
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน

(จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สตูล สงขลา และยะลา)

กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ท่ีปรึกษา บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี คอนเซอร์เวช่ัน เทคโนโลย่ี จํากัด

โดย

กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

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



กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แผนการดําเนินงานโดยสรุป
1. เชิญโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก      
กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี 
ตรัง สตูล สงขลา และยะลา) สมัครเข้าร่วมโครงการ
จํานวนไม่น้อยกว่า 50 แห่ง และเชิญตัวแทนโรงงานเข้า
ร่วม สัมมนา/อบรม เร่ือง “การจัดการพลังงานและเทคนิค
การอนุรักษ์พลังงาน” วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 โรงแรม
ธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แผนการดําเนินงานโดยสรุป
2. ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คําปรึกษาแนะนําระบบการจัด
การพลังงาน ร่วมตรวจวัดวิเคราะห์ เพ่ือดําเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จํานวนไม่
น้อยกว่า 2 คร้ัง/แห่ง ( ช่วง ก.ค.63 – ก.ย.63)

3. ได้ผลประหยัดรวมกันทุกแห่งมากกว่า 100 toe/ปี หรือ
เฉล่ียต่อแห่งประมาณ 25,000 kWh/ปี



กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

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

กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

การสัมมนา/อบรม
“การจัดการพลังงาน

และเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน”
ในวันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563 

ณ. ห้องธนารินทร์ 1  ชั้น 2  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
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2

การสร้างจติสํานึก
• ทาํไมจะตอ้งอนุรักษพ์ลงังาน ? 
• ถา้  วนัน้ี  พรุ่งน้ี  ไฟฟ้าดบัทั้งวนั ?
• วนัน้ีราคานํ้ามนัหนา้ป๊ัมนํ้ามนัเป็นอยา่งไร ?
• พลงังานมีความสาํคญัต่อการสร้างความสะดวกสบายของ

มนุษยห์รือไม่? 
• พลงังานมีเหลือเฟือใชไ้ดอ้ยา่งไม่มีวนัหมดส้ินหรือไม่ ? 
• ตน้ทุนราคาพลงังานแพงและหายากหรือไม่ ? 
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การสร้างจติสํานึก

• การใชพ้ลงังานมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่?
• โลกร้อนข้ึนหรือไม่ ?
• คาํตอบของปัญหาเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลอยา่งดีท่ีให้
เราไดต้ดัสินใจวา่  

• ทาํไมจึงตอ้งอนุรักษพ์ลงังาน? 

4

รูปแบบของพลังงาน

• พลังงานหมุนเวยีน (Renewable Energy)
ชนิดต่าง ๆ เช่น แสงอาทิตย ์ลม นํ้า ก๊าซชีวภาพและชีวมวล
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รูปแบบของพลังงาน
• พลังงานส้ินเปลือง (Modern Energy)

ลกัษณะการเกิดพลงังานส้ินเปลืองหรือ Fossil 

6

อยากให้เธอหวนคืนมา 
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การอนุรักษ์พลังงานคืออะไร ?

• การปิดอุปกรณ์ไม่ใช้งาน  เป็นการอนุรักษ์พลังงานแล้วหรือไม่ ?

- การใชพ้ลงังานเท่าท่ีจาํเป็น
- ใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสม
- ใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด
- มีการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด

* ใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อผลผลิต *
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โรงงานทีม่ปีระสิทธิภาพสูง 

พลังงานท่ีเข้าต้องตํ่าท่ีสุด คนท่ีใช้ต้องน้อยท่ีสุด            วตัถุดบิท่ีใช้ต้องน้อยท่ีสุด               ผลผลิตท่ีได้ต้องมากท่ีสุด

พลังงาน

ไร้ประโยชน์

พลังงาน
สุทธิ

พลังงาน
ทีสู่ญเสีย

พลังงาน
ทีใ่ช้

พลังงาน
ไร้ประโยชน์
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สถานการณ์พลังงานของโลก

โดยนํ้ามนัท่ีสาํรวจพบแลว้ ถึงปลายปี พ.ศ. 2549 มีปริมาณเหลืออยูเ่พียง
เก้าแสนถงึหน่ึงล้านล้านบาร์เรล โดยความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัของโลกอยูใ่น
ระดบัสามหม่ืนหกถงึส่ีหม่ืนล้านบาร์เรลต่อปี

มีนํา้มันใช้ได้อกีไม่เกนิ 40  ปี
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การผลิตและการใช้นํา มนัของโลก
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การผลิต
พลังงาน

ความ
ตอ้งการใช ้
นํา มัน

เสน้สีแดงแสดงความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัของโลก
เสน้สีนํ้ าเงิน แสดง การผลิตพลงังาน
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ความต้องการใช้พลังงานของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ

ทวีปอเมริกาเหนือ, 

30%

ทวีปยุโรป, 25%

ประเทศในแถบ

ตะวนัออกกลาง, 7%

ทวีปแอฟริกา, 3%

ทวีปเอเซีย, 29%

ทวีปอเมริกากลาง

และอเมริกาใต,้ 6%

ปรมิาณกา๊ซธรรมชาตใินโลกจะอยูไ่ดอ้กีกปีี

ทีม่า: BP Statistical Review of World Energy 2014

เฉลยีโลก ~ 55.1 ปี

กา๊ซธรรมชาติ
จะมใีชใ้นโลก
ไดอ้กีประมาณ

55 ปี โดย
เฉลยี
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Afr
69.5 ปี

Asia
31.1 ปี

M.E.
> 100 ปี

EU
54.8 ปีS&C Am

43.5 ปี

N Am
13 ปี



ปรมิาณสาํรองถา่นหนิในโลก

ทีม่า: BP Statistical Review of World Energy 2014

เฉลยีโลก ~ 113 ปี

ถา่นหนิจะมใีช้
ในโลกไดอ้กี

ประมาณ 113
ปี โดยเฉลยี
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M.E. + Afr
126 ปี

Asia
54 ปี

EU
24 ปี

S&C Am
149 ปี

N Am
250 ปี
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เราเหลอืพลงังานสาํรองในโลก 
ไดอ้กีนานแคไ่หน....????

นํามนั เหลอืใชไ้ดเ้พยีง  ~ 53 ปี
กา๊ซธรรมชาต ิเหลอืใชไ้ดเ้พยีง  ~ 55 ปี
ถา่นหนิ เหลอืใชไ้ดป้ระมาณ ~ 113 ปี

ทีม่า: BP และ EIA 2014



ผลกระทบจากการผลติและ
การใชพ้ลงังานในโลก

16

สภาวะโลกรอ้น 

• การขาดสมดลุ 
  ของธรรมชาต ิ

• การใชพ้ลงังาน 
  สิน้เปลอืง 
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สภาวะโลกรอ้นเกดิไดอ้ย่างไร? 
• กา๊ซเรอืนกระจก (CO2) จากการเผาไหมเ้ช ือ้เพลงิ
ลอยขึน้ไปเป็นฉนวนห่อหุม้โลกไว ้

25oC 43oC

18

สภาพการเปลีย่นแปลงของนํา้แข็งในโลก

• ปัจจบุนั

• ปี 1928
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ผลกระทบจากการผลติและการใชพ้ลงังานในโลก

หมิะปกคลมุบนยอดเขาคลิมินัจาโร  ในประเทศแทนซาเนยี  ทวปี
แอฟรกิา ละลายเกอืบหมดในระยะเวลาเพยีง 7 ปี 

1993 
(253
6)

2000 
(2543
)

