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ผู้เรียบเรียง 
ดร. ธิรินทร์ ณ ถลาง 
 
 
จัดท าโดย 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

สารบัญ 
หน้า 

บทที่ 1 แนวทางการตรวจสอบเชิงเทคนิค และตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ด้านความร้อนและไฟฟ้า 
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1 การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) 
และการประยุกต์ใช้งาน
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 2 ระบบและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมพลังงาน ด้านไฟฟ้าและความร้อน 14 
การอนุรักษ์พลังงานในระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า
การปรับลดแรงดันด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า
การปรับกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สมดุล
บริหารตารางการท างานให้เหมาะสมกับประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง
ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง
การแยกวงจรสวิทช์ควบคุมหลอดไฟ
การติดตั้งสวิตช์กระตุกควบคุมการเปิด ปิดหลอดไฟ
การใช้สวิทช์แสงควบคุมการปิด เปิดหลอดไฟ
การใช้โคมประสิทธิภาพสูงพร้อมแผ่นสะท้อนแสง
การเปลี่ยนมาใช้บัลลาสต์ชนิดประหยัดพลังงาน
การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน

การอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร์
ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง
การปรับความตึงสายพาน
การเลือกใช้มอเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระโหลด
การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ให้เหมาะสม

การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ
ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง
การบ ารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ
การบริหารการเดินเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับโหลด
การปรับลดแรงดันอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน
การลดการใช้งานอากาศอัดที่ไม่เหมาะสม
มาตรการลดการรั่วไหลของลมในระบบอากาศอัด
มาตรการลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
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5หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ

การเปลี่ยนระบบการระบายน้ าของเครื่องอัดอากาศ (
การใช้ถังเก็บอากาศอัดที่มีขนาดเหมาะสม

การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ า
ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง
การบ ารุงรักษาหม้อไอน้ า
การลดความดันไอน้ าให้เหมาะสม
การหุ้มฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน
การปรับปรุงอุปกรณ์เพ่ือลดการสูญเสียจากการรั่วไหลของความร้อน

 การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า
การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม้
การควบคุมน้ าโบลว์ดาวน์ให้เหมาะสม
การใช้หม้อไอน้ าประสิทธิภาพสูง
การใช้ไอน้ าอุ่นน้ ามันเตาแทนฮีตเตอร์ไฟฟ้า
การติดตั้งอุปกรณ์ดักไอน้ า (
การปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ดักไอน้ า

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ
ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง
การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
การปรับปรุงกรอบอาคารเพ่ือลดค่าการถ่ายเทความร้อนสู่อาคาร
การปรับเพ่ิมอุณหภูมิใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
การป้องกันอากาศร้อนเข้าสู่ห้อง

 การลดภาระของเครื่องปรับอากาศ
การใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส์
การติดตั้ง ควบคุมเวลาเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศ
การใช้เครื่องปรับอากาศ/เครื่องท าความเย็นชนิดประสิทธิภาพสูง

การอนุรักษ์พลังงานในระบบผลิตน้ าเย็น 
ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง
การบ ารุงรักษาท าความสะอาด ของเครื่องท าความเย็น
การปรับเพิ่มอุณหภูมิการผลิตน้ าเย็น
การปรับปรุงระบบฉนวนของอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
การเปลี่ยนเครื่องอัดน้ ายาเป็นแบบประสิทธิภาพสูง

 การลดการใช้งานพัดลมในหอผึ่งน้ า (
การบ ารุงรักษาโดยการท าความสะอาดหอผึ่งน้ า (
การปรับปรุงสมรรถนะของหอผึ่งน้ า (



 
 

 

บทน า 
 
ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ก าหนดให้

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจาก พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  
ซ่ึงการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จะต้องด าเนินการโดย
ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ช านาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ช านาญการอย่างน้อย 2 คน 
ทั้งนี้ การมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานคือการผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานซึ่งจัดโดย พพ. หรือหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจาก พพ. ตามข้อ 3 (1) ค ของกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ในระดับผู้ช านาญการ เพ่ือให้มี
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบเชิงเทคนิค และตัวอย่างมาตรการการ
อนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนและไฟฟ้า รวมถึงวิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถด าเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามความคาดหวัง 
และน าไปสู่การพัฒนาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy Management) 

 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กันยายน 2559 

 

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 

บทที่ 
แนวทางการตรวจสอบเชิงเทคนิค 

และตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนและไฟฟ้า

การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (
และการประยุกต์ใช้งาน

มาตรฐานสากล และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ พ.ศ. เรื่อง การก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการ 
พลังงาน  ข้อก าหนดและข้อแนะน าในการใช้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถใช้จัดระบบและกระบวนการ
ที่จ าเป็นเพ่ือการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงาน ลักษณะการใช้พลังงานและปริมาณการใช้
พลังงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้นทุนด้าน
พลังงาน มาตรฐานนี้ระบุข้อก าหนดของระบบการจัดการพลังงานส าหรับองค์กรในการก าหนดนโยบายพลังงาน 
และการน าไปปฏิบัติ รวมถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงาน โดยมีแผนผังแสดงขั้นตอน
สู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ดังแสดงในรูปที่ 

 
 

รูปที่ 1-1 ขั้นตอนสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

6 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



 
 

 

บทน า 
 
ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ก าหนดให้

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจาก พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
ซ่ึงการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จะต้องด าเนินการโดย
ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ช านาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ช านาญการอย่างน้อย 2 คน 
ทั้งนี้ การมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานคือการผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานซึ่งจัดโดย พพ. หรือหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจาก พพ. ตามข้อ 3 (1) ค ของกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ในระดับผู้ช านาญการ เพ่ือให้มี
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบเชิงเทคนิค และตัวอย่างมาตรการการ
อนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนและไฟฟ้า รวมถึงวิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถด าเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามความคาดหวัง 
และน าไปสู่การพัฒนาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy Management) 

 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ | 1  

บทที่ 1  
แนวทางการตรวจสอบเชิงเทคนิค  

และตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนและไฟฟ้า 
 

1. การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)  
และการประยุกต์ใช้งาน 

มาตรฐานสากล ISO 50001:2011 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 50001-2555 ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4413 (พ.ศ. 2555) เรื่อง การก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการ 
พลังงาน - ข้อก าหนดและข้อแนะน าในการใช้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถใช้จัดระบบและกระบวนการ 

ที่จ าเป็นเพ่ือการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงาน ลักษณะการใช้พลังงานและปริมาณการใช้
พลังงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้นทุนด้าน
พลังงาน มาตรฐานนี้ระบุข้อก าหนดของระบบการจัดการพลังงานส าหรับองค์กรในการก าหนดนโยบายพลังงาน  
และการน าไปปฏิบัติ รวมถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงาน โดยมีแผนผังแสดงข้ันตอน  

สู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ดังแสดงในรูปที่ 1-1 

 

 
 

รูปที่ 1-1 ขั้นตอนสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
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การวางแผนด้านพลังงาน  

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

องค์กรต้องวางแผนด้านพลังงานและจัดท าเป็นเอกสาร โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายพลังงานและต้องท าให้
เกิดกิจกรรมการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง การวางแผนด้านพลังงานต้องรวมถึงการทบทวนกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะด้านพลังงาน 
 
2. ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

องค์กรต้องชี้บ่ง น าไปปฏิบัติและเข้าถึงข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง องค์กรต้อง
ก าหนดวิธีปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงาน และประสิทธิภาพ
พลังงาน และต้องม่ันใจว่าได้มีการน าข้อก าหนดเหล่าน้ีมาใช้ในการจัดท าระบบ น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซ่ึงระบบการ
จัดการพลังงาน องค์กรต้องทบทวนข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
3. การทบทวนด้านพลังงาน 

องค์กรต้องจัดให้มี บันทึก และรักษาไว้ซึ่งการทบทวนด้านพลังงาน โดยจัดท าวิธีการและเกณฑ์ก าหนดเป็น
เอกสาร ในการทบทวนด้านพลังงาน องค์กรต้อง 

ก. วิเคราะห์ลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานบนพ้ืนฐานของการวัดและข้อมูลอ่ืน เช่น 
- ชี้บ่งแหล่งพลังงานที่ใช้ในปัจจุบัน 

- ประเมินลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานในอดีตและปัจจุบัน 

ข. ชี้บ่งลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญจากผลของการวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณการใช้พลังงาน เช่น 
- ชี้บ่งสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ ระบบ กระบวนการ และบุคลากรที่ท างานให้แก่องค์กร  

หรือในนามขององค์กรซึ่งส่งผลต่อลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานอย่างมีนัยส าคัญ 
- ชี้บ่งตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลต่อลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ 
- พิจารณาสมรรถนะด้านพลังงานของสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ ระบบ และกระบวนการ 

ทีด่ าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญตามที่ชี้บ่งไว้ 
- ประมาณการลักษณะการใช้พลังงานและปริมาณการใช้พลังงานในอนาคต 

ค. ชี้บ่ง จัดล าดับความส าคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน 
หมายเหตุ โอกาสในการปรับปรุงอาจสัมพันธ์กับแหล่งพลังงานที่มีความเป็นไปได้ การใช้พลังงานทดแทน 
หรือแหล่งพลังงานทางเลือกอ่ืน เช่น พลังงานจากของเสีย ต้องปรับปรุงการทบทวนด้านพลังงานให้เป็น
ปัจจุบันตามช่วงเวลาที่ก าหนดและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก 
อุปกรณ์ ระบบ หรือกระบวนการ 
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รูปที่ ตัวอย่างกระบวนการวางแผนด้านพลังงาน

 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน
องค์กรต้องจัดท าข้อมูลฐานด้านพลังงานโดยใช้ข้อมูลการทบทวนด้านพลังงานเบื้องต้น การใช้ข้อมูลในช่วงเวลา

ที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะด้านพลังงานต้องมีการ
ตรวจวัดเปรียบเทียบกับข้อมูลฐานด้านพลังงาน องค์กรต้องปรับข้อมูลฐานด้านพลังงานในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานไม่สะท้อนลักษณะการใช้พลังงานและปริมาณการใช้พลังงานของ
องค์กร หรือ

- มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญเก่ียวกับกระบวนการ รูปแบบการน าไปปฏิบัติ หรือระบบพลังงาน หรือ
- สืบเนื่องจากวิธีการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า องค์กรต้องบันทึกข้อมูลฐานด้านพลังงานและเก็บรักษาไว้

 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
องค์กรต้องชี้บ่งตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานที่เหมาะสมกับการเฝ้าระวังและการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน 

วิธีการในการก าหนดและปรับปรุงตัวชี้วัดต้องจัดท าเป็นบันทึกและมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ องค์กรต้องทบทวน
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานและเปรียบเทียบกับข้อมูลฐานด้านพลังงานตามความเหมาะสม

 วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมายพลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน
องค์กรต้องก าหนด จัดท าเป็นเอกสาร น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายพลังงาน

ในหน่วยงานแต่ละระดับ กระบวนการ หรือหน่วยประกอบการที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร โดยต้องก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายพลังงานต้องสอดคล้อง
กับนโยบายพลังงาน เป้าหมายพลังงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านพลังงาน
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การวางแผนด้านพลังงาน

ข้อก าหนดทั่วไป
องค์กรต้องวางแผนด้านพลังงานและจัดท าเป็นเอกสาร โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายพลังงานและต้องท าให้

เกิดกิจกรรมการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง การวางแผนด้านพลังงานต้องรวมถึงการทบทวนกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะด้านพลังงาน

ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ
องค์กรต้องชี้บ่ง น าไปปฏิบัติและเข้าถึงข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง องค์กรต้อง

ก าหนดวิธีปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงาน และประสิทธิภาพ
พลังงาน และต้องมั่นใจว่าได้มีการน าข้อก าหนดเหล่าน้ีมาใช้ในการจัดท าระบบ น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซ่ึงระบบการ
จัดการพลังงาน องค์กรต้องทบทวนข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้

การทบทวนด้านพลังงาน
องค์กรต้องจัดให้มี บันทึก และรักษาไว้ซึ่งการทบทวนด้านพลังงาน โดยจัดท าวิธีการและเกณฑ์ก าหนดเป็น

เอกสาร ในการทบทวนด้านพลังงาน องค์กรต้อง
ก. วิเคราะห์ลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานบนพ้ืนฐานของการวัดและข้อมูลอ่ืน เช่น

ชี้บ่งแหล่งพลังงานที่ใช้ในปัจจุบัน
ประเมินลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานในอดีตและปัจจุบัน

ข. ชี้บ่งลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญจากผลของการวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณการใช้พลังงาน เช่น
ชี้บ่งสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ ระบบ กระบวนการ และบุคลากรที่ท างานให้แก่องค์กร 
หรือในนามขององค์กรซึ่งส่งผลต่อลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานอย่างมีนัยส าคัญ
ชี้บ่งตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลต่อลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ
พิจารณาสมรรถนะด้านพลังงานของสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ ระบบ และกระบวนการ
ทีด่ าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญตามที่ชี้บ่งไว้
ประมาณการลักษณะการใช้พลังงานและปริมาณการใช้พลังงานในอนาคต

ค. ชี้บ่ง จัดล าดับความส าคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
หมายเหตุ โอกาสในการปรับปรุงอาจสัมพันธ์กับแหล่งพลังงานที่มีความเป็นไปได้ การใช้พลังงานทดแทน 
หรือแหล่งพลังงานทางเลือกอ่ืน เช่น พลังงานจากของเสีย ต้องปรับปรุงการทบทวนด้านพลังงานให้เป็น
ปัจจุบันตามช่วงเวลาที่ก าหนดและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก 
อุปกรณ์ ระบบ หรือกระบวนการ
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รูปที่ 1-2 ตัวอย่างกระบวนการวางแผนด้านพลังงาน 

 
4.  ข้อมูลฐานด้านพลังงาน 

องค์กรต้องจัดท าข้อมูลฐานด้านพลังงานโดยใช้ข้อมูลการทบทวนด้านพลังงานเบื้องต้น การใช้ข้อมูลในช่วงเวลา
ที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะด้านพลังงานต้องมีการ
ตรวจวัดเปรียบเทียบกับข้อมูลฐานด้านพลังงาน องค์กรต้องปรับข้อมูลฐานด้านพลังงานในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

- ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานไม่สะท้อนลักษณะการใช้พลังงานและปริมาณการใช้พลังงานของ
องค์กร หรือ 

- มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญเก่ียวกับกระบวนการ รูปแบบการน าไปปฏิบัติ หรือระบบพลังงาน หรือ 
- สืบเนื่องจากวิธีการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า องค์กรต้องบันทึกข้อมูลฐานด้านพลังงานและเก็บรักษาไว้ 

 
5. ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน 

องค์กรต้องชี้บ่งตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานที่เหมาะสมกับการเฝ้าระวังและการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน 
วิธีการในการก าหนดและปรับปรุงตัวชี้วัดต้องจัดท าเป็นบันทึกและมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ องค์กรต้องทบทวน
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานและเปรียบเทียบกับข้อมูลฐานด้านพลังงานตามความเหมาะสม 
 
6. วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมายพลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน 

องค์กรต้องก าหนด จัดท าเป็นเอกสาร น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายพลังงาน 

ในหน่วยงานแต่ละระดับ กระบวนการ หรือหน่วยประกอบการที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร โดยต้องก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายพลังงานต้องสอดคล้อง
กับนโยบายพลังงาน เป้าหมายพลังงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านพลังงาน  
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ในการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย องค์กรต้องค านึงถึงข้อก าหนดด้านกฎหมายและ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ และโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานตามที่ชี้บ่งไว้ใน
การทบทวนด้านพลังงาน รวมทั้งต้องพิจารณาด้านการเงิน เงื่อนไขการด าเนินงานและธุรกิจ ทางเลือกด้านเทคโนโลยี 
และทัศนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานเพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายพลังงาน แผนปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานต้องรวมถึง : 

ก. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ข. วิธีการและกรอบระยะเวลาซึ่งต้องบรรลุแต่ละเป้าหมาย 
ค. มีการทวนสอบวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน 
ง. มีวิธีการทวนสอบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามช่วงเวลา  

ที่ก าหนดไว้ 
 

แนวทางการทบทวนการใช้พลังงาน (Energy Review) 

 
1. การรวบรวมประเภทพลังงานที่น ามาใช้และจุดที่ใช้พลังงาน 

องค์กรจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทพลังงานที่ น ามาใช้ โดยตามค านิยามของ มอก./ ISO 
50001:2011 ก าหนดให้พลังงาน หมายถึง “ไฟฟ้า เชื้อเพลิง ไอน้ า ความร้อน อากาศอัด และพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ” 

ซึ่งต้องเป็นพลังงานที่น าข้ามขอบเขตจากภายนอก และเพ่ือใช้คุณสมบัติด้านพลังงาน เช่น หากองค์กรน าน้ าจากแม่น้ า
มาใช้ระบายความร้อนโดยตรง ไม่ผ่านหอหล่อเย็น ให้คิดน้ าดังกล่าวเป็นพลังงานประเภทหนึ่ง แต่หากองค์กรมีหอหล่อ
เย็น (Cooling Tower) และ น าน้ าจากแม่น้ ามาใช้ Makeup หอหล่อเย็น กรณีนี้ไม่จัดว่าน้ าดังกล่าวเป็นพลังงานเพราะ
ได้พิจารณาพลังงานไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นต้น หลังจากที่สามารถสรุปประเภทพลังงานจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

 ในล าดับถัดไป องค์กรต้องระบุพ้ืนที่ภายในองค์กรที่น าพลังงานประเภทต่างๆ ไปใช้ 
 
2. การวิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงานแต่ละประเภท 

จากข้อมูลประเภทพลังงานที่รวบรวมในข้อ 1 ให้องค์กรรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานแต่ละประเภท 
ย้อนหลัง 3 ปี พร้อมแปลงหน่วยที่ใช้ให้เป็น “เมกะจูล (MJ)” โดยใช้ค่า Conversion Factors ที่เหมาะสม จากนั้นให้
องค์กรค านวณปริมาณพลังงานรวมที่ใช้ (MJ) และสัดส่วนการใช้พลังงานแต่ละประเภท (ร้อยละ) กรณีที่พลังงาน
ประเภทใดมีสัดส่วนการใช้งานต่ ามาก เช่น ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของปริมาณการใช้พลังงานรวม เป็นต้น องค์กรสามารถ
ระบุให้การใช้พลังงานประเภทนั้นไม่มีนัยส าคัญ 
 
3. การชี้บ่งลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ 

เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ด้านพลังงานของลักษณะการใช้พลังงานต่างๆ องค์กรต้องท าการชี้บ่ง
นัยส าคัญ โดยสามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง โดยขั้นตอนที่เสนอในคู่มือนี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่ งเท่านั้น ขั้นตอน
การชี้บ่งมีดังต่อไปนี้ 

- จัดท าบัญชีอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานในองค์กร รวมทั้งข้อมูลขนาดการใช้พลังงาน (kW หรือ MJ ต่อชั่วโมง) 
ชั่วโมงการใช้งานต่อปี และศักยภาพในการปรับปรุง (ซึ่งอาจได้แก่ อายุการใช้งาน จ านวนครั้งที่เสียต่อปี 
และระยะเวลาครั้งสุดท้ายที่มีการประยุกต์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน) 
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ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับประเด็นต่างๆ ข้างต้น เช่น กรณีขนาดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ระดับคะแนน = 1
ระดับคะแนน = 2
ระดับคะแนน = 3

200 ระดับคะแนน = 4
200 ระดับคะแนน = 5

เกณฑ์ก าหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขององค์กรที่จะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพจริงขององค์กร
ค านวณระดับคะแนนรวม โดยคูณระดับคะแนนของขนาดการใช้พลังงาน ชั่วโมงการใช้งานต่อปี 
และศักยภาพในการปรับปรุง เข้าด้วยกัน
จัดล าดับระดับคะแนนรวมจากสูงไปต่ า และก าหนดให้อุปกรณ์ที่อยู่ในส่วนร้อยละ 20 แรก เป็นอุปกรณ์
ที่มีนัยส าคัญ

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็น ระดับ

ขนาดการ
ใช้พลังงาน

ไฟฟา้ 
ความร้อน 

ชม  การใช้งาน ของ 
ศักยภาพในการ

ปรับปรุง
อายกุารใช้งาน ปี

ต่อปี
ครั้งสุดท้ายที่ท า
มาตรการ ปี

เกณฑ์ระดับนัยส าคัญ

ไม่มีนัยส าคัญ
นัยส าคัญ ต่ า

นัยส าคัญ กลาง
นัยส าคัญ สูง

รูปที่ ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินนัยส าคัญ

4  การประเมินศักยภาพในการปรับปรุง
หลังจากได้บัญชีรายการอุปกรณ์ที่มีระดับนัยส าคัญ สูง” องค์กรจะต้องท าการประเมินประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์ดังกล่าว โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ผลการประเมินประสิทธิภาพสามารถจัดแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่

หากพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี ยและใกล้ค่ำที ต ่ำที สุด ควรก าหนดมาตรการ
ปรับปรุงทันที เป็นมาตรการเร่งด่วน
หากพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ใกล้เคียงกับค่ำเฉลี ย ควรก าหนดมาตรการปรับปรุง
เป็นมาตรการระยะปานกลาง
หากพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ใกล้เคียงกับค่ำที ดีที สุด ควรก าหนดมาตรการปรับปรุงเป็น
มาตรการระยะยาว

4 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ

ในการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย องค์กรต้องค านึงถึงข้อก าหนดด้านกฎหมายและ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ และโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานตามที่ชี้บ่งไว้ใน
การทบทวนด้านพลังงาน รวมทั้งต้องพิจารณาด้านการเงิน เงื่อนไขการด าเนินงานและธุรกิจ ทางเลือกด้านเทคโนโลยี 
และทัศนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานเพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายพลังงาน แผนปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานต้องรวมถึง :

ก. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข. วิธีการและกรอบระยะเวลาซึ่งต้องบรรลุแต่ละเป้าหมาย
ค. มีการทวนสอบวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
ง. มีวิธีการทวนสอบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามช่วงเวลา

ที่ก าหนดไว้

แนวทางการทบทวนการใช้พลังงาน

. การรวบรวมประเภทพลังงานที่น ามาใช้และจุดที่ใช้พลังงาน
องค์กรจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทพลังงานที่ น ามาใช้ โดยตามค านิยามของ มอก./

50001:2011 ก าหนดให้พลังงาน หมายถึง ไฟฟ้า เชื้อเพลิง ไอน้ า ความร้อน อากาศอัด และพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ
ซึ่งต้องเป็นพลังงานที่น าข้ามขอบเขตจากภายนอก และเพ่ือใช้คุณสมบัติด้านพลังงาน เช่น หากองค์กรน าน้ าจากแม่น้ า
มาใช้ระบายความร้อนโดยตรง ไม่ผ่านหอหล่อเย็น ให้คิดน้ าดังกล่าวเป็นพลังงานประเภทหนึ่ง แต่หากองค์กรมีหอหล่อ
เย็น ( และ น าน้ าจากแม่น้ ามาใช้ หอหล่อเย็น กรณีนี้ไม่จัดว่าน้ าดังกล่าวเป็นพลังงานเพราะ
ได้พิจารณาพลังงานไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นต้น หลังจากที่สามารถสรุปประเภทพลังงานจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ในล าดับถัดไป องค์กรต้องระบุพ้ืนที่ภายในองค์กรที่น าพลังงานประเภทต่างๆ ไปใช้

2 การวิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงานแต่ละประเภท
จากข้อมูลประเภทพลังงานที่รวบรวมในข้อ 1 ให้องค์กรรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานแต่ละประเภท 

ย้อนหลัง 3 ปี พร้อมแปลงหน่วยที่ใช้ให้เป็น เมกะจูล ( โดยใช้ค่า ที่เหมาะสม จากนั้นให้
องค์กรค านวณปริมาณพลังงานรวมที่ใช้ ( และสัดส่วนการใช้พลังงานแต่ละประเภท (ร้อยละ) กรณีที่พลังงาน
ประเภทใดมีสัดส่วนการใช้งานต่ ามาก เช่น ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของปริมาณการใช้พลังงานรวม เป็นต้น องค์กรสามารถ
ระบุให้การใช้พลังงานประเภทนั้นไม่มีนัยส าคัญ

3 การชี้บ่งลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ ( ด้านพลังงานของลักษณะการใช้พลังงานต่างๆ องค์กรต้องท าการชี้บ่ง

นัยส าคัญ โดยสามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง โดยขั้นตอนที่เสนอในคู่มือนี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่ งเท่านั้น ขั้นตอน
การชี้บ่งมีดังต่อไปนี้

จัดท าบัญชีอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานในองค์กร รวมทั้งข้อมูลขนาดการใช้พลังงาน ( หรือ ต่อชั่วโมง) 
ชั่วโมงการใช้งานต่อปี และศักยภาพในการปรับปรุง (ซึ่งอาจได้แก่ อายุการใช้งาน จ านวนครั้งที่เสียต่อปี 
และระยะเวลาครั้งสุดท้ายที่มีการประยุกต์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน)
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- ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับประเด็นต่างๆ ข้างต้น เช่น กรณีขนาดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
< 10 kW   ระดับคะแนน = 1 
10 kW - 50 kW  ระดับคะแนน = 2 
50 kW - 100 kW  ระดับคะแนน = 3 
100 kW - 200 kW  ระดับคะแนน = 4 
> 200 kW   ระดับคะแนน = 5 

เกณฑ์ก าหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขององค์กรที่จะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพจริงขององค์กร 
- ค านวณระดับคะแนนรวม โดยคูณระดับคะแนนของขนาดการใช้พลังงาน ชั่วโมงการใช้งานต่อปี  

และศักยภาพในการปรับปรุง เข้าด้วยกัน 
- จัดล าดับระดับคะแนนรวมจากสูงไปต่ า และก าหนดให้อุปกรณ์ที่อยู่ในส่วนร้อยละ 20 แรก เป็นอุปกรณ์ 

ที่มีนัยส าคัญ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ประเด็น 
ระดับ 

1 2 3 4 5 
ขนาดการ 
ใช้พลังงาน 

ไฟฟ้า (kW) 0 - 10.0 10.1 - 100.0 100.1-500.0 500.1 - 1,000.0 > 1,000.0 
ความร้อน (MJ/hr) 0 - 100.0 100.1 - 500.0 500.1 -1,000.0 1,000.1 - 2,500.0  > 2,500.0 

ชม. การใช้งาน (% ของ 8,760) 0% - 60.0% 60.1% - 70.0 % 70.1 % - 80.0% 80.1% - 90.0% > 90.0% 
ศักยภาพในการ

ปรับปรุง 
อายกุารใช้งาน (ปี) 0 - 3.0 3.1 - 6.0 6.1 - 10.0 10.1 - 15.0 > 15.0 

Unplanned 
Breakdown ต่อปี 

0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 – 8 > 8 

ครั้งสุดท้ายที่ท า
มาตรการ (ป)ี 

0 - 1 1 - 2 2 -5 5 - 10 > 10 

 
เกณฑ์ระดับนัยส าคัญ 

 Lower Limit Upper Limit 
ไม่มีนัยส าคัญ 1 10 

นัยส าคัญ “ต่ า” 10.1 15 
นัยส าคัญ “กลาง” 15.1 25 
นัยส าคัญ “สูง” 25.1 125 

 
รูปที่ 1-3 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินนัยส าคัญ 

 
4. การประเมินศักยภาพในการปรับปรุง 

หลังจากได้บัญชีรายการอุปกรณ์ที่มีระดับนัยส าคัญ “สูง” องค์กรจะต้องท าการประเมินประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ดังกล่าว โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ผลการประเมินประสิทธิภาพสามารถจัดแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก ่

- หากพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ต ่ำกว่ำค่ำเฉลี ยและใกล้ค่ำที ต ่ำที สุด ควรก าหนดมาตรการ
ปรับปรุงทันที เป็นมาตรการเร่งด่วน 

- หากพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ใกล้เคียงกับค่ำเฉลี ย ควรก าหนดมาตรการปรับปรุง 
เป็นมาตรการระยะปานกลาง 

- หากพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ใกล้เคียงกับค่ำที ดีที สุด ควรก าหนดมาตรการปรับปรุงเป็น
มาตรการระยะยาว 
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ตัวอย่างเช่น จากการประเมินประสิทธิภาพ Lubricated Screw Type Air Compressor พบว่าค่า Specific 
Energy Consumption (SEC) เท่ากับ 35.64 kWh/100 scfm-hr ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ 
(Benchmark) ซึ่งระบุว่าค่าท่ีดีที่สุดมีค่าเท่ากับ 17.24 kWh/100 scfm-hr ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.63 kWh/100 scfm-hr 
และค่าที่ต่ าที่สุดเท่ากับ 50.93 kWh/100 scfm-hr จากการเปรียบเทียบดังกล่าวจะสรุปได้ว่าประสิทธิภาพที่วัดได้ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยและใกล้เคียงกับค่าที่ ต่ าที่สุด ดังนั้นจึงควรก าหนดมาตรการเร่งด่วนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ  
Air Compressor เครื่องดังกล่าว เป็นต้น 
 

การก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

 
แนวทางการก าหนดมาตรการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่พบจากการจั ดเกณฑ์

เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) มีด้วยกันหลากหลายวิธี ขึ้นกับความคุ้นเคยของแต่ละองค์กร ในคู่มือนี้ใช้
หลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือที่ในบางครั้งเรียกว่า “Fishbone Diagram” หรือ “Ishikawa 
Diagram” เป็นแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเร่ิมจากผลที่ได้รับ (Effect) คืออุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ าเป็นหัว
ปลาอยู่ทางขวามือ และพิจารณาทีละประเด็นเริ่มจาก เครื่องจักร/อุปกรณ์ วิธีการท างาน วัสดุที่ใช้ และพนักงาน  
ทุกประเด็นสามารถเป็นสาเหตุที่ท าให้มีการใช้พลังงานสูงได้ จึงไม่ควรละเลย ที่ส าคัญ ค าตอบที่ว่า “ก็เราเคยท าแบบนี้
มาตั้งแต่ก่อตั้งโรงงาน” ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการเรียนรู้วิธีการท างาน
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่มีที่สิ้นสุด  
 

เมื่อทราบสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสูงกว่าเกณฑ์แล้ว ล าดับถัดไปคือการก าหนดมาตรการที่เหมาะสม 
การแก้ไขสาเหตุที่ค้นพบข้างต้น จะเป็นเครื่องชี้แนะแนวมาตรการที่จะน ามาประยุกต์ใช้ เช่น หากหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้
ค่า SEC ของ Air Compressor สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมคืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ (Air Intake) ดังน้ัน มาตรการ
ที่ควรก าหนดคือการปรับปรุงให้อากาศนี้มีอุณหภูมิที่ลดลง อาจโดยปรับปรุงการถ่ายเทของ Compressor House ก็ได้  
เป็นต้น  
 

แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่องค์กรสามารถประยุกต์ใช้รวมถึง 
 

1) การใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย 
- ควบคุมการท างานแนวทางเดิมให้ดีข้ึนโดยการใช้ Standard Operating Procedures  

(สาเหตุที่พบจากการท า Cause-and-Effect Analysis คือพนักงาน) 
- การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยพิจารณาจาก Best Practices  

(สาเหตุที่พบจากการท า Cause-and-Effect Analysis คือวิธีการท างาน) 
- การปรับปรุงงานซ่อมบ ารุง โดยพิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของหลักการ Total Preventive 

Maintenance (TPM) ซึ่งประกอบด้วย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, 
Maintenance Prevention และ Breakdown Maintenance องค์กรไมจ่ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ 
ทั้ง 4 องค์ประกอบ หากแต่ควรน าองค์ประกอบที่เหมาะสมกับสภาพ/ความพร้อมมาใช้  
(สาเหตุที่พบจากการท า Cause-and-Effect Analysis คือเครื่องจักร/อุปกรณ์) 

- การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต  
(สาเหตุที่พบจากการท า Cause-and-Effect Analysis คือวัสดุที่ใช้) 
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การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การปรับสภาพของ เพ่ือให้ มีอุณหภูมิลดลง 
เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การติดตั้ง เครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าของเดิมเพ่ือ
ช่วยดึงค่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต ขององค์กร เป็นต้น

รูปที่ แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

จากมาตรการต่างๆ ที่ก าหนดตามแนวทางที่กล่าวถึงข้างต้น องค์กรต้องตัดสินใจก าหนดเป้าหมายในการ
อนุรักษ์พลังงานเพ่ือใช้เป็นหลักในการประเมินความส าเร็จ ใช้เป็นจุดที่รวมความพยายามของพนักงานทั้งองค์กร 
โดยทั่วไปมีแนวทางที่ใช้ในการก าหนดเป้าหมายอยู่ 3 แนวทาง ได้แก่

แนวทำงที  1 ผู้บริหารระดับสูง ทุบโต๊ะ” หรือ ฟันธง” ก าหนดเป้าหมายโดยมิได้พิจารณาข้อมูลในอดีต หรือ 
ความเป็นไปได้ในอุตสาหกรรม การก าหนดเป้าหมายแนวทางนี้เป็นที่แพร่หลายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ทั้งยังได้ยินบ่อยครั้งในช่วงวิกฤตที่มีการลดค่าใช้จ่ายทุกหน่วยงานในองค์กรเท่าๆกัน ตัวอย่างเช่น  ในกรณีของ 

ที่วัดค่า ได้เท่ากับ 35.64 หากก าหนดเป้าหมายโดยแนวทางนี้ ผู้บริหารเมื่อ
เห็นว่ามีค่าสูงมาก อีกทั้งจากการท า พบว่าสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ระบบผลิต 
คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 25 ของทั้งโรงงาน อาจระบุให้ลดค่า ลง 50% ภายใน 1 ปี หรือค่า ใหม่เท่ากับ 
17.82 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่ดีที่สุดในฐานข้อมูล แต่ผู้บริหารไม่ทราบข้อมูลนี้ จึงไม่ตระหนักถึง
อุปสรรค ที่อาจเกิดจากการก าหนดเป้าหมายแนวทางนี้ เป็นต้น การก าหนดเป้าหมายแบบนี้ขัดกับหลักการ 

ใน อาจก่อให้เกิดทัศนคติที่ว่า ท าให้ตายก็ไม่มีทางเป็นไปได้ จะท าไปท าไม” ก็ได้
 

แนวทำงที  2 เป็นการก าหนดโดยศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการท าเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ 
โดยก าหนดค่าที่ดีถัดไปเป็นเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น  ในกรณีของ ค่าที่ดี ถัดไปคือค่าเฉลี่ย (21.63

ซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่องค์กรก าหนด เป็นต้น ข้อดีของการก าหนดแนวทางนี้คือมีหลักฐานว่า
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ตัวอย่างเช่น จากการประเมินประสิทธิภาพ พบว่าค่า 
เท่ากับ 35.64 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ 

ซึ่งระบุว่าค่าท่ีดีที่สุดมีค่าเท่ากับ 17.24 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.63
และค่าที่ต่ าที่สุดเท่ากับ 50.93 จากการเปรียบเทียบดังกล่าวจะสรุปได้ว่าประสิทธิภาพที่วัดได้ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยและใกล้เคียงกับค่าที่ ต่ าที่สุด ดังนั้นจึงควรก าหนดมาตรการเร่งด่วนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

เครื่องดังกล่าว เป็นต้น

การก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

แนวทางการก าหนดมาตรการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่พบจากการจั ดเกณฑ์
เปรียบเทียบสมรรถนะ ( มีด้วยกันหลากหลายวิธี ขึ้นกับความคุ้นเคยของแต่ละองค์กร ในคู่มือนี้ใช้
หลักการของ หรือที่ในบางครั้งเรียกว่า หรือ 

เป็นแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเร่ิมจากผลที่ได้รับ ( คืออุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ าเป็นหัว
ปลาอยู่ทางขวามือ และพิจารณาทีละประเด็นเริ่มจาก เครื่องจักร/อุปกรณ์ วิธีการท างาน วัสดุที่ใช้ และพนักงาน 
ทุกประเด็นสามารถเป็นสาเหตุที่ท าให้มีการใช้พลังงานสูงได้ จึงไม่ควรละเลย ที่ส าคัญ ค าตอบที่ว่า ก็เราเคยท าแบบนี้
มาตั้งแต่ก่อตั้งโรงงาน ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการเรียนรู้วิธีการท างาน
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่มีที่สิ้นสุด

เมื่อทราบสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสูงกว่าเกณฑ์แล้ว ล าดับถัดไปคือการก าหนดมาตรการที่เหมาะสม 
การแก้ไขสาเหตุที่ค้นพบข้างต้น จะเป็นเครื่องชี้แนะแนวมาตรการที่จะน ามาประยุกต์ใช้ เช่น หากหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้
ค่า ของ สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมคืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ ดังน้ัน มาตรการ
ที่ควรก าหนดคือการปรับปรุงให้อากาศนี้มีอุณหภูมิที่ลดลง อาจโดยปรับปรุงการถ่ายเทของ ก็ได้ 
เป็นต้น 

แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่องค์กรสามารถประยุกต์ใช้รวมถึง

การใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ควบคุมการท างานแนวทางเดิมให้ดีข้ึนโดยการใช้ 
สาเหตุที่พบจากการท า คือพนักงาน)
การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยพิจารณาจาก 
(สาเหตุที่พบจากการท า คือวิธีการท างาน)
การปรับปรุงงานซ่อมบ ารุง โดยพิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของหลักการ 

ซึ่งประกอบด้วย 
และ องค์กรไมจ่ าเป็นต้องประยุกต์ใช้

ทั้ง 4 องค์ประกอบ หากแต่ควรน าองค์ประกอบที่เหมาะสมกับสภาพ/ความพร้อมมาใช้
(สาเหตุที่พบจากการท า คือเครื่องจักร/อุปกรณ์)
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
(สาเหตุที่พบจากการท า คือวัสดุที่ใช้)
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2) การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การปรับสภาพของ Compressor House เพ่ือให้ Air Intake มีอุณหภูมิลดลง  
เป็นต้น 

3) การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การติดตั้ง Air Compressor เครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าของเดิมเพ่ือ
ช่วยดึงค่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององค์กร เป็นต้น 
 

 
รูปที่ 1-4 แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 

จากมาตรการต่างๆ ที่ก าหนดตามแนวทางที่กล่าวถึงข้างต้น องค์กรต้องตัดสินใจก าหนดเป้าหมายในการ
อนุรักษ์พลังงานเพ่ือใช้เป็นหลักในการประเมินความส าเร็จ ใช้เป็นจุดที่รวมความพยายามของพนักงานทั้งองค์กร 
โดยทั่วไปมีแนวทางที่ใช้ในการก าหนดเป้าหมายอยู่ 3 แนวทาง ได้แก่ 

 
แนวทำงที  1 ผู้บริหารระดับสูง “ทุบโต๊ะ” หรือ “ฟันธง” ก าหนดเป้าหมายโดยมิได้พิจารณาข้อมูลในอดีต หรือ 

ความเป็นไปได้ในอุตสาหกรรม การก าหนดเป้าหมายแนวทางนี้เป็นที่แพร่หลายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ทั้งยังได้ยินบ่อยครั้งในช่วงวิกฤตที่มีการลดค่าใช้จ่ายทุกหน่วยงานในองค์กรเท่าๆกัน ตัวอย่างเช่น  ในกรณีของ  
Air Compressor ที่วัดค่า SEC ได้เท่ากับ 35.64 kWh/100 scfm-hr หากก าหนดเป้าหมายโดยแนวทางนี้ ผู้บริหารเมื่อ
เห็นว่ามีค่าสูงมาก อีกทั้งจากการท า Process Mapping พบว่าสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ระบบผลิต Compressed Air 
คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 25 ของทั้งโรงงาน อาจระบุให้ลดค่า SEC ลง 50% ภายใน 1 ปี หรือค่า SEC ใหม่เท่ากับ 
17.82 kWh/100 scfm-hr ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่ดีที่สุดในฐานข้อมูล แต่ผู้บริหารไม่ทราบข้อมูลนี้ จึงไม่ตระหนักถึง
อุปสรรค ที่อาจเกิดจากการก าหนดเป้าหมายแนวทางนี้ เป็นต้น การก าหนดเป้าหมายแบบนี้ขัดกับหลักการ 
“Achievable” ใน SMART อาจก่อให้เกิดทัศนคติที่ว่า “ท าให้ตายก็ไม่มีทางเป็นไปได้ จะท าไปท าไม” ก็ได ้
 

แนวทำงที  2 เป็นการก าหนดโดยศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการท าเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark)  
โดยก าหนดค่าที่ดีถัดไปเป็นเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น  ในกรณีของ Air Compressor ค่าที่ดี ถัดไปคือค่าเฉลี่ย (21.63 
kWh/100 scfm-hr) ซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่องค์กรก าหนด เป็นต้น ข้อดีของการก าหนดแนวทางนี้คือมีหลักฐานว่า 
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มีผู้สามารถท าได้ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นค่าที่ได้จากการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถบรรลุได้โดยใช้
อุปกรณ์ท่ีองค์กรนั้นมีอยู่ การจะบรรลุเป้าหมาย อาจจ าเป็นต้องมีการลงทุนในระดับท่ีสูงมากจนไม่คุ้มกับการลงทุน 
 

แนวทำงที  3 ก าหนดให้เป้าหมายเป็นค่าที่ต่ าสุดในแผนภูมิที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
พลังงานที่ใช้กับตัวแปร (Driver) ดังแสดงในรูป เส้นหมายเลข 1 เป็นค่าเฉลี่ยระดับการใช้พลังงานในอดีต ในขณะที่เส้น
หมายเลข 2 ลากผ่านจุดการใช้พลังงานที่ต่ าสุดและเป็นเส้นก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน การที่มีข้อมูลแสดงไว้
ยืนยันว่าสามารถท าได้ภายในองค์กร เพียงแต่ไม่มีความแน่นอน ข้ันแรกในการก าหนดมาตรการจึงเป็นการสร้าง
ความสามารถในการควบคุม (Control-ability) 
 

 
รูปที่ 1-5  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับตัวแปร (Driver) 

 

 แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (ENERGY PERFORMANCE INDICATOR; ENPI) 

 
องค์กรสามารถเลือกก าหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Indicator; EnPI)  

ได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ตัวเลขแสดงปริมาณพลังงานที่ใช้ในแต่ละเดือน สัดส่วนพลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ หรือ
ค่าที่ค านวณจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของโรงงาน กระบวนการผลิต หรืออุปกรณ์ เป็นต้น ประเภท EnPI  
ที่องค์กรเลือกใช้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ขององค์กรในการใช้ EnPI ในการติดตามและตรวจสอบ 
 

นอกจากน้ี ในการก าหนด EnPI องค์กรควรก าหนด EnPI ในหลายระดับตามความต้องการของผู้ใช้ 
ตัวอย่างเช่น ระดับองค์กร ระดับโรงงาน ระดับระบบ หรือระดับอุปกรณ์ เป็นต้น ตัวอย่างของ EnPI ได้แก่ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งโดยทั่วไปมักจะไม่สนใจประสิทธิภาพระดับอุปกรณ์ แต่ต้องการข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานต่อ
หน่วยการผลิต แต่ส าหรับวิศวกรที่รับผิดชอบการควบคุม ดูแล อุปกรณ์ การตรวจวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการควบคุมจะเป็นประโยชน์มากกว่าสัดส่วนการใช้พลังงานต่อการผลิต เป็นต้น ตัวอย่างของการก าหนด 
EnPI หลายระดับยังมีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดด าเนินการใน 3 ระดับ ได้แก ่
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(1) ระดับองค์กร ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การผลิตหรือการบริการ และการใช้พลังงานของปี
ที่ผ่านมา เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้พลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือ
ใช้เปรียบเทียบหาสถานภาพการใช้พลังงานรวมขององค์กร

(2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์ ในกรณีท่ีมีการใช้พลังงานในการผลิตสามารถแยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑ์ 
ให้เปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้า โดยการวิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือการบริการ
และหาค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ ( จากอัตราส่วนของปริมาณ
การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยผลผลิต

(3) การประเมินระดับอุปกรณ์ ให้ประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ ของแต่ละอุปกรณ์หลักรวมทั้งวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการสูญเสียพลังงานในแต่ละอุปกรณ์ 

รูปที่ ระดับการประเมิน 3 ระดับ

การที่องค์กรจะสามารถประเมินสมรรถนะด้านพลังงานได้ครบถ้วน สมบูรณ์ องค์กรต้องก าหนดตัวชี้วัด
สมรรถนะด้านพลังงาน หรือ เป็นชุดเพ่ือจะสามารถจัดการ ควบคุม ดูแลการใช้พลังงานขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ และแม้ว่าจะสามารถมี ได้หลายประเภท แต่หนึ่งใน ที่ก าหนดจะต้องสามารถ
อธิบายการปรับปรุงสมรรถนะรวมด้านพลังงานขององค์กรอันเป็นผลมาจากการน าระบบการจัดการพลังงานมา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร เพ่ือให้ได้ ที่เหมาะสม องค์กรต้องชี้บ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์หากด าเนินการรวบรวม 
ตรวจวัด และวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการทบทวนด้านพลังงาน
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มีผู้สามารถท าได้ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นค่าที่ได้จากการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถบรรลุได้โดยใช้
อุปกรณ์ท่ีองค์กรนั้นมีอยู่ การจะบรรลุเป้าหมาย อาจจ าเป็นต้องมีการลงทุนในระดับท่ีสูงมากจนไม่คุ้มกับการลงทุน

แนวทำงที  3 ก าหนดให้เป้าหมายเป็นค่าที่ต่ าสุดในแผนภูมิที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
พลังงานที่ใช้กับตัวแปร ( ดังแสดงในรูป เส้นหมายเลข 1 เป็นค่าเฉลี่ยระดับการใช้พลังงานในอดีต ในขณะที่เส้น
หมายเลข 2 ลากผ่านจุดการใช้พลังงานที่ต่ าสุดและเป็นเส้นก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน การที่มีข้อมูลแสดงไว้
ยืนยันว่าสามารถท าได้ภายในองค์กร เพียงแต่ไม่มีความแน่นอน ข้ันแรกในการก าหนดมาตรการจึงเป็นการสร้าง
ความสามารถในการควบคุม (

รูปที่ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับตัวแปร 

แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน 

องค์กรสามารถเลือกก าหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (
ได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ตัวเลขแสดงปริมาณพลังงานที่ใช้ในแต่ละเดือน สัดส่วนพลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ หรือ
ค่าที่ค านวณจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของโรงงาน กระบวนการผลิต หรืออุปกรณ์ เป็นต้น ประเภท 
ที่องค์กรเลือกใช้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ขององค์กรในการใช้ ในการติดตามและตรวจสอบ

นอกจากน้ี ในการก าหนด องค์กรควรก าหนด ในหลายระดับตามความต้องการของผู้ใช้ 
ตัวอย่างเช่น ระดับองค์กร ระดับโรงงาน ระดับระบบ หรือระดับอุปกรณ์ เป็นต้น ตัวอย่างของ ได้แก่ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งโดยทั่วไปมักจะไม่สนใจประสิทธิภาพระดับอุปกรณ์ แต่ต้องการข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานต่อ
หน่วยการผลิต แต่ส าหรับวิศวกรที่รับผิดชอบการควบคุม ดูแล อุปกรณ์ การตรวจวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการควบคุมจะเป็นประโยชน์มากกว่าสัดส่วนการใช้พลังงานต่อการผลิต เป็นต้น ตัวอย่างของการก าหนด 

หลายระดับยังมีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดด าเนินการใน 3 ระดับ ได้แก่
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(1) ระดับองค์กร ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การผลิตหรือการบริการ และการใช้พลังงานของปี  
ที่ผ่านมา เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้พลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือ
ใช้เปรียบเทียบหาสถานภาพการใช้พลังงานรวมขององค์กร 

(2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์ ในกรณีท่ีมีการใช้พลังงานในการผลิตสามารถแยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑ์  
ให้เปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้า โดยการวิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือการบริการ
และหาค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific energy consumption, SEC) จากอัตราส่วนของปริมาณ 

การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยผลผลิต 
(3) การประเมินระดับอุปกรณ์ ให้ประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ ของแต่ละอุปกรณ์หลักรวมทั้งวิเคราะห์

หาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการสูญเสียพลังงานในแต่ละอุปกรณ์  
 

 
รูปที่ 1-6  ระดับการประเมิน 3 ระดับ 

 
การที่องค์กรจะสามารถประเมินสมรรถนะด้านพลังงานได้ครบถ้วน สมบูรณ์ องค์กรต้องก าหนดตัวชี้วัด

สมรรถนะด้านพลังงาน หรือ EnPI เป็นชุดเพ่ือจะสามารถจัดการ ควบคุม ดูแลการใช้พลังงานขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ และแม้ว่าจะสามารถมี EnPI ได้หลายประเภท แต่หนึ่งใน EnPI ที่ก าหนดจะต้องสามารถ
อธิบายการปรับปรุงสมรรถนะรวมด้านพลังงานขององค์กรอันเป็นผลมาจากการน าระบบการจัดการพลังงานมา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร เพ่ือให้ได้ EnPI ที่เหมาะสม องค์กรต้องชี้บ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์หากด าเนินการรวบรวม 
ตรวจวัด และวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการทบทวนด้านพลังงาน 
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การรวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนการทบทวนด้านพลังงาน 

 
ข้อมูลจากการทบทวนด้านพลังงานมีความส าคัญต่อการก าหนด EnPI และฐานการใช้พลังงาน (Energy 

Baseline, EnB) เพราะขั้นตอนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทพลังงาน 
ลักษณะการใช้พลังงาน ปริมาณพลังงานที่ใช้ ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ (SEU) และตัวแปรที่มีผลต่อการใช้
พลังงาน และเพ่ือให้องค์กรสามารถก าหนดประเภทข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านพลังงานที่ต้องติดตาม ตรวจสอบ 
องค์กรต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- ก าหนดขอบเขต (Boundary) ของ EnPI 
- ก าหนดประเภทและปริมาณพลังงาน และลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญขององค์กร 
- ก าหนดประเภทและค่าของตัวแปรที่เก่ียวข้อง รวมถึงปัจจัยสถิต (Static Factors) ภายในขอบเขต 

ของ EnPI 
 
1. การก าหนดขอบเขต (Boundary) ของ EnPI 

ขอบเขตการตรวจวัดที่เหมาะสมส าหรับ EnPI แต่ละรายการเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการประเมินสมรรถนะ 

ด้านพลังงาน ขอบเขตท่ีควรก าหนด ให้พิจารณาจาก 
- ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ แต่ละรายการที่องค์กรต้องการควบคุมและปรับปรุง 
- กระบวนการผลิตและพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร 
- อุปกรณ์ เครื่องจักร กระบวนการผลิต ที่องค์กรต้องการจัดการเนื่องจากมีความส าคัญสูง 

 
2 ก าหนดประเภทและปริมาณพลังงาน และ SEU ขององค์กร 

หลังจากท่ีก าหนดขอบเขตส าหรับ EnPI แต่ละระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์กรจะต้องท าการก าหนดประเภท
พลังงานที่น าเข้ามาภายในขอบเขตของ EnPI นั้นๆ รวมทั้ง SEU ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่เป็น EnPI ระดับองค์กรและระดับ
ผลิตภัณฑ์ 
 
3 การก าหนด EnPI 

หลังจากที่องค์กรก าหนดประเภทข้อมูลพลังงานที่ต้องการติดตามตรวจสอบ องค์กรก็พร้อมที่จะก าหนด EnPI 
โดย EnPI ที่เลือกจะต้องช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานประเมินอัตราการใช้พลังงาน ลักษณะการใช้พลังงาน หรือ 
ประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลง EnPI อาจเป็นตัวเลขแสดงปริมาณพลังงานที่ใช้ในแต่ละเดือน สัดส่วนพลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ หรือค่าที่ค านวณจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของโรงงาน กระบวนการผลิต หรืออุปกรณ์ การเลือก EnPI 
ต้องพิจารณาปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ 

- ใครเป็นผู้ใช้ข้อมูล 
- ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับสมรรถนะด้านพลังงานใดที่สามารถตรวจวัดได ้
ในกรณีของระดับอุปกรณ์ EnPI  มักอยู่ในรูปของ “ร้อยละ” หรือ “สัดส่วน” โดยนอกจากจะต้องพิจารณา

ประเด็นต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว องค์กรยังต้องพิจารณาว่าฐานข้อมูลที่องค์กรจะใช้เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของ
อุปกรณ์ก าหนด EnPI ในรูปแบบใด ตัวอย่าง EnPI ส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ แสดงดังตาราง 
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ตารางท่ี ตัวอย่าง ส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ

อุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศ

มอเตอร์

หรือ 
เครื่องท าน้ าเย็น 

หอหล่อเย็น

แนวทางการพัฒนาข้อมูลฐานด้านพลังงาน

ข้อมูลฐานด้านพลังงาน หรือค่ามาตรฐานด้านพลังงาน ( เป็นหลักอ้างอิง 
( เพ่ือใช้เปรียบเทียบสมรรถนะด้านพลังงานระหว่างช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือแสดงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ช่วยให้องค์กรประเมินได้ว่าหากไม่มีการน ามาตรการประหยัดพลังงานมาประยุกต์ใช้ การใช้
พลังงานขององค์กรจะมีแนวโน้มในทิศทางใด

การสร้าง มีความเชื่อมโยงกับการก าหนด โดย แสดงข้อมูลพลังงานที่ถูกเปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงที่ถูกก าหนดให้เป็นปีฐาน ( กับช่วงที่ต้องการประเมินสมรรถนะ (
การเปรียบเทียบค่า ระหว่าง กับ ท าให้ทราบความก้าวหน้าของการจัด
การพลังงาน

การก าหนดช่วงเวลาฐาน

องค์กรจะต้องก าหนดช่วงระยะเวลาฐานว่าจะเป็นช่วงเวลาใดและเป็นระยะเวลานานเท่าไร ในส่วนของ
ช่วงเวลาใดน้ัน มาตรฐาน 50001:2011 ระบุให้องค์กรเป็นผู้ก าหนด โดยพิจารณาความรับผิดชอบขององค์กรที่มี
ต่อข้อก าหนดด้านกฎหมายหรือตัวแปรต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อลักษณะการใช้พลังงานและปริมาณการใช้พลังงาน ตัวแปร
เหล่านี้ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล วงจรกิจกรรมทางธุรกิจ และเงื่อนไขอ่ืนๆ ช่วงเวลาที่มักใช้กันในงานด้าน
พลังงาน ได้แก่

ช่วงเวลา 1 ปี เป็นชว่งระยะเวลาที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากสอดคล้องกับระยะเวลาทางธุรกิจ เช่น การ
ก าหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงานเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น นอกจากนี้ การก าหนดช่วงระยะเวลา 
1 ปี ยังครอบคลุมผลกระทบที่อาจเกิดจากฤดูกาล
ช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ปี เหมาะสมกับกรณีที่ลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานค่อนข้างคงที่ตลอดปี ดังนั้น 
จึงไม่จ าเป็นต้องรอจนครบปีเพ่ือประเมินผล ตัวอย่างเช่น ช่วงระยะเวลารายเดือนในกรณีที่ก าลังการผลิต
คงท่ี เป็นต้น

10 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ

การรวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนการทบทวนด้านพลังงาน

ข้อมูลจากการทบทวนด้านพลังงานมีความส าคัญต่อการก าหนด และฐานการใช้พลังงาน (
เพราะขั้นตอนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทพลังงาน 

ลักษณะการใช้พลังงาน ปริมาณพลังงานที่ใช้ ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ ( และตัวแปรที่มีผลต่อการใช้
พลังงาน และเพ่ือให้องค์กรสามารถก าหนดประเภทข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านพลังงานที่ต้องติดตาม ตรวจสอบ 
องค์กรต้องด าเนินการดังต่อไปนี้

ก าหนดขอบเขต ( ของ 
ก าหนดประเภทและปริมาณพลังงาน และลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญขององค์กร
ก าหนดประเภทและค่าของตัวแปรที่เก่ียวข้อง รวมถึงปัจจัยสถิต ( ภายในขอบเขต
ของ 

การก าหนดขอบเขต ( ของ 
ขอบเขตการตรวจวัดที่เหมาะสมส าหรับ แต่ละรายการเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการประเมินสมรรถนะ

ด้านพลังงาน ขอบเขตท่ีควรก าหนด ให้พิจารณาจาก
ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ แต่ละรายการที่องค์กรต้องการควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
อุปกรณ์ เครื่องจักร กระบวนการผลิต ที่องค์กรต้องการจัดการเนื่องจากมีความส าคัญสูง

ก าหนดประเภทและปริมาณพลังงาน และ ขององค์กร
หลังจากท่ีก าหนดขอบเขตส าหรับ แต่ละระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์กรจะต้องท าการก าหนดประเภท

พลังงานที่น าเข้ามาภายในขอบเขตของ นั้นๆ รวมทั้ง ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่เป็น ระดับองค์กรและระดับ
ผลิตภัณฑ์

การก าหนด 
หลังจากที่องค์กรก าหนดประเภทข้อมูลพลังงานที่ต้องการติดตามตรวจสอบ องค์กรก็พร้อมที่จะก าหนด 

โดย ที่เลือกจะต้องช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานประเมินอัตราการใช้พลังงาน ลักษณะการใช้พลังงาน หรือ 
ประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลง อาจเป็นตัวเลขแสดงปริมาณพลังงานที่ใช้ในแต่ละเดือน สัดส่วนพลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ หรือค่าที่ค านวณจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของโรงงาน กระบวนการผลิต หรืออุปกรณ์ การเลือก 
ต้องพิจารณาปัจจัย 2 ประการ ได้แก่

ใครเป็นผู้ใช้ข้อมูล
ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับสมรรถนะด้านพลังงานใดที่สามารถตรวจวัดได้

ในกรณีของระดับอุปกรณ์ มักอยู่ในรูปของ ร้อยละ หรือ สัดส่วน โดยนอกจากจะต้องพิจารณา
ประเด็นต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว องค์กรยังต้องพิจารณาว่าฐานข้อมูลที่องค์กรจะใช้เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของ
อุปกรณ์ก าหนด ในรูปแบบใด ตัวอย่าง ส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ แสดงดังตาราง
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ตารางท่ี 1-1  ตัวอย่าง EnPI ส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ 
 

อุปกรณ์ EnPI 
เครื่องปรับอากาศ EER 

มอเตอร์ % Load 
Pump % Efficiency  

Air Compressor kWh/100 scfm-h หรือ kW/(ls) 
เครื่องท าน้ าเย็น (Chiller) kW/TR 

หอหล่อเย็น (Cooling Tower) % Efficiency 
Refrigeration System Coefficient of Performance (COP) 

Boiler % Efficiency (direct or indirect) 
Furnace % Net Thermal Efficiency 

 

แนวทางการพัฒนาข้อมูลฐานด้านพลังงาน (ENERGY BASELINE) 

 
ข้อมูลฐานด้านพลังงาน หรือค่ามาตรฐานด้านพลังงาน (Energy Baseline, EnB) เป็นหลักอ้างอิง 

(Reference) เพ่ือใช้เปรียบเทียบสมรรถนะด้านพลังงานระหว่างช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือแสดงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น EnB ช่วยให้องค์กรประเมินได้ว่าหากไม่มีการน ามาตรการประหยัดพลังงานมาประยุกต์ใช้ การใช้
พลังงานขององค์กรจะมีแนวโน้มในทิศทางใด 
 

การสร้าง EnB มีความเชื่อมโยงกับการก าหนด EnPI โดย EnPI แสดงข้อมูลพลังงานที่ถูกเปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงที่ถูกก าหนดให้เป็นปีฐาน (Baseline Period) กับช่วงที่ต้องการประเมินสมรรถนะ (Performance Period)  
การเปรียบเทียบค่า EnPI ระหว่าง Baseline Period กับ Performance Period ท าให้ทราบความก้าวหน้าของการจัด
การพลังงาน 
 

การก าหนดช่วงเวลาฐาน 

 
องค์กรจะต้องก าหนดช่วงระยะเวลาฐานว่าจะเป็นช่วงเวลาใดและเป็นระยะเวลานานเท่าไร ในส่วนของ

ช่วงเวลาใดน้ัน มาตรฐาน ISO 50001:2011 ระบุให้องค์กรเป็นผู้ก าหนด โดยพิจารณาความรับผิดชอบขององค์กรที่มี
ต่อข้อก าหนดด้านกฎหมายหรือตัวแปรต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อลักษณะการใช้พลังงานและปริมาณการใช้พลังงาน ตัวแปร
เหล่านี้ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล วงจรกิจกรรมทางธุรกิจ และเงื่อนไขอ่ืนๆ ช่วงเวลาที่มักใช้กันในงานด้าน
พลังงาน ได้แก่ 

- ช่วงเวลา 1 ปี เป็นชว่งระยะเวลาที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากสอดคล้องกับระยะเวลาทางธุรกิจ เช่น การ
ก าหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงานเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น นอกจากนี้ การก าหนดช่วงระยะเวลา 
1 ปี ยังครอบคลุมผลกระทบที่อาจเกิดจากฤดูกาล 

- ช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ปี เหมาะสมกับกรณีที่ลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานค่อนข้างคงที่ตลอดปี ดังนั้น 
จึงไม่จ าเป็นต้องรอจนครบปีเพ่ือประเมินผล ตัวอย่างเช่น ช่วงระยะเวลารายเดือนในกรณีที่ก าลังการผลิต
คงท่ี เป็นต้น 
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- ช่วงเวลามากกว่า 1 ปี เป็นผลมาจากฤดูกาลบวกกับแนวโน้มทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีท่ีอุตสาหกรรม 

มีช่วงระยะเวลาการผลิตที่สั้น ตัวอย่างเช่น โรงงานน้ าตาลซึ่งมีฤดูหีบอ้อยเพียง 4 - 6 เดือนต่อปี ท าให้ต้อง
มีการเปรียบเทียบข้อมูลของหลายๆ ปี เป็นต้น 

 

การรวบรวมข้อมูล 

 
หลังจากที่ก าหนด EnPI องค์กรสามารถระบุประเภทข้อมูลและระยะเวลาที่ต้องรวบรวม อย่างไรก็ตาม  

ในข้ันตอนน้ี องค์กรอาจพบว่าไม่สามารถติดตามประเมิน EnPI บางรายการเน่ืองจากข้อจ ากัดด้านข้อมูลหรืออุปสรรค
อ่ืนๆ ดังน้ัน อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด EnPI และ EnB ในขั้นตอนนี้ ประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

- มิเตอร์และการตรวจวัด ตัวแปรทุกรายการที่ระบุต้องถูกตรวจวัด ดังนั้นองค์กรจึงต้องพิจารณาความพร้อม
และความแม่นย าของมิเตอร์ 

- ความถี่ของข้อมูล ซึ่งขึ้นกับวัตถุประสงค์ของ EnB นั้นๆ เช่น หากก าลังประเมินสมรรถนะของ Boiler 
ความถี่ในระดับรายวันเป็นสิ่งจ าเป็น แต่ถ้าพิจารณาปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งองค์กร ความถ่ีรายเดือน 

ก็เพียงพอ เป็นต้น 
- คุณภาพของข้อมูล วิธีการทดสอบข้อมูลสามารถท าได้โดยการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูล และวิเคราะห์หาจ านวนข้อมูลห่างจากค่าเฉลี่ยมากกว่า 2.5 

เท่าของค่า Standard Deviation หากข้อมูลโดยรวมมีลักษณะการกระจายแบบปกติ (Normal 
Distribution) ดังนั้น โอกาสที่จะพบข้อมูลอยู่นอกกรอบดังกล่าวเท่ากับ ร้อยละ 1.2 

 

การสร้างสมการฐานด้านพลังงาน (Energy Baseline Equation) 

 
หลังจากท่ีรวบรวมและทดสอบคุณภาพข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อก าหนด EnB องค์กรต้องน าข้อมูลเหล่านั้นมาก าหนด

เป็นสมการ Baseline โดยรูปแบบเส้นตรงที่มีความชันและจุดตัดผ่านแกนตั้ง เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุด โดยจุดตัด 

แกน y คือ พลังงานที่กระบวนการผลิตต้องใช้แต่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ ค่าความชัน คือ พลังงานที่ต้องใช้เพ่ือก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนอีก 1 หน่วยการกระจายของจุด คือ ระดับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ในการผลิต  

ที่ระดับการผลิตหนึ่งๆ รูปแบบสมการ: y = mx + b  
 

การทดสอบสมการ Baseline 

 
สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) จะต้องผ่านการทดสอบความเหมาะสมทางสถิติ 

มาตรฐานสากล Internal Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) ก าหนดให้สมการที่
เหมาะสม ที่จะถูกใช้เป็นสมการ Baseline ต้องมีค่าไมต่่ ากว่า 0.75  
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รูปที่ ตัวอย่างการใช้ 

รูปที่ 
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ช่วงเวลามากกว่า 1 ปี เป็นผลมาจากฤดูกาลบวกกับแนวโน้มทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีท่ีอุตสาหกรรม
มีช่วงระยะเวลาการผลิตที่สั้น ตัวอย่างเช่น โรงงานน้ าตาลซึ่งมีฤดูหีบอ้อยเพียง 4 6 เดือนต่อปี ท าให้ต้อง
มีการเปรียบเทียบข้อมูลของหลายๆ ปี เป็นต้น

การรวบรวมข้อมูล

หลังจากที่ก าหนด องค์กรสามารถระบุประเภทข้อมูลและระยะเวลาที่ต้องรวบรวม อย่างไรก็ตาม 
ในข้ันตอนน้ี องค์กรอาจพบว่าไม่สามารถติดตามประเมิน บางรายการเน่ืองจากข้อจ ากัดด้านข้อมูลหรืออุปสรรค
อ่ืนๆ ดังน้ัน อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด และ ในขั้นตอนนี้ ประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่

มิเตอร์และการตรวจวัด ตัวแปรทุกรายการที่ระบุต้องถูกตรวจวัด ดังนั้นองค์กรจึงต้องพิจารณาความพร้อม
และความแม่นย าของมิเตอร์
ความถี่ของข้อมูล ซึ่งขึ้นกับวัตถุประสงค์ของ นั้นๆ เช่น หากก าลังประเมินสมรรถนะของ 
ความถี่ในระดับรายวันเป็นสิ่งจ าเป็น แต่ถ้าพิจารณาปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งองค์กร ความถ่ีรายเดือน
ก็เพียงพอ เป็นต้น
คุณภาพของข้อมูล วิธีการทดสอบข้อมูลสามารถท าได้โดยการค านวณค่าเฉลี่ย ( และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ของข้อมูล และวิเคราะห์หาจ านวนข้อมูลห่างจากค่าเฉลี่ยมากกว่า 2.5
เท่าของค่า หากข้อมูลโดยรวมมีลักษณะการกระจายแบบปกติ (

ดังนั้น โอกาสที่จะพบข้อมูลอยู่นอกกรอบดังกล่าวเท่ากับ ร้อยละ 1.2

การสร้างสมการฐานด้านพลังงาน (

หลังจากท่ีรวบรวมและทดสอบคุณภาพข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อก าหนด องค์กรต้องน าข้อมูลเหล่านั้นมาก าหนด
เป็นสมการ โดยรูปแบบเส้นตรงที่มีความชันและจุดตัดผ่านแกนตั้ง เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุด โดยจุดตัด
แกน คือ พลังงานที่กระบวนการผลิตต้องใช้แต่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ ค่าความชัน คือ พลังงานที่ต้องใช้เพ่ือก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนอีก 1 หน่วยการกระจายของจุด คือ ระดับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ในการผลิต
ที่ระดับการผลิตหนึ่งๆ รูปแบบสมการ: 

การทดสอบสมการ 

สมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอย ( จะต้องผ่านการทดสอบความเหมาะสมทางสถิติ 
มาตรฐานสากล ก าหนดให้สมการที่
เหมาะสม ที่จะถูกใช้เป็นสมการ ต้องมีค่าไมต่่ ากว่า 
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รูปที่ 1-7  ตัวอย่างการใช้ Regression analysis 
 
  

 
 

รูปที่ 1-8  Coefficient of Determination (R2) 
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2.  ระบบและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมพลังงาน ด้านไฟฟ้าและความร้อน 
 
2.1 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า 
 
2.1.1 ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง 
 
การก าหนดประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า 
 

การไฟฟ้าฯ ได้จัดแบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น 7 ประเภท ดังตารางที่ 1-2 
 

ตารางท่ี 1-2  การแบ่งประเภทผู้ใช้ฟ้า 
 
ประเภทท่ี ค าอธิบาย 

1 บ้านอยู่อาศัย ส าหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่างๆ ตลอดจนบริเวณ
ที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัยขนาดเล็ก ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 kWh ต่อเดือน และบ้านอยู่
อาศัยขนาดใหญ่ใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 kWh ต่อเดือน 

2 กิจการขนาดเล็ก ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมและ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรืออ่ืนๆ ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 
ใน 15 นาทีที่สูงสุดต่ ากว่า 30 kW 

3 กิจการขนาดกลาง ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
สถานที่ท าการเก่ียวกับกิจการของต่างชาติ และสถานที่ท าการขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจน
บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต่ 30 ถึง 999 kW และมี
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน ไม่เกิน 250,000 kWh ต่อเดือน โดยมีการคิดค่าไฟฟ้า 2 อัตรา  
คืออัตราปกติ และอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 

4 กิจการขนาดใหญ่ ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ  
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ท าการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติและสถานที่ท าการขององค์กรระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต่ 
1,000 kW ขึ้นไป และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน เกินกว่า 250,000 kWh ต่อเดือน  
โดยมีการคิดค่าไฟฟ้า 2 อัตรา คืออัตราปกติ และอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 

5 กิจการเฉพาะอย่าง ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบกิจการโรงแรมและกิจการให้เช่าที่พักอาศัยตลอดจน
บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต่ 30 kW ขึ้นไป โดยมี
การคิดค่าไฟฟ้าเพียงอัตราเดียวเท่านั้น คืออัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) ในช่วงที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
เครื่องวัดเป็นชนิด TOU อนุโลมให้คิดค่าไฟฟ้าตามอัตราปกติไปพลางก่อน 

6 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ส าหรับการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้า
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดต่ ากว่า 1,000 kW ขึ้นไป และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน  
ไม่เกิน 250,000 kWh ต่อเดือน และองค์กรที่ไม่ใช่ส่วนราชการแต่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ 
โดยไม่คิดค่าตอบแทน รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง  
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แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ สถานที่ท าการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติ และสถานที่ท าการของ
องค์การระหว่างประเทศ โดยมีการคิดค่าไฟฟ้า 2 อัตราคือ อัตราปกติ และอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ 

สูบน้ าเพื่อการเกษตร ส าหรับการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ าเพ่ือการเกษตรของส่วนราชการ กลุ่มการเกษตร
ที่ทางราชการรับรอง หรือ สหกรณ์เพ่ือการเกษตร โดยมีการคิดค่าไฟฟ้า 2 อัตราคืออัตราปกติและอัตรา
ตามช่วงเวลาของการใช้ (

การไฟฟ้าฯ ได้จ าแนกประเภทของของผู้ใช้ไฟฟ้า โดยระบุเป็นตัวเลขในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ ใบก ากับภาษี 
เช่น ประเภทที่ 1.2 จะหมายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตราปกติ มีการใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 150 
หน่วยต่อเดือน หรือขนาดเครื่องวัดเกินกว่า 5 เป็นต้น รายละเอียดการจ าแนก มีดังนี้

1. บ้านอยู่อาศัย
1.1 อัตราปกติ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 ต่อเดือน และขนาดเครื่องวัดไม่เกิน 5
1.2 อัตราปกติ ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 ต่อเดือน และขนาดเครื่องวัดเกิน 5
1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา 

2. กิจการขนาดเล็ก
2.1 อัตราปกติ
2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา 

3. กิจการขนาดกลาง
3.1 อัตราปกติ
3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา 

4. กิจการขนาดใหญ่
4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน (อัตรา 
4.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา 

5. กิจการเฉพาะอย่าง
5.1 อัตราปกติ
5.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา 

6. ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร
6.1 อัตราปกติ
6.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา 

7. สูบน้ าเพื่อการเกษตร
7.1 อัตราปกติ
7.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา 

14 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ

ระบบและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมพลังงาน ด้านไฟฟ้าและความร้อน

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง

การก าหนดประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าฯ ได้จัดแบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น 7 ประเภท ดังตารางที่ 

ตารางท่ี การแบ่งประเภทผู้ใช้ฟ้า

ประเภทท่ี ค าอธิบาย
บ้านอยู่อาศัย ส าหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่างๆ ตลอดจนบริเวณ
ที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัยขนาดเล็ก ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 ต่อเดือน และบ้านอยู่
อาศัยขนาดใหญ่ใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 ต่อเดือน
กิจการขนาดเล็ก ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมและ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรืออ่ืนๆ ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย
ใน 15 นาทีที่สูงสุดต่ ากว่า 30 
กิจการขนาดกลาง ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สถานที่ท าการเก่ียวกับกิจการของต่างชาติ และสถานที่ท าการขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจน
บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต่ 30 ถึง 999 และมี
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน ไม่เกิน 250 000 ต่อเดือน โดยมีการคิดค่าไฟฟ้า 2 อัตรา 
คืออัตราปกติ และอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (
กิจการขนาดใหญ่ ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ท าการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติและสถานที่ท าการขององค์กรระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต่ 
1 000 ขึ้นไป และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน เกินกว่า 250 000 ต่อเดือน 
โดยมีการคิดค่าไฟฟ้า 2 อัตรา คืออัตราปกติ และอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (
กิจการเฉพาะอย่าง ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบกิจการโรงแรมและกิจการให้เช่าที่พักอาศัยตลอดจน
บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต่ 30 ขึ้นไป โดยมี
การคิดค่าไฟฟ้าเพียงอัตราเดียวเท่านั้น คืออัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ( ในช่วงที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
เครื่องวัดเป็นชนิด อนุโลมให้คิดค่าไฟฟ้าตามอัตราปกติไปพลางก่อน
ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ส าหรับการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้า
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดต่ ากว่า 1 000 ขึ้นไป และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน 
ไม่เกิน 250 000 ต่อเดือน และองค์กรที่ไม่ใช่ส่วนราชการแต่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
โดยไม่คิดค่าตอบแทน รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง 
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ประเภทท่ี ค าอธิบาย 
แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ สถานที่ท าการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติ และสถานที่ท าการของ
องค์การระหว่างประเทศ โดยมีการคิดค่าไฟฟ้า 2 อัตราคือ อัตราปกติ และอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ 
(TOU) 

7 สูบน้ าเพื่อการเกษตร ส าหรับการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ าเพ่ือการเกษตรของส่วนราชการ กลุ่มการเกษตร
ที่ทางราชการรับรอง หรือ สหกรณ์เพ่ือการเกษตร โดยมีการคิดค่าไฟฟ้า 2 อัตราคืออัตราปกติและอัตรา
ตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) 

 
การไฟฟ้าฯ ได้จ าแนกประเภทของของผู้ใช้ไฟฟ้า โดยระบุเป็นตัวเลขในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ ใบก ากับภาษี 

เช่น ประเภทที่ 1.2 จะหมายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตราปกติ มีการใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 150 
หน่วยต่อเดือน หรือขนาดเครื่องวัดเกินกว่า 5 Amp เป็นต้น รายละเอียดการจ าแนก มีดังนี ้

1. บ้านอยู่อาศัย 
1.1 อัตราปกติ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 kWh ต่อเดือน และขนาดเครื่องวัดไม่เกิน 5 Amp 
1.2 อัตราปกติ ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 kWh ต่อเดือน และขนาดเครื่องวัดเกิน 5 Amp 
1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา TOU) 

2. กิจการขนาดเล็ก 
2.1 อัตราปกติ 
2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา TOU) 

3. กิจการขนาดกลาง 
3.1 อัตราปกติ 
3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา TOU) 

4. กิจการขนาดใหญ่ 
4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน (อัตรา TOD) 
4.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา TOU) 

5. กิจการเฉพาะอย่าง 
5.1 อัตราปกติ 
5.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา TOU) 

6. ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
6.1 อัตราปกติ 
6.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา TOU) 

7. สูบน้ าเพื่อการเกษตร 
7.1 อัตราปกติ 
7.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (อัตรา TOU) 
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ส่วนประกอบของค่าไฟฟ้า 
 

ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน จะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าหลายส่วน ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand charge) ความต้องการพลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนที่การ
ไฟฟ้าน ามาคิดค่าไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าน้ัน คือ ความต้องการพลังไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็น kW ที่เป็นค่าเฉลี่ย 
ใน 15 นาทีที่สูงสุดในช่วง on peak และ/หรือ partial peak ในเดือนน้ันๆ ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
มีหน่วยเป็น บาท/kW เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึงการลงทุนในการขยายก าลังการผลิตของระบบการ
ผลิต ระบบส่ง และระบบจ าหน่วยไฟฟ้า ตามระดับแรงดัน เรียกว่า Capacity cost 

2. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy charge) เป็น ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ใช้ไปในรอบเดือนน้ันๆ อัตราค่า
พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น บาท/kWh หรือบาทต่อหน่วย ค่าไฟฟ้าในส่วนนี้เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึง
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา การด าเนินงาน และค่าเชื้อเพลิง โดยแบ่งเป็นระดับแรงดัน เรียกเป็น Energy cost 

3. ค่าบริการ (Service charge) เป็นค่าบริการเก่ียวกับเคร่ืองวัดฯ ค่าด าเนินการจดหน่วย จัดท าใบเสร็จรับเงิน
ค่าไฟฟ้า และการด าเนินการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า มีหน่วยเป็น บาท/เดือน ค่าไฟฟ้าส่วนนี้เป็นอัตราค่าไฟฟ้า
ที่สะท้อนถึงต้นทุนค่าบริการของผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความชัดเจน เรียกเป็น Customer cost 

4. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor charge) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มี Power factor แบบล้าหลัง 
(Lagging) ถ้าในรอบเดือนใด ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังงานไฟฟ้า Reactive เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด 
เมื่อคิดเป็น kVAR เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังงานไฟฟ้า Active เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด
เมื่อคิดเป็น kW แล้ว เฉพาะ kVAR ส่วนที่เกินจะต้องเสียค่า Power factor โดยมีอัตราคิดเป็น บาท/kVAR 
ค่าไฟฟ้าส่วนนี้เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึงการลงทุน การบ ารุงรักษาเครื่องวัดฯ ส าหรับการติดตั้ง 
Capacitor ในระบบไฟฟ้า โดยก าหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าต้ังแต่ 30 kW ขึ้นไปมีค่า 
Power factor ไม่ต่ ากว่า 0.85 

5. ค่าไฟฟ้าต่ าสุด (Minimum charge) ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 ของค่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยเป็นบาทต่อเดือน ค่าไฟฟ้าส่วนนี้เป็น
อัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึงการลงทุนที่การไฟฟ้าฯ ได้ลงทุนขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือให้เพียงพอกับการใช้ไฟฟ้า 
แต่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าตามที่แสดงความจ านงไว้ 

6. ค่าตัวประกอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)  เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในความควบคุมของการ
ไฟฟ้าฯ เช่น ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากราคาฐานที่ใช้ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า 
อัตราค่าตัวประกอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ มีหน่วยเป็น บาท/kW-hr 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) อัตราร้อยละ 7 
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รูปแบบของอัตราค่าไฟฟ้า

อัตราค่าไฟฟ้าชุดปัจจุบัน สามารถจ าแนกออกได้เป็น 4 แบบ

อัตราค่าไฟฟ้า 1 ส่วน ( เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่รวมค่าพลังไฟฟ้ากับค่าพลังงานไฟฟ้าเข้า
ด้วยกัน อยู่ในรูปของค่าพลังงานไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 3 แบบย่อย คือ

อัตราแบบคงท่ี ( เป็นการคิดอัตราต่อหน่วยคงท่ีตลอดไม่ว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าปริมาณ
มาก น้อยเพียงใด ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตรานี้ คือ

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็กที่ซื้อไฟฟ้าจากระดับ 12 33
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 6 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ที่ซื้อไฟฟ้าจากระดับ
แรงดันตั้งแต่ 12 ขึ้นไป

อัตราแบบกึ่งคงที่ ( เป็นการคิดแบบอัตราต่อหน่วยคงท่ี 2 ระดับ การใช้ไฟฟ้า
ในช่วงแรกหรือระดับแรกจะคิดในอัตราที่ต่ ากว่า แต่เมื่อใช้เกินช่วงที่ก าหนดไปแล้วจะคิดในอัตรา
ที่แพงขึ้น ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตรานี้ คือ

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 6 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ที่ซื้อไฟฟ้าจากระดับ
แรงดันต่ ากว่า 12
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 7 สูบน้ าเพ่ือการเกษตร

อัตราแบบก้าวหน้า ( เป็นการคิดอัตราต่อหน่วยสูงขึ้น เมื่อมีการใช้ไฟฟ้ามาก
ขึ้น เพ่ือให้สะท้อนถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตรานี้คือ

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ที่ซื้อไฟฟ้าจากระดับแรงดันต่ ากว่า 12

อัตราค่าไฟฟ้า 2 ส่วน (  เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แยกค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าและ
พลังงานไฟฟ้าออกจากกัน เพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม 
อัตราค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าและอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า ยังเป็นแบบอัตราคงที่ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่า
ไฟฟ้าตามอัตรานี้คือ

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3.1 กิจการขนาดกลาง
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 5.1 กิจการเฉพาะอย่าง (ช่วงที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดชนิด 

อัตราค่าไฟฟ้า 2 ส่วนนี้ ในประกาศอัตราค่าไฟฟ้า จะเรียกเป็นอัตราปกติ

อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน ( เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แยกค่าความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้าออกจากกัน โดยมีการแบ่งแยกค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า ให้มีอัตรา
ที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของวัน ทั้งนี้เพ่ือให้สะท้อนถึงต้นทุนของการผลิต การส่ง และการจ าหน่วย
ไฟฟ้า โดยช่วงเวลา 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

ระหว่างเวลา 18:00 21:30 น. ทุกวัน
ระหว่างเวลา 08:00 18:30 น. ทุกวัน
ระหว่างเวลา 21:30 08:00 น. ทุกวัน
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ส่วนประกอบของค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน จะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าหลายส่วน ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วย

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ( ความต้องการพลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนที่การ
ไฟฟ้าน ามาคิดค่าไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าน้ัน คือ ความต้องการพลังไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็น ที่เป็นค่าเฉลี่ย
ใน 15 นาทีที่สูงสุดในช่วง และ/หรือ ในเดือนน้ันๆ ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
มีหน่วยเป็น บาท/ เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึงการลงทุนในการขยายก าลังการผลิตของระบบการ
ผลิต ระบบส่ง และระบบจ าหน่วยไฟฟ้า ตามระดับแรงดัน เรียกว่า 
ค่าพลังงานไฟฟ้า ( เป็น ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ใช้ไปในรอบเดือนน้ันๆ อัตราค่า
พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น บาท/ หรือบาทต่อหน่วย ค่าไฟฟ้าในส่วนนี้เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึง
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา การด าเนินงาน และค่าเชื้อเพลิง โดยแบ่งเป็นระดับแรงดัน เรียกเป็น 
ค่าบริการ ( เป็นค่าบริการเก่ียวกับเคร่ืองวัดฯ ค่าด าเนินการจดหน่วย จัดท าใบเสร็จรับเงิน
ค่าไฟฟ้า และการด าเนินการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า มีหน่วยเป็น บาท/เดือน ค่าไฟฟ้าส่วนนี้เป็นอัตราค่าไฟฟ้า
ที่สะท้อนถึงต้นทุนค่าบริการของผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความชัดเจน เรียกเป็น 
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ( ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มี แบบล้าหลัง 
( ถ้าในรอบเดือนใด ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังงานไฟฟ้า เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด 
เมื่อคิดเป็น เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังงานไฟฟ้า เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด
เมื่อคิดเป็น แล้ว เฉพาะ ส่วนที่เกินจะต้องเสียค่า โดยมีอัตราคิดเป็น บาท/
ค่าไฟฟ้าส่วนนี้เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึงการลงทุน การบ ารุงรักษาเครื่องวัดฯ ส าหรับการติดตั้ง 

ในระบบไฟฟ้า โดยก าหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าต้ังแต่ 30 ขึ้นไปมีค่า 
ไม่ต่ ากว่า 0.85

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด ( ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 ของค่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยเป็นบาทต่อเดือน ค่าไฟฟ้าส่วนนี้เป็น
อัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึงการลงทุนที่การไฟฟ้าฯ ได้ลงทุนขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือให้เพียงพอกับการใช้ไฟฟ้า 
แต่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าตามที่แสดงความจ านงไว้
ค่าตัวประกอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ( เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในความควบคุมของการ
ไฟฟ้าฯ เช่น ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากราคาฐานที่ใช้ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า 
อัตราค่าตัวประกอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ มีหน่วยเป็น บาท/
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ( อัตราร้อยละ 7
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รูปแบบของอัตราค่าไฟฟ้า 
 

อัตราค่าไฟฟ้าชุดปัจจุบัน สามารถจ าแนกออกได้เป็น 4 แบบ 
 

1. อัตราค่าไฟฟ้า 1 ส่วน (One-part tariff) เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่รวมค่าพลังไฟฟ้ากับค่าพลังงานไฟฟ้าเข้า
ด้วยกัน อยู่ในรูปของค่าพลังงานไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 3 แบบย่อย คือ 

1) อัตราแบบคงท่ี (Flat rate) เป็นการคิดอัตราต่อหน่วยคงท่ีตลอดไม่ว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าปริมาณ
มาก-น้อยเพียงใด ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตรานี้ คือ 

- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็กที่ซื้อไฟฟ้าจากระดับ 12-33 kV 
- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 6 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ที่ซื้อไฟฟ้าจากระดับ

แรงดันตั้งแต่ 12 kV ขึ้นไป 
 
2) อัตราแบบกึ่งคงที่ (Semi flat rate) เป็นการคิดแบบอัตราต่อหน่วยคงท่ี 2 ระดับ การใช้ไฟฟ้า 

ในช่วงแรกหรือระดับแรกจะคิดในอัตราที่ต่ ากว่า แต่เมื่อใช้เกินช่วงที่ก าหนดไปแล้วจะคิดในอัตรา
ที่แพงขึ้น ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตรานี้ คือ 

- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 6 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ที่ซื้อไฟฟ้าจากระดับ
แรงดันต่ ากว่า 12 kV 

- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 7 สูบน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

3) อัตราแบบก้าวหน้า (Progressive rate) เป็นการคิดอัตราต่อหน่วยสูงขึ้น เมื่อมีการใช้ไฟฟ้ามาก
ขึ้น เพ่ือให้สะท้อนถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตรานี้คือ 

- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ที่ซื้อไฟฟ้าจากระดับแรงดันต่ ากว่า 12 kV 

 
2. อัตราค่าไฟฟ้า 2 ส่วน (Two-part tariff) เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แยกค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าและ

พลังงานไฟฟ้าออกจากกัน เพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม 
อัตราค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าและอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า ยังเป็นแบบอัตราคงที่ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่า
ไฟฟ้าตามอัตรานี้คือ 

- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3.1 กิจการขนาดกลาง 
- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 5.1 กิจการเฉพาะอย่าง (ช่วงที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดชนิด TOU) 

 
อัตราค่าไฟฟ้า 2 ส่วนนี้ ในประกาศอัตราค่าไฟฟ้า จะเรียกเป็นอัตราปกติ 

 
3. อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน (TOD rate) เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แยกค่าความต้องการพลังงาน

ไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้าออกจากกัน โดยมีการแบ่งแยกค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า ให้มีอัตรา  
ที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของวัน ทั้งนี้เพ่ือให้สะท้อนถึงต้นทุนของการผลิต การส่ง และการจ าหน่วย
ไฟฟ้า โดยช่วงเวลา 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี ้

- On peak  ระหว่างเวลา 18:00-21:30 น. ทุกวัน 
- Partial peak  ระหว่างเวลา 08:00-18:30 น. ทุกวัน 
- Off peak ระหว่างเวลา 21:30-08:00 น. ทุกวัน 
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ส าหรับค่าพลังงานไฟฟ้าในอัตรา TOD นี้ ยังเป็นแบบอัตราคงท่ี คือพลังงานไฟฟ้าทุกหน่วยมีราคาเท่ากัน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตรานี้ คือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 4.1 กิจการขนาดใหญ่ (ผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOD 
รายเดิม) 
 

4. อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU rate) เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แยกค่าความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้าออกจากกัน โดยมีการแบ่งแยกค่าพลังงานไฟฟ้าให้มีอัตราที่แตกต่างกันตาม
ช่วงเวลาของวัน และวันของสัปดาห์ หรือตามช่วงเวลาของการใช้ ทั้งนี้เพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนการผลิต 
การส่ง และการจ าหน่วยไฟฟ้า โดยแบ่งเวลาในแต่ละสัปดาห์ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 

- On peak ระหว่างเวลา 09:00-22:00 ของวันจันทร์-ศุกร์ 
- Off peak ระหว่างเวลา 22:00-09:00 ของวันจันทร์-ศุกร์ รวมทั้งวันเสาร์-อาทิตย์  

และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 
 

ส าหรับค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าในอัตรา TOU นี้จะเป็นแบบอัตราคงท่ี โดยคิดค่าความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าเฉพาะในช่วง On peak เท่านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตรานี้ คือ 

- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3.2 กิจการขนาดกลาง 
- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 4.2 กิจการขนาดใหญ่ 
- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 5.2 กิจการเฉพาะอย่าง (อัตราบังคับใช้) 
- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 6.2 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร (อัตราเลือกใช้) 
- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 7.2 สูบน้ าเพื่อการเกษตร (อัตราเลือกใช้) 

 
นอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ และกิจการขนาดเล็ก ยังสามารถเลือกเสียค่าไฟฟ้า
ตามอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) ที่เป็นอัตราพิเศษได้ด้วย โดยในอัตรา TOU แบบพิเศษนี้จะรวม
ค่าพลังไฟฟ้ากับค่าพลังงานไฟฟ้าเข้าด้วยกันอยู่ในรูปของค่าพลังงานไฟฟ้า 

 
แนวทางการลดไฟฟ้าเบื้องต้น 
 

แบ่งเป็น 4 กลุ่มของผู้ใช้ไฟฟ้า 
 

1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าแบบ 1 ส่วน คือเสียเฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น เนื่องจาก
ค่าไฟฟ้ามีเฉพาะส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว การลดค่าไฟฟ้าจะท าได้จึงต้องอาศัยหลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดการสูญเสีย 
 

2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตราปกติ (อัตราค่าไฟฟ้าแบบ 2 ส่วน) เนื่องจากค่าไฟฟ้าประกอบด้วยค่า
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้า โดยค่าไฟฟ้าทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นแบบอัตราคงที่ ไม่ขึ้นกับเวลาที่
ใช้งาน ดังนั้นแนวทางการลดค่าไฟฟ้าจึงต้องด าเนินการ 2 แนวทาง คือ 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า โดยด าเนินการเหมือนกับกลุ่มผู้เสียค่าไฟฟ้าแบบ 1 ส่วน 
2) ใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งจะท าให้เกิดค่า

ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Demand charge) สูง ซึ่งท าได้โดยการหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักร 
อุปกรณ์พร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน 

 

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตราตามช่วงเวลาของวัน (  ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้จะเสียค่าพลังงาน
ไฟฟ้าในอัตราคงที่ไม่ข้ึนกับเวลา แต่จะเสียค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าโดยขึ้นกับช่วงเวลาของวัน กล่าวคือ 
ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วง 18:30 21:30 น. จะมีราคาแพงที่สุด แต่ในช่วงเวลา 21:30 08:00 น. 
ไม่ต้องเสียค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นแนวทางการลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้สามารถ
ด าเนินการได้ 2 แนวทางดังนี้

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า โดยด าเนินการเหมือนกับกลุ่มผู้เสียค่าไฟฟ้าแบบ 1 ส่วน
หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าแพง คือช่วง 18:30 21:30 น.
ของทุกวัน และเพ่ิมการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าถูก หรือไม่ต้องเสียค่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้า คือช่วง 21:30 08:00  ของทุกวัน ในช่วงเวลาที่ต้องเสียค่าความต้องการพลัง
ไฟฟ้าจะต้องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอด้วย การหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีค่าต้องการพลังงานไฟฟ้า
แพง อาจท าได้ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

ย้ายโหลดไปเดินในช่วงเวลาอ่ืนแทน
ผลิตไฟฟ้าใช้เองเพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้า
หากเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ท างานเพียงวันละ 2 กะ ให้แยกเวลาท างานระหว่างกะ ตอนช่วงเวลา 
18:30 21:30 น. แทน
ใช้ระบบเก็บสะสมพลังงานแทนระบบปกติ เช่น ใช้ระบบปรับอากาศแบบ เพ่ือ
ผลิตน้ าแข็งตอนกลางคืน แล้วดึงความเย็นไปใช้ตอนกลางวัน หรือผลิตน้ าแข็งตอนกลางวัน
แล้วดึงความเย็นไปใช้ตอนหัวค่ า เป็นต้น

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (  ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้จะเสียค่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าในอัตราคงที่ โดยคิดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า เฉพาะความต้องการพลังงานไฟฟ้า
สูงสุด ที่เกิดข้ึนระหว่างเวลา 09:00 22:00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยไม่รวมวันหยุดราชการตามปกติด้วย
เท่าน้ัน ส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าน้ันจะเสียในอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ กล่าวคือ หากใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา 
09:00 2200 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเสียค่าพลังงานไฟฟ้าแพงที่สุด ส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง
กลางคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 22:00 09:00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ตามปกติทั้งวัน จะเสียค่าพลังงานไฟฟ้าถูกกว่า ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้ จึงควรใช้แนวทางการลด ค่าไฟฟ้า
ดังต่อไปนี้

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า โดยด าเนินการเหมือนกับกลุ่มผู้เสียค่าไฟฟ้าแบบ 1 ส่วน
การใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ต้องเสียค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า จะต้องใช้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือไม่ให้เกิด
ความต้องการพลังงานสูงสุดสูงเกินควร
หลีกเลี่ยงหรือลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีค่าพลังงานไฟฟ้าแพง (09:00 22:00 น. ของวันจันทร์
ถึงวันศุกร์)
ปรับกิจกรรมการท างานใหม่ โดยเพิ่มกิจกรรมในช่วงกลางคืนถึงตอนเช้า (22:00 09:00 น. ของวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์) ให้มากข้ึน พร้อมทั้งเพ่ิมกิจกรรมในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ ซึ่งมีค่า
พลังงานไฟฟ้าถูกเท่ากับช่วงกลางคืน

18 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ

ส าหรับค่าพลังงานไฟฟ้าในอัตรา นี้ ยังเป็นแบบอัตราคงท่ี คือพลังงานไฟฟ้าทุกหน่วยมีราคาเท่ากัน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตรานี้ คือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 4.1 กิจการขนาดใหญ่ (ผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา 
รายเดิม)

อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ ( เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แยกค่าความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้าออกจากกัน โดยมีการแบ่งแยกค่าพลังงานไฟฟ้าให้มีอัตราที่แตกต่างกันตาม
ช่วงเวลาของวัน และวันของสัปดาห์ หรือตามช่วงเวลาของการใช้ ทั้งนี้เพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนการผลิต 
การส่ง และการจ าหน่วยไฟฟ้า โดยแบ่งเวลาในแต่ละสัปดาห์ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

ระหว่างเวลา 09:00 22:00 ของวันจันทร์ ศุกร์
ระหว่างเวลา 22:00 09:00 ของวันจันทร์ ศุกร์ รวมทั้งวันเสาร์ อาทิตย์ 

และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)

ส าหรับค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าในอัตรา นี้จะเป็นแบบอัตราคงท่ี โดยคิดค่าความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าเฉพาะในช่วง เท่านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตรานี้ คือ

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3.2 กิจการขนาดกลาง
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 4.2 กิจการขนาดใหญ่
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 5.2 กิจการเฉพาะอย่าง (อัตราบังคับใช้)
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 6.2 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร (อัตราเลือกใช้)
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 7.2 สูบน้ าเพื่อการเกษตร (อัตราเลือกใช้)

นอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ และกิจการขนาดเล็ก ยังสามารถเลือกเสียค่าไฟฟ้า
ตามอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ( ที่เป็นอัตราพิเศษได้ด้วย โดยในอัตรา แบบพิเศษนี้จะรวม
ค่าพลังไฟฟ้ากับค่าพลังงานไฟฟ้าเข้าด้วยกันอยู่ในรูปของค่าพลังงานไฟฟ้า

แนวทางการลดไฟฟ้าเบื้องต้น

แบ่งเป็น 4 กลุ่มของผู้ใช้ไฟฟ้า

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าแบบ 1 ส่วน คือเสียเฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น เนื่องจาก
ค่าไฟฟ้ามีเฉพาะส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว การลดค่าไฟฟ้าจะท าได้จึงต้องอาศัยหลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดการสูญเสีย

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตราปกติ (อัตราค่าไฟฟ้าแบบ 2 ส่วน) เนื่องจากค่าไฟฟ้าประกอบด้วยค่า
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้า โดยค่าไฟฟ้าทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นแบบอัตราคงที่ ไม่ขึ้นกับเวลาที่
ใช้งาน ดังนั้นแนวทางการลดค่าไฟฟ้าจึงต้องด าเนินการ 2 แนวทาง คือ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า โดยด าเนินการเหมือนกับกลุ่มผู้เสียค่าไฟฟ้าแบบ 1 ส่วน
ใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งจะท าให้เกิดค่า
ความต้องการพลังงานไฟฟ้า ( สูง ซึ่งท าได้โดยการหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักร 
อุปกรณ์พร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน
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3. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตราตามช่วงเวลาของวัน (TOD) ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้จะเสียค่าพลังงาน
ไฟฟ้าในอัตราคงที่ไม่ข้ึนกับเวลา แต่จะเสียค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าโดยข้ึนกับช่วงเวลาของวัน กล่าวคือ 
ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วง 18:30-21:30 น. จะมีราคาแพงที่สุด แต่ในช่วงเวลา 21:30-08:00 น.  
ไม่ต้องเสียค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า ดังน้ันแนวทางการลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มน้ีสามารถ
ด าเนินการได้ 2 แนวทางดังนี้ 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า โดยด าเนินการเหมือนกับกลุ่มผู้เสียค่าไฟฟ้าแบบ 1 ส่วน 
2) หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าแพง คือช่วง 18:30-21:30 น. 

ของทุกวัน และเพ่ิมการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าถูก หรือไม่ต้องเสียค่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้า คือช่วง 21:30-08:00  ของทุกวัน ในช่วงเวลาที่ต้องเสียค่าความต้องการพลัง
ไฟฟ้าจะต้องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอด้วย การหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีค่าต้องการพลังงานไฟฟ้า
แพง อาจท าได้ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- ย้ายโหลดไปเดินในช่วงเวลาอ่ืนแทน 
- ผลิตไฟฟ้าใช้เองเพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้า 
- หากเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ท างานเพียงวันละ 2 กะ ให้แยกเวลาท างานระหว่างกะ ตอนช่วงเวลา 

18:30-21:30 น. แทน 
- ใช้ระบบเก็บสะสมพลังงานแทนระบบปกติ เช่น ใช้ระบบปรับอากาศแบบ Ice storage เพ่ือ

ผลิตน้ าแข็งตอนกลางคืน แล้วดึงความเย็นไปใช้ตอนกลางวัน หรือผลิตน้ าแข็งตอนกลางวัน
แล้วดึงความเย็นไปใช้ตอนหัวค่ า เป็นต้น 

 
4. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)  ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้จะเสียค่าความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้าในอัตราคงที่ โดยคิดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า เฉพาะความต้องการพลังงานไฟฟ้า
สูงสุด ที่เกิดข้ึนระหว่างเวลา 09:00-22:00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยไม่รวมวันหยุดราชการตามปกติด้วย
เท่าน้ัน ส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าน้ันจะเสียในอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ กล่าวคือ หากใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา 
09:00-2200 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเสียค่าพลังงานไฟฟ้าแพงที่สุด ส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง
กลางคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 22:00-09:00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ตามปกติทั้งวัน จะเสียค่าพลังงานไฟฟ้าถูกกว่า ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้ จึงควรใช้แนวทางการลดค่าไฟฟ้า
ดังต่อไปนี้ 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า โดยด าเนินการเหมือนกับกลุ่มผู้เสียค่าไฟฟ้าแบบ 1 ส่วน 
2) การใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ต้องเสียค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า จะต้องใช้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือไม่ให้เกิด

ความต้องการพลังงานสูงสุดสูงเกินควร 
3) หลีกเลี่ยงหรือลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีค่าพลังงานไฟฟ้าแพง (09:00-22:00 น. ของวันจันทร์ 

ถึงวันศุกร์) 
4) ปรับกิจกรรมการท างานใหม่ โดยเพิ่มกิจกรรมในช่วงกลางคืนถึงตอนเช้า (22:00-09:00 น. ของวัน

จันทร์ถึงวันศุกร์) ให้มากข้ึน พร้อมทั้งเพ่ิมกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ซึ่งมีค่า
พลังงานไฟฟ้าถูกเท่ากับช่วงกลางคืน 
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ตัวประกอบโหลด 
 

ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายจะมีการใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ผู้ใช้ไฟฟ้าบางกลุ่มจะใช้ไฟฟ้าค่อนข้างจะ
สม่ าเสมอตลอดเวลา ในขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าอีกกลุ่มหนึ่งอาจใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่จะบอก
ว่าผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดใช้ไฟฟ้าสม่ าเสมอหรือเปลี่ยนแปลงมาก สามารถบอกได้โดยใช้ตัวประกอบโหลด (Load factor) 
โดยใช้ตัวย่อว่า LF 

LF (%) = (ความต้องการพลังไฟฟ้าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ก าหนด / ความต้องการพลังไฟฟ้าค่าสูงสุด 
ในช่วงเวลาที่ก าหนด) x 100 

 
 

 
 

รูปที่ 1-9 ตัวอย่างรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า 
 

ตัวอย่างเช่น  
Load factor ในช่วงเวลา 1 วันของผู้ใช้ไฟฟ้า 2 รายที่มีรูปแบบการใช้ไฟฟ้าดังแสดงในรูป สามารถหาได้ดังนี้ 

- ผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ 1 มีความต้องการพลังไฟฟ้าค่าเฉลี่ยเป็น 200 kW และมีความต้องการพลังไฟฟ้าค่าสูงสุด 
เป็น 250 kW จึงได้ LF (%) = (200/250 ) x 100 = 80% 

- ผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ 2 มีความต้องการพลังไฟฟ้าค่าเฉลี่ยเป็น 150 kW และมีความต้องการพลังไฟฟ้าค่าสูงสุด 
เป็น 250 kW จึงได้ LF (%) = (150/250 ) x 100 = 60% 

 
โดยปกติแล้วค่า Load factor ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าจะเป็นค่า Load factor ในช่วงเวลา 1 เดือน สมการที่ใช้
หาค่า Load factor จะเป็น  

LF (%) = (Average Demand x เวลาในรอบเดือน / Max. Demand x เวลาในรอบเดือน) x 100 
LF (%) = (ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในรอบเดือน (kWh)/ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าค่าสูงสุดในรอบ
เดือน x จ านวนชั่วโมงในรอบเดือนนั้น) x 100 

 
หากผู้ใช้ไฟฟ้าเสียค่าไฟฟ้าตามอัตราปกติ (อัตราแบบ 2 ส่วน) การใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่ให้ค่า LF สูงจะเสียค่า

ไฟฟ้าถูกลง แต่ในกรณีที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตรา TOD หรืออัตรา TOU การใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่ให้ค่า LF สูงมากๆ อาจ
ไม่ได้ท าให้ค่าไฟฟ้าถูกท่ีสุดก็ได้ เพราะมีตัวแปรอื่นเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 
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การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
ปัจจุบันโรงงานเสียค่าไฟฟ้าในอัตราปกติ โดยเสียค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 196.26 บาทต่อกิโลวัตต์ 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 1.7034 บาทต่อหน่วย (กิโลวัตต์ ชั่วโมง) ในอัตราคงที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
โรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลา  ซึ่งควรบริหารจัดการประเภทผู้ใช้

ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของโรงงาน

รูปประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า อัตราปกติ
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ตัวประกอบโหลด

ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายจะมีการใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ผู้ใช้ไฟฟ้าบางกลุ่มจะใช้ไฟฟ้าค่อนข้างจะ
สม่ าเสมอตลอดเวลา ในขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าอีกกลุ่มหนึ่งอาจใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่จะบอก
ว่าผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดใช้ไฟฟ้าสม่ าเสมอหรือเปลี่ยนแปลงมาก สามารถบอกได้โดยใช้ตัวประกอบโหลด (
โดยใช้ตัวย่อว่า 

ความต้องการพลังไฟฟ้าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ก าหนด / ความต้องการพลังไฟฟ้าค่าสูงสุด
ในช่วงเวลาที่ก าหนด) 

รูปที่ 1 ตัวอย่างรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า

ตัวอย่างเช่น
ในช่วงเวลา 1 วันของผู้ใช้ไฟฟ้า 2 รายที่มีรูปแบบการใช้ไฟฟ้าดังแสดงในรูป สามารถหาได้ดังนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ 1 มีความต้องการพลังไฟฟ้าค่าเฉลี่ยเป็น 200 และมีความต้องการพลังไฟฟ้าค่าสูงสุด
เป็น 250 จึงได้ 200/250 ) 
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ 2 มีความต้องการพลังไฟฟ้าค่าเฉลี่ยเป็น 150 และมีความต้องการพลังไฟฟ้าค่าสูงสุด
เป็น 250 จึงได้ 150/250 ) 

โดยปกติแล้วค่า ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าจะเป็นค่า ในช่วงเวลา 1 เดือน สมการที่ใช้
หาค่า จะเป็น 

เวลาในรอบเดือน / เวลาในรอบเดือน) 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในรอบเดือน ( ความต้องการพลังงานไฟฟ้าค่าสูงสุดในรอบ

เดือน จ านวนชั่วโมงในรอบเดือนนั้น) 

หากผู้ใช้ไฟฟ้าเสียค่าไฟฟ้าตามอัตราปกติ (อัตราแบบ 2 ส่วน) การใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่ให้ค่า สูงจะเสียค่า
ไฟฟ้าถูกลง แต่ในกรณีที่เสียค่าไฟฟ้าตามอัตรา หรืออัตรา การใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่ให้ค่า สูงมากๆ อาจ
ไม่ได้ท าให้ค่าไฟฟ้าถูกท่ีสุดก็ได้ เพราะมีตัวแปรอื่นเข้ามาเก่ียวข้องด้วย
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2.1.2 การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

ปัจจุบันโรงงานเสียค่าไฟฟ้าในอัตราปกติ โดยเสียค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 196.26 บาทต่อกิโลวัตต์ 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 1.7034 บาทต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ในอัตราคงที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

โรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลา Off Peak ซึ่งควรบริหารจัดการประเภทผู้ใช้
ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของโรงงาน 
 

 
 

รูปประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า อัตราปกติ 
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แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 
เปลี่ยนจากประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราปกติ เป็นประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าไปเป็นแบบ TOU (Time of use) ซึ่งคิดค่า

ไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงานของโรงงาน 
 
สภาพหลังปรับปรุง 

หลังจากด าเนินการตามรายละเอียดในหัวข้อที่ผ่านมาแล้วนั้นโรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ ดังนี้ 
 

 
 

รูปประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า อัตรา TOU 
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วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีที่ผ่านมา

เดือน/ปี

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย
ความต้องการพลังงานไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย พลังงานไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย

กิโลวัตต์) บาท) กิโลวัตต์ชั่วโมง หน่วย) บาท)

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

การค านวณอัตรา 
การค านวณอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบอัตรา 

ข้อมูล สัญลักษณ์ การค านวณ ปริมาณ หน่วย
ค่าไฟฟ้า ช่วง บาท/
ค่าไฟฟ้า ช่วง และ บาท/
ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด บาท/
ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้เวลาท างาน
พลังงานไฟฟ้าช่วง
พลังงานไฟฟ้าช่วง
พลังงานไฟฟ้าช่วง
เป็นเงินค่าพลังงานไฟฟ้า บาท/ปี
ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด บาท/ปี
รวมค่าไฟฟ้า บาท/ปี
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แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ
เปลี่ยนจากประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราปกติ เป็นประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าไปเป็นแบบ ซึ่งคิดค่า

ไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงานของโรงงาน

สภาพหลังปรับปรุง
หลังจากด าเนินการตามรายละเอียดในหัวข้อที่ผ่านมาแล้วนั้นโรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ ดังนี้

รูปประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า อัตรา 
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วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
 
ตารางข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีที่ผ่านมา 

เดือน/ปี 

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย 

ความต้องการพลังงานไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย พลังงานไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย 

(กิโลวัตต์) (บาท) (กิโลวัตต์ชั่วโมง, หน่วย) (บาท) 
On Peak Off Peak Holiday  On Peak Off Peak Holiday Total  

ส.ค. 52 356.40 333.60 325.20 69,947.06 52,116.00 39,516.00 33,192.00 124,824.00 212,625.20 

ก.ย. 52 312.00 306.00 300.00 61,233.12 28,680.00 24,552.00 28,224.00 81,456.00 138,752.15 

ต.ค. 52 314.40 355.20 326.40 69,711.55 38,328.00 29,268.00 24,120.00 91,716.00 156,229.03 

พ.ย. 52 306.00 300.00 331.20 65,001.31 28,764.00 25,080.00 17,880.00 71,724.00 122,174.66 

ธ.ค. 52 298.80 307.20 285.60 60,291.07 36,600.00 24,000.00 28,596.00 89,196.00 151,936.47 

ม.ค. 53 297.60 298.80 278.40 58,642.49 37,452.00 23,028.00 25,944.00 86,424.00 147,214.64 

ก.พ. 53 315.60 314.40 304.80 61,939.66 35,136.00 27,792.00 21,180.00 84,108.00 143,269.57 

มี.ค. 53 292.80 273.60 276.00 57,464.93 36,993.00 26,119.00 33,136.00 96,248.00 163,951.14 

เม.ย. 53 322.80 315.60 316.80 63,352.73 34,896.00 31,696.00 35,508.00 102,100.00 173,746.80 

พ.ค. 53 325.20 320.40 325.20 63,823.75 33,828.00 31,296.00 22,584.00 87,708.00 149,401.81 

มิ.ย. 53 294.00 296.40 290.00 58,171.46 23,508.00 27,612.00 21,072.00 72,192.00 122,971.85 

ก.ค. 53 216.00 217.20 316.80 62,175.17 29,184.00 21,252.00 22,272.00 72,708.00 123,850.81 

เฉลี่ย 304.30 303.20 306.37 62,646.19 34,623.75 27,600.92 26,142.33 88,367.00 150,510.34 

รวม - - - 751,754.30 415,485.00 331,211.00 313,708.00 1,060,404.00 1,806,124.13 

 
 
การค านวณอัตรา TOU 
การค านวณอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบอัตรา TOU 

ข้อมูล สัญลักษณ ์ การค านวณ ปริมาณ หน่วย 

ค่าไฟฟ้า ช่วง On Peak Bon Audit Data 2.6950 บาท/kWh 

ค่าไฟฟ้า ช่วง Off Peak และ Holiday Boff Audit Data 1.1914 บาท/kWh 

ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด Bp Audit Data 132.93 บาท/kW 

ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้เวลาท างาน Pon Audit Data 304.30 kW 

พลังงานไฟฟ้าช่วง Peak Ep1 Audit Data 415,485 kWh/y 

พลังงานไฟฟ้าช่วง Off Peak Ep2 Audit Data 331,211 kWh/y 

พลังงานไฟฟ้าช่วง Holiday Ep3 Audit Data 313,708 kWh/y 

เป็นเงินค่าพลังงานไฟฟ้า B1 (Ep1×Bon)+ ((Ep2+ Ep3)×Boff) 1,888,088 บาท/ป ี

ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด B2 Bp × Pon × 12 485,407 บาท/ป ี

รวมค่าไฟฟ้า B(TOU) B1 +B2 2,373,495 บาท/ป ี
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การค านวณอัตราปกติ 
การค านวณอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบอัตราปกติ 

ข้อมูล สัญลักษณ์ การค านวณ ปริมาณ หน่วย 

ค่าพลังงานไฟฟ้า Ec Audit Data 1.7034 บาท/kWh 

ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด Dc Audit Data 196.26 บาท/kW 
พลังงานไฟฟ้า Epn Ep 1,060,404 kWh/y 

ค่าพลังงานไฟฟ้า Bc Epn × Ec 1,806,124.13 บาท/ปี 
ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า Bpeak Audit Data 751,754.30 บาท/ปี 
รวม B(NOR) Bc + Bpeak 2,557,878.43 บาท/ปี 
 
การคิดผลประหยัด 
การคิดผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ข้อมูล สัญลักษณ์ การค านวณ ปริมาณ หน่วย 

ผลประหยัด Bsave B(NOR) - B(TOU) 184,383.43 บาท/ปี 
เงินลงทุน Inv ค่าด าเนินการ 20,000 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน - Inv/Bsave2 0.11 ปี 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม 
เงินลงทุน   20,000.00 บาท 
เงินที่ประหยัดได้   184,383.43 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   0.11  ปี 
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การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานด าเนินการการผลิตประมาณ ชั่วโมงต่อวัน จ านวน  วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้า

กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ บาท
ต่อหน่วย มีการติดต้ังใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด โดยท าการเปิดใช้งานวันละ ชั่วโมงต่อวัน และ 
วันต่อปี

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดการใช้พลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด พบว่าค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 

มีค่าเท่ากับ ซึ่งมีค่าต่ ากว่ามาตรฐานที่การไฟฟ้าได้ก าหนดไว้และทางโรงงานเสียค่าปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า
ในบิลค่าไฟฟ้าด้วย โดยทางโรงงานได้มีการติดต้ังชุดตัวเก็บประจุ (ขนาด  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และชุด
ควบคุมการท างานสั่งการให้ตัวเก็บประจุท างานทั้ง ชุด แต่ชุดตัวเก็บประจุท างานเพียง ชุดเท่านั้น จึงมีแนวทางใน
การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าให้สูงขึ้น

รูปแสดงหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  ชุดตัวเก็บประจุ และผลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า

แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ
จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงาน สามารถสรุปได้ว่าทางโรงงานควรท า

การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าให้สูงขึ้น โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้
ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยการตรวจวัดการใช้พลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลเชิงเทคนิคมาสรุปแนวทางปรับปรุงการใช้งาน และน าเสนอในที่ประชุม
เพ่ือให้คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ โดยการเปลี่ยนฟิวส์ของตัวเก็บประจุ ขนาด  จ านวน ตัว
ตรวจสอบวิธีของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาได้เข้าตรวจสอบการด าเนินการตามแผนที่ได้เสนอ
ในที่ประชุมและท าการตรวจวัดการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมดในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ
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การค านวณอัตราปกติ
การค านวณอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบอัตราปกติ

ข้อมูล สัญลักษณ์ การค านวณ ปริมาณ หน่วย
ค่าพลังงานไฟฟ้า บาท/
ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด บาท/
พลังงานไฟฟ้า
ค่าพลังงานไฟฟ้า บาท/ปี
ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า บาท/ปี
รวม บาท/ปี

การคิดผลประหยัด
การคิดผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ข้อมูล สัญลักษณ์ การค านวณ ปริมาณ หน่วย
ผลประหยัด บาท/ปี
เงินลงทุน ค่าด าเนินการ บาท
ระยะเวลาคืนทุน ปี

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม
เงินลงทุน บาท
เงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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2.1.3 การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 

 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
 โรงงานด าเนินการการผลิตประมาณ 16 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 350 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 
405,193.44 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 1,520,322.05 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 บาท
ต่อหน่วย มีการติดต้ังใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA โดยท าการเปิดใช้งานวันละ 16 ชั่วโมงต่อวัน และ 350 
วันต่อปี 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการตรวจวัดการใช้พลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA พบว่าค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (P.F.)  
มีค่าเท่ากับ 0.76 ซึ่งมีค่าต่ ากว่ามาตรฐานที่การไฟฟ้าได้ก าหนดไว้และทางโรงงานเสียค่าปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า
ในบิลค่าไฟฟ้าด้วย โดยทางโรงงานได้มีการติดต้ังชุดตัวเก็บประจุ (ขนาด 6 x 25 kVAR) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และชุด
ควบคุมการท างานสั่งการให้ตัวเก็บประจุท างานทั้ง 6 ชุด แต่ชุดตัวเก็บประจุท างานเพียง 4 ชุดเท่านั้น จึงมีแนวทางใน
การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าให้สูงขึ้น 
 

 
 

รูปแสดงหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA ชุดตัวเก็บประจุ และผลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า 
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 
 จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงาน สามารถสรุปได้ว่าทางโรงงานควรท า
การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าให้สูงขึ้น โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้ 

1. ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยการตรวจวัดการใช้พลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลเชิงเทคนิคมาสรุปแนวทางปรับปรุงการใช้งาน และน าเสนอในที่ประชุม

เพ่ือให้คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณา 
3. ด าเนินการตามมาตรการ โดยการเปลี่ยนฟิวส์ของตัวเก็บประจุ ขนาด 63 A จ านวน 3 ตัว 
4. ตรวจสอบวิธีของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาได้เข้าตรวจสอบการด าเนินการตามแผนที่ได้เสนอ 

ในที่ประชุมและท าการตรวจวัดการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 
5. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมดในเชิงวิศวกรรม

และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 
 
 
 
 

25หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



26 | หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 

สภาพหลังปรับปรุง 
 โรงงานได้ด าเนินการเปลี่ยนฟิวส์ของตัวเก็บประจุ ขนาด 63 A จ านวน 3 ตัว ซึ่งสามารถประเมินผลการ
ประหยัดได ้ดังนี้ 
 

 
 

รูปแสดงการเปลี่ยนฟิวส์ของตัวเก็บประจุและค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า หลังการปรับปรุง 
 
ระยะเวลาการด าเนินการ                      1  เดือน 
เงินลงทุน  600 บาท 
พลังงานที่ประหยัดได้  1,570 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี 
เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ  0.134 toe/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน  0.03 ปี 
 
ข้อเสนอแนะ    ไม่มี 
 
แนวทางการขยายผล   ไม่มี 
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 การค านวณผลประหยัดพลังงานจากการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า

การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังหม้อแปลงไฟฟ้า 
รายการ หน่วย ตัวย่อ ปริมาณ

ข้อมูล
โหลดที่วัดได้
แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้
ตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า
พิกัดแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้า

ที่โหลดเต็มพิกัด
ชั่วโมงการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า
จ านวนวันด าเนินการ
ราคาพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย ฿/

การค านวณ
สภาพก่อนปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า
พลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ

  
พลังไฟฟ้าปรากฏ


สภาพหลังปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า
ตัวประกอบก าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง 
พลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ

  
พลังไฟฟ้าปรากฏ


สรุปผลการวิเคราะห์
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (

ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ฿/

ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ฿/
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวม ฿/
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สภาพหลังปรับปรุง
โรงงานได้ด าเนินการเปลี่ยนฟิวส์ของตัวเก็บประจุ ขนาด จ านวน ตัว ซึ่งสามารถประเมินผลการ

ประหยัดได้ ดังนี้

รูปแสดงการเปลี่ยนฟิวส์ของตัวเก็บประจุและค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า หลังการปรับปรุง

ระยะเวลาการด าเนินการ เดือน
เงินลงทุน บาท
พลังงานที่ประหยัดได้ กิโลวัตต์ ชั่วโมง ปี
เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

ข้อเสนอแนะ ไม่มี

แนวทางการขยายผล ไม่มี
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 การค านวณผลประหยัดพลังงานจากการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

 
 
 
 

การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังหม้อแปลงไฟฟ้า Tr.1 # 500 kVA 
รายการ หน่วย ตัวย่อ  ปริมาณ  

ข้อมูล        

  โหลดที่วัดได ้ kW Lac 143.0 
  แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ V Vac 396 

  ตัวประกอบก าลังไฟฟ้า   cos 1 0.76 
  ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า kVA kVAtr 500 
  พิกัดแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้า V Vtr 400 
  Copper loss ที่โหลดเต็มพิกัด kW CL 5.5 
  ชั่วโมงการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า h/d H 16 
  จ านวนวันด าเนินการ d/y D 350 
  ราคาพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย ฿/kWh Pre 3.75 

การค านวณ     

  สภาพก่อนปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า     

  พลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ kVAR Pwre,1 122.29 

  Pwre,1 = Lac x {( 1-cos1
2
)/cos1}     

  พลังไฟฟ้าปรากฏ kVA Pwap,1 188.16 

  Pwap,1 = (  Lac
2
 + Pwre,1

2
)     

  สภาพหลังปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า     

  ตัวประกอบก าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง   cos 2 0.95 
  พลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ kVAR Pwre,2 47.00 

  Pwre,2 = Lac x {( 1-cos2
2
)/cos2}     

  พลังไฟฟ้าปรากฏ kVA Pwap,2 150.53 

  Pwap,2 = (  Lac
2
 + Pwre,2

2
)     

  สรุปผลการวิเคราะห์     

  พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (Copper loss) kWh/y Se 1,570 
  Se = CL x {(Pwap,1/C)

2
-(Pwap,2/C)

2
} *H*D     

  ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ฿/y SC 5,887.50 
  SC = Se*Pre     

  ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ฿/y SCPF. 11,706.70 
  ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวม ฿/y SCTOTAL 17,594.20 
  SCTOTAL = SC + SCPF.     
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การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังหม้อแปลงไฟฟ้า Tr.1 # 500 kVA 
รายการ หน่วย ตัวย่อ ปริมาณ 
การลงทุน 
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนฟิวส์ของตัวเก็บประจุ ขนาด 63 A จ านวน 3 ตัว 
ราคาตัวละ 200 บาท 

฿ INV 600 

ระยะเวลาคืนทุน y PB 0.03 
PB = INV / SE 
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การปรับลดแรงดันด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการด าเนินการผลิตประมาณ ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 12 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม

104.00 กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 890.07 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ บาท
ต่อหน่วย มีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 จ านวน ตัว

รูปแรงดันไฟฟ้า ก่อนปรับปรุง

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดของทีมงานพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้ามีแรงดันทุติยภูมิสูงกว่าพิกัดมาก ที่ปลายโหลดแรงดันใช้งาน

ด้านแรงต่ ามีค่าสูงกว่าพิกัดที่ระดับ  ซ่ึงท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานในแกนเหล็ก ของหม้อแปลง 
อีกท้ังยังส่งผลให้อุปกรณ์ใช้งานบางประเภทเกิดความเสียหายได้

แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ
โรงงานควรพิจารณาว่าจ้างการไฟฟ้ามาปรับ ของหม้อแปลงลงจ านวน 1 คิดเป็น 10 

ซึ่งหลังจากปรับลดแรงดันแล้ว จะส่งผลให้โรงงานสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส่วนของหม้อแปลงและอุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้าต่างๆ ได้ จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงงานจะ
ว่าจ้างการไฟฟ้ามาปรับ ให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการลดความร้อนสูญเสียพลังงานโดยไม่จ าเป็น โดยมีขั้นตอนการ
ท างานดังนี้

ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดแรงดันใช้งานด้านแรงต่ าที่ปลายสาย และข้อมูลอ่ืนๆที่จ าเป็นในการ
วิเคราะห์
ส ารวจข้อมูลด้านราคา การว่าจ้างการไฟฟ้ามาปรับ และระยะเวลาการด าเนินการ
จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยเลือกช่วงเวลาที่ท าการแก้ไขปรับปรุง
โดยไม่กระทบต่อการผลิตของโรงงาน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจ้างบริษัทเพ่ือเข้าด าเนินการ ทั้งนี้จะท าการสอบถามรายละเอียด
ขั้นตอนในการท างานท าการวางแผนเตรียมความพร้อม
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การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังหม้อแปลงไฟฟ้า 
รายการ หน่วย ตัวย่อ ปริมาณ
การลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนฟิวส์ของตัวเก็บประจุ ขนาด จ านวน ตัว
ราคาตัวละ บาท

฿

ระยะเวลาคืนทุน
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2.1.4 การปรับลดแรงดันด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า 

 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการด าเนินการผลิตประมาณ 12 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 312 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 
2,461,104.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 8,215,890.07 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 บาท
ต่อหน่วย มีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 kVA จ านวน 1 ตัว 
 

 
 

รูปแรงดันไฟฟ้า ก่อนปรับปรุง 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการตรวจวัดของทีมงานพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้ามีแรงดันทุติยภูมิสูงกว่าพิกัดมาก ที่ปลายโหลดแรงดันใช้งาน
ด้านแรงต่ ามีค่าสูงกว่าพิกัดที่ระดับ 405 Volt ซ่ึงท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานในแกนเหล็ก (Core Loss) ของหม้อแปลง 
อีกท้ังยังส่งผลให้อุปกรณ์ใช้งานบางประเภทเกิดความเสียหายได้ 
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

โรงงานควรพิจารณาว่าจ้างการไฟฟ้ามาปรับ TAP ของหม้อแปลงลงจ านวน 1 TAP คิดเป็น 10 Volt  
ซึ่งหลังจากปรับลดแรงดันแล้ว จะส่งผลให้โรงงานสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส่วนของหม้อแปลงและอุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้าต่างๆ ได้ จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า  ทางโรงงานจะ
ว่าจ้างการไฟฟ้ามาปรับ TAP ให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการลดความร้อนสูญเสียพลังงานโดยไม่จ าเป็น โดยมีขั้นตอนการ
ท างานดังนี ้

1. ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดแรงดันใช้งานด้านแรงต่ าที่ปลายสาย และข้อมูลอ่ืนๆที่จ าเป็นในการ
วิเคราะห์ 

2. ส ารวจข้อมูลด้านราคา การว่าจ้างการไฟฟ้ามาปรับ TAP และระยะเวลาการด าเนินการ 
3. จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยเลือกช่วงเวลาที่ท าการแก้ไขปรับปรุง

โดยไม่กระทบต่อการผลิตของโรงงาน 
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร 

เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา 
5. ด าเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจ้างบริษัทเพ่ือเข้าด าเนินการ ทั้งนี้จะท าการสอบถามรายละเอียด

ขั้นตอนในการท างานท าการวางแผนเตรียมความพร้อม 
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6. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการแก้ไขปรับปรุง
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง 

7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 

 
สภาพหลังปรับปรุง 
 โรงงานได้ท าการปรับลดแรงดันไฟฟ้าแล้วซึ่งสามารถค านวณประเมินศักยภาพการประหยัดได้ ดังนี้ 
 

 
 

รูปแรงดันไฟฟ้า หลังด าเนินการปรับปรุงและการตรวจวัด 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
ค่าการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่างๆ 

พิกัดหม้อ
แปลง (kVA) 

ก าลังสูญเสียใน 
แกนเหล็ก (WI) 

ก าลังสูญเสียใน 
ตัวน าสูงสุด (WC) 

อัตราส่วน 

 

โหลดแฟกเตอร์ที่ท าให้หม้อ
แปลงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

315 700 3,900 5.57 0.42 
400 850 4,600 5.41 0.43 
500 1,000 5,500 5.50 0.43 
800 1,300 11,000 8.46 0.34 

1,000 1,600 13,500 8.43 0.34 
1,500 2,000 19,800 9.90 0.31 
2,000 2,700 24,000 8.88 0.33 

 
จากตารางค่าการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่างๆ 
ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า   = 1,000  kVA 
Core Loss, (WI)    = 1.6  kW 
แรงดันไฟฟ้าพิกัด, (Vr)   = 400  V 
ประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า, (n)  = 85  % 
แรงดันไฟฟ้าก่อนปรับปรุง, (Va)  = 405  V 
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แรงดันไฟฟ้าหลังปรับปรุง
ขนาดมอเตอร์รวมทั้งหมด, 
จ านวนชั่วโมงใน ปี ชั่วโมง/ปี
ชั่วโมงการท างาน ชั่วโมง/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย บาท/

หม้อแปลงไฟฟ้าที่ลดลง

ปี

มอเตอร์ที่ลดลง
 

ปี
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  หม้อแปลงลดลง  มอเตอร์ลดลง

ปี
ปี

เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ    
ปี

คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
ปี บาท

บาท ปี
การลงทุน
ค่าปรับปรุงแรงดันไฟฟ้า บาท
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้  บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน

 ปี
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ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการแก้ไขปรับปรุง
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ

สภาพหลังปรับปรุง
โรงงานได้ท าการปรับลดแรงดันไฟฟ้าแล้วซึ่งสามารถค านวณประเมินศักยภาพการประหยัดได้ ดังนี้

รูปแรงดันไฟฟ้า หลังด าเนินการปรับปรุงและการตรวจวัด

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
ค่าการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่างๆ

พิกัดหม้อ
แปลง

ก าลังสูญเสียใน
แกนเหล็ก

ก าลังสูญเสียใน
ตัวน าสูงสุด

อัตราส่วน


โหลดแฟกเตอร์ที่ท าให้หม้อ
แปลงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จากตารางค่าการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่างๆ
ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าพิกัด, 
ประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
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แรงดันไฟฟ้าหลังปรับปรุง, (Vb)  = 390  V 
ขนาดมอเตอร์รวมทั้งหมด, (Wm)  = 215  kW 
จ านวนชั่วโมงใน 1 ปี, (h1)  = 8,760  ชั่วโมง/ปี 
ชั่วโมงการท างาน, (h2)   = 3,744  ชั่วโมง/ปี 
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย    = 3.35  บาท/kWh 
 
Core Loss หม้อแปลงไฟฟ้าที่ลดลง = WI x [(Va/Vr)2 – (Vb/Vr)2] x h1 

= 1.6 x [(405/400)2 – (390/400)2] x 8,760 
= 973.76 kWh/ปี 

 
Iron Loss มอเตอร์ที่ลดลง  = Wm x [(100/n) – 1] x 0.3 x [(Va/Vr)2 – (Vb/Vr)2] x h2 

 =  215 kW x [(100/85) – 1] x 0.3x [(405/400)2 – (390/400)2] x 3,744 
 =  2,960.71 kWh/ป ี

ผลประหยัด 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  =  Core Loss หม้อแปลงลดลง + Iron Loss มอเตอร์ลดลง 
     =  973.76 + 2,960.71  kWh/ปี 
    =  3,934.48   kWh/ปี 
เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ      =  3,934.48 x 85.21 x 10-6 

 =  0.335   toe/ปี 
คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ =  พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ x ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
     =  3,934.48 kWh/ปี x 3.35 บาท/kWh 
     =  13,180.49   บาท/ปี 
การลงทุน 
ค่าปรับปรุงแรงดันไฟฟ้า    = 2,500.00   บาท 
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้   = 13,180.49   บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน    = 2,500.00/ 13,180.49 
     = 0.190    ปี 
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2.1.5 การปรับกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สมดุล 

 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

ปัจจุบันโรงงานเสียค่าไฟฟ้าในระบบมิเตอร์แรงต่ า โดยไม่เสียค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด ค่าพลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ย 4.16 บาทต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ในอัตราคงที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

จากการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board) พบว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลในสาย
นิวทรอล  35 แอมป์ ซึ่งเกิดจากการจ่ายเฟสไม่สมดุลของระบบไฟฟ้า ท าให้มีค่าความสูญเสียในสายไฟฟ้าสูงตามไปด้วย 

 
ข้อมูลจากการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าก่อนและหลังปรับปรุงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

สัญลักษณ์ ก่อนปรับปรุง  
(A) 

หลังปรับปรุง  
(A) 

IA 50 55 
Ib 70 70 
Ic 60 50.4 
IN 20.2 18.0 

 

 
 

รูปแสดงผลการปรับสมดุลเฟส 
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แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ
ปรับการจ่ายเฟสให้สมดุล เพื่อให้กระแสในสายนิวทรอลเหลือไม่เกิน 10 ของขนาดกระแสเดิม จะท าให้ลด

ค่าความสูญเสียในสายไฟฟ้าลง โดยขั้นตอนการด าเนินการ มีดังต่อไปนี้
ประชุมร่วมกับทางทีมงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ในส่วนโรงงานเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟส
วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจวัด
ปรับย้ายอุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้าให้ใกล้เคียงในแต่ละเฟส (พัดลม อุปกรณ์ส านักงาน)

รูปการตรวจวัดระบบไฟฟ้าที่ตู้จ่ายไฟฟ้า

วิธีการค านวณผลการประหยัดพลังงานจากการปรับเฟสสมดุล (แนวทางการค านวณ)
ปรับเฟสสมดุล กระแสนิวทรอลลดลง  

ความต้านทานสายนิวทรอล  
ความยาวสายนิวทรอลรวม   
ค่าความสูญเสียในสายนิวทรอลลดลง

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

คิดเป็น

ราคาค่าไฟฟ้า
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้
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การปรับกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สมดุล

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
ปัจจุบันโรงงานเสียค่าไฟฟ้าในระบบมิเตอร์แรงต่ า โดยไม่เสียค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด ค่าพลังงาน

ไฟฟ้าเฉลี่ย บาทต่อหน่วย (กิโลวัตต์ ชั่วโมง) ในอัตราคงที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
จากการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก พบว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลในสาย

นิวทรอล แอมป์ ซึ่งเกิดจากการจ่ายเฟสไม่สมดุลของระบบไฟฟ้า ท าให้มีค่าความสูญเสียในสายไฟฟ้าสูงตามไปด้วย

ข้อมูลจากการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าก่อนและหลังปรับปรุงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์ ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

รูปแสดงผลการปรับสมดุลเฟส
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แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

ปรับการจ่ายเฟสให้สมดุล เพื่อให้กระแสในสายนิวทรอลเหลือไม่เกิน 10% ของขนาดกระแสเดิม จะท าให้ลด
ค่าความสูญเสียในสายไฟฟ้าลง โดยขั้นตอนการด าเนินการ มีดังต่อไปนี้ 

1. ประชุมร่วมกับทางทีมงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ในส่วนโรงงานเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
2. หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
3. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟส 
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจวัด 
5. ปรับย้ายอุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้าให้ใกล้เคียงในแต่ละเฟส (พัดลม อุปกรณ์ส านักงาน) 

 

 

รูปการตรวจวัดระบบไฟฟ้าที่ตู้จ่ายไฟฟ้า 
 
วิธีการค านวณผลการประหยัดพลังงานจากการปรับเฟสสมดุล (แนวทางการค านวณ) 
ปรับเฟสสมดุล กระแสนิวทรอลลดลง = 20.2 A – (20.2A x 10%) 

= 18   A 
ความต้านทานสายนิวทรอล  = 0.2549  ohm/km 
ความยาวสายนิวทรอลรวม  = 500   m 
ค่าความสูญเสียในสายนิวทรอลลดลง = 182A x 0.2549 ohm/km x 500 m / 1000 

= 126.46  W 
 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = 41.29 W x 8,448 hour / 1,000 

= 348.85  kWh/yr 
คิดเป็น toe    = (348.85 kWh/yr) x ( 85.21 x 10-6 kWh/toe) 

= 0.029  toe/yr 
ราคาค่าไฟฟ้า    = 4.16  Baht/kWh 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   = 348.85 x 4.16 

  = 1,451.21  Baht/yr 
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สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การปรับกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สมดุล 
เงินลงทุน    -   บาท 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  348.85  kWh/ปี 

0.029  toe/ปี 
เงินที่ประหยัดได้    1,451.21 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน                          คืนทุนทันที 
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การบริหารตารางการท างานให้เหมาะสมกับประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
ปัจจุบันหน่วยงาน เสียค่าไฟฟ้าในอัตรา  โดยเสียค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 1 บาท

ต่อกิโลวัตต์  และค่าพลังงานไฟฟ้า  บาทต่อหน่วย ในช่วง น. ส าหรับในช่วง น.
จันทร์  ศุกร์ และวันเสาร์ อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง  ค่าพลังงานไฟฟ้า 1.  บาท หน่วย) เนื่องด้วยเครื่องหลอมพลาสติก 
เปิดใช้งาน วันจันทร์  เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ โดยพิจารณาส่วนต่างค่าไฟฟ้าในช่วง และ  

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนการปรับปรุง
เครื่องหลอดพลาสติกเดิมที่เปิดใช้งาน วันจันทร์  เสาร์ และหยุดวันอาทิตย์ โดยมีก าลังไฟฟ้า   

และเป็นเครื่องจักรที่มีการใช้ก าลังไฟฟ้าที่สูงมาก ดังนั้นทางโรงงานจึงผลักดันการย้ายช่วงเวลาการท างาน
จากการหยุดวันอาทิตย์ มาหยุดวันพฤหัสบดีแทน

รูปแสดงเครื่องหลอมพลาสติกท่ีใช้งานของโรงงาน

รูปเครื่องหลอมพลาสติกท่ีใช้งานในโรงงาน

สภาพหลังการปรับปรุง
เปลี่ยนวันเวลาในการท างาน โดยให้มีการผลิตในวันศุกร์  พุธ และหยุดวันพฤหัสบดีตลอดวัน  ซ่ึงการ

ด าเนินการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงานของโรงงาน เพ่ือลดต้นทุน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าให้ถูกลง

ระดบัแรงดนั

แรงดนั

ค่าบริการ

บาท เดอืน

ค่าความต้อง
การพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า

วนัจันทร์ วนัศุกร์ ช่วงเวลา น น

วนัจันทร์ วนัศุกร์ ช่วงเวลา น น

วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ วนัหยุดราชการตามปกติ ไม่รวมวนัหยุดชดเชย ทั้งวนั
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สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การปรับกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สมดุล
เงินลงทุน บาท
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ปี

ปี
เงินที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน                 คืนทุนทันที
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2.1.6 การบริหารตารางการท างานให้เหมาะสมกับประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ปัจจุบันหน่วยงาน เสียค่าไฟฟ้าในอัตรา TOU Rate โดยเสียค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 132.93 บาท 

ต่อกิโลวัตต์  และค่าพลังงานไฟฟ้า 2.691 บาทต่อหน่วย ในช่วง 9.00 - 22.00 น. ส าหรับในช่วง 22.00 - 9.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์ อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง  ค่าพลังงานไฟฟ้า 1.191 (บาท/หน่วย) เนื่องด้วยเครื่องหลอมพลาสติก 
เปิดใช้งาน วันจันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ โดยพิจารณาส่วนต่างค่าไฟฟ้าในช่วง On Peak  และ  Holiday  Peak 
 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนการปรับปรุง 
เครื่องหลอดพลาสติกเดิมที่เปิดใช้งาน วันจันทร์ - เสาร์ และหยุดวันอาทิตย์ โดยมีก าลังไฟฟ้า 89.45 kW  

(156.6 A) และเป็นเครื่องจักรที่มีการใช้ก าลังไฟฟ้าที่สูงมาก ดังนั้นทางโรงงานจึงผลักดันการย้ายช่วงเวลาการท างาน
จากการหยุดวันอาทิตย์ มาหยุดวันพฤหัสบดีแทน 
 

รูปแสดงเครื่องหลอมพลาสติกท่ีใช้งานของโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปเครื่องหลอมพลาสติกท่ีใช้งานในโรงงาน 
 

สภาพหลังการปรับปรุง 
เปลี่ยนวันเวลาในการท างาน โดยให้มีการผลิตในวันศุกร์ – พุธ และหยุดวันพฤหัสบดีตลอดวัน  ซ่ึงการ

ด าเนินการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงานของโรงงาน เพ่ือลดต้นทุน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าให้ถูกลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

14

TOU Rate

ระดบัแรงดนั

แรงดนั 12 - 33 kV 228.17132.93 2.6950

ค่าบริการ

(บาท/เดอืน)

ค่าความต้อง
การพลังไฟฟ้า

(B/kW)

Peak Peak

1.1914

Off Peak

ค่าพลังงานไฟฟ้า

(B/kWh)

Peak :      วนัจันทร์ - วนัศุกร์  ช่วงเวลา  09.00 น. - 22.00 น.

