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ณ ประเทศบังกลาเทศ (ระบบออนไลนH) 

 
จัดทําโดย  นางรุ
งฤดี ฉันทวิทยH 

นักวิทยาศาสตรHชํานาญการพิเศษ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษHพลังงาน 

วันท่ี 28 ธันวาคม 2565 
 

ส
วนท่ี 1 เนื้อหา/องคHความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  

 
1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงคHของโครงการโดยย
อ (สรุปจากเอกสาร Project Notification หรือ

สไลดHการบรรยาย) 
ป�จจุบันโลกเรามีความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีเป�นอย�างมาก ได�เกิดการพัฒนานวัตกรรม

ทางด�านพลังงานหลากหลายรูปแบบ อีกท้ังป�ญหาพลังงานเป�นป�ญหาท่ีทุกประเทศต�องเผชิญในป�จจุบัน 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในประเทศท่ีกําลังพัฒนา การดําเนินการด�านการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ (Energy 
Efficiency) นับเป�นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันให�กับหน�วยงาน รวมไปถึงใน
ระดับประเทศได� วัตถุประสงค@ของโครงการนี้คือ 1) ส�งเสริมการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ 2) ตรวจสอบ
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการอนุรักษ@พลังงานในระดับองค@กร 3) แนะนําเครื่องมือดิจิทัลและซอฟต@แวร@เพ่ือวัด
ประสิทธิภาพพลังงานในระดับอุปกรณ@ และดําเนินการวิเคราะห@ทางเศรษฐศาสตร@เทคโนโลยีเก่ียวกับโอกาสใน
การอนุรักษ@พลังงาน โดยการเพ่ิมพูนองค@ความรู�ด�านการอนุรักษ@พลังงานและการใช�พลังงานอย�างมี
ประสิทธิภาพให�กับบุคลากรด�านพลังงาน ผ�านการบรรยายตัวอย�าง และการเรียนรู�จากกรณีศึกษา 

 
1.2  เนื้อหา/องคHความรู	ท่ีได	จากกิจกรรมต
างๆ พร	อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย
างประเด็น

ท่ีสามารถนํามาปรับใช	ในองคHกรหรือประเทศไทย (สามารถจําแนกตามหัวข�อและระบุชื่อ
วิทยากรบรรยาย) ได�แก� 

 
1) หัวข	อ Identify Energy Conservation Opportunities  
  โดย Mr. Erik Gudbjerg 

 ในหัวข�อนี้กล�าวถึง การอนุรักษ@พลังงานสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงป�จจุบันมี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค�อนข�างสูง ส�งผลให�มีการใช�พลังงานในรูปแบบต�างๆ เพ่ิมมากข้ึน ทุกคนจึงต�อง
ร�วมมือกันเพ่ือส�งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ หรือใช�เพียงท่ีจําเป�น
เท�านั้น การใช�พลังงานสําหรับอาคาร และอุตสาหกรรมขนาดใหญ� มีการใช�พลังงาน 2 รูปแบบ ได�แก� พลังงาน
ความร�อนและพลังงานไฟฟJา โดยอาคารขนาดใหญ�จะใช�พลังงานไฟฟJาเป�นสัดส�วนของพลังงานท้ังหมด ระหว�าง
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ร�อยละ 50-85 และใช�พลังงานความร�อน ระหว�างร�อยละ 15-50 จะเห็นว�าพลังงานไฟฟJามีอัตราการใช�สูง จึงมี
ศักยภาพท่ีจะทําการประหยัดพลังงานได�สูงด�วย โดยท่ัวไปอาคารขนาดใหญ� เช�น โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร
สํานักงาน ฯลฯ จะเสียค�าใช�จ�ายพลังงานในรูปของค�าไฟฟJาจํานวนมากต�อเดือน ถ�ามีมาตรการในการประหยัด
พลังงานท่ีดีแล�ว ก็จะสามารถประหยัดค�าใช�จ�ายได� โดยพลังงานไฟฟJาท้ังหมดจะใช�สําหรับระบบปรับอากาศ 
ระหว�างร�อยละ 50-75 ระบบแสงสว�าง ระหว�างร�อยละ 15-20 ซ่ึงข้ึนอยู�กับประเภทของอาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม มีการใช�พลังงานอยู� 2 รูปแบบเช�นกัน แต�ลักษณะการใช�พลังงานจะข้ึนอยู�กับชนิดของโรงงาน
อุตสาหกรรม ว�าโรงงานแต�ละชนิดมีการใช�พลังงานความร�อนหรือพลังงานไฟฟJามากกว�ากัน และอุปกรณ@      
ตัวไหนมีการใช�พลังงานสูง เพ่ือท่ีจะหาแนวทางท่ีจะทําการประหยัดพลังงาน  

แผนงานในการประหยัดพลังงาน มี 1) แผนระยะสั้น (Short Plan) เป�นแผนงานท่ีเน�นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช�พลังงานท่ีทําได�ไม�ยาก เรียกว�า “Good House Keeping” โดยการปรับแต�งเครื่อง 
อุปกรณ@ และระบบการทํางานให�ทํางานได�อยาbงถูกต�องโดยมีการบํารุงรักษาและมีข้ันตอนการทํางานอย�าง
เหมาะสมซ่ึงเป�นมาตรการท่ีเสียค�าใช�จ�ายน�อยหรืออาจจะไม�เสียค�าใช�จ�ายเลยและมีระยะเวลาคืนทุนสั้น         
ไม�เกิน 4 เดือน 2) แผนระยะกลาง (Medium Plan) เป�นการดําเนินการประหยัดพลังงานท่ีจะต�องเสีย 
ค�าใช�จ�ายในระดับปานกลาง ซ่ึงจะต�องมีการวิเคราะห@การใช�พลังงานของระบบและอุปกรณ@ โดยละเอียด 
เพ่ือให�ทราบการสูญเสียต�าง ๆ แล�วหาแนวทางประหยัดโดยจะต�องมีอุปกรณ@มาประกอบเพ่ิมเติม เช�น ใช�
อุปกรณ@นําความร�อนกลับมาใช�ใหม� (Heat Recovery) แผนระยะกลางนี้จะมีระยะเวลาคืนทุน 1-2 ปh 3) แผน
ระยะยาว (Long Plan) เป�นการเปลี่ยนอุปกรณ@หรือระบบใหม� ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ การทํางานได�มาก
ข้ึนกว�าสองแผนแรกเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว�าอุปกรณ@เดิม ทําให�ประหยัดพลังงานได�มาก แต�ต�องเสีย
ค�าใช�จ�ายสูง และระยะเวลาคืนทุนนานประมาณ 2-5 ปh  