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

ขอบแผน่นาํแข็งทะเล
อารค์ติก

นบัแตปี่ 2522  แผน่นาํแข็งบรเิวณขวัโลกเหนือละลายแลว้ถงึ 20 %

ผลกระทบจากการผลติและการใชพ้ลงังานในโลก

20



ทีม่า: bbc.co.uk

นําแข็งทวัโลกละลาย
กรนีแลนด ์บรเิวณขวัโลกเหนอื

บรเิวณทีน้ํ่าแขง็ละลาย

Albedo Effect

ผลกระทบจากการผลติและการใชพ้ลงังานในโลก

21

อณุหภมูนํิาทะเลทสีงูขนึ อาจสง่ผลกระทบตอ่การไหลเวยีนของกระแสนําอุน่/นําเย็นใน
มหาสมทุร  ทําใหก้ารไหลเวยีนของกระแสนําชา้ลง (หรอืหากชา้ลงมาก การไหลเวยีนของ
กระแสนําอาจหยดุได ้ และจะสง่ผลตอ่อณุหภมูอิบอุน่ในพนืทแีถบประเทศยโุรป)   สตัวนํ์าที
อาศยัในมหาสมทุรจะไดรั้บผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของกระแสนํา  ซงึจะสง่ผลตอ่ระบบ
นเิวศและการประมง

Source: BBC UK, 2005;  UNEP, 2006  See http://www.grida.no/climate/vital/32.htm

กระแสนําอุน่/เย็นเปลยีนแปลง 
ผลกระทบจากการผลติและการใชพ้ลงังานในโลก
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สงิมชีวีติถกูคกุคาม  
นําทะเลอุน่ขนึสาหรา่ยที
อยูบ่นปะการังถกูทําลาย
และหลดุไป  ปะการังเกดิ

การฟอกขาว 
(bleaching) ปะการังที

เคยเป็นแหลง่อาหารของ
สตัวท์ะเลลดลง สตัว์
ทะเลลดจํานวนตาม

รปจากปะการงัในมหาสมทรอินเดีย

ผลกระทบตอ่
สงิมชีวีติในทะเล

ผลกระทบจากการผลติและการใชพ้ลงังานในโลก

23



ระบบการจัดการพลังงาน

ลดพลังงาน ?
ดําเนินงานอย่างไร ?

การอนุรกัษพ์ลงังานคอือะไร ?
• ใช้พลังงานเท่าท่ีจาํเป็น
• ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม
• ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• สูญเสียน้อยท่ีสุด

การใช้พลังงานอย่างประหยดัและมปีระสิทธิภาพ
โดยไม่กระทบต่อการผลิตหรือการบริการ 



จะอนุรกัษพ์ลงังานไดอ้ย่างไร?

• ต้องเป็นนโยบายหลักขององค์กร
• ทุกคนต้องรับทราบนโยบายอย่างท่ัวถงึ
• ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
• มเีป้าหมายและแผนงานท่ีชัดเจน

การบริหารจดัการพลังงาน 

1.การกําหนดโครงสรา้ง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น

3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดาํเนินการฯ

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน



ข้ันตอนที่ 1 การแต่งตั้ง
คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน 

1.1 โครงสร้าง และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะทํางานด้าน
การจัดการพลังงาน

ข้ันตอนที่ 1 การแต่งตั้ง
คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน



ข้ันตอนที่ 1 การแต่งตั้ง
คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน (ต่อ)

ข้ันตอนที่ 1 การแต่งตั้ง
คณะทํางานด้านการ
จัดการพลังงาน (ต่อ)



ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้ง
คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน
วิธีการเผยแพร่

• ติดประกาศ

• เสียงตามสาย

• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

• เอกสารแผ่นพับ

• อ่ืนๆ
กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 
วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิม
จํานวนการแสดงเอกสาร 

หลักฐานรูปภาพต่างๆเพ่ิมเติม

1.การกําหนดโครงสรา้ง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น

3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดาํเนินการฯ

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน



ขั้นตอนท่ี 2 
การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบ้ืองต้น 
(Energy Management Matrix: EMM)

1.การกําหนดโครงสรา้ง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น

3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดาํเนินการฯ

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน



ขั้นตอนที่ 3 
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

วิธีการเผยแพร่

• ติดประกาศ

• เสียงตามสาย

• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

• เอกสารแผ่นพับ

• อ่ืนๆ

ขั้นตอนท่ี 3 
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน



1.การกําหนดโครงสรา้ง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น

3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดาํเนินการฯ

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 



ข้ันตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(การประเมินระดับองค์กร)

18

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนรุกัษ์พลังงาน
 (การประเมินระดับองค์กร)



o ข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการ
ใช้พลังงาน ท้ังสองปี

o ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้
พลังงานหรือดัชนีการใช้
พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมาย
ภายในโรงงาน หรือเปรียบเทียบ
ข้อมูลการใช้พลังงานกับโรงงาน
อื่น 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนรุกัษ์พลังงาน
 (การประเมินระดับองค์กร)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนรุกัษ์พลังงาน (ระดับการบริการ)



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนรุกัษ์พลังงาน 
(ระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์:การใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก)

1.การกําหนดโครงสรา้ง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น

3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดาํเนินการฯ

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน



ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ : ร้อยละผลประหยัด = พลังงานท่ีประหยัดได้ หารด้วย พลังงานรวม (ไฟฟ้า และความร้อน) คูณด้วย 100

ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (เป้าหมาย)



1.การกําหนดโครงสรา้ง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น

3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดาํเนินการฯ

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน

ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ และวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  (ผลการดําเนินงานในมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า)



1.การกําหนดโครงสรา้ง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น

3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดาํเนินการฯ

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน

ข้ันตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(การแต่งตั้งผูต้รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร)



1.การกําหนดโครงสรา้ง
หน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณ์
เบื้องต้น

3. การกําหนดนโยบายฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4. การประเมินศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

5. กําหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การดาํเนินการฯ

7. ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงาน

8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข
ระบบจัดการพลังงาน

ข้ันตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงาน (เอกสารแนบ รายงานการประชมุ หรือวาระการประชมุ)

การจัดประชุมทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของระบบการจัดการ

• ต้องมีคณะทํางาน คณะผู้ตรวจ
ประเมิน ตัวแทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทั้ง ฝ่ายบริหาร จัด
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

• ผลจากการประชุมและผลการ
ทบทวนฯ ต้องมีการเผยแพร่ให้
ทั่วถึง

• บุคลาการหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องนําข้อสรุปทบทวนไป
ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ
ฯ ในปีถัดไป



เคา้คดิอย่างไร..? กบั ระบบการจดัการ..... ?

ใคร..? หนา้ไหนจะทาํได ้ ....... ?



เคา้เริ่มกนั ยงังยั..?  ?























ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลังค ู่ม ือผ ูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน  พ.ศ. 2557 11111

ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
และรายละเอียดค่าไฟฟ้า

ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลังค ู่ม ือผ ูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน  พ.ศ. 2557 22222

ระบบไฟฟ้ากาํลงั
(Electric Power System)

กฟผ. เป็นผ ูผ้ลิตและจดัหา
กฟภ. และ กฟน. เป็นผ ูจ้าํหน่าย

ข้อสงัเกต  ผูใ้ช้รายย่อย การไฟฟ้าจาํหน่ายไฟฟ้าแรงต ํา่ให้
        ผูใ้ช้ขนาดกลางถึงใหญ่ การไฟฟ้าจาํหน่ายไฟฟ้าแรงสงูให้



ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลังค ู่ม ือผ ูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน  พ.ศ. 2557 33333

กราฟแสดงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในรอบวนั (Daily Load Curve) 

ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลังค ู่ม ือผ ูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน  พ.ศ. 2557 44444



ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลังค ู่ม ือผ ูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน  พ.ศ. 2557 55555

ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลังค ู่ม ือผ ูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน  พ.ศ. 2557 66666

วธีิการคาํนวณค่าไฟฟ้า
•ค่าพลงังานไฟฟ้า        On Peak     =   129,000 หน่วย x 3.6796 บาท/หน่วย =  474,668.40      บาท