Off Peak :      วนัจันทร์ - วนัศุกร์  ช่วงเวลา  22.00 น. - 09.00 น.

วนัเสาร์, วนัอาทิตย์, วนัหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวนัหยุดชดเชย) ทั้งวนั
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การค านวณผลประหยัดพลังงาน 
 

รายการ หน่วย ตัวย่อ ปริมาณ 

ข้อมูล     

 ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ kW CLc 89.45 

 พลังงานที่ใช้ต่อชั่วโมง kWh kWh/hr 52.70 

 จ านวนชั่วโมง ชว่ง On Peak Hr hr 13 

 จ านวนวันต่อเดือน Day/เดือน Day 4 

 ราคาค่าพลังงานไฟฟ้า  On Peak ฿/kWh1 Prp1 2.691 

 ราคาค่าพลังงานไฟฟ้า  Off Peak ฿/kWh2 Prp2 1.191 

การค านวณ     

- ก่อนปรับปรุง ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในช่วง On Peak ฿/เดือน SC 7,374 

- หลังปรับปรุง ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในช่วง Off  Peak ฿/เดือน SC 3,264 

ผลประหยัด ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ฿/เดือน SC 4,110.49 

  ฿/ปี SC 49,325.90 

การลงทุน ค่าแรง ฿ INV - 

 ระยะเวลาในการคืนทุน y PB - 

 PB = INV/SC    
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน     การจัดการประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม 
 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  =  -      kWh/ปี 
ประหยัดได้                    =       49,325.90 บาท/ปี 
เงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด         =       49,325.90 บาท/ปี 
 
 

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 37

2.2 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง

2.2.1 ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง

หลอดไฟฟ้า

1. หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp)
หลอดประเภทนี้อาศัยหลักการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านไส้หลอดทั่วไปท าจากทังสเตน ซึ่งท าให้เกิดความร้อนและ

แสงสว่างข้ึน หลอดไส้เป็นหลอดที่มีประสิทธิผลการส่องสว่างน้อยที่สุดในบรรดาหลอดทั้งหมด รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่
ค่อนข้างสั้นคือประมาณ 1  000  000 ชั่วโมง แต่หลอดชนิดนี้ยังเป็นหลอดที่นิยมใช้เป็นอย่างมาก เนื่องจากง่ายต่อ
การติดตั้งและค่าติดตั้งเริ่มต้นมีราคาถูกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ หลอดไส้แบบธรรมดา 

และหลอดทังสเตนฮาโลเจน
1) หลอดไส้แบบธรรมดา  หลอดชนิดนี้ประกอบด้วยขดลวดทังสเตนบรรจุในหลอดแก้ว เมื่อกระแสไหลผ่าน

ไส้หลอดจะเกิดการเปล่งแสงออกมา ขณะหลอดท างานขดลวดทังสเตนจะค่อยๆ ระเหย จนกระทั่งหมดอายุการใช้งาน
ซึ่งไส้หลอดมีลักษณะเป็นขดลวด ส่วนใหญ่ท าจากทังสเตน  มีข้อดีคือจุดหลอมเหลวมีค่าสูง 
และมีความดันไอต่ า ท าให้สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ โดยที่อุณหภูมิท างานของไส้หลอด มีค่าประมาณ 2
2 700  ในยุคแรกๆ ไส้หลอดของหลอดเผาไส้จะท าจากทังสเตนเป็นแบบ ชั้นเดียว และต่อมาได้พัฒนาให้เป็น
แบบ  ดังแสดงในรูปที่ 1  ลักษณะดังกล่าวช่วยลดการระเหิดของทังสเตนที่ใช้เป็นไส้
หลอดท าให้อายุการใช้งานหลอดยาวนานข้ึนเป็น 1,000 ชั่วโมง ส าหรับข้ัวของหลอดท าด้วยทองเหลือง หรือ 
อะลูมิเนียม  ขนาดที่นิยมใช้ได้แก่  โดยที่ตัวเลขหมายถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ขั้วหลอด (มิลลิเมตร)

รูปที่ 1-10 ภาพขยายของไส้หลอดแบบ 

หลอดไส้แบบธรรมดาเหมาะส าหรับการให้แสงสว่างทั่วๆ ไป โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการความรู้สึก
แบบอบอุ่น การให้แสงเน้นบรรยากาศ เช่น บ้าน โรงแรม และร้านอาหาร เป็นต้น และการใช้งานแสงสว่างในระยะเวลา
สั้นๆ เช่น ห้องเก็บของ ห้องน้ า หลอดประเภทนี้มีอายุการใช้งานประมาณ 1 000 ชั่วโมง

หลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลอด 
 และหลอดสะท้อนแสง ซึ่งมีลักษณะและรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
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การค านวณผลประหยัดพลังงาน

รายการ หน่วย ตัวย่อ ปริมาณ
ข้อมูล

ก าลังไฟฟ้าที่ใช้
พลังงานที่ใช้ต่อชั่วโมง
จ านวนชั่วโมง ชว่ง 
จ านวนวันต่อเดือน เดือน
ราคาค่าพลังงานไฟฟ้า  ฿/
ราคาค่าพลังงานไฟฟ้า  ฿/

การค านวณ
ก่อนปรับปรุง ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในช่วง ฿/เดือน
หลังปรับปรุง ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในช่วง ฿/เดือน

ผลประหยัด ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ฿/เดือน
฿/ปี

การลงทุน ค่าแรง ฿
ระยะเวลาในการคืนทุน

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  การจัดการประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ปี
ประหยัดได้ บาท ปี
เงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด บาท ปี
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2.2  การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง 
 

2.2.1 ทฤษฎ ีหลักการ ที่เกี่ยวข้อง 
 
หลอดไฟฟ้า 

 
1. หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp)  

 หลอดประเภทนี้อาศัยหลักการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านไส้หลอดทั่วไปท าจากทังสเตน ซึ่งท าให้เกิดความร้อนและ
แสงสว่างข้ึน หลอดไส้เป็นหลอดที่มีประสิทธิผลการส่องสว่างน้อยที่สุดในบรรดาหลอดทั้งหมด รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่
ค่อนข้างสั้นคือประมาณ 1, 000 – 3,000 ชั่วโมง แต่หลอดชนิดนี้ยังเป็นหลอดที่นิยมใช้เป็นอย่างมาก เนื่องจากง่ายต่อ
การติดตั้งและค่าติดตั้งเริ่มต้นมีราคาถูกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ หลอดไส้แบบธรรมดา (Normal 
Incandescent Lamp) และหลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen Lamp) 

1) หลอดไส้แบบธรรมดา  หลอดชนิดนี้ประกอบด้วยขดลวดทังสเตนบรรจุในหลอดแก้ว เมื่อกระแสไหลผ่าน
ไส้หลอดจะเกิดการเปล่งแสงออกมา ขณะหลอดท างานขดลวดทังสเตนจะค่อยๆ ระเหย จนกระทั่งหมดอายุการใช้งาน   

ซึ่งไส้หลอดมีลักษณะเป็นขดลวด ส่วนใหญ่ท าจากทังสเตน (Tungsten) มีข้อดีคือจุดหลอมเหลวมีค่าสูง (3,653 K)  

และมีความดันไอต่ า ท าให้สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ โดยที่อุณหภูมิท างานของไส้หลอด  มีค่าประมาณ 2,500-

2,700 K ในยุคแรกๆ ไส้หลอดของหลอดเผาไส้จะท าจากทังสเตนเป็นแบบ Coil ชั้นเดียว และต่อมาได้พัฒนาให้เป็น
แบบ “Coiled-Coil” Filament ดังแสดงในรูปที่ 1-10 ลักษณะดังกล่าวช่วยลดการระเหิดของทังสเตนที่ใช้เป็นไส้
หลอดท าให้อายุการใช้งานหลอดยาวนานข้ึนเป็น 1,000 ชั่วโมง ส าหรับข้ัวของหลอดท าด้วยทองเหลือง (Brass) หรือ 
อะลูมิเนียม (Aluminum) ขนาดที่นิยมใช้ได้แก่ E10 E14 E27 E40 โดยที่ตัวเลขหมายถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ขั้วหลอด (มิลลิเมตร) 

 
รูปที่ 1-10 ภาพขยายของไส้หลอดแบบ “Coiled-Coil” Filament 

 
 หลอดไส้แบบธรรมดาเหมาะส าหรับการให้แสงสว่างทั่วๆ ไป โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องการความรู้สึก

แบบอบอุ่น การให้แสงเน้นบรรยากาศ เช่น บ้าน โรงแรม และร้านอาหาร เป็นต้น และการใช้งานแสงสว่างในระยะเวลา
สั้นๆ เช่น ห้องเก็บของ ห้องน้ า หลอดประเภทนี้มีอายุการใช้งานประมาณ 1,000 ชั่วโมง 
 

 หลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลอด GLS (General Lighting 
Service) และหลอดสะท้อนแสง (Reflector Lamp) ซึ่งมีลักษณะและรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1-3 
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ตารางท่ี 1-3  หลอดไส้แบบธรรมดาชนิดต่างๆ 
 
ประเภทของหลอดไส้แบบธรรมดา รูปร่างลักษณะ รายละเอียด 
หลอด GLS 

 

หลอดประเภทนี้มีทั้งประเภทใสและขุ่น
ซึ่งเกิดจากการเคลือบผิวด้วยซิลิกา 

หลอดสะท้อนแสงชนิด Blown 
bulb lamp 

 เป็นหลอดที่มีสารฉาบด้านข้างเพ่ือให้
แสงสะท้อนออกมาด้านหน้า โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือการส่องเน้น ซึ่งมีท้ัง
แบบมุมล าแสงกว้างและมุมล าแสงแคบ 

หลอดสะท้อนแสงชนิด Parabolic 
หรือ หลอด PAR 

 

เป็นหลอดที่ประกอบด้วยแก้ว 2 ส่วน 
ได้แก่ ตัวสะท้อนแสง (Reflector)  
ซึ่งมีลักษณะเป็นพาราโบลอยด์ 
(Paraboloid) ประกบอยู่กับกระจก
ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นเลนส์ด้านหน้า 

 
ประสิทธิภาพพลังงานของหลอดไส้ชนิดธรรมดาขึ้นอยู่กับขนาดของหลอด ข้อมูลค่าฟลักซ์การส่องสว่างและ

ประสิทธิผลการส่องสว่าง ของหลอดที่ใช้ก าลังไฟฟ้าต่างๆ กัน แสดงได้ดังตาราง  1-4 
 
ตารางท่ี 1-4  มูลค่าฟลักซ์การส่องสว่าง และประสิทธิผลการส่องสว่าง ของหลอดที่ใช้ก าลังไฟฟ้าต่างๆ กัน 
 

ก าลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

25 200 8.0 

40 400 10.0 
60 700 17.5 
75 900 12.0 
100 1,350 13.5 

 
 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของหลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแสดงได้ดังตารางที่  1-5 
 

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 39

ตารางท่ี 1-5 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของหลอดไส้แบบธรรมดา

ข้อดี ข้อด้อย 
ให้แสงที่มีความถูกต้องของสีมาก
สามารถหรี่หรือปรับความสว่างได้ง่ายๆ  ด้วย
ระบบหรี่ไฟ
หลอดจะสว่างทันทีที่เปิดสวิทซ์ใช้งาน
ไม่เกิดคลื่นสัญญาณรบกวน

ใช้ก าลังไฟฟ้ามากท าให้ต้องเสียค่าไฟฟ้ามาก
อายุการใช้งานสั้น ประมาณ 750  1,000 ชั่วโมง
เป็นแหล่งก าเนิดความร้อน
ประสิทธิภาพในการส่องสว่างต่ า

2) หลอดทังสเตนฮาโลเจน เน่ืองจากหลอดเผาไส้ธรรมดา อุณหภูมิจะสูงขณะใช้งานท าให้เกิดการระเหิด
ของทังสเตน ที่ใช้ท าไส้หลอดมาเกาะอยู่ที่ผิวในกระเปาะ ท าให้กระเปาะแก้วมีสีด า เรียกว่า และไส้
หลอดบางลงจนขาดในที่สุด จึงได้มีการพัฒนาหลอดเผาไส้ธรรมดานี้โดยบรรจุธาตุตระกูลฮาโลเจนเข้าไปกับแก๊สที่บรรจุใน
หลอด แล้วอาศัยปรากฏการณ์  ที่เกิดจากการรวมตัวของก๊าซฮาโลเจนกับโลหะ
ทังสเตนที่ร้อนจนระเหิด แล้วกลายเป็นสารประกอบทังสเตน  ฮาโลเจน และกลับมาเกาะที่ไส้หลอดใหม่  ท าให้หลอดมี
อายุการใช้งานมากขึ้น และช่วยให้หลอดไม่เปลี่ยนไปเป็นสีด า โครงสร้างของหลอดทังสเตน ฮาโลเจน แสดงดังรูป

รูปที่ 1-11 โครงสร้างของหลอดทังสเตน ฮาโลเจน

หลอดฮาโลเจนบางรุ่นจะเคลือบ ที่แผ่นสะท้อนแสง ท าให้รังสีความร้อน 
ประมาณ 60 % ผ่านทะลุ ออกไปด้านหลังหลอด และไม่ออกมากับล าแสงด้วย บางคร้ังจึงเรียก

กันว่าล าแสงเย็น เหมาะส าหรับใช้ส่องวัตถุที่ไวต่อความร้อน เช่น ผลไม้ อาหาร หรืองานศิลปะ ที่ความ
ร้อนจากล าแสงสามารถท าให้สีของวัตถุซีดจางได้ อย่างไรก็ตามการเลือกโคมไฟที่ใช้กับหลอดจะต้องพิจารณาถึงการ
ระบายความร้อนออกด้านหลังโคมไฟด้วย

หลอดทังสเตนฮาโลเจนน้ีมีขนาดเล็กจึงเหมาะส าหรับท าเป็นหลอดแบบส่องเน้น เพราะสามารถให้
ล าแสงแคบได้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามระดับแรงดันการใช้งาน ได้แก่ หลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับ
แรงดันปกติ และหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันต่ า ลักษณะของหลอดแสดงดังรูปที่ โดยหลอด
ทังสเตนฮาโลเจนนี้มีค่าประสิทธิผลการส่องสว่างสูงกว่าหลอดไส้แบบธรรมดาประมาณ 10  และมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 000 ชั่วโมง  หลอดทังสเตนฮาโลเจนแรงดันต่ า เป็นหลอดที่มีขนาดเล็กใช้งานกับงานส่องเน้นให้สีออกขาว 
กว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ (อุณหภูมิสีประมาณ 3 200 เคลวิน) ระดับแรงดันที่ใช้งานคือ 6  12  หรือ 24  โดยต่อ
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ตารางท่ี 1-3 หลอดไส้แบบธรรมดาชนิดต่างๆ

ประเภทของหลอดไส้แบบธรรมดา รูปร่างลักษณะ รายละเอียด 
หลอด หลอดประเภทนี้มีทั้งประเภทใสและขุ่น

ซึ่งเกิดจากการเคลือบผิวด้วยซิลิกา

หลอดสะท้อนแสงชนิด เป็นหลอดที่มีสารฉาบด้านข้างเพ่ือให้
แสงสะท้อนออกมาด้านหน้า โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือการส่องเน้น ซึ่งมีท้ัง
แบบมุมล าแสงกว้างและมุมล าแสงแคบ

หลอดสะท้อนแสงชนิด 
หรือ หลอด 

เป็นหลอดที่ประกอบด้วยแก้ว 2 ส่วน 
ได้แก่ ตัวสะท้อนแสง 
ซึ่งมีลักษณะเป็นพาราโบลอยด์ 

ประกบอยู่กับกระจก
ส่วนที่ ซึ่งเป็นเลนส์ด้านหน้า

ประสิทธิภาพพลังงานของหลอดไส้ชนิดธรรมดาขึ้นอยู่กับขนาดของหลอด ข้อมูลค่าฟลักซ์การส่องสว่างและ
ประสิทธิผลการส่องสว่าง ของหลอดที่ใช้ก าลังไฟฟ้าต่างๆ กัน แสดงได้ดังตาราง

ตารางท่ี 1-4 มูลค่าฟลักซ์การส่องสว่าง และประสิทธิผลการส่องสว่าง ของหลอดที่ใช้ก าลังไฟฟ้าต่างๆ กัน

ก าลังไฟฟ้า 
W  

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
lm  

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

25 200
40 400
60 700
75 900
100 350

การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของหลอดไส้แบบธรรมดาสามารถแสดงได้ดังตารางที่
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ตารางท่ี 1-5  การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของหลอดไส้แบบธรรมดา 
 

ข้อดี ข้อด้อย 
1) ให้แสงที่มีความถูกต้องของสีมาก 
2) สามารถหรี่หรือปรับความสว่างได้ง่ายๆ  ด้วย

ระบบหรี่ไฟ 
3) หลอดจะสว่างทันทีที่เปิดสวิทซ์ใช้งาน 
4) ไม่เกิดคลื่นสัญญาณรบกวน 

1) ใช้ก าลังไฟฟ้ามากท าให้ต้องเสียค่าไฟฟ้ามาก 
2) อายุการใช้งานสั้น ประมาณ 750 – 1,000 ชั่วโมง 
3) เป็นแหล่งก าเนิดความร้อน 
4) ประสิทธิภาพในการส่องสว่างต่ า 

 

2) หลอดทังสเตนฮาโลเจน เน่ืองจากหลอดเผาไส้ธรรมดา อุณหภูมิจะสูงขณะใช้งานท าให้เกิดการระเหิด
ของทังสเตน ที่ใช้ท าไส้หลอดมาเกาะอยู่ที่ผิวในกระเปาะ ท าให้กระเปาะแก้วมีสีด า เรียกว่า Blackening Effect และไส้
หลอดบางลงจนขาดในที่สุด จึงได้มีการพัฒนาหลอดเผาไส้ธรรมดานี้โดยบรรจุธาตุตระกูลฮาโลเจนเข้าไปกับแก๊สที่บรรจุใน
หลอด แล้วอาศัยปรากฏการณ์ Halogen Regenerative Cycle ที่เกิดจากการรวมตัวของก๊าซฮาโลเจนกับโลหะ
ทังสเตนที่ร้อนจนระเหิด แล้วกลายเป็นสารประกอบทังสเตน - ฮาโลเจน และกลับมาเกาะที่ไส้หลอดใหม่  ท าให้หลอดมี
อายุการใช้งานมากขึ้น และช่วยให้หลอดไม่เปลี่ยนไปเป็นสีด า  โครงสร้างของหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน แสดงดังรูป 

 

 

 
 

รูปที่ 1-11 โครงสร้างของหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน 
 

 หลอดฮาโลเจนบางรุ่นจะเคลือบ Dichroic film ที่แผ่นสะท้อนแสง ท าให้รังสีความร้อน (Infrared 
Ray) ประมาณ 60 % ผ่านทะลุ Dichroic film ออกไปด้านหลังหลอด และไม่ออกมากับล าแสงด้วย บางคร้ังจึงเรียก
กันว่าล าแสงเย็น (Cool beam) เหมาะส าหรับใช้ส่องวัตถุที่ไวต่อความร้อน เช่น ผลไม้ อาหาร หรืองานศิลปะ ที่ความ
ร้อนจากล าแสงสามารถท าให้สีของวัตถุซีดจางได้ อย่างไรก็ตามการเลือกโคมไฟที่ใช้กับหลอดจะต้องพิจารณาถึงการ
ระบายความร้อนออกด้านหลังโคมไฟด้วย 
 

 หลอดทังสเตนฮาโลเจนน้ีมีขนาดเล็กจึงเหมาะส าหรับท าเป็นหลอดแบบส่องเน้น เพราะสามารถให้
ล าแสงแคบได้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามระดับแรงดันการใช้งาน ได้แก่ หลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับ
แรงดันปกติ และหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันต่ า ลักษณะของหลอดแสดงดังรูปที่ 1-12 โดยหลอด
ทังสเตนฮาโลเจนนี้มีค่าประสิทธิผลการส่องสว่างสูงกว่าหลอดไส้แบบธรรมดาประมาณ 10% และมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 3,000 ชั่วโมง  หลอดทังสเตนฮาโลเจนแรงดันต่ า เป็นหลอดที่มีขนาดเล็กใช้งานกับงานส่องเน้นให้สีออกขาว 
กว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ (อุณหภูมิสีประมาณ 3 ,200 เคลวิน) ระดับแรงดันที่ใช้งานคือ 6V 12V หรือ 24V โดยต่อ
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ผ่านหม้อแปลงซึ่งจะต้องไม่ติดตั้งห่างจากตัวโคมมากเกินไป เนื่องจากจะมีปัญหาเรื่องแรงดันตกในสาย โดยมีมุมแสงให้
เลือกขนาดที่ 12 24 และ 36 องศา หลอดชนิดที่ไม่มีกระจกป้องกันหลอด ไม่ควรสัมผัสถูกบริเวณหลอดเพราะจะท าให้
อายุการใช้งานของหลอดลดลงได้ ข้อมูลประสิทธิภาพพลังงานของหลอดทังสเตนฮาโลเจนแสดงในตารางที่ 1-6   
และ 1-7 
 

  
     ก)  ชนิดใช้งานกับแรงดันปกติ 220 V      ข)  ชนิดใช้งานกับแรงดันต่ า 

 
รูปที่ 1-12 หลอดทังสเตนฮาโลเจน 

 
ตารางท่ี 1-6  ข้อมูลทั่วไปของหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันปกติ 220 V  
                   อายุการใช้งานเฉลี่ย 2,000 ชั่วโมง 
 

ก าลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 
75 1,100 14.7 
100 1,500 15 
150 2,600 17.4 
300 5,000 16.7 
500 9,500 19 

1,000 22,000 22 
2,000 44,000 22 

 
ตารางท่ี 1-7  ข้อมูลทั่วไปของหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันต่ า อายุการใช้งานเฉลี่ย 3,000 ชั่วโมง 
 

ก าลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
(lm) 

ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 
20 320 16 
35 600 17.2 
50 930 18.6 
75 1,450 19.4 
90 1,800 20 
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2. หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp)
เป็นหลอด ที่ก าเนิดแสงที่มองเห็นได้ด้วยการที่รังสีอัลตราไวโอเลตที่เกิดจากการคายประจุ

ของไอปรอทความดันต่ า ไปกระตุ้นสารเรืองแสง โครงสร้างของหลอดแสดงไว้ในรูปที่  โดยภายในผิวหลอดแก้ว
จะมีสารเรืองแสงเคลือบอยู่ และที่ไส้หลอดรูปคอยล์ที่ข้ัวหลอดจะมีสาร  เคลือบอยู ่ในหลอดจะมีปรอทจ านวน
เล็กน้อยกับก๊าซอาร์กอนบรรจุอยู่ เมื่อให้แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าจะเกิดการคายประจุขึ้น ขั้วหลอดจะปลดปล่อย
อิเล็กตรอนร้อนออกมา อิเล็กตรอนจะไปชนกับอะตอมของปรอทเกิดรังสีอัลตราไวโอเลต (253.7 มม  เป็นส่วนใหญ่) ขึ้น  
รังสี อัลตราไวโอเลตจะไปกระตุ้นสารเรืองแสงและถูกแปลงเป็นแสงที่มองเห็นได้ (ปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า 

)

รูปที่ 1-13 โครงสร้างทั่วไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์

การท างานของหลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีบัลลาสต์ และสตาร์ทเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  ตามวงจรแสดงใน
รูปที่ โดยบัลลาสต์จะต่ออนุกรมกับหลอด ท าหน้าที่ควบคุมกระแสที่ไหลเข้าสู่ขั้วหลอด ส่วนสตาร์ทเตอร์  
จะต่อขนานกับขั้วหลอดทั้งสองข้าง ท าหน้าที่จุดหลอดและถูกตัดออกมาจากวงจรเมื่อหลอดติดแล้ว วงจรดังรูปเป็นวงจร
ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ส่วนมากที่ไส้หลอดจะต้องท าการอุ่นก่อนการจุดหลอด ซึ่งการอุ่นจะอาศัยสตาร์ตเตอร์ 
อย่างไรก็ตาม หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบจุดติดเร็วซึ่งมีการอุ่นไส้หลอดตลอดเวลา และหลอดแบบจุดติดทันที 

ซึ่งไม่ต้องอุ่นไส้หลอด หลอดทั้ง 2 แบบนี้ไม่จ าเป็นต้องมีสตาร์ตเตอร์

รูปที่ 1-14 วงจรการท างานและการน ากระแสของก๊าซเมื่อจ่ายแรงดัน

ชนิดของหลอดฟลูออเรสเซนต์อาจแบ่งออกได้เป็น  กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอก 
 และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์  นอกจากนี้ยังมีหลอด

ฟลูออเรสเซนต์อีกประเภทคือ หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวน า ซึ่งใช้หลักการเปล่งแสง
คล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปแต่วิธีการจุดหลอดปล่อยประจุต่างกัน

cap ปรอท อาร์กอน bulb 

สารเรืองแสง ขั้วไฟฟ้า แสงที่มองเห็นได้ 

อัลตราไวโอเลต (253.7 nm) 
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ผ่านหม้อแปลงซึ่งจะต้องไม่ติดตั้งห่างจากตัวโคมมากเกินไป เนื่องจากจะมีปัญหาเรื่องแรงดันตกในสาย โดยมีมุมแสงให้
เลือกขนาดที่ 12 24 และ 36 องศา หลอดชนิดที่ไม่มีกระจกป้องกันหลอด ไม่ควรสัมผัสถูกบริเวณหลอดเพราะจะท าให้
อายุการใช้งานของหลอดลดลงได้ ข้อมูลประสิทธิภาพพลังงานของหลอดทังสเตนฮาโลเจนแสดงในตารางที่ 
และ 

ก)  ชนิดใช้งานกับแรงดันปกติ ข)  ชนิดใช้งานกับแรงดันต่ า
 

รูปที่ 1-12 หลอดทังสเตนฮาโลเจน

ตารางท่ี 1-6 ข้อมูลทั่วไปของหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันปกติ 
อายุการใช้งานเฉลี่ย ชั่วโมง

ก าลังไฟฟ้า 
W  

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
lm  

ประสิทธิผล
การส่องสว่าง (lm/W) 

ตารางท่ี 1-7 ข้อมูลทั่วไปของหลอดทังสเตนฮาโลเจนชนิดใช้งานกับแรงดันต่ า อายุการใช้งานเฉลี่ย ชั่วโมง

ก าลังไฟฟ้า 
W  

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
lm  

ประสิทธิผล
การส่องสว่าง (lm/W) 

20 320
35 600
50 930
75 1 450
90 1 800
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2. หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp)  
เป็นหลอด Discharge lamp ที่ก าเนิดแสงที่มองเห็นได้ด้วยการที่รังสีอัลตราไวโอเลตที่เกิดจากการคายประจุ

ของไอปรอทความดันต่ า ไปกระตุ้นสารเรืองแสง โครงสร้างของหลอดแสดงไว้ในรูปที่ 1-13 โดยภายในผิวหลอดแก้ว 
จะมีสารเรืองแสงเคลือบอยู่ และที่ไส้หลอดรูปคอยล์ที่ข้ัวหลอดจะมีสาร Emitter เคลือบอยู ่ในหลอดจะมีปรอทจ านวน
เล็กน้อยกับก๊าซอาร์กอนบรรจุอยู่ เมื่อให้แรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าจะเกิดการคายประจุขึ้น ขั้วหลอดจะปลดปล่อย
อิเล็กตรอนร้อนออกมา อิเล็กตรอนจะไปชนกับอะตอมของปรอทเกิดรังสีอัลตราไวโอเลต (253.7 มม. เป็นส่วนใหญ่) ขึ้น  
รังสี อัลตราไวโอเลตจะไปกระตุ้นสารเรืองแสงและถูกแปลงเป็นแสงที่มองเห็นได้ (ปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า 
Photoluminescence) 
 

 
 

รูปที่ 1-13 โครงสร้างทั่วไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
 

การท างานของหลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีบัลลาสต์ และสตาร์ทเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  ตามวงจรแสดงใน 
รูปที่ 1-14 โดยบัลลาสต์จะต่ออนุกรมกับหลอด ท าหน้าที่ควบคุมกระแสที่ไหลเข้าสู่ขั้วหลอด ส่วนสตาร์ทเตอร์ (Starter) 
จะต่อขนานกับขั้วหลอดทั้งสองข้าง ท าหน้าที่จุดหลอดและถูกตัดออกมาจากวงจรเมื่อหลอดติดแล้ว วงจรดังรูปเป็นวงจร
ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ส่วนมากที่ไส้หลอดจะต้องท าการอุ่นก่อนการจุดหลอด ซึ่งการอุ่นจะอาศัยสตาร์ตเตอร์ 
อย่างไรก็ตาม หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบจุดติดเร็วซึ่งมีการอุ่นไส้หลอดตลอดเวลา และหลอดแบบจุดติดทันที (Instant 
Start) ซึ่งไม่ต้องอุ่นไส้หลอด หลอดทั้ง 2 แบบนี้ไม่จ าเป็นต้องมีสตาร์ตเตอร์ 
 

 
รูปที่ 1-14 วงจรการท างานและการน ากระแสของก๊าซเมื่อจ่ายแรงดัน 

 
ชนิดของหลอดฟลูออเรสเซนต์อาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอก 

(Tubular Fluorescent) และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) นอกจากนี้ยังมีหลอด 
ฟลูออเรสเซนต์อีกประเภทคือ หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวน า (Induction Fluorescent) ซึ่งใช้หลักการเปล่งแสง
คล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปแต่วิธีการจุดหลอดปล่อยประจุต่างกัน 
 

cap ปรอท-อาร์กอน bulb 

สารเรืองแสง ขั้วไฟฟ้า แสงที่มองเห็นได้ 

อัลตราไวโอเลต (253.7 nm) 
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1) หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอก (Tubular Fluorescent) เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นแรก 
ที่ผลิตออกมา ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากมีประสิทธิผลสูง และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าหลอดไส้ รูปร่างของหลอด 
มีลักษณะแตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ แบบทรงกระบอกตรง แบบทรงกระบอกรูปตัวยู (U-shape) และ แบบทรงกระบอก
รูปวงกลม ดังแสดงในรูปที่ 1-15 

 

  

(ก) แบบทรงกระบอกตรง (ข) แบบทรงกระบอกรูปตัวยู (ค) แบบทรงกระบอกรูปวงกลม 
 

รูปที่ 1-15 หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอกรูปแบบต่างๆ 
 

หลอดฟลูออเรสเซนต์มีวิวัฒนาการและเร่ิมผลิตมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2482  หลอดฟลูออเรสเซนต์ยุคแรก   
มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 38 mm (หรือ 1.5 นิ้ว) มีรหัสเรียกว่า T12 (ปัจจุบันเลิกผลิตจ าหน่ายแล้ว) ต่อมาหลอด
ประเภทนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นและใช้ก าลังไฟลดลง โดยหลอดประเภทนี้เรียกว่า 
หลอดผอม ทั่วไปมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 26 มิลลิเมตร (หรือ 1 นิ้ว) มีรหัสเรียกว่า T8 ซึ่งขนาดท่ีนิยมใช้กันโดยทั่วไป
ได้แก่ 18 W 36 W และ 58W 
 

ปัจจุบันหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบฟลักซ์การส่องสว่างสูง  ได้พัฒนาเทคโนโลยีสารเรืองแสงที่เคลือบด้าน
ในใหม่ เรียกว่า ไตรฟอสเฟอร์ (Tri-phosphor) โดยมีชื่อเรียกทางการค้าว่า หลอดขั้วเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ควบคุมปริมาณสารปรอทให้ต่ าเพียง 3-5 มิลลิกรัมต่อหลอด (ขณะที่ของเดิมมีปริมาณปรอทถึง 15-40 มิลลิกรัมต่อ
หลอด)  ซึ่งใช้หลักการผสมแม่สี 3 สี คือ แดง เขียว น้ าเงิน เคลือบสารเป็นสารเรืองแสงภายใน ท าให้แสงสีที่เปล่ง
ออกมามีครบทุกเฉดสี  ผลท าให้ดัชนีบอกความถูกต้องของสีของหลอดสูงขึ้น และท าให้ปริมาณฟลักซ์การส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนถึง 30%  มีประสิทธิผลการส่องสว่างสูงขึ้น และอายุการใช้งานนานขึ้น 
 

 สีของหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่นิยมใช้กันมี 3 แบบคือ Warm White, Cool White, และ Day Light 
โดยที่หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ Warm White เหมาะที่จะใช้กับบริเวณที่ต้องการค่าความสว่างไม่เกิน 300 ลักซ์  
แต่ต้องการความรู้สึกที่อบอุ่น หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ Day Light เหมาะที่ใช้กับสถานที่ที่ต้องการค่าความสว่างสูง 
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ Cool White เหมาะที่ใช้กับบริเวณท่ีต้องการความสว่างไม่เกิน 500 ลักซ์ 
 

 ต่อมาได้มีการพัฒนาหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่คือหลอดฟลักซ์การส่องสว่างสูง  ประสิทธิภาพสูง 
(High Efficiency Lamps: HE Lamps) หรือหลอด T5 หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่นี้มีขนาดเล็กมาก คือมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียง 16 mm (หรือ 5/8 นิ้ว) มีรหัสเรียกว่า T5 แต่หลอดประเภทนี้จะต้องใช้ร่วมกับอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ 
โดยขนาดมีทั้งที่เป็นแบบมาตรฐาน (Standard) ที่มีขนาดต่างๆ ได้แก่  14 W 21 W 28 W และ 35W และแบบความ
เข้มสูง (High output, HO) ที่มีขนาดต่างๆ ได้แก่ 24W 39W 54W และ 80W หากจะเปรียบเทียบปริมาณแสง และ
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอด T5 T8 และ T12 สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1-8 จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของ 
T5 ท าให้ได้หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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ตารางท่ี 1-8 การเปรียบเทียบปริมาณแสง และประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอด และ 

ประเภทหลอด ก าลังไฟฟ้า 
(วัตต์)

ความยาว 
(นิ้ว)

ปริมาณแสง (ลูเมน) ประสิทธิภาพการส่อง
สว่าง (ลูเมน ต่อ วัตต์)เริ่มต้น ค่าเฉลี่ยตลอดอายุ

การใช้งาน 
มาตรฐาน

ความเข้มสูง

ที่มา

2) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) หลอดประเภทนี้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์
ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ทดแทนหลอดอินแคนเดสเซนต์ โดยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์นี้มีอายุการใช้งานประมาณ 

000 ชั่วโมง และประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ เนื่องจากหลอดประเภทนี้มีค่าประสิทธิผลการส่อง
สว่างประมาณ 50 80  ลูเมนต่อวัตต์ ดังนั้นจึงสามารถใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ได้ในบางพ้ืนที่หรือบางกิจกรรม 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีต้องมีการเปิดไฟทิ้งไว้เป็นเวลานาน เช่น ไฟส่องสว่างทางเดิน เป็นต้น

ส าหรับการใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เพ่ือทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์  เช่น การส่องสว่างใน
ส านักงานนั้น จะต้องพิจารณาจากคุณลักษณะของแหล่งก าเนิดแสง เน่ืองจากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มีลักษณะ
ของแสงที่เป็นจุด ดังนั้นหากใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งลักษณะของแสงเป็นแนวยาวจะท าให้เกิดเงาขึ้นเป็น
จ านวนมาก หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มีทั้งแบบบัลลาสต์แยก และแบบบัลลาสต์ในตัว ซึ่งมีรูปร่างลักษณะดังรูป
ที่ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพพลังงานได้แสดงไว้ในตารางที่ 

ก)  แบบบัลลาสต์แยกภายนอก ข)  แบบบัลลาสต์ในตัว

รูปที่ 1-16 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แบบต่างๆ
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1) หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอก (Tubular Fluorescent) เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นแรก
ที่ผลิตออกมา ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากมีประสิทธิผลสูง และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าหลอดไส้ รูปร่างของหลอด
มีลักษณะแตกต่างกัน แบบ ได้แก่ แบบทรงกระบอกตรง แบบทรงกระบอกรูปตัวยู และ แบบทรงกระบอก
รูปวงกลม ดังแสดงในรูปที่ 

ก แบบทรงกระบอกตรง ข แบบทรงกระบอกรูปตัวยู ค แบบทรงกระบอกรูปวงกลม

รูปที่ 1-15 หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปทรงกระบอกรูปแบบต่างๆ

หลอดฟลูออเรสเซนต์มีวิวัฒนาการและเร่ิมผลิตมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2482 หลอดฟลูออเรสเซนต์ยุคแรก 
มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง หรือ นิ้ว) มีรหัสเรียกว่า (ปัจจุบันเลิกผลิตจ าหน่ายแล้ว) ต่อมาหลอด
ประเภทนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นและใช้ก าลังไฟลดลง โดยหลอดประเภทนี้เรียกว่า 
หลอดผอม ทั่วไปมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง มิลลิเมตร หรือ นิ้ว) มีรหัสเรียกว่า ซึ่งขนาดท่ีนิยมใช้กันโดยทั่วไป
ได้แก่ 18 และ 

ปัจจุบันหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบฟลักซ์การส่องสว่างสูง ได้พัฒนาเทคโนโลยีสารเรืองแสงที่เคลือบด้าน
ในใหม่ เรียกว่า ไตรฟอสเฟอร์ โดยมีชื่อเรียกทางการค้าว่า หลอดขั้วเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ควบคุมปริมาณสารปรอทให้ต่ าเพียง มิลลิกรัมต่อหลอด (ขณะที่ของเดิมมีปริมาณปรอทถึง มิลลิกรัมต่อ
หลอด) ซึ่งใช้หลักการผสมแม่สี สี คือ แดง เขียว น้ าเงิน เคลือบสารเป็นสารเรืองแสงภายใน ท าให้แสงสีที่เปล่ง
ออกมามีครบทุกเฉดสี  ผลท าให้ดัชนีบอกความถูกต้องของสีของหลอดสูงขึ้น และท าให้ปริมาณฟลักซ์การส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึนถึง มีประสิทธิผลการส่องสว่างสูงขึ้น และอายุการใช้งานนานขึ้น

สีของหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่นิยมใช้กันมี 3 แบบคือ และ 
โดยที่หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ เหมาะที่จะใช้กับบริเวณที่ต้องการค่าความสว่างไม่เกิน 300 ลักซ์ 
แต่ต้องการความรู้สึกที่อบอุ่น หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ เหมาะที่ใช้กับสถานที่ที่ต้องการค่าความสว่างสูง 
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ เหมาะที่ใช้กับบริเวณท่ีต้องการความสว่างไม่เกิน 500 ลักซ์

ต่อมาได้มีการพัฒนาหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่คือหลอดฟลักซ์การส่องสว่างสูง ประสิทธิภาพสูง 
หรือหลอด หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่นี้มีขนาดเล็กมาก คือมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเพียง 16 หรือ นิ้ว) มีรหัสเรียกว่า แต่หลอดประเภทนี้จะต้องใช้ร่วมกับอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ 
โดยขนาดมีทั้งที่เป็นแบบมาตรฐาน ที่มีขนาดต่างๆ ได้แก่ 14 และ และแบบความ
เข้มสูง ที่มีขนาดต่างๆ ได้แก่ และ หากจะเปรียบเทียบปริมาณแสง และ
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอด และ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของ 

ท าให้ได้หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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ตารางท่ี 1-8  การเปรียบเทียบปริมาณแสง และประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอด T5 T8 และ T12 
 
ประเภทหลอด ก าลังไฟฟ้า 

(วัตต์) 
ความยาว 

(นิ้ว) 
ปริมาณแสง (ลูเมน) ประสิทธิภาพการส่อง

สว่าง (ลูเมน ต่อ วัตต์) เริ่มต้น ค่าเฉลี่ยตลอดอายุ 
การใช้งาน 

T5 มาตรฐาน 14 22 1,350 1,269 – 1,275 96 
21 34 2,100 1,974 – 2,000 100 
28 46 2,900 2,726 – 2,750 104 
35 58 3,650 3,431 – 3,450 104 

T5 ความเข้มสูง 24 22 2,000 1,880 – 1,895 83 
39 34 3,500 3,290 – 3,320 90 
54 46 5,000 4,700 – 4,740 93 
80 58 7,000 6,580 – 6,650 88 

T12 40 48 3,050 – 3,250 2,775 – 2,950 81 
34 48 2,650 – 2,800 2,430 – 2,520 82 

T8 32 48 2,700 – 2,850 2,550 – 2,710 89 
ที่มา: http://dsm.egat.co.th/t5/t5vst8.php: 27/11/2007 
 

2) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) หลอดประเภทนี้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์
ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ทดแทนหลอดอินแคนเดสเซนต์ โดยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์นี้มีอายุการใช้งานประมาณ 
8,000 ชั่วโมง และประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ เนื่องจากหลอดประเภทนี้มีค่าประสิทธิผลการส่อง-
สว่างประมาณ 50-80  ลูเมนต่อวัตต์ ดังนั้นจึงสามารถใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ได้ในบางพ้ืนที่หรือบางกิจกรรม 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีต้องมีการเปิดไฟทิ้งไว้เป็นเวลานาน เช่น ไฟส่องสว่างทางเดิน เป็นต้น 
 

 ส าหรับการใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เพ่ือทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์  เช่น การส่องสว่างใน
ส านักงานนั้น จะต้องพิจารณาจากคุณลักษณะของแหล่งก าเนิดแสง เน่ืองจากหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มีลักษณะ
ของแสงที่เป็นจุด ดังนั้นหากใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งลักษณะของแสงเป็นแนวยาวจะท าให้เกิดเงาขึ้นเป็น
จ านวนมาก หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มีทั้งแบบบัลลาสต์แยก และแบบบัลลาสต์ในตัว ซึ่งมีรูปร่างลักษณะดังรูป 
ที่ 1-16 และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพพลังงานได้แสดงไว้ในตารางที่ 1-9 
 
  

               ก)  แบบบัลลาสต์แยกภายนอก                     ข)  แบบบัลลาสต์ในตัว 
 

รูปที่ 1-16 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แบบต่างๆ 
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ตารางท่ี 1-9  ข้อมูลทั่วไปของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
 

ชนิด ก าลังไฟฟ้า (W) ฟลักซ์การส่องสว่าง (lm) ประสิทธิผลการส่องสว่าง(lm/W) 
บัลลาสต์แยก
ภายนอก 

8 360 45 
14 720 51.5 
18 1,000 55.6 

บัลลาสต์ในตัว 

8 420 52.5 
11 650 59.1 
15 950 63.4 
23 1,350 58.7 

 
 3)  หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวน า (Induction Fluorescent)  หลอดประเภทนี้มีหลักการท างาน
คือ เมื่อรับไฟผ่านจากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพิเศษเข้ามาที่ขดลวดปฐมภูมิที่พันอยู่บนแกนเฟอร์ไรต์ ตัวหลอดที่
คล้องอยู่ในแกนเฟอร์ไรต์เสมือนเป็นทุติยภูมิ  ไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูงจากขดลวดปฐมภูมิ จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้น
ที่รอบตัวหลอด   ท าให้เกิดแรงดันสูงเหนี่ยวน าขึ้นที่หลอด ส่งผลให้อิเล็กตรอนภายในหลอดเกิดการแตกตัวและวิ่งไป
กระทบกับอะตอมปรอทปล่อยรังสียูวี และผ่านสารเรืองแสงที่ เคลือบด้านในผิวหลอดกลายเป็นแสงที่มองเห็นได้  
ซึ่งหลักการเปล่งแสงคล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป  เนื่องจากหลอดประเภทนี้ไม่มีขั้วหลอด จึงมีอายุการใช้งานนาน 
เช่น หลอดขนาด 100-150 W มีอายุการใช้งานนานถึง 60,000 ชั่วโมง มีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง 8,000-12,000 lm 
และประสิทธิภาพ 80 lm/W  ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวน าแสดงดังรูปที่ 1-17 
และตารางท่ี 1-10 

 
รูปที่ 1-17 หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวน า 

 
ตารางท่ี 1-10  ข้อมูลทั่วไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวน า อายุการใช้งานเฉลี่ย 60,000 ชั่วโมง 

ก าลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

100 8,000 80 
150 12,000 80 
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3. หลอดโซเดียมความดันต่ า (Low Pressure Sodium)
เป็นหลอดที่มีประสิทธิผลการส่องสว่างสูงที่สุดในบรรดาหลอดทั้งหมด คือจะมีค่าประสิทธิผลการส่องสว่าง

100    หลอดโซเดียมความดันต่ าจะใช้ก๊าซนีออน ( และก๊าซอาร์กอน ( ช่วยในการจุดติดหลอด
โดยในการดีสชาร์จจะท าให้ผนังหลอดแก้วร้อนขึ้น ซึ่งจะท าให้โซเดียมกลายเป็นไอให้แสงสีเหลือง หลอดนี้มีช่วงเวลา
ที่ใช้ในการจุดติดหลอดและช่วงเริ่มเปล่งแสง ( 15 นาที ข้อมูลทั่วไปแสดงดังตารางที่ 

เนื่องด้วยประสิทธิผลการส่องสว่างที่สูงของหลอดโซเดียมความดันต่ า หลอดชนิดนี้จึงเหมาะที่จะใช้เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานในกรณีที่ต้องเปิดไฟไว้เป็นระยะเวลานาน หลอดชนิดนี้ให้ความเพ้ียนสีสูง จึงไม่ควรน าไปใช้กับกิจกรรม
หรือบริเวณท่ีต้องความถูกต้องของสีสูง

รูปที่ 1-18 หลอดโซเดียมความดันต่ า

ตารางท่ี 1-11 ข้อมูลทั่วไปของหลอดโซเดียมความดันต่ า อายุการใช้งานเฉลี่ย ชั่วโมง

ชนิด ก าลังไฟฟ้า 
W  

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
lm  

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

ชนิดธรรมดา

ชนิดปรับปรุง
ประสิทธิผล
การส่องสว่าง
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ตารางท่ี 1-9 ข้อมูลทั่วไปของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

ชนิด ก าลังไฟฟ้า W  ฟลักซ์การส่องสว่าง lm  ประสิทธิผลการส่องสว่าง(lm/W) 
บัลลาสต์แยก
ภายนอก

บัลลาสต์ในตัว

)  หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวน า (Induction Fluorescent) หลอดประเภทนี้มีหลักการท างาน
คือ เมื่อรับไฟผ่านจากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพิเศษเข้ามาที่ขดลวดปฐมภูมิที่พันอยู่บนแกนเฟอร์ไรต์ ตัวหลอดที่
คล้องอยู่ในแกนเฟอร์ไรต์เสมือนเป็นทุติยภูมิ ไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูงจากขดลวดปฐมภูมิ จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้น
ที่รอบตัวหลอด ท าให้เกิดแรงดันสูงเหนี่ยวน าขึ้นที่หลอด ส่งผลให้อิเล็กตรอนภายในหลอดเกิดการแตกตัวและวิ่งไป
กระทบกับอะตอมปรอทปล่อยรังสียูวี และผ่านสารเรืองแสงที่ เคลือบด้านในผิวหลอดกลายเป็นแสงที่มองเห็นได้ 
ซึ่งหลักการเปล่งแสงคล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป  เนื่องจากหลอดประเภทนี้ไม่มีขั้วหลอด จึงมีอายุการใช้งานนาน 
เช่น หลอดขนาด มีอายุการใช้งานนานถึง ชั่วโมง มีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง 
และประสิทธิภาพ ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวน าแสดงดังรูปที่ 
และตารางท่ี 

รูปที่ 1-17 หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวน า

ตารางท่ี 1-10 ข้อมูลทั่วไปของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเหนี่ยวน า อายุการใช้งานเฉลี่ย ชั่วโมง
ก าลังไฟฟ้า 

W  
ฟลักซ์การส่องสว่าง 

lm  
ประสิทธิผล 

การส่องสว่าง (lm/W) 
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3. หลอดโซเดียมความดันต่ า (Low Pressure Sodium)  
  เป็นหลอดที่มีประสิทธิผลการส่องสว่างสูงที่สุดในบรรดาหลอดทั้งหมด คือจะมีค่าประสิทธิผลการส่องสว่าง 

100 – 189 lm/W หลอดโซเดียมความดันต่ าจะใช้ก๊าซนีออน (Neon) และก๊าซอาร์กอน (Argon) ช่วยในการจุดติดหลอด 
โดยในการดีสชาร์จจะท าให้ผนังหลอดแก้วร้อนขึ้น ซึ่งจะท าให้โซเดียมกลายเป็นไอให้แสงสีเหลือง หลอดนี้มีช่วงเวลา 
ที่ใช้ในการจุดติดหลอดและช่วงเริ่มเปล่งแสง (Run-Up) 12-15 นาที ข้อมูลทั่วไปแสดงดังตารางที่ 1-11 
 

เนื่องด้วยประสิทธิผลการส่องสว่างที่สูงของหลอดโซเดียมความดันต่ า หลอดชนิดนี้จึงเหมาะที่จะใช้เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานในกรณีที่ต้องเปิดไฟไว้เป็นระยะเวลานาน หลอดชนิดนี้ให้ความเพ้ียนสีสูง จึงไม่ควรน าไปใช้กับกิจกรรม
หรือบริเวณท่ีต้องความถูกต้องของสีสูง 

 
รูปที่ 1-18 หลอดโซเดียมความดันต่ า 

 
ตารางท่ี 1-11  ข้อมูลทั่วไปของหลอดโซเดียมความดันต่ า อายุการใช้งานเฉลี่ย 14,000 ชั่วโมง 
 

ชนิด ก าลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

ชนิดธรรมดา 

35 4,500 123 
55 7,800 148 
90 13,000 146 
135 20,800 161 
180 32,500 179 

ชนิดปรับปรุง
ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง 

18 1,800 100 
26 3,600 144 
36 5,800 171 
66 10,500 172 
91 17,000 189 
180 32,500 180.6 
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4. หลอดไอปรอทความดันสูง (High Pressure Mercury)  
 หรือหลอดแสงจันทร์ เป็นหลอดดีสชาร์จความดันสูงชนิดแรกที่มีการผลิตข้ึนมาใช้งาน เพ่ือใช้ทดแทนหลอด

ฟลูออเรสเซนต์ หลอดชนิดนี้ที่ใช้เป็นไฟส่องสว่างส าหรับไฟถนนในซอย หลักการท างานของหลอดไอปรอทความดันสูง 
อาจแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ดังนี้ คือ ช่วงจุดหลอด (Ignition) ช่วงก าลังเริ่มเปล่งแสง (Run-Up) และช่วงสภาวะคงตัว 
(Stabilization) 

-    ช่วงจุดหลอด (Ignition) เกิดจากการท างานของข้ัวไฟฟ้าช่วย (Auxiliary Electrode) ของหลอด  
โดยเมื่อเริ่มจุดหลอดจะเกิดแรงดันคร่อมระหว่างขั้วไฟฟ้าหลักและขั้วไฟฟ้าช่วย ซึ่งท าให้เกิดการดีส
ชาร์จของก๊าซ ตัวต้านทานที่ต่ออยู่ที่ขั้วไฟฟ้าจะเป็นตัวจ ากัดกระแส จนสุดท้ายจะเกิดเป็นอาร์กดีส
ชาร์จระหว่างขั้วไฟฟ้าหลัก ซึ่งในช่วงจุดหลอดนี้ หลอดจะท างานที่สภาวะความดันต่ า และหลอดจะ
เกิดแสงสีฟ้าขึ้น 

-    ช่วงก าลังเริ่มเปล่งแสง (Run-Up) หลังจากจุดหลอดแล้ว อาร์กดีสชาร์จที่เกิดขึ้นในหลอดจะเป็นตัวท า
ให้อุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะท าให้ปรอทกลายเป็นไอ โดยแสงที่ได้จากหลอดจะยังมีค่าไม่เต็มที่จนกว่า
ปรอทในหลอดดีสชาร์จจะกลายเป็นไอทั้งหมด เมื่อความดันไออยู่ในช่วงประมาณ 2 -15 kpa แสงจะ
เริ่มมีสีขาว ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่จุดไส้หลอดจนถึงเวลาที่หลอดให้แสงสว่าง 80% จะมีค่าประมาณ 
4 นาท ี

-    ช่วงสภาวะคงที่ (Stabilization) เป็นช่วงที่หลอดให้ความสว่างเต็มที่ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ  
5 นาท ี

 
หลอดไอปรอทความดันสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่แบบใส และแบบเคลือบสารช่วยกระจาย

แสง  (ดังรูปที่ 1-19) และแบ่งตามโครงสร้างวงจรได้เป็น 2 แบบ คือ แบบใช้บัลลาสต์ กับแบบไม่ใช้บัลลาสต์ ในหลอด
แบบใช้บัลลาสต์ มีค่าประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 40-60 ลูเมนต่อวัตต์ มีอายุการใช้งานประมาณ 14,000 
ชั่วโมง และฟลักซ์การส่องสว่างจะลดลงตามอายุการใช้งานของหลอด 

  
               หลอดไอปรอทความดันสูงแบบใส           หลอดไอปรอทความดันสูงแบบเคลือบ 

 
รูปที่ 1-19 หลอดไอปรอทความดันสูงแบบใสและแบบเคลือบ 

 
ส าหรับในหลอดแบบไม่ใช้บัลลาสต์ช่วยจุดหลอด บางครั้งถูกเรียกว่า หลอดแสงผสม (Blended Light Lamp) 

เพ่ือใช้ทดแทนหลอดไส้ที่ก าลังไฟฟ้าสูงๆ ภายในจะมีไส้หลอดลักษณะคล้ายหลอดไส้  ให้ความร้อนและเปล่งแสง 
ในช่วงแรกทันทีเพ่ือช่วยกระตุ้นให้ก๊าซภายในหลอดอาร์กแตกตัวและเปล่งแสงจริงให้หลอดอาร์กสว่างเต็มที่ หลอดชนิด
นี้มีประสิทธิผลการส่องสว่างไม่สูงมากนัก คือ 19-28 ลูเมนต่อวัตต์ มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 6,000 ชั่วโมง ซึ่งสั้น
กว่าแบบใช้บัลลาสต์ แต่มีข้อดีคือเมื่อเปิดไฟ จะมีแสงสว่างที่ได้จากหลอดไส้ในช่วงแรกทันที ท าให้ส่องสว่างพ้ืนที่ได้ไวกว่า   
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ตารางท่ี 1-12 ข้อมูลทั่วไปของหลอดไอปรอทความดันสูงแบบใช้บัลลาสต์ อายุการใช้งานเฉลี่ย ชั่วโมง

ชนิด ก าลังไฟฟ้า 
W  

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
lm  

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

ใส

เคลือบ

เคลือบ
แบบพิเศษ

ตารางท่ี 1-13 ข้อมูลทั่วไปของหลอดไอปรอทความดันสูงแบบไม่ใช้บัลลาสต์ อายุการใช้งานเฉลี่ย ชั่วโมง

ชนิด ก าลังไฟฟ้า 
W  

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
lm  

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

ใส

5. หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium)
เป็นหลอดที่ให้ประสิทธิภาพการมองเห็นที่ดีที่สุดเนื่องจากหลอดให้เปล่งแสงสีทอง เหลือง ซึ่งเป็นสีที่ไวต่อการ

มองเห็นของมนุษย์ หลอดประเภทนี้มีอายุการใช้งานยาวนานจึงนิยมใช้ส าหรับการให้แสงสว่างภายนอกอาคาร
อาทิเช่น ที่จอดรถ ลานรับ ส่งสินค้า ไฟสนามกีฬา เป็นต้น มีลักษณะแสดงดังรูปที่ 
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4. หลอดไอปรอทความดันสูง (High Pressure Mercury)
หรือหลอดแสงจันทร์ เป็นหลอดดีสชาร์จความดันสูงชนิดแรกที่มีการผลิตข้ึนมาใช้งาน เพ่ือใช้ทดแทนหลอด

ฟลูออเรสเซนต์ หลอดชนิดนี้ที่ใช้เป็นไฟส่องสว่างส าหรับไฟถนนในซอย หลักการท างานของหลอดไอปรอทความดันสูง 
อาจแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ดังนี้ คือ ช่วงจุดหลอด ช่วงก าลังเริ่มเปล่งแสง ) และช่วงสภาวะคงตัว

ช่วงจุดหลอด เกิดจากการท างานของข้ัวไฟฟ้าช่วย ของหลอด
โดยเมื่อเริ่มจุดหลอดจะเกิดแรงดันคร่อมระหว่างขั้วไฟฟ้าหลักและขั้วไฟฟ้าช่วย ซึ่งท าให้เกิดการดีส
ชาร์จของก๊าซ ตัวต้านทานที่ต่ออยู่ที่ขั้วไฟฟ้าจะเป็นตัวจ ากัดกระแส จนสุดท้ายจะเกิดเป็นอาร์กดีส
ชาร์จระหว่างขั้วไฟฟ้าหลัก ซึ่งในช่วงจุดหลอดนี้ หลอดจะท างานที่สภาวะความดันต่ า และหลอดจะ
เกิดแสงสีฟ้าขึ้น
ช่วงก าลังเริ่มเปล่งแสง ) หลังจากจุดหลอดแล้ว อาร์กดีสชาร์จที่เกิดขึ้นในหลอดจะเป็นตัวท า
ให้อุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะท าให้ปรอทกลายเป็นไอ โดยแสงที่ได้จากหลอดจะยังมีค่าไม่เต็มที่จนกว่า
ปรอทในหลอดดีสชาร์จจะกลายเป็นไอทั้งหมด เม่ือความดันไออยู่ในช่วงประมาณ 2 แสงจะ
เริ่มมีสีขาว ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่จุดไส้หลอดจนถึงเวลาที่หลอดให้แสงสว่าง 80 จะมีค่าประมาณ 
4 นาที
ช่วงสภาวะคงที่ เป็นช่วงที่หลอดให้ความสว่างเต็มที่ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 
5 นาที

หลอดไอปรอทความดันสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่แบบใส และแบบเคลือบสารช่วยกระจาย
แสง (ดังรูปที่ ) และแบ่งตามโครงสร้างวงจรได้เป็น แบบ คือ แบบใช้บัลลาสต์ กับแบบไม่ใช้บัลลาสต์ ในหลอด
แบบใช้บัลลาสต์ มีค่าประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 60 ลูเมนต่อวัตต์ มีอายุการใช้งานประมาณ 000 
ชั่วโมง และฟลักซ์การส่องสว่างจะลดลงตามอายุการใช้งานของหลอด

หลอดไอปรอทความดันสูงแบบใส หลอดไอปรอทความดันสูงแบบเคลือบ

รูปที่ 1-19 หลอดไอปรอทความดันสูงแบบใสและแบบเคลือบ

ส าหรับในหลอดแบบไม่ใช้บัลลาสต์ช่วยจุดหลอด บางครั้งถูกเรียกว่า หลอดแสงผสม 
เพ่ือใช้ทดแทนหลอดไส้ที่ก าลังไฟฟ้าสูงๆ ภายในจะมีไส้หลอดลักษณะคล้ายหลอดไส้ ให้ความร้อนและเปล่งแสง
ในช่วงแรกทันทีเพ่ือช่วยกระตุ้นให้ก๊าซภายในหลอดอาร์กแตกตัวและเปล่งแสงจริงให้หลอดอาร์กสว่างเต็มที่ หลอดชนิด
นี้มีประสิทธิผลการส่องสว่างไม่สูงมากนัก คือ ลูเมนต่อวัตต์ มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ ชั่วโมง ซึ่งสั้น
กว่าแบบใช้บัลลาสต์ แต่มีข้อดีคือเมื่อเปิดไฟ จะมีแสงสว่างที่ได้จากหลอดไส้ในช่วงแรกทันที ท าให้ส่องสว่างพ้ืนที่ได้ไวกว่า
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ตารางท่ี 1-12  ข้อมูลทั่วไปของหลอดไอปรอทความดันสูงแบบใช้บัลลาสต์ อายุการใช้งานเฉลี่ย 14,000 ชัว่โมง 
 

ชนิด ก าลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

ใส 
125 5,900 47.2 
400 21,000 52.5 

เคลือบ 

50 1,800 36 
80 3,700 46.3 
125 6,300 50.4 
250 13,000 52 
400 22,000 55 
700 38,000 54.3 

1,000 58,000 58 

เคลือบ 
แบบพิเศษ 

50 2,000 40 
80 4,000 50 
125 6,500 52 
250 14,000 56 
400 24,000 60 

 
ตารางท่ี 1-13  ข้อมูลทั่วไปของหลอดไอปรอทความดันสูงแบบไม่ใช้บัลลาสต์ อายุการใช้งานเฉลี่ย 6,000 ชั่วโมง 
 

ชนิด ก าลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

ใส 
160 3,100 19.4 
250 5,600 22.4 
500 14,000 28 

 
5. หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium)  

เป็นหลอดที่ให้ประสิทธิภาพการมองเห็นที่ดีที่สุดเนื่องจากหลอดให้เปล่งแสงสีทอง-เหลือง ซึ่งเป็นสีที่ไวต่อการ
มองเห็นของมนุษย์ หลอดประเภทนี้มีอายุการใช้งานยาวนานจึงนิยมใช้ส าหรับการให้แสงสว่างภายนอกอาคาร 
อาทิเช่น ที่จอดรถ ลานรับ-ส่งสินค้า ไฟสนามกีฬา เป็นต้น มีลักษณะแสดงดังรูปที่ 1-20 
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รูปที่ 1-20 หลอดโซเดียมความดันสูง 

 
หลอดโซเดียมความดันสูงเป็นหลอดที่มีประสิทธิผลการส่องสว่างค่อนข้างสูง 70 – 140 lm/W แต่ให้ความ

ถูกต้องของสีค่อนข้างต่ า (CRI 23) ยกเว้นรุ่นที่มีการปรับปรุงคุณภาพของแสงซึ่งจะให้ความถูกต้องของสีประมาณ  
60 – 85 หลอดไฟประเภทนี้ ต้องจุดไส้หลอดด้วยพัลส์แรงดันสูงประมาณ 1.8-5 kV และต้องใช้เวลาในการอุ่นไส้หลอด
ประมาณ 3 – 7 นาที แสงที่ออกมาจากหลอดจึงจะสว่างเต็มท่ี 

 
หลอดโซเดียมความดันสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้  คือ หลอดโซเดียมความดันสูงแบบ

มาตรฐาน  หลอดโซเดียมความดันสูงแบบประสิทธิผลการส่องสว่างสูง  หลอดโซเดียมที่ออกแบบให้ใช้แทนหลอด    
ไอปรอทความดันสูง  และหลอดโซเดียมความดันสูงที่มีความถูกต้องของสีสูง  หลอดโซเดียมความดันสูงแบบมาตรฐาน
ใช้เซนอน (Xenon) เป็นก๊าซช่วยจุดติดที่ความดันประมาณ 3 kPa โดยต้องใช้อิกนิเตอร์ช่วยในการท าให้หลอดติด 
(ยกเว้นหลอดที่มีขนาดก าลังไฟต่ า เช่น 50W และ 70W เน่ืองจากว่าแรงดันจุดหลอด (Ignition Voltage) มีค่าสูงถึง 
2.8 kV 

 
หลอดโซเดียมความดันสูงแบบประสิทธิผลการส่องสว่างสูง สามารถท าได้โดยเพ่ิมความดันของ Xenon เป็น

ประมาณ 30 kPa ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างเพ่ิมข้ึนจากหลอดโซเดียมความดันสูงแบบมาตรฐานประมาณ 
15% 

หลอดโซเดียมที่ออกแบบให้ใช้แทนหลอดไอปรอทความดันสูง หลอดประเภทนี้สามารถใช้กับบัลลาสต์หลอดไอ
ปรอทความดันสูงได้ และไม่ต้องใช้อิกนิเตอร์ (Igniter) เนื่องจากมี Build-in Starting Aid หลอดโซเดียมความดันสูง
ประเภทนี้เมื่อใช้แทนหลอดไอปรอทความดันสูง จะใช้ก าลังไฟฟ้าลดลง 15% และให้ฟลักซ์การส่องสว่างเพ่ิมขึ้น 40 % 
ข้อมูลทั่วไปของหลอดโซเดียมความดันสูง แสดงไว้ในตารางที่ 1-14 
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ตารางท่ี 1-14 ข้อมูลทั่วไปของหลอดโซเดียมความดันสูง อายุการใช้งานเฉลี่ย ชั่วโมง

ชนิด ก าลังไฟฟ้า 
W  

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
lm  

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W)

ชนิดมาตรฐาน

ชนิดประสิทธิผลการ
ส่องสว่างสูง

ชนิดใช้แทนหลอดไอ
ปรอทความดันสูง

6. หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide) 
มีลักษณะการท างานคล้ายหลอดไอปรอทความดันสูง แต่แตกต่างกันตรงที่ภายในหลอดประเภทนี้จะเติม

สารประกอบเมทัลฮาไลด์เข้าไปกับปรอท เพื่อท าให้ได้สีของแสงดีขึ้น ดังนั้นหลอดเมทัลฮาไลด์นี้จึงมีคุณสมบัติทางสีที่ดี
เหมาะส าหรับใช้ในงานที่ต้องการแสงสีที่ดี เช่น สนามกีฬา และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเห็นแสงสีของวัสดุ 
เป็นต้น

ประสิทธิผลการส่องสว่างของหลอดเมทัลฮาไลด์ขึ้นอยู่กับขนาดก าลังไฟฟ้า แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าประมาณ 
65  95 ลูเมนต่อวัตต์ อายุการใช้งานหลอดประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าหลอดไอปรอทความดันสูง คือมีอายุ
การใช้งานประมาณ  ชั่วโมง ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลอดเมทัลฮาไลด์แสดงอยู่ในรูปที่ 
และตารางท่ี  ตามล าดับ

รูปที่ 1-21 หลอดเมทัลฮาไลด์
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รูปที่ 1-20 หลอดโซเดียมความดันสูง

หลอดโซเดียมความดันสูงเป็นหลอดที่มีประสิทธิผลการส่องสว่างค่อนข้างสูง 70 0 แต่ให้ความ
ถูกต้องของสีค่อนข้างต่ า ( ยกเว้นรุ่นที่มีการปรับปรุงคุณภาพของแสงซึ่งจะให้ความถูกต้องของสีประมาณ 
60 85 หลอดไฟประเภทนี้ ต้องจุดไส้หลอดด้วยพัลส์แรงดันสูงประมาณ 1.8 และต้องใช้เวลาในการอุ่นไส้หลอด
ประมาณ 3 7 นาที แสงที่ออกมาจากหลอดจึงจะสว่างเต็มท่ี

หลอดโซเดียมความดันสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้  คือ หลอดโซเดียมความดันสูงแบบ
มาตรฐาน  หลอดโซเดียมความดันสูงแบบประสิทธิผลการส่องสว่างสูง  หลอดโซเดียมที่ออกแบบให้ใช้แทนหลอด   
ไอปรอทความดันสูง  และหลอดโซเดียมความดันสูงที่มีความถูกต้องของสีสูง หลอดโซเดียมความดันสูงแบบมาตรฐาน
ใช้เซนอน ( เป็นก๊าซช่วยจุดติดที่ความดันประมาณ 3 โดยต้องใช้อิกนิเตอร์ช่วยในการท าให้หลอดติด 
(ยกเว้นหลอดที่มีขนาดก าลังไฟต่ า เช่น 50 และ 7 เน่ืองจากว่าแรงดันจุดหลอด มีค่าสูงถึง 
2.8

หลอดโซเดียมความดันสูงแบบประสิทธิผลการส่องสว่างสูง สามารถท าได้โดยเพ่ิมความดันของ เป็น
ประมาณ 30 ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างเพ่ิมข้ึนจากหลอดโซเดียมความดันสูงแบบมาตรฐานประมาณ 

หลอดโซเดียมที่ออกแบบให้ใช้แทนหลอดไอปรอทความดันสูง หลอดประเภทนี้สามารถใช้กับบัลลาสต์หลอดไอ
ปรอทความดันสูงได้ และไม่ต้องใช้อิกนิเตอร์ ( เนื่องจากมี หลอดโซเดียมความดันสูง
ประเภทนี้เมื่อใช้แทนหลอดไอปรอทความดันสูง จะใช้ก าลังไฟฟ้าลดลง 15 และให้ฟลักซ์การส่องสว่างเพ่ิมขึ้น 40 
ข้อมูลทั่วไปของหลอดโซเดียมความดันสูง แสดงไว้ในตารางที่ 
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ตารางท่ี 1-14  ข้อมูลทั่วไปของหลอดโซเดียมความดันสูง อายุการใช้งานเฉลี่ย 18,000 ชั่วโมง 
 

ชนิด ก าลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

ชนิดมาตรฐาน 

50 3,450 69 
70 5,600 80 
150 14,500 96.7 
250 26,500 106 
400 49,000 122.5 
1000 130,000 130 

ชนิดประสิทธิผลการ 
ส่องสว่างสูง 

100 10,000 100 
150 16,000 106.7 
250 30,000 120 
400 56,000 140 

ชนิดใช้แทนหลอดไอ
ปรอทความดันสูง 

220 20,000 91 

350 34,500 98.6 

 
6. หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide)  
 มีลักษณะการท างานคล้ายหลอดไอปรอทความดันสูง แต่แตกต่างกันตรงที่ภายในหลอดประเภทนี้จะเติม

สารประกอบเมทัลฮาไลด์เข้าไปกับปรอท เพื่อท าให้ได้สีของแสงดีขึ้น ดังนั้นหลอดเมทัลฮาไลด์นี้จึงมีคุณสมบัติทางสีที่ดี
เหมาะส าหรับใช้ในงานที่ต้องการแสงสีที่ดี เช่น สนามกีฬา และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเห็นแสงสีของวัสดุ  
เป็นต้น 

 
ประสิทธิผลการส่องสว่างของหลอดเมทัลฮาไลด์ขึ้นอยู่กับขนาดก าลังไฟฟ้า แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าประมาณ 

65 - 95 ลูเมนต่อวัตต์  อายุการใช้งานหลอดประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าหลอดไอปรอทความดันสูง คือมีอายุ
การใช้งานประมาณ 9,000-20,000 ชั่วโมง ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลอดเมทัลฮาไลด์แสดงอยู่ในรูปที่ 1-21 
และตารางท่ี 1-15 ตามล าดับ 
 

 
รูปที่ 1-21 หลอดเมทัลฮาไลด์ 
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ตารางท่ี 1-15  ข้อมูลทั่วไปของหลอดเมทัลฮาไลด์ อายุการใช้งานเฉลี่ย 9,000-20,000 ชั่วโมง 
 

ชนิด ก าลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง 

(lm/W) 

ขั้วเดี่ยว (Tubular) 

250 17,000 68 
400 31,500 78.8 
1000 81,000 81 
2000 189,000 94.5 

ขั้วเดี่ยว 
(Double 

Envelope) 

70 5,100 72.9 

150 11,000 73.4 

สองข้ัว 
70 5,500 78.6 
150 11,250 75 
250 20,000 80 

 
7. หลอดแอลอีดี (Light Emitting Diode , LED)  

หลอดแอลอีดีเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าที่มีการเปล่งแสงและถูกควบคุมการกระจายแสงด้วยเลนส์ที่เคลือบไว้ 
เม่ือใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง อิเล็กตรอนจะผ่านไปตามอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ท าให้เกิดแสงออกมาตาม
ความถี่ของแสงที่ได้ก าหนดไว้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีหลอดแอลอีดีให้มีความเข้มการส่องสว่างสูงจนสามารถ
ใช้กับงานด้านแสงสว่างได้ซึ่งมีข้อดีเมื่อเทียบกับหลอดประเภทอ่ืน คือ ขนาดเล็กกระทัดรัด ทนการสั่นสะเทือนสูง  
เปิดปิดได้บ่อยครั้ง อายุยาวนาน  มีประสิทธิผลด้านแสงสูง ไม่มีการแผ่รังสียูวีและอินฟราเรด ไม่มีก าลังสูญเสีย ในการ
จุดหลอด ซึ่งแอลอีดีสมัยใหม่ที่นิยมใช้งานด้านนี้คืออะลูมินั่มอินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์ (Aluminum indium 
gallium phosphide, AllInGaP) และอินเดียมแกลเลียมไนไตรด์ (Indium gallium nitride, InGaN) โดยแบ่งกลุ่ม
หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงดังน้ี คือ หลอดแอลอีดีทรงวงรี หลอดแอลอีดีฟลักซ์การส่องสว่างสูง (High flux emitter) 
และหลอดแอลอีดีฟลักซ์การส่องสว่างสูงมาก (Very high flux emitter) ซึ่งนิยมใช้กับงานป้ายโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ 
และไฟสัญญาณจราจร หรืองานที่ต้องการลักษณะการให้แสงที่มีความเข้มการส่องสว่างสูง โดยหลอดแอลอีดีสมรรถนะ
สูงขนาด 1 วัตต์ สีแดงจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 37 ลูเมนต่อวัตต์ สีเขียวจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่าง
ประมาณ 40 ลูเมนต่อวัตต์ สีน้ าเงินจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 12 ลูเมนต่อวัตต์ และสีขาวจะให้
ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ 34  ลูเมนต่อวัตต์  มีอายุการใช้งานประมาณ 50,000 ชั่วโมง 
 

 

 

 
รูปที่ 1-22 หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูง 
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ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแอลอีดีให้อยู่ในรูปหลอดไฟที่มีขั้วหลอดแบบทั่วไป เช่น และ           
ซึ่งสามารถเปลี่ยนทดแทนหลอดไส้ หรือหลอดปล่อยประจุความเข้มแสงสูง ได้เลย สามารถใช้ได้ทั้งใน
และนอกอาคาร และในสถานที่ท่ีไม่ต้องการการเกิดประกายไฟช่วงจุดหลอด  ท างานได้ในอุณหภูมิช่วงกว้างถึง  

ถึง องศาฟาเรนไฮน์  ความเสื่อมทางแสงต่ า จุดติดเร็ว ไม่ต้องใช้บัลลาสต์ในหลอดแอลอีดีย่อยแต่ละ
ตัวจะมีขนาดเล็ก มีเลนส์ค่าสะท้อนแสงสูงอยู่ ในตัว และบังคับทิ ศทางแสงส่องลงด้านล่างเป็นหลัก 
จึงไม่จ าเป็นต้องใช้โคมที่มีการสะท้อนแสงสูง มีแสงบาดตาต่ า  ประหยัดเงินค่าบ ารุงรักษา  หลอดประเภทนี้ยัง
ไม่นิยมใช้แพร่หลายเนื่องจากมีราคาสูงอยู่มาก ข้อมูลทั่วไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงแสดงไว้ในตารางที่ 

ก)  หลอดขนาด ขั้วหลอด ข)  หลอดขนาด ขั้วหลอด 

ค)  หลอดส าหรับไฟถนนชนิดส าเร็จรูปทั้งดวงโคม

รูปที่ 1-23 หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงที่ออกแบบใช้ทดแทนหลอดไฟแบบทั่วไป
 

ตารางท่ี 1-16 ข้อมูลทั่วไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงที่ออกแบบในรูปหลอดไฟขั้วหลอดแบบทั่วไป
อายุการใช้งานเฉลี่ย ชั่วโมง

ชนิด ก าลังไฟฟ้า 
W  

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
lm  

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

ขั้วหลอดแบบ 
ขั้วหลอดแบบ 
และแบบส าเร็จรูป
ทั้งดวงโคม
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ตารางท่ี 1-15 ข้อมูลทั่วไปของหลอดเมทัลฮาไลด์ อายุการใช้งานเฉลี่ย ชั่วโมง

ชนิด ก าลังไฟฟ้า 
W  

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
lm  

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง 

(lm/W) 

ขั้วเดี่ยว (

ขั้วเดี่ยว
(

สองข้ัว

7. หลอดแอลอีดี (Light Emitting Diode , LED)
หลอดแอลอีดีเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าที่มีการเปล่งแสงและถูกควบคุมการกระจายแสงด้วยเลนส์ที่เคลือบไว้ 

เมื่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง อิเล็กตรอนจะผ่านไปตามอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ท าให้เกิดแสงออกมาตาม
ความถี่ของแสงที่ได้ก าหนดไว้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีหลอดแอลอีดีให้มีความเข้มการส่องสว่างสูงจนสามารถ
ใช้กับงานด้านแสงสว่างได้ซึ่งมีข้อดีเมื่อเทียบกับหลอดประเภทอ่ืน คือ ขนาดเล็กกระทัดรัด ทนการสั่นสะเทือนสูง 
เปิดปิดได้บ่อยครั้ง อายุยาวนาน  มีประสิทธิผลด้านแสงสูง ไม่มีการแผ่รังสียูวีและอินฟราเรด ไม่มีก าลังสูญเสีย ในการ
จุดหลอด ซึ่งแอลอีดีสมัยใหม่ที่นิยมใช้งานด้านนี้คืออะลูมินั่มอินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์ 

และอินเดียมแกลเลียมไนไตรด์ โดยแบ่งกลุ่ม
หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงดังน้ี คือ หลอดแอลอีดีทรงวงรี หลอดแอลอีดีฟลักซ์การส่องสว่างสูง 
และหลอดแอลอีดีฟลักซ์การส่องสว่างสูงมาก ซึ่งนิยมใช้กับงานป้ายโฆษณา ป้ายสัญลักษณ์ 
และไฟสัญญาณจราจร หรืองานที่ต้องการลักษณะการให้แสงที่มีความเข้มการส่องสว่างสูง โดยหลอดแอลอีดีสมรรถนะ
สูงขนาด วัตต์ สีแดงจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ ลูเมนต่อวัตต์ สีเขียวจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่าง
ประมาณ ลูเมนต่อวัตต์ สีน้ าเงินจะให้ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ ลูเมนต่อวัตต์ และสีขาวจะให้
ประสิทธิผลการส่องสว่างประมาณ ลูเมนต่อวัตต์ มีอายุการใช้งานประมาณ ชั่วโมง

รูปที่ 1-22 หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูง
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     ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแอลอีดีให้อยู่ในรูปหลอดไฟที่มีขั้วหลอดแบบทั่วไป เช่น E27 และ E40           
ซึ่งสามารถเปลี่ยนทดแทนหลอดไส้ หรือหลอดปล่อยประจุความเข้มแสงสูง (HID) ได้เลย สามารถใช้ได้ทั้งใน
และนอกอาคาร และในสถานที่ท่ีไม่ต้องการการเกิดประกายไฟช่วงจุดหลอด  ท างานได้ในอุณหภูมิช่วงกว้างถึง  
-40  ถึง 180 องศาฟาเรนไฮน์  ความเสื่อมทางแสงต่ า จุดติดเร็ว ไม่ต้องใช้บัลลาสต์ในหลอดแอลอีดีย่อยแต่ละ
ตัวจะมีขนาดเล็ก มีเลนส์ค่าสะท้อนแสงสูงอยู่ ในตัว และบังคับทิ ศทางแสงส่องลงด้านล่างเป็นหลัก  
จึงไม่จ าเป็นต้องใช้โคมที่มีการสะท้อนแสงสูง มีแสงบาดตาต่ า  ประหยัดเงินค่าบ ารุงรักษา  หลอดประเภทนี้ยัง
ไม่นิยมใช้แพร่หลายเนื่องจากมีราคาสูงอยู่มาก ข้อมูลทั่วไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงแสดงไว้ในตารางที่ 
1-16 

 

  
ก)  หลอดขนาด 5 W 300 lm ขั้วหลอด E27 ข)  หลอดขนาด 28 W 2,100 lm ขั้วหลอด E40 

 

 
ค)  หลอดส าหรับไฟถนนชนิดส าเร็จรูปทั้งดวงโคม 

 
รูปที่ 1-23 หลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงที่ออกแบบใช้ทดแทนหลอดไฟแบบทั่วไป 

 

ตารางท่ี 1-16  ข้อมูลทั่วไปของหลอดแอลอีดีสมรรถนะสูงที่ออกแบบในรูปหลอดไฟขั้วหลอดแบบทั่วไป 
    อายุการใช้งานเฉลี่ย 50,000 ชั่วโมง 
 

ชนิด ก าลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การส่องสว่าง 
(lm) 

ประสิทธิผล 
การส่องสว่าง (lm/W) 

ขั้วหลอดแบบ E27 5 300 60 
ขั้วหลอดแบบ E40 
และแบบส าเร็จรูป 
ทั้งดวงโคม 

28 2,100 75 
48 3,300 68.8 
60 4,400 73.4 
80 6,000 75 
100 7,600 76 
125 9,400 75.2 
140 10,600 75.7 
180 13,800 76.7 
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จากประเภทหลอดไฟที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถท าการสรุปเปรียบเทียบข้อมูลส าคัญเก่ียวกับประสิทธิภาพ
พลังงานของหลอดไฟประเภทต่างๆ ดังแสดงในตารางที่  1-17 
 
ตารางท่ี 1-17  การเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพพลังงานของหลอดไฟ 
 

ชนิดหลอด ก าลังไฟฟ้า 
(W) 

ฟลักซ์การ 
ส่องสว่าง (lm) 

ประสิทธิผลการส่อง
สว่าง (lm/W) 

อายุการใช้งาน 
เฉลี่ย  (h) 

อินแคนเดสเซนต์ 15-500 120-8,400 8-17 1,000 
ฮาโลเจนแรงดันปกติ 75-2,000 975-50,000 13-25 2,000 
ฟลูออเรสเซนต์ 
ฟลักซ์การส่องสว่างสูง 

18-36 1,300-3,350 72-93 12,000 

ฟลูออเรสเซนต์ฟลักซ์การส่อง
สว่างสูง ประสิทธิภาพสูง 

14-35 1,350-3,650 93-104 20,000 

คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
บัลลาสต์แยกภายนอก 

8-18 360-1,000 45-56 8,000 

คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
บัลลาสต์ในตัว 

8-23 420-1,350 53-64 8,000 

ฟลูออเรสเซนต์ 
แบบเหนี่ยวน า 

100-150 8,000-12,000 80 60,000 

โซเดียมความดันต่ า 
(ประสิทธิผลการส่องสว่างสูง) 

18-180 1,800-32,500 100-181 14,000 

ไอปรอทความดันสูง  (เคลือบ) 
แบบใช้บัลลาสต์ 

50-1,000 1,800-58,000 36-58 14,000 

ไอปรอทความดันสูง 
แบบไม่ใช้บัลลาสต์ 

160-250 3,100-5,600 19-22 6,000 

โซเดียมความดันสูง  (มาตรฐาน) 50-1,000 3,450-130,000 69-130 18,000 
โซเดียมความดันสูง 
ประสิทธิผลการส่องสว่างสูง 

100-400 10,000-56,000 100-140 18,000 

เมทัลฮาไลด์ (ข้ัวเดี่ยว) 70-2,000 5,100-189,000 73-95 20,000 
เมทัลฮาไลด์  (สองขั้ว) 70-2,000 5,500-220,000 79-80 9,000 
แอลอีดีสมรรถนะสูง 
ขั้วหลอดแบบ E27 

5 300 60 50,000 

แอลอีดีสมรรถนะสูง 
ขั้วหลอดแบบ E40 

28-180 2,100-13,800 75-77 50,000 
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การพิจารณาเลือกใช้หลอดไฟฟ้า

การเลือกหลอดไฟฟ้าเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานอาจพิจารณาได้จากค่าประสิทธิผลการส่องสว่าง โดยหลอดที่มี
ประสิทธิภาพพลังงานที่สูงหมายถึงหลอดไฟฟ้าน้ันมีค่าประสิทธิผลการส่องสว่าง ซ่ึงประหยัดพลังงานมากกว่าหลอด
ไฟฟ้าที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานที่ต่ า อย่างไรก็ตาม โดยหลอดแต่ละประเภทมีความแตกต่างด้านการน าไปใช้งาน 
ดังนั้น จึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะค่าประสิทธิผลการส่องสว่างเพียงอย่างเดียว ยังต้องมีปัจจัยอื่นประกอบอีกมากมาย เช่น 
ฟลักซ์การส่องสว่าง ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ อายุการใช้งาน  ความถูกต้องของสี  ราคาหลอดไฟ  ประเภท
กิจกรรม และข้อเปรียบเทียบด้านการใช้งานในที่ต่างๆ เป็นต้น ตารางที่ ได้แสดงสรุปเปรียบเทียบสมบัติด้านต่างๆ 
ของหลอดไฟเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินเลือกใช้หลอดไฟ
 
ตารางท่ี 1-18 การเปรียบเทียบสมบัติด้านต่างๆ ของหลอดประเภทต่างๆ

Incandescent Tubular 
fluorescent 

Compact 
fluorescent 

Discharge 

ราคาต้นทุน ถูก ต่ า ปานกลาง ปานกลาง สูง
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สูง ต่ า ต่ า ต่ า ต่ ามาก
ก าลังไฟฟ้า (วัตต์)
อายุ (ชั่วโมง)
อัตราการเสื่อม
ของลูเมน
ความถูกต้องของสี ดี ดี ปานกลาง ดี น้อย ดีมาก
ระยะเวลาในการจุด
หลอด

ทันที หน่วงเล็กน้อย หน่วงเล็กน้อย นาที

ความสูงที่ติดตั้ง สูงสุด เมตร สูงสุด เมตร สูงสุด เมตร เมตร
การใช้งาน ระดับแสงต่ าๆ 

หรือแสงสว่างที่ใช้
ในการตบแต่ง 
เช่น ตู้โชว์

แสงสว่างภายใน
ทั่วไป โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร
พาณิชย์ ส านักงาน, 
โรงเรียน บ้าน

แสงสว่างภายใน
ทั่วไป โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร
พาณิชย์ ส านักงาน 
โรงเรียนบ้าน

แสงสว่างภายนอก
ไฟถนน ไฟตกแต่ง 
แสงสว่างภายในที่
ต้องติดตั้งในระดับ
ที่สูง

อ่ืนๆ แรงดันที่
เปลี่ยนแปลงจะมี
ผลต่อแสงสว่าง
จากหลอด

แรงดันที่เปลี่ยนแปลง
จะมีผลต่อแสงสว่าง
จากหลอด ความถี่ใน
การเปิดปิดจะท าให้
อายุของหลอดสั้นลง

สามารถใช้ติดตั้งแทน
หลอดอินแคนเดส
เซนต์ได้โดยตรง

ต้องใช้คู่กับบัลลาสต์
ที่เฉพาะของหลอด, 
การเลือกใช้ประเภท
ของหลอดชนิดนี้ต้อง
เหมาะสมกับสถานที่
ใช้งาน

หมายเหตุ  ดัชนีบอกความถูกต้องของสี (   เป็นการวัดค่าของหลอดไฟว่ามีประสิทธภิาพในการแสดงคุณลักษณะของสีเป็น
อย่างไรโดยจะใช้ค่าดัชนีบอกความถูกตอ้งของสีเป็นตัวเปรียบเทียบ  ดังนั้นค่า จะเป็นตัวบ่งชี้ความถูกต้องของสีของหลอดไฟชนิดต่างๆ 
เปรียบเทียบกับความถกูต้องของสีที่ได้จากแสงอาทิตย์ซ่ึงมีค่า เท่ากับ 
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จากประเภทหลอดไฟที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถท าการสรุปเปรียบเทียบข้อมูลส าคัญเก่ียวกับประสิทธิภาพ
พลังงานของหลอดไฟประเภทต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 

ตารางท่ี 1-17 การเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพพลังงานของหลอดไฟ

ชนิดหลอด ก าลังไฟฟ้า 
W  

ฟลักซ์การ 
ส่องสว่าง (lm  

ประสิทธิผลการส่อง
สว่าง (lm/W) 

อายุการใช้งาน 
เฉลี่ย  (h) 

อินแคนเดสเซนต์
ฮาโลเจนแรงดันปกติ
ฟลูออเรสเซนต์
ฟลักซ์การส่องสว่างสูง
ฟลูออเรสเซนต์ฟลักซ์การส่อง
สว่างสูง ประสิทธิภาพสูง
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์
บัลลาสต์แยกภายนอก
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์
บัลลาสต์ในตัว
ฟลูออเรสเซนต์
แบบเหนี่ยวน า
โซเดียมความดันต่ า
(ประสิทธิผลการส่องสว่างสูง)
ไอปรอทความดันสูง (เคลือบ)
แบบใช้บัลลาสต์
ไอปรอทความดันสูง
แบบไม่ใช้บัลลาสต์
โซเดียมความดันสูง (มาตรฐาน)
โซเดียมความดันสูง
ประสิทธิผลการส่องสว่างสูง
เมทัลฮาไลด์ (ข้ัวเดี่ยว)
เมทัลฮาไลด์ (สองขั้ว)
แอลอีดีสมรรถนะสูง
ขั้วหลอดแบบ 
แอลอีดีสมรรถนะสูง
ขั้วหลอดแบบ 
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การพิจารณาเลือกใช้หลอดไฟฟ้า 
 
 การเลือกหลอดไฟฟ้าเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานอาจพิจารณาได้จากค่าประสิทธิผลการส่องสว่าง โดยหลอดที่มี
ประสิทธิภาพพลังงานที่สูงหมายถึงหลอดไฟฟ้าน้ันมีค่าประสิทธิผลการส่องสว่าง ซ่ึงประหยัดพลังงานมากกว่าหลอด
ไฟฟ้าที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานที่ต่ า  อย่างไรก็ตาม โดยหลอดแต่ละประเภทมีความแตกต่างด้านการน าไปใช้งาน 
ดังนั้น จึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะค่าประสิทธิผลการส่องสว่างเพียงอย่างเดียว ยังต้องมีปัจจัยอื่นประกอบอีกมากมาย เช่น 
ฟลักซ์การส่องสว่าง ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ อายุการใช้งาน  ความถูกต้องของสี  ราคาหลอดไฟ  ประเภท
กิจกรรม และข้อเปรียบเทียบด้านการใช้งานในที่ต่างๆ เป็นต้น ตารางที่ 1-18 ได้แสดงสรุปเปรียบเทียบสมบัติด้านต่างๆ 
ของหลอดไฟเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินเลือกใช้หลอดไฟ 
 
ตารางท่ี 1-18  การเปรียบเทียบสมบัติด้านต่างๆ ของหลอดประเภทต่างๆ 
 
 Incandescent Tubular 

fluorescent 
Compact 

fluorescent 
Discharge 

ราคาต้นทุน ถูก ต่ า ปานกลาง ปานกลาง – สูง 
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สูง ต่ า ต่ า ต่ า – ต่ ามาก 
ก าลังไฟฟ้า (วัตต์) 15 – 1,500 8 – 150 9 – 36 35 – 3,500 
อายุ (ชั่วโมง) 1,000 5,000 – 20,000 8,000 4,000 – 24,000 
อัตราการเสื่อม 
ของลูเมน 

15% 15 – 20% 15-30% 10-40% 

ความถูกต้องของสี1 ด ี ด ี ปานกลาง – ดี น้อย – ดีมาก 
ระยะเวลาในการจุด
หลอด 

ทันที หน่วงเล็กน้อย หน่วงเล็กน้อย 5 – 10 นาที 

ความสูงที่ติดตั้ง สูงสุด 6 เมตร สูงสุด 6 เมตร สูงสุด 6 เมตร 6 – 30 เมตร 
การใช้งาน ระดับแสงต่ าๆ 

หรือแสงสว่างที่ใช้
ในการตบแต่ง 
เช่น ตู้โชว ์

แสงสว่างภายใน
ทั่วไป โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร
พาณิชย์ ส านักงาน, 
โรงเรียน บ้าน 

แสงสว่างภายใน
ทั่วไป โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร
พาณิชย์ ส านักงาน 
โรงเรียนบ้าน 

แสงสว่างภายนอก 
ไฟถนน ไฟตกแต่ง 
แสงสว่างภายในที่
ต้องติดตั้งในระดับ 
ที่สูง 

อ่ืนๆ แรงดันที่
เปลี่ยนแปลงจะมี
ผลต่อแสงสว่าง
จากหลอด 

แรงดันที่เปลี่ยนแปลง
จะมีผลต่อแสงสว่าง
จากหลอด ความถี่ใน
การเปิดปิดจะท าให้
อายุของหลอดสั้นลง 

สามารถใช้ติดตั้งแทน
หลอดอินแคนเดส
เซนต์ได้โดยตรง 

ต้องใช้คู่กับบัลลาสต์
ที่เฉพาะของหลอด, 
การเลือกใช้ประเภท
ของหลอดชนิดนี้ต้อง
เหมาะสมกับสถานที่
ใช้งาน 

หมายเหต ุ   1 ดัชนีบอกความถูกต้องของสี (Color Rendering Index, CRI)  เป็นการวัดค่าของหลอดไฟว่ามีประสิทธภิาพในการแสดงคุณลักษณะของสีเป็น
อย่างไรโดยจะใช้ค่าดัชนีบอกความถูกตอ้งของสีเป็นตัวเปรียบเทียบ  ดังนั้นค่า CRI จะเป็นตัวบ่งชี้ความถูกต้องของสีของหลอดไฟชนิดต่างๆ 
เปรียบเทียบกับความถกูต้องของสีที่ได้จากแสงอาทิตย์ซ่ึงมีค่า CRI เท่ากับ 100 
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2.2.2 การแยกวงจรสวิทช์ควบคุมหลอดไฟ 

 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานผลิตอาหารกระป๋องเปิดด าเนินการ 15 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 300 วันต่อปี  มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 
843,315.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 2,398,888.43 บาท/ปี    มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.85 บาทต่อหน่วย 
ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คณะท างานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน
ของสถานประกอบการได้ร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการ จากการส ารวจพบว่า   ใน
ส่วนของไลน์การผลิตได้มีการติดตั้งสวิทซ์ที่ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ที่เดียวคือเมื่อเปิดสวิทซ์ หลอดไฟจะติดหมดทุกดวง  
ซึ่งท าให้ใช้พลังงานมากเกินความจ าเป็น 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

หลังจากทีมงานได้ท าการส ารวจสภาพการใช้งานของระบบแสงสว่าง ในส่วนของไลน์การผลิตพบว่าสวิทซ์ที่
ควบคุมการเปิดปิดไฟ มีการเปิดที่เดียวคือเมื่อเปิดสวิทซ์ หลอดไฟจะติดหมดทุกดวงทั้งที่พ้ืนที่บางส่วนไม่จ าเป็นต้องใช้
แสงสว่างมากนัก ท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้นทางทีมงานจึงเสนอที่จะแยกสวิทซ์ควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟเป็นโซน 
เพ่ือการประหยัดพลังงาน 
 

 
 

รูปสภาพก่อนการปรับปรุง 
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงงานควรจะ
ติดตั้งสวิทซ์แยกควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟเป็นโซน โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้ 

1. ส ารวจและตรวจวัดการใช้งานของระบบแสงสว่าง 
2. วิเคราะห์และประเมินลักษณะงาน 
3. ด าเนินการปรับปรุงโดยการติดตั้งสวิทซ์แยกควบคุมการเปิดปิดของหลอดไฟเป็นโซนในส่วนของไลน์การผลิต 
4. ตรวจสอบ ติดตามผล 
5. วิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้ 

 
 
 
 

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 55

สภาพหลังปรับปรุง 
จากเดิมในส่วนของไลน์การผลิตนั้น  มีสวิทซ์ท่ีควบคุมการท างานของหลอดไฟเพียงที่เดียว ทางทีมงานจึงได้ท า

การติดตั้งสวิทซ์แยกควบคุมการเปิดปิดของหลอดไฟเป็นโซน  เพ่ือลดการใช้พลังงาน หลังจากท าการปรับปรุง แล้วท า
ให้ประหยัดพลังงานได้   12,978.00 ปี  คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  36,857.52   บาท/ปี

รูปสภาพหลังการปรับปรุง
 

ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน
เงินลงทุน บาท
ผลประหยัดที่ได้ บาท/ปี คิดเป็น  
ระยะเวลาคืนทุน ปี

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
จ านวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 * 36 วัตต์ ก่อนปรับปรุง      =   382  หลอด
จ านวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 * 36 วัตต์ หลังปรับปรุง ที่ปิดได้       =   112  หลอด
ก าลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ) หลอด/ 

5.15 
ชั่วโมงการท างาน ชั่วโมง
จ านวนวันที่ท างาน/ปี วัน
ค่าพลังงานไฟฟ้า                       บาท / หน่วย

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ =  5.15 12 300 70%
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ /ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ ปี บาท

บาท ปี
คิดเทียบเท่าตันน้ ามันดิบ  

คิดเป็นเงินลงทุน                                บาท
ระยะเวลาคืนทุน                                ปี
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2.2.2 การแยกวงจรสวิทช์ควบคุมหลอดไฟ
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานผลิตอาหารกระป๋องเปิดด าเนินการ 15 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 300 วันต่อปี  มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 
843,315.00 กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 2,398,888.43 บาท/ปี    มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.85 บาทต่อหน่วย
ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คณะท างานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน
ของสถานประกอบการได้ร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการ จากการส ารวจพบว่า ใน
ส่วนของไลน์การผลิตได้มีการติดตั้งสวิทซ์ที่ควบคุมการเปิด ปิดไฟ ที่เดียวคือเมื่อเปิดสวิทซ์ หลอดไฟจะติดหมดทุกดวง  
ซึ่งท าให้ใช้พลังงานมากเกินความจ าเป็น
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

หลังจากทีมงานได้ท าการส ารวจสภาพการใช้งานของระบบแสงสว่าง ในส่วนของไลน์การผลิตพบว่าสวิทซ์ที่
ควบคุมการเปิดปิดไฟ มีการเปิดที่เดียวคือเมื่อเปิดสวิทซ์ หลอดไฟจะติดหมดทุกดวงทั้งที่พ้ืนที่บางส่วนไม่จ าเป็นต้องใช้
แสงสว่างมากนัก ท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้นทางทีมงานจึงเสนอที่จะแยกสวิทซ์ควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟเป็นโซน 
เพ่ือการประหยัดพลังงาน

รูปสภาพก่อนการปรับปรุง
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงงานควรจะ
ติดตั้งสวิทซ์แยกควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟเป็นโซน โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้

ส ารวจและตรวจวัดการใช้งานของระบบแสงสว่าง
วิเคราะห์และประเมินลักษณะงาน
ด าเนินการปรับปรุงโดยการติดตั้งสวิทซ์แยกควบคุมการเปิดปิดของหลอดไฟเป็นโซนในส่วนของไลน์การผลิต
ตรวจสอบ ติดตามผล
วิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้
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สภาพหลังปรับปรุง 
จากเดิมในส่วนของไลน์การผลิตนั้น  มีสวิทซ์ท่ีควบคุมการท างานของหลอดไฟเพียงที่เดียว ทางทีมงานจึงได้ท า

การติดตั้งสวิทซ์แยกควบคุมการเปิดปิดของหลอดไฟเป็นโซน  เพ่ือลดการใช้พลังงาน หลังจากท าการปรับปรุง แล้วท า
ให้ประหยัดพลังงานได้   12,978.00 kWh /ปี  คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  36,857.52   บาท/ปี 

 

 
รูปสภาพหลังการปรับปรุง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ    1                       เดือน 

เงินลงทุน   1,500   บาท 

ผลประหยัดที่ได้   36,857.52           บาท/ปี     (คิดเป็น 0.106 toe) 

ระยะเวลาคืนทุน   0.04   ปี 

 

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
จ านวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 * 36 วัตต์ ก่อนปรับปรุง        =   382  หลอด 

จ านวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 * 36 วัตต์ หลังปรับปรุง ที่ปิดได้        =   112  หลอด 

ก าลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้   = (36+10) x 112 หลอด/ 1000 

=  5.15   kW 

ชั่วโมงการท างาน    =  12    ชั่วโมง 
จ านวนวันที่ท างาน/ปี   =  300    วัน 

ค่าพลังงานไฟฟ้า                              =  2.84    บาท / หน่วย 

Load Factor    = 70% 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้   =  5.15 kW x 12 x 300 x 70% 

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  =  12,978.00    kWh/ป ี

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   =  12,978.00kWh/ปี x 2.84 บาท 

=  36,857.52     บาท/ปี 

คิดเทียบเท่าตันน้ ามันดิบ    =  12,978.00 x 85.21/1000000 

=  1.106    toe 

คิดเป็นเงินลงทุน                                =  1,500     บาท 

ระยะเวลาคืนทุน                                =  0.04     ปี 
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2.2.3 การติดตั้งสวติช์กระตุกควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานได้ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 W ใช้ร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็กในส่วนส านักงานจ านวน  
20 โคม โคมละ 2 หลอด เปิดใช้งาน 16 ชั่วโมง/วัน ท างาน 300 วัน/ปี และมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ย/หน่วยเท่ากับ 3.43 บาท 

 
ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 

ทีมอนุรักษ์พลังงานพบว่า การใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ในส่วนส านักงานของโรงงาน ในช่วงพักและช่วงไม่มี
พนักงานท างานอยู่ จะมีการเปิดไฟแสงสว่างทิ้งไว้ หากท าการปิดตั้งแต่ 11.30 -12.30 น. และ 17.00-18.00 น. จะช่วย
ประหยัดพลังงานได้ 

 

 
รูปหลอดฟลูออเรสเซนต์ไฟฟ้าแสงสว่าง ก่อนปรับปรุง 

 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิงาน 

1. ส ารวจการใช้งาน 
2. ระดมความคิดหาแนวทางการปรับปรุง 
3. วิเคราะห์ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
4. ด าเนินการติดตั้งสวิทช์กระตุกหลอดฟลูออเรสเซนต์และประเมินผล 
5. ขยายผล 
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สภาพหลังการปรับปรุง
อยู่ระหว่างการด าเนินการ (จ านวนที่สามารถปิดได้ หลอดเป็นเวลา ชั่วโมง ตั้งแต่ น.