 

ข้ันตอนการตรวจวิเคราะหHการใช	พลังงาน  
1) ปริมาณการใช�พลังงาน เป�นข�อมูลการใชพลังงานท่ีผ�านมา โดยดูได�จากใบเสร็จค�าเชื้อเพลิงและค�า

ไฟฟJาย�อนหลังอย�างน�อย 1 ปh เพ่ือจะได�ทราบลักษณะการใช�พลังงานในแต�ละเดือน ซ่ึงจะได�ทราบว�าในเดือน
ไหนมีการใช�พลังงานมากหรือน�อยเท�าใด มีความต�องการพลังไฟฟJา (Peak Demand) สูงสุดในรอบปhเท�าใด 
และอยู�ท่ีเดือนไหนเพ่ือจะได�ทราบป�ญหาท่ีเกิดข้ึน แล�วแก�ป�ญหาโดยทําการลดความต�องการไฟฟJาสูงสุด ซ่ึงจะ
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟJาไปได�ส�วนหนึ่ง และข�อมูลในอดีตยังใช�ในการเปรียบเทียบกับข�อมูลท่ีได�หลังจาก
ทําการประหยัด 

2) แผนผังอาคาร โรงงาน เพ่ือจะได�ทราบตําแหน�ง และจํานวนของอุปกรณ@ต�างๆ เพ่ือจะได�เห็น
ภาพรวมว�า ควรจะวิเคราะห@ตรงจุดใดก�อน        

3) ข้ันตอนการผลิตหรือใช�พลังงาน อาทิ ข้ันตอนการผลิตหรือใช�พลังงานเพ่ือจะได�ทราบข้ันตอนในการ
ผลิตและใช�พลังงานว�า เหมาะสมหรือไม� มีโอกาสท่ีจะลดข้ันตอนการผลิตหรือใช�พลังงานใหม�เพ่ือให�
ประสิทธิภาพรวมสูงข้ึนหรือไม� แผนผังการใช�ไฟฟJาเพ่ือวิเคราะห@อุปกรณ@ทางไฟฟJาโดยละเอียด แผนผังการใช�
ความร�อนเพ่ือวิเคราะห@อุปกรณ@ทางความร�อนโดยละเอียด  

4) ตรวจวัดอุปกรณ@หรือเครื่องจักรท่ีใช�พลังงาน โดยคาดว�าอุปกรณ@ตัวนั้น มีโอกาสท่ีจะทําการ
ประหยัดพลังงานได�  

4.1 อุปกรณ@ใช�ไฟฟJา  
4.1.1 หม�อแปลงไฟฟJา  
4.1.2 ระบบปรับอากาศ  
4.1.3 ระบบทําความเย็น  
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4.1.4 ระบบแสงสว�าง  
4.15 ระบบอัดอากาศ 
4.1.6 มอเตอร@ขับอุปกรณ@ต�าง ๆ  
4.1.7 อุปกรณ@ใช�ไฟฟJาอ่ืน ๆ  

     4.2 อุปกรณ@ใช�ความร�อน  
4.2.1 หม�อไอน้ํา 
4.2.2 เตาหลอม  
4.2.3 อุปกรณ@อบแห�ง  
4.24 อุปกรณ@ฟอกย�อม  
4.2.5 อุปกรณ@ซักรีด  
4.2.6 อุปกรณ@ใช�ความร�อนอ่ืน ๆ  

4.3 ทําการวิเคราะห@การใช�พลังงาน อุปกรณ@ต�าง ๆ  
4.4 หาแนวทางและวิธีการท่ีจะทําให�เกิดการประหยัดพลังงาน  
4.5 วิเคราะห@ระยะเวลาการคืนทุน และอัตราผลตอบแทนในการลงทุน 

 

แนวทางการประหยัดพลังงาน  
แนวทางการประหยัดพลังงาน แยกเป�น 2 ส�วน ตามชนิดของพลังงาน คือพลังงานไฟฟJา และ

พลังงานความร�อน  
1) การประหยัดพลังงานไฟฟJา แบ�งตามขอบเขตท่ีจะทําการวิเคราะห@ ได�แก� การประหยัดพลังงาน 

ไฟฟJาท่ีระบบรวม และการประหยัดพลังงานไฟฟJาท่ีอุปกรณ@ไฟฟJาต�าง ๆ  
1.1 การประหยัดพลังงานไฟฟJาท่ีระบบรวม โดยการปรับปรุงการใช�ไฟฟJาด�วยวิธีปรับปรุงตัว

ประกอบกําลังไฟฟJา การลดความต�องการพลังไฟฟJาสูงสุด ในช�วงความต�องการใช�ไฟฟJาสูงสุดของระบบ การใช�
อุปกรณ@ไฟฟJาให�เหมาะสม กับภาวะและวิธีการอ่ืน  

1.1.1 การลดความต�องการไฟฟJาสูงสุดในช�วงความต�องการใช�ไฟฟJาสูงสุด ของระบบ  
1.1.2 การปรับปรุงค�าเพาเวอร@แฟกเตอร@ของระบบไฟฟJา โดยการติดต้ังคะแปซิเตอร@ 

กําลังเข�ากับอุปกรณ@ท่ีอาศัยการเหนี่ยวนํา   
1.2 การประหยัดพลังงานไฟฟJาท่ีอุปกรณ@ไฟฟJาต�าง ๆ  

1.2.1 การประหยัดพลังงานไฟฟJาท่ีหม�อแปลงไฟฟJา  
1.2.2 การประหยัดพลังงานไฟฟJาท่ีมอเตอร@ไฟฟJา  
1.2.3 การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ�  
1.2.4 การประหยัดพลังงานไฟฟJาในระบบแสงสว�าง  
1.2.5 การประหยัดพลังงานไฟฟJาท่ีระบบอัดอากาศ  

