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หลักสูตร CPD ผู้ตรวจรับรองการจัดการพลังงาน
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การจัดการระบบพลังงานในอาคาร
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1. หลักการบริหารจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน 2. แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
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การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า

1.  การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า
จุดประสงค์ของการบริหารจัดการค่าไฟฟ้า 
ทำให้ทราบถึงสภาพการใช้งานจริงของอาคาร คิดวิเคราะห์ ในบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคน และเครื่องจักร สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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พลังงานไฟฟ้า 1 หน่วยคือ ?
1 หน่วย (unit)  =  กำลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ x  1 ชั่วโมง

         (1 กิโลวัตต์ =  1,000 วัตต์)
กำ
ลัง
งา
นไ
ฟฟ

้า (
kW

)

จำนวนชั่วโมงใช้งาน

1 kW.

1 ช.ม.

ประสิทธิภาพ

ประหยัด

อยากเสียค่าไฟน้อย = ใช้อย่างประหยัด + ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคิดค่าไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
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การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า

เตารีดขนาด 1,000 วัตต์
ใช้เวลารีด 3 ชั่วโมง
% Load Factor  0.4 

คิดเป็นพลังงานที่ใช้กี่หน่วย ?

เฉลย พลังงานที่ใช้ = พลังงานไฟฟ้า X เวลา X Load Factor

                       =  1,000 X 3 X 0.4         

                       =  1,200 Wh / 1,000

                       =  1.2 kWh หรือ 1.2 หน่วย นั่นเอง
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การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า

ประเภทที่ 2   กิจการขนาดเล็ก           2.1  อัตราปกติ
                                               2.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

ประเภทที่ 3   กิจการขนาดกลาง         3.1  อัตราปกติ
                                                3.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 

ประเภทที่ 4   กิจการขนาดใหญ่          4.1  อัตราตามช่วงเวลาของวัน (TOD)
                                                4.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 

ประเภทที่ 5   กิจการเฉพาะอย่าง         5.1  อัตราปกติ
                                                 5.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
ประเภทที่ 6   องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร   6.1  อัตราปกติ
                                                 6.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 

ประเภทที่ 7   สูบน้ำเพื่อการเกษตร       7.1  อัตราปกติ
                                                 7.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 

ประเภทที่ 8   ไฟฟ้าชั่วคราว

ประเภทที่ 1   บ้านที่อยู่อาศัย
1.1 อัตราปกติใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน และขนาดเครื่องวัด
ไม่เกิน 5 แอมแปร์    
1.2 อัตราปกติใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วย/เดือน  หรอืขนาดเครื่อง
วัดเกิน 5 แอมแปร์ 
1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

หลักที่ 1 : ประเภทผู้ใช้ไฟ
หลักที่ 2 : อัตราค่าไฟฟ้า
หลักที่ 3 : ระดับแรงดันที่รับเข้า
          .1 แรงดันตั้งแต่ 69 kV.

          .2 แรงดัน 22-33 kV.
          .3 แรงดันต่ำกว่า 22 kV.

หลักที่ 4 (เฉพาะ เขต กฟภ.) : 

แยกตามระดับแรงดันที่ซื้อไฟจาก 
กฟภ.

           3 = 69 kV. / 115 kV.

           4 = 22, 33 kV.
           5 = แรงดันต่ำ
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      1. ค่าพลังงานไฟฟ้า
      2. ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
      3. ค่าบริการ (Service Charge)
      4. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor Charge)

      5. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft. : Float Time)

      6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

              องค์ประกอบค่าไฟฟ้า

การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า
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2. ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge)

•  ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเป็น kW

•  ค่าเฉลี่ย 15 นาที ในช่วง On Peak และ/หรือ Partial Peak

•  โดยเลือกค่าที่สูงที่สุดในรอบเดือนนั้น 

•  บาท/kW

1. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge)

•   พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในรอบเดือนเป็น kWh

•   บาท/kWh
ควบคุมได้

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ควบคุมได้

การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

3.ค่าบริการ (Service Charge)
•   บริการเกี่ยวกับเครื่องวัด
•   ทำใบเสร็จรับเงิน
•   บาท/เดือน

4.ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor Charge)
•   ค่าความต้องการ Reactive Power เฉลี่ยใน 15 นาที สูงสุด 

•   เป็น kVAR เกินกว่า 61.97 % ของค่า Demand เป็น kW

•   กำหนดให้ Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.85

•   บาท/kVAR

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า

ควบคุมได้

การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า
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5. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft. : Float Time)

•   ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิง
•   บาท/kWh

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

•   7% ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า

สูตรการคิดค่าไฟฟ้า
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด + ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าบริการ 
+ ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ + ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)

+ [ค่าไฟฟ้ารวม x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)]ค่าไฟฟ้า  = 

การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า

การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน (TOD)

    ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด + ค่าพลังงานไฟฟ้า  + ค่าบริการ 
+ ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ + ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)

ค่าไฟฟ้า    = + [ค่าไฟฟ้ารวม x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)]

การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า
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ค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU)

    ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด + ค่าพลังงานไฟฟ้า On Peak + ค่าพลังงานไฟฟ้า Off Peak + ค่า
บริการ + ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ + ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)

ค่าไฟฟ้า  = + [ค่าไฟฟ้ารวม x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)]

การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า

กรณีศึกษา โรงแรมใบหยก สกาย

ชี้แจง..การไฟฟ้าคิดค่าไฟฟ้า  ผิด

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า

15

บิลค่าไฟ
ที่ผิด

บิลค่าไฟ
ที่แก้ไข

ผลต่าง
   1,467,337.23 บาท/เดือน

เนื่องจากการใช้อัตราค่า

ไฟฟ้า บาท/หน่วย ผิด ซึ่ง
สูงเกินกว่าค่าที่การไฟฟ้า
กำหนด 

รวมทั้งสิ้น 5,525,225.33 บาท

รวมทั้งสิ้น 
4,057,888.11 บาท

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า

การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า
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การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

2. การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
จุดประสงค์ การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อให้ทราบถึงการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างที่ให้ทั้งความสวยงาม ส่องสว่าง 
ค่าแสงสว่างตามเกณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีหลอดไฟแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง  
และมาตรการตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนหลอดไฟ

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

•  เป็นระบบที่สามารถดำเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานได้ง่าย
•  ลงทุนไม่สูงมากในการดำเนินมาตรการ  
•  แสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการอนุรักษ์พลังงานได้ดี

        เป็นระบบที่ใช้พลังงานมากลำดับ ที่ 2 สำหรับอาคาร

ระบบปรับอากาศ 
56% 

ระบบแสงสว่าง 
21% 

ระบบอื่นๆ 
23% 

ที่มา : คู่มืออบรมพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม ม.เชียงใหม่

การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

    ประสิทธิผลของการส่องสว่าง (Light Efficiency)

ปริมาณแสง (ลูเมน)                    lm

กำลังงานไฟฟ้า (วัตต์)                  W

Power (W)

Lumen (lm)

หลอดที่มีค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง หมายถึงหลอดที่ประหยัด

พลังงานไฟฟ้ามาก เพราะกินกำลังงานไฟน้อย แต่ให้ปริมาณแสงเท่ากัน

การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
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   อุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature)

อุณหภูมิสี (K)         สีของแสง        ตัวอย่าง
น้อยกว่า 3,000k           วอร์มไวท์            หลอดไส้ หลอดโซเดียม

                               (Warm White)  หลอดฟลูออเรสเซนต์

3,000 - 4,000k            ไวท์/คลูไวท์         หลอดฮาโลเจนชนิดต่างๆ

                               (Cool White)      หลอดฟลูออเรสเซนต์

มากกว่า 4,000k           เดย์ไลท์               แสงจากดวงอาทิตย์

                              (Daylight)         หลอดฟลูออเรสเซนต์ !

อุณหภูมิสี (color temperature) หมายถึง สีที่เกิดขึ้นจากการให้ความร้อนผ่าน
วัตถุสีดำหรือเผาไหม้วัตถุสีดำ เมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นที่วัตถุสีดำ วัตถุนั้นๆก็จะมีการ
ดูซับความร้อน จนได้ในระดับต่างๆ สีจะเป็นแปลงไปตามอุณหภูมิที่ได้รับ

การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

 ประเภทของหลอดไฟฟ้า
การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

Incandescent Lamp Tungsten-Halogen Lamp Fluorescent Lamp

Low-Pressure Sodium Lamp

Mercury Vapor Lamp
Metal Halide Lamp

High-Pressure Sodium Lamp

LED Lamp

 ประเภทของหลอดไฟฟ้า

การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

LED T8
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คุณสมบัติของหลอดไฟฟ้า

ชนิดของหลอดไฟ ช่วงกำลังที่มี 
(วัตต์)

คุณสมบัติของหลอด

ปริมาณแสงที่ให้ 
(ลูเมน, lm)

ประสิทธิภาพการส่อง
สว่าง 

(ลูเมน/วัตต์, lm/W)

อายุการ
ใช้งาน (ชั่วโมง)

ราคาขายปลีก
(บาท)

  1.หลอดไส้ธรรมดา
  2.หลอด Compact

  3.หลอด par 

25.00
50.00

18.00

230.00
1,100.00

1,620.00

9
22

90

1,000.00
2,000.00

30,000.00

18.00
59.00

300.00

  4.หลอดฟลูออเรสเซนต์
      - รุ่นมาตรฐานชนิดตรง (T8) TL-D
        36W Daylight

36.00 2,600.00 72 13,000.00 52.00

      - รุ่นซูเปอร์ 80 (TL-D Super80 
        36W) Daylight

36.00 3,250.00 90 15,000.00 95.00

      - รุ่นซูเปอร์จิ๋ว (TL-5 28W) Daylight 28.00 2,500.00 89 15,000.00 90.00

  5. หลอด LED ชนิดตรง (T8)
  

18.00 2,100.00 110 40,000.00 980.00

ที่มา : Philips Price List

การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
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ค่ามาตรฐานความสว่างในอาคาร
ลักษณะงานพื้นที่ ค่ามาตรฐานความเข้มแสง(Lux)

บริเวณโถงทางเข้า 100-200

พื้นที่สัญจร
              - ทางเดินในพื้นที่สัญจรน้อย
              - ทางเดินในพื้นที่สัญจรมาก
              - บันได

50

100

150

ห้องอาหาร/ห้องครัว 200

ห้องพัก 200

ห้องประชุม/ห้องจัดงาน 100-300

ห้องน้ำ ห้องสุขา 200-300

ห้องสำนักงาน 300

ห้องออกกำลังกาย 200

โรงซักรีด 100-200

ห้องควบคุม 100

การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ประเภทอาคาร ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด,
วัตต์/ตร.ม. (W/m2)

