
โครงการกํากับดูแลการอนรัุกษพลังงานตามกฎหมายสําหรับโรงงานควบคุม

(กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ, การไฟฟา, กระดาษ และหิน กรวด ดินทราย)

กองกํากบัและอนรุักษพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน
ในวันศุกร ที่ 21 ตุลาคม 2565

ณ หอง Ocean Marina ชั้น M  โรงแรมสยามแมนดารินา จ.สมุทรปราการ

การสัมมนาแถลงผลการดําเนินงาน



วัตถุประสงคการดําเนินงาน

1. เพื่อกํากับดแูลและสงเสริมใหโรงงานควบคุม ดําเนินการอนรัุกษพลังงานดวย

การจัดการพลังงาน อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลประหยัดที่เปนรูปธรรม

2. เพื่อผลักดันใหโรงงานควบคุมสามารถปฏบิัติตามกฎหมายไดอยางครบถวน

ถูกตองและเตรียมความพรอมในการรองรับการบังคับใชกฎหมาย 

3. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีโรงงานควบคุมตอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย



สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 1

- การจัดทํารายงานการจัดการพลังงานและการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

- การแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบพลังงาน 

- การขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย

การดําเนินงานผานระบบ e-service2

- มาตรการอนุรักษพลังงานที่นาสนใจ กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงานในระบบตาง ๆ 
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน3

- สรุปผลการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานจากรายงานการจัดการพลังงานและการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงาน ประจําป 2563

- สรุปประเด็นขอบกพรองที่พบบอย ในรายงานการจัดการพลังงาน และรายงานการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงาน

- สรุปขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานที่มีการผลิตไฟฟาเพ่ือใชเองและเพ่ือจําหนาย

หัวขอสัมมนาประกอบดวย



สรุปผลการดําเนินงาน 

โครงการกํากับดูแลการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย

สําหรับโรงงานควบคุม 
(กลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอ, การไฟฟา, กระดาษ และหิน กรวด ดินทราย)

1



สัดสวนโรงงานควบคุมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม

โรงงานควบคุม

ตามประเภทกลุม

อุตสาหกรรม

จํานวน

(แหง)

สิ่งทอ 330

ไฟฟา 180

กระดาษ 165

หิน กรวด ดินทราย 45

รวม 720



การใชพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : กลุมการไฟฟา เปนประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตไฟฟาเพื่อใชเองและจําหนาย

พลังงานไฟฟา

(kWh/ป)

ไฟฟา

(MJ/ป)

ไฟฟา

เทียบเทา

นํ้ามันดิบ

ktoe/ป

พลังงานความรอน

(MJ/ป)

ความรอน

เทียบเทา

นํ้ามันดิบ

ktoe/ป

รวมการใชพลังงาน

 (MJ/ป)

รวมการใช

พลังงานท้ังหมด

เทียบเทานํ้ามันดิบ

ktoe/ป

สิ่งทอ 3,176,997,407.33 11,437,190,666.39 270.741 23,434,256,035.83 554.736 34,871,446,702.22 825.477

กระดาษ 2,119,074,665.80 7,628,668,796.88 180.586 76,777,495,043.03 1,817.477 84,406,163,839.91 1,998.063

หิน กรวด ดิน ทราย 134,763,166.27 485,147,398.57 11.484 1,826,828,954.63 43.245 2,311,976,353.20 54.729

การไฟฟา 372,755,072.21 1,341,918,259.96 31.766 1,470,690,167,657.18 34,814.179 1,472,032,085,917.14 34,845.945

รวม 5,803,590,311.61 20,892,925,121.80 494.577 1,572,728,747,690.66 37,229.637 1,593,621,672,812.46 37,724.214

กลุมอุตสาหกรรม

การใชพลังงาน 2563



สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : กลุมการไฟฟา เปนประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตไฟฟาเพื่อใชเองและจําหนาย

สิ่งทอ

1.5%

กระดาษ

4.9%

หิน กรวด ดิน 

ทราย

0.1%

การไฟฟา

93.5%

การใชพลังงานความรอนป 2563

สิ่งทอ

55%

กระดาษ

37%

หิน กรวด ดิน 

ทราย

2%

การไฟฟา

6%

การใชพลังงานไฟฟาป 2563



ผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

รวมประหยัด

ไฟฟา (kWh/ป)
ไฟฟา (MJ/ป)

ไฟฟา

เทียบเทา

นํ้ามันดิบ

ktoe/ป

ลด

ปริมาณ

กาซเรือน

กระจก

ktCO2/ป

รวมประหยัด

พลังงานความ

รอน (MJ/ป)

ความรอน

เทียบเทา

นํ้ามันดิบ

ktoe/ป

ลด

ปริมาณ

กาซเรือน

กระจก

ktCO2/ป

รวมพลังงาน

ประหยัดท้ังหมด 

(MJ/ป)

รวม

พลังงาน

ท้ังหมด

เทียบเทา

นํ้ามันดิบ

ktoe/ป

ลด

ปริมาณ

กาซเรือน

กระจก

ktCO2/ป

สิ่งทอ 44,796,935.49 161,268,967.76 3.818 11.454 347,500,965.61 8.226 24.678 508,769,933.37 12.044 36.132

กระดาษ 53,591,886.63 192,930,791.87 4.567 13.701 265,988,030.75 6.296 18.888 458,918,822.62 10.863 32.589

หิน กรวด ดิน ทราย 1,319,876.07 4,751,553.85 0.112 0.336 3,817,698.00 0.090 0.270 8,569,251.85 0.202 0.606

การไฟฟา 45,420,098.96 163,512,356.26 3.871 11.613 3,522,411,995.97 83.383 250.149 3,685,924,352.23 87.254 261.762

รวม 145,128,797.15 522,463,669.74 12.368 37.104 4,139,718,690.33 97.995 293.985 4,662,182,360.07 110.363 331.089

กลุมอุตสาหกรรม

ผลการอนุรักษพลังงานป 2563

หมายเหตุ :การปลูกตนไมยืนตน 1 ตน สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณ 9 กิโลกรัม CO2 ตอป



ผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

สิ่งทอ

31%

กระดาษ

37%

หิน กรวด ดิน 

ทราย

1%

การไฟฟา

31%

ผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาป 2563

สิ่งทอ

8.4% กระดาษ

6.4%
หิน กรวด ดิน 

ทราย

0.1%

การไฟฟา

85.1%

ผลการอนุรักษพลังงานความรอนป 2563



ผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนแยกตามประเภทมาตรการอนุรักษพลังงาน

House Keeping  การใชระบบปจจบุันใหเกิดประโยชนสูงสุด

Minor Changes  การปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยู

Major Replacements การเปล่ียนแปลงสิ่งที่มีอยู

ประกอบดวยมาตรการประเภท



ผลการอนุรักษพลังงานไฟฟา แยกตามประเภทมาตรการอนุรักษพลังงาน

กลุมอุตสาหกรรม
จํานวนมาตรการ

(House Keeping)

จํานวนมาตรการ

(Minor Changes)

จํานวนมาตรการ

(Major Replacements)

สิ่งทอ 110 128 151

การไฟฟา 74 45 93

กระดาษ 49 53 106

หิน กรวด ดิน ทราย 8 9 19

รวม 241 235 369

ผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาป 2563 ประเภทมาตรการ



ผลการอนุรักษพลังงานไฟฟา แยกตามประเภทมาตรการอนุรักษพลังงาน

กลุมอุตสาหกรรม

จํานวน

มาตรการ

(House 

Keeping)

ไฟฟา (kWh/ป)
ผลประหยัด

(บาท/ป)

เงินลงทุน

(บาท)

จํานวนมาตรการ

(Minor Changes)
ไฟฟา (kWh/ป)

ผลประหยัด

(บาท/ป)

เงินลงทุน

(บาท)

จํานวนมาตรการ

(Major 

Replacements)

ไฟฟา (kWh/ป)
ผลประหยัด

(บาท/ป)

เงินลงทุน

(บาท)

สิ่งทอ 110 14,313,452.42 50,178,295.59 1,160,690.00 128 13,429,097.97 47,510,434.50 22,889,758.04 151 17,054,385.10 58,453,617.96 97,711,280.62

การไฟฟา 74 26,763,551.14 673,509,788.99 8,422,257.11 45 10,962,989.78 218,393,285.96 26,555,904.50 93 7,693,558.04 157,208,203.32 88,114,962.94

กระดาษ 49 4,901,153.24 17,388,193.78 1,983,400.00 53 24,338,139.22 88,026,587.56 57,043,217.25 106 24,352,594.17 89,617,255.63 338,773,038.27