2) การประหยัดพลังงานความร�อน  
2.1 ลดปริมาณไอน้ําท่ีเกิดการรั่วไหลบริเวณต�างๆ  
2.2 บํารุงรักษาสภาพฉนวนความร�อน ของอุปกรณ@ต�างๆ และระบบท�อส�งให�อยู�ในสภาพดี  
2.3 บํารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ@ต�างๆ และถ่ินควบคุม  
2.4 ปรับปรุงการเผาไหม�ให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
2.5 ทําความสะอาดพ้ืนผิวถ�ายเทความร�อนเสมอ  
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2.6 พิจารณาการนําความร�อนปล�อยท้ิงกลับมาใช�ประโยชน@ เช�น อุ�นน้ําท่ีปJอนเข�าหม�อไอน้ํา, 
อุ�นอากาศท่ีใช�สําหรับเผาไหม� ฯลฯ  

2.7 ตรวจสอบการทํางานของกับดักไอน้ํา  
2.8 ลดปริมาณการสูญเสียความร�อนไปกับไอเสีย  
2.9 นําความร�อนจากไอเสียกลับมาใช�ประโยชน@  
2.10 นําคอนเดนเสทกลับมาใช�ใหม� (Condensate Recovery) 
2.11ลดปริมาณการท้ิงน้ําก�นหม�อน้ํา (Blow Down)  
2.12 ใช�กําลังดันไอน้ําเท�าท่ีตอ�งการ  
2.13 ทําไอน้ําแฟลช (Flash Steam)  
2.14 เพ่ิมอุณหภูมิของอากาศและน้ําปJอน  
2.15 ใช�งานอุปกรณ@ท่ีภาระไม�ต่ํากวาb 50% และไม�สูงกว�า 105% 

 
สรุป ป�จจุบันการอนุรักษ@พลังงานถือว�าเป�นเรื่องท่ีสําคัญมาก และควรร�วมมือกันทุก ๆ ฝvายรวมท้ัง 

ประชาชนทุกคนด�วย เนื่องจากเม่ือมีการใช�พลังงานมาก ก็จะมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมและธรรมชาติ และจะ
ส�งผลมายังมนุษย@ต�อไป อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเป�นแหล�งท่ีมีการใช�พลังงานมาก และมีโอกาส ท่ีจะทํา
การประหยัดพลังงานได�มากดว�ย แนวทางและวิธีการในการประหยัดพลังงานควรเริ่มต้ังแต�แนวทางท่ีไม�ต�อง
เสียค�าใช�จ�ายหรือเสียค�าใช�จ�ายน�อยท่ีสุดก�อน แล�วจึงทําการวิเคราะห@หาแนวทางในการประหยัดท่ีต�องมี
ค�าใช�จ�าย โดยต�องทําการวิเคราะห@หาระยะเวลาการคืนทุน และอัตราผลตอบแทน ในการลงทุนด�วย 

 

2) หัวข	อ Optimizing Equipment Energy Consumption 
    โดย Dr.Sonal Desai 
ในหัวข�อนี้กล�าวถึง การอนุรักษ@พลังงานในระบบปรับอากาศในอาคาร (Chiller) และการ

บํารุงรักษา  
ชิลเลอรH (Chiller) หรือ ระบบปรับอากาศในอาคาร ท่ีมักใช�ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

ห�างสรรพสินค�า เป�นระบบทําความเย็นแบบรวมศูนย@ท่ีมีขนาดใหญ� ทําหน�าท่ีผลิตน้ําเย็นหรือปรับลดอุณหภูมิ
น้ําเพ่ือจ�ายไปยังเครื่องปรับอากาศต�าง ๆ ในอาคาร ชิลเลอร@เป�นระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง ผลิตความ
เย็นได�อย�างรวดเร็วและสามารถกระจายไปยังจุดต�าง ๆ ได�พร�อมกันอย�างท่ัวถึง จึงนิยมใช�เป�นระบบทําความ
เย็นในโรงงานหรือระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม ท่ีต�องการความเย็นในการควบคุมคุณภาพการผลิต
สินค�า หรือใช�เป�นส�วนประกอบในการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ทําให�การทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนรวมถึงยังประหยัดพลังงานและค�าใช�จ�าย 
 

วัฏจักรของสารทําความเย็น และวงจรการทํางานของสารทําความเย็น มีดังนี้ 
1. จ�ายพลังงานไฟฟJาเข�าไปชุดคอมเพลสเซอร@ (compressor) ทํางานเพ่ือเริ่มต�นระบบดูดและจ�ายสาร

ทําความเย็นและเพ่ิมแรงดันกับความร�อนให�กับสารทําความเย็น 
2. สารทําความเย็นถูกส�งมาจากคอมเพลสเซอร@ (compressor) เข�าไปยังคอนเดนเซอร@ (condenser) 

เพ่ือควบแน�นและนําความร�อนออก 
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3. ชุดคอนเดนเซอร@ (condenser) ระบายความร�อนของสารทําความเย็นออกและควบแน�นสารทําความเย็นให�
เปลี่ยนสถานะจากไอ (vapor) กลายเป�นของเหลว (liquid) โดยจุดท่ีเปลี่ยนสถานะจากไอกลายไปเป�น
ของเหลวท่ีไม�มีไอปะปนนั้นเราเรียกว�า ซับคูล (subcool) แต�ยังมีแรงดันยังสูงอยู� ก�อนถูกส�งไปลดแรงดันต�อไป 

4. สารทําความเย็นท่ีผ�านชุดคอนเดนเซอร@ (condenser) ระบายความร�อนและควบแน�น แล�วถูกส�งมายัง
อุปกรณ@ลดแรงดัน โดยจุดนี้สารทําความเย็นอยู�ในสถานะเป�นของเหลว (liquid) โดยหากในระบบมีติดต้ัง 
sideglass ก็จะมองเห็นสารทําความเย็นท่ีอยู�ในสถานะของเหลว (liquid) อย�างชัดเจน แต�จุดนี้แรงดันยังสูงอยู� 

5. สารทําความเย็นท่ีมีสภานะเป�นของเหลว (liquid) ถูกลดแรงดันโดยอุปกรณ@ลดแรงดัน (expansion valve) 
เพ่ือให�เปลี่ยนสถานะจากของเหลว (liquid) แรงดันสูงเป�นของเหลวแรงดันตํ่า การเปลี่ยนสถานะตรงนี้ทําให�
เกิดความเย็นข้ึนเราจึงนําความเย็นท่ีได�จากจุดนี้เริ่มเอาไปใช�งาน 

6. สารทําความเย็นในสถานะของเหลวแรงดันตํ่า ถูกส�งเขาไปถ�ายเทความเย็นออกในชุด อีเวปโปเรเตอร@ 
(evaporator) 