และ น.)
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ 0.
ก าลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ จ านวนหลอดที่ปิดได้

พลังงานที่ประหยัดได้ ชั่วโมง วัน วัน ปี
ปี

เทียบเท่าน้ ามันดิบ ปี
คิดเป็นผลประหยัด พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ราคาค่าไฟฟ้า 

บาท/ปี
 
การลงทุน 
ค่าสวิทช์กระตุกควบคุมเปิด ปิด  บาท
ระยะเวลาคืนทุน เงินลงทุน / ผลประหยัด

ปี
 
สรุปมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน การใช้สวิตช์กระตุกควบคุมการเปิด ปิดหลอดไฟ
ระยะเวลาด าเนินการ   อยู่ระหว่างการด าเนินการ
เงินลงทุน บาท
พลังงานที่ประหยัดได้ /ปี
คิดเป็น ปี
ผลประหยัดที่ได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน         0. ปี
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2.2.3 การติดตั้งสวติช์กระตุกควบคุมการเปิด ปิดหลอดไฟ 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานได้ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด ใช้ร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็กในส่วนส านักงานจ านวน 
โคม โคมละ หลอด เปิดใช้งาน ชั่วโมง/วัน ท างาน วัน/ปี และมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ย/หน่วยเท่ากับ บาท

 
ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง

ทีมอนุรักษ์พลังงานพบว่า การใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ในส่วนส านักงานของโรงงาน ในช่วงพักและช่วงไม่มี
พนักงานท างานอยู่ จะมีการเปิดไฟแสงสว่างทิ้งไว้ หากท าการปิดตั้งแต่ น. และ น. จะช่วย
ประหยัดพลังงานได้

รูปหลอดฟลูออเรสเซนต์ไฟฟ้าแสงสว่าง ก่อนปรับปรุง
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิงาน 

ส ารวจการใช้งาน
ระดมความคิดหาแนวทางการปรับปรุง
วิเคราะห์ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
ด าเนินการติดตั้งสวิทช์กระตุกหลอดฟลูออเรสเซนต์และประเมินผล
ขยายผล
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สภาพหลังการปรับปรุง 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ (จ านวนที่สามารถปิดได้ 20 หลอดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ 11.30-12.30 น. 
และ 17.00-18.00 น.) 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้   = 0.046   kW 

ก าลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ x จ านวนหลอดที่ปิดได้ 
= 0.046 x 20  

= 0.92   kW 

พลังงานที่ประหยัดได้  = 0.92  kW x 2 ชั่วโมง/วัน x 300 วัน/ปี 
= 552.00   kWh/ปี 

เทียบเท่าน้ ามันดิบ 552.00 x 85.21/1000000 = 0.047   toe/ปี 

คิดเป็นผลประหยัด   = พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง x ราคาค่าไฟฟ้า 
=   552.00 x 3.43 

=   1,893.36  บาท/ปี 
 
การลงทุน 
ค่าสวิทช์กระตุกควบคุมเปิด-ปิด 400.00 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน   = เงินลงทุน / ผลประหยัด 

= 400.00 / 1,893.36 

= 0.21  ปี 

 
สรุปมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน การใช้สวิตช์กระตุกควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ 

ระยะเวลาด าเนินการ     อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

เงินลงทุน   400.00  บาท 

พลังงานที่ประหยัดได้   552.00  kWh/ป ี

คิดเป็น        0.047   toe/ปี 

ผลประหยัดที่ได้   1,893.36 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน           0.21  ปี 
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2.2.4 การใช้สวิทช์แสงควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟ 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

ส่วนการผลิตของโรงงานมีการติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์จ านวน 644 หลอด ขนาด 36 W ใช้ร่วมกับบัลลาสต์ 
แกนเหล็ก 10 W ในแผนกตัดแบบมีจ านวน 134 หลอด เพ่ือเปิดให้แสงสว่างในพ้ืนที่ท างาน ค่าความส่องสว่าง 202 

Lux มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.79 บาท/kWh  ท างานวันละ 16 ชั่วโมง/วัน 300 วัน/ปี 
 
ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 

หลังจากด าเนินการแยกสวิทช์ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นบางส่วน แต่มีอีก 2 จุดที่สวิตช์
ควบคุมอยู่ไกล มีการควบคุมล าบาก ท าให้ไม่สามารถปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่เกินความจ าเป็นในส่วนที่ไม่มีพนักงานท างาน
อยู่ได้ จึงเป็นการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ หากท าการใช้โฟโต้เซลล์ควบคุม จะช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก 

 

 
รูปแสดงหลอดไฟฟ้าแสงสว่างและการตรวจวัดค่าความส่องสว่างในโรงงาน ก่อนปรับปรุง 

 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิงาน 

1. ส ารวจการใช้งานและตรวจสอบเวลาการใช้งาน 
2. ระดมความคิดหาแนวทางการปรับปรุง 
3. วิเคราะห์ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
4. ด าเนินการและประเมินผล 
5. ขยายผล (ถ้ามี) 
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สภาพหลังการปรับปรุง
ทางโรงงานท าการใช้โฟโต้เซลล์ควบคุมจ านวน จุด จุดละ หลอด ลดได้เป็นเวลา ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจุดนี้อยู่

ใกล้ประตูทางเข้าออก เป็นพ้ืนที่เก็บวัตถุดิบไม่มีพนักงานท างานประจ าอยู่ และลดการควบคุมโดยพนักงานที่ปิดบ้าง 
ไม่ปิดบ้าง จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างได้เพ่ิมเติม ตรวจวัดค่าความส่องสว่างได้ เพียงพอต่อการ
ท างาน

รูปแสดงการปิดหลอดที่ไม่จ าเป็นและการตรวจวัดค่าความส่องสว่าง
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
การแยกวงจรสวิทช์ควบคุมหลอดไฟ ค านวณผลประหยัดได้ดังนี้
ก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟก่อนปรับปรุง
ก าลังไฟฟ้าประหยัดได้

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  ชั่วโมง วัน วัน ปี
ปี

เทียบเท่าน้ ามันดิบ ปี
 
 
 

โฟโต้
เซลล์ 
เซนเซอร์ 
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2.2.4 การใช้สวิทช์แสงควบคุมการปิด เปิดหลอดไฟ 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

ส่วนการผลิตของโรงงานมีการติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์จ านวน 4 หลอด ขนาด ใช้ร่วมกับบัลลาสต์
แกนเหล็ก ในแผนกตัดแบบมีจ านวน หลอด เพ่ือเปิดให้แสงสว่างในพ้ืนที่ท างาน ค่าความส่องสว่าง 

มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ย บาท/ ท างานวันละ 16 ชั่วโมง/วัน 3 0 วัน/ปี
 
ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 

หลังจากด าเนินการแยกสวิทช์ควบคุมการเปิด ปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นบางส่วน แต่มีอีก จุดที่สวิตช์
ควบคุมอยู่ไกล มีการควบคุมล าบาก ท าให้ไม่สามารถปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่เกินความจ าเป็นในส่วนที่ไม่มีพนักงานท างาน
อยู่ได้ จึงเป็นการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ หากท าการใช้โฟโต้เซลล์ควบคุม จะช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก

 
รูปแสดงหลอดไฟฟ้าแสงสว่างและการตรวจวัดค่าความส่องสว่างในโรงงาน ก่อนปรับปรุง

 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิงาน 

ส ารวจการใช้งานและตรวจสอบเวลาการใช้งาน
ระดมความคิดหาแนวทางการปรับปรุง
วิเคราะห์ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
ด าเนินการและประเมินผล
ขยายผล (ถ้ามี)
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สภาพหลังการปรับปรุง 

ทางโรงงานท าการใช้โฟโต้เซลล์ควบคุมจ านวน 2 จุด จุดละ 4 หลอด ลดได้เป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจุดนี้อยู่
ใกล้ประตูทางเข้าออก เป็นพ้ืนที่เก็บวัตถุดิบไม่มีพนักงานท างานประจ าอยู่ และลดการควบคุมโดยพนักงานที่ปิดบ้าง  
ไม่ปิดบ้าง จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างได้เพ่ิมเติม ตรวจวัดค่าความส่องสว่างได้ 102 Lux เพียงพอต่อการ
ท างาน 

 

 

 
 

รูปแสดงการปิดหลอดที่ไม่จ าเป็นและการตรวจวัดค่าความส่องสว่าง 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
การแยกวงจรสวิทช์ควบคุมหลอดไฟ ค านวณผลประหยัดได้ดังนี้ 
ก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟก่อนปรับปรุง  = 0.046  kW 

ก าลังไฟฟ้าประหยัดได้    = 0.046 x 8  

=  0.37  kW 

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้   = 0.37 kW x 8 ชั่วโมง/วัน x 300 วัน/ปี 
   = 883.20  kWh/ปี 

เทียบเท่าน้ ามันดิบ 883.20 x 85.21/1000000  = 0.075  toe/ปี 

 
 
 

โฟโต้
เซลล์ 
เซนเซอร์ 

59หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



60 | หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 

 
ด้านค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
คิดเป็นผลประหยัด  = พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ x ราคาค่าไฟฟ้า 

=  883.20 x 3.79 

=  3,347.33 บาท/ปี 
เงินลงทุน 
ค่าโฟโต้เซลล์ควบคุมการเปิด-ปิด 2 ชุด ชุดละ 150.00 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   =  เงินลงทุน / ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ 

     =  300.00 / 3,347.33 
     =  0.09 ปี 

 

สรุปมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน การใช้สวิทช์แสงควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟ 

เงินลงทุน   300.00   บาท 

พลังงานที่ประหยัด  883.20  kWh/ปี 

คิดเป็น        0.075    toe/ปี 

ผลประหยัดที่ได้   3,347.33 บาท/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน           0.09  ปี 
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2.2.5 การใช้โคมประสิทธิภาพสูงพร้อมแผ่นสะท้อนแสง 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ระบบแสงสว่างในโรงงาน มีการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด  วัตต์ ชนิดโคม จ านวนมากเป็นโคม

ชนิดขาวขุ่น และใช้บัลลาสต์ ชนิดขดลวดธรรมดา และ มีการเปิดใช้งานวันละ ชั่วโมง/วัน วัน/ปี เปิดใช้งาน 
เปอร์เซ็นต์

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ด้วยคุณภาพแสงสว่างในพ้ืนที่ส านักงานและคัดแยกไม่เพียงพอ ประมาณ ลักซ์ ท าให้ทางโรงงานมีแผน

ปรับปรุงในระบบแสงสว่าง ซึ่งทางโรงงานได้พิจารณา การเลือกซื้อแผ่นสะท้อนแสงประสิทธิภาพสูงมาทดแทนของเดิม

แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 
เสนอให้มีการใช้แผ่นสะท้อนแสง ชนิดโคม    เปลี่ยนจากเดิม จ านวน แผ่น โดยมีขั้นตอนการ

ด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
ศึกษาสภาพการใช้งานในบริเวณต่างๆ
ท าการวัดค่าความสว่างก่อนการติดต้ังโคมไฟประสิทธิภาพสูงและก่อนการปลดหลอดฟลูออเรสเซนต์
ทดลองปลดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ในแต่ละโคมไฟ
ติดตามผลการด าเนินมาตรการว่าความสว่างหลังการปลดหลอดได้ค่าตามมาตรฐานหรือไม่ 
และความสว่างหลังปรับปรุงมีผลกระทบต่อการท างานของพนักงานหรือไม่

รูประบบแสงสว่างที่มีการเปิดใช้งานในโรงงาน (โคม 

หลังจากการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ที่ประชุม
จึงด าเนินการจัดท ารายงานต่อผู้บริหาร ซึ่งในรายงานประกอบด้วยเหตุผลของการด าเนินมาตรการ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการค านวณผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับหลังการด าเนินการ
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ด้านค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
คิดเป็นผลประหยัด พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ราคาค่าไฟฟ้า 

บาท/ปี
เงินลงทุน 
ค่าโฟโต้เซลล์ควบคุมการเปิด ปิด ชุด ชุดละ บาท
ระยะเวลาคืนทุน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

ปี

สรุปมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน การใช้สวิทช์แสงควบคุมการปิด เปิดหลอดไฟ
เงินลงทุน บาท
พลังงานที่ประหยัด ปี
คิดเป็น ปี
ผลประหยัดที่ได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน         ปี
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2.2.5 การใช้โคมประสิทธิภาพสูงพร้อมแผ่นสะท้อนแสง 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ระบบแสงสว่างในโรงงาน มีการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด  36 วัตต์ ชนิดโคม 2:1 จ านวนมากเป็นโคม 

ชนิดขาวขุ่น และใช้บัลลาสต์ ชนิดขดลวดธรรมดา และ มีการเปิดใช้งานวันละ 12 ชั่วโมง/วัน 325 วัน/ปี เปิดใช้งาน  
80  เปอร์เซ็นต์ 
 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ด้วยคุณภาพแสงสว่างในพ้ืนที่ส านักงานและคัดแยกไม่เพียงพอ ประมาณ 350 ลักซ์ ท าให้ทางโรงงานมีแผน

ปรับปรุงในระบบแสงสว่าง ซึ่งทางโรงงานได้พิจารณา การเลือกซื้อแผ่นสะท้อนแสงประสิทธิภาพสูงมาทดแทนของเดิม 

 

แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 
เสนอให้มีการใช้แผ่นสะท้อนแสง ชนิดโคม  1:1   เปลี่ยนจากเดิม 2:1 จ านวน 50  แผ่น โดยมีขั้นตอนการ

ด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
1. ศึกษาสภาพการใช้งานในบริเวณต่างๆ 
2. ท าการวัดค่าความสว่างก่อนการติดต้ังโคมไฟประสิทธิภาพสูงและก่อนการปลดหลอดฟลูออเรสเซนต์  
3. ทดลองปลดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ในแต่ละโคมไฟ 
4. ติดตามผลการด าเนินมาตรการว่าความสว่างหลังการปลดหลอดได้ค่าตามมาตรฐานหรือไม่  

และความสว่างหลังปรับปรุงมีผลกระทบต่อการท างานของพนักงานหรือไม่ 
 

 
รูประบบแสงสว่างที่มีการเปิดใช้งานในโรงงาน (โคม 2:1) 

 

หลังจากการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ที่ประชุม
จึงด าเนินการจัดท ารายงานต่อผู้บริหาร ซึ่งในรายงานประกอบด้วยเหตุผลของการด าเนินมาตรการ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการค านวณผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับหลังการด าเนินการ 
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สภาพหลังปรับปรุง 
ทางโรงงานได้ด าเนินการติดตั้งแผ่นสะท้อนสะท้อนแสง บริเวณส่วนส านักงาน ห้องคัดแยก  โดยได้มอบหมาย

ให้ช่างเทคนิครับผิดชอบ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้เป็นจ านวนหนึ่ง 
 

 
รูประบบแสงสว่างที่มีการเปิดใช้งานในโรงงาน (โคม + แผ่น สะท้อนแสง 1:1) 

 
ตารางแสดงการค านวณผลประหยัดพลังงาน 

 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน     การใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูงพร้อมแผ่นสะท้อนแสง 
ระยะเวลาการด าเนินการ  3  เดือน 

เงินลงทุน   16,500  บาท 

ปริมาณพลังงานที่ลดลง  1,435.20 kWh/ปี   (คิดเป็น  0.12  toe/ปี) 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  4,830.91 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   3.42  ปี 

 

ก่อนปรับปรุง
โคมไฟฟ้าปัจจุบัน

หลอด จ านวน ชนิด ขนาด

ต่อโคม (โคม) หลอด (W) ใช้งาน ดบั ตดิตั้ง ใช้งาน (kWh/ปี)

1 หอ้งตดัแต่ง 2 30 T 8 36 60 0 ขดลวด 10 2,760 2,760 12 325 80 8,611.2

30 2,760 2,760 8,611.2

หลงัปรับปรุง
โคมไฟฟ้าปัจจุบัน

หลอด จ านวน ชนิด ขนาด

ต่อโคม (โคม) หลอด (W) ใช้งาน ดบั ตดิตั้ง ใช้งาน (kWh/ปี)

1 หอ้งตดัแต่ง 1 50 T 8 36 50 0 ขดลวด 10 2,300 2,300 12 325 80 7,176.0

50 2,300 2,300 7,176.0

บัลลาสต์ทีใ่ช้ปัจจุบัน

ชนิด
ก าลงัไฟฟ้า 
สูญเสีย 
(W/ตวั)

ชม./วนั

รวมทั้งหมด

จ านวนหลอด
ก าลงัไฟฟ้า (W)

พลงังานไฟฟ้า
รวม

การใช้งาน

Operate 

Factor (%)
วนั/ปี

ล าดบั ช่ือห้อง/ช่ือบริเวณ

หลอดไฟฟ้าทีม่อียู่ในปัจจุบัน

ล าดบั ช่ือห้อง/ช่ือบริเวณ

หลอดไฟฟ้าทีม่อียู่ในปัจจุบัน บัลลาสต์ทีใ่ช้ปัจจุบัน

รวมทั้งหมด

ก าลงัไฟฟ้า (W)

การใช้งาน
พลงังานไฟฟ้า
รวมจ านวนหลอด

ชนิด
ก าลงัไฟฟ้า 
สูญเสีย 
(W/ตวั)

ชม./วนั วนั/ปี
Operate 

Factor (%)
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2.2.6 การเปลี่ยนมาใช้บัลลาสต์ชนิดประหยัดพลังงาน 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ระบบแสงสว่างในโรงงาน มีการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด  วัตต์ ชนิดโคม และ จ านวนมาก 

ใช้บัลลาสต์ชนิดขดลวดธรรมดา  มีการเปิดใช้งานวันละ ชั่วโมง/วัน   วัน/ปี เปดิใช้งาน เปอร์เซ็นต์

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าที่ส่งเข้ามาในโรงงานสูงถึง  ท าให้บัลลาสต์ที่ใช้อยู่เกิดการไหม้  ทางโรงงานจึง

พิจารณาการเลือกซ้ือบัลลาสต์ประหยัดพลังงานทดแทนของเดิม

แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 
เสนอให้มีการเปลี่ยนบัลลาสต์ชนิดขดลวดเดิม ที่มีการสูญเสียพลังงาน วัตต์/ตัว มาเป็นบัลลาสต์การสูญเสียต่ า 

การสูญเสียพลังงาน วัตต์/ตัว   จ านวน  ตัว โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ดังนี้

ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
ติดตาม และประเมินผลหลังปรับปรุง
ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้

รูประบบแสงสว่างที่มีการเปิดใช้งานในโรงงาน

หลังจากการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ที่ประชุม
จึงด าเนินการจัดท ารายงานต่อผู้บริหาร ซึ่งในรายงานประกอบด้วยเหตุผลของการด าเนินมาตรการ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการค านวณผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับหลังการด าเนินการ
 
 
 
 
 

62 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



62 | หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 

สภาพหลังปรับปรุง 
ทางโรงงานได้ด าเนินการติดตั้งแผ่นสะท้อนสะท้อนแสง บริเวณส่วนส านักงาน ห้องคัดแยก  โดยได้มอบหมาย

ให้ช่างเทคนิครับผิดชอบ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้เป็นจ านวนหนึ่ง

รูประบบแสงสว่างที่มีการเปิดใช้งานในโรงงาน (โคม แผ่น สะท้อนแสง 
 
ตารางแสดงการค านวณผลประหยัดพลังงาน

 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน     การใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูงพร้อมแผ่นสะท้อนแสง 
ระยะเวลาการด าเนินการ เดือน
เงินลงทุน บาท
ปริมาณพลังงานที่ลดลง ปี   (คิดเป็น  ปี)
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

ก่อนปรับปรุง
โคมไฟฟ้าปัจจุบัน

หลอด จ านวน ชนิด ขนาด

ต่อโคม โคม หลอด ใช้งาน ดบั ตดิตั้ง ใช้งาน kWh/ปี)

1 หอ้งตดัแต่ง 2 30 T 8 36 60 0 ขดลวด 10 2,760 2,760 12 325 80 8,611.2

หลงัปรับปรุง
โคมไฟฟ้าปัจจุบัน

หลอด จ านวน ชนิด ขนาด

ต่อโคม โคม หลอด ใช้งาน ดบั ตดิตั้ง ใช้งาน kWh/ปี)

1 หอ้งตดัแต่ง 1 50 T 8 36 50 0 ขดลวด 10 2,300 2,300 12 325 80 7,176.0

บัลลาสต์ทีใ่ช้ปัจจุบัน

ชนิด
ก าลงัไฟฟ้า 
สูญเสีย 
(W/ตวั)

ชม./วนั

รวมทั้งหมด

จ านวนหลอด
ก าลงัไฟฟ้า (W)

พลงังานไฟฟ้า
รวม

การใช้งาน

Operate 

actor (%)
วนั/ปี

ล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

หลอดไฟฟ้าทีม่อียู่ในปัจจุบัน

ล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

หลอดไฟฟ้าทีม่อียู่ในปัจจุบัน บัลลาสต์ทีใ่ช้ปัจจุบัน

รวมทั้งหมด

ก าลงัไฟฟ้า (W)

การใช้งาน
พลงังานไฟฟ้า
รวมจ านวนหลอด

ชนิด
ก าลงัไฟฟ้า 
สูญเสีย 
(W/ตวั)

ชม./วนั วนั/ปี
Operate 

actor (%)

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ | 63  

2.2.6 การเปลี่ยนมาใช้บัลลาสต์ชนิดประหยัดพลังงาน 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ระบบแสงสว่างในโรงงาน มีการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด  36 วัตต์ ชนิดโคม 2:1  และ 1:1 จ านวนมาก 

ใช้บัลลาสต์ชนิดขดลวดธรรมดา  มีการเปิดใช้งานวันละ 12  ชั่วโมง/วัน   300  วัน/ปี เปดิใช้งาน 80  เปอร์เซ็นต์ 
 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าที่ส่งเข้ามาในโรงงานสูงถึง 430 V ท าให้บัลลาสต์ที่ใช้อยู่เกิดการไหม้  ทางโรงงานจึง

พิจารณาการเลือกซ้ือบัลลาสต์ประหยัดพลังงานทดแทนของเดิม 

 

แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 
เสนอให้มีการเปลี่ยนบัลลาสต์ชนิดขดลวดเดิม ที่มีการสูญเสียพลังงาน 10 วัตต์/ตัว มาเป็นบัลลาสต์การสูญเสียต่ า 

การสูญเสียพลังงาน 6 วัตต์/ตัว   จ านวน  60  ตัว โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ดังนี้ 

1. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง 
2. ติดตาม และประเมินผลหลังปรับปรุง 
3. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง 
4. วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้ 

 

 
รูประบบแสงสว่างที่มีการเปิดใช้งานในโรงงาน 

 

หลังจากการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ที่ประชุม
จึงด าเนินการจัดท ารายงานต่อผู้บริหาร ซึ่งในรายงานประกอบด้วยเหตุผลของการด าเนินมาตรการ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการค านวณผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับหลังการด าเนินการ 
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สภาพหลังปรับปรุง 
ทางโรงงานได้ด าเนินการเปลี่ยนบัลลาสต์ มาใช้ชนิดโลว์ลอส  บริเวณส่วนส านักงาน ห้องคัดแยก  โดยได้

มอบหมายให้ช่างเทคนิครับผิดชอบ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้เป็นจ านวนหนึ่ง 
 

 
รูปบัลลาสต์โลว์ลอสที่ติดตั้งใช้งานในโรงงาน 

 
ตารางแสดงการค านวณผลประหยัดพลังงาน 

 
 

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน    การเปลี่ยนมาใช้บัลลาสต์ประหยัดพลังงาน (บัลลาสต์โลว์ลอส) 
ระยะเวลาการด าเนินการ  1  เดือน 

เงินลงทุน   7,200  บาท 

ปริมาณพลังงานที่ลดลง  691.20  kWh/ปี   (คิดเป็น  0.06  toe/ปี) 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  2,315.80 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   3.10  ปี  
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2.2.7 การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถ้วยรองน้ ายางพารา ชิ้นส่วนของเล่นเด็ก และชิ้นส่วนของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผลิตภัณฑ์ตามค าสั่งซ้ือของลูกค้า ภายในอาคารผลิตของโรงงานมีการใช้ระบบแสงสว่างซ่ึงหลอดที่
ใช้เป็นหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ชนิดบัลลาสต์เป็นแกนเหล็กแบบธรรมดาซึ่งมีความสูญเสียสูงและมีอุณหภูมิขณะท างานสูง 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

ภายในโรงงานมีการใช้โคมชนิดฟลูออเรสเซ็นต์ชนิดบัลลาสต์แกนเหล็กแบบธรรมดาจ านวน 51 ชุด 
ใช้ก าลังไฟฟ้าต่อหลอดสูงถึง 46 วัตต์ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้หลอดประหยัดพลังงาน ( 5) และบัลลาสต์
อิเล็คทรอนิกส์ จะพบว่าหลอดประหยัดพลังงาน ( 5) และบัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์ใช้ก าลังไฟฟ้าต่อหลอด 30 วัตต์
เท่านั้น

แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 
จากการที่ทางบริษัทติดตั้งโคมไฟฟ้าที่ใช้หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์แบบธรรมดาขนาด 36 วัตต์ร่วมกับ

บัลลาสต์แกนเหล็กแบบธรรมดา ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 46 วัตต์ต่อหลอด  ดังนั้นหากเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ
แบบ ขนาด 28 วัตต์ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะให้ปริมาณแสงสว่างเท่ากันจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม
เพียง 3 วัตต์ต่อหลอด ท าให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 1  วัตต์ต่อหลอด โดยพิจารณาเฉพาะดวงโคม
ที่ใช้งานเป็นประจ าวันละ  ชั่วโมง ประกอบด้วยดวงโคมไฟฟ้าแบบหลอดไฟ 1 หลอดต่อดวงโคมจ านวน  โคม
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สภาพหลังปรับปรุง 
ทางโรงงานได้ด าเนินการเปลี่ยนบัลลาสต์ มาใช้ชนิดโลว์ลอส  บริเวณส่วนส านักงาน ห้องคัดแยก  โดยได้

มอบหมายให้ช่างเทคนิครับผิดชอบ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้เป็นจ านวนหนึ่ง

รูปบัลลาสต์โลว์ลอสที่ติดตั้งใช้งานในโรงงาน
 
ตารางแสดงการค านวณผลประหยัดพลังงาน 

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน    การเปลี่ยนมาใช้บัลลาสต์ประหยัดพลังงาน (บัลลาสต์โลว์ลอส)
ระยะเวลาการด าเนินการ เดือน
เงินลงทุน บาท
ปริมาณพลังงานที่ลดลง ปี   (คิดเป็น  ปี)
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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2.2.7 การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ถ้วยรองน้ ายางพารา ชิ้นส่วนของเล่นเด็ก และชิ้นส่วนของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผลิตภัณฑ์ตามค าสั่งซ้ือของลูกค้า ภายในอาคารผลิตของโรงงานมีการใช้ระบบแสงสว่างซ่ึงหลอดที่
ใช้เป็นหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ชนิดบัลลาสต์เป็นแกนเหล็กแบบธรรมดาซึ่งมีความสูญเสียสูงและมีอุณหภูมิขณะท างานสูง 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

ภายในโรงงานมีการใช้โคมชนิดฟลูออเรสเซ็นต์ชนิดบัลลาสต์แกนเหล็กแบบธรรมดาจ านวน 51 ชุด  
ใช้ก าลังไฟฟ้าต่อหลอดสูงถึง 46 วัตต์ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้หลอดประหยัดพลังงาน (T-5) และบัลลาสต์
อิเล็คทรอนิกส์ จะพบว่าหลอดประหยัดพลังงาน (T-5) และบัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์ใช้ก าลังไฟฟ้าต่อหลอด 30 วัตต์
เท่านั้น 

 

แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 
จากการที่ทางบริษัทติดตั้งโคมไฟฟ้าที่ใช้หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์แบบธรรมดาขนาด 36 วัตต์ร่วมกับ 

บัลลาสต์แกนเหล็กแบบธรรมดา ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 46 วัตต์ต่อหลอด  ดังนั้นหากเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ
แบบ T5 ขนาด 28 วัตต์ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะให้ปริมาณแสงสว่างเท่ากันจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม
เพียง 30 วัตต์ต่อหลอด ท าให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 16 วัตต์ต่อหลอด โดยพิจารณาเฉพาะดวงโคม 

ที่ใช้งานเป็นประจ าวันละ 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยดวงโคมไฟฟ้าแบบหลอดไฟ 1 หลอดต่อดวงโคมจ านวน 51 โคม 
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วิธีการค านวณผลการประหยัดพลังงาน 
 
การใช้หลอดประหยัดพลังงาน (T-5) และบัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์ 
ล าดับ รายการ สัญลักษณ์ การค านวณ ปริมาณ หน่วย 
ก่อนการปรับปรุง (ใช้หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ขนาด 36 วัตต์และบัลลาสต์แกนเหล็กแบบธรรมดา) 

1 จ านวนหลอด N Audit Data 51 หลอด 

2 จ านวนบัลลาสต์ Nb Audit Data 51 ตัว 

3 ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อหลอด W1 Audit Data 36.00 วัตต์ 
4 ก าลังไฟฟ้าที่สูญเสียของบัลลาสต์ B1 Audit Data 10.00 วัตต์ 
5 ก าลังไฟฟ้ารวม Wa Nx(W1+B1) 2,346.00 วัตต์ 
6 ก าลังไฟฟ้ารวม kWb Wa /1,000 2.346 kW 

หลังการปรับปรุง [ใช้หลอดประหยัดพลังงาน (T-5) และบัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์] 
7 จ านวนหลอดต่อโคม n Audit Data 1 หลอด/

โคม 

8 จ านวนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ N1 N1 x n 51 หลอด 

9 จ านวนบัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์ N2 Audit Data 51 ตัว 

10 ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อหลอด W2 Audit Data 28 วัตต์ 
11 ก าลังไฟฟ้าที่สูญเสียของบัลลาสต์ B2 Audit Data 2.0 วัตต์ 
12 ก าลังไฟฟ้ารวม Wb N1x(W2+B2) 1,530.00 วัตต์ 
13 ก าลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวม kWs (Wa-Wb)/1000 0.816 kW 

14 ชั่วโมงท างานต่อวัน Hd Audit Data 12 ชม./วัน 

15 วันท างานต่อปี Dy Audit Data 350 วัน/ปี 
16 Factor การใช้งาน DF Audit Data 0.90 - 

17 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวม Es (kWs)(Hd)(Dy)(DF) 3,084.48 kWh/ปี 
18 เปอร์เซ็นต์ผลประหยัด %Save (kWs/kWb) x 100 34.780 % 

19 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย Ec ข้อมูลค่าไฟฟ้า 3.18 บาท/
kWh 

20 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ Bsave EcxEs 9,808.65 บาท/ปี 
การวิเคราะห์การลงทุน 

 21 ราคาบัลลาสต์และหลอดต่อชุด UC1 ราคาตลาด 230.00 บาท 

22 คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น Inv (UC1+UL)xN1 11,730.00 บาท 

23 มีระยะเวลาคืนทุน PB Inv/Bsave 1.20 ปี 
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รูปแสดงดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบธรรมดาที่ใช้ในบริษัท
 
สภาพหลังปรับปรุง

บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบธรรมดาเป็นแบบ โดยทีมงานอนุรักษ์พลังงานได้
เสนอการค านวณผลการประหยัด ดังนี้

ระยะเวลาของการด าเนินการ สัปดาห์
เงินลงทุน บาท
ผลประหยัดที่ได้ บาท/ปี
พลังงานที่ประหยัดได้ กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี
คิดเป็น ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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วิธีการค านวณผลการประหยัดพลังงาน 
 
การใช้หลอดประหยัดพลังงาน ( และบัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์
ล าดับ รายการ สัญลักษณ์ การค านวณ ปริมาณ หน่วย 
ก่อนการปรับปรุง (ใช้หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ขนาด 36 วัตต์และบัลลาสต์แกนเหล็กแบบธรรมดา) 

จ านวนหลอด หลอด
จ านวนบัลลาสต์ ตัว
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อหลอด วัตต์
ก าลังไฟฟ้าที่สูญเสียของบัลลาสต์ วัตต์
ก าลังไฟฟ้ารวม วัตต์
ก าลังไฟฟ้ารวม

หลังการปรับปรุง [ใช้หลอดประหยัดพลังงาน (T-5) และบัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์] 
จ านวนหลอดต่อโคม หลอด/

โคม
จ านวนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ หลอด
จ านวนบัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์ ตัว
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อหลอด วัตต์
ก าลังไฟฟ้าที่สูญเสียของบัลลาสต์ วัตต์
ก าลังไฟฟ้ารวม วัตต์
ก าลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวม 0.816 
ชั่วโมงท างานต่อวัน ชม./วัน
วันท างานต่อปี วัน/ปี

การใช้งาน
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวม 3,084.48 ปี
เปอร์เซ็นต์ผลประหยัด 34.780 
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ข้อมูลค่าไฟฟ้า บาท/

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 9,808.65 บาท/ปี
การวิเคราะห์การลงทุน 

 ราคาบัลลาสต์และหลอดต่อชุด ราคาตลาด บาท
คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 11,730.00 บาท
มีระยะเวลาคืนทุน 1.20 ปี
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รูปแสดงดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบธรรมดาที่ใช้ในบริษัท 

 
สภาพหลังปรับปรุง 

บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบธรรมดาเป็นแบบ T5 โดยทีมงานอนุรักษ์พลังงานได้
เสนอการค านวณผลการประหยัด ดังนี้ 
 

ระยะเวลาของการด าเนินการ 1  สัปดาห์ 
เงินลงทุน   11,730.00 บาท 

ผลประหยัดที่ได้   9,808.65 บาท/ปี 
พลังงานที่ประหยัดได้  3,084.48 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ป ี

คิดเป็น    1.696  toe/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน   1.20  ปี 
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2.3 การอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร ์
 
2.3.1 ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง 
 

มอเตอร์ไฟฟ้าคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานมากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม โดยคาดว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าถึง
ร้อยละ 65 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด มอเตอร์ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไปในปัจจุบันคือ มอเตอร์เหนี่ยวน าสาม
เฟส ซึ่งสามารถท างานที่ความเร็วต่างๆ ได้ โดยขึ้นอยู่กับจ านวนขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าและเป็นแหล่งก าลังงานกลที่ใช้ขับ
เคลื่อนที่มีความหลากหลายและราคาค่อนข้างถูก มอเตอร์ส่วนใหญ่จะได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพการท างาน
สูงสุดเมื่อท างานเต็มพิกัด แต่ในทางปฏิบัติมอเตอร์มักจะไม่ค่อยได้ท างานตามที่ออกแบบไว้ 
 

 
 

รูปที่ 1-24 Cutaway view through stator of induction motor 
 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วยวงจรที่มีการเหนี่ยวน าทางด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งการเหนี่ยวน านี้
จะผ่านช่องว่างของอากาศที่อยู่ระหว่างส่วนที่หมุน (Rotor) และส่วนที่อยู่กับที่ (Stator) โดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไป
ในขดลวด stator จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับขึ้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด 
คือ 1) Synchronous motor 2) Induction motor ในที่นี้จะเน้นไปที่ Induction motor ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัย โดยแทบจะกล่าวได้ว่ามีมากที่สุด โครงสร้างของ 
Induction motor มี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) Stator 2) Rotor 

Stator ท าจาก Cast iron หรือ Steel โครง Stator จะประกอบด้วยแกนแผ่นอัด (Laminated core) ที่ท า
จากแผ่นเหล็กไฟฟ้า (Electrical sheet steel) ที่มีค่าของความซาบซึมได้ (Permeability) สูง ซึ่งมีความสูญเสียจาก 
Hysteresis ต่ า และมีค่าการสูญเสียเนื่องจากกระแสวน (Eddy current loss) ต่ าอีกด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นแล้ว 
ขดลวด Stator จะถูกจัดไว้เป็นหลายเฟส ส าหรับการเปลี่ยนความเร็วรอบได้อีกด้วย ฟลักซ์ที่เกิดขึ้นจาก Stator  
จะข้ามจากแกน Stator ผ่านช่องว่างอากาศไปยังแกน Rotor ได้ 
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Rotor ของ Induction motor ประกอบด้วยแกนแผ่นอัดติดตั้งอยู่บนเพลา (Shaft) ซึ่งขดลวด Rotor จะวาง
อยู่ในช่องของแกน Rotor โดยมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ (Short circuit) หรืออาจต่อเข้ากับความต้านทานที่อยู่ภายนอก
ก็ได้ กระแสไฟฟ้าในชุดขดลวด Stator จะเหนี่ยวน าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในชุดขดลวด Rotor ในทิศทางที่ตรงข้ามกัน 
 
การเลือกขนาดของมอเตอร์ 
 

โหลดสูงสุดที่จะให้มอเตอร์ท างานนั้นมักมีค่าต่ ากว่าขนาดพิกัดของมอเตอร์ ที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุด้วยกัน ซ่ึงบางคร้ังเกิดข้ึนภายในโรงงานเอง ตัวอย่างเช่น การเผื่อขนาดของการออกแบบทางกล การเผื่อขนาด
มอเตอร์โดยการใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่กว่าปกติเพ่ือความน่าเชื่อถือของระบบขับเคลื่อน และเผื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
การเพ่ิมการผลิตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

อุตสาหกรรมแต่ละประเภทมักมีการใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่กว่าปกติแตกต่างกัน อาจกล่า วได้ว่าโหลดเฉลี่ย
ที่มอเตอร์ท างานโดยทั่วไปจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 65 ของขนาดพิกัดของมอเตอร์ ในหลายๆ กรณี ผู้ใช้อาจไม่สามารถ
เลือกขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีการติดตั้งมาเป็นชุดส าเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ ซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์มักจะใช้
สภาวะท างานหนักที่สุดในการเลือกขนาดของมอเตอร์ส าหรับชุดอุปกรณ์นั้นๆ  
 

 
รูปที่ 1-25 ประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวน ามาตรฐานเทียบกับโหลด

 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะแปรเปลี่ยนตามขนาดพิกัด ตามระดับโหลดที่ท างาน และขึ้นกับผู้ผลิตแต่ละราย 

มอเตอร์มาตรฐานโดยทั่วๆ ไปขณะท างานเต็มพิกัด อาจมีประสิทธิภาพสูงสุดประมาณร้อยละ 55 ถึง 95 โดยขึ้นกับ
ขนาดและความเร็วรอบ มอเตอร์ที่มีความเร็วต่ าก็จะมีประสิทธิภาพต่ าตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ
มอเตอร์ขนาดเล็กที่มีพิกัดไม่เกิน 1.5 kW เส้นโค้งประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐานทั่วไป จะมีลักษณะดังแสดงในรูป
ที่ 1-25 โดยประสิทธิภาพจะมีค่าค่อนข้างคงที่เมื่อมอเตอร์ท างานที่โหลดประมาณร้อยละ 75 ถึง 100 ของค่าพิกัด 
และประสิทธิภาพจะตกลงไปประมาณ ร้อยละ 5 เมื่อมอเตอร์ท างานที่ โหลดประมาณร้อยละ 50 เมื่อมอเตอร์ท างาน
ที่โหลดต่ ากว่านี้ ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่ารูปร่างของเส้นโค้ง ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะมีลักษณะ
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2.3 การอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร ์
 
2.3.1 ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง 
 

มอเตอร์ไฟฟ้าคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานมากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม โดยคาดว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าถึง
ร้อยละ 65 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด มอเตอร์ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไปในปัจจุบันคือ มอเตอร์เหนี่ยวน าสาม
เฟส ซึ่งสามารถท างานที่ความเร็วต่างๆ ได้ โดยขึ้นอยู่กับจ านวนขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าและเป็นแหล่งก าลังงานกลที่ใช้ขับ
เคลื่อนที่มีความหลากหลายและราคาค่อนข้างถูก มอเตอร์ส่วนใหญ่จะได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพการท างาน
สูงสุดเมื่อท างานเต็มพิกัด แต่ในทางปฏิบัติมอเตอร์มักจะไม่ค่อยได้ท างานตามที่ออกแบบไว้ 
 

 
 

รูปที่ 1-24 Cutaway view through stator of induction motor 
 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วยวงจรที่มีการเหนี่ยวน าทางด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งการเหนี่ยวน านี้
จะผ่านช่องว่างของอากาศที่อยู่ระหว่างส่วนที่หมุน (Rotor) และส่วนที่อยู่กับที่ (Stator) โดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไป
ในขดลวด stator จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับขึ้น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด
คือ 1) Synchronous motor 2) Induction motor ในที่นี้จะเน้นไปที่ Induction motor ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัย โดยแทบจะกล่าวได้ว่ามีมากที่สุด โครงสร้างของ 
Induction motor มี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) Stator 2) Rotor 

Stator ท าจาก Cast iron หรือ Steel โครง Stator จะประกอบด้วยแกนแผ่นอัด (Laminated core) ที่ท า
จากแผ่นเหล็กไฟฟ้า (Electrical sheet steel) ที่มีค่าของความซาบซึมได้ (Permeability) สูง ซึ่งมีความสูญเสียจาก 
Hysteresis ต่ า และมีค่าการสูญเสียเนื่องจากกระแสวน (Eddy current loss) ต่ าอีกด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นแล้ว 
ขดลวด Stator จะถูกจัดไว้เป็นหลายเฟส ส าหรับการเปลี่ยนความเร็วรอบได้อีกด้วย ฟลักซ์ที่เกิดขึ้นจาก Stator 
จะข้ามจากแกน Stator ผ่านช่องว่างอากาศไปยังแกน Rotor ได้ 
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Rotor ของ Induction motor ประกอบด้วยแกนแผ่นอัดติดตั้งอยู่บนเพลา (Shaft) ซึ่งขดลวด Rotor จะวาง
อยู่ในช่องของแกน Rotor โดยมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ (Short circuit) หรืออาจต่อเข้ากับความต้านทานที่อยู่ภายนอก
ก็ได้ กระแสไฟฟ้าในชุดขดลวด Stator จะเหนี่ยวน าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในชุดขดลวด Rotor ในทิศทางที่ตรงข้ามกัน 
 
การเลือกขนาดของมอเตอร์ 
 

โหลดสูงสุดที่จะให้มอเตอร์ท างานนั้นมักมีค่าต่ ากว่าขนาดพิกัดของมอเตอร์ ที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุด้วยกัน ซ่ึงบางคร้ังเกิดข้ึนภายในโรงงานเอง ตัวอย่างเช่น การเผื่อขนาดของการออกแบบทางกล การเผื่อขนาด
มอเตอร์โดยการใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่กว่าปกติเพ่ือความน่าเชื่อถือของระบบขับเคลื่อน และเผื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
การเพ่ิมการผลิตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

อุตสาหกรรมแต่ละประเภทมักมีการใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่กว่าปกติแตกต่างกัน อาจกล่า วได้ว่าโหลดเฉลี่ย 
ที่มอเตอร์ท างานโดยทั่วไปจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 65 ของขนาดพิกัดของมอเตอร์ ในหลายๆ กรณี ผู้ใช้อาจไม่สามารถ
เลือกขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีการติดตั้งมาเป็นชุดส าเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ ซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์มักจะใช้
สภาวะท างานหนักที่สุดในการเลือกขนาดของมอเตอร์ส าหรับชุดอุปกรณ์นั้นๆ  
 

 
รูปที่ 1-25 ประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวน ามาตรฐานเทียบกับโหลด 

 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะแปรเปลี่ยนตามขนาดพิกัด ตามระดับโหลดที่ท างาน และขึ้นกับผู้ผลิตแต่ละราย 

มอเตอร์มาตรฐานโดยทั่วๆ ไปขณะท างานเต็มพิกัด อาจมีประสิทธิภาพสูงสุดประมาณร้อยละ 55 ถึง 95 โดยขึ้นกับ
ขนาดและความเร็วรอบ มอเตอร์ที่มีความเร็วต่ าก็จะมีประสิทธิภาพต่ าตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ
มอเตอร์ขนาดเล็กที่มีพิกัดไม่เกิน 1.5 kW เส้นโค้งประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐานทั่วไป จะมีลักษณะดังแสดงในรูป
ที่ 1-25 โดยประสิทธิภาพจะมีค่าค่อนข้างคงที่เมื่อมอเตอร์ท างานที่โหลดประมาณร้อยละ 75 ถึง 100 ของค่าพิกัด  
และประสิทธิภาพจะตกลงไปประมาณ ร้อยละ 5 เมื่อมอเตอร์ท างานที่ โหลดประมาณร้อยละ 50 เมื่อมอเตอร์ท างาน  
ที่โหลดต่ ากว่านี้ ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่ารูปร่างของเส้นโค้ง ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะมีลักษณะ
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เหมือนกัน ส าหรับมอเตอร์ที่มีพิกัดต่างกัน แต่ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ขนาดเล็กกว่าจะต่ ากว่าของมอเตอร์ขนาด
ใหญ่กว่า 
 

ระดับโหลดจะมีผลต่อค่าตัวประกอบก าลังของมอเตอร์ด้วย ค่าตัวประกอบก าลังของมอเตอร์จะลดลงเร็วกว่า
ค่าประสิทธิภาพที่โหลดระดับเดียวกัน ผลที่ตามมาคือ หากมอเตอร์ท างานที่โหลดต่ าๆ หรือมอเตอร์มีขนาดใหญ่กว่า
ปกตินั้น การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังจะต้องใช้ชุดตัวเก็บประจุที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ท าให้ต้องลงทุนสูงกว่า 
 
มอเตอร์ขนาดใหญ่กว่าปกติ 
 

การใช้มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ มีผลเสียต่อค่าประสิทธิภาพและค่าตัวประกอบก าลัง และจะให้ผล
เลวร้ายลงไปอีก เมื่อหมุนตัวเปล่าเป็นเวลานานๆ ดังนั้นควรมีการส ารวจสภาพการท างานของมอเตอร์เพ่ือตรวจสอบว่า
โหลดสูงสุดจริงๆ ที่มอเตอร์แต่ละตัวต้องรับภาระมีค่ามากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบกับขนาดพิกัดของมอเตอร์  
การเปลี่ยนมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่ท างานต่ าด้วยมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า เพ่ือให้ท างานเต็มพิกัด ซึ่งจะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กนั้น ต้องค านึงถึงสภาพปัญหาของ
การติดตั้ง ตลอดจนโหลดค่าสูงๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย ซึ่งในกรณีอย่างนี้จะไม่สามารถใช้มอเตอร์ตัวเล็ก
กว่าทดแทนมอเตอร์ตัวใหญ่กว่าได้ แต่ควรพิจารณาความเป็นไปได้ของการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงทดแทนตัวเดิม 
 
 
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
 

ก าลังไฟฟ้าสูญเสียในมอเตอร์เหนี่ยวน า ประกอบไปด้วย ก าลังสูญเสียที่แปรตามโหลด และก าลังสูญเสียที่มี
ค่าคงที่ไม่ว่าโหลดจะมีค่ามากน้อยเพียงใด โดยคร่าวๆ แล้วก าลังสูญเสียที่แปรค่าตามโหลดกับก าลังสูญเสียที่ไม่แปรค่า
ตามโหลดจะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 70 และ 30 ของก าลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดขณะท างานที่โหลดเต็มที่ 
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รูปที่ 1-26 ประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์ธรรมดาเทียบกับโหลดของมอเตอร์

 
ก าลังสูญเสียทางไฟฟ้าประกอบด้วย ก าลังสูญเสียที่ความต้านทานของตัวน าใน Rotor ก าลังสูญเสียที่ความ

ต้านทานของชุดขดลวดใน Stator และ Stray losses ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณร่องตัวน าของ Rotor เมื่อมอเตอร์หมุนตัวเปล่า
ไม่ได้จ่ายโหลด ก าลังสูญเสียในตัวน าจะมีค่าต่ ามาก แต่เมื่อมีโหลดเพ่ิมขึ้น ก าลังสูญเสียในส่วนนี้จะเพ่ิมขึ้นตาม
ค่ากระแสยกก าลังสอง จึงมักเรียกว่าการสูญเสีย I R นอกจากก าลังสูญเสียที่กล่าวมาแล้ว ยังมีก าลังสูญเสียในแกนเหล็ก 
ซึ่งใช้เป็นวงจรแม่เหล็กของมอเตอร์ด้วย ก าลังสูญเสียนี้อยู่ในรูปของการสูญเสียจากผลของกระแสวนและการสูญเสีย 
Hysteresis ของเหล็ก โดยขึ้นกับแรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์ จึงมีค่าค่อนข้างคงที่ ไม่ข้ึนกับโหลดของมอเตอร์ 
 

ก าลังสูญเสียทางกลเกิดจากแรงเสียดทานที่บริเวณรองลื่น (Bearing) การปะทะลมของ Rotor และพัดลม
ระบายอากาศ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเป็นมอเตอร์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตให้การสูญเสียดังกล่าวลดลง 
 

การออกแบบโดยเน้นให้ก าลังสูญเสียมีต่ าจะส่งผลให้มอเตอร์มีราคาสูงขึ้นจากการที่ต้องใช้วัสดุต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
เช่น การลดการสูญเสีย I R ต้องใช้ลวดตัวน าที่มีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดโตกว่าเดิม เพ่ือลดค่าความต้านทาน R อีกทั้งต้องใช้
แกนเหล็กที่มีพ้ืนที่หน้าตัดโตกว่าเดิม เพ่ือลดการสูญเสียจากผลของกระแสวน และการสูญเสีย Hysteresis อย่างไรก็
ตามเมื่อมีการสูญเสียทางไฟฟ้าลดลง ก็สามารถลดขนาดของพัดลมที่ใช้ในการระบายความร้อนได้ ท าให้การสูญเสียทางกล 
(การปะทะลม) ลดตามลงไปด้วย แม้ว่าในปัจจุบันมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จะมีราคาสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐานทั่วไป 
แต่ความแตกต่างของราคาก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ประกอบกับพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น ในบางกรณีการใช้
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์ธรรมดาก็อาจคุ้มทุนได้ 
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เหมือนกัน ส าหรับมอเตอร์ที่มีพิกัดต่างกัน แต่ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ขนาดเล็กกว่าจะต่ ากว่าของมอเตอร์ขนาด
ใหญ่กว่า 
 

ระดับโหลดจะมีผลต่อค่าตัวประกอบก าลังของมอเตอร์ด้วย ค่าตัวประกอบก าลังของมอเตอร์จะลดลงเร็วกว่า
ค่าประสิทธิภาพที่โหลดระดับเดียวกัน ผลที่ตามมาคือ หากมอเตอร์ท างานที่โหลดต่ าๆ หรือมอเตอร์มีขนาดใหญ่กว่า
ปกตินั้น การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังจะต้องใช้ชุดตัวเก็บประจุที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ท าให้ต้องลงทุนสูงกว่า 
 
มอเตอร์ขนาดใหญ่กว่าปกติ 
 

การใช้มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ มีผลเสียต่อค่าประสิทธิภาพและค่าตัวประกอบก าลัง และจะให้ผล
เลวร้ายลงไปอีก เมื่อหมุนตัวเปล่าเป็นเวลานานๆ ดังนั้นควรมีการส ารวจสภาพการท างานของมอเตอร์เพ่ือตรวจสอบว่า
โหลดสูงสุดจริงๆ ที่มอเตอร์แต่ละตัวต้องรับภาระมีค่ามากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบกับขนาดพิกัดของมอเตอร์ 
การเปลี่ยนมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่ท างานต่ าด้วยมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า เพ่ือให้ท างานเต็มพิกัด ซึ่งจะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กนั้น ต้องค านึงถึงสภาพปัญหาของ
การติดตั้ง ตลอดจนโหลดค่าสูงๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย ซึ่งในกรณีอย่างนี้จะไม่สามารถใช้มอเตอร์ตัวเล็ก
กว่าทดแทนมอเตอร์ตัวใหญ่กว่าได้ แต่ควรพิจารณาความเป็นไปได้ของการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงทดแทนตัวเดิม 
 
 
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
 

ก าลังไฟฟ้าสูญเสียในมอเตอร์เหนี่ยวน า ประกอบไปด้วย ก าลังสูญเสียที่แปรตามโหลด และก าลังสูญเสียที่มี
ค่าคงที่ไม่ว่าโหลดจะมีค่ามากน้อยเพียงใด โดยคร่าวๆ แล้วก าลังสูญเสียที่แปรค่าตามโหลดกับก าลังสูญเสียที่ไม่แปรค่า
ตามโหลดจะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 70 และ 30 ของก าลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดขณะท างานที่โหลดเต็มที่ 
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รูปที่ 1-26 ประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์ธรรมดาเทียบกับโหลดของมอเตอร์ 

 
ก าลังสูญเสียทางไฟฟ้าประกอบด้วย ก าลังสูญเสียที่ความต้านทานของตัวน าใน Rotor ก าลังสูญเสียที่ความ

ต้านทานของชุดขดลวดใน Stator และ Stray losses ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณร่องตัวน าของ Rotor เมื่อมอเตอร์หมุนตัวเปล่า
ไม่ได้จ่ายโหลด ก าลังสูญเสียในตัวน าจะมีค่าต่ ามาก แต่เมื่อมีโหลดเพ่ิมขึ้น ก าลังสูญเสียในส่วนนี้จะเพ่ิมขึ้นตาม
ค่ากระแสยกก าลังสอง จึงมักเรียกว่าการสูญเสีย I2R นอกจากก าลังสูญเสียที่กล่าวมาแล้ว ยังมีก าลังสูญเสียในแกนเหล็ก 
ซึ่งใช้เป็นวงจรแม่เหล็กของมอเตอร์ด้วย ก าลังสูญเสียนี้อยู่ในรูปของการสูญเสียจากผลของกระแสวนและการสูญเสีย 
Hysteresis ของเหล็ก โดยขึ้นกับแรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์ จึงมีค่าค่อนข้างคงที่ ไม่ข้ึนกับโหลดของมอเตอร์ 
 

ก าลังสูญเสียทางกลเกิดจากแรงเสียดทานที่บริเวณรองลื่น (Bearing) การปะทะลมของ Rotor และพัดลม
ระบายอากาศ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเป็นมอเตอร์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตให้การสูญเสียดังกล่าวลดลง 
 

การออกแบบโดยเน้นให้ก าลังสูญเสียมีต่ าจะส่งผลให้มอเตอร์มีราคาสูงขึ้นจากการที่ต้องใช้วัสดุต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
เช่น การลดการสูญเสีย I2R ต้องใช้ลวดตัวน าที่มีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดโตกว่าเดิม เพ่ือลดค่าความต้านทาน R อีกทั้งต้องใช้
แกนเหล็กที่มีพ้ืนที่หน้าตัดโตกว่าเดิม เพ่ือลดการสูญเสียจากผลของกระแสวน และการสูญเสีย Hysteresis อย่างไรก็
ตามเม่ือมีการสูญเสียทางไฟฟ้าลดลง ก็สามารถลดขนาดของพัดลมที่ใช้ในการระบายความร้อนได้ ท าให้การสูญเสียทางกล 
(การปะทะลม) ลดตามลงไปด้วย แม้ว่าในปัจจุบันมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จะมีราคาสูงกว่ามอเตอร์มาตรฐานทั่วไป  
แต่ความแตกต่างของราคาก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ประกอบกับพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น ในบางกรณีการใช้
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์ธรรมดาก็อาจคุ้มทุนได้ 
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ปัจจัยที่ต้องน ามาพิจารณาในการพิจารณาความคุ้มทุนของการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย 
- ลักษณะของโหลดที่มอเตอร์ต้องท างาน เช่น ค่าโหลดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น สภาพการแปรเปลี่ยนขึ้นๆ ลงๆ 

ของโหลด จากข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถเลือกขนาดที่เหมาะสมของมอเตอร์ได้ และประเมินค่าโหลด
เฉลี่ยได้ 

- ค่าประสิทธิภาพที่ต่างกันของมอเตอร์ธรรมดาเปรียบเทียบกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีขนาดพิกัด
เดียวกันและที่ค่าโหลดเฉลี่ยเดียวกัน 

- จ านวนชั่วโมงท างานตลอดปี เพ่ือใช้ในการประเมินผลประหยัดพลังงาน 
- อัตราค่าไฟฟ้า ทั้งอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าและอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 

 
เมื่อมีความต้องการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่หรือการสร้างโรงงานใหม่หรือการขยายโรงงาน ความคุ้มทุนของการใช้

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์ธรรมดาจะอยู่ในช่วงประมาณ 6 เดือนถึง 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับว่าใช้งานต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี (โรงงานท างาน 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์) หรือท างานกะเดียว (โรงงานท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 5 
วันต่อสัปดาห์) 
 

 
รูปที่ 1-27 แนวทางการประเมินมอเตอร์ 

 
ชุดขับเคลื่อนแบบปรับความเร็วรอบได้ 
 

การใช้มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส เพ่ือขับพัดลมและปั๊มนั้นมีอยู่สูงถึงประมาณ ร้อยละ 55 ของมอเตอร์ที่ใช้งาน
ทั้งหมดในปัจจุบัน อัตราการไหลของลมจากพัดลมและของเหลวจากปั๊มมักถูกควบคุมด้วยการเพ่ิมความต้านทานต่อ
การไหลโดยใช้วิธีการทางกล น่ันคือใช้แผ่น damper กับพัดลมและใช้วาล์วกับปั๊ม การควบคุมแบบนี้สามารถควบคุม
อัตราการไหลได้ตามท่ีต้องการ และอาจช่วยลดโหลดของมอเตอร์ที่ขับพัดลมหรือปั๊มด้วย แต่การควบคุมด้วยวิธีทางกล
ดังกล่าวนี้จะเพ่ิมพลังงานสูญเสียให้กับระบบท าให้ไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี หากเราท าการควบคุมอัตราการไหล
โดยการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ที่พับพัดลมหรือปั๊มแทน เราจะได้ระบบควบคุมการไหลที่มีประสิทธิภาพ  
ที่ดีกว่า 
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ในสภาพความเป็นจริงผลการประหยัดที่เกิดข้ึนอาจสูงกว่าค่าที่คาดหวังไว้เมื่อลดความเร็วของพัดลมหรือปั๊มลง 

อัตราการไหลจะลดลงตามสัดส่วนของความเร็วที่ลดลง แต่ก าลั งที่ใช้ขับพัดลมหรือปั๊มจะลดลงตามความเร็วยกก าลัง
สาม 
 

 
รูปที่ 1-28  Retrofit of an induced draft fan for variable speed operation 

 
ตัวอย่างเช่น หากต้องการลดอัตราการไหลลงร้อยละ 20 ต้องปรับให้ความเร็วของของพัดลมหรือป๊ัมน้ าลดลง

เหลือเพียงร้อยละ 80 ของค่าความเร็วปกติ แต่ก าลังงานที่มอเตอร์ต้องใช้ในการขับพัดลมหรือปั๊มจะลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 51.2 จากของเดิมเท่านั้น 
 

เราสามารถท าให้เกิดการประหยัดพลังงานที่สูงระดับนี้ ได้โดยอาศัยชุดขับเคลื่อนปรับความเร็วรอบได้ (VSD : 
Variable Speed Drive) เพ่ือควบคุมอัตราการไหล ซึ่งเป็นมาตรการการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับ
มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการเพ่ิมประสิทฺธิภาพของมอเตอร์ การคืนทุนโดยทั่วไปอยู่ในระดับไม่เกิน 2 ปี และในบางกรณี
อาจคืนทุนภายในปีเดียว 
 

ในอดีตการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวน าท าได้ยาก แต่ในปัจจุบันที่อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าจ าพวก 
Power electronic และ Micro processor ได้รับการพัฒนาไปมากและมีราคาถูกลง ท าให้เกิดการประยุกต์ใช้อุปกรณ์
ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์เหน่ียวน าแบบ electronic ที่เรียกกันทั่วไปว่า Inverter ระบบการควบคุมความเร็วรอบ
แบบใหม่น้ีให้สมรรถนะและความเชื่อถือได้ดีกว่าระบบเดิมและเงินลงทุนของอุปกรณ์ก็ลดลง ดังนั้นในการใช้ชุด
ขับเคลื่อนปรับความเร็วรอบได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยทางด้านค่าไฟฟ้าที่ลดลงเพียงปัจจัยเดียวจึงมีความเป็นไปได้สูง 
สิ่งส าคัญท่ีต้องพิจารณาในการเลือกว่าควรใช้ชุดขับเคลื่อนปรับความเร็วรอบได้แบบใดจึงจะเหมาะสมนั้น อยู่ที่เงื่อนไข
ในการท างานของมอเตอร์และรายละเอียดอื่นๆ เช่น ขนาดพิกัดของมอเตอร์ จ านวนชั่วโมงในการท างาน ความต้องการ
ใช้ลมหรือน้ า ซึ่งหมายถึงรูปแบบของอัตราการไหล ตลอดจนอัตราค่าไฟฟ้า เป็นต้น 
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ปัจจัยที่ต้องน ามาพิจารณาในการพิจารณาความคุ้มทุนของการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย 
- ลักษณะของโหลดที่มอเตอร์ต้องท างาน เช่น ค่าโหลดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น สภาพการแปรเปลี่ยนขึ้นๆ ลงๆ 

ของโหลด จากข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถเลือกขนาดที่เหมาะสมของมอเตอร์ได้ และประเมินค่าโหลด
เฉลี่ยได้ 

- ค่าประสิทธิภาพที่ต่างกันของมอเตอร์ธรรมดาเปรียบเทียบกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีขนาดพิกัด
เดียวกันและที่ค่าโหลดเฉลี่ยเดียวกัน 

- จ านวนชั่วโมงท างานตลอดปี เพ่ือใช้ในการประเมินผลประหยัดพลังงาน 
- อัตราค่าไฟฟ้า ทั้งอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าและอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 

 
เมื่อมีความต้องการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่หรือการสร้างโรงงานใหม่หรือการขยายโรงงาน ความคุ้มทุนของการใช้

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์ธรรมดาจะอยู่ในช่วงประมาณ 6 เดือนถึง 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับว่าใช้งานต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี (โรงงานท างาน 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์) หรือท างานกะเดียว (โรงงานท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 5 
วันต่อสัปดาห์) 
 

 
รูปที่ 1-27 แนวทางการประเมินมอเตอร์

 
ชุดขับเคลื่อนแบบปรับความเร็วรอบได้
 

การใช้มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส เพ่ือขับพัดลมและปั๊มนั้นมีอยู่สูงถึงประมาณ ร้อยละ 55 ของมอเตอร์ที่ใช้งาน
ทั้งหมดในปัจจุบัน อัตราการไหลของลมจากพัดลมและของเหลวจากป๊ัมมักถูกควบคุมด้วยการเพ่ิมความต้านทานต่อ
การไหลโดยใช้วิธีการทางกล น่ันคือใช้แผ่น damper กับพัดลมและใช้วาล์วกับปั๊ม การควบคุมแบบนี้สามารถควบคุม
อัตราการไหลได้ตามท่ีต้องการ และอาจช่วยลดโหลดของมอเตอร์ที่ขับพัดลมหรือปั๊มด้วย แต่การควบคุมด้วยวิธีทางกล
ดังกล่าวนี้จะเพ่ิมพลังงานสูญเสียให้กับระบบท าให้ไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี หากเราท าการควบคุมอัตราการไหล
โดยการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ที่พับพัดลมหรือปั๊มแทน เราจะได้ระบบควบคุมการไหลที่มีประสิทธิภาพ
ที่ดีกว่า 
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ในสภาพความเป็นจริงผลการประหยัดที่เกิดข้ึนอาจสูงกว่าค่าที่คาดหวังไว้เมื่อลดความเร็วของพัดลมหรือปั๊มลง 

อัตราการไหลจะลดลงตามสัดส่วนของความเร็วที่ลดลง แต่ก าลั งที่ใช้ขับพัดลมหรือปั๊มจะลดลงตามความเร็วยกก าลัง
สาม 
 

 
รูปที่ 1-28  Retrofit of an induced draft fan for variable speed operation 

 
ตัวอย่างเช่น หากต้องการลดอัตราการไหลลงร้อยละ 20 ต้องปรับให้ความเร็วของของพัดลมหรือป๊ัมน้ าลดลง

เหลือเพียงร้อยละ 80 ของค่าความเร็วปกติ แต่ก าลังงานที่มอเตอร์ต้องใช้ในการขับพัดลมหรือปั๊มจะลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 51.2 จากของเดิมเท่านั้น 
 

เราสามารถท าให้เกิดการประหยัดพลังงานที่สูงระดับนี้ ได้โดยอาศัยชุดขับเคลื่อนปรับความเร็วรอบได้ (VSD : 
Variable Speed Drive) เพ่ือควบคุมอัตราการไหล ซึ่งเป็นมาตรการการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับ
มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการเพ่ิมประสิทฺธิภาพของมอเตอร์ การคืนทุนโดยทั่วไปอยู่ในระดับไม่เกิน 2 ปี และในบางกรณี
อาจคืนทุนภายในปีเดียว 
 

ในอดีตการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวน าท าได้ยาก แต่ในปัจจุบันที่อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าจ าพวก 
Power electronic และ Micro processor ได้รับการพัฒนาไปมากและมีราคาถูกลง ท าให้เกิดการประยุกต์ใช้อุปกรณ์
ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์เหน่ียวน าแบบ electronic ที่เรียกกันทั่วไปว่า Inverter ระบบการควบคุมความเร็วรอบ
แบบใหม่น้ีให้สมรรถนะและความเชื่อถือได้ดีกว่าระบบเดิมและเงินลงทุนของอุปกรณ์ก็ลดลง ดังน้ันในการใช้ชุด
ขับเคลื่อนปรับความเร็วรอบได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยทางด้านค่าไฟฟ้าที่ลดลงเพียงปัจจัยเดียวจึงมีความเป็นไปได้สูง 
สิ่งส าคัญท่ีต้องพิจารณาในการเลือกว่าควรใช้ชุดขับเคลื่อนปรับความเร็วรอบได้แบบใดจึงจะเหมาะสมนั้น อยู่ที่เงื่อนไข
ในการท างานของมอเตอร์และรายละเอียดอื่นๆ เช่น ขนาดพิกัดของมอเตอร์ จ านวนชั่วโมงในการท างาน ความต้องการ
ใช้ลมหรือน้ า ซึ่งหมายถึงรูปแบบของอัตราการไหล ตลอดจนอัตราค่าไฟฟ้า เป็นต้น 
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2.3.2  การปรับความตึงสายพาน 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

สถานประกอบการมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 254,757 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้า 
1,045,712.46 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 บาทต่อหน่วย เวลาท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และท างาน 300 วัน
ต่อปี ในกระบวนการผลิตจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้า ส าหรับจ่ายให้กับมอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์ส่วนมากจะใช้สายพานขับ
พลูเล่เพ่ือส่งถ่ายเทก าลังเพื่อขับสายพาน และเครื่องจักรอ่ืนๆ ภายในโรงงาน 
 

 
รูปการใช้งานของสายพานหย่อนที่ชุดมอเตอร์ก าลัง 

 
ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 
 มอเตอร์ที่ใช้ขับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต มีสภาพการใช้งานที่ขาดการบ ารุงรักษาไม่ดีพอเท่าที่ควร คือ
สายพานที่ใช้ขับพลูเล่ มีสภาพที่หย่อนขาดการปรับแต่งให้สายพานตึง และต าแหน่งของพลูเล่ไม่ได้จุดศูนย์ถ่วง ท าให้
เวลาใช้งานของมอเตอร์จะเกิดการลื่นไหล Slip of  Motor  ซึ่งท าให้สูญเสียก าลังไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ และเมื่อใช้
งานไประยะเวลาหนึ่งจะท าให้แบริ่งของมอเตอร์กับพลูเล่เกิดการสึกหรอเสียหายขึ้นได้ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและ
กระบวนการผลิตต้องหยุดลงด้วย การด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปรับแต่งความหย่อนของสายพานมอเตอร์อย่ าง
สม่ าเสมอ  จะสามารถลดการสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ 
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิงาน 
 ทางทีมงานอนุรักษ์ของโรงงานและทีมที่ปรึกษาร่วมกันเดินส ารวจพ้ืนที่ใช้งานของเครื่องจักรต่างๆ พบว่ามี
มอเตอร์หลายตัว ที่สายพานหย่อน ทางทีมงานอนุรักษ์ของโรงงานจึงชี้แจงให้ทาง ช่างซ่อมบ ารุงมาด าเนินการตรวจสอบ
สภาพใช้งานของสายพานและแก้ไขปรับปรุงความหย่อนของสายพาน และก าหนดผู้รับผิดชอบในการบ ารุงรักษาอย่าง
สม่ าเสมอ 
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รูปลักษณะของสายพาน หลังการปรับปรุง

 
สภาพหลังการปรับปรุง 

หลังจากด าเนินการปรับความตึงของสายพานและปรับต าแหน่งของพลูเล่ให้ได้จุดศูนย์ถ่วงพร้อมตรวจสอบการ
หล่อลื่นของพลูเล่ว่าใช้งานได้ดีแล้ว จึงเดินเครื่องจักรให้ท างานตามปกติ และตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
สามารถค านวณผลประหยัดได้ดังนี้ 
มอเตอร์ ขนาด  3.7 kW  ชุด
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้งาน (จากการตรวจวัด) 
มอเตอร์ชุดที่ 1  3.3  kW
มอเตอร์ชุดที่ 2  3.1  kW
มอเตอร์ชุดที่ 3  2.9  kW
รวม = 9.3  kW 
ชั่วโมงการเปิดใช้งาน   12 ชั่วโมง/วัน 
วันท างาน   00 วัน/ปี 
เปอร์เซ็นต์การใช้งาน   7   
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด  9.3 x 12 x 00 x 75/100 

 25,110   kWh/ป ี
 

จากการตรวจวัดการแก้ไขปรับแต่งความตึงของสายพาน สามารถลดการเกิดการลื่นไหล Slip of  Motor 
จะสามารถลดการสูญเสียพลังงาน ลง 2 % 
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2.3.2  การปรับความตึงสายพาน 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

สถานประกอบการมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 254,757 กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้า 
1,045,712.46 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 บาทต่อหน่วย เวลาท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และท างาน 300 วัน
ต่อปี ในกระบวนการผลิตจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้า ส าหรับจ่ายให้กับมอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์ส่วนมากจะใช้สายพานขับ
พลูเล่เพ่ือส่งถ่ายเทก าลังเพื่อขับสายพาน และเครื่องจักรอ่ืนๆ ภายในโรงงาน 
 

 
รูปการใช้งานของสายพานหย่อนที่ชุดมอเตอร์ก าลัง

 
ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 

มอเตอร์ที่ใช้ขับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต มีสภาพการใช้งานที่ขาดการบ ารุงรักษาไม่ดีพอเท่าที่ควร คือ
สายพานที่ใช้ขับพลูเล่ มีสภาพที่หย่อนขาดการปรับแต่งให้สายพานตึง และต าแหน่งของพลูเล่ไม่ได้จุดศูนย์ถ่วง ท าให้
เวลาใช้งานของมอเตอร์จะเกิดการลื่นไหล of ซึ่งท าให้สูญเสียก าลังไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ และเมื่อใช้
งานไประยะเวลาหนึ่งจะท าให้แบริ่งของมอเตอร์กับพลูเล่เกิดการสึกหรอเสียหายขึ้นได้ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและ
กระบวนการผลิตต้องหยุดลงด้วย การด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปรับแต่งความหย่อนของสายพานมอเตอร์อย่ าง
สม่ าเสมอ  จะสามารถลดการสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ 
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิงาน 

ทางทีมงานอนุรักษ์ของโรงงานและทีมที่ปรึกษาร่วมกันเดินส ารวจพ้ืนที่ใช้งานของเครื่องจักรต่างๆ พบว่ามี
มอเตอร์หลายตัว ที่สายพานหย่อน ทางทีมงานอนุรักษ์ของโรงงานจึงชี้แจงให้ทาง ช่างซ่อมบ ารุงมาด าเนินการตรวจสอบ
สภาพใช้งานของสายพานและแก้ไขปรับปรุงความหย่อนของสายพาน และก าหนดผู้รับผิดชอบในการบ ารุงรักษาอย่าง
สม่ าเสมอ 
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รูปลักษณะของสายพาน หลังการปรับปรุง 

 
สภาพหลังการปรับปรุง 
 หลังจากด าเนินการปรับความตึงของสายพานและปรับต าแหน่งของพลูเล่ให้ได้จุดศูนย์ถ่วงพร้อมตรวจสอบการ
หล่อลื่นของพลูเล่ว่าใช้งานได้ดีแล้ว จึงเดินเครื่องจักรให้ท างานตามปกติ และตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

สามารถค านวณผลประหยัดได้ดังนี้ 
มอเตอร์ ขนาด  3.7 kW 3 ชุด 
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้งาน (จากการตรวจวัด) 
มอเตอร์ชุดที่ 1     = 3.3  kW 
มอเตอร์ชุดที่ 2     = 3.1  kW 
มอเตอร์ชุดที่ 3     = 2.9  kW 
รวม      = 9.3  kW 
ชั่วโมงการเปิดใช้งาน     = 12  ชั่วโมง/วัน 
วันท างาน     = 300  วัน/ปี 
เปอร์เซ็นต์การใช้งาน    = 75 % 
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด   = 9.3 x 12 x 300 x 75/100 

= 25,110   kWh/ป ี
 

จากการตรวจวัดการแก้ไขปรับแต่งความตึงของสายพาน สามารถลดการเกิดการลื่นไหล Slip of  Motor  
จะสามารถลดการสูญเสียพลังงาน ลง 2 % 
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รูปการตรวจวัดความเร็วของพลูเล่ 

 

เปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดได้หลังการปรับปรุง = 2% (จากการลดการสูญเสียของการส่งถ่ายก าลัง) 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = 25,110 x 2/100 

= 502.20  kWh/ป ี
 
ด้านค่าใช้จ่าย 
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย   =   4.12  บาท/kWh    
     =     502.20 x 4.12      
     =     2,069.06 บาท/ปี 
 
การลงทุน 
ไม่มีการลงทุนเนื่องจากทางโรงงานสามารถด าเนินการได้เอง 
 
วิธีการตรวจเช็ค เมื่อใช้นิ้วมือกดลงที่สายพาน ระยะ D จะต้องไม่เกิน 1 เซนติเมตร ดังนั้นวิธีการตรวจสอบสายพาน
อย่างง่ายคือการใช้นิ้วมือกดลงบนสายพาน ระยะ D จะต้องเท่ากับความกว้างของสายพานเส้นนั้น 
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D = L/100 
D :  ระยะความหย่อนของสายพานท่ีเหมาะสม 
L :  ระยะความห่างของ Pulley 
 
Ext.    Motor from pulley the interval = 100 cm. 
 Energy formula   ; L/100 = 100/100 = 1 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลที่ประหยัดได้ 502.20   kWh/ปี 

0.04   toe/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 2,069.06 บาท/ปี
เงินลงทุน   - บาท 
ระยะเวลาคืนทุน  - 
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รูปการตรวจวัดความเร็วของพลูเล่ 

เปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดได้หลังการปรับปรุง  2 (จากการลดการสูญเสียของการส่งถ่ายก าลัง) 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  25,110 x 2  

 502.20  kWh/ป ี
 
ด้านค่าใช้จ่าย 
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย   =   4.12  บาท/kWh    

 502.20 x 4.12     
 2,069.06 บาท/ปี 

 
การลงทุน 
ไม่มีการลงทุนเนื่องจากทางโรงงานสามารถด าเนินการได้เอง 
 
วิธีการตรวจเช็ค เมื่อใช้นิ้วมือกดลงที่สายพาน ระยะ D จะต้องไม่เกิน 1 เซนติเมตร ดังนั้นวิธีการตรวจสอบสายพาน
อย่างง่ายคือการใช้นิ้วมือกดลงบนสายพาน ระยะ D จะต้องเท่ากับความกว้างของสายพานเส้นนั้น 
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D = L/100 
D :  ระยะความหย่อนของสายพานท่ีเหมาะสม 
L :  ระยะความห่างของ Pulley 
 
Ext.    Motor from pulley the interval = 100 cm. 
 Energy formula   ; L/100 = 100/100 = 1 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลที่ประหยัดได้    502.20   kWh/ปี 

0.04   toe/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   2,069.06  บาท/ปี 
เงินลงทุน   -    บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   - 
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2.3.3 การเลือกใช้มอเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระโหลด 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานเปิดด าเนินการ 24 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 365 วันต่อปี  มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 1,528,633.00 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 4,518,257.68 บาท/ปี  มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.96 บาทต่อหน่วย ซึ่งจาก
การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คณะท างานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์ พลังงานของ
สถานประกอบการได้ร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการ จากการส ารวจพบว่า ทาง
โรงงานมีการใช้มอเตอร์ของเครื่องตัดไม้และซอยไม้โดยติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องจักร ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก และทาง
โรงงานได้มีนโยบายเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

หลังจากทีมงานได้ท าการส ารวจการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานแล้วพบว่าเครื่องตัดไม้และซอยไม้ ของทาง
โรงงานมี 18 ชุด โดยที่จะท างาน ชุดที่ 1 -12 ส่วนชุดที่ 13 -18 ส ารองใช้งาน  หลังจากทีมงานได้มีการตรวจวัดการใช้
พลังงานของมอเตอร์แต่ละชุดพบว่ามอเตอร์แต่ละชุดกินกระแสไฟไม่เท่ากัน  ดังนั้น ทางทีมงานจึงเสนอที่จะจัดล าดับ
การใช้งานของเครื่องตัดและซอยไม้ใหม่โดยเลือกชุดที่กินกระแสไฟน้อยที่สุด ท างานก่อนเพื่อการประหยัดพลังงาน 
 

 
รูปสภาพก่อนการปรับปรุง 

 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่าทางโรงงานจัดล าดับ
การใช้งานของเครื่องตัดและซอยไม้ใหม่โดยเลือกชุดที่กินกระแสไฟน้อยที่สุด ท างานก่อนเพ่ือการประหยัดพลังงาน  
โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้ 

1. ส ารวจการใช้งานของมอเตอร์เลื่อยแต่ละชุด 
2. ตรวจวัดและบันทึกค่าการใช้พลังงานก่อนปรับปรุง 
3. วิเคราะห์และประเมินจุดคุ้มทุนหรือต้นทุน 
4. ด าเนินการปรับปรุง โดยการจัดล าดับการใช้งานของเครื่องตัดและซอยไม้ให้เหมาะสม 
5. ตรวจสอบและติดตามผล 
6. วิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้ให้สถานประกอบการ 
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สภาพหลังปรับปรุง 

จากเดิมทางโรงงานจะเปิดใช้งาน มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 1 12 โดยที่ชุดที่ 13  18 ส ารองใช้งานมีค่าก าลังไฟฟ้า
ก่อนปรับปรุง 168.50 kW ทางทีมงานจึงจัดโหลดของมอเตอร์เลื่อยใหม่ โดยใช้งานชุดที่1,3, , ,8,11,13,14,15,16,17,18  
มีค่าก าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง 146.82 kW หลังจากที่ทีมงานได้ท าการปรับปรุง ท าให้สามารถประหยัดพลังงานลงได้ 
20,640.0 kWh /ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 61,094.4 บาท/ปี 
 

 
รูปสภาพหลังการปรับปรุง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ    1               สัปดาห์ 
เงินลงทุน     บาท 
ผลประหยัดที่ได้   61,094.4         บาท/ปี  หรือ  1.759     ktoe/ปี
ระยะเวลาคืนทุน   -  ปี 
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2.3.3 การเลือกใช้มอเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระโหลด 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานเปิดด าเนินการ 24 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 365 วันต่อปี  มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 1,528,633.00 
กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 4,518,257.68 บาท/ปี  มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.96 บาทต่อหน่วย ซึ่งจาก
การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คณะท างานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์ พลังงานของ
สถานประกอบการได้ร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการ จากการส ารวจพบว่า ทาง
โรงงานมีการใช้มอเตอร์ของเครื่องตัดไม้และซอยไม้โดยติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องจักร ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก และทาง
โรงงานได้มีนโยบายเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

หลังจากทีมงานได้ท าการส ารวจการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานแล้วพบว่าเครื่องตัดไม้และซอยไม้ ของทาง
โรงงานมี 18 ชุด โดยที่จะท างาน ชุดที่ 1 12 ส่วนชุดที่ 13 18 ส ารองใช้งาน  หลังจากทีมงานได้มีการตรวจวัดการใช้
พลังงานของมอเตอร์แต่ละชุดพบว่ามอเตอร์แต่ละชุดกินกระแสไฟไม่เท่ากัน ดังนั้น ทางทีมงานจึงเสนอที่จะจัดล าดับ
การใช้งานของเครื่องตัดและซอยไม้ใหม่โดยเลือกชุดที่กินกระแสไฟน้อยที่สุด ท างานก่อนเพื่อการประหยัดพลังงาน 
 

 
รูปสภาพก่อนการปรับปรุง 

 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่าทางโรงงานจัดล าดับ
การใช้งานของเครื่องตัดและซอยไม้ใหม่โดยเลือกชุดที่กินกระแสไฟน้อยที่สุด ท างานก่อนเพ่ือการประหยัดพลังงาน  
โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้

1. ส ารวจการใช้งานของมอเตอร์เลื่อยแต่ละชุด
2. ตรวจวัดและบันทึกค่าการใช้พลังงานก่อนปรับปรุง
3. วิเคราะห์และประเมินจุดคุ้มทุนหรือต้นทุน
4. ด าเนินการปรับปรุง โดยการจัดล าดับการใช้งานของเครื่องตัดและซอยไม้ให้เหมาะสม 
5. ตรวจสอบและติดตามผล 
6. วิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้ให้สถานประกอบการ 

 

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ | 79  

 
สภาพหลังปรับปรุง 

จากเดิมทางโรงงานจะเปิดใช้งาน มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 1 -12 โดยที่ชุดที่ 13- 18 ส ารองใช้งานมีค่าก าลังไฟฟ้า
ก่อนปรับปรุง 168.50 kW ทางทีมงานจึงจัดโหลดของมอเตอร์เลื่อยใหม่ โดยใช้งานชุดที่1,3,5,7,8,11,13,14,15,16,17,18  
มีค่าก าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง 146.82 kW หลังจากที่ทีมงานได้ท าการปรับปรุง ท าให้สามารถประหยัดพลังงานลงได้ 
20,640.0 kWh /ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 61,094.4 บาท/ปี 
 

 
รูปสภาพหลังการปรับปรุง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ    1               สัปดาห์ 
เงินลงทุน   -  บาท 
ผลประหยัดที่ได้   61,094.4          บาท/ปี  หรือ  1.759     ktoe/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   -  ปี 
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จากการตรวจวัดมอเตอร์ เครื่องตัดและซอยไม้ 
ล าดับที่ ขนาด ก าลังไฟฟ้าใช้จริง (kW) 

1 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 1 11.28 
2 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 2 17.72 
3 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 3 14.15 
4 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 4 15.8 
5 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 5 14.24 
6 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 6 16.91 
7 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 7 10.45 
8 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 8 12.95 
9 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 9 15.22 
10 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 10 14.31 
11 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 11 10.45 
12 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 12 15.02 
13 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 13 13.73 
14 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 14 14.25 
15 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 15 10.33 
16 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 16 9.87 
17 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 17 12.24 
18 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 18 12.88 

รวม 241.8 

 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
จากเดิมทางโรงงานจะเปิดใช้งาน มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 1 -12  โดยที่ชุดที่ 13- 18  ส ารองใช้งาน 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้า ของมอเตอร์เลื่อยทั้ง 18 ชุด       =   241.8   kW 
หลังจากท่ีจัดโหลดของมอเตอร์เลื่อย โดยใช้งานชุดที่  1,3,5,7,8,11,13,14,15,16,17,18 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้า ของมอเตอร์เลื่อยทั้ง 12 ชุด        =    146.82   kW 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง         =    168.50   kW 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง         =    146.82  kW 
ก าลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้                     =     21.68  kW 
ค่าพลังงานไฟฟ้า                                                    =     2.96  บาท / หน่วย 
Load Factor                   =     80  % 
ชั่วโมงการท างาน/วันที่ลดลง      =     10  ชั่วโมง 
จ านวนวันด าเนินการ      =     300    วัน/ปี 
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หลังการปรับปรุง 
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง     =     21.68 kW x 10 ชั่วโมง x 300 วัน x 80% 

=     52,032.0     kWh/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ =     52,032.0 kWh/ปี x 2.96 บาท

=     154,014.7   บาท 
คิดเทียบเท่าตันน้ ามันดิบ  =     52,032.0 x 85.21/1,000,000 

=      4.434   toe 
คิดเป็นเงินลงทุน                            =       -
ระยะเวลาคืนทุน                       =       - 
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จากการตรวจวัดมอเตอร์ เครื่องตัดและซอยไม้
ล าดับที่ ขนาด ก าลังไฟฟ้าใช้จริง (kW) 

1 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 1 11.28 
2 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 2 17.72 
 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 3 14.15 

4 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 4 15.8
5 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 5 14.24

มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 6 16.91
7 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 7 10.45
8 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 8 12.95 
9 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 9 15.22
10 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 10 14.31
11 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 11 10.45
12 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 12 15.02
13 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 13 13.73
14 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 14 14.25
15 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 15 10.33
16 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 16 9.87
17 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 17 12.24
18 มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 18 12.88

รวม
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
จากเดิมทางโรงงานจะเปิดใช้งาน มอเตอร์เลื่อยชุดที่ 1 12  โดยที่ชุดที่ 13 18  ส ารองใช้งาน 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้า ของมอเตอร์เลื่อยทั้ง 18 ชุด     =   241.8   kW 
หลังจากท่ีจัดโหลดของมอเตอร์เลื่อย โดยใช้งานชุดที่  1, ,5,7,8,11,13,14,15,16,17,18 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้า ของมอเตอร์เลื่อยทั้ง 12 ชุด      =    146.82  kW 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง         =    168.50   kW 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง         =    146.82  kW 
ก าลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้                     =     21.68  kW 
ค่าพลังงานไฟฟ้า                                                   =     2.96 บาท / หน่วย
Load Factor                   =     80  % 
ชั่วโมงการท างาน/วันที่ลดลง     =     10 ชั่วโมง 
จ านวนวันด าเนินการ     =     300    วัน/ปี
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หลังการปรับปรุง 
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง      =     21.68 kW x 10 ชั่วโมง x 300 วัน x 80% 

=     52,032.0     kWh/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   =     52,032.0 kWh/ปี x 2.96 บาท 

=     154,014.7    บาท 
คิดเทียบเท่าตันน้ ามันดิบ    =     52,032.0 x 85.21/1,000,000 

=      4.434   toe 
คิดเป็นเงินลงทุน                             =       - 
ระยะเวลาคืนทุน                         =       - 
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2.3.4  การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงาน เปิดด าเนินการ 8 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 365 วันต่อปี  มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 1,356,865.00 
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี  คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 3,847,790.81 บาทต่อปี  มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.84 บาทต่อหน่วย   
ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คณะท างานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน
ของสถานประกอบการได้ร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการ จากการส ารวจ พบว่าทาง
โรงงานมีการติดต้ังมอเตอร์มอเตอร์ Feed น้ าของระบบ Boiler ขนาด 3.5 kW จ านวน 2 ชุด โดยมีการเปิดใช้งาน 24 
ชั่วโมงต่อวัน และ 365 วันต่อป ี
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

หลังจากทีมงานได้ท าการส ารวจสภาพการใช้งานของมอเตอร์ Feed น้ าของระบบ Boiler ขนาด 3.5 kW 
จ านวน 2 ชุด จากการส ารวจและตรวจวัดของทีมงานอนุรักษ์พลังงานพบว่ามอเตอร์มีสภาพค่อนข้างเก่าและมีการกิน
กระแสไฟเกินสเป็ค ดังนั้นทางทีมงานจึงเสนอที่จะเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมเพ่ือการประหยัด
พลังงาน 
 

 
รูปสภาพก่อนการปรับปรุง 

 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่าทางโรงงานควรเปลี่ยน
มอเตอร์ Feed น้ าตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม โดยมีขั้นตอนการ ท างานดังนี้ 

1. ส ารวจการท างานของมอเตอร์ feed pump 
2. บันทึกข้อมูลการใช้งานก่อนปรับปรุง และน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

พิจารณา 
3. ด าเนินการปรับปรุง โดยท าการเปลี่ยนมอเตอร์ Feed น้ าตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 
4. ตรวจสอบ ติดตามผล โดยที่ปรึกษาได้เข้าตรวจสอบการด าเนินการตามแผนที่ได้เสนอในที่ประชุม 
5. วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 
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สภาพหลังปรับปรุง 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์feed pump  ขนาด 3.5 kW  ก่อนปรับปรุงพบว่ามีก าลังไฟฟ้าที่ใช้

จริง  3.51 kW  ปัจจุบันทางโรงงานได้ท าการเปลี่ยนมอเตอร์ feed pump  ตัวใหม่ ขนาด 3.5 kW  ซึ่งมีก าลังไฟฟ้า
ที่ใช้จริง  2.04  kW หลังจากท าการปรับปรุงแล้วท าให้ประหยัดพลังงานลงได้ 10,371.84 kWh/ปี คิดเป็นเงินที่
ประหยัดได้ 29,456.0 บาท/ปี 

 
รูปสภาพหลังการปรับปรุง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ   1                    เดือน 
เงินลงทุน  10,000     บาท 
ผลประหยัดที่ได้  29,456.0          บาท/ปี   หรือคิดเทียบเท่าตันน้ ามันดิบ 0.884  toe/ปี
ระยะเวลาคืนทุน  0.34   ปี 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

จากการตรวจวัดมอเตอร์ feed pump  ก่อนปรับปรุง
ขนาด ก าลังไฟฟ้าใช้จริง (kW) 

มอเตอร์ feed pump  ขนาด   3.5  kW 3.51 
รวม 3.51 

 

จากการตรวจวัดมอเตอร์ feed pump  หลังปรับปรุง
ขนาด ก าลังไฟฟ้าใช้จริง (kW) 

มอเตอร์ feed pump  ขนาด   3.5  kW 2.04 
รวม 2.04 
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2.3.4  การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงาน เปิดด าเนินการ 8 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 365 วันต่อปี  มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 1,356,865.00 
กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี  คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 3,847,790.81 บาทต่อปี  มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.84 บาทต่อหน่วย  
ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คณะท างานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน
ของสถานประกอบการได้ร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการ จากการส ารวจ พบว่าทาง
โรงงานมีการติดต้ังมอเตอร์มอเตอร์ Feed น้ าของระบบ Boiler ขนาด 3.5 kW จ านวน 2 ชุด โดยมีการเปิดใช้งาน 24 
ชั่วโมงต่อวัน และ 365 วันต่อปี
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

หลังจากทีมงานได้ท าการส ารวจสภาพการใช้งานของมอเตอร์ Feed น้ าของระบบ Boiler ขนาด 3.5 kW 
จ านวน 2 ชุด จากการส ารวจและตรวจวัดของทีมงานอนุรักษ์พลังงานพบว่ามอเตอร์มีสภาพค่อนข้างเก่าและมีการกิน
กระแสไฟเกินสเป็ค ดังนั้นทางทีมงานจึงเสนอที่จะเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมเพ่ือการประหยัด
พลังงาน 
 

รูปสภาพก่อนการปรับปรุง 
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่าทางโรงงานควรเปลี่ยน
มอเตอร์ Feed น้ าตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม โดยมีขั้นตอนการ ท างานดังนี้ 

1. ส ารวจการท างานของมอเตอร์ feed pump 
2. บันทึกข้อมูลการใช้งานก่อนปรับปรุง และน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

พิจารณา 
3. ด าเนินการปรับปรุง โดยท าการเปลี่ยนมอเตอร์ Feed น้ าตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 
4. ตรวจสอบ ติดตามผล โดยที่ปรึกษาได้เข้าตรวจสอบการด าเนินการตามแผนที่ได้เสนอในที่ประชุม 
5. วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 
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สภาพหลังปรับปรุง 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์feed pump  ขนาด 3.5 kW  ก่อนปรับปรุงพบว่ามีก าลังไฟฟ้าที่ใช้

จริง  3.51 kW  ปัจจุบันทางโรงงานได้ท าการเปลี่ยนมอเตอร์ feed pump  ตัวใหม่ ขนาด 3.5 kW  ซึ่งมีก าลังไฟฟ้า 
ที่ใช้จริง  2.04  kW หลังจากท าการปรับปรุงแล้วท าให้ประหยัดพลังงานลงได้ 10,371.84 kWh/ปี คิดเป็นเงินที่
ประหยัดได้ 29,456.0 บาท/ปี 
 

 
รูปสภาพหลังการปรับปรุง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ   1                    เดือน 
เงินลงทุน  10,000     บาท 
ผลประหยัดที่ได้  29,456.0          บาท/ปี   หรือคิดเทียบเท่าตันน้ ามันดิบ 0.884  toe/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน  0.34   ปี 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

จากการตรวจวัดมอเตอร์ feed pump  ก่อนปรับปรุง 
ขนาด ก าลังไฟฟ้าใช้จริง (kW) 

มอเตอร์ feed pump  ขนาด   3.5  kW 3.51 
รวม 3.51 

 

จากการตรวจวัดมอเตอร์ feed pump  หลังปรับปรุง 
ขนาด ก าลังไฟฟ้าใช้จริง (kW) 

มอเตอร์ feed pump  ขนาด   3.5  kW 2.04 
รวม 2.04 
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จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์feed pump ในระบบบอยเลอร์  ขนาด 3.5 kW 
ชั่วโมงการท างานที่ลดลง/วัน        24    ชั่วโมง/วัน 
จ านวนวันที่ท างาน/ปี                 365    วัน 
Load factor                80 % 
ค่าพลังงานไฟฟ้า                      2.84    บาท / หน่วย 
ก าลังไฟฟ้าที่ลดลง  = 3.51 – 2.04  

= 1.48   kW 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้                  = 1.48  kW  x 365 วัน x 24  ชั่วโมง x 80% 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้   = 1.48 x 365 x 24 x 80%  

= 10,371.84   kWh/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  = 10,371.84 kWh/ปี x 2.84 บาท  

= 29,456.0   บาท/ปี 
คิดเทียบเท่าตันน้ ามันดิบ  = 10,371.84 x 85.21/1,000,000  

= 0.884   toe/ปี 
คิดเป็นเงินลงทุน                    = 10,000  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน                   = 0.34   ปี 
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2.3.5 การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ให้เหมาะสม 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานเปิดด าเนินการ 24 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 365 วันต่อปี  มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 1,346,037.00 
กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 3,881,594.87 บาท/ปี    มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.88 บาทต่อหน่วย ซึ่งจาก
การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คณะท างานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงานของ
สถานประกอบการได้ร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการ จากการส ารวจพบว่ าทาง
โรงงานมีการติดตั้งมอเตอร์โบลว์เวอร์ดูดควันของบอยเลอร์ ขนาด 7.5 kW จ านวน 1 ชุด เปิดใช้งาน 12 ช.ม./วัน 
300 วัน/ปี
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

หลังจากทีมงานได้มีการส ารวจการท างานของมอเตอร์โบลว์เวอร์ดูดควันของบอยเลอร์ขนาด 7.5 kW พบว่า
ปัจจุบันนี้ทางโรงงานมีการใช้งานบอยเลอร์ขนาด 5 ตัน จ านวน 1 ชุด โดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีควันจากการเผาไหม้
มากน้อยแล้วแต่ช่วงเวลา ท าให้พนักงานต้องมาปรับวาล์วตลอดเวลาดังนั้นทางทีมงานจึงมีแนวคิดที่จะติดตั้ง
อินเวอร์เตอร์ควบคุมการดูดควันจากเตาเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

รูปสภาพก่อนการปรับปรุง 
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงงานควรท า
การติดตั้ง  Inverter มอเตอร์โบลว์เวอร์ เพ่ือควบคุมการดูดควันจากเตา โดยมีข้ันตอนการท างานดังนี้ 

1. ส ารวจสภาพการใช้งานของมอเตอร์โบลว์เวอร์ ขนาด 7.5 kW
2. บันทึกข้อมูลการปรับหรี่วาล์วและตรวจวัดค่าการใช้พลังงานของมอเตอร์โบลว์เวอร์ 
3. ด าเนินการปรับปรุง โดยการติดตั้ง Inverter มอเตอร์โบลว์เวอร์ เพ่ือควบคุมการดูดควันจากเตา 
4. ตรวจสอบ ติดตามผล 
5. วิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้ 
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จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์feed pump ในระบบบอยเลอร์  ขนาด 3.5 kW 
ชั่วโมงการท างานที่ลดลง/วัน        24  ชั่วโมง/วัน 
จ านวนวันที่ท างาน/ปี                 365  วัน
Load factor                80 % 
ค่าพลังงานไฟฟ้า                      2.84    บาท / หน่วย
ก าลังไฟฟ้าที่ลดลง = 3.51 – 2.04  

= 1.48   kW 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้                 = 1.48  kW x 365 วัน x 24  ชั่วโมง x 80% 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = 1.48 x 365 x 24 x 80%  

= 10,371.84   kWh/ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ = 10,371.84 kWh/ปี x 2.84 บาท  

= 29,456.0   บาท/ปี 
คิดเทียบเท่าตันน้ ามันดิบ = 10,371.84 x 85.21/1,000,000  

= 0.884   toe/ปี 
คิดเป็นเงินลงทุน                    = 10,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน                  = 0.34  ปี 
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2.3.5  การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ให้เหมาะสม 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานเปิดด าเนินการ 24 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 365 วันต่อปี  มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 1,346,037.00 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 3,881,594.87 บาท/ปี    มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.88 บาทต่อหน่วย ซึ่งจาก
การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คณะท างานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงานของ
สถานประกอบการได้ร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการ จากการส ารวจพบว่ าทาง
โรงงานมีการติดตั้งมอเตอร์โบลว์เวอร์ดูดควันของบอยเลอร์ ขนาด 7.5 kW จ านวน 1 ชุด เปิดใช้งาน 12 ช.ม./วัน  
300 วัน/ปี 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

หลังจากทีมงานได้มีการส ารวจการท างานของมอเตอร์โบลว์เวอร์ดูดควันของบอยเลอร์ขนาด 7.5 kW พบว่า
ปัจจุบันนี้ทางโรงงานมีการใช้งานบอยเลอร์ขนาด 5 ตัน จ านวน 1 ชุด โดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีควันจากการเผาไหม้
มากน้อยแล้วแต่ช่วงเวลา ท าให้พนักงานต้องมาปรับวาล์วตลอดเวลาดังนั้นทางทีมงานจึงมีแนวคิดที่จะติดตั้ง
อินเวอร์เตอร์ควบคุมการดูดควันจากเตาเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
 

 
รูปสภาพก่อนการปรับปรุง 

 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงงานควรท า
การติดตั้ง  Inverter มอเตอร์โบลว์เวอร์ เพ่ือควบคุมการดูดควันจากเตา โดยมีข้ันตอนการท างานดังนี้ 

1. ส ารวจสภาพการใช้งานของมอเตอร์โบลว์เวอร์ ขนาด 7.5 kW 
2. บันทึกข้อมูลการปรับหรี่วาล์วและตรวจวัดค่าการใช้พลังงานของมอเตอร์โบลว์เวอร์ 
3. ด าเนินการปรับปรุง โดยการติดตั้ง Inverter มอเตอร์โบลว์เวอร์ เพ่ือควบคุมการดูดควันจากเตา 
4. ตรวจสอบ ติดตามผล 
5. วิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้ 
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สภาพหลังปรับปรุง 
จากเดิมทางโรงงานท าการปรับหรี่วาล์วโดยใช้พนักงานที่ควบคุมเป็นผู้ปรับหรี่ ปัจจุบันทางทีมงานได้ท าการ

ทดลองติดตั้ง Inverter เพ่ือควบคุมการดูดควันจากเตา หลังจากท าการปรับปรุงคาดว่าจะท าให้ประหยัดพลังงานได้   
8,294.4 kWh /ปี  คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   23,887.87 บาท/ปี 
 

 
รูปสภาพหลังการปรับปรุง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ   1     เดือน 
เงินลงทุน  13,000  บาท 
ผลประหยัดที่ได้  23,887.87   บาท/ปี  (เท่ากับ 0.707  toe) 
ระยะเวลาคืนทุน  0.54        ปี 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์โบลว์เวอร์ขนาด 7.5 kW ก่อนการปรับปรุง    =  6.15   kW 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์โบลว์เวอร์ขนาด 7.5 kW หลังปรับปรุง    =  3.27   kW 
ชั่วโมงการท างานที่ลดลง/วัน        12  ชั่วโมง/วัน 
จ านวนวันที่ท างาน/ปี                300  วัน 
Load factor                80 % 
ค่าพลังงานไฟฟ้า                      2.88  บาท / หน่วย 
ก าลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้  =    6.15 – 3.27  kW  

=    2.88   kW 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้                   =    2.88 kW  x 300 วัน x 12  ชั่วโมง x 80% 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้   =    2.88 x 300 x 12 x 80%  

=    8,294.4   kWh/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  =    8,294.4 kWh/ป ีx 2.88 บาท  

=    23,887.87   บาท/ปี 
คิดเทียบเท่าตันน้ ามันดิบ  =    8,294.4 x 85.21/1,000,000  

=    0.707    toe/ปี 
คิดเป็นเงินลงทุน                    =    13,000     บาท 
ระยะเวลาคืนทุน                    =    0.54     ปี 
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การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง

การใช้ประโยชน์จากระบบอัดอากาศ

อากาศอัด หรือระบบนิวแมติกได้ถูกน ามาใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย เช่น เครื่องจักรในการ
ประกอบชิ้นส่วน เคร่ืองจักรในการบรรจุหีบห่อ เครื่องจักรผลิตอาหาร เครื่องจักรงานไม้ เครื่องจักรในการขนย้ายวัสดุ 
ฯลฯ

รูปที่ ตัวอย่างการใช้งานระบบลมอัด

เหตุผลที่มีการน าอากาศอัดมาใช้ในอย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรม เนื่องมาจาก
ความต้านทานการไหลของระบบอากาศอัดในท่อทางส่งมีค่าน้อยกว่าความต้านทานการไหลของน้ ามันในระบบ
ไฮโดรลิก จึงสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า
สามารถปรับความเร็วในการท างานได้โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
สามารถปรับความดันให้มีค่ามากน้อยได้ตามต้องการโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมความดัน
ท าการดัดแปลงได้ง่าย
สามารถใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าในการบังคับจากระยะไกลได้
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สภาพหลังปรับปรุง 
จากเดิมทางโรงงานท าการปรับหรี่วาล์วโดยใช้พนักงานที่ควบคุมเป็นผู้ปรับหรี่ ปัจจุบันทางทีมงานได้ท าการ

ทดลองติดตั้ง Inverter เพ่ือควบคุมการดูดควันจากเตา หลังจากท าการปรับปรุงคาดว่าจะท าให้ประหยัดพลังงานได้   
kWh /ปี  คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   23,887.87 บาท/ปี 

 
รูปสภาพหลังการปรับปรุง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ   1    เดือน 
เงินลงทุน  13,000 บาท 
ผลประหยัดที่ได้  23,887.87   บาท/ปี  (เท่ากับ 0.707 toe) 
ระยะเวลาคืนทุน  0.54 ปี 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์โบลว์เวอร์ขนาด 7.5 kW ก่อนการปรับปรุง    =  6.15   kW 
จากการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์โบลว์เวอร์ขนาด 7.5 kW หลังปรับปรุง    =  3.27   kW 
ชั่วโมงการท างานที่ลดลง/วัน       12  ชั่วโมง/วัน 
จ านวนวันที่ท างาน/ปี                300  วัน
Load factor                80 % 
ค่าพลังงานไฟฟ้า                      2.88  บาท / หน่วย
ก าลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้ =    6.15 – 3.27  kW  

=    2.88   kW 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้                  kW x 300 วัน x 12  ชั่วโมง x 80% 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  =    2.88 x 300 x 12 x 80%  

=    8,294.4   kWh/ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ =    8,294.4 kWh/ป ีx 2.88 บาท  

=    23,887.87  บาท/ปี 
คิดเทียบเท่าตันน้ ามันดิบ =    8,294.4 x 85.21/1,000,000  

=    0.707    toe/ปี 
คิดเป็นเงินลงทุน                   =    13,000     บาท
ระยะเวลาคืนทุน                   =    0.54     ปี
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2.4 การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ  
 

2.4.1 ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง 
 
การใช้ประโยชน์จากระบบอัดอากาศ 
 

อากาศอัด หรือระบบนิวแมติกได้ถูกน ามาใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย เช่น เคร่ืองจักรในการ
ประกอบชิ้นส่วน เคร่ืองจักรในการบรรจุหีบห่อ เคร่ืองจักรผลิตอาหาร เครื่องจักรงานไม้ เคร่ืองจักรในการขนย้ายวัสดุ 
ฯลฯ 
 

 
รูปที่ 1-29 ตัวอย่างการใช้งานระบบลมอัด 

 
เหตุผลที่มีการน าอากาศอัดมาใช้ในอย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรม เนื่องมาจาก 
- ความต้านทานการไหลของระบบอากาศอัดในท่อทางส่งมีค่าน้อยกว่าความต้านทานการไหลของน้ ามันในระบบ

ไฮโดรลิก จึงสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า 
- สามารถปรับความเร็วในการท างานได้โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว 
- สามารถปรับความดันให้มีค่ามากน้อยได้ตามต้องการโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมความดัน 
- ท าการดัดแปลงได้ง่าย 
- สามารถใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าในการบังคับจากระยะไกลได้ 
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- อุปกรณ์ของระบบอากาศอัดมีราคาถูกกว่าระบบไฮโดรลิก เพราะโครงสร้างของอุปกรณ์บังคับอากาศเป็นแบบ
ง่ายๆ และท างานที่ความดันต่ ากว่าระบบไฮโดรลิก 

- ระบบอากาศอัดเมื่อใช้งานแล้ว สามารถระบายทิ้งออกสู่บรรยากาศได้เลย ไม่ต้องเดินท่อทางน ากลับมาใช้อีก 
ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 

- ไม่มีการระเบิดหรือลุกไหม้เป็นเปลวไฟ จึงประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 
- การดูแลรักษาง่าย 
- ความสะอาดของระบบอากาศอัดดีมาก เพราะมีชุดปรับคุณภาพอากาศก่อนน าไปใช้งาน 
- มีความปลอดภัยในการท างานสูง เพราะมีอุณหภูมิในการท างานต่ า 
- มีความปลอดภัยถ้าใช้งานเกินก าลัง 

 
ส่วนประกอบของระบบอัดอากาศ 
 

การท างานของระบบอากาศอัดจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ  ดังนี ้
 

 
รูปที่ 1-30 อุปกรณ์และระบบนิวแมติก 

 
เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) คือเครื่องที่เปลี่ยนพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเป็นอากาศอัด ท าให้มี

ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ แบ่งขนาดความสามารถของเคร่ืองอากาศอัดออกได้เป็น 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ดังแสดงในตารางที่ 1-19 ความสามารถของเคร่ืองอากาศอัดในการสร้างความดันอากาศอัดได้
ถึง 10 bar โครงสร้างของเครื่องอากาศอัดแบ่งออกเป็นแบบลูกสูบ และแบบสกรู ฯลฯ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 
ตารางท่ี 1-19  ขนาดและความสามารถของเครื่องอัดอากาศ 

ขนาด ระบบระบายความร้อน ก าลังเครื่องอัดอากาศ 
เล็ก อากาศ 0.2 - 7.5 kW 
กลาง อากาศและน้ า 7.5 - 75 kW 
ใหญ ่ น้ า 75 kW 
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เคร่ืองระบายความร้อนอากาศอัด เนื่องจากเครื่องอัดอากาศจะดูดอากาศที่ความดัน
บรรยากาศด้วยปริมาตรประมาณ  ลูกบาศก์เมตรไปอัดให้มีความดันสูงขึ้น ถึง เหลือปริมาตรของอากาศ
ประมาณ ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นอากาศที่มีความดันสูงนี้จะมีอุณหภูมิสูง ถ้าใช้อากาศอัดนี้ไปใช้งานโดยตรงจะสร้าง
ความเสียหายให้แก่ซีลต่างๆ ของอุปกรณ์ จึงจ าเป็นจะต้องลดอุณหภูมิของอากาศอัดด้วยเครื่องระบายความร้อน

เคร่ืองกรองท่อเมน จะเป็นตัวกรองฝุ่นละออง สนิม และน้ าที่มีปะปนมากับอากาศอัดให้
สะอาดก่อนน าไปใช้งานและก่อนที่จะน าไปใช้กับเครื่องจักรในระบบนิวแมติก

เครื่องท าอากาศให้แห้ง อากาศอัดที่ออกจากเครื่องอัดอากาศจะมีความชื้นปนอยู่มาก ดังนั้นจึง
จ าเป็นจะต้องท าอากาศอัดให้เย็นลงเพ่ือจะดูดเอาความชื้นออกจากอากาศอัด หรืออาจจะใช้สารเคมีในการขับความชื้น
ออกจากอากาศอัดก็ได้ ความชื้นที่ถูกดูดออกมาจะกลั่นตัวเป็นน้ า และถูกน าออกมาทิ้งจากระบบด้วยกับดักน้ า 

กรองอากาศ ท าหน้าที่คล้ายกับเครื่องกรองอากาศในท่อเมนเพ่ือป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์
ที่ใช้อากาศ ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องท าอากาศให้แห้ง ตัวกรองอากาศนี้จะท าหน้าที่ดักน้ าที่ปนมากับอากาศด้วย

รูปที่ การท างานของ 

วาล์วลดความดัน เครื่องอัดอากาศจะท าหน้าที่อัดอากาศไว้ในถังพักให้มีค่า
ความดันอยู่ค่าหนึ่ง ซึ่งค่าความดันนี้จะมีค่ามากกว่าค่าความดันใช้งานเล็กน้อย ดังนั้นในการใช้งานจึงจ าเป็นจะต้องลด
ค่าความดันลงมาโดยใช้วาล์วลดความดันท าหน้าที่ดังกล่าว
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อุปกรณ์ของระบบอากาศอัดมีราคาถูกกว่าระบบไฮโดรลิก เพราะโครงสร้างของอุปกรณ์บังคับอากาศเป็นแบบ
ง่ายๆ และท างานที่ความดันต่ ากว่าระบบไฮโดรลิก
ระบบอากาศอัดเมื่อใช้งานแล้ว สามารถระบายทิ้งออกสู่บรรยากาศได้เลย ไม่ต้องเดินท่อทางน ากลับมาใช้อีก 
ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ไม่มีการระเบิดหรือลุกไหม้เป็นเปลวไฟ จึงประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
การดูแลรักษาง่าย
ความสะอาดของระบบอากาศอัดดีมาก เพราะมีชุดปรับคุณภาพอากาศก่อนน าไปใช้งาน
มีความปลอดภัยในการท างานสูง เพราะมีอุณหภูมิในการท างานต่ า
มีความปลอดภัยถ้าใช้งานเกินก าลัง

ส่วนประกอบของระบบอัดอากาศ

การท างานของระบบอากาศอัดจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

รูปที่ อุปกรณ์และระบบนิวแมติก

เครื่องอัดอากาศ คือเครื่องที่เปลี่ยนพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเป็นอากาศอัด ท าให้มี
ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ แบ่งขนาดความสามารถของเคร่ืองอากาศอัดออกได้เป็น ขนาดคือ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ดังแสดงในตารางที่ ความสามารถของเคร่ืองอากาศอัดในการสร้างความดันอากาศอัดได้
ถึง โครงสร้างของเครื่องอากาศอัดแบ่งออกเป็นแบบลูกสูบ และแบบสกรู ฯลฯ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

ตารางท่ี ขนาดและความสามารถของเครื่องอัดอากาศ
ขนาด ระบบระบายความร้อน ก าลังเครื่องอัดอากาศ
เล็ก อากาศ
กลาง อากาศและน้ า
ใหญ่ น้ า

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ | 89  

เคร่ืองระบายความร้อนอากาศอัด (Heat Exchanger) เนื่องจากเครื่องอัดอากาศจะดูดอากาศที่ความดัน
บรรยากาศด้วยปริมาตรประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตรไปอัดให้มีความดันสูงขึ้น 7 ถึง 10 bar เหลือปริมาตรของอากาศ
ประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นอากาศที่มีความดันสูงนี้จะมีอุณหภูมิสูง ถ้าใช้อากาศอัดนี้ไปใช้งานโดยตรงจะสร้าง
ความเสียหายให้แก่ซีลต่างๆ ของอุปกรณ์ จึงจ าเป็นจะต้องลดอุณหภูมิของอากาศอัดด้วยเครื่องระบายความร้อน 
 

เคร่ืองกรองท่อเมน (Main Air Filter) จะเป็นตัวกรองฝุ่นละออง สนิม และน้ าที่มีปะปนมากับอากาศอัดให้
สะอาดก่อนน าไปใช้งานและก่อนที่จะน าไปใช้กับเครื่องจักรในระบบนิวแมติก 
 

เครื่องท าอากาศให้แห้ง (Air Dryer) อากาศอัดที่ออกจากเครื่องอัดอากาศจะมีความชื้นปนอยู่มาก ดังนั้นจึง
จ าเป็นจะต้องท าอากาศอัดให้เย็นลงเพ่ือจะดูดเอาความชื้นออกจากอากาศอัด หรืออาจจะใช้สารเคมีในการขับความชื้น
ออกจากอากาศอัดก็ได้ ความชื้นที่ถูกดูดออกมาจะกลั่นตัวเป็นน้ า และถูกน าออกมาทิ้งจากระบบด้วยกับดักน้ า (Water 
Trap) 
 

กรองอากาศ (Air Filter) ท าหน้าที่คล้ายกับเครื่องกรองอากาศในท่อเมนเพ่ือป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์
ที่ใช้อากาศ ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องท าอากาศให้แห้ง ตัวกรองอากาศนี้จะท าหน้าที่ดักน้ าที่ปนมากับอากาศด้วย 
 

 
รูปที่ 1-31 การท างานของ Air filter 

 
วาล์วลดความดัน (Pressure Reducing Valve) เครื่องอัดอากาศจะท าหน้าที่อัดอากาศไว้ในถังพักให้มีค่า

ความดันอยู่ค่าหนึ่ง ซึ่งค่าความดันนี้จะมีค่ามากกว่าค่าความดันใช้งานเล็กน้อย ดังนั้นในการใช้งานจึงจ าเป็นจะต้องลด
ค่าความดันลงมาโดยใช้วาล์วลดความดันท าหน้าที่ดังกล่าว 
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รูปที่ 1-32 การท างานของ Air pressure regulator 
 

อุปกรณ์ผสมน  ามันหล่อลื่น (Oil Lubricator) เนื่องจากในอุปกรณ์อากาศอัดส่วนใหญ่จะต้องมีการหล่อลื่น
ชิ้นส่วนภายใน จึงจ าเป็นที่จะต้องให้มีน้ ามันหล่อลื่นปนไปกับอากาศอัดเพ่ือท าการหล่อลื่น แต่ในงานบางประเภทของ
ระบบอากาศอัดห้ามมีน้ ามันหล่อลื่นปนไปกับอากาศอัด เช่นงานด้านผลิตอาหาร 
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รูปที่ การท างานของ 

โดยปกติแล้ว กรองอากาศ วาล์วลดความดัน และอุปกรณ์ผสมน้ ามันหล่อลื่นมักจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน 
เรียกว่า ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศ 

รูปที่ ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศ (
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รูปที่ การท างานของ 

อุปกรณ์ผสมน  ามันหล่อลื่น เนื่องจากในอุปกรณ์อากาศอัดส่วนใหญ่จะต้องมีการหล่อลื่น
ชิ้นส่วนภายใน จึงจ าเป็นที่จะต้องให้มีน้ ามันหล่อลื่นปนไปกับอากาศอัดเพ่ือท าการหล่อลื่น แต่ในงานบางประเภทของ
ระบบอากาศอัดห้ามมีน้ ามันหล่อลื่นปนไปกับอากาศอัด เช่นงานด้านผลิตอาหาร
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รูปที่ 1-33 การท างานของ Oil lubricator 
 

โดยปกติแล้ว กรองอากาศ วาล์วลดความดัน และอุปกรณ์ผสมน้ ามันหล่อลื่นมักจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน 
เรียกว่า ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศ (Service Unit) 

 
รูปที่ 1-34 ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศ (Service unit) 
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อุปกรณ์เก็บเสียง (Air Silencer) อากาศอัดเมื่อถูกใช้งานแล้วจะระบายทิ้งออกสู่บรรยากาศ โดยออกมาทางรู
ระบาย ถ้าไม่มีตัวเก็บเสียงมาติดตั้งท่ีรูระบายแล้ว เมื่ออากาศอัดถูกระบายทิ้งออกสู่บรรยากาศจะมีเสียงดัง 
 

วาล์วเปล่ียนทิศทางอากาศ (Air Flow Change Valve) ท าหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่อุปกรณ์การ
ท างานของระบบอากาศอัด เช่น กระบอกสูบเลื่อนออกหรือเลื่อนเข้า มอเตอร์หมุนทางซ้ายหรือหมุนทางขวา วิธีการ
บังคับเปลี่ยนทิศทางนั้นอาจจะใช้การป้อนสัญญาณไฟฟ้าหรือการป้อนอากาศอัด บังคับให้เคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางการ
ไหลของอากาศ 
 

วาล์วบังคับความเร็ว (Speed Control Valve) ท าหน้าที่บังคับอากาศอัดให้เคลื่อนที่เร็วหรือช้า โดยการ
ปรับปริมาตรอากาศอัดให้ได้มากน้อยตามต้องการ ซึ่งมีผลท าให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเร็วหรือช้า รวมทั้งการหมุนของ
มอเตอร์ด้วย บางครั้งเรียกวาล์วประเภทนี้ว่าวาล์วควบคุมการไหล (Flow Control Valve) 
 

กระบอกสูบ (Air Cylinder) เป็นอุปกรณ์ท างาน ท าหน้าที่เปลี่ยนรูปพลังงานอัดให้อยู่ในรูปของพลังงานกล 
โดยทั่วไปกระบอกสูบอากาศอัดมีอยู่หลายชนิด แต่ที่นิยมใช้มักจะเป็นกระบอกสูบท างานแบบ 2 ทาง 
 
คุณสมบัติของอากาศและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 

ส่วนประกอบ : อากาศเป็นส่วนผสมของก๊าซหลายๆ ชนิด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ประกอบด้วยก๊าซส าคัญ
ดังนี้ ก๊าซไนโตรเจน ประมาณ 78% โดยปริมาตร ก๊าซออกซิเจน ประมาณ 21% โดยปริมาตร ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
และก๊าซอื่นๆ รวมท้ังไอน้ า ประมาณ 1% โดยปริมาตร 
 

ความดันอากาศ : ความดันอากาศที่ระดับน้ าทะเลมีค่า 14.7 psia ความดันอากาศจะมีค่าลดลง เมื่อระดับ
ความสูงจากระดับน้ าทะเลมีค่าค่ามากขึ้น กล่าวคือ ความสูงเปลี่ยนไป 1,000 ฟุต ความดันจะเปลี่ยนไป 0.5 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว 
 

อากาศมาตรฐาน (Standard air) : เป็นอากาศทางทฤษฎีที่สภาวะระดับน้ าทะเล อุณหภูมิ 68  F ความดัน 
14.7 psi ความชื้นสัมพัทธ์ 36% 
 
การค านวณอากาศมาตรฐาน ต้องใช้ค่าสมบูรณ์ตามสมการ 
 
ความดันสัมบูรณ์  =  ความดันเกจ + ความดันบรรยากาศ 
อุณหภูมิสัมบูรณ์   =  อุณหภูมิที่อ่านได้ + อุณหภูมิอ้างอิงที่จุดเยือกแข็งของน้ า 
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รูปที่ การเปรียบเทียบความดันเกจและความดันสัมบูรณ์

หรือ
๐ ๐ หรือ ๐

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบอากาศอัด
อากาศสามารถอัดให้มีปริมาตรเล็กลงและขยายตัวให้โตขึ้นได้ โดยที่มีกฎที่ใช้กับก๊าซ ดังนี้

ถ้าอุณหภูมิคงที่ ปริมาตรของก๊าซจะเปลี่ยนไปตามก าลังผกผันของความดัน ซึ่งเขียนได้ว่า
  หรือ 

ถ้าความดันคงที่ ปริมาตรของก๊าซจะแปรเปลี่ยนโดยตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ ซึ่งเขียนได้ว่า
  หรือ  

ถ้าปริมาตรคงที่ ความดันของก๊าซจะแปรเปลี่ยนโดยตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ ซึ่งเขียนได้ว่า

  หรือ 

จากการรวมกันของกฏทั้งสาม จะได้เป็นกฏของก๊าซท่ัวไป 
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อุปกรณ์เก็บเสียง อากาศอัดเมื่อถูกใช้งานแล้วจะระบายทิ้งออกสู่บรรยากาศ โดยออกมาทางรู
ระบาย ถ้าไม่มีตัวเก็บเสียงมาติดตั้งท่ีรูระบายแล้ว เมื่ออากาศอัดถูกระบายทิ้งออกสู่บรรยากาศจะมีเสียงดัง

วาล์วเปล่ียนทิศทางอากาศ ท าหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่อุปกรณ์การ
ท างานของระบบอากาศอัด เช่น กระบอกสูบเลื่อนออกหรือเลื่อนเข้า มอเตอร์หมุนทางซ้ายหรือหมุนทางขวา วิธีการ
บังคับเปลี่ยนทิศทางนั้นอาจจะใช้การป้อนสัญญาณไฟฟ้าหรือการป้อนอากาศอัด บังคับให้เคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางการ
ไหลของอากาศ

วาล์วบังคับความเร็ว ท าหน้าที่บังคับอากาศอัดให้เคลื่อนที่เร็วหรือช้า โดยการ
ปรับปริมาตรอากาศอัดให้ได้มากน้อยตามต้องการ ซึ่งมีผลท าให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเร็วหรือช้า รวมทั้งการหมุนของ
มอเตอร์ด้วย บางครั้งเรียกวาล์วประเภทนี้ว่าวาล์วควบคุมการไหล 

กระบอกสูบ เป็นอุปกรณ์ท างาน ท าหน้าที่เปลี่ยนรูปพลังงานอัดให้อยู่ในรูปของพลังงานกล 
โดยทั่วไปกระบอกสูบอากาศอัดมีอยู่หลายชนิด แต่ที่นิยมใช้มักจะเป็นกระบอกสูบท างานแบบ ทาง

คุณสมบัติของอากาศและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์

ส่วนประกอบ อากาศเป็นส่วนผสมของก๊าซหลายๆ ชนิด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ประกอบด้วยก๊าซส าคัญ
ดังนี้ ก๊าซไนโตรเจน ประมาณ โดยปริมาตร ก๊าซออกซิเจน ประมาณ โดยปริมาตร ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
และก๊าซอื่นๆ รวมท้ังไอน้ า ประมาณ โดยปริมาตร

ความดันอากาศ ความดันอากาศที่ระดับน้ าทะเลมีค่า ความดันอากาศจะมีค่าลดลง เม่ือระดับ
ความสูงจากระดับน้ าทะเลมีค่าค่ามากขึ้น กล่าวคือ ความสูงเปลี่ยนไป ฟุต ความดันจะเปลี่ยนไป ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว

อากาศมาตรฐาน เป็นอากาศทางทฤษฎีที่สภาวะระดับน้ าทะเล อุณหภูมิ  ความดัน 
ความชื้นสัมพัทธ์ 

การค านวณอากาศมาตรฐาน ต้องใช้ค่าสมบูรณ์ตามสมการ

ความดันสัมบูรณ์ ความดันเกจ ความดันบรรยากาศ
อุณหภูมิสัมบูรณ์ อุณหภูมิที่อ่านได้ อุณหภูมิอ้างอิงที่จุดเยือกแข็งของน้ า
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รูปที่ 1-35 การเปรียบเทียบความดันเกจและความดันสัมบูรณ์ 

 
Absolute Pressure and Temperature 
psia = psig + 14.7 หรือ (kPa)a=(kPa)g + 101.325 
๐R = ๐F +140    หรือ  K = ๐C+373.5 

 
ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบอากาศอัด 
อากาศสามารถอัดให้มีปริมาตรเล็กลงและขยายตัวให้โตขึ้นได้ โดยที่มีกฎที่ใช้กับก๊าซ ดังนี้ 
 
Boyle’s law: ถ้าอุณหภูมิคงที่ ปริมาตรของก๊าซจะเปลี่ยนไปตามก าลังผกผันของความดัน ซึ่งเขียนได้ว่า 

2

1

1

2

P

P

V

V   หรือ 
2211
PVPV   if T  = constant 

Charle’s law: ถ้าความดันคงที่ ปริมาตรของก๊าซจะแปรเปลี่ยนโดยตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ ซึ่งเขียนได้ว่า 
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V   หรือ  
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T
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Amonton’s law: ถ้าปริมาตรคงที่ ความดันของก๊าซจะแปรเปลี่ยนโดยตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ ซึ่งเขียนได้ว่า 
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T

T

P

P   หรือ  if V  = constant 

จากการรวมกันของกฏทั้งสาม จะได้เป็นกฏของก๊าซท่ัวไป (General Gas Law) 
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ถ้ากระบวนการอัดอากาศเป็นกระบวนการไอเซนโทรปิค  0s  
n

PV  = constant 
อากาศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยที่อุณหภูมิของก๊าซเปลี่ยนไปตามสูตร 

n

n

P

P
TT

1

1

2

12






  

เมื่อ n = ค่าคงที่ไอเซนโทรปิค 
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นท าให้น้ ามันหล่อลื่นร้อนข้ึน ซึ่งถ้าร้อนเกินไป (Over heat) ท าให้น้ ามันหล่อลื่นเสื่อมสภาพ
เร็ว เกิดการสึกหรอสูงขึ้น 

 
ตัวชี วัดประสิทธิภาพ (Indicated Power) 
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เมื่อ  .p.i   = Indicated Power (hp) 
n  = ค่าคงที่ไอเซนโทรปิค ส าหรับอากาศใช้ n = 1.3 
R   = ค่าคงที่ของก๊าซ (ส าหรับอากาศใช้ R  = 0.287 kJ/kg.K) 
m   = อัตราไหลเชิงมวล (kg/sec) 
T   = อุณหภูมิของอากาศ (Kelvin) 

1

2

P

P
  = อัตราส่วนอัด (Compression Ratio) 

 
ประเภทของเครื่องอัดอากาศ 
 

โดยทั่วไปเครื่องอัดอากาศ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทปริมาตร (Displacement type) 
และประเภทไดนามิคส์ (Dynamic type) 

 
รูปที่ 1-36 ประเภทของ Compressor 
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เครื่องอัดอากาศประเภทปริมาตร 
มีหลักการท างานคือให้อากาศไหลเข้าไปในปริมาตรอันหนึ่งภายในเครื่องอัด แล้วลดปริมาตรอากาศนี้ลง โดยใช้

พลังงานจากภายนอก เมื่ออากาศมีปริมาตรน้อยลงความดันของอากาศจะสูงขึ้น เมื่อความดันสูงขึ้นแล้วก็จะถูกปล่อย
ออกไปเป็นอากาศที่มีความดัน เครื่องอัดอากาศปริมาตรนี้ มีทั้งแบบลูกสูบและแบบโรตาร่ี แบบลูกสูบเป็นแบบที่ใช้กัน
มานานและยังคงใช้มากอยู่ในปัจจุบัน แบบลูกสูบมีหลายชนิด ได้แก่ และ 

ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะแบบ ส่วนแบบโรตาร่ีเช่น 
และ ซึ่งมีท้ังแบบ และ มีประสิทธิภาพดีพอสมควร

เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ
เครื่องแบบลูกสูบสามารถอัดอากาศได้ในช่วงความดันที่กว้าง ส าหรับแบบ สามารถอัดอากาศได้

ถึงความดัน ส่วนเครื่องชนิด สามารถอัดอากาศได้ถึง เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบเป็น
เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบอื่น โดยเฉพาะแบบ 

การเลือกใช้แบบต่างๆ นั้น โดยทั่วไปเครื่องขนาดเล็กมากนิยมใช้เป็นแบบ และระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ส่วนเครื่องขนาดที่ใหญ่ขึ้นมักเป็นแบบ และระบายความร้อนด้วยอากาศ ส าหรับเครื่องที่ใหญ่
มากมักจะเป็นแบบ และระบายความร้อนด้วยน้ า การระบายความร้อนด้วยน้ าจะสามารถ
ระบายความร้อนออกจากอากาศที่ก าลังอัดอยู่ได้มากกว่าแบบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ และแบบระบายความร้อน
ด้วยน้ าจะให้ประสิทธิภาพของการอัดที่สูงกว่า แต่ในบางกรณีที่แม้ต้องการปริมาณอากาศไม่มากแต่ต้องการอากาศที่มี
ความดันสูง ก็อาจเลือกใช้แบบ ได้

การวางลูกสูบมีแบบต่างๆ กัน เช่นระบบวางความยาวแบบ และแบบ เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ
สามารถรับโหลดที่แปรเปลี่ยนได้ดี และสามารถท างานในลักษณะ โดยที่มอเตอร์ยังหมุนอยู่แต่ใช้พลังงานน้อย
มาก
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ถ้ากระบวนการอัดอากาศเป็นกระบวนการไอเซนโทรปิค  0s
n

PV

อากาศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยที่อุณหภูมิของก๊าซเปลี่ยนไปตามสูตร
n

P

1





เมื่อ n ค่าคงที่ไอเซนโทรปิค

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นท าให้น้ ามันหล่อลื่นร้อนข้ึน ซึ่งถ้าร้อนเกินไป ท าให้น้ ามันหล่อลื่นเสื่อมสภาพ
เร็ว เกิดการสึกหรอสูงขึ้น

ตัวชี วัดประสิทธิภาพ 




















1


เมื่อ .p.i

n ค่าคงที่ไอเซนโทรปิค ส าหรับอากาศใช้ n
R ค่าคงที่ของก๊าซ ส าหรับอากาศใช้ R
m อัตราไหลเชิงมวล 
T อุณหภูมิของอากาศ 
P อัตราส่วนอัด 

ประเภทของเครื่องอัดอากาศ

โดยทั่วไปเครื่องอัดอากาศ สามารถแบ่งออกได้เป็น ประเภท คือ ประเภทปริมาตร 
และประเภทไดนามิคส์ 

รูปที่ ประเภทของ 
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เครื่องอัดอากาศประเภทปริมาตร (Displacement type) 
มีหลักการท างานคือให้อากาศไหลเข้าไปในปริมาตรอันหนึ่งภายในเครื่องอัด แล้วลดปริมาตรอากาศนี้ลง โดยใช้

พลังงานจากภายนอก เมื่ออากาศมีปริมาตรน้อยลงความดันของอากาศจะสูงขึ้น เมื่อความดันสูงขึ้นแล้วก็จะถูกปล่อย
ออกไปเป็นอากาศที่มีความดัน เครื่องอัดอากาศปริมาตรนี้ มีทั้งแบบลูกสูบและแบบโรตาร่ี แบบลูกสูบเป็นแบบที่ใช้กัน
มานานและยังคงใช้มากอยู่ในปัจจุบัน แบบลูกสูบมีหลายชนิด ได้แก่ single-stage, two-stage และ two-stage 
double acting ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะแบบ two-stage double acting ส่วนแบบโรตาร่ีเช่น rotary vane 
และ rotary screw ซึ่งมีท้ังแบบ oil-flooded และ oil-free มีประสิทธิภาพดีพอสมควร 
 
 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 

เครื่องแบบลูกสูบสามารถอัดอากาศได้ในช่วงความดันที่กว้าง ส าหรับแบบ single-stage สามารถอัดอากาศได้
ถึงความดัน 10 bar ส่วนเครื่องชนิด two-stage สามารถอัดอากาศได้ถึง 70 bar เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบเป็น
เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบอื่น โดยเฉพาะแบบ two-stage double acting with intercooling 
 

การเลือกใช้แบบต่างๆ นั้น โดยทั่วไปเครื่องขนาดเล็กมากนิยมใช้เป็นแบบ single-stage และระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ส่วนเครื่องขนาดที่ใหญ่ขึ้นมักเป็นแบบ two-stage และระบายความร้อนด้วยอากาศ ส าหรับเครื่องที่ใหญ่
มากมักจะเป็นแบบ two-stage double acting และระบายความร้อนด้วยน้ า การระบายความร้อนด้วยน้ าจะสามารถ
ระบายความร้อนออกจากอากาศที่ก าลังอัดอยู่ได้มากกว่าแบบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ และแบบระบายความร้อน
ด้วยน้ าจะให้ประสิทธิภาพของการอัดที่สูงกว่า แต่ในบางกรณีที่แม้ต้องการปริมาณอากาศไม่มากแต่ต้องการอากาศที่มี
ความดันสูง ก็อาจเลือกใช้แบบ multistage ได้ 
 

การวางลูกสูบมีแบบต่างๆ กัน เช่นระบบวางความยาวแบบ “W” และแบบ “H” เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ
สามารถรับโหลดที่แปรเปลี่ยนได้ดี และสามารถท างานในลักษณะ on-load โดยที่มอเตอร์ยังหมุนอยู่แต่ใช้พลังงานน้อย
มาก 
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รูปที่ 1-37 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 

 
 

เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรู 
เป็นเคร่ืองอัดอากาศแบบปริมาตรที่มีอัตราส่วนการอัดตายตัว หรือ Pressure Ratio มีค่าคงที่ โดยขึ้นอยู่กับ

รูปร่างของสกรู หลักการท างานคือ มีโรเตอร์แบบสกรูสองตัวสวมกันได้พอดี ตัวหนึ่งเป็นตัวผู้ อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมีย  
โรเตอร์ทั้งสองถูกขับด้วยเฟือง โรเตอร์ทั้งสองนี้ไม่มีส่วนที่แตะกันและไม่แตะกับเสื้อ (casing) ด้วย การที่ท างานโดยไม่
แตะกันนี้ สามารถสร้างให้เป็นชนิดไม่มีน้ ามันได้ หรือแบบมีน้ ามันก็ได้ 
 

เคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ีสกรูน้ี ไม่มีวาล์วอากาศเข้าและวาล์วอากาศออกอย่างของแบบลูกสูบ มีแต่เพียง
ช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออก ท าให้เครื่องแบบโรตารี่สามารถหมุนด้วยความเร็วสูง และเนื่องจากไม่มีกลไกในการ
เปิด-ปิดวาล์ว เคร่ืองอัดอากาศแบบน้ีจึงสามารถอัดอากาศได้เป็นปริมาณมาก เมื่อเทียบขนาดของตัวเคร่ืองภายนอก 
และเหมาะสมที่ท างานเป็น base-load คือท างานอย่าง full-load อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าการท างานของเครื่องโรตารี่สกรู
ที่โหลดต่ า ประสิทธิภาพการท างานจะลดลงมาก ในบางกรณีการท างานที่ no-load จะใช้พลังงานถึง 75% ของการ
ท างานที่ full-load 
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ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรูแบบ จะมีค่าสูงกว่าแบบ เล็กน้อย 
เนื่องจาก ฟิล์มของน้ ามันท าหน้าที่เป็นซีลอุดช่องว่าง จึงท าให้อากาศรั่วในระหว่างการอัดมีน้อย แต่จะมีน้ ามันถูกอัด
ผสมติดเข้าไปกับอากาศอัดและต้องมีท่ีกับดักน้ ามันด้านอากาศออก เพ่ือแยกน้ ามันออกจากอากาศ แล้วน้ ามันที่ถูกแยก
ออกไปนี้จะถูกน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก ถึงอย่างไรก็ตามอาจจะมีไอน้ ามันจ านวนเล็กน้อยติดไปกับอากาศแล้วเข้าไปใน
ระบบได้ ส าหรับอากาศที่ใช้กับระบบเครื่องกลปริมาณน้ ามันจ านวนเล็กน้อยนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างไร แต่ถ้าเป็นการใช้
อากาศอัดที่เก่ียวข้องกับอาหาร การใช้เครื่องอัดอากาศแบบไม่มีน้ ามันก็เป็นสิ่งจ าเป็น

รูปที่ เครื่องอัดอากาศแบบสกรู

เครื่องอัดอากาศแบบ
เครื่องอัดอากาศแบบนี้สามารถอัดอากาศได้ความดันค่อนข้างต่ า คือประมาณ อย่างไรก็ตามเครื่องอัด

อากาศแบบนี้สามารถอัดอากาศได้ถึง แต่ประสิทธิภาพจะต่ าลงมาก ข้อดีของเครื่องอัดอากาศแบบนี้คือ มีรูปแบบ
ง่ายๆ การใช้งานได้ดี โดยเฉพาะที่ความดันช่วงต่ าๆ เครื่องอัดอากาศแบบนี้ใช้ความเร็วรอบประมาณ  รอบ นาที 
จนถึง  รอบ นาที

ปัญหาของเครื่องอัดอากาศแบบนี้คือ การอัดอากาศท่ีความดันสูงจะมีการรั่วของอากาศจากด้านความดันสูงไป
ด้านความดันต่ า เครื่องอัดอากาศนี้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแบบอ่ืนๆ ที่ความดันต่ ากว่า ถ้าต้องการความดัน
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รูปที่ เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ

เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรู
เป็นเคร่ืองอัดอากาศแบบปริมาตรที่มีอัตราส่วนการอัดตายตัว หรือ มีค่าคงที่ โดยขึ้นอยู่กับ

รูปร่างของสกรู หลักการท างานคือ มีโรเตอร์แบบสกรูสองตัวสวมกันได้พอดี ตัวหนึ่งเป็นตัวผู้ อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมีย 
โรเตอร์ทั้งสองถูกขับด้วยเฟือง โรเตอร์ทั้งสองนี้ไม่มีส่วนที่แตะกันและไม่แตะกับเสื้อ ด้วย การที่ท างานโดยไม่
แตะกันนี้ สามารถสร้างให้เป็นชนิดไม่มีน้ ามันได้ หรือแบบมีน้ ามันก็ได้

เคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ีสกรูน้ี ไม่มีวาล์วอากาศเข้าและวาล์วอากาศออกอย่างของแบบลูกสูบ มีแต่เพียง
ช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออก ท าให้เครื่องแบบโรตารี่สามารถหมุนด้วยความเร็วสูง และเนื่องจากไม่มีกลไกในการ
เปิด ปิดวาล์ว เคร่ืองอัดอากาศแบบน้ีจึงสามารถอัดอากาศได้เป็นปริมาณมาก เม่ือเทียบขนาดของตัวเคร่ืองภายนอก 
และเหมาะสมที่ท างานเป็น คือท างานอย่าง อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าการท างานของเครื่องโรตารี่สกรู
ที่โหลดต่ า ประสิทธิภาพการท างานจะลดลงมาก ในบางกรณีการท างานที่ จะใช้พลังงานถึง ของการ
ท างานที่ 
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ประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศแบบโรตาร่ีสกรูแบบ oil-flood จะมีค่าสูงกว่าแบบ oil-free เล็กน้อย 
เนื่องจาก ฟิล์มของน้ ามันท าหน้าที่เป็นซีลอุดช่องว่าง จึงท าให้อากาศรั่วในระหว่างการอัดมีน้อย แต่จะมีน้ ามันถูกอัด
ผสมติดเข้าไปกับอากาศอัดและต้องมีท่ีกับดักน้ ามันด้านอากาศออก เพ่ือแยกน้ ามันออกจากอากาศ แล้วน้ ามันที่ถูกแยก
ออกไปนี้จะถูกน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก ถึงอย่างไรก็ตามอาจจะมีไอน้ ามันจ านวนเล็กน้อยติดไปกับอากาศแล้วเข้าไปใน
ระบบได้ ส าหรับอากาศที่ใช้กับระบบเครื่องกลปริมาณน้ ามันจ านวนเล็กน้อยนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างไร แต่ถ้าเป็นการใช้
อากาศอัดที่เก่ียวข้องกับอาหาร การใช้เครื่องอัดอากาศแบบไม่มีน้ ามันก็เป็นสิ่งจ าเป็น 

 
รูปที่ 1-38 เครื่องอัดอากาศแบบสกรู 

 
เครื่องอัดอากาศแบบ Lobe Rotor  
เครื่องอัดอากาศแบบนี้สามารถอัดอากาศได้ความดันค่อนข้างต่ า คือประมาณ 0.7 bar อย่างไรก็ตามเครื่องอัด

อากาศแบบนี้สามารถอัดอากาศได้ถึง 2 bar แต่ประสิทธิภาพจะต่ าลงมาก ข้อดีของเครื่องอัดอากาศแบบนี้คือ มีรูปแบบ
ง่ายๆ การใช้งานได้ดี โดยเฉพาะที่ความดันช่วงต่ าๆ เครื่องอัดอากาศแบบนี้ใช้ความเร็วรอบประมาณ 250 รอบ/นาที 
จนถึง 6,000 รอบ/นาที 
 

ปัญหาของเครื่องอัดอากาศแบบนี้คือ การอัดอากาศท่ีความดันสูงจะมีการรั่วของอากาศจากด้านความดันสูงไป
ด้านความดันต่ า เครื่องอัดอากาศนี้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแบบอ่ืนๆ ที่ความดันต่ ากว่า 0.6 bar ถ้าต้องการความดัน
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ที่สูงขึ้นพร้อมที่มีประสิทธิภาพด้วยต้องท าเป็นแบบ two-stage with intercooling สามารถสร้างความดันได้ถึง 2 bar 
เครื่องอัดอากาศแบบนี้มีขนาดประมาณ 1.4-8.5 m3/min 

 
รูปที่ 1-39 เครื่องอัดอากาศแบบ Lobe rotor 

 
เครื่องอัดอากาศแบบ Vane  
การออกแบบของโรเตอร์ของเคร่ืองอัดอากาศจะเป็นแบบทรงกระบอกกลม โรเตอร์จะวางให้เยื้องศูนย์กับเสื้อ 

(casing) โรเตอร์จะมีร่องตามยาวกับแนวแกน ภายในร่องมีใบพัดตรง เมื่อโรเตอร์หมุน ใบพัดเหล่านี้จะถูกเหวี่ยงออกไป 
โดยที่ขอบของใบพัดสัมผัสกับเสื้อ ใบพัดนี้จะแบ่งช่องว่างระหว่างโรเตอร์กับเสื้อเป็นห้องๆ เมื่อโรเตอร์หมุนใบพัดหมุน
ตามไปด้วย เมื่อห้องหนึ่งหมุนมาตรงกับช่องอากาศเข้าอากาศจะเริ่มไหลเข้า เมื่อโรเตอร์หมุนต่อไปห้องนี้จะมีปริมาตร
โตขึ้นก็จะดูดอากาศเข้า เมื่อโรเตอร์หมุนต่อไปใบพัดจะปิดช่องทางอากาศเข้า แล้วห้องนี้จะมีปริมาณเล็กลง 
ขณะเดียวกันความดันของอากาศจะสูงขึ้น เมื่อโรเตอร์หมุนต่อไปจนห้องอากาศนี้ตรงกับช่องทางออก อากาศที่มีความ
ดัน จะไหลออกไป การท างานจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆ 
 

ปัญหาของเครื่องอัดอากาศแบบนี้อยู่ที่ความสึกหรอ ซึ่งเกิดจากการเสียดสีของปลายใบพัดกับภายในเสื้อ วัสดุที่
ใช้ท าใบพัดตามปกติแล้วจะเป็นแผ่นเรซิ่น แต่ส าหรับเครื่องขนาดเล็กจะเป็นเหล็กกล้าชุบแข็ง จ านวนใบพัดมีจ านวน
มากที่สุดไม่เกิน 12 ใบ เมื่อขับด้วยความเร็วสูงจะได้ความดันของอากาศ 7 bar ส าหรับเครื่องที่มีใบพัดน้อย เช่น 8 ใบ 
แต่ละใบต้องมีความแข็งแรงมากกว่า เครื่องอัดอากาศแบบนี้จะมีประสิทธิภาพสูงที่ความดันต่ า และมีขนาดในช่วง 1.5-
6 m3/min 
 

 
รูปที่ 1-40 เครื่องอัดอากาศแบบ Vane 
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เครื่องอัดอากาศแบบ 
มีหลักการท างานคือ ให้พลังงานกลแก่อากาศท าให้อากาศมีความเร็วเพ่ิมขึ้นโดยผ่านโรเตอร์แล้ว อาศัยรูปร่าง

ของ ภายในเคร่ืองอัดอากาศลดความเร็วของอากาศลง จะท าให้พลังงานของอากาศในรูปของพลังงานจลน์
เปลี่ยนเป็นความดันของอากาศแล้วอากาศนี้ ไหลผ่านช่องทางออก ตัวอย่างเครื่องอัดอากาศประเภทนี้ได้แก่ 

รูปที่ เครื่องอัดอากาศแบบ 
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ที่สูงขึ้นพร้อมที่มีประสิทธิภาพด้วยต้องท าเป็นแบบ สามารถสร้างความดันได้ถึง 
เครื่องอัดอากาศแบบนี้มีขนาดประมาณ 

รูปที่ เครื่องอัดอากาศแบบ 

เครื่องอัดอากาศแบบ
การออกแบบของโรเตอร์ของเคร่ืองอัดอากาศจะเป็นแบบทรงกระบอกกลม โรเตอร์จะวางให้เยื้องศูนย์กับเสื้อ 
โรเตอร์จะมีร่องตามยาวกับแนวแกน ภายในร่องมีใบพัดตรง เมื่อโรเตอร์หมุน ใบพัดเหล่านี้จะถูกเหวี่ยงออกไป 

โดยที่ขอบของใบพัดสัมผัสกับเสื้อ ใบพัดนี้จะแบ่งช่องว่างระหว่างโรเตอร์กับเสื้อเป็นห้องๆ เมื่อโรเตอร์หมุนใบพัดหมุน
ตามไปด้วย เมื่อห้องหนึ่งหมุนมาตรงกับช่องอากาศเข้าอากาศจะเริ่มไหลเข้า เมื่อโรเตอร์หมุนต่อไปห้องนี้จะมีปริมาตร
โตขึ้นก็จะดูดอากาศเข้า เมื่อโรเตอร์หมุนต่อไปใบพัดจะปิดช่องทางอากาศเข้า แล้วห้องนี้จะมีปริมาณเล็กลง 
ขณะเดียวกันความดันของอากาศจะสูงขึ้น เมื่อโรเตอร์หมุนต่อไปจนห้องอากาศนี้ตรงกับช่องทางออก อากาศที่มีความ
ดัน จะไหลออกไป การท างานจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆ

ปัญหาของเครื่องอัดอากาศแบบนี้อยู่ที่ความสึกหรอ ซึ่งเกิดจากการเสียดสีของปลายใบพัดกับภายในเสื้อ วัสดุที่
ใช้ท าใบพัดตามปกติแล้วจะเป็นแผ่นเรซิ่น แต่ส าหรับเครื่องขนาดเล็กจะเป็นเหล็กกล้าชุบแข็ง จ านวนใบพัดมีจ านวน
มากที่สุดไม่เกิน ใบ เมื่อขับด้วยความเร็วสูงจะได้ความดันของอากาศ ส าหรับเครื่องที่มีใบพัดน้อย เช่น ใบ 
แต่ละใบต้องมีความแข็งแรงมากกว่า เครื่องอัดอากาศแบบนี้จะมีประสิทธิภาพสูงที่ความดันต่ า และมีขนาดในช่วง 

รูปที่ เครื่องอัดอากาศแบบ 
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เครื่องอัดอากาศแบบ Dynamic  
มีหลักการท างานคือ ให้พลังงานกลแก่อากาศท าให้อากาศมีความเร็วเพ่ิมขึ้นโดยผ่านโรเตอร์แล้ว อาศัยรูปร่าง

ของ casing ภายในเคร่ืองอัดอากาศลดความเร็วของอากาศลง จะท าให้พลังงานของอากาศในรูปของพลังงานจลน์
เปลี่ยนเป็นความดันของอากาศแล้วอากาศนี้ ไหลผ่านช่องทางออก ตัวอย่างเครื่องอัดอากาศประเภทนี้ได้แก่ 
Centrifugal Compressor 

 

 
รูปที่ 1-41 เครื่องอัดอากาศแบบ Dynamic 
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รูปที่ 1-42 การหาชนิดของเครื่องอัดลมส าหรับงานต่างๆ  
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ค่าใช้จ่ายของอากาศอัด

ค่าใช้จ่ายของระบบอัดอากาศ ประกอบด้วย
ราคาเครื่องปรับสภาพอากาศและค่าติดตั้ง
ค่าบ ารุงรักษาและค่าซ่อมแซม
ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง
o ค่าไฟฟ้า
o ค่าวัสดุในการการหล่อลื่น
o ค่าน้ าหล่อเย็น หากมี
o ค่าแรงงาน

ซึ่งจะพบว่าระบบอัดอากาศท่ีมีอายุการใช้งานเกิน  ปี จะเสียค่าไฟฟ้า  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

รูปที่ สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระบบอัดอากาศโดยทั่วไป อายุการใช้งานเกิน 15 ปี

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินเครื่อง

ราคาเครื่องอัด
อากาศและค่าติดตั้ง

ค่าบ ารุงรักษาและ
ค่าซ่อมแซม
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รูปที่ การหาชนิดของเครื่องอัดลมส าหรับงานต่างๆ 
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ค่าใช้จ่ายของอากาศอัด 

 
ค่าใช้จ่ายของระบบอัดอากาศ ประกอบด้วย: 

- ราคาเครื่องปรับสภาพอากาศและค่าติดตั้ง 
- ค่าบ ารุงรักษาและค่าซ่อมแซม 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง 

o ค่าไฟฟ้า 
o ค่าวัสดุในการการหล่อลื่น 
o ค่าน้ าหล่อเย็น (หากมี) 
o ค่าแรงงาน 

ซึ่งจะพบว่าระบบอัดอากาศท่ีมีอายุการใช้งานเกิน 15 ปี จะเสียค่าไฟฟ้า 60-70% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1-43  สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระบบอัดอากาศโดยทั่วไป อายุการใช้งานเกิน 15 ปี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

70% 

 

20% 

 

10% 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินเครื่อง 

ราคาเครื่องอัด
อากาศและค่าติดตั้ง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ค่าซ่อมแซม 
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Air Dayer

Rereiver 

Tank

1,500 Litre

Air Compressor 

Air Compressor 150 HP

Model. SSR1411 75

380 V. 50 Hz.

12.5 m
3
/min

To Factory

Rereiver 

Tank

3,000 Litre

Air Compressor 

Air Compressor 200 HP

Model. MH150A

380 V. 50 Hz.

27.1 m
3
/min

Air Dayer

2.4.2 การบ ารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยใช้เหล็กแผ่นมาขึ้นรูปตามแบบแม่พิมพ์ต่างๆ และผลิตแบบแม่พิมพ์ เพ่ือส่ง
ให้กับโรงงานประกอบต่อไป มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่กระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเครื่องปั๊มเหล็ก เครื่องขึ้นรูป
และเครื่องอัดอากาศ เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ทางทีมงานอนุรักษ์พลังงานของโรงงานและทางทีมที่ปรึกษาได้ไป
ส ารวจการใช้พลังงานในส่วนต่างๆ ภายในโรงงานแล้ว พบว่าระบบอัดอากาศมีการใช้พลังงานมากที่สุด เนื่องจากเครื่อง
อัดอากาศมีพิกัดขนาด 100 แรงม้า (HP) จ านวน 3 ชุด ส ารอง 1 ชุด และขนาด 200 แรงม้า (HP) จ านวน 1 ชุด  
โดยเปิดใช้งานตลอดเวลา เพ่ือน าลมมาใช้ในกระบวนการเป่าท าความสะอาดชิ้นงาน และควบคุมระบบนิวแมติกส์ใน
เครื่องจักรต่างๆ 
 
ผังการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแผนผังแสดงต าแหน่งการติดตั้งเครื่องอัดอากาศ 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

จากการส ารวจการใช้งานของระบบอากาศอัดของโรงงาน พบว่ามีการใช้เคร่ืองอัดอากาศ  จ านวน 4 ชุด  
โดยปกติจะเปิดใช้งานจ านวน 2 ชุด เม่ือตรวจสอบการท างานและสภาพการใช้งานของเคร่ืองดังกล่าวฯ แล้ว พบว่าไส้
กรองอากาศ Filter Air Compressor ส าหรับกรองอากาศก่อนเข้าเคร่ืองอัดอากาศ ขาดการบ ารุงรักษาท าให้มีคราบ
น้ ามันและฝุ่นต่างๆ เกาะติดตามไส้กรองและครีบระบายความร้อนเป็นปริมาณมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องได้
เปิดฝาเครื่องอัดอากาศเพ่ือระบายความร้อน  ท าให้มีคราบน้ ามันและฝุ่นต่างๆ  เกาะติดตามไส้กรองได้เร็วยิ่งขึ้น ส่งผล
ให้ความสามารถในการอัดอากาศของเครื่องท างานได้ไม่เต็มที่และดูดปริมาณอากาศได้น้อย เครื่องต้องท างานหนักขึ้น
และสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น 
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รูปแสดงการใช้งานของ   ก่อนการปรับปรุง

แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิการ
ท าความสะอาดไส้กรอง โดยการใช้ลมเป่าตามครีบของไส้กรองให้สะอาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
เคร่ืองอัดอากาศท าให้ดูดปริมาณอากาศได้มากข้ึนและช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้
จัดท าตารางการบ ารุงรักษาอย่างชัดเจน เพ่ือยืดอายุการใช้งานและช่วยท าให้เครื่องอัดอากาศท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา

สภาพหลังปรับปรุง
หลังท าความสะอาดไส้กรองอากาศ ทั้ง เคร่ืองแล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างาน

ของเครื่องดีขึ้น และสามารถลดอุณหภูมิของอากาศอัดให้เย็นตัวลงและลดความชื้นได้เร็วขึ้น ดังนั้นจากการด าเนินการตาม
ขั้นตอนท าให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้  คิดเป็นผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า   กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี  หรือคิด
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 56 906.01 บาท/ปี

รูปแสดงการใช้งานของ  หลังปรับปรุง
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ver 

150 HP

ver 

200 HP

er

การบ ารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยใช้เหล็กแผ่นมาขึ้นรูปตามแบบแม่พิมพ์ต่างๆ และผลิตแบบแม่พิมพ์ เพ่ือส่ง

ให้กับโรงงานประกอบต่อไป มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่กระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเครื่องปั๊มเหล็ก เครื่องขึ้นรูป
และเครื่องอัดอากาศ เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ทางทีมงานอนุรักษ์พลังงานของโรงงานและทางทีมที่ปรึกษาได้ไป
ส ารวจการใช้พลังงานในส่วนต่างๆ ภายในโรงงานแล้ว พบว่าระบบอัดอากาศมีการใช้พลังงานมากที่สุด เนื่องจากเครื่อง
อัดอากาศมีพิกัดขนาด แรงม้า จ านวน ชุด ส ารอง ชุด และขนาด แรงม้า จ านวน ชุด 
โดยเปิดใช้งานตลอดเวลา เพ่ือน าลมมาใช้ในกระบวนการเป่าท าความสะอาดชิ้นงาน และควบคุมระบบนิวแมติกส์ใน
เครื่องจักรต่างๆ

ผังการท างาน

รูปแผนผังแสดงต าแหน่งการติดตั้งเครื่องอัดอากาศ

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
จากการส ารวจการใช้งานของระบบอากาศอัดของโรงงาน พบว่ามีการใช้เคร่ืองอัดอากาศ จ านวน ชุด 

โดยปกติจะเปิดใช้งานจ านวน ชุด เมื่อตรวจสอบการท างานและสภาพการใช้งานของเคร่ืองดังกล่าวฯ แล้ว พบว่าไส้
กรองอากาศ ส าหรับกรองอากาศก่อนเข้าเคร่ืองอัดอากาศ ขาดการบ ารุงรักษาท าให้มีคราบ
น้ ามันและฝุ่นต่างๆ เกาะติดตามไส้กรองและครีบระบายความร้อนเป็นปริมาณมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องได้
เปิดฝาเครื่องอัดอากาศเพ่ือระบายความร้อน  ท าให้มีคราบน้ ามันและฝุ่นต่างๆ เกาะติดตามไส้กรองได้เร็วยิ่งขึ้น ส่งผล
ให้ความสามารถในการอัดอากาศของเครื่องท างานได้ไม่เต็มที่และดูดปริมาณอากาศได้น้อย เครื่องต้องท างานหนักขึ้น
และสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น
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รูปแสดงการใช้งานของ Filter Air Compressor  ก่อนการปรับปรุง 
 
แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิการ 

1. ท าความสะอาดไส้กรอง โดยการใช้ลมเป่าตามครีบของไส้กรองให้สะอาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
เคร่ืองอัดอากาศท าให้ดูดปริมาณอากาศได้มากข้ึนและช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 

2. จัดท าตารางการบ ารุงรักษาอย่างชัดเจน เพ่ือยืดอายุการใช้งานและช่วยท าให้เครื่องอัดอากาศท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 

 
สภาพหลังปรับปรุง 

หลังท าความสะอาดไส้กรองอากาศ Filter Air Compressor ทั้ง 2 เคร่ืองแล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างาน
ของเครื่องดีขึ้น และสามารถลดอุณหภูมิของอากาศอัดให้เย็นตัวลงและลดความชื้นได้เร็วข้ึน ดังน้ันจากการด าเนินการตาม
ขั้นตอนท าให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้  คิดเป็นผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า  15,719.89  กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี  หรือคิด
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 56,906.01 บาท/ปี 
 

 
 

รูปแสดงการใช้งานของ Filter Air Compressor หลังปรับปรุง 
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Electrical Power for Air Compressor  60 PH
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Load Profile at date 13/05/08 on time 15:27:00 - 16:05:00

Average =  38.38     kWh Average =  37.29     kWh

% Saving 2.91 %

 
ระยะเวลาด าเนินการ  12   เดือน 
เงินลงทุน    -  บาท 
ผลที่ประหยัดได้    56,906.01   บาท/ปี ( เท่ากับ 1.338  toe/ปี) 
ระยะเวลาคืนทุน   -  ปี 
 
แนวทางการขยายผล 

หลังจากที่มีการก าหนดแผนการบ ารุงรักษาและท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอในแต่ละเดือน  ต้องมีการ
จัดท าตารางบันทึกประวัติการบ ารุงรักษาของเคร่ืองอัดอากาศ  และท าการตรวจเช็คหลังจากที่มีการบ ารุงรักษาแล้ว  
ว่าเครื่องมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าจากการใช้งานว่าลดลงหรือไม่ 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
จ านวนเครื่องอัดอากาศที่ใช้งาน    = 2  เครื่อง 
ขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้า 100 HP ก าลังไฟฟ้าที่ตรวจวัดเฉลี่ย  67.71   kW. 
ขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้า 200 HP ก าลังไฟฟ้าที่ตรวจวัดเฉลี่ย  165.80   kW. 
ก าลังไฟฟ้าที่ตรวจวัดรวม     = 233.51 kW. 
ชั่วโมงการเปิดใช้งาน      = 12   ชั่วโมง/วัน 
วันท างาน      = 330   วัน/ปี 
เปอร์เซ็นต์การท างานเฉลี่ยทั้ง 2 ชุด   = 85.0   % 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ    = 233.51 x 12 x 330 x 85/100 

= 785,994.66 kWh/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายเหต ุ: ข้อมูลจาก Technical data ของ compressor energy efficiency  ผลต่างที่ประหยัดได้ 2-4 % พลังงานที่ประหยัดได้ Energy  Saving 
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ดังนั้น หลังจากท าความสะอาดไส้กรอง  ทั้งหมดคาดว่าจะประหยัดพลังงานได้
พลังงานที่ประหยัดได้

ปี
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย บาท/
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้

 บาท/ปี
คิดเป็นผลประหยัดจากพลังงาน

 591.62  ปี
1.338 ปี

การลงทุน
มาตรการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากทางโรงงานสามารถด าเนินการได้เอง
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60 PH

ime

Wh Wh

.91 %

ระยะเวลาด าเนินการ เดือน
เงินลงทุน บาท
ผลที่ประหยัดได้ บาท/ปี เท่ากับ /ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

แนวทางการขยายผล
หลังจากที่มีการก าหนดแผนการบ ารุงรักษาและท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอในแต่ละเดือน ต้องมีการ

จัดท าตารางบันทึกประวัติการบ ารุงรักษาของเคร่ืองอัดอากาศ  และท าการตรวจเช็คหลังจากที่มีการบ ารุงรักษาแล้ว 
ว่าเครื่องมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าจากการใช้งานว่าลดลงหรือไม่

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
จ านวนเครื่องอัดอากาศที่ใช้งาน เครื่อง
ขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้าที่ตรวจวัดเฉลี่ย
ขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้าที่ตรวจวัดเฉลี่ย
ก าลังไฟฟ้าที่ตรวจวัดรวม
ชั่วโมงการเปิดใช้งาน ชั่วโมง/วัน
วันท างาน วัน/ปี
เปอร์เซ็นต์การท างานเฉลี่ยทั้ง ชุด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ

ปี

หมายเหต ุ: ข้อมูลจาก ของ ผลต่างที่ประหยัดได้ 2 4 % พลังงานที่ประหยัดได้ 
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ดังนั้น หลังจากท าความสะอาดไส้กรอง Filter Air Compressor ทั้งหมดคาดว่าจะประหยัดพลังงานได้ 2-4 % 
พลังงานที่ประหยัดได้  = (785,994.66 x 2.0 %)  

= 15,719.89   kWh/ปี 
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย = 3.62    บาท/kWh 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  = (15,719.89 x 3.62)  

=  56,906.01   บาท/ปี 
คิดเป็นผลประหยัดจากพลังงาน = (15,719.89 x 3.60)  
    =  56,591.62    MJ/ปี 
    = 1.338    toe/ปี 
การลงทุน 

มาตรการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากทางโรงงานสามารถด าเนินการได้เอง 
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2.4.3  การบริหารการเดินเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับโหลด 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

สถานประกอบการเป็นอุตสาหกรรมผลิตดิสเบรกรถยนต์และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับระบบอัดอากาศ  
ในแผนกป๊ัมพิมพ์ร้อนและแผนกถ่างประกอบก้ามเบรกโดยติดต้ังใช้งานเคร่ืองอัดอากาศแบบสกรู ขนาด 37 กิโลวัตต์ 
(50 แรงม้า) จ านวน 1 เครื่อง ใช้ในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ส่วนเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ขนาด 11 กิโลวัตต์ 
จ านวน 2 เครื่องจะใช้เป็นชุดส ารองไว้ เม่ือเคร่ืองอัดอากาศตัวใหญ่มีปัญหา ในการออกแบบท่อลมอัดน้ันทางโรงงานได้
เดินท่อลมรอบโรงงาน และต่อท่อไปยังจุดที่ใช้งาน 
 

 
รูปเครื่องอัดอากาศท่ีใช้ในกระบวนการผลิตขนาด 37 กิโลวัตต์ 

 

 
รูปเครื่องอัดอากาศท่ีใช้ในกระบวนการผลิตขนาด 11 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง 
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รูปผังการติดตั้งเครื่องอัดอากาศ และเเนวการเดินท่ออากาศอัดไปยังจุดใช้งาน

ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง
จากผังการท างานด้านบน จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน ท่อส่งจ่ายอากาศอัดสามารถส่งจ่ายอากาศอัดไปทั่วทั้งโรงงาน 

เป็นระบบท่อเดียวกันทั้งส่วนของแผนกปั๊มพิมพ์ร้อน และแผนกประกอบก้าม โดยที่ปริมาณการใช้อากาศอัดในช่วงตอน
กลางวันจะมีมากกว่าช่วงตอนกลางคืน ซึ่งช่วงตอนกลางคืนจะใช้เฉพาะส าหรับเป่าท าความสะอาดในแผนกฝนเจาะเท่านั้น 
แต่ต้องเปิดเครื่องอัดอากาศ ขนาด  กิโลวัตต์ ใช้งานในตอนกลางคืน

แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิงาน
เน่ืองจากทางโรงงานได้ทราบว่าเครื่องอัดอากาศแบบสกรู  นั้นมีค่าพลังไฟฟ้าที่ใช้ในช่วงเวลา และ 
 ดังน้ันทางทีมงานจึงมีแนวคิดที่จะด าเนินการบริหารการเดินเคร่ืองอัดอากาศให้เหมาะสมกับโหลด โดยการ

ควบคุมการใช้งานเครื่องอัดอากาศ ซึ่งจะเปิดใช้งานเครื่องอัดอากาศ ขนาด  กิโลวัตต์ ในตอนกลางวัน ส่วนเครื่องอัด
อากาศขนาด  กิโลวัตต์ จะเปิดใช้งานในตอนกลางคืน

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขดังนี้
ประชุมร่วมกับทางทีมงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ในส่วนโรงงานเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ
ประเมินผลการสูญเสียพลังงานจากการท างานของเครื่องอัดอากาศชุดเดิม
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้

สภาพหลังการปรับปรุง
เมื่อทางทีมงานได้ข้อสรุปถึงแนวทางการด าเนินการแล้วนั้น จึงได้ด าเนินการปรับปรุงตามแนวทางดังกล่าว 

พบว่าในตอนเวลากลางคืน จะเปิดใช้เฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ขนาด กิโลวตัต์ จ านวน ตัว ซึ่งพบว่าไม่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
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การบริหารการเดินเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับโหลด

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
สถานประกอบการเป็นอุตสาหกรรมผลิตดิสเบรกรถยนต์และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับระบบอัดอากาศ 

ในแผนกปั๊มพิมพ์ร้อนและแผนกถ่างประกอบก้ามเบรกโดยติดต้ังใช้งานเคร่ืองอัดอากาศแบบสกรู ขนาด กิโลวัตต์ 
แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง ใช้ในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ส่วนเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ขนาด กิโลวัตต์ 

จ านวน เครื่องจะใช้เป็นชุดส ารองไว้ เมื่อเคร่ืองอัดอากาศตัวใหญ่มีปัญหา ในการออกแบบท่อลมอัดน้ันทางโรงงานได้
เดินท่อลมรอบโรงงาน และต่อท่อไปยังจุดที่ใช้งาน

รูปเครื่องอัดอากาศท่ีใช้ในกระบวนการผลิตขนาด กิโลวัตต์

รูปเครื่องอัดอากาศท่ีใช้ในกระบวนการผลิตขนาด กิโลวัตต์ เครื่อง
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รูปผังการติดตั้งเครื่องอัดอากาศ และเเนวการเดินท่ออากาศอัดไปยังจุดใช้งาน 

 
ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 

จากผังการท างานด้านบน จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน ท่อส่งจ่ายอากาศอัดสามารถส่งจ่ายอากาศอัดไปทั่วทั้งโรงงาน 
เป็นระบบท่อเดียวกันทั้งส่วนของแผนกปั๊มพิมพ์ร้อน และแผนกประกอบก้าม โดยที่ปริมาณการใช้อากาศอัดในช่วงตอน
กลางวันจะมีมากกวา่ช่วงตอนกลางคืน ซึ่งช่วงตอนกลางคืนจะใช้เฉพาะส าหรับเป่าท าความสะอาดในแผนกฝนเจาะเท่านั้น 
แต่ต้องเปิดเครื่องอัดอากาศ ขนาด 37 กิโลวัตต์ ใช้งานในตอนกลางคืน 
 
แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิงาน 

เน่ืองจากทางโรงงานได้ทราบว่าเครื่องอัดอากาศแบบสกรู  นั้นมีค่าพลังไฟฟ้าที่ใช้ในช่วงเวลา Load และ 
Unload ดังน้ันทางทีมงานจึงมีแนวคิดที่จะด าเนินการบริหารการเดินเคร่ืองอัดอากาศให้เหมาะสมกับโหลด โดยการ
ควบคุมการใช้งานเครื่องอัดอากาศ ซึ่งจะเปิดใช้งานเครื่องอัดอากาศ ขนาด 37 กิโลวัตต์ ในตอนกลางวัน ส่วนเคร่ืองอัด
อากาศขนาด 11 กิโลวัตต์ จะเปิดใช้งานในตอนกลางคืน 
 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

1. ประชุมร่วมกับทางทีมงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ในส่วนโรงงานเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
2. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ 
3. ประเมินผลการสูญเสียพลังงานจากการท างานของเครื่องอัดอากาศชุดเดิม 
4. วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้ 

 
สภาพหลังการปรับปรุง 

เมื่อทางทีมงานได้ข้อสรุปถึงแนวทางการด าเนินการแล้วนั้น จึงได้ด าเนินการปรับปรุงตามแนวทางดังกล่าว 
พบว่าในตอนเวลากลางคืน จะเปิดใช้เฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ขนาด 11 กิโลวตัต์ จ านวน 1 ตัว ซึ่งพบว่าไม่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต 
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วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
การวิเคราะห์ผลประหยัดส าหรับมาตรการนี้ จะวิเคราะห์จากค่าพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องอัดอากาศแบบสกรู และ

แบบลูกสูบ ก่อนและหลังจากการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้ 
 
ก่อนการปรับปรุง 
เครื่องอัดอากาศขนาด 37 กิโลวัตต์ 
พลังไฟฟ้าตรวจวัด (Load)  = 33.5  kW 
พลังไฟฟ้าตรวจวัด (Unload)  = 15.8  kW 
ชั่วโมงช่วงเวลากลางคืนที่ใช้งานต่อวัน = 6  ชั่วโมงต่อวัน 
วันท างาน    = 300  วันต่อป ี
เวลาในการท างานช่วง (Load)  = 1.8  ชั่วโมงต่อวัน 
เวลาในการท างานช่วง (Unload)  = 4.2  ชั่วโมงต่อวัน 
 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในช่วง Load  = kWLoad x ชั่วโมงการเปิดใช้งานต่อวัน x วันท างานต่อปี 

= 33.5 x 1.8 x 300 
= 18,090  kWh/ปี 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในช่วง Unload   = kWUnload x ชั่วโมงการเปิดใช้งานต่อวัน x วันท างานต่อปี 
= 15.8 x 4.2 x 300 
= 19,908  kWh/ปี 

พลังงานไฟฟ้ารวม   = 18,090 + 19,908 kWh/ปี 
= 37,998   kWh/ปี 

หลังการปรับปรุง 
เครื่องอัดอากาศขนาด 11 กิโลวัตต์ 
 

พลังไฟฟ้าตรวจวัด (Load) = 10.5 kW 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในช่วง Load  =  kWLoad x ชั่วโมงการเปิดใช้งานต่อปีx เปอร์เซ็นต์การท างานในช่วง Load 

= 10.5 x 6 x 300 x 0.66  
= 12,474   kWh/ปี 

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 37,998 - 12,474 kWh/ปี 
= 25,524   kWh/ปี 
= 25,524 x 3.54  บาทต่อปี 
= 90,354.90   บาทต่อปี 

 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  การบริหารการเดินเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับโหลด 
เงินลงทุน   -   บาท 
ผลที่ประหยัดได้    25,524 kWh/ปี  = 2.17 toe/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   90,354.90  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   คืนทุนทันที 
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การปรับลดแรงดนัอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานการด าเนินการผลิตประมาณ ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 00 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม

00 กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 829.16 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ บาท
ต่อหน่วย มีการติดตั้งใช้งานเครื่องอัดอากาศ 2 ตัว

ข้อมูลทั่วไป เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่องอัดอากาศ 2
ขนาดมอเตอร์ (กิโลวัตต์)
ขนาดถัง (ลิตร)
ประเภท
ความดันใช้งาน (บาร์)

ลูกสูบ ลูกสูบ

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดของทีมงานพบว่าในโรงงานมีการปรับตั้งค่าแรงดันอากาศอัดที่สูง เป็นผลท าให้เกิดการสูญเสีย

พลังงานโดยเปล่าประโยชน์

รูปแสดงแรงดันเครื่องอัดอากาศท่ีใช้ในโรงงาน
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วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
การวิเคราะห์ผลประหยัดส าหรับมาตรการนี้ จะวิเคราะห์จากค่าพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องอัดอากาศแบบสกรู และ

แบบลูกสูบ ก่อนและหลังจากการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้

ก่อนการปรับปรุง
เครื่องอัดอากาศขนาด กิโลวัตต์
พลังไฟฟ้าตรวจวัด (
พลังไฟฟ้าตรวจวัด (
ชั่วโมงช่วงเวลากลางคืนที่ใช้งานต่อวัน ชั่วโมงต่อวัน
วันท างาน วันต่อปี
เวลาในการท างานช่วง ( ชั่วโมงต่อวัน
เวลาในการท างานช่วง ( ชั่วโมงต่อวัน

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในช่วง ชั่วโมงการเปิดใช้งานต่อวัน วันท างานต่อปี

ปี
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในช่วง ชั่วโมงการเปิดใช้งานต่อวัน วันท างานต่อปี

ปี
พลังงานไฟฟ้ารวม ปี

ปี
หลังการปรับปรุง
เครื่องอัดอากาศขนาด กิโลวัตต์

พลังไฟฟ้าตรวจวัด (
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในช่วง ชั่วโมงการเปิดใช้งานต่อปี เปอร์เซ็นต์การท างานในช่วง 

ปี
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ปี

ปี
บาทต่อปี
บาทต่อปี

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารการเดินเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับโหลด
เงินลงทุน บาท
ผลที่ประหยัดได้ ปี ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน คืนทุนทันที
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2.4.4  การปรับลดแรงดนัอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
 โรงงานการด าเนินการผลิตประมาณ 16 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 300 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 
189,840.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 1,158,829.16 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.65 บาท
ต่อหน่วย มีการติดตั้งใช้งานเครื่องอัดอากาศ 2 ตัว 
 

ข้อมูลทั่วไป เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่องอัดอากาศ 2 
ขนาดมอเตอร์ (กิโลวัตต์) 
ขนาดถัง (ลิตร) 
ประเภท 
ความดันใช้งาน (บาร์) 

2.2 
120 

ลูกสูบ 
10.0 

2.2 
120 

ลูกสูบ 
10.0 

 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการตรวจวัดของทีมงานพบว่าในโรงงานมีการปรับตั้งค่าแรงดันอากาศอัดที่สูง เป็นผลท าให้เกิดการสูญเสีย
พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ 
 

 
 

รูปแสดงแรงดันเครื่องอัดอากาศท่ีใช้ในโรงงาน 
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แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิการ 
 จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงงานควรมีการ
ลดแรงดันอากาศให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จ าเป็น โดยมีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 

1. ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดแรงดันอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้งาน ชั่วโมงการใช้ท างาน และข้อมูล
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ 

2. ส ารวจข้อมูลด้านราคา ในการปรับลดแรงดันอากาศอัด และระยะเวลาการด าเนินการ 
3. จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยเลือกช่วงเวลาที่ท าการแก้ไขปรับปรุง

โดยไม่กระทบต่อการผลิตของโรงงาน 
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือ

น าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา 
5. ด าเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจ้างบริษัทเพ่ือเข้าด าเนินการ ทั้งนี้จะท าการสอบถามรายละเอียด

ขั้นตอนในการท างานท าการวางแผนเตรียมความพร้อม 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการแก้ไขปรับปรุง

พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง 
7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรม

และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 
 
สภาพหลังปรับปรุง 
 หลังปรับปรุงลดแรงดันของระบบอากาศอัดพบว่า ทางโรงงานสามารถท างานได้ตามปกติ และสามารถลดการ
สูญเสียพลังงานลงได้ 

 
รูปแสดงสภาพหลังปรับปรุง 

 
ระยะเวลาของการด าเนินการ  2 สัปดาห์ 
เงินลงทุน  -  บาท 
ผลประหยัดที่ได้  6,160.56 บาท/ปี 
พลังงานที่ประหยัดได้  926.40 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี 
เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ  0.079 toe/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน  - ปี 
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วิธีการค านวณผลการประหยัดพลังงาน
ชั่วโมงการท างาน   ชม วัน วัน ปี

ชม./ปี
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย บาท/
ก าลังไฟฟ้าเครื่องอัดอากาศช่วงโหลด, 1.50
ความดันอากาศอัดก่อนปรังปรุง บาร์
ความดันอากาศอัดหลังปรับปรุง บาร์
ความดันอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ บาร์

ก าลังไฟฟ้าหลังปรับลดความดันอากาศ 2/ 1)/( 1]/[( 1/ 1)/(

เมื่อ
คือ อัตราส่วนความร้อนจ าเพาะของอากาศ มีค่า เท่ากับ 

คือ ขั้นตอนการอัด( ของเครื่องอัดอากาศ มีค่า เท่ากับ 1
1.50  / 1)/( 1]/ [( / 1)/(

1.307

ก าลังไฟฟ้าที่ประหยัด  ก าลังไฟฟ้าก่อน  ก าลังไฟฟ้าหลัง
 1.50  1.307
 0.193

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงรวม ชั่วโมงการใช้งาน
0.193 800 ชั่วโมง/ปี 
926.40 ปี

เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ 926.40
ปี

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
926.40 ปี บาท/

บาท/ปี

การลงทุน
ค่าปรับปรุง  บาท
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิการ
จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงงานควรมีการ

ลดแรงดันอากาศให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จ าเป็น โดยมีขั้นตอนการท างาน ดังนี้
ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดแรงดันอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้งาน ชั่วโมงการใช้ท างาน และข้อมูล
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์
ส ารวจข้อมูลด้านราคา ในการปรับลดแรงดันอากาศอัด และระยะเวลาการด าเนินการ
จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยเลือกช่วงเวลาที่ท าการแก้ไขปรับปรุง
โดยไม่กระทบต่อการผลิตของโรงงาน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือ
น าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจ้างบริษัทเพ่ือเข้าด าเนินการ ทั้งนี้จะท าการสอบถามรายละเอียด
ขั้นตอนในการท างานท าการวางแผนเตรียมความพร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการแก้ไขปรับปรุง
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ

สภาพหลังปรับปรุง
หลังปรับปรุงลดแรงดันของระบบอากาศอัดพบว่า ทางโรงงานสามารถท างานได้ตามปกติ และสามารถลดการ

สูญเสียพลังงานลงได้

รูปแสดงสภาพหลังปรับปรุง

ระยะเวลาของการด าเนินการ สัปดาห์
เงินลงทุน บาท
ผลประหยัดที่ได้ บาท ปี
พลังงานที่ประหยัดได้ กิโลวัตต์ ชั่วโมง ปี
เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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วิธีการค านวณผลการประหยัดพลังงาน 
ชั่วโมงการท างาน     = 16   ชม./วัน (300 วัน/ปี) 
       = 4,800 ชม./ปี 
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย     = 6.65 บาท/kWh 
ก าลังไฟฟ้าเครื่องอัดอากาศช่วงโหลด, Pw  = 1.50 kW 
ความดันอากาศอัดก่อนปรังปรุง, P1  = 10 บาร์ 
ความดันอากาศอัดหลังปรับปรุง, P2  = 8 บาร์ 
ความดันอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ, Pa = 1.013 บาร์ 
 
ก าลังไฟฟ้าหลังปรับลดความดันอากาศ  = Pw x {[(P2/Pa)(k - 1)/(ik) - 1]/[(P1/Pa)(k - 1)/(ik) - 1]} 
เมื่อ 

K  คือ อัตราส่วนความร้อนจ าเพาะของอากาศ  มีค่า เท่ากับ 1.4 
i  คือ ขั้นตอนการอัด(stage) ของเครื่องอัดอากาศ มีค่า เท่ากับ 1 

= 1.50 x {[(8/1.013)(1.4 - 1)/(1 x1.4) - 1]/ [(10/1.013)(1.4 - 1)/(1 x 1.4) - 1]} 
= 1.307   kW 

 
ก าลังไฟฟ้าที่ประหยัด  = ก าลังไฟฟ้าก่อน – ก าลังไฟฟ้าหลัง 

= 1.50 - 1.307  kW    
= 0.193   kW 

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงรวม x ชั่วโมงการใช้งาน 
     = 0.193 kW x 4,800 ชั่วโมง/ปี   
     = 926.40   kWh/ปี 
เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ  = 926.40 x 85.21 x 10-6   
  = 0.079   toe/ปี 
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ x ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
     = 926.40 kWh/ปี x 6.65 บาท/kWh  
     = 6,160.56   บาท/ปี 
 
การลงทุน 
ค่าปรับปรุง = -    บาท 
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = 6,160.56  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน  = -                    ปี 
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2.4.5  การลดการใช้งานอากาศอัดที่ไม่เหมาะสม 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน 
 สถานประกอบการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก มีการท างานในส่วนการผลิต 18 ชั่วโมงต่อวัน วันท างาน 
300 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ย. 2552 - ก.ค. 2553)  929,096 kWh/ปี ค่าพลังงาน 
3,068,891.65 บาท อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.30  บาท/หน่วย 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

จากการส ารวจระบบอัดอากาศภายในโรงงาน พบว่ามีทั้งหมด 1 ชุด ขนาด 11 kW จ่ายอากาศอัดให้กับส่วน
ผลิต 2 ส่วนหลักๆ คือ จ่ายลมให้กับแผนกเป่าเส้นเทป เพ่ือกรอเส้นพลาสติก และเป่าลมท าความสะอาด ในการเป่าลม
ท าความสะอาดนั้น พบว่ามีการใช้อากาศอัดที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือมีการใช้ เป่าท าความสะอาดตามร่างกาย ผ่านทาง
สายฉีดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. มีระยะเวลาการใช้เฉลี่ย 1 ชั่วโมง/วัน ท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่
จ าเป็น 
 

 
รูปหัวฉีด ก่อนการปรับปรุง 

 
แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิงาน 

จากการระดมแนวคิดเพ่ือหามาตรการประหยัดพลังงาน ได้ข้อสรุปว่าควรจะมีการใช้หัวฉีดเป็นแบบปืนลม  
ซึ่งจะท าให้ลดปริมาณอากาศที่ใช้ลงได้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงท าให้เครื่องอัดอากาศท างานน้อยลง ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
โดยการด าเนินงานช่วงแรกจะท าการปรับเปลี่ยนหัวฉีดจ านวน 3 จุด 
 
ขั นตอนการด าเนินงาน 

1. ส ารวจบริเวณท่ีต้องการเปลี่ยนหัวฉีดเป็นแบบปืนลม 
2. วางแผนการด าเนินงาน 
3. ค านวณผลประหยัด และคิดระยะเวลาคืนทุน เพื่อน าเสนอผู้บริหารอนุมัติเงินลงทุน 
4. เปลี่ยนหัวฉีดเป็นแบบปืนลม เมื่อผู้บริหารอนุมัติ 
5. ติดตามผลจากผู้ใช้งาน 
6. ถ้าไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้งาน ให้ผู้บริหารออกเอกสารแจ้งผลการด าเนินงานของทีมงาน และแจ้งผล

ประหยัดให้พนักงานทุกท่านในโรงงานทราบ 
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สภาพหลังปรับปรุง
หลังจากมีการเปลี่ยนหัวฉีดจากเดิมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง  มม. เป็นปืนลมที่มีขนาดหัวฉีดที่มีเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 3 มม. ท าให้อากาศอัดที่ใช้ในการท าความสะอาดใช้ปริมาณลดลง

รูปหัวฉีดแบบปืนลม หลังปรับปรุง
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การลดการใช้งานอากาศอัดที่ไม่เหมาะสม

ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน
สถานประกอบการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก มีการท างานในส่วนการผลิต ชั่วโมงต่อวัน วันท างาน 

300 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ย. 25 ก ค ปี ค่าพลังงาน 
บาท อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3. บาท/หน่วย

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
จากการส ารวจระบบอัดอากาศภายในโรงงาน พบว่ามีทั้งหมด ชุด ขนาด จ่ายอากาศอัดให้กับส่วน

ผลิต ส่วนหลักๆ คือ จ่ายลมให้กับแผนกเป่าเส้นเทป เพ่ือกรอเส้นพลาสติก และเป่าลมท าความสะอาด ในการเป่าลม
ท าความสะอาดนั้น พบว่ามีการใช้อากาศอัดที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือมีการใช้ เป่าท าความสะอาดตามร่างกาย ผ่านทาง
สายฉีดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มม. มีระยะเวลาการใช้เฉลี่ย 1 ชั่วโมง/วัน ท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่
จ าเป็น

รูปหัวฉีด ก่อนการปรับปรุง

แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิงาน
จากการระดมแนวคิดเพ่ือหามาตรการประหยัดพลังงาน ได้ข้อสรุปว่าควรจะมีการใช้หัวฉีดเป็นแบบปืนลม 

ซึ่งจะท าให้ลดปริมาณอากาศที่ใช้ลงได้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงท าให้เครื่องอัดอากาศท างานน้อยลง ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
โดยการด าเนินงานช่วงแรกจะท าการปรับเปลี่ยนหัวฉีดจ านวน จุด

ขั นตอนการด าเนินงาน
ส ารวจบริเวณท่ีต้องการเปลี่ยนหัวฉีดเป็นแบบปืนลม
วางแผนการด าเนินงาน
ค านวณผลประหยัด และคิดระยะเวลาคืนทุน เพื่อน าเสนอผู้บริหารอนุมัติเงินลงทุน
เปลี่ยนหัวฉีดเป็นแบบปืนลม เมื่อผู้บริหารอนุมัติ
ติดตามผลจากผู้ใช้งาน
ถ้าไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้งาน ให้ผู้บริหารออกเอกสารแจ้งผลการด าเนินงานของทีมงาน และแจ้งผล
ประหยัดให้พนักงานทุกท่านในโรงงานทราบ
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สภาพหลังปรับปรุง 

หลังจากมีการเปลี่ยนหัวฉีดจากเดิมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. เป็นปืนลมที่มีขนาดหัวฉีดที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 มม. ท าให้อากาศอัดที่ใช้ในการท าความสะอาดใช้ปริมาณลดลง 
 

 
รูปหัวฉีดแบบปืนลม หลังปรับปรุง 
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วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
 
ตารางแสดงปริมาณลมที่ปล่อยผ่าน Orifice ขนาดต่างๆ (l/s) 
 

ความดันลม 
(kPa) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Orifice (มม.)  

0.5 1 2 3 4 5 6 8 10 12.5 

50 0.06 0.22 0.92 2.10 3.90 5.70 9.12 15.96 22.80 35.50 

100 0.08 0.33 1.33 3.00 5.70 8.40 13.44 23.52 33.60 52.50 

250 0.14 0.58 2.33 5.50 10.05 14.60 23.40 41.00 58.60 91.40 

400 0.21 0.81 3.28 7.48 13.98 20.48 32.77 57.36 81.94 127.76 

500 0.25 0.97 3.92 8.80 16.60 24.40 39.02 68.26 97.50 152.00 

550 0.27 1.06 4.24 9.53 18.00 26.47 42.27 73.85 105.44 164.77 

600 0.29 1.14 4.56 10.20 19.33 28.45 45.41 79.33 113.25 177.00 

700 0.33 1.31 5.19 11.60 22.05 32.50 51.80 90.40 129.00 202.00 

ที่มา: คู่มือประหยัดพลังงานส าหรับระบบอัดอากาศ  โดยศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย 
 
โรงงานมีจุดเป่าท าความสะอาด ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งานดังนี้ 
 

จุดที่ใช้ลม ก่อน หลัง 
ความดันลม (บาร์) 
ขนาดท่อ (มม.) 
จ านวนจุด 
ความถี่ท่ีใช้ (ช.ม./วัน) 

5 
5 
3 
1 

5 
3 
3 
1 

 
พิจารณาปริมาณลมอัดที่ต้องสูญเสียจากการใช้เป่าท าความสะอาด ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 5 มม.  

ที่แรงดัน 5 บาร์ จากตารางด้านบน มีค่าเท่ากับ  24.40 l/s 
 

ปริมาณลมอัดที่สูญเสียนี้สามารถลดลงได้โดยการเปลี่ยนขนาดหัวฉีดให้เหลือเท่าที่จ าเป็น โดยการใช้หัวฉีดแบบ
ปืนกดขนาดหัวฉีด 3 มม. ที่ระดับความดันเท่าเดิม ซึ่งสามารถค านวณได้เท่ากับ   8.80  l/s 
 

ปริมาณลมอัดที่ใช้เป่าท าความสะอาดลงลงเท่ากับ 24.40 – 8.80 l/s เท่ากับ 15.60 l/s 
 
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับเครื่องอัดอากาศที่ความดันลม 5 บาร์   =  0.34  kW/l/s 
ดังนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเท่ากับ   0.34 x 15.60 x 3 kW  = 15.91  kW 
ในแต่ละวันมีการใช้งานประมาณ 1 ช.ม./วัน เวลาท างาน 300 วัน/ป ี
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้เท่ากับ 15.91 x 1 x 300 kWh/yr  = 4,773  kWh/yr 
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย        = 3.30   บาท/kWh 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้เท่ากับ 4,773 x 3.30 บาท/ปี   = 15,750  บาท/ปี 
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การลงทุน
หัวฉีดแบบปืนมีราคาตัวละ บาท
จ านวนหัวฉีดทั้งหมด   หัว
เงินลงทุนทั้งหมดเท่ากับ     บาท

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การลดการใช้งานอากาศอัดที่ไม่เหมาะสม
เงินลงทุน บาท
ผลที่ประหยัดได้ ปี

ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน       ปี
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วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางแสดงปริมาณลมที่ปล่อยผ่าน ขนาดต่างๆ

ความดันลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  มม

ที่มา คู่มือประหยัดพลังงานส าหรับระบบอัดอากาศ โดยศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

โรงงานมีจุดเป่าท าความสะอาด ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งานดังนี้

จุดที่ใช้ลม ก่อน หลัง
ความดันลม (บาร์)
ขนาดท่อ มม.
จ านวนจุด
ความถี่ท่ีใช้ (ช.ม./วัน)

พิจารณาปริมาณลมอัดที่ต้องสูญเสียจากการใช้เป่าท าความสะอาด ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ มม. 
ที่แรงดัน บาร์ จากตารางด้านบน มีค่าเท่ากับ

ปริมาณลมอัดที่สูญเสียนี้สามารถลดลงได้โดยการเปลี่ยนขนาดหัวฉีดให้เหลือเท่าที่จ าเป็น โดยการใช้หัวฉีดแบบ
ปืนกดขนาดหัวฉีด 3 มม. ที่ระดับความดันเท่าเดิม ซึ่งสามารถค านวณได้เท่ากับ  

ปริมาณลมอัดที่ใช้เป่าท าความสะอาดลงลงเท่ากับ เท่ากับ

ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับเครื่องอัดอากาศที่ความดันลม บาร์ 0.34 
ดังนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเท่ากับ
ในแต่ละวันมีการใช้งานประมาณ ช.ม./วัน เวลาท างาน 3 วัน/ปี
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้เท่ากับ
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย บาท/
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้เท่ากับ บาท/ปี บาท/ปี
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การลงทุน 
หัวฉีดแบบปืนมีราคาตัวละ  270   บาท 
จ านวนหัวฉีดทั้งหมด     4   หัว 
เงินลงทุนทั้งหมดเท่ากับ  270 x 4    =   1,080    บาท 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การลดการใช้งานอากาศอัดที่ไม่เหมาะสม 
เงินลงทุน    1,080   บาท 
ผลที่ประหยัดได้     4,773   kWh/ปี 

0.41   toe/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้    15,750   บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน    0.07        ปี 
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2.4.6  มาตรการลดการรั่วไหลของลมในระบบอากาศอัด 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
 โรงงานมีการด าเนินการผลิตประมาณ 16 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 300 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 
189,840.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 1,158,829.16 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.65 บาท
ต่อหน่วย มีการติดตั้งใช้งานเครื่องอัดอากาศ 2 ตัว 
 

ข้อมูลทั่วไป เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่องอัดอากาศ 2 
ขนาดมอเตอร์ (กิโลวัตต์) 
ขนาดถัง (ลิตร) 
ประเภท 
ความดันใช้งาน (บาร์) 

2.2 
120 

ลูกสูบ 
10.0 

2.2 
120 

ลูกสูบ 
10.0 

 

 
รูปแสดงเครื่องอัดอากาศที่ใช้ในโรงงาน 

 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการตรวจวัดของทีมงานพบว่าในโรงงานมีอากาศอัดที่รั่วไหล เป็นผลท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่า
ประโยชน์ 
 
ตารางแสดงขนาดรูและปริมาณจุดที่มีการรั่วไหลของอากาศอัด 

ขนาดรู (มม.) จ านวน (จุด) 
0.5 2 
1 2 
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รูปแสดงจุดรั่วไหลของอากาศอัดในโรงงาน

แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิการ
จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางบริษัทควรมีการ

ปรับปรุงโดยท าการแก้ไขจุดที่มีอากาศรั่วไหลในระบบ เพ่ือเป็นการลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียโดยไม่จ าเป็น โดยมีขั้นตอน
การท างานดังนี้

ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยท าการส ารวจจุดรั่วไหลพลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ ชั่วโมงการใช้ท างาน
และข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสีย
ส ารวจข้อมูลด้านราคา โดยสอบถามค่าด าเนินการในการแก้ไขจุดรั่วไหลของอากาศอัด การติดตั้งและ
ระยะเวลาการด าเนินการ
จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยเลือกช่วงเวลาที่ท าการปรับปรุง
โดยไม่กระทบต่อการผลิตของโรงงาน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจ้างบริษัทเพ่ือเข้าด าเนินการ ทั้งนี้จะท าการสอบถามรายละเอียดขั้นตอน
ในการท างานท าการวางแผนเตรียมความพร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการติดตั้งหุ้มฉนวน
ให้เหมาะสม พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ
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มาตรการลดการรั่วไหลของลมในระบบอากาศอัด

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการด าเนินการผลิตประมาณ ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 00 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม

กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ บาท
ต่อหน่วย มีการติดตั้งใช้งานเครื่องอัดอากาศ 2 ตัว

ข้อมูลทั่วไป เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่องอัดอากาศ 2
ขนาดมอเตอร์ (กิโลวัตต์)
ขนาดถัง (ลิตร)
ประเภท
ความดันใช้งาน (บาร์)

ลูกสูบ ลูกสูบ

รูปแสดงเครื่องอัดอากาศที่ใช้ในโรงงาน

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดของทีมงานพบว่าในโรงงานมีอากาศอัดที่รั่วไหล เป็นผลท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่า

ประโยชน์

ตารางแสดงขนาดรูและปริมาณจุดที่มีการรั่วไหลของอากาศอัด
ขนาดรู มม จ านวน (จุด)
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รูปแสดงจุดรั่วไหลของอากาศอัดในโรงงาน 

 
แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิการ 
 จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางบริษัทควรมีการ
ปรับปรุงโดยท าการแก้ไขจุดที่มีอากาศรั่วไหลในระบบ เพ่ือเป็นการลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียโดยไม่จ าเป็น โดยมีขั้นตอน
การท างานดังนี้ 

1. ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยท าการส ารวจจุดรั่วไหลพลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ ชั่วโมงการใช้ท างาน  
และข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสีย 

2. ส ารวจข้อมูลด้านราคา โดยสอบถามค่าด าเนินการในการแก้ไขจุดรั่วไหลของอากาศอัด การติดตั้งและ
ระยะเวลาการด าเนินการ 

3. จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยเลือกช่วงเวลาที่ท าการปรับปรุง 
โดยไม่กระทบต่อการผลิตของโรงงาน 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร 
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา 

5. ด าเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจ้างบริษัทเพ่ือเข้าด าเนินการ ทั้งนี้จะท าการสอบถามรายละเอียดขั้นตอน
ในการท างานท าการวางแผนเตรียมความพร้อม 

6. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการติดตั้งหุ้มฉนวน 
ให้เหมาะสม พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง 

7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 
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สภาพหลังปรับปรุง 
 หลังปรับปรุงพบว่าการผลิตของทางโรงงาน สามารถท างานได้ตามปกติ และสามารถลดการสูญเสียพลังงาน 
ลงได้ 

 
รูปแสดงการปรับปรุงจุดรั่วไหลของระบบอากาศอัดในโรงงาน 

 
ระยะเวลาของการด าเนินการ  2 สัปดาห์ 
เงินลงทุน  - บาท 
ผลประหยัดที่ได้  44,368.80 บาท/ปี 
พลังงานที่ประหยัดได้  6,672.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี 
เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ  0.569  toe/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน  - ปี 
 
วิธีการค านวณผลการประหยัดพลังงาน 

การค านวณใช้ข้อมูลอ้างอิงการประมาณลมรั่ว จากคู่มือการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
ตารางแสดงปริมาณอากาศอัดที่ความดัน 9 บาร์ ไหลผ่านรูขนาดต่างๆ 

Hole diameter (มม.) Air leakage at 9 bar (l/s) 

0.5 0.40 
1 1.58 
2 6.33 
3 14.25 

 
 จากตารางแสดงปริมาณอากาศอัดที่ความดัน 9 บาร์ ไหลผ่านรูขนาดต่างๆ ข้างต้น ขนาดรู 0.5 และ 1 มม.  
จะสิ้นเปลืองอากาศอัดของเคร่ืองอัดอากาศ 0.40 และ 1.58 l/s ตามล าดับ 
ชั่วโมงการท างาน   = 16 ชม./วัน (300 วัน/ปี)  = 4,800 ชม./ปี 
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย   = 6.65 บาท/kWh 
ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า  = 0.35 kW/l/s 
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การค านวณผลการประหยัดพลังงานขนาดรู 0.5 มม.
จ านวนจุดที่มีการรั่วไหล จุด
ปริมาณอากาศอัดที่สูญเสีย ปริมาณอาศอัดรั่วไหล จ านวนจุด

จุด

การค านวณผลการประหยัดพลังงานขนาดรู 1 มม.
จ านวนจุดที่มีการรั่วไหล จุด
ปริมาณอากาศอัดที่สูญเสีย ปริมาณอากาศอัดรั่วไหล จ านวนจุด

จุด

ผลการประหยัด
ปริมาณอากาศท่ีสูญเสีย ปริมาณอากาศอัดที่สูญเสียขนาดร ู0.5 มม. ปริมาณอากาศอัดที่สูญเสียขนาดรู 1 มม.

0.80 + 3.16 3.96
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า ปริมาณอากาศที่สูญเสีย

35 3.96 
39

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงรวม ชั่วโมงการใช้งาน
1.39 800 ชั่วโมง/ปี 
6,672.00 ปี

เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ 6,672.00
ปี

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
6,672.00 ปี บาท/

บาท/ปี
การลงทุน
ค่าปรับปรุง บาท
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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สภาพหลังปรับปรุง
หลังปรับปรุงพบว่าการผลิตของทางโรงงาน สามารถท างานได้ตามปกติ และสามารถลดการสูญเสียพลังงาน

ลงได้

รูปแสดงการปรับปรุงจุดรั่วไหลของระบบอากาศอัดในโรงงาน

ระยะเวลาของการด าเนินการ สัปดาห์
เงินลงทุน บาท
ผลประหยัดที่ได้ บาท ปี
พลังงานที่ประหยัดได้ กิโลวัตต์ ชั่วโมง ปี
เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

วิธีการค านวณผลการประหยัดพลังงาน
การค านวณใช้ข้อมูลอ้างอิงการประมาณลมรั่ว จากคู่มือการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน

ตารางแสดงปริมาณอากาศอัดที่ความดัน 9 บาร์ ไหลผ่านรูขนาดต่างๆ
มม

จากตารางแสดงปริมาณอากาศอัดที่ความดัน 9 บาร์ ไหลผ่านรูขนาดต่างๆ ข้างต้น ขนาดรู 0.5 และ 1 มม.
จะสิ้นเปลืองอากาศอัดของเคร่ืองอัดอากาศ 0.40 และ ตามล าดับ
ชั่วโมงการท างาน 16 ชม วัน วัน ปี ชม./ปี
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย บาท/
ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ | 119  

การค านวณผลการประหยัดพลังงานขนาดรู 0.5 มม. 
จ านวนจุดที่มีการรั่วไหล  = 2 จุด 
ปริมาณอากาศอัดที่สูญเสีย = ปริมาณอาศอัดรั่วไหล x จ านวนจุด 
     = 0.40 l/s x 2 จุด 
     = 0.80 l/s 
 
การค านวณผลการประหยัดพลังงานขนาดรู 1 มม. 
จ านวนจุดที่มีการรั่วไหล  = 2 จุด 
ปริมาณอากาศอัดที่สูญเสีย = ปริมาณอากาศอัดรั่วไหล x จ านวนจุด 
     = 1.58 l/s x 2 จุด 
     = 3.16 l/s 
 
ผลการประหยัด 
ปริมาณอากาศท่ีสูญเสีย  = ปริมาณอากาศอัดที่สูญเสียขนาดรู 0.5 มม.+ ปริมาณอากาศอัดที่สูญเสียขนาดรู 1 มม. 
   = 0.80 + 3.16 l/s = 3.96 l/s 
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง   = ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า x ปริมาณอากาศที่สูญเสีย 
     = 0.35 kW/l/s x 3.96 l/s   
     = 1.39   kW 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงรวม x ชั่วโมงการใช้งาน 
     = 1.39 kW x 4,800 ชั่วโมง/ปี   
     = 6,672.00  kWh/ปี 
เทียบเท่าตันน้ ามันดิบ   = 6,672.00 x 85.21 x 10-6   
  = 0.569  toe/ปี 
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ x ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
     = 6,672.00 kWh/ปี x 6.65 บาท/kWh  
     = 44,368.80  บาท/ปี 
การลงทุน 
ค่าปรับปรุง   = -  บาท 
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = 44,368.80 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   = -             ปี 
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2.4.7  มาตรการลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
 โรงงานเปิดด าเนินการโดยประมาณ 16 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 300 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 
907,878 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 3,027,720 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 บาทต่อหน่วย 
ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คณะท างานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน
ของสถานประกอบการได้ร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการจาการส ารวจ พบว่าทาง
บริษัทฯ มีเครื่องเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) จ านวน 2 ชุด ชุดละ 20 kW (MP 20 Bar) แต่จากการร่วมกัน
ส ารวจพบว่าบริเวณพ้ืนที่ตั้งของเครื่องอัดอากาศมีอุณหภูมิโดยรอบสูงมาก เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าว มีเครื่องอัดอากาศ
ตั้งอยู่ 2 ชุด ทั้งยังมีเครื่องท าน้ าเย็น (Chiller)  ตั้งอยู่ด้วยซึ่งแผงระบายความร้อน (Condenser) ก็อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
ดังนั้นท าให้อุณหภูมิ อากาศเข้าเครื่องอัดอากาศสูง เป็นสาเหตุให้เครื่องอัดอากาศท างานหนัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ข้อมูลทั่วไป เครื่องอัดอากาศ หน่วย 
ก าลังไฟฟ้า 
จ านวน 
เวลาใช้งานต่อวัน 

20 
2 
16 

kW 
ชุด 

ชั่วโมง 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการส ารวจและตรวจวัดของทีมงานพบว่า อุณหภูมิของอากาศที่เข้าเคร่ืองอัดอากาศสูงเน่ืองจากบริเวณ 
ดังกล่าวมีเครื่องจักรตั้งอยู่หลายตัว และพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่แคบอับอากาศ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ซ่ึงท าให้อุณหภูมิอากาศ
ที่เข้าเครื่องสูง จากการตรวจวัดอุณหภูมิเข้าเครื่องอัดอากาศ ก่อนปรับปรุงได้ 47-48 ˚C  ซึ่งเป็นเหตุให้เครื่องอัดอากาศ
ท างานหนัก และใช้พลังงานมาก โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการร่วมกันส ารวจดังกล่าว จึงได้สรุปการด าเนินงาน 
และการปรับปรุงเพื่อลดอุณหภูมิอากาศ ก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 

 
รูปแสดงพื้นท่ีตั้งเครื่องอัดอากาศซึ่งมีเครื่องจักรตั้งอยู่หลายตัว 
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รูปแสดงเครื่องอัดอากาศตั้งอยู่ใกล้กับแผงระบายความร้อนของเครื่องท าน้ าเย็น

แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิการ
จากการส ารวจ และตรวจวิเคราะห์การใช้งานของระบบเคร่ืองอัดอากาศ พบว่าอุณหภูมิอากาศที่เข้าเครื่องอัด

อากาศจากการตรวจวัดมีอุณหภูมิสูงถึง ˚C จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะมีความ
หนาแน่ของอากาศน้อย โมเลกุลของอากาศบางเบา ท าให้เครื่องต้องท างานหนักขึ้นเพ่ือให้ได้ระดับแรงดันที่ตั้งไว้ 
คือ ดังน้ันเคร่ืองอัดอากาศจึงต้องให้พลังงานมากตามไปด้วยเช่นกัน ดังน้ันจึงมีแนวทางปรับปรุงระบบดังกล่าว
เพ่ือลดอุณหภูมิเข้าเครื่องอัดอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จากการประชุมร่วมกันของทีมที่ปรึกษา และทีมอนุรักษ์พลังงานของทางบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีข้อสรุป 
และแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ตรวจวัด และเก็บข้อมูลการท างานของเครื่องอัดอากาศ
น าข้อมูลดังกล่าว มาด าเนินการต่อปล่องเพ่ือน าความร้อนจากแผงระบายความร้อนของเครื่องท าน้ าเย็นไปทิ้ง
นอกพื้นที่ และท าห้องให้เป็นแบบเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
วิเคราะห์การใช้งาน หลังด าเนินการปรับปรุงและวัดอุณหภูมิหลังปรับปรุงได้ ˚C
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงระบบดังกล่าว 
ท าเป็นเอกสารเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ โดยทีมท่ีปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการปรับปรุงระบบ
ดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ
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มาตรการลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานเปิดด าเนินการโดยประมาณ ชั่วโมงต่อวัน จ านวน วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม

กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ บาทต่อหน่วย
ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คณะท างานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน
ของสถานประกอบการได้ร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการจาการส ารวจ พบว่าทาง
บริษัทฯ มีเครื่องเครื่องอัดอากาศ จ านวน ชุด ชุดละ แต่จากการร่วมกัน
ส ารวจพบว่าบริเวณพ้ืนที่ตั้งของเครื่องอัดอากาศมีอุณหภูมิโดยรอบสูงมาก เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าว มีเครื่องอัดอากาศ
ตั้งอยู่ ชุด ทั้งยังมีเครื่องท าน้ าเย็น ตั้งอยู่ด้วยซึ่งแผงระบายความร้อน ก็อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย
ดังนั้นท าให้อุณหภูมิ อากาศเข้าเครื่องอัดอากาศสูง เป็นสาเหตุให้เครื่องอัดอากาศท างานหนัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไป เครื่องอัดอากาศ หน่วย
ก าลังไฟฟ้า
จ านวน
เวลาใช้งานต่อวัน

ชุด
ชั่วโมง

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการส ารวจและตรวจวัดของทีมงานพบว่า อุณหภูมิของอากาศที่เข้าเคร่ืองอัดอากาศสูงเน่ืองจากบริเวณ 

ดังกล่าวมีเครื่องจักรตั้งอยู่หลายตัว และพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่แคบอับอากาศ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ซ่ึงท าให้อุณหภูมิอากาศ
ที่เข้าเครื่องสูง จากการตรวจวัดอุณหภูมิเข้าเครื่องอัดอากาศ ก่อนปรับปรุงได้ ˚ ซึ่งเป็นเหตุให้เครื่องอัดอากาศ
ท างานหนัก และใช้พลังงานมาก โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการร่วมกันส ารวจดังกล่าว จึงได้สรุปการด าเนินงาน
และการปรับปรุงเพื่อลดอุณหภูมิอากาศ ก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

รูปแสดงพื้นท่ีตั้งเครื่องอัดอากาศซึ่งมีเครื่องจักรตั้งอยู่หลายตัว
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รูปแสดงเครื่องอัดอากาศตั้งอยู่ใกล้กับแผงระบายความร้อนของเครื่องท าน้ าเย็น 

 
แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิการ 
 จากการส ารวจ และตรวจวิเคราะห์การใช้งานของระบบเคร่ืองอัดอากาศ พบว่าอุณหภูมิอากาศที่เข้าเครื่องอัด
อากาศจากการตรวจวัดมีอุณหภูมิสูงถึง 47-48 ˚C จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะมีความ
หนาแน่ของอากาศน้อย โมเลกุลของอากาศบางเบา ท าให้เครื่องต้องท างานหนักขึ้นเพ่ือให้ได้ระดับแรงดันที่ตั้งไว้  
คือ 20 bar ดังน้ันเคร่ืองอัดอากาศจึงต้องให้พลังงานมากตามไปด้วยเช่นกัน ดังน้ันจึงมีแนวทางปรับปรุงระบบดังกล่าว
เพ่ือลดอุณหภูมิเข้าเครื่องอัดอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 จากการประชุมร่วมกันของทีมที่ปรึกษา และทีมอนุรักษ์พลังงานของทางบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีข้อสรุป 
และแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจวัด และเก็บข้อมูลการท างานของเครื่องอัดอากาศ 
2. น าข้อมูลดังกล่าว มาด าเนินการต่อปล่องเพ่ือน าความร้อนจากแผงระบายความร้อนของเครื่องท าน้ าเย็นไปทิ้ง

นอกพื้นที่ และท าห้องให้เป็นแบบเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 
3. วิเคราะห์การใช้งาน หลังด าเนินการปรับปรุงและวัดอุณหภูมิหลังปรับปรุงได้ 35-36 ˚C 
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงระบบดังกล่าว  

ท าเป็นเอกสารเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา 
5. ด าเนินการตามมาตรการ โดยทีมท่ีปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ร่วมกัน 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการปรับปรุงระบบ 

ดังกล่าว  พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง 
7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรม 

และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 
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สภาพหลังปรับปรุง 
 โรงงานได้ด าเนินการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ ซึ่งอุณหภูมิที่ต่ ากว่าจะท าให้ความหนาแน่น
และโมเลกุลของอากาศมากกว่า ท าให้เคร่ืองอัดอากาศท างานน้อยลง ซ่ึงการใช้พลังงานก็ลดลงตาม  ซ่ึงสามารถ
ประเมินผลการประหยัดและค่าใช้จ่าย ได้ดังนี้ 
 

 
 
ระยะเวลาการด าเนินการ  30  วัน 
เงินลงทุน   12,519 บาท 
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง  4,591 kWh/ปี  (คิดเป็น 1.291 toe/ปี) 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  15,152.12 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน  0.83 ปี 
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การค านวณผลการประหยัดพลังงาน จากการลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ

รายการ หน่วย สัญลักษณ์ สูตร เคร่ืองที่ เคร่ืองที่ รวม
ชัว่โมงการใช้งานเคร่ืองอดัอากาศตลอดปี ชัว่โมง ปี
เวลาการเดินของเคร่ืองใน หรือช่วง
เวลาการหยดุของเคร่ืองใน หรือ
คา่คงท่ีของอากาศ
คา่คงท่ี
อุณหภูมิอากาศออกจากเคร่ืองอดั
อุณหภูมิอากาศเขา้เคร่ืองอดั เดิม
อุณหภูมิอากาศเขา้เคร่ืองอดั หลงัจากปรับปรุง
ความดนัอากาศเขา้เคร่ืองอดั
ความดนัอากาศออกเคร่ืองอดั
พลงัไฟฟ้าใช้กบัเคร่ืองอดัช่วงรับ
ราคาคา่ไฟฟ้าเฉล่ีย บาท

การค านวณ
พลงังานท่ีใช้ในการอดัอากาศก่อนปรับปรุง
พลงังานท่ีใช้ในการอดัอากาศหลงัจากลดอุณหภูมิ
คิดเป็นเปอร์เซ็นตพ์ลงังานในการอดัลดลง
พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในเคร่ืองอดัอากาศลดลง ปี
คิดเป็นคา่ไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ บาท ปี
คิดเป็นเทียบเท่าน ้ามนัดิบ ปี
การลงทนุ
คา่ใช้จ่ายในการเดินท่อ ปล่อง บาท
ระยะเวลาคืนทนุ ปี
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สภาพหลังปรับปรุง
โรงงานได้ด าเนินการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ ซึ่งอุณหภูมิที่ต่ ากว่าจะท าให้ความหนาแน่น

และโมเลกุลของอากาศมากกว่า ท าให้เคร่ืองอัดอากาศท างานน้อยลง ซ่ึงการใช้พลังงานก็ลดลงตาม ซ่ึงสามารถ
ประเมินผลการประหยัดและค่าใช้จ่าย ได้ดังนี้

ระยะเวลาการด าเนินการ วัน
เงินลงทุน บาท
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ปี คิดเป็น ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ | 123  

การค านวณผลการประหยัดพลังงาน จากการลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ 
 

 
 
 
 
 
  

รายการ หน่วย สัญลักษณ์ สูตร เคร่ืองที ่1 เคร่ืองที ่2 รวม
ชัว่โมงการใช้งานเคร่ืองอดัอากาศตลอดปี ชัว่โมง/ปี h 3,600 3000

เวลาการเดินของเคร่ืองใน 1 Cycle หรือช่วง Load Sec TL 250 210

เวลาการหยดุของเคร่ืองใน 1 Cycle หรือ Unload Sec TU 45 50

คา่คงท่ีของอากาศ kJ/kg  K R 0.2871 0.2871

คา่คงท่ี (n) - n 1.3 1.3

อุณหภูมิอากาศออกจากเคร่ืองอดั K TO 323 321

อุณหภูมิอากาศเขา้เคร่ืองอดั (เดิม) K TI 320.8 320

อุณหภูมิอากาศเขา้เคร่ืองอดั หลงัจากปรับปรุง K TIN 306 305

ความดนัอากาศเขา้เคร่ืองอดั kPa PI 100 100

ความดนัอากาศออกเคร่ืองอดั kPa PO 20000 20000

พลงัไฟฟ้าใช้กบัเคร่ืองอดัช่วงรับ Load kW EI 18.5 17.5

ราคาคา่ไฟฟ้าเฉล่ีย บาท/kWh CE 3.30 3.3

การค านวณ
พลงังานท่ีใช้ในการอดัอากาศก่อนปรับปรุง kJ/kg WI WI = (n/(n-1) x R x TI x ((PO/PI)

n-1/n
-1) 956.38 953.9985

พลงังานท่ีใช้ในการอดัอากาศหลงัจากลดอุณหภูมิ kJ/kg WIN WI = (n/(n-1) x R x TIN x ((PO/PI)
n-1/n

-1) 912.26 909.2798

คิดเป็นเปอร์เซ็นตพ์ลงังานในการอดัลดลง % WS WS = ((WI-WIN)/WI) x 100 4.61 4.6875

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในเคร่ืองอดัอากาศลดลง kWh/ปี ES ES = EI x h x (IL/(TL+TU) x (WS/100) 2,603.87 1987.68 4,591.55

คิดเป็นคา่ไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ บาท/ปี Msave ME = ES x CE 8,592.78 6559.345 15,152.12

คิดเป็นเทียบเท่าน ้ามนัดิบ toe/ปี ( Esave*85.21)/1000000 0.3912

การลงทนุ
คา่ใช้จ่ายในการเดินท่อ/ปล่อง บาท CT 7,169 5350 12,519

ระยะเวลาคืนทนุ ปี PB PE = CT/Msave 0.83 0.81563 0.826221

123หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



124 | หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 

2.4.8  การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

บริษัทมีการใช้งานเครื่องอัดอากาศ ขนาด 50 แรงม้า (HP) เปิดใช้งาน 16 ชม.ต่อวัน (6.00-22.00 น.) ท างาน 
312 วันต่อป ี
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

เนื่องจากปริมาณการใช้ลมมีความแปรผันตามการผลิต โดยพบว่าในช่วงที่มีการผลิตสูง มีการเปิดใช้งาน
ตลอดเวลา แต่ปริมาณการใช้ลมมีไม่มาก ท าให้เคร่ืองท างานแบบ unload เป็นเวลานาน จากการตรวจวัดในช่วงเวลา 
load ใช้ค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 75 A มีค่าโหลดแฟคเตอร์อยู่ที่ประมาณ 0.6 ซ่ึงในเวลา unload ยังใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 
50 A 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปก่อนปรับปรุง 
 
แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิการ 

ท าการติดตั้งระบบ Inverter และชุด Controller เพ่ือให้เครื่องอัดอากาศท างานสัมพันธ์กับภาระการใช้งาน 
- เมื่อภาระน้อย  Inverter จะลดความถี่ลงเหลือ 30 Hz 
- เมื่อภาระมาก  Inverter จะเพ่ิมความถี่กลับมาเป็น 50 Hz 
- เมื่อไม่มีภาระ  Inverter จะตัดการท างาน (ตั้งเวลาตัดการท างาน ) 

 
ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. ส ารวจเก็บข้อมูลสภาพการใช้งานปัจจุบัน 
2. ทีมงานร่วมกันหาวิธีการปรับปรุง 
3. จัดท าแผนปฏิบัติและน าเสนอแผนต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ 
5. ติดตามและประเมินผลโดยทีมงานอนุรักษ์พลังงานและทีมตรวจติดตามภายในที่ได้แต่งตั้งขึ้น 
6. รายงานผลต่อผู้บริหาร 
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สภาพหลังปรับปรุง

รูปหลังปรับปรุง

ระยะเวลาด าเนินการ เดือน
เงินลงทุน บาท
ผลประหยัดที่ได้  บาท ปี คิดเป็น /ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

เปิดใช้งาน ชั่วโมง/วัน
ท างาน  วัน/ปี
ค่าไฟฟ้า บาท/หน่วย

บาท
ชุด บาท

ก่อนปรับปรุง (บันทึกที่เวลา น. ของทุกวัน) หลังปรับปรุง
วันที่ วัน วันที่ วัน

เฉลี่ย เฉลี่ย
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การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
บริษัทมีการใช้งานเครื่องอัดอากาศ ขนาด แรงม้า เปิดใช้งาน ชม.ต่อวัน น ท างาน 

วันต่อปี

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
เนื่องจากปริมาณการใช้ลมมีความแปรผันตามการผลิต โดยพบว่าในช่วงที่มีการผลิตสูง มีการเปิดใช้งาน

ตลอดเวลา แต่ปริมาณการใช้ลมมีไม่มาก ท าให้เคร่ืองท างานแบบ เป็นเวลานาน จากการตรวจวัดในช่วงเวลา 
ใช้ค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ที่ มีค่าโหลดแฟคเตอร์อยู่ที่ประมาณ ซ่ึงในเวลา ยังใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 

รูปก่อนปรับปรุง

แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิการ
ท าการติดตั้งระบบ และชุด เพ่ือให้เครื่องอัดอากาศท างานสัมพันธ์กับภาระการใช้งาน

เมื่อภาระน้อย จะลดความถี่ลงเหลือ 
เมื่อภาระมาก  จะเพ่ิมความถี่กลับมาเป็น 
เมื่อไม่มีภาระ จะตัดการท างาน ตั้งเวลาตัดการท างาน

ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้
ส ารวจเก็บข้อมูลสภาพการใช้งานปัจจุบัน
ทีมงานร่วมกันหาวิธีการปรับปรุง
จัดท าแผนปฏิบัติและน าเสนอแผนต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ติดตามและประเมินผลโดยทีมงานอนุรักษ์พลังงานและทีมตรวจติดตามภายในที่ได้แต่งตั้งขึ้น
รายงานผลต่อผู้บริหาร
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สภาพหลังปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปหลังปรับปรุง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  เดือน 
เงินลงทุน    96,272  บาท 
ผลประหยัดที่ได้    132,520.44  บาท/ปี (คิดเป็น 0.00349  ktoe/ปี) 
ระยะเวลาคืนทุน   0.73  ปี 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
 

เปิดใช้งาน 16  ชั่วโมง/วัน 
ท างาน      312  วัน/ปี 
ค่าไฟฟ้า   3.23      บาท/หน่วย 
Inverter 50 HP  85,000  บาท 
ชุด Controller   11,272            บาท 
 

ก่อนปรับปรุง (บันทึกที่เวลา 16.00 น. ของทุกวัน) หลังปรับปรุง 
วันที่ kWh meter kWh / วัน วันที่ kWh meter kWh / วัน 

11/6/2008 26,637 - 16/6/2008 29,158 - 

12/6/2008 27,138 501 17/6/2008 29,549 391 

13/6/2008 27,647 509 18/6/2008 29,924 375 

14/6/2008 28,145 490 19/6/2008 30,274 350 

15/6/2008 28,655 510 20/6/2008 30,642 368 

เฉลี่ย - 502.5 เฉลี่ย - 371.0 
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ผลประหยัด 
คิดเป็นค่าก าลังไฟฟ้า  = (502.5-371.0) x 312  =  41,028   kWh/ป ี
คิดเป็นค่าไฟฟ้า  = 41,028 x 3.23   = 132,520.44  บาท/ปี 
คิดเป็นค่าน้ ามันดิบ  = 0.00349 ktoe/ปี 
 
ระยะเวลาคืนทุน 
เงินลงทุน  = 85,000 +11,272   = 96,272   บาท 
ระยะเวลาคืนทุน  = 96,272 / 132,520.44  = 0.73   ปี  
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การเปลี่ยนระบบการระบายน  าของเครื่องอัดอากาศ (

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้ระบบอากาศอัดจากเคร่ืองอัดอากาศ  ขนาด จ านวน ชุด โดยต้ังค่าแรงดันลมอัด

ส าหรับจ่ายให้กับอุปกรณ์อยู่ที่ บาร์ เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของเครื่องจักรและมีระบบการระบายน้ า (
ของระบบลมอัดโดยใช้คนมาเปิดวาล์วการระบายอากาศทุกๆ เช้าและบ่ายใช้เวลาครั้งละประมาณ นาที (รวมเช้าและ
บ่าย นาที/วัน) ซึ่งบางครั้งไม่มีน้ าอยู่ในระบบเลย ท าให้มีการสิ้นเปลืองอากาศอัดโดยใช่เหตุ

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนการปรับปรุง
โรงงานได้มีการตรวจสอบระบบระบายน้ าของระบบอากาศอัด ( ภายในพ้ืนที่เครื่องอากาศอัด

และพบว่ามีอัตราการระบายน้ า ( และทุกครั้งที่มีการระบายน้ า พบว่าจะมีอากาศอัดถูกปล่อยออกมา
พร้อมกับน้ าที่ถูกระบาย ( เสมอ ซ่ึงในจุดดังกล่าวเกิดการสูญเสียพลังงานในการสร้างความดันอากาศอัดใหม่
หลังจากตรวจสอบระบบระบายน้ าของระบบอากาศอัด พบว่าขนาดท่อในการระบายน้ ามีขนาดท่อ มม. ซึ่งการรั่วไหล
ของอากาศอัดสามารถลดลงได้โดยการเปลี่ยนระบบการระบายน้ า (  จากเดิมมาปรับปรุงใหม่

รูประบบระบายน้ าของอากาศอัด ก่อนปรับปรุง

แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิการ
ปรับปรุงระบบการระบายน้ าของถังเก็บอากาศอัด โดยท าการเปลี่ยนเป็น  ใหม่แล้วจะท าให้ลด

เปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของอากาศอัด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
ตรวจสอบระบบการระบายน้ าของถังเก็บอากาศอัด
ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ และทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของอากาศอัด
วิเคราะห์และประเมินผลประหยัด และการลงทุน
ท าการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบายน้ าเป็นแบบอัตโนมัติ
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้
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ผลประหยัด
คิดเป็นค่าก าลังไฟฟ้า ปี
คิดเป็นค่าไฟฟ้า บาท/ปี
คิดเป็นค่าน้ ามันดิบ ปี

ระยะเวลาคืนทุน
เงินลงทุน บาท
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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2.4.9 การเปลี่ยนระบบการระบายน  าของเครื่องอัดอากาศ (Auto Drain) 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้ระบบอากาศอัดจากเคร่ืองอัดอากาศ  ขนาด 11 kW  จ านวน  1 ชุด โดยต้ังค่าแรงดันลมอัด
ส าหรับจ่ายให้กับอุปกรณ์อยู่ที่ 5 บาร์ เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของเครื่องจักรและมีระบบการระบายน้ า (Blow) 
ของระบบลมอัดโดยใช้คนมาเปิดวาล์วการระบายอากาศทุกๆ เช้าและบ่ายใช้เวลาครั้งละประมาณ 5 นาที (รวมเช้าและ
บ่าย 10 นาที/วัน) ซึ่งบางครั้งไม่มีน้ าอยู่ในระบบเลย ท าให้มีการสิ้นเปลืองอากาศอัดโดยใช่เหตุ 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนการปรับปรุง 

โรงงานได้มีการตรวจสอบระบบระบายน้ าของระบบอากาศอัด (Blow down) ภายในพ้ืนที่เครื่องอากาศอัด
และพบว่ามีอัตราการระบายน้ า (Blow down) และทุกครั้งที่มีการระบายน้ า พบว่าจะมีอากาศอัดถูกปล่อยออกมา
พร้อมกับน้ าที่ถูกระบาย (Blow) เสมอ ซ่ึงในจุดดังกล่าวเกิดการสูญเสียพลังงานในการสร้างความดันอากาศอัดใหม่  
หลังจากตรวจสอบระบบระบายน้ าของระบบอากาศอัด พบว่าขนาดท่อในการระบายน้ ามีขนาดท่อ 6 มม. ซึ่งการรั่วไหล
ของอากาศอัดสามารถลดลงได้โดยการเปลี่ยนระบบการระบายน้ า (Blow down) จากเดิมมาปรับปรุงใหม ่
 

 
รูประบบระบายน้ าของอากาศอัด ก่อนปรับปรุง 

 
แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิการ 

ปรับปรุงระบบการระบายน้ าของถังเก็บอากาศอัด โดยท าการเปลี่ยนเป็น Auto Drain ใหม่แล้วจะท าให้ลด
เปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของอากาศอัด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

1. ตรวจสอบระบบการระบายน้ าของถังเก็บอากาศอัด 
2. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ และทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของอากาศอัด 
3. วิเคราะห์และประเมินผลประหยัด และการลงทุน 
4. ท าการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบายน้ าเป็นแบบอัตโนมัติ 
5. วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้ 
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รูประบบระบายน้ าของอากาศอัดแบบ Auto Drain หลังปรับปรุง 

 

สภาพหลังการปรับปรุง 
หลังจากมีการปรับปรุงระบบระบายน้ าของระบบอากาศอัด โดยท าการเปลี่ยนเป็น Auto Drain ใหม่แล้วจะท า

ให้ลดเปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของอากาศอัด 
 

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
ตารางแสดงปริมาณลมที่ปล่อยผ่าน Orifice ขนาดต่างๆ (l/s) 

ความดันลม 
(kPa) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Orifice (มม.)  

0.5 1 2 3 4 5 6 8 10 12.5 

50 0.06 0.22 0.92 2.10 3.90 5.70 9.12 15.96 22.80 35.50 

100 0.08 0.33 1.33 3.00 5.70 8.40 13.44 23.52 33.60 52.50 

250 0.14 0.58 2.33 5.50 10.05 14.60 23.40 41.00 58.60 91.40 

400 0.21 0.81 3.28 7.48 13.98 20.48 32.77 57.36 81.94 127.76 

500 0.25 0.97 3.92 8.80 16.60 24.40 39.02 68.26 97.50 152.00 

550 0.27 1.06 4.24 9.53 18.00 26.47 42.27 73.85 105.44 164.77 

600 0.29 1.14 4.56 10.20 19.33 28.45 45.41 79.33 113.25 177.00 

700 0.33 1.31 5.19 11.60 22.05 32.50 51.80 90.40 129.00 202.00 

ที่มา: คู่มือประหยัดพลังงานส าหรับระบบอัดอากาศ  โดยศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย 
 

ปริมาณอากาศอัดรั่วไหล (ลิตร/วินาที)     =  39.02  ลิตร/วินาที  (จากตารางข้างบน) 
อัตราการใช้ไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ        =  0.34   kW/ลิตร/วินาที 
พลังงานไฟฟ้าสูญเสีย                            =  39.02 x 0.34  

 =  13.27   kW 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้                     =  13.27 kW x 0.16 ชั่วโมง x 300 วัน/ปี 

 =  637   kWh/ป ี
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้                           =   637 x 3.30 บาท/ปี = 2,102.10 บาท/ปี 
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เงินลงทุน
ราคา ชุดละ บาท
ค่าแรงการติดตั้ง โดยพนักงานซ่อมบ ารุง    บาท ชุด

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนระบบการระบายน้ าของเครื่องอัดอากาศ
เงินลงทุน บาท
ผลที่ประหยัดได้ ปี

ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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รูประบบระบายน้ าของอากาศอัดแบบ หลังปรับปรุง

สภาพหลังการปรับปรุง
หลังจากมีการปรับปรุงระบบระบายน้ าของระบบอากาศอัด โดยท าการเปลี่ยนเป็น ใหม่แล้วจะท า

ให้ลดเปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของอากาศอัด

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
ตารางแสดงปริมาณลมที่ปล่อยผ่าน ขนาดต่างๆ

ความดันลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  มม

ที่มา คู่มือประหยัดพลังงานส าหรับระบบอัดอากาศ โดยศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

ปริมาณอากาศอัดรั่วไหล (ลิตร/วินาที) ลิตร/วินาที (จากตารางข้างบน)
อัตราการใช้ไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ        /ลิตร/วินาที
พลังงานไฟฟ้าสูญเสีย             

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้                    ชั่วโมง วัน/ปี
/ปี

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้                          บาท/ปี บาท/ปี
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เงินลงทุน 
ราคา Automatic Drain ชุดละ   2,000  บาท 
ค่าแรงการติดตั้ง โดยพนักงานซ่อมบ ารุง     -  บาท/ชุด 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  การเปลี่ยนระบบการระบายน้ าของเครื่องอัดอากาศ 
เงินลงทุน      2,000  บาท 
ผลที่ประหยัดได้      637     kWh/ปี 

0.05  toe/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้     2,102.10      บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน     0.95           ปี 
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2.4.10  การใช้ถังเก็บอากาศอัดที่มีขนาดเหมาะสม 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

บริษัทมีการใช้เคร่ืองอัดอากาศขนาด 5.5  kW จ านวน 1 เคร่ืองขนาด 3.7  kW จ านวน 2 เคร่ืองท างาน 24 
ชั่วโมง ที่ความดัน 7 bar  และจะใช้งานเคร่ืองอัดอากาศขนาด 5.5 kW เป็นหลัก และจากการใช้งานพบว่าที่บริเวณ
เครื่อง Blister นั้นปริมาณลมไม่พอเพียง ส่งผลให้เกิดความเสียหายของผลผลิต (การขึ้นรูปกล่องพลาสติก) ในบางครั้งที่
มีการใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน เนื่องจากเป็นบริเวณที่ไกลจากแหล่งจ่ายลมมากที่สุด ประกอบกับท่อส่งลมนั้นมีขนาดเล็กเกินไป 
คือมีขนาด ¾ นิ้ว 
 

 
 

รูปเครื่องอัดอากาศ และการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 
ปัญหาก่อนการปรับปรุง 

บริเวณเครื่อง Blister นั้นมีปริมาณลมไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้เกิดความเสียหายของผลผลิตใน
บางครั้งที่มีการใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน เนื่องมาจากเป็นบริเวณที่ไกลจากแหล่งจ่ายลมมากที่สุด ประกอบกับท่อส่งลมนั้นมี
ขนาดเล็กเกินไป คือมีขนาด ¾ นิ้ว 

 

 
รูปขนาดท่อส่งลมอัด 
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แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิงาน
จากปัญหาที่กล่าวมานั้น ทางทีมงานจึงมีแนวคิดท่ีต้องท าการเพิ่มถังพักลม เพื่อช่วยชดเชยปริมาณลมที่

ไม่เพียงพอที่จุดที่ไกลจากแหล่งจ่ายลมอัด และเพ่ือช่วยลดการท างานของเครื่องอัดอากาศได้อีกทางหนึ่ง

รูปการใช้งานของเครื่อง

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
การค านวณความต้องการปริมาณลมที่บริเวณเครื่อง ซึ่งประกอบด้วยลูกสูบดังตาราง
ล าดับ ขนาด จ านวน ปริมาตรทั งหมด

เส้นผ่านศูนย์กลาง ระยะชัก

รวม

กรณีถูกใช้งานวันชั่วโมงละ ครั้ง ปริมาณลมที่ต้องการ  
ชั่วโมง

ลิตร/ชั่วโมง
ลิตร/นาที
ลิตร/วินาที
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การใช้ถังเก็บอากาศอัดที่มีขนาดเหมาะสม

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
บริษัทมีการใช้เคร่ืองอัดอากาศขนาด จ านวน เคร่ืองขนาด จ านวน เคร่ืองท างาน 

ชั่วโมง ที่ความดัน และจะใช้งานเคร่ืองอัดอากาศขนาด เป็นหลัก และจากการใช้งานพบว่าที่บริเวณ
เครื่อง นั้นปริมาณลมไม่พอเพียง ส่งผลให้เกิดความเสียหายของผลผลิต (การขึ้นรูปกล่องพลาสติก) ในบางครั้งที่
มีการใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน เนื่องจากเป็นบริเวณที่ไกลจากแหล่งจ่ายลมมากที่สุด ประกอบกับท่อส่งลมนั้นมีขนาดเล็กเกินไป 
คือมีขนาด นิ้ว

รูปเครื่องอัดอากาศ และการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ปัญหาก่อนการปรับปรุง
บริเวณเครื่อง นั้นมีปริมาณลมไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้เกิดความเสียหายของผลผลิตใน

บางครั้งที่มีการใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน เนื่องมาจากเป็นบริเวณที่ไกลจากแหล่งจ่ายลมมากที่สุด ประกอบกับท่อส่งลมนั้นมี
ขนาดเล็กเกินไป คือมีขนาด นิ้ว

รูปขนาดท่อส่งลมอัด
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แนวคิดและขั นตอนการด าเนนิงาน 
จากปัญหาที่กล่าวมานั้น ทางทีมงานจึงมีแนวคิดท่ีต้องท าการเพิ่มถังพักลม เพื่อช่วยชดเชยปริมาณลมที่ 

ไม่เพียงพอที่จุดที่ไกลจากแหล่งจ่ายลมอัด และเพ่ือช่วยลดการท างานของเครื่องอัดอากาศได้อีกทางหนึ่ง 
 

 
รูปการใช้งานของเครื่อง Blister 

 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
การค านวณความต้องการปริมาณลมที่บริเวณเครื่อง Blister ซึ่งประกอบด้วยลูกสูบดังตาราง 
ล าดับ ขนาด จ านวน ปริมาตรทั งหมด 

(m3) เส้นผ่านศูนย์กลาง 
(cm) 

ระยะชัก 
(cm) 

1 13.0 15.0 4 0.008 
2 15.0 35.0 2 0.012 
3 16.0 25.0 2 0.010 

รวม 0.030 

 
กรณีถูกใช้งานวันชั่วโมงละ 3,600 ครั้ง ปริมาณลมที่ต้องการ = 3,600  x 0.03   

= 108     m3/ชั่วโมง 
= 108,000.00   ลิตร/ชั่วโมง 
= 1,800    ลิตร/นาที 
= 30    ลิตร/วินาที 
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ขนาดของถังเก็บลม ต้องเลือกถังอากาศอัดให้มีขนาดใหญ่พอเพ่ือจะได้จ่ายอากาศโดยไม่เกิดการกระเพ่ือมของ

ความดันในขณะที่ต้องการอากาศมาก ปกติถังเก็บอากาศต้องมีความจุประมาณ 8 เท่าของอากาศอัดได้ในหนึ่งวินาที 
และควรเพิ่มค่าเผื่ออีก 25% ส าหรับการขยายในอนาคต 

 
ดังนั้นถังพักลมควรมีขนาด 8 เท่า = 8 x 30  

= 240  ลิตร 
เพ่ืออนาคตอีก 25 %  = 300  ลิตร 
 

จากการค านวณท่ีผ่านมาบริเวณดังกล่าวควรมีถังพักลมอัดขนาด 300 ลิตร ติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อชดเชยปริมาณ
ในช่วงที่มีการใช้งานที่มาก จึงจะช่วยลดปัญหาปริมาณลมไม่เพียงพอได้ และเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง 
 

 
รูปการเพ่ิมถังพักลมบริเวณเครื่อง Blister 

 

การค านวณ 
จากการที่เพ่ิมถังพักลมบริเวณเครื่อง Blister พบว่าปริมาณลมเพียงพอต่อการใช้งาน และท าให้ผลผลิตไม่

เสียหาย  และล่าช้าอันเน่ืองมาจากปริมาณลมไม่เพียงพอ  ซ่ึงจากการตรวจวัดการใช้พลังงานเดิมของเคร่ืองอัดอากาศ
ขนาด 5.5 kW เดิมนั้นท างานตลอดเวลา แต่หลังจากการเพ่ิมถังพักลมแล้วส่งผลให้เครื่องอัดอากาศมีการตัดต่อการ
ท างาน ดังรายละเอียดในตาราง 
 

การทดลอง ครั งที ่
ความดัน
เริ่มต้น 

ความดัน
สิ นสุด 

ช่วงเวลา 
Load 

ช่วงเวลา 
No-load 

%การ
ท างาน 

Bar Bar sec Amp sec Amp % 

การตรวจวัดการท างาน 
ของเครื่องอัดอากาศ 

1 6.0 5.0 65.50 8.41 13.20 0 83.23 

2 6.0 5.0 66.10 8.45 14.10 0 82.42 

3 6.0 5.0 64.90 8.33 12.20 0 84.18 

เฉลี่ย 6.0 5.0 65.50 8.40 13.17 0 83.27 
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พลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ในช่วง ก่อนปรับปรุง /ปี 
/ปี

พลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ในช่วง  หลังปรับปรุง ค่าไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี  การประหยัดพลังงาน

ปี
ผลการประหยัดพลังงาน ปี 

ปี
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย  บาท/
คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 

 บาท ปี
เงินลงทุนค่าถังลม และการติดตั้ง  บาท
ระยะเวลาคืนทุน

ปี

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ถังเก็บอากาศอัดที่มีขนาดเหมาะสม
เงินลงทุน บาท
ผลที่ประหยัดได้ ปี

ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน     ปี
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ขนาดของถังเก็บลม ต้องเลือกถังอากาศอัดให้มีขนาดใหญ่พอเพ่ือจะได้จ่ายอากาศโดยไม่เกิดการกระเพ่ือมของ
ความดันในขณะที่ต้องการอากาศมาก ปกติถังเก็บอากาศต้องมีความจุประมาณ เท่าของอากาศอัดได้ในหนึ่งวินาที 
และควรเพิ่มค่าเผื่ออีก ส าหรับการขยายในอนาคต

ดังนั้นถังพักลมควรมีขนาด เท่า
ลิตร

เพ่ืออนาคตอีก ลิตร

จากการค านวณท่ีผ่านมาบริเวณดังกล่าวควรมีถังพักลมอัดขนาด ลิตร ติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อชดเชยปริมาณ
ในช่วงที่มีการใช้งานที่มาก จึงจะช่วยลดปัญหาปริมาณลมไม่เพียงพอได้ และเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง

รูปการเพ่ิมถังพักลมบริเวณเครื่อง 
การค านวณ

จากการที่เพ่ิมถังพักลมบริเวณเครื่อง พบว่าปริมาณลมเพียงพอต่อการใช้งาน และท าให้ผลผลิตไม่
เสียหาย  และล่าช้าอันเน่ืองมาจากปริมาณลมไม่เพียงพอ  ซ่ึงจากการตรวจวัดการใช้พลังงานเดิมของเคร่ืองอัดอากาศ
ขนาด เดิมนั้นท างานตลอดเวลา แต่หลังจากการเพ่ิมถังพักลมแล้วส่งผลให้เครื่องอัดอากาศมีการตัดต่อการ
ท างาน ดังรายละเอียดในตาราง

การทดลอง ครั งที่
ความดัน
เริ่มต้น

ความดัน
สิ นสุด

ช่วงเวลา ช่วงเวลา การ
ท างาน

การตรวจวัดการท างาน
ของเครื่องอัดอากาศ เฉลี่ย
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พลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ในช่วง Load ก่อนปรับปรุง  = 1 x 5.5 x 24 x300 kWh/ปี  

= 39,600.00   kWh/ป ี
พลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ในช่วง Load  หลังปรับปรุง  = ค่าไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี x  % การประหยัดพลังงาน 

= 39,600.00 x 0.8327  
= 32,974.92   kWh/ปี 

ผลการประหยัดพลังงาน = 39,600.00 - 32,974.92 = 6,625.08 kWh/ปี  
= 0.565   toe/ปี 

ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย    = 3.51    บาท/kWh 
คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้    = 6,625.08 x 3.51  

= 23,254.03   บาท/ปี 
เงินลงทุนค่าถังลม และการติดตั้ง    = 12,000.00   บาท 
ระยะเวลาคืนทุน     = 12,000.00 /23,254.03  

= 0.52    ปี 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน    การใช้ถังเก็บอากาศอัดที่มีขนาดเหมาะสม 
เงินลงทุน   12,000.00  บาท 
ผลที่ประหยัดได้    6,625.08  kWh/ปี 

0.565   toe/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   23,254.03  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   0.52         ปี 
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2.5 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน ้า 
 

2.5.1 ทฤษฎ ีหลักการ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ระบบไอน  าประกอบด้วยอุปกรณ์และระบบย่อยต่างๆ ได้แก่ 

- หม้อไอน  า (Generation) 
- ระบบส่งจ่ายไอน  า (Distribution) 
- อุปกรณ์ที่ใช้ไอน  า หรือ ผู้ใช้ไอน  าปลายทาง (End use) 
- ระบบน ากลับไอน  าควบแน่น หรือ คอนเดนเสท (Recovery) 

 

 
 

รูปที่ 1-44 แผนภาพระบบไอน  าและการท างานของหม้อไอน  า 
 

น  าป้อนที่มีอุณหภูมิต่ าจะถูกผ่านเข้าไปยังหม้อไอน  าเพื่อรับความร้อนจากก๊าซเผาไหม้และกลายเป็นไอน  า ไอน  า
ที่ผลิตขึ นจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ในโรงงานซึ่งได้แก่อุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต ผ่านระบบส่งจ่ายไอน  า ไอน  าหรือน  า
ร้อนควบแน่นที่เหลือจากกระบวนการผลิตจะถูกน ากลับมายังหม้อไอน  าอีกครั งเพ่ือรวมกับน  าเติม ก่อนที่จะส่งไปยังหม้อ
ไอน  าและผลิตเป็นไอน  าต่อไป 
 

ก๊าซร้อนจากกระบวนการเผาไหม้ เมื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน  าแล้ว จะถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ความร้อนที่
ปล่อยออกไปพร้อมกับก๊าซไอเสียนี เป็นการสูญเสียพลังงานมากที่สุดของหม้อไอน  า 
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รูปที่ 1  หม้อไอน  า

ประเภทหม้อไอน ้า

หม้อไอน  าจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1 หม้อไอน  าชนิดท่อน  า (
2 หม้อไอน  าชนิดท่อไฟ (

หม้อไอน ้าชนิดท่อน ้า ( หม้อไอน  าชนิดนี น  าจะถูกบรรจุและไหลอยู่ในท่อโดยเปลวไฟ
หรือก๊าซร้อนจะเคลื่อนที่อยู่โดยรอบท่อ มักใช้ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังไอน  าขนาดใหญ่ (
หรือ ส าหรับผลิตไอน  าในกระบวนการใช้งานในด้านอุตสาหกรรม เหมาะส าหรับกรณีที่ภาระของไอน  าเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพราะสามารถผลิตไอน  าได้ทันต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็วกว่าหม้อไอน  าแบบท่อไฟ  หม้อน  าชนิดท่อ
น  า มีช่วงพิกัดตั งแต่ขนาดกลางประมาณ 100 ล้าน บีทียู/ชั่วโมง

หม้อไอน ้าชนิดท่อไฟ ( หม้อไอน  าชนิดนี ก๊าซร้อนจากการเผาไหม้จะเคลื่อนที่
ในท่อซึ่งจมอยู่ในน  า โดยที่น  าจะอยู่นอกท่อ (ระหว่างเปลือกหม้อไอน  าและท่อ) ของหม้อไอน  า สามารถผลิตไอน  าให้ได้
ความดันตามต้องการช้ากว่าหม้อไอน  าแบบท่อน  า จ านวนกลับของท่อไฟยิ่งมากประสิทธิภาพหม้อไอน  าก็ยิ่งสูงขึ น 
เนื่องจากก๊าซร้อนใช้เวลาไหลอยู่ในหม้อไอน  านานกว่า ส าหรับหม้อไอน  าขนาดเล็กมักจะมีจ านวนกลับเพียง 2 กลับ 
ขณะที่ส่วนหม้อไอน  าขนาดใหญ่จะมี 3 หรือ 4 กลับ หม้อน  าชนิดท่อไฟมีราคาถูกกว่ าชนิดท่อน  า แต่จะมีความทนทาน
น้อยกว่า หม้อน  าชนิดท่อไฟมีช่วงพิกัดตั งแต่ขนาดเล็ก ประมาณ 20 ล้าน บีทียู/ชั่วโมง
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การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน ้า

ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง

ระบบไอน  าประกอบด้วยอุปกรณ์และระบบย่อยต่างๆ ได้แก่
- หม้อไอน  า (
- ระบบส่งจ่ายไอน  า (
- อุปกรณ์ที่ใช้ไอน  า หรือ ผู้ใช้ไอน  าปลายทาง (
- ระบบน ากลับไอน  าควบแน่น หรือ คอนเดนเสท (

รูปที่ แผนภาพระบบไอน  าและการท างานของหม้อไอน  า

น  าป้อนที่มีอุณหภูมิต่ าจะถูกผ่านเข้าไปยังหม้อไอน  าเพื่อรับความร้อนจากก๊าซเผาไหม้และกลายเป็นไอน  า ไอน  า
ที่ผลิตขึ นจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ในโรงงานซึ่งได้แก่อุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต ผ่านระบบส่งจ่ายไอน  า ไอน  าหรือน  า
ร้อนควบแน่นที่เหลือจากกระบวนการผลิตจะถูกน ากลับมายังหม้อไอน  าอีกครั งเพ่ือรวมกับน  าเติม ก่อนที่จะส่งไปยังหม้อ
ไอน  าและผลิตเป็นไอน  าต่อไป

ก๊าซร้อนจากกระบวนการเผาไหม้ เมื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน  าแล้ว จะถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ความร้อนที่
ปล่อยออกไปพร้อมกับก๊าซไอเสียนี เป็นการสูญเสียพลังงานมากที่สุดของหม้อไอน  า

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ | 135  

 
รูปที่ 1-45 หม้อไอน  า 

 
ประเภทหม้อไอน ้า 

 
หม้อไอน  าจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1 หม้อไอน  าชนิดท่อน  า (Water-tube Boiler)  
2 หม้อไอน  าชนิดท่อไฟ (Fire-tube or Shell Boiler) 

 
หม้อไอน ้าชนิดท่อน ้า (Water-tube Boiler) หม้อไอน  าชนิดนี น  าจะถูกบรรจุและไหลอยู่ในท่อโดยเปลวไฟ

หรือก๊าซร้อนจะเคลื่อนที่อยู่โดยรอบท่อ มักใช้ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังไอน  าขนาดใหญ่ (Steam power plant)  
หรือ ส าหรับผลิตไอน  าในกระบวนการใช้งานในด้านอุตสาหกรรม เหมาะส าหรับกรณีที่ภาระของไอน  าเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพราะสามารถผลิตไอน  าได้ทันต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็วกว่าหม้อไอน  าแบบท่อไฟ  หม้อน  าชนิดท่อ
น  า มีช่วงพิกัดตั งแต่ขนาดกลางประมาณ 100 ล้าน บีทียู/ชั่วโมง 
 

หม้อไอน ้าชนิดท่อไฟ (Fire-tube or Shell Boiler) หม้อไอน  าชนิดนี ก๊าซร้อนจากการเผาไหม้จะเคลื่อนที่ 
ในท่อซึ่งจมอยู่ในน  า โดยที่น  าจะอยู่นอกท่อ (ระหว่างเปลือกหม้อไอน  าและท่อ) ของหม้อไอน  า สามารถผลิตไอน  าให้ได้
ความดันตามต้องการช้ากว่าหม้อไอน  าแบบท่อน  า จ านวนกลับของท่อไฟยิ่งมากประสิทธิภาพหม้อไอน  าก็ยิ่งสูงขึ น 
เนื่องจากก๊าซร้อนใช้เวลาไหลอยู่ในหม้อไอน  านานกว่า ส าหรับหม้อไอน  าขนาดเล็กมักจะมีจ านวนกลับเพียง 2 กลับ 
ขณะที่ส่วนหม้อไอน  าขนาดใหญ่จะมี 3 หรือ 4 กลับ หม้อน  าชนิดท่อไฟมีราคาถูกกว่ าชนิดท่อน  า แต่จะมีความทนทาน
น้อยกว่า หม้อน  าชนิดท่อไฟมีช่วงพิกัดตั งแต่ขนาดเล็ก ประมาณ 20 ล้าน บีทียู/ชั่วโมง 
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(ก) หม้อไอน  าชนิดท่อน  า     (ข) หม้อไอน  าชนิดท่อไฟ 

 
รูปที่ 1-46 ประเภทของหม้อไอน  า 

 
 
 

 
รูปที่ 1-47 หม้อไอน  าแบบท่อไฟ 
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การควบคุมหม้อไอน ้า

การควบคุมหม้อน  า มี 2 ประเภทคือ การควบคุมการท างาน ( และการควบคุมความ
ปลอดภัย ( ) 

การควบคุมการท างาน จะควบคุมหัวเผา ( ในระหว่างช่วงการท างานปกติใน ขนาดเล็ก อุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิ ( ท าหน้าที่เริ่มเดินและหยุดหัวเผา ตอบสนองตามสภาวะการท างานใน 
ขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์ควบคุมตรวจจับสภาวะในหม้อน  า ควบคุมการท างานของหัวเผา ในหม้อไอน  า (
มีการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมความดัน ( และในหม้อน  าร้อน ( มีการใช้
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ( เมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับควบคุมสภาวะ (

ในหม้อน  าก็มักจะมีการใช้การควบคุมการท างานขั นทุติยภูมิไปด้วย ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ควบคุม
อุณหภูมิ ( อาจน ามาใช้ควบคุมการไหลของน  าไปสู่ ปลายทางในแต่ละห้อง

การควบคุมความปลอดภัย ( ป้องกัน หรือหยุด มิให้สภาพที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ นมาได้ 
ซึ่งการควบคุมความปลอดภัยหม้อไอน  าอาจตรวจสอบ คือ 

ความดันไอน  าสูง หม้อไอน  า (
อุณหภูมิน  าร้อนสูง หม้อน  าร้อน (
ความดันของ น  ามันเชื อเพลิง/ก๊าซเชื อเพลิง สูง หรือ ต่ า
อุณหภูมิน  ามันเชื อเพลิง สูง หรือ ต่ า
ระดับน  าต่ า 
เปลวไฟขัดข้อง (

เชื อเพลิงและการเผาไหม้

การเผาไหม้ เป็นกระบวนการรวมตัวกันทางเคมีระหว่าง สารที่ติดไฟได้ในรูปเชื อเพลิง กับออกซิเจน 
(ในอากาศ) ซ่ึงเกิดขึ นอย่างรวดเร็วในกระบวนการ พลังงานที่เก็บสะสมไว้จะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของพลังงาน
ความร้อน ความร้อน) ซึ่งเป็นผลของการเผาไหม้ เชื อเพลิงฟอสซิลหลักที่ใช้ในหม้อน  าและเตาเผา ( คือ ก๊าซ 
น  ามัน และถ่านหิน โดยที่ก๊าซและน  ามันถูกน ามาใช้งานแทนเชื อเพลิงถ่านหินส าหรับหม้อน  าท าความร้อน และเตาเผา 
เนื่องจากสามารถจัดเก็บได้ง่าย และผลิตผลจากการเผาไหม้เกิดมลพิษน้อย  ถ่านหินยังคงมีใช้งานกันอยู่อย่างกว้างขวาง
ในหม้อน  าขนาดใหญ่ ในโรงผลิตไฟฟ้าเนื่องจากมีราคาถูกกว่า
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(ก) หม้อไอน  าชนิดท่อน  า (ข) หม้อไอน  าชนิดท่อไฟ

รูปที่ 1 ประเภทของหม้อไอน  า

รูปที่ 1 หม้อไอน  าแบบท่อไฟ
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การควบคุมหม้อไอน ้า 
 

การควบคุมหม้อน  า มี 2 ประเภทคือ การควบคุมการท างาน (Operating control) และการควบคุมความ
ปลอดภัย (Safety control)  
 

การควบคุมการท างาน จะควบคุมหัวเผา (Burner) ในระหว่างช่วงการท างานปกติใน unit ขนาดเล็ก อุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิ (Room thermostat) ท าหน้าที่เริ่มเดินและหยุดหัวเผา ตอบสนองตามสภาวะการท างานใน unit 
ขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์ควบคุมตรวจจับสภาวะในหม้อน  า ควบคุมการท างานของหัวเผา ; ในหม้อไอน  า (Steam boilers) 
มีการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมความดัน (Pressure controller) และในหม้อน  าร้อน (Hot water boiler) มีการใช้
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature controller) เมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับควบคุมสภาวะ (Controls 
sensing conditions) ในหม้อน  าก็มักจะมีการใช้การควบคุมการท างานขั นทุติยภูมิไปด้วย ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ควบคุม
อุณหภูมิ (Room thermostat) อาจน ามาใช้ควบคุมการไหลของน  าไปสู่ unit ปลายทางในแต่ละห้อง  
 

การควบคุมความปลอดภัย (Safety controls) ป้องกัน หรือหยุด มิให้สภาพที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ นมาได้  
ซึ่งการควบคุมความปลอดภัยหม้อไอน  าอาจตรวจสอบ คือ  

1) ความดันไอน  าสูง (หม้อไอน  า (Steam boilers)) 
2) อุณหภูมิน  าร้อนสูง(หม้อน  าร้อน (Hot water boilers)) 
3) ความดันของ น  ามันเชื อเพลิง/ก๊าซเชื อเพลิง สูง หรือ ต่ า 
4) อุณหภูมิน  ามันเชื อเพลิง สูง หรือ ต่ า 
5) ระดับน  าต่ า  
6) เปลวไฟขัดข้อง (Flame failure) 

 

เชื อเพลิงและการเผาไหม้ (Fuel and combustion) 
 

การเผาไหม้ เป็นกระบวนการรวมตัวกันทางเคมีระหว่าง สารที่ติดไฟได้ในรูปเชื อเพลิง กับออกซิเจน  
(ในอากาศ) ซ่ึงเกิดขึ นอย่างรวดเร็วในกระบวนการ พลังงานที่เก็บสะสมไว้จะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของพลังงาน
ความร้อน (ความร้อน) ซึ่งเป็นผลของการเผาไหม้ เชื อเพลิงฟอสซิลหลักที่ใช้ในหม้อน  าและเตาเผา (Furnace) คือ ก๊าซ 
น  ามัน และถ่านหิน โดยที่ก๊าซและน  ามันถูกน ามาใช้งานแทนเชื อเพลิงถ่านหินส าหรับหม้อน  าท าความร้อน และเตาเผา 
เนื่องจากสามารถจัดเก็บได้ง่าย และผลิตผลจากการเผาไหม้เกิดมลพิษน้อย  ถ่านหินยังคงมีใช้งานกันอยู่อย่างกว้างขวาง
ในหม้อน  าขนาดใหญ่ ในโรงผลิตไฟฟ้าเนื่องจากมีราคาถูกกว่า  
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2.5.2 การบ้ารุงรักษาหม้อไอน ้า 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน   
โรงงานมีการใช้หม้อไอน  า (Boiler) ขนาด 4 ตัน ใช้ถ่านหินเป็นเชื อเพลิง  ที่ความดันใช้งาน  2  บาร์  120 ºC 

ซ่ึงเดิมท่ีใชง้านท่ี 6 บาร์ เพ่ือผลิตไอน  าไปอบผลไม้และต้มวัตถุดิบและบางส่วนน าไปใช้ในผสมน  าเชื่อมที่อุณหภูมิ  
90 - 100  ºC  
  
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

จากการพิจารณาเบื องต้น พบว่าความดันไอน  าที่ใช้ลดต่ าลงจากที่เคยใช้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 2 บาร์ เท่านั นและมี
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 73 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าเกิดจากตะกรัน เขม่า ควัน ไปจับและอุดตัน การแลกเปลี่ยนความ
ร้อนภายในหม้อไอน  า (ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาโรงงานยังไม่มีการล้างบ ารุงรักษาหม้อไอน  า) 
 
แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ 

เสนอให้ล้างบ ารุงรักษาหม้อไอน  าอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย  4 – 6 เดือน/ครั ง  โดยมอบหมายให้ฝ่ายซ่อมบ ารุง
เป็นทีมด าเนินการในครั งนี  
 

 
รูปการส ารวจและความร้อนที่ได้จากหม้อไอน  า 

 
หลังจากการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ นแล้ว ที่ประชุม

จึงด าเนินการจัดท ารายงานต่อผู้บริหาร ซึ่งในรายงานประกอบด้วยเหตุผลของการด าเนินมาตรการ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
จากการค านวณผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับหลังการด าเนินการ  
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สภาพหลังปรับปรุง
หลังจากล้างบ ารุงรักษาหม้อไอน  า พบว่าหม้อไอน  ามีความดันใช้งานที่เพ่ิมขึ นเป็น 6 บาร์ ที่อุณหภูมิ 160   

และมีประสิทธิภาพจะเพ่ิมขึ นเป็น  7 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างมาก  
ไม่มีผลต่อการท างานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (ประสิทธิภาพหม้อไอน  าเพ่ิมขึ น)

รูปการล้างบ ารุงรักษาหม้อไอน  าขนาด 4  ตัน
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การบ้ารุงรักษาหม้อไอน ้า

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  
โรงงานมีการใช้หม้อไอน  า ( ขนาด ตัน ใช้ถ่านหินเป็นเชื อเพลิง  ที่ความดันใช้งาน  บาร์  120 

ซ่ึงเดิมท่ีใชง้านท่ี บาร์ เพ่ือผลิตไอน  าไปอบผลไม้และต้มวัตถุดิบและบางส่วนน าไปใช้ในผสมน  าเชื่อมที่อุณหภูมิ 

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการพิจารณาเบื องต้น พบว่าความดันไอน  าที่ใช้ลดต่ าลงจากที่เคยใช้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ บาร์ เท่านั นและมี

ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 73 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าเกิดจากตะกรัน เขม่า ควัน ไปจับและอุดตัน การแลกเปลี่ยนความ
ร้อนภายในหม้อไอน  า (ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาโรงงานยังไม่มีการล้างบ ารุงรักษาหม้อไอน  า)

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ
เสนอให้ล้างบ ารุงรักษาหม้อไอน  าอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย  4 6 เดือน/ครั ง  โดยมอบหมายให้ฝ่ายซ่อมบ ารุง

เป็นทีมด าเนินการในครั งนี 

รูปการส ารวจและความร้อนที่ได้จากหม้อไอน  า

หลังจากการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ นแล้ว ที่ประชุม
จึงด าเนินการจัดท ารายงานต่อผู้บริหาร ซึ่งในรายงานประกอบด้วยเหตุผลของการด าเนินมาตรการ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
จากการค านวณผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับหลังการด าเนินการ
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สภาพหลังปรับปรุง 
หลังจากล้างบ ารุงรักษาหม้อไอน  า พบว่าหม้อไอน  ามีความดันใช้งานที่เพ่ิมขึ นเป็น 6 บาร์ ที่อุณหภูมิ 160  ºC 

และมีประสิทธิภาพจะเพ่ิมขึ นเป็น  75  เปอร์เซ็นต์  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างมาก  
ไม่มีผลต่อการท างานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (ประสิทธิภาพหม้อไอน  าเพ่ิมขึ น) 

 

 
 

รูปการล้างบ ารุงรักษาหม้อไอน  าขนาด 4  ตัน 
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การค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

ชนิดของเชื อเพลิง ตัวย่อ ข้อมูลการใช้
พลังงาน 

Unit 

ถ่านหิน LN 26.5 MJ/kg 

ก่อนปรับปรุง    

ปริมาณการใช้ทั งปี (Unit)  PY 2,869,000.00 kg 

ราคาเชื อเพลิง ต่อ หน่วย  B 2.00 บาท 

ค่าใช้จ่ายต่อปี  BN 5,738,000.00 บาท 

ประสิทธิภาพ % N1% 73 % 

อุณหภูมิน  าป้อน © T1 29.2 oC 

วิเคราะห์ผล     

อัตราผลิตไอน  า (kg:Unit) :  
(LN x 1000) x N1% /(hg 2 bar – T1 x 4.186)  

P1 7.49 (kg : Unit) 

ไอน  า 1 ตัน สิ นเปลืองพลังงาน (Unit) : (1000 / P1) W1 133.56 kg 

คิดเป็นเงิน (บาทต่อตัน st) : W1 x B B1 267.13 บาท 

หลังปรับปรุง    

ปริมาณการใช้ทั งปี (Unit)  PY 2,869,000.00 kg 

ราคาเชื อเพลิง ต่อ หน่วย  B 2.00 บาท 

ประสิทธิภาพ % N2% 75 % 

อุณหภูมิน  าป้อน © T2 29.2 oC 

วิเคราะห์ผล     

อัตราผลิตไอน  า (kg : Unit)   
: (LN x 1000) x N2% /(hg 2 bar – T2 x 4.186)  

P2 7.69 (kg : Unit) 

ไอน  า 1 ตัน สิ นเปลืองพลังงาน (Unit) : (1000 / P2) W2 130.00 kg 

คิดเป็นเงิน (บาทต่อตัน st) : (1000 / P2) B2 260.00 บาท 

สรุปผลประหยัด    

ปริมาณไอน  าที่ผลิตทั งปี : PY x P1 / 1000 STN 21,480.56 ton 

ประหยัดได้ (บาท) : STN x (B1 – B2) SB 153,013.33 บาท 

ประหยัดได้ (Unit) : SB / B SL 76,506.67 kg 

เปอร์เซ็นต์ผลประหยัด : S%  2.67% % 

ลงทุน : IV IV 40,000.00 บาท 

คืนทุน : IV / SB y 0.26 Year 
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สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
ระยะเวลาการด าเนินการ เดือน
เงินลงทุน บาท
ปริมาณพลังงานที่ลดลง ปี   (คิดเป็น  ปี)
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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การค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
ชนิดของเชื อเพลิง ตัวย่อ ข้อมูลการใช้

พลังงาน
ถ่านหิน
ก่อนปรับปรุง
ปริมาณการใช้ทั งปี (
ราคาเชื อเพลิง ต่อ หน่วย บาท
ค่าใช้จ่ายต่อปี บาท
ประสิทธิภาพ
อุณหภูมิน  าป้อน
วิเคราะห์ผล
อัตราผลิตไอน  า

ไอน  า ตัน สิ นเปลืองพลังงาน (
คิดเป็นเงิน บาทต่อตัน บาท
หลังปรับปรุง
ปริมาณการใช้ทั งปี (
ราคาเชื อเพลิง ต่อ หน่วย บาท
ประสิทธิภาพ
อุณหภูมิน  าป้อน
วิเคราะห์ผล
อัตราผลิตไอน  า

ไอน  า ตัน สิ นเปลืองพลังงาน (
คิดเป็นเงิน บาทต่อตัน บาท
สรุปผลประหยัด
ปริมาณไอน  าที่ผลิตทั งปี
ประหยัดได้ บาท) บาท
ประหยัดได้ )
เปอร์เซ็นต์ผลประหยัด
ลงทุน บาท
คืนทุน
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สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน     
ระยะเวลาการด าเนินการ   1  เดือน 
เงินลงทุน    40,000  บาท 
ปริมาณพลังงานที่ลดลง   76,506.67 kg/ปี   (คิดเป็น  6.12  toe/ปี) 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   153,013.33 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน    0.26  ปี 
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2.5.3 การลดความดันไอน ้าให้เหมาะสม 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน   
โรงงานใช้หม้อไอน  าขนาด 5 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 เครื่อง ท างานที่ความดันไอน  าที่ 5 บาร์ เพ่ือผลิตไอน  าป้อน

ให้กับเครื่องอบผ้าจ านวน 2 ชุด เครื่องอบผ้าแต่ละเครื่องจะมีวาล์วควบคุมแรงดันไอน  า ซึ่งสามารถปรับลดหรือเพ่ิมได้
เมื่อผ้าที่น ามาอบมีขนาดแตกต่างกัน หม้อไอน  าใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื อเพลิง ค่าเชื อเพลิงเฉลี่ยประมาณ 15.76 บาท/kg  
มีการเปิดใช้งานหม้อไอน  าวันละ 16 ชั่วโมง/วัน 352 วัน/ปี  

ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 
 เนื่องจากทีมงานของโรงงานขาดความรู้เกี่ยวกับระบบไอน  า ทางที่ปรึกษาจึงอบรมให้ความรู้พร้อมทั งแนะน า
เทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบไอน  า หลังจากนั นทีมงานของโรงงานจึงประชุมร่วมกันและเสนอว่า เน่ืองจากการ
อบผ้าต้องการอุณหภูมิเพียง 70-80 ºC แต่ความดันไอน  าจากหม้อไอน  า 5 บาร์ และเข้าเครื่องอบผ้าที่ 2.5 บาร์ ซึ่งที่ 
ความดัน 2.5 บาร์ อุณหภูมิไอน  า 125 º C ซึ่งยังสูงกว่าความต้องการใช้งานมาก  
 

 
 

รูปแสดงความดันไอน  าก่อนปรับปรุง 

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิงาน 
 เพ่ือลดการสูญเสียไอน  า ทางโรงงานตรวจสอบและด าเนินมาตรการ โดยมีขั นตอนดังนี  

1.  ส ารวจการใช้งานไอน  าภายในโรงงาน 
2. วิเคราะห์ศักยภาพประหยัดพลังงาน 
3. เสนอมาตรการลดความดันไอน  า ที่เครื่องอบผ้าไอน  า 

4. ท าการปรับลดความดันไอน  า 
5. ติดตามและประเมินผล 

2.5 บาร์ 
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สภาพหลังการปรับปรุง
ทางโรงงานได้ท าการปรับลดความดันไอน  าที่เครื่องอบผ้าจ านวน เครื่อง จาก บาร์ ลดลงเหลือ บาร์

(อุณหภูมิไอน  า  ท าให้ช่วยประหยัดพลังงานได้และผ้าไม่ร้อนจัด เพราะก่อนปรับปรุงโรงงานมีปัญหาเรื่องผ้าหด
จากการได้ความร้อนมากเกินไป 

รูปแสดงความดันไอน  าหลังปรับปรุง

วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
การลดความดันไอน  าเครื่องอบผ้า สามารถประเมินได้ ดังต่อไปนี  
ปริมาณการใช้ ในรอบปี มีค่าเท่ากับ ปี
ปรับปรุงลดความดันไอน  าเข้าเครื่องอบผ้า เครื่อง
ไอน  าความดัน พลังงาน  
ไอน  าความดัน พลังงาน  
เปอร์เซ็นต์การใช้เชื อเพลิงลดลง 

ประหยัด ได้ (ปริมาณ ต่อปี จ านวนเครื่องอบ) เปอร์เซ็นต์ลดลง 

 /ปี
คิดเทียบน  ามันดิบ 

ปี

1.5 บาร์
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การลดความดันไอน ้าให้เหมาะสม

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  
โรงงานใช้หม้อไอน  าขนาด ตัน ชั่วโมง จ านวน เครื่อง ท างานที่ความดันไอน  าที่ บาร์ เพ่ือผลิตไอน  าป้อน

ให้กับเครื่องอบผ้าจ านวน ชุด เครื่องอบผ้าแต่ละเครื่องจะมีวาล์วควบคุมแรงดันไอน  า ซึ่งสามารถปรับลดหรือเพ่ิมได้
เมื่อผ้าที่น ามาอบมีขนาดแตกต่างกัน หม้อไอน  าใช้ก๊าซ เป็นเชื อเพลิง ค่าเชื อเพลิงเฉลี่ยประมาณ บาท/
มีการเปิดใช้งานหม้อไอน  าวันละ 16 ชั่วโมง/วัน 3 วัน/ปี

ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง
เนื่องจากทีมงานของโรงงานขาดความรู้เกี่ยวกับระบบไอน  า ทางที่ปรึกษาจึงอบรมให้ความรู้พร้อมทั งแนะน า

เทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบไอน  า หลังจากนั นทีมงานของโรงงานจึงประชุมร่วมกันและเสนอว่า เน่ืองจากการ
อบผ้าต้องการอุณหภูมิเพียง แต่ความดันไอน  าจากหม้อไอน  า บาร์ และเข้าเครื่องอบผ้าที่ บาร์ ซึ่งที่
ความดัน บาร์ อุณหภูมิไอน  า ซึ่งยังสูงกว่าความต้องการใช้งานมาก 

รูปแสดงความดันไอน  าก่อนปรับปรุง

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิงาน
เพ่ือลดการสูญเสียไอน  า ทางโรงงานตรวจสอบและด าเนินมาตรการ โดยมีขั นตอนดังนี 

ส ารวจการใช้งานไอน  าภายในโรงงาน
วิเคราะห์ศักยภาพประหยัดพลังงาน
เสนอมาตรการลดความดันไอน  า ที่เครื่องอบผ้าไอน  า
ท าการปรับลดความดันไอน  า
ติดตามและประเมินผล

2.5 บาร์
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สภาพหลังการปรับปรุง 
ทางโรงงานได้ท าการปรับลดความดันไอน  าที่เครื่องอบผ้าจ านวน 1 เครื่อง จาก 2.5 บาร์ ลดลงเหลือ 1.5 บาร์

(อุณหภูมิไอน  า 110 ºC) ท าให้ช่วยประหยัดพลังงานได้และผ้าไม่ร้อนจัด เพราะก่อนปรับปรุงโรงงานมีปัญหาเรื่องผ้าหด
จากการได้ความร้อนมากเกินไป  
 

 
 

รูปแสดงความดันไอน  าหลังปรับปรุง 
 

วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน   

การลดความดันไอน  าเครื่องอบผ้า สามารถประเมินได้ ดังต่อไปนี   
ปริมาณการใช้ LPG ในรอบปี มีค่าเท่ากับ 135,780.58 kg/ปี 
ปรับปรุงลดความดันไอน  าเข้าเครื่องอบผ้า 1 เครื่อง 
ไอน  าความดัน  2.5  Bar พลังงาน    2,718.40  kJ/kg 
ไอน  าความดัน  1.5  Bar พลังงาน    2,695.00  kJ/kg 
เปอร์เซ็นต์การใช้เชื อเพลิงลดลง  = (2,718.40 – 2,695.00)/2,718.40   

= 0.86 % 
ประหยัด LPG ได้   = (ปริมาณLPGต่อปี / จ านวนเครื่องอบ) x เปอร์เซ็นต์ลดลง   

= (135,780.58 / 2) x 0.86 %  
=  583.90 kg/ป ี

คิดเทียบน  ามันดิบ   = (583.90 x 1,166.93) / 1,000,000  
= 0.681  toe/ปี 

1.5 บาร์ 
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ด้านค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
ค่าLPG   = 15.76   บาท/ลิตร 
คิดเป็นผลประหยัด  =  ปริมาณLPG ที่ลดลง x ราคาLPG 

=   583.90 x 15.76 
=   9,202.19  บาท/ปี 

 
แนวทางการขยายผล 

 ปรับลดความดันที่หม้อไอน  าจะสามารถประหยัดพลังงานเชื อเพลิงได้มากกว่าที่เครื่องอบ 
 

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การลดความดันไอน  าให้เหมาะสม 
เงินลงทุน   0.00  บาท 

LPG ที่ประหยัด   583.90  kg/ปี  

ผลประหยัดที่ได้   9,202.19 บาท/ปี  
คิดเป็น        0.681  toe/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน           0.00  ปี 
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การหุ้มฉนวนป้องกนัการสูญเสียความร้อน

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการด าเนินการผลิตประมาณ ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 12 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม

ในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนสิงหาคม ประมาณ 104.00 กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้า
ประมาณ 890.07 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ บาทต่อหน่วย มีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าใช้เชื อเพลิงไม้ฟืน
ผลิตไอน  าที่ความดันประมาณ บาร์ มีอุณหภูมิประมาณ เพ่ือจ่ายไปยังกระบวนการอบไม้ โดยมีปริมาณการใช้
ฟืนประมาณ กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ  บาทต่อปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ บาท
ต่อกิโลกรัม

ขนาดท่อไอน ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว อุณหภูมิผิว

ท่อ
ท่อ
ท่อ

รูปแสดงระบบท่อไอน  าและการตรวจวัด
แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ

จากผลการตรวจวัดอุณหภูมิที่ผิวท่อส่งไอน  าซึ่งไม่มีการหุ้มฉนวน พบว่าอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อมมาก
ซึ่งหากมีการแก้ไขโดยการหุ้มฉนวนอย่างเหมาะสมแล้วอุณหภูมิพื นผิวควรจะอยู่ที่ประมาณ จึงควรให้มีปรับปรุง
ติดตั งฉนวนพร้อมหุ้มแจ็คเก็ตให้เหมาะสม ทั งนี หากมีการด าเนินการแล้ว จะสามารถลดความร้อนสูญเสียในระบบท่อส่ง
ไอน  าได้

จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงงานควรมีการ
ปรับปรุงหุ้มฉนวนท่อส่งไอน  าให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการลดความร้อนสูญเสียโดยไม่จ าเป็น โดยมีขั นตอนการท างาน ดังนี 

ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดอุณหภูมิผิวอุปกรณ์ อุณหภูมิสภาพแวดล้อม พื นที่ผิวอุปกรณ์ ชั่วโมง
การใช้ท างาน และข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสีย
ส ารวจข้อมูลด้านราคา โดยสอบถามค่าด าเนินการในการหุ้มฉนวน การติดตั งและระยะเวลาการด าเนินการ
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ด้านค่าใช้จ่ายที่ลดลง
ค่า บาท/ลิตร
คิดเป็นผลประหยัด ปริมาณ ที่ลดลง ราคา

บาท ปี

แนวทางการขยายผล
ปรับลดความดันที่หม้อไอน  าจะสามารถประหยัดพลังงานเชื อเพลิงได้มากกว่าที่เครื่องอบ

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การลดความดันไอน  าให้เหมาะสม
เงินลงทุน บาท

ที่ประหยัด ปี
ผลประหยัดที่ได้ บาท ปี 
คิดเป็น ปี
ระยะเวลาคืนทุน         ปี
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2.5.4 การหุ้มฉนวนป้องกนัการสูญเสียความร้อน 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

 โรงงานมีการด าเนินการผลิตประมาณ 12 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 312 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม
ในช่วงเดือนกันยายน 2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 ประมาณ 2,461,104.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้า
ประมาณ 8,215,890.07 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 บาทต่อหน่วย มีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าใช้เชื อเพลิงไม้ฟืน 
ผลิตไอน  าที่ความดันประมาณ 3 บาร์ มีอุณหภูมิประมาณ 135 °C เพ่ือจ่ายไปยังกระบวนการอบไม้ โดยมีปริมาณการใช้
ฟืนประมาณ 2,262,400.00 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,194,528.00 บาทต่อปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 0.97 บาท
ต่อกิโลกรัม 

 

ขนาดท่อไอน ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
(mm) 

ความยาว 
(m) 

อุณหภูมิผิว  
(°C) 

ท่อ 4" 
ท่อ 6" 
ท่อ 8" 

105.4 
158.4 
209.2 

4.00 
75.00 
13.00 

140 
140 
140 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปแสดงระบบท่อไอน  าและการตรวจวัด 
แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ 

 จากผลการตรวจวัดอุณหภูมิที่ผิวท่อส่งไอน  าซึ่งไม่มีการหุ้มฉนวน พบว่าอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อมมาก 
ซึ่งหากมีการแก้ไขโดยการหุ้มฉนวนอย่างเหมาะสมแล้วอุณหภูมิพื นผิวควรจะอยู่ที่ประมาณ 40 °C จึงควรให้มีปรับปรุง
ติดตั งฉนวนพร้อมหุ้มแจ็คเก็ตให้เหมาะสม ทั งนี หากมีการด าเนินการแล้ว จะสามารถลดความร้อนสูญเสียในระบบท่อส่ง
ไอน  าได ้
 จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงงานควรมีการ
ปรับปรุงหุ้มฉนวนท่อส่งไอน  าให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการลดความร้อนสูญเสียโดยไม่จ าเป็น โดยมีขั นตอนการท างาน ดังนี  

1. ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดอุณหภูมิผิวอุปกรณ์ อุณหภูมิสภาพแวดล้อม พื นที่ผิวอุปกรณ์ ชั่วโมง
การใช้ท างาน และข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสีย 

2. ส ารวจข้อมูลด้านราคา โดยสอบถามค่าด าเนินการในการหุ้มฉนวน การติดตั งและระยะเวลาการด าเนินการ 
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3. จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยเลือกช่วงเวลาที่ท าการติดตั งหุ้ม
ฉนวนโดยไม่กระทบต่อการผลิตของโรงงาน 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร 
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา 

5. ด าเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจ้างบริษัทเพ่ือเข้าด าเนินการ ทั งนี จะท าการสอบถามรายละเอียด
ขั นตอนในการท างานท าการวางแผนเตรียมความพร้อม 

6. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการติดตั งหุ้มฉนวน 
ให้เหมาะสม พร้อมทั งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง 

7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ นทั งหมด ในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 

 
สภาพหลังปรับปรุง 
 โรงงานได้ท าการปรับปรุงติดตั งฉนวนหุ้มท่อส่งไอน  าแล้วซึ่งสามารถค านวณประเมินศักยภาพการประหยัดได้
ดังนี  

ระบบท่อไอน ้า 
 

ขนาด Dia.  
(มม.) 