หิน กรวด ดิน ทราย 8 580,286.45 2,412,986.86 112,518.00 9 214,424.89 907,386.52 454,492.60 19 525,164.73 2,055,626.71 9,998,277.00

รวม 241 46,558,443.25 743,489,265.22 11,678,865.11 235 48,944,651.86 354,837,694.54 106,943,372.39 369 49,625,702.04 307,334,703.62 534,597,558.83

ผลการอนุรักษพลังงานไฟฟา 2563



ผลการอนุรักษพลังงานความรอน แยกตามประเภทมาตรการอนุรักษพลังงาน

กลุมอุตสาหกรรม
จํานวนมาตรการ

(House Keeping)

จํานวนมาตรการ

(Minor Changes)

จํานวนมาตรการ

(Major Replacements)

สิ่งทอ 29 58 8

การไฟฟา 54 80 4

กระดาษ 12 36

หิน กรวด ดิน ทราย 1 2

รวม 96 176 12

ผลการอนุรักษพลังงานความรอนป 2563 ประเภทมาตรการ



ผลการอนุรักษพลังงานความรอน แยกตามประเภทมาตรการอนุรักษพลังงาน

กลุมอุตสาหกรรม

จํานวน

มาตรการ

(House 

Keeping)

ความรอน (MJ/ป)
ผลประหยัด

(บาท/ป)

เงินลงทุน

(บาท)

จํานวน

มาตรการ

(Minor 

Changes)

ความรอน (MJ/ป)
ผลประหยัด

(บาท/ป)

เงินลงทุน

(บาท)

จํานวนมาตรการ

(Major 

Replacements)

ความรอน (MJ/ป)
ผลประหยัด

(บาท/ป)

เงินลงทุน

(บาท)

สิ่งทอ 29 119,677,843.18 20,228,070.84 276,268.30 58 168,226,433.43 35,007,603.34 12,847,751.50 8 59,596,689.00 8,521,336.80 37,067,500.00

การไฟฟา 54 1,988,759,135.54 382,476,260.91 198,280,818.87 80 1,265,461,673.43 205,063,669.26 214,881,144.62 4 268,191,187.00 73,421,063.81 102,277,657.00

กระดาษ 12 19,521,405.26 4,983,629.76 135,611.00 36 246,466,625.49 44,650,933.17 38,099,325.50

หิน กรวด ดิน ทราย 1 125,279.00 45,592.28 2 3,692,419.00 668,353.70 6,689,467.00

รวม 96 2,128,083,662.98 407,733,553.79 198,692,698.17 176 1,683,847,151.35 285,390,559.46 272,517,688.62 12 327,787,876.00 81,942,400.61 139,345,157.00

ผลการอนุรักษพลังงานความรอน 2563



ผลการทวนสอบรายงานการจัดการพลังงาน

และรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจําป 2563

ผานการตรวจสอบ 86 %

ผานการตรวจสอบ แตตองแกไขในปตอไป 13 % 

ไมผานการตรวจสอบ 1 % 

สรุปผลการทวนสอบ



สรุปประเด็นขอบกพรองที่พบบอย

ในรายงานการจัดการพลังงาน

และรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

จากผลการทวนสอบ



ตารางท่ี 4.9 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาท่ีมีนัยสําคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณหลัก 

ขนาด หนวย คาพิกดั หนวย ใชงานจริง หนวย

ระบบท่ีใชพลังงาน ช่ือเคร่ืองจักร/อุปกรณหลัก

อายุ

การใช

งาน

(ป)

ช่ัวโมงใชงาน

(ช่ัวโมง/ป)

ปริมาณการใช

พลังงานไฟฟา

(กโิลวัตต-ช่ัวโมง/ป)

สัดสวนการใช

พลังงานในระบบ

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถณะ

หมายเหตุ

พิกดั

จํานวน

1. ไมแสดงขอมูลคาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ ที่เปนพิกัด / 

ที่ใชงานจริง ของอุปกรณที่มีนัยสําคัญใหถูกตอง ครบถวน 

2. ปริมาณพลังงานที่ใช ไมสอดคลองกับขอมูลที่แสดงใน

สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา ในระบบนั้น ๆ 

เชน เครื่องอัดอากาศ 1 ชุด มีปริมาณการใชพลังงานไฟฟา 

(kWh/ป) มากกวาปริมาณสัดสวนการใชพลังงานในระบบ  

อัดอากาศ เปนตน

ข้ันตอนที่ 4



ตารางท่ี 4.10 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานความรอนท่ีมีนัยสําคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณหลัก 

ขนาด หนวย ชนิด หนวย คาพิกัด หนวย ใชงานจริง หนวย

ช่ัวโมงใชงาน

เฉล่ียตอป
ระบบท่ีใชพลังงาน

ช่ือเคร่ืองจักร/

อุปกรณหลัก

พิกดั

จํานวน

อายุ

การใช

งาน

(ป)

ปริมาณการใช

พลังงานความรอน

(เมกะจูล/ป)

สัดสวนการใช

พลังงาน

ในระบบ

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถณะการใชเช้ือเพลิง

1. ไมแสดงขอมูลคาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ ที่เปนพิกัด / 

ที่ใชงานจริง ของอุปกรณที่มีนัยสําคัญใหถูกตอง ครบถวน 

2. ปริมาณพลังงานที่ใช ไมสอดคลองกับขอมูลที่แสดงใน

สัดสวนการใชพลังงานความรอน ในระบบนั้น ๆ 

เชน หมอไอน้ํา 1 ชุด มีปริมาณการใชพลังงานความรอน 

(kWh/ป) มากกวาปริมาณสัดสวนการใชพลังงานในระบบ  

เปนตน

ข้ันตอนที่ 4



ตารางท่ี 6.7 ปริมาณการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑ ป 2563

ลําดับท่ี ช่ือผลิตภัณฑ(หนวย)
กําลังผลิตติดตั้ง

(กําลังการผลิตสูงสุดของเคร่ืองจักร)
ปริมาณผลผลิตจริง รอยละปริมาณผลผลิต

1. แสดงขอมูลผลผลิตไมครบถวน / ไมสอดคลองกับปริมาณ

ผลผลิตรายเดือนรวมกันในรอบป

2. แสดงขอมูลกําลังการผลิต  นอยกวา ผลผลิตจริงของป

ข้ันตอนท่ี 4 และ 6



ตารางท่ี 6.9 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2563

หมายเลขผูใชไฟฟา หมายเลขเคร่ืองวัดไฟฟา

P

(กิโลวัตต)

PP/OP1

(กิโลวัตต)

OP/OP2

(กิโลวัตต)

คาใชจาย

(บาท)

ปริมาณ

(กิโลวัตต-ช่ัวโมง)

คาใชจาย

(บาท)

ม.ค. - - - - - - -

ก.พ. - - - - - - -

มี.ค. - - - - - - -

เม.ย. - - - - - - -

พ.ค. - - - - - - -

มิ.ย. - - - - - - -

ก.ค. - - - - - - -

ส.ค. - - - - - - -

ก.ย. - - - - - - -

ต.ค. - - - - - - -

พ.ย. - - - - - - -

ธ.ค. - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00

เดือน

พลังไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา
คาไฟฟารวม

(บาท)

คาตัวประกอบภาระ

(เปอรเซ็นต)

คาไฟฟาเฉล่ีย

(บาท/กโิลวัตต-

ช่ัวโมง)

รวม

เฉลี่ย

1. กรณีเปนการผลิตไฟฟาจาก

แสงอาทิตยเพื่อใชเอง / เปนการผลิต

ไฟฟาเพื่อจําหนายและใชเอง ควร

ระบุขอมูลใหถูกตอง ครบถวน

ข้ันตอนท่ี 4 และ 6



ตารางท่ี 6.10 ขอมูลการใชเช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบป 2563

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

นํ้ามันเตา ลิตร

(ชนิด A) บาท

ลิตร

บาท

ลิตร

บาท

ลานบีทียู

บาท

ถานหิน ตัน

ระบุชนิด บาท

ไอนํ้าท่ีซ้ือ หนวย(ระบุ)

(.......bar / ......°c) บาท

หนวย(ระบุ)

บาท

0.00

หนวย(ระบุ)

บาท

0.00

ปริมาณพลังงาน

รวม

(เมกะจูล)

รวมปริมาณพลังงานความรอนท้ังหมด

กาซปโตรเลียม

เหลว

กาซธรรมชาติ

อ่ืนๆ (ระบุ)

รวมการใชพลังงานความรอนจากเช้ือเพลิง

พลังงานหมุนเวียน

รวมการใชพลังงานหมุนเวียน

นํ้ามันดีเซล

ชนิด

พลังงานท่ีใช
หนวย/มูลคา

ปริมาณการใช คาความรอนเฉล่ีย

(เมกะจูล/หนวย)