7. ชุดอีเวปโปเรเตอร@ (evaporator) ถ�ายเทความเย็นของสารทําความเย็นออกและเปลี่ยนสถานะสารทําความ
เย็นให�เป�นไออีกครั้ง โดยการนําความร�อนจากภายนอกมาแลกเปลี่ยนยังชุด อีเวปโปเรเตอร@ (evaporator) โดย
จุดท่ีสารทําความเย็นถูกแลกเปลี่ยนจากความร�อนภายนอก เม่ือมีความร�อนจากภายนอกเข�ามาถ�ายเทความ
เย็นกับสารทําความเย็นทําให� เปลี่ยนสถานะจากของเหลว (liquid) กลายไปเป�นไอ เราเรียกว�าจุด
superheat  หรือ ความร�อนยิ่งยวด และเม่ือสารทําความเย็นถูกถ�ายเทความเย็นออกหมดจนกลายไปเป�นไอก็
จะถูกจะส�งไปยัง ชุดคอมเพลสเซอร@ (compressor ) 

8.สารทําความเย็นท่ีกลายเป�นไอ (vapor) ถูกส�งไปยัง ชุดคอมเพลสเซอร@ (compressor) เพ่ือเริ่มกระบวนการ
อีกครั้ง 
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การบํารุงรักษาระบบปรับอากาศในอาคาร (Chiller) 
        เพ่ือคงประสิทธิภาพในการทํางานและเพ่ือความปลอดภัยของระบบปรับอากาศในอาคาร ควรมี
การตรวจเช็คและบํารุงรักษาอุปกรณ@อย�างเป�นประจํา เพ่ือให�แน�ใจได�ว�าระบบและองค@ประกอบแต�ละส�วน
พร�อมใช�งานอยู�เสมอ เป�นการช�วยลดค�าใช�จ�ายในการบํารุงรักษา และเพ่ิมอายุการใช�งานของระบบ 
 

เครื่องอัดน้ํายา (Compressor) 
เป�นอุปกรณ@สําคัญท่ีสุดของ Chiller หรือระบบปรับอากาศในอาคาร ทําหน�าท่ีอัดสารทําความเย็นซ่ึงอยู�ใน
รูปแบบของกzาซเย็นความดันตํ่า 
 ต�องมีฝาครอบเพ่ือปJองกันอันตรายโดยมีน็อตยึดอย�างม่ันคง ไม�มีการชํารุดหรือผุกร�อน 
 ไม�มีคราบน้ํามัน จาระบี หรือเศษสิ่งปฏิกูล 
 ในขณะท่ีเครื่องทํางานจะต�องไม�มีเสียงดังหรือสั่นสะเทือนอย�างรุนแรง 
 วาล@วรักษาความดันต�องอยู�ในสภาพท่ีใช�งานได�ดี มีสวิตช@ตัดอัตโนมัติเม่ือเกิดความดันน้ํามันตํ่าหรือสูง

เกินไป 
 ขณะวัดความดันหากสารทําความเย็นมีปริมาณลดลง อาจมีการรั่ว ควรรีบหาจุดรั่วและซ�อมแซมทันที 

เครื่องควบแน�น (Condenser) 
 มีการติดต้ังลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ท้ังด�านขาเข�าและขาออกท่ีอยู�ในสภาพใช�ดี ไม�มีการชํารุด     

โดยสามารถทํางานได�เม่ือมีความดันเกิน 120% ของความดันสูงสุดของอุปกรณ@ 
 มีฝาครอบท่ีพัดลมส�งกําลังและอยู�ในสภาพการใช�งานท่ีดี 
 ไม�มีร�องรอยคราบเป|}อนท่ีบริเวณจุดต�อและท�อน้ํายาทําความเย็น หรือมีกลิ่นฉุนของแอมโมเนีย      

หากพบว�ามีการรั่วต�องรีบทําการตรวจสอบและแก�ไขซ�อมแซม 
 ไม�มีรอยแตกรั่ว อุดตัน หรือเสื่อมสภาพ เนื่องจากจะไม�สามารถระบายความร�อนได� 

แผงคอยล@เย็น (Evaporator) 
 มีการติดต้ังลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ท้ังด�านขาเข�าและขาออกท่ีอยู�ในสภาพใช�ดี 
 ตรวจสอบรอยรั่วไหล ต�องไม�มีคราบน้ํามัน หรือกลิ่นฉุนของแอมโมเนีย 
 ฝาครอบชุดพัดลมเปvาอยู�ในสภาพท่ีใช�งานได�ดีและไม�สั่นสะเทือน 
 สภาพถังพักและท�อน้ํายาท้ังทางด�านส�งและด�านดูด ไม�มีการผุกร�อนหรือเป�นสนิม 

หอหล�อเย็นหรือหอระบายความร�อน (Cooling Tower) 
 ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน (Pressure) ของมอเตอร@ป��มอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือเช็คความถูกต�องของระดับ

แรงดัน หากมอเตอร@ตัวใดชํารุดต�องรีบแก�ไขโดยด�วนเพราะอาจเกิดความร�อนสะสมเนื่องจากไม�มีน้ํา
ข้ึนไปท่ีคูลลิ่งทาวเวอร@เพ่ือระบายความร�อน 

 คุณภาพของน้ําท่ีจะนํามาใช�เพ่ือผลิตน้ําเย็นนั้นมีความสําคัญอย�างมาก ดังนั้นจึงมีความจําเป�นท่ีจะต�อง
ตรวจสอบคุณภาพของน้ําในระบบอย�างสมํ่าเสมอ หากน้ําสกปรกความสามารถในการถ�ายเทความร�อน
จะลดลง แนะนําให�ท้ิงน้ําเย็นท่ีหมุนเวียนอย�างน�อยปhละครั้ง และควรใส�สารกันสนิมเม่ือเติมน้ําใหม� 

 ตรวจสอบคราบตะกรัน สนิม อาจใช�น้ํายาเคมีเพ่ือปJองกันและปรับคุณภาพน้ํา 
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3) หัวข	อ Smart Data Measurement Solutions 
  โดย Dr. Ali Muslim Syed 