  สำนักงาน สถานศึกษา 14

  ร้านค้าย่อย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือ 

  ซุปเปอร์สโตร์ 18

  โรงแรม โรงพยาบาล สถานพักฟื้น คอนโดมิเนียม 12

ค่ามาตรฐานกำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดสำหรับอาคารประเภทต่างๆ

การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

กรณีศึกษา เทคนิคการจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
มาตรการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ เป็นหลอดประหยัดไฟ LED  ขนาด 20 วัตต์โดยเน้นพื้นที่
ที่มีการเปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง

เงินลงทุน                                    23,112.00  บาท
พลังงานที่ประหยัดได ้                       6,307.20  kWh/ปี
เงินที่ประหยัดได ้                           35,421.23  บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน                                   0.65   ปี

สรุปผลการดำเนินการ

การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

1. ปิดไฟช่วงพักเที่ยงและปิดไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานเสมอ

2. ปิดไฟแสงสว่างในห้องไฟฟ้า ห้องเครื่อง ห้องเก็บของและ

     ห้องน้ำ เปิดเฉพาะเมื่อมีการใช้งาน

3. ปลดหลอดไฟฟ้าบริเวณที่ไม่ใช้งานหรือไม่จำเป็นออก

4. ลดจำนวนหลอดต่อโคมลง ถ้าระดับความสว่างเกินมาตรฐาน

5. ปลดฝาครอบโคมออกเพื่อเพิ่มความสว่าง และลดหลอด

6. ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมทุก 6 เดือน

      ระบบแสงสว่าง
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7. ใช้แสงธรรมชาติ (Daylight) แทนหลอดไฟ

8. ให้แม่บ้านทำความสะอาดเวลากลางวันเท่านั้น (เช้าหรือหลังเลิกงาน)

    เพื่อไม่ต้องเปิดไฟ

9. จัดพนักงานเดินตรวจและปิดไฟหลัง 18:00 น. (เช่น แม่บ้าน ร.ป.ภ.)

10. ลดจำนวนหลอดไฟ Flood Light และ Street Light ภายนอกอาคารที่

     ไม่จำเป็น

ระบบแสงสว่าง (ต่อ)

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
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11. ตั้งเวลาปิดไฟระเบียงหลัง 05:00 น.

12. ลดการใช้หลอด Spot Light หรือ Display Light ซึ่งเป็นหลอดไส้ที่กินไฟมาก

13. ลดจำนวนหลอดไฟบนเพดานลง และใช้โคมไฟตั้งโต๊ะแทน

14. ปรับลดความสูงของโคมลงเพื่อลดหลอด

15. ใช้แผ่นสะท้อนแสงประสิทธิภาพสูง และลดจำนวนหลอดต่อโคม

16. ใช้ Timer ควบคุมการเปิดปิดไฟในพื้นที่

17. ใช้ Motion Sensor ควบคุมการเปิดปิดไฟในพื้นที่

ระบบแสงสว่าง (ต่อ)

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
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18. ใช้ Photo Switch ควบคุมการเปิดปิดไฟในบริเวณที่ใช้ Daylight ได้

19. แยกสวิตช์สำหรับบริเวณภายในห้องทำงานที่ใช้ Daylight ได้ 

20. แยกสวิตช์เป็นที่ย่อยๆ ในห้องทำงาน หรือทางเดิน

21. แยกสวิตช์เพื่อให้เปิดไฟน้อยดวงที่สุดได้เวลาที่แม่บ้านเข้าทำความสะอาด

22. ใช้สวิตช์แบบกระตุกเพื่อเปิดแยกแต่ละโคมได้

23. เปลี่ยนจากหลอดประสิทธิภาพต่ำเป็นหลอด LED

ระบบแสงสว่าง (ต่อ)

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

Energy efficient lighting best practices
การใช้โคมไฟเมทัลฮาไลด์สำหรับเตรียมงาน ห้องจัดเลี้ยง

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

หลอดHalogen    50 W          จำนวน 48 หลอด 
หลอดฟลูออเรสเซนต์  36 W     จำนวน 80 หลอด                                        

หลอดPar 38       120 W        จำนวน 149 หลอด 

หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 W  จำนวน  4 หลอด 

กรณีศึกษาระบบแสงสว่าง
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การบริหารจัดการพลังงานสะอาด

3.พลังงานสะอาด
จุดประสงค์  เพื่อทำให้ทราบถึง Green energy หรือพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม สามารถนำมาใช้ไม่มีวันหมด และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นพลังงาน
สะอาดที่เกิดจากชีวภาพได้แก่การหมัก จนก่อให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนอย่าง ไบโอเอทานอล เกิดจาก
กระแสลม เช่นกังหันลม เกิดจากความร้อนใต้พื้นโลก เกิดจากกระแสน้ำซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ลดต้นทุนการผลิตควบคู่กันไป

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย

   ค่าความเข้มรังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อปี โดยเฉลี่ยทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ พบว่ามีค่าเท่ากับ 18.0 MJ/m2-day หรือ 5.0 

kWh/m2-day 

   บริเวณที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุด จะอยู่ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด 
ยโสธร และอุบลราชธานี เนื่องจากเป็นบริเวณที่ราบสูง
ค่อนข้างแห้งแล้งมีการก่อตัวของเมฆน้อยจึงทำให้รังสีดวง
อาทิตย์มีค่าสูง

แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยตลอดปี

การบริหารจัดการพลังงานสะอาด

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ประเทศไทยมีพื้นที่รับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายๆ
ประเทศ ซึ่งเป็นพลังงานที่เพียงพอสำหรับการพัฒนา และการประยุกต์ใช้ประโยชน์
ทางด้านพลังงาน

การเปรียบเทียบความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีที่ประเทศต่างๆ ได้รับ
การบริหารจัดการพลังงานสะอาด

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

   1. การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)

A
แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์

แอมป์มิเตอร์

ขั้ว -

ขั้ว +

เครื่องใช้ไฟฟ้า
กระแสตรง

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
การบริหารจัดการพลังงานสะอาด
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Solar panels

inverter

meter

Utility grid

house

   2. ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (Stand-alone PV system)

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
การบริหารจัดการพลังงานสะอาด

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

   3. ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (Grid-Connected PV System)

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
การบริหารจัดการพลังงานสะอาด

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

   4. ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid System)

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
การบริหารจัดการพลังงานสะอาด

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

   5. แบบไหลเวียนตามธรรมชาติ (Thermosyphon System)

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
การบริหารจัดการพลังงานสะอาด
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   6. แบบใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน (Force Circulation)

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
การบริหารจัดการพลังงานสะอาด

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

   7. ระบบผสมผสาน (Solar Hybrid System)

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
การบริหารจัดการพลังงานสะอาด

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

กรณีศึกษาเทคนิคการจัดการพลังงานสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
มาตรการติดตั้งระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Collector 

        การใช้น้ำร้อนภายในอาคาร พบว่า มีการใช้น้ำร้อนในการใช้งานต่างๆ  เดิมการผลิตน้ำร้อนมาจากหม้อต้มน้ำร้อน ซึ่ง
ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงและมีการใช้เครื่องต้มน้ำร้อนแบบฮีทเตอร์ ซึ่งในแต่ละปีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำร้อนปีละหลาย
ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน จึงมีการใช้แผงทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการ
ทำน้ำร้อนจาก Boiler ซึ่งใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงและลดการใช้เครื่องต้มน้ำร้อนแบบฮีทเตอร์ จึงทำให้ช่วยลดตน้ทุนการใช้ 
LPG และพลังงานไฟฟ้าลงจากเดิมได้

เงินลงทุน                                467,000.00     บาท
เงินที่ประหยัดได ้                       212,820.72     บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน                        2.19              ปี

สรุปผลการดำเนินการ

การบริหารจัดการพลังงานสะอาด
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

กรณีศึกษาระบบลิฟต์
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REGEN DRIVE - HOW DOES IT WORK? 
กรณีศึกษาระบบลิฟต์

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ความร้อนสูงที่ IC ภายในตู้ BL-3

46

em Location Name Equipment-499 
ไม่พบจุดร้อน และบริเวณทีมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ  

Lift BL-3 
√ พบจุดร้อน และบริเวณทีมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ  

BLEM DESCRIPTION 
Δ : อุณหภูมิจุดทีร้อนสูงสุด-อุณหภูมิห้อง  =  75.3 – 25.6  = 49.7  องศาเซลเซียส 
Δ : อุณหภูมิผลต่างเทียบกันระหว่างเฟส A-B-C =  –  = - องศาเซลเซียส 

พพบบริเวณความร้อนสูงที IC ภายในตู้ BL-3 

Max Temp. 

75.3 °°C 
THERMOGRAM TEMPERATURE MEASUREMENTS 

 

Image Date 16-09-53 
Emissivity 0.9 
Reflected Temp - 

WEATHER 
Air Temp 25.6 C 
Sky - 
Wind Speed - 
From - 
 

Distance Rated Load Meas.Load Percent Load 
0.5m - - - 
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กรณีศึกษาระบบลิฟต์

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

มาตรฐาน : N.E.T.A. Maintenance Testing Specifications4, for electrical equipment : 

อุณหภูมิแตกต่างระหว่าง
อุปกรณ์เดียวกัน

อุณหภูมิแตกต่างระหว่าง
แวดล้อมกับอุปกรณ์ ข้อแนะนำการแก้ไข

1) 1 ถึง 3˚C 1 ถึง 10˚C ยอมรับได้

2) 4 ถึง 15˚C 11 ถึง 20˚C
วางแผนแก้ไข PM ครั้ง

ต่อไป

3) ------------------ 21 ถึง 40˚C

เฝ้าติดตามใกล้ชิด 

แก้ไขทันทีที่มีความ
พร้อม

4) มากกว่า 15˚C มากกว่า 40˚C แก้ไขทันที
           เอกสารอบรม Thermal Graphic

                               วินัย เวชวิทยาขลัง 

กรณีศึกษาระบบลิฟต์
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

กรณีศึกษาระบบลิฟต์



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
กรณีศึกษาระบบลิฟต์

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
กรณีศึกษาระบบลิฟต์

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

42.4  ๐C

46.8  ๐C

บอร์ดลิฟต์ BL3

กรณีศึกษาระบบลิฟต์
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ที่อุณหภูมิห้อง  21  ๐C

กรณีศึกษาระบบลิฟต์



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

บอร์ดลิฟต์ BL3 

57.6  ๐C 
53.5  ๐C 

กรณีศึกษาระบบลิฟต์
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

23.6  ๐C

58.1  ๐C
ส่วนหัว IC

ส่วนท้าย IC

บอร์ดลิฟต์ BL3

กรณีศึกษาระบบลิฟต์

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

บอร์ดลิฟต์ BL3  VS  BL4

บอร์ดลิฟต์ BL3 บอร์ดลิฟต์ BL4

60.3  ๐C
24.9  ๐C

กรณีศึกษาระบบลิฟต์
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ที่อุณหภูมิห้อง  23  ๐C