Off Peak    = 161,000 หน่วย x 2.1760 บาท/หน่วย =  350,336.00      บาท 
รวม =  825,004.40 บาท

• ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า On Peak    =  699 kW x 132.93 บาท/kW      =  92,918.07 บาท
• ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ท่ียอมให ้             =  61.97% of 699 kW =  433 kVAr

ใชจ้ริง 399 kVAr ส่วนท่ีเกิน     =  399-433  = (-34 ) kVAr = ไม่เสียค่าปรับ          
• ค่าบริการรายเดือน                                                                                     =  312.24             บาท
• ค่าไฟฟ้าผนัแปร(Ft) = ( 129,000 + 161,000 )หน่วย x 0.3000บาท/หน่วย  = 87,000.00 บาท
•รวม (-)                                             =  1,005,234.71 บาท
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                            =   70,366.43 บาท 
•รวมเงิน                                                = 1,075,601.14 บาท 



ตอนที่ 2 บทที่2 ระบบไฟฟ้ากําลังค ู่ม ือผ ูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน  พ.ศ. 2557 777

กรณศีึกษาท่ีประสบความสําเร็จ
กรณศีึกษาที ่1  การปรับปรุงค่าตวัประกอบกําลังไฟฟ้า

กรณศีึกษาที ่2  ปรับลดระดบัแรงดนัไฟฟ้า

กรณศีึกษาที ่3 ปลดไฟด้านแรงสูงของหม้อแปลงทีไ่ม่ได้ใช้งาน

กรณศีึกษาที ่4  การแก้ไขชุด Power  Factor  Controller

ค ู่ม ือผ ูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน  พ.ศ. 2553 888

www. energy-conservationtech.net
Tel (02) 691-9533-4    Fax : (02) 691-9535



เทคนิคการอนุรกัษ์พลงังาน
ในระบบวิศวกรรม

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
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LED ย่อมาจากภาษาอังกฤษคําว่า Light Emitting Diode 
LED สร้างแสงสว่างจากการใช้สารก่ึงตัวนําเพื่อทําให้เกิดแสงสีต่างๆ

LED คืออะไร ?



เทคโนโลยีหลอด LED

หลักการทํางานของหลอด LED
LED ย่อจาก  Light  Emitting Diodes  มีให้เห็นได้ทั่วไป

ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จริงแล้วหลอด  LED คือหลอดไฟ
ขนาดเล็ก   แต่มีหลักการทํางานแตกต่างจากหลอดไฟมี
ไส้  เพราะว่าไม่มีการเผาไส้หลอด  ดังนั้นหลอด LED จึงไม่เกิด
ความร้อน  แสงสว่างเกิดขึ้นจากการเคลื่อนของอิเล็กตรอน
ภายในสารกึ่งตัวนํา

การนําหลอด LED ไปใช้งาน
 สามารถใช้ทดแทนหลอดได้ทุกประเภทโดยมีการใช้พลงังานไฟฟ้าในเกณฑ์ต่ํา ดัง

แสดงในตาราง

ท่ี ชนิดหลอดใช้งาน กําลังไฟฟ้าหลอดเดิม กําลังไฟฟ้าหลอด LED
1 หลอดฟลูออเรสเซนต์ยาว 36 + 10 วัตต์ 10 – 15 วัตต์

2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ส้ัน 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

เทคโนโลยีหลอด LED



อายุการใช้งานของหลอด LED
อายุการใช้งานหลอด
 โดยทั่วไปอายุการใช้งานหลอดแต่ละประเภทจะไม่เท่ากัน โดยทั่วไปจะเฉลีย่

ในช่วง 5,000 – 15,000 ชั่วโมง เม่ือเปรียบเทียบกับหลอด 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

เทคโนโลยอีนุรกัษพ์ลงังานดา้นแสงสวา่ง (Timer)

อปุกรณค์วบคุมการเปิด ปิดTimer
หน้าท่ีการทํางาน
      ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าตามระยะเวลา
ท่ีผู้ใช้งานกําหนด โดยช่วงเวลาในการควบคุม และ
ความถีใ่นการเปิดปิด ขึน้กับคุณสมบัตขิองเคร่ือง
ตั้งเวลา

ผลท่ีได้รับจากการใช้งาน
     สามารถปิดหลอดไฟฟ้าได้ตรงเวลาตามความต้อง
การของผู้ใช้ และลด Human Error



เทคโนโลยอีนุรกัษพ์ลงังานดา้นแสงสวา่ง (Photo Sensor)

อปุกรณค์วบคุมการเปิด ปิด Photo  Sensor

 
หน้าท่ีการทํางาน
      ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าตามค่าความ
สว่างของแสงในพืน้ท่ี มกัใช้กับไฟรอบอาคารท่ีต้อง
เปิดในช่วงเวลากลางคืน และปิดช่วงกลางวนั

ผลท่ีได้รับจากการใช้งาน
     สามารถปิดหลอดไฟฟ้าได้ตรงเวลาตามความต้อง
การของผู้ใช้ และลด Human Error

เทคโนโลยอีนุรกัษพ์ลงังานดา้นแสงสวา่ง (Motion Sensor)

อปุกรณค์วบคุมการเปิด ปิดMotion  Sensor

 
หน้าท่ีการทํางาน
      ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าตามการเคล่ือนไหวใน
พืน้ที ่ปกตมิกันําไปใช้งานกับพืน้ทีท่ีม่กีารใช้งานไม่คงท่ี แต่มี
การเปิดหลอดไฟไว้ตลอด เช่น พืน้ทีห้่องนํา้ พืน้ทีห้่องเก็บ
ของ เป็นต้น

ผลทีไ่ด้รับจากการใช้งาน
     สามารถปิดหลอดไฟฟ้าได้ตรงเวลาตามความต้อง
การของผู้ใช้ และลด Human Error



1.ปิดไฟบริเวณที่ไม ่ใช้

2.ปิดไฟช่วงพกั

3.ไม่เปิดไฟก่อน
เวลาทาํงาน

6.ถอดหลอดไฟบริเวณที่
สว่างเกินไป

8.ลดกาํลงัไฟฟ้าของหลอด

4.ติดต ัง้สวิตช์
กระตกุ

S

5.แยกสวิตช์

9.ติดแผน่สะท้อนแสง

10.เปลี่ยนบลัลาสตเ์ป็น 
Low Loss 

11. เปลี่ยนบลัลาสตเ์ป็น 
อิเลก็ทรอนิกส ์

7..ปิดไฟบริเวณที่ม ีแสง
ธรรมชาติ

12. เปลี่ยนหลอดแสงจนัทรเ์ป็น
ฟลอูอเรสเซนต ์

13. เปลี่ยนหลอดแสงจนัทรเ์ป็น
หลอดโซเดียม

มาตรการปิดหลอดฟลอูอเรสเซนต ์

แนวคิด : ปิดหลอดไฟฟ้า จาํนวน  3,000   หลอด ในช่วงเวลาพกั
กลางวนัจะสามารถทาํให้ลดการใช้พลงังานโดยไม่จาํเป็นได้มาก

ผลประหยดัพลงังาน 42,814.5 kWh/ปี (120,197.4 บาท/ปี )

เงินลงทนุ   -    บาท       ระยะเวลาคืนทนุ  -   ปี

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง



มาตรการใช้หลอดเมทลัฮาไลดแ์ทนหลอดแสงจนัทร ์

 หลอดเมทลัฮาไลด  ์250 W

ผลประหยดัพลงังาน 43,200 kWh/ปี    (144,288 บาท/ปี )

เงินลงทนุ           142,020     บาท          ระยะเวลาคืนทนุ  0.98  ปี

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

อปุกรณ์สาํนักงาน



1. ปิดจอเมือ่ไมใ่ช้งาน
2. ตัง้ AUTO TURN OFF
3. ปิดเคร่ืองหลงัเลิกงาน
4. ใช้เคร่ืองพิมพร่์วมกนั
5. ใช้อปุกรณ์ท่ีมีฉลาก energy star
6. ใช้อปุกรณ์ท่ีมี energy saving mode
7. เลือกอปุกรณ์ท่ีมีขนาดเหมาะสม

