โดยคาดว่าอุปกรณ์ตัวนั้ น มีโอกาศท่ีจะท าการ 
ประหยดัพลงังานได ้ 

4.1 อุปกรณ์ใชไ้ฟฟ้า 

4.1.1 หมอ้แปลงไฟฟ้า  

4.1.2 ระบบปรับอากาศ  

4.1.3 ระบบท าความเยน็  

4.1.4 ระบบแสงสวา่ง 

4.15 ระบบอดัอากาศ  
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4.1.6 มอเตอร์ขบัอุปกรณ์ต่าง ๆ 

4.1.7 อุปกรณ์ใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ  

4.2อุปกรณ์ใชค้วามร้อน  

4.2.1 หมอ้ไอน้าํ  

4.2.2 เตาหลอม  

4.2.3 อุปกรณ์อบแหง้  

4.24 อุปกรณ์ฟอกยอ้ม  

4.2.5 อุปกรณ์ซกั-รือ  

4.2.6 อุปกรณ์ใชค้วามร้อนอ่ืน ๆ  

4.3 ท าการวิเคราะห์การใชพ้ลงังาน อุปกรณ์ต่าง ๆ  

4.4 หาแนวทางและวิธีการท่ีจะท าใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน  

4.5วิเคราะห์บาระยะเวลาการคืนทุน และอตัราผลตอบแทนในการลงทุน 

แนวทางการประหยัดพลงังาน 

แนวทางการประหยดัพลงังาน แยกเป็น 2 ส่วน ตามชนิดของพลงังาน คือพลงังานไฟฟ้า และ พลงังาน
ความร้อน 

1.การประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบ่งตามขอบเขตท่ีจะท าการวิเคราะห์ ไดแ้ก่การประหยดั พลงังาน
ไฟฟ้าท่ีระบบรวม และการประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ   

1.1  การประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีระบบรวม จากพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
พ.ศ. 2535 มาตรา 7 (5) ให้มีการปรับปรุงการใชไ้ฟฟ้าดว้ย วิธีปรับปรุงตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า 
การลดความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด ใน ช่วงความตอ้งการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ การใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าใหเ้หมาะสม กบัภาวะ และวิธีการอ่ืน  

1.1.1 การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ  
         (18.30 น. - 21.30 น.)  

1) ใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท างานในต าแหน่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2) เปล่ียนแปลง ปรับปรุงกระบวนการผลิต  
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3) ไม่ท าการสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ หรืออุปกรณ์ท่ีใชไ้ฟฟ้ามาก ๆ ในเวลาเดียวกนั 

4) สลบัหรือเปล่ียนแปลงเวลาการใชง้านของอุปกรณ์บางตวัไม่ 

1.1.2 การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ของระบบไฟฟ้า โดยการติดตั้งคะแปซิเตอร์ก าลงัเขา้กบั
อุปกรณ์ท่ีอาศยัการเหน่ียวน า เช่นหมอ้แปลง มอเตอร์เหน่ียวน ากระแสสลบั ฯลฯ ท่ีมี
เพาเวอร์แฟกเตอร์ต่าํ จะมีผล ดีต่อระบบไฟฟ้า ดงัน้ี 

1) ลดกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรตั้งแต่แหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าจนถึงต าแหน่งท่ีติดตั้ง    
    กะแปซิเตอร์ก าลงั  

2) ลดก าลงัสูญเสียในระบบไฟฟ้า (ก าลงัไฟฟ้ารีแอคตีฟ)  

3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับ หรือจ่ายก าลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าให้สูงขึ้นท า     
              ใหส้ามารถขยายการใชไ้ฟฟ้า หรือเพิ่มโหลดได ้ 

4) แรงดนัท่ีจุดจ่ายไฟมีค่าสูงขึ้น 

5) ผูใ้ชไ้ฟฟ้าเสียค่าไฟฟ้าลดลง  

 1.2 การประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  

  1.2.1 การประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีหมอ้แปลงไฟฟ้า  

  1) ปลดแรงดนัไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิของหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะไม่มีภาระ  