กรณีศึกษาระบบลิฟต์



57.6  ๐C

58.9  ๐C

บอร์ดลิฟต์ BL3
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

แผงวงจร  BL3
กรณีศึกษาระบบลิฟต์

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
กรณีศึกษาระบบลิฟต์

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
กรณีศึกษาระบบลิฟต์



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

แผงวงจร  BL4
กรณีศึกษาระบบลิฟต์

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
กรณีศึกษาระบบลิฟต์

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
กรณีศึกษาระบบลิฟต์

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

การตรวจวัดประสิทธิภาพของสลิงลิฟต์โดยสาร
กรณีศึกษาระบบลิฟต์



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
กรณีศึกษาเครื่องดูดฝุ่น

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

1. ตู้เย็น
2. เครื่องปรับอากาศ
3. หลอดคอมแพ็ค ฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบ)

4. บัลลาสต์
5. พัดลม
6. หม้อหุงข้าว
7. ข้าวกล้อง
8. โคมไฟ
9. หลอดผอมเบอร์ 5
10. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5

11. พัดลมส่ายรอบตัว
12.กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
13.เครื่องรับโทรทัศน์ และ จอคอมพิวเตอร์ 

14.เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
15.เตารีดไฟฟ้า
16.เครื่องซักผ้าไฟฟ้า
17.ตู้แช่แสดงสินค้า
18.หลอด LED

19.เตาไมโครเวฟ
20.เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ
21.เครื่องรับโทรทัศน์
22.กาต้มน้ำไฟฟ้า

ปัจจุบันอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองประสิทธิภาพเบอร์ 5
อุปกรณ์ประสิทธิภาพเบอร์ 5

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ขั้นที่ 1  การกำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน 

ขั้นที่ 2  การประเมินสถานะเบื้องต้น 

ขั้นที่ 4 การประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน 

ขั้นที่ 5 การกำหนดเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงานรวมทั้ง
แผนฝึกอบรม 

ขั้นที่ 3 การกำหนดนโยบายการ
ประชาสัมพันธ์ 

ขั้นที่ 6 ดำเนินการตามแผนและ
ตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติ
ตามเป้าหมายและแผน 

ขั้นที่ 7 ตรวจติดตามประเมิน
ระบบการจัดการพลังงาน 

ขั้นที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ 
แก้ไขระบบ 

การบริหารการจัดการพลังงาน 
8 ขั้นตอน 

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ขั้นตอนที่ 1 
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน
1) ประธาน
2) รองประธาน
3) ที่ปรึกษา
4) กรรมการ
5) เลขานุการ
6) ตรวจสอบภายใน

การกำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

หน้าที่ คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน

เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนด
หรือทบทวนนโยบายและวิธีการจัดการ

พลังงานให้เจ้าของพิจารณา
รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการ

พลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธี
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมให้เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคารทราบ

ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการจัดการพลังงาน
จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากร

ควบคุมดูแลให้การจัดการ
พลังงานของโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุมเป็นไปตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

และวิธีการจัดการพลังงาน

สนับสนุน
เจ้าของใน

การดำเนินการ
ตามกฎกระทรวง

ดำเนินการจัดการพลังงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุ-
รักษ์พลังงานและวิธีการจัดการ
พลังงานของโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม

เสนอแนะเกยวกบการกำหนด
หรือทบทวนนโยบายและวิธีการจัดการ

พลังงานให้เจ้าของพิจารณา
รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการ

พลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธี
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมให้เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคารทราบ

ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการจัดการพลังงาน
จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากร

ควบคุมดูแลให้การจัดการ
พลังงานของโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุมเป็นไปตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

และวิธีการจัดการพลังงาน

ี่่ ั ำ

สสสนับสนุน
เจ้าของใน

การดำเนินการ
ตามกฎกระทรวง

ดำเนินการจัดการพลังงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุ-

รักษ์พลังงานและวิธีการจัดการ
พลังงานของโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ขั้นตอนที่ 2

การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
1. นโยบาย
2. การจัดองค์กร
3. การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
4. ระบบข้อมูลข่าวสาร
5. การประชาสัมพันธ์
6. การลงทุน

ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน
 (Energy Management Matrix: EMM)

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ขั้นตอนที่ 3  การกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

1) ต้องมีข้อความระบุว่า “การอนุรักษ์พลังงานเป็น
ส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน”

2) มีข้อความที่บ่งบอกถึงความเหมาะสมกับลักษณะ
และปริมาณพลังงานที่ใช้

3) มีข้อความที่แสดงถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน

4) มีข้อความที่ระบุถึง แนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

5) ระบุถึงแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

แนวทางดำเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
1.รวบรวมข้อมูลการให้บริการ และการใช้พลังงานของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้พลังงาน โดยเป็นข้อมูลเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปีที่ผ่านมา และ
จัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นภาพรวมของอาคาร 

2.ตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานของโรงแรมโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
1. การประเมินระดับอาคาร
2. การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
3. การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ขั้นตอนที่ 5  การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และ
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ต้องเหมาะสม      หมายถึง       เหมาะสมกับองค์กรนั้น ๆ 

                                        ไม่ต้องเลียนแบบองค์กรอื่นทั้งหมด
!                              และมีความเป็นไปได้