หุ้มฉนวน
หนา (มม.) 

ท่อ 4” 
ท่อ 6” 
ท่อ 8” 

105.4 
158.4 
209.2 

25 
25 
25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแสดงระบบท่อไอน  า หลังด าเนินการปรับปรุงและการตรวจวัด 

 
 ระยะเวลาการด าเนินการ  30  วัน 
 เงินลงทุน  150,000  บาท 
 ปริมาณฟืนที่ลดลง  98,381 กิโลกรัม/ปี (คิดเป็น 3.82 toe/ปี) 
 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  95,430 บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน  1.57  ปี 
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จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยเลือกช่วงเวลาที่ท าการติดตั งหุ้ม
ฉนวนโดยไม่กระทบต่อการผลิตของโรงงาน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจ้างบริษัทเพ่ือเข้าด าเนินการ ทั งนี จะท าการสอบถามรายละเอียด
ขั นตอนในการท างานท าการวางแผนเตรียมความพร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการติดตั งหุ้มฉนวน
ให้เหมาะสม พร้อมทั งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ นทั งหมด ในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ

สภาพหลังปรับปรุง
โรงงานได้ท าการปรับปรุงติดตั งฉนวนหุ้มท่อส่งไอน  าแล้วซึ่งสามารถค านวณประเมินศักยภาพการประหยัดได้

ดังนี 
ระบบท่อไอน ้า ขนาด

มม
หุ้มฉนวน
หนา มม

ท่อ
ท่อ
ท่อ

รูปแสดงระบบท่อไอน  า หลังด าเนินการปรับปรุงและการตรวจวัด

ระยะเวลาการด าเนินการ วัน
เงินลงทุน บาท
ปริมาณฟืนที่ลดลง กิโลกรัม ปี คิดเป็น ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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การลงทุน 

 ค่าปรับปรุงติดตั งฉนวนพร้อมหุ้มแจ็คเก็ต  = 150,000.00  บาท 
 ค่าใช้จ่ายฟืนที่ประหยัดได้  = 95,430 บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน  = 150,000.00 / 95,430 
  = 1.57 ปี 
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การปรับปรุงอุปกรณ์เพ่ือลดการสูญเสียจากการร่ัวไหลของความร้อน

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการด าเนินการผลิตประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 12 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม

ในช่วงเดือน กันยายน ถึงเดือนสิงหาคม ประมาณ 104.00 กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้า
ประมาณ 890.07 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 35 บาทต่อหน่วย มีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าใช้เชื อเพลิงไม้
ฟืน ผลิตไอน  าที่ความดันประมาณ 3 บาร์ มีอุณหภูมิประมาณ 135 เพ่ือจ่ายไปยังกระบวนการอบไม้ โดยมีปริมาณ
การใช้ฟืนประมาณ กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ  บาทต่อปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 97 
บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลทั่วไป หม้อไอน ้า 1 หม้อไอน ้า 2 หม้อไอน ้า 3
ขนาด (ตัน ชั่วโมง)
ประเภท 
ชนิดเชื อเพลิง 
ความดันใช้งาน (บาร์)
ราคาเชื อเพลิง (บาท กิโลกรัม)

ท่อไฟ
ไม้ฟืน

ท่อไฟ
ไม้ฟืน

ท่อไฟ
ไม้ฟืน

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดของทีมงานพบว่าในโรงงานมีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าขนาด 8  และ 1 ตัน ชั่วโมง 

มีการใช้ฟืนเป็นเชื อเพลิงในปริมาณสูง เมื่อท าการตรวจประเมินระบบน  าคอนเดนเสทพบว่าบริเวณถังเก็บน  าคอนเดน
เสทมีการร่ัวไหลเป็นจ านวนมาก เป็นผลท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานความร้อนในระบบน  าคอนเดนเสทโดยเปล่า
ประโยชน์

รูปแสดงบริเวณท่ีมีการรั่วไหลของน  าคอนเดนเสท ก่อนการปรับปรุง

148 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ

การลงทุน

ค่าปรับปรุงติดตั งฉนวนพร้อมหุ้มแจ็คเก็ต บาท
ค่าใช้จ่ายฟืนที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน

ปี
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2.5.5 การปรับปรุงอุปกรณ์เพ่ือลดการสูญเสียจากการร่ัวไหลของความร้อน 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

 โรงงานมีการด าเนินการผลิตประมาณ 12 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 312 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม
ในช่วงเดือน กันยายน 2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 ประมาณ 2,461,104.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้า
ประมาณ 8,215,890.07 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที ่3.35 บาทต่อหน่วย มีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าใช้เชื อเพลิงไม้
ฟืน ผลิตไอน  าที่ความดันประมาณ 3 บาร์ มีอุณหภูมิประมาณ 135 °C เพ่ือจ่ายไปยังกระบวนการอบไม้ โดยมีปริมาณ
การใช้ฟืนประมาณ 2,262,400.00 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,194,528.00 บาทต่อปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 0.97 
บาทต่อกิโลกรัม 
 

ข้อมูลทั่วไป หม้อไอน ้า 1 หม้อไอน ้า 2 หม้อไอน ้า 3 

ขนาด (ตัน/ชั่วโมง) 
ประเภท  
ชนิดเชื อเพลิง  
ความดันใช้งาน (บาร์) 
ราคาเชื อเพลิง (บาท/กิโลกรัม) 

8 
ท่อไฟ 
ไม้ฟืน 
3.0 
0.97 

10 
ท่อไฟ 
ไม้ฟืน 
3.0 
0.97 

12 
ท่อไฟ 
ไม้ฟืน 
3.0 
0.97 

 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการตรวจวัดของทีมงานพบว่าในโรงงานมีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าขนาด 8 , 10 และ 12 ตัน/ชั่วโมง  
มีการใช้ฟืนเป็นเชื อเพลิงในปริมาณสูง เมื่อท าการตรวจประเมินระบบน  าคอนเดนเสทพบว่าบริเวณถังเก็บน  าคอนเดน
เสทมีการร่ัวไหลเป็นจ านวนมาก เป็นผลท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานความร้อนในระบบน  าคอนเดนเสทโดยเปล่า
ประโยชน์ 
 

 
 

รูปแสดงบริเวณท่ีมีการรั่วไหลของน  าคอนเดนเสท (ก่อนการปรับปรุง) 
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รูปแสดงการซ่อมแซมถังคอนเดนเสท (หลังปรับปรุง) 
 

สภาพหลังปรับปรุง 
 ระยะเวลาการด าเนินการ  30  วัน 
 เงินลงทุน  2,000  บาท 
 ปริมาณไม้ฟืนที่ลดลง  1,960.59 กิโลกรัม/ปี (คิดเป็น 0.076  toe/ปี) 
 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  1,901.77 บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน  1.05  ปี 
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วิธีการค้านวณผลการประหยัดพลังงาน

ปริมาณน  าคอนเดนเสทที่รั่วไหล ลิตร/ชั่วโมง
อุณหภูมิน  าคอนเดนเสท 90 
อุณหภูมิน  าป้อน

พลังงานความร้อนที่อุณหภูมิน  า 90 จากตารางไอน  า)
พลังงานความร้อนที่อุณหภูมิน  า 30  จากตารางไอน  า)
พลังงานความร้อนที่สูญเสีย

ปริมาณความร้อนสูญเสีย ปริมาณน  าคอนเดนเสทที่รั่วไหล พลังงานที่สูญเสีย
 ชม. หรือ 2.512 /ชั่วโมง

เทียบเท่าปริมาณฟืนที่ใช้ลดลง ปริมาณความร้อนสูญเสีย ประสิทธิภาพหม้อไอน  า
2.512 กิโลกรัม ชั่วโมง

 กิโลกรัม ชั่วโมง
ชั่วโมงการท างานต่อปี  12  

ชั่วโมง ปี

หมายเหตุ ประสิทธิภาพหม้อไอน  า จากการค านวณโดยประมาณ
คิดเป็นปริมาณฟืนที่ใช้ลดลง    กิโลกรัม ปี กิโลกรัม ปี
ค่าใช้จ่ายฟืนที่ลดลง  97 บาท ปี บาท ปี
เทียบเท่าตันน  ามันดิบ ปี

การลงทุน
ค่าปรับปรุง บาท
ค่าใช้จ่ายฟืนที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน

ปี
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รูปแสดงการซ่อมแซมถังคอนเดนเสท หลังปรับปรุง

สภาพหลังปรับปรุง
ระยะเวลาการด าเนินการ วัน
เงินลงทุน บาท
ปริมาณไม้ฟืนที่ลดลง กิโลกรัม ปี คิดเป็น 0 ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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วิธีการค้านวณผลการประหยัดพลังงาน 
 
ปริมาณน  าคอนเดนเสทที่รั่วไหล 10 ลิตร/ชั่วโมง 
อุณหภูมิน  าคอนเดนเสท 90 °C 

อุณหภูมิน  าป้อน 30 °C 
 
พลังงานความร้อนที่อุณหภูมิน  า 90 °C = 376.94 kJ/kg (จากตารางไอน  า) 
พลังงานความร้อนที่อุณหภูมิน  า 30 °C = 125.71 kJ/kg (จากตารางไอน  า) 
พลังงานความร้อนที่สูญเสีย = 376.94 - 125.71 kJ/kg   
  = 251.23  kJ/kg 
ปริมาณความร้อนสูญเสีย = ปริมาณน  าคอนเดนเสทที่รั่วไหล x พลังงานที่สูญเสีย 
  = 10 x 251.23 kJ = 2,512.3 kJ/ชม. หรือ 2.512 MJ/ชั่วโมง 
เทียบเท่าปริมาณฟืนที่ใช้ลดลง = ปริมาณความร้อนสูญเสีย / (ประสิทธิภาพหม้อไอน  า x 15.99) 
 = 2.512 / (0.60 x 15.99) กิโลกรัม/ชั่วโมง  
 = 0.262  กิโลกรัม/ชั่วโมง 
ชั่วโมงการท างานต่อปี = 24 x 312   
 = 7,488.00 ชั่วโมง/ปี 
 
หมายเหตุ ประสิทธิภาพหม้อไอน  า 60% จากการค านวณโดยประมาณ 
คิดเป็นปริมาณฟืนที่ใช้ลดลง = 0. 262 x 7,488.00 กิโลกรัม/ปี  = 1,960.59  กิโลกรัม/ปี 
ค่าใช้จ่ายฟืนที่ลดลง  = 1,960.59 x 0.97 บาท/ปี  = 1,901.77  บาท/ปี 
เทียบเท่าตันน  ามันดิบ = 1,901.77/25,000   = 0.076  toe/ปี 
 
การลงทุน 

 ค่าปรับปรุง = 2,000.00  บาท 
 ค่าใช้จ่ายฟืนที่ประหยัดได้  = 1,901.77 บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน  = 2,000.00 / 1,901.77    
  =  1.05 ปี 
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2.5.6 การน้าความร้อนทิ งกลับมาใช้ประโยชน์ 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

 โรงงานด าเนินการการผลิตประมาณ 16 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 350 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 
405,193.44 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 1,520,322.05 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 บาท
ต่อหน่วย มีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าใช้เชื อเพลิงเป็นไม้ฟืน ขนาด 6 ตันต่อชั่วโมง ท าการผลิตไอน  าที่ความดันประมาณ 
4 บาร์ มีอุณหภูมิประมาณ 151.85 °C เพ่ือจ่ายไปยังกระบวนการอบปลาป่น โดยมีปริมาณการใช้ฟืนประมาณ 
5,371,563 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,316,658.55 บาทต่อปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 0.99  บาท 

ต่อกิโลกรัม 

 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการส ารวจของทีมงานพบว่าในโรงงานมีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าขนาด  6 ตันต่อชั่วโมง มีการใช้ไม้ฟืน
เป็นเชื อเพลิง พบว่าทางโรงงานได้มีการน าคอนเดนเสทมากลับในงานเพียงบางส่วน  โดยมีการต่อไปยังถังคอนเดนเสท
ซึ่งมีการสูญเสียในบริเวณดังกล่าว  ทางโรงงานจึงมีแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าคอนเดนเสทกลับกลับมาใช้
งาน 
 

 
รูปแสดงระบบท่อคอนเดนเสทและการรั่วไหลของคอนเดนเสท (ก่อนการปรับปรุง) 

 
แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ 

 จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงงานควรท า
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าคอนเดนเสทกลับกลับมาใช้งาน โดยมีขั นตอนการท างานดังนี  

1. ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยการส ารวจการใช้งานหม้อไอน  า 
2. ส ารวจข้อมูลด้านราคา โดยสอบถามค่าด าเนินการในการปรับปริมาณอากาศและตรวจวัดและวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการเผาไหม้และระยะเวลาในการจัดจ้าง 
3. จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ  
4.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร 

เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา 
5. ด าเนินการตามมาตรการ โดยการติดตั งวาล์วควบคุมคอนเดนเสทในการเพ่ิมอุณหภูมิน  าป้อนหม้อไอน  า 

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ  

ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการปรับปริมาณ
อากาศและตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ พร้อมทั งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ นทั งหมด ในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ

สภาพหลังปรับปรุง
โรงงานไดท้ าการติดตั งวาล์วควบคุมคอนเดนเสทในการเพ่ิมอุณหภูมิน  าป้อนหม้อไอน  า ซึ่งสามารถประเมินผล

การประหยัดได้ดังนี 

รูปแสดงการติดตั งวาล์วควบคุมคอนเดนเสท หลังการปรับปรุง

ระยะเวลาการด าเนินการ เดือน
เงินลงทุน บาท
ปริมาณไม้ฟืนที่ลดลง กิโลกรัม ปี คิดเป็น ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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การน้าความร้อนทิ งกลับมาใช้ประโยชน์

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานด าเนินการการผลิตประมาณ ชั่วโมงต่อวัน จ านวน วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 

กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ บาท
ต่อหน่วย มีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าใช้เชื อเพลิงเป็นไม้ฟืน ขนาด ตันต่อชั่วโมง ท าการผลิตไอน  าที่ความดันประมาณ

บาร์ มีอุณหภูมิประมาณ เพ่ือจ่ายไปยังกระบวนการอบปลาป่น โดยมีปริมาณการใช้ฟืนประมาณ
กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ บาทต่อปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ บาท

ต่อกิโลกรัม

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการส ารวจของทีมงานพบว่าในโรงงานมีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าขนาด ตันต่อชั่วโมง มีการใช้ไม้ฟืน

เป็นเชื อเพลิง พบว่าทางโรงงานได้มีการน าคอนเดนเสทมากลับในงานเพียงบางส่วน  โดยมีการต่อไปยังถังคอนเดนเสท
ซึ่งมีการสูญเสียในบริเวณดังกล่าว  ทางโรงงานจึงมีแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าคอนเดนเสทกลับกลับมาใช้
งาน

รูปแสดงระบบท่อคอนเดนเสทและการรั่วไหลของคอนเดนเสท ก่อนการปรับปรุง

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ
จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงงานควรท า

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าคอนเดนเสทกลับกลับมาใช้งาน โดยมีขั นตอนการท างานดังนี 
ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยการส ารวจการใช้งานหม้อไอน  า
ส ารวจข้อมูลด้านราคา โดยสอบถามค่าด าเนินการในการปรับปริมาณอากาศและตรวจวัดและวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการเผาไหม้และระยะเวลาในการจัดจ้าง
จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร

เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ โดยการติดตั งวาล์วควบคุมคอนเดนเสทในการเพ่ิมอุณหภูมิน  าป้อนหม้อไอน  า
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6. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการปรับปริมาณ
อากาศและตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ พร้อมทั งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง 

7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ นทั งหมด ในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 

 
สภาพหลังปรับปรุง 
 โรงงานไดท้ าการติดตั งวาล์วควบคุมคอนเดนเสทในการเพ่ิมอุณหภูมิน  าป้อนหม้อไอน  า ซึ่งสามารถประเมินผล
การประหยัดได้ดังนี  
 

 
รูปแสดงการติดตั งวาล์วควบคุมคอนเดนเสท (หลังการปรับปรุง) 

  
 ระยะเวลาการด าเนินการ  2  เดือน 
 เงินลงทุน  1,500.00 บาท 
 ปริมาณไม้ฟืนที่ลดลง  81,865 กิโลกรัม/ปี (คิดเป็น 3.242 toe/ปี) 
 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  81,046.35 บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน  0.02 ปี 
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การค้านวณผลการประหยัดพลังงานจากการเพิ่มอุณหภูมิน ้าป้อนหม้อไอน ้า 

มาตรการเพิ่มอุณหภูมิน ้าป้อนหม้อไอน ้า หน่วย สัญลักษณ์ ปริมาณ 

ข้อมูล 
   

   ชั่วโมงการท างาน h / y H 5,600 

   ราคาเชื อเพลิง ฿ / kg Prf 0.99 

   อัตราการไหลของน  าป้อน (ประมาณ) l / h Vw 5,000 

   อุณหภูมิน  าป้อนก่อนการปรับปรุง ๐ C Tw,before 55.6 

   อุณหภูมิน  าป้อนหลังการปรับปรุง ๐ C Tw,after 90.0 

   ความหนาแน่นของน  า kg / l rw 1.04 

   ค่าความร้อนต่ าของเชื อเพลิง kJ / kg LHV 15,990 

   ค่าความจุความร้อนจ าเพาะของน  า kJ / kg - ๐ C Cp,w 1.30 

  

การค้านวณ 

   ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้ kJ / y SE 1,309,016,733 

          SE = Vw * rw  * Cp,w * (Tw,after - Tw,before) 

   ปริมาณเชื อเพลิงที่ประหยัดได้ kg / y Sf 81,865 

          Sf = SE / LHV 

   ค่าใช้จ่ายเชื อเพลิงที่ประหยัดได้ ฿ / y SC 81,046 

          SC = Sf * Prf 

  

การลงทุน 

   ค่าใช้จ่ายในการน าคอนเดนเสทกลับมาใช้งาน ฿ INV 1,500 

   ระยะเวลาในการคืนทุน y PB 0.02 

        PB = INV / SC 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน ้า

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้พลังงานจากบีทูมินัสในระบบหม้อไอน  า โดยเจ้าหน้าที่จะตั งระบบป้อนเชื อเพลิงอัตโนมัติไว้

เพ่ือผลิตไอน  าส าหรับกระบวนการผลิต โดยปริมาณเชื อเพลิงที่เติมจะใช้วิธีการตั งอัตโนมัติโดยอัตราส่วนเชื อเพลิงต่อ
อากาศไม่เหมาะสม คือ มีปริมาณเชื อเพลิงต่ าเกินไป

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
จากการตรวจสอบการเผาไหม้ของหม้อไอน  าที่ใช้ในโรงงานพบว่า ขณะที่เติมเชื อเพลิงเสร็จหม้อไอน  ามีอุณหภูมิ

ของก๊าซไอเสียทิ งเท่ากับ ๐ โดยมีปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสียเท่ากับ ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน
โดยอากาศที่เหลือจากการเผาไหม้จะน าความร้อนออกไปกับไอเสีย ดังนั นปริมาณอากาศส่วนเกินที่มากก็จะท าให้การ
สิ นเปลืองเชื อเพลิงมากตามไปด้วย ถ้าทางโรงงานมีการปรับลดปริมาณสัดส่วนอากาศให้เหมาะสมโดยให้มีอัตราส่วน
อากาศต่อเชื อเพลิงให้เป็นมาตรฐาน ( จะท าให้ประสิทธิภาพในการท าความร้อนดีขึ นซึ่งจะช่วยประหยัด
พลังงานได้

ตารางแสดงการตรวจวัดหม้อไอน  า ก่อนการปรับปรุง
ชื่อ ปริมาณ

ในไอเสีย
ปริมาณ

การใช้เชื อเพลิง ภาพก่อนการปรับปรุง

หม้อไอน  า
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การค้านวณผลการประหยัดพลังงานจากการเพิ่มอุณหภูมิน ้าป้อนหม้อไอน ้า
มาตรการเพิ่มอุณหภูมิน ้าป้อนหม้อไอน ้า หน่วย สัญลักษณ์ ปริมาณ
ข้อมูล

ชั่วโมงการท างาน
ราคาเชื อเพลิง ฿ / 
อัตราการไหลของน  าป้อน (ประมาณ)
อุณหภูมิน  าป้อนก่อนการปรับปรุง ๐

อุณหภูมิน  าป้อนหลังการปรับปรุง ๐

ความหนาแน่นของน  า
ค่าความร้อนต่ าของเชื อเพลิง
ค่าความจุความร้อนจ าเพาะของน  า ๐

การค้านวณ
ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้

ปริมาณเชื อเพลิงที่ประหยัดได้

ค่าใช้จ่ายเชื อเพลิงที่ประหยัดได้ ฿ / 

การลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการน าคอนเดนเสทกลับมาใช้งาน ฿
ระยะเวลาในการคืนทุน
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2.5.7 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน ้า 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้พลังงานจากบีทูมินัสในระบบหม้อไอน  า โดยเจ้าหน้าที่จะตั งระบบป้อนเชื อเพลิงอัตโนมัติไว้ 
เพ่ือผลิตไอน  าส าหรับกระบวนการผลิต โดยปริมาณเชื อเพลิงที่เติมจะใช้วิธีการตั งอัตโนมัติโดยอัตราส่วนเชื อเพลิงต่อ
อากาศไม่เหมาะสม คือ มีปริมาณเชื อเพลิงต่ าเกินไป 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการตรวจสอบการเผาไหม้ของหม้อไอน  าที่ใช้ในโรงงานพบว่า ขณะที่เติมเชื อเพลิงเสร็จหม้อไอน  ามีอุณหภูมิ

ของก๊าซไอเสียทิ งเท่ากับ 252.4๐C โดยมีปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสียเท่ากับ 14.20% ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน 

โดยอากาศที่เหลือจากการเผาไหม้จะน าความร้อนออกไปกับไอเสีย ดังนั นปริมาณอากาศส่วนเกินที่มากก็จะท าให้การ
สิ นเปลืองเชื อเพลิงมากตามไปด้วย ถ้าทางโรงงานมีการปรับลดปริมาณสัดส่วนอากาศให้เหมาะสมโดยให้มีอัตราส่วน
อากาศต่อเชื อเพลิงให้เป็นมาตรฐาน (O2 = 10%) จะท าให้ประสิทธิภาพในการท าความร้อนดีขึ นซึ่งจะช่วยประหยัด
พลังงานได ้

ตารางแสดงการตรวจวัดหม้อไอน  า (ก่อนการปรับปรุง) 
ชื่อ ปริมาณ O2  

ในไอเสีย(%) 
ปริมาณ 

การใช้เชื อเพลิง 
(kg/hr) 

ภาพก่อนการปรับปรุง 

หม้อไอน  า 14.2 100.75 
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แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ 

บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีการใช้งานหม้อไอน  า การปรับเปลี่ยนสัดส่วนอากาศเข้าห้องเผาไหม้ โดยคณะท างานด้าน
อนุรักษ์พลังงานได้ท าการตรวจวิเคราะห์ไอเสียควบคู่กับการให้ช่างผู้ดูแลรับผิดชอบท าการสังเกตปริมาณควันและสีของ
ก๊าซร้อนทิ งจากปล่องควัน เพ่ือให้การเผาไหม้มีอัตราส่วนอากาศต่อเชื อเพลิงใกล้เคียงกับมาตรฐาน หากพบว่าอัตราส่วน
อากาศต่อเชื อเพลิงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะท าการปรับเปลี่ยนปริมาณอากาศใหม่จนกระทั่งการเผาไหม้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ผลที่ได้รับคือการประหยัดพลังงานความร้อนโดยการด าเนินการดังต่อไปนี  

1. ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวิเคราะห์ไอเสียจากการเผาไหม้ในระบบหม้อไอน  าอย่างละเอียด 
2. เนื่องจากการด าเนินการไม่มีค่าใช้จ่าย จึงไม่มีการส ารวจข้อมูลด้านราคา 
3. จัดท าแผนปรับปรุงร่วมกับคณะท างานของสถานประกอบการ โดยวางแผนในการปรับปรุงทันที 
4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลทั งหมดและแผนงานดังกล่าวมาวิเคราะห์น าเสนอเจ้าของโรงงาน 

เพ่ือพิจารณา 
5. ด าเนินการตามมาตรการ โดยทีมงานอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้ปรับตั งอัตราส่วนอากาศโดยมีขั นตอน ดังนี  

- ปรับตั งปีกผีเสื อโดยหมุนคันโยกตามเข็มนาฬิกาตามรูปซ้ายมือเพ่ือเพ่ิมอัตราการไหลของอากาศ 
ควบคู่กับการสังเกตสีควันจากปล่อง ซึ่งควรจะมีสีด าลดลงจนเป็นสีเทา 

- หากท าขั นตอนแรกเสร็จแล้วควันยังมีสีด า ให้ปรับลดการป้อนเชื อเพลิง โดยการขนาดช่องจ่าย
เชื อเพลิงบริเวณด้านหน้าห้องเผาไหม้ดังแสดงในภาพขวามือ จากนั นท าการสังเกตสีของควันจาก
ปล่องกลายเป็นสีเทา 

- บันทึกปริมาณการใช้เชื อเพลิงในแต่ละเดือนเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปรับตั งครั งต่อไป  
6. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความถูกต้องในการปรับอัตราส่วน

อากาศพร้อมทั งตรวจวิเคราะห์ไอเสียจากการเผาไหม้หลังการปรับปรุง 
7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลประหยัดจริงที่เกิดขึ นทั งหมด ในแง่วิศวกรรมและ

เศรษฐศาสตร์เบื องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 
 

 
ภาพแสดงการปรับปรุงโดยการปรับตั งปริมาณอากาศให้เหมาะสม 
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ตารางแสดงการตรวจวัดหม้อไอน  า หลังการปรับปรุง
ชื่อ ปริมาณ

ในไอเสีย
ปริมาณ

การใช้เชื อเพลิง ภาพหลังการปรับปรุง

หม้อไอน  า

สภาพหลังปรับปรุง
การด าเนินการปรับตั งอัตราส่วนอากาศส าหรับการเผาไหม้ของหม้อไอน  า จ านวนทั งสิ น ชุด โดยให้แผนก

ซ่อมบ ารุงของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการเดือนละ ครั ง สามารถประหยัดพลังงานได้ ดังนี 
ระยะเวลาด าเนินการ สัปดาห์
เงินลงทุน          บาท 
ผลประหยัดที่ได้ บาท/ปี
พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้    กิโลกรัม/ปี 
เทียบเท่าตันน  ามันดิบ ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบไอน  าของโรงงาน โดยการสังเกตดู

ปริมาณควันและสีของก๊าซร้อนทิ งจากปล่องควัน เพ่ือให้มีการดูแลรักษา และปรับเปลี่ยนปริมาณการป้อนเชื อเพลิง 
เพ่ือให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ น
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แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ
บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีการใช้งานหม้อไอน  า การปรับเปลี่ยนสัดส่วนอากาศเข้าห้องเผาไหม้ โดยคณะท างานด้าน

อนุรักษ์พลังงานได้ท าการตรวจวิเคราะห์ไอเสียควบคู่กับการให้ช่างผู้ดูแลรับผิดชอบท าการสังเกตปริมาณควันและสีของ
ก๊าซร้อนทิ งจากปล่องควัน เพ่ือให้การเผาไหม้มีอัตราส่วนอากาศต่อเชื อเพลิงใกล้เคียงกับมาตรฐาน หากพบว่าอัตราส่วน
อากาศต่อเชื อเพลิงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะท าการปรับเปลี่ยนปริมาณอากาศใหม่จนกระทั่งการเผาไหม้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ผลที่ได้รับคือการประหยัดพลังงานความร้อนโดยการด าเนินการดังต่อไปนี 

ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวิเคราะห์ไอเสียจากการเผาไหม้ในระบบหม้อไอน  าอย่างละเอียด
เนื่องจากการด าเนินการไม่มีค่าใช้จ่าย จึงไม่มีการส ารวจข้อมูลด้านราคา
จัดท าแผนปรับปรุงร่วมกับคณะท างานของสถานประกอบการ โดยวางแผนในการปรับปรุงทันที
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลทั งหมดและแผนงานดังกล่าวมาวิเคราะห์น าเสนอเจ้าของโรงงาน
เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ โดยทีมงานอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้ปรับตั งอัตราส่วนอากาศโดยมีขั นตอน ดังนี 

- ปรับตั งปีกผีเสื อโดยหมุนคันโยกตามเข็มนาฬิกาตามรูปซ้ายมือเพ่ือเพ่ิมอัตราการไหลของอากาศ 
ควบคู่กับการสังเกตสีควันจากปล่อง ซึ่งควรจะมีสีด าลดลงจนเป็นสีเทา

- หากท าขั นตอนแรกเสร็จแล้วควันยังมีสีด า ให้ปรับลดการป้อนเชื อเพลิง โดยการขนาดช่องจ่าย
เชื อเพลิงบริเวณด้านหน้าห้องเผาไหม้ดังแสดงในภาพขวามือ จากนั นท าการสังเกตสีของควันจาก
ปล่องกลายเป็นสีเทา

- บันทึกปริมาณการใช้เชื อเพลิงในแต่ละเดือนเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการปรับตั งครั งต่อไป 
ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความถูกต้องในการปรับอัตราส่วน
อากาศพร้อมทั งตรวจวิเคราะห์ไอเสียจากการเผาไหม้หลังการปรับปรุง
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลประหยัดจริงที่เกิดขึ นทั งหมด ในแง่วิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตร์เบื องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ

ภาพแสดงการปรับปรุงโดยการปรับตั งปริมาณอากาศให้เหมาะสม
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ตารางแสดงการตรวจวัดหม้อไอน  า (หลังการปรับปรุง) 
ชื่อ ปริมาณ O2 

ในไอเสีย(%) 

ปริมาณ 

การใช้เชื อเพลิง 
(kg/hr) 

ภาพหลังการปรับปรุง 

หม้อไอน  า 12.00 94.62 

 

 
 

 

สภาพหลังปรับปรุง 
การด าเนินการปรับตั งอัตราส่วนอากาศส าหรับการเผาไหม้ของหม้อไอน  า จ านวนทั งสิ น 1 ชุด โดยให้แผนก

ซ่อมบ ารุงของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการเดือนละ 1 ครั ง สามารถประหยัดพลังงานได้ ดังนี  
ระยะเวลาด าเนินการ  1  สัปดาห์ 
เงินลงทุน   2,000.00         บาท  
ผลประหยัดที่ได้   98,642.76        บาท/ปี 
พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้    29,445.60        กิโลกรัม/ปี  
เทียบเท่าตันน  ามันดิบ  19.259     toe/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   0.02  ปี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบไอน  าของโรงงาน โดยการสังเกตดู

ปริมาณควันและสีของก๊าซร้อนทิ งจากปล่องควัน เพ่ือให้มีการดูแลรักษา และปรับเปลี่ยนปริมาณการป้อนเชื อเพลิง 
เพ่ือให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ น 
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แนวทางการขยายผล 

หากมีการติดตั งมาตรวัดอุณหภูมิของก๊าซร้อนที่ปล่อยออกสู่ปล่องและท าการบันทึกค่าเก็บไว้เป็นประจ า จะท า
ให้สามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบและท าให้สามารถท าการบ ารุงรักษามีประสิทธิภาพขึ น 
 

ตวัอยา่งการค านวณผลการประหยดัพลงังานจากการปรับปรุงประสทิธภิาพการเผาไหม้
ข้อมลูทัว่ไป
ชนิดเชื้อเพลิง = บิทูบินัส
ค่าความร้อนต ่าของเชื้อเพลิง = 27.63 เมกะจูล/กก.
ปริมาณ O2 ในไอเสียกอ่นการปรับปรุง (O2,1) = 14.20 %ของปริมาณกา๊ซร้อน
อตัราการป้อนเชื้อเพลิงกอ่นการปรับปรุง (mo) = 100.75 กก./ชม.
ปริมาณ O2 ในไอเสียกอ่นการปรับปรุง (O2,2) = 12.00 %ของปริมาณกา๊ซร้อน
อตัราการป้อนเชื้อเพลิงหลังการปรับปรุง (mn) = 94.62 กก./ชม.
จ่านวนวันท่างาน (d ) = 300 วัน/ปี
จ่านวนชั วโมงการท่างาน (h) = 16 ชั วโมง/วัน
ราคาเชื้อเพลิงเฉลี ย (C) = 3.35 บาท/กก.
การค านวณ
เชื้อเพลิงที ใช้กอ่นการปรับปรุง (WO) = m o × (h ×d ) = 483,600  กก./ปี
เชื้อเพลิงที ใช้หลังการปรับปรุง (WN) = m n× ( h ×d ) = 454,154  กก./ปี
ผลการประหยัดพลังงาน
เชื้อเพลิงที ประหยัดได้ (QS) =    W O -W N = 29,446   กก./ปี
หรือ =    QS × 27.63 = 813,582  เมกะจูล/ปี
หรือ = 813,582  / 42,244  = 19.259   toe/ปี
คิดเป็นเงินที ประหยัดได้ (CS) =    E S  × C = 98,642.8 บาท/ปี

การลงทนุ
ค่าแรง = 2,000     บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน = 0.02      ปี  

 

หมายเหตุ 
เนื่องจากโรงงานแห่งนี มีมาตรการการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับหม้อไอน  า 4 มาตรการ โดยก่อนการด าเนินการ
ทั งหมด อัตราการใช้เชื อเพลิงของหม้อไอน  าคือ 100.75 กิโลกรัม/ชั่วโมง แต่ภายหลังจากด าเนินการมาตรการทั ง
หมดแล้ว อัตราการใช้เชื อเพลิงของหม้อไอน  าลดลงเหลือ 91.85 กิโลกรัม/ชั่วโมง หรือลดลง 8.90 กิโลกรัม/ชั่วโมง  
ซึ่งเป็นการลดลงจากมาตรการนี เท่ากับ 6.13 กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยประมาณจากการค านวณอัตราการสูญเสียความร้อน
ไปกับก๊าซเสียก่อนและหลังจากการปรับปรุง 
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การเปลี่ยนชนิดเชื อเพลิงเพื่อการเผาไหม้

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
ภายในโรงงานมีการใช้หม้อไอน  าใช้น  ามันเตาเกรด เป็นเชื อเพลิง ด้วยปริมาณ ลิตรต่อปี

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนการปรับปรุง
มีการใช้น  ามันเตาเกรด เป็นเชื อเพลิง ในปริมาณ ลิตรต่อปี ซึ่งมีราคาแพง จึงต้องการลด

ค่าใช้จ่ายด้านเชื อเพลิงลง โดยเปลี่ยนระบบหม้อไอน  าใหม่เป็นระบบใช้เชื อเพลิงชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลว

รูปก่อนการปรับปรุง

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ
เชื อเพลิงที่ใช้ในหม้อน  าลักษณะนี สามารถใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ได้เช่นกัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

มีราคาถูกกว่า การเปลี่ยนมาใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เป็นเชื อเพลิงแทน จะสามารถลดค่าเชื อเพลิงลงได้
ประมาณครึ่งหนึ่งด้วย
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แนวทางการขยายผล
หากมีการติดตั งมาตรวัดอุณหภูมิของก๊าซร้อนที่ปล่อยออกสู่ปล่องและท าการบันทึกค่าเก็บไว้เป็นประจ า จะท า

ให้สามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบและท าให้สามารถท าการบ ารุงรักษามีประสิทธิภาพขึ น

ตวัอยา่งการค านวณผลการประหยดัพลงังานจากการปรับปรุงประสทิธภิาพการเผาไหม้
ข้อมลูทัว่ไป
ชนิดเชื้อเพลิง บิทูบินัส
ค่าความร้อนต ่าของเชื้อเพลิง เมกะจูล กก
ปริมาณ ในไอเสียกอ่นการปรับปรุง ของปริมาณกา๊ซร้อน
อตัราการป้อนเชื้อเพลิงกอ่นการปรับปรุง กก ชม
ปริมาณ ในไอเสียกอ่นการปรับปรุง ของปริมาณกา๊ซร้อน
อตัราการป้อนเชื้อเพลิงหลังการปรับปรุง กก ชม
จ่านวนวันท่างาน วัน ปี
จ่านวนชั วโมงการท่างาน ชั วโมง วัน
ราคาเชื้อเพลิงเฉลี ย บาท กก
การค านวณ
เชื้อเพลิงที ใช้กอ่นการปรับปรุง กก ปี
เชื้อเพลิงที ใช้หลังการปรับปรุง กก ปี
ผลการประหยัดพลังงาน
เชื้อเพลิงที ประหยัดได้ กก ปี
หรือ เมกะจูล ปี
หรือ ปี
คิดเป็นเงินที ประหยัดได้ บาท ปี

การลงทนุ
ค่าแรง บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

หมายเหตุ
เนื่องจากโรงงานแห่งนี มีมาตรการการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับหม้อไอน  า มาตรการ โดยก่อนการด าเนินการ
ทั งหมด อัตราการใช้เชื อเพลิงของหม้อไอน  าคือ 100.75 กิโลกรัม/ชั่วโมง แต่ภายหลังจากด าเนินการมาตรการทั ง
หมดแล้ว อัตราการใช้เชื อเพลิงของหม้อไอน  าลดลงเหลือ กิโลกรัม/ชั่วโมง หรือลดลง 8.90 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
ซึ่งเป็นการลดลงจากมาตรการนี เท่ากับ 6.13 กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยประมาณจากการค านวณอัตราการสูญเสียความร้อน
ไปกับก๊าซเสียก่อนและหลังจากการปรับปรุง
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2.5.8 การเปลี่ยนชนิดเชื อเพลิงเพื่อการเผาไหม้ 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

ภายในโรงงานมีการใช้หม้อไอน  าใช้น  ามันเตาเกรด C เป็นเชื อเพลิง ด้วยปริมาณ 468,000.00  ลิตรต่อปี 
 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนการปรับปรุง 
มีการใช้น  ามันเตาเกรด C เป็นเชื อเพลิง ในปริมาณ 468,000.00 ลิตรต่อปี ซึ่งมีราคาแพง จึงต้องการลด

ค่าใช้จ่ายด้านเชื อเพลิงลง โดยเปลี่ยนระบบหม้อไอน  าใหม่เป็นระบบใช้เชื อเพลิงชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
 

 
รูปก่อนการปรับปรุง 

2 
แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ 

เชื อเพลิงที่ใช้ในหม้อน  าลักษณะนี  สามารถใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ได้เช่นกัน  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) มีราคาถูกกว่า การเปลี่ยนมาใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นเชื อเพลิงแทน จะสามารถลดค่าเชื อเพลิงลงได้
ประมาณครึ่งหนึ่งด้วย 
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สภาพหลังการปรับปรุง 
หลังจากด าเนินการตามรายละเอียดในหัวข้อที่ผ่านมาแล้วนั น โรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 

 

 
รูปหลังการปรับปรุง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ   4   สัปดาห์ 
เงินลงทุนทั งหมด   2,000,000.00  บาท 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   2,122,783.84  บาท/ปี 
คิดเป็นประหยัดพลังงานได้  113,639.39  กิโลกรัม/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   0.94   ปี 
 
ข้อเสนอแนะ 

ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนหม้อไอน  าใหม่ เพียงแค่เปลี่ยนชุดหัวเผาใหม่ก็สามารถใช้งานได้เป็นการประหยัดค่าซื อ
หม้อไอน  า 
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วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

เชื อเพลิงปัจจุบัน น ้ามันเตา 
อัตราการใช้เชื อเพลิง ลิตร/ปี
ความหนาแน่นของเชื อเพลิง กก./ลิตร
ค่าความร้อนของเชื อเพลิง ลิตร
ราคาของเชื อเพลิง บาท/ลิตร
ปริมาณความร้อนที่ใช้

ปี
ค่าเชื อเพลิง

บาท/ปี

เชื อเพลิงใหม่ แก๊ส 
ค่าความร้อนของเชื อเพลิง กก.
ราคาของเชื อเพลิง บาท/กก.
ปริมาณความร้อนที่ใช้ ปี
อัตราการใช้เชื อเพลิง

กก./ปี
ค่าเชื อเพลิง

บาท/ปี

ผลประหยัด
บาท/ปี

การลงทุน
เงินลงทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตั ง บาท
ผลประหยัด บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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สภาพหลังการปรับปรุง
หลังจากด าเนินการตามรายละเอียดในหัวข้อที่ผ่านมาแล้วนั น โรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้

รูปหลังการปรับปรุง

ระยะเวลาด าเนินการ สัปดาห์
เงินลงทุนทั งหมด บาท
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท ปี
คิดเป็นประหยัดพลังงานได้ กิโลกรัม ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

ข้อเสนอแนะ
ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนหม้อไอน  าใหม่ เพียงแค่เปลี่ยนชุดหัวเผาใหม่ก็สามารถใช้งานได้เป็นการประหยัดค่าซื อ

หม้อไอน  า
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วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

 

เชื อเพลิงปัจจุบัน น ้ามันเตา C    

อัตราการใช้เชื อเพลิง FU1 = 468,000 ลิตร/ปี 
ความหนาแน่นของเชื อเพลิง Df = 0.97 กก./ลิตร 

ค่าความร้อนของเชื อเพลิง HV1 = 42.56 MJ/ลิตร 

ราคาของเชื อเพลิง CF1 = 18.68 บาท/ลิตร 

ปริมาณความร้อนที่ใช้ Qc = FU1 x HV1 x Df  

 = 19,320,537.60 MJ/ปี 
ค่าเชื อเพลิง FC1 = FU1 x CF1  
 = 8,742,240.00 บาท/ปี 
    

เชื อเพลิงใหม่ แก๊ส LPG    

ค่าความร้อนของเชื อเพลิง HV2 = 46.70 MJ/กก. 
ราคาของเชื อเพลิง CF2 = 16.00 บาท/กก. 
ปริมาณความร้อนที่ใช้ Qc = 19,320,537.60 MJ/ปี 
อัตราการใช้เชื อเพลิง FU2 = Qc/HV2  

 = 413,716.01 กก./ปี 
ค่าเชื อเพลิง FC2 = FU2 x CF2  
 = 6,619,456.16 บาท/ปี 
    

ผลประหยัด FS= FC1 - FC2   

 = 2,122,783.84 บาท/ปี 
    

การลงทุน    

เงินลงทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตั ง  = 2,000,000 บาท 

ผลประหยัด = 2,122,783.84 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน = 0.94 ปี 
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2.5.9 การควบคุมน ้าโบลว์ดาวน์ให้เหมาะสม 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

 โรงงานมีการด าเนินการผลิตประมาณ 12 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 300 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 

189,840.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 1,158,829.16 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.65 บาท
ต่อหน่วย มีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าใช้เชื อเพลิงใยปาล์ม ผลิตไอน  าที่ความดันประมาณ 10 บาร์ มีอุณหภูมิประมาณ 
180.0 °C เพ่ือจ่ายไปยังกระบวนการผลิต โดยมีปริมาณการใช้ใยปาล์ม ประมาณ 2,234,484.76 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 491,586.65 บาทต่อปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 0.22 บาทต่อกิโลกรัม ค่าความร้อนของใยปาล์มมีค่าเท่ากับ 
11.80 MJ/kg 
 

ข้อมูลทั่วไป หม้อไอน ้า 

ขนาด (ตัน/ชั่วโมง) 
ประเภท  
ชนิดเชื อเพลิง  
ความดันใช้งาน (บาร์) 
ราคาเชื อเพลิง (บาท/กิโลกรัม) 

27 
ท่อน  า 

ใยปาล์ม 
10.0 
0.22 

 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการตรวจวัดของทีมงานพบว่าในโรงงานมีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  า 27 ตัน/ชั่วโมง จากการส ารวจพบว่า
ทางโรงงานท าการโบลว์ดาวน์น  าภายในหม้อไอน  าค่อนข้างบ่อยโดยไม่ได้มีการตรวจสอบและจัดท าวิธีการโบลว์ดาวน์ 

ที่เหมาะสม ซึ่งการท าโบลว์ดาวน์บ่อยและไม่เหมาะสมจะท าให้ทางโรงงานสูญเสียปริมาณเชื อเพลิงไปโดยเปล่า
ประโยชน์ 
 

 
รูปแสดงการใช้งานหม้อไอน  าของทางโรงงาน 
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แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ
ท าการปรับปรุงโดยควบคุมน  าโบลว์ดาวน์ให้เหมาะสม จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างาน

อนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ควรมีการน าควบคุมน  าโบลว์ดาวน์ให้เหมาะสม โดยมีขั นตอนการท างานดังนี 
ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค ปริมาณน  าโบลว์ดาวน์ และข้อมูลอ่ืนๆที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสีย
จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการด าเนินการ 
พร้อมทั งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ นทั งหมดในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ

สภาพหลังปรับปรุง
หลังปรับปรุงพบว่าการผลิตของทางโรงงาน สามารถท างานได้ตามปกติ และสามารถลดการใช้เชื อเพลิงลงได้

ระยะเวลาการด าเนินการ วัน
เงินลงทุน บาท
ปริมาณใยปาล์มที่ลดลง กิโลกรัม ปี คิดเป็น ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

วิธีการค้านวณผลการประหยัดพลังงาน
ปริมาณน  าโบลว์ดาวน์ที่สามารถลดได้ ชั่วโมง
ความดันใช้งานไอน  า บาร์เกจ 
ค่าเอนทาลปีของน  าโบลว์ดาวน์ที่ความดัน บาร์เกจ มีค่าเท่ากับ  
ค่าเอนทาลปีของน  าป้อน มีค่าเท่ากับ 
เวลาการท างานของ ชั่วโมง วัน, วัน ปี 
ค่าความร้อนของใยปาล์ม เท่ากับ
ราคาใยปาล์มเฉลี่ย เท่ากับ บาท
คิดเปอร์เซ็นต์การใช้งาน เท่ากับ เปอร์เซ็นต์ 
พลังงานที่ประหยัดได้ เท่ากับ ปี 

ปี
คิดเป็นใยปาล์ม กิโลกรัม/ปี กิโลกรัม/ปี
คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้  บาท/ปี  บาท/ปี
เทียบเท่าตันน  ามันดิบ บาท ปี
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การควบคุมน ้าโบลว์ดาวน์ให้เหมาะสม

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการด าเนินการผลิตประมาณ ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 00 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม

กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ บาท
ต่อหน่วย มีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าใช้เชื อเพลิงใยปาล์ม ผลิตไอน  าที่ความดันประมาณ บาร์ มีอุณหภูมิประมาณ

เพ่ือจ่ายไปยังกระบวนการผลิต โดยมีปริมาณการใช้ใยปาล์ม ประมาณ กิโลกรัมต่อปี คิดเป็น
มูลค่าประมาณ บาทต่อปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ บาทต่อกิโลกรัม ค่าความร้อนของใยปาล์มมีค่าเท่ากับ 

ข้อมูลทั่วไป หม้อไอน ้า
ขนาด (ตัน ชั่วโมง)
ประเภท 
ชนิดเชื อเพลิง 
ความดันใช้งาน (บาร์)
ราคาเชื อเพลิง (บาท กิโลกรัม)

ท่อน  า
ใยปาล์ม

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดของทีมงานพบว่าในโรงงานมีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  า ตัน ชั่วโมง จากการส ารวจพบว่า

ทางโรงงานท าการโบลว์ดาวน์น  าภายในหม้อไอน  าค่อนข้างบ่อยโดยไม่ได้มีการตรวจสอบและจัดท าวิธีการโบลว์ดาวน์
ที่เหมาะสม ซึ่งการท าโบลว์ดาวน์บ่อยและไม่เหมาะสมจะท าให้ทางโรงงานสูญเสียปริมาณเชื อเพลิงไปโดยเปล่า
ประโยชน์

รูปแสดงการใช้งานหม้อไอน  าของทางโรงงาน
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แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ 

 ท าการปรับปรุงโดยควบคุมน  าโบลว์ดาวน์ให้เหมาะสม จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างาน
อนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ควรมีการน าควบคุมน  าโบลว์ดาวน์ให้เหมาะสม โดยมีขั นตอนการท างานดังนี  

1. ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค ปริมาณน  าโบลว์ดาวน์ และข้อมูลอ่ืนๆที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสีย 
2. จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ  
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร 

เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา 
4. ด าเนินการตามมาตรการ  
5. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการด าเนินการ  

พร้อมทั งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง 
6. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ นทั งหมดในเชิงวิศวกรรม

และเศรษฐศาสตร์เบื องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 
 
สภาพหลังปรับปรุง 
 หลังปรับปรุงพบว่าการผลิตของทางโรงงาน สามารถท างานได้ตามปกติ และสามารถลดการใช้เชื อเพลิงลงได้ 

 ระยะเวลาการด าเนินการ  30  วัน 
 เงินลงทุน  -  บาท 
 ปริมาณใยปาล์มที่ลดลง  24,272.54 กิโลกรัม/ปี (คิดเป็น 0.214  toe/ปี) 
 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  5,339.9 บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน  - ปี 
 

วิธีการค้านวณผลการประหยัดพลังงาน 
ปริมาณน  าโบลว์ดาวน์ที่สามารถลดได้  150  kg/ชั่วโมง 

 ความดันใช้งานไอน  า    22  บาร์เกจ  
 ค่าเอนทาลปีของน  าโบลว์ดาวน์ที่ความดัน 22 บาร์เกจ มีค่าเท่ากับ 941.8 kJ/kg 

ค่าเอนทาลปีของน  าป้อน  30 oC  มีค่าเท่ากับ 125.8kJ/kg 
 เวลาการท างานของ Boiler  12 ชั่วโมง/วัน, 300 วัน/ปี  

ค่าความร้อนของใยปาล์ม  เท่ากับ  11.80 MJ/kg 
ราคาใยปาล์มเฉลี่ย เท่ากับ  0.22 บาท/kg 
คิดเปอร์เซ็นต์การใช้งาน เท่ากับ   65 เปอร์เซ็นต์ = 65/100 = 0.65 
พลังงานที่ประหยัดได้ เท่ากับ 150x12x300x0.65 (941.8-125.8)/1,000 MJ/ปี  

= 286,416 MJ/ปี 
คิดเป็นใยปาล์ม     = 286,416/11.80 กิโลกรัม/ปี  = 24,272.54  กิโลกรัม/ปี 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้   = 24,272.54 x 0.22 บาท/ปี  = 5,339.9  บาท/ปี  

 เทียบเท่าตันน  ามันดิบ    = 5,339.9/25,000บาท   = 0.214  toe/ปี 
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2.5.10 การใช้หม้อไอน ้าประสิทธิภาพสูง  
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้งานระบบไอน  าส าหรับท าความสะอาด และอบแห้งวัตถุดิบ ใช้ไอน  าที่ผลิตจากหม้อไอน  าขนาด 
6 ตันที่ความดัน 8.5 บาร์ โดยใช้เชื อเพลิงน  ามันเตาเกรด C การใช้งานรวมเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง  และมีการท างาน  
6 วัน/สัปดาห์หรือ 320 วัน/ปี 
             
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

ทางโรงงานมีหม้อไอน  า 2 ลูก  ซึ่งมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปก่อนปรับปรุง 

 
แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ 

1. ตรวจวัดประสิทธิภาพของหม้อไอน  าทั ง 2 ลูก 

2. จัดเวลาการผลิตใหม่ เลือกเดินหม้อไอน  า ลูกที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก 

 
สภาพหลังปรับปรุง 

จากการตรวจสอบพบว่าหม้อไอน  าเครื่องที่ 1 มีประสิทธิภาพ 73% หม้อไอน  าเครื่องที่ 2 มีประสิทธิภาพ 79 %  
ดังนั นจึงเลือกเดินหม้อไอน  าเครื่องที่ 2 เป็นหลัก และหลังพบว่าสามารถลดปริมาณการใช้น  ามันเตาลงได้โดยไม่กระทบ
กับกระบวนการผลิต 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  เลือกเปลี่ยนการเดินเตาได้เลย 

เงินลงทุน   ไม่มี เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว 

ผลประหยัดที่ได้   100,253 บาท/ปี (เท่ากับ 0.00446 toe/ปี) 
ระยะเวลาคืนทุน   คืนทุนทันที 
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วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
จากการเลือกเดินหม้อไอน  าลูกที่มีประสิทธิภาพสูง พบว่าสามารถลดการใช้น  ามันเตาลงได้โดยไม่กระทบกับกระบวนการผลิต
ประสิทธิภาพของหม้อไอน  า  
ประสิทธิภาพของหม้อไอน  า  
ปริมาณการใช้น  ามันเตา ใน ปี ลิตร ปี
ค่าความร้อนน  ามันเตา ลิตร

พลังงานที่ประหยัดได้ 



 


 


 


 



ปี

คิดเป็นเชื อเพลิง
ลิตร/ปี

แต่เนื่องจากโดยปกติโรงงานท าการเดินสลับการใช้งานอยู่แล้ว ดังนั นจึงคิดผลประหยัดแค่ 
หรือเท่ากับ ลิตร ปี
เทียบเท่า (9.7718 )   ปี

ปี
ราคาน  ามันเตา เฉลี่ย บาท/ลิตร
คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ บาท/ปี
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การใช้หม้อไอน ้าประสิทธิภาพสูง 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้งานระบบไอน  าส าหรับท าความสะอาด และอบแห้งวัตถุดิบ ใช้ไอน  าที่ผลิตจากหม้อไอน  าขนาด 

ตันที่ความดัน บาร์ โดยใช้เชื อเพลิงน  ามันเตาเกรด การใช้งานรวมเฉลี่ยวันละ ชั่วโมง  และมีการท างาน 
วัน สัปดาห์หรือ วัน ปี

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
ทางโรงงานมีหม้อไอน  า ลูก ซึ่งมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน 

รูปก่อนปรับปรุง

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพของหม้อไอน  าทั ง ลูก
จัดเวลาการผลิตใหม่ เลือกเดินหม้อไอน  า ลูกที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก

สภาพหลังปรับปรุง
จากการตรวจสอบพบว่าหม้อไอน  าเครื่องที่ มีประสิทธิภาพ หม้อไอน  าเครื่องที่ มีประสิทธิภาพ 

ดังนั นจึงเลือกเดินหม้อไอน  าเครื่องที่ เป็นหลัก และหลังพบว่าสามารถลดปริมาณการใช้น  ามันเตาลงได้โดยไม่กระทบ
กับกระบวนการผลิต

ระยะเวลาด าเนินการ เลือกเปลี่ยนการเดินเตาได้เลย
เงินลงทุน ไม่มี เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว
ผลประหยัดที่ได้ บาท ปี เท่ากับ ปี
ระยะเวลาคืนทุน คืนทุนทันที
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วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
จากการเลือกเดินหม้อไอน  าลูกที่มีประสิทธิภาพสูง พบว่าสามารถลดการใช้น  ามันเตาลงได้โดยไม่กระทบกับกระบวนการผลิต 
ประสิทธิภาพของหม้อไอน  า No.1  1

  = 73  % 

ประสิทธิภาพของหม้อไอน  า No.2  2
  = 80  % 

ปริมาณการใช้น  ามันเตา C ใน 1 ปี  = 120,000 ลิตร/ปี 
ค่าความร้อนน  ามันเตา C    = 41.28  MJ/ลิตร 

พลังงานที่ประหยัดได้   = 28.41000,1201
2

1 



 


 
   

     = 28.41000,120
80

73
1  


 




 

     = 376,222.80 MJ/ปี 

คิดเป็นเชื อเพลิง    = 376,222.80/41.28 
     = 9,113.9  ลิตร/ปี 
แต่เนื่องจากโดยปกติโรงงานท าการเดินสลับการใช้งานอยู่แล้ว ดังนั นจึงคิดผลประหยัดแค่ 50 % 
หรือเท่ากับ     = 4,556.95   ลิตร/ปี 
เทียบเท่า     = 4,556.95 x (9.7718 x 10-7)    MJ/ปี  
      = 0.00446   ktoe/ปี  
ราคาน  ามันเตา C เฉลี่ย     = 22    บาท/ลิตร 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้   = 100,253   บาท/ปี 
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2.5.11 การใช้ไอน ้าอุ่นน ้ามันเตาแทนฮีตเตอร์ไฟฟ้า 

 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน   
โรงงานมีการใช้หม้อไอน  า (Boiler) ขนาด 1 ตัน ใช้น  ามันเตา B เป็นเชื อเพลิง  ที่ความดันใช้งาน  1  บาร์ เพ่ือ

ผลิตไอน  าไปอบแห – อวน และบางส่วนน าไปใช้ในการย้อมสีแห - อวน  คลี่แห - อวน ที่อุณหภูมิ  80 – 90  oC   
  
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

จากการพิจารณาเบื องต้น พบว่าน  ามันเตาที่ก่อนป้อนเข้าหม้อไอน  า ต้องใช้ heater ขนาด 8 kW อุ่นก่อน
ตลอดเวลาที่ใช้งานและจาการตรวจวัดพลังงานที่ใช้ พบว่าก าลังที่ใช้สูงถึง 5.34 kW เปิดใช้งาน 16 ชั่วโมง/วัน    
ดังนั น น่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพหม้อไอน  า   โดยการใช้ไอน  าอุ่นน  ามันเตาแทนไฟฟ้า   
 

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ 

เสนอให้ต่อท่อไอน  ามาอุ่นน  ามันเตา โดยการต่อท่อระยะ 5 เมตร ร่วมกับคอล์ยความร้อน (ไส้ไก่) แช่อยู่ในถัง
น  ามันเตา โดยมอบหมายให้ฝ่ายซ่อมบ ารุงเป็นทีมด าเนินการในครั งนี  

โดยมีขั นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขดังนี  
1. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของฮีตเตอร์ก่อนปรับปรุง 
2. ติดตาม และประเมินผลหลังปรับปรุง 
3. วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้ 

 

 
รูปการส ารวจและตรวจวัดการใช้พลังงานและความเหมาะสมการเดินท่อไอน  าสู่ถังน  ามันเตา 

 
หลังจากการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ นแล้ว ที่ประชุม

จึงด าเนินการจัดท ารายงานต่อผู้บริหาร ซึ่งในรายงานประกอบด้วยเหตุผลของการด าเนินมาตรการ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
จากการค านวณผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับหลังการด าเนินการ  
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สภาพหลังปรับปรุง
หลังจากต่อท่อไอน  าสู่ถังบรรจุน  ามันเตา พบว่าลดการเปิดใช้งาน วันละ ชั่วโมง/วัน  และอุณหภูมิ 

จาก  เพ่ิมสูงขึ นเป็น  และจากการใช้งานพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างมาก  
ไม่มีผลต่อการท างานหม้อไอน  าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รูปการต่อท่อน  าคอนเดนเสทกลับมาที่ถังน  าป้อน

การค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  การใช้ไอน  าอุ่นน  ามันเตาแทนฮีตเตอร์ไฟฟ้า
ระยะเวลาการด าเนินการ เดือน
เงินลงทุน บาท
ปริมาณพลังงานที่ลดลง ปี   (คิดเป็น  ปี)
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

ก่อนปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 16 300 95 24,349.6
2

หลงัปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 2 300 95 3,043.7
2

ชม วนั

รวมทั้งหมด

วนั ปีล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ชม วนั วนั ปี

รวมทั้งหมด

ล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ก่อนปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 16 300 95 24,349.6
2

หลงัปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 2 300 95 3,043.7
2

ชม วนั

รวมทั้งหมด

วนั ปีล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ชม วนั วนั ปี

รวมทั้งหมด

ล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ก่อนปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 16 300 95 24,349.6
2

หลงัปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 2 300 95 3,043.7
2

ชม วนั

รวมทั้งหมด

วนั ปีล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ชม วนั วนั ปี

รวมทั้งหมด

ล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ก่อนปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 16 300 95 24,349.6
2

หลงัปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 2 300 95 3,043.7
2

ชม วนั

รวมทั้งหมด

วนั ปีล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ชม วนั วนั ปี

รวมทั้งหมด

ล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

 ก่อนปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 16 300 95 24,349.6
2

หลงัปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 2 300 95 3,043.7
2

ชม วนั

รวมทั้งหมด

วนั ปีล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ชม วนั วนั ปี

รวมทั้งหมด

ล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ
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การใช้ไอน ้าอุ่นน ้ามันเตาแทนฮีตเตอร์ไฟฟ้า

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน  
โรงงานมีการใช้หม้อไอน  า ( ขนาด ตัน ใช้น  ามันเตา เป็นเชื อเพลิง  ที่ความดันใช้งาน  บาร์ เพ่ือ

ผลิตไอน  าไปอบแห อวน และบางส่วนน าไปใช้ในการย้อมสีแห อวน  คลี่แห อวน ที่อุณหภูมิ  

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการพิจารณาเบื องต้น พบว่าน  ามันเตาที่ก่อนป้อนเข้าหม้อไอน  า ต้องใช้ ขนาด อุ่นก่อน

ตลอดเวลาที่ใช้งานและจาการตรวจวัดพลังงานที่ใช้ พบว่าก าลังที่ใช้สูงถึง เปิดใช้งาน ชั่วโมง/วัน   
ดังนั น น่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพหม้อไอน  า   โดยการใช้ไอน  าอุ่นน  ามันเตาแทนไฟฟ้า  

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ
เสนอให้ต่อท่อไอน  ามาอุ่นน  ามันเตา โดยการต่อท่อระยะ เมตร ร่วมกับคอล์ยความร้อน (ไส้ไก่) แช่อยู่ในถัง

น  ามันเตา โดยมอบหมายให้ฝ่ายซ่อมบ ารุงเป็นทีมด าเนินการในครั งนี 
โดยมีขั นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขดังนี 

ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของฮีตเตอร์ก่อนปรับปรุง
ติดตาม และประเมินผลหลังปรับปรุง
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้

รูปการส ารวจและตรวจวัดการใช้พลังงานและความเหมาะสมการเดินท่อไอน  าสู่ถังน  ามันเตา

หลังจากการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ นแล้ว ที่ประชุม
จึงด าเนินการจัดท ารายงานต่อผู้บริหาร ซึ่งในรายงานประกอบด้วยเหตุผลของการด าเนินมาตรการ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
จากการค านวณผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับหลังการด าเนินการ 
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สภาพหลังปรับปรุง 
หลังจากต่อท่อไอน  าสู่ถังบรรจุน  ามันเตา พบว่าลดการเปิดใช้งาน Heater วันละ 14  ชั่วโมง/วัน  และอุณหภูมิ 

จาก  50  oC  เพ่ิมสูงขึ นเป็น 90 – 105  oC  และจากการใช้งานพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างมาก   
ไม่มีผลต่อการท างานหม้อไอน  าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปการต่อท่อน  าคอนเดนเสทกลับมาที่ถังน  าป้อน 
 

การค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน   การใช้ไอน  าอุ่นน  ามันเตาแทนฮีตเตอร์ไฟฟ้า 
ระยะเวลาการด าเนินการ   1  เดือน 
เงินลงทุน    20,000  บาท 
ปริมาณพลังงานที่ลดลง   21,305.91 kW/ปี   (คิดเป็น  1.82  toe/ปี) 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   71,407.75 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน    0.28  ปี 

ก่อนปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 16 300 95 24,349.6
2

หลงัปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 2 300 95 3,043.7
2

ชม./วนั

รวมทั้งหมด

ate Factor 

%)
วนั/ปีล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ชม./วนั วนั/ปี
ate Factor 

%)

รวมทั้งหมด

ล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ก่อนปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 16 300 95 24,349.6
2

หลงัปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 2 300 95 3,043.7
2

ชม./วนั

รวมทั้งหมด

ate Factor 

%)
วนั/ปีล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ชม./วนั วนั/ปี
ate Factor 

%)

รวมทั้งหมด

ล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ก่อนปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 16 300 95 24,349.6
2

หลงัปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 2 300 95 3,043.7
2

ชม./วนั

รวมทั้งหมด

ate Factor 

%)
วนั/ปีล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ชม./วนั วนั/ปี
ate Factor 

%)

รวมทั้งหมด

ล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ก่อนปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 16 300 95 24,349.6
2

หลงัปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด (kW) ปี
1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 2 300 95 3,043.7
2

ชม./วนั

รวมทั้งหมด

ate Factor 

%)
วนั/ปีล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ชม./วนั วนั/ปี
ate Factor 

%)

รวมทั้งหมด

ล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

 ก่อนปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

(kw) (ชุด) (kW) (kWh/ปี)

1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 16 300 95 24,349.6
2

1 5.34 24,349.6

หลงัปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

(kw) (ชุด) (kW) (kWh/ปี)

1 Heater อุ่นน ้ำมนัเตำ 8 1 5.34 2 300 95 3,043.7
2

1 5.34 3,043.7

ชม./วนั

รวมทั้งหมด

Operate Factor 

(%)
วนั/ปีล าดบั ช่ือห้อง/ช่ือบริเวณ

ชม./วนั วนั/ปี
Operate Factor 

(%)

รวมทั้งหมด

ล าดบั ช่ือห้อง/ช่ือบริเวณ
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2.5.12 การติดตั งอุปกรณ์ดักไอน ้า (Steam trap) 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ทางสถานประกอบการ มีการใช้ความร้อนในกระบวนการผลิต โดยการใช้หม้อไอน  าขนาด 0.5 ตัน ใช้เชื อเพลิง

เป็นน  ามันเตาเกรด C มีการผลิตประมาณวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อป ีซ่ึงตั งแรงดันไอน  าไว้ท่ี 7 bar โดยน าความ
ร้อนที่ได้ไปใช้ในการลวกกุ้ง 

ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 
จากการร่วมส ารวจตรวจสอบการใช้พลังงานความร้อนของสถานประกอบการ ร่วมกันระหว่างทีมงานของ

โรงงาน และทีมที่ปรึกษานั น ท าให้พบว่าท่อไอน  าที่ส่งจ่ายไอน  าไปใช้งานในกระบวนการผลิต ไม่ได้ติดตั งกับดักไอน  าไว้ 
เนื่องจากแต่เดิมที่เคยติดตั งใช้งานอยู่นั นกับดักไอน  าได้เกิดการช ารุด จึงได้ท าการปรับปรุงแก้ไข โดยไม่ได้ติดตั งกับดัก  

ไอน  าตัวใหม่แทนตัวเดิม ท าให้คอนเดนเสทท่วมอยู่ในท่อไอน  าและไม่สามารถระบายออกไปทิ งได้ ส่งผลให้ไอน  าที่ใช้ลวก
กุ้งมีอุณหภูมิต่ าลง  

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิงาน 
 ดังกล่าวมาแล้วนั น ทางทีมงานจึงวางแผนที่จะด าเนินการปรับปรุงโดยการติดตั งกับดักไอน  าใหม่ โดยมีขั นตอน
การปฏิบัติงานดังนี  

1. ตรวจสอบบริเวณจุดที่ติดตั งดักไอน  า 
2. วิเคราะห์ศักยภาพประหยัดพลังงาน 
3. ด าเนินการ 
4. ติดตามและประเมินผล 

 

 
รูปก่อนปรับปรุง                                  สภาพหลังปรับปรุง 

 
เมื่อด าเนินการติดตั งกับดักไอน  าเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ไอน  าที่ใช้ลวกกุ้งมีอุณหภูมิสูงขึ น ท าให้สามารถ

ประหยัดพลังงานได้ โดยมีการใช้น  ามันเตาในปริมาณท่ีลดลง 
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รูปหลังปรับปรุง
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การติดตั งอุปกรณ์ดักไอน ้า (

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
ทางสถานประกอบการ มีการใช้ความร้อนในกระบวนการผลิต โดยการใช้หม้อไอน  าขนาด ตัน ใช้เชื อเพลิง

เป็นน  ามันเตาเกรด มีการผลิตประมาณวันละ ชั่วโมงต่อวัน วันต่อปี ซ่ึงตั งแรงดันไอน  าไว้ท่ี โดยน าความ
ร้อนที่ได้ไปใช้ในการลวกกุ้ง

ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง
จากการร่วมส ารวจตรวจสอบการใช้พลังงานความร้อนของสถานประกอบการ ร่วมกันระหว่างทีมงานของ

โรงงาน และทีมที่ปรึกษานั น ท าให้พบว่าท่อไอน  าที่ส่งจ่ายไอน  าไปใช้งานในกระบวนการผลิต ไม่ได้ติดตั งกับดักไอน  าไว้ 
เนื่องจากแต่เดิมที่เคยติดตั งใช้งานอยู่นั นกับดักไอน  าได้เกิดการช ารุด จึงได้ท าการปรับปรุงแก้ไข โดยไม่ได้ติดตั งกับดัก
ไอน  าตัวใหม่แทนตัวเดิม ท าให้คอนเดนเสทท่วมอยู่ในท่อไอน  าและไม่สามารถระบายออกไปทิ งได้ ส่งผลให้ไอน  าที่ใช้ลวก
กุ้งมีอุณหภูมิต่ าลง 

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิงาน
ดังกล่าวมาแล้วนั น ทางทีมงานจึงวางแผนที่จะด าเนินการปรับปรุงโดยการติดตั งกับดักไอน  าใหม่ โดยมีขั นตอน

การปฏิบัติงานดังนี 
ตรวจสอบบริเวณจุดที่ติดตั งดักไอน  า
วิเคราะห์ศักยภาพประหยัดพลังงาน
ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล

รูปก่อนปรับปรุง      สภาพหลังปรับปรุง

เมื่อด าเนินการติดตั งกับดักไอน  าเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ไอน  าที่ใช้ลวกกุ้งมีอุณหภูมิสูงขึ น ท าให้สามารถ
ประหยัดพลังงานได้ โดยมีการใช้น  ามันเตาในปริมาณท่ีลดลง

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ | 169  

 
 
 

 
 

รูปหลังปรับปรุง 
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วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
 

ตารางข้อมูลในการค้านวณ 

รายการ หน่วย สัญลักษณ์ ปริมาณ 

ข้อมูลทั่วไป    

ปริมาณการใช้เชื อเพลิงน  ามันเตา litre/y CS 35,000 
ราคาค่าเชื อเพลิงน  ามันเตา ฿/litre CE 16 

แฟคเตอร์การใช้งานหม้อไอน  า  (Used Factor) % US 70 

อุณหภูมิไอน  าที่หม้อไอน  า 
๐C T1 165 

เอนธาลปีไอน  าที่หม้อไอน  า kJ/kg h1 2,763.50 

อุณหภูมิไอน  าที่ใช้งานก่อนปรับปรุง ๐C T2 143 

เอนธาลปีไอน  าที่ใช้งานก่อนปรับปรุง kJ/kg h2 2,738.53 

อุณหภูมิไอน  าที่ใช้งานหลังปรับปรุง ๐C T3 148 

เอนธาลปีไอน  าที่ใช้งานหลังปรับปรุง kJ/kg h3 2,743.91 

 
ตารางการค้านวณผลประหยัดพลังงาน 

รายการ หน่วย สัญลักษณ์ ปริมาณ 

การค้านวณ       

ความร้อนท่ีสูญเสียก่อนปรับปรุง,  QO = h1 - h2 kJ/kg QO 24.97 

ความร้อนท่ีสูญเสียหลังปรับปรุง, QN = h1 - h3 kJ/kg QN 15.59 

ความร้อนท่ีสูญเสียลดลง, QS = QO - QN kJ/kg QS 9.38 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความร้อนที่สูญเสียลดลง       

PS = (QO - QS) / QO % PS 24.59 

ปริมาณการใช้เชื อเพลิงน  ามันเตาที่ลดลง       

ES = CS x (PS/100)  x  (US/100) litre/y ES 6,024 

ค่าใช้จ่ายเชื อเพลิงที่ลดลง       

SC = ES x CE ฿/y SC 96,384 

toe/yr     5.67 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานความร้อนได้อย่างคุ้มค่าโดยต่อเนื่อง ทางโรงงานควรตรวจสอบการท างานของกับดัก

ไอน  าที่ติดตั งใช้งานอยู่เป็นประจ า เมื่อพบว่ากับดักไอน  าตัวใดมีการท างานที่ผิดปกติ ก็ควรด าเนินการเปลี่ยนโดยเร็ว 
เพ่ือมิให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก เมื่อกับดักไอน  าช ารุดแบบปิดค้าง และป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหลของไอน  าใน
กรณีของการช ารุดแบบเปิดค้าง โดยการจัดให้มีการส ารองกับดักไอน  าไว้ในสต็อกเพ่ือให้พร้อมที่จะด าเนินการเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา เนื่องจากมาตรการนี เป็นมาตรการที่ลงทุนน้อย และมีระยะเวลาการคืนทุนที่เร็วมาก 

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การติดตั งอุปกรณ์ดักไอน  า (
เงินลงทุน บาท
ผลที่ประหยัดได้ (น  ามันเตา) ลิตร/ปี

ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน       ปี 
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วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางข้อมูลในการค้านวณ
รายการ หน่วย สัญลักษณ์ ปริมาณ

ข้อมูลทั่วไป
ปริมาณการใช้เชื อเพลิงน  ามันเตา
ราคาค่าเชื อเพลิงน  ามันเตา ฿
แฟคเตอร์การใช้งานหม้อไอน  า  
อุณหภูมิไอน  าที่หม้อไอน  า ๐

เอนธาลปีไอน  าที่หม้อไอน  า
อุณหภูมิไอน  าที่ใช้งานก่อนปรับปรุง ๐

เอนธาลปีไอน  าที่ใช้งานก่อนปรับปรุง
อุณหภูมิไอน  าที่ใช้งานหลังปรับปรุง ๐

เอนธาลปีไอน  าที่ใช้งานหลังปรับปรุง

ตารางการค้านวณผลประหยัดพลังงาน

รายการ หน่วย สัญลักษณ์ ปริมาณ
การค้านวณ
ความร้อนท่ีสูญเสียก่อนปรับปรุง
ความร้อนท่ีสูญเสียหลังปรับปรุง
ความร้อนท่ีสูญเสียลดลง
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความร้อนที่สูญเสียลดลง

ปริมาณการใช้เชื อเพลิงน  ามันเตาที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายเชื อเพลิงที่ลดลง
฿/
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานความร้อนได้อย่างคุ้มค่าโดยต่อเนื่อง ทางโรงงานควรตรวจสอบการท างานของกับดัก
ไอน  าที่ติดตั งใช้งานอยู่เป็นประจ า เมื่อพบว่ากับดักไอน  าตัวใดมีการท างานที่ผิดปกติ ก็ควรด าเนินการเปลี่ยนโดยเร็ว  
เพ่ือมิให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก เมื่อกับดักไอน  าช ารุดแบบปิดค้าง และป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหลของไอน  าใน
กรณีของการช ารุดแบบเปิดค้าง โดยการจัดให้มีการส ารองกับดักไอน  าไว้ในสต็อกเพ่ือให้พร้อมที่จะด าเนินการเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา เนื่องจากมาตรการนี เป็นมาตรการที่ลงทุนน้อย และมีระยะเวลาการคืนทุนที่เร็วมาก  
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  การติดตั งอุปกรณ์ดักไอน  า (Steam trap) 
เงินลงทุน   4,000  บาท 
ผลที่ประหยัดได้ (น  ามันเตา) 6,024  ลิตร/ปี   

5.67  toe/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   96,384  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   0.04       ปี  
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2.5.13 การปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ดักไอน ้า 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

 โรงงานมีการด าเนินการผลิตประมาณ 12 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 312 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 
ประมาณ 2,461,104.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 8,215,890.07 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.35 บาทต่อหน่วย มีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าใช้เชื อเพลิงไม้ฟืน ผลิตไอน  าที่ความดันประมาณ 3 บาร์ มีอุณหภูมิ
ประมาณ 135 °C เพ่ือจ่ายไปยังกระบวนการอบไม้ โดยมีปริมาณการใช้ฟืนประมาณ 2,262,400.00 กิโลกรัมต่อปี  
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,194,528.00 บาทต่อปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที ่0.97 บาทต่อกิโลกรัม 
 

ข้อมูลทั่วไป หม้อไอน ้า 1 หม้อไอน ้า 2 หม้อไอน ้า 3 

ขนาด (ตัน/ชั่วโมง) 
ประเภท  
ชนิดเชื อเพลิง  
ความดันใช้งาน (บาร์) 
ราคาเชื อเพลิง (บาท/กิโลกรัม) 

8 
ท่อไฟ 
ไม้ฟืน 
3.0 
0.97 

8 
ท่อไฟ 
ไม้ฟืน 
3.0 
0.97 

10 
ท่อไฟ 
ไม้ฟืน 
3.0 
0.97 

 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการตรวจวัดของทีมงานพบว่าในโรงงานมีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าขนาด 8 และ 10 ตัน/ชั่วโมง มีการใช้
ไม้ฟืนเป็นเชื อเพลิงในปริมาณสูง เมื่อท าการตรวจประเมินระบบไอน  าพบว่าอุปกรณ์ดักไอน  า (Steam trap) ซึ่งมีอายุ
การใช้งานมาก มีไอน  ารั่วไหลออกมา เป็นผลท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานความร้อนในระบบไอน  าโดยเปล่าประโยชน์  
 

      
รูปแสดงการรั่วไหลของไอน  าจากชุดกับดักไอน  า 

 

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ 

 จากผลการตรวจวัดอุปกรณ์ดักไอน  า พบว่ามีไอน  าไหลออกมาตลอดเวลา ซึ่งหากมีการแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะสม จะสามารถลดความร้อนสูญเสียในระบบไอน  าได้ จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างาน
อนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่าทางโรงงานควรมีการปรับปรุงอุปกรณ์ดักไอน  าให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการลดความร้อน
สูญเสียโดยไม่จ าเป็น โดยมีขั นตอนการท างานดังนี  
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ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดปริมาณไอน  าไหลออกมา ชั่วโมงการใช้ท างาน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ในการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสีย
ส ารวจข้อมูลด้านราคา อุปกรณ์ดักไอน  า การติดตั งและระยะเวลาการด าเนินการ
จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยเลือกช่วงเวลาที่ท าการแก้ไขปรับปรุง
โดยไม่กระทบต่อการผลิตของโรงงาน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจ้างบริษัทเพ่ือเข้าด าเนินการ ทั งนี จะท าการสอบถามรายละเอียดขั นตอน
ในการท างานท าการวางแผนเตรียมความพร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการแก้ไขปรับปรุงพร้อม
ทั งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ นทั งหมดในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ

สภาพหลังปรับปรุง
โรงงานได้ท าการปรับปรุงอุปกรณ์ดักไอน  า และสามารถลดการสูญเสียพลังงานความร้อนลงได้ ซึ่งสามารถ

ค านวณประเมินศักยภาพการประหยัดได้ ดังนี 

รูปแสดงอุปกรณ์ดักไอน  า หลงัด าเนินการปรับปรุงและการตรวจวัด

ระยะเวลาการด าเนินการ วัน
เงินลงทุน บาท
ปริมาณไม้ฟืนที่ลดลง กิโลกรัม ปี คิดเป็น ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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การปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ดักไอน ้า

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการด าเนินการผลิตประมาณ ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 12 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม

ประมาณ กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่
บาทต่อหน่วย มีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าใช้เชื อเพลิงไม้ฟืน ผลิตไอน  าที่ความดันประมาณ บาร์ มีอุณหภูมิ

ประมาณ เพ่ือจ่ายไปยังกระบวนการอบไม้ โดยมีปริมาณการใช้ฟืนประมาณ กิโลกรัมต่อปี
คิดเป็นมูลค่าประมาณ บาทต่อปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลทั่วไป หม้อไอน ้า 1 หม้อไอน ้า 2 หม้อไอน ้า 3
ขนาด (ตัน ชั่วโมง)
ประเภท 
ชนิดเชื อเพลิง 
ความดันใช้งาน (บาร์)
ราคาเชื อเพลิง (บาท กิโลกรัม)

ท่อไฟ
ไม้ฟืน

ท่อไฟ
ไม้ฟืน

ท่อไฟ
ไม้ฟืน

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดของทีมงานพบว่าในโรงงานมีการติดตั งใช้งานหม้อไอน  าขนาด 8 และ 10 ตัน ชั่วโมง มีการใช้

ไม้ฟืนเป็นเชื อเพลิงในปริมาณสูง เมื่อท าการตรวจประเมินระบบไอน  าพบว่าอุปกรณ์ดักไอน  า ซึ่งมีอายุ
การใช้งานมาก มีไอน  ารั่วไหลออกมา เป็นผลท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานความร้อนในระบบไอน  าโดยเปล่าประโยชน์

รูปแสดงการรั่วไหลของไอน  าจากชุดกับดักไอน  า

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ
จากผลการตรวจวัดอุปกรณ์ดักไอน  า พบว่ามีไอน  าไหลออกมาตลอดเวลา ซึ่งหากมีการแก้ไขปรับปรุงให้

เหมาะสม จะสามารถลดความร้อนสูญเสียในระบบไอน  าได้ จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างาน
อนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่าทางโรงงานควรมีการปรับปรุงอุปกรณ์ดักไอน  าให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการลดความร้อน
สูญเสียโดยไม่จ าเป็น โดยมีขั นตอนการท างานดังนี 
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1. ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดปริมาณไอน  าไหลออกมา ชั่วโมงการใช้ท างาน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
ในการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสีย 

2. ส ารวจข้อมูลด้านราคา อุปกรณ์ดักไอน  า การติดตั งและระยะเวลาการด าเนินการ 
3. จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยเลือกช่วงเวลาที่ท าการแก้ไขปรับปรุง 

โดยไม่กระทบต่อการผลิตของโรงงาน 
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร 

เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา 
5. ด าเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจ้างบริษัทเพ่ือเข้าด าเนินการ ทั งนี จะท าการสอบถามรายละเอียดขั นตอน

ในการท างานท าการวางแผนเตรียมความพร้อม 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการแก้ไขปรับปรุงพร้อม

ทั งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง 
7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ นทั งหมดในเชิงวิศวกรรม 

และเศรษฐศาสตร์เบื องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 
 

สภาพหลังปรับปรุง 
 โรงงานได้ท าการปรับปรุงอุปกรณ์ดักไอน  า และสามารถลดการสูญเสียพลังงานความร้อนลงได้ ซึ่งสามารถ
ค านวณประเมินศักยภาพการประหยัดได้ ดังนี  
 

 
รูปแสดงอุปกรณ์ดักไอน  า หลงัด าเนินการปรับปรุงและการตรวจวัด 

  
ระยะเวลาการด าเนินการ  20  วัน 
 เงินลงทุน  5,000  บาท 
 ปริมาณไม้ฟืนที่ลดลง  55,499.44 กิโลกรัม/ปี (คิดเป็น 2.1533 toe/ปี) 
 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  53,834.45 บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน  0.0928 ปี 
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วิธีการค้านวณผลการประหยัดพลังงาน 

เวลาการท างานของหม้อไอน  า 12 ชั่วโมง/วัน, 300 วัน/ปี   
ชั่วโมงการท างานต่อปี   = 12 x 300  ชั่วโมง/ปี 
     = 3,600  ชั่วโมง/ปี 

ก่อนท าการเปลี่ยนสตรียมแทปวัดปริมาณไอน  าที่รั่วได้ 1.5 kg/นาที 
ความดันใช้งานไอน  า 3 บาร์เกจ  
ค่าเอนทาลปีของไอน  าที่ความดัน 3 บาร์เกจ มีค่าเท่ากับ 2,739  kJ/kg 
ค่าความร้อนของไม้ฟืน   = 15.99   MJ/kg 
ราคาไม้ฟืนเฉลี่ย    = 0.97   บาท/kg  
พลังงานที่ประหยัดได้   = 1.5 x 60 x 12 x 300 x (2,739/1000) MJ/ปี 
     = 887,436  MJ/ปี 
คิดเป็นไม้ฟืน    = 887,436/ 15.99  กิโลกรัม/ปี 
     = 55,499.44  กิโลกรัม/ปี 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้  = 55,499.44 x 0.97 บาท/ปี 

= 53,834.45  บาท/ปี  
เทียบเท่าตันน  ามันดิบ   = 53,834.45/25,000 
   = 2.1533   toe/ปี 
 
การลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน    = 5,000   บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   = 5,000 / 53,834.45 ปี 
    = 0.0928   ปี  
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การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (

รูปที่  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
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วิธีการค้านวณผลการประหยัดพลังงาน
เวลาการท างานของหม้อไอน  า ชั่วโมง วัน, วัน ปี 
ชั่วโมงการท างานต่อปี ชั่วโมง ปี

ชั่วโมง ปี
ก่อนท าการเปลี่ยนสตรียมแทปวัดปริมาณไอน  าที่รั่วได้ นาที
ความดันใช้งานไอน  า 3 บาร์เกจ 
ค่าเอนทาลปีของไอน  าที่ความดัน 3 บาร์เกจ มีค่าเท่ากับ , 3
ค่าความร้อนของไม้ฟืน
ราคาไม้ฟืนเฉลี่ย บาท
พลังงานที่ประหยัดได้ , 3 ปี

436 ปี
คิดเป็นไม้ฟืน 436 กิโลกรัม/ปี

กิโลกรัม/ปี
คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ บาท/ปี

53 834.45 บาท/ปี
เทียบเท่าตันน  ามันดิบ 53 834.45

ปี

การลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน บาท
ระยะเวลาคืนทุน 53 834.45 ปี

ปี
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2.6 การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ 
 

2.6.1 ทฤษฎ ีหลักการ ที่เกี่ยวข้อง 
 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioner) 
 

 
 

รูปที่ 1-48  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
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รูปที่ 1-49  ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

 
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioner) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ Outdoor unit 

และ Indoor unit  โดย Outdoor unit จะติดตั้งอยู่ภายนอกห้อง นอกตัวอาคาร ชิ้นส่วนส าคัญๆ ในส่วนนี้ ได้แก่ 
Compressor, Condenser  และวาล์วควบคุมความดัน (Expansion valve) ส าหรับส่วน Indoor unit  ประกอบด้วย 
Evaporator หรือคอยล์ท าความเย็น และพัดลมท าความเย็น (Cooling fan)  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็น
ประเภทหนึ่งของเครื่องปรับอากาศท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมากที่สุด ก่อนหน้านี้มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศแบบ
หน้าต่างกันกว้างขวางมากที่สุด แต่ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนได้ก้าวเข้ามาแทนที่แล้ว เนื่องจากท างาน
ด้วยเสียงที่เบากว่า และมีรูปลักษณ์อันสวยงาม ข้อดีอีกประการหนึ่งของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนก็คือ 

ไม่จ าเป็นต้องเจาะช่องบนผนังตรงจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และไม่ท าลายความสวยงามของห้อง ปัจจุบัน Indoor unit 
ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมีสีสันและรูปแบบให้เลือกมากมาย 
 

ชุด Outdoor unit จะติดต้ังภายนอกห้องในบริเวณพ้ืนที่ว่างเปิดโล่ง ช่วยให้ง่ายและสะดวกต่อการติดต้ังและ
บ ารุงรักษา ใน Outdoor unit ความร้อนจ านวนมากจะถูกสร้างขึ้นมาใน Compressor และ Condenser ดังนั้น 
จ าเป็นต้องมีการไหลเวียนของอากาศอย่างเพียงพอรอบๆ ตัวเครื่อง 
 
 
 

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 

รูปที่  

ในเครื่องปรับอากาศใดๆ  เป็นชิ้นส่วนประกอบส าคัญที่สุด โดยท าหน้าที่อัดน้ ายาและเพ่ิมความ
ดันน้ ายาก่อนส่งเข้าสู่  ขนาดของ จะแปรเปลี่ยนตามภาระโหลดการปรับอากาศที่ต้องการ
เครื่องปรับอากาศส าหรับที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะใช้ ชนิด  
โดย แบบนี้มอเตอร์ที่ใช้ขับเพลาจะถูกวางอยู่ในต าแหน่งภายใน และไม่สามารถมองเห็นได้
จากภายนอก  ก าลังงานจากภายนอกจะถูกจ่ายเข้ามาให้แก่ เพ่ือใช้ในการอัดสารท าความเย็น ซึ่งใน
ระหว่างกระบวนการดังกล่าวนี้จะเกิดความร้อนจ านวนมากที่  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องระบายความร้อนนี้
ออกไปให้ได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

ของ ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จะเป็นแบบขดท่อทองแดงแถวเดียวหรือ
หลายแถว ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปรับอากาศและ  ยิ่งขนาดตันความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ และ

มีมากเท่าใด จ านวนขดท่อและจ านวนแถวก็ยิ่งจะมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย  สารท าความเย็นอุณหภูมิ
และความดันสูงจาก จะเข้ามาใน เพ่ือปลดปล่อยความร้อนออก  ท่อท าจากทองแดง
เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีอัตราการน าความร้อนสูง จะถูกห่อหุ้มด้วยครีบอลูมิเนียม ( ท าให้
ความร้อนจากสารท าความเย็นสามารถถ่ายเทออกไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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รูปที่ ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
และ โดย จะติดตั้งอยู่ภายนอกห้อง นอกตัวอาคาร ชิ้นส่วนส าคัญๆ ในส่วนนี้ ได้แก่ 

และวาล์วควบคุมความดัน ส าหรับส่วน ประกอบด้วย 
หรือคอยล์ท าความเย็น และพัดลมท าความเย็น ( เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็น

ประเภทหนึ่งของเครื่องปรับอากาศท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมากที่สุด ก่อนหน้านี้มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศแบบ
หน้าต่างกันกว้างขวางมากที่สุด แต่ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนได้ก้าวเข้ามาแทนที่แล้ว เนื่องจากท างาน
ด้วยเสียงที่เบากว่า และมีรูปลักษณ์อันสวยงาม ข้อดีอีกประการหนึ่งของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนก็คือ
ไม่จ าเป็นต้องเจาะช่องบนผนังตรงจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และไม่ท าลายความสวยงามของห้อง ปัจจุบัน 
ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมีสีสันและรูปแบบให้เลือกมากมาย

ชุด จะติดต้ังภายนอกห้องในบริเวณพ้ืนที่ว่างเปิดโล่ง ช่วยให้ง่ายและสะดวกต่อการติดต้ังและ
บ ารุงรักษา ใน ความร้อนจ านวนมากจะถูกสร้างขึ้นมาใน และ ดังนั้น 
จ าเป็นต้องมีการไหลเวียนของอากาศอย่างเพียงพอรอบๆ ตัวเครื่อง
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รูปที่ 1-50  Compressor 

 
ในเครื่องปรับอากาศใดๆ Compressor เป็นชิ้นส่วนประกอบส าคัญที่สุด โดยท าหน้าที่อัดน้ ายาและเพ่ิมความ

ดันน้ ายาก่อนส่งเข้าสู่ Condenser ขนาดของ Compressor จะแปรเปลี่ยนตามภาระโหลดการปรับอากาศที่ต้องการ 
เครื่องปรับอากาศส าหรับที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะใช้  Compressor ชนิด Hermetically sealed type   
โดย Compressor แบบนี้มอเตอร์ที่ใช้ขับเพลาจะถูกวางอยู่ในต าแหน่งภายใน Sealed unit และไม่สามารถมองเห็นได้
จากภายนอก  ก าลังงานจากภายนอกจะถูกจ่ายเข้ามาให้แก่ Compressor เพ่ือใช้ในการอัดสารท าความเย็น ซึ่งใน
ระหว่างกระบวนการดังกล่าวนี้จะเกิดความร้อนจ านวนมากที่ Compressor ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องระบายความร้อนนี้
ออกไปให้ได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
 

Condenser ของ Outdoor unit ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จะเป็นแบบขดท่อทองแดงแถวเดียวหรือ
หลายแถว ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปรับอากาศและ Compressor ยิ่งขนาดตันความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ และ 
Compressor มีมากเท่าใด จ านวนขดท่อและจ านวนแถวก็ยิ่งจะมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย  สารท าความเย็นอุณหภูมิ
และความดันสูงจาก Compressor จะเข้ามาใน Condenser เพ่ือปลดปล่อยความร้อนออก  ท่อท าจากทองแดง
เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีอัตราการน าความร้อนสูง Condenser จะถูกห่อหุ้มด้วยครีบอลูมิเนียม (Aluminum fins) ท าให้
ความร้อนจากสารท าความเย็นสามารถถ่ายเทออกไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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รูปที่ 1-51  ท่อทองแดงในชุดคอนเดนซิง (Copper tube in condensing unit) 

 
ความร้อนท่ีเกิดข้ึนภายใน Compressor จ าเป็นต้องถูกระบายออกไป ถ้าความร้อนระบายออกไม่สมบูรณ์และ

การท างานที่ต่อเนื่องจะท าให้ Compressor มีความร้อนสูงเกินไป และขดลวดของมอเตอร์จะไหม้ ส่งผลให้
Compressor และระบบปรับอากาศทั้งหมดพังเสียหาย สารท าความเย็นภายในคอยล์  Condenser ต้องถูกท าให้เย็น
ลง เพ่ือว่าหลังจากการขยายตัว (Expansion) แล้วอุณหภูมิของมันจะลดต่ าลงเพียงพอที่จะสร้าง ผลท าความเย็น 
(Cooling effect) ขึ้นมาได้ พัดลมระบายความร้อนที่ Condenser (condenser cooling fan) เป็นพัดลมธรรมดา  
มีใบพัดจ านวน 3 หรือ 4 ใบ และถูกขับเคลื่อนให้ท างานด้วยมอเตอร์   พัดลมระบายความร้อนจะวางอยู่ตรงต าแหน่ง
ด้านหน้า Compressor และคอยล์ Condenser  เมื่อใบพัดของพัดลมหมุน มันจะดูดอากาศรอบๆ จากพ้ืนที่ว่างเปิด
โล่ง ให้ไหลผ่าน Compressor และ Condenser ที่มีครีบอลูมิเนียม เพ่ือท าให้ทั้ง Compressor และ Condenser  
เย็นตัวลง อากาศร้อนจะถูกเป่ากลับออกไปในพ้ืนที่ว่างเปิดโล่ง และการไหลเวียนของอากาศด าเนินต่อไป โดยไม่ควรมี
สิ่งกีดขวางใดๆ ของการหมุนเวียนอากาศ 
 

วาล์วควบคุมความดัน (Expansion valve) โดยปกติจะเป็น Capillary tube ท าจากขดท่อทองแดงม้วนเป็น
วงหลาย ๆ รอบ ส าหรับในเครื่องปรับอากาศที่มี Capacity มากๆ จะเป็นแบบ Thermostatic Expansion Valve  
ซึ่งอาจควบคุมการท างานด้วยระบบเชิงกลหรืออิเลคทรอนิกส์อัตโนมัติ สารท าความเย็นความดันสูงและอุณหภูมิสูง 
ออกจาก Condenser และเข้าสู่วาล์วควบคุมความดัน ที่ซึ่งท าให้อุณหภูมิและความดันของสารท าความเย็นลดลงอย่าง
ทันทีทันใด  
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รูปที่  

ระบบท่อสารท าความเย็น ท ามาจากท่อทองแดงเชื่อมต่อ กับ เข้าด้วยกัน  
สารท าความเย็นอุณหภูมิและความดันต่ า ออกจากวาล์วควบคุมความดัน ( และเข้าสู่ท่อทองแดง 
ซึ่งถูกต่อเชื่อมอยู่กับ  หรือ คอยล์ท าความเย็นที่ปลายอีกด้านหนึ่ง ระยะห่างระหว่าง  กับ 

จะมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ว่างที่มีอยู่ภายในบ้าน หรืออาคารส านักงาน  ระยะห่าง
ดังกล่าวยิ่งมีมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้ความยาวของท่อสารท าความเย็นที่เชื่อมต่อระหว่าง ทั้งสองยิ่งมากขึ้นเท่านั้น   
เมื่อสารท าความเย็นในท่อไหลจาก ไปสู่ จะมีความสูญเสียผลท าความเย็น (

จ านวนหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างทาง ดังน้ันระยะห่างระหว่าง กับ จะต้องรักษาให้มี
ระยะสั้นที่สุดเท่าที่จะท าได้  ส าหรับระยะห่างไม่เกิน 15 เมตร การสูญเสียผลท าความเย็น จะไม่เห็นผลมากนัก แต่ถ้า
มากเกินไปจากนี้แล้วจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นมาก การที่ท่อสารท าความเย็นท ามาจากทองแดง เนื่องจากเป็นชิ้นส่วน
ที่มีความเหนียว ( และยืดหยุ่น (  สูงมาก การผลิตท่อจากวัสดุทองแดงท าได้ง่าย ท่อทองแดง
มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะถูกบิดเป็นมุมต่างๆ และพันม้วนได้ง่าย  ท่อทองแดงน ามาใช้เป็น
และ  มีส่วนช่วยในด้านการให้อัตราการน าความร้อนสูง 

คอยล์ท าความเย็น (  เป็นขดท่อทองแดงที่ท ามาจากท่อทองแดงขดไปมา อาจมีแถวเดียวหรือ
หลายแถว ขึ้นกับ ของระบบปรับอากาศ คอยล์ท าความเย็นถูกห่อหุ้มไว้ด้วยครีบอลูมิเนียมเพ่ือให้สามารถ
ถ่ายเทความร้อนออกจากคอยล์ไปยังอากาศภายในห้องได้ปริมาณสูงสุด  สารท าความเย็นจากท่อที่มีอุณหภูมิและความ
ดันต่ ามากๆ จะเข้าสู่คอยล์ท าความเย็น  ดูดอากาศร้อนจากภายในห้องหรือจากบรรยากาศให้ไหลผ่านคอยล์
ท าความเย็นส่งผลให้อากาศร้อนนั้นเย็นตัวลง จากนั้นอากาศจะถูกเป่าไปยังห้องที่ต้องการปรับอากาศ เมื่ออากาศให้ 

เรียบร้อยแล้ว จะถูก ดูดออกไปอีกครั้งหนึ่ง และกระบวนการท าความเย็นให้กับห้องด าเนิน
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากดูดความร้อนจากอากาศภายในห้องแล้ว อุณหภูมิของสารท าความเย็นภายในคอยล์ท า
ความเย็นจะสูงขึ้น สารท าความเย็นจะไหลกลับผ่านท่อทองแดงขากลับไปยังเข้าสู่ ที่อยู่ภายใน 
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รูปที่ ท่อทองแดงในชุดคอนเดนซิง (

ความร้อนท่ีเกิดข้ึนภายใน จ าเป็นต้องถูกระบายออกไป ถ้าความร้อนระบายออกไม่สมบูรณ์และ
การท างานที่ต่อเนื่องจะท าให้ มีความร้อนสูงเกินไป และขดลวดของมอเตอร์จะไหม้ ส่งผลให้

และระบบปรับอากาศทั้งหมดพังเสียหาย สารท าความเย็นภายในคอยล์ ต้องถูกท าให้เย็น
ลง เพ่ือว่าหลังจากการขยายตัว ( ) แล้วอุณหภูมิของมันจะลดต่ าลงเพียงพอที่จะสร้าง ผลท าความเย็น 
( ขึ้นมาได้ พัดลมระบายความร้อนที่ ( ) เป็นพัดลมธรรมดา 
มีใบพัดจ านวน 3 หรือ 4 ใบ และถูกขับเคลื่อนให้ท างานด้วยมอเตอร์ พัดลมระบายความร้อนจะวางอยู่ตรงต าแหน่ง
ด้านหน้า และคอยล์ เมื่อใบพัดของพัดลมหมุน มันจะดูดอากาศรอบๆ จากพ้ืนที่ว่างเปิด
โล่ง ให้ไหลผ่าน และ ที่มีครีบอลูมิเนียม เพ่ือท าให้ทั้ง และ
เย็นตัวลง อากาศร้อนจะถูกเป่ากลับออกไปในพ้ืนที่ว่างเปิดโล่ง และการไหลเวียนของอากาศด าเนินต่อไป โดยไม่ควรมี
สิ่งกีดขวางใดๆ ของการหมุนเวียนอากาศ

วาล์วควบคุมความดัน ( โดยปกติจะเป็น ท าจากขดท่อทองแดงม้วนเป็น
วงหลาย ๆ รอบ ส าหรับในเครื่องปรับอากาศที่มี มากๆ จะเป็นแบบ 
ซึ่งอาจควบคุมการท างานด้วยระบบเชิงกลหรืออิเลคทรอนิกส์อัตโนมัติ สารท าความเย็นความดันสูงและอุณหภูมิสูง 
ออกจาก และเข้าสู่วาล์วควบคุมความดัน ที่ซึ่งท าให้อุณหภูมิและความดันของสารท าความเย็นลดลงอย่าง
ทันทีทันใด 
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รูปที่ 1-52  Metering devices 
 

ระบบท่อสารท าความเย็น ท ามาจากท่อทองแดงเชื่อมต่อ Indoor unit กับ Outdoor unit เข้าด้วยกัน   
สารท าความเย็นอุณหภูมิและความดันต่ า ออกจากวาล์วควบคุมความดัน (Expansion valve) และเข้าสู่ท่อทองแดง  
ซึ่งถูกต่อเชื่อมอยู่กับ Evaporator หรือ คอยล์ท าความเย็นที่ปลายอีกด้านหนึ่ง ระยะห่างระหว่าง Indoor unit กับ 
Outdoor unit จะมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ว่างที่มีอยู่ภายในบ้าน หรืออาคารส านักงาน  ระยะห่าง
ดังกล่าวยิ่งมีมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้ความยาวของท่อสารท าความเย็นที่เชื่อมต่อระหว่าง Unit ทั้งสองยิ่งมากขึ้นเท่านั้น   
เมื่อสารท าความเย็นในท่อไหลจาก Indoor unit ไปสู่ Outdoor unit จะมีความสูญเสียผลท าความเย็น (Cooling 
effect) จ านวนหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างทาง ดังน้ันระยะห่างระหว่าง Indoor unit กับ Outdoor unit จะต้องรักษาให้มี
ระยะสั้นที่สุดเท่าที่จะท าได้   ส าหรับระยะห่างไม่เกิน 15 เมตร การสูญเสียผลท าความเย็น จะไม่เห็นผลมากนัก แต่ถ้า
มากเกินไปจากนี้แล้วจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นมาก  การที่ท่อสารท าความเย็นท ามาจากทองแดง เนื่องจากเป็นชิ้นส่วน 

ที่มีความเหนียว (Ductile) และยืดหยุ่น (Malleable) สูงมาก  การผลิตท่อจากวัสดุทองแดงท าได้ง่าย ท่อทองแดง 

มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะถูกบิดเป็นมุมต่างๆ และพันม้วนได้ง่าย  ท่อทองแดงน ามาใช้เป็น  Condenser  
และ Evaporator มีส่วนช่วยในด้านการให้อัตราการน าความร้อนสูง  
 

คอยล์ท าความเย็น (Cooling coil) เป็นขดท่อทองแดงที่ท ามาจากท่อทองแดงขดไปมา อาจมีแถวเดียวหรือ
หลายแถว ขึ้นกับ Capacity ของระบบปรับอากาศ  คอยล์ท าความเย็นถูกห่อหุ้มไว้ด้วยครีบอลูมิเนียมเพ่ือให้สามารถ
ถ่ายเทความร้อนออกจากคอยล์ไปยังอากาศภายในห้องได้ปริมาณสูงสุด  สารท าความเย็นจากท่อที่มีอุณหภูมิและความ
ดันต่ ามากๆ จะเข้าสู่คอยล์ท าความเย็น  Blower ดูดอากาศร้อนจากภายในห้องหรือจากบรรยากาศให้ไหลผ่านคอยล์
ท าความเย็นส่งผลให้อากาศร้อนนั้นเย็นตัวลง จากน้ันอากาศจะถูกเป่าไปยังห้องที่ต้องการปรับอากาศ เมื่ออากาศให้ 
Cooling effect เรียบร้อยแล้ว จะถูก Blower ดูดออกไปอีกครั้งหนึ่ง และกระบวนการท าความเย็นให้กับห้องด าเนิน
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง  หลังจากดูดความร้อนจากอากาศภายในห้องแล้ว อุณหภูมิของสารท าความเย็นภายในคอยล์ท า
ความเย็นจะสูงขึ้น สารท าความเย็นจะไหลกลับผ่านท่อทองแดงขากลับไปยังเข้าสู่ Compressor ที่อยู่ภายใน Outdoor 
unit 
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สารท าความเย็นภายในท่อ จะมีอุณหภูมิต่ ามากๆ และความยาวของท่อระหว่าง Outdoor กับ Indoor unit 
จะมีระยะค่อนข้างยาว ท่อถูกเปิดเผยสู่บรรยากาศเปิดที่มีอุณหภูมิสูงมาก จากเหตุผลเหล่านี้ ถ้าท่อถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่
มีการปิดหุ้ม Cooling effect ทั้งหมดจะสูญเสียออกไปกับบรรยากาศ และเมื่อสารท าความเย็นเข้าสู่คอยล์ท าความเย็น 
อุณหภูมิของมันจะสูงเกินไป จนไม่สามารถสร้าง Cooling effect ได้ตามความต้องการ  เพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์
ดังกล่าว ทั้งท่อสารท าความเย็นที่จ่ายสารท าความเย็นจาก Expansion valve ไปยัง Indoor unit และจ่ายสารท า
ความเย็นจาก Indoor unit ไปยัง Compressor จะต้องหุ้มฉนวน เพ่ือป้องกันการสูญเสียพลังงาน 

 
กรองอากาศ (Air filter) เป็นชิ้นส่วนของ Indoor unit ที่มีความส าคัญมาก ท าหน้าที่ก าจัดอนุภาคสิ่งสปรก

ออกจากอากาศในห้องและช่วยจ่ายอากาศสะอาดเข้าสู่ห้องกรองอากาศของ Indoor unit ชนิดแยกส่วนจะวางอยู่ที่
ต าแหน่งก่อนถึงคอยล์ท าความเย็น เมื่อ Blower ดูดอากาศร้อนภายในห้อง อันดับแรกจะผ่านกรองอากาศ และจากนั้น
ไปผ่านคอยล์ท าความเย็น ดังนั้นอากาศสะอาดอุณหภูมิต่ าจะถูกจ่ายเข้าไปในห้องโดย blower  
 

ภายใน Indoor unit จะมี Blower ดูดอากาศในห้องหรืออากาศจากบรรยากาศ ระหว่างดูดอากาศในห้อง 

อยู่นั้น อากาศจะผ่านไปยังคอยล์ท าความเย็นและกรองอากาศ อุณหภูมิของอากาศจะลดลงพร้อมๆ กับอนุภาคสิ่ง
สกปรกทั้งหมดในอากาศถูกก าจัดออกไปด้วย  Blower ดูดอากาศร้อนและสกปรกออกไปจากห้องและจ่ายอากาศเย็น
และสะอาดกลับคืนเข้าสู่ห้อง  เพลาของ Blower หมุนอยู่ภายในปลอกบุช (Bush) และต่อเชื่อมอยู่กับมอเตอร์ความเร็ว
หลายระดับขนาดเล็ก (Multiple speed motor) ดังนั้น ความเร็วของ Blower จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยควบคุม
ผ่าน Speed controller    
 

เนื่องจากสารท าความเย็นภายในคอยล์ท าความเย็นมีอุณหภูมิต่ ามาก ซึ่งต่ ากว่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง (Dew 
point temperature) ของอากาศภายในห้อง  เมื่ออากาศในห้องถูก Blower ดูดให้ผ่านคอยล์ท าความเย็น อุณหภูมิ
ของอากาศจะลดลงถึงระดับต่ ามาก และไปถึงระดับต่ ากว่าอุณหภูมิจุดน้ าค้างของมัน  ไอน้ าในอากาศจะกลั่นตัวเป็น
น้ าค้างหรือหยดน้ าจับตัวอยู่บนผิวของคอยล์ท าความเย็น หยดน้ าเหล่านี้จะตกลงจากคอยล์ท าความเย็นและถูกเก็บ
รวบรวมอยู่ในพื้นท่ีด้านล่างของ Indoor unit   น้ าเหล่านี้สามารถก าจัดทิ้งได้โดยต่อท่อระบาย (Drain pipe) เข้ากับจุด
นี้เพื่อระบายน้ าออกไปทิ้งภายนอกห้อง ดังนั้น Drain pipe จะช่วยก าจัดหยดน้ าที่สะสมอยู่ใน Indoor unit  ออกไปทิ้ง
ข้างนอก  เพ่ือให้การระบายน้ าทิ้งออกจาก Indoor unit มีประสิทธิรูปมากขึ้น Indoor unit จะต้องเอียงเป็นมุมเล็กๆ 
ขนาด 2 ถึง 3 องศา น้ าจะได้ไปรวมตัวอยู่ตรงจุดที่ต้องการและถูกระบายออกไปทิ้งได้โดยง่าย  ถ้ามุมเอียงดังกล่าวอยู่
ในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีมูมเอียงมากเกินไป น้ าควบแน่นนี้อาจเกิดการรั่วออกจาก Indoor unit ลงภายในห้อง  
ท าให้เกิดความเสียหายเนื่องจากน้ าดังกล่าว  
 

อากาศเย็นที ่Blower จ่ายออกมา จะส่งผ่านเข้าไปในห้องผ่านทางหน้ากากบานเกล็ด (Louvers)  แผ่น 
Louvers นี้จะช่วยปรับเปลี่ยนมุมหรือทิศทางของอากาศท่ีจ่ายเข้าไปในห้อง ให้ได้ตามต้องการ และช่วยให้เราปรับ
ทิศทางของอากาศเย็นปริมาณมากที่สุดให้ไหลผ่านไปในทิศทางที่ต้องการได้โดยง่าย  
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แผนภูมิไซโครเมตริก

อากาศที่อยู่โดยรอบตัวเราประกอบด้วย  ส่วน คือ อากาศแห้ง และ ไอน้ า (หรือความชื้น) เราสามารถ
ทราบค่าสมบัติของอากาศชื้นได้จากการอ่านแผนภูมิไซโครเมตริก แผนภูมิไซโครเมตริกยัง
สามารถใช้เพ่ือแสดงสภาวะของอากาศที่เกิดข้ึนในกระบวนการปรับอากาศต่างๆ และสามารถใช้ประเมินภาระการท า
ความเย็น ของระบบปรับอากาศ ซ่ึงจะน าไปสู่การประเมินค่าของพลังงานที่ใช้ของระบบปรับอากาศ
ได้ต่อไป

แผนภูมิไซโครเมตริกสามารถแสดงค่าสมบัติที่ส าคัญของอากาศชื้น ได้ดังนี้
อุณหภูมิกระเปาะแห้ง  แสดงบนแกนนอนของแผนภูมิ อุณหภูมิกระเปาะแห้ง
สามารถวัดและอ่านได้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา
อุณหภูมิกระเปาะเปียก แสดงบนเส้นแนวทแยงของแผนภูมิ อุณหภูมิ
กระเปาะเปียกสามารถวัดและอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ที่มีผ้าหรือส าลีชุบน้ าหุ้มอยู่ที่กระเปาะ
อุณหภูมิจุดกลั่นตัว คือค่าของอุณหภูมิที่ท าให้ไอน้ าเริ่มกลั่นตัว อุณหภูมิจุด
กลั่นตัวที่ภาวะหนึ่งๆ อ่านได้โดยการลากเส้นแนวนอนจากสภาวะนั้นๆ ไปทางซ้ายของแผนภูมิจนตัดเส้น
โค้งความชื้นสัมพัทธ์ และค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้งที่อ่านได้ ณ จุดนั้นคืออุณหภูมิจุดกลั่นตัว
ความชื้น

ความชื้นสัมบูรณ์  หมายถึง มวลของไอน้ าต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรอากาศ 
(กรัม/ลบ.ม.)
ความชื้นจ าเพาะหรือสัดส่วนความชื้น  หมายถึง มวลของไอน้ าต่อมวลของ
อากาศแห้งหนึ่งหน่วย ( ) แสดงบนแกนตั้งของแผนภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์  หมายถึง อัตราส่วนของความดันไอที่ปริมาณไอน้ าจริง
ในอากาศต่อความดันไอที่ปริมาณไอน้ าอ่ิมตัวที่อุณหภูมิเดียวกัน ค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงบนเส้น
โค้งของแผนภูมิ

เอนทาลปี ( ) คือ ปริมาณพลังงานความร้อนในอากาศ ซึ่งสามารถอ่านได้จากเส้นทแยง
ในแผนภูมิที่มีความชันใกล้เคียงกับเส้นอุณหภูมิกระเปาะเปียก ค่าความร้อนภายในของอากาศ
ประกอบด้วย  ส่วน คือ

ความร้อนสัมผัส ( ) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศที่ความชื้น
จ าเพาะคงที่
ความร้อนแฝง ( ) การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นในอากาศที่อุณหภูมิกระเปาะ
แห้งคงที่
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สารท าความเย็นภายในท่อ จะมีอุณหภูมิต่ ามากๆ และความยาวของท่อระหว่าง กับ 
จะมีระยะค่อนข้างยาว ท่อถูกเปิดเผยสู่บรรยากาศเปิดที่มีอุณหภูมิสูงมาก จากเหตุผลเหล่านี้ ถ้าท่อถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่
มีการปิดหุ้ม ทั้งหมดจะสูญเสียออกไปกับบรรยากาศ และเมื่อสารท าความเย็นเข้าสู่คอยล์ท าความเย็น 
อุณหภูมิของมันจะสูงเกินไป จนไม่สามารถสร้าง ได้ตามความต้องการ  เพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์
ดังกล่าว ทั้งท่อสารท าความเย็นที่จ่ายสารท าความเย็นจาก ไปยัง และจ่ายสารท า
ความเย็นจาก ไปยัง จะต้องหุ้มฉนวน เพ่ือป้องกันการสูญเสียพลังงาน

กรองอากาศ ( ) เป็นชิ้นส่วนของ ที่มีความส าคัญมาก ท าหน้าที่ก าจัดอนุภาคสิ่งสปรก
ออกจากอากาศในห้องและช่วยจ่ายอากาศสะอาดเข้าสู่ห้องกรองอากาศของ ชนิดแยกส่วนจะวางอยู่ที่
ต าแหน่งก่อนถึงคอยล์ท าความเย็น เมื่อ ดูดอากาศร้อนภายในห้อง อันดับแรกจะผ่านกรองอากาศ และจากนั้น
ไปผ่านคอยล์ท าความเย็น ดังนั้นอากาศสะอาดอุณหภูมิต่ าจะถูกจ่ายเข้าไปในห้องโดย 

ภายใน จะมี ดูดอากาศในห้องหรืออากาศจากบรรยากาศ ระหว่างดูดอากาศในห้อง
อยู่นั้น อากาศจะผ่านไปยังคอยล์ท าความเย็นและกรองอากาศ อุณหภูมิของอากาศจะลดลงพร้อมๆ กับอนุภาคสิ่ง
สกปรกทั้งหมดในอากาศถูกก าจัดออกไปด้วย  ดูดอากาศร้อนและสกปรกออกไปจากห้องและจ่ายอากาศเย็น
และสะอาดกลับคืนเข้าสู่ห้อง  เพลาของ หมุนอยู่ภายในปลอกบุช ( และต่อเชื่อมอยู่กับมอเตอร์ความเร็ว
หลายระดับขนาดเล็ก ( ดังนั้น ความเร็วของ จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยควบคุม
ผ่าน 

เนื่องจากสารท าความเย็นภายในคอยล์ท าความเย็นมีอุณหภูมิต่ ามาก ซึ่งต่ ากว่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง (
ของอากาศภายในห้อง เมื่ออากาศในห้องถูก ดูดให้ผ่านคอยล์ท าความเย็น อุณหภูมิ

ของอากาศจะลดลงถึงระดับต่ ามาก และไปถึงระดับต่ ากว่าอุณหภูมิจุดน้ าค้างของมัน ไอน้ าในอากาศจะกลั่นตัวเป็น
น้ าค้างหรือหยดน้ าจับตัวอยู่บนผิวของคอยล์ท าความเย็น หยดน้ าเหล่านี้จะตกลงจากคอยล์ท าความเย็นและถูกเก็บ
รวบรวมอยู่ในพื้นท่ีด้านล่างของ น้ าเหล่านี้สามารถก าจัดทิ้งได้โดยต่อท่อระบาย ( เข้ากับจุด
นี้เพื่อระบายน้ าออกไปทิ้งภายนอกห้อง ดังนั้น จะช่วยก าจัดหยดน้ าที่สะสมอยู่ใน ออกไปทิ้ง
ข้างนอก  เพ่ือให้การระบายน้ าทิ้งออกจาก มีประสิทธิรูปมากขึ้น จะต้องเอียงเป็นมุมเล็กๆ 
ขนาด 2 ถึง 3 องศา น้ าจะได้ไปรวมตัวอยู่ตรงจุดที่ต้องการและถูกระบายออกไปทิ้งได้โดยง่าย ถ้ามุมเอียงดังกล่าวอยู่
ในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีมูมเอียงมากเกินไป น้ าควบแน่นนี้อาจเกิดการรั่วออกจาก ลงภายในห้อง 
ท าให้เกิดความเสียหายเนื่องจากน้ าดังกล่าว

อากาศเย็นที่ จ่ายออกมา จะส่งผ่านเข้าไปในห้องผ่านทางหน้ากากบานเกล็ด ( แผ่น
นี้จะช่วยปรับเปลี่ยนมุมหรือทิศทางของอากาศท่ีจ่ายเข้าไปในห้อง ให้ได้ตามต้องการ และช่วยให้เราปรับ

ทิศทางของอากาศเย็นปริมาณมากที่สุดให้ไหลผ่านไปในทิศทางที่ต้องการได้โดยง่าย 
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แผนภูมิไซโครเมตริก (Phychrometric Chart) 
 

อากาศที่อยู่โดยรอบตัวเราประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) อากาศแห้ง และ 2) ไอน้ า (หรือความชื้น) เราสามารถ
ทราบค่าสมบัติของอากาศชื้นได้จากการอ่านแผนภูมิไซโครเมตริก (Psychrometric Chart) แผนภูมิไซโครเมตริกยัง
สามารถใช้เพ่ือแสดงสภาวะของอากาศที่เกิดข้ึนในกระบวนการปรับอากาศต่างๆ และสามารถใช้ประเมินภาระการท า
ความเย็น (Cooling Load) ของระบบปรับอากาศ ซ่ึงจะน าไปสู่การประเมินค่าของพลังงานที่ใช้ของระบบปรับอากาศ
ได้ต่อไป 
 

แผนภูมิไซโครเมตริกสามารถแสดงค่าสมบัติที่ส าคัญของอากาศชื้น ได้ดังนี้ 
1. อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry-bulb Temperature) แสดงบนแกนนอนของแผนภูมิ อุณหภูมิกระเปาะแห้ง

สามารถวัดและอ่านได้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา 
2. อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet-bulb Temperature) แสดงบนเส้นแนวทแยงของแผนภูมิ อุณหภูมิ

กระเปาะเปียกสามารถวัดและอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ที่มีผ้าหรือส าลีชุบน้ าหุ้มอยู่ที่กระเปาะ 
3. อุณหภูมิจุดกลั่นตัว (Dew-point Temperature) คือค่าของอุณหภูมิที่ท าให้ไอน้ าเริ่มกลั่นตัว อุณหภูมิจุด

กลั่นตัวที่ภาวะหนึ่งๆ อ่านได้โดยการลากเส้นแนวนอนจากสภาวะนั้นๆ ไปทางซ้ายของแผนภูมิจนตัดเส้น
โค้งความชื้นสัมพัทธ์ 100% และค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้งที่อ่านได้ ณ จุดนั้นคืออุณหภูมิจุดกลั่นตัว 

4. ความชื้น 

- ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) หมายถึง มวลของไอน้ าต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรอากาศ 
(กรัม/ลบ.ม.) 

