
การสัมมนาแถลงผลสําเร็จการสัมมนาแถลงผลสําเร็จ
ของโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมของโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม

โดยอาคารควบคุมโดยอาคารควบคุม    ประจําปประจําป  25492549
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ไขปญหาคาใจไขปญหาคาใจ  
““ระบบไฟฟาระบบไฟฟา    ระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศ   
และระบบทําความรอนและระบบทําความรอน””



ดัชนีการใชพลังงาน

เขาสูสภาวะเสถียรภาพ

ระยะเวลา

ดัชนีการใชพลังงาน

พลังงานตอหนวย

มาก

นอย

ชวงแรกเริ่มดําเนินการ ชวงรักษาเสถียรภาพ

การประหยัดพลังงานทําไดงาย

เห็นผลประหยัดชัดเจน

หามาตรการอนุรักษพลังงานไดยากขึ้น

รักษาระดับการใชพลังงานใหคงที่

สภาวะเสถียรภาพ

สภาพเดิม

ไมมีตัวชี้วัดการใชพลังงาน

การประหยัดยังไมจริงจัง

ชวงกอนดําเนินการ



1. การกาํหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน1. การกาํหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานะการณเบื้องตน2. การประเมินสถานะการณเบื้องตน

3. การกาํหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ3. การกาํหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ

4. การประเมินศักยภาพทางเทคนิค4. การประเมินศักยภาพทางเทคนิค

5. การกาํหนดมาตรการเปาหมายและ

คํานวณผลตอบแทนทางการเงิน

5. การกาํหนดมาตรการเปาหมายและ

คํานวณผลตอบแทนทางการเงิน

6. การจดัทําแผนปฏิบัติงาน6. การจดัทําแผนปฏิบัติงาน

7. การดําเนินการตามแผน7. การดําเนินการตามแผน

8. การทบทวนผลการดําเนินการ8. การทบทวนผลการดําเนินการ

ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน



แนวคิด มี 4 แบบ
•

 
การออกแบบ+แนวคิดที่ดี

Good design
•

 
การใชระบบปจจุบันใหดีที่สุด
โดยการดูแลและบํารุงรกัษาที่ดี

Good practices & maintenance
•

 
การปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณที่มอียู

Good ideas
•

 
การเปลี่ยนอุปกรณที่มอียู

Good technology

เพ่ื
อเป

าห
ม
าย

 ป
ระห

ย
ัด
พ
ลั
งงาน



สัดสวนการใชไฟฟาและความรอนในอาคารประเภทตางๆ 

ประเภทของ
 

อาคาร

ไฟฟา (%) ความรอน (%)

สํานักงาน 100 -

ศูนยการคา 100 -

สถานศึกษา 100 -

โรงแรม 75 25

โรงพยาบาล 80 20
ที่มา: พพ. และ ไจกา (2548)



ประเภทของอาคาร ปรับอากาศ (%) แสงสวาง (%) อื่น ๆ (%)

สํานักงาน 55-60 25-30 15

ศนูยการคา 62 23 15

สถานศกึษา 38 40 22

โรงแรม 65 18 17

โรงพยาบาล 55 25 20

สัดสวนการใชไฟฟาเฉลี่ย แบงตามการใช 

ที่มา: พพ. และ ไจกา (2548)



1.ระบบทําความเย็น-ความรอน ไดแก เครื่องปรับอากาศ 

ตูเย็น ตูน้ําดื่ม กระติกน้ํารอน เครื่องทําน้ําอุน

2.ระบบแสงสวาง  หลอดไฟ

3.อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร

โทรศัพท/FAX
 

เครื่องฉายแผนใส VDO Projector 

4.ระบบอํานวยความสะดวก-บันเทิง ไดแก โทรทัศน 

เครื่องเสียง ลิฟท บันไดเลื่อน

กลุมของอุปกรณที่ใชพลังงานในสํานักงาน

เรียงจากอุปกรณที่ใชพลังงานมากไปหานอย



แลวเราจะเริ่มตนอนุรักษพลังงาน รวมกันอยางไร

1.  ทําความเขาใจหลักการ/วิธีการทํางานของ  
เครื่องจักร/อุปกรณ และปจจัยที่เกี่ยวของกับ  
การใชพลังงานของเครือ่งจักร/อุปกรณนั้นๆ