1. ระบุชนิดเชื้อเพลิง / หนวย

เช้ือเพลิงใหครบถวน

2. ระบุคาความรอนเช้ือเพลิงให

ถูกตองสอดคลองกับหนวยเช้ือเพลิง

ที่ระบุในรายงาน (เปน ตัน, กิโลกรัม)

กลุมเชื้อเพลิงชีวมวล

ที่มักจะระบุขอมูลผิดพลาด

ข้ันตอนที่ 4 และ 6



ตารางท่ี 6.12 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบป 2563

กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป รอยละ ประเมิน ตรวจวัด

แสงสวาง 0.00

ปรับอากาศสํานักงาน* 0.00

ทําความเย็น 0.00

การผลิต 0.00

อัดอากาศ 0.00

อ่ืนๆ 0.00

รวม 0.00 0.00

ระบบ
การใชพลังงานไฟฟา วิธีการ

2. ปริมาณการใชไฟฟารวมทุกระบบ

ควรมีคาสอดคลองกับปริมาณการใช

ไฟฟาในรอบปนั้นๆ

1. ควรแสดงขอมูลการใชพลังงานใน

แตละระบบใหครบถวน เชน โรงงาน

ควบคุมบางแหง ไมแสดงขอมูลการ

ใชพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศ  

แตมีขอมูลเครื่องปรับอากาศใน

อุปกรณที่มีนัยสําคัญดานไฟฟา

เปนตน

รวมถึงสัดสวนการใช

พลังงานความรอนแยกตาม

ระบบ ดวยเชนกัน

ข้ันตอนท่ี 4 และ 6



1) มาตรการลําดับท่ี : …......................................

2) ช่ือมาตรการ : …...............................................................

3) ผูรับผิดชอบมาตรการ : ......................................... ตําแหนง : ................................

4) อุปกรณท่ีปรับปรุง : ….......................................................................................................

5) จํานวนอุปกรณท่ีปรับปรุง :  .................. ชุด

6) สถานท่ีปรับปรุง : ……............................................................................................................

7)

กิโลวัตต กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป บาท/ป

8) การใชพลังงานกอนการปรับปรุง 

9) การใชพลังงานหลังการปรับปรุง

10) ผลประหยัด

11) เงินลงทุนท้ังหมด  บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน ป

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง  

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง  

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

สาเหตุการปรับปรุง : ……............................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2. ขอมูลการดําเนินการอนุรักษ

พลังงาน ไมสอดคลองกับ

รายละเอียดในวิธีการคํานวณ

ประกอบ

1. ไมมีการแสดงวิธีคํานวณประกอบ

มาตรการอนุรักษพลังงานไฟฟา /

มาตรการอนุรักษพลังงานความรอน

ข้ันตอนท่ี 5



ตารางท่ี 5.4 แผนการฝกอบรมการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2563

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

ตารางท่ี 5.5 แผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2563

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

ลําดับท่ี หลักสูตร
กลุม

ผูเขาอบรม

จํานวน

ผูเขาอบรม

เดือน
ผูรับผิดชอบ

ลําดับท่ี หลักสูตร
กลุม

ผูเขาอบรม

จํานวน

ผูเขาอบรม

เดือน

2. ไมแสดงแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

1. ไมแสดงแผนการฝกอบรม

ข้ันตอนท่ี 5



ช่ือมาตรการ : …...............................................................

มาตรการลําดับท่ี : …...................................... จากจํานวนท้ังหมด :   มาตรการ

กิโลวัตต กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป บาท/ป กิโลวัตต กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป บาท/ป

ตารางท่ี 6.3  ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงาน

สําหรับมาตรการดานไฟฟา

ระยะเวลาดําเนินการ สถานภาพ

การ

ดําเนินการ

เงินลงทุน

ผลการอนุรักษพลังงาน

ตามเปาหมาย

(ค าจากการคํานวณ)

ท่ีเกิดข้ึนจริง

(จากการตรวจสอบหลังดําเนินการ)

ตามแผน

ดําเนินการ
ท่ีเกิดข้ึนจริง

ตามแผน

(บาท)

ลงทุนจริง

(บาท)

ไฟฟา ไฟฟา

2. ขอมูลผลการอนุรักษพลังงาน ไมสอดคลอง 

/ ไมถูกตอง กับการคํานวณผลการอนุรักษ

พลังงาน

1. ไมแสดงผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

มาตรการอนุรักษพลังงาน

ข้ันตอนที่ 6



8. 1. แผนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน

2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแนวทางแกไข

ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

3. อ่ืน ๆ (ระบุ) การเผยแพร

ลงช่ือ

(นายนันฐกานต กล่ินสังข)

ประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

วันท่ี

การทบทวน วิเคราะห 

และแกไขขอบกพรองของ

การจัดการพลังงาน

4 มกราคม 2564

1. ไมมีการลงนามโดยประธาน คณะผูตรวจ

ประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

ข้ันตอนท่ี 7



รูปท่ี 8-1 เอกสารสรุปการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน

(ใสเอกสารสรุปผลการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน/หลักฐานการ

ประชุมทบทวนฯ)

1. ไมมีการแสดงหลักฐานการประชุมทบทวนฯ

ข้ันตอนท่ี 8



สรุปขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

สําหรับโรงงานที่มีการผลิตไฟฟาเพื่อใชเองและเพื่อจําหนาย



หมายเลขผูใช ไฟฟา หมายเลขเค ร่ืองวัดไฟฟา

คาไฟฟารวม คาตัวประกอบภาระ คาไฟฟาเฉล่ีย

P PP/OP1 OP/OP2 คาใช จาย ปริมาณ คาใช จาย

(กิโลวัตต) (กิโลวัตต) (กิโลวัตต) (บาท) (กิโลวัตต-ช่ัวโมง) (บาท)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย

ธ.ค.

ตารางท่ี 4.3.1 ขอมูลการใชไฟฟ าท่ีซ้ือเขา ในรอบป  2565

พลังงานไฟฟา

(บาท) (บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมง)

0

เฉล่ีย

เดือน

 พลังไฟฟาสูงสุด

 (เปอรเซนต)

รวม

0

แสดงขอมูลในสวนการใชพลังงานไฟฟา

ที่รับซื้อเขามาในโรงงาน

หากเปนการผลิตไฟฟาเพื่อใชเองไมตองระบุ



ปริมาณรวม คาไฟฟารวม

ขนาดติดตั้ง ปริมาณ คิดเปนคาใช จาย ขนาดติดต้ัง ปริมาณนํ้าท่ีใช ผลิต ปริมาณ คิดเปนคาใช จาย (กิโลวัตต-ช่ัวโมง)

(กิโลวัตต) (กิโลวัตต-ช่ัวโมง) (บาท) (กิโลวัตต) (ลบ.ม.) (กิโลวัตต-ช่ัวโมง) (บาท)

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

เฉล่ีย

ผลิตจากพลังงานนํ้า

ตารางท่ี 4.3.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟ าทดแทน ในรอบป  2565

เดือน

ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย

(บาท)

เพิ่มขอมูลตารางแสดงขอมูล

ในสวนการใชพลังงานไฟฟาทดแทน 

ที่ผลิตเพ่ือใชเอง เชน จากโซลาเซลล  จากน้ําในเขื่อน 

เปนตน



ชองทางรับขอมูลขาวสาร

http://berc.dede.go.th/

https://www.facebook.com/dercdede

กองกํากบัและอนุรักษพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน



การดําเนินงานผานระบบ e-service
- การจัดทํารายงานการจัดการพลังงานและการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

- การแจงแตงต้ังผูรับผิดชอบพลังงาน 

- การขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย

2

บรรยายโดย นายนิวัฒน ตุนบุตรเสลา  
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุมวิชาการงาน

กองกํากับและอนุรักษพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลัง 



1. ทราบกิจกรรมที่เก่ียวของกับการยื่นคําขอทางอิเล็กทรอนิกส

2. ทราบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการยื่นคําขอทางอิเล็กทรอนิกส

3. ทราบวิธีการยื่นคําขอทางอิเล็กทรอนิกส

4. ไดรับความรูและมีความเขาใจในการยื่นคําขอทางอิเล็กทรอนิกส สามารถนําไปดําเนินการได

การบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกสสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (eService)

วัตถุประสงค

กลุมวิชาการ กองกํากับและอนุรักษพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

11 - 21 ตุลาคม 2565

1. กิจกรรมที่เก่ียวของกับการยื่นคําขอทางอิเล็กทรอนิกส

2. กฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในสวนของโรงงานควบคุม

3. วิธีการสงรายงาน การแจงแตงตั้ง และการยื่นคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส

4. Time Line กิจกรรมการยื่นคําขอทางอิเล็กทรอนิกส

หัวขอ

33 https://shorturl.asia/t2uFn



34

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการย่ืนคําขอทางอิเล็กทรอนิกส (eService)1

จัดสัมมนาเดือนธันวาคม 2565

1. การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส (eForm)

มีโปรแกรม มีกฎหมายรองรับ    ยังเปนทางเลือก

2. การแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน | การแจงพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

มีโปรแกรม มีกฎหมายรองรับ    ยังเปนทางเลือก

3. การยื่นคําขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ | การแจงการใชพลังงานรอบ 6 เดือนแรก/หลัง

มีโปรแกรม มีกฎหมายรองรับ ยื่นออนไลนเพียงชองทางเดียว

จัดสัมมนาเดือนพฤษภาคม 2566

4. การยื่นแบบวินิจฉัยการเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

   อยูระหวางการพัฒนา    ใชแทนรูปแบบเดิมที่เปนเอกสาร

5. การแจงยกเลิกสถานะการเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

   อยูระหวางการพัฒนา    ใชแทนรูปแบบเดิมที่เปนเอกสาร

6. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

   อยูระหวางการพัฒนา  ตองมีการแกไขกฎหมาย    ยังเปนทางเลือก
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บังคับใช 31 ก.ค. 2552บังคับใช 31 ก.ค. 2552

บังคับใช 12 ธ.ค. 2538บังคับใช 12 ธ.ค. 2538 บังคับใช 17 ก.ค. 2540บังคับใช 17 ก.ค. 2540

บังคับใช 3 เม.ย. 2535บังคับใช 3 เม.ย. 2535

บังคับใช 1 มิ.ย. 2551บังคับใช 1 มิ.ย. 2551

บังคับใช 20 พ.ย. 2552บังคับใช 20 พ.ย. 2552 บังคับใช 7 พ.ย. 2555 บังคับใช 7 พ.ย. 2555 บังคับใช 12 มี.ค. 2564 บังคับใช 12 มี.ค. 2564 

ประกาศ 25 ก.ย. 2552 ประกาศ 25 ก.ย. 2552 

ประกาศ 29 เม.ย. 2565 ประกาศ 29 เม.ย. 2565 ประกาศ 13 ธ.ค. 2564 ประกาศ 13 ธ.ค. 2564 

ประกาศกระทรวง

หลักเกณฑ วิธีดําเนินการ

จัดการพลงังาน

ประกาศ 27 ธ.ค. 2562 ประกาศ 27 ธ.ค. 2562 

กฎกระทรวงมาตรฐาน

การจัดการพลงังาน

กฎกระทรวงผูขอรับใบอนุญาต

ตรวจสอบและรบัรองพลงังานฯ

กฎกระทรวงการออกแบบอาคาร

เพื่อการอนรุกัษพลงังาน

พระราชกฤษฎกีากาํหนดโรงงานควบคุมพระราชกฤษฎกีากาํหนดอาคารควบคุม

ประกาศกระทรวงหลกัเกณฑ

วิธีการคํานวณและการรบัรอง

ผลในการออกแบบอาคาร
ประกาศกรมเรือ่งการผอนผันฯ

ทางอิเล็กทรอนกิส

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)

ประกาศ 27 ก.ย. 2564 ประกาศ 27 ก.ย. 2564 

ประกาศกรมการรบัรองผูทําหนาท่ี

ผูตรวจประเมินในการออกแบบอาคาร

กฎกระทรวงคุณสมบัต ิหนาท่ี 

จํานวน ผูรับผิดชอบพลังงาน

ประกาศ 17 ก.ย. 2564ประกาศ 17 ก.ย. 2564

ประกาศ

กรมการแจง

แตงตั้ง

ผูรับผิดชอบ

ดานพลงังาน

ประกาศ

กรมการแจง

แตงตั้ง

ผูรับผิดชอบ

ดานพลงังาน

ทาง

อิเล็กทรอนกิส
ประกาศกรมการสงรายงาน

ทางอิเล็กทรอนกิส e-Form

ประกาศ 7 ต.ค. 2564 ประกาศ 7 ต.ค. 2564 

ประกาศกรมคําขอรับใบออนญุาต 

(ฉบับที่ 3)

ประกาศกระทรวงการกาํหนดคา

มาตรฐานการออกแบบอาคาร

เพื่อการอนรุกัษพลงังาน

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในสวนของโรงงานควบคุม2



กฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในสวนของโรงงานควบคุม2
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
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กฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในสวนของโรงงานควบคุม2
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการแจงแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน

และการแจงพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
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กฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในสวนของโรงงานควบคุม2
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการยื่นคําขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม) ทางอิเล็กทรอนิกส ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

38
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วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3
รหัสลงทะเบียนเขาใชงานระบบอิเล็กทรอนิกส

รหัส 8 หลักสําหรับลงทะเบียนใชงานระบบ eService

ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
รหัส 8 หลักสําหรับลงทะเบียนใชงานระบบ eForm

ของผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
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วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3
3.1 วิธีการสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางระบบ eForm eform.dede.go.th

ลงทะเบียน



eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ขอมูลทั่วไป

41



eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

คํารับรอง

42
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eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 1



eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 2

44
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eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 3
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eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 4



eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 4

47
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eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 5



49

eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 5
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eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 5
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eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 6
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eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 6



eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 7
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eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 7



55

eform.dede.go.th

โรงงาน/อาคาร

ข้ันตอนที่ 8



56

eform.dede.go.th

ผูตรวจสอบฯ

สรุปผลการตรวจสอบ



57

eform.dede.go.th

ผูตรวจสอบฯ

รายละเอียด

ความไมสอดคลอง
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eform.dede.go.th

ผูตรวจสอบฯ

ลงลายมือช่ือ
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วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3
วิธีลงทะเบียนใชงาน eService เพื่อแจงแตงต้ังและยื่นคําขอผอนผัน

1. ลงทะเบียนใชงานระบบ
eservice.dede.go.th

1



60

วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3
วิธีลงทะเบียนใชงาน eService เพื่อแจงแตงต้ังและยื่นคําขอผอนผัน

2. กรอก TSIC-ID และรหัส 8 หลัก

3. เลือกประเภทผูใชงาน

eservice.dede.go.th

3

2

3.1 เจาของอาคาร/โรงงานควบคุม

ลงทะเบียนเพื่อสงการแจงแตงตั้งและผอนผัน

3.2 ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ลงทะเบียนเพื่อกรอกขอมูลการแจงแตงต้ัง

เปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน เปนแตละคน

3.3 เจาหนาที่บันทึกขอมูล

ลงทะเบียนเพื่อกรอกขอมูลขอผอนผันแตละป



61

วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3
3.2 วิธีการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานทางระบบ eService

1) กรอกช่ือผูใชและรหัสผาน “USER ผูรับผิดชอบดานพลังงาน”
eservice.dede.go.th

1



วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3
3.2 วิธีการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานทางระบบ eService

2) เลือกเมนู “แจงแตงตั้งผูรับผิดชอบ”

3) กรอกขอมูลการแจงแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานตามคุณสมบัติ

4) บันทึกเอกสาร เพื่อบันทึกการกรอกขอมูล

5) ยืนยันสงเอกสาร เพื่อสงขอมูลไปยังเจาของโรงงาน/อาคารควบคุม

eservice.dede.go.th

62

2

3

4 5



63

วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3
3.2 วิธีการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานทางระบบ eService

เลือกติดตามเอกสารขอแตงต้ัง เพื่อดูรายละเอียด/แกไข/สงใหเจาของโรงงาน/อาคารควบคุม
eservice.dede.go.th



64

วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3
3.2 วิธีการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานทางระบบ eService

6) กรอกช่ือผูใชและรหัสผาน “USER เจาของโรงงาน/อาคารควบคุม”
eservice.dede.go.th

6
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วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3
3.2 วิธีการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานทางระบบ eService

7) เลือกยืนยันการแจงแตงตั้ง

8) เลือกยืนยันเอกสาร เพื่อดูขอมูลการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน

eservice.dede.go.th

7

8
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วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3
3.2 วิธีการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานทางระบบ eService

9) เลือกอนุมัติและลงนาม เพื่อสงขอมูลการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานไปยัง พพ.
eservice.dede.go.th

9
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วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3
3.2 วิธีการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานทางระบบ eService