- ความชื้นจ าเพาะหรือสัดส่วนความชื้น (Humidity Ratio) หมายถึง มวลของไอน้ าต่อมวลของ
อากาศแห้งหนึ่งหน่วย (g/kg) แสดงบนแกนตั้งของแผนภูมิ 

- ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) หมายถึง อัตราส่วนของความดันไอที่ปริมาณไอน้ าจริง 
ในอากาศต่อความดันไอที่ปริมาณไอน้ าอ่ิมตัวที่อุณหภูมิเดียวกัน ค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงบนเส้น
โค้งของแผนภูมิ 

5. เอนทาลปี (Enthalpy) คือ ปริมาณพลังงานความร้อนในอากาศ ซึ่งสามารถอ่านได้จากเส้นทแยง 
ในแผนภูมิที่มีความชันใกล้เคียงกับเส้นอุณหภูมิกระเปาะเปียก ค่าความร้อนภายในของอากาศ
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
- ความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศที่ความชื้น

จ าเพาะคงที่ 
- ความร้อนแฝง (Latent Heat) การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นในอากาศที่อุณหภูมิกระเปาะ

แห้งคงที่ 
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รูปที่ 1-53  ค่าสมบัติของอากาศชื้นบนแผนภูมิไซโครเมตริก 
 

 
ประโยชน์ส าคัญประการหน่ึงของแผนภูมิไซโครเมตริก คือ การใช้ค านวณภาระการท าความเย็น หรือปริมาณ

ความร้อนที่ต้องดึงออกจากอากาศในพ้ืนที่ปรับอากาศ ตัวอย่างเช่น จากตารางที่ 1-20 อากาศที่ผ่านกระบวนการท า
ความเย็นและลดความชื้น (23) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่คอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ อากาศจะเปลี่ยน
สภาวะจากอุณหภูมิ 30oC ความชื้นสัมพัทธ์ 70% เป็นอากาศที่อุณหภูมิ 15 oC ความชื้นสัมพัทธ์ 93% ภาระการท า
ความเย็นที่เกิดข้ึนต่ออากาศ 1 kg คือ ค่าเอนทาลปีที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเท่ากับ 38.5 kJ/kg หากอัตราการไหลของอากาศ
ที่ผ่านคอยล์เย็นมีค่าเท่ากับ 0.1 kJ/s หมายความว่า เครื่องปรับอากาศสามารถท าความเย็นหรือดึงความร้อนออกได้ใน
อัตรา 3.85 kJ/s หรือ 3.85 kW (เทียบเท่ากับ 13,136 Btuh) ค่าอัตราการท าความเย็นหรือความสามารถในการท า
ความเย็นนี้ สามารถน าไปใช้ค านวณปริมาณพลังงานที่ใช้และประสิทธิรูปของระบบปรับอากาศต่อไปได้ 
 
การควบแน่นบนพื้นผิว 

ความชื้นบนกระจกถูกควบแน่นจากอากาศในห้องเมื่ออุณหภูมิของกระจกต่ ากว่าอุณหภูมิน้ าค้างของอากาศ  

ในห้อง อากาศสัมผัสกับกระจกจะถูกท าให้เย็นลงต่ าว่าจุดน้ าค้างของมัน จากนิยามของจุดน้ าค้าง อากาศจะอ่ิมตัวด้วย
ไอน้ าเมื่อถูกท าให้เย็นลงถึงอุณหภูมินี้  เมื่อท าให้เย็นลงต่อไปอีก มันจะไม่สามารถรับไอน้ าแม้เพียงเล็กน้อยไว้ได้อีกจึงมี
น้ าบางส่วนควบแน่นออกมา 
 

การท าความเข้าใจแนวคิดนี้ ท าให้เราสามารถพิจารณาตัดสินได้ว่า จะมีความชื้นสูงสุดคงอยู่ภายในห้องได้เป็น
ปริมาณเท่าใดจึงจะไม่เกิดการควบแน่นบนผิวหน้าต่าง  ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการควบแน่น เนื่องจากหยดน้ าจะท าให้
เป็นคราบและท าความเสียหายให้กับพ้ืนผิว  ส าหรับหน้าต่างกระจกชั้นเดียว (single-glazed windows) พ้ืนผิวกระจก
ภายในจะมีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกเล็กน้อย เน่ืองจากความต้านทานทางความร้อนของกระจกมีค่าต่ า  ปัญหาเดียวกัน
นี้เกิดข้ึนกับระบบท่อน้ าเปลือย เดินท่อผ่านบริเวณพ้ืนที่ (space) ท่อน้ าเย็นมักมีการหุ้มฉนวนเพ่ือให้พ้ืนผิวด้านนอกอยู่
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สูงกว่าจุดน้ าค้างของอากาศ อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องใช้แผ่นกั้นไอ ( เพ่ือป้องกันการอพยพ
ย้ายที่ของไอน้ าใดๆ ผ่านฉนวนไปสู่พื้นผิวท่อเย็น ซึ่งเป็นบริเวณไอน้ าเกิดการควบแน่น

เส้นกระบวนการบนไซโครเมตริกชาร์ท (

จุดประสงค์ของเครื่องปรับอากาศ คือเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเข้าให้ไปสู่สภาวะใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกว่ากระบวนการ (  การแสดงกระบวนการเหล่านี้บนไซโครเมตริกชาร์ท เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
เลือกอุปกรณ์ และต่อปัญหาที่ต้องวิเคราะห์  การแสดงกระบวนการท าได้โดยลากเส้นจากจุดสภาวะอากาศเริ่มต้น ไปยัง
สภาวะสุดท้ายของมัน อากาศจะเปลี่ยนแปลงสมบัติตามแนวเส้นนี้ กระบวนการส่วนใหญ่แสดงด้วยเส้นตรง 

การเปลี่ยนแปลงความร้อนสัมผัส (ท าความร้อน และความเย็น)
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความร้อนสัมผัส เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งความร้อนจะถูกเพ่ิมเข้าไป หรือดึงออกจาก

อากาศ และส่งผลให้อุณหภูมิ เปลี่ยนแปลง แต่ส่วนประกอบของไอน้ าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทิศทางของ
กระบวนการต้องไปตามแนวเส้นสัดส่วนความชื้นคงท่ี

ท าให้ และ เอนทาลปี เพ่ิมข้ึน
คือ การดึงความร้อนออก และท าให้ และเอนทาลปีลดลง

รูปที่  กระบวนการ และ

การเปลี่ยนแปลง และ

กระบวนการเพ่ิมไอน้ าเข้าไปในอากาศมีชื่อเรียกว่า และกระบวนการดึงไอน้ าออกจากอากาศ
มีชื่อเรียกว่า กระบวนการ เป็น ส่งผลให้สัดส่วนความชื้นและเอนทาลปี
เพ่ิมข้ึน ใน เอนทาลปีของไอน้ าจะถูกเพ่ิมเข้าไป นี้คือเหตุผลท าไมต้องเรียกว่า การเปลี่ยนแปลง 

ในกระบวนการ กระบวนการ การดึงไอน้ าออกไปท าให้เอนทาลปีลดลง กระบวนการ
เหล่านี้มีชื่อเรียกว่า และ โดย ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่
เกิดขึ้นบ่อยนักในกระบวนการปรับอากาศในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้มีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจ
สภาวะที่
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รูปที่ ค่าสมบัติของอากาศชื้นบนแผนภูมิไซโครเมตริก

ประโยชน์ส าคัญประการหน่ึงของแผนภูมิไซโครเมตริก คือ การใช้ค านวณภาระการท าความเย็น หรือปริมาณ
ความร้อนที่ต้องดึงออกจากอากาศในพ้ืนที่ปรับอากาศ ตัวอย่างเช่น จากตารางที่ อากาศที่ผ่านกระบวนการท า
ความเย็นและลดความชื้น  ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่คอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ อากาศจะเปลี่ยน
สภาวะจากอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นอากาศที่อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ภาระการท า
ความเย็นที่เกิดข้ึนต่ออากาศ คือ ค่าเอนทาลปีที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเท่ากับ หากอัตราการไหลของอากาศ
ที่ผ่านคอยล์เย็นมีค่าเท่ากับ หมายความว่า เครื่องปรับอากาศสามารถท าความเย็นหรือดึงความร้อนออกได้ใน
อัตรา หรือ (เทียบเท่ากับ ) ค่าอัตราการท าความเย็นหรือความสามารถในการท า
ความเย็นนี้ สามารถน าไปใช้ค านวณปริมาณพลังงานที่ใช้และประสิทธิรูปของระบบปรับอากาศต่อไปได้

การควบแน่นบนพื้นผิว
ความชื้นบนกระจกถูกควบแน่นจากอากาศในห้องเมื่ออุณหภูมิของกระจกต่ ากว่าอุณหภูมิน้ าค้างของอากาศ

ในห้อง อากาศสัมผัสกับกระจกจะถูกท าให้เย็นลงต่ าว่าจุดน้ าค้างของมัน จากนิยามของจุดน้ า ค้าง อากาศจะอ่ิมตัวด้วย
ไอน้ าเมื่อถูกท าให้เย็นลงถึงอุณหภูมินี้ เมื่อท าให้เย็นลงต่อไปอีก มันจะไม่สามารถรับไอน้ าแม้เพียงเล็กน้อยไว้ได้อีกจึงมี
น้ าบางส่วนควบแน่นออกมา

การท าความเข้าใจแนวคิดนี้ ท าให้เราสามารถพิจารณาตัดสินได้ว่า จะมีความชื้นสูงสุดคงอยู่ภายในห้องได้เป็น
ปริมาณเท่าใดจึงจะไม่เกิดการควบแน่นบนผิวหน้าต่าง ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการควบแน่น เนื่องจากหยดน้ าจะท าให้
เป็นคราบและท าความเสียหายให้กับพ้ืนผิว ส าหรับหน้าต่างกระจกชั้นเดียว ( พ้ืนผิวกระจก
ภายในจะมีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกเล็กน้อย เน่ืองจากความต้านทานทางความร้อนของกระจกมีค่าต่ า ปัญหาเดียวกัน
นี้เกิดข้ึนกับระบบท่อน้ าเปลือย เดินท่อผ่านบริเวณพ้ืนที่ ( ท่อน้ าเย็นมักมีการหุ้มฉนวนเพ่ือให้พ้ืนผิวด้านนอกอยู่
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สูงกว่าจุดน้ าค้างของอากาศ อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องใช้แผ่นกั้นไอ (vapor barrier covering) เพ่ือป้องกันการอพยพ
ย้ายที่ของไอน้ าใดๆ ผ่านฉนวนไปสู่พื้นผิวท่อเย็น ซึ่งเป็นบริเวณไอน้ าเกิดการควบแน่น 
 
เส้นกระบวนการบนไซโครเมตริกชาร์ท (Process line on the psychrometric chart) 
 

จุดประสงค์ของเครื่องปรับอากาศ คือเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเข้าให้ไปสู่สภาวะใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกว่ากระบวนการ (process)  การแสดงกระบวนการเหล่าน้ีบนไซโครเมตริกชาร์ท เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
เลือกอุปกรณ์ และต่อปัญหาที่ต้องวิเคราะห์  การแสดงกระบวนการท าได้โดยลากเส้นจากจุดสภาวะอากาศเริ่มต้น ไปยัง
สภาวะสุดท้ายของมัน อากาศจะเปลี่ยนแปลงสมบัติตามแนวเส้นนี้ กระบวนการส่วนใหญ่แสดงด้วยเส้นตรง  
 
การเปลี่ยนแปลงความร้อนสัมผัส (ท าความร้อน และความเย็น) 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงความร้อนสัมผัส เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งความร้อนจะถูกเพ่ิมเข้าไป หรือดึงออกจาก
อากาศ และส่งผลให้อุณหภูมิ DB เปลี่ยนแปลง แต่ส่วนประกอบของไอน้ าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทิศทางของ
กระบวนการต้องไปตามแนวเส้นสัดส่วนความชื้นคงท่ี 

Sensible heating process (1-2) ท าให้ DB และ เอนทาลปี เพ่ิมข้ึน 

Sensible cooling process (1-3) คือ การดึงความร้อนออก และท าให้ DB และเอนทาลปีลดลง 
 

 
รูปที่ 1-54  กระบวนการ sensible heating และ sensible cooling 

 
การเปลี่ยนแปลง latent heat   (humidifying และ dehumidifying) 
 

กระบวนการเพ่ิมไอน้ าเข้าไปในอากาศมีชื่อเรียกว่า humidifcation และกระบวนการดึงไอน้ าออกจากอากาศ
มีชื่อเรียกว่า dehumidification กระบวนการ 1-4 เป็น humidification ส่งผลให้สัดส่วนความชื้นและเอนทาลปี
เพ่ิมข้ึน ใน humidifiation เอนทาลปีของไอน้ าจะถูกเพ่ิมเข้าไป นี้คือเหตุผลท าไมต้องเรียกว่า การเปลี่ยนแปลง latent 
heat  ในกระบวนการ dehumidification กระบวนการ 1-5 การดึงไอน้ าออกไปท าให้เอนทาลปีลดลง  กระบวนการ
เหล่านี้มีชื่อเรียกว่า pure humidification และ pure dehumidification โดย sensible heat ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่
เกิดขึ้นบ่อยนักในกระบวนการปรับอากาศในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้มีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจ
สภาวะที่ 
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รูปที่ 1-55  กระบวนการ Humidification และ dehumidification (เปลี่ยนแปลง latent heat) 

 
การรวมกันระหว่างการเปลี่ยนแปลง sensible heat และ latent heat 

กระบวนการรวมกันระหว่าง sensible และ latent ต่อไปนี้ อาจเกิดขึ้นในการปรับอากาศ: 
1. sensible heating และ humidification (1-6) 
2. sensible heating และ dehumidification (1-7) 
3. sensible cooling และ humidification (1-8) 
4. sensible cooling และ dehumidification (1-9) 

 
โดยทั่วไปแล้ว DB, W และเอนทาลปีทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการ cooling และ 

dehumidification 1-9 ทั้ง DB และ W มีค่าลดลง และเอนทาลปีลดลง เนื่องจากทั้ง sensible และ latent heat  
ถูกดึงออกไป จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาปริมาณความร้อนและไอน้ าที่ต้องเพ่ิมเข้าไปหรือถึงออกในอุปกรณ์ปรับอากาศ 
และหาการเปลี่ยนแปลงของสมบัติ สามารถท าได้โดยใช้สมการ sensible และ latent heat โดยใช้ไซโครเมตริกชาร์ทช่วย 

 
รูปที่ 1-56  : กระบวนการรวมกันระหว่างการเปลี่ยนแปลง sensible และ latent heat 
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รูปที่  กระบวนการปรับอากาศ
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รูปที่ กระบวนการ และ เปลี่ยนแปลง 

การรวมกันระหว่างการเปลี่ยนแปลง และ 
กระบวนการรวมกันระหว่าง และ ต่อไปนี้ อาจเกิดขึ้นในการปรับอากาศ

และ
และ 
และ 
และ 

โดยทั่วไปแล้ว และเอนทาลปีทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการ และ 
ทั้ง และ มีค่าลดลง และเอนทาลปีลดลง เนื่องจากทั้ง และ 

ถูกดึงออกไป จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาปริมาณความร้อนและไอน้ าที่ต้องเพ่ิมเข้าไปหรือถึงออกในอุปกรณ์ปรับอากาศ 
และหาการเปลี่ยนแปลงของสมบัติ สามารถท าได้โดยใช้สมการ และ โดยใช้ไซโครเมตริกชาร์ทช่วย

รูปที่ กระบวนการรวมกันระหว่างการเปลี่ยนแปลง และ 

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ | 185  

 
 

รูปที่ 1-57  กระบวนการปรับอากาศ
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กระบวนการปรับอากาศมีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน ตารางที่ 1-20 และแผนภูมิ
ไซโครเมตริกในรูปที่ 1-57 แสดงกระบวนการปรับอากาศในลักษณะต่างๆ 
 
ตารางท่ี 1-20 กระบวนการปรับอากาศ 
 

ต าแหน่ง 
ในรูปที่ 1-57 

กระบวนการ 
 

วิธีการ อุณหภูมิ
กระเปาะแห้ง 

(oC) 

ความชื้น
สัมพัทธ์ 

(%) 

เอนทาลปี 
(kJ/kg) 

การ
เปลี่ยนแปลง
เอนทาลปี
(kJ/kg) 

12 การท าความเย็น คอยล์เย็น 4030 4070 8878.5 9.5 

23 การท าความเย็น
และลดความชื้น 

คอยล์เย็นท าความ
เย็นและเกิดการกลั่น
ตัว 

3015 7093 78.540 38.5 

3+45 การผสมระหว่าง
อากาศ 2 สภาวะ 

กระเปาะแห้ง 35oC 
กระเปาะเปียก 24oC 
7 อยู่ระหว่าง 5 และ 
6 และใช้สัดส่วนของ
อากาศท่ีไหล 

27 56 59 19 

56 การท าความเย็น
แบบระเหย 

ตัวท าความเย็นแบบ
ระเหยเชิงพาณิชย์ 
(อุณหภูมิกระเปาะ
เปียกคงที่) 
ประสิทธิภาพ 80% 

2721.5 5690 59 0 

57 การท าความเย็น 
แบบระเหยและ
เกิดการกลั่นตัว 

บนเส้นอิ่มตัว 
 

2720.5 56100 59 0 
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การท าความเย็นแบบระเหย (

กระบวนการท าความเย็นและ ที่พิเศษกระบวนการหนึ่งมีชื่อเรียกว่า 
ตามรูปที่ น้ าจะถูกสเปรย์เข้าสู่ล าอากาศ น้ าบางส่วนระเหยออกไป ส่วนผสมไอน้ าในอากาศเพ่ิมสูงขึ้น น้ าส่วนที่
ไม่ระเหยจะถูกไหลเวียนกลับอย่างต่อเนื่อง และไม่มีความร้อนจากภายนอกถูกเพ่ิมเข้ามาในระบบ

รูปที่  กระบวนการท าความเย็นแบบระเหย

ถ้าอุณหภูมิ (กระเปาะแห้ง) อากาศเข้าและออก คอนเดนซิ่งยูนิตถูกวัดค่าออกมา อุณหภูมิขาออกต้องต่ ากว่า
ขาเข้า ถึงแม้ว่าจะไม่มีการใช้แหล่งท าความเย็นภายนอกก็ตาม แสดงให้เห็นว่า ถูกก าจัดออกไปจาก
อากาศ ค าถามคือ สาเหตุคืออะไร

การระเหยของน้ าต้องการความร้อน  เนื่องจากไม่มีแหล่งความร้อนภายนอก ไม่เหมือนกับกระบวนการ 
ความร้อนนี้ต้องได้รับมาจากอากาศ ท าให้อุณหภูมิตัวมันลดลง

ข้อเท็จจริงส าคัญอันดับต่อไปเกี่ยวกับกระบวนการท าความเย็นแบบระเหยคือ กระบวนการเอนทาลปีคงที่
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากไม่มีความร้อนเพ่ิมเข้ามา หรือดึงออกไป จากของผสม มีเพียง
การแลกเปลี่ยนความร้อนภายในของผสม ลดลง และ เพ่ิมขึ้น ด้วยปริมาณเท่ากัน 
กระบวนการซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบความร้อน ( มีชื่อเรียกว่ากระบวนการ 
ถึงตอนนี้เราสามารถหาเส้นกระบวนการบนไซโครเมตริกชาร์ท ส าหรับกระบวนการท าความเย็นแบบระเหยได้แล้ว
มันคือเส้นส่วนประกอบเอนทาลปีคงที่ (

ตามนิยามของอุณหภูมิกระเปาะเปียกระบุว่า เป็นอุณหภูมิที่ถูกบันทึกด้วยเทอร์โมมิเตอร์ มีไส้ส าลีชุ่มน้ าหุ้มไว้
ตรงกระเปาะ และวางมันไว้ในกระแสอากาศ จะเห็นได้ว่าการท าความเย็นแบบระเหยเป็นกระบวนการเกิดขึ้นใน
กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ ส่งผลให้เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกอ่านค่าอุณหภูมิได้ต่ ากว่า  อากาศผ่านไส้ส าลีจะอ่ิมตัว
โดยสมบูรณ์ ดังนั้นกระบวนการท าความเย็นแบบระเหยจึงเป็นกระบวนการอุณหภูมิกระเปาะแห้งคงที่ 

ถ้าเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกวางอยู่บนล าอากาศขาเข้า และขาออก เครื่องท า
ความเย็นแบบระเหย มันจะต้องอ่านค่าได้เหมือนกัน
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กระบวนการปรับอากาศมีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน ตารางที่ และแผนภูมิ
ไซโครเมตริกในรูปที่ แสดงกระบวนการปรับอากาศในลักษณะต่างๆ

ตารางท่ี กระบวนการปรับอากาศ

ต าแหน่ง
ในรูปที่ 

กระบวนการ วิธีการ อุณหภูมิ
กระเปาะแห้ง

ความชื้น
สัมพัทธ์ 

เอนทาลปี การ
เปลี่ยนแปลง
เอนทาลปี

 การท าความเย็น คอยล์เย็น   
 การท าความเย็น

และลดความชื้น
คอยล์เย็นท าความ
เย็นและเกิดการกลั่น
ตัว

  

 การผสมระหว่าง
อากาศ 2 สภาวะ

กระเปาะแห้ง 35
กระเปาะเปียก 24
7 อยู่ระหว่าง 5 และ 
6 และใช้สัดส่วนของ
อากาศท่ีไหล

 การท าความเย็น
แบบระเหย

ตัวท าความเย็นแบบ
ระเหยเชิงพาณิชย์ 
(อุณหภูมิกระเปาะ
เปียกคงที่) 
ประสิทธิภาพ

 

 การท าความเย็น
แบบระเหยและ
เกิดการกลั่นตัว

บนเส้นอิ่มตัว  

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ | 187  

 
การท าความเย็นแบบระเหย (Evaporative cooling) 
 

กระบวนการท าความเย็นและ humidification ที่พิเศษกระบวนการหนึ่งมีชื่อเรียกว่า evaporative cooling 
ตามรูปที่ 1-58 น้ าจะถูกสเปรย์เข้าสู่ล าอากาศ น้ าบางส่วนระเหยออกไป ส่วนผสมไอน้ าในอากาศเพ่ิมสูงขึ้น น้ าส่วนที่  
ไม่ระเหยจะถูกไหลเวียนกลับอย่างต่อเนื่อง และไม่มีความร้อนจากภายนอกถูกเพ่ิมเข้ามาในระบบ 
 

 
รูปที่ 1-58  กระบวนการท าความเย็นแบบระเหย 

 
ถ้าอุณหภูมิ (กระเปาะแห้ง) อากาศเข้าและออก คอนเดนซิ่งยูนิตถูกวัดค่าออกมา อุณหภูมิขาออกต้องต่ ากว่า

ขาเข้า ถึงแม้ว่าจะไม่มีการใช้แหล่งท าความเย็นภายนอกก็ตาม  แสดงให้เห็นว่า sensible heat ถูกก าจัดออกไปจาก
อากาศ ค าถามคือ สาเหตุคืออะไร? 
 

การระเหยของน้ าต้องการความร้อน  เน่ืองจากไม่มีแหล่งความร้อนภายนอก ไม่เหมือนกับกระบวนการ pure 
humidification ความร้อนนี้ต้องได้รับมาจากอากาศ ท าให้อุณหภูมิตัวมันลดลง  
 

ข้อเท็จจริงส าคัญอันดับต่อไปเกี่ยวกับกระบวนการท าความเย็นแบบระเหยคือ กระบวนการเอนทาลปีคงที่  
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากไม่มีความร้อนเพ่ิมเข้ามา หรือดึงออกไป จากของผสม air-water vapor mixture  มีเพียง
การแลกเปลี่ยนความร้อนภายในของผสม sensible heat ลดลง และ latent heat เพ่ิมขึ้น ด้วยปริมาณเท่ากัน  
กระบวนการซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบความร้อน (heat content) มีชื่อเรียกว่ากระบวนการ adiabatic   
ถึงตอนน้ีเราสามารถหาเส้นกระบวนการบนไซโครเมตริกชาร์ท ส าหรับกระบวนการท าความเย็นแบบระเหยได้แล้ว   
มันคือเส้นส่วนประกอบเอนทาลปีคงที่ (constant enthalpy content) 
 

ตามนิยามของอุณหภูมิกระเปาะเปียกระบุว่า เป็นอุณหภูมิที่ถูกบันทึกด้วยเทอร์โมมิเตอร์ มีไส้ส าลีชุ่มน้ าหุ้มไว้
ตรงกระเปาะ และวางมันไว้ในกระแสอากาศ จะเห็นได้ว่าการท าความเย็นแบบระเหยเป็นกระบวนการเกิดขึ้นใน
กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ ส่งผลให้เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกอ่านค่าอุณหภูมิได้ต่ ากว่า  อากาศผ่านไส้ส าลีจะอ่ิมตัว
โดยสมบูรณ์  ดังนั้นกระบวนการท าความเย็นแบบระเหยจึงเป็นกระบวนการอุณหภูมิกระเปาะแห้งคงที่ (constant 
wet bulb temperature process)  ถ้าเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกวางอยู่บนล าอากาศขาเข้า และขาออก เครื่องท า
ความเย็นแบบระเหย มันจะต้องอ่านค่าได้เหมือนกัน 
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ถ้ากระบวนการท าความเย็นแบบระเหยสามารถผลิตอากาศที่อุณหภูมิต่ าเพียงพอต่อการท าความเย็นให้กับ
พ้ืนที่ (อย่างน้อยที่สุด 60 – 65๐F DB) แสดงว่าไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องท าความเย็นอีกต่อไปแล้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการมันด้วย  อย่างไรก็ตามกระบวนการท าความเย็นแบบระเหยในทางปฏิบัติใช้เป็นการปรับอากาศได้เฉพาะ 

ในภูมิอากาศแห้งแล้งมากเท่านั้น  ดูจากไซโครเมตริกชาร์ทที่สภาวะออกแบบอากาศ outdoor ทั่วไป ในภูมิอากาศชื้น 
บอกไว้ว่าเป็น 90๐F DB และ74๐F WB  ถ้าไล่ตามเส้นกระเปาะเปียกแล้วการท าความเย็นแบบระเหยจะสามารถผลิต
อากาศได้เพียง 74๐F DB แม้ว่าด้วยการอ่ิมตัวโดยสมบูรณ์ก็ตาม ไม่เพียงแต่ค่า DB จะท าให้ต่ าได้ไม่เพียงพอส าหรับการ
ท าความเย็นได้เท่านั้น แต่ความชื้นที่สูงของอากาศจ่ายส่งผลให้สภาวะความชื้นอยู่ในระดับไม่สบายอย่างยิ่ง อย่างไร 

ก็ตาม ถ้าอากาศ outdoor เป็น 94๐F DB และ 10% RH (60๐F WB) ซึ่งเป็นภูมิอากาศของพ้ืนที่ทะเลทรายทั่วไป  
การท าความเย็นแบบระเหยสามารถสร้างอากาศจ่ายได้ที่ 62๐F DB เหมาะสมส าหรับการปรับอากาศ 
 

แม้แต่ในภูมิอากาศแห้งทั่วไปบางแห่ง อาจมีบางวันที่ความชื้นมีค่าสูงพอจนท าให้การท าความเย็นแบบระเหย
ไม่มีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาใช้การปรับอากาศด้วยการท าความเย็นแบบระเหย ต้องตัดสินใจว่าในช่วงเวลานั้นมี
ความขาดแคลนการปรับอากาศในระดับยอมรับได้หรือไม่ หรือการลงทุนกับอุปกรณ์ระบบปรับอากาศมีความคุ้มค่า
หรือไม ่
 
กระบวนการผสมอากาศ (Air mixing process) 
 

กระบวนการผสมอากาศ เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งกระแสอากาศสองล ามารวมกันเพ่ือสร้างเป็นกระแสล าที่สาม  
กระบวนการนี้เกิดข้ึนบ่อยในการปรับอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมอากาศภายนอกกับลมกลับ (return air )  
จากห้อง ถ้าทราบสภาวะของกระแสอากาศสองล าที่จะมาผสมกัน ก็สามารถหาสภาวะอากาศหลังจากผสมกันออกมาได้  
ตามรูป อธิบายวิธีการหา DB และ W 
 

 
รูปที่ 1-59  กระบวนการผสมอากาศ (Air mixing process) 

 
ตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนผสม sensible heat ของอากาศก่อนและหลังการผสม จะมีค่าเท่ากัน นั่นคือ �3 × ��3 = (�1 × ��1) + (�2 × ��2) 

หาค่า ��3 ออกมา ��3 = (�1×��1)+(�2×��2)�3    
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ถ้าปริมาตรจ าเพาะของกระแสที่ไม่ได้ผสมไม่แตกต่างกันมาก สามารถเขียนสมการโดยใช้อัตราการไหลเป็น 
แทนการใช้ โดยความถูกต้องอยู่ในระดับยอมรับได้��3 = (���1×��1)+(���2×��2)���3

สัดส่วนความชื้น �3 ของอากาศผสม หาได้ในลักษณะเดียวกัน ใช้หลักการอนุรักษ์มวล นั่นคือ ส่วนผสมไอน้ าก่อนและ
หลังการผสม มีค่าเท่ากัน�3 × �3 = (�1 × �1) + (�2 × �2)
หาค่า �3 ออกมา�3 = (�1×�1)+(�2×�2)�3
เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้  สมการโดยประมาณอย่างถูกต้องต่อไปนี้สามารถใช้ได้�3 = (���1×�1)+(���2×�2)���3
ไดอะแกรม ความดัน  เอนทาลปี (

ไดอะแกรมความดัน  เอนทาลปีช่วยให้การวิเคราะห์กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ง่ายขึ้น โดยการตัดลด
รูปแบบสมการคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นเพียงการบวกและการลบ

ไดอะแกรม ความดัน เอนทาลปี นี้ใช้หน่วยเป็นระบบ ส่วนไดอะแกรมที่เป็นหน่วย ก็มีสร้างขึ้นไว้แล้ว
เช่นกัน แกนนอนของไดอะแกรมมีหน่วยเป็นเอนทาลปีจ าเพาะ ( และแกนตั้งเป็น
หน่วยของความดันสัมบูรณ์ ( สภาวะของสารท าความเย็น ณ สถานะทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ใดๆ ( ภายในช่วงของการท างานของสารท าความเย็น จะถูกแสดงไว้ด้วยจุดแสดง
สถานะ ( ที่เหมาะสมบนไดอะแกรม ต้องการสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์จ านวน 2 ตัวของสารท าความ
เย็นซึ่งทราบค่า เพื่อน าไปก าหนดต าแหน่ง  เมื่อก าหนดต าแหน่งบนไดอะแกรมเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่าน
ค่าสมบัติอ่ืนๆ ของสารท าความเย็น ณ นั้นๆ จากไดอะแกรมได้ทันที

รูปที่  ส าหรับสารท าความเย็น
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ถ้ากระบวนการท าความเย็นแบบระเหยสามารถผลิตอากาศที่อุณหภูมิต่ าเพียงพอต่อการท าความเย็นให้กับ
พ้ืนที่ (อย่างน้อยที่สุด ๐ แสดงว่าไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องท าความเย็นอีกต่อไปแล้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการมันด้วย อย่างไรก็ตามกระบวนการท าความเย็นแบบระเหยในทางปฏิบัติใช้เป็นการปรับอากาศได้เฉพาะ
ในภูมิอากาศแห้งแล้งมากเท่านั้น ดูจากไซโครเมตริกชาร์ทที่สภาวะออกแบบอากาศ ทั่วไป ในภูมิอากาศชื้น 
บอกไว้ว่าเป็น ๐ และ ๐ ถ้าไล่ตามเส้นกระเปาะเปียกแล้วการท าความเย็นแบบระเหยจะสามารถผลิต
อากาศได้เพียง ๐ แม้ว่าด้วยการอ่ิมตัวโดยสมบูรณ์ก็ตาม ไม่เพียงแต่ค่า จะท าให้ต่ าได้ไม่เพียงพอส าหรับการ
ท าความเย็นได้เท่านั้น แต่ความชื้นที่สูงของอากาศจ่ายส่งผลให้สภาวะความชื้นอยู่ในระดับไม่สบายอย่างยิ่ง อย่างไร
ก็ตาม ถ้าอากาศ เป็น ๐ และ ๐ ซึ่งเป็นภูมิอากาศของพ้ืนที่ทะเลทรายทั่วไป 
การท าความเย็นแบบระเหยสามารถสร้างอากาศจ่ายได้ที่ ๐ เหมาะสมส าหรับการปรับอากาศ

แม้แต่ในภูมิอากาศแห้งทั่วไปบางแห่ง อาจมีบางวันที่ความชื้นมีค่าสูงพอจนท าให้การท าความเย็นแบบระเหย
ไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาใช้การปรับอากาศด้วยการท าความเย็นแบบระเหย ต้องตัดสินใจว่าในช่วงเวลาน้ันมี
ความขาดแคลนการปรับอากาศในระดับยอมรับได้หรือไม่ หรือการลงทุนกับอุปกรณ์ระบบปรับอากาศมีความคุ้มค่า
หรือไม่

กระบวนการผสมอากาศ (

กระบวนการผสมอากาศ เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งกระแสอากาศสองล ามารวมกันเพ่ือสร้างเป็นกระแสล าที่สาม 
กระบวนการนี้เกิดข้ึนบ่อยในการปรับอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมอากาศภายนอกกับลมกลับ (
จากห้อง ถ้าทราบสภาวะของกระแสอากาศสองล าที่จะมาผสมกัน ก็สามารถหาสภาวะอากาศหลังจากผสมกันออกมาได้  
ตามรูป อธิบายวิธีการหา และ 

รูปที่ กระบวนการผสมอากาศ 

ตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนผสม ของอากาศก่อนและหลังการผสม จะมีค่าเท่ากัน นั่นคือ�3 × ��3 = (�1 × ��1) + (�2 × ��2)
หาค่า ��3 ออกมา��3 = (�1×��1)+(�2×��2)�3
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ถ้าปริมาตรจ าเพาะของกระแสที่ไม่ได้ผสมไม่แตกต่างกันมาก สามารถเขียนสมการโดยใช้อัตราการไหลเป็น 
CFM แทนการใช้ lb/hr โดยความถูกต้องอยู่ในระดับยอมรับได้: ��3 = (���1×��1)+(���2×��2)���3    

 
สัดส่วนความชื้น �3 ของอากาศผสม หาได้ในลักษณะเดียวกัน ใช้หลักการอนุรักษ์มวล นั่นคือ ส่วนผสมไอน้ าก่อนและ
หลังการผสม มีค่าเท่ากัน �3 × �3 = (�1 × �1) + (�2 × �2)  
หาค่า �3 ออกมา �3 = (�1×�1)+(�2×�2)�3   

เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้  สมการโดยประมาณอย่างถูกต้องต่อไปนี้สามารถใช้ได้: �3 = (���1×�1)+(���2×�2)���3     
 

ไดอะแกรม ความดัน – เอนทาลปี (Pressure-Enthalpy diagram) 
 

ไดอะแกรมความดัน - เอนทาลปีช่วยให้การวิเคราะห์กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ง่ายข้ึน โดยการตัดลด
รูปแบบสมการคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นเพียงการบวกและการลบ 
 

ไดอะแกรม ความดัน-เอนทาลปี น้ีใช้หน่วยเป็นระบบ IP ส่วนไดอะแกรมที่เป็นหน่วย SI ก็มีสร้างขึ้นไว้แล้ว
เช่นกัน  แกนนอนของไดอะแกรมมีหน่วยเป็นเอนทาลปีจ าเพาะ (specific enthalpy) (BTU/lbm) และแกนตั้งเป็น
หน่วยของความดันสัมบูรณ์ (absolute pressure) (psia)   สภาวะของสารท าความเย็น ณ สถานะทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ใดๆ (thermodynamic state) ภายในช่วงของการท างานของสารท าความเย็น จะถูกแสดงไว้ด้วยจุดแสดง
สถานะ (state point) ที่เหมาะสมบนไดอะแกรม ต้องการสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์จ านวน 2 ตัวของสารท าความ
เย็นซึ่งทราบค่า เพื่อน าไปก าหนดต าแหน่ง state point  เมื่อก าหนดต าแหน่งบนไดอะแกรมเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่าน
ค่าสมบัติอ่ืนๆ ของสารท าความเย็น ณ state point นั้นๆ จากไดอะแกรมได้ทันที 
 

 
รูปที่ 1-60  Pressure-enthalpy diagram ส าหรับสารท าความเย็น 
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ขอบเขตบริเวณทางเทอร์โมไดนามิกส์ของ ph chart (Thermodynamic regions of a ph chart) 
รูป ph diagram โดยสรุปแสดงไว้ในรูปที่ 1-61 ไดอะแกรมนี้แสดงเส้นหลักๆ ที่ใช้ในการสร้าง ph diagram 

ขึ้นมาเส้นเอียงในแนวดิ่งด้านซ้ายมือของไดอะแกรมคือเส้นของเหลวอ่ิมตัวของสารท าความเย็น เส้นอ่ิมตัวสร้างขึ้นมา
จากการต่อเชื่อมจุด state point ทั้งหมดซึ่งแสดงสภาวะอ่ิมตัวของของไหล ณ ความดันนั้นๆ   เส้นเอียงในแนวด่ิงด้าน
ขวามือของไดอะแกรมคือเส้นไออ่ิมตัว สร้างขึ้นมาจากการต่อเชื่อมจุด state point ซึ่งแสดงสภาวะอ่ิมตัวของไอ ณ 
ความดันนั้นๆ  เส้นอ่ิมตัวเป็นเส้นแบ่งไดอะแกรมเป็นพ้ืนที่แยกออกจากกัน 3 ส่วน พ้ืนที่ด้านซ้ายของเส้นของเหลว
อ่ิมตัวมีชื่อเรียกว่า บริเวณ subcooled จุดใดๆ ที่อยู่ภายในบริเวณนี้ subcooled นี้ สารท าความเย็นจะอยู่ในเฟส
ของเหลวและมีอุณหภูมิต่ ากว่าจุดอ่ิมตัวที่ความดันปัจจุบันนั้นๆ ของมัน  พ้ืนที่บริเวณด้านขวามือของเส้นไออ่ิมตัวคือ
บริเวณ superheated จุด state point ใดๆ ที่อยู่ในบริเวณ superheat แสดงว่าสารท าความเย็นอยู่ในเฟสไอ และ
อุณหภูมิของมันสูงกว่าอุณหภูมิอ่ิมตัว ณ ความดันปัจจุบันนั้นๆ ของมัน ส่วนของไดอะแกรมในต าแหน่งระหว่างเส้น
ของเหลวอ่ิมตัวและเส้นไออ่ิมตัวมีชื่อเรียกว่าบริเวณส่วนผสม (mixture region)  จุดใดๆ ที่อยู่ภายในบริเวณนี้แสดงว่า
สารท าความเย็นอยู่ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนอุณหภูมิของมันจะเท่ากับอุณหภูมิอ่ิมตัว ณ ความดันปัจจุบันของมัน  
ภายในบริเวณน้ี ส่วนผสมของเหลว-ไอ (liquid-vapor mixture) ประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์ของไอ (x) และเปอร์เซ็นต์
ของของเหลว (1-x)  จุดสถานะของสารท าความเย็น (refrigerant states) ตรงต าแหน่งใกล้ๆ กับเส้นของเหลวอ่ิมตัว 
แสดงว่าส่วนผสมของเหลว-ไอ ส่วนใหญ่จะเป็นของเหลว แต่จุดสถานะตรงต าแหน่งใกล้ๆ กับเส้นไออ่ิมตัว ส่วนผสมนี้
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเฟสไอ  

 
รูปที่ 1-61  โครงสร้าง ph diagram แสดงบริเวณ 3 ส่วน และทิศทางของการเปลี่ยนเฟส 

 
ระยะแนวนอนระหว่างเส้นอ่ิมตัว 2 เส้น คือขนาดของความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของสารท าความเย็น 

ณ ความดันปัจจุบันของมัน เน่ืองจากความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของความดัน
อ่ิมตัว ณ จุดที่เกิดการเปลี่ยนเฟส เส้นของเหลวอ่ิมตัวและเส้นไออ่ิมตัวจึงไม่ขนานกัน การเปลี่ยนเฟสจากของเหลวไป
เป็นไอเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องทีละน้อยจากด้านซ้ายมือไปทางด้านขวามือตามแนวเส้นในแนวนอนที่อยู่ภายในบริเวณพ้ืนที่
ส่วนผสม (mixture region) ของ ph diagram ในทางกลับกันการเปลี่ยนเฟสจากไอไปเป็นของเหลวเกิดข้ึนอย่าง
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ต่อเนื่องทีละน้อยจากด้านขวามือไปทางด้านซ้ายมือตามแนวเส้นในแนวนอนที่อยู่ภายในบริเวณพ้ืนที่ส่วนผสม  
จุดทั้งหมดที่อยู่บนเส้นของเหลวอ่ิมตัวแสดงถึงสารท าความเย็น ณ จุดสถานะของเหลวอ่ิมตัวของมัน ในท านองเดียวกัน 
จุดทั้งหมดที่อยู่บนเส้นไออ่ิมตัว แสดงถึงสารท าความเย็น ณ สถานะไออ่ิมตัวของมัน

รูปที่  อธิบายเส้นที่เพ่ิมเข้ามาเพ่ือแสดงสมบัติทาง บน 

เส้นแนวนอนต่อยื่นออกไปจากไดอะแกรมในแนวขวาง คือเส้นความดันคงท่ี ( ดังนั้น ความดันของจุด
สถานะใดๆ ที่อยู่บนเส้นนี้จะมีค่าเท่ากันทั้งหมด
เส้นแนวดิ่ง คือเส้นเอลทาลปีคงท่ี ( ดังนั้น เอนทาลปีของจุดสถานะใดๆ ที่อยู่บนเส้นนี้จะมีค่าเท่ากัน
ทั้งหมด
เส้นอุณหภูมิคงที่ แปรผันตามทิศทางของมัน ขึ้นกับสถานะทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารท าความเย็น

ในบริเวณ เส้นอุณหภูมิคงที่เกือบจะตั้งเป็นแนวดิ่งและเกือบขนานกับเส้นเอนทาลปีคงที่
ในบริเวณของผสม ( เส้นอุณหภูมิคงที่จะขนาน และทับกันสนิทกับเส้นความดันคงที่ 
ยืนยันว่าการเปลี่ยนเฟสเกิดขึ้นโดยอุณหภูมิและความดันมีค่าคงที่
ณ เส้นไออ่ิมตัว เส้นอุณหภูมิคงท่ีเกิดการเปลี่ยนทิศทาง โดยจะตกลงอย่างรวดเร็วในบริเวณ 

ของไดอะแกรม
เส้นตรงซึ่งต่อยื่นออกไปในแนวทแยงมุม และเกือบจะเป็นแนวดิ่งขวางบริเวณไอ คือเส้นเอนทาลปี
คงท่ี ( เส้นโค้งซ่ึงเกือบจะเป็นเส้นนอนขวางบริเวณพ้ืนที่ไอ คือเส้นปริมาตรคงที่

 ค่าสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ใดๆ เหล่าน้ี ของสารท าความเย็นสามารถอ่านค่าได้โดยตรงจาก
เพ่ือให้การอ่านค่าง่ายขึ้น จึงต้องให้เส้นบนไดอะแกรมนี้มีจ านวนน้อยที่สุด  ค่าสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารท า
ความเย็นซึ่งมีความส าคัญน้อยที่สุดใน 1 หรือ 2 บริเวณ จะถูกตัดออกไปจากไดอะแกรม ตัวอย่างเช่น ในบริเวณ 
ของเหลว และของผสม ค่าเอนโทรปีและปริมาตรมีความส าคัญน้อยมากต่อการวิเคราะห์วัฏจักร ดังนั้นในบริเวณนี้ค่า
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ขอบเขตบริเวณทางเทอร์โมไดนามิกส์ของ 
รูป โดยสรุปแสดงไว้ในรูปที่ ไดอะแกรมนี้แสดงเส้นหลักๆ ที่ใช้ในการสร้าง 

ขึ้นมาเส้นเอียงในแนวดิ่งด้านซ้ายมือของไดอะแกรมคือเส้นของเหลวอ่ิมตัวของสารท าความเย็น เส้นอ่ิมตัวสร้างขึ้นมา
จากการต่อเชื่อมจุด ทั้งหมดซึ่งแสดงสภาวะอ่ิมตัวของของไหล ณ ความดันนั้นๆ เส้นเอียงในแนวด่ิงด้าน
ขวามือของไดอะแกรมคือเส้นไออ่ิมตัว สร้างขึ้นมาจากการต่อเชื่อมจุด ซึ่งแสดงสภาวะอ่ิมตัวของไอ ณ 
ความดันนั้นๆ เส้นอ่ิมตัวเป็นเส้นแบ่งไดอะแกรมเป็นพ้ืนที่แยกออกจากกัน 3 ส่วน พ้ืนที่ด้านซ้ายของเส้นของเหลว
อ่ิมตัวมีชื่อเรียกว่า บริเวณ จุดใดๆ ที่อยู่ภายในบริเวณนี้ นี้ สารท าความเย็นจะอยู่ในเฟส
ของเหลวและมีอุณหภูมิต่ ากว่าจุดอ่ิมตัวที่ความดันปัจจุบันนั้นๆ ของมัน พ้ืนที่บริเวณด้านขวามือของเส้นไออ่ิมตัวคือ
บริเวณ จุด ใดๆ ที่อยู่ในบริเวณ แสดงว่าสารท าความเย็นอยู่ในเฟสไอ และ
อุณหภูมิของมันสูงกว่าอุณหภูมิอ่ิมตัว ณ ความดันปัจจุบันนั้นๆ ของมัน ส่วนของไดอะแกรมในต าแหน่งระหว่างเส้น
ของเหลวอ่ิมตัวและเส้นไออ่ิมตัวมีชื่อเรียกว่าบริเวณส่วนผสม ( จุดใดๆ ที่อยู่ภายในบริเวณนี้แสดงว่า
สารท าความเย็นอยู่ภายใต้กระบวนการเปลี่ยนอุณหภูมิของมันจะเท่ากับอุณหภูมิอ่ิมตัว ณ ความดันปัจจุบันของมัน
ภายในบริเวณน้ี ส่วนผสมของเหลว ไอ ( ประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์ของไอ ( และเปอร์เซ็นต์
ของของเหลว (1 จุดสถานะของสารท าความเย็น ( ตรงต าแหน่งใกล้ๆ กับเส้นของเหลวอ่ิมตัว 
แสดงว่าส่วนผสมของเหลว ไอ ส่วนใหญ่จะเป็นของเหลว แต่จุดสถานะตรงต าแหน่งใกล้ๆ กับเส้นไออ่ิมตัว ส่วนผสมนี้
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเฟสไอ 

รูปที่ โครงสร้าง แสดงบริเวณ 3 ส่วน และทิศทางของการเปลี่ยนเฟส

ระยะแนวนอนระหว่างเส้นอ่ิมตัว 2 เส้น คือขนาดของความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของสารท าความเย็น 
ณ ความดันปัจจุบันของมัน เน่ืองจากความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของความดัน
อ่ิมตัว ณ จุดที่เกิดการเปลี่ยนเฟส เส้นของเหลวอ่ิมตัวและเส้นไออ่ิมตัวจึงไม่ขนานกัน การเปลี่ยนเฟสจากของเหลวไป
เป็นไอเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องทีละน้อยจากด้านซ้ายมือไปทางด้านขวามือตามแนวเส้นในแนวนอนที่อยู่ภายในบริเวณพ้ืนที่
ส่วนผสม ( ของ ในทางกลับกันการเปลี่ยนเฟสจากไอไปเป็นของเหลวเกิดข้ึนอย่าง
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ต่อเนื่องทีละน้อยจากด้านขวามือไปทางด้านซ้ายมือตามแนวเส้นในแนวนอนที่อยู่ภายในบริเวณพ้ืนที่ส่วนผสม   
จุดทั้งหมดที่อยู่บนเส้นของเหลวอ่ิมตัวแสดงถึงสารท าความเย็น ณ จุดสถานะของเหลวอ่ิมตัวของมัน ในท านองเดียวกัน 
จุดทั้งหมดที่อยู่บนเส้นไออ่ิมตัว แสดงถึงสารท าความเย็น ณ สถานะไออ่ิมตัวของมัน 
 

 
รูปที่ 1-62  อธิบายเส้นที่เพ่ิมเข้ามาเพ่ือแสดงสมบัติทาง thermodynamic บน ph diagram. 

 
1. เส้นแนวนอนต่อยื่นออกไปจากไดอะแกรมในแนวขวาง คือเส้นความดันคงท่ี (isobaric)  ดังนั้น ความดันของจุด

สถานะใดๆ ที่อยู่บนเส้นนี้จะมีค่าเท่ากันทั้งหมด 
2. เส้นแนวดิ่ง คือเส้นเอลทาลปีคงท่ี (isenthalpic)  ดังนั้น เอนทาลปีของจุดสถานะใดๆ ที่อยู่บนเส้นนี้จะมีค่าเท่ากัน

ทั้งหมด 
3. เส้นอุณหภูมิคงที่ แปรผันตามทิศทางของมัน ขึ้นกับสถานะทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารท าความเย็น 

a. ในบริเวณ subcooled เส้นอุณหภูมิคงที่เกือบจะตั้งเป็นแนวดิ่งและเกือบขนานกับเส้นเอนทาลปีคงที่ 
b. ในบริเวณของผสม (mixture region) เส้นอุณหภูมิคงที่จะขนาน และทับกันสนิทกับเส้นความดันคงที่ 

ยืนยันว่าการเปลี่ยนเฟสเกิดขึ้นโดยอุณหภูมิและความดันมีค่าคงที่ 
c. ณ เส้นไออ่ิมตัว เส้นอุณหภูมิคงท่ีเกิดการเปลี่ยนทิศทาง โดยจะตกลงอย่างรวดเร็วในบริเวณ 

superheated ของไดอะแกรม 
4. เส้นตรงซึ่งต่อยื่นออกไปในแนวทแยงมุม และเกือบจะเป็นแนวดิ่งขวางบริเวณไอ superheated คือเส้นเอนทาลปี

คงท่ี (isentropic)  เส้นโค้งซ่ึงเกือบจะเป็นเส้นนอนขวางบริเวณพ้ืนที่ไอ superheated คือเส้นปริมาตรคงที่ 
 

 ค่าสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ใดๆ เหล่าน้ี ของสารท าความเย็นสามารถอ่านค่าได้โดยตรงจาก ph diagram 
เพ่ือให้การอ่านค่าง่ายขึ้น จึงต้องให้เส้นบนไดอะแกรมนี้มีจ านวนน้อยที่สุด  ค่าสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสารท า
ความเย็นซึ่งมีความส าคัญน้อยที่สุดใน 1 หรือ 2 บริเวณ จะถูกตัดออกไปจากไดอะแกรม  ตัวอย่างเช่น ในบริเวณ 
ของเหลว และของผสม ค่าเอนโทรปีและปริมาตรมีความส าคัญน้อยมากต่อการวิเคราะห์วัฏจักร ดังนั้นในบริเวณนี้ค่า
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เอนโทรปีและปริมาตรจึงถูกตัดออกไป  เมื่อ ph diagram ขึ้นอยู่กับหน่วยมวลของสารท าความเย็น ดังนั้นปริมาตร  
เอนทาลปี เอนโทรปี จึงอยู่ในรูปของหน่วยค่าจ าเพาะหรือค่าอ้างอิงมวล (specific หรือ mass based unit) 
  

วัฏจักรท าความเย็นอ่ิมตัวพ้ืนฐาน เป็นวัฏจักรทางฤษฎี เนื่องจากมีการก าหนดสมมติฐานต่างๆ มากมาย 

ซึ่งแตกต่างไปจากค าตอบที่ได้จากวัฏจักรท าความเย็นของจริง ประการแรก วัฏจักรท าความเย็นอ่ิมตัวพ้ืนฐาน  
จะสมมติว่าไอสารท าความเย็นที่ออกจากอีแวพเพอเรเตอร์ และเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ เป็นไออ่ิมตัว ดังนั้นมันจะมี
อุณหภูมิและความดันเดียวกันกับในอีแวพเพอเรเตอร์ ประการที่สอง ในวัฏจักร์ท าความเย็นอ่ิมตัวพ้ืนฐาน สมมติให้สาร
ท าความเย็นเหลวที่ออกจากคอนเดนเซอร์และเข้าสู่ metering device อยู่ในสภาวะอ่ิมตัวเช่นเดียวกันกับที่อยู่ภายใน
คอนเดนเซอร์  สภาวะในวัฏจักรท าความเย็นของจริงจะเบี่ยงเบนไปจากลักษณะในอุดมคติเนื่องจากมักมี superheating  
และ subcooling เกิดขึ้นบ้างเล็กน้อย  ยิ่งไปกว่าน้ีการพิจารณาความแตกต่างระหว่างกระบวนการท าความเย็นทาง
ทฤษฎีและทางปฏิบัติจริง การวิเคราะห์วัฏจักรอ่ิมตัวมีความคุ้มค่ามากเนื่องจากกระบวนการเชิงหลักการสามารถบ่งชี้
ออกมาและท าความเข้าใจได้ง่ายมากกว่า นอกจากนี้วัฏจักรอ่ิมตัวพ้ืนฐานถูกตั้งไว้เป็นมาตรฐาน ใช้เปรียบเทียบกับ 

วัฏจักรอัดไอของจริงทั้งหมดเพ่ือหาค่าประสิทธิรูปสัมพัทธ์ (relative efficiency) ณ สภาวะการท างานต่างๆ 
 

วัฏจักรอ่ิมตัวพ้ืนฐานส าหรับระบบตัวอย่าง R-134a เขียนไว้ใน ph diagram แสดงไว้ในรูปที่ 1-63  วัฏจักร
อธิบายถึงระบบท าความเย็นท างานด้วยความดันอ่ิมตัว 33.14 psia ในอีแวพเพอเรเตอร์และความดันอ่ิมตัว 138.83 psia 
ในคอนเดนเซอร์ จุดสถานะกระบวนการ (process state points) A, B, C, D และ E วางอยู่บน ph diagram พร้อม ๆ 

กับต าแหน่งในไดอะแกรมระบบท าความเย็นแสดงไว้ในรูป  จุดสถานะ A ถูกเลือกเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ 
วัฏจักรอัดไอ ดังนั้นเมื่อวัฏจักรเสร็จสมบูรณ์ สารท าความเย็นจะถูกขยายตัว ระเหย และอัดควบแน่น และย้อนกลับมาสู่
สภาวะสถานะ A 

 
รูปที่ 1-63  Pressure-enthalpy diagram of a simple saturated cycle operating at a vaporizing 

temperature of 20 ๐F and a condensing temperature of 100 ๐F (refrigerant-134a) 
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รูปที่  รูปผังการไหลของ

จุดสถานะ วางอยู่ใกล้ส่วนล่างของคอนเดนเซอร์ที่ซึ่งสารท าความเย็นเป็นของเหลวอ่ิมตัว ณ อุณหภูมิและ
ความดันที่เกิดการควบแน่น (  เมื่อในวัฏจักรทางทฤษฎี สารท าความเย็น ณ จุด เป็นของเหลวอ่ิมตัว
เสมอ ดังนั้นต าแหน่งของจุดใน จะต้องอยู่บนเส้นจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นของเหลวอ่ิมตัว ถ้าทราบค่าความดัน 
อุณหภูมิ หรือเอนทาลปี ค่าใดค่าหนึ่งหรือทุกค่าของจุดสถานะ ต าแหน่งของมันในไดอะแกรมหาได้โดยไล่ตามเส้น
สมบัติของตัวแปรที่ทราบค่าไปยังจุดที่ตัดกับเส้นของเหลวอ่ิมตัว จุด ก็คือจุดตัดระหว่างเส้นสองเส้นนี้

สมบัติของสารท าความเย็นที่จุด เป็นดังนี้

๐

๐

ค่าเอนโทรปีและปริมาตรจ าเพาะอ่านได้จากสมบัติของไอ ส าหรับ ในทางปฏิบัติ ความ
ดันและอุณหภูมิสามารถวัดค่าได้โดยตรงด้วยเกจบริการ ( และเทอร์โมมิเตอร์ ดังนั้น จุด สามารถ 

ลงบนไดอะแกรมได้โดยง่าย 

ในวัฏจักรอ่ิมตัวพ้ืนฐาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารท าความเย็นของเหลวเมื่อมันไหลมาจาก
คอนเดนเซอร์ ผ่านท่อ และเข้าสู่ ดังนั้น สถานะของของเหลวเข้าสู่ 
จึงเป็นสถานะเดียวกันกับที่จุด ในคอนเดนเซอร์ กระบวนการ เกิดขึ้นภายใน เมื่อ
ความดันของสารท าความเย็นและอุณหภูมิลดลง เนื่องจาก เป็นกระบวนการเอนทาลปีคงที่ การลงต าแหน่ง
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เอนโทรปีและปริมาตรจึงถูกตัดออกไป เมื่อ ขึ้นอยู่กับหน่วยมวลของสารท าความเย็น ดังนั้นปริมาตร 
เอนทาลปี เอนโทรปี จึงอยู่ในรูปของหน่วยค่าจ าเพาะหรือค่าอ้างอิงมวล ( หรือ 

วัฏจักรท าความเย็นอ่ิมตัวพ้ืนฐาน เป็นวัฏจักรทางฤษฎี เนื่องจากมีการก าหนดสมมติฐานต่างๆ มากมาย
ซึ่งแตกต่างไปจากค าตอบที่ได้จากวัฏจักรท าความเย็นของจริง ประการแรก วัฏจักรท าความเย็นอ่ิมตัวพ้ืนฐาน 
จะสมมติว่าไอสารท าความเย็นที่ออกจากอีแวพเพอเรเตอร์ และเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ เป็นไออ่ิมตัว ดังนั้นมันจะมี
อุณหภูมิและความดันเดียวกันกับในอีแวพเพอเรเตอร์ ประการที่สอง ในวัฏจักร์ท าความเย็นอ่ิมตัวพ้ืนฐาน สมมติให้สาร
ท าความเย็นเหลวที่ออกจากคอนเดนเซอร์และเข้าสู่ อยู่ในสภาวะอ่ิมตัวเช่นเดียวกันกับที่อยู่ภายใน
คอนเดนเซอร์ สภาวะในวัฏจักรท าความเย็นของจริงจะเบี่ยงเบนไปจากลักษณะในอุดมคติเนื่องจากมักมี
และ เกิดขึ้นบ้างเล็กน้อย ยิ่งไปกว่าน้ีการพิจารณาความแตกต่างระหว่างกระบวนการท าความเย็นทาง
ทฤษฎีและทางปฏิบัติจริง การวิเคราะห์วัฏจักรอ่ิมตัวมีความคุ้มค่ามากเนื่องจากกระบวนการเชิงหลักการสามารถบ่งชี้
ออกมาและท าความเข้าใจได้ง่ายมากกว่า นอกจากนี้วัฏจักรอ่ิมตัวพ้ืนฐานถูกตั้งไว้เป็นมาตรฐาน ใช้เปรียบเทียบกับ
วัฏจักรอัดไอของจริงทั้งหมดเพ่ือหาค่าประสิทธิรูปสัมพัทธ์ ( ณ สภาวะการท างานต่างๆ

วัฏจักรอ่ิมตัวพ้ืนฐานส าหรับระบบตัวอย่าง เขียนไว้ใน แสดงไว้ในรูปที่ วัฏจักร
อธิบายถึงระบบท าความเย็นท างานด้วยความดันอ่ิมตัว 33.14 ในอีแวพเพอเรเตอร์และความดันอ่ิมตัว 138.83 
ในคอนเดนเซอร์ จุดสถานะกระบวนการ ( และ วางอยู่บน พร้อม ๆ
กับต าแหน่งในไดอะแกรมระบบท าความเย็นแสดงไว้ในรูป จุดสถานะ ถูกเลือกเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์
วัฏจักรอัดไอ ดังนั้นเมื่อวัฏจักรเสร็จสมบูรณ์ สารท าความเย็นจะถูกขยายตัว ระเหย และอัดควบแน่น และย้อนกลับมาสู่
สภาวะสถานะ 

รูปที่
๐ ๐
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รูปที่ 1-64 รูปผังการไหลของ simple saturated cycle 

 
จุดสถานะ A วางอยู่ใกล้ส่วนล่างของคอนเดนเซอร์ที่ซึ่งสารท าความเย็นเป็นของเหลวอ่ิมตัว ณ อุณหภูมิและ

ความดันที่เกิดการควบแน่น (condensing)  เมื่อในวัฏจักรทางทฤษฎี สารท าความเย็น ณ จุด A เป็นของเหลวอ่ิมตัว
เสมอ ดังนั้นต าแหน่งของจุดใน ph diagram จะต้องอยู่บนเส้นจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นของเหลวอ่ิมตัว ถ้าทราบค่าความดัน 
อุณหภูมิ หรือเอนทาลปี ค่าใดค่าหนึ่งหรือทุกค่าของจุดสถานะ A ต าแหน่งของมันในไดอะแกรมหาได้โดยไล่ตามเส้น
สมบัติของตัวแปรที่ทราบค่าไปยังจุดที่ตัดกับเส้นของเหลวอ่ิมตัว จุด A ก็คือจุดตัดระหว่างเส้นสองเส้นนี้ 
 
สมบัติของสารท าความเย็นที่จุด A เป็นดังนี้ 

p = 138.33  psia 
T = 100  ๐F 
h = 44.23  BTU/lbm  
s = 0.89848  BTU/lbm ๐F 
v = 0.339  ft3/lbm 

 
ค่าเอนโทรปีและปริมาตรจ าเพาะอ่านได้จากสมบัติของไอ superheated ส าหรับ R134a ในทางปฏิบัติ ความ

ดันและอุณหภูมิสามารถวัดค่าได้โดยตรงด้วยเกจบริการ (service gauge) และเทอร์โมมิเตอร์ ดังนั้น จุด A สามารถ 
plot ลงบนไดอะแกรมได้โดยง่าย  
 

ในวัฏจักรอ่ิมตัวพ้ืนฐาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารท าความเย็นของเหลวเมื่อมันไหลมาจาก
คอนเดนเซอร์ ผ่านท่อ liquid line และเข้าสู่ metering device  ดังนั้น สถานะของของเหลวเข้าสู่ metering device 
จึงเป็นสถานะเดียวกันกับที่จุด A ในคอนเดนเซอร์  กระบวนการ throttling เกิดขึ้นภายใน metering device เมื่อ
ความดันของสารท าความเย็นและอุณหภูมิลดลง  เนื่องจาก throttling เป็นกระบวนการเอนทาลปีคงที่ การลงต าแหน่ง

193หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



194 | หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 

จุด B ในไดอะแกรมท าได้โดยลากเส้นแนวด่ิงจากสถานะจุด A ไปยังจุดตัดกับเส้นความดันในแนวนอนที่แสดงถึงความ
ดันอิ่มตัวในอีแวพเพอเรเตอร ์
 

เมื่อสารท าความเย็นของเหลวผ่าน metering device orifice มันจะขยายตัวเมื่อเข้าสู่อีแวพเพอเรเตอร์ซึ่งมี
ความดันต่ ากว่า  ระหว่างกระบวนการขยายตัว อุณหภูมิของของเหลวจะลดลงจากอุณหภูมิควบแน่นไปสู่อุณหภูมิ
ระเหย (evaporating temperature)  กระบวนการ adiabatic นี้ (∆heat = 0) เกิดขึ้นโดยการ flashing ส่วนของ
สารท าความเย็นของเหลวที่อุ่นกว่า เข้าไปสู่เฟสไอของมัน  เนื่องจากการกลายเป็นไปเพียงบางส่วนของสารท าความเย็น
ของเหลวในช่วงกระบวนการ A-B  สารท าความเย็นที่จุด B จะเป็น ของผสมระหว่างของเหลวกับไอ ดังนั้น สถานะ B 
จึงอยู่บริเวณพ้ืนที่ของผสม (mixture) บน ph diagram 
 
สมบัติของสารท าความเย็นที่จุด B เป็นดังนี้ 

p = 33.14  psia 
T = 20   ๐F 
h = 44.23  BTU/lbm (เหมือนกันกับจุด A) 
s = 0.94586  BTU/lbm ๐F 
v = 0.4357  ft3/lbm 

 
ค่าความดัน อุณหภูมิ และเอนทาลปี สามารถอ่านค่าได้โดยตรงจากได ph diagram การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี

ที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการ A-B มีสาเหตุมาจากการขยายตัวของของไหลที่ไม่ก่อให้เกิดงาน ด้วยเหตุที่สารท าความ
เย็น ณ จุด B เป็นของผสมระหว่างของเหลวกับไอ ดังน้ันเฉพาะค่าเอนทาลปี ความดัน และอุณหภูมิของมันเท่านั้น 

ที่สามารถอ่านค่าได้โดยตรงจากตารางสมบัติของสาร R-134a  เอนทาลปีของสารท าความเย็น ณ จุด B จะเหมือนกัน
กับค่า ณ จุดค่าเอนโทรปีและปริมาตรจ าเพาะ ณ จุด B ปกติจะไม่อยู่ในความสนใจ ดังนั้น จึงไม่มีระบุไว้บนทั้ง  
ph diagram และในตารางสมบัติของสาร  หากต้องการค่าเหล่านี้ จะต้องค านวณหาโดยใช้คุณภาพของของผสม 
 

กระบวนการ B-C แสดงการระเหยของสารท าความเย็นในอีแวพเพอเรเตอร์  ณ จุด C สารท าความเย็นระเหย
กลายเป็นไอทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  เน่ืองจากการระเหยเกิดขึ้นที่อุณหภูมิและความดันคงที่ กระบวนการ B-C จึงเป็น
แบบกระบวนการ isothermal และกระบวนการ isobaric  ดังนั้น จุด C การวางต าแหน่งของจุด C บน ph diagram 

ท าได้โดยไล่ไปตามแนวเส้นความดันคงที่หรืออุณหภูมิคงที่ เริ่มจากจุด B ไปยังจุดตัดกับเส้นไออ่ิมตัว สารท าความเย็นที่
มีอยู่ ณ สถานะ C จะเป็นไออ่ิมตัว ณ อุณหภูมิและความดันระเหยของอีแวพเพอเรอเตอร์  
 
สมบัติของสารท าความเย็น ณ จุด C เป็นดังนี้ 

p = 33.14  psia (เหมือนกันกับจุด B) 
T = 20   ๐F (เหมือนกันกับจุด B) 
h = 104.61  BTU/lbm 
s = 0.220455  BTU/lbm ๐F 
v = 1.401  ft3/lbm 
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เอนทาลปีของสารท าความเย็นเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อสารท าความเย็นไปลผ่านอีแวพเพอเรอเตอร์ ดูดความร้อนจาก
บริเวณท าความเย็น ( ในระหว่างกระบวนการ  ปริมาณของความร้อนที่สารท าความเย็นดูด
เข้าไป ( คือ ความแตกต่างของเอนทาลปีของมันระหว่างจุด และ เอนทาลปีของสารท า
ความเย็น ณ จุด และ เขียนแทนด้วย และ ตามล าดับ สมการต่อไปนี้ใช้เพ่ือ
ค านวณ ของสารท าความเย็นในอีแวพเพอเรเตอร์ เมื่อ มีค่าเท่ากับ ทั้งสองสมการ
สามารถน ามาใช้เพื่อค านวณ ของวัฏจักรอ่ิมตัวพื้นฐานได้อีกด้วย

�������������� ������ = ℎ� − ℎ��������������� ������ = ℎ� − ℎ�
ระยะระหว่างจุด และจุด บน  แสดงความร้อนแฝงรวมของการระเหย (

ของ จ านวน 1 ณ ความดันระเหย 33.14  ค่านี้สอดคล้องกับ ℎ�� ที่ระบุไว้ใน
ตารางสมบัติสาร เมื่อระยะ เป็น ที่ได้ประโยชน์ (  
ความแตกต่างเชิงคณิตศาสตร์ระหว่าง และ คือ สูญเสีย (

ซึ่งก็คือระยะ บนไดอะแกรมนั้นเอง

ในวัฏจักรอ่ิมตัวพ้ืนฐาน สารท าความเย็นจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาวะของตัวมันขณะไหลผ่าน 
ดังนั้น กระบวนการ เกิดข้ึนภายในคอมเพรสเซอร์ ความดันของไอเพ่ิมสูงขึ้นจากความดันอ่ิมตัวในอีแวพเพอเรเตอร์
ไปสู่ความดันอ่ิมตัวภายในคอมเพรสเซอร์  ในวัฏจักรอ่ิมตัวพ้ืนฐาน กระบวนการอัด ( จะถูกสมมติว่าเป็น 
การอัดแบบ เป็นกระบวนการ ชนิดพิเศษ (ย้อนกลับได้) ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความสูญเสียเนื่องจาก
ความฝืด กระบวนการอัดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หรือการอัดแบบเอนโทรปีคงที่ (

เนื่องจากกระบวนการนี้ถูกสมมติว่าสามารถย้อนกลับได้ ( จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
เอนโทรปีของไอระหว่างกระบวนการ ดังนั้น เอนโทรปีของสารท าความเย็น ณ จุด จึงมีค่าเหมือนกับที่จุด 
การลงต าแหน่งจุดสถานะ บน ท าได้โดยไล่ตามเส้นเอนโทรปีคงที่จากจุด ไปยังจุดตัดกับเส้นความดัน
คงท่ีพร้อม ๆ กับค่าความดันควบแน่น (

สมบัติของสารท าความเย็นที่จุด เป็นดังนี้

๐ โดยประมาณ
โดยประมาณ

๐ เหมือนกับท่ีจุด 
โดยประมาณ

สมบัติทั้งหมดของสารท าความเย็น ณ จุดสถานะ สามารถอ่านค่าได้โดยตรงจากไดอะแกรม  กรณีค่า 
อุณหภูมิ เอนทาลปี และปริมาตรจ าเพาะ หาได้จากการ ค่าที่ระบุไว้จะบอกเป็นค่าโดยประมาณ
ระหว่างกระบวนการ จะมีการท างานเกิดข้ึน โดยส่วนประกอบภายในคอมเพรสเซอร์กระท ากับไอสารท าความเย็น
การเปลี่ยนแปลงปริมาณพลังงาน (เอนทาลปี) ของไอ มีค่าเท่ากับปริมาณงานเชิงกล ( ที่กระท าโดย
คอมเพรสเซอร์ พลังงานเทียบเท่าของงานน้ีมีชื่อเรียกว่าความร้อนของการอัด ( ความร้อน
ของการอัดค านวณได้จาก �ℎ��� �� ���������� = ℎ� − ℎ�
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จุด ในไดอะแกรมท าได้โดยลากเส้นแนวด่ิงจากสถานะจุด ไปยังจุดตัดกับเส้นความดันในแนวนอนที่แสดงถึงความ
ดันอิ่มตัวในอีแวพเพอเรเตอร์

เมื่อสารท าความเย็นของเหลวผ่าน มันจะขยายตัวเมื่อเข้าสู่อีแวพเพอเรเตอร์ซึ่งมี
ความดันต่ ากว่า ระหว่างกระบวนการขยายตัว อุณหภูมิของของเหลวจะลดลงจากอุณหภูมิควบแน่นไปสู่อุณหภูมิ
ระเหย ( กระบวนการ นี้ ∆ เกิดขึ้นโดยการ ส่วนของ
สารท าความเย็นของเหลวที่อุ่นกว่า เข้าไปสู่เฟสไอของมัน เนื่องจากการกลายเป็นไปเพียงบางส่วนของสารท าความเย็น
ของเหลวในช่วงกระบวนการ สารท าความเย็นที่จุด จะเป็น ของผสมระหว่างของเหลวกับไอ ดังนั้น สถานะ 
จึงอยู่บริเวณพ้ืนที่ของผสม ( บน

สมบัติของสารท าความเย็นที่จุด เป็นดังนี้

๐

เหมือนกันกับจุด 
๐

ค่าความดัน อุณหภูมิ และเอนทาลปี สามารถอ่านค่าได้โดยตรงจากได การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี
ที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการ มีสาเหตุมาจากการขยายตัวของของไหลที่ไม่ก่อให้เกิดงาน ด้วยเหตุที่สารท าความ
เย็น ณ จุด เป็นของผสมระหว่างของเหลวกับไอ ดังน้ันเฉพาะค่าเอนทาลปี ความดัน และอุณหภูมิของมันเท่านั้น
ที่สามารถอ่านค่าได้โดยตรงจากตารางสมบัติของสาร เอนทาลปีของสารท าความเย็น ณ จุด จะเหมือนกัน
กับค่า ณ จุดค่าเอนโทรปีและปริมาตรจ าเพาะ ณ จุด ปกติจะไม่อยู่ในความสนใจ ดังนั้น จึงไม่มีระบุไว้บนทั้ง 

และในตารางสมบัติของสาร  หากต้องการค่าเหล่านี้ จะต้องค านวณหาโดยใช้คุณภาพของของผสม

กระบวนการ แสดงการระเหยของสารท าความเย็นในอีแวพเพอเรเตอร์  ณ จุด สารท าความเย็นระเหย
กลายเป็นไอทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เน่ืองจากการระเหยเกิดขึ้นที่อุณหภูมิและความดันคงที่ กระบวนการ จึงเป็น
แบบกระบวนการ และกระบวนการ ดังนั้น จุด การวางต าแหน่งของจุด บน
ท าได้โดยไล่ไปตามแนวเส้นความดันคงที่หรืออุณหภูมิคงที่ เริ่มจากจุด ไปยังจุดตัดกับเส้นไออ่ิมตัว สารท าความเย็นที่
มีอยู่ ณ สถานะ จะเป็นไออ่ิมตัว ณ อุณหภูมิและความดันระเหยของอีแวพเพอเรอเตอร์ 

สมบัติของสารท าความเย็น ณ จุด เป็นดังนี้
เหมือนกันกับจุด 

๐ เหมือนกันกับจุด 

๐
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เอนทาลปีของสารท าความเย็นเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อสารท าความเย็นไปลผ่านอีแวพเพอเรอเตอร์ ดูดความร้อนจาก
บริเวณท าความเย็น (refrigerate space) ในระหว่างกระบวนการ B-C   ปริมาณของความร้อนที่สารท าความเย็นดูด
เข้าไป (refrigerating effect) คือ ความแตกต่างของเอนทาลปีของมันระหว่างจุด B และ C  เอนทาลปีของสารท า
ความเย็น ณ จุด A, B, C, D, E และ X เขียนแทนด้วย ha, hb, hc, hd, he และ hx ตามล าดับ  สมการต่อไปนี้ใช้เพ่ือ
ค านวณ refrigerating effect ของสารท าความเย็นในอีแวพเพอเรเตอร์   เมื่อ hb มีค่าเท่ากับ ha ทั้งสองสมการ
สามารถน ามาใช้เพื่อค านวณ refrigerating effect ของวัฏจักรอ่ิมตัวพื้นฐานได้อีกด้วย 
 �������������� ������ = ℎ� − ℎ� �������������� ������ = ℎ� − ℎ�  
 

ระยะระหว่างจุด X และจุด C บน ph diagram แสดงความร้อนแฝงรวมของการระเหย (total latent heat 
of vaporization) ของ R-134a จ านวน 1 lbm ณ ความดันระเหย 33.14 psia  ค่านี้สอดคล้องกับ ℎ�� ที่ระบุไว้ใน
ตารางสมบัติสาร R-134a   เม่ือระยะ B-C เป็น refrigeration effect ที่ได้ประโยชน์ (useful refrigeration effect)  
ความแตกต่างเชิงคณิตศาสตร์ระหว่าง (X-C) และ (B-C) คือ refrigeration effect สูญเสีย (loss of refrigeration 
effect) ซึ่งก็คือระยะ X-B บนไดอะแกรมนั้นเอง 
 

ในวัฏจักรอ่ิมตัวพ้ืนฐาน สารท าความเย็นจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาวะของตัวมันขณะไหลผ่าน suction line  
ดังนั้น กระบวนการ C-D เกิดข้ึนภายในคอมเพรสเซอร์ ความดันของไอเพ่ิมสูงขึ้นจากความดันอ่ิมตัวในอีแวพเพอเรเตอร์
ไปสู่ความดันอ่ิมตัวภายในคอมเพรสเซอร์  ในวัฏจักรอ่ิมตัวพ้ืนฐาน กระบวนการอัด (C-D) จะถูกสมมติว่าเป็น isentropic  
การอัดแบบ isentropic เป็นกระบวนการ adiabatic ชนิดพิเศษ (ย้อนกลับได้) ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความสูญเสียเนื่องจาก
ความฝืด   กระบวนการอัดเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า frictionless-adiabatic หรือการอัดแบบเอนโทรปีคงที่ (constant-
entropy) compression   เนื่องจากกระบวนการนี้ถูกสมมติว่าสามารถย้อนกลับได้ (reversible) จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
เอนโทรปีของไอระหว่างกระบวนการ C-D  ดังนั้น เอนโทรปีของสารท าความเย็น ณ จุด D จึงมีค่าเหมือนกับที่จุด C 
การลงต าแหน่งจุดสถานะ D บน ph diagram ท าได้โดยไล่ตามเส้นเอนโทรปีคงที่จากจุด C ไปยังจุดตัดกับเส้นความดัน
คงท่ีพร้อม ๆ กับค่าความดันควบแน่น (condensing pressure) 
 

สมบัติของสารท าความเย็นที่จุด D เป็นดังนี้ 
p = 138.83  psia 
T = 109  ๐F (โดยประมาณ) 
h = 117.25  BTU/lbm (โดยประมาณ) 
s = 0.220455  BTU/lbm ๐F (เหมือนกับท่ีจุด C) 
v = 0.358  ft3/lbm (โดยประมาณ) 
 
สมบัติทั้งหมดของสารท าความเย็น ณ จุดสถานะ D สามารถอ่านค่าได้โดยตรงจากไดอะแกรม  กรณีค่า 

อุณหภูมิ เอนทาลปี และปริมาตรจ าเพาะ หาได้จากการ interpolation ค่าที่ระบุไว้จะบอกเป็นค่าโดยประมาณ 
ระหว่างกระบวนการ C-D จะมีการท างานเกิดข้ึน โดยส่วนประกอบภายในคอมเพรสเซอร์กระท ากับไอสารท าความเย็น 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณพลังงาน (เอนทาลปี) ของไอ มีค่าเท่ากับปริมาณงานเชิงกล (mechanical work) ที่กระท าโดย
คอมเพรสเซอร์  พลังงานเทียบเท่าของงานน้ีมีชื่อเรียกว่าความร้อนของการอัด (heat of compression) ความร้อน
ของการอัดค านวณได้จาก �ℎ��� �� ���������� = ℎ� − ℎ�  
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สืบเน่ืองจากการดูดความร้อนของการอัดไอที่ถูกจ่ายจากคอมเพรสเซอร์จะอยู่ในสภาวะ superheated   
ด้วยเหตุนี้ อุณหภูมิของมันจึงสูงกว่าอุณหภูมิอ่ิมตัว ณ ความดันปัจจุบันของมัน  จากตัวอย่างนี้ ไอออกจาก
คอมเพรสเซอร์ที่อุณหภูมิ 109๐F แต่อุณหภูมิอ่ิมตัว ณ ความดันของมัน (138.83 psia) มีค่าเพียง 100๐F ก่อนไอที่ถูก
จ่ายออกมาจะควบแน่น อุณหภูมิ superheated ที่เพ่ิมเข้ามา 9๐F จะต้องถูกก าจัดออกไป อุณหภูมิของไอสามารถลด
ต่ าลงจากอุณหภูมิจ่าย (discharge temperature) ณ จุดสถานะ D ไปสู่อุณหภูมิอ่ิมตัวของมัน ณ จุดสถานะ E  
กระบวนการ D-E แสดงกระบวนการท าความเย็นดังกล่าวนี้  
 

กระบวนการ D-E เกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเมื่อสารท าความเย็นไหลผ่าน discharge line  ความร้อน
ส่วนที่เหลือจะถูกก าจัดทิ้งในบริเวณส่วนบนของคอนเดนเซอร์ ระหว่างกระบวนการ D-E ความดันของไอจะคงเหลือ
คงที่ ดังนั้นการเขียนจุด E บน ph diagram ท าได้โดยไล่ไปตามเส้นความดันคงที่ จากจุด D ไปยังจุดตัดกับเส้นโค้งไอ
อ่ิมตัว  ที่จุด E สารท าความเย็นจะเป็นไออ่ิมตัว ณ อุณหภูมิและความดันควบแน่นอีกครั้ง ปริมาณความร้อนแฝง 
(superheat) ถูกดึงออกไปต่อหน่วยมวลของไอเมื่อมันเย็นตัวลงจากอุณหภูมิ discharge ไปสู่อุณหภูมิควบแน่น คือ 
ความแตกต่างระหว่างเอนทาลปีของสารท าความเย็นที่จุด D และจุด E  (ℎ� − ℎ�)  
 
สมบัติของสารท าความเย็นที่จุด E เป็นดังนี้ 

p = 138.83  psia (เหมือนกับท่ีจุด D) 
T = 100  ๐F 
h = 114.89  BTU/lbm 
s = 0.216096  BTU/lbm ๐F 
v = 0.339  ft3/lbm 

 
กระบวนการ E-A แสดงการเปลี่ยนเฟสของไออ่ิมตัวสู่ของเหลวอ่ิมตัวภายในคอนเดนเซอร์  เนื่องจากควบแน่น

เกิดขึ้นที่อุณหภูมิและความดันคงที่ กระบวนการ E-A เป็นไปตามแนวเส้นความดันและอุณหภูมิคงที่แนวนอนระหว่าง
จุด E และจุด A  ความร้อนที่ถูกก าจัดทิ้งไปยังสารตัวกลางควบแน่น (condensing medium) ระหว่างกระบวนการ  
E-A คือ ค่าแตกต่างระหว่างเอนทาลปีของสารท าความเย็นที่จุด E และ A (ℎ� − ℎ�)  เน่ืองจากทั้งกระบวนการ D-E 
และ E-A เกิดข้ึนภายในคอนเดนเซอร์ ปริมาณความร้อนท้ังหมดที่สารท าความเย็นก าจัดทิ้งออกไปสู่ตัวกลางควบแน่น ก็
คือผลรวมของประมาณความร้อนที่ถูกก าจัดทิ้งไประหว่างกระบวนการ D-E และ E-A  ความร้อนทั้งหมด 
ที่สารท าความเย็นก าจัดทิ้งไปในระหว่างกระบวนการควบแน่น  ���������� = ℎ� − ℎ� 

 
เมื่อกลับสู่จุด A นั่นคือสารท าความเย็นไหลครบ 1 วงจร  ถ้าสารท าความเย็นไปถึงจุด A ที่ตอนสิ้นสุดของวัฏ

จักรในสถานะทางเทอร์โมไดนามิกส์เดียวกันกับตอนที่เริ่มต้นวัฏจักร ความร้อนทั้งหมดที่คอนเดนเซอร์ก าจัดทิ้งไปต้อง 
มีค่าเท่ากับความร้อนที่สารท าความเย็นได้รับที่จุดอ่ืนๆ ทั้งหมดภายในวัฏจักร ในวัฏจักรอ่ิมตัวพื้นฐาน พลังงานความ
ร้อนของสารท าความเย็นจะเพ่ิมข้ึนจาก 2 กระบวนการภายในวัฏจักร 

1. ระหว่างการระเหยเป็นไอภายในอีแวพเพอเรเตอร์ (�����������). 
2. ระหว่างการกระบวนการอัดไอภายในคอมเพรสเซอร์  (������������) 

 
ใช้สมดุลความร้อน ���������� = ����������� + ������������    
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การค านวณสมรรถนะ (

มีการก าหนดมาตรฐานขึ้นมาเพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพของวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมการเหล่านี้ถูกใช้เพื่อ
เปรียบเทียบสมรรถนะของวัฏจักรของจริง กับวัฏจักรในอุดมคติทางทฤษฎี

สัมประสิทธิ์สมรรถนะ ( ของวัฏจักรท าความเย็น คือนิพจน์
ประสิทธิภาพวัฏจักรของระบบ  ค่า ในเชิงคณิตศาสตร์ คือ อัตราส่วนของความร้อนที่ถูกดูดในบริเวณพ้ืนที่ท า
ความเย็น ส าหรับแต่ละหน่วยพลังงานความร้อนที่จ่ายให้กับคอมเพรสเซอร์  เพ่ือที่จะค านวณค่า ได้อย่างถูกต้อง 
พลังงานที่จ่ายให้กับคอมเพรสเซอร์ต้องแปลงให้เป็นหน่วยพลังงานความร้อน หรืออีกนัยหนึ่ง ส าหรับวัฏจักรทาง
ทฤษฎี มีค่าเท่ากับ (�����������) หารด้วยความร้อนของการอัด (������������)  เมื่อ
ปริมาณพลังงานที่สารท าความเย็นดูดเข้าไปในอีแวพเพอเรเตอร์เพ่ิมสูงขึ้นส าหรับพลังงานทุกหน่วยที่คอมเพรสเซอร์
ต้องการ ประสิทธิภาพของวัฏจักรจะเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน แสดงว่าสามารถถ่ายเทความร้อนที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น 
ส าหรับพลังงานทุกหน่วยของพลังงานที่คอมเพรสเซอร์ต้องการ ค่า ทางทฤษฎีส าหรับวัฏจักรอ่ิมตัวพ้ืนฐานค านวณ
ได้จากสมการ

��� = ������������� ������ℎ��� �� ���������� = (ℎ�−ℎ�)(ℎ�−ℎ�) = (ℎ�−ℎ�)(ℎ�−ℎ�) = �����������������������
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สืบเน่ืองจากการดูดความร้อนของการอัดไอที่ถูกจ่ายจากคอมเพรสเซอร์จะอยู่ในสภาวะ 
ด้วยเหตุนี้ อุณหภูมิของมันจึงสูงกว่าอุณหภูมิอ่ิมตัว ณ ความดันปัจจุบันของมัน จากตัวอย่างนี้ ไอออกจาก
คอมเพรสเซอร์ที่อุณหภูมิ 109๐ แต่อุณหภูมิอ่ิมตัว ณ ความดันของมัน (138.83 มีค่าเพียง 100๐ ก่อนไอที่ถูก
จ่ายออกมาจะควบแน่น อุณหภูมิ ที่เพ่ิมเข้ามา 9๐ จะต้องถูกก าจัดออกไป อุณหภูมิของไอสามารถลด
ต่ าลงจากอุณหภูมิจ่าย ( ณ จุดสถานะ ไปสู่อุณหภูมิอ่ิมตัวของมัน ณ จุดสถานะ 
กระบวนการ แสดงกระบวนการท าความเย็นดังกล่าวนี้ 

กระบวนการ เกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเมื่อสารท าความเย็นไหลผ่าน ความร้อน
ส่วนที่เหลือจะถูกก าจัดทิ้งในบริเวณส่วนบนของคอนเดนเซอร์ ระหว่างกระบวนการ ความดันของไอจะคงเหลือ
คงที่ ดังนั้นการเขียนจุด บน ท าได้โดยไล่ไปตามเส้นความดันคงที่ จากจุด ไปยังจุดตัดกับเส้นโค้งไอ
อ่ิมตัว  ที่จุด สารท าความเย็นจะเป็นไออ่ิมตัว ณ อุณหภูมิและความดันควบแน่นอีกครั้ง ปริมาณความร้อนแฝง 
( ถูกดึงออกไปต่อหน่วยมวลของไอเมื่อมันเย็นตัวลงจากอุณหภูมิ ไปสู่อุณหภูมิควบแน่น คือ 
ความแตกต่างระหว่างเอนทาลปีของสารท าความเย็นที่จุด และจุด (ℎ� − ℎ�)
สมบัติของสารท าความเย็นที่จุด เป็นดังนี้

เหมือนกับท่ีจุด 
๐

๐

กระบวนการ แสดงการเปลี่ยนเฟสของไออ่ิมตัวสู่ของเหลวอ่ิมตัวภายในคอนเดนเซอร์  เนื่องจากควบแน่น
เกิดขึ้นที่อุณหภูมิและความดันคงที่ กระบวนการ เป็นไปตามแนวเส้นความดันและอุณหภูมิคงที่แนวนอนระหว่าง
จุด และจุด ความร้อนที่ถูกก าจัดทิ้งไปยังสารตัวกลางควบแน่น ( ระหว่างกระบวนการ 

คือ ค่าแตกต่างระหว่างเอนทาลปีของสารท าความเย็นที่จุด และ (ℎ� − ℎ�) เน่ืองจากทั้งกระบวนการ 
และ เกิดข้ึนภายในคอนเดนเซอร์ ปริมาณความร้อนท้ังหมดที่สารท าความเย็นก าจัดทิ้งออกไปสู่ตัวกลางควบแน่น ก็
คือผลรวมของประมาณความร้อนที่ถูกก าจัดทิ้งไประหว่างกระบวนการ และ ความร้อนทั้งหมด
ที่สารท าความเย็นก าจัดทิ้งไปในระหว่างกระบวนการควบแน่น���������� = ℎ� − ℎ�

เมื่อกลับสู่จุด นั่นคือสารท าความเย็นไหลครบ 1 วงจร ถ้าสารท าความเย็นไปถึงจุด ที่ตอนสิ้นสุดของวัฏ
จักรในสถานะทางเทอร์โมไดนามิกส์เดียวกันกับตอนที่เริ่มต้นวัฏจักร ความร้อนทั้งหมดที่คอนเดนเซอร์ก าจัดทิ้งไปต้อง
มีค่าเท่ากับความร้อนที่สารท าความเย็นได้รับที่จุดอ่ืนๆ ทั้งหมดภายในวัฏจักร ในวัฏจักรอ่ิมตัวพื้นฐาน พลังงานความ
ร้อนของสารท าความเย็นจะเพ่ิมข้ึนจาก 2 กระบวนการภายในวัฏจักร

ระหว่างการระเหยเป็นไอภายในอีแวพเพอเรเตอร์ �����������
ระหว่างการกระบวนการอัดไอภายในคอมเพรสเซอร์ ������������

ใช้สมดุลความร้อน���������� = ����������� + ������������
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การค านวณสมรรถนะ (Performance calculation) 
 

มีการก าหนดมาตรฐานขึ้นมาเพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพของวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมการเหล่านี้ถูกใช้เพื่อ
เปรียบเทียบสมรรถนะของวัฏจักรของจริง กับวัฏจักรในอุดมคติทางทฤษฎี 
 

สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (coefficient of performance :COP) ของวัฏจักรท าความเย็น คือนิพจน์
ประสิทธิภาพวัฏจักรของระบบ  ค่า COP ในเชิงคณิตศาสตร์ คือ อัตราส่วนของความร้อนที่ถูกดูดในบริเวณพ้ืนที่ท า
ความเย็น ส าหรับแต่ละหน่วยพลังงานความร้อนที่จ่ายให้กับคอมเพรสเซอร์  เพ่ือที่จะค านวณค่า COP ได้อย่างถูกต้อง 
พลังงานที่จ่ายให้กับคอมเพรสเซอร์ต้องแปลงให้เป็นหน่วยพลังงานความร้อน หรืออีกนัยหนึ่ง COP ส าหรับวัฏจักรทาง
ทฤษฎี มีค่าเท่ากับ refrigerating effect (�����������) หารด้วยความร้อนของการอัด (������������)  เมื่อ
ปริมาณพลังงานที่สารท าความเย็นดูดเข้าไปในอีแวพเพอเรเตอร์เพ่ิมสูงขึ้นส าหรับพลังงานทุกหน่วยที่คอมเพรสเซอร์
ต้องการ ประสิทธิภาพของวัฏจักรจะเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน แสดงว่าสามารถถ่ายเทความร้อนที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น 
ส าหรับพลังงานทุกหน่วยของพลังงานที่คอมเพรสเซอร์ต้องการ ค่า COP ทางทฤษฎีส าหรับวัฏจักรอ่ิมตัวพ้ืนฐานค านวณ
ได้จากสมการ 
 ��� = ������������� ������ℎ��� �� ����������  = (ℎ�−ℎ�)(ℎ�−ℎ�) = (ℎ�−ℎ�)(ℎ�−ℎ�) = ����������������������� 
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2.6.2 การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

ทางสถานประกอบการเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิคส์ มีการท างาน 
ในส่วนของส านักงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน ในส่วนการผลิต 10 ชั่วโมงต่อวัน วันท างาน 300 วันต่อปี มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในรอบปีที่ผ่านมา (ส.ค. 2552 - ก.ค. 2553) 641,225 kWh/ปี ค่าพลังงาน 2,460,320.93 บาท  อัตราค่าไฟฟ้า
เฉลี่ย 3.84  บาท/หน่วย 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

จากการส ารวจระบบการใช้งานในระบบปรับอากาศซึ่งมีติดตั้งในทุกๆ แผนกของกระบวนการผลิต โดยมีการใช้
งานเป็นประจ า ส าหรับการบ ารุงรักษาและท าความสะอาดเครื่องป รับอากาศทางสถานประกอบการมีแผนการ
ด าเนินการอยู่แล้ว แต่จากการตรวจสอบของทีมอนุรักษ์พลังงานพบว่า เครื่องปรับอากาศบางตัว ระยะเวลาในการ
บ ารุงรักษาและท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศห่างเกินไป ประกอบกับโรงงานตั้งอยู่ในสถานที่ค่อนข้างอับและมีฝุ่น
ค่อนข้างเยอะท าให้การระบายอากาศไม่ดีเท่าที่ควร จากการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองปรับอากาศดังกล่าวพบว่า
เครื่องปรับอากาศดังกล่าวขาดการบ ารุงรักษาท่ีดีโดยสังเกตได้จากชุดคอล์ยร้อนซึ่งสกปรก 
 

 
 

รูปก่อนท าการปรับปรุง 
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

จากปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าว ทางทีมงานอนุรักษ์พลังงานจึงได้มีแนวคิดร่วมกันปรึกษากับผู้ที่รับผิดชอบ  
โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขโดยการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จากแนวคิดดังกล่าวจึงน าไปสู่การทดลองปฏิบัติงาน
จริงควบคู่ไปกับการตรวจวัดพลังไฟฟ้า เพื่อน าไปสู่การค านวณเพ่ือวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับ  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

1. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศก่อนปรับปรุง 
2. จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
3. ติดตาม และประเมินผลหลังปรับปรุง 
4. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศหลังปรับปรุง 
5. วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้ 
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สภาพหลังปรับปรุง
เสนอให้มีการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะช่วยให้การระบายความร้อนของระบบ และประสิทธิภาพของ

เครื่องดีขึ้น โดยพิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้
ด าเนินการเดือนละ 1 ครั้ง

   ใช้ลมเป่าท าความสะอาดคอล์ยเย็น และคอล์ยร้อนรวมทั้ง ต่าง ๆ
   ใช้น้ าฉีดท าความสะอาดคอล์ยร้อน และ ของคอล์ยเย็น
   ตรวจสอบวงจรควบคุมต่างๆ ว่าท างานถูกต้องตามข้อก าหนดหรือไม่

2) ด าเนินการ 3/6  เดือน/ครั้ง
   ท าการล้างใหญ่เพ่ือความสะอาดคอล์ยเย็นและคอล์ยร้อน รวมทั้ง โดยใช้น้ าหรือน้ ายา

ท าความสะอาด
   ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ และพัดลม

รูปหลังปรับปรุง
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การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
ทางสถานประกอบการเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิคส์ มีการท างาน

ในส่วนของส านักงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน ในส่วนการผลิต ชั่วโมงต่อวัน วันท างาน 300 วันต่อปี มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในรอบปีที่ผ่านมา (ส.ค. 25 ก ค 255 ปี ค่าพลังงาน บาท อัตราค่าไฟฟ้า
เฉลี่ย 3. บาท/หน่วย

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการส ารวจระบบการใช้งานในระบบปรับอากาศซึ่งมีติดตั้งในทุกๆ แผนกของกระบวนการผลิต โดยมีการใช้

งานเป็นประจ า ส าหรับการบ ารุงรักษาและท าความสะอาดเครื่องป รับอากาศทางสถานประกอบการมีแผนการ
ด าเนินการอยู่แล้ว แต่จากการตรวจสอบของทีมอนุรักษ์พลังงานพบว่า เครื่องปรับอากาศบางตัว ระยะเวลาในการ
บ ารุงรักษาและท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศห่างเกินไป ประกอบกับโรงงานตั้งอยู่ในสถานที่ค่อนข้างอับและมีฝุ่น
ค่อนข้างเยอะท าให้การระบายอากาศไม่ดีเท่าที่ควร จากการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองปรับอากาศดังกล่าวพบว่า
เครื่องปรับอากาศดังกล่าวขาดการบ ารุงรักษาท่ีดีโดยสังเกตได้จากชุดคอล์ยร้อนซึ่งสกปรก

รูปก่อนท าการปรับปรุง

แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ
จากปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าว ทางทีมงานอนุรักษ์พลังงานจึงได้มีแนวคิดร่วมกันปรึกษากับผู้ที่รับผิดชอบ

โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขโดยการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จากแนวคิดดังกล่าวจึงน าไปสู่การทดลองปฏิบัติงาน
จริงควบคู่ไปกับการตรวจวัดพลังไฟฟ้า เพื่อน าไปสู่การค านวณเพ่ือวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับ
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศก่อนปรับปรุง
จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ติดตาม และประเมินผลหลังปรับปรุง
ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศหลังปรับปรุง
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้
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สภาพหลังปรับปรุง 
เสนอให้มีการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะช่วยให้การระบายความร้อนของระบบ และประสิทธิภาพของ

เครื่องดีขึ้น โดยพิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการเดือนละ 1 ครั้ง 

-   ใช้ลมเป่าท าความสะอาดคอล์ยเย็น และคอล์ยร้อนรวมทั้ง Filter ต่าง ๆ 
-   ใช้น้ าฉีดท าความสะอาดคอล์ยร้อน และ Filter ของคอล์ยเย็น 
-   ตรวจสอบวงจรควบคุมต่างๆ ว่าท างานถูกต้องตามข้อก าหนดหรือไม่ 

2) ด าเนินการ 3/6  เดือน/ครั้ง 
-   ท าการล้างใหญ่เพ่ือความสะอาดคอล์ยเย็นและคอล์ยร้อน รวมทั้ง Filterโดยใช้น้ าหรือน้ ายา 

ท าความสะอาด 
-   ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ และพัดลม 
 

 
 

รูปหลังปรับปรุง 
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ข้อมูลจากการตรวจวัดพบว่า
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งหมด
ค่าพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ  3.84  บาท/
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้เท่ากับ      บาท/ปี

เงินลงทุน
เงินค่าแรงคนล้างท าความสะอาดและค่าน้ าประมาณ  20 000 บาท/ปี

สรุปหลังปรับปรุง
เพ่ือให้เครื่องปรับอากาศท่ีมีการบ ารุงรักษาและท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ทางสถานประกอบการ

มีแผนการด าเนินงานดังต่อไปนี้
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ข้อมูลจากการตรวจวัดพบว่า 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งหมด =          13,701.60      kWh 
ค่าพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ  3.84  บาท/kWh 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้เท่ากับ =          52,614.14      บาท/ปี 
 
เงินลงทุน 
เงินค่าแรงคนล้างท าความสะอาดและค่าน้ าประมาณ  20,000 บาท/ปี 
 
สรุปหลังปรับปรุง 
 เพ่ือให้เครื่องปรับอากาศท่ีมีการบ ารุงรักษาและท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ทางสถานประกอบการ 
มีแผนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
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สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การบ ารุงรักษาท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ท าความเย็น
เงินลงทุน บาท
ผลที่ประหยัดได้ ปี

ปี
ผลประหยัดที่ได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน            ปี
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สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การบ ารุงรักษาท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ท าความเย็น 
เงินลงทุน   20,000   บาท 
ผลที่ประหยัดได้    13,701.60         kWh/ปี 

1.16   toe/ปี 
ผลประหยัดที่ได้   52,614.14  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน              0.38   ปี 
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2.6.3  การปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดค่าการถ่ายเทความร้อนสู่อาคาร 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

สถานประกอบการเปิดด าเนินการ 8 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 300 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 
757,260 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้า 2,870,962.17 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 บาทต่อหน่วย  
มีการติดตั้งใช้งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนส าหรับห้องส านักงาน ห้องท างานผู้บริหาร และห้องประชุม เพ่ือปรับ
สภาวะความเย็นให้ความสบาย 
 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการส ารวจของทีมงานอนุรักษ์พลังงานพบว่าเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในห้องท างานผู้บริหารบริเวณ

ชั้นลอย มีชั่วโมงการท างานมาก เมื่อท าการส ารวจบริเวณเหนือฝ้าเพดานพบว่า มีหลังคาเป็นชนิด Metal sheet โดยไม่
มีการบุฉนวนท าให้อุณหภูมิช่องว่างใต้หลังคาอยู่ที่ประมาณ 42 C ทั้งนี้ฝ้าเพดานก็ไม่มีการบุฉนวนเพ่ือป้องกันความ
ร้อนเช่นกัน ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่ปรับอากาศบริเวณชั้นลอย  จึงมีภาระความร้อนผ่านฝ้าเพดานในปริมาณสูง ท าให้
เครื่องปรับอากาศต้องท างานหนัก เพ่ือระบายความร้อนส่วนนี้ออกไปจากพ้ืนที่ปรับอากาศ หากมีการปรับปรุงกรอบ
อาคารเพ่ือลดค่าการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารโดยการบุฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดานบริเวณดังกล่าวแล้ว จะช่วยท า
ให้ภาระความร้อนของพ้ืนที่ปรับอากาศลดลงได้มาก จะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศท างานน้อยลง ซึ่งเป็นการลดการ
สูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่เกินความจ าเป็นส าหรับระบบปรับอากาศลงได้  จากข้อมูลการตรวจวัดสามารถสรุป ได้ดังนี ้
 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ของหลังคา 

ขนาด
พื้นที่รวม 

ชนิด 
ฝ้าเพดาน 

อุณหภูมิด้านบน
ฝ้าเพดาน 

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน 
ก่อนปรับปรุง 

(Btu/hr-m2 C)  (m2)  (C) 
ห้องผู้บริหาร 1-3 57.8 แผ่นยิบซั่ม 42 24 

 

 

 
 

รูปแสดงการส ารวจกรอบอาคารห้องผู้บริหาร 1, 2 และ 3 บริเวณชั้นลอยของโรงงาน 
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แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ
เนื่องจากไม่มีการบุฉนวนเพ่ือป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้ามาในพ้ืนที่ปรับอากาศ ท าให้มีภาระความร้อน

เข้ามาในพ้ืนที่ปรับอากาศในปริมาณสูง หากมีการปรับปรุงกรอบอาคารเพ่ือลดค่าการถ่ายเทความร้อนโดยการบุฉนวน
กันความร้อนฝ้าเพดานพื้นที่ปรับอากาศของห้องผู้บริหารจ านวน ห้อง บริเวณชั้นลอยให้เหมาะสมแล้ว จะช่วยลดการ
สูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่เกินความจ าเป็นส าหรับระบบปรับอากาศลงได้ สภาวะอากาศภายในห้องดีขึ้น นอกจากนี้จะท า
ให้ตัวคอมเพรสเซอร์ท างานน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น

จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงเรียนควรมีการ
บุฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดานพื้นที่ปรับอากาศบริเวณชั้น โดยมีขั้นตอนการท างาน ดังนี้

ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
อากาศเย็นด้านจ่ายและกลับ อุณหภูมิบริเวณช่องว่างใต้หลังคาและฝ้าเพดาน ค่าการน าความร้อนของวัสดุ
และข้อมูลอื่นๆท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในส่วนนี้
ส ารวจข้อมูลด้านราคา โดยสอบถามราคาฉนวนที่ใช้บุฝ้าเพดานพร้อมการติดตั้ง วิธีการข้ันตอนในการ
ติดตั้งอุปกรณ์และระยะเวลาในการสั่งซื้อ
จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยวางแผนงานในการติดตั้งปรับปรุง
โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการท างาน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ด้านราคา และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารขององค์กรประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจ้างบริษัทให้ท าการบุฉนวนฝ้าเพดาน ทั้งนี้จะท าการสอบถาม
รายละเอียดขั้นตอนในการท างานจากผู้ด าเนินการติดตั้งเพ่ือท าการวางแผนเตรียมความพร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการปรับปรุง
และติดตั้ง พร้อมทั้งตรวจวัดข้อมูลเชิงเทคนิคหลังการปรับปรุง
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมดในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ

สรุปหลังปรับปรุง
สถานประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงกรอบอาคารเพ่ือลดค่าการถ่ายเทความร้อนโดยการบุฉนวนเพ่ือ

ป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้ามาในพ้ืนที่ปรับอากาศอย่างเหมาะสม ช่วยลดภาระความร้อนผ่านหลังคาเข้าสู่พ้ืนที่
ปรับอากาศ ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศภายในห้องลดลง มีสภาวะอากาศภายในห้องท างานที่ดี ลดเวลาการท างานของตัว
คอมเพรสเซอร์ได้ ทั้งนี้สามารถประเมินผลการประหยัดได้ ดังนี้

ข้อมูลเบื้องต้น
ของหลังคา

ขนาด
พื้นที่

ชนิด
ฝ้าเพดาน

อุณหภูมิด้านบน
ฝ้าเพดาน

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน
หลังปรับปรุง


ห้องผู้บริหาร บุฉนวน 

204 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ

การปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดค่าการถ่ายเทความร้อนสู่อาคาร

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
สถานประกอบการเปิดด าเนินการ ชั่วโมงต่อวัน จ านวน วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 
กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้า บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ บาทต่อหน่วย 

มีการติดตั้งใช้งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนส าหรับห้องส านักงาน ห้องท างานผู้บริหาร และห้องประชุม เพ่ือปรับ
สภาวะความเย็นให้ความสบาย

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
จากการส ารวจของทีมงานอนุรักษ์พลังงานพบว่าเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในห้องท างานผู้บริหารบริเวณ

ชั้นลอย มีชั่วโมงการท างานมาก เมื่อท าการส ารวจบริเวณเหนือฝ้าเพดานพบว่า มีหลังคาเป็นชนิด โดยไม่
มีการบุฉนวนท าให้อุณหภูมิช่องว่างใต้หลังคาอยู่ที่ประมาณ  ทั้งนี้ฝ้าเพดานก็ไม่มีการบุฉนวนเพ่ือป้องกันความ
ร้อนเช่นกัน ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่ปรับอากาศบริเวณชั้นลอย จึงมีภาระความร้อนผ่านฝ้าเพดานในปริมาณสูง ท าให้
เครื่องปรับอากาศต้องท างานหนัก เพ่ือระบายความร้อนส่วนนี้ออกไปจากพ้ืนที่ปรับอากาศ หากมีการปรับปรุงกรอบ
อาคารเพ่ือลดค่าการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารโดยการบุฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดานบริเวณดังกล่าวแล้ว จะช่วยท า
ให้ภาระความร้อนของพ้ืนที่ปรับอากาศลดลงได้มาก จะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศท างานน้อยลง ซึ่งเป็นการลดการ
สูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่เกินความจ าเป็นส าหรับระบบปรับอากาศลงได้  จากข้อมูลการตรวจวัดสามารถสรุป ได้ดังนี้

ข้อมูลเบื้องต้น
ของหลังคา

ขนาด
พื้นที่รวม

ชนิด
ฝ้าเพดาน

อุณหภูมิด้านบน
ฝ้าเพดาน

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน
ก่อนปรับปรุง


ห้องผู้บริหาร แผ่นยิบซั่ม

รูปแสดงการส ารวจกรอบอาคารห้องผู้บริหาร และ บริเวณชั้นลอยของโรงงาน
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แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

เนื่องจากไม่มีการบุฉนวนเพ่ือป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้ามาในพ้ืนที่ปรับอากาศ ท าให้มีภาระความร้อน
เข้ามาในพ้ืนที่ปรับอากาศในปริมาณสูง หากมีการปรับปรุงกรอบอาคารเพ่ือลดค่าการถ่ายเทความร้อนโดยการบุฉนวน
กันความร้อนฝ้าเพดานพื้นที่ปรับอากาศของห้องผู้บริหารจ านวน 3 ห้อง บริเวณชั้นลอยให้เหมาะสมแล้ว จะช่วยลดการ
สูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่เกินความจ าเป็นส าหรับระบบปรับอากาศลงได้ สภาวะอากาศภายในห้องดีขึ้น นอกจากนี้จะท า
ให้ตัวคอมเพรสเซอร์ท างานน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น 
 

จากการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและคณะท างานอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ว่า ทางโรงเรียนควรมีการ
บุฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดานพื้นที่ปรับอากาศบริเวณชั้น 3 โดยมีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 

1. ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
อากาศเย็นด้านจ่ายและกลับ อุณหภูมิบริเวณช่องว่างใต้หลังคาและฝ้าเพดาน ค่าการน าความร้อนของวัสดุ
และข้อมูลอื่นๆท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในส่วนนี้ 

2. ส ารวจข้อมูลด้านราคา โดยสอบถามราคาฉนวนที่ใช้บุฝ้าเพดานพร้อมการติดตั้ง วิธีการข้ันตอนในการ
ติดตั้งอุปกรณ์และระยะเวลาในการสั่งซื้อ 

3. จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกันกับคณะท างานของผู้ประกอบการ โดยวางแผนงานในการติดตั้งปรับปรุง
โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการท างาน 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ด้านราคา และแผนงานในการปรับปรุงจัดท าเป็นเอกสาร 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารขององค์กรประกอบการพิจารณา 

5. ด าเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจ้างบริษัทให้ท าการบุฉนวนฝ้าเพดาน ทั้งนี้จะท าการสอบถาม
รายละเอียดขั้นตอนในการท างานจากผู้ด าเนินการติดตั้งเพ่ือท าการวางแผนเตรียมความพร้อม 

6. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการปรับปรุง 
และติดตั้ง พร้อมทั้งตรวจวัดข้อมูลเชิงเทคนิคหลังการปรับปรุง 

7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมดในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 

 
สรุปหลังปรับปรุง 

สถานประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงกรอบอาคารเพ่ือลดค่าการถ่ายเทความร้อนโดยการบุฉนวนเพ่ือ
ป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้ามาในพ้ืนที่ปรับอากาศอย่างเหมาะสม ช่วยลดภาระความร้อนผ่านหลังคาเข้าสู่พ้ืนที่
ปรับอากาศ ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศภายในห้องลดลง มีสภาวะอากาศภายในห้องท างานที่ดี ลดเวลาการท างานของตัว
คอมเพรสเซอร์ได้ ทั้งนี้สามารถประเมินผลการประหยัดได้ ดังนี้ 
 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ของหลังคา 

ขนาด
พื้นที่ 

ชนิด 
ฝ้าเพดาน 

อุณหภูมิด้านบน
ฝ้าเพดาน 

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน 
หลังปรับปรุง 

(Btu/hr-m2 C)  (m2)  (C) 
ห้องผู้บริหาร 1-3 57.8 บุฉนวน 3” 42 8 
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รูปแสดงห้องผู้บริหารที่ด าเนินการบุฉนวนฝ้าเพดานเพ่ือลดภาระความร้อนผ่านหลังคา 
 
ระยะเวลาการด าเนินการ   30           วัน 
เงินลงทุน    6,262       บาท 
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง          3,773.2    กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี (คิดเป็น 0.322 toe/ปี) 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   14,300.43     บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน       0.44          ปี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องปรับอากาศ ให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสังเกต และวิธีการบ ารุงรักษา

เบื้องต้น   เพ่ือพนักงานจะได้มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถแจ้งให้ฝ่ายซ่อมบ ารุงให้เข้าท าการแก้ไขซ่อมแซม
โดยเร็ว ควรมีตารางบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และให้มีผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแล
เกี่ยวกับระบบปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือจะท าให้ระบบเครื่องปรับอากาศในโรงงานท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

วิธีการค านวณผลการประหยัดจากการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดค่าการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร 
ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศก่อนการบุฉนวน = U x A x (Tout-Tin) 

= 24 Btu/hr-m2-C x 57.8 m2 x (42-25) C  
= 23,582.4   Btu/hr 

ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศหลังการบุฉนวน = U x A x (Tout-Tin) 

= 8 Btu/hr-m2-C x 57.8 m2 x (42-25) C  
= 7,860.8   Btu/hr 

 
ภาระความร้อนที่ลดลง =  ภาระความร้อนก่อนการบุฉนวน- ภาระความร้อนหลังการบุฉนวน 

=  23,582.4   - 7,860.8   Btu/hr  
=  15,721.6   Btu/hr  (เทียบเท่า 1.310 ตันความเย็น) 

 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง =  ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง x ชั่วโมงการท างาน x สัดส่วนการท างาน 

=  1.310 TR x 1.20 kW/TR  x 8 ชม./วัน x 300 วัน/ปี x 1.00  
=  3,773.2  กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ปี 

คิดเป็น   =  3,773.2 x (3.6 / 42,244)   toe/ปี =  0.322  toe/ปี 
คิดเป็นเงิน  =  3,773.2  x 3.79  บาท/ปี =  14,300.43  บาท/ปี 
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การลงทุน
ฉนวนบุฝ้าเพดานหนา นิ้ว ราคา บาท ตรม. มีพื้นที่บุฉนวนทั้งหมดประมาณ ตรม.
รวมเป็นเงิน  บาท โดยทางโรงงานสามารถท าการติดตั้งได้เอง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง  บาท
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน   ปี
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รูปแสดงห้องผู้บริหารที่ด าเนินการบุฉนวนฝ้าเพดานเพ่ือลดภาระความร้อนผ่านหลังคา

ระยะเวลาการด าเนินการ วัน
เงินลงทุน บาท
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี คิดเป็น ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องปรับอากาศ ให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสังเกต และวิธีการบ ารุงรักษา

เบื้องต้น   เพ่ือพนักงานจะได้มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถแจ้งให้ฝ่ายซ่อมบ ารุงให้เข้าท าการแก้ไขซ่อมแซม
โดยเร็ว ควรมีตารางบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และให้มีผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแล
เกี่ยวกับระบบปรับอากาศอย่างน้อยปีละ ครั้ง เพ่ือจะท าให้ระบบเครื่องปรับอากาศในโรงงานท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการค านวณผลการประหยัดจากการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดค่าการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร
ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศก่อนการบุฉนวน 

 
ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศหลังการบุฉนวน 

 

ภาระความร้อนที่ลดลง ภาระความร้อนก่อนการบุฉนวน ภาระความร้อนหลังการบุฉนวน

เทียบเท่า ตันความเย็น

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง ชั่วโมงการท างาน สัดส่วนการท างาน
ชม./วัน วัน/ปี

กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี
คิดเป็น ปี ปี
คิดเป็นเงิน บาท/ปี บาท/ปี
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การลงทุน 
ฉนวนบุฝ้าเพดานหนา 3 นิ้ว ราคา 108.3 บาท/ตรม. มีพื้นที่บุฉนวนทั้งหมดประมาณ 57.8 ตรม. 
รวมเป็นเงิน  6,262 บาท โดยทางโรงงานสามารถท าการติดตั้งได้เอง 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง     6,262  บาท 
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้    14,300.43 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน      0.44  ปี 
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2.6.4  การปรับเพิ่มอุณหภูมิใช้งานของเครื่องปรับอากาศ 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

สถานประกอบการเป็นโรงงานผลิตผ้าใบเบรก พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส่ วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรประเภทมอเตอร์ 
และฮีตเตอร์   ส่วนในส านักงานมีการใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนจ านวน 6 เครื่อง แบ่งออกเป็นเครื่อง
ขนาด 25,000 Btu จ านวน 2 เครื่อง และเครื่องขนาด 30,000 Btu จ านวน 4 เครื่อง 
 
ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 

จากการตรวจวัดของทีมงานอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่
อุณหภูมิต่ าประมาณ 23 องศาเซลเซียส ท าให้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท างานนานกว่าปกติ  เป็นผลให้มอเตอร์กิน
ก าลังไฟฟ้ามากขึ้น เกิดความสูญเสียด้านพลังงาน 
 

 
 

 
 

รูปเครื่องปรับอากาศ 
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แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิงาน
ปรับเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศขึ้น องศาเซลเซียส จาก เป็น องศาเซลเซียส

สภาพหลังการปรับปรุง
พบว่าอุณหภูมิของห้องเฉลี่ยอยู่ที่ องศาเซลเซียส ท าให้ช่วงเวลาที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท างานสั้นลง 

เป็นผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน

รูปเครื่องปรับอากาศที่ปรับอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
ตารางการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

ล าดับ สถานที่) ยี่ห้อ/ผู้ผลิต

การท างาน
ชั่วโมง/

วัน วัน/ปี

ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายวางแผนการผลิต
ฝ่ายวางแผนการผลิต

ฝ่ายธุรการ บัญชี
ฝ่ายธุรการ บัญชี
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การปรับเพิ่มอุณหภูมิใช้งานของเครื่องปรับอากาศ

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
สถานประกอบการเป็นโรงงานผลิตผ้าใบเบรก พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส่ วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรประเภทมอเตอร์ 

และฮีตเตอร์   ส่วนในส านักงานมีการใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนจ านวน เครื่อง แบ่งออกเป็นเครื่อง
ขนาด จ านวน เครื่อง และเครื่องขนาด จ านวน เครื่อง

ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง
จากการตรวจวัดของทีมงานอนุรักษ์พลังงาน พบว่ามีการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่

อุณหภูมิต่ าประมาณ องศาเซลเซียส ท าให้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท างานนานกว่าปกติ  เป็นผลให้มอเตอร์กิน
ก าลังไฟฟ้ามากขึ้น เกิดความสูญเสียด้านพลังงาน

รูปเครื่องปรับอากาศ
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แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิงาน 
ปรับเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศขึ้น 2 องศาเซลเซียส จาก 23 เป็น 25 องศาเซลเซียส 

 
สภาพหลังการปรับปรุง 

พบว่าอุณหภูมิของห้องเฉลี่ยอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ท าให้ช่วงเวลาที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท างานสั้นลง  
เป็นผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน 
 

 
 

รูปเครื่องปรับอากาศที่ปรับอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
ตารางการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 

ล าดับ Place (สถานที่) Machince 
ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 

Capacity 
(Btu) 

Power 
Consumption 

(kW) 

การท างาน 
ชั่วโมง/

วัน 
วัน/ปี 

1 ฝ่ายบุคคล SAIJO DENKI 25,000 2.32 8 300 
2 ฝ่ายจัดซื้อ SAIJO DENKI 25,000 2.34 8 300 
3 ฝ่ายวางแผนการผลิต CENTRAL AIR 30,000 3.22 8 300 
4 ฝ่ายวางแผนการผลิต CENTRAL AIR 30,000 3.26 8 300 
5 ฝ่ายธุรการ-บัญชี CENTRAL AIR 30,000 3.20 8 300 
6 ฝ่ายธุรการ-บัญชี CENTRAL AIR 30,000 3.24 8 300 
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ตารางข้อมูลในการค านวณ 
รายการ หน่วย สัญลักษณ์ ปริมาณ 

ข้อมูลทั่วไป    

พลังไฟฟ้ารวมของเครื่องปรับอากาศ kW P 17.58 

จ านวนชั่วโมงการท างาน h/d h 8.00 

จ านวนวันท างาน d/y d 300 

แฟคเตอร์การใช้งานห้องปรับอากาศ (Used Factor) % US 75.00 

ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ฿/kWh CE 3.54 

อุณหภูมิอากาศภายในอาคาร 
๐C T1 23.00 

ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในอาคาร % RH1 70.00 

เอนธาลปีอากาศภายในอาคาร Btu/lb h1 31.50 

อุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร ๐C T2 35.00 

ความชื้นสัมพัทธ์อากาศภายนอกอาคาร % RH2 60.00 

เอนธาลปีอากาศภายนอกอาคาร Btu/lb h2 47.00 

เอนธาลปีอากาศภายในอาคาร เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิข้ึน Btu/lb h3 34.00 
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ตารางการค านวณผลประหยัดพลังงาน
รายการ หน่วย สัญลักษณ์ ปริมาณ
การค านวณ
ภาระความเย็นเดิมในการปรับอากาศ

ภาระความเย็นใหม่ในการปรับอากาศหลังจากเพ่ิมอุณหภูมิ
ภายในอาคารเพ่ิมขึ้น

ภาระการท าความเย็นลดลง

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ภาระความเย็นที่ลดลง

พลังงานไฟฟ้าลดลง

คิดไฟฟ้าที่ประหยัดได้
฿/

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน         การปรับเพ่ิมอุณหภูมิใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
เงินลงทุน บาท
ผลที่ประหยัดได้ ปี

ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน คืนทุนทันที
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ตารางข้อมูลในการค านวณ
รายการ หน่วย สัญลักษณ์ ปริมาณ

ข้อมูลทั่วไป

พลังไฟฟ้ารวมของเครื่องปรับอากาศ
จ านวนชั่วโมงการท างาน
จ านวนวันท างาน
แฟคเตอร์การใช้งานห้องปรับอากาศ
ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ฿
อุณหภูมิอากาศภายในอาคาร ๐

ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในอาคาร
เอนธาลปีอากาศภายในอาคาร
อุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร ๐

ความชื้นสัมพัทธ์อากาศภายนอกอาคาร
เอนธาลปีอากาศภายนอกอาคาร
เอนธาลปีอากาศภายในอาคาร เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิข้ึน
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ตารางการค านวณผลประหยัดพลังงาน 

รายการ หน่วย สัญลักษณ์ ปริมาณ 

การค านวณ    

ภาระความเย็นเดิมในการปรับอากาศ    

QO = h2 - h1 Btu/lb QO 15.50 

ภาระความเย็นใหม่ในการปรับอากาศหลังจากเพ่ิมอุณหภูมิ    

ภายในอาคารเพ่ิมขึ้น    

QN = h2 - h3 Btu/lb QN 13.00 

ภาระการท าความเย็นลดลง    

QS = QO - QN Btu/lb QS 2.50 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ภาระความเย็นที่ลดลง    

PS = (QS x 100) / QO % PS 16.13 

พลังงานไฟฟ้าลดลง    

ES = P x (PS/100) x h x d x (US/100) kWh/y ES 5,104.17 

คิดไฟฟ้าที่ประหยัดได้    

SC = ES x CE ฿/y SC 18,068.76 

toe/yr   0.43 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน         การปรับเพ่ิมอุณหภูมิใช้งานของเครื่องปรับอากาศ 
เงินลงทุน   -     บาท 
ผลที่ประหยัดได้    5,104.17 kWh/ปี 