เปิด 



ปิด
เคร ือ่ง 

ปิด
จอภาพ 

เปิด 



เล่น CD 

Standby 



WXGA 15”                         WXGA 14”

Charge



เปิด  Standby 

Boil

Warm



เร ิม่ถา่ย 

Standby 

เคร ือ่งทํานํา้รอ้น + นํา้อุน่ +นํา้

ปุ่มปรบัอณุหภูมน้ํิา



ระบบปรบัอากาศขนาดเลก็

1 เปิดแอรเ์ท่าที่ใช้งาน ปิดก่อนเลิกงาน 2 ปิดช่วงพกัเที่ยง
3 ลดความรอ้นผา่นหลงัคา

4 ลดความรอ้นผา่นกระจก
5 ก ัน้โซนปรบัอากาศ 6 ต ัง้อณุหภมูิ 25 -27 องศา

7 ทาํความสะอาดสม ํา่เสมอ 8 ย้ายโหลดความรอ้นออก 9 ระบายความรอ้นดี และใช้เบอร  ์5



มาตรการ :ลดเวลาการเปิดเครื่องปรบัอากาศในโรงอาหาร
แนวคิด : เดิมเปิดใช้งาน 3 ช่วง คือ ช่วง 7.30 – 8.00 น. ช่วง 11.30-13.00 น. และ

ช่วง 23.30-01.00 น สามารถลดเวลาเปิดอยู่ในช่วง เวลา ช่วง 11.30-13.00 น.
อย่างเดียว

ผลประหยดัพลงังาน 35,100 kWh/ปี   103,194 (บาท/ปี )

เงินลงทนุ บาท    -                                  ระยะเวลาคืนทนุ  - ปี

    ระบบปรบัอากาศ

มาตรการ : ปรบัปรงุการระบายอากาศที่คอนเดนเซอรข์องระบบปรบัอากาศ

แนวคิด : ติดต ัง้ชดุระบายความร้อน (Cooling Pack) เข้ากบั Condenser 
ด้านหลงั Coil ร้อน โดยมีนํ้าเป็นตวัช่วยลดความร้อนของอากาศที่ผา่น
เข้าไปใน Condenser 

ผลประหยดัพลงังาน 95,386   kWh/ปี คิดเป็น 268,989 บาท/ปี

เงินลงทนุ 60,000        บาท ระยะเวลาคืนทนุ 0.22  ปี

   ระบบปรบัอากาศ



ระบบปรบัอากาศขนาดใหญ่

3 ปรบัอณุหภมูินํ้าเยน็สงูขึน้

1 เปิดช้าปิดเรว็

4 จดัการการเดิน

5 ทาํความสะอาดคอนเดนเซอร ์

10 อตัราการ
ไหลนํ้าเหมาะสม

6 นํ้าระบายความรอ้นต้องอณุหภมูิต ํา่สดุ

2 เดินเท่าที่จาํเป็น

7 ติดต ัง้VSDปัม๊

8 ฟิลเตอรA์HUสะอาด

9 coil AHUไม่ตนั



การอนุรกัษ์พลงังานของเครื่องทาํนํ้าเยน็

3

AHU-4 (Entry room)

AHU-1 (Center room)

AHU-3 (Delivery room)

AHU-2 (Center room)

1
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Saving =  ( 3,088 – 2,418 ) =  670  kwh / d

=  670  kwh X 350 d / y

=  234,500  kwh / y X 2.9  Baht

=   680,050  B / Y

ม.ิย.’ 06 ก.ค.’ 06

อณุหภมูินํ้าเยน็ 7 0C

X = 3,088 kwh/วนั

วิธีการ :  เพ่ิมอณุหภมูินํ้าเยน็จาก 7 0C   10  0C 

ผลการอนุรกัษ์พลงังานสาํหรบัเครื่องทาํนํ้าเยน็

อณุหภมูินํ้าเยน็ 10 0C  

X    =   2,418 Kwh / วนั

ส.ค.’ 06



มาตรการเล ือกเดินเครื่องทาํนํ้าเยน็ชดุที่ม ีประสิทธิภาพสงูเป็นหลกั

แนวคิด : เพ่ิมเวลาการใช้งานของเครื่องทาํนํ้าเยน็ชดุที่ม ีประสิทธิภาพสงู
ให้มากขึน้ จะทาํให้สามารถลดการใช้พลงังานในระบบปรบัอากาศลง

ผลประหยดัพลงังาน 182,217.05 kWh/ปี (479,777.49  บาท/ปี )
เทียบเท่านํ้ามนัดิบ 0.0155 ktoe/ปี

   ระบบปรบัอากาศ

มาตรการปรบัเพ่ิมอณุหภมูินํ้าเยน็เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องทาํนํ้าเยน็

แนวคิด : เพ่ิมอณุหภมูินํ้าเยน็จาก 50 เป็น 53 oF  จะทาํให้การใช้พลงังาน

ในระบบปรบัอากาศลดลง

ผลประหยดัพลงังาน 75,276.00  kWh/ปี (198,201.71 บาท/ปี )

ก่อน

   ระบบปรบัอากาศ

หลงั



มาตรการทาํความสะอาดคอนเดนเซอรเ์ครื่องทาํนํ้าเยน็

แนวคิด : ทาํความสะอาดคอนเดนเซอรเ์ครื่องทาํนํ้าเยน็ อย่างสม ํา่เสมอ จะ
ทาํให้การใช้พลงังานในระบบปรบัอากาศลดลง

ผลประหยดัพลงังาน 235,698.44 kWh/ปี (620,593.99  บาท/ปี )

   ระบบปรบัอากาศ

ก่อน หลงั

4 appoarch temp
Square = 3 F
Round = 3 C

3 เสียนํ้า < 3%

6 อตัราการไหลนํ้าพอดี

11 ปรบัใบพดัลมพอดี

9 ใบพดัลมไฟเบอรก์ลาส

8 นํ้ากระจายดี รไูม ่ตนั

10 ปรบัความเรว็รอบพดัลม
และควบคมุอณุหภมูิ

5 ลมรอ้นไม่ลดัวงจร

2 ทาํความสะอาดฟิลเลอร ์

7 ใช้ozone/ball/ brush

1 เดินเท่าที่เหมาะสม



 มาตรการติดต ัง้เครื่องควบคมุอณุหภมูิเพื่อปิด - เปิด Cooling Tower และปัม๊นํ้า

แนวคิด :  โหลด Cooling tower ไม่คงที่ และน้อย จึงติดเครื่องวดัอณุหภมูิ
เพื่อให้เครื่องหยดุทาํงานเมื่อมีโหลดน้อย

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า         165,708 kWh/y (531,922 บาท/ปี )

หลงัปรบัปรงุ

   ระบบปรบัอากาศ

เทคโนโลยอีนุรกัษพ์ลงังานระบบกรอบอาคาร

ฟิลม์กนัความรอ้น

  

หลักการทํางาน
    ฟิล์มกันความร้อน จะตดิตั้งในพืน้ทีท่ี่
เป็นกระจก โดยทําหน้าท่ีในการสะท้อน
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ออก ไม่ให้เข้า
สู่ในตวัอาคาร จะสามารถช่วยลดภาระ
ในการปรับอากาศลงได้ ประมาณ 7-
15%

หลักการทํางาน
    ฟิล์มกันความร้อน จะตดิตั้งในพืน้ทีท่ี่
เป็นกระจก โดยทําหน้าท่ีในการสะท้อน
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ออก ไม่ให้เข้า
สู่ในตวัอาคาร จะสามารถช่วยลดภาระ
ในการปรับอากาศลงได้ ประมาณ 7-
15%