ต้องชัดเจน         หมายถึง        ไม่หลากหลาย ไม่กำกวม
                                        หรือต้องเข้าใจง่าย  ปฏิบัติง่าย

!                              และต้องกำหนดเวลา

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

แผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี
งบประมาณ ผลประหยัด ระยะเวลาคืนทุน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (บาท) (บาท/ปี) (ปี)
อบรมเจ้าหน้าที่ 100% วิชาการ 2 ครั้ง x

อบรมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและทีมอนุรักษ์พลังงาน วิชาการ 6 ครั้ง x x x x x x

ประกวดจัดทำ โลโก้อนุรักษ์พลังงาน ประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง x

ประกวดคำขวัญ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง x

จัดทำ เสื้อทีมอนุรักษ์พลังงาน ประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง x

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิชาการ 2 ครั้ง x x

Grand Opening ประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง x

กิจกรรมพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง x

สัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน ประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง x

ประกวดหน่วยงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น วิชาการ 2 ครั้ง x

กิจกรรมภายนอก (CSR)
เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสู่ชุมชนและสถาบันการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง x x x x

แผนประชาสัมพันธ์
Poster นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยทีมผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง x

Poster มาตรการตัวอย่างจากกระทรวงพลังงาน ประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง x

Poster มาตรการตัวอย่างภายในองค์กร ประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง x

จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และมาตรการประจำหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง x

จัดทำ สื่อ VTR ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง x

กำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน คณะทำงาน 2 ครั้ง x

ประเมินสถานะเบื้องต้น คณะทำงาน 4 ครั้ง x x

กำหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ์ คณะทำงาน 2 ครั้ง x

ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน คณะทำงาน 2 ครั้ง x x

กำหนดเป้าหมายและแผน คณะทำงาน 2 ครั้ง x x

ดำเนินการตามแผน คณะทำงาน 2 ครั้ง x x x x x x x x

ตรวจติดตาม ประเมินระบบ คณะตรวจประเมิน 2 ครั้ง
ทบทวนผลการดำเนินการที่ผ่านมา คณะทำงาน/คณะตรวจประเมิน 2 ครั้ง x

ประชุมประจำเดือน คณะทำงาน/คณะตรวจประเมิน 24 ครั้ง x x x x x x x x x x x x

มาตรการที่ลงทุน
เครื่องมือวัดด้านพลังงงาน วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
ระบบปรับอากาศ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
เลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมที่เหมาะสม วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
ระบบความร้อน
ปรับปรุงฉนวนท่อส่งความร้อน
steam tab

กำหนดเวลาการใช้งานที่เหมาะสม วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
เลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมที่เหมาะสม วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ติดตั้งหลอด LED ทดแทน FL 36 W ในจุดที่มีการใช้งาน24 ชั่วโมง วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
เลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมที่เหมาะสม วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ไม่ลงทุน
มาตรการประจำหน่วยงาน
ใช้แสงสว่างภายนอกอาคารทดแทนแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าในบางเวลา วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
การปรับกระบวนการทำงานของหน่วยงาน วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
กำหนดเวลาการทำงานของเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
(เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานพร้อมๆกัน)

หมายเหตุ
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ปี 58
รายละเอียดกิจกรรม คณะกรรมการรับผิดชอบ

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ขั้นตอนที่ 6
การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะห์
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ตัวอย่าง

หนังสือแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินฯ

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ขั้นตอนที่ 8 
การทบทวน วิเคราะห์ และ แก้ไข ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

การพินิจพิจารณากระบวนการทำงาน (เดิม) ของพวกเรา ใน
การใชส้ถานที่ เครื่องจักร/เครื่องมือที่ใช้พลังงานทุกชนิด ร่วมกับ
การค้นหาวิธีการในการทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว หรือมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่สามารถประหยัดพลังงานได้อย่าง
ยั่งยืน

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

การวิเคราะห์กระบวนการ  หรือ Process Analysis (PA)  คือ 

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้มีหลักคิดในการวิเคราะห์หาจุดสูญเสียพลังงานในหน่วย
งาน หรือพื้นที่ของตน

• เพื่อให้มีการทดลองวิเคราะหท์ี่เป็นวิทยาศาสตร์ในการตอบโจทย์
การอนุรักษ์พลังงาน

• เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการทำงาน (หรือใช้งาน) ให้มี
ประสิทธิภาพดีเช่นเดิมหรือดีขึ้น แต่เพิ่มมาซึ่งสมรรถภาพในการ
ลดการใช้พลังงานได้  (อย่างยั่งยืน)



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำ PA

•  ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่วมกับมีความสามารถใน
การประหยัดพลังงานได้

•  สามารถทำการพัฒนาต่อยอดการวิเคราะห์กระบวนการได้เพิ่มขึ้น และสามารถใช้
ข้อมูลในการเผยแพร่ต่อสาธารณะได้

•  เป็นผลงานประจำหน่วยงาน ที่จะมีผลต่อการพิจารณางบประมาณพัฒนาหน่วย
งานของตนในอนาคต (Energy Saving Credit)

•  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้รับความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน และสามารถนำไปประยุกต์
ใช้ที่บ้านของตนเอง หรือแนะนำบุคคลอื่นได้ ซึ่งจะเป็นการขยายขอบเขตการ
อนุรักษ์พลงังานให้มากขึ้น