  2) ยา้ยภาระของหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีมีภาระน้อยมารวมกัน เพื่อเพิ่มโหลดแฟคเตอร์ให้   
    สูงขึ้น  

  3) ปรับแรงดนัไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิของหมอ้แปลงไฟฟ้าใหอ้ยูใ่น ระดบัเหมาะสม  

  4)ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  

  5)พิจารณาเลือกซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีขนาดเหมาะสมกับ ภาระในกรณีท่ีจะ 
      พิจารณาด าเนินการจดัซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้าใหม่  

 1.2.2 การประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ไฟฟ้า 

   1) พิจารณาภาระของมอเตอร์ใหเ้หมาะสม 

 2) ไม่เดินมอเตอร์ตวัเปล่า  

 3) ปรับความเร็วของมอเตอร์ดว้ยเคร่ืองควบคุมความเร็ว  
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 4 ) ในกรณีมอเตอร์กระแสตรง ให้ลดค่ าความสูญเสียของไฟฟ้า  ท่ีไปสร้าง     
     สนามแม่เหลก็ (EXCITING CURRENT) 

 5) ไม่ใชม้อเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเต่าํกวา่ 70% 

1.2.3 การประหยดัพลงังานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 

1)  ควบคุมค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีเกิดจากการใชร้ะบบปรับอากาศ 

2)  ความคมชดัสากบัการท างานของเคร่ืองท าน้าํเยน็ใหเ้หมาะสม  

3)  ควบคุมตั้งค่าอุณหภูมิของน้าํเป็นท่ีอยกจานคร่ืองท าน้าํเยน็ใหสู้งขึ้น  

4)  ควบคุมตั้งค่าอุณหภูมิน้าํ ท่ีเขา้สู่อุปกรณ์ควบแน่นเพื่อระบายความร้อนใหต่้าํลง  

5) พิจารณาการน้าํ RETURN AIR และ OUTSIDE AIR มาใหอ้ยา่งเหมาะสม 

6) ลดปริมาณของอากาศหมุนเวียนหรืออากาศท่ีถ่ายเทออก 

7) การใชเ้ครือ แลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งอากาศ  

1.2.4 การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสวา่ง 

1) ใชพ้อกไฟฟ้าชนิดประหยดัพลงังานแทนหลอดเดิม 

2) ปิดไฟฟ้าทุกคร้ังเม่ือเลิกใชง้าน  

3) ติดสวิทซ์ควบคุมปิด/เปิด หลอดบางหลอดในโกมเดียวกนั 

4) ติดตั้งระบบไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็น  

5) ดูความเป็นมขน้ของแสงสวา่งใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ี  

6) ใชแ้สงสวา่งจากดวงอาทิตยใ์นเวลากลางวนัใหเ้ป็นประโยชน์  

7) ท าความสะอาดหลอดไฟฟ้า และโคมไฟฟ้าเสมอ 

8)ใชโ้คมไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบติัสะทอ้นแสงไดดี้   

9)แกไ้ขสภาพภายในโรงงาน หรืออาการท่ีขดัขวางสมรรถนะของการใหแ้สงสวา่ง  

10) ควรใชสี้ท่ีใหค้วามสวา่งสูงทาบริเวณท่ีใชไ้ฟฟ้าแสงสวา่ง  

11) ควรอยแบบใหร้ะยะระหวา่งโคมไฟกบัจุดใชง้านใหเ้หมาะสม  

12) กระจกหน้าต่างควรเป็นกระจกท่ียอมให้แสงสว่างจากภายนอกเขา้มาในบริเวณท่ี        
                   ตอ้งการแสงสวา่งพอสมควร  
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13) ควรติดตั้งอุปกรณ์หร่ีไฟฟ้าแสงสวา่งในบริเวณต่าง ๆ  

1.2.5 การประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีระบบอดัอากาศ 

1) ป้องกนัการร่ัวไหลของลม  

2) ลดความดนัอากาศในการท างาน 

3) ท าความสะอาดอุปกรณ์เสมอ  

4) เลือกเคร่ืองอดัอากาศใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะโหลดท่ีใชง้าน  