0.43  toe/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   18,068.76 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   คืนทุนทันที 
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2.6.5 การป้องกันอากาศร้อนเข้าสู่ห้อง 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
 โรงงานเป็นโรงงานช าแหละและแปรรูปปลาหมึกทะเลสดเพ่ือส่งออก โดยการปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ปรับ
อากาศที่ควบคุมอุณหภูมิ  18 – 20 

oC   และบางพื้นที่ที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่นพื้นที่ลวกวัตถุดิบ และต้ม 
อุปกรณ์การช าแหละ (เขียง มีด)  เปิดใช้งานในตั้งแต่เวลา  7 .00 – 20.00 น.  12 ชั่วโมงต่อวัน วันจันทร์ – เสาร์  
325  วัน/ปี 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการส ารวจภายในบริเวณพื้นที่ช าแหละปลาหมึก พบว่าพื้นที่บริเวณประตูทางเข้า - ออก ระหว่าง
ห้องต้ม ลวก วัตถุดิบและอุปกรณ์ช าแหละไม่ได้มีประตูหรืออุปกรณ์ป้องกันความร้อนเข้าไปในพื้นที่ปรับอากาศ 
ซึ่งท าให้พื้นที่ต้องควบคุมอุณหภูมิสูงถึง 22 oC โดยที่ห้องต้มลวกมีอุณหภูมิ 24 oC   ซึ่งจากการเปิดประตูทิ้งไว้จึง
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้อากาศร้อนเข้ามาภายในพ้ืนที่ปฏิบัติงานซึ่งท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน  
 

 
 

รูปแสดงแหล่งความร้อนและการเปิดพ้ืนที่ ร้อน - เย็น ทิ้งไว้ 
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 
 ไม่ให้อากาศร้อนเข้าพ้ืนที่ปรับอากาศ  โดยการปรับปรุงหม้อต้ม – ลวก และติดต้ังม่านพลาสติก บริเวณทาง 
เข้า-ออก  เพ่ือลดปริมาณอากาศร้อนเข้ามาภายในพ้ืนที่แปรรูป การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้สามารถประหยัด
พลังงานและค่าใช้จ่ายพลังงานได้ 
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รูปแสดงการปรับปรุงหม้อต้ม  ลวกและการกันพ้ืนที่ ร้อน  เย็น

สภาพหลังการปรับปรุง
ยังมีการใช้งานตามปกติ ทางเข้า ออกไม่มีการช ารุดหรือเสียหายเนื่องจากปิด เปิดบ่อย รวมถึงพนักงานทุก

ท่านตระหนักถึงการปิดม่านทางเข้า ออกทุกครั้ง เมื่อมีการเปิดทิ้งไว้ เพ่ือป้องกันมิให้อากาศร้อนจากห้องหม้อต้ม
เข้าสู่ภายในพ้ืนที่แปรรูป การด าเนินการดังกล่าว พบว่าอุณหภูมิพื้นที่แปรรูปลดต่ าลงอยู่ที่ 20 เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้

 ควบคุมการเปิดม่านกันทิ้งไว้
วางแผนการปรับปรุง
ปิดม่านพลาสติก ทุกครั้งที่เดินผ่านเข้า ออก

วิธีการค านวณผลประหยัด
มาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร การประเมินผลประหยัดพลังงานจากการลดการรั่วไหลของอากาศร้อน เย็น
ข้อมูลจากการตรวจสอบการใช้พลังงาน
ประตูทางเข้า ออกเปิดท าให้มีพ้ืนที่ที่อากาศจากหม้อต้ม ลวก เข้าพ้ืนที่ปรับอากาศได้ 4.25 ตารางเมตร (17 2 50   
จ านวน    บาน
ความเร็วลมเข้า  ออก ร้านอาหาร 075 เมตร/วินาที
อุณหภูมิภายในห้องต้ม ลวก  4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 

โดย จาก 
อุณหภูมิภายในห้องแปรรูปเฉลี่ย 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 

โดย 52.51 จาก 
ปริมาณอากาศท้ังหมดที่เข้ามาภายในอาคาร 075 /วินาที 4.25 วินาที/นาที นาที

ภาระท าความเย็นเนื่องจากอากาศเข้าภายในตัวอาคาร
/ นาที นาที ชั่วโมง 

13 ชั่วโมง
โดย ตันความเย็น ชั่วโมง
ดังนั้น 13 ชั่วโมง เท่ากับความสามารถในการท าความเย็น คือ ตัน
ซึ่งเท่ากับสูญเสียพลังไฟฟ้าในการท าความเย็นในส่วนนี้เท่ากับ ตัน ตัน เท่ากับ
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การป้องกันอากาศร้อนเข้าสู่ห้อง

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานเป็นโรงงานช าแหละและแปรรูปปลาหมึกทะเลสดเพ่ือส่งออก โดยการปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ปรับ

อากาศที่ควบคุมอุณหภูมิ  18 และบางพื้นที่ที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่นพื้นที่ลวกวัตถุดิบ และต้ม 
อุปกรณ์การช าแหละ (เขียง มีด)  เปิดใช้งานในตั้งแต่เวลา  7 น.  12 ชั่วโมงต่อวัน วันจันทร์ เสาร์ 

วัน/ปี

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการส ารวจภายในบริเวณพื้นที่ช าแหละปลาหมึก พบว่าพื้นที่บริเวณประตูทางเข้า ออก ระหว่าง

ห้องต้ม ลวก วัตถุดิบและอุปกรณ์ช าแหละไม่ได้มีประตูหรืออุปกรณ์ป้องกันความร้อนเข้าไปในพื้นที่ปรับอากาศ
ซึ่งท าให้พื้นที่ต้องควบคุมอุณหภูมิสูงถึง 22 โดยที่ห้องต้มลวกมีอุณหภูมิ 24 ซึ่งจากการเปิดประตูทิ้งไว้จึง
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้อากาศร้อนเข้ามาภายในพ้ืนที่ปฏิบัติงานซึ่งท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน

รูปแสดงแหล่งความร้อนและการเปิดพ้ืนที่ ร้อน เย็น ทิ้งไว้

แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ
ไม่ให้อากาศร้อนเข้าพ้ืนที่ปรับอากาศ  โดยการปรับปรุงหม้อต้ม ลวก และติดต้ังม่านพลาสติก บริเวณทาง 

เข้า ออก  เพ่ือลดปริมาณอากาศร้อนเข้ามาภายในพ้ืนที่แปรรูป การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้สามารถประหยัด
พลังงานและค่าใช้จ่ายพลังงานได้
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รูปแสดงการปรับปรุงหม้อต้ม - ลวกและการกันพ้ืนที่ ร้อน - เย็น 
 
สภาพหลังการปรับปรุง 
 ยังมีการใช้งานตามปกติ ทางเข้า – ออกไม่มีการช ารุดหรือเสียหายเนื่องจากปิด - เปิดบ่อย รวมถึงพนักงานทุก
ท่านตระหนักถึงการปิดม่านทางเข้า – ออกทุกครั้ง เมื่อมีการเปิดทิ้งไว้ เพ่ือป้องกันมิให้อากาศร้อนจากห้องหม้อต้ม 
เข้าสู่ภายในพ้ืนที่แปรรูป การด าเนินการดังกล่าว พบว่าอุณหภูมิพื้นที่แปรรูปลดต่ าลงอยู่ที่ 20 oC  เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้ 

1. ควบคุมการเปิดม่านกันทิ้งไว้ 
2. วางแผนการปรับปรุง 
3. ปิดม่านพลาสติก ทุกครั้งที่เดินผ่านเข้า – ออก 

 
วิธีการค านวณผลประหยัด 
มาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร – การประเมินผลประหยัดพลังงานจากการลดการรั่วไหลของอากาศร้อน - เย็น 
ข้อมูลจากการตรวจสอบการใช้พลังงาน 
ประตูทางเข้า – ออกเปิดท าให้มีพ้ืนที่ที่อากาศจากหม้อต้ม ลวก เข้าพ้ืนที่ปรับอากาศได้ 4.25  ตารางเมตร (17 x 2.50)  
จ านวน  1   บาน 
ความเร็วลมเข้า - ออก ร้านอาหาร  0.075  เมตร/วินาที 
อุณหภูมิภายในห้องต้ม ลวก  24.0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 % 
 โดย    h = 62.49 kJ/kg (จาก Psychrometric Chart) 
อุณหภูมิภายในห้องแปรรูปเฉลี่ย 22  องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 72  % 
 โดย   h = 52.51  kJ/kg (จาก Psychrometric Chart) 
ปริมาณอากาศท้ังหมดที่เข้ามาภายในอาคาร 0.075 m/วินาที x 4.25 m2 x 60 วินาที/นาที = 19.13 m3/นาที 
K =   1.2    Isentropic   of   air   Constant 
ภาระท าความเย็นเนื่องจากอากาศเข้าภายในตัวอาคาร 
 = 1.2 kg/ m3 x 19.13 m3/นาที x (62.49 – 52.51) kJ/kg x 60 นาท/ีชั่วโมง  
 =  13,742.46    kJ/ชั่วโมง  
โดย 1 ตันความเย็น = 12,660  kJ/ชั่วโมง 
ดังนั้น  13,742.46    kJ/ชั่วโมง เท่ากับความสามารถในการท าความเย็น คือ   1.09   ตัน 
ซึ่งเท่ากับสูญเสียพลังไฟฟ้าในการท าความเย็นในส่วนนี้เท่ากับ 1.09   ตัน  x   0.95   kW/ตัน เท่ากับ  1.04  kW 
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เนื่องจากเปิดทิ้งไว้ประมาณ 10 ชั่วโมง/วัน เป็นระยะเวลา 325 วัน/ปี  
จะท าให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ (เปอร์เซ็นต์การใช้งาน  90%) 
   = 1.04 kW x 10 ชั่วโมง/วัน x 325 วัน/ปี x 900 %  
   =  3,016.34     kWh/ปี 
ดังนั้นเงินที่ประหยัดได้  = 3,016.34kWh/ปี x 3.37 บาท/kWh  

= 10,153.34   บาท/ปี 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน     การลดภาระโหลดของเครื่องปรับอากาศ/เครื่องท าความเย็น 
ระยะเวลาการด าเนินการ    2  เดือน 
เงินลงทุน     4,000  บาท 
ปริมาณพลังงานที่ลดลง    3,016.34 kWh/ปี   (คิดเป็น  0.265  toe/ปี) 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้    10,153.34 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน     0.39  ปี 
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การลดภาระของเครื่องปรับอากาศ

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศขนาด  ตัน จ านวน ชุดแบ่งเป็น ห้องท างาน ใช้ปรับอากาศให้กับ

พนักงานแผนกคัดแยกผลิตภัณฑ์ ตั้งอุณหภูมิ ที่ เปิดใช้งาน ชั่วโมงต่อวัน ท างาน วันต่อปี 
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย บาทต่อหน่วย

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการส ารวจการใช้งานเครื่องปรับอากาศพบว่าตั้งอุณหภูมิอยู่ที่  ห้องท างานเป็นห้องเปิดโล่ง จากการ

ตรวจวัดอุณหภูมิห้องสูงถึง จึงท าการตรวจวัดพลังไฟฟ้าที่ใช้พบว่าคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศห้องที่ 
ท างานตลอดเวลาที่พลังไฟฟ้าเฉลี่ย ส่วนห้องท่ี ใช้เครื่องปรับอากาศ ชุดก าลังไฟฟ้าที่ใช้ 
และ ซึ่งคณะท างานเห็นว่าหากมีการกั้นห้อง จะช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศได้

รูปแสดงพื้นท่ีท างานของเครื่องปรับอากาศและการตรวจวัด ก่อนปรับปรุง

มีโครงเหล็ก
เดิมอยู่แล้ว
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เนื่องจากเปิดทิ้งไว้ประมาณ ชั่วโมง/วัน เป็นระยะเวลา วัน/ปี 
จะท าให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ (เปอร์เซ็นต์การใช้งาน  

ชั่วโมง/วัน วัน/ปี
ปี

ดังนั้นเงินที่ประหยัดได้ ปี บาท/
บาท/ปี

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  การลดภาระโหลดของเครื่องปรับอากาศ/เครื่องท าความเย็น
ระยะเวลาการด าเนินการ เดือน
เงินลงทุน บาท
ปริมาณพลังงานที่ลดลง ปี   (คิดเป็น  ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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2.6.6 การลดภาระของเครื่องปรับอากาศ 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศขนาด  5 ตัน จ านวน 3 ชุดแบ่งเป็น 2 ห้องท างาน ใช้ปรับอากาศให้กับ
พนักงานแผนกคัดแยกผลิตภัณฑ์ ตั้งอุณหภูมิ Set Point ที่ 27 oC เปิดใช้งาน 14 ชั่วโมงต่อวัน ท างาน 304 วันต่อปี  
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.47 บาทต่อหน่วย 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการส ารวจการใช้งานเครื่องปรับอากาศพบว่าตั้งอุณหภูมิอยู่ที่ 27 oC ห้องท างานเป็นห้องเปิดโล่ง จากการ
ตรวจวัดอุณหภูมิห้องสูงถึง 32 oC จึงท าการตรวจวัดพลังไฟฟ้าที่ใช้พบว่าคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศห้องที่ 1 
ท างานตลอดเวลาที่พลังไฟฟ้าเฉลี่ย 6.49 kW ส่วนห้องท่ี 2 ใช้เครื่องปรับอากาศ 2 ชุดก าลังไฟฟ้าที่ใช้ 6.21 kW 
และ 5.08 kW ซึ่งคณะท างานเห็นว่าหากมีการกั้นห้อง จะช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศได้ 
 

 

 
 

รูปแสดงพื้นท่ีท างานของเครื่องปรับอากาศและการตรวจวัด ก่อนปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีโครงเหล็ก
เดิมอยู่แล้ว 
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แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 
กั้นห้องท างานเพ่ือลดพ้ืนที่ปรับอากาศและลดภาระการปรับอากาศ เพ่ือลดภาระการท างานของ

เครื่องปรับอากาศ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ส ารวจการใช้งานเครื่องปรับอากาศ 
2. เก็บข้อมูลของเครื่องปรับอากาศ 
3. ด าเนินการกั้นห้อง 
4. เก็บข้อมูลการใช้งานเครื่องปรับอากาศหลังปรับลดอุณหภูมิ 
5. วิเคราะห์ผลประหยัด 

 
สภาพหลังปรับปรุง 
 โรงงานด าเนินการกั้นพ้ืนที่ท างานเป็นห้อง 30 ตารางเมตร พร้อมซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ และปรับ
ลดระดับเครื่องปรับอากาศให้ต่ าลง อุณหภูมิ Set Point ที่ 27 oC ท าให้เวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ห้องที่ 1 
ลดลงเหลือ 8.17% 
 

 
 

รูปแสดงการก้ันห้อง หลังปรับปรุง 
 
วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
จับเวลาการตัด ต่อ คอมเพลสเซอร์ ดังนี ้

 
ทดสอบครั้งที่ 

ก่อนปรับปรุง (วินาที) หลังปรับปรุง (วินาที) 
ท างาน ไม่ท างาน ท างาน ไม่ท างาน 

1 100% 0 41 484 

2 100% 0 43 496 

3 100% 0 46 482 

เฉลี่ย 1.00 0.00 43.33 487.33 
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พลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
ก่อนปรับปรุงคอมเพรสเซอร์ท างาน 
หลังปรับปรุงคอมเพรสเซอร์ท างาน  
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุง   พลังไฟฟ้า จ านวนชั่วโมงท างาน ตัด ต่อ

   
ปี

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุง   พลังไฟฟ้า จ านวนชั่วโมงท างาน ตัด ต่อ
   

ปี
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

ปี
เทียบเท่าน้ ามันดิบ ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   พลังงานที่ประหยัดได้ ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

 
บาท/ปี

การลงทุน
ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งห้องรวม บาท
ระยะเวลาคืนทุน เงินลงทุน / ผลประหยัด ปี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ท าการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ ครั้ง เช่น ท าความสะอาดแผงกรองอากาศ

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
เงินลงทุน บาท
พลังงานที่ประหยัดได้ ปี
คิดเป็น ปี
ผลประหยัดที่ได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน         ปี
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แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ
กั้นห้องท างานเพ่ือลดพ้ืนที่ปรับอากาศและลดภาระการปรับอากาศ เพ่ือลดภาระการท างานของ

เครื่องปรับอากาศ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ส ารวจการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
2. เก็บข้อมูลของเครื่องปรับอากาศ

ด าเนินการกั้นห้อง
เก็บข้อมูลการใช้งานเครื่องปรับอากาศหลังปรับลดอุณหภูมิ
วิเคราะห์ผลประหยัด

สภาพหลังปรับปรุง
โรงงานด าเนินการกั้นพ้ืนที่ท างานเป็นห้อง ตารางเมตร พร้อมซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ และปรับ

ลดระดับเครื่องปรับอากาศให้ต่ าลง อุณหภูมิ ที่ ท าให้เวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ห้องที่ 
ลดลงเหลือ 

รูปแสดงการก้ันห้อง หลังปรับปรุง

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
จับเวลาการตัด ต่อ คอมเพลสเซอร์ ดังนี้

ทดสอบครั้งที่
ก่อนปรับปรุง (วินาที) หลังปรับปรุง (วินาที)

ท างาน ไม่ท างาน ท างาน ไม่ท างาน

เฉลี่ย
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พลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ  6.49  kW 
ก่อนปรับปรุงคอมเพรสเซอร์ท างาน 100  % 
หลังปรับปรุงคอมเพรสเซอร์ท างาน  8.17  % 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุง  =  พลังไฟฟ้า x จ านวนชั่วโมงท างาน x % ตัด/ต่อ 

=   6.49 kW x 14 x 304 x 100% 
=   27,621,44 kWh/ปี 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุง =   พลังไฟฟ้า x จ านวนชั่วโมงท างาน x % ตัด/ต่อ 
=   6.49 kW x 14 x 304 x 8.17% 
=   2,256.67 kWh/ปี 

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ =   27,621,44 – 2,256.67 
=   25,364.77 kWh/ปี 

เทียบเท่าน้ ามันดิบ     =   25,364.77 x 85.21/1,000,000 = 2.161 toe/ปี 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้    =   พลังงานที่ประหยัดได้ x ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย     
     =   25,364.77 x 3.47 
     =   88,015.75 บาท/ปี 
 
การลงทุน 
ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งห้องรวม 32,000.00 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน / ผลประหยัด = 32,000.00 / 88,015.75 = 0.36 ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ท าการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น ท าความสะอาดแผงกรองอากาศ 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
เงินลงทุน   32,000.00  บาท 
พลังงานที่ประหยัดได้  25,364.77  kWh/ปี 
คิดเป็น        2.161   toe/ปี 
ผลประหยัดที่ได้   88,015.75  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน           0.36   ปี 
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2.6.7  การใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส ์
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
 จากการส ารวจระบบปรับอากาศของโรงงาน มีการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศแบบแพ็คเกจยูนิต (Package  
Unit)  ขนาด 360,000 Btu/hr  ระบายความร้อนด้วยอากาศ จ านวน  3   ชุด  แต่เสีย  1 ชุด โดยมีค่าสมรรถนะการ
ท าความเย็น  1.63 kW/TonR  ในพ้ืนที่ห้องทอ ป้าย เลเบิลผ้า  ใช้งานมาแล้วกว่า  17  ปี 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 โรงงาน มีการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศแบบแพ็คเกจ ขนาด 360,000 Btu/hr จ านวน 3 เครื่อง โดยมีค่า
สมรรถนะการท าความเย็นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (1.63 kW/TonR)  เปิดใช้งาน  2   เครื่อง/วัน, 24  ชั่วโมง/วัน, 
365  วัน/ปี โดยอุณภูมิที่พ้ืนที่ใช้งาน  20 – 22  o C ซึ่งพบว่าระบบควบคุมอุณหภูมิได้ช ารุด ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิหรือ
ก าหนดอุณหภูมิภายในห้องได้   ท าให้พ้ืนที่การใช้งานเย็นจัดและสิ้นเปลืองพลังงานมาก   ดังน้ันทางโรงงานจึงมีแผน
ควบคุมการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ  เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าและอุณหภูมิของระบบท าความเย็น 
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ 

ส ารวจตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ  เพื่อติดตั้ง  Temp Control และปรับอุณหภูมิ
การใช้งานจากเดิม 20 – 22 oC มาเป็น 25 oC และตรวจสอบถึงผลกระทบจากการปรับเพ่ิมอุณหภูมิว่ามีผลต่อการขาด
ของเส้นด้ายและคุณภาพของชิ้นงานหรือไม่ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

1. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศก่อนปรับปรุง 
2. ติดตาม และประเมินผลหลังปรับปรุง 
3. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศหลังปรับปรุง 
4. วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้ 
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การค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

สภาพหลังปรับปรุง
เมื่อมีการติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็นที่ระบบ และก าหนดอุณหภูมิห้องที่    จากการด าเนินการ

ดังกล่าวสามารถประหยัดพลังงานได้เป็นจ านวนมาก และไม่มีผลต่อคุณภาพระดับความเย็นที่ต้องการ

รูปแสดงอุณหภูมิของระบบท าความเย็น

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  การใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส์ (
ระยะเวลาการด าเนินการ เดือน
เงินลงทุน บาท
ปริมาณพลังงานที่ลดลง ปี (คิดเป็น  ปี)
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

ก่อนปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ตนั ชุด ปี
เคร่ืองปรับอากาศ
เคร่ืองปรับอากาศ

หลงัปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

ชุด ปี
เคร่ืองปรับอากาศ
เคร่ืองปรับอากาศ

ชม วนั

รวมทั้งหมด

วนั ปีล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ

ชม วนั วนั ปี

รวมทั้งหมด

ล าดบั ช่ือห้อง ช่ือบริเวณ
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การใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส์

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
จากการส ารวจระบบปรับอากาศของโรงงาน มีการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศแบบแพ็คเกจยูนิต (

ขนาด ระบายความร้อนด้วยอากาศ จ านวน  ชุด แต่เสีย  ชุด โดยมีค่าสมรรถนะการ
ท าความเย็น  ในพ้ืนที่ห้องทอ ป้าย เลเบิลผ้า  ใช้งานมาแล้วกว่า  ปี

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
โรงงาน มีการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศแบบแพ็คเกจ ขนาด จ านวน เครื่อง โดยมีค่า

สมรรถนะการท าความเย็นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ( เปิดใช้งาน  เครื่อง/วัน ชั่วโมง วัน
วัน/ปี โดยอุณภูมิที่พ้ืนที่ใช้งาน  ซึ่งพบว่าระบบควบคุมอุณหภูมิได้ช ารุด ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิหรือ

ก าหนดอุณหภูมิภายในห้องได้   ท าให้พ้ืนที่การใช้งานเย็นจัดและสิ้นเปลืองพลังงานมาก   ดังน้ันทางโรงงานจึงมีแผน
ควบคุมการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ  เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน

รูปแสดงการตรวจวัดก าลังไฟฟ้าและอุณหภูมิของระบบท าความเย็น

แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิการ
ส ารวจตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ  เพื่อติดตั้ง  และปรับอุณหภูมิ

การใช้งานจากเดิม มาเป็น และตรวจสอบถึงผลกระทบจากการปรับเพ่ิมอุณหภูมิว่ามีผลต่อการขาด
ของเส้นด้ายและคุณภาพของชิ้นงานหรือไม่ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศก่อนปรับปรุง
ติดตาม และประเมินผลหลังปรับปรุง
ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศหลังปรับปรุง
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้
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การค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพหลังปรับปรุง 
 เมื่อมีการติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็นที่ระบบ และก าหนดอุณหภูมิห้องที่   25 oC จากการด าเนินการ
ดังกล่าวสามารถประหยัดพลังงานได้เป็นจ านวนมาก และไม่มีผลต่อคุณภาพระดับความเย็นที่ต้องการ 
 

 
 

รูปแสดงอุณหภูมิของระบบท าความเย็น Package  Unit 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน    การใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส์ (Temp  Control) 
ระยะเวลาการด าเนินการ   2   เดือน 
เงินลงทุน    4,500   บาท 
ปริมาณพลังงานที่ลดลง   91,341.68  kWh/ปี (คิดเป็น  7.78  toe/ปี) 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   298,459.82  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน    0.02   ปี 
 

ก่อนปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

(ตนั) (ชุด) (kW) (kWh/ปี)

1 เคร่ืองปรับอากาศ Package Unit 30 1 14.20 24 365 100 124,417.2

2 เคร่ืองปรับอากาศ Package Unit 30 1 11.86 24 365 100 103,937.0

2 26.07 228,354.2

หลงัปรับปรุง

ขนาด จ านวน ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

(ชุด) (kW) (kWh/ปี)

1 เคร่ืองปรับอากาศ Package Unit 30 1 14.20 24 365 60 74,650.3

2 เคร่ืองปรับอากาศ Package Unit 30 1 11.86 24 365 60 62,362.2

2 26.07 137,012.5

ชม./วนั

รวมทั้งหมด

Operate Factor 

(%)
วนั/ปีล าดบั ช่ือห้อง/ช่ือบริเวณ

ชม./วนั วนั/ปี
Operate Factor 

(%)

รวมทั้งหมด

ล าดบั ช่ือห้อง/ช่ือบริเวณ
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2.6.8  การติดตั้ง Timer ควบคุมเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

ทางโรงงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 5 ตันจ านวน 1 เครื่อง ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ 2.828 kW เพ่ือปรับอากาศ
ในห้องเครื่องอัดอากาศ ตั้งอุณหภูมิ 16 oC  เปิดไว้ 24 ชั่วโมง/วัน มีวันท างาน 330 วัน/ปี  มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 3.82  บาท/kWh 
 
ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 

เครื่องอัดอากาศท างานเฉลี่ย 16 ชั่วโมงต่อวัน แต่เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องเครื่องเปิด 24 ชั่วโมง และคอม
เพลสเซอร์ท างาน 100% เนื่องจากตั้งอุณหภูมิไว้ต่ ามากที่ 16 ºC อุณหภูมิห้องเครื่อง 19-21oC  ทีมอนุรักษ์พลังงาน
ของโรงงานจึงเสนอการติดตั้ง Timer เพ่ือควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดพลังงานลงได้อย่าง
มาก 
 

 
 

รูปแสดงเครื่องปรับอากาศและก าลังไฟฟ้าที่ใช้ ก่อนปรับปรุง 
 
แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิงาน 

เพ่ือลดเวลาการท างานของเครื่องปรับอากาศในห้องเครื่องอัดอากาศ โดยมีขั้นตอนการปรับปรุง ดังนี ้
1. ตรวจสอบการใช้งาน 
2. ท าการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ 
3. ตรวจสอบเวลาที่เหมาะสม 
4. วิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้ 
5. ติดตามผลกระทบ 
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สภาพหลังการปรับปรุง

โรงงานท าการติดตั้ง ควบคุมการเปิด  ปิด เครื่องปรับอากาศสามารถลดการใช้ได้ ชั่วโมง/วัน
ช่วงเวลา น จึงช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มาก

รูปการติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมการเปิด  ปิด เครื่องปรับอากาศ หลังปรับปรุง

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
การติดตั้ง ควบคุมเวลาเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศห้องอัดอากาศ สามารถวิเคราะห์ผลประหยัดได้ ดังนี้

ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ของเครื่องอัดอากาศ 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุง ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ ชั่วโมง/วัน วัน/ปี การท างาน

ปี

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุง ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ ชั่วโมง/วัน วัน/ปี การท างาน

ปี
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง  พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง

ปี
เทียบเท่าน้ ามันดิบ   

  ปี
คิดเป็นผลประหยัด พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ราคาค่าไฟฟ้า

 
บาท/ปี

การลงทุน
ค่าอุปกรณ์ควบคุมการเปิด ปิดเครื่องปรับอากาศ บาท
ระยะเวลาคืนทุน เงินลงทุน / ผลประหยัด

ปี
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การติดตั้ง ควบคุมเวลาเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศ

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
ทางโรงงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด ตันจ านวน เครื่อง ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ เพ่ือปรับอากาศ

ในห้องเครื่องอัดอากาศ ตั้งอุณหภูมิ เปิดไว้ ชั่วโมง วัน มีวันท างาน 330 วัน/ปี  มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ บาท/

ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง
เครื่องอัดอากาศท างานเฉลี่ย ชั่วโมงต่อวัน แต่เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องเครื่องเปิด ชั่วโมง และคอม

เพลสเซอร์ท างาน เนื่องจากตั้งอุณหภูมิไว้ต่ ามากที่ อุณหภูมิห้องเครื่อง ทีมอนุรักษ์พลังงาน
ของโรงงานจึงเสนอการติดตั้ง เพ่ือควบคุมการเปิด ปิดเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดพลังงานลงได้อย่าง
มาก

รูปแสดงเครื่องปรับอากาศและก าลังไฟฟ้าที่ใช้ ก่อนปรับปรุง

แนวคิดและข้ันตอนการด าเนนิงาน
เพ่ือลดเวลาการท างานของเครื่องปรับอากาศในห้องเครื่องอัดอากาศ โดยมีขั้นตอนการปรับปรุง ดังนี้

ตรวจสอบการใช้งาน
ท าการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิด ปิดเครื่องปรับอากาศ
ตรวจสอบเวลาที่เหมาะสม
วิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้
ติดตามผลกระทบ
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สภาพหลังการปรับปรุง 
 

โรงงานท าการติดตั้ง Timer ควบคุมการเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศสามารถลดการใช้ได้ 8 ชั่วโมง/วัน 
ช่วงเวลา 24:00-8:00 น. จึงช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มาก 

 

 
 

รูปการติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมการเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ หลังปรับปรุง 
 

วิธีการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
การติดตั้ง Timer ควบคุมเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศห้องอัดอากาศ สามารถวิเคราะห์ผลประหยัดได้ ดังนี้ 

 
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ของเครื่องอัดอากาศ  = 2.828 kW 
 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุง   = ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ x ชั่วโมง/วัน x วัน/ปี x %การท างาน 
= 2.828 x 24 x 330 x 100% 
= 22,397.76  kWh/ปี 

 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุง   = ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ x ชั่วโมง/วัน x วัน/ปี x %การท างาน 
= 2.828 x 16 x 330 x 100% 
= 14,931.84 kWh/ปี 

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้   = พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง - พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง 
= 22,397.76-14,931.84 
= 7,465.92  kWh/ปี 

เทียบเท่าน้ ามันดิบ     = 7,465.92 kWh x 85.21/1000000  
= 0.636   toe/ปี 

คิดเป็นผลประหยัด    = พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง x ราคาค่าไฟฟ้า 
= 7,465.92 x 3.82 
= 28,519.81 บาท/ปี 

 

การลงทุน 
ค่าอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ  1,000.00 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน    = เงินลงทุน / ผลประหยัด 

= 1,000.00/28,519.81 
= 0.04 ปี 
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สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  
การติดตั้ง Timer ควบคุมเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศระยะเวลา เงินลงทุน 1,000.00 บาท 
พลังงานที่ประหยัดได้  7,465.92 kWh/ปี 
คิดเป็น        0.636  toe/ปี 
ผลประหยัดที่ได้   28,519.81 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน           0.04  ปี 
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การใช้เครื่องปรับอากาศ/เครื่องท าความเย็นชนิดประสิทธิภาพสูง

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงแรมเปิดให้บริการตลอด ชั่วโมงต่อวัน จ านวน  วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม  

กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ บาทต่อหน่วย
ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คณะท างานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน
ของสถานประกอบการได้ร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการจาการส ารวจ พบว่าทาง
โรงแรมมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศในส่วนที่ไม่ใช่ห้องพักอยู่เป็นประจ าซึ่งเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าคิดเป็น
สัดส่วนที่สูง จึงมีแนวทางเพ่ือลดการใช้พลังงาน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ชื่อห้อง ขนาด 
(ตัน)

จ านวน
(ตัว) (วัดจริง)

ความสามารถ
ในการท าความเย็น

ช.ม. วัน วัน ปี       
ใช้งาน

ห้องนวด

ปัญหาของอุปกรณ์ ระบบก่อนปรับปรุง
จากการส ารวจพบว่าห้องนวด มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศท่ีเก่า จึงท าการสุ่มตรวจวัดประสิทธิภาพของ

เครื่องจ านวน เครื่อง ท าให้พบว่ามีค่า ที่ค่อนขา้งต่ า ซึ่งจากการส ารวจร่วมกันของทีมงานที่ปรึกษา และทีม
อนุรักษ์พลังงานของสถานประกอบการ ได้พบปัญหา สรุปได้ดังนี้

มีการใช้เครื่องปรับอากาศเก่าในห้องนวด จ านวน ตัว
ขนาดเครื่องปรับอากาศ ตัน เครื่อง
มีชั่วโมงการใช้งานมาก

รูปแสดงเครื่องปรับอากาศ
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สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การติดตั้ง ควบคุมเวลาเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศระยะเวลา เงินลงทุน บาท
พลังงานที่ประหยัดได้ /ปี
คิดเป็น ปี
ผลประหยัดที่ได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน         ปี

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ | 223  

2.6.9 การใช้เครื่องปรับอากาศ/เครื่องท าความเย็นชนิดประสิทธิภาพสูง 
 
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
 โรงแรมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 365 วันต่อปี มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 1,263,758.4 
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 2,323,730.86 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 บาทต่อหน่วย  
ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คณะท างานของทีมที่ปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน
ของสถานประกอบการได้ร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการจาการส ารวจ พบว่าทาง
โรงแรมมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศในส่วนที่ไม่ใช่ห้องพักอยู่เป็นประจ าซึ่งเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าคิดเป็น
สัดส่วนที่สูง จึงมีแนวทางเพ่ือลดการใช้พลังงาน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 

ชื่อห้อง ขนาด 
(ตัน) 

จ านวน
(ตัว) 

kW     
(วัดจริง) 

ความสามารถ 
ในการท าความเย็น 

EER 

ช.ม./วัน วัน/ปี Factor      
ใช้งาน 

ห้องนวด 2 10 2.15 8.26 10 365 0.8 
 
ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
 จากการส ารวจพบว่าห้องนวด มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศท่ีเก่า จึงท าการสุ่มตรวจวัดประสิทธิภาพของ
เครื่องจ านวน 1 เครื่อง ท าให้พบว่ามีค่า EER ที่ค่อนขา้งต่ า ซึ่งจากการส ารวจร่วมกันของทีมงานที่ปรึกษา และทีม
อนุรักษ์พลังงานของสถานประกอบการ ได้พบปัญหา สรุปได้ดังนี้ 

1. มีการใช้เครื่องปรับอากาศเก่าในห้องนวด จ านวน 10 ตัว 
2. ขนาดเครื่องปรับอากาศ 2 ตัน/เครื่อง 
3. มีชั่วโมงการใช้งานมาก 

 

 
 

รูปแสดงเครื่องปรับอากาศ 
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แนวคิดและข้ันตอนการด าเนินการ 
 จากการส ารวจ และตรวจวิเคราะห์ การใช้งานของระบบปรับอากาศในห้องนวด และจากการประชุมร่วมกัน 
ของทีมท่ีปรึกษา และทีมอนุรักษ์พลังงานของทางโรงแรม ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ท าการ เปลี่ยน เครื่องปรับอากาศในห้องนวดเป็นแบบประสิทธิภาพสูง 
2. เลือกชนิดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพ่ือให้เหมาะสม 
3. วิเคราะห์ลักษณะการใช้งาน ลักษณะความต้องการของผู้ใช้ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงระบบปรับอากาศ   

ท าเป็นเอกสารเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา 
5. ด าเนินการตามมาตรการ โดยทีมท่ีปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงานของโรงแรมร่วมกัน 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการปรับเปลี่ยน 

ระบบปรับอากาศในห้องนวด  พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง 
7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรม

และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ 
 
สภาพหลังปรับปรุง 
 โรงแรมได้ด าเนินการปรับเปลี่ยน เครื่องปรับอากาศเก่าเป็นแบบประสิทธิภาพสูงโดยมีอัตราการกินไฟต่ า  
ท าให้เกิดการประหยัดพลังงาน ซ่ึงสามารถประเมินผลการประหยัด ได้ดังนี้ 
 

 
 

รูปแสดงเครื่องปรับอากาศหลังการปรับปรุง 
 
 
ระยะเวลาการด าเนินการ  60 วัน 
เงินลงทุน   280,000 บาท 
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง  19,096.8 kWh/ปี  (คิดเป็น 1.627 toe/ปี) 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  63,783.31 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน  4.39 ปี 
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การค านวณผลการประหยัดพลังงาน
จากการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบประสิทธิภาพสูงจากการส ารวจ และตรวจวัดระบบปรับอากาศ

รายการ หน่วย สัญลักษณ์ สูตร ค่า
ขนาดเครื่องปรับอากาศ
พลังไฟฟ้าวัดได้
จ านวนเครื่องปรับอากาศ เครื่อง จ น
ช่ัวโมงการใช้งานต่อวัน
วันท างานต่อปี
เปอร์เซนต์การใช้งาน
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้เดิม ปี จ น

การค านวณประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
อุณหภูมิ
ความช้ืน
พลังงาน

อุณหภูมิ
ความช้ืน
พลังงาน

ความเร็วลม
พื้นที่หน้าตัด
อัตราการไหลของอากาศ

อัตราการท าความเย็น
พลังไฟฟ้าที่ใช้
ความสามารถในการท าความเย็น
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แนวคิดและข้ันตอนการด าเนินการ
จากการส ารวจ และตรวจวิเคราะห์ การใช้งานของระบบปรับอากาศในห้องนวด และจากการประชุมร่วมกัน 

ของทีมท่ีปรึกษา และทีมอนุรักษ์พลังงานของทางโรงแรม ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ท าการ เปลี่ยน เครื่องปรับอากาศในห้องนวดเป็นแบบประสิทธิภาพสูง
เลือกชนิดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพ่ือให้เหมาะสม
วิเคราะห์ลักษณะการใช้งาน ลักษณะความต้องการของผู้ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าด าเนินการ และแผนงานในการปรับปรุงระบบปรับอากาศ
ท าเป็นเอกสารเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ โดยทีมท่ีปรึกษา และทีมงานอนุรักษ์พลังงานของโรงแรมร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปดูความเรียบร้อยในการปรับเปลี่ยน 
ระบบปรับอากาศในห้องนวด พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลหลังการปรับปรุง
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลการประหยัดจริงที่เกิดข้ึนทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและสรุปผลที่ได้ให้สถานประกอบการ

สภาพหลังปรับปรุง
โรงแรมได้ด าเนินการปรับเปลี่ยน เครื่องปรับอากาศเก่าเป็นแบบประสิทธิภาพสูงโดยมีอัตราการกินไฟต่ า 

ท าให้เกิดการประหยัดพลังงาน ซ่ึงสามารถประเมินผลการประหยัด ได้ดังนี้

รูปแสดงเครื่องปรับอากาศหลังการปรับปรุง

ระยะเวลาการด าเนินการ วัน
เงินลงทุน บาท
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ปี คิดเป็น ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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การค านวณผลการประหยัดพลังงาน 
จากการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบประสิทธิภาพสูงจากการส ารวจ และตรวจวัดระบบปรับอากาศ 
 

รายการ หน่วย สัญลักษณ ์ สูตร ค่า 
ขนาดเครื่องปรับอากาศ TonR   2 
พลังไฟฟ้าวัดได ้ kW   2.15 
จ านวนเครื่องปรับอากาศ เครื่อง จ.น.  10 
ช่ัวโมงการใช้งานต่อวัน h/d hr  10 
วันท างานต่อป ี D/y  d  365 
เปอร์เซนต์การใช้งาน % LF  80 
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้เดิม 
 

kWh/ปี Eold kW x จ.น. x hr x d x LF 62,780 

การค านวณประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ     
อุณหภูม ิ

oC Tin  25.23 
ความช้ืน % RH  74.53 
พลังงาน kJ/kg Hin  63.87 
 Kg/ m3 Tin  1.17 
อุณหภูม ิ

oC Tout  16.6 
ความช้ืน % RH  85.97 
พลังงาน kJ/kg  h out  39.8 
 Kg/ m3 P out  1.21 
ความเร็วลม fps V out  6.46 
พื้นที่หน้าตัด F2 A out  0.99 
อัตราการไหลของอากาศ cfm   383 
 kJ/kg  h in - h out 24.07 
 kJ/ m3  kJ/kg x Kg/ m3 28.64 
 btu/f2  kJ/ m3 x 0.024 0.773 
อัตราการท าความเย็น  btu/hr  btu/f2 x cfm x 60 17,763 
พลังไฟฟ้าที่ใช้ W  11.5Apmx220Voltx0.85 2,150.50 
ความสามารถในการท าความเย็น   btu/W  btu/hr/W 8.26 
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หลังจากเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการด าเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้ 
 

รายการ หน่วย สัญลักษณ ์ สูตร ค่า 
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ 
 

W  8Amp x 220 Volt x 0.85 1,496 

 kW  W/1,000 1.496 
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ใหม่ kWh/ปี Enew kW x จ.น. x hr x d x LF 43,638.20 
พลังงานไฟฟ้าท่ีประหยดั kWh/ปี Esave Eold - Enew 19,096.80 
คิดเป็นเทียบเท่า Toe/ปี  (Esave x 85.21)/1,000 1.627 
ราคาค่าไฟฟ้า บาท/kWh CE  3.34 
จ านวนเงินท่ีประหยดั บาท/ปี Msave Esave x CE 63,783.31 
การลงทุน     
ราคาเครื่องปรับอากาศ บาท/ชุด C1  28,000 
ราคารวม บาท CT  280,000 
ระยะเวลาการคืนทุน ปี PB CT/ Msave 4.39 
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การอนุรักษ์พลังงานในระบบผลิตน ้าเย็น (

ทฤษฎ ีหลักการ ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องท้าน ้าเย็น (

เครือ่งท าน  าเย็นแบบอัดไอ ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์  คอนเดนเซอร์  
อีวาพอเรเตอร์  และเอ็กแพนชั่นวาล์ว  มีสารท าความเย็น เช่น บรรจุอยู่
ภายใน โดยท าหน้าที่ผลิตน  าเย็นส่งไปให้กับเครื่องส่งลมเย็น เครื่องท าน  าเย็นใช้คอมเพรสเซอร์ได้หลายแบบ

เครื่องท าน  าเย็นขนาดเล็กประมาณ ตันความเย็นจะใช้คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ  
ซึ่งจะมปีระสิทธิภาพต่ า เช่น 
เครื่องท าน  าเย็นขนาดกลางประมาณ ตันความเย็น จะใช้คอมเพรสเซอร์แบบสกรู
ซึ่งจะมปีระสิทธิภาพปานกลาง เช่น 
เครื่องท าน  าเย็นขนาดใหญ่ประมาณ ตันความเย็น  นิยมใช้คอมเพรสเซอร์แบบเซ็นทริฟิวเกิล 

 ซึ่งจะมปีระสิทธิภาพสูง เช่น 

ก) เครื่องท าน  าเย็นแบบลูกสูบ ข) เครื่องท าน  าเย็นแบบสกรู

ค) เครื่องท าน  าเย็นแบบเซ็นทริฟิวเกิล 

รูปที่ เครื่องท าน  าเย็นแบบต่างๆ

226 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ

หลังจากเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการด าเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้

รายการ หน่วย สัญลักษณ์ สูตร ค่า
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ใหม่ ปี จ น
พลังงานไฟฟ้าท่ีประหยดั ปี
คิดเป็นเทียบเท่า ปี
ราคาค่าไฟฟ้า บาท
จ านวนเงินท่ีประหยดั บาท ปี
การลงทุน
ราคาเครื่องปรับอากาศ บาท ชุด
ราคารวม บาท
ระยะเวลาการคืนทุน ปี
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2.7 การอนุรักษ์พลังงานในระบบผลิตน ้าเย็น (Refrigeration and Water chiller) 
 

2.7.1 ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้อง 
 

เครื่องท้าน ้าเย็น (Water chiller) 
 
 เครือ่งท าน  าเย็นแบบอัดไอ ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์ (Condenser)  
อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และเอ็กแพนชั่นวาล์ว (Expansion Valve) มีสารท าความเย็น เช่น R134a บรรจุอยู่
ภายใน โดยท าหน้าที่ผลิตน  าเย็นส่งไปให้กับเครื่องส่งลมเย็น เครื่องท าน  าเย็นใช้คอมเพรสเซอร์ได้หลายแบบ 

1) เครื่องท าน  าเย็นขนาดเล็กประมาณ 100 ตันความเย็นจะใช้คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ (Piston)  
ซึ่งจะมปีระสิทธิภาพต่ า เช่น 1.0 kW/Ton 

2) เครื่องท าน  าเย็นขนาดกลางประมาณ 300 ตันความเย็น จะใช้คอมเพรสเซอร์แบบสกรู (Screw)  
ซึ่งจะมปีระสิทธิภาพปานกลาง เช่น 0.8 kW/Ton 

3) เครื่องท าน  าเย็นขนาดใหญ่ประมาณ 500 ตันความเย็น (Ton) นิยมใช้คอมเพรสเซอร์แบบเซ็นทริฟิวเกิล 
(Centrifugal) ซึ่งจะมปีระสิทธิภาพสูง เช่น 0.6 kW/Ton 

 

 
ก) เครื่องท าน  าเย็นแบบลูกสูบ (Piston)    ข) เครื่องท าน  าเย็นแบบสกรู (Screw) 
 

 
ค) เครื่องท าน  าเย็นแบบเซ็นทริฟิวเกิล (Centrifugal) 

 
รูปที่ 1-65 เครื่องท าน  าเย็นแบบต่างๆ 

227หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



 

228 | หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 

 

 
รูปที่ 1-66 ผังอุปกรณ์ของระบบ Water chiller และ Air handling unit (AHU) 

 
จากรูปเป็นผังแสดงส่วนประกอบหลักของระบบ Water chiller และ Air handling unit (AHU) โดยที่ระบบ 

Chiller ท าหน้าที่ในการสร้างน  าเย็น ให้มีอุณหภูมิ 7 oC และใช้ปั๊มน  าในการหมุนเวียนน  าเย็นไปยังคอยล์เย็น (Cooling 
coil) ของ AHU เพ่ือสร้างลมเย็นส าหรับงานปรับอากาศ และรับกลับน  าเย็นที่มีอุณหภูมิสูงขึ นเป็น 12 oC เพ่ือสร้างน  า
เย็น ให้มีอุณหภูมิ 7 oC และส่งต่อไปยัง AHU เป็นวงจรน  าเย็นอย่างต่อเนื่อง พลังงานความร้อนที่ Chiller รับมาจาก 
AHU จะถูกน าไประบายความร้อนได้สองรูปแบบ รูปแบบที่หนึ่ง เรียกว่า Air cooled chiller ดังแสดงในรูปที่ 1-67  
โดยการใช้พัดลมดึงอากาศให้ไหลผ่านที่ Condenser และการติดตั ง Chiller จะต้องติดตั งอยู่ในต าแหน่งที่ระบาย
อากาศและความร้อนได้ดี รูปแบบที่สอง เรียกว่า Water cooled chiller ดังแสดงในรูปที่ 1-68  โดยการใช้ปั๊มน  า
หมุนเวียนน  าให้ไหลผ่านที่ Condenser และน าความร้อนไประบายออกท่ีหอผึ่งน  า (Cooling tower) ออกสู่บรรยากาศ 
 

ระบบ AHU ดึงอากาศจากภายนอก (Outdoor air) ให้มาผสมกับลมย้อนกลับ (Return air) กลายเป็น Mixing air 
และไหลผ่านระบบกรอง (Filter) และระบบคอยล์เย็น (Cooling coil) ส่งผลเย็นเข้าสู่พื นที่ในการปรับอากาศ ผ่าน
ระบบจ่ายลม (Supply air) เมื่อลมเย็นท าหน้าที่ในการปรับอากาศแล้ว ก็จะถูกดึงกลับผ่านระบบลมกลับ (Return air) 
ลมเย็นที่ถูกดึงกลับบางส่วนจะถูกดึงออกจากระบบด้วย Damper เรียกว่า Exhaust air ด้วยเหตุผลที่ต้องมีการเจือจาง
อากาศและน า Outdoor air ใหม่เข้ามา ลมเย็นที่เหลือจากการดึง Exhaust air ออกแล้วจะเรียกว่า Return air  
เพ่ือน าไปผสมกับ Outdoor air ใหม่ที่ไหลเข้ามา 
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รูปที่ เครื่องท าน  าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (

รูปที่ เครื่องท าน  าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน  า (

การควบคุมเครื่องท้าน ้าเย็น (
ประกอบด้วย แบบหอยโข่ง (   

หรือ    ท่อและระบบการเชื่อมต่อท่อ และชุดควบคุม
แบบหอยโข่งจัดอยู่ในประเภท ค่า ในหน่วย  หาได้จากการแปลงความดัน
ความเร็ว ( ไปเป็นความดันสถิต ( )  สามารถใช้ ได้ทั ง 

 หรือ (ขึ นกับจ านวน ที่ต่ออยู่ภายใน)  การต่ออนุกรมกันของ 
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รูปที่ ผังอุปกรณ์ของระบบ และ 

จากรูปเป็นผังแสดงส่วนประกอบหลักของระบบ และ โดยที่ระบบ 
ท าหน้าที่ในการสร้างน  าเย็น ให้มีอุณหภูมิ 7 และใช้ปั๊มน  าในการหมุนเวียนน  าเย็นไปยังคอยล์เย็น 

ของ เพ่ือสร้างลมเย็นส าหรับงานปรับอากาศ และรับกลับน  าเย็นที่มีอุณหภูมิสูงขึ นเป็น 12 เพ่ือสร้างน  า
เย็น ให้มีอุณหภูมิ 7 และส่งต่อไปยัง เป็นวงจรน  าเย็นอย่างต่อเนื่อง พลังงานความร้อนที่ รับมาจาก 

จะถูกน าไประบายความร้อนได้สองรูปแบบ รูปแบบที่หนึ่ง เรียกว่า ดังแสดงในรูปที่ 
โดยการใช้พัดลมดึงอากาศให้ไหลผ่านที่ และการติดตั ง จะต้องติดตั งอยู่ในต าแหน่งที่ระบาย
อากาศและความร้อนได้ดี รูปแบบที่สอง เรียกว่า ดังแสดงในรูปที่ โดยการใช้ปั๊มน  า
หมุนเวียนน  าให้ไหลผ่านที่ และน าความร้อนไประบายออกท่ีหอผึ่งน  า ออกสู่บรรยากาศ

ระบบ ดึงอากาศจากภายนอก ให้มาผสมกับลมย้อนกลับ กลายเป็น 
และไหลผ่านระบบกรอง และระบบคอยล์เย็น ส่งผลเย็นเข้าสู่พื นที่ในการปรับอากาศ ผ่าน
ระบบจ่ายลม เมื่อลมเย็นท าหน้าที่ในการปรับอากาศแล้ว ก็จะถูกดึงกลับผ่านระบบลมกลับ 
ลมเย็นที่ถูกดึงกลับบางส่วนจะถูกดึงออกจากระบบด้วย เรียกว่า ด้วยเหตุผลที่ต้องมีการเจือจาง
อากาศและน า ใหม่เข้ามา ลมเย็นที่เหลือจากการดึง ออกแล้วจะเรียกว่า 
เพ่ือน าไปผสมกับ ใหม่ที่ไหลเข้ามา
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รูปที่ 1-67 เครื่องท าน  าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (air-cooled chiller) 

  
 

 
รูปที่ 1-68 เครื่องท าน  าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน  า (water-cooled chiller) 

 
การควบคุมเครื่องท้าน ้าเย็น (Chiller control) 

Centrifugal chiller ประกอบด้วย Compressor แบบหอยโข่ง (Centrifugal compressor), Evaporator 
หรือ Liquid cooler, Condenser, Throttling device, ท่อและระบบการเชื่อมต่อท่อ และชุดควบคุม Compressor
แบบหอยโข่งจัดอยู่ในประเภท Turbomachine ค่า Total head lift ในหน่วย psi (kPa) หาได้จากการแปลงความดัน
ความเร็ว (Velocity pressure) ไปเป็นความดันสถิต (Static pressure)  สามารถใช้ Compressor ได้ทั ง Single-
stage, Two-stage,  หรือ Three-stage (ขึ นกับจ านวน Impeller ที่ต่ออยู่ภายใน)  การต่ออนุกรมกันของ Impeller 
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จะช่วยเพ่ิมอัตราส่วนการอัด (Compression ratio) และ COP ของระบบท าความเย็น ตัวอย่างระบบดังแสดง 
ในรูปที่ 1-69 
 

 
รูปที่ 1-69 เครื่องท าน  าเย็นหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน  า แบบสามจังหวะ  

(Typical three-stage, water-cooled centrifugal chiller) 
 

จากรูปแสดง Compressor หอยโข่งแบบสองจังหวะ (Two-stage centrifugal compressor)  สารท าความ
เย็นในสถานะไอจะถูกดูดผ่าน Inlet vanes และเข้าสู่ First-stage impeller จากนั น Impeller จะท าการอัดไอและ
ปล่อยออกไปผ่าน Diffuser ซึ่งเป็นที่ที่ไอสารท าความเย็นจะรวมกับ Flashed vapor refrigerant จาก Flash cooler 
จากนั นของผสม (Mixture) เข้าสู่ Second-stage impeller ที่ซึ่งสารท าความเย็นจะถูกอัดต่อไปอีก ก๊าซร้อน (Hot gas) 
จะถูกปล่อยเข้าสู่ Collecting volute ผ่านทาง Diffusers   เมื่อสารท าความเย็นในสถานะก๊าซไหลผ่าน Compressor 
พื นที่ของแนวการไหล (Flow passage) เพ่ิมสูงขึ น  ส่งผลให้ความเร็วของก๊าซลดลง ดังนั นจึงต้องแปลงความดัน
ความเร็ว (Velocity pressure) ให้เป็นความดันสถิต (Static pressure) 
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รูปที่ เครื่องท าน  าเย็นหอยโข่งแบบสองจังหวะ (

เนื่องจากการยกระดับ ให้สูงขึ นไปจนถึง นั นต้องการ 
ที่สูง ความเร็วของก๊าซร้อนที่ปล่อยออกมา ( ณ จุดทางออกของ 

จะต้องเข้าใกล้ ของไออ่ิมตัว แบบ ต้องการ 
 สูง และความเร็วรอบของการหมุนสูง  ถึง ค่า ของ 

อยู่ในช่วง ถึง ตัน การผลิต ขนาดเล็กนั นย่อมไม่
คุ้ม  เนื่องจากลักษณะที่เป็น  ดังนั น จึงมีอัตราการไหลเชิงปริมาตร 
(  สูงกว่า  ค่า ของ 

ที่ใช้งานตามสภาวะการออกแบบทั่วๆ ไป มีค่าสูงสุดได้ถึงประมาณ อย่างไรก็ตาม ค่านี อาจลดลงต่ า
ถึง 0.6 ระหว่างช่วงท างาน 

การควบคุม ของ หลักๆ แล้วท าได้โดยการปรับปริมาตรการไหลของสาร
ท าความเย็นที่ตัว อุปกรณ์ ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางโดยใช้เป็น 

ส าหรับ ในช่วงขณะท างาน นอกจากนี  
ก็สามารถควบคุม ได้เช่นกัน การควบคุมดังกล่าวท าได้โดยการปรับเปลี่ยนความเร็วของ 

  บางกรณีการท างานร่วมกันระหว่าง และ 
 ก็ถูกน ามาใช้งานได้ด้วยเช่นกัน

อุปกรณ์ มีลักษณะเป็น ติดตั งอยู่ตรงบริเวณทางเข้าของ 
ดังแสดงในรูปที่  จากรูปดังกล่าวแสดงให้เห็นเฉพาะชุดของ เท่านั น  ส าหรับ
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จะช่วยเพ่ิมอัตราส่วนการอัด ( และ ของระบบท าความเย็น ตัวอย่างระบบดังแสดง
ในรูปที่ 

รูปที่ เครื่องท าน  าเย็นหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน  า แบบสามจังหวะ 
(

จากรูปแสดง หอยโข่งแบบสองจังหวะ ( สารท าความ
เย็นในสถานะไอจะถูกดูดผ่าน และเข้าสู่ จากนั น จะท าการอัดไอและ
ปล่อยออกไปผ่าน ซึ่งเป็นที่ที่ไอสารท าความเย็นจะรวมกับ จาก 
จากนั นของผสม เข้าสู่ ที่ซึ่งสารท าความเย็นจะถูกอัดต่อไปอีก ก๊าซร้อน (
จะถูกปล่อยเข้าสู่ ผ่านทาง เมื่อสารท าความเย็นในสถานะก๊าซไหลผ่าน
พื นที่ของแนวการไหล ( เพ่ิมสูงขึ น  ส่งผลให้ความเร็วของก๊าซลดลง ดังนั นจึงต้องแปลงความดัน
ความเร็ว ( ให้เป็นความดันสถิต (
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รูปที่ 1-70 เครื่องท าน  าเย็นหอยโข่งแบบสองจังหวะ (Two-stage centrifugal chiller (Carrier Corporation)) 

 
เนื่องจากการยกระดับ Evaporating pressure ให้สูงขึ นไปจนถึง Condensing pressure นั นต้องการ Head 

lift ที่สูง ความเร็วของก๊าซร้อนที่ปล่อยออกมา (Hot gas discharge velocity) ณ จุดทางออกของ Second-stage 
impeller จะต้องเข้าใกล้ Acoustic velocity ของไออ่ิมตัว Compressor แบบ Centrifugal ต้องการ Peripheral 
velocity  สูง และความเร็วรอบของการหมุนสูง (1,800 ถึง 50,000 rpm) ค่า Refrigeration capacity ของ 
Centrifugal compressor อยู่ในช่วง 100 ถึง 10,000 ตัน การผลิต Centrifugal compressor ขนาดเล็กนั นย่อมไม่
คุ้ม  เนื่องจากลักษณะที่เป็น Turbomachines ดังนั น Centrifugal compressors จึงมีอัตราการไหลเชิงปริมาตร 
(Volume flow rate)  สูงกว่า Positive displacement compressors ค่า Isentropic efficiency ของ Centrifugal 
compressor ที่ใช้งานตามสภาวะการออกแบบทั่วๆ ไป มีค่าสูงสุดได้ถึงประมาณ 0.83 อย่างไรก็ตาม ค่านี อาจลดลงต่ า
ถึง 0.6 ระหว่างช่วงท างาน Part-load 
  

การควบคุม Capacity ของ Centrifugal chiller หลักๆ แล้วท าได้โดยการปรับปริมาตรการไหลของสาร 
ท าความเย็นที่ตัว Centrifugal chillerอุปกรณ์ Inlet vanes ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางโดยใช้เป็น Stepless 
capacity control ส าหรับ Centrifugal compressor ในช่วงขณะท างาน Part-load  นอกจากนี  Variable-speed 
drives ก็สามารถควบคุม Capacity ได้เช่นกัน การควบคุมดังกล่าวท าได้โดยการปรับเปลี่ยนความเร็วของ Centrifugal 
compressor   บางกรณีการท างานร่วมกันระหว่าง Adjustable frequency variable-speed drive และ Inlet 
vanes ก็ถูกน ามาใช้งานได้ด้วยเช่นกัน 
 

อุปกรณ์ Inlet vanes มีลักษณะเป็น Pivoted movable vanes ติดตั งอยู่ตรงบริเวณทางเข้าของ Impeller 
ดังแสดงในรูปที่ 1-69  จากรูปดังกล่าวแสดงให้เห็นเฉพาะชุดของ Inlet vane เท่านั น  ส าหรับ Three-stage 
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centrifugal chiller ที่มี Impellers 3 ชุด จะต้องมีชุด Inlet vanes ทั งหมดจ านวน 3 ชุด ประจ าอยู่ใน Impeller ชุด
ละ 1 ตัว เพื่อช่วยปรับปรุงสมรรถนะ (Performance) ของ Chiller ให้ดีขึ น Vanes เหล่านี จะถูกเชื่อมต่อกันอยู่ด้วยวิธี
กล ท าให้พวกมันหมุนไปพร้อม ๆ กัน รอบแกนได้   เมื่อการเปิดของ Inlet vanes ที่ทางเข้า Centrifugal 
compressor ลดลง ท าให้เกิดการรีด (Throttle) การไหลเชิงปริมาตรของไอสารท าความเย็น และท าให้การไหลของ
สารท าความเย็นเกิดการหมุน หรือเริ่มหมุนก่อนเข้าสู่ Impeller  
 

ถึงแม้ว่า Centrifugal compressors และ Centrifugal fans จะเป็น Centrifugal turbo machinery และ
เครื่องจักรทั งสองใช้ Inlet vanes และชุดขับแบบปรับความเร็วรอบ (Variable-speed drive) เพ่ือเป็นการควบคุม 
capacity ระหว่างการท างาน Part-load เช่นกัน แต่ทั งสองก็มีความแตกต่างกัน ในระบบพัดลม ความดันรวม (Total 
pressure) ของ Centrifugal fan โดยหลักๆ แล้วถูกน าไปใช้เพ่ือเอาชนะความเสียดทานและความสูญเสียทาง
ไดนามิกส์ (Dynamic losses) ในกระแสลม  กรณีนี จึงต้องการพัดลมที่มี Total pressure drops สูงๆ เมื่อการไหลเชิง
ปริมาตรของอากาศถูกลดลง  ใน Centrifugal chiller ค่า Head ของระบบ (System head) ถูกน ามาใช้หลัก ๆ เพ่ือ
ยก Evaporating pressure ให้สูงขึ นถึง Condensing pressure เพ่ือสร้าง Refrigerating effect  ความดันลด 
(Pressure drop) เนื่องจากความเสียดทานและความสูญเสียทางไดนามิก (Dynamic loss) เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของ 
Head ที่ต้องการทั งหมด การไหลเชิงปริมาตรของสารท าความเย็นที่ลดลงขณะท างาน Part load  มีอิทธิพลเพียง
เล็กน้อยต่อ System head ที่ต้องการ  ปัจจัยพื นฐานที่ส่งผลกระทบต่อ System head เมื่อท างาน Part load ก็คือ 
ความแตกต่างระหว่าง ความดันหรืออุณหภูมิของ Condensing และ Evaporating   ส าหรับ Condenser ชนิดระบาย
ความร้อนด้วยน  า ใช้น  าหล่อเย็นจากหอผึ่งน  า อุณหภูมิ Outdoor wet bulb จะมีอิทธิพลโดยตรงต่ออุณหภูมิเข้าของ
น  า Condenser รวมถึงอุณหภูมิและ Condensing pressure ด้วย  
 

Centrifugal chillers จ านวนมาก ที่มีพิกัดท าความเย็นไม่เกิน 1,200 ตัน จะติดตั งมาพร้อมกับ Hermatic 
compressors   เครื่อง Centrifugal chillers ขนาดใหญ่มากๆ มักจะใช้ Open compressors ที่มี Motor cooling 
system เพ่ิมเข้ามา การขับเคลื่อน Compressor ท าได้ทั งแบบขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ หรือแบบใช้ชุดเฟืองขับ 
(Gear train) Compressor แบบ Direct-drive มักจะมี Impeller เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่า เน่ืองจาก
ขีดจ ากัดเรื่องความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ 2 ขั ว (Two-pole motor)  ในทางตรงกันข้าม การขับเคลื่อนโดยตรง 
จะช่วยลดพลังงานสูญเสียที่เกิดจากกลไกชุดเฟืองขับลงไปได้  ความสูญเสียดังกล่าวมีค่าประมาณ 2 -3% ของ Total 
power input ที่จ่ายให้กับ Compressor  
 

เครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit) 
 

เครื่องส่งลมเย็นเป็นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน  าเย็น ซึ่งท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน  า
เย็นที่มาจากเครื่องท าน  าเย็นกับอากาศส่งผลให้อากาศที่ผ่านออกไปมีอุณหภูมิต่ าลงและน าไปใช้เพ่ือปรับอากาศต่อไป 
เครื่องส่งลมเย็นเป็นเครื่องชุดคอยล์ท าลมเย็นที่ประกอบด้วย พัดลม คอยล์ท าความเย็น แดมเปอร์ และแผงกรองอากาศ
รวมอยู่ในตัวเครื่องเดียวกัน เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่มักจะนิยมเรียกสั นๆ ว่า AHU  (Air Handling Unit) ส าหรับ
เคร่ืองขนาดเล็ก จะเรียกว่า FCU ( Fan Coil Unit) การติดตั งเครื่องมักจะติดตั งอยู่ภายในอาคาร โดยถ้าเป็นเครื่อง
ขนาดเล็ก มักจะติดตั งโดยการแขวนใต้ฝ้าเพดาน ยึดติดกับผนัง ตั งพื น หรือซ่อนในฝ้าเพดาน ส าหรับเครื่องขนาดใหญ่ 
มักจะจัดให้มีห้องเครื่อง  และน าเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่มาตั งภายในห้องนี  หากมีการใช้ระบบท่อลมในการส่งลมเย็น 
ก็จะต่อท่อลมมาเข้ากับเครื่อง ท่อลมที่ออกจากเครื่องเรียกว่าท่อลมส่ง  (Supply Air Duct) ท่อลมที่น าลมภายในห้อง
กลับมาที่เครื่อง เรียกว่าท่อลมกลับ (Return Air Duct ) 
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ก)  (ข) )

รูปที่ เครื่องส่งลมเย็น ในระบบปรับอากาศ

หอผึ่งน ้า (
หอท าความเย็นเป็นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน  าหล่อเย็น ซึ่งท าหน้าที่ลดอุณหภูมิของน  าหล่อเย็น

สู่บรรยากาศ ดังนั นปริมาณของน  าหล่อเย็นที่ผ่านหอท าความเย็นจะมีปริมาณลดลง จากการระเหยและ  
จึงต้องมีการเติมน  าจากแหล่งน  าภายนอกเข้าสู่ตัวหอท าความเย็นเพ่ือรักษาปริมาณน  าในระบบให้คงที่ การถ่ายเทความ
ร้อนส่วนใหญ่มาจากการระเหยตัวของน  าควบแน่นปริมาณไม่ก่ีเปอร์เซนต์สู่บรรยากาศ น  าจาก ถูกดึงความ
ร้อนไปเพ่ือการระเหย ท าให้น  าโดยรวมจึงเย็นตัวลง  น  าจาก  จะถูกสูบขึ นไปด้านบนของหอผึ่งน  าและ
สเปรย์เป็นฝอยลงมาภายในหอ  โดยด้านในหอผึ่งน  า จะมีแผ่นกั น ( เรียกชื่อว่า แผ่นกรุ (  เพ่ือกระจายน  าให้
เป็นฝอยหยดเล็กๆ เมื่อน  ากระเซ็นเข้ามาปะทะกับแผ่นกรุ ช่วยปรับปรุงให้การถ่ายเทความร้อนดีขึ น น  าเย็นจะถูกเก็บ
สะสมอยู่ในถาด ( จากนั นจึงถูกป้อนไหลวนกลับสู่ 

รูปที่ 
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ที่มี 3 ชุด จะต้องมีชุด ทั งหมดจ านวน 3 ชุด ประจ าอยู่ใน ชุด
ละ 1 ตัว เพื่อช่วยปรับปรุงสมรรถนะ ( ของ ให้ดีขึ น เหล่านี จะถูกเชื่อมต่อกันอยู่ด้วยวิธี
กล ท าให้พวกมันหมุนไปพร้อม ๆ กัน รอบแกนได้ เมื่อการเปิดของ ที่ทางเข้า 

ลดลง ท าให้เกิดการรีด ( การไหลเชิงปริมาตรของไอสารท าความเย็น และท าให้การไหลของ
สารท าความเย็นเกิดการหมุน หรือเริ่มหมุนก่อนเข้าสู่ 

ถึงแม้ว่า และ จะเป็น และ
เครื่องจักรทั งสองใช้ และชุดขับแบบปรับความเร็วรอบ ( เพ่ือเป็นการควบคุม 

ระหว่างการท างาน เช่นกัน แต่ทั งสองก็มีความแตกต่างกัน ในระบบพัดลม ความดันรวม (
ของ โดยหลักๆ แล้วถูกน าไปใช้เพ่ือเอาชนะความเสียดทานและความสูญเสียทาง

ไดนามิกส์ ( ในกระแสลม กรณีนี จึงต้องการพัดลมที่มี สูงๆ เมื่อการไหลเชิง
ปริมาตรของอากาศถูกลดลง ใน ค่า ของระบบ ( ) ถูกน ามาใช้หลัก ๆ เพ่ือ
ยก ให้สูงขึ นถึง เพ่ือสร้าง ความดันลด 
( เนื่องจากความเสียดทานและความสูญเสียทางไดนามิก ( เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของ 

ที่ต้องการทั งหมด การไหลเชิงปริมาตรของสารท าความเย็นที่ลดลงขณะท างาน มีอิทธิพลเพียง
เล็กน้อยต่อ ที่ต้องการ  ปัจจัยพื นฐานที่ส่งผลกระทบต่อ เมื่อท างาน ก็คือ 
ความแตกต่างระหว่าง ความดันหรืออุณหภูมิของ และ ส าหรับ ชนิดระบาย
ความร้อนด้วยน  า ใช้น  าหล่อเย็นจากหอผึ่งน  า อุณหภูมิ จะมีอิทธิพลโดยตรงต่ออุณหภูมิเข้าของ
น  า รวมถึงอุณหภูมิและ ด้วย 

จ านวนมาก ที่มีพิกัดท าความเย็นไม่เกิน 1 200 ตัน จะติดตั งมาพร้อมกับ 
เครื่อง ขนาดใหญ่มากๆ มักจะใช้ ที่มี 

เพ่ิมเข้ามา การขับเคลื่อน ท าได้ทั งแบบขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ หรือแบบใช้ชุดเฟืองขับ 
( แบบ มักจะมี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่า เน่ืองจาก
ขีดจ ากัดเรื่องความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ 2 ขั ว ( ในทางตรงกันข้าม การขับเคลื่อนโดยตรง 
จะช่วยลดพลังงานสูญเสียที่เกิดจากกลไกชุดเฟืองขับลงไปได้  ความสูญเสียดังกล่าวมีค่าประมาณ 2 ของ 

ที่จ่ายให้กับ

เครื่องส่งลมเย็น (

เครื่องส่งลมเย็นเป็นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน  าเย็น ซึ่งท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน  า
เย็นที่มาจากเครื่องท าน  าเย็นกับอากาศส่งผลให้อากาศที่ผ่านออกไปมีอุณหภูมิต่ าลงและน าไปใช้เพ่ือปรับอากาศต่อไป 
เครื่องส่งลมเย็นเป็นเครื่องชุดคอยล์ท าลมเย็นที่ประกอบด้วย พัดลม คอยล์ท าความเย็น แดมเปอร์ และแผงกรองอากาศ
รวมอยู่ในตัวเครื่องเดียวกัน เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่มักจะนิยมเรียกสั นๆ ว่า ) ส าหรับ
เคร่ืองขนาดเล็ก จะเรียกว่า การติดตั งเครื่องมักจะติดตั งอยู่ภายในอาคาร โดยถ้าเป็นเครื่อง
ขนาดเล็ก มักจะติดตั งโดยการแขวนใต้ฝ้าเพดาน ยึดติดกับผนัง ตั งพื น หรือซ่อนในฝ้าเพดาน ส าหรับเครื่องขนาดใหญ่ 
มักจะจัดให้มีห้องเครื่อง และน าเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่มาตั งภายในห้องนี หากมีการใช้ระบบท่อลมในการส่งลมเย็น
ก็จะต่อท่อลมมาเข้ากับเครื่อง ท่อลมที่ออกจากเครื่องเรียกว่าท่อลมส่ง  ท่อลมที่น าลมภายในห้อง
กลับมาที่เครื่อง เรียกว่าท่อลมกลับ
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(ก) FCU (Fan Coil Unit)     (ข) AHU (Air Handling Unit) 

 
รูปที่ 1-71 เครื่องส่งลมเย็น ในระบบปรับอากาศ 

 
หอผึ่งน ้า (Cooling tower) 
  หอท าความเย็นเป็นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน  าหล่อเย็น ซึ่งท าหน้าที่ลดอุณหภูมิของน  าหล่อเย็น  
สู่บรรยากาศ ดังนั นปริมาณของน  าหล่อเย็นที่ผ่านหอท าความเย็นจะมีปริมาณลดลง จากการระเหยและ Drift Loss  
จึงต้องมีการเติมน  าจากแหล่งน  าภายนอกเข้าสู่ตัวหอท าความเย็นเพ่ือรักษาปริมาณน  าในระบบให้คงที่ การถ่ายเทความ
ร้อนส่วนใหญ่มาจากการระเหยตัวของน  าควบแน่นปริมาณไม่ก่ีเปอร์เซนต์สู่บรรยากาศ น  าจาก Condenser ถูกดึงความ
ร้อนไปเพ่ือการระเหย ท าให้น  าโดยรวมจึงเย็นตัวลง  น  าจาก Condenser จะถูกสูบขึ นไปด้านบนของหอผึ่งน  าและ
สเปรย์เป็นฝอยลงมาภายในหอ  โดยด้านในหอผึ่งน  า จะมีแผ่นกั น (Baffle) เรียกชื่อว่า แผ่นกรุ (Fill) เพ่ือกระจายน  าให้
เป็นฝอยหยดเล็กๆ เมื่อน  ากระเซ็นเข้ามาปะทะกับแผ่นกรุ ช่วยปรับปรุงให้การถ่ายเทความร้อนดีขึ น น  าเย็นจะถูกเก็บ
สะสมอยู่ในถาด (Basin) จากนั นจึงถูกป้อนไหลวนกลับสู่ Condenser 
 

 
 

รูปที่ 1-72 Induced draft cooling tower 
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รูปที่ 1-73 การจัดเรียงของ forced และ induced draft fan ส าหรับ cooling tower 

 
 

นอกจากนี การสูญเสียน  าเนื่องจากการท าความเย็นแบบระเหย  (Evaporative cooling) เกิดจากสาเหตุ  
2 ประการ คือ Drift loss จากมีลมเป็นตัวกลางพัดพาน  าหนีไปกับอากาศ และ Blown down loss จากการระบายทิ ง 
(Drain off) และน  าบางส่วนหายไปจากถาด ซึ่งต้องกระท าปกติประจ าเพ่ือป้องกันการสะสมตัวของตะกรันเนื่องจาก
กระบวนการระเหยตัวและ Drift loss เพ่ือชดเชยน  าสูญเสียในส่วนนี จึงต้องจัดให้มีน  าเติม (Makeup water) เติมเข้ามา
ในถาด ควบคุมการท างานด้วยวาล์วระดับน  าลูกลอย Mechanical draft towers ใช้พัดลมในการสร้างอัตราการไหล
ของอากาศสูง ๆ   หอผึ่งน  าชนิด Induced draft fan จะมีพัดลมติดตั งอยู่ตรงทางออกของ Tower ดังแสดงในรูปที่ 8 
แต่ถ้าเป็นชนิด Forced draft fan จะมีการเป่าลมผ่านทะลุเข้าไป ดังแสดงในรูปที่ 1-73 
 

เมื่ออากาศและน  าเคลื่อนที่ในทิศทางสวนกันขึ นลง Tower ชนิดนี มีชื่อเรียกว่า Counter flow   เมื่ออากาศ
และน  าเคลื่อนที่สวนทางกันในทิศซ้ายขวาเข้าหากัน Tower ชนิดนี มีชื่อเรียกว่า Cross flow รูปที่ 1-74 แสดงให้เห็น
ความแตกต่างของ Tower ทั งสองชนิด ในทางปฏิบัติแล้ว ทั งสองแบบมีข้อดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน อย่างไรก็ตาม 
บางครั ง Cross flow tower จะมีความสูงน้อยกว่า Counter flow tower ในขนาด Capacity เท่ากัน ความสูงน้อยๆ 
จะดีกว่าหากต้องติดตั งไว้บริเวณใต้หลังคาคลุม 
 

วัสดุผนัง Tower อาจท ามาจาก Galvanized steel หรือพลาสติก ตัวโครงท าจากเหล็ก ผนังกรุ (Fill) อาจเป็น
โลหะหรือพลาสติก แถวแผงกั น (Baffles) มีชื่อเรียกว่า Eliminators จัดวางอยู่ใกล้กับทางออกของ Tower เพ่ือจับและ
ป้องกันการสูญเสียหยดน  าออกไปจากตัว Tower พิกัด Capacity ของหอผึ่งน  าจะขึ นอยู่กับอัตราการระเหยของน  า  
ซึ่งจะมีค่าลดลงเมื่อปริมาณส่วนผสมของไอน  าในอากาศแวดล้อม (ความชื น) มีค่าสูงขึ น ดังนั น ยิ่งอุณหภูมิกระเปาะ
เปียกใน Ambient มีสูงมากเท่าใด หอผึ่งน  ายิ่งจะมี Capacity น้อยลงมากเท่านั น 
 

ระหว่างช่วงท างานของระบบหอผึ่งน  า การไหลของน  าจะเป็นแบบวงจรเปิด และเปิดเผยสู่บรรรยากาศ  
เป็นเหตุให้เกิดคราบ (Scale) และการกัดกร่อนขึ นกับท่อ การกัดกร่อนและคราบในระบบหอผึ่งน  าจะไปลดอัตราการ
ถ่ายเทความร้อนลงและท าให้ระบบ Chiller ใช้พลังงานมากขึ นกว่าเดิมเพ่ือให้ได้ Cooling capacity เท่าเดิม สภาพ
ของน  าหล่อเย็นมีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อการใช้พลังงานของ Chiller การปรับคุณภาพน  า (Water treatment)  
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อสภาวะการท างานที่เหมาะสมของหอผึ่งน  า  
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ก) แบบการไหลสวนทาง (

ข) แบบการไหลตั งฉาก (

รูปที่ การไหลของอากาศแบบ และแบบ ในหอผึ่งน  า
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รูปที่ การจัดเรียงของ และ ส าหรับ

นอกจากนี การสูญเสียน  าเนื่องจากการท าความเย็นแบบระเหย เกิดจากสาเหตุ 
2 ประการ คือ จากมีลมเป็นตัวกลางพัดพาน  าหนีไปกับอากาศ และ จากการระบายทิ ง 

และน  าบางส่วนหายไปจากถาด ซึ่งต้องกระท าปกติประจ าเพ่ือป้องกันการสะสมตัวของตะกรันเนื่องจาก
กระบวนการระเหยตัวและ เพ่ือชดเชยน  าสูญเสียในส่วนนี จึงต้องจัดให้มีน  าเติม ( เติมเข้ามา
ในถาด ควบคุมการท างานด้วยวาล์วระดับน  าลูกลอย ใช้พัดลมในการสร้างอัตราการไหล
ของอากาศสูง ๆ หอผึ่งน  าชนิด จะมีพัดลมติดตั งอยู่ตรงทางออกของ ดังแสดงในรูปที่ 8 
แต่ถ้าเป็นชนิด จะมีการเป่าลมผ่านทะลุเข้าไป ดังแสดงในรูปที่ 

เมื่ออากาศและน  าเคลื่อนที่ในทิศทางสวนกันขึ นลง ชนิดนี มีชื่อเรียกว่า เมื่ออากาศ
และน  าเคลื่อนที่สวนทางกันในทิศซ้ายขวาเข้าหากัน ชนิดนี มีชื่อเรียกว่า รูปที่ แสดงให้เห็น
ความแตกต่างของ ทั งสองชนิด ในทางปฏิบัติแล้ว ทั งสองแบบมีข้อดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน อย่างไรก็ตาม 
บางครั ง จะมีความสูงน้อยกว่า ในขนาด เท่ากัน ความสูงน้อยๆ 
จะดีกว่าหากต้องติดตั งไว้บริเวณใต้หลังคาคลุม

วัสดุผนัง อาจท ามาจาก หรือพลาสติก ตัวโครงท าจากเหล็ก ผนังกรุ ( อาจเป็น
โลหะหรือพลาสติก แถวแผงกั น ( มีชื่อเรียกว่า จัดวางอยู่ใกล้กับทางออกของ เพ่ือจับและ
ป้องกันการสูญเสียหยดน  าออกไปจากตัว พิกัด ของหอผึ่งน  าจะขึ นอยู่กับอัตราการระเหยของน  า 
ซึ่งจะมีค่าลดลงเมื่อปริมาณส่วนผสมของไอน  าในอากาศแวดล้อม (ความชื น) มีค่าสูงขึ น ดังนั น ยิ่งอุณหภูมิกระเปาะ
เปียกใน มีสูงมากเท่าใด หอผึ่งน  ายิ่งจะมี น้อยลงมากเท่านั น

ระหว่างช่วงท างานของระบบหอผึ่งน  า การไหลของน  าจะเป็นแบบวงจรเปิด และเปิดเผยสู่บรรรยากาศ 
เป็นเหตุให้เกิดคราบ ( และการกัดกร่อนขึ นกับท่อ การกัดกร่อนและคราบในระบบหอผึ่งน  าจะไปลดอัตราการ
ถ่ายเทความร้อนลงและท าให้ระบบ ใช้พลังงานมากขึ นกว่าเดิมเพ่ือให้ได้ เท่าเดิม สภาพ
ของน  าหล่อเย็นมีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อการใช้พลังงานของ การปรับคุณภาพน  า (
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อสภาวะการท างานที่เหมาะสมของหอผึ่งน  า
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ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow) 

 

 
ข) แบบการไหลตั งฉาก (Cross Flow) 

 
รูปที่ 1-74 การไหลของอากาศแบบ Counter Flow และแบบ Cross Flow ในหอผึ่งน  า 
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2.7.2 การบ้ารุงรักษาท้าความสะอาด Condenser ของเครื่องท้าความเย็น 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

บริษัทฯ มีชุดท าความเย็นเป็นจ านวนมาก ส าหรับท าความเย็นในห้องเย็น 8 ห้อง ชุดท าความเย็นแต่ละชุด
ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ส าหรับท าความเย็น โดยคอมเพรสเซอร์ที่มีใช้ในโรงงานมีหลายขนาด เช่น ขนาด 25 HP 

30 HP และ 35 HP โดยห้องเย็นจะเปิดรับฝากสินค้าเป็นเวลา 24 ชม./วัน และท างาน 365 วัน/ปี 
 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ทีมที่ปรึกษาได้ท าการวัดอุณหภูมิของน  าเข้าและออกคอนเดนเซอร์ พบว่ามีอุณหภูมิใกล้เคียงกันประมาณ 

32oC ซึ่งในทางปฏิบัติอุณหภูมิน  าออกคอนเดนเซอร์ควรมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิน  าเข้าคอนเดนเซอร์ แสดงว่าคอนเดนเซอร์
ของชุดท าความเย็นเกิดการอุดตัน ท าให้ไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามที่ต้องการ มีผลให้ประสิทธิภาพท าความเย็น
ลดลง และสิ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก 

 

 
 

รูปแสดงคอนเดนเซอร์ของชุดท าความเย็น 

 

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ 

ท าความสะอาดคอนเดนเซอร์เป็นประจ า เพ่ือท าให้คอนเดนเซอร์สามารถระบายความร้อนได้ดี ส่งผลให้
ประสิทธิภาพท าความเย็นดีขึ นและประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยมีขั นตอนการด าเนินการ ดังนี  

1. ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค ตรวจเช็คสภาพทั่วไปคอนเดนเซอร์ รวมถึงอุณหภูมิน  าเข้าและออกคอนเดนเซอร์ 
2. ส ารวจข้อมูลด้านราคา โดยตรวจสอบราคาอุปกรณ์และวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการล้างท าความสะอาด

คอนเดนเซอร์ 
3. จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกับคณะท างานของสถานประกอบการ โดยวางแผนงานในการล้างท าความ

สะอาดคอนเดนเซอร์ 
4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลทั งหมดและแผนงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการประหยัดและระยะเวลา 

คืนทุน และน าเสนอเจ้าของสถานประกอบการเพ่ือพิจารณา 
5. ด าเนินการตามมาตรการ โดยใช้ช่างของทางบริษัทเองเป็นผู้ล้างท าความสะอาดคอนเดนเซอร์ 
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ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยตรวจสอบขั นตอนความถูกต้องในการล้างคอนเดนเซอร์
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลประหยัดจริงที่เกิดขึ นทั งหมด และสรุปผลที่ได้ให้
สถานประกอบการ

สภาพหลังปรับปรุง
เมื่อล้างท าความสะอาดคอนเดนเซอร์เป็นประจ า เพ่ือท าให้คอนเดนเซอร์สามารถระบายความร้อนได้ดี 

ส่งผลให้ประสิทธิภาพท าความเย็นดีขึ น และประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ น

ระยะเวลาด าเนินการ เดือน
เงินลงทุน บาท
ประหยัดเงินได้ บาท/ปี
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ปี
พลังงานที่ประหยัดได้ /ปี
คิดเป็น ได้ ปี
ระยะเวลาคืนทุน ทันที

รูปแสดงการท าความสะอาดคอนเดนเซอร์ของชุดท าความเย็น

ข้อเสนอแนะ
หมั่นเช็คอุณหภูมิน  าเข้าและน  าออกของคอนเดนเซอร์ โดยอุณหภูมิของน  าออกคอนเดนเซอร์ต้องสูงกว่า

อุณหภูมิของน  าเข้าคอนเดนเซอร์
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การบ้ารุงรักษาท้าความสะอาด ของเครื่องท้าความเย็น

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
บริษัทฯ มีชุดท าความเย็นเป็นจ านวนมาก ส าหรับท าความเย็นในห้องเย็น ห้อง ชุดท าความเย็นแต่ละชุด

ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ส าหรับท าความเย็น โดยคอมเพรสเซอร์ที่มีใช้ในโรงงานมีหลายขนาด เช่น ขนาด 
และ โดยห้องเย็นจะเปิดรับฝากสินค้าเป็นเวลา ชม. วัน และท างาน วัน ปี

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
ทีมที่ปรึกษาได้ท าการวัดอุณหภูมิของน  าเข้าและออกคอนเดนเซอร์ พบว่ามีอุณหภูมิใกล้เคียงกันประมาณ 

ซึ่งในทางปฏิบัติอุณหภูมิน  าออกคอนเดนเซอร์ควรมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิน  าเข้าคอนเดนเซอร์ แสดงว่าคอนเดนเซอร์
ของชุดท าความเย็นเกิดการอุดตัน ท าให้ไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามที่ต้องการ มีผลให้ประสิทธิภาพท าความเย็น
ลดลง และสิ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก

รูปแสดงคอนเดนเซอร์ของชุดท าความเย็น

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ
ท าความสะอาดคอนเดนเซอร์เป็นประจ า เพ่ือท าให้คอนเดนเซอร์สามารถระบายความร้อนได้ดี ส่งผลให้

ประสิทธิภาพท าความเย็นดีขึ นและประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยมีขั นตอนการด าเนินการ ดังนี 
ส ารวจข้อมูลเชิงเทคนิค ตรวจเช็คสภาพทั่วไปคอนเดนเซอร์ รวมถึงอุณหภูมิน  าเข้าและออกคอนเดนเซอร์
ส ารวจข้อมูลด้านราคา โดยตรวจสอบราคาอุปกรณ์และวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการล้างท าความสะอาด
คอนเดนเซอร์
จัดท าแผนการปรับปรุงร่วมกับคณะท างานของสถานประกอบการ โดยวางแผนงานในการล้างท าความ
สะอาดคอนเดนเซอร์
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลทั งหมดและแผนงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการประหยัดและระยะเวลา
คืนทุน และน าเสนอเจ้าของสถานประกอบการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรการ โดยใช้ช่างของทางบริษัทเองเป็นผู้ล้างท าความสะอาดคอนเดนเซอร์
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6. ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการ โดยตรวจสอบขั นตอนความถูกต้องในการล้างคอนเดนเซอร์ 
7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ผลประหยัดจริงที่เกิดขึ นทั งหมด และสรุปผลที่ได้ให้

สถานประกอบการ 
 

สภาพหลังปรับปรุง 
เมื่อล้างท าความสะอาดคอนเดนเซอร์เป็นประจ า เพ่ือท าให้คอนเดนเซอร์สามารถระบายความร้อนได้ดี  

ส่งผลให้ประสิทธิภาพท าความเย็นดีขึ น และประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ น 

 

ระยะเวลาด าเนินการ    1  เดือน 

เงินลงทุน     0  บาท 

ประหยัดเงินได้     84,658.30 บาท/ปี 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้   26,210  kWh/ปี 

พลังงานที่ประหยัดได้    94,356  MJ/ป ี

คิดเป็น toe ได้     2.234  toe/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน     ทันที 
 

 
รูปแสดงการท าความสะอาดคอนเดนเซอร์ของชุดท าความเย็น 

 

ข้อเสนอแนะ 

หมั่นเช็คอุณหภูมิน  าเข้าและน  าออกของคอนเดนเซอร์ โดยอุณหภูมิของน  าออกคอนเดนเซอร์ต้องสูงกว่า
อุณหภูมิของน  าเข้าคอนเดนเซอร์ 
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วิธีการค้านวณผลการประหยัดพลังงานจาก การบ้ารุงรักษาท้าความสะอาดเครื่องท้าความเย็น 

ก่อนปรับปรุง วัดก าลังไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์ห้องเย็นได้ 176 kW และพบว่ามีภาระการท างาน 50% 

เวลาท างานใน 1 ปี   = 24 ชม./วัน x 365  วัน/ปี   

= 8,760   ชม./ปี 

คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้   = 176 kW x 8,760 ชม./ปี x 0.5   

= 770,880   kWh/ปี 

 

หลังล้างคอนเดนเซอร์ วัดก าลังไฟฟ้าได้ 176 kW และพบว่ามีภาระการท างาน 48.3% 

คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้   = 176 kW x 8,760 ชม./ปี x 0.483  

= 744,670  kWh/ปี 

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้  = 770,880 – 744,670  

= 26,210  kWh/ปี 

คิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้  = 26,210 kWh/ปี x 3.6 MJ/kWh  

= 94,356 MJ/ปี 

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   = 26,210 kWh/ปี x 3.23 บาท/kWh  

= 84,658.30  บาท/ปี 

คิดเป็น toe    = (26,210 kWh/ปี) x (3.6 / 42,244 toe/kWh)  

= 2.234  toe/ปี 

 

การลงทุน 

เงินลงทุน   = 0  บาท 

เงินที่ประหยัดได้   = 84,658.30 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   = ทันท ี
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การปรับเพิ่มอุณหภูมิการผลิตน ้าเย็น

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
สถานประกอบการมีการใช้ระบบท าน  าเย็นจาก ขนาด จ านวน เคร่ือง เพ่ือระบายความร้อน

ให้กับเครื่องเป่าพลาสติกจ านวน เคร่ืองโดยการตั งอุณหภูมิใช้งานของ ไว้ที่ เพ่ือน าไปใช้กับเคร่ืองเป่า
พลาสติก

ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง
จากการตรวจสอบมีการตั งอุณหภูมิใช้งานของ ไว้ที่ 10 ท าให้ ท างานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ใช้เวลา 40 นาที และหยุดการท างานใช้เวลา 20 นาที และจากการปรึกษากับทีมอนุรักษ์พลังงานของสถาน
ประกอบการ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า อุณหภูมิน  าเย็นน่าจะสามารถปรับเพิ่มอุณหภูมิได้

รูป ขนาด 

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิงาน
จากแนวคิดดังกล่าว ทางทีมงานอนุรักษ์พลังงานจึงได้มีแนวคิดปรับตั งอุณหภูมิของระบบท าน  าเย็นของ 
เป็น  เพ่ือท าให้ ท างานเฉลี่ยต่อชั่วโมงน้อยลง จากแนวคิดดังกล่าวจึงน าไปสู่การทดลอง

ปฏิบัติงานจริง โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการตรวจวัดการใช้พลังไฟฟ้าของเครื่อง   เพ่ือน าไปสู่การค านวณ
เพ่ือวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับ โดยมีขั นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังนี 

. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของ ก่อนปรับเพ่ิมอุณหภูมิ
ติดตาม และประเมินผลหลังปรับปรุง
ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของ หลังปรับเพ่ิมอุณหภูมิ
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้
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วิธีการค้านวณผลการประหยัดพลังงานจาก การบ้ารุงรักษาท้าความสะอาดเครื่องท้าความเย็น
ก่อนปรับปรุง วัดก าลังไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์ห้องเย็นได้ และพบว่ามีภาระการท างาน 
เวลาท างานใน ปี ชม. วัน วัน ปี

ชม. ปี
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ชม. ปี

ปี

หลังล้างคอนเดนเซอร์ วัดก าลังไฟฟ้าได้ และพบว่ามีภาระการท างาน 
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ชม. ปี

ปี
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 

ปี
คิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้ ปี

ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ ปี บาท

บาท ปี
คิดเป็น ปี

ปี

การลงทุน
เงินลงทุน บาท
เงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ทันที
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2.7.3 การปรับเพิ่มอุณหภูมิการผลิตน ้าเย็น 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

สถานประกอบการมีการใช้ระบบท าน  าเย็นจาก Chiller ขนาด 11 kW จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือระบายความร้อน
ให้กับเครื่องเป่าพลาสติกจ านวน 7 เคร่ืองโดยการตั งอุณหภูมิใช้งานของ Chiller ไว้ที่ 10 oC เพ่ือน าไปใช้กับเครื่องเป่า
พลาสติก 

 

ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 
จากการตรวจสอบมีการตั งอุณหภูมิใช้งานของ Chiller ไว้ที่ 10 oC ท าให้ Compressor ท างานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ใช้เวลา 40 นาที และหยุดการท างานใช้เวลา 20 นาที และจากการปรึกษากับทีมอนุรักษ์พลังงานของสถาน
ประกอบการ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า อุณหภูมิน  าเย็นน่าจะสามารถปรับเพิ่มอุณหภูมิได้ 
 

 
รูป Chiller ขนาด 11 kW 

 

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิงาน 

จากแนวคิดดังกล่าว ทางทีมงานอนุรักษ์พลังงานจึงได้มีแนวคิดปรับตั งอุณหภูมิของระบบท าน  าเย็นของ 
Chiller เป็น 19 oC เพ่ือท าให้ Compressor ท างานเฉลี่ยต่อชั่วโมงน้อยลง จากแนวคิดดังกล่าวจึงน าไปสู่การทดลอง
ปฏิบัติงานจริง โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการตรวจวัดการใช้พลังไฟฟ้าของเครื่อง Chiller  เพ่ือน าไปสู่การค านวณ 

เพ่ือวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับ โดยมีขั นตอนการด าเนินงาน เพ่ือจะหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังนี  
1. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของ Chiller ก่อนปรับเพ่ิมอุณหภูมิ 
2. ติดตาม และประเมินผลหลังปรับปรุง 

3. ตรวจวัดก าลังไฟฟ้าของ Chiller หลังปรับเพ่ิมอุณหภูมิ 
4. วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้ 
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สภาพหลังการปรับปรุง 
หลังจากได้ทดลองด าเนินการตามรายละเอียดในหัวข้อที่ผ่านมาแล้วนั น ทางทีมงานจึงปรับตั งอุณหภูมิของ

ระบบท าน  าเย็นของ Chiller เป็น 19 oC ท าให้ Compressor ท างานเฉลี่ยต่อชั่วโมงใช้เวลา 30 นาที และหยุดการ
ท างานใช้เวลา 30 นาท ีเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปการปรับตั งอุณหภูมิน  าเย็นของ Chiller หลังปรับปรุง 
 
วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

ส าหรับมาตรการนี  พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จะค านวณจากผลต่างของค่าพลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อน และหลัง
ด าเนินการปรับปรุง ของ Chiller ขนาด 11 kW จ านวน 1 เครื่อง โดยมีการใช้งาน ดังนี  
 

ก่อนปรับปรุง 
กรณีท่ีมีการปรับอุณหภูมิที่ 10 oC ท าให้ Compressor ท างานเฉลี่ยต่อชั่วโมงใช้เวลา 40 นาท ีและหยุดการ

ท างานใช้เวลา 20 นาที เฉลี่ยการท างานในลักษณะนี  300 วันต่อปี 
พลังงานไฟฟ้าตรวจวัดเครื่อง Chiller  เฉลี่ย = 11 x (40/60) x 24 x 300 

= 52,800  kWh/ปี 
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หลังปรับปรุง
กรณีท่ีมีการปรับอุณหภูมิที่  ท าให้ ท างานเฉลี่ยต่อชั่วโมงใช้เวลา นาที และหยุดการ

ท างานใช้เวลา นาที เฉลี่ยการท างานในลักษณะนี  วันต่อปี

พลังไฟฟ้าตรวจวัดเครื่อง  เฉลี่ย
รวมพลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง ปี
ก าลังไฟฟ้าที่สูญเสีย ปี

ปี
ปี

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย บาท หน่วย
คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้   

บาท ปี

อนึ่ง การด าเนินการตามมาตรการนี  นอกเหนือจากผลประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าตามที่ได้แสดงการค านวณ
ข้างต้นแล้วนั น  ยังมีผลประหยัดทางอ้อมที่โรงงานจะได้รับ คือการยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ขับ  
และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของเครื่อง  ได้อีกด้วย

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การปรับเพิ่มอุณหภูมิการผลิตน  าเย็น
เงินลงทุน บาท
ผลที่ประหยัดได้ ปี

ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
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สภาพหลังการปรับปรุง
หลังจากได้ทดลองด าเนินการตามรายละเอียดในหัวข้อที่ผ่านมาแล้วนั น ทางทีมงานจึงปรับตั งอุณหภูมิของ

ระบบท าน  าเย็นของ เป็น ท าให้ ท างานเฉลี่ยต่อชั่วโมงใช้เวลา นาที และหยุดการ
ท างานใช้เวลา นาที เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง

รูปการปรับตั งอุณหภูมิน  าเย็นของ หลังปรับปรุง

วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับมาตรการนี  พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จะค านวณจากผลต่างของค่าพลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อน และหลัง

ด าเนินการปรับปรุง ของ ขนาด จ านวน เครื่อง โดยมีการใช้งาน ดังนี 

ก่อนปรับปรุง
กรณีท่ีมีการปรับอุณหภูมิที่ ท าให้ ท างานเฉลี่ยต่อชั่วโมงใช้เวลา นาที และหยุดการ

ท างานใช้เวลา นาที เฉลี่ยการท างานในลักษณะนี  วันต่อปี
พลังงานไฟฟ้าตรวจวัดเครื่อง เฉลี่ย

ปี
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หลังปรับปรุง 
กรณีท่ีมีการปรับอุณหภูมิที่ 19 oC ท าให้ Compressor ท างานเฉลี่ยต่อชั่วโมงใช้เวลา 30 นาท ีและหยุดการ

ท างานใช้เวลา 30 นาที เฉลี่ยการท างานในลักษณะนี  300 วันต่อปี 
 

พลังไฟฟ้าตรวจวัดเครื่อง Chiller  เฉลี่ย  = 11 x (30/60) x 24 x 300 

รวมพลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง   = 39,600   kW/ปี 
ก าลังไฟฟ้าที่สูญเสีย    = 52,800 - 39,600 kW/ปี 

= 13,200   kW/ปี 
= 1.12   toe/ปี 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.23 บาท/หน่วย 

คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้      =       13,200 x 3.23 

=       42,636   บาท/ปี 
 

อนึ่ง การด าเนินการตามมาตรการนี  นอกเหนือจากผลประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าตามที่ได้แสดงการค านวณ
ข้างต้นแล้วนั น  ยังมีผลประหยัดทางอ้อมที่โรงงานจะได้รับ คือการยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ขับ Compressor 
และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของเครื่อง Chiller ได้อีกด้วย 

 

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  การปรับเพิ่มอุณหภูมิการผลิตน  าเย็น 
เงินลงทุน   -  บาท 

ผลที่ประหยัดได้    13,200  kWh/ป ี

1.12  toe/ปี 

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   42,636  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   - 
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2.7.4 การปรับปรุงระบบฉนวนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงน  าแข็งมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ถึงเดือนเมษายน 2551 ประมาณ 

3,490,944.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 9,466,262 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.70 บาท 

ต่อหน่วย โดยหลักๆ จะใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ท าความเย็นเพ่ือผลิตน  าแข็ง ซ่ึงอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตเป็นจ านวนมากยังมีอุปกรณ์ในหลายๆ ส่วนที่ยังไม่ได้ท าการหุ้มฉนวนและในบางส่วนเสื่อมสภาพ 

 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการตรวจสอบเบื องต้นพบว่าอุปกรณ์ส่งจ่ายสารท าความเย็นส่วนมากยังไม่มีการหุ้มฉนวนท่อและอุปกรณ์

ท าให้สูญเสียพลังงาน ท าให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากการผลิตน  าเย็นโดยเปล่าประโยชน์ หากมีการหุ้มฉนวนก็จะเป็น
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายได้ 

 

 
รูปแสดงท่อน าสารท าความเย็นไม่ได้หุ้มฉนวน 

 

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ 

จากการร่วมกันพิจารณาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะท างานและการให้ค าปรึกษาของทีมงาน 

ที่ปรึกษา เพ่ือหามาตรการอนุรักษ์พลังงานได้มีการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานการหุ้มฉนวนท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ 
ในระบบส่งจ่ายสารท าความเย็น โดยการหุ้มฉนวนท่อน  าเย็นและอุปกรณ์ เพ่ือลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า 
 

 
รูปแสดงการหุ้มฉนวนท่อน าสารท าความเย็น หลังการปรับปรุง 
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สภาพหลังปรับปรุง
หลังการปรับปรุงโดยการหุ้มฉนวนท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบส่งจ่ายสารท าความเย็น เพ่ือลดการสูญเสีย

พลังงานไฟฟ้า สามารถท าให้ประหยัดพลังงานลงได้ดังวิธีค านวณผลประหยัดที่แสดงดังนี 

ระยะเวลาของการด าเนินการ สัปดาห์
เงินลงทุนประมาณ บาท
ผลประหยัดที่ได้ บาท/ปี
พลังงานที่ประหยัดได้ /ปี
คิดเป็น ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

242 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



 

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ

การปรับปรุงระบบฉนวนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงน  าแข็งมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ประมาณ

กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ บาท
ต่อหน่วย โดยหลักๆ จะใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ท าความเย็นเพ่ือผลิตน  าแข็ง ซ่ึงอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตเป็นจ านวนมากยังมีอุปกรณ์ในหลายๆ ส่วนที่ยังไม่ได้ท าการหุ้มฉนวนและในบางส่วนเสื่อมสภาพ

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
จากการตรวจสอบเบื องต้นพบว่าอุปกรณ์ส่งจ่ายสารท าความเย็นส่วนมากยังไม่มีการหุ้มฉนวนท่อและอุปกรณ์

ท าให้สูญเสียพลังงาน ท าให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากการผลิตน  าเย็นโดยเปล่าประโยชน์ หากมีการหุ้มฉนวนก็จะเป็น
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายได้

รูปแสดงท่อน าสารท าความเย็นไม่ได้หุ้มฉนวน

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิการ
จากการร่วมกันพิจารณาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะท างานและการให้ค าปรึกษาของทีมงาน

ที่ปรึกษา เพ่ือหามาตรการอนุรักษ์พลังงานได้มีการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานการหุ้มฉนวนท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ 
ในระบบส่งจ่ายสารท าความเย็น โดยการหุ้มฉนวนท่อน  าเย็นและอุปกรณ์ เพ่ือลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า

รูปแสดงการหุ้มฉนวนท่อน าสารท าความเย็น หลังการปรับปรุง
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สภาพหลังปรับปรุง 
หลังการปรับปรุงโดยการหุ้มฉนวนท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบส่งจ่ายสารท าความเย็น เพ่ือลดการสูญเสีย

พลังงานไฟฟ้า สามารถท าให้ประหยัดพลังงานลงได้ดังวิธีค านวณผลประหยัดที่แสดงดังนี  
 

ระยะเวลาของการด าเนินการ  4  สัปดาห์ 
เงินลงทุนประมาณ   31,000  บาท 

ผลประหยัดที่ได้    22,422.10 บาท/ปี 
พลังงานที่ประหยัดได้   8,304.48 kWh./ป ี

คิดเป็น     0.7076  toe/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน    1.38  ปี 
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วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 
 

 

 

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย การค านวณ ค่าทีไ่ด้
ข้อมูล
ขนาดท่อ norminal diameter m 0.075
ท่อตรง Le m 50.00
อุณหภูมิน ้าเย็นในท่อ Tb

๐C -5.00

อุณหภูมิผิวทอ่ท่ีไม่ไดหุ้ม้ฉนวน TS
๐C 0.00

อุณหภูมิผิวฉนวน T2
๐C 24.00

เวลาท างาน wh h/y 8,760
เลือกใชค้วามหนาฉนวน ti m 0.0250
คา่ไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย CE ฿/kWh 2.70
คา่ kW/TR ของเคร่ืองท าความเย็น kW/TR kW/TR 1.10
อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม Ta ๐C 37.0
เส้นผา่นศนูย์กลางภายนอกท่อ do m 0.0800
เส้นผา่นศนูย์กลางภายในท่อ di m 0.0750
ค่าสมัประสิทธ์ิการพาความร้อนระหวา่งอากาศกบัผิวทอ่ ha W/(m2๐C) 8.00

ค่าสัมประสิทธ์ิการพาความร้อนระหวา่งน ้ายากบัผิวท่อ hW W/(m2๐C) 10,500.00

คา่การน าความร้อนของเหลก็ kS W/(m๐C) 34.00

คา่การน าความร้อนของฉนวน ki W/(m๐C) ki = 0.0314 + 0.00016 x (T2 + TS)/2 0.03332
การค านวณ
คา่ความตา้นทานความร้อนของอากาศ Ra Ra = 1 / [ 2 x pi x (do / 2) x Le x ha] 0.01000
คา่ความตา้นทานความร้อนของเหลก็ Rs Rs = [1 / ( 2 x pi x Le x ks )] x ln (do/di) 0.00001
คา่ความตา้นทานความร้อนของน ้ายา Rw Rw = 1 / [ 2 x pi x (di / 2) x Le x hW] 0.00001
คา่ความตา้นทานความร้อนของฉนวน Ri Ri = [1 / ( 2 x pi x Le x ki )] x ln [(do + ti )/ do] 0.02600
ค่าความตา้นทานความร้อนรวมกรณีไม่ติดตั้งฉนวน Rt Rt = Ra + Rs + Rw 0.01000
คา่ความตา้นทานความร้อนรวมกรณีติดตัง้ฉนวน Rti Rt = Ra + Rs + Rw + Ri 0.03600
ความร้อนท่ีสูญเสียจากท่อกรณีไม่หุม้ฉนวน Q kW Q  =  [(Ta - Tb) / Rt]/1000 4.20
ความร้อนท่ีสูญเสียจากท่อกรณีหุม้ฉนวน Qi kW Qi  =  [(Ta - Tb) / Rti]/1000 1.167
อุณหภูมิผิวของฉนวน Twi ๐C Twi = Ta - (Qi x 1,000 x Ra ) 25.3
พลงังานความร้อนท่ีประหยดัได้ Qs TR Qs = (Q - Qi)/3.517 0.862
พลงัไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ Ep kW Ep = kW/TR x Qs 0.948
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ Es kWh/y Es = Ep x wh 8,304.48
ราคาพลงังานท่ีประหยดัได้ Ec ฿/y Ec = Es x CE 22,422.10

รวม
คิดเป็นการลดใชพ้ลงังาน TOE/y 0.71 0.71

คิดเป็นการลดใชพ้ลงังาน Toe/y 0.71 0.71 
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การค้านวณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี
เทียบเท่าตันน  ามันดิบ

 ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี บาท/ กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี

บาท ปี

การลงทุน
ชุดควบคุมอุณหภูมิ จ านวน ชุด บาท
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย การค านวณ ค่าทีไ่ด้
ข้อมูล
ขนาดท่อ norminal diameter m 0.075
ทอ่ตรง Le m 50.00
อุณหภูมิน ้าเย็นในท่อ Tb

๐C -5.00

อุณหภูมิผิวทอ่ท่ีไม่ไดหุ้ม้ฉนวน TS
๐C 0.00

อุณหภูมิผิวฉนวน T2
๐C 24.00

เวลาท างาน wh h/y 8,760
เลือกใชค้วามหนาฉนวน ti m 0.0250
คา่ไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย CE ฿/kWh 2.70
คา่ kW/TR ของเคร่ืองท าความเย็น kW/TR kW/TR 1.10
อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม Ta ๐C 37.0
เส้นผา่นศนูย์กลางภายนอกท่อ do m 0.0800
เส้นผา่นศนูย์กลางภายในท่อ di m 0.0750
ค่าสมัประสิทธ์ิการพาความร้อนระหวา่งอากาศกบัผิวทอ่ ha W/(m2๐C) 8.00

ค่าสัมประสิทธ์ิการพาความร้อนระหวา่งน ้ายากบัผิวท่อ hW W/(m2๐C) 10,500.00

คา่การน าความร้อนของเหลก็ kS W/(m๐C) 34.00

คา่การน าความร้อนของฉนวน ki W/(m๐C) ki = 0.0314 + 0.00016 x (T2 + TS)/2 0.03332
การค านวณ
คา่ความตา้นทานความร้อนของอากาศ Ra Ra = 1 / [ 2 x pi x (do / 2) x Le x ha] 0.01000
คา่ความตา้นทานความร้อนของเหลก็ Rs Rs = [1 / ( 2 x pi x Le x ks )] x ln (do/di) 0.00001
คา่ความตา้นทานความร้อนของน ้ายา Rw Rw = 1 / [ 2 x pi x (di / 2) x Le x hW] 0.00001
คา่ความตา้นทานความร้อนของฉนวน Ri Ri = [1 / ( 2 x pi x Le x ki )] x ln [(do + ti )/ do] 0.02600
ค่าความตา้นทานความร้อนรวมกรณีไม่ติดตั้งฉนวน Rt Rt = Ra + Rs + Rw 0.01000
คา่ความตา้นทานความร้อนรวมกรณีติดตัง้ฉนวน Rti Rt = Ra + Rs + Rw + Ri 0.03600
ความร้อนท่ีสูญเสียจากท่อกรณีไม่หุม้ฉนวน Q kW Q  =  [(Ta - Tb) / Rt]/1000 4.20
ความร้อนท่ีสูญเสียจากท่อกรณีหุม้ฉนวน Qi kW Qi  =  [(Ta - Tb) / Rti]/1000 1.167
อุณหภูมิผิวของฉนวน Twi ๐C Twi = Ta - (Qi x 1,000 x Ra ) 25.3
พลงังานความร้อนท่ีประหยดัได้ Qs TR Qs = (Q - Qi)/3.517 0.862
พลงัไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ Ep kW Ep = kW/TR x Qs 0.948
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ Es kWh/y Es = Ep x wh 8,304.48
ราคาพลงังานท่ีประหยดัได้ Ec ฿/y Ec = Es x CE 22,422.10

รวม
คิดเป็นการลดใชพ้ลงังาน TOE/y 0.71 0.71

คิดเป็นการลดใชพ้ลงังาน Toe/y 0.71 0.71 
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การค้านวณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = 8,304.48  กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ป ี

เทียบเท่าตันน  ามันดิบ   = 8,304.48 x 85.21 x 10-6 

= 0.7076   toe / ปี 

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   = 0.7076 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี x 2.70 บาท/ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) 
= 22,422.10   บาท/ปี 

 

การลงทุน 

ชุดควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 7 ชุด   = 31,000 บาท 

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  = 22,422.10     บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน    = 1.38  ปี 
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2.7.5 การเปลี่ยนเครื่องอัดน ้ายาเป็นแบบประสิทธภิาพสูง 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2550 ประมาณ 
2,423,580 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 5,479,965 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.26 บาท 

ต่อหน่วย โดยมีการผลิต 24 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 365 วันต่อป ี

 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการตรวจวัดของทีมงานอนุรักษ์พลังงานพบว่าโรงงาน มีการติดตั งเคร่ืองอัดน  ายาท าความเย็นแบบลูกสูบ

ขนาด 10 แรงม้า จ านวน 3 เครื่อง ไว้ใช้งานที่บริเวณห้องเย็น มีการท างานตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือท าความเย็นในการเก็บ
น  าแข็งหลอด เนื่องจากเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากและมีประสิทธิภาพในการ
ท างานต่ า ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ จากข้อมูลการตรวจวัดสามารถสรุปได้ ดังนี  

เครื่องอัดน  ายาท าความเย็นแบบลูกสูบ ขนาด    10      แรงม้า 
ขนาดก าลังไฟฟ้าที่วัดได้      8.14    kW 

 

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนินการ 

เนื่องจากเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นแบบลูกสูบ ขนาด 10 แรงม้า จ านวน 3 เครื่อง มีอายุการใช้งานมากและมี
ประสิทธิภาพในการท างานต่ า ทั งนี หากมีการด าเนินการเปลี่ยนเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นตัวใหม่อย่างเหมาะสมแล้ว 
คาดว่าจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบท าความเย็น ซึ่งเป็นผลให้ลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับกระบวนการนี ลงได้ 
 

 
 

รูปแสดงเครื่องฺอัดน  ายาท าความเย็นที่ใช้กับห้องเย็นและการตรวจวัดทางไฟฟ้า 
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สภาพหลังปรับปรุง
โรงงานได้ท าการติดตั งเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ น   มีขนาดก าลังไฟฟ้าที่วัดได้     
 แทนที่เครื่องเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นแบบลูกสูบที่ติดตั งใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีขนาดก าลังไฟฟ้าที่วัดได้ 

ทั งนี สามารถประเมินผลการประหยัดได้ดังนี 
ระยะเวลาการด าเนินการ วัน
เงินลงทุน บาท
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง  กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี คิดเป็น  ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

วิธีการค้านวณผลการประหยัดพลังงาน
การค านวณพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากการเปลี่ยนเครื่องอัดน  ายาท าความเย็น
ก าลังไฟฟ้าของเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นตัวเก่า  วัดได้   
ก าลังไฟฟ้าของเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นตัวใหม่  วัดได้ 
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อเครื่อง  
ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงรวม ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อเครื่อง จ านวนเครื่อง 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง ชั่วโมงการท างาน  สัดส่วนการท างาน

ชม./วัน วัน/ปี 
กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี

คิดเป็น ปี
 ปี

คิดเป็นเงิน  บาท/ปี
บาท/ปี

การลงทุน
ค่าเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นจ านวน เครื่อง พร้อมติดตั ง บาท
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้   บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน      ปี
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การเปลี่ยนเครื่องอัดน ้ายาเป็นแบบประสิทธภิาพสูง

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ประมาณ 

กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ บาท
ต่อหน่วย โดยมีการผลิต ชั่วโมงต่อวัน จ านวน วันต่อปี

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดของทีมงานอนุรักษ์พลังงานพบว่าโรงงาน มีการติดตั งเคร่ืองอัดน  ายาท าความเย็นแบบลูกสูบ

ขนาด 10 แรงม้า จ านวน เครื่อง ไว้ใช้งานที่บริเวณห้องเย็น มีการท างานตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือท าความเย็นในการเก็บ
น  าแข็งหลอด เนื่องจากเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากและมีประสิทธิภาพในการ
ท างานต่ า ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ จากข้อมูลการตรวจวัดสามารถสรุปได้ ดังนี 

เครื่องอัดน  ายาท าความเย็นแบบลูกสูบ ขนาด แรงม้า
ขนาดก าลังไฟฟ้าที่วัดได้  

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนินการ
เนื่องจากเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นแบบลูกสูบ ขนาด แรงม้า จ านวน เครื่อง มีอายุการใช้งานมากและมี

ประสิทธิภาพในการท างานต่ า ทั งนี หากมีการด าเนินการเปลี่ยนเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นตัวใหม่อย่างเหมาะสมแล้ว 
คาดว่าจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบท าความเย็น ซึ่งเป็นผลให้ลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับกระบวนการนี ลงได้

รูปแสดงเครื่องฺอัดน  ายาท าความเย็นที่ใช้กับห้องเย็นและการตรวจวัดทางไฟฟ้า
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สภาพหลังปรับปรุง 
โรงงานได้ท าการติดตั งเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ น   มีขนาดก าลังไฟฟ้าที่วัดได้     

4.57 kW แทนที่เครื่องเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นแบบลูกสูบที่ติดตั งใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีขนาดก าลังไฟฟ้าที่วัดได้ 8.14    

kW ทั งนี สามารถประเมินผลการประหยัดได้ดังนี  
ระยะเวลาการด าเนินการ  1   วัน 

เงินลงทุน   228,000 บาท 

พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง         56,291.76     กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี (คิดเป็น 4.797 toe/ปี) 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  127,219    บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   1.79       ปี 

 

วิธีการค้านวณผลการประหยัดพลังงาน 

การค านวณพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากการเปลี่ยนเครื่องอัดน  ายาท าความเย็น 

ก าลังไฟฟ้าของเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นตัวเก่า   วัดได้   8.14  kW 

ก าลังไฟฟ้าของเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นตัวใหม่   วัดได้   4.57  kW 

ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อเครื่อง = 8.14-4.57 = 3.57  kW 

ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงรวม   = ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อเครื่อง x จ านวนเครื่อง = 3.57 x 3 = 10.71 kW 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง   = ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง x ชั่วโมงการท างาน x สัดส่วนการท างาน 

= 10.71 kW x 24 ชม./วัน x 365 วัน/ปี x 0.6 

= 56,291.76 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี 
คิดเป็น             = 56,291.76 x 85.21 x 10 -6    toe/ปี 

= 4.797    toe/ปี 

คิดเป็นเงิน   = 56,291.76 x 2.26    บาท/ปี 
= 127,219    บาท/ปี 

 

การลงทุน 

ค่าเครื่องอัดน  ายาท าความเย็นจ านวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั ง          228,000   บาท 

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้       127,219  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน         1.79      ป ี
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2.7.6 การลดการใช้งานพัดลมในหอผึ่งน ้า (Cooling tower) 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานมีการติดตั ง Cooling Tower ขนาด 80 ตันจ านวน 2  ชุด  เพ่ือใช้ระบายความร้อนส าหรับระบบ 

หล่อเย็นในกระบวนการขึ นรูปยางจ านวน 8 เครื่อง จากการส ารวจของทีมงานการใช้พัดลม Cooling Tower  

เพ่ือระบายความร้อนให้กับน  าหล่อเย็นของเครื่องจักร มีการท างานวันละ 16 ชั่วโมง 300 วันต่อปี 
 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

ทางโรงงานใช้งาน Cooling Tower เพ่ือใช้หล่อเย็นในกระบวนการผลิตโดย Cooling tower ติดตั งพัดลม
ขนาด 3 HP (2.30 kW) จ านวน 2 ชุด ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จริง 1.751 kW ต่อชุด จากการตรวจวัดอุณหภูมิน  าเข้า 31 oC 

และอุณหภูมิน  าออก 30 oC พบว่าอุณหภูมิไม่แตกต่างกันมาก เครื่องขึ นรูปยางท างานได้ปกติไม่มีปัญหาจากการระบาย
ความร้อน จึงสามารถลดการใช้พัดลม Cooling Tower ได้ 1 ตัวเป็นเวลา 16 ชั่วโมง/วัน (8.00 น. - 24.00 น.) 
 

แนวความคิดและขั นตอนการด้าเนินการ 

เนื่องจากอุณหภูมิน  าเข้า-ออก Cooling Tower ไม่ต่างกันมาก จึงลดการใช้งานพัดลม Cooling Tower ลงได้ 
ขั นตอนการปรับปรุงดังนี  

1. ส ารวจการใช้งานของ Cooling Tower 

2. ระดมความคิดหาแนวทางการปรับปรุง 
3. วิเคราะห์ศักยรูปการประหยัดพลังงาน 

4. ด าเนินการและประเมินผล 
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รูปแสดงการตรวจวัดพลังไฟฟ้าที่ใช้และอุณหภูมิ ก่อนปรับปรุง

สภาพหลังการปรับปรุง
ปิดพัดลม ชุด โดยมอบหมายให้พนักงานแผนกขึ นรูปเป็นผู้รับผิดชอบ สามารถลดการใช้

งานลงได้ 1  ชั่วโมง/วัน ( น.  .00 น.) เคร่ืองเป็นอย่างน้อย จากการตรวจวัดอุณหภูมิน  าเข้า  
และอุณหภูมิน  าออก  พบว่าไม่มีผลกระทบต่อการท างานของเครื่องขึ นรูปยาง และอาจจะพิจารณาขยายผลปิด 
พัดลม เครื่อง ในช่วงกลางคืนและช่วงฤดูหนาว
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การลดการใช้งานพัดลมในหอผึ่งน ้า (

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการติดตั ง ขนาด ตันจ านวน ชุด  เพ่ือใช้ระบายความร้อนส าหรับระบบ

หล่อเย็นในกระบวนการขึ นรูปยางจ านวน เครื่อง จากการส ารวจของทีมงานการใช้พัดลม
เพ่ือระบายความร้อนให้กับน  าหล่อเย็นของเครื่องจักร มีการท างานวันละ ชั่วโมง วันต่อปี

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
ทางโรงงานใช้งาน เพ่ือใช้หล่อเย็นในกระบวนการผลิตโดย ติดตั งพัดลม

ขนาด จ านวน 2 ชุด ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จริง ต่อชุด จากการตรวจวัดอุณหภูมิน  าเข้า 
และอุณหภูมิน  าออก พบว่าอุณหภูมิไม่แตกต่างกันมาก เครื่องขึ นรูปยางท างานได้ปกติไม่มีปัญหาจากการระบาย
ความร้อน จึงสามารถลดการใช้พัดลม ได้ ตัวเป็นเวลา 1 ชั่วโมง/วัน ( น. .00 น.)