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

 องค์ประกอบที่ต้องสนใจในการทำPA

 Place ตึก อาคาร แผนก หรือห้องทำงาน เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และ/หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุก
ชนิด เช่น กระติกต้มน้ำ ไมโครเวฟ หม้อต้มน้ำ ทีวี ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

 People 

 Process วิธีการ (ใหม่หรือที่จะปรับปรุง) ระบบควบคุมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้ เพื่อ
ทำให้ 2P แรกลดการใช้พลังงานลง

3P

PA = 3P = FM (Facility Management)

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

 องค์ประกอบที่สำคัญของการทำPA

 Place

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

 องค์ประกอบที่สำคัญของการทำSPA

 People



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

    องค์ประกอบที่สำคัญของการทำPA

ก่อนหุ้ม Heater Jacket หลังหุ้ม Heater Jacket

 Process

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

กิจกรรมประกวดนวัตกรรมภายในแผนก (Process Analysis, PA) 

 

เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
Reduce Reuse Recycle

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

น้ำ EM สำหรับล้างพื้น
แผนก : ครัว

ลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได้ 
64,434 บาท/ปี

บ้านแมลงสาบ
แผนก : เบเกอร์รี่

ลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได้ 
3,542 บาท/ปี

ลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได้ 
116,582 บาท/ปี

กากกาแฟดับกลิ่น
แผนก : จัดเลี้ยง



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

ฝาครอบรังถ่านไมค์
แผนก : ช่าง

ลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได ้
7,576 บาท/ปี

ชั้นเอกสารจากของเหลือใช้
แผนก : บัญชี

ลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได ้
2,550 บาท/ปี

ลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได ้
15,480 บาท/ปี

ถุงผ้าอเนกประสงค์
แผนก : ซัก-รีด

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

การกำหนดพื้นที่ห้องพักเพื่อลดการใช้พลังงาน ช่วงบ่าย

E

N

W

S

การตรวจสอบความร้อนจากกรอบอาคาร

การเลือกห้องพักก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

การใช้เทคโนโลยี PASSPORT SCANNER

สามารถลดขั้นตอนการทำงานของพนักงาน 60 วินาที/หนังสือเดินทาง
ลดปริมาณการใช้กระดาษได้ถึง 174,420 แผ่น/ปี
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ได้  641.86 kgCO2e/ปี
ลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร 160,175 บาท/ปี

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

ขั้นตอนการทำความสะอาดห้องพักประหยัดพลังงาน

•  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ได้  8,222 kgCO2e/ปี
•  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 11,317.6 kWh/ปี หรือ 44,591.3 บาท/ปี



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

การนำน้ำออกนอกตู้เย็น

สามารถลดเวลาการทำงานของตู้เย็น
สามารถลดเวลาการต้มน้ำของกระติกน้ำร้อน
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ได้  2,660 kgCO2e/ปี
ผลประหยัดสำหรับมาตรการ 3,662 kWh/ปี หรือ 14,428.28 บาท/ปี

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

ขั้นตอนการคัดแยกผ้า
แผนกแม่บ้าน แผนกซัก-รีด

•  สามารถลดเวลาการทำงานของแผนกซัก-รีด ในการคัดแยกผ้าได้ถึง 120 นาที/วัน
•  พนักงานสามารถปฎิบัติได้ง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็ว
•  ลดจำนวนพนักงานจากการคัดแยกผ้า

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

การม้วนกระดาษทิชชู่เหลือใช้จากห้องพัก

•  ลดปริมาณการสั่งซื้อกระดาษทิชชู่สำหรับบุคลากรได้ถึง 1,392 ม้วน/ปี
•  ลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร 93,264 บาท/ปี

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

การจัดการต่อของเสีย

ทางโรงแรมมีปริมาณขยะที่สามารถขายได้เฉลี่ยเดือนละ 

1,911 กิโลกรัมหรือคิดเป็นรายได้ 115,596.50 บาท/ปี

การคัดแยกขยะจากจุดเริ่มต้น

จำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะ

สะดวกและง่ายต่อการแยกประเภทขยะ



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

Energy Smart Building

ควบคุมระบบ

ผู้บริหารตรวจสอบได้

การส่งผ่านข้อมูล

แสดงผลพลังงาน

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

โครงการระชับพื้นที่

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

เก่า : ห้องบรรจุยารวมกับห้องเก็บของ 

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกใหม่ : แยกห้องบรรจุยา

ปรับปรุงพื้นที่
หน้าห้อง

- เจาะผนัง
- ติดกระจก
- ทาสี
- ติดแอร์

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกใหม่ : แยกห้องบรรจุยา

ด้านใน ด้านนอก

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

BEFORE

AFTER

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

โครงการอนุรักษ์พลังงาน 

 
 

ห้องเดิม                             ห้องใหม่ 
110 ตารางเมตร 

100,000 BTU/h 

ใช้ 2 ตัว 

ขนาด 25,000 + 33,000 BTU/h 

(รวม 4.8 ตัน) 

- ขนาดแอร์เล็กเกินไป 

  เมื่อเทียบกับขนาดของห้อง 

- คอมเพรสเซอร์ทำงานหนัก 

- อายุการใช้งานแอร์สั้นลง  

30 ตารางเมตร 

24,000 BTU/h 

ใช้ 1 ตัว ขนาด 24,000 BTU/h 

(2ตัน) 

 

- ห้องเย็นเร็วขึ้น 

- มีความเย็นที่เหมาะสม 

- ถนอมคอมเพรสเซอร ์

 