ในป�จจุบันการตรวจวัดและวิเคราะห@พลังงานไฟฟJามีความสําคัญอย�างมาก ในการช�วยให�
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ทราบถึงการใช�พลังงานแต�การตรวจวัดพลังงานต�องมีข้ันตอน วิธีการตรวจวัด
และเครื่องมือให�สัมพันธ@กับระบบพลังงานไฟฟJา เพ่ือให�ได�ค�าท่ีถูกต�องและเหมาะสม จนสามารถนํามาวิเคราะห@
ผลและกําหนดมาตรการการอนุรักษ@พลังงาน ท้ังนี้ การดําเนินการอยู� 3 หัวข�อ ได�แก�  

1. การสํารวจ เพ่ือให�ทราบและเข�าใจถึงลักษณะการใช�พลังงานและลักษณะของกระบวนการ
ผลิต  รวมท้ังชนิด ขนาด จํานวน และสภาพของระบบ วัสดุ และอุปกรณ@ ท่ีได�ทําการสํารวจ เป�นต�น 

2. การตรวจวัด เพ่ือให�ทราบถึงสภาพการใช�พลังงาน สภาพการทํางานและการสูญเสียพลังงานของระบบ
และอุปกรณ@ท่ีทําการตรวจวัด 

3. การเก็บข�อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมข�อมูลต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการใช�พลังงานเช�นข�อมูลและสถิติ
การใช�พลังงานประวัติการทํางานการซ�อมแซมและการปรับปรุงท่ีผ�านมารวมท้ังชนิดลักษณะหรือ
คุณลักษณะของวัตถุดิบท่ีใช�ในการผลิตต�างๆท่ีอยู�ในข�ายของการตรวจสอบ เป�นต�น 

การตรวจวัดและวิเคราะหHการใช	พลังงานไฟฟhา มีความสําคัญค�อนข�างมาก ซ่ึงจะช�วยให�โรงงานอุตสาหกรรม
และอาคาร ทราบถึงการใช�พลังงานและประสิทธิภาพการใช�พลังงาน ซ่ึงข้ันตอนและวิธีการตรวจวัดต�องเริ่มจาก
การ รู�จักเครื่องมือวัดและวิธีการใช�งานเครื่องมือวัด รวมท้ังข้ันตอนในการวัดและการอ�านค�าท่ีถูกต�อง แล�วนํา
ค�าท่ีได�มารวบรวมและวิเคราะห@ผล และจึงกําหนดมาตรการการอนุรักษ@พลังงานท่ีเหมาะสม  

การใช	มิเตอรHวัดไฟฟhาท่ีถูกต	อง 
1. ตรวจสอบย�านการตรวจวัด กระแส/แรงดัน ให�ถูกต�อง เช�น กรณีต�องการตรวจวัดค�ากระแสสลับ 43 

แอมป� ก็ควรปรับต้ังย�านการตรวจวัดให�อยู�ในช�วง 0-100 แอมป�เพ่ือให�ได�ค�าท่ีถูกต�อง (โดยท่ัวไป
สําหรับ เครื่องมือวัดแบบอนาล็อกควรปรับต้ังย�านการตรวจวัดให�ค�าท่ีต�องการวัดอยู�ในช�วง 40-60% 
ของค�าสูงสุดของ ย�านการตรวจวัด) 

2. ตรวจสอบตัวแปรอ่ืน เช�น การเปลี่ยนแปลงของภาระหรือความเร็วรอบจะมีผลต�อค�าท่ีได�จากการ 
ตรวจวัด ในระหว�างการวัด จะต�องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภาระของอุปกรณ@ต�างๆ ซ่ึงจะทําให�
ค�าท่ีตรวจวัดแตกต�างไปจากค�าพิกัด  

3. ตรวจสอบว�าอุปกรณ@มีการบํารุงรักษาอย�างถูกต�องสมํ่าเสมอ 

การเลือกเครื่องมือวัดไฟฟhาท่ีเหมาะสม 
เนื่องจากเครื่องมือวัดไฟฟJามีหลายขนาดและมีวิธีใช�ท่ีแตกต�างกันและใช�ในการตรวจวัดตัวแปรหลาย 

ประเภท ดังนั้นจึงเป�นการยากและมีค�าใช�จ�ายสูงท่ีจะเลือกเครื่องมือท่ีถูกต�อง อย�างไรก็ตาม มีกฎเบ้ืองต�น 
สําหรับการปฏิบัติเพ่ือให�ได�ผลการตรวจวัดท่ีถูกต�อง ดังนี้ 

1. ควรติดต้ังมิเตอร@วัดพลังงานไฟฟJาสําหรับการตรวจวัดท่ีมีตําแหน�งตายตัวและต�องการการวัดอย�าง 
สมํ่าเสมอ 

2. เครื่องมือแบบคล�องวัดจะมีความเหมาะสมและมีความสะดวกสําหรับการวัดท่ีมีความถ่ีไม�บ�อยนัก 
3. ควรใช�มิเตอร@ท่ีสามารถวัดค�าตัวประกอบกําลังไฟฟJาได�ในกรณีท่ีจะต�องมีการปรับปรุงค�าตัวประกอบ

กําลังไฟฟJา 
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4) หัวข	อ Techno Economic Analysis of Energy Conservation Options Using 
Digital tools 
             โดย Dr. Sonal Desai  

ในหัวข�อนี้จะกล�าวถึง การวิเคราะห@ความคุ�มค�าในการลงทุนตลอดท้ังวัฎจักรชีวิตของอาคาร 
หรือท่ีเรียกว�า Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) คือ วิธีการทางเศรษฐศาสตร@ท่ีพิจารณาค�าใช�จ�ายต้ังแต�
เริ่มต�นของโครงการ การใช�งาน การบํารุงรักษา ตลอดจนการทําลาย เพ่ือให�สามารถตัดสินใจในทางเลือกต�างๆ 
ในการออกแบบอาคาร หรือปรับปรุงอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงาน ซ่ึงหากพิจารณาเพียงมูลค�าในการลงทุน
เริ่มแรกจะทําให�ไม�เห็น ภาพของค�าใช�จ�ายรวมท่ีมักจะมากกว�าการลงทุน ซ่ึงในทางเลือกต�างๆ นั้น อาจมี
ค�าใช�จ�ายในแต�ละข้ันตอน แตกต�างกัน หากแต�อยู�ท่ีมุมมองในภาพรวมในระยะยาวตลอดอายุของอาคารว�า
ทางเลือกใดจะให�ผลท่ีตอบสนองต�อความต�องการของเจ�าของ หรือผู�บริหารอาคารในด�านต�างๆ มากน�อย
เพียงใด เช�น ผลในด�านการประหยัดพลังงาน ผลในด�านคุณภาพการใช�อาคาร ผลในด�านความปลอดภัย ฯลฯ 