2.   มองหาและคิดอยางเปนระบบถึงวิธ/ีมาตรการ  
ที่จะนํามาปฏิบัติใช

3.  กระบวนการในการจัดการ/ขอความรวมมือ/  
รณรงค,ประชาสัมพันธ







4 ขัน้ตอนที่จะดําเนินการอนุรักษพลังงาน

- การเลือกซื้อใหเหมาะสม

- การติดตัง้ใหถูกตอง

- การใชงานใหอนุรักษพลังงาน

- การบํารุงรักษา



 วิธีการ/มาตรการที่จะอนุรักษพลังงาน

1.  ลด Load คือ การลดภาระของเครื่องจักร/อุปกรณ  

ที่ใชพลังงาน - เปนการแกที่ตนเหต ุกลาวคือให  

ใชพลังงานเทาที่จําเปนตองใช

2.  ลด Loss คือ การลดการสูญเสีย สูญเปลาพลังงาน 

เปนการอุดรรูัว่ของพลังงาน 

3.  Reuse,  Recycle เมือ่ทําไดโดยพิจารณา  
ผลขางเคียง ผลไดผลเสีย ความคุมทุน



ลําดับการเลือกมาตรการอนุรักษพลังงาน

H -  House Keeping

P -  Process Improvement

M -  Machine Change

(-  Major Change)



1.  มองหาวิธีการ/มาตรการที่ทําไดงาย ๆ 

ไมตองใชเงินหรอืใชก็นอย เชนการปรบัเปลี่ยน  
พฤติกรรม ลด-ละ-เลิก การบํารุงรกัษา/ทําความ  
สะอาด (เรียกมาตรการกลุมนี้วา House Keeping)

ลําดับการเลือกมาตรการอนุรักษพลังงาน



2.  จากนั้นจึงหาวิธีการ/มาตรการที่จะตองมีการ    

เปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุงเครื่องจักร/อปุกรณ  

หรอืวิธีการ/ขั้นตอนการทํางาน ซึ่งในการทําจะ  
ยุงยากมากขึ้น และอาจตองใชเงินจํานวนหนึ่ง 

เชน การปรับปรุงฉนวน การปดรอยรั่ว ฯ  
(เรียกมาตรการกลุมนี้วา Process Improvement)

ลําดับการเลือกมาตรการอนุรักษพลังงาน



3.  สุดทายหากพบวาเครื่องจักร/อุปกรณ มีการใช  

พลังงานอยางสิ้นเปลืองและไมมปีระสิทธิภาพ  
โดยไมสามารถปรับปรุงหรือปรับปรุงแลวไมคุม 

ใหพิจารณาการเปลี่ยนเครื่องจักร/อุปกรณ  

ซึ่งอาจจะมีความยุงยาก และใชเงินมาก 

(เรียกมาตรการกลุมนี้วา Machine Change)

ลําดับการเลือกมาตรการอนุรักษพลังงาน



ระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศ  (Air(Air--conditioning System)conditioning System)

แนวทางและวิธีการแกปญหาเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานแนวทางและวิธีการแกปญหาเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงาน





ระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศ
•

 
Chiller Plant Management
including variable flow system, Refrigerant 
head pressure control, etc.

•
 

Heat Recovery from CDU
•

 
Cooling Tower Fan Material Change &
VSD applications 

•
 

Condenser Cooling Unit/Pad
•

 
Suvarnabhumi

 
Airport

•
 

Check list



Chiller Plant ManagementChiller Plant Management

•
 

ในปจจุบนั การควบคุมชิลเลอรแบบอัตโนมัติ ได
 


เขามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

 ดึงผลการทํางานของระบบไปแสดงที่หนา
 จอคอมพิวเตอรทีต่ิดตั้งอยูระยะไกล เพื่อชวยให

 


ผูดูแลระบบสามารถควบคุมและตรวจสอบการ
 ทํางานไดอยางทันทวงที

•
 

การทํางานของ CPM ไดแกการควบคุมการเปด-
 ปด Plant, การดึงหนาจอแสดงผลของ Chiller 

ไปแสดงที่หนาจอคอมพิวเตอร, การวัดคาอัตรา
 การไหลและความดันของน้ําในระบบ, การเปด-
 ปดวาวลอัตโนมัติ เปนตน



Chiller Plant Control

Load
Determination

Chiller
Sequencing

Operator
Interface

Chiller Plant Control

Add & 
Subtract
(When?)