ขนาดห้อง 

ความเย็นที่เหมาะสม 

เครื่องปรับอากาศ 

 

 

 

สิ่งที่เกิดขึ้น 

 

 

 

2 ปี 6 เดือน

คืนทุน
ภายในเวลา



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

กระบวนการต้มน้ำเพื่อผสมยา

วิธีการต้มน้ำแบบเดิม (ใช้)

ถัง 100 ลิตร (ถังใบใหญ่)    ต้มน้ำ(ให้เดือด) 
ใช้เวลา  240 นาที    ใช้ แก็ส  3.6 กก

ถัง 10 ลิตร (ถังใบเล็ก)   ต้มน้ำ(ให้เดือด) ใช้เวลา  20 นาที    
ใช้แก็ส 0.3 กก
ถัง 10 ลิตร x 10 ถัง  ต้มน้ำใช้เวลา  200 นาที     ใช้แก็ส 3.0 กก

วิธีการต้มน้ำแบบใหม ่(ใช้)

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

“จัดการเครื่องจัดการสิ่งสกปรก Bad Pan”  

หลังดำเนินการ 
–แยกประเภท/จัดเร ียง  
รอจำนวนที่เหมาะสมใน
การล้างแต่ละครั้ง  ซึ่ง
พบว่าสามารถล้างได้วัน
ละ 4 ครั้ง/วันผลประหยัดจากการปรับPA  ลดค่าใช้จ่ายได้ 52,927 

บาท/ปี (15,476 kWh/ปี)  

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

 การอุ่นอาหารเหลวให้คนไข้ใน (หน่วยงาน RCU&FOB)

วิธีคิด: ถาม – เรามีอะไรบ้างที่จะใช้อุ่นได้  ตอบ – อ่างน้ำร้อน/ กระติกน้ำร้อน/ ไมโครเวฟ
         ถาม – แล้วใช้อะไรดีที่สุดล่ะ        ตอบ – ต้องทดลอง

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

“หุงข้าวให้ประหยัดพลังงาน  เราใช้........”

ตู้นึ่งไฟฟ้า

นึ่งข้าว 4 ถาด  =  36 กิโลกรัม

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ข้าวสาร 7กก./หม้อ



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

การนำความร้อนที่ระบายทิ้ง (HEAT WASTE) 

จากคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ มาใช้ผลิตน้ำ
ร้อนที่ใช้ในกระบวนการล้างจาน

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

ช ่ วยลดพล ั ง ง านของ 

Heater เครื่องล้างจาน 

(อุณหภูมิ 28 เป็น 50 C) 

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

 “Bubble พอเหมาะ” ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม)
  

Acceptable Load (Max)  :   1,000  m3/day
          Real Load           :   400  m3/day

 

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

     การใช้นวัตกรรมแทนที่ปั๊มสำหรับฉีดน้ำเพื่อให้ฟองอากาศแตก
    - ฟองอากาศ หรือ ไขมันที่เจือปนมากับน้ำ ปกติจะต้องมีการฉีด
      น้ำให้ฟองอากาศแตก  (วันละ 5 ชั่วโมง) 
    - ปั๊มกินไฟที่ 3.5 kW

  
BEFORE AFTER



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

(โครงการประหยัดน้ำและประหยัดไฟ)
แนวทางปฏิบัติเดิมขั้นตอนการตรวจปัสสาวะ 
หญิงตั้งครรภ์รับถ้วยพลาสติก 1 ใบ
เข้าห้องน้ำเก็บปัสสาวะ กดชักโครก 1 ครั้ง
นำมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
นำปัสสาวะไปทิ้งในห้องน้ำกดชักโครก1 ครั้ง ทิ้งถ้วย
เสร็จกระบวนการ  (ชักโครก 1ครั้ง = น้ำ 6 ลิตร)

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

เปลี่ยนเพื่อประหยัด
• จัดทำถังขยะใส่น้ำปัสสาวะ  และ ถังใส่ถ้วย
ปัสสาวะไว้หน้าห้องน้ำ

• แม่บ้านจะเป็นผู้เสียสละทิ้งน้ำปัสสาวะ

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม
เคล็ดลับ (เทคนิค) ในการขับเคลื่อนการจัดการพลังงานให้ประสบความสำเร็จ

ประหยัดเพิ่มได้อีก..โดย
ใช้ขวดน้ำ1ลิตรใส่ในถังน้ำ
ช่วยประหยัดได้อีก  จากเดิม
เข้าห้องน้ำกดชักโครก1ครั้งใช้
น้ำใช้น้ำ6 ลิตร
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มีฝาปิดเปิด
ป้องกันกลิ่น

มาจาก
เก้าอี้ชำรุด

การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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PA ประหยัดพลังานห้องคลอด
เครื่องwarmer
ก่อนปรับปรุง

ปรับ process โดยใช้ 
warm ผ้าอย่างเดียว
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หลังปรับปรุง
 process 

ประโยชน์ที่ได้รับ
 ลดความเสี่ยงของทารกจากผิว Burn เนื่องจากความร้อน
 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

 ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเครื่องRadiant warmer

 เจ้าหน้าที่ทุกคนพึงพอใจ
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สภากาแฟ
สำนักทะเบียนและประมวล

ผล

การปรับ LED หน้า
มหาวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์

ลดค่าใช้จ่ายได้ 367 บาท/ปี/หน่วยงาน ลดค่าใช้จ่ายได้ 53,848 บาท/ปี
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EIS : Energy & Engineering Information Service
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