เทคโนโลยอีนุรกัษพ์ลงังานระบบกรอบอาคาร

ประโยชนข์องฟิลม์กรองแสง

•    ลดความรอ้นเขา้สู่อาคาร

•  ป้องกนัรงัสยูีว ีและ กรองแสงจา้เขา้สู่

อาคาร

•  ช่วยลดโหลดระบบปรบัอากาศ ทาํให ้

เกดิการประหยดัพลงังานในระบบปรบั

อากาศ 

เทคโนโลยอีนุรกัษพ์ลงังานระบบกรอบอาคาร

สทีาหลงัคาสะทอ้นความรอ้น

  

หลักการทํางาน
    สีสะท้อนความร้อนจะใช้ทาท่ีผวิ
หลังคา ทาํหน้าท่ีในการสะท้อนความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ออก ไม่ให้เข้าสู่ใน
ตวัอาคาร จะสามารถช่วยลดภาระในการ
ปรับอากาศลงได้ ประมาณ 7-15%

หลักการทํางาน
    สีสะท้อนความร้อนจะใช้ทาท่ีผวิ
หลังคา ทาํหน้าท่ีในการสะท้อนความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ออก ไม่ให้เข้าสู่ใน
ตวัอาคาร จะสามารถช่วยลดภาระในการ
ปรับอากาศลงได้ ประมาณ 7-15%



เทคโนโลยอีนุรกัษพ์ลงังานระบบกรอบอาคาร

ฉนวนหลงัคากนัความรอ้น

  

หลักการทํางาน
    ฉนวนกันความร้อนทาํหน้าท่ีป้องกัน
ความร้อนจากภายนอกท่ีนําความร้อน
ผ่านผวิหลังคาเข้ามาในพืน้ทีใ่ต้ฝา ไม่ให้
เข้าไปในพืน้ทีป่รับอากาศ

หลักการทํางาน
    ฉนวนกันความร้อนทาํหน้าท่ีป้องกัน
ความร้อนจากภายนอกท่ีนําความร้อน
ผ่านผวิหลังคาเข้ามาในพืน้ทีใ่ต้ฝา ไม่ให้
เข้าไปในพืน้ทีป่รับอากาศ

การลงทุนในฉนวนกันความร้อนใน
อาคารท่ีปรับอากาศจะมรีะยะเวลาคืนทุน
จากการประหยดัพลังงานประมาณ 2-3 ปี

การลงทุนในฉนวนกันความร้อนใน
อาคารท่ีปรับอากาศจะมรีะยะเวลาคืนทุน
จากการประหยดัพลังงานประมาณ 2-3 ปี

ระบบทาํความเยน็



1 บรรจขุองให้เตม็ห้อง

2 เดินfreezer ให้เตม็
พิกดั

3 ปรบัต ัง้อณุหภมูิ
สงูสดุ

4 ติด COOLING 
PAD

5 เปิดประตเูท่าที่
จาํเป็น

6 ติดม่านลมม่าน
พลาสติก

cooling load

ปิดเปิด
30%

ผนัง เพดาน พนื
20%

Deforst
15%

พัดลมเป่า
15%

ไฟแสงสวา่ง
10%

อืนๆ
10%

8 ปรบัปรงุฉนวนห้อง

9 ใช้อปุกรณ์ไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสงู

10 เดินคอมน้อย
ตวัที่โหลดสงู

11 ทาํความสะอาด
คอนเดนเชอร ์ 12 ลดอณุหภมูินํ้า

ระบายความรอ้น

13 ระบายอากาศ
ได้ดี (air cool)

14 สารทาํความเยน็
พอดี ไม่ม ีฟองอากาศ

15 จดัการการ
ใช้ห้องเยน็

7 deforst
อย่างสม ํา่เสมอ

16 หมนุเวียน
อากาศได้ดี

เครื่องอดัอากาศ



1.ปิดวาลวเ์ม ื่อไมใ่ช้งาน

2. NO-LOAD TEST
     และซ่อมจดุร ัว่

3.ลดความดนั

4.แก้ไขการ
ระบายอากาศ

5.จดัการการ
เดินเครื่อง

6.ใช้อากาศอดั
อย่างค ุ้มค่า

7.ติดต ัง้
regulator

8.แก้ไขขนาด
ท่อ ถงั

9.เดินท่อเป็น
loop

10.ติดต ัง้ปัม๊ลม
อินเวอรเ์ตอร ์

11.บาํรงุรกัษา

ASTM STANDARD PIPE Volume (liter/sec) at Pressure and Pipe Diameters (Velocity 6 m/s)

Pipe (in)
Pg (bar) / Dia (mm)

½
15.7

¾
20.9

1.0
26.6

1,¼
35.0

1, ½
40.9

2.0
52.4

2, ½
62.6

3.0
77.9

3, ½
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 78.1 111 172 230 296 465 672 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

ขนาดถงัที่เหมาะสม = 10 x flow(m3/s)     m3

ขนาดท่อ



ตวัอย่างการทดสอบหาการร ัว่ไหลของอากาศอดั

ทาํการทดสอบในช่วงกลางวนั ซึ่งไม ่ม ีการใช้งานอปุกรณ์ในระบบ
อดัอากาศ โดยการเดินเครื่อง ขนาด 600 CFM โดยมีการทาํงานดงัน้ี

เวลาขณะ LOAD (TL) = 30    Secs.

เวลาขณะ UNLOAD (TUL) = 240   Secs.

เพราะฉะนัน้ อากาศร ัว่ไหลในระบบ = =

= 0.1111 x 100%   = 11.11%

อตัราการผลิตอากาศอดัของเครื่อง =    600   CFM

ปริมาณอากาศอดัที่ร ัว่ไหล =    0.1111 x 600  =   66.66 CFM

(TL + TUL)
TL

(30 + 240)
30

มาตรฐานการร ัว่โดยทัว่ไปในระบบที่ยอมรบัได้ไม ่ควรเกิน 5-10%

อากาศอดัร ัว่ไหล



มาตรการลดการร ัว่ไหลของอากาศอดัในแผนกพ่นสีและไลน์ประกอบ

แนวคิด : การลดการร ัว่ไหลของอากาศอดั  ทาํให้เครื่องอดัอากาศ
ทาํงานน้อยลง  จะทาํให้ประหยดัพลงังานไฟฟ้า

ผลประหยดัพลงังาน  15,529 kWh/ปี  (42,860 บาท/ปี )

เงินลงทนุ 1,000 บาท ระยะเวลาคืนทนุ 0.02  ปี

ระบบอากาศอดั

มาตรการลดการร ัว่ไหลของอากาศอดัในระบบ

แนวคิด : ในโรงงานมีการร ัว่ไหลของอากาศอดัตามจดุต่างในระบบ 
อากาศอดัเป็นอากาศที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงทาํการซ่อมจดุร ัว่ต่างๆ

ผลประหยดัพลงังาน 153,961.5 kWh/ปี (538,865 บาท/ปี )

เงินลงทนุ           60,000   บาท          ระยะเวลาคืนทนุ 0.11  ปี

ระบบอากาศอดั



มาตรการ : ลดความดนัอากาศที่ใช้ในการทาํความสะอาด

แนวคิด : โรงงานมีจดุใช้ลมอดัในการทาํความสะอาดร่างกาย แต่ลมอดั
มีความดนัสงู สามารถลดความดนัลมลงได้

ผลประหยดัพลงังาน 137,970 kWh/ปี (482,895  บาท/ปี )