เลือกติดตามเอกสารขอแตงต้ัง เพื่อทราบสถานะการดําเนินการของ พพ.
eservice.dede.go.th
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วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3
3.3 วิธีการยื่นคําขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ทางระบบ eService

1) กรอกช่ือผูใชและรหัสผาน “USER เจาหนาที่บันทึกขอมูล”

1



วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3

eservice.dede.go.th3.3 วิธีการยื่นคําขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ทางระบบ eService

2) เลือกเมนู “ยื่นเรื่องคําขอผอนผัน”

3) กรอกขอมูลการขอผอนผัน

   4) บันทึกเอกสาร เพื่อบันทึกการกรอกขอมูล

5) ยืนยันสงเอกสาร เพื่อสงขอมูลไปยังเจาของโรงงาน/อาคารควบคุม

69

2

3

4 5



วิธีการสงรายงาน การแจงแตงต้ัง และการย่ืนคําขอผอนผันทางอิเล็กทรอนิกส 3

eservice.dede.go.th3.3 วิธีการยื่นคําขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ทางระบบ eService

เลือกติดตามเอกสารขอผอนผัน เพื่อทราบสถานะการดําเนินการของ พพ.
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Time Line กิจกรรมการย่ืนคําขอทางอิเล็กทรอนิกส (eService)4

2566ปจจุบัน

จัดสัมมนาเดือนธันวาคม 2565

• การสงรายงาน eForm

• การแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน

• การยื่นคําขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ

จัดสัมมนาเดือนพฤษภาคม 2566

• การยื่นวินิจฉัยโรงงาน/อาคารควบคุม

• การแจงยกเลิกโรงงาน/อาคารควบคุม

• การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

มี.ค. พ.ค.

รับสมัครอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน

• ผชร.

• ผชอ.

• อาวุโส ภาคทฤษฎี

• อาวุโส ภาคปฏิบัติ

2565 2567

สงรายงานทางระบบ eForm (ม.ค.-มี.ค.)

ยื่นคําขอผอนผันทางระบบ eService (ม.ค.-มิ.ย.)

มิ.ย.เม.ย.ธ.ค.ต.ค.
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กลุมวิชาการ กองกํากับและอนุรักษพลังงาน (กกอ.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

โทร 022230021-9 ตอ 1323, 1411, 1407, 1669

โทรสาร 022263943

อีเมล ecd@dede.go.th

เว็บไซต berc.dede.go.th

อีฟอรม eform.dede.go.th

อีเซอรวิส eservice.dede.go.th

เฟซบุก DERCDEDE

ชองทางการติดตอ พพ.

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน (กพบ.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

โทร 025777035-41 ตอ 213, 215, 217

โทรสาร 025777047

เว็บไซต enhrd.dede.go.th

หลักสูตรอีเลิรนนิ่ง (ผชร.) http://energylearning.dede.go.th

คูมือฝกอบรม http://www2.dede.go.th/bhrd/old/file_handbook.html

แจงความประสงคอบรมป2566 https://forms.gle/ShC9mSshhE7iNY1W6

เฟซบุก PRE by DEDE





มาตรการอนุรักษพลังงานที่นาสนใจ

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงานในระบบตาง ๆ

บรรยายโดย อ.ธิปพล  ชางแยม

ผูเชี่ยวชาญอาวุโส บริษัท เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวช่ัน เทคโนโลยี่ จํากัด 

 

3



มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง



มาตรการ การใชระบบ iOT เพ่ือควบคุมการทํางานของระบบแสงสวาง

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

สถานประกอบการยังมีการใชระบบไฟฟาแสงสวางในสวนผลิตคอนขางสูง และประสบปญหากรณีพนักงานเปดหลอดไฟฟาแสง

สวางทิ้งไวโดยไมมีคนใชงาน หนวยงานจึงแกไขปรับปรุงโดยการติดเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อลดการใชพลังงานในสวน

ที่ไมกระทบตอความปลอดภัย เชนทางเดิน เปนตน โดยระบบจะเปดและปดอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผาน รวมทั้งยังสามารถส่ังงาน

ผานโทรศัพทมือถือดวยแอพพลิเคชั่น ในการส่ังปด-เปด การใชงานไดดวย

ผลประหยัด 16,280.46 kWh/ป เทียบเทา 1.3287 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 41,352.37 บาท/ป ลงทุน 18,800 บาท

ระยะคืนทุน 0.45 ป 



มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ



มาตรการ การเพ่ิมอุณหภูมิน้ําเย็นใหสูงขึ้น จาก 8 เปน 10 องศา C

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 
ในกระบวนการผลิต มีการใชเครื่องทํานํ้าเย็นในการปรับอากาศ พบวา มีการตั้งคานํ้าเย็นท่ีผลิต (Set Point) ต่ําเกินจําเปน สงผลใหเครื่อง

ทํางานเย็นตองทํางานหนัก และสิ้นเปลืองการใชพลังงานโดยเปลาประโยชน จึงทําการปรับตั้งคานํ้าเย็นใหม เพื่อลดพลังงานไฟฟา

ผลประหยัด 45,455.26 kWh/ป เทียบเทา 3.874 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 230,912.72 บาท/ป ลงทุน - บาท

ระยะคืนทุน - ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการการลดอากาศรอนเขาสูหอง AHU

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 
ในกระบวนการพิมพตองมีการควบคุมสภาพอากาศภายในหอง เพื่อคงคุณภาพการพิมพใหสมํ่าเสมอ ดังน้ันในหองพมิพจงึมีการติดตัง้ระบบ

ปรับอากาศจํานวน 3 หอง จากการพิจารณาหอง AHU พบวามีแหลงความรอนจากภายนอกเขามาสูหองปรับอากาศจํานวนมาก พรอมทั้ง

อากาศไหลกลับผานทอสงลมก็กลับไดยากเชนกัน ควรปดชองอากาศรอนจากภายนอกที่ลอยเขาสูพื้นท่ีปรับอากาศ เพราะอากาศรอนที่ลอย

เขามาในหอง AHU เปนภาระของเครื่องปรับอากาศทั้ง 3 หอง สงผลใหคอมเพรสเซอรไมสามารถตัดการทํางานในบางเวลาลงได 

ผลประหยัด 16,998.10 kWh/ป เทียบเทา 1.4484 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 65,782.65 บาท/ป ลงทุน 2,500 บาท

ระยะคืนทุน 0.04 ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการปรับความเร็วรอบของพัดลมสงลมเย็นใหเหมาะสม

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 
มีการใชเครื่องสงลมเย็นขนาด 18.5 kW มีอุปกรณควบคุมความเร็วรอบ(VSD) ตั้งคาที่  45 Hz  จากการตรวจสอบพบวาความเย็นท่ีจายใน

ระบบมากเกินไป จึงทําการปรับลดความเร็วรอบลงเหลือ 30 Hz โดยไมมีผลการทบตอการทําความเย็น และการทํางานของพนักงาน

ผลประหยัด 10,800.00 kWh/ป เทียบเทา 0.9204 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 50,004.00 บาท/ป ลงทุน - บาท

ระยะคืนทุน - ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการ การเปลี่ยนเครื่องทําน้ําเย็นเปนชนิดประสิทธิภาพสูง (Magnetic chiller)

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

สถานประกอบการ มีใชเครื่องทําน้ําเย็นในโรงงาน ซ่ึงมีอายุการใชงานมานาน เสียคาบํารุงรักษาเปนจํานวนมาก จึงทําการ

เปล่ียนเปนเครื่องทําน้ําเย็นชนิดประสิทธิภาพสูง (Magnetic chiller) ทดแทนของเดิม ทําใหลดการใชพลังงานลงมาก

ผลประหยัด 821,940.00 kWh/ป เทียบเทา 70.045 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 2,638,427.40  บาท/ป ลงทุน 4,500,000 บาท

ระยะคืนทุน 1.71 ป 



มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบที่ใชมอเตอร



มาตรการ การลดอัตราการไหลอากาศดวยการปรับ Guide vane

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

สถานประกอบการมีการใชงาน Blower ขนาด 132 kW และมี Guide vane ไวปรับอัตราการไหล โดยใชในการดูดไอเสีย

ออกจากดรัมไปทิ้งที่ปลอง และการที่ดูดไอเสียออกไปทิ้งเยอะเกินไปจะทําใหสูญเสียพลังงานไปกับไอเสียที่ทิ้งดวยเชนกัน 

จากการสํารวจและตรวจวัด Blower วัดกําลังไฟฟาได 73.75 kW ที่ความเร็วของอากาศ 8.6 m/s ซึ่งใชพลังงานสูงมาก 

จึงไดทําการปรับลดอัตราการไหลลง โดยการปรับ Guide vane ลง 1 ระดับ แลววัดกําลังไฟฟาใหมได 68.57 kW 