5) ออกแบบขนาดท่อลมให้มีขนาดเหมาะสม เพื่อลดการสูญ เสียเน่ืองจากแรงเสียด 
                 ทานของท่อ  

6) พิจารณาใชเ้คร่ืองอดัอากาศขนาดเลก็หลายตวัมาเป็นขนาด ใหญ่เพียงขนาดเดียว  

7) หลีกเล่ียงการใชอ้ากาศอดัแบบผิดประเภท  

8) หยดุเคร่ืองอดัอากาศเม่ือไม่ใชง้าน 

2.การประหยัดพลงังานความร้อน 

   2.1 ลดปริมาณไอน้าํท่ีเกิดการร่ัวไหลบริเวณต่าง ๆ  

2.2 บ ารุงรักษาสภาพฉนวนความร้อน ของอุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบท่อส่งให้อยู่ในสภาพดี  
                    เสมอ 

2.3 บ ารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ และถ่ินควบคุม  

2.4 ปรับปรุงการเผาไหมใ้หมี้ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2.5 ท าความสะอาดพื้นผิวถ่ายเทความร้อนเสมอ  

2.6 พิจารณาการน าความร้อนปล่อยทิ้งกลบัมาใชป้ระโยชน์ เช่น อุ่นน้าํท่ีป้อนเขา้  

      หมอ้ไอน้าํ, อุ่นอากาศท่ีใชส้ าหรับเผาไหม ้ฯลฯ  

2.7 ตรวจสอบการท างานของกบัดกัไอน้าํ  

2.8 ลดปริมาณการสูญเสียความร้อนไปกบัไอเสีย 

2.9 น าความร้อนจากไอเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์  

2.10 น าคอนเดนเสทกลบัมาใชใ้หม่ (CONDENSATE RECOVERY)  
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2.11 ลดปริมาณการทิ้งน้าํกนัหมอ้น้าํ (BLOW DOWN)  

2.12 ใชก้ าลงัดนัไอน้าํเท่าท่ีตอ้งการ  

2.13 ท าไอน้าํแฟลช (FLASH STEAM)  

2.14 เพิ่มอุณหภูมิของอากาศและน้าํป้อน  

2.15 ใชง้านอุปกรณ์ท่ีภาระไม่ต่าํกวา่ 50% และไม่สูงกวา่ 105% 
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สรุป 

ปัจจุบนัการอนุรักษพ์ลงังานถือวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก และควรร่วมมือกนัทุก ๆ ฝ่าย รวมทั้ง ประชาชน
ทุกคนด้วย  เ น่ืองจาก เ ม่ือ มีการใช้พลังงานมาก  ก็ จะ มีผลกระทบต่อ ส่ิ งแวดล้อมและธรรมชา ติ   
และจะส่งผลมายงัมนุษยต์่อไป อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งท่ีมีการใชพ้ลงังานมาก และมี โอกาส
ท่ีจะท าการประหยดัพลงังานไดม้ากดว้ย แนวทางและวิธีการในการประหยดัพลงังานควรเร่ิมตั้งแต่แนวทางท่ีไม่
ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุดก่อน แลว้จึงท าการวิเคราะห์หาแนวทางในการประหยดัท่ีต้องมี
ค่าใช้จ่าย โดยตอ้งท าการวิเคราะห์หาระยะเวลาการคืนทุน และอตัราผลตอบแทน ในการลงทุนดว้ย ซ่ึงผูท่ี้จะ
ด าเนินการต้องมีความรู้พอสมควรในเร่ืองต่าง ๆ โดยใช้แนวทางท่ีกล่าวไว ้ในบทความฉบับน้ี โดยข้อมูล
บางส่วนไดรั้บการอนุเคราะห์จาก กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน ศูนยอ์นุรักษพ์ลงังานแห่งประเทศไทย และ
สถาบนัวิจยัพลงังานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จึงขอขอบพระคุณมาในโอกาสน้ีดว้ย 

 

 

 

 

 