เงินลงทนุ           20,000   บาท          ระยะเวลาคืนทนุ 0.04  ปี

ระบบอากาศอดั

มอเตอร ์



เทคโนโลยอีนุรกัษพ์ลงังานระบบมอเตอรไ์ฟฟ้า

มอเตอรป์ระสทิธภิาพสูง

  
หลักการทํางาน
     มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเป็นมอเตอร์อินดกัช่ันชนิด
โรเตอร์กรงกระรอก ออกแบบและประกอบโครงสร้าง
มอเตอร์เป็นกรณพีเิศษโดยท่ัวไปจะมปีระสิทธิภาพมาก
กว่ามอเตอร์ธรรมดาประมาณ 
2 - 4%  มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง  
o แกนเหล็กทีม่คุีณสมบัตแิบบพเิศษ เช่น แผ่นเหล็กซิลิกอนอนุภาพสูง
o แผ่นเหล็กประกบกันเป็นสเตเตอร์และโรเตอร์ทีบ่างกว่ามอเตอร์แบบธรรมดา 
o ตวันําทองแดงในสเตเตอร์จะมขีนาดใหญ่กว่ามอเตอร์ธรรมดา 30-40%  
o ตวันําท่ีลัดหัวท้ายในโรเตอร์ใหญ่กว่ามอเตอร์ธรรมดา 
o ความยาวของแกนเหล็กให้มากกว่ามอเตอร์แบบธรรมดา 
o มช่ีองว่างอากาศระหว่างสเตเตอร์และโรเตอร์น้อยกว่ามอเตอร์ธรรมดา

9.ป้องกนัส่ิงสกปรก
ความชื้นเข้ามอเตอร ์

2.เลือกขนาด
มอเตอรใ์ห้
เหมาะสม

1.อย่าเดิน
มอเตอร ์
ตวัเปล่า

6.สายพาน มีความตึง
ที่เหมาะสม

8.ไม่ควรให้อยู่
ใกล้แหล่ง
ความร้อน

7.อดัสารหล่อล่ืน
ตามระยะเวลา

4.มอเตอร์
ประสิทธิภาพสงู

5.ปรบัลด
ความเรว็รอบ

3.จดัการการเดิน

D=L/100
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มาตรการ : ลดขนาดมอเตอรป์ัม๊นํ้าหล่อเยน็

แนวคิด : ปัม๊เดินมีการออกแบบใช้งานมากกว่าภาระการทาํงานจริง 
ทาํให้สญูเสียพลงังาน สามารถลดขนาดปัม๊ลงได้

ผลประหยดัพลงังาน 25,726    kWh/ปี (73,834   บาท/ปี )

เงินลงทนุ   -   บาท (ใช้มอเตอรท์ี่ม ีอยู่แล ้ว)  ระยะเวลาคืนทนุ  - ปี

หลงัปรบัปรงุ

   มอเตอร ์

      ก่อนปรบัปรงุ



มาตรการปิดปัม๊ไฮดรอลิกช่วงเปลี่ยนแม่พิมพ์

ผลประหยดัพลงังาน 441,698.4 kWh/ปี (1,240,024 บาท/ปี )

เงินลงทนุ    -     บาท             ระยะเวลาคืนทนุ - ปี

แนวคิด :  มอเตอรท์ี่ใช้ในการขบัปัม๊ไฮดรอลิกมีขนาดใหญ่ ดงันัน้ถ้ามีการหยดุการ
ใช้งานก่อนที่ในช่วงเปลี่ยนแบบแม่พิมพ ์กจ็ะสามารถช่วยลดพลงังานไฟฟ้าได้
เป็นจาํนวนมาก  

   มอเตอร ์

มาตรการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าใน Blower เครื่อง IS โดยการลดขนาด Pulley

แนวคิด : การออกแบบเดิมมีการเผือ่ใช้งานมาก ดงันัน้จึงทดลองลดขนาดพลูเล ่

ลงเพื่อทาํงานที่สภาวะจริง 

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 163,296    kWh/y (431,101 บาท/ปี)
เงินที่ใช้ในการลงทุน 5,000.00     บาท เวลาคืนทนุ 0.012 ปี

   มอเตอร ์



เครื่องสบูนํ้า

1 เดินปัม๊เท่าที่จาํเป็น

3 จดัการการเดินให้ปัม๊ม ีประสิทธิภาพสงูสดุ

6 ลดขนาดปัม๊ 7 ลดขนาดใบปัม๊

8 ควบคมุความเรว็รอบตามการใช้งาน

2 เดินปัม๊ประสิทธิภาพสงู

4 ลดFLOWที่เกิน

5 ลดHEADที่เกิน

9 ทาํความสะอาด
     กรอง

10 ลด friction
   ในระบบ



มาตรการติดต ัง้ Inverter ให้ปัม๊นํ้า Chiller

แนวคิด : เพื่อลดรอบของ ปัม๊นํ้า ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ลดกาํลงัลง  

               จาก 11 kW เป็น 6.6 kW

ผลประหยดัพลงังาน 57,024  kWh/ปี (171,072  บาท/ปี )

เงินลงทนุ 200,000  บาท คืนทนุ 1.17  ปี

   เครื่องสบูนํ้า

  มาตรการติดต ัง้ VSD กบัปัม๊นํ้าดี

แนวคิด : ปัม๊นํ้าเข้าไลน์ผลิต มีการทาํงานแบบ bypass นํ้าประมาณ 50% จะถกู
ส่งกลบัลงถงัถ้าดาํเนินการปรบัลดรอบมอเตอรใ์ห้เหมาะสมกบักบัความต้องการ
จะสามารถลดพลงังานในการสบูนํ้าลงได้

ผลประหยดัพลงังาน 23,214          kWh/ปี (69,642 บาท/ปี )

เงินลงทนุ  120,000        บาท    ระยะเวลาคืนทนุ 1.8 ปี

   เครื่องสบูนํ้า



หม้อไอนํ้า

4 บาํรงุรกัษาหวัเผา
ทุก….

6 คมุนํ้าระบายที่
7000 uS/cm

5 ตรวจสอบฉนวน
หม้อไอนํ้า ท่อไอนํ้า

3 ทาํความสะอาดผิว
แลกเปลี่ยนความรอ้น

อปุกรณ์ใช้ไอนํ้า

Trap

8 นําคอนเดนเสท
มาใช้มากที่สดุ

7 ใช้ความดนั
ต ํา่เท่าที่ทาํได้

9 ตรวจสอบกบัดกัไอนํ้า

1 KPIหม้อไอนํ้า
การจดัการเดิน

10 ช่อมไอนํ้าร ัว่

2 ปรบัอากาศให้
เหมาะสม

     ตรวจสอบกา๊ซไอเสีย
CO2 = 12.5 – 13 %
O2 = 4 - 5 %



  อากาศส่วนเกินและประสิทธิภาพ

   ไอนํ้าร ัว่ไหล



  ผิวร้อนไม่ห ุ้มฉนวน

มาตรการ หุ้มฉนวนท่อไอนํ้าและอปุกรณ์ประกอบในระบบไอนํ้า

ผลประหยดัเชื้อเพลิง 6,642.05 ลิตร/ปี   (100,494.22 บาท/ปี )

เงินลงทนุ    15,113.60      บาท          ระยะเวลาคืนทนุ  0.15  ปี

ระบบไอนํ้า



มาตรการปรบัอตัราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงของหม้อไอนํ้าให้เหมาะสม

แนวคิด : ปรบัลดอากาศที่เข้าเผาไหม้  เพื่อลดความสญูเสียในกา๊ซไอเสีย       
                ออกซิเจนในกา๊ซไอเสียลดจาก 6.7 % เป็น 3.9 %  

ก่อนปรบัปรงุ

ประหยดัเชื้อเพลิง 7,184.28  ลิตรต่อปี (94,144.07 บาท/ปี )

ระบบไอนํ้า

หลงัปรบัปรงุ

มาตรการปรบัปรงุท่อไฟของหม้อไอนํ้า

แนวคิด : จากการตรวจสอบการทาํงานของหม้อไอนํ้าพบว่า มีการ
สญูเสียไอนํ้าอยู่เป็นจาํนวนมาก จึงทาํการเปลี่ยนท่อไฟภายใน
หม้อไอนํ้าใหม่