ความเร็วของอากาศลดลงเหลือ 7.6 m/s โดยที่ไมมีผลกระทบตอผลผลิต

ผลประหยัด          21,010.08 kWh/ป เทียบเทา      1.79 toe/ป 

ลดคาใชจายลง          80,468.61 บาท/ป ลงทุน      0.00 บาท

ระยะคืนทุน      0.00 ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการติดตั้งอินเวอรเตอรสําหรับ Blower ของไซโล

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 
โรงงานมีการติดตั้งระบบดูดฝุนข้ีเลื่อยขนาด 25 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุด จากการทํางานบริเวณโตะเล่ือยไมพบวา การเลื่อยในแตละครั้งไมมี

การทํางานของโตะเลื่อยทั้งหมด ซึ่งจุดดูดของ Blower ไซโลของโตเลื่อยที่ไมมีการใชงาน ผูใชงานไดเอาวัสดุไปปดทอดานดูดของโตะน้ันๆ ซึ่ง

จากการดําเนินการดังกลาว จะสงผลใหโตะเล่ือยที่ยังทํางานอยูมีลมดูดแรงข้ึน เน่ืองจากไมมีอุปกรณที่สามารถลดปริมาณการดูดของ Blower 

น้ันได จึงเปนการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน ควรมีการติดตั้งอินเวอรเตอรควบคุมความเร็วของ Blower ไดอยางเหมาะสม และก็ยัง

สามารถลดการใชพลังงานลงไดดวย

ผลประหยัด 32,520.00 kWh/ป เทียบเทา 2.7710 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 125,852.40 บาท/ป ลงทุน 60,000 บาท

ระยะคืนทุน 0.48 ป 

ภาพกอนปรับปรุง



มาตรการการเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพสูงเครื่อง Wet scrubber

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 
โรงงานมีการผลิตนํ้ายางขน และยางสกิม ซึ่งในสวนของการผลิตนํ้ายางขนมีการตดิตั้งเครื่องบําบัดอากาศ (Wet Scrubber) มอเตอรดังกลาวมี

การใชงานตลอดเวลา เน่ืองจากเปนระบบที่เกี่ยวเน่ืองกับเครื่องจักรการผลิตหลัก และยังมีอายุการใชงานมานานมาแลว แนวคิดการออกแบบ

มอเตอร ถูกพัฒนามาใหเกิดการสูญเสียพลังงานในตัวเองใหนอยที่สุด โดยมีผลมาจาก 4 สวนดังน้ีคือ การสูญเสียภายในขดลวด การสูญเสียใน

แกนเหล็ก การสูญเสียท่ีเกิดจากแรงเสียดทาน และรวมถึงการสูญเสียที่เกิดจากการเหน่ียวนําอื่นๆ นอยลง ทําใหภาพรวมของมอเตอร

ประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานมากกวามอเตอรธรรมดา

ผลประหยัด 9,912.85 kWh/ป เทียบเทา 0.8447 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 37,170.56 บาท/ป ลงทุน 21,000 บาท

ระยะคืนทุน 0.56 ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการ การปรับปรุง Vibration มอเตอร

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

จากการตรวจสอบและวัดคากําลังไฟฟาพบวามีมอเตอรเครื่องกวนนํ้าเกลือ บางชุดที่ใชกําลังไฟฟาสูงกวาชุดที่เปนมอเตอร

อายุเทากันโดยปกติคากําลังไฟฟาจะไมหางกันมาก โดยบอ 4 จะมีเครื่องกวน 2 ชุดแบงเปนชุดซาย-ขวา จากการตรวจวัด

คา ชุดขวาจะใชพลังงานสูงกวาชุดซายจึงทําการตรวจสอบพบวาตัวเครื่องมีการสึกหรอทําใหการหมุนของมอเตอรไมคงทํา

และใชพลังงานเพิ่มขึ้น ทําการซอมบํารุงมอเตอรชุดขวาเพื่อลดกําลังไฟฟาที่มอเตอรและยืดอายุมอเตอร 

ผลประหยัด 13,087 kWh/ป เทียบเทา 1.11 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 45,151 บาท/ป ลงทุน 7,500  บาท

ระยะคืนทุน 0.17 ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบเคร่ืองจักร



มาตรการ การติดต้ังอินเวอรเตอรเคร่ืองยอมผา

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

ในกระบวนการผลิตโรงงานมีการใชเครื่องยอมผา ซึ่งเดิมไมสามารถควบคุมความเร็วรอบในการยอมผาได ทําใหส้ินเปลือง

พลังงาน จึงทําการติดต้ังอินเวอรเตอร เพื่อควบคุมความเร็วรอบเครื่องยอม ทําใหสามารถปรับตั้งความเร็วรอบใหสอดคลองกับ

ชนิดผาและสีที่ใชยอมในแตละชนิด และลดการใชพลังงานลงได

ผลประหยัด 138,168 kWh/ป เทียบเทา 11.775 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 476,679.60 บาท/ป ลงทุน 154,300 บาท

ระยะคืนทุน 0.32 ป 



มาตรการ การปรับปรุงสูตรกาวในผลิตภัณฑกระดาษเพื่อลดการใชพลังงาน

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

ในกระบวนการผลิตโรงงานมีปญหาเรื่องประสิทธิภาพของกาว ที่ใชในการผลิตอุตสาหกรรมกระดาษของโรงงาน จึงมีการ

วิเคราะห แกไขปรับปรุงสูตรกาวที่ใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกาว ทําใหในการผลิตสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาและ

พลังงานความรอนลงไดในการผลิต

ผลประหยัดไฟฟา 16,050 kWh/ป เทียบเทา 1.368 toe/ป 

ผลประหยัดความรอน 2,268,250 MJ/ป เทียบเทา 53.694 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 814,173.00  บาท/ป ลงทุน 70,000 บาท

ระยะคืนทุน 0.09 ป 



มาตรการติดตั้งฉนวนปองกันการสูญเสียความรอนที่เครื่องเคลือบเงากระดาษ

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 
ในกระบวนการผลิตกระดาษ กอนนําไปตัดฉลุตองมีการเคลือบผิวหนากระดาษใหเงามัน ซึ่งในกระบวนดงักลาวมีการติดตั้งเครื่องเคลือบเงา 1 

เครื่อง เน่ืองจากเครื่องดังกลาว มีหลักการใหความรอนท่ีผิวกระดาษผานลูกกล้ิงที่มี Heater ฝงอยูภายใน ซึ่งลูกกล้ิงดังกลาวหมุนอยู

ตลอดเวลา และมีการนําความรอนผานไปสูโครงเหล็กของเครื่อง และสูญเสียความรอนใหกับอากาศ หากมีการติดฉนวนปองกันการสูญเสีย

ความรอนของโครง และฝาครอบโลหะ ก็จะสามารถลดการสูญเสียความรอนลงได และเปนการประหยัดพลังงานได 

ผลประหยัด 37,368 kWh/ป เทียบเทา 3.1841 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 144,614.16 บาท/ป ลงทุน 10,000 บาท

ระยะคืนทุน 0.07 ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัด



มาตรการการเลือกเดินเครื่องอัดอากาศ เครื่องที่มีคา SEC ตํ่ากวาเปนหลัก 

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

ทางโรงงานมีเครื่องอัดอากาศแบบ Screw Type ขนาด 50 HP (37 kW) จํานวน 2 ชุด ซ่ึงจากการตรวจวัดคาสมรรถนะ                  

ของเครื่องอัดอากาศทั้งสองตัวไดคาดังนี้ No1 = 5.769 kW/CMM และ No2 = 8.312 kW/CMM ซึ่งจากการสอบถามถึง                      

การเดินเครื่องอัดอากาศพบวามีการเดินสลับกันวันละหนึ่งตัวทําใหในวันที่เดินเครื่องอัดอากาศชุดที่ 2 จะสงผลใหมีการสิ้นเปลือง

พลังงานเปนอยางมาก 

ผลประหยัด                   5,673.9 kWh/ป เทียบเทา   0.484 toe/ป 

ลดคาใชจายลง       24,000.6 บาท/ป ลงทุน   0.00 บาท

ระยะคืนทุน  0.00 ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการ การปรับลดความดันอากาศอัดที่ผลิตสูงเกินความตองการ

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

สถานประกอบการมีการใชงานเคร่ืองอัดอากาศทั้งหมด 1 ชุด ขนาดพิกัด 45 kW จากการตรวจวัดสมรรถนะเครื่องอัด

อากาศ พบวาแรงดันปรับตั้งที่เครื่องไว 7.5 barg โดยจายใหกับอุปกรณที่ใชอากาศอัดเพียง 4-6 barg ซึ่งสูงเกินความ