มีหลายยี่หอ ราคามักจะคิดรวมกับชดุชิลเลอรแลว



Constant Flow - Two Chiller 
Sequencing

supply watersupply water
temperaturetemperature

return waterreturn water
temperaturetemperature

chillerchiller--plantplant
controllercontroller



Why Series Chillers? 
Hybrid Energy Source

AbsorptionAbsorption
chillerchiller

ElectricElectric
chillerchiller



ความรอนเหลือทิ้งจาก
 เครื่องปรับอากาศและ
 เครื่องทําความเย็น/ตูแช 

นํามาผลิตน้ํารอน

Heat Recovery from CDUHeat Recovery from CDU



1.การเปลี่ยนวัสดุใบพัดและมอเตอรของ Cooling Tower

กอนปรับปรุงใบพัดเปนแบบอลูมิเนียม เปลี่ยนใบพัดเปนแบบไฟเบอรกลาส

พลังงานทีป่ระหยดัได
 

 =
 

(260x3
 

)kW x (24 ชม./วัน) x (365 วัน/ป) x 0.8 x 3.89%

=
 

212,636.74
 
kWh/year

คิดเปนเงิน
 

=
 

531,591.84
 

 บาท/ป



การคํานวณมาตรการเปลี่ยนใบพัด Cooling Tower จากอลูมิเนียมเปนไฟเบอรกลาส

รายการ หนวย ทําดวยอลูมิเนียม ไฟเบอรกลาส

จํานวน Cooling Tower ทั้งหมด ตวั 6 6

จํานวน Cooling Tower ที่ใชงาน ตวั 6 6

จํานวนชั่วโมงที่ใชงาน ชั่วโมง/วัน 24 24

จํานวนวันทํางานทัง้ป วัน 350 350

ความเร็วลมเฉลี่ย m/s 16.5 17.0

คาพลังไฟฟาของ Cooling Tower kW/Cell 6.4 4.1

คาพลงัไฟฟาของทัง้หมด Cooling Tower kW/ 6 Cell 38.4 24.6

คาพลงังานไฟฟาทั้งหมด kWh/ป 322,560 206,640

อัตราคาไฟฟา บาท/kWh 2.53 2.53

คาไฟฟา บาท/ป 816,077 522,799

ประหยดัคาไฟฟาได บาท/ป 293,278

ผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับหลังการดําเนินการผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับหลังการดําเนินการ



เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุน

1.มอเตอร 5 HP พรอมชดุ Startor
 

x 6 

ชดุ = 148,200 บาท

2.เฟรมวางมอเตอร x 6 ชดุ = 19,500 บาท

3.ใบพัดไฟเบอรกลาส x 6  ชดุ = 50,310 บาท

4.คาแรงติดตั้ง x 6 ชดุ = 12,000 บาท

รวมทั้งหมด = 230,010 บาท

ระยะเวลาคืนทุน = 230,010 / 293,278  ป

= 0.78 ป

ผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับหลังการดาํเนนิการผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับหลังการดาํเนนิการ



2.การปรับลดความเร็วรอบของพดัลม Cooling Tower โดย
 

การติดตั้ง  VSD

กอนปรับปรุง Cooling Tower 
ไมมีการติดตั้ง VSD ความเร็ว

 รอบของพัดลมคงที่

ปรับปรุงโดยการติดตั้ง VSD และทํา
 การปรับความเร็วรอบของพัดลม 

Cooling Tower ลงมา



ผลการอนุรักษพลังงาน

เนื่องจาก Cooling Tower ติด VSD ซึ่งมี step การทํางานเปน full/half/stop โดยคิดที ่half speed