ประโยชน@ของการวิเคราะห@ความคุ�มค�าในการลงทุนตลอดท้ังวัฎจักรชีวิตของอาคาร โครงการอนุรักษ@
พลังงานในอาคาร เป�นตัวอย�างท่ีดีสําหรับการวิเคราะห@ Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) เนื่องจากการ
ออกแบบอาคารใหม� (New Building) หรือการปรับปรุงอาคารเก�า (Retrofitted Existing Building) ให�มี
ประสิทธิภาพพลังงานมากข้ึนนั้น มักมีการลงทุนหรือค�าใช�จ�ายท่ีเพ่ิมข้ึน ในทางเลือกต�างๆ ดังนั้นการพิจารณา
ตัดสินใจว�าโครงการท่ีเป�นทางเลือกต�างๆ จะสามารถดําเนินการได�คุ�มค�าในทางเศรษฐศาสตร@หรือไม�นั้น มีความ
จําเป�นท่ีจะต�องพิจารณาในระยะยาวตลอดอายุโครงการ ซ่ึงทําให�การจัดลําดับความสําคัญในการดําเนิน
โครงการโดยใช�ข�อมูลจากการวิเคราะห@ LCCA ในด�านต�างๆ มาช�วยให�นักลงทุนหรือผู�ให�แหล�งเงินกู�ในโครงการ
มีข�อมูลประกอบการตัดสินใจได�ง�ายยิ่งข้ึน รวมถึงเจ�าของหรือผู�บริหารโครงการสามารถเลือกการดําเนินงานท่ีมี
ค�าใช�จ�ายโดยรวมท่ีตํ่าสุด (Lowest overall cost) โดยเฉพาะอย�างยิ่งระหว�างในข้ันตอนการออกแบบอาคาร 
การวิเคราะห@การลงทุน และการสามารถนําเสนอผลการลงทุน เปรียบเทียบกันได�อย�างน�าเชื่อถือมีความ  
จําเป�นมากในการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงอาคาร หรือเลือกทางเลือกในการออกแบบอาคารท่ีส�งผลต�อการ
ประหยัดพลังงาน 

วิธีการคํานวณการวิเคราะห@ความคุ�มค�าในการลงทุนตลอดท้ังวัฎจักรชีวิตของ โครงการ ค�าใช�จ�าย
ตลอดท้ังวัฎจักรชีวิต (Life-Cycle Cost, LCC) ถูกนํามาใช�ประกอบการวิเคราะห@และกําหนดค�าดัชนี
ประสิทธิภาพพลังงานของระบบอาคาร โดยจะเป�นตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร@สําหรับประเมิน ความเหมาะสม
ของโครงการ ค�าใช�จ�ายตลอดท้ังวัฎจักรชีวิตประกอบด�วย ค�าลงทุน ค�าดําเนินการ ค�าพลังงาน ค�าซ�อมบํารุง 
รวมถึงมูลค�าซากของระบบ ในกระบวนการวิเคราะห@ค�าใช�จ�ายซ่ึงเกิดข้ึนในช�วงเวลาท่ีแตกต�าง กันจะถูกแปลง
เป�นมูลค�าป�จจุบัน (Present value) โดยคํานึงถึงมูลค�าของเงินท่ีเปลี่ยนแปลงตามเวลา สามารถแสดงได�ด�วย
สมการคํานวณต�อไปนี้ 

LCC = (I0 + Repl – Res) + (E + W + OM&R) 
เม่ือ LCC  =  Total Life Cycle Cost in Present Value of given alternative  

I0  =  Initial Investment Cost  
Repl  =  Present Value capital replacement cost  
Res  =  Present Value residual (resale value, scrap value, salvage value)  

less disposal costs 
E  =  Present Value Energy Cost  
OM&R  =  Present Value non-fuel operating, maintenance, and repair costs 
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โดยสรุป การคํานวณ LCCA นั้นจะทําให�สามารถเปรียบเทียบเงินท่ีได�รับหรือค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนต�าง

ช�วงเวลาได� โดยการแปลงเงินในอนาคตท้ังหมดให�เป�นมูลค�าป�จจุบัน โดยช�วงเวลาท่ีเกิดค�าใช�จ�ายข้ึนของทุก
มาตรการต�องเท�ากัน จึงต�องพิจารณาเลือกช�วงเวลาในการวิเคราะห@ให�เหมาะสม 

 

 
ภาพ แผนภูมแิสดงแนวความคิดในการคานวณ LCC โดยการแปลงค�าใช�จ�ายในอนาคตให�เป5นมลูค�าป6จจุบันเพ่ือการ

เปรียบเทียบ ท่ีมา : Federal Energy Management Program (FEMP) Continuing Education Courses 
 
 

5) หัวข	อ Developing Data-driven Energy Performance Models  
       โดย Erik Gudbjerg  

ในหัวข�อนี้จะกล�าวถึง ตัวชี้วัดสมรรถนะด�านพลังงาน (Energy Performance Indicator; 
ENPI) โดยท่ัวไปแล�วขอบเขตของระบบการจัดการพลังงาน ประกอบด�วย พ้ืนท่ี หรือกิจกรรมภายในองค@กรท่ี
ดําเนินการจัดการด�านสมรรถนะพลังงาน ดังนั้นในการวัดสมรรถนะด�านพลังงานจําเป�นต�องกําหนดขอบเขต
ของการวัดท่ีเหมาะสมของแต�ละ ENPI  โดยขอบเขตของ ENPI  ใช�คาดการณ@การใช�พลังงาน และค�าใช�จ�าย
ด�านพลังงานล�วงหน�า เพ่ือการลงทุนด�านพลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ ENPI อาจมีการทับซ�อนกันได� ท้ังนี้
ขอบเขต ENPI มี 3 ระดับ คือ Individual, System, and Organization 

 

การกําหนดค
า ENPI 
      ในหนึ่งองค@กรอาจมีเปJาหมายด�านพลังงานเป�นค�าของพลังงานเพียงค�าเดียว เม่ือได�เลือก ENPIs ท่ี
เหมาะสมไว�แล�ว ป�จจัยสําคัญในการพิจารณา คือ ข�อมูลของผู�ใช�งานและความสามารถในการวัดสมรรถนะด�าน
พลังงานในรูปของปริมาณหรือแสดงจํานวนได� รูปแบบหลักของ ENPI มีดังนี้ 