จําเปน ทําใหเครื่องอัดอากาศตองใชพลังงานสูงในการสรางแรงที่ไดทําการต้ังไว จึงควรปรับลดแรงดันลงมาใหเหมาะสม

กับความตองการที่โรงงานใชจริง โดยทําการทดลองปรับลดแรงดันลงทีละ 0.5 barg โดยที่ไมมีผลกระทบตอเครื่องจักรและ

อุปกรณ

ผลประหยัด             8,374.20 kWh/ป เทียบเทา      0.71 toe/ป 

ลดคาใชจายลง           32,073.19 บาท/ป ลงทุน      0.00 บาท

ระยะคืนทุน     0.00 ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการ การปรับต้ังปมลมเพ่ือลดการใชพลังงานในชวง Unload

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 
โรงงานมีการใชระบบอากาศอัดโดยมีเครื่องอัดอากาศขนาด 132 กิโลวัตต จํานวน 2 ชุด ใชงานสลับกันวันเวน จากการตรวจสอบเวลาการ

ทํางานของปมลมท้ัง 2 ชุด พบวามีปริมาณเวลา Load Time นอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับเวลา Run Time เน่ืองจากปจจุบันมีการปรับตั้ง

Run on Time  900 Sec ซึ่งปมลมจะมีการนับเวลาถอยหลักจาก Unload จนถึง 900 วินาที เครื่องจะ Auto Stop ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีนาน

มาก ดังน้ันปมลมจึงไมมีโอกาสเกิดสถานะ Auto Stop เลย พิจารณาจากปญหาที่กลาวมากอนหนาน้ี สามารถปรับตั้งปมลมใหเหมาะกับ

สภาพการทํางานของเครื่องได โดยการปรับลดเวลา Run on Time ลง เพื่อใหปมลมเกิดการทํางานในสภาวะ Unload

ผลประหยัด 184,654.85 kWh/ป เทียบเทา 15.7344 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 840,179.56 บาท/ป ลงทุน - บาท

ระยะคืนทุน - ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการลดการรั่วไหลของอากาศอัด

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

จากการทํา No Load test พบวาโรงงานมีอัตราการรั่วไหลอยูที่ประมาณ 25.68% ซึ่งโดยปกติในระบบลมไมควรมีคาเกิน 5% 

โดยสวนใหญจะรั่วตามชุด Solinoid และขอตอลมภายในเครื่องจักร สงผลใหใหตองเดินเครื่องอัดอากาศที่แรงดันสูงกวาปรกติ

เพื่อชดเชยปริมาณลมที่รัวไป ซ่ึงสงผลใหส้ินเปลืองทั้งปริมาณอากาศอัดและพลังงานที่ใชในเครื่องอัดอากาศเปนอยางมาก

ผลประหยัด   49,690.32 kWh/ป เทียบเทา   4.235  toe/ป 

ลดคาใชจายลง 210,190.05 บาท/ป ลงทุน    30,000.00  บาท

ระยะคืนทุน          0.14 ป 

ภาพกอนปรับปรุง



มาตรการ การเปลี่ยนการใชอากาศอัดมาเปน Blower ประสิทธิภาพสูง

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

สถานประกอบการมีการพิมพชิ้นงานออกมาเปนแผนและมีบางสวนที่จําเปนตองตัดออก จึงมีการใชอากาศอัดในการเปา

ช้ินงานใหหลุดออกจากกัน จากการสํารวจพบวาทางโรงงานมีการใชอากาศอัดที่แรงดันสูงถึง 10 barg โดยที่ชิ้นงานไม

จําเปนตองใชอากาศอัดที่แรงดันสูง เนื่องจากการใชอากาศอัดที่แรงดันสูงจะมีตนทุนในการผลิตที่สูงมาก ที่ปรึกษาเขาไดให

ทางสถานประกอบการทําการทดลองใช Blower ประสิทธิภาพสูงแทนการใชอากาศอัด ซึ่งสามารถใชทดแทนกันได และไม

มีผลกระทบตอชิ้นงาน

ผลประหยัด 5,754.54 kWh/ป เทียบเทา      0.49 toe/ป 

ลดคาใชจายลง            29,635.86 บาท/ป ลงทุน      0.00 บาท

ระยะคืนทุน       0.00 ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการลดการทํางานของมอเตอร ID fan
สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

จากการตรวจสอบพบวา Boiler นั้น มีการเดินแบงเปนสองการทํางานคือ การเพิ่มแรงดันไอน้ํา และการรักษาแรงดัน             

ไอน้ํา โดยชวงที่เพิ่มแรงดันไอน้ํา (Damper เปดเต็มที่) กําลังไฟฟาที่ชวง Damper ID FAN เจะมีคากําลังไฟฟา 116 kWสวน

ตอนชวงหรี่ Damper ID FAN จะมีคากําลังไฟฟา 59.9 kW หากสามารถควบคุม การ Swing ของการเปด-ปด Damper                  

และความดันไอน้ําใหนิ่งมากกวานี้  (ชวงที่  Damper หรี่ ) จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมได และที่ สําคัญ                       

การใชพลังงานไฟฟาที่ ID FAN และ FD FAN จะลดลงมาก

ผลประหยัด         82,093.68   kWh/ป   เทียบเทา    6.996   toe/ป 

ลดคาใชจายลง   377,630.93   บาท/ป   ลงทุน     0.00     บาท

ระยะคืนทุน      0.00    ป 

ชวงเพิ่มแรงดัน ชวงรักษาแรงดัน



มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบพลังงานความรอน



มาตรการ การบํารุงรักษาปรับแตงหัวเผาหมอไอน้ํา

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

ในกระบวนการผลิตกระดาษ โรงงานมีการใชหมอไอน้ําชนิดใชน้ํามันเตา เปนเชื้อเพลิง จากการใชงานไปนานวันทําให

ประสิทธิภาพในการเผาไหมลดลง ทางโรงงานจึงทําการปรับแตงหัวเผา และบํารุงรักษา เพื่อใหหัวเผากลับมามีประสิทธิภาพ

ใกลเคียงกับเมื่อครั้งติดต้ังใหม สงผลใหลดการใชพลังงานลง

ผลประหยัด          1,403,107.20 MJ/ป     เทียบเทา   33.214 toe/ป 

ลดคาใชจายลง      411,958.80 บาท/ป   ลงทุน     40,000.00   บาท

ระยะคืนทุน 0.10    ป 



มาตรการซอมแซมรอยรั่วระบบสงจายไอน้ํา
สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

จากการตรวจดูระบบหมอไอน้ํานั้น พบวามีรอยรั่วเนื่องจากทอไอน้ําชํารุด โดยรูรั่วที่แรงดันไอน้ํา 30 บารมีจํานวน 2 จุด บริเวณ 

Steam turbine ซึ่งจุดรั่วเหลานี้จะมีจะมีการรั่วของไอน้ําอยูตลอดระยะเวลาที่เปดใชงานหมอไอน้ํา ทําใหส้ินเปลืองไอน้ําและ

พลังงานไปโดยเปลาประโยชน

ผลประหยัด         2,274,665.02     MJ/ป     เทียบเทา    53.846 toe/ป 

ลดคาใชจายลง        174,010.09    บาท/ป      ลงทุน        6,000.00   บาท

ระยะคืนทุน           0.03    ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการเพิ่มอุณหภูมิน้ําปอนหมอไอน้ํา

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

โรงงานมีการใชงานหมอไอนํ้าขนาด 6 ตัน/ชั่วโมง จากการตรวจสอบตรวจวัดพบวา อุณหภูมินํ้าในถังนํ้าปอนที่ว่ิงเขาสูบอยเลอรมีอุณหภูมิ

คอนขางต่ํา ท้ังที่สามารถเก็บกลับคอนเดนเสตไดเกือบทั้งหมด จึงสามารถพิจารณาถึงสาเหตุไดคือ การนําสงคอนเดนเสตลงในถังนํ้าปอนถูก

ปลอยในพื้นที่อากาศในถัง จึงไมเกิดการแลกเปล่ียนอุณหภูมิไดอยางเต็มท่ี ทอคอนเดนเสตทั้งหมด ไมมีการหุมฉนวน และมีการสูญเสียความ

รอนท่ีถังนํ้าปอน จากการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ที่ปรึกษาและคณะทํางานจึงไดใหคําแนะนําในการปรับปรุงทอคอนเดนเสท และถังนํ้าปอน

ใหม โดยหลักการคือใหทอนํ้าคอนเดนเสทจุมลงในถัง เพื่อใหคอนเดนเสทสามารถใหความรอนกับนํ้าภายในถังไดอยางทั่วถึง