จาก   (N2/N1)3
 

=
 
kW2/kW1

(725/1450)3
 

=
 
kW2/160

ดั้งนั้น  kW2
 

=
 
160/8 kW

=
 
20 kW

kW ที่ประหยดัได
 

 =
 
160 -

 
20

 
kW

=
 
140 kW

=
 
140*24*365*2.41 

ผลประหยดั
 

=
 
2,955,624 บาท/ป

เงินลงทุน
 

=
 
950,000

 
บาท

ระยะเวลาคืนทุน
 

= 3   เดือน  28  วัน

ผลการประหยัดพลังงานทีไ่ดรบัหลังการปรับปรุงผลการประหยัดพลังงานทีไ่ดรบัหลังการปรับปรุง



3. ตดิตั้ง VSD ที่เครื่องสูบน้ําระบบน้ําหลอเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น

กอนปรับปรุงเครื่องสูบน้ํา
 ระบายความรอน ไมมีการติดตั้ง 

VSD ความเร็วรอบคงที่

ปรับปรุงโดยการติดตั้ง VSD 
และทําการปรับความเร็วรอบ

 ของเครื่องสูบน้ําลงมา



กอนการปรบัปรุง

ผลการตรวจวัด CDP 3 ขนาด 15

 
kW

 
ใชพลังงานไฟฟา 15.10

 
kW ใชงาน 24 ชั่วโมง/วัน ,

 
350 วัน/ป

พลังงานไฟฟาเดิมที่ใช  =

 
15.10 kW x 24 hr/day x 350 day/yr

=  126,840

 
kWh/yr

หลังการปรับปรุง

ติดตั้ง VSD โดยการปรับความถี่ที่ระดับ 40

 
Hz วัดการใชพลังงานไฟฟาไดเทากับ 9.51

 
kW

ใชงาน 24 ชั่วโมง/วัน ,

 
350 วัน/ป

พลังงานไฟฟาใหมทีใ่ช

 
 =

 
9.51 kW x 24 hr/day x 350 day/yr

=   79,884

 
kWh/yr

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได

 
 =

 
126,840–

 
79,884

 
kWh/yr

=  46,956

 
kWh/yr

คาพลังงานไฟฟาเฉลีย่เทากับ 2.36 บาท/kWh

เงินที่ประหยดัได

 
 =

 
46,956 x 2.36

 
บาท/ป

=  110,816.16

 
บาท/ป

คํานวณระยะเวลาคืนทุน

1.

 
เงินลงทุนติดตั้ง VSD ขนาด 15

 
kW  =  60,000.00

 
บาท

2.

 
ผลการประหยัด

 
=

 
110,816.16

 
บาท/ป

3.

 
ระยะเวลาคืนทุน                                 =

 
60,000/110,816.16

 
ป

=  0.54

 
ป

ผลการประหยัดพลังงานทีไ่ดรบัหลังการปรับปรุงผลการประหยัดพลังงานทีไ่ดรบัหลังการปรับปรุง



แนวทางการเปลี่ยนเครื่องจักร/อุปกรณใหมีประสิทธิภาพสูง
 

(
 

major  change  equipment/machine)

เครื่องเกา
 

ประสิทธิภาพต่ํา
เครื่องใหม

 


ประสิทธิภาพสูง

1.1.  เปลี่ยนคอมเพรสเซอรของเครือ่งทําน้ําเย็นเปลี่ยนคอมเพรสเซอรของเครือ่งทําน้ําเย็น  



• กอนเปลี่ยน
เครื่องทําน้ําเย็นขนาด   660  ตันความเย็น  ผลิตน้ําเย็นอณุหภูมิ  12  องศาเซลเซียส  

ทํางานวันละ  14  ชั่วโมง   พลังไฟฟาที่เครื่องทําน้ําเย็นใช   478      kW

• หลังเปลี่ยน
เครื่องทําน้ําเย็นขนาด   300  ตันความเย็น  ผลิตน้ําเย็นอณุหภูมิ 12  องศาเซลเซียส 