 ค�าด�านพลังงาน(energy value) 
 อัตราส�วน (ratio) ซ่ึงได�มาจากค�าการวัด เช�น ประสิทธิภาพพลังงาน 
 โมเดลทางสถิติ (statistical model) เช�น สมการถดถอยเชิงเส�นและไม�เชิงเส�น 
 โมเดลเชิงวิศวกรรมศาสตร@ (engineering based model) 
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โมเดลทางด�านสถิติและด�านวิศวกรรมท่ีใช�ประมาณการค�าของพลังงาน วัตถุประสงค@เพ่ือนําข�อมูลด�านพลังงาน
ไปเปรียบเทียบกันในเง่ือนไขท่ีเท�าเทียมกัน ถ�ามีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรท่ีเก่ียวข�อง รูปแบบต�าง ๆ ท่ี
กําหนดข้ึนส�วนมากได�อธิบายถึงความสัมพันธ@ระหว�างค�าของพลังงานและตัวแปรท่ีเก่ียวข�องในช�วงเวลาฐาน 
 

การกําหนดค
าสมรรถนะพลังงานเฉพาะท่ีสามารถแสดงปริมาณได	 ต�องเสนอรูปแบบของ ENPI ให�สอดคล�อง
กับความต�องการของผู�ใช�งานและความซับซ�อนของการนําไปใช� รูปแบบของ ENPI อาจจะกําหนดได�ตาม
รูปแบบท่ีแสดงไว� ดังนี้ 

- ค
าพลังงานจากการวัด (Measured energy value)  
การใช	ประโยชนH วัดการใช�พลังงานท่ีลดลง วัดผลการประหยัดพลังงาน เฝJาระวังและควบคุมพลังงาน
คงคลังและต�นทุน ทําความเข�าใจแนวโน�มด�านปริมาณการใช�พลังงาน, เม่ือค�าการวัดปริมาณการใช�
พลังงานท่ีได�จากมิเตอร@มีหรือไม�มี Conversion factor 
ตัวอย
าง ปริมาณการใช�พลังงานของระบบไฟฟJาแสงสว�าง (kWh) ปริมาณการใช�เชื้อเพลิงของ Boilers 
(GJ) ปริมาณการใช�พลังงานไฟฟJา(kWh) ระหว�าง Peak hours ปริมาณการใช�พลังงานไฟฟJา(kWh) 
ระหว�าง Peak hours ความต�องการพลังไฟฟJาสูงสุด (kW) ผลการประหยัดพลังงานรวม(GJ) จากการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ  

- อัตราส
วนของค
าจากการวัด (Ratio of measured valve)  
การใช	ประโยชนH การเฝJาระวังประสิทธิภาพพลังงานของระบบซ่ึงมีตัวแปรท่ีเก่ียวข�องตัวแปรเดียว, 
เฝJาระวังระบบซ่ึงไม�มี Base load หรือมีน�อยมาก, ใช�เป�นค�ามาตรฐานในการเปรียบเทียบสําหรับ
หลายๆ องค@กร (Benchmarking), แสดงค�าด�านประสิทธิภาพพลังงาน, ทําความเข�าใจแนวโน�มด�าน
ปริมาณใช�พลังงาน, สามารถแสดงประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องจักรและระบบต�างๆ 

ตัวอย
าง kWh/ton สําหรับการผลิต, GJ/unit ของผลิตภัณฑ@,  kWh/m2 ของพ้ืนท่ีบริการ, GJ/man-
day, ลิตรของน้ํามันเชื้อเพลิงต�อผู�โดยสารต�อกิโลเมตร, ประสิทธิภาพ boiler (%), พลังงานปJอนเข�า/
พลังงานปJอนออก (heat rate ของเครื่องกําเนิดไฟฟJา), kWh/MJ สําหรับระบบระบายความร�อน
, kW/Nm3 สําหรับระบบอากาศอัด L/100 km, kWh/มูลค�าเพิ่มในหน�วยของเงิน, kWh/
หน�วยของการขาย 

- โมเดลทางสถิติ (Statistical model)  
การใช	ประโยชนH ใช	กับระบบท่ีมีตัวแปรหลายตัว, ระบบท่ีมี baes load เป�นปริมาณการใช�พลังงาน, 
การเปรียบเทียบท่ีต�องการปรับให�อยู�ในสภาพปกติ (Normalization), รูปแบบของระบบท่ีมีความ
ซับซ�อนซ่ึงมีความสัมพันธ@ระหว�างสมรรถนะด�านพลังงานและตัวแปรท่ีเก่ียวข�องท่ีสามารถแสดง
ปริมาณได�, สมรรถนะพลังงานขององค@กรท่ีมีตัวแปรหลาย ตัวแปร, แสดงความสัมพันธ@ระหว�าง
ปริมาณการใช�พลังงานกับตัวแปรท่ีเก่ียวข�อง  
ตัวอย
าง สมรรถนะด�านพลังงานในการผลิตกับผลิตภัณฑ@ 2 แบบข้ึนไป, สมรรถนะพลังงานของโรงงาน
ท่ีมี base load, สมรรถนะด�านพลังงานของโรงแรมท่ีมีตัวแปร คือ อัตราผู�ใช�บริการและอุณหภูมิ
ภายนอก, ความสัมพันธ@ระหว�างปริมาณการใช�พลังงานของพัดลมหรือป�}มน้ําและอัตราการไหล 

- โมเดลทางวิศวกรรมศาสตรH (Engineering model)  
การใช	ประโยชนH การประเมินสมรรถนะด�านพลังงานจากการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานซ่ึงมีตัว
แปรอยู�หลาย ๆ ตัว, การเปลี่ยนแปลท่ีเกิดข้ึนอย�างรวดเร็วในระยะเวลาสั้น ๆ ของกระบวนการผลิต
หรือระบบท่ีเก่ียวข�องกับระบบการปJอนกลับ, สําหรับระบบท่ีมีความสัมพันธ@กันภายในของตัวแปรท่ี
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เก่ียวข�อง (เช�น อุณหภูมิ และ ความดัน), การประมาณการสมรรถนะพลังงานในช�วงท่ีเริ่มการ
ออกแบบ 
ตัวอย
าง อุตสาหกรรมหรือการผลิตพลังงานท่ีซ่ึงมีการใช�การคํานวณหรือแบบจําลองในการเฝJาระวัง
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรท่ีเก่ียวข�องและปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน โมเดลของการใช�พลังงานไฟฟJาของ
เครื่องทําน้ําเย็นท่ีใช�ความต�องการของการทําความเย็น อุณหภูมิภายนอก(อุณหภูมิของคอนเดนซ่ิง)
และอุณหภูมิภายใน(อุณหภูมิของอีแวปปอเรเตอร@)  โมเดลการใช�พลังงานของอาคารท้ังหมด ท่ีใช�
ชั่วโมงการทํางาน การใช�งานของ HVAC และความต�องการของผู�เช�าอาคาร 