ผลประหยัด (ไมฟน) 81.32 ตัน/ป เทียบเทา 29.1831 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 60,990.00 บาท/ป ลงทุน 16,600 บาท

ระยะคืนทุน 0.27 ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการลดการสูญเสียความรอนดวยการควบคุมการโบวลดาวน

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

จากการสอบถามทางผูดูแลหมอไอน้ําแจงวาไดทําการโบลวดาวนวันละสองครั้ง ครั้งละ 15-20 วินาที จึงไดทําการตรวจวัด               

คาคุณภาพน้ําในหมอน้ํา พบวามีคา TDS = 1,683 ppm ซึ่งหมอไอน้ําของโรงงานเปนชนิดทอไฟ โดยปรกติแลวหมอไอน้ําชนิดนี้                    

จะควบคุมคาคุณภาพน้ําในหมอน้ําไมเกิน 3,500 ppm ซึ่งการโบลวดาวนเปนระยะเวลานานนั้นจะทําใหส้ินเปลืองน้ํารอนและ

เชื้อเพลิงอยางมาก

ผลประหยัด                   32,344.10     MJ/ป เทียบเทา   0.766 toe/ป 

ลดคาใชจายลง        14,984.02 บาท/ป ลงทุน   0.00 บาท

ระยะคืนทุน   0.00 ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการมาตรการการหุมฉนวนทอไอน้ําและอุปกรณประกอบ
สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

ทอไอน้ําแรงดันสูงกอนเขา Steam turbine และชุดวาลวบริเวณ Header ระบบทอสงจายไอน้ํานั้น ไมมีการหุมฉนวน ซึ่งจะทํา

ใหเกิดการสูญเสียความรอนที่พื้นผิว สงผลใหไอน้ําที่สงมาจากหมอไอน้ําจะมีคุณภาพลดลง เนื่องจากไอน้ําจะสูญเสียความรอน

ใหกับอากาศภายนอกและกล่ันตัวกลายเปนน้ํารอน (คอนเดนเสท) ซ่ึงจะเปนอันตรายตอใบพัดของ Steam turbine อีกทั้งยัง

ทําใหความรอนที่จะตองถายเทใหกับกระบวนการผลิตลดลง ทําใหตองใชเวลานานข้ึนในการใหความรอนกับผลิตภัณฑ และยัง

ใชไอน้ํามากยิ่งข้ึนในกระบวนการผลิต

ผลประหยัด       2,788,869.65      MJ/ป      เทียบเทา    66.018           toe/ป 

ลดคาใชจายลง     118,172.48       บาท/ป       ลงทุน 113,500.00        บาท

ระยะคืนทุน        0.96      ป 

ภาพกอนปรับปรุง



มาตรการลดการสูญเสียความรอนดวยการหุมฉนวนทอ, วาลวม, หนาแปลน

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

บริเวณระบบทอสงจายไอน้ํากอนเขาเครื่องทํากระดาษลูกฟูก Header ไมมีการหุมฉนวนซึ่งจะทําใหเกิดการ

สูญเสียความรอนที่ผิวทอและ Header ไอน้ําที่สงมาจากหมอไอน้ําจะมีคุณภาพลดลง เนื่องจากไอน้ําจะสูญเสียความรอนใหกับ                        

อากาศภายนอกและกลั่นตัวกลายเปนน้ํารอน (คอนเดนเสท) ทําใหคาความรอนที่จะตองถายเทใหกับลูกกล้ิงรีดกระดาษลดลง 

ทําใหตองใชเวลานานขึ้นในการใหความรอนกับผลิตภัณฑ และใชไอน้ํามากยิ่งข้ึนในกระบวนการ

ผลประหยัด   9,962.39 MJ/ป เทียบเทา   0.236 toe/ป 

ลดคาใชจายลง   4,615.37            บาท/ป ลงทุน 4,000.00 บาท

ระยะคืนทุน                    0.87 ป 



มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา
สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

จากการตรวจสอบพบวา Boiler นั้น แบงเปนสองการทํางานคือ การเพิ่มแรงดันไอน้ํา และการรักษาแรงดันไอน้ํา       โดยชวง

ที่เรงแรงดัน (Damper เปดเต็มที่) จะสูญเสียความรอนมาก การเผาไหมไมสมบูรณ มีการเติมอากาศเขาหองเผาใหมมากเกินไป

ดูจากคา O2 ที่มีคาขอนขางสูง (โดยปกติคา O2 ควรจะนอยกวา 10 %) มีคาประสิทธิภาพการเผาไหมตํ่า สวนชวง Damper 

กําลังจะปด (ชวงรักษาแรงดันไอน้ํา) คาการเผาไหมดีมากข้ึนในทุกสัดสวน รวมถึงคาประสิทธิภาพการเผาไหมที่สูงมากกวาชวงที่

เพิ่มแรงดัน 6% หากสามารถควบคุม การ Swing ของการเปด-ปด Damper และความดันไอน้ําไดใหนิ่งมากกวานี้ โดยไป

ในทางสัดสวนการเผาไหมที่ดีขึ (ขณะที่ Damper หรี่) จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมได 3-5 %

ผลประหยัด        27,330,766.12   MJ/ป      เทียบเทา     646.974 toe/ป 

ลดคาใชจายลง      1,158,083.31   บาท/ป    ลงทุน            0.00 บาท

ระยะคืนทุน           0.00   ป 

ชวงเพิ่มแรงดัน ชวงรักษาแรงดัน



มาตรการการมาตรการลดปริมาณอากาศสวนเกินใน Boiler

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

โรงงานมีการใชไอน้ําในกระบวนการผลิตซึ่งจากการตรวจวัดคาประสิทธิภาพการเผาไหมของไอเสียโดยใชเครื่องมีอ Flue gas 

Analyzer พบวามีปริมาณ O2 สวนเกินสูงมากไป การเผาไหมของเชื้อเพลิงยังไมสมบูรณ และมีการทิ้งความรอนออกจากปลองสูง 

สงผลใหเกิดการสูญเสียพลังงานความรอนเปนอยางมาก

ผลประหยัด                   145,566.54   MJ/ป เทียบเทา   3.446 toe/ป 

ลดคาใชจายลง          67,436.46 บาท/ป ลงทุน 20,000 บาท

ระยะคืนทุน     0.30 ป 

ภาพกอนปรับปรุง ภาพหลังปรับปรุง



มาตรการการนําคอนเดนเสทกลับมาใชอุนน้ําปอนหมอไอน้ํา ทอ 1"

ผลประหยัด 869,348.21 MJ/ป เทียบเทา 20.58 toe/ป 

ลดคาใชจายลง 50,599.40 บาท/ป ลงทุน 150,000 บาท

ระยะคืนทุน 2.96 ป 

สาเหตุและแนวทางดําเนินมาตรการ 

จากการสํารวจและสอบถามพบวาทางสถานประกอบการมีการใชไอนํ้าแบบแลกเปลี่ยนความรอนไมไดสัมผัสโดยตรงอยู

ทั้งหมด 4 จุด ซึ่งสามารถนํ้าคอนเดนเซสมาใชอุนนํ้าปอนเขาหมอไอนํ้าได ปจจุบันถังอุนนํ้าปอนของทางสถานประกอบการ

น้ันมีอุณหภูมิอยูที่ ประมาณ 30 – 40 oC เทาน้ันทดสอบสามารถจับถังมือเปลาได หากสามารถนํานํ้าคอนเดนเซสมาใชได

จะสามารถเพิ่มอุณหภูมินํ้าปอนได โดยปกติการทําถังอุนนํ้าปอนจะอุณหภูมิใหได 85 oC ข้ึนไปเพื่อลด O2 ในนํ้าปอน 

โดยคา TDS ที่ตรวจวัดจากนํ้าคอนเดนเซสคาอยูที่ 2 ppm

H

คอนเดนเสท

ชอ่งระบายอากาศ

ถงันําป้อน 
หมอ้ไอนํา

ตอ้งการความสงู ม. ของเฮด100  C  (H) 5.2 o
ตอ้งการความสงู ม. ของเฮด99  C  (H) 4.6 o
ตอ้งการความสงู ม. ของเฮด93  C  (H) 3.0 o
ตอ้งการความสงู ม. ของเฮด88  C (H) 1.5 o

นําเตมิ

นําป้อนหมอ้ไอนํา

ปัมนําป้อนหมอ้ไอนํา



สแกนเพื่อโหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

สแกนเพื่อรับชมการถายทอดสดผาน

Facebook Live   

สแกนเพื่อเปนเพื่อนกับ ECON 
อัพเดทขอมูลอนุรักษพลังงาน การตรวจวัดเครื่องจักร 

การอบรมการอนุรักษพลังงาน ฯ 