ประหยดัเชื้อเพลิง   162,000   kg/ปี (162,000 บาท/ปี )

ระบบไอนํ้า



มาตรการ : มาตรการลดความดนัไอนํ้า

แนวคิด : หม้อไอนํ้าเดิมตงัความดนัไว้ที่ 13 บาร  ์การใช้งานจริงสามารถ
ใช้ความไอนํ้าที่ความดนั 12 บารไ์ด้

ผลประหยดัพลงังาน 10,095  ลิตร/ปี ( 148,197  บาท/ปี )

ระบบไอนํ้า

เตาอตุสาหกรรม



4.หุ้มฉนวนต ู้อบ
3 ไม่ระบายอากาศท้ิง

มากเกินไป

1 ถ้าอณุหภมูิสงูควรนํา
ความรอ้นกลบัมาใช้

7.ลดลมร ัว่ไหลเข้า/
ออกตู้อบ

10.ช้ินงานไม่
แห้งเกินไป

5.ลดการหมนุเวียน
อากาศเท่าที่จาํเป็น

2 ปรบัปริมาณอากาศและ
เชื้อเพลิงให้เหมาะสม

8.จดัการทาํงานให้
ต่อเน่ือง

6.ใช้ Recuperator

9.ลดความชื้น
ช้ินงาน

มาตรการลดขนาดช่องเปิดของเตาอบ (Oven Press)

ผลประหยดัพลงังาน 86,936 kWh/ปี ( 259,069   บาท/ปี )

  เตาอตุสาหกรรม

แนวคิด  ทางเข้าเตามีนาดใหญ่ทาํให้ม ีพลงังานสญูเสีย สามารถแก้ไขโดยการลด
ขนาดปากเตาให้เลก็ลง



12ปรบัความเรว็
รอบพดัลม

3 ปรบัลดอากาศ
ส่วนเกิน

2นําความรอ้นในไอเสีย
กลบัมาใช้

4 หุ้มฉนวนเตา

6 ควบคมุความ
ดนัในเตา

10 ระบายความ
รอ้นแต่พอดี

7 เดินเตม็กาํลงัผลิต

8 เดินต่อเน่ือง
11 บาํรงุรกัษา

burner

9 อ ุ่นวตัถดุิบ

5 ลดช่องเปิดเตา

1 คมุอณุหภมูิ
แต่พอดี

มาตรการลดขนาดช่องเปิดเตาเผา

แนวคิด : ปรบัปรงุช่องใส่ช้ินงานให้แคบลงจากเดิมขนาด 100 x 3,500 mm  ให้
เหลือขนาด 30 x 3,500 mm (ลดขนาดลง 70%) จะทาํให้ลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้

ผลประหยดั  23,587   ลิตร/ปี (275,968 บาท/ปี )

เงินลงทนุ 300,000  บาท

ระยะเวลาคืนทนุ 1.09 ปี

  เตาอตุสาหกรรม



มาตรการควบคมุการเปิดปิดประตทูี่เตาเผาอลมูิเนียม

แนวคิด : การใช้งานเดิมไม่ม ีการจดัการเปิด-ปิดช่องทางเข้าเตาที่ด ี 
                ทาํให้เตาเปิดไว้ในช่วงที่ม ีความร้อนในเตา

ผลประหยดัพลงังาน  195.24     MMBtu./ปี (51,512    บาท/ปี )

เงินลงทนุ   -    บาท          ระยะเวลาคืนทนุ -    ปี

  เตาอตุสาหกรรม

มาตรการนําความร้อนกลบัมาใช้อ ุ่นอากาศสาํหรบัเผาไหม้

แนวคิด : ไอเสียที่ม ีอณุหภมูิสงูซึ่งถกูปล่อยท้ิง สามารถนํามาอ ุ่นอากาศ
                ก่อนเข้าเผาไหม้ได้

ผลประหยดัพลงังาน   4,990.923 MBTU./ปี ( 1,316,705   บาท/ปี )

เงินลงทนุ       1,000,000    บาท          ระยะเวลาคืนทนุ  0.76 ปี

  เตาอตุสาหกรรม



มาตรการลดรอยร ัว่ของผนังเตาเผาปลายกนัโคลง  

แนวคิด : ซ่อมแซมรอยร ัว่ของช่องเปิดเตาจะช่วยลดการสญูเสียความร้อน
จากเตาออกสู่อากาศแวดล้อมได้ 

ผลประหยดัพลงังาน    16,619 kg/ปี ( 239,651 บาท/ปี )

เงินลงทนุ 54,891 บาท ระยะเวลาคืนทนุ 0.23  ปี

  เตาอตุสาหกรรม



หลกัการดาํเนนิงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ

5ร.

1.รวมคน

2.ร่วมคิด

3.ร่วมทาํ

5.ร่วมยนิดี
4.ร่วม

ตรวจสอบ

• การบริหารจดัการใชง้าน (Good House Keeping)

• การปรบัปรุงใหป้ระสิทธิภาพสูงข้ึน (Minor Change)

• การเปลีย่นอุปกรณ ์/ ระบบ (Major Chang)

มาตรการอนุรกัษพ์ลงังานทีร่่วมกนัดาํเนนิงาน



หลกัการคิดสาํหรบักิจกรรม “ตามหามาตรการ”หลกัการคิดสาํหรบักิจกรรม “ตามหามาตรการ”

• “หยุด” การใชอุ้ปกรณใ์นช่วงเวลาท่ีไม่เกิดคณุค่า

เช่น ไม่เปิดอปุกรณต์า่งๆ ท้ิงไว ้ปิดไฟช่วงพกั

• “ยัง้” การใชอุ้ปกรณใ์นช่วงเวลาท่ีไม่จาํเป็น

เช่น ไม่เปิดอปุกรณก่์อนเริ่มใชง้าน เปิดใหช้า้ท่ีสุด

• “ลด” อุณหภูมิ ความดนั ความสว่าง ปริมาณ  คณุภาพ

             ท่ีเกินความจาํเป็น

เช่น อณุหภมิูท่ีต ํา่หรือเยน็เกินไป ระบายอากาศมากเกินไป

แสงสว่างท่ีจา้เกินไป  นํ้าท่ีมากเกินไปฯลฯ

• “กนั” การรัว่ไหลและการสูญเสียตา่งๆ

เช่น กนัการสูญเสียอากาศเยน็โดยการลดการใชพ้ดัลม

ระบายอากาศเม่ือไม่จาํเป็น  ไม่เปิดประตหูนา้ตา่งท้ิงไว้

• “เก็บ” พลงังาน/วสัดท่ีุจะท้ิงกลบัมาใชใ้หม่

เช่น การนาํนํ้าท้ิงคณุภาพดีกลบัมาใชใ้หม่ การใชก้ระดาษ 

ทั้ง 2 หนา้ การใชผ้า้แทนกระดาษ ฯลฯ

• “แกไ้ข” ปรบัปรุง เคร่ืองจกัร อุปกรณ์

ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน

หลกัการคิดสาํหรบักิจกรรม “ตามหามาตรการ”หลกัการคิดสาํหรบักิจกรรม “ตามหามาตรการ”



• “เปล่ียน” เคร่ืองจกัร อุปกรณ ์หรือชนิดเช้ือเพลิงท่ีมี

ประสิทธิภาพและเทคโนโลยสูีง หรือหมดอายุการใชง้าน

•  “เพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน” ปรบัปรุงวิธีการขั้นตอนการทาํงานใหดี้

ข้ึน

- ลดของเสียในแตล่ะแผนกหรือขั้นตอนตา่งๆ

- นาํของเสียตา่งๆ กลบัมาใชใ้หม้ากท่ีสุด

- ลดหรือรวมขั้นตอนการทาํงาน

- ลดงานทาํซํ้า (Rework)
- กาํจดัคอขวดในกระบวนการ ฯลฯ

หลกัการคิดสาํหรบักิจกรรม “ตามหามาตรการ”หลกัการคิดสาํหรบักิจกรรม “ตามหามาตรการ”