 

การกําหนดและบ�งชี้ ENPIs ข�างต�นนั้นมีความสําคัญอย�างมาก หลายองค@กรท่ีดําเนินการจัดทําระบบ
การจัดการพลังงานแล�วไม�ประสบผลสําเร็จส�วนมากเกิดจากการกําหนดค�าตัวชี้วัดสมรรถนะด�านพลังงานท่ี     
ไม�เหมาะสมและไม�สามารถนําไปวัดการเปลี่ยนของสมรรถนะด�านพลังงานได�อย�างถูกต�อง 
 

6) หัวข	อ Features of Energy Modeling Software  
           โดย Dr. Sonal Desai  

     ในหัวข�อนี้จะกล�าวถึง Building Energy Modeling ซ่ึงเป�นโมเดลอาคาร 3 มิติ ท่ีนํามาใช�
งานในส�วนของการประเมินประสิทธิภาพการใช�พลังงาน โดยลดทอนส�วนท่ีไม�เก่ียวข�องออกไป แล�วนําค�า 
(Parametric) ท่ีเก่ียวข�องกับการใช�พลังงานในโมเดลมาสร�างแบบจําลองข้ึนใหม� การสร�าง Building Energy 
Modeling จะใช�ซอฟต@แวร@การออกแบบอาคาร 3มิติ ในระบบงาน BIM ซ่ึงทุกประโปรแกรมก็จะมีขีด
ความสามารถนี้อยู�แล�ว (บางโปรแกรมอาจต�องติดต้ังตัวเสริม)สิ่งท่ีต�องนํามาพิจารณาเพ่ือการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช�พลังงานหลักๆ ได�แก� โหลดเครื่องปรับอากาศ ปริมาตรการไหลของอากาศ ค�าพลังงานของ
อุปกรณ@ ในอาคาร ขอบเขตพ้ืนท่ีและโซนการใช�งาน เป�นต�น ผลท่ีได�จากการใช�งาน Building Energy 
Modeling จะทําให� 1) สามารถทํานายการใช�พลังงานรวมถึงค�าใช�จ�ายตลอดอายุการใช�งานอาคาร 2) สามารถ
คํานวณการปล�อย CO2 ตลอดท้ังปhได� และ 3) ทําการเปรียบเทียบตัวเลือกในประสิทธิภาพท่ีแตกต�างกันได� 

โปรแกรม eQUEST เป�นโปรแกรมจําลองพลังงานอาคารท่ีมาพร�อมตัวช�วยสร�างกราฟ�ก eQuest ท่ีใช�
กันอย�างกว�างขวางสําหรับวิศวกรและนักสร�างแบบจําลองพลังงานท่ัวโลก ในแผนภาพเป�นการแสดงข้ันตอน
ของการทํางานของ โปรแกรม ข�อมูลการปJอนเข�า (Input) ถูกแบ�งออกเป�นไฟล@ข�อมูลสภาพอากาศ ภาระจาก
อาคาร (Building Load) ระบบการทําความร�อน-ความเย็นของอาคาร (System) และแหล�งผลิตน้ําเย็น 
(Plant) ผลการคํานวณภาระจากอาคารท้ังหมดจะนํามาปJอนเข�าสู�ระบบการทําความร�อน-ความเย็นของอาคาร 
และจากผลจากระบบของอาคารจะถูกนําไปปJอนเข�า แหล�งกําเนิดความเย็น เช�น เครื่องทําน้ําเย็นหรือหอผึ่งน้ํา
เย็น ในกรณีการปรับอากาศแบบรวมศูนย@ (Central Air System) ในกรณีเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน 
(Split-Type) จะเว�นการคํานวณในแหล�งกําเนิดความเย็นรวมไป ผลการคํานวณ สุดท�ายท่ีได�จากระบบและนํา
พิจารณา ได�แก� การสรุปการใช�พลังงานไฟฟJารายเดือนและความต�องการไฟฟJาสูงสุด 
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ส
วนท่ี 2 ประโยชนHท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
2.1 ประโยชน@ต�อตนเอง  
สามารถนําแนวคิดการอนุรักษ@พลังงานและการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมุ�งเน�นการ

ประหยัดในทุกระดับขององค@กรให�ความสําคัญและร�วมมือดําเนินการให�ประสบผลสําเร็จ 
2.2 ประโยชน@ต�อหน�วยงานต�นสังกัด  
เนื่องจากหน�วยงานต�นสังกัดเป�นหน�วยงานหลักท่ีให�การสนับสนุนภาคเอกชน แนวคิดการอนุรักษ@

พลังงานและการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ นั้นสามารถนําองค@ความรู�มาปรับใช�ได�ในทุกๆ ส�วนขององค@กร 
2.3 ประโยชน@ต�อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข�อนั้นๆ  
สามารถนําองค@ความรู�ท่ีได�รับมาเผยแพร�ให�กับผู�ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยสอดแทรก

เนื้อหาเข�ากับการฝ�กอบรมสัมมนา ท่ีทางหน�วยงานมีการดําเนินงานอยู�ในป�จจุบัน 
2.4 กิจกรรมการขยายผลท่ีได�ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท�ายของโครงการ  
จัดทํารายงานสรุปการเข�าร�วมโครงการ เพ่ือนําเสนอผู�บริหารของหน�วยงานและเผยแพร�ภายใน

หน�วยงานต�อไป 
2.5 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข�าร�วมโครงการ  
กรมได�มีการริเริ่มกิจกรรมการอนุรักษ@พลังงานและการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพภายใน

หน�วยงาน โดนมีการต้ังคณะทํางานการประหยัดพลังงานภายในหน�วยงาน การทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ และการตรวจวัดค�าพลังงาน 

 

 
 