แนวความคิดและขั นตอนการด้าเนินการ
เนื่องจากอุณหภูมิน  าเข้า ออก ไม่ต่างกันมาก จึงลดการใช้งานพัดลม ลงได้ 

ขั นตอนการปรับปรุงดังนี 
1. ส ารวจการใช้งานของ 
2. ระดมความคิดหาแนวทางการปรับปรุง

วิเคราะห์ศักยรูปการประหยัดพลังงาน
ด าเนินการและประเมินผล
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รูปแสดงการตรวจวัดพลังไฟฟ้าที่ใช้และอุณหภูมิ ก่อนปรับปรุง 
 

สภาพหลังการปรับปรุง 
ปิดพัดลม Cooling Tower 1 ชุด โดยมอบหมายให้พนักงานแผนกขึ นรูปเป็นผู้รับผิดชอบ สามารถลดการใช้

งานลงได้ 16 ชั่วโมง/วัน (8.00 น.- 24.00 น.) 1 เคร่ืองเป็นอย่างน้อย จากการตรวจวัดอุณหภูมิน  าเข้า 32.6 oC  
และอุณหภูมิน  าออก 31.7 oC พบว่าไม่มีผลกระทบต่อการท างานของเครื่องขึ นรูปยาง และอาจจะพิจารณาขยายผลปิด 
พัดลม cooling tower 2 เครื่อง ในช่วงกลางคืนและช่วงฤดูหนาว 
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รูปแสดงการปิดสวิตช์ควบคุม Cooling Tower หลังปรับปรุง 
 

วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

ปิดการใช้งานพัดลม Cooling Tower เป็นเวลาประมาณ 16 ชั่วโมงสามารถลดการใช้พลังงานได้ ดังนี  
ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย    = 3.43    บาท/kWh 

ก าลังไฟฟ้าพัดลม Cooling Tower = 1.751  kW 

 

ประหยัดพลังงานได้   = 1.751 kW x 16 ชั่วโมง/วัน x 300 วัน/ปี 
= 8,404.80 kWh/ปี 

คิดเทียบเท่าน  ามันดิบ 8,404.80 x 85.21/1000000 = 0.716 toe/ปี 

 

ด้านค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
คิดเป็นผลประหยัด   =  ปริมาณไฟฟ้าที่ลดลง x ราคาค่าไฟฟ้า 

=   8,404.80 x 3.43 

=   28,828.46 บาท/ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ช่วงฤดูหนาวอาจจะลดเวลาท างานได้เพ่ิมเติม 

 

 

ปิดพัดลม 
cooling 
tower  
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สรุปมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน
เงินลงทุน บาท
พลังงานที่ประหยัด ปี
ผลประหยัดที่ได้ บาท ปี
คิดเป็น  ปี
ระยะเวลาคืนทุน         ปี
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รูปแสดงการปิดสวิตช์ควบคุม หลังปรับปรุง

วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
ปิดการใช้งานพัดลม เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงสามารถลดการใช้พลังงานได้ ดังนี 
ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย  บาท/
ก าลังไฟฟ้าพัดลม 

ประหยัดพลังงานได้ ชั่วโมง วัน วัน ปี
ปี

คิดเทียบเท่าน  ามันดิบ ปี

ด้านค่าใช้จ่ายที่ลดลง
คิดเป็นผลประหยัด ปริมาณไฟฟ้าที่ลดลง ราคาค่าไฟฟ้า

บาท/ปี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ช่วงฤดูหนาวอาจจะลดเวลาท างานได้เพ่ิมเติม

ปิดพัดลม 
cooling 
tower  
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สรุปมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน 

เงินลงทุน    -   บาท 

พลังงานที่ประหยัด   8,404.80 kWh/ปี 

ผลประหยัดที่ได้    28,828.46 บาท/ปี 

คิดเป็น         0.716      toe/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน            -  ปี 
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2.7.7 การบ้ารุงรักษาโดยการท้าความสะอาดหอผึ่งน ้า (Cooling Tower) 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานมีเครี่องท าความเย็นที่ใช้ส าหรับเครื่อง Freezer เป็นชนิดระบายความร้อนด้วยน  า โดยใช้ Cooling 

Tower จ านวน 4 ชุด ส าหรับเคร่ืองท าความเย็นขนาด 30 HP (22 kW) จ านวน 13 ชุด ท างานวันละ 16 ชั่วโมง 250 

วันต่อปี 
 

ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง 
จากการส ารวจพบว่าจากการใช้งานของระบบระบายความร้อนที่ Cooling Tower  นั นถูกใช้งานมาเป็น

เวลานาน ไม่ได้รับการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้การระบายความร้อนทิ งไม่เต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของ 
Condenser ทุก Unit  และไม่เคยท าความสะอาดท่อน  า ท าให้ตะกรันตกค้างใน Condenser เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็น
สาเหตุท าให้ลดประสิทธิภาพของการระบายความร้อนของเครื่องท าความเย็น 

 

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิงาน 

ทีมงานอนุรักษ์พลังงานมีความเห็นว่าการท าความสะอาดบริเวณ Cooling Tower และแก้ไขระบบสเปรย์น  า 
เพ่ือให้การกระจ่ายน  าดีขึ น และจะช่วยลดภาระการท างานของเครื่องท าความเย็นได้อีกทางหนึ่ง (จากการตรวจวัดใช้
พลังงานไฟฟ้า 21.3 kW) ทีมงานอนุรักษ์พลังงานจึงมีแนวคิดล้างท าความสะอาด Cooling Tower ทุกๆ เดือน และให้
มีผู้รับผิดชอบ จากแนวคิดนี เพ่ือน าไปสู่การค านวณเพ่ือวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับ 

 

 
 

รูปแสดง Cooling Tower 
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รูป ของ  ก่อนการปรับปรุง

สภาพหลังการปรับปรุง
หลังจากได้ทดลองด าเนินการตามรายละเอียดในหัวข้อที่ผ่านมาแล้วนั น ทางทีมงานท าการตรวจวัดการใช้

พลังงานของเครื่องท าความเย็นทั งหมด ซึ่งแต่ละเครื่องใช้พลังงานไม่เท่ากัน (ใกล้เคียงกัน)
 

รูปแสดงการตรวจเช็คอุณหภูมิของน  าหล่อเย็นและการท าความสะอาด หลังการปรับปรุง
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การบ้ารุงรักษาโดยการท้าความสะอาดหอผึ่งน ้า (

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีเครี่องท าความเย็นที่ใช้ส าหรับเครื่อง เป็นชนิดระบายความร้อนด้วยน  า โดยใช้ 
จ านวน ชุด ส าหรับเคร่ืองท าความเย็นขนาด จ านวน ชุด ท างานวันละ ชั่วโมง 

วันต่อปี

ปัญหาของระบบก่อนการปรับปรุง
จากการส ารวจพบว่าจากการใช้งานของระบบระบายความร้อนที่ นั นถูกใช้งานมาเป็น

เวลานาน ไม่ได้รับการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้การระบายความร้อนทิ งไม่เต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของ 
ทุก และไม่เคยท าความสะอาดท่อน  า ท าให้ตะกรันตกค้างใน เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็น

สาเหตุท าให้ลดประสิทธิภาพของการระบายความร้อนของเครื่องท าความเย็น

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนนิงาน
ทีมงานอนุรักษ์พลังงานมีความเห็นว่าการท าความสะอาดบริเวณ และแก้ไขระบบสเปรย์น  า 

เพ่ือให้การกระจ่ายน  าดีขึ น และจะช่วยลดภาระการท างานของเครื่องท าความเย็นได้อีกทางหนึ่ง (จากการตรวจวัดใช้
พลังงานไฟฟ้า 21.3 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานจึงมีแนวคิดล้างท าความสะอาด ทุกๆ เดือน และให้
มีผู้รับผิดชอบ จากแนวคิดนี เพ่ือน าไปสู่การค านวณเพ่ือวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับ

รูปแสดง
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รูป Filler ของ Cooling Tower  (ก่อนการปรับปรุง) 

 
 

สภาพหลังการปรับปรุง 
หลังจากได้ทดลองด าเนินการตามรายละเอียดในหัวข้อที่ผ่านมาแล้วนั น ทางทีมงานท าการตรวจวัดการใช้

พลังงานของเครื่องท าความเย็นทั งหมด ซึ่งแต่ละเครื่องใช้พลังงานไม่เท่ากัน (ใกล้เคียงกัน) 
 

 
 

รูปแสดงการตรวจเช็คอุณหภูมิของน  าหล่อเย็นและการท าความสะอาด (หลังการปรับปรุง) 
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วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 

จากการท าความสะอาดและแก้ไขระบบสเปรย์น  าแล้วส่งผลให้อุณหภูมิของน  าหล่อเย็นลดลงจากเดิม  
มีอุณหภูมิ 29C  ลดลงเป็น 24 C  และค่าความแตกต่างอุณหภูมิที่สูงขึ นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการถ่ายเท
ความร้อนท่ีต่ าลง  ซึ่งอาจเนื่องมาจากการอุดตันของคอนเดนเซอร์ภายในเครื่องท าน  าเย็น 

 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน Compressor ก่อนปรับปรุง 
จ านวน Batch ที่ท างานทั งหมดต่อปี  = 804.00  Batch/ปี 
ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย     = 21.30  kW 

เวลาที่ใช้ในการ Freeze เฉลี่ยต่อ Batch  = 14.3  ชั่วโมง/ Batch 

คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุง  = 804.00 x 21.30 x 14.3 

= 244,890.36  kWh/ป ี

 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน Compressor หลังปรับปรุง 
จ านวน Batch ที่ท างานทั งหมดต่อปี  = 804.00 Batch/ปี 

ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย     = 20.50  kW 

เวลาที่ใช้ในการ Freeze เฉลี่ยต่อ Batch  = 14.3  ชั่วโมง/ Batch 

คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุง  = 804.00 x 20.50 x 14.3 

= 235,692.60 kWh/ปี 
 

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปได้  = 244,890.36 – 235,692.60 

=  9,197.76  kWh/ปี 
= 33,111.94  MJ/ปี 
=  0.784  toe/ปี 

 

ค่าไฟฟ้า 1 kWh = 3.62  บาท       =   9,197.76 x 3.62 

ประมาณการประหยัดพลังงาน        =   33,295.89  บาท/ปี 
การลงทุนท าความสะอาด Cooling Tower  = 25,000.00 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน     = 25,000.00 / 33,295.89 

= 0.75  ปี 
 
สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน   การบ ารุงรักษาท าความสะอาดหอผึ่งน  า (Cooling Tower) 

เงินลงทุน   25,000.00  บาท 

ผลที่ประหยัดได้    9,197.76 kWh/ปี 

0.784  toe/ปี 

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้   33,295.89 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   0.75       ปี 
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การปรับปรุงสมรรถนะของหอผึ่งน ้า (

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานน  าแข็งใช้พลังงานไฟฟ้ารวมในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม  ถึงเดือนพฤศจิกายน ประมาณ 

 กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ  บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่  บาทต่อ
หน่วย โดยมีการผลิต ชั่วโมงต่อวัน จ านวน วันต่อปี

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
จากการส ารวจของทีมงานอนุรักษ์พลังงานพบว่า โรงงานติดตั งหอผึ่งน  าจ านวน  เครื่อง ทั งนี มีหอผึ่งน  าเบอร์ 

ขนาด ตันความเย็น ไว้ใช้งานร่วมกับเคร่ืองอัดน  ายาขนาด แรงม้า มีชั่วโมงการท างานตลอดช่วง  
เพ่ือท าความเย็นในการผลิตน  าแข็งหลอด ปัจจุบันทางโรงงานมีการติดตั งใบพัดแบบอลูมิเนียมไว้ใช้เพ่ือการระบายความ
ร้อนส าหรับหอผึ่งน  าดังกล่าว เนื่องจากใบพัดแบบนี มีน  าหนักมากและมีคุณสมบัติค่าความเฉื่อยต้านทานการหมุนสูง 
ท าให้มอเตอร์ขับใบพัดใช้ก าลังไฟฟ้ามากเกินความจ าเป็น ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์
จากข้อมูลการตรวจวัดสามารถสรุปได้ ดังนี 

- มอเตอร์แกนยาวแบบขับตรงชนิด ขนาด แรงม้า
- ขนาดก าลังไฟฟ้าที่วัดได้    3.10

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนินการ
เนื่องจากทางโรงงานมีการติดตั งใบพัดแบบอลูมิเนียมไว้ใช้เพ่ือการระบายความร้อนส าหรับหอผึ่งน  าเบอร์ 

ขนาด ตันความเย็น ทั งนี ใบพัดแบบนี มีน  าหนักมากและมีคุณสมบัติค่าความเฉื่อยต้านทานการหมุนสูง ท าให้
มอเตอร์ขับใบพัดที่ใช้ในกระบวนการใช้ก าลังไฟฟ้ามากเกินความจ าเป็น ทั งนี หากมีการปรับเปลี่ยนเป็นใบพัดแบบไฟ
เบอร์กลาส ซึ่งมีน  าหนักเบาและมีคุณสมบัติความเฉื่อยต้านทานการหมุนต่ ากว่า จะเป็นผลให้ก าลังไฟฟ้าที่ใช้กับมอเตอร์
ขับใบพัดลดลงได้ ซึ่งเป็นผลให้ลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับกระบวนการนี ลงได้
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วิธีการค้านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
จากการท าความสะอาดและแก้ไขระบบสเปรย์น  าแล้วส่งผลให้อุณหภูมิของน  าหล่อเย็นลดลงจากเดิม 

มีอุณหภูมิ  ลดลงเป็น  และค่าความแตกต่างอุณหภูมิที่สูงขึ นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการถ่ายเท
ความร้อนท่ีต่ าลง  ซึ่งอาจเนื่องมาจากการอุดตันของคอนเดนเซอร์ภายในเครื่องท าน  าเย็น

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน ก่อนปรับปรุง
จ านวน ที่ท างานทั งหมดต่อปี ปี
ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย
เวลาที่ใช้ในการ เฉลี่ยต่อ ชั่วโมง/ 
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุง

ปี

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน หลังปรับปรุง
จ านวน ที่ท างานทั งหมดต่อปี ปี
ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย
เวลาที่ใช้ในการ เฉลี่ยต่อ ชั่วโมง/ 
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุง

ปี

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปได้
ปี

ปี
ปี

ค่าไฟฟ้า บาท 
ประมาณการประหยัดพลังงาน    บาท/ปี
การลงทุนท าความสะอาด บาท
ระยะเวลาคืนทุน

ปี

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การบ ารุงรักษาท าความสะอาดหอผึ่งน  า 
เงินลงทุน บาท
ผลที่ประหยัดได้ ปี

ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี
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2.7.8 การปรับปรุงสมรรถนะของหอผึ่งน ้า (Cooling tower) 
 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานน  าแข็งใช้พลังงานไฟฟ้ารวมในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2550 ประมาณ 
2,423,580 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 5,479,965 บาทต่อปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.26 บาทต่อ
หน่วย โดยมีการผลิต 24 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 365 วันต่อป ี

 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการส ารวจของทีมงานอนุรักษ์พลังงานพบว่า โรงงานติดตั งหอผึ่งน  าจ านวน 8 เครื่อง ทั งนี มีหอผึ่งน  าเบอร์ 2 

ขนาด 175 ตันความเย็น ไว้ใช้งานร่วมกับเคร่ืองอัดน  ายาขนาด 150 แรงม้า มีชั่วโมงการท างานตลอดช่วง OFF-PEAK 
เพ่ือท าความเย็นในการผลิตน  าแข็งหลอด ปัจจุบันทางโรงงานมีการติดตั งใบพัดแบบอลูมิเนียมไว้ใช้เพ่ือการระบายความ
ร้อนส าหรับหอผึ่งน  าดังกล่าว เนื่องจากใบพัดแบบนี มีน  าหนักมากและมีคุณสมบัติค่าความเฉื่อยต้านทานการหมุนสูง  
ท าให้มอเตอร์ขับใบพัดใช้ก าลังไฟฟ้ามากเกินความจ าเป็น ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ 
จากข้อมูลการตรวจวัดสามารถสรุปได้ ดังนี  

- มอเตอร์แกนยาวแบบขับตรงชนิด 10 poles  ขนาด   5.5   แรงม้า 
- ขนาดก าลังไฟฟ้าที่วัดได้    3.10    kW 

 

แนวคิดและขั นตอนการด้าเนินการ 

เนื่องจากทางโรงงานมีการติดตั งใบพัดแบบอลูมิเนียมไว้ใช้เพ่ือการระบายความร้อนส าหรับหอผึ่งน  าเบอร์ 2 

ขนาด 175 ตันความเย็น ทั งนี ใบพัดแบบนี มีน  าหนักมากและมีคุณสมบัติค่าความเฉื่อยต้านทานการหมุนสูง ท าให้
มอเตอร์ขับใบพัดที่ใช้ในกระบวนการใช้ก าลังไฟฟ้ามากเกินความจ าเป็น ทั งนี หากมีการปรับเปลี่ยนเป็นใบพัดแบบไฟ
เบอร์กลาส ซึ่งมีน  าหนักเบาและมีคุณสมบัติความเฉื่อยต้านทานการหมุนต่ ากว่า จะเป็นผลให้ก าลังไฟฟ้าที่ใช้กับมอเตอร์
ขับใบพัดลดลงได้ ซึ่งเป็นผลให้ลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับกระบวนการนี ลงได้ 
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รูปแสดงหอผึ่งน  าและใบพัดที่ใช้งาน 

 

สภาพหลังปรับปรุง 
โรงงานได้ท าการปรับเปลี่ยนเป็นใบพัดแบบไฟเบอร์กลาสแล้ว พบว่าสามารถลดก าลังไฟฟ้าที่ใช้กับมอเตอร์ขับ

ใบพัดขนาด 5.5 แรงม้าลงได้ ซึ่งจากการวัดพบว่าก าลังไฟฟ้าลดลงเป็น 2.37 kW โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบการผลิต
น  าแข็งหลอด ทั งนี สามารถประเมินผลการประหยัดได้ ดังนี  
 

ระยะเวลาการด าเนินการ  1   วัน 

เงินลงทุน   12,000    บาท 

พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง         3,909.9   กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี (คิดเป็น 0.333 toe/ปี) 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้  8,836    บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   1.36       ปี 

 

ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการตรวจสอบและท าการบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบท าความเย็นตามก าหนดเวลา เพ่ือให้
ระบบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ จะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนนี อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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วิธีการค้านวณผลการประหยัดพลังงาน
การค านวณพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากการเปลี่ยนใบพัดหอผึ่งน  าเป็นแบบไฟเบอร์กลาส

ก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ขับใบพัดก่อนปรับปรุง วัดได้   
ก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ขับใบพัดหลังปรับปรุง วัดได้   
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง  ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง ชั่วโมงการท างาน

ชม./  /ปี
  กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี

คิดเป็น ปี
 ปี

คิดเป็นเงิน     บาท/ปี
  บาท/ปี

การลงทุน
ค่าด าเนินการปรับปรุง          บาท
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้       บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน  ปี
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รูปแสดงหอผึ่งน  าและใบพัดที่ใช้งาน

สภาพหลังปรับปรุง
โรงงานได้ท าการปรับเปลี่ยนเป็นใบพัดแบบไฟเบอร์กลาสแล้ว พบว่าสามารถลดก าลังไฟฟ้าที่ใช้กับมอเตอร์ขับ

ใบพัดขนาด แรงม้าลงได้ ซึ่งจากการวัดพบว่าก าลังไฟฟ้าลดลงเป็น 2.37 โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบการผลิต
น  าแข็งหลอด ทั งนี สามารถประเมินผลการประหยัดได้ ดังนี 

ระยะเวลาการด าเนินการ วัน
เงินลงทุน บาท
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี คิดเป็น ปี
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน ปี

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการตรวจสอบและท าการบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบท าความเย็นตามก าหนดเวลา เพ่ือให้

ระบบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ จะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนนี อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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วิธีการค้านวณผลการประหยัดพลังงาน 

การค านวณพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากการเปลี่ยนใบพัดหอผึ่งน  าเป็นแบบไฟเบอร์กลาส 

ก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ขับใบพัดก่อนปรับปรุง วัดได้   3.10  kW 

ก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ขับใบพัดหลังปรับปรุง วัดได้   2.37  kW 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง     =  ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง x ชั่วโมงการท างาน 

=  (3.10 - 2.37) kW x 103 ชม./wk x 52 wk/ปี 
=  3,909.9      กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ป ี

คิดเป็น                 =  3,909.9 x 85.21 x 10 -6    toe/ปี 
=  0.333    toe/ปี 

คิดเป็นเงิน     =  3,909.9 x 2.26       บาท/ปี 
=  8,836      บาท/ปี 

 

การลงทุน 

ค่าด าเนินการปรับปรุง             12,000      บาท 

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้   8,836        บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน    1.36         ปี 
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บทที่ 2  
ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เป็นการตรวจสอบว่าระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือไม่ โดยในกระบวนการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน มีค าส าคัญที่ใช้และค าจ ากัดความท่ีต้องทราบ ดังนี้

ค า นิยาม
เกณฑ์การตรวจสอบ ประเด็นที่พิจารณาในการตรวจประเมินตามข้อก าหนดของวิธีการจัด

การพลังงาน ได้แก่ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน วิธีการจัดการพลังงาน เป็นต้น

หลักฐานที่ได้จากการตรวจประเมิน บันทึก ข้อความหรือข้อมูลที่แสดงไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดการตรวจ
ประเมินและสามารถตรวจสอบได้

สิ่งที่พบเห็นจากการตรวจประเมิน ผลที่ได้จากการประเมินหลักฐานการตรวจประเมินเทียบกับข้อ
ก าหนดการตรวจประเมิน

ความสอดคล้อง การปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อก าหนดระบบการจัดการพลังงาน หรือ
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้

ความไม่สอดคล้อง การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดระบบการจัดการพลังงานหรือไม่
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้
แบ่งออกเป็น ประเภท ดังนี้

ประเภทร้ายแรง หมายถึง การไม่มีเอกสารในการ
ด าเนินการจัดการพลังงาน หรือไม่มีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามข้อใด 
ข้อหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง

ประเภทไม่ร้ายแรง  หมายถึง ความไม่สอดคล้องของ
เอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง ความไม่สอดคล้องหรือความคลาดเคลื่อน
ในเชิงปฏิบัติ

ข้อสรุปจากการตรวจสอบ ผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบ ภายหลังจากการพิจารณาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและสิ่งที่พบจากการตรวจสอบ
 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุง สภาวะหรือการท างานที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

258 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ
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บทที่ 2  
ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เป็นการตรวจสอบว่าระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือไม่ โดยในกระบวนการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน มีค าส าคัญที่ใช้และค าจ ากัดความท่ีต้องทราบ ดังนี้ 
 

ค า นิยาม 
เกณฑ์การตรวจสอบ 
(Audit Criteria) 

ประเด็นที่พิจารณาในการตรวจประเมินตามข้อก าหนดของวิธีการจัด
การพลังงาน ได้แก่ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน วิธีการจัดการพลังงาน เป็นต้น 

หลักฐานที่ได้จากการตรวจประเมิน 
(Audit Evidence) 

บันทึก ข้อความหรือข้อมูลที่แสดงไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดการตรวจ
ประเมินและสามารถตรวจสอบได้ 

สิ่งที่พบเห็นจากการตรวจประเมิน  
(Audit Finding) 

ผลที่ได้จากการประเมินหลักฐานการตรวจประเมินเทียบกับข้อ
ก าหนดการตรวจประเมิน 

ความสอดคล้อง (Conformity) การปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อก าหนดระบบการจัดการพลังงาน หรือ
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้ 

ความไม่สอดคล้อง 
(Non-conformity)  

การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดระบบการจัดการพลังงานหรือไม่
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้ 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. ประเภทร้ายแรง (Major) หมายถึง การไม่มีเอกสารในการ
ด าเนินการจัดการพลังงาน หรือไม่มีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามข้อใด 
ข้อหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
2. ประเภทไม่ร้ายแรง (Minor) หมายถึง ความไม่สอดคล้องของ
เอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง ความไม่สอดคล้องหรือความคลาดเคลื่อน 
ในเชิงปฏิบัติ 

ข้อสรุปจากการตรวจสอบ  
(Audit Conclusion) 

ผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบ ภายหลังจากการพิจารณาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและสิ่งที่พบจากการตรวจสอบ 
 (Audit Finding) 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุง (Observation)  สภาวะหรือการท างานที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
 
 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ประกอบด้วยการด าเนินงานใน 3 ขั้นตอนหลัก 
ได้แก่  

1) การเตรียมการ หรือการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสอบ ประกอบด้วย การแต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบ 
การจัดท าแผนงานและก าหนดการการตรวจสอบ และการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ 

2) การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เป็นการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานในเบ้ืองต้น 
และการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบฯ ณ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

3) การสรุปผลและการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  เป็นการน าผลที่ได้
จาการตรวจสอบเทียบกับข้อก าหนด แล้วท าเป็นข้อสรุป และจัดส่งให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

              
 

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
 
 
 

1. แต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบฯ 

2. จัดท าแผนงานและก าหนดการตรวจสอบ 

3. จัดเตรียมรายการตรวจสอบ 

4. ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 

5. ตรวจสอบ ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

6. สรุปผลการตรวจสอบ 

7. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและส่งให้กับ 
อาคารควบคุม/โรงงานควบคุม 
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1. การแต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบ
กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และ

การอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ ศ ข้อ ก าหนดว่าการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ต้องด าเนินการโดยผู้ช านาญการอย่างน้อย คน และผู้ช่วย
ผู้ช านาญการอย่างน้อย คน  

ดังนั้น ในการก าหนดหรือแต่งตั้งผู้ตรวจสอบฯ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ในโรงงานและอาคารแต่ละแห่ง ต้องค านึงถึงข้อก าหนดนี้เป็นหลัก

นอกจากนี้ในการแต่งต้ัง หรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมแต่ละแห่ง ควรพิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้ประกอบด้วย

ความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ และข้ันตอนการด าเนินการจัดการพลังงาน
ความรู้ในวิธีการตรวจสอบ 
ความรู้ทางเทคนิคในกิจกรรมที่จะด าเนินการตรวจสอบ
ความสามารถในการสื่อสาร
ความเป็นอิสระ ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจท าให้ปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่าง
ไม่เสมอภาค
ผู้ตรวจสอบต้องไม่เคยให้ค าปรึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาให้แก่โรงงาน อาคารวบคุมที่เข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบ ภายในระยะเวลา  ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการและการตัดสินความสอดคล้อง
ไม่สอดคล้องได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทในการตรวจสอบ
ผู้ช านาญการ 

บริหารจัดการกระบวนการตรวจสอบ 
คัดเลือกผู้ตรวจสอบ 
วางแผนและควบคุมให้เป็นไปตามแผน 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เป็นตัวแทนของทีม 
รายงานผลลูกค้าทราบ 

ผู้ช่วยผู้ช านาญการ
ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ช านาญการ 
ทวนสอบบันทึกต่างๆ 
วิเคราะห์และรายงานผลต่อผู้ช านาญการ 
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ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
 

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ประกอบด้วยการด าเนินงานใน ขั้นตอนหลัก 
ได้แก่ 

1) การเตรียมการ หรือการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสอบ ประกอบด้วย การแต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบ 
การจัดท าแผนงานและก าหนดการการตรวจสอบ และการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ

2) การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เป็นการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานในเบ้ืองต้น 
และการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบฯ ณ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

3) การสรุปผลและการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เป็นการน าผลที่ได้
จาการตรวจสอบเทียบกับข้อก าหนด แล้วท าเป็นข้อสรุป และจัดส่งให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป

              
 

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 
 
 
 

แต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบฯ

จัดท าแผนงานและก าหนดการตรวจสอบ

จัดเตรียมรายการตรวจสอบ

ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน

ตรวจสอบ ณ โรงงานควบคุม อาคารควบคุม

สรุปผลการตรวจสอบ

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและส่งให้กับ
อาคารควบคุม โรงงานควบคุม
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1. การแต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบ 

กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และ
การอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 ข้อ 6 ก าหนดว่าการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ต้องด าเนินการโดยผู้ช านาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วย
ผู้ช านาญการอย่างน้อย 2 คน   

ดังนั้น ในการก าหนดหรือแต่งตั้งผู้ตรวจสอบฯ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานและอาคารแต่ละแห่ง ต้องค านึงถึงข้อก าหนดนี้เป็นหลัก 

นอกจากน้ีในการแต่งต้ัง หรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมแต่ละแห่ง ควรพิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้ประกอบด้วย 

- ความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ และข้ันตอนการด าเนินการจัดการพลังงาน 
- ความรู้ในวิธีการตรวจสอบ  
- ความรู้ทางเทคนิคในกิจกรรมที่จะด าเนินการตรวจสอบ 
- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความเป็นอิสระ ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจท าให้ปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่าง

ไม่เสมอภาค 
- ผู้ตรวจสอบต้องไม่เคยให้ค าปรึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาให้แก่โรงงาน/อาคารวบคุมที่เข้าไปด าเนินการ

ตรวจสอบ ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการและการตัดสินความสอดคล้อง/
ไม่สอดคล้องได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทในการตรวจสอบ 

ผู้ช านาญการ 
- บริหารจัดการกระบวนการตรวจสอบ 
- คัดเลือกผู้ตรวจสอบ 
- วางแผนและควบคุมให้เป็นไปตามแผน 
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- เป็นตัวแทนของทีม 
- รายงานผลลูกค้าทราบ 

ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

- ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ช านาญการ 
- ทวนสอบบันทึกต่างๆ 
- วิเคราะห์และรายงานผลต่อผู้ช านาญการ 
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2. การจัดท าแผนและก าหนดการตรวจประเมิน 
ผู้ตรวจสอบฯ ต้องวางแผนการตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบจะต้องชัดเจน ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูล

ดังต่อไปนี้ 
1) ชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ท าเลที่ต้ัง วันที่ ระยะเวลาและช่วงเวลาที่จะเข้าด าเนินการ

ตรวจสอบ ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ อาจขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร จ านวนพนักงาน และ
ความซับซ้อนของกระบวนการการท างาน 

2) ชื่อผู้ตรวจสอบ 
3) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
4) เกณฑ์การตรวจประเมิน และเอกสารอ้างอิงต่างๆ 

 

แผนการตรวจสอบ ควรจัดท าข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ โรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม และทีมผู้ตรวจสอบ 

 

3. การจัดเตรียมรายการตรวจสอบ 
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ. 2552  ข้อ 26 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบฯ จัดท ารายการตรวจสอบฯ ในการด าเนินการตามข้อก าหนด 
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย 

- ชื่อรายการตรวจประเมิน  
- ผลการตรวจประเมินว่ามีหรือไม่มีหลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานให้ระบุชื่อของหลักฐาน ความสอดคล้อง

หรือไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด รวมถึงก าหนดประเภทของความไม่สอดคล้องในกรณีร้ายแรง หรือไม่
ร้ายแรง 

- ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องตามข้อก าหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของรายการตรวจสอบ (Checklist) 
- เพ่ือให้มั่นใจว่าครอบคลุมข้อก าหนดทั้งหมด 
- เพ่ือให้มันใจว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ 
- รู้ประเด็นส าคัญท่ีต้องตรวจมีอะไรบ้าง 
- ช่วยให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจในระบบเอกสารขององค์กรที่จะเข้าไปตรวจ 
- เป็นหลักฐานที่ใช้ประกอบการท ารายงานผลการตรวจสอบ 
- สามารถส่งให้องค์กรที่ถูกตรวจสอบได้เตรียมตัว 
- เพ่ือคุมเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
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4. การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
การตรวจสอบรายงานฯ ในขั้นตอนนี้ เกิดขึ้นเมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้จัดส่งรายงานการจัด

การพลังงานมายังผู้ตรวจสอบฯ เพ่ือให้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารและหลักฐานที่ปรากฏตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงานในเอกสาร โดยประเมินว่ารายงานดังกล่าว 
มีความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงานหรือไม่ ข้อก าหนดดังกล่าว ได้แก่

(1) การตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

กรณีท่ีเป็นการน าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก
(3) การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
(5) การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน
(6) การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(7) มีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(8) การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ในกรณีที่พบว่าการปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อก าหนดระบบการจัดการพลังงาน หรือไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 

หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้  ให้ถือว่าการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 
ซึ่งต้องพิจารณาว่าเป็นความไม่สอดคล้องในระดับ รุนแรง  หรือระดับ ไม่รุนแรง  ตามที่ก าหนดใน
ข้อ ของประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาในขั้นตอนนี้ยัง ไม่ถือเป็นที่สุด” โดยให้น าไปประกอบการด าเนินงานตรวจสอบ 
ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่อไป

5. การตรวจสอบ ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
ภายหลังจากการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องด าเนินการตรวจสอบระบบการ

จัดการพลังงาน ณ โรงงาน อาคารควบคุม เพ่ือพิจาณาความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ซ่ึงรวมถึง
การสัมภาษณ์หรือสอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้องตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน กิจกรรมการตรวจสอบและ
รับรอง ณ โรงงานควบคุม อาคารควบคุม ประกอบด้วย

การเปิดประชุม (Opening Meeting) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพ่ือแนะน าคณะผู้ตรวจสอบ
เพ่ือยืนยันการรักษาความลับ
เพ่ือทบทวนวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการตรวจสอบ
เพ่ืออธิบายขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือยืนยันก าหนดการตรวจสอบ
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2. การจัดท าแผนและก าหนดการตรวจประเมิน 
ผู้ตรวจสอบฯ ต้องวางแผนการตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบจะต้องชัดเจน ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูล

ดังต่อไปนี้
ชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ท าเลที่ต้ัง วันที่ ระยะเวลาและช่วงเวลาที่จะเข้าด าเนินการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ อาจขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร จ านวนพนักงาน และ
ความซับซ้อนของกระบวนการการท างาน
ชื่อผู้ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
เกณฑ์การตรวจประเมิน และเอกสารอ้างอิงต่างๆ

แผนการตรวจสอบ ควรจัดท าข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ โรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม และทีมผู้ตรวจสอบ

3. การจัดเตรียมรายการตรวจสอบ 
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ. 2552  ข้อ 26 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบฯ จัดท ารายการตรวจสอบฯ ในการด าเนินการตามข้อก าหนด 
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อรายการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจประเมินว่ามีหรือไม่มีหลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานให้ระบุชื่อของหลักฐาน ความสอดคล้อง
หรือไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด รวมถึงก าหนดประเภทของความไม่สอดคล้องในกรณีร้ายแรง หรือไม่
ร้ายแรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องตามข้อก าหนด

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของรายการตรวจสอบ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าครอบคลุมข้อก าหนดทั้งหมด
เพ่ือให้มันใจว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ
รู้ประเด็นส าคัญท่ีต้องตรวจมีอะไรบ้าง
ช่วยให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจในระบบเอกสารขององค์กรที่จะเข้าไปตรวจ
เป็นหลักฐานที่ใช้ประกอบการท ารายงานผลการตรวจสอบ
สามารถส่งให้องค์กรที่ถูกตรวจสอบได้เตรียมตัว
เพ่ือคุมเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
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4. การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
การตรวจสอบรายงานฯ ในขั้นตอนนี้ เกิดขึ้นเมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้จัดส่งรายงานการจัด

การพลังงานมายังผู้ตรวจสอบฯ เพ่ือให้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารและหลักฐานที่ปรากฏตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงานในเอกสาร โดยประเมินว่ารายงานดังกล่าว 
มีความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงานหรือไม่ ข้อก าหนดดังกล่าว ได้แก่ 

(1)  การตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2)  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น  

(กรณีท่ีเป็นการน าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก) 
(3)  การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
(4)  การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)  การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน 
(6)  การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(7)  มีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(8)  การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่พบว่าการปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อก าหนดระบบการจัดการพลังงาน หรือไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้  ให้ถือว่าการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 
ซึ่งต้องพิจารณาว่าเป็นความไม่สอดคล้องในระดับ “รุนแรง (Major)” หรือระดับ “ไม่รุนแรง (Minor)” ตามที่ก าหนดใน
ข้อ 24 (3) ของประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552  

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาในขั้นตอนนี้ยัง “ไม่ถือเป็นที่สุด” โดยให้น าไปประกอบการด าเนินงานตรวจสอบ  
ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่อไป 

5. การตรวจสอบ ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
ภายหลังจากการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องด าเนินการตรวจสอบระบบการ

จัดการพลังงาน ณ โรงงาน/อาคารควบคุม เพ่ือพิจาณาความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ซ่ึงรวมถึง
การสัมภาษณ์หรือสอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้องตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  กิจกรรมการตรวจสอบและ
รับรอง ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ประกอบด้วย 

การเปิดประชุม (Opening Meeting) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
- เพ่ือแนะน าคณะผู้ตรวจสอบ 
- เพ่ือยืนยันการรักษาความลับ 
- เพ่ือทบทวนวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการตรวจสอบ 
- เพ่ืออธิบายขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ 
- เพ่ือยืนยันก าหนดการตรวจสอบ 
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การด าเนินการตรวจสอบ  เป็นการเก็บรวบรวม และทวนสอบข้อมูลในระหว่างการตรวจประเมิน  
เพ่ือพิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน  วิธีการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยการ
สัมภาษณ์ การสังเกต การทบทวนเอกสารและบันทึกที่เก่ียวข้อง 

ตัวอย่างแหล่งของข้อมูลในระหว่างการตรวจสอบ 

1. การสัมภาษณ์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญในการเก็บข้อมูล ผู้ตรวจประเมินควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 
- ควรสัมภาษณ์บุคคลจากระดับ และหน่วยงานที่เหมะสมที่ด าเนินกิจกรรมหรืองานภายในขอบข่าย

ของการตรวจสอบ 
- ควรด าเนินการสัมภาษณ์ระหว่างชั่วโมงท างานปกติ ณ สถานที่ท างานปกติของบุคคลที่ให้

สัมภาษณ์ 
- ควรอธิบายเหตุผลของการสัมภาษณ์ และจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ 
- เลือกประเภทค าถามท่ีใช้อย่างระมัดระวัง เช่น ค าถามปลายเปิด ค าถามปลายปิด ค าถามน า 
- ควรสรุปและทบทวนผลการสัมภาษณ์ให้ผู้รับการสัมภาษณ์ทราบ 
- ควรขอบคุณผู้ให้การสัมภาษณ์ส าหรับการมีส่วนร่วม 

2. การสังเกตกิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. เอกสาร เช่น นโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ข้ันตอนการท างาน มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน  

เป็นต้น 
4. บันทึก เช่น บันทึกการตรวจ บันทึกรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจติดตามภายใน บันทึกการเฝ้า

ติดตามและผลการตรวจวัด เป็นต้น 
5. ข้อมูลสรุป ผลการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
6. รายงานจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลตอบกลับจากลูกค้า การส ารวจและการวัดผลจากภายนอก 
7. ฐานข้อมูล และเวปไซด์ 
 
การตัดสินความสอดคล้อง และการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ 

เป็นการพิจารณาความสอดคล้องในการด าเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกับ
ข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน โดยต้องมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติ
จริงที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยแบ่งเป็น 2 กรณ ี

ผ่านการตรวจสอบ หมายถึง การที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมปฏิบัติตามข้อก าหนดครบถ้วน
และถูกต้องครบทุกข้อ ให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อก าหนด 
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พบความไม่สอดคล้อง แบ่งเป็น ประเภท ได้แก่ ประเภทร้ายแรง และประเภทไม่ร้ายแรง
- ประเภทไม่ร้ายแรง หมายถึง ความไม่สอดคล้องของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง ความไม่สอดคล้องหรือ

ความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ ที่มา ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ข้อ ข)

-

ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่าผ่านการตรวจสอบแต่
ต้องแก้ไขในปีถัดไป

- ประเภทร้ายแรง หมายถึง การไม่มีเอกสารในการด าเนินการจัดการพลังงาน หรือไม่มีหลักฐานการ
ปฏิบัติงานจริงตามข้อใดข้อหน่ึงของวิธีการจัดการพลังงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ที่มา
ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ข้อ ก)

-

ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดอย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่า  ไม่ผ่านการตรวจสอบ
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การด าเนินการตรวจสอบ  เป็นการเก็บรวบรวม และทวนสอบข้อมูลในระหว่างการตรวจประเมิน 
เพ่ือพิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน วิธีการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยการ
สัมภาษณ์ การสังเกต การทบทวนเอกสารและบันทึกที่เก่ียวข้อง

ตัวอย่างแหล่งของข้อมูลในระหว่างการตรวจสอบ
การสัมภาษณ์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญในการเก็บข้อมูล ผู้ตรวจประเมินควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

ควรสัมภาษณ์บุคคลจากระดับ และหน่วยงานที่เหมะสมที่ด าเนินกิจกรรมหรืองานภายในขอบข่าย
ของการตรวจสอบ
ควรด าเนินการสัมภาษณ์ระหว่างชั่วโมงท างานปกติ ณ สถานที่ท างานปกติของบุคคลที่ให้
สัมภาษณ์
ควรอธิบายเหตุผลของการสัมภาษณ์ และจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์
เลือกประเภทค าถามท่ีใช้อย่างระมัดระวัง เช่น ค าถามปลายเปิด ค าถามปลายปิด ค าถามน า
ควรสรุปและทบทวนผลการสัมภาษณ์ให้ผู้รับการสัมภาษณ์ทราบ
ควรขอบคุณผู้ให้การสัมภาษณ์ส าหรับการมีส่วนร่วม

การสังเกตกิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการท างาน
เอกสาร เช่น นโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ข้ันตอนการท างาน มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น
บันทึก เช่น บันทึกการตรวจ บันทึกรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจติดตามภายใน บันทึกการเฝ้า
ติดตามและผลการตรวจวัด เป็นต้น
ข้อมูลสรุป ผลการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
รายงานจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลตอบกลับจากลูกค้า การส ารวจและการวัดผลจากภายนอก
ฐานข้อมูล และเวปไซด์

 
การตัดสินความสอดคล้อง และการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ
เป็นการพิจารณาความสอดคล้องในการด าเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกับ

ข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน โดยต้องมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติ
จริงที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยแบ่งเป็น กรณี

ผ่านการตรวจสอบ หมายถึง การที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมปฏิบัติตามข้อก าหนดครบถ้วน
และถูกต้องครบทุกข้อ ให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อก าหนด
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พบความไม่สอดคล้อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทร้ายแรง และประเภทไม่ร้ายแรง 
- ประเภทไม่ร้ายแรง หมายถึง ความไม่สอดคล้องของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง ความไม่สอดคล้องหรือ

ความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ (ที่มา: ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ข้อ 24 (3)(ข)) 

-  

 

 

ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่า ผ่านการตรวจสอบแต่
ต้องแก้ไขในปีถัดไป 

 
- ประเภทร้ายแรง หมายถึง การไม่มีเอกสารในการด าเนินการจัดการพลังงาน หรือไม่มีหลักฐานการ

ปฏิบัติงานจริงตามข้อใดข้อหน่ึงของวิธีการจัดการพลังงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  (ที่มา: 
ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ข้อ 24 (3)(ก)) 

-  

 

 

ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดอย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่า  ไม่ผ่านการตรวจสอบ 
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การเขียนรายงานสิ่งท่ีไม่สอดคล้อง (NC Statement)  
การเขียนรายงานสิ่งที่ไม่สอดคล้อง มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) สถานที่พบสิ่งที่ไม่สอดคล้อง (Location) 
2) หลักฐานที่พบ (Evidence) 
3) ลักษณะของความไม่สอดคล้อง (Non conformity) 
4) ข้อก าหนดที่อ้างถึง (Requirement) 

ตัวอย่าง:  
- ที่แผนกบุคคล พบแผนการฝึกอบรมไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรม 

ซึ่งไม่เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 9 (2) 
- ที่แผนกวิศวกรรม พบเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ไม่ได้แยกเป็นมาตรการด้านไฟฟ้าและความ

ร้อนซึ่งไม่เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 7 
 

การประชุมปิด (Closing meeting) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
- เพ่ือกล่าวขอบคุณ 
- เพ่ือยืนยันการรักษาความลับ 
- เพ่ือทบทวนวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการตรวจสอบ 
- เพ่ือแจ้งสิ่งที่พบจากการตรวจสอบ (Audit Finding) ในกรณีท่ีพบสิ่งที่ไม่สอดคล้อง (NC)  

ให้แจ้งให้ผู้ถูกตรวจสอบรับทราบทุกข้อ 
- แจ้งข้อสรุปจากการตรวจสอบ (Audit Conclusion) 

 

6. การสรุปผลการตรวจสอบ 
 
การสรุปผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ต้องแสดงว่าผลการตรวจสอบผ่านหรือไม่ผ่าน  

พร้อมทั้งข้อคิดเห็นในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน 
ผลการตรวจสอบ แบ่งได้ 3 กรณี ได้แก่ 

1) ผ่านการตรวจสอบ เน่ืองจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ 

2) ผ่านการตรวจสอบ แต่ต้องปรับปรุงในปีถัดไป เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบถ้วนทุกข้อ หรือข้อบกพร่องบางประการไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรง (Minor) 

3) ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ด าเนินการจัด
การพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างร้ายแรง (Major)  
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7. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ และจัดส่งให้กับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
ผู้ตรวจสอบควรออกรายงานผลการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ตกลงกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไว้ 

หากล่าช้า ควรแจ้งเหตุผลให้ผู้รับการตรวจสอบทราบ ทั้งนี้การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ให้น ารายการตรวจสอบ
ที่ได้จัดท าข้ึน มาจัดท าเป็นสรุปผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ประกอบด้วย

ชื่อรายการตรวจประเมิน
ผลการตรวจประเมิน
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวต้องลงรายมือชื่อรับรองโดยผู้ตรวจสอบและรับรอง พร้อมทั้งผู้ช านาญการ และผู้ช่วย
ผู้ช านาญการที่ด าเนินการตรวจสอบและรับรองในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 
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การเขียนรายงานสิ่งท่ีไม่สอดคล้อง (NC Statement)  
การเขียนรายงานสิ่งที่ไม่สอดคล้อง มีองค์ประกอบ ดังนี้

สถานที่พบสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 
หลักฐานที่พบ 
ลักษณะของความไม่สอดคล้อง 
ข้อก าหนดที่อ้างถึง 

ตัวอย่าง
- ที่แผนกบุคคล พบแผนการฝึกอบรมไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรม

ซึ่งไม่เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 9 (2)
- ที่แผนกวิศวกรรม พบเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ไม่ได้แยกเป็นมาตรการด้านไฟฟ้าและความ

ร้อนซึ่งไม่เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 7

การประชุมปิด (Closing meeting) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพ่ือกล่าวขอบคุณ
- เพ่ือยืนยันการรักษาความลับ
- เพ่ือทบทวนวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการตรวจสอบ
- เพ่ือแจ้งสิ่งที่พบจากการตรวจสอบ ( ในกรณีท่ีพบสิ่งที่ไม่สอดคล้อง (

ให้แจ้งให้ผู้ถูกตรวจสอบรับทราบทุกข้อ
- แจ้งข้อสรุปจากการตรวจสอบ (

6. การสรุปผลการตรวจสอบ 
 
การสรุปผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ต้องแสดงว่าผลการตรวจสอบผ่านหรือไม่ผ่าน 

พร้อมทั้งข้อคิดเห็นในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน
ผลการตรวจสอบ แบ่งได้ กรณี ได้แก่

ผ่านการตรวจสอบ เน่ืองจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ
ผ่านการตรวจสอบ แต่ต้องปรับปรุงในปีถัดไป เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบถ้วนทุกข้อ หรือข้อบกพร่องบางประการไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรง
ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ด าเนินการจัด
การพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างร้ายแรง 
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7. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ และจัดส่งให้กับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
 ผู้ตรวจสอบควรออกรายงานผลการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ตกลงกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไว้ 
หากล่าช้า ควรแจ้งเหตุผลให้ผู้รับการตรวจสอบทราบ ทั้งนี้การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ให้น ารายการตรวจสอบ
ที่ได้จัดท าข้ึน มาจัดท าเป็นสรุปผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ประกอบด้วย 

1. ชื่อรายการตรวจประเมิน 
2. ผลการตรวจประเมิน 
3. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

 
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวต้องลงรายมือชื่อรับรองโดยผู้ตรวจสอบและรับรอง พร้อมทั้งผู้ช านาญการ และผู้ช่วย

ผู้ช านาญการที่ด าเนินการตรวจสอบและรับรองในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น  
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธกีารจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้   
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มพีระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม 

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บคุคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
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ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก-1 กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน
 ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ก-2 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ
 จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552



หนา   ๗ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธกีารจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้   
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มพีระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม 

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บคุคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน  เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน  และวิธกีารจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  โดยพิจารณา
จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได   

นโยบายอนรัุกษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ  พลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม  โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

(๓) การแสดง เจ ตจํ าน งที่ จะ ปฏิ บั ติตาม ก ฎ ห ม ายที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า รอ นุ รักษ แ ล ะ 
การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธภิาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน  โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  หรือโดยวิธีการอื่น
ที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานได 

หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ 
จัดการพลังงาน  รวมทั้งกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบคุลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   
(๒) ประสานงานกบัหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 
ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธกีารจัดการพลังงาน   

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมทราบ   

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 
จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(๖)  สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ 
ตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ 
การอนุรักษพลังงาน  โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ 
และวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง  โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ
พลังงานที่ใชเดิม  หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต  รวมทั้งระบุระยะเวลา 
การดําเนินการ  การลงทุน  และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย   
ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน  เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน  และวิธกีารจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  โดยพิจารณา
จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได   

นโยบายอนรัุกษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ  พลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม  โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

(๓) การแสดง เจ ตจํ าน งที่ จะ ปฏิ บั ติตาม ก ฎ ห ม ายที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า รอ นุ รักษ แ ล ะ 
การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธภิาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน  โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  หรือโดยวิธีการอื่น
ที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานได 

หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ 
จัดการพลังงาน  รวมทั้งกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบคุลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   
(๒) ประสานงานกบัหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 
ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธกีารจัดการพลังงาน   

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมทราบ   

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 
จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(๖)  สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ 
ตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ 
การอนุรักษพลังงาน  โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ 
และวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง  โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ
พลังงานที่ใชเดิม  หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต  รวมทั้งระบุระยะเวลา 
การดําเนินการ  การลงทุน  และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย   
ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
โดยใหบคุลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน   
และเผยแพรใหบคุลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน   

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําข้ึนตามขอ  ๗  ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจ  ติดตาม   
และประเมินการจัดการพลังงาน  รวมถึงการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการ 
จัดการพลังงานตามชวงเวลาที่ กํ าหนดอยางเหมาะสมเปนประจํา   อยางนอยปละหนึ่ งค ร้ัง   
ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมกีารตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธีการที่ รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน
มีนาคมของทุกป  เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  
นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 

หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
โดยใหบคุลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน   
และเผยแพรใหบคุลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน   

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําข้ึนตามขอ  ๗  ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจ  ติดตาม   
และประเมินการจัดการพลังงาน  รวมถึงการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการ 
จัดการพลังงานตามชวงเวลาที่ กํ าหนดอยางเหมาะสมเปนประจํา   อยางนอยปละหนึ่ งค ร้ัง   
ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมกีารตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธีการที่ รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน
มีนาคมของทุกป  เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  
นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 

หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  เพ่ือใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการจัดการพลังงาน  และเปนฐานขอมูลของรัฐในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน  ประกอบกับมาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัตใิหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงพลงังาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธกีารดําเนินการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  ขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  ขอ  ๘  วรรคสอง  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  วรรคสอง  
และขอ  ๑๑  วรรคสอง  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มพีระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผู รับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม   

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บคุคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“องคกร”  หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี 
“ตรวจสอบ”  หมายความวา  สํารวจ  ตรวจวัด  และเก็บขอมูล 
“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน”  หมายความวา  กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการดําเนินการดานตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  เพ่ือใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการจัดการพลังงาน  และเปนฐานขอมูลของรัฐในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน  ประกอบกับมาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัตใิหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงพลงังาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธกีารดําเนินการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  ขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  ขอ  ๘  วรรคสอง  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  วรรคสอง  
และขอ  ๑๑  วรรคสอง  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มพีระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม   

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บคุคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“องคกร”  หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี 
“ตรวจสอบ”  หมายความวา  สํารวจ  ตรวจวัด  และเก็บขอมูล 
“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน”  หมายความวา  กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการดําเนินการดานตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
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 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

“อุปกรณ”  หมายความรวมถึง  เคร่ืองจักรและวัสดุทีใ่ชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
“การใชพลังงานที่มีนยัสําคัญ”  หมายความถึง  การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง  เมื่อเปรียบเทียบ

กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร  ระบบ  หรืออุปกรณ  นั้น 

หมวด  ๑ 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

 
 

ขอ ๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมของตน  เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน  รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสีย
ดังกลาว 

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน  ไดแก  ขนาด  
การใชพลังงาน  ชั่วโมงการใชงาน  และศักยภาพในการปรับปรุง 

ขอ ๓ ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ  ๒  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร  
ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  และระดับอปุกรณ  ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) การประเมินระดับองคกร  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมรวบรวม
ขอมลูเก่ียวกับระบบไฟฟา  การผลิตหรือการบริการ  และการใชพลังงาน  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธนัวาคมของปที่ผานมา  เพื่อนําขอมลูมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ  หรือกระบวนการ
ผลิตตาง ๆ  ทัง้นี้เพื่อใชเปรียบเทยีบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร 

(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการผลิต
และบริการ  ทีส่ามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ  ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน  
ของการผลิตสินคาหรือบริการ  โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใช
พลังงานจําเพาะ  (Specific  energy  consumption)  จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัย 
ที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

 (ก) โรงงานควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต 

 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) อาคารควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มผีลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร  เชน  จํานวนหองพักที่จําหนายได  
ในกรณีของโรงแรม  หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล  หรือจํานวนพื้นที่ 
ใชสอยที่  ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป  เปนตน 

(๓) การประเมินระดับอุปกรณ  ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละอุปกรณหลัก  
รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธภิาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ 

ขอ ๔ ใหนาํขอมลูรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  
รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน  ซ่ึงตองสงใหอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 
 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมาย 
และแผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ  ๗  
และขอ  ๘  ตามลําดับ   

ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน  
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  ใหนําขอมูลการใชพลังงานและ
ขอมลูเก่ียวกับปจจัยอ่ืนที่มผีลกระทบตอการใชพลังงาน  ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  และมาตรการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด  ๑  มาใชประกอบการกําหนด
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดวย 

ขอ ๗ การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา
และดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 
แตละมาตรการ  ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช
พลังงานรวมของปที่ผานมา 

(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
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 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

“อุปกรณ”  หมายความรวมถึง  เคร่ืองจักรและวัสดุทีใ่ชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
“การใชพลังงานที่มีนยัสําคัญ”  หมายความถึง  การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง  เมื่อเปรียบเทียบ

กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร  ระบบ  หรืออุปกรณ  นั้น 

หมวด  ๑ 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

 
 

ขอ ๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมของตน  เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน  รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสีย
ดังกลาว 

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน  ไดแก  ขนาด  
การใชพลังงาน  ชั่วโมงการใชงาน  และศักยภาพในการปรับปรุง 

ขอ ๓ ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ  ๒  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร  
ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  และระดับอปุกรณ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) การประเมินระดับองคกร  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมรวบรวม
ขอมลูเก่ียวกับระบบไฟฟา  การผลิตหรือการบริการ  และการใชพลังงาน  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธนัวาคมของปที่ผานมา  เพื่อนําขอมลูมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ  หรือกระบวนการ
ผลิตตาง ๆ  ทัง้นี้เพื่อใชเปรียบเทยีบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร 

(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการผลิต
และบริการ  ทีส่ามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ  ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน  
ของการผลิตสินคาหรือบริการ  โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใช
พลังงานจําเพาะ  (Specific  energy  consumption)  จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัย 
ที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

 (ก) โรงงานควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต 

 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) อาคารควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มผีลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร  เชน  จํานวนหองพักที่จําหนายได  
ในกรณีของโรงแรม  หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล  หรือจํานวนพื้นที่ 
ใชสอยที่  ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป  เปนตน 

(๓) การประเมินระดับอุปกรณ  ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละอุปกรณหลัก  
รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธภิาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ 

ขอ ๔ ใหนาํขอมลูรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  
รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน  ซ่ึงตองสงใหอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 
 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมาย 
และแผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ  ๗  
และขอ  ๘  ตามลําดับ   

ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน  
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  ใหนําขอมูลการใชพลังงานและ
ขอมลูเก่ียวกับปจจัยอื่นที่มผีลกระทบตอการใชพลังงาน  ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  และมาตรการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด  ๑  มาใชประกอบการกําหนด
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดวย 

ขอ ๗ การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา
และดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 
แตละมาตรการ  ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช
พลังงานรวมของปที่ผานมา 

(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
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 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๘ แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 

(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุระยะเวลา
เร่ิมตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ 

(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ   
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนในขอ  ๘  ใหเจาของโรงงาน

ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม   
(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(๔) ผู รับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม 
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรม 

และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ทราบอยางทั่วถึง 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามหมวด  ๒ 

 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ  ๑๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษพลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการ 
ตามแผนดงักลาวใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ   

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ  ๑๒  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบ 
และวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม 

การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย  
สามเดือนตอคร้ัง  และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววา   
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของ
การไมบรรลุผลนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่นยิมใชและเชื่อถอืได  และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ในรายงานผล  การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ  ๑๔  เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตอไป 

ขอ ๑๔ เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานตามขอ  ๑๓  แลว  ให เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการ 
ใหคณะทํางานดาน  การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการตามที่กําหนดในเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบ 
และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  และปญหา 
และอุปสรรคในการดําเนินการ  (ถามี) 

(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับ
มาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ 
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 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๘ แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 

(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุระยะเวลา
เร่ิมตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ 

(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ   
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนในขอ  ๘  ใหเจาของโรงงาน

ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม   
(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(๔) ผู รับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม 
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรม 

และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ทราบอยางทั่วถึง 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามหมวด  ๒ 

 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ  ๑๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษพลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการ 
ตามแผนดงักลาวใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ   

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ  ๑๒  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบ 
และวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม 

การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย  
สามเดือนตอคร้ัง  และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววา   
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของ
การไมบรรลุผลนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่นยิมใชและเชื่อถอืได  และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ในรายงานผล  การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ  ๑๔  เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตอไป 

ขอ ๑๔ เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานตามขอ  ๑๓  แลว  ให เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการ 
ใหคณะทํางานดาน  การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการตามที่กําหนดในเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบ 
และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  และปญหา 
และอุปสรรคในการดําเนินการ  (ถามี) 

(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับ
มาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ 
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 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลา  ที่เกิดข้ึนจริง 
 (ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดข้ึนจริง 
 (ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดข้ึนจริง 
 (จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง 
 (ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการ 
 (ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
(๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ   (ถามี)  และจํานวนผูเขาอบรม 

ใหนาํรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  
ที่ จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซ่ึงตองจัดสงใหแกอธิบดี   
ตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๔ 
การตรวจติดตาม  และประเมนิการจัดการพลังงาน  การทบทวน  วิเคราะห 

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 

สวนที่  ๑ 
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 
 

ขอ ๑๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน  โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  
ตามหลักเกณฑและวิธกีารดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมเพื่อแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซ่ึงมีความรูและความเขาใจในวิธกีารจัดการพลังงาน  มีความเปนกลาง  และเปนอิสระ
ในการดําเนินการ 

 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําส่ังแตงต้ัง 
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 (ก) การจัดต้ังคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน   
 (ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธี   การจัด

การพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก 
 (ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซ่ึงลงลายมือชื่อ  โดยเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 (ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 (จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมตลอดจนกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 (ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ

ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 (ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
 (ซ) การทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้   

ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสาร 
และหลักฐาน  ที่เก่ียวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงให 
คณะผูตรวจประเมิน  การจัดการพลังงานภายในองคกร 

ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานที่ เก่ียวของกับการจัดการพลังงานตามขอ  ๑๖  วามีและครบถวนหรือไม  ซ่ึงอาจรวมถึง 
การสอบถามหรือสัมภาษณบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และจัดทําสรุปผลการตรวจ
ติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัด
การพลังงานภายในองคกร  สงใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุม 
หรือเจาของอาคารควบคุม 
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 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลา  ที่เกิดข้ึนจริง 
 (ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดข้ึนจริง 
 (ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดข้ึนจริง 
 (จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง 
 (ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการ 
 (ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
(๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ   (ถามี)  และจํานวนผูเขาอบรม 

ใหนาํรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  
ที่ จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซ่ึงตองจัดสงใหแกอธิบดี   
ตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๔ 
การตรวจติดตาม  และประเมนิการจัดการพลังงาน  การทบทวน  วิเคราะห 

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 

สวนที่  ๑ 
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 
 

ขอ ๑๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน  โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  
ตามหลักเกณฑและวิธกีารดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมเพื่อแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซ่ึงมีความรูและความเขาใจในวิธกีารจัดการพลังงาน  มีความเปนกลาง  และเปนอิสระ
ในการดําเนินการ 

 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําส่ังแตงต้ัง 
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 (ก) การจัดต้ังคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน   
 (ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธี   การจัด

การพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก 
 (ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซ่ึงลงลายมือชื่อ  โดยเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 (ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 (จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมตลอดจนกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 (ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ

ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 (ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
 (ซ) การทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้   

ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสาร 
และหลักฐาน  ที่เก่ียวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงให 
คณะผูตรวจประเมิน  การจัดการพลังงานภายในองคกร 

ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานที่ เก่ียวของกับการจัดการพลังงานตามขอ  ๑๖  วามีและครบถวนหรือไม  ซ่ึงอาจรวมถึง 
การสอบถามหรือสัมภาษณบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และจัดทําสรุปผลการตรวจ
ติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัด
การพลังงานภายในองคกร  สงใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุม 
หรือเจาของอาคารควบคุม 

281หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่ง 
รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

สวนที่  ๒ 
การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 
 

ขอ ๑๘ หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ  
ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่  ๑  แลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม  ตามชวงเวลาที่ เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยนําผลสรุปการตรวจติดตาม 
การดําเนินการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๑๗  มาวิเคราะหความเหมาะสม  และแนวทางการปรับปรุง 
การดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของ  
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุม 
หรือเจาของอาคารควบคุมทราบ  โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละ
ข้ันตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง 

หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ  พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรอง  
แตละข้ันตอน 

การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ขอ ๑๙ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน  วิเคราะห  
และแกไขขอบกพรองตามขอ  ๑๘  ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน  ใหดําเนินการแกไข
ขอบกพรองนั้นโดยเร็ว 

 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม  ตลอดจน  
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน  วิเคราะห   
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่ จัดข้ึนตามขอ  ๑๘  เปนสวนหนึ่งของรายงาน 
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๕ 
วิธกีารตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
 

ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป   

ในกรณีที่อธิบดีไดมกีารอนุญาตใหบคุคลหรือนิติบคุคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่   รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับ 
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได 

ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ  ๒๑  เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง  ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
และหลักฐาน  ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการ 
จัดการพลังงานดังตอไปนี้ 

(๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
(๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
(๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน 
(๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
(๕) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
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 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่ง 
รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

สวนที่  ๒ 
การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 
 

ขอ ๑๘ หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ  
ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่  ๑  แลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม  ตามชวงเวลาที่ เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยนําผลสรุปการตรวจติดตาม 
การดําเนินการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๑๗  มาวิเคราะหความเหมาะสม  และแนวทางการปรับปรุง 
การดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของ  
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุม 
หรือเจาของอาคารควบคุมทราบ  โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละ
ข้ันตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง 

หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ  พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรอง  
แตละข้ันตอน 

การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ขอ ๑๙ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน  วิเคราะห  
และแกไขขอบกพรองตามขอ  ๑๘  ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน  ใหดําเนินการแกไข
ขอบกพรองนั้นโดยเร็ว 

 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม  ตลอดจน  
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน  วิเคราะห   
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่ จัดข้ึนตามขอ  ๑๘  เปนสวนหนึ่งของรายงาน 
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๕ 
วิธกีารตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
 

ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป   

ในกรณีที่อธิบดีไดมกีารอนุญาตใหบคุคลหรือนิติบคุคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่   รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับ 
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได 

ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ  ๒๑  เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง  ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
และหลักฐาน  ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เก่ียวของตามขอกําหนดของวิธีการ 
จัดการพลังงานดังตอไปนี้ 

(๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
(๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
(๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน 
(๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
(๕) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
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 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๖) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(๘) การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๒๔ การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๒๓   

มหีลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมกับขอกําหนดของวิธกีารจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร  การสัมภาษณบุคลากร
ที่เก่ียวของ  และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ  
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด  และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผล 
การพิจารณาวาผานการตรวจสอบ 

(๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ  หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบั ติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด  โดยแบง 
ความไมสอดคลองออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้ 

 (ก) ประเภทรายแรง  (Major)  หมายถึง  การไมมีเอกสารในการดําเนินการจัดการ  
พลังงาน  หรือไมมหีลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด  ขอหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง  

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง  ไดแก   
  (ก.๑) การไมมี คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร   

การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวง   

  (ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอย
ตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการ   
จัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก   

 หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  (ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร  การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมสีาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานตามหลักเกณฑและวิธกีารในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้   

  (ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  การไมติดตามผลการดําเนินการ 
ของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๖) การไมมีคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
เปนเอกสาร  การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  
การไมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้   การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนําเสนอ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  เพื่อทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานในรอบป  การไมมผีลการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

  (ก.๗) การไม เ ผ ยแ พ ร คํ า ส่ั ง แ ต ง ต้ั ง คณ ะทํ า งาน ด า น การจั ดการพ ลั งงา น   
การไมเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  รวมถึงการไมเผยแพร
ในเร่ืองของนโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ดวยวิธกีารใด ๆ  ใหบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง   

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผาน 
การตรวจสอบ 

 (ข) ประเภทไมรายแรง  (minor)  หมายถึง  ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบติัจริง  ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง  ไดแก   
  (ข.๑) การมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  การมีคําส่ังแตงต้ัง 

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร 
แตยังไมไดลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
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 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๖) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(๘) การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๒๔ การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๒๓   

มหีลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมกับขอกําหนดของวิธกีารจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร  การสัมภาษณบุคลากร
ที่เก่ียวของ  และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ  
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด  และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผล 
การพิจารณาวาผานการตรวจสอบ 

(๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ  หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบั ติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด  โดยแบง 
ความไมสอดคลองออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้ 

 (ก) ประเภทรายแรง  (Major)  หมายถึง  การไมมีเอกสารในการดําเนินการจัดการ  
พลังงาน  หรือไมมหีลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด  ขอหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง  

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง  ไดแก   
  (ก.๑) การไมมี คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร   

การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวง   

  (ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอย
ตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการ   
จัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก   

 หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  (ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร  การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมสีาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานตามหลักเกณฑและวิธกีารในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้   

  (ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  การไมติดตามผลการดําเนินการ 
ของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๖) การไมมีคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
เปนเอกสาร  การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  
การไมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้   การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนําเสนอ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  เพื่อทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานในรอบป  การไมมผีลการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

  (ก.๗) การไม เ ผ ยแ พ ร คํ า ส่ั ง แ ต ง ต้ั ง คณ ะทํ า งาน ด า น การจั ดการพ ลั งงา น   
การไมเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  รวมถึงการไมเผยแพร
ในเร่ืองของนโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ดวยวิธกีารใด ๆ  ใหบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง   

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผาน 
การตรวจสอบ 

 (ข) ประเภทไมรายแรง  (minor)  หมายถึง  ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบติัจริง  ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง  ไดแก   
  (ข.๑) การมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  การมีคําส่ังแตงต้ัง 

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร 
แตยังไมไดลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
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 หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  (ข.๒) การกําหนดอํ านาจหน าที่ และความรั บผิ ดชอบของคณะทํางานด านการ 
จัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การประเมินสถานภาพ 
การจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  
หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด  การกําหนด
นโยบายอนุรักษสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  มีการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษพลังงาน  การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน  และการทบทวน  วิเคราะหและแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในประกาศนี้   

  (ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 
และดานความรอน  และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม  ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว   

  (ข.๔) มกีารเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  คําส่ังแตงต้ัง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  นโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว  แตบุคลากรของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมทัว่ถึง  เปนตน 

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการ
ตรวจสอบแตตองแกไขในปตอไป 

ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมตามขอ  ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 
จัดการพลังงานในกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับ

 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอกําหนดของวิธีการ  จัดการพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง   
แตมโีอกาสที่จะปรับปรุง  การดําเนินการในแตละข้ันตอนใหดีย่ิงข้ึนกวาที่เปนอยูเดิม 

ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการ
ดําเนินการตามขอกําหนด  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน  
ผลการตรวจประเมินว ามีหรือไมมีหลักฐาน  ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่อของหลักฐาน   
ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐานกับขอกําหนด  รวมถึงการระบุประเภทของความ 
ไมสอดคลองในกรณีรายแรง  หรือไมรายแรง  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 
จัดการพลังงานแตละข้ันตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๗ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ  
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําข้ึน
ตามขอ  ๒๖  มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุม  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย  ชื่อรายการตรวจประเมิน  ผลการตรวจ
ประเมิน  และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

ทั้งนี้  การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รับรอง  พรอมทั้ งผูชํ านาญการและผูชวยผูชํ านาญการที่ ดํา เนินการตรวจสอบและรับรอ ง 
การจัดการพลังงาน  ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

หมวด  ๖ 
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
 

ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๗  ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป  การจัดสง
รายงานดังกลาว  ตองประกอบดวย  รายงานการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๑  และรายการตรวจสอบ 
การจัดการพลังงานตามขอ  ๒๖ 
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 หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  (ข.๒) การกําหนดอํ านาจหน าที่ และความรั บผิ ดชอบของคณะทํางานด านการ 
จัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การประเมินสถานภาพ 
การจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  
หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด  การกําหนด
นโยบายอนุรักษสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  มีการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษพลังงาน  การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน  และการทบทวน  วิเคราะหและแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในประกาศนี้   

  (ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 
และดานความรอน  และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม  ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว   

  (ข.๔) มกีารเผยแพรคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  คําส่ังแตงต้ัง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  นโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว  แตบุคลากรของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมทัว่ถึง  เปนตน 

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการ
ตรวจสอบแตตองแกไขในปตอไป 

ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมตามขอ  ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 
จัดการพลังงานในกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับ

 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอกําหนดของวิธีการ  จัดการพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง   
แตมโีอกาสที่จะปรับปรุง  การดําเนินการในแตละข้ันตอนใหดีย่ิงข้ึนกวาที่เปนอยูเดิม 

ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการ
ดําเนินการตามขอกําหนด  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน  
ผลการตรวจประเมินว ามีหรือไมมีหลักฐาน  ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่อของหลักฐาน   
ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐานกับขอกําหนด  รวมถึงการระบุประเภทของความ 
ไมสอดคลองในกรณีรายแรง  หรือไมรายแรง  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 
จัดการพลังงานแตละข้ันตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๗ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ  
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําข้ึน
ตามขอ  ๒๖  มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุม  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย  ชื่อรายการตรวจประเมิน  ผลการตรวจ
ประเมิน  และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

ทั้งนี้  การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รับรอง  พรอมทั้ งผูชํ านาญการและผูชวยผูชํ านาญการที่ ดํา เนินการตรวจสอบและรับรอ ง 
การจัดการพลังงาน  ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

หมวด  ๖ 
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
 

ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๗  ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป  การจัดสง
รายงานดังกลาว  ตองประกอบดวย  รายงานการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๑  และรายการตรวจสอบ 
การจัดการพลังงานตามขอ  ๒๖ 
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 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสง
เปนเอกสารตนฉบับ  พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธกีารใดวิธกีารหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) นาํสงดวยตนเอง   
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสง
เปนเอกสารตนฉบับ  พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธกีารใดวิธกีารหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) นาํสงดวยตนเอง   
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ข-1 รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด�าเนินงานตามข้อก�าหนด
ภาคผนวก ข-2 รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน



ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
1.1 มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัด

การพลังงานเป็นเอกสาร (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5) 
      

1.1 มีการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะท างานการจัดการพลังงาน 
(กฎกระทรวงฯข้อ 5) 

      

1.1 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน
อย่างน้อยต้องมีดังนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5) 
(1) ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับ
น โ ย บ า ย อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด
การพลังงานการจัดการพลังงาน 
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ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อขอ
ความร่วมมือในการปฏิบตัิการตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้าง
จิตส านึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
(3) ควบคุมดูแลให้การจดัการพลังงานเป็นไปตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงาน 
(4) รายงานผลการอนรุักษ์และการจัดการพลังงาน
ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานให้เจ้าของทราบ 
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือทบทวน
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานให้เจ้าของพิจารณา 
(6) สนับสนุนเจ้าของในการด าเนนิการตาม
กฎกระทรวง 
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ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
 มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัด

การพลังงานเป็นเอกสาร (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5) 
      

 มีการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะท างานการจัดการพลังงาน 
(กฎกระทรวงฯข้อ 5) 

      

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน
อย่างน้อยต้องมีดังนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5) 
(1) ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับ
น โ ย บ า ย อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด
การพลังงานการจัดการพลังงาน 
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ภาคผนวก ข-1

ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อขอ
ความร่วมมือในการปฏิบตัิการตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้าง
จิตส านึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
(3) ควบคุมดูแลให้การจดัการพลังงานเป็นไปตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงาน 
(4) รายงานผลการอนรุักษ์และการจัดการพลังงาน
ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานให้เจ้าของทราบ 
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือทบทวน
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานให้เจ้าของพิจารณา 
(6) สนับสนุนเจ้าของในการด าเนนิการตาม
กฎกระทรวง 
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ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
1.4 มีการเผยแพร่ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานฯ  ให้

บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบ (กฎกระทรวงฯข้อ 5) 

      

1.5 อื่น ๆ (ระบุ)  
 
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลกัฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

              3. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทรา้ยแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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4
5

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจดัการพลังงานตามกฎกระทรวงฯ มาใช้เป็นครั้งแรก) 
มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้น โดยการพิจารณาจากการด าเนินงานด้าน
พลังงานที่ผ่ านมา ก่อนการก าหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน  (กฎกระทรวงฯ ข้อ 3) 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
0
0

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ

ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

1.4 มีการเผยแพร่ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานฯ  ให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบ (กฎกระทรวงฯข้อ 5)

      

1.5 อื่น ๆ ระบุ  
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลกัฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 
             3. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทรา้ยแรงหรือไม่ร้ายแรง  
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจดัการพลังงานตามกฎกระทรวงฯ มาใช้เป็นครั้งแรก) 
มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้น โดยการพิจารณาจากการด าเนินงานด้าน
พลังงานที่ผ่ านมา ก่อนการก าหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน  (กฎกระทรวงฯ ข้อ 3) 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

292
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

1.4 มีการเผยแพร่ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานฯ  ให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบ (กฎกระทรวงฯข้อ 5)

      

1.5 อื่น ๆ ระบุ  
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลกัฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 
             3. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทรา้ยแรงหรือไม่ร้ายแรง  
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจดัการพลังงานตามกฎกระทรวงฯ มาใช้เป็นครั้งแรก) 
มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้น โดยการพิจารณาจากการด าเนินงานด้าน
พลังงานที่ผ่ านมา ก่อนการก าหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน  (กฎกระทรวงฯ ข้อ 3) 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

1.4 มีการเผยแพร่ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานฯ  ให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบ (กฎกระทรวงฯข้อ 5)

      

1.5 อื่น ๆ ระบุ  
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลกัฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 
             3. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทรา้ยแรงหรือไม่ร้ายแรง  
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจดัการพลังงานตามกฎกระทรวงฯ มาใช้เป็นครั้งแรก) 
1.1 มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

เบื้องต้น โดยการพิจารณาจากการด าเนินงานด้าน
พลังงานที่ผ่ านมา ก่อนการก าหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน  (กฎกระทรวงฯ ข้อ 3) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

4/28

4
6
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
0
1

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
2.2 อื่นๆ (ระบุ) 

 
 
 
 

      
 

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลกัฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไมพ่บหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้นๆ 

   3. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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4
7

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
มีการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร 
และลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4)

      

นโยบายอนุรักษ์พลังงานแสดงเจตจ านงและความ
มุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 
1. ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน
หนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
0
2

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ

ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

2.2 อื่นๆ (ระบุ) 
 
 
 
 

      
 

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลกัฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไมพ่บหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  3. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-3 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
มีการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร 
และลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4)

      

นโยบายอนุรักษ์พลังงานแสดงเจตจ านงและความ
มุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 
1. ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน
หนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

294
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

2.2 อื่นๆ (ระบุ) 
 
 
 
 

      
 

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลกัฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไมพ่บหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
มีการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร 
และลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4)

      

นโยบายอนุรักษ์พลังงานแสดงเจตจ านงและความ
มุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 
1. ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน
หนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

2.2 อื่นๆ (ระบุ) 
 
 
 
 

      
 

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลกัฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไมพ่บหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
1.1 มีการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร 

และลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 

      

1.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานแสดงเจตจ านงและความ
มุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 
1. ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน
หนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
 

      

6/28

4
8
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ภาคผนวก ข-1

2
0
3
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
 
2. นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะ
และปรมิาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้น 
1. การแสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัตติามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
4. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
5. แนวทางการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามวิธีการจัด
การพลังงาน 

1.1 มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยปิด
ประกาศไว้ในที่ที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
เพื่อให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้  
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 
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4
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
0
4

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

1.4 อื่นๆ (ระบุ) 
 
 
 

      

หมายเหตุ :  1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

 1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

296
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

 
2. นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะ
และปรมิาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้น 
1. การแสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัตติามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
4. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
5. แนวทางการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามวิธีการจัด
การพลังงาน
มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยปิด
ประกาศไว้ในที่ที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
เพื่อให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้ 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
1.4 อื่นๆ (ระบุ) 

 
 
 

      

หมายเหตุ :  1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

4.1  มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้
พลังงานที่มีนัยส าคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกล่าว 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 2) 

      

4.2 การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ มีการ
พิจารณาปัจจัยหลักในการประเมิน ได้แก่ ขนาด
การใช้พลังงาน ชั่วโมงการใช้พลังงาน และ
ศักยภาพในการปรับปรุง (ประกาศกระทรวงฯ  
ข้อ 2) 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

4.1 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีการ
ประเมินหาสภาพการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญใน
ระดับ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1) 
(1) องค์กร 
(2) ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
(1) อุปกรณ์

      

4.4 การประเมินระดับองค์กรมีการรวบรวมเกี่ยวกับ
(1) ระบบไฟฟ้า 
(2) การผลิตหรือการบริการ 
(1) การใช้พลังงาน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่าน
มาเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้
พลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบหาสถานภาพการใช้พลังงานรวม
ขององค์กร(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1)

      

.5 การประเมินระดับผลติภณัฑ์หรือบริการมีการ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือบรกิารและหาค่า
การใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific energy 
consumption)จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้ 
พลังงานต่อปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการใช้พลังงาน
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ภาคผนวก ข-1
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้
พลังงานที่มีนัยส าคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกล่าว 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 2) 

      

4.2 การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ มีการ
พิจารณาปัจจัยหลักในการประเมิน ได้แก่ ขนาด
การใช้พลังงาน ชั่วโมงการใช้พลังงาน และ
ศักยภาพในการปรับปรุง (ประกาศกระทรวงฯ 
ข้อ 2) 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

4.1 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีการ
ประเมินหาสภาพการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญใน
ระดับ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1) 
(1) องค์กร 
(2) ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
(1) อุปกรณ์

      

4.4 การประเมินระดับองค์กรมีการรวบรวมเกี่ยวกับ
(1) ระบบไฟฟ้า 
(2) การผลิตหรือการบริการ 
(1) การใช้พลังงาน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่าน
มาเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้
พลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบหาสถานภาพการใช้พลังงานรวม
ขององค์กร(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1)

      

.5 การประเมินระดับผลติภณัฑ์หรือบริการมีการ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือบรกิารและหาค่า
การใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific energy 
consumption)จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้ 
พลังงานต่อปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการใช้พลังงาน
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้
พลังงานที่มีนัยส าคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกล่าว 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 2) 

      

4.2 การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ มีการ
พิจารณาปัจจัยหลักในการประเมิน ได้แก่ ขนาด
การใช้พลังงาน ชั่วโมงการใช้พลังงาน และ
ศักยภาพในการปรับปรุง (ประกาศกระทรวงฯ 
ข้อ 2) 

      

9/28

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

4.1 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีการ
ประเมินหาสภาพการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญใน
ระดับ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1) 
(1) องค์กร 
(2) ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
(1) อุปกรณ์

      

4.4 การประเมินระดับองค์กรมีการรวบรวมเกี่ยวกับ
(1) ระบบไฟฟ้า 
(2) การผลิตหรือการบริการ 
(1) การใช้พลังงาน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่าน
มาเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้
พลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบหาสถานภาพการใช้พลังงานรวม
ขององค์กร(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1)

      

.5 การประเมินระดับผลติภณัฑ์หรือบริการมีการ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือบรกิารและหาค่า
การใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific energy 
consumption)จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้ 
พลังงานต่อปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการใช้พลังงาน
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้
พลังงานที่มีนัยส าคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกล่าว 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 2) 

      

4.2 การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ มีการ
พิจารณาปัจจัยหลักในการประเมิน ได้แก่ ขนาด
การใช้พลังงาน ชั่วโมงการใช้พลังงาน และ
ศักยภาพในการปรับปรุง (ประกาศกระทรวงฯ 
ข้อ 2) 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
4.1 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีการ

ประเมินหาสภาพการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญใน
ระดับ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1) 
(1) องค์กร 
(2) ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
(1) อุปกรณ ์

      

4.4 การประเมินระดับองค์กรมีการรวบรวมเกี่ยวกับ 

(1) ระบบไฟฟ้า 
(2) การผลิตหรือการบริการ 
(1) การใช้พลังงาน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่าน
มาเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้
พลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบหาสถานภาพการใช้พลังงานรวม
ขององค์กร(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1) 

      

4.5 การประเมินระดับผลติภณัฑ์หรือบริการมีการ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือบรกิารและหาค่า
การใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific energy 
consumption)จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้ 
พลังงานต่อปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการใช้พลังงาน
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
ในแต่ละผลติภณัฑ์หรือบริการ (ในกรณีที่องค์กร
มัการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ ที่สามารถ
แยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑห์รือบริการ) 
(1) ส าหรับโรงงานควบคุม มีการหาค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมารการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยผลผลิต  
(2) ส าหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะโดยใช้อัตราส่วนของการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้
พลังงานในอาคาร เช่น จ านวนห้องพักที่จ าหน่าย
ได้ในกรณีโรงแรม จ านวนผู้ใช้บริการของอาคารใน
กรณีของโรงพยาบาล หรือจ านวนพื้นที่ใช้สอยที่ใช้
งานจริงกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น(ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 1 (2)) 
 

 

 

 

 

ส�าหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าการใช้
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1
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การ

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

ในแต่ละผลติภณัฑ์หรือบริการ (ในกรณีที่องค์กร
มัการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ ที่สามารถ
แยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑห์รือบริการ) 
(1) ส าหรับโรงงานควบคุม มีการหาค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมารการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยผลผลิต  
(2) ส าหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะโดยใช้อัตราส่วนของการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้
พลังงานในอาคาร เช่น จ านวนห้องพักที่จ าหน่าย
ได้ในกรณีโรงแรม จ านวนผู้ใช้บริการของอาคารใน
กรณีของโรงพยาบาล หรือจ านวนพื้นที่ใช้สอยที่ใช้
งานจริงกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น(ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 1 (2))

ส�าหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าการใช้
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

  4.6 การประเมินระดับอุปกรณ์มีการประเมินการใช้
พลังงานที่มีนัยส าคัญของแต่ละอุปกรณ์หลัก 
รวมทั้งวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการสูญเสียพลั งงงานในแต่ละอุปกรณ์ 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1 (1))

      
 

อื่น ๆ ถ้ามี       

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

   1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

ในแต่ละผลติภณัฑ์หรือบริการ (ในกรณีที่องค์กร
มัการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ ที่สามารถ
แยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑห์รือบริการ) 
(1) ส าหรับโรงงานควบคุม มีการหาค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมารการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยผลผลิต  
(2) ส าหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะโดยใช้อัตราส่วนของการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้
พลังงานในอาคาร เช่น จ านวนห้องพักที่จ าหน่าย
ได้ในกรณีโรงแรม จ านวนผู้ใช้บริการของอาคารใน
กรณีของโรงพยาบาล หรือจ านวนพื้นที่ใช้สอยที่ใช้
งานจริงกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น(ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 1 (2))

ส�าหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าการใช้
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

ในแต่ละผลติภณัฑ์หรือบริการ (ในกรณีที่องค์กร
มัการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ ที่สามารถ
แยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑห์รือบริการ) 
(1) ส าหรับโรงงานควบคุม มีการหาค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมารการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยผลผลิต  
(2) ส าหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะโดยใช้อัตราส่วนของการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้
พลังงานในอาคาร เช่น จ านวนห้องพักที่จ าหน่าย
ได้ในกรณีโรงแรม จ านวนผู้ใช้บริการของอาคารใน
กรณีของโรงพยาบาล หรือจ านวนพื้นที่ใช้สอยที่ใช้
งานจริงกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น(ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 1 (2))

ส�าหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าการใช้
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
  4.6 การประเมินระดับอุปกรณ์มีการประเมินการใช้

พลังงานที่มีนัยส าคัญของแต่ละอุปกรณ์หลัก 
รวมทั้งวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการสูญเสียพลั งงงานในแต่ละอุปกรณ์ 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1 (1)) 

      
 

4.4 อื่น ๆ (ถ้ามี)  

 

 

 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

    1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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5
4
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
0
9

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ
301

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

1.1 มีการก าหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็น
ร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือก าหนด
ระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต
รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการ การลงทุน 
และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ  
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 7) 

      

5.2 มีการน าข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั จจั ยอื่ นที่ มี ผลกระทบต่อการ ใ ช้พลั ง งาน 
ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงานและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที ่
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5
5

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

รวบรวมหรือจัดท าขึ้นตามหมวดที่ 1 ของประกาศ
กระทรวงฯ มาใช้ประกอบการก าหนดเป้าหมาย
แล ะแ ผน กา รอ นุ รั กษ์ พลั ง ง าน  (ป ร ะ กา ศ
กระทรวงฯ ข้อ 6)

5.1 มกีารแยกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็น  
(1) มาตรการด้านไฟฟ้า 
(2) มาตรการด้านความร้อน
และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าหมายการอนุรกัษ์พลังงานแต่
ละมาตรการ ซึ่งก าหนดเป็นร้อยละของการใช้
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงเปรยีบเทียบกับ
ปริมาณการใช้พลังงานรวมของปทีี่ผ่านมา
(2) เงินลงทุนและระยะเวลาการคนืทุนในการ
ด าเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานแต่ละ
มาตรการ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 7) 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
1
0

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
มีการก าหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็น
ร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือก าหนด
ระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต
รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการ การลงทุน 
และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 7) 

      

5.2 มีการน าข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั จจั ยอื่ นที่ มี ผลกระทบต่อการ ใ ช้พลั ง งาน 
ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงานและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที ่
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

รวบรวมหรือจัดท าขึ้นตามหมวดที่ 1 ของประกาศ
กระทรวงฯ มาใช้ประกอบการก าหนดเป้าหมาย
แล ะแ ผน กา รอ นุ รั กษ์ พลั ง ง าน  (ป ร ะ กา ศ
กระทรวงฯ ข้อ 6)

5.1 มกีารแยกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็น  
(1) มาตรการด้านไฟฟ้า 
(2) มาตรการด้านความร้อน
และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าหมายการอนุรกัษ์พลังงานแต่
ละมาตรการ ซึ่งก าหนดเป็นร้อยละของการใช้
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงเปรยีบเทียบกับ
ปริมาณการใช้พลังงานรวมของปทีี่ผ่านมา
(2) เงินลงทุนและระยะเวลาการคนืทุนในการ
ด าเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานแต่ละ
มาตรการ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 7) 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

302
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
มีการก าหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็น
ร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือก าหนด
ระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต
รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการ การลงทุน 
และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 7) 

      

5.2 มีการน าข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั จจั ยอื่ นที่ มี ผลกระทบต่อการ ใ ช้พลั ง งาน 
ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงานและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที ่
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

รวบรวมหรือจัดท าขึ้นตามหมวดที่ 1 ของประกาศ
กระทรวงฯ มาใช้ประกอบการก าหนดเป้าหมาย
แล ะแ ผน กา รอ นุ รั กษ์ พลั ง ง าน  (ป ร ะ กา ศ
กระทรวงฯ ข้อ 6)

5.1 มกีารแยกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็น  
(1) มาตรการด้านไฟฟ้า 
(2) มาตรการด้านความร้อน
และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าหมายการอนุรกัษ์พลังงานแต่
ละมาตรการ ซึ่งก าหนดเป็นร้อยละของการใช้
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงเปรยีบเทียบกับ
ปริมาณการใช้พลังงานรวมของปทีี่ผ่านมา
(2) เงินลงทุนและระยะเวลาการคนืทุนในการ
ด าเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานแต่ละ
มาตรการ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 7) 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
มีการก าหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็น
ร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือก าหนด
ระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต
รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการ การลงทุน 
และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 7) 

      

5.2 มีการน าข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั จจั ยอื่ นที่ มี ผลกระทบต่อการ ใ ช้พลั ง งาน 
ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงานและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที ่
 

      

13/28

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
รวบรวมหรือจัดท าขึ้นตามหมวดที่ 1 ของประกาศ
กระทรวงฯ มาใช้ประกอบการก าหนดเป้าหมาย
แล ะแ ผน กา รอ นุ รั กษ์ พลั ง ง าน  (ป ร ะ กา ศ
กระทรวงฯ ข้อ 6) 

5.1 มกีารแยกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็น  
(1) มาตรการด้านไฟฟ้า 
(2) มาตรการด้านความร้อน 

และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าหมายการอนุรกัษ์พลังงานแต่
ละมาตรการ ซึ่งก าหนดเป็นร้อยละของการใช้
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงเปรยีบเทียบกับ
ปริมาณการใช้พลังงานรวมของปทีี่ผ่านมา 
(2) เงินลงทุนและระยะเวลาการคนืทุนในการ
ด าเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานแต่ละ
มาตรการ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 7) 
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5
6
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
1
1

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ
303

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
5.4 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ามีรายละเอียดอย่าง

น้อยดังต่อไปนี(้ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 8) 
(1) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินมาตรการการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินมาตรการอนรุักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้น
และระยะเวลาสิ้นสดุของการด าเนนิการ 
(1) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการด าเนนิมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ 
(4) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 

      

5.5 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน มีรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินมาตรการการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินมาตรการอนรุักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้น 
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2
1
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

และระยะเวลาสิ้นสุดของการด าเนินการ 
(1) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการด าเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ 
(4) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 8) 

6 มกีารจัดท าแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามแผนการอนุรักษ์
พลังงานที่จัดท าขึ้น โดยมรีายละเอียด อย่างน้อย 
ต่อไปนี ้
(1) ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมกรือกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(2) กลุ่มเปา้หมายของผูเ้ข้าอบรม 
(1) ระยะเวลาในการฝึกอบรมหรือด าเนินกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน 
(4) ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร
หรือการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละกิจกรรม
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 9)
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304
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

5.4 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ามีรายละเอียดอย่าง
น้อยดังต่อไปนี(้ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 8) 
(1) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินมาตรการการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินมาตรการอนรุักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้น
และระยะเวลาสิ้นสดุของการด าเนนิการ 
(1) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการด าเนนิมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ 
(4) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 

      

5.5 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน มีรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินมาตรการการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินมาตรการอนรุักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้น 
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ภาคผนวก ข-1

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
และระยะเวลาสิ้นสุดของการด าเนินการ 
(1) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการด าเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ 
(4) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 8) 

1.6 มกีารจัดท าแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามแผนการอนุรักษ์
พลังงานที่จัดท าขึ้น โดยมรีายละเอียด อย่างน้อย 
ต่อไปนี ้
(1) ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมกรือกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(2) กลุ่มเปา้หมายของผูเ้ข้าอบรม 
(1) ระยะเวลาในการฝึกอบรมหรือด าเนินกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน 
(4) ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร
หรือการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละกิจกรรม 

(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 9) 
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2
1
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
1.7 มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่าง
ทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 10) 

      

1.8 อื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

   1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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2
1
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

7 มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่าง
ทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 10)

      

8 อื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

6.การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกจิกรรมเพื่อสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
มีการควบคุมดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนการ
อนุรักษ์พลังงานรวมทั้งแผนการฝึกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยการ
ควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดท า
ขึ้นตามกฎกระทรวงฯข้อ 7(กฎกระทรวงฯ ข้อ 8, 
ประกาศกระทรวงข้อ 11) 
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

7 มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่าง
ทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 10)

      

8 อื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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ภาคผนวก ข-1ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

7 มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่าง
ทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 10)

      

8 อื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
6.การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกจิกรรมเพื่อสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
1.1 

 

 

 

มีการควบคุมดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนการ
อนุรักษ์พลังงานรวมทั้งแผนการฝึกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยการ
ควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดท า
ขึ้นตามกฎกระทรวงฯข้อ 7(กฎกระทรวงฯ ข้อ 8, 
ประกาศกระทรวงข้อ 11) 
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
6.2 มีการมอบหมายให้คณะท างานด้านการจัด

การพลังงานด าเนินการให้ผู้รับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนใ ห้คณะท า ง านทราบอ ย่ า งสม่ า เ สมอ 
(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 12) 

      

6.1 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามแผนจากรายงานผลการด าเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ โดยคณะท างาน
ด้านการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยด าเนินการเป็น
รายมาตรการตามที่ก าหนดไว้ในแผนอนุรักษ์
พลังงานและแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ในกรณีที่ ผลการด า เนินงานไม่ เ ป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด มีการระบุถึงสาเหตุของการไม่
บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นิยมใช้ 
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

6.2 มีการมอบหมายให้คณะท างานด้านการจัด
การพลังงานด าเนินการให้ผู้รับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนใ ห้คณะท า ง านทราบอ ย่ า งสม่ า เ สมอ 
(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 12)

      

6.1 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามแผนจากรายงานผลการด าเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ โดยคณะท างาน
ด้านการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยด าเนินการเป็น
รายมาตรการตามที่ก าหนดไว้ในแผนอนุรักษ์
พลังงานและแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ในกรณีที่ ผลการด า เนินงานไม่ เ ป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด มีการระบุถึงสาเหตุของการไม่
บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นิยมใช้ 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

และเชื่อถือได้ และเสนอแนวทางการแก้ไขใน
รายงานการด าเนินการ (ประกาศกระทรวง ฯ 
ข้อ 11)

6.4 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามที่ก าหนดใน
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามแบบ
รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
(1) สรุปผลการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนการอนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด ซึ่ งประกอบด้วย ชื่อมาตรการ 
สถานภาพการด า เนินการ และปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ (ถ้ามี) 
(2) ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลั งงานส าหรับ
มาตรการด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้อน 
 

      

สรุปผลการติดตามการด�าเน ินงานตาม
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

308
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

6.2 มีการมอบหมายให้คณะท างานด้านการจัด
การพลังงานด าเนินการให้ผู้รับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนใ ห้คณะท า ง านทราบอ ย่ า งสม่ า เ สมอ 
(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 12)

      

6.1 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามแผนจากรายงานผลการด าเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ โดยคณะท างาน
ด้านการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยด าเนินการเป็น
รายมาตรการตามที่ก าหนดไว้ในแผนอนุรักษ์
พลังงานและแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ในกรณีที่ ผลการด า เนินงานไม่ เ ป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด มีการระบุถึงสาเหตุของการไม่
บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นิยมใช้ 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

6.2 มีการมอบหมายให้คณะท างานด้านการจัด
การพลังงานด าเนินการให้ผู้รับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนใ ห้คณะท า ง านทราบอ ย่ า งสม่ า เ สมอ 
(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 12)

      

6.1 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามแผนจากรายงานผลการด าเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ โดยคณะท างาน
ด้านการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยด าเนินการเป็น
รายมาตรการตามที่ก าหนดไว้ในแผนอนุรักษ์
พลังงานและแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ในกรณีที่ ผลการด า เนินงานไม่ เ ป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด มีการระบุถึงสาเหตุของการไม่
บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นิยมใช้ 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
และเชื่อถือได้ และเสนอแนวทางการแก้ไขใน
รายงานการด าเนินการ (ประกาศกระทรวง ฯ  
ข้อ 11) 

6.4 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามที่ก าหนดใน
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามแบบ
รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
(1) สรุปผลการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนการอนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด ซึ่ งประกอบด้วย ชื่อมาตรการ 
สถานภาพการด า เนินการ และปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ (ถ้ามี) 
(2) ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลั งงานส าหรับ
มาตรการด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้อน 
 

      

สรุปผลการติดตามการด�าเน ินงานตาม
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ภาคผนวก ข-1

2
1
7

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ
309

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
 โดยอย่างน้อยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อมาตรการที่ด าเนินการแต่ละมาตรการ 
- ระยะเวลาด าเนินการ ตามแผนและระยะเวลาที่
เกิดขึ้นจริง 
- สถานภาพการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง 
- เงินลงทุนที่ใช้ตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
จริง 
- ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้น
จริง 
-ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ 
-ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
(1) สรุปผลการติดตามการด าเนินการของ
หลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ประกอบด้วย 
- ชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  
- สถานภาพการด าเนินการ 
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สรุปผลการติดตามการด�าเน ินการของ
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ภาคผนวก ข-1

2
1
8
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การ

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

 โดยอย่างน้อยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อมาตรการที่ด าเนินการแต่ละมาตรการ 
- ระยะเวลาด าเนินการ ตามแผนและระยะเวลาที่
เกิดขึ้นจริง 
- สถานภาพการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง 
- เงินลงทุนที่ใช้ตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
จริง 
- ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้น
จริง 
-ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ 
-ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
(1) สรุปผลการติดตามการด าเนินการของ
หลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ประกอบด้วย 
- ชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  
- สถานภาพการด าเนินการ 
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สรุปผลการติดตามการด�าเน ินการของคู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

- ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ (ถ้ามี) 
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 14)

6.5 อื่น ๆ ถ้ามี  
 

      

หมายเหตุ :    1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

   1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

310
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

 โดยอย่างน้อยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อมาตรการที่ด าเนินการแต่ละมาตรการ 
- ระยะเวลาด าเนินการ ตามแผนและระยะเวลาที่
เกิดขึ้นจริง 
- สถานภาพการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง 
- เงินลงทุนที่ใช้ตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
จริง 
- ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้น
จริง 
-ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ 
-ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
(1) สรุปผลการติดตามการด าเนินการของ
หลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ประกอบด้วย 
- ชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  
- สถานภาพการด าเนินการ 
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สรุปผลการติดตามการด�าเน ินการของคู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

 โดยอย่างน้อยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อมาตรการที่ด าเนินการแต่ละมาตรการ 
- ระยะเวลาด าเนินการ ตามแผนและระยะเวลาที่
เกิดขึ้นจริง 
- สถานภาพการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง 
- เงินลงทุนที่ใช้ตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
จริง 
- ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้น
จริง 
-ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ 
-ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
(1) สรุปผลการติดตามการด าเนินการของ
หลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ประกอบด้วย 
- ชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  
- สถานภาพการด าเนินการ 
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สรุปผลการติดตามการด�าเน ินการของคู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
- ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ (ถ้ามี) 
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 14) 

6.5 อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 
 

 

      

หมายเหตุ :    1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

    1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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4
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
1
9

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ
311

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่รา้ยแรง 
7.การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงาน 
4.1 จัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจดั

การพลังงาน ในลักษณะของการตรวจสอบภายใน
รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ช่วงเวลาที่
เหมาะสมเป็นประจ า อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 9, ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 
15) 

      

7.2 มีค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะผู้ ตรวจประ เมินการจั ด
การพลังงานภายในองค์กรโดยประกอบด้วยบุคคล
อย่างน้อยสองคนซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
จัดการพลังงาน มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระ
ในการด าเนินการโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ 
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6
5

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่รา้ยแรง

อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
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ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
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ประเภท
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อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
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ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
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อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
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ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน
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อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
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ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
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วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
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วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 
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อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
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ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
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วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
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วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
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อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
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การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
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ภาคผนวก ข-1

312
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่รา้ยแรง 

7.การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงาน 
จัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจดั
การพลังงาน ในลักษณะของการตรวจสอบภายใน
รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ช่วงเวลาที่
เหมาะสมเป็นประจ า อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 9, ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 
15)

      

7.2 มีค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะผู้ ตรวจประ เมินการจั ด
การพลังงานภายในองค์กรโดยประกอบด้วยบุคคล
อย่างน้อยสองคนซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
จัดการพลังงาน มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระ
ในการด าเนินการโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ 

      

23/28

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่รา้ยแรง

อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
 

      

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่รา้ยแรง

อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
 

      

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่รา้ยแรง

อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
 

      

24/28

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่รา้ยแรง 
อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2)) 

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก 

(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน 

(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
 

      

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่รา้ยแรง

อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก 

(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
 

      

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่รา้ยแรง

อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
2
1

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่รา้ยแรง 
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
(7) การตรวจ ติ ดตามและประ เมิ นการจั ด
การพลังงาน 
(8) ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ
การจัดการพลังงาน 

โดยการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพลังงานว่ามีและครบถ้วนหรือไม่ 
ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากร 
และจัดท าสรุปผลการตรวจติดตาม พร้อมลง
ลายมือชื่อโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ ส่ง
ให้คณะท างานด้านการจัดการพลังงานและ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) ข้อ 16 และข้อ 
17) 

7.4 อื่นๆ (ถ้ามี)  
 
 

      

หมายเหตุ :  1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

   1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
 

25/28

6
7

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน
มีการประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ตามช่วงเวลา
ที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยน าผลสรุป
จ ากก า รต ร วจ ติ ด ต ามก า รด า เ นิ นก า ร จั ด
การพลังงานมาวิเคราะห์ความเหมาะสม และ
แนวท า งกา รปรั บ ปรุ ง ก า รด า เ นิ นก า ร จั ด
การพลังงานและรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบ โดยอย่างน้อยต้องมีผล
การทบทวนการด าเนินการจัดการพลังงานในแต่
ละขึ้นตอนตามที่กฎกระทรวงก าหนดว่ามีความ
เหมาะสมหรือควรปรับปรุง หากเห็นควรปรับปรุง
ให้ระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมแนวทางการ
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
2
2

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่รา้ยแรง 

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
(7) การตรวจ ติ ดตามและประ เมิ นการจั ด
การพลังงาน 
(8) ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ
การจัดการพลังงาน
โดยการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพลังงานว่ามีและครบถ้วนหรือไม่ 
ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากร 
และจัดท าสรุปผลการตรวจติดตาม พร้อมลง
ลายมือชื่อโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ ส่ง
ให้คณะท างานด้านการจัดการพลังงานและ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) ข้อ 16 และข้อ 
17)

7.4 อื่นๆ ถ้ามี  
 

      

หมายเหตุ :  1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน
มีการประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ตามช่วงเวลา
ที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยน าผลสรุป
จ ากก า รต ร วจ ติ ด ต ามก า รด า เ นิ นก า ร จั ด
การพลังงานมาวิเคราะห์ความเหมาะสม และ
แนวท า งกา รปรั บ ปรุ ง ก า รด า เ นิ นก า ร จั ด
การพลังงานและรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบ โดยอย่างน้อยต้องมีผล
การทบทวนการด าเนินการจัดการพลังงานในแต่
ละขึ้นตอนตามที่กฎกระทรวงก าหนดว่ามีความ
เหมาะสมหรือควรปรับปรุง หากเห็นควรปรับปรุง
ให้ระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมแนวทางการ
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

314
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่รา้ยแรง

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
(7) การตรวจ ติ ดตามและประ เมิ นการจั ด
การพลังงาน 
(8) ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ
การจัดการพลังงาน
โดยการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพลังงานว่ามีและครบถ้วนหรือไม่ 
ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากร 
และจัดท าสรุปผลการตรวจติดตาม พร้อมลง
ลายมือชื่อโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ ส่ง
ให้คณะท างานด้านการจัดการพลังงานและ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) ข้อ 16 และข้อ 
17)

7.4 อื่นๆ ถ้ามี  
 

      

หมายเหตุ :  1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
 

25/28

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน
มีการประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ตามช่วงเวลา
ที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยน าผลสรุป
จ ากก า รต ร วจ ติ ด ต ามก า รด า เ นิ นก า ร จั ด
การพลังงานมาวิเคราะห์ความเหมาะสม และ
แนวท า งกา รปรั บ ปรุ ง ก า รด า เ นิ นก า ร จั ด
การพลังงานและรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบ โดยอย่างน้อยต้องมีผล
การทบทวนการด าเนินการจัดการพลังงานในแต่
ละขึ้นตอนตามที่กฎกระทรวงก าหนดว่ามีความ
เหมาะสมหรือควรปรับปรุง หากเห็นควรปรับปรุง
ให้ระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมแนวทางการ
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่รา้ยแรง 

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
(7) การตรวจ ติ ดตามและประ เมิ นการจั ด
การพลังงาน 
(8) ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ
การจัดการพลังงาน
โดยการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพลังงานว่ามีและครบถ้วนหรือไม่ 
ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากร 
และจัดท าสรุปผลการตรวจติดตาม พร้อมลง
ลายมือชื่อโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ ส่ง
ให้คณะท างานด้านการจัดการพลังงานและ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) ข้อ 16 และข้อ 
17)

7.4 อื่นๆ ถ้ามี  
 

      

หมายเหตุ :  1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
 

25/28

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน 

8.1  มีการประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ตามช่วงเวลา
ที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยน าผลสรุป
จ ากก า รต ร วจ ติ ด ต ามก า รด า เ นิ นก า ร จั ด
การพลังงานมาวิเคราะห์ความเหมาะสม และ
แนวท า งกา รปรั บ ปรุ ง ก า รด า เ นิ นก า ร จั ด
การพลังงานและรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบ โดยอย่างน้อยต้องมีผล
การทบทวนการด าเนินการจัดการพลังงานในแต่
ละขึ้นตอนตามที่กฎกระทรวงก าหนดว่ามีความ
เหมาะสมหรือควรปรับปรุง หากเห็นควรปรับปรุง
ให้ระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมแนวทางการ
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8
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
2
3

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
ปรับปรุงข้อบกพร่องแต่ละขั้นตอน (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 18) 
 
 

8.2 มีตัวแทนจากหน่วยงานภายในของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 18) 
 
 

      

8.1 เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการ
น าผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พัฒ น า ก า ร จั ด
การพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่
ปรากฎข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน มีการ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นโดยเร็ว (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 19) 
 
 
 
 

      

6
9

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
2
4

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

ปรับปรุงข้อบกพร่องแต่ละขั้นตอน (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 18) 
 

8.2 มีตัวแทนจากหน่วยงานภายในของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 18) 
 

      

8.1 เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการ
น าผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พัฒ น า ก า ร จั ด
การพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่
ปรากฎข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน มีการ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นโดยเร็ว (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 19) 
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        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

8.4 มีการเผยแพร่ผลการประชุมและผลการทบทวน 
วิ เคราะห์และแก้ ไขข้ อบกพร่องของการจัด
การพลังงานให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 20) 

      
 

8.5 อื่นๆ ถ้ามี       

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
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วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 
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การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

ปรับปรุงข้อบกพร่องแต่ละขั้นตอน (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 18) 
 

8.2 มีตัวแทนจากหน่วยงานภายในของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 18) 
 

      

8.1 เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการ
น าผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พัฒ น า ก า ร จั ด
การพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่
ปรากฎข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน มีการ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นโดยเร็ว (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 19) 
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ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

ปรับปรุงข้อบกพร่องแต่ละขั้นตอน (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 18) 
 

8.2 มีตัวแทนจากหน่วยงานภายในของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 18) 
 

      

8.1 เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการ
น าผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พัฒ น า ก า ร จั ด
การพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่
ปรากฎข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน มีการ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นโดยเร็ว (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 19) 
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ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
8.4 มีการเผยแพร่ผลการประชุมและผลการทบทวน 

วิ เคราะห์และแก้ ไขข้ อบกพร่องของการจัด
การพลังงานให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 20) 
 

      
 

8.5 อื่นๆ (ถ้ามี)  

 

 

 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

   1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ประจ าป…ี………………………. 
1.  ข้อมูลพื้นฐาน  โรงงานควบคุม   อาคารควบคุม 

ชื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….………………………………….……………………………………TSIC-ID…………….……………..……………………….
ชื่อนิติบุคคล………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………..…. 
ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....…………………………..… 
โทรศัพท์……………………………………………..โทรสาร…………………………………………………………………Website………………………………………………………………………. 
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน………………………………………………………….………………ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ส านักงาน…………………………………………………………….โทรศัพท์มือถือ………………………………………E-mail………………………………….…………………………… 
วันที่ตรวจสอบ วันที่………………………………………………………………..………….…………ถึงวันที่……………………………………………………………………………………….……… 

 

2. รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 2.1 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.2 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.3 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.4 ........................................................... ................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.5 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
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3. สรุปข้อมูลผลการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
3.1 กลุ่มของโรงงำนและอำคำร

ควบคุม

 กลุ่มที่ 1 (ขนำดเล็ก) : ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม……………………………………………………………………..……..…………….…. 

 กลุ่มที่ 2 (ขนำดใหญ่): ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม………………………………………………………………………………………..……. 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำน
จ ำนวน ……..คน
 

(1) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนอำวุโส 
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 
(2) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..……………………………………
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 

3.3 ข้อมูลกำรใช้อำคำร/ 
ข้อมูลกำรผลิต

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 

3.4 ข้อมูลระบบไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
3.5 ข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ข ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
3.6 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ค ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
3.7 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงใน

กำรผลิตไฟฟ้ำ
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ง ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)

3.8 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก จ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)

3.9 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
เชื้อเพลิง

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ฉ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)

3.10 ผลกำรวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำม
เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์
พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำน
ควำมร้อน

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ตำรำงสรุปขั้นตอนที่ 6 ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
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รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ประจ าป…ี……………………….

1. ข้อมูลพื้นฐาน  โรงงานควบคุม   อาคารควบคุม

ชื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….………………………………….……………………………………TSIC-ID…………….……………..……………………….
ชื่อนิติบุคคล………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………..…. 
ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....…………………………..… 
โทรศัพท์……………………………………………..โทรสาร…………………………………………………………………Website………………………………………………………………………. 
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน………………………………………………………….………………ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ส านักงาน…………………………………………………………….โทรศัพท์มือถือ………………………………………E-mail………………………………….…………………………… 
วันที่ตรวจสอบ วันที่………………………………………………………………..………….…………ถึงวันที่……………………………………………………………………………………….………

 

2. รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 2.1 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 

2.2 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.3 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.4 ........................................................... ................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.5 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน……………………………………………
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3. สรุปข้อมูลผลการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
3.1 กลุ่มของโรงงำนและอำคำร

ควบคุม

 กลุ่มที่ 1 (ขนำดเล็ก) : ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม……………………………………………………………………..……..…………….…. 

 กลุ่มที่ 2 (ขนำดใหญ่): ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม………………………………………………………………………………………..……. 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำน
จ ำนวน ……..คน
 

(1) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนอำวุโส 
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 
(2) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..……………………………………
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 

3.3 ข้อมูลกำรใช้อำคำร/ 
ข้อมูลกำรผลิต

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 

3.4 ข้อมูลระบบไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
3.5 ข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ข ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
3.6 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ค ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
3.7 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงใน

กำรผลิตไฟฟ้ำ
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ง ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)

3.8 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก จ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)

3.9 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
เชื้อเพลิง

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ฉ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)

3.10 ผลกำรวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำม
เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์
พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำน
ควำมร้อน

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ตำรำงสรุปขั้นตอนที่ 6 ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
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รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ประจ าป…ี……………………….

1. ข้อมูลพื้นฐาน  โรงงานควบคุม   อาคารควบคุม

ชื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….………………………………….……………………………………TSIC-ID…………….……………..……………………….
ชื่อนิติบุคคล………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………..…. 
ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....…………………………..… 
โทรศัพท์……………………………………………..โทรสาร…………………………………………………………………Website………………………………………………………………………. 
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน………………………………………………………….………………ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ส านักงาน…………………………………………………………….โทรศัพท์มือถือ………………………………………E-mail………………………………….…………………………… 
วันที่ตรวจสอบ วันที่………………………………………………………………..………….…………ถึงวันที่……………………………………………………………………………………….………

 

2. รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 2.1 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 

2.2 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.3 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.4 ........................................................... ................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.5 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน……………………………………………
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3. สรุปข้อมูลผลการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
3.1 กลุ่มของโรงงำนและอำคำร

ควบคุม

 กลุ่มที่ 1 (ขนำดเล็ก) : ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม……………………………………………………………………..……..…………….…. 

 กลุ่มที่ 2 (ขนำดใหญ่): ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม………………………………………………………………………………………..……. 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำน
จ ำนวน ……..คน
 

(1) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนอำวุโส 
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 
(2) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..……………………………………
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 

3.3 ข้อมูลกำรใช้อำคำร/ 
ข้อมูลกำรผลิต

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 

3.4 ข้อมูลระบบไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
3.5 ข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ข ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
3.6 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ค ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
3.7 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงใน

กำรผลิตไฟฟ้ำ
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ง ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)

3.8 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก จ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)

3.9 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
เชื้อเพลิง

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ฉ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)

3.10 ผลกำรวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำม
เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์
พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำน
ควำมร้อน

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ตำรำงสรุปขั้นตอนที่ 6 ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
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รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ประจ าป…ี……………………….

1. ข้อมูลพื้นฐาน  โรงงานควบคุม   อาคารควบคุม

ชื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….………………………………….……………………………………TSIC-ID…………….……………..……………………….
ชื่อนิติบุคคล………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………..…. 
ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....…………………………..… 
โทรศัพท์……………………………………………..โทรสาร…………………………………………………………………Website………………………………………………………………………. 
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน………………………………………………………….………………ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ส านักงาน…………………………………………………………….โทรศัพท์มือถือ………………………………………E-mail………………………………….…………………………… 
วันที่ตรวจสอบ วันที่………………………………………………………………..………….…………ถึงวันที่……………………………………………………………………………………….………

 

2. รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 2.1 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 

2.2 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.3 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.4 ........................................................... ................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.5 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน……………………………………………
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3. สรุปข้อมูลผลการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

3.1 กลุ่มของโรงงำนและอำคำร

ควบคุม 

 กลุ่มที่ 1 (ขนำดเล็ก) : ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม……………………………………………………………………..……..…………….…. 

 กลุ่มที่ 2 (ขนำดใหญ่): ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม………………………………………………………………………………………..……. 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำน 

จ ำนวน ……..คน 

 

(1) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนอำวุโส  
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 
(2) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ 
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..……………………………………
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 

3.3 ข้อมูลกำรใช้อำคำร/ 
ข้อมูลกำรผลิต 

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 

3.4 ข้อมูลระบบไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 
3.5 ข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ข ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 
3.6 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ค ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 
3.7 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงใน

กำรผลิตไฟฟ้ำ 

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ง ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 

3.8 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ 

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก จ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 

3.9 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
เชื้อเพลิง 

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ฉ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 

3.10 ผลกำรวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำม
เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์
พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำน
ควำมร้อน 

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ตำรำงสรุปขั้นตอนที่ 6 ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 
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4. สรุปผลการตรวจสอบ  
 

 
ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ 

 
 

ผ่านการตรวจสอบ แต่ต้องปรับปรุงในปีถัดไปเนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่อง 

บางประการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรงจ านวน……………ข้อแสดงรายละเอียดตามข้อ 5 

 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างร้ายแรง จ านวน……………
ข้อ และ ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่องบางประการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรงจ านวน……………ข้อ แสดงรายละเอียดตามข้อ 5
และ 6 

 
5 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทไม่ร้ายแรง 

(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

 
 
 (ข.1) กำรมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะ

ผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรและกำรมีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน
เป็นเอกสำรแต่ยังไม่ได้ลงลำยมือชื่อโดยเจ้ำของโรงงำนควบคุมหรือเจ้ำของอำคำร
ควบคุม 

 

  (ข.2) กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำนสอดคล้องกับสำระส ำคัญบำงข้อตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
กำรประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นไม่ครบทุกหน่วยงำนย่อยตำม
โครงสร้ำงของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมหรือกำรประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้นไม่ครบทุกองค์ประกอบตำมที่ก ำหนด กำรก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์
สอดคล้องกับสำระส ำคัญบำงข้อตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง มีกำรประเมินศักยภำพ
กำรอนุรักษ์พลังงำนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนและกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในบำงข้อหรือไม่ครบทุกองค์ประกอบตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกระทรวง 
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4. สรุปผลการตรวจสอบ  
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ผ่านการตรวจสอบ แต่ต้องปรับปรุงในปีถัดไปเนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่อง
บางประการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรงจ านวน……………ข้อแสดงรายละเอียดตามข้อ 5

 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างร้ายแรง จ านวน……………
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และ 6 

 
5 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทไม่ร้ายแรง 

(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

 
 
 (ข.1) กำรมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะ

ผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรและกำรมีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน
เป็นเอกสำรแต่ยังไม่ได้ลงลำยมือชื่อโดยเจ้ำของโรงงำนควบคุมหรือเจ้ำของอำคำร
ควบคุม 

 

  (ข.2) กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำนสอดคล้องกับสำระส ำคัญบำงข้อตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
กำรประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นไม่ครบทุกหน่วยงำนย่อยตำม
โครงสร้ำงของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมหรือกำรประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้นไม่ครบทุกองค์ประกอบตำมที่ก ำหนด กำรก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์
สอดคล้องกับสำระส ำคัญบำงข้อตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง มีกำรประเมินศักยภำพ
กำรอนุรักษ์พลังงำนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนและกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในบำงข้อหรือไม่ครบทุกองค์ประกอบตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกระทรวง 
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5 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทไม่ร้ายแรง 
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

  (ข.3) ผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์
พลังงำนรวมถึงผลกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลที่ใช้ในกำรก ำหนดมำตรกำร
อนุรักษ์พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำและด้ำนควำมร้อนและผลกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล
กำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำนในแต่ละมำตรกำรไม่ถูกต้องตำมหลัก
วิศวกรรมผลกำรติดตำมกำรจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
ไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

 

  (ข.4) มีกำรเผยแพร่ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
ผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนแผนกำร
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งแล้วแต่
บุคลำกรของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมได้รับทรำบไม่ทั่วถึงเป็นต้น 

 

 อื่นๆ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…  
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4. สรุปผลการตรวจสอบ  
 

 
ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ 
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 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างร้ายแรง จ านวน……………
ข้อ และ ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่องบางประการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรงจ านวน……………ข้อ แสดงรายละเอียดตามข้อ 5
และ 6 

 
5 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทไม่ร้ายแรง 

(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

 
 
 (ข.1) กำรมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะ

ผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรและกำรมีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน
เป็นเอกสำรแต่ยังไม่ได้ลงลำยมือชื่อโดยเจ้ำของโรงงำนควบคุมหรือเจ้ำของอำคำร
ควบคุม 
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สอดคล้องกับสำระส ำคัญบำงข้อตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง มีกำรประเมินศักยภำพ
กำรอนุรักษ์พลังงำนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนและกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในบำงข้อหรือไม่ครบทุกองค์ประกอบตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกระทรวง 
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4. สรุปผลการตรวจสอบ  
 

 
ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ 

 
 

ผ่านการตรวจสอบ แต่ต้องปรับปรุงในปีถัดไปเนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่อง
บางประการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรงจ านวน……………ข้อแสดงรายละเอียดตามข้อ 5

 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างร้ายแรง จ านวน……………
ข้อ และ ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่องบางประการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรงจ านวน……………ข้อ แสดงรายละเอียดตามข้อ 5
และ 6 

 
5 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทไม่ร้ายแรง 

(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

 
 
 (ข.1) กำรมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะ

ผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรและกำรมีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน
เป็นเอกสำรแต่ยังไม่ได้ลงลำยมือชื่อโดยเจ้ำของโรงงำนควบคุมหรือเจ้ำของอำคำร
ควบคุม 

 

  (ข.2) กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำนสอดคล้องกับสำระส ำคัญบำงข้อตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
กำรประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นไม่ครบทุกหน่วยงำนย่อยตำม
โครงสร้ำงของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมหรือกำรประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้นไม่ครบทุกองค์ประกอบตำมที่ก ำหนด กำรก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์
สอดคล้องกับสำระส ำคัญบำงข้อตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง มีกำรประเมินศักยภำพ
กำรอนุรักษ์พลังงำนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนและกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในบำงข้อหรือไม่ครบทุกองค์ประกอบตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกระทรวง 
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5 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทไม่ร้ายแรง 
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

  (ข.3) ผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์
พลังงำนรวมถึงผลกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลที่ใช้ในกำรก ำหนดมำตรกำร
อนุรักษ์พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำและด้ำนควำมร้อนและผลกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล
กำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำนในแต่ละมำตรกำรไม่ถูกต้องตำมหลัก
วิศวกรรมผลกำรติดตำมกำรจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
ไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

 

  (ข.4) มีกำรเผยแพร่ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
ผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนแผนกำร
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งแล้วแต่
บุคลำกรของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมได้รับทรำบไม่ทั่วถึงเป็นต้น 

 

 อื่นๆ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

7
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6 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 

(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

 
 
 (ก.1) กำรไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่

ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน
ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 

  (ก.2) กำรไม่ประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นทั้งในหน่วยงำนย่อยตำม
โครงสร้ำงและภำพรวมของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมในกรณีที่มีกำรน ำวิธีกำร
จัดกำรพลังงำนมำใช้เป็นครั้งแรก 

 

  (ก.3) กำรไม่มีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่ก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์
พลังงำนให้มีสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรไม่ประเมินศักยภำพกำร
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในข้อใดเลยที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 

 

  (ก.4) กำรไม่ก ำหนดเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

ที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่ก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

 

  (ก.5) กำรไม่ด ำเนินกำรตรวจสอบและวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผน
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่ติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรของกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 

  (ก.6) กำรไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรเป็น
เอกสำรกำรไม่ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 

ในประกำศกำรไม่ทบทวนวิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่น ำผลกำรตรวจติดตำมและประเมิน
กำรจัดกำรพลังงำนน ำเสนอคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเพื่อทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในรอบปีกำรไม่มีผลกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำน 

 

 

7
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6 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

  (ก.7) กำรไม่เผยแพร่ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรไม่เผยแพร่
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรรวมถึงกำรไม่
เผยแพร่ในเรื่องของนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยวิธีกำรใดๆให้บุคลำกรในโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุม
ทรำบอย่ำงทั่วถึง 

 

  อื่นๆ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…  
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6 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 

(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

 
 
 (ก.1) กำรไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่

ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน
ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 

  (ก.2) กำรไม่ประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นทั้งในหน่วยงำนย่อยตำม
โครงสร้ำงและภำพรวมของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมในกรณีที่มีกำรน ำวิธีกำร
จัดกำรพลังงำนมำใช้เป็นครั้งแรก 

 

  (ก.3) กำรไม่มีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่ก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์
พลังงำนให้มีสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรไม่ประเมินศักยภำพกำร
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในข้อใดเลยที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 

 

  (ก.4) กำรไม่ก ำหนดเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่ก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

 

  (ก.5) กำรไม่ด ำเนินกำรตรวจสอบและวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผน
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่ติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรของกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 

  (ก.6) กำรไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรเป็น
เอกสำรกำรไม่ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด
ในประกำศกำรไม่ทบทวนวิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่น ำผลกำรตรวจติดตำมและประเมิน
กำรจัดกำรพลังงำนน ำเสนอคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเพื่อทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในรอบปีกำรไม่มีผลกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำน 
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6 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

  (ก.7) กำรไม่เผยแพร่ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรไม่เผยแพร่
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรรวมถึงกำรไม่
เผยแพร่ในเรื่องของนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยวิธีกำรใดๆให้บุคลำกรในโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุม
ทรำบอย่ำงทั่วถึง 

 

  อื่นๆ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…  
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6 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 

(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

 
 
 (ก.1) กำรไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่

ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน
ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 

  (ก.2) กำรไม่ประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นทั้งในหน่วยงำนย่อยตำม
โครงสร้ำงและภำพรวมของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมในกรณีที่มีกำรน ำวิธีกำร
จัดกำรพลังงำนมำใช้เป็นครั้งแรก 

 

  (ก.3) กำรไม่มีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่ก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์
พลังงำนให้มีสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรไม่ประเมินศักยภำพกำร
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในข้อใดเลยที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 

 

  (ก.4) กำรไม่ก ำหนดเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่ก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

 

  (ก.5) กำรไม่ด ำเนินกำรตรวจสอบและวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผน
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่ติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรของกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 

  (ก.6) กำรไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรเป็น
เอกสำรกำรไม่ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด
ในประกำศกำรไม่ทบทวนวิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่น ำผลกำรตรวจติดตำมและประเมิน
กำรจัดกำรพลังงำนน ำเสนอคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเพื่อทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในรอบปีกำรไม่มีผลกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำน 
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6 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

  (ก.7) กำรไม่เผยแพร่ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรไม่เผยแพร่
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรรวมถึงกำรไม่
เผยแพร่ในเรื่องของนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยวิธีกำรใดๆให้บุคลำกรในโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุม
ทรำบอย่ำงทั่วถึง 

 

  อื่นๆ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…  
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6 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 

(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

 
 
 (ก.1) กำรไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่

ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน
ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 

  (ก.2) กำรไม่ประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นทั้งในหน่วยงำนย่อยตำม
โครงสร้ำงและภำพรวมของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมในกรณีที่มีกำรน ำวิธีกำร
จัดกำรพลังงำนมำใช้เป็นครั้งแรก 

 

  (ก.3) กำรไม่มีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่ก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์
พลังงำนให้มีสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรไม่ประเมินศักยภำพกำร
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในข้อใดเลยที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 

 

  (ก.4) กำรไม่ก ำหนดเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่ก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

 

  (ก.5) กำรไม่ด ำเนินกำรตรวจสอบและวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผน
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่ติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรของกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 

  (ก.6) กำรไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรเป็น
เอกสำรกำรไม่ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด
ในประกำศกำรไม่ทบทวนวิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่น ำผลกำรตรวจติดตำมและประเมิน
กำรจัดกำรพลังงำนน ำเสนอคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเพื่อทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในรอบปีกำรไม่มีผลกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำน 
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6 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

  (ก.7) กำรไม่เผยแพร่ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรไม่เผยแพร่
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรรวมถึงกำรไม่
เผยแพร่ในเรื่องของนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยวิธีกำรใดๆให้บุคลำกรในโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุม
ทรำบอย่ำงทั่วถึง 

 

  อื่นๆ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…  
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7. รายละเอียดผลสรุปการตรวจสอบ 
 
ล าดับ

ที ่ รายการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจประเมิน ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

1. คณะท ำงำนด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำน 

   
 
 
 

2. กำรประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้น 

   
 
 
 
 

3. นโยบำยอนุรักษ์พลังงำน    
 
 
 
 

4. กำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์
พลังงำน 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

5. กำรก ำหนดเป้ำหมำยและแผน
อนุรักษ์พลังงำน และแผนกำร
ฝึ ก อบ ร ม แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

  
 
 
 

 

8
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ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานสอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
6. กำรด ำ เ นินกำรตำมแผนกำร

อนุรักษ์พลังงำน กำรตรวจสอบ
และวิ เครำะห์กำรปฏิบั ติตำม
เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์
พลังงำน  และแผนกำรฝึกอบรม
และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

   

7. กำรตรวจติดตำมและประเมิน
กำรจัดกำรพลังงำน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. กำรทบทวน วิเครำะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของกำรจัด
กำรพลังงำน 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
      (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..……..พ.ศ.……………. 
             (ผู้รับใบอนุญำต)
 ใบอนุญำตเลขที่………………………………………… 

 
ลงชื่อ ................................................................. 
        (..............................................................)  
วันที่……..เดือน……………..…….…..พ.ศ.……….…. 
                 (ผู้ช ำนำญกำร) 
 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
        (.............................................................) 
วันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ.…….…. 
               (ผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร)

 
ลงชื่อ ....................................................... 
    (..........................................................)  
วันที่……..เดือน……….........…..…..พ.ศ.…… 
           (ผู้ชว่ยผู้ช ำนำญกำร) 
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7. รายละเอียดผลสรุปการตรวจสอบ 
 
ล าดับ

ที ่ รายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานสอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
 คณะท ำงำนด้ำนกำรจัด

กำรพลังงำน 
   

 
 
 

2. กำรประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้น 

   
 
 
 
 

3. นโยบำยอนุรักษ์พลังงำน    
 
 
 
 

4. กำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์
พลังงำน 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

5. กำรก ำหนดเป้ำหมำยและแผน
อนุรักษ์พลังงำน และแผนกำร
ฝึ ก อบ ร ม แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
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ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานสอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
6. กำรด ำ เ นินกำรตำมแผนกำร

อนุรักษ์พลังงำน กำรตรวจสอบ
และวิ เครำะห์กำรปฏิบั ติตำม
เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์
พลังงำน  และแผนกำรฝึกอบรม
และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

   

7. กำรตรวจติดตำมและประเมิน
กำรจัดกำรพลังงำน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. กำรทบทวน วิเครำะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของกำรจัด
กำรพลังงำน 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
      (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..……..พ.ศ.……………. 
             (ผู้รับใบอนุญำต)
 ใบอนุญำตเลขที่………………………………………… 

 
ลงชื่อ ................................................................. 
        (..............................................................)  
วันที่……..เดือน……………..…….…..พ.ศ.……….…. 
                 (ผู้ช ำนำญกำร) 
 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
        (.............................................................) 
วันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ.…….…. 
               (ผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร)

 
ลงชื่อ ....................................................... 
    (..........................................................)  
วันที่……..เดือน……….........…..…..พ.ศ.…… 
           (ผู้ชว่ยผู้ช ำนำญกำร) 

 

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-2

324
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช�านาญการ



7/8
ภาคผนวก ก-6 

 

7. รายละเอียดผลสรุปการตรวจสอบ 
 
ล าดับ

ที ่ รายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานสอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
 คณะท ำงำนด้ำนกำรจัด

กำรพลังงำน 
   

 
 
 

2. กำรประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้น 

   
 
 
 
 

3. นโยบำยอนุรักษ์พลังงำน    
 
 
 
 

4. กำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์
พลังงำน 
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วันที่……..เดือน……………..……..พ.ศ.……………. 
             (ผู้รับใบอนุญำต)
 ใบอนุญำตเลขที่………………………………………… 

 
ลงชื่อ ................................................................. 
        (..............................................................)  
วันที่……..เดือน……………..…….…..พ.ศ.……….…. 
                 (ผู้ช ำนำญกำร) 
 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
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วันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ.…….…. 
               (ผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร)
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อนุรักษ์พลังงำน และแผนกำร
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ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
6. กำรด ำ เ นินกำรตำมแผนกำร

อนุรักษ์พลังงำน กำรตรวจสอบ
และวิ เครำะห์กำรปฏิบั ติตำม
เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์
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อนุรักษ์พลังงำน 
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