การฝึกปฏิบัติ (Work  Shop)
- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

- แต่งต้ังคณะทํางานอนุรักษ์พลังงาน

- ประเมินการขัดการพลังงานเบื้องต้น (EMM)



รวมคน  รว่มคดิ  รว่มทาํ

  รว่มตรวจสอบ  รว่มยนิดี

รวมคน  รว่มคดิ  รว่มทาํ

  รว่มตรวจสอบ  รว่มยนิดี
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ประกาศ 

เร่ือง นโยบายการดาํเนินการจัดการพลังงาน 

 บริษัท ..................................... ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการใช้ทรัพยากรพลงังานอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นให้มีแนวทางปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานภายในองค์กร เพ่ือทําให้

พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการอนุรักษ์พลงังาน และปฏิบตัิไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมุ่งไปสู่

เปา้หมายการลดคา่ใช้จ่ายของบริษัท และการประหยดัพลงังานตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่มีรายละเอียด

แสดงดงัตอ่ไปนี ้

1. การอนุรักษ์พลงังานถือวา่เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานขององค์กร และผู้บริหารองค์กรต้องให้

ความความสําคญัในการปฏิบตักิารจดัการพลงังาน 

2. ทางบริษัทสนบัสนุนให้พนกังานทกุคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลงังาน โดยการปฏิบตัิตามแนว

ทางการจดัการพลงังาน เพ่ือมุง่เน้นการลดการใช้พลงังาน และต้นทนุการผลติ 

3. ทางบริษัทกําหนดให้มีการนําเสนอแผนการอนรัุกษ์พลงังานจากแผนกงานตา่งๆ เพ่ือร่วมพิจารณา

ตัง้เป็นเปา้หมายลดดชันีการใช้พลงังานของบริษัทลง  

4. มุ่งเน้นปฏิบตัิตามแนวทางการจดัการพลงังาน เพ่ือให้มีการอนรัุกษ์พลงังานภายในองค์กรอย่างมี

ประสทิธิภาพ 

5. กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการจัดการพลังงาน เป้าหมายลดการใช้พลังงาน และแผน

ปฏิบตังิานการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งน้อยปีละ 1  ครัง้  

6. สง่เสริมให้มีการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนกังานภายในองค์กร เก่ียวกบัการอนรัุกษ์

พลงังาน และแนวทางปฏิบตัเิป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

7. ทําการพฒันาประสทิธิภาพการใช้พลงังานขององค์กร เพ่ือมุง่ไปสูก่ารใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี ....................................... 

  บริษัท  ………………….………………….. 

         ……………………………………… 

   (                                             )  



โครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

 

 

ประธานคณะทํางานการจัดการพลังงาน 

(................................................................................. 

 
 

เลขานุการ 

(...................................................................................) 

ทีมงานดานวิศวกรรม 

 

1 .................................................. 

2 …………………………………………… 

3 .................................................. 

4 …………………………………………… 

5 ................................................... 

 

 

 

 

ทีมงานดานฝายผลิต 

 

1 .................................................. 

2 …………………………………………… 

3 .................................................. 

4 …………………………………………… 

5 ................................................... 

 

 

 

 

 

ทีมงานดานอบรม/ประชาสัมพันธ 

 

1 .................................................. 

2 …………………………………………… 

3 .................................................. 

4 …………………………………………… 

5 ................................................... 

 
 

 



แบบประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน     (ใหทําเครื่องหมาย          ในหัวขอที่ตรงกับสถานภาพในองคกรของทาน)
แผนก.............................................................. กอนดําเนินโครงการ เดือน………….. พ.ศ………….. หลังดําเนินโครงการ เดือน………….. พ.ศ…………..

สถานภาพการอนุรักษพลังงานของบริษัท

นโยบาย การกระตุน

การจัดการพลังงาน และสรางแรงจูงใจ

สูงที่สุด  4 

คะแนน

 มีนโยบายการจัดการ  
พลังงานจากฝายบริหาร และถือ
เปนสวนหนึ่งของ นโยบายบริษัท

 มีการจัดองคกร และเปน 
โครงสรางสวนหนึ่งของฝาย
บริหาร  กําหนดหนาที่ ความ
รับผิดชอบ

 มีการประสานงาน ระหวาง
ผูรับผิดชอบดาน พลังงาน และ
ทีมงาน 
ทุกระดับอยางสม่ําเสมอ

 กําหนดเปาหมายที่ ครอบคลุม
 ติดตามผล หาขอ ผิดพลาด 
ประเมินผลและควบคุม การใช
งบประมาณ

 ประชาสัมพันธคุณคาของการ
ประหยัดพลังงานและ ผลการ
ดําเนินการของการ จัดระเบียบ
การพลังงาน

 จัดสรรงบประมาณโดย
ละเอียดโดยพิจารณาถึง
ความสําคัญของ โครงการ

สูงมาก 3 

คะแนน

  มีนโยบายและการสนับสนุน

เปนครั้งคราวจากฝายบริหาร

 ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  

รายงานโดยตรงตอคณะ 

กรรมการจัดการพลังงาน ซึ่ง

ประกอบดานหัวหนา ฝายตางๆ

  คณะกรรมการการอนุรักษ

พลังงานเปนชองทางหลักในการ

ดําเนินงาน

  แจงผลการใชพลังงาน จาก

มิเตอรยอยใหแตละฝายทราบแต

ไมมีการแจง ถึงผลการประหยัด

 ใหพนักงานรับทราบโครงการ

อนุรักษพลังงานและ ใหมีการ

ประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ

 ใชระยะเวลาคุมทุนเปนหลัก

ในการพิจารณาการ ลงทุน

สูง  2 คะแนน

 ไมมีการกําหนดนโยบายที่

ชัดเจนโดยผูบริหารหรือ

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

  มีผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

รายงานตอคณะกรรมการเฉพาะ

กิจแตสายงานบังคับ บัญชาไม

ชัดเจน

 คณะกรรมการเฉพาะกิจเปน

ผูดําเนินการ

 ทํารายงานติดตาม ประเมินผล

โดยดูจาก มิเตอรให

คณะกรรมการเฉพาะกิจเขามา

เกี่ยวของ กับการตั้งงบประมาณ

 จัดฝกอบรมใหพนักงาน 

รับทราบเปนครั้งเปนคราว

  ลงทุนโดยดูมาตรการที่มี 

ระยะเวลาคุมทุนเร็ว

พอใช  1 

คะแนน

 ไมมีแนวทางปฏิบัติที่ทําไว

เปนลายลักษณอักษร

 ผูรับผิดชอบดานพลังงานมี

ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ

 มีการติดตออยางไมเปน

ทางการระหวาง วิศวกรกับผูใช

พลังงาน (พนักงาน)

 มีการสรุปรายงานดาน     
คาใชจายการใชพลังงาน เพื่อใช

กันภายในฝายวิศวกรรม

  แจงใหพนักงานทราบอยาง
เปนทางการ เพื่อสงเสริมการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

 พิจารณาเฉพาะมาตรการที่
ลงทุนต่ํา

ไมมี  0 คะแนน

 ไมมีนโยบายที่ชัดเจน  ไมมีผูรับผิดชอบดาน     

พลังงาน

 ไมมีการติดตอกับผูใช พลังงาน  ไมมีระบบรวบรวมขอมูลและ

บัญชีการใชพลังงาน

 ไมมีการสนับสนุนการ

ประหยัด    พลังงาน

 ไมมีการลงทุนใดๆในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงาน

รวมคะแนน

   ระดับการ
ปฏิบัติ     
(คะแนน)

การลงทุนการจัดองคกร ระบบขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ
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