ทํางานวันละ  14  ชั่วโมง   พลังไฟฟาที่เครื่องทําน้ําเย็นใช   179      kW

• ผลประหยัด
=    (478-179 kW) x 14  ชั่วโมง/วัน x 355 วัน/ป 

=   1,486,030
 

kWh/ป

=
 

1,486,030
 

kWh/ป x 2.62 บาท/หนวย

=    3,893,398
 

บาท/ป

•
 

เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุน

= 3,877,791
 

บาท   คืนทุนภายใน 1  ป

ผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับหลังการปรับปรุงผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับหลังการปรับปรุง  



2.เปลี่ยนไปใชเครื่องปรับอากาศแยกสวนประสิทธิภาพสูง

การใชพลังงานกอนเปลี่ยน การใชพลังงานหลังเปลี่ยน

กรณีเครื่องปรับอากาศ
 อายุเกิน 10 ป ขึ้นไป  

ควรพิจารณา



kWh On Peak       =  kWกอน x เปอรเซ็นตคอมเพรสเซอร-kWหลงั x เปอรเซ็นตคอมเพรส 
เซอร)

 
x ชม.On Peak/วัน x วันทํางานตอป

= (2.02x1.0-1.41x0.8)x13x248
=  2,875.81 กิโลวัตต-ชม./ ป

kWh Off Peak1        = kWกอน x เปอรเซ็นตคอมเพรสเซอร-kWหลัง x เปอรเซ็นตคอมเพรส
เซอร)

 
x ชม.Off Peak/วัน x วันทํางานตอป

= (2.02x1.0-1.41x0.8)x11x24
= 2,433.38 กโิลวัตต-ชม./ป

ผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับหลังการปรับปรุงผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับหลังการปรับปรุง

ผลประหยดั 1 เครื่อง

kWh Off Peak2      = kWกอน x เปอรเซ็นตคอมเพรสเซอร-kWหลงั x เปอรเซ็นตคอมเพรส
เซอร)

 
x ชม.Off Peak/วัน x วันทํางานตอป

= (2.02x1.0-1.41x0.8)x24x117
= 2,504.74  กโิลวัตต-ชม.



คิดเปนเงิน =
 

(kWh On-Peak x Rate1) + (kWh Off-Peak

+ kWh Off-Peak 2) x Rate2]

x เปอรเซ็นตการใชเครื่อง x VAT

=  [((2,875.81x(2.695+0.3828))+

(2,433.38+2,504.74)x(1.1914+0.3828)]x1.0 x 1.0

=  17,788.49
 

บาท

ผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับหลังการปรับปรุงผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับหลังการปรับปรุง  

เปลี่ยน   20
 

เครื่อง ประหยัดคาไฟฟาไดรวม  355,769.98  บาท
เงินลงทุนรวม            340,000  บาท 

ระยะเวลาคืนทุน          11
 

เดือน



การเพิ่มประสิทธิภาพการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศการเพิ่มประสิทธิภาพการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ

ลําดับ ชื่ออุปกรณ จํานวน กําลังไฟฟา

(ตัว) (kW)

1 หองผูจัดการ 1 2.26

2 หองประชุมใหญ 1 4.35

3 หองประชุมเล็ก 1 2.70

4 ออฟฟต1 1 3.50

5 ออฟฟต2 1 3.31

6 ออฟฟต3 1 3.89

7 หองpattern 1 3.44

ความสามารถใน

การทําความเย็น (Btu/hr)

17,981.37

24,467.04

18,652.68

29,264.04

20,567.25

19,572.98

25,618.32

       พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได 4,678.40 kWh/ป

       คิดเปนเงินที่ประหยัดได 17,871.49 บาท/ป



การเพิ่มประสิทธิภาพการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ

        ลงทุนคา Evavporative Cooling รวมคาติดตั้ง

        รวมเปนเงิน (รวม Vat 7 %) 33,000 บาท

        ระยะเวลาคืนทุน              1.85 ป

        FIRR 52.56 %



คําถามคําถาม  ????
พพ.

 
#

 
One Stop Service

www.dede.go.th
0-2226-2311

วงกต วงศอภัย
wongkot_w@ yahoo.com
081-681-2002

แหลงขอมูล Maintenance เชิงพลังงาน
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สภาอุตฯ)
http://iie.or.th/iie2003/knowledge/article/detail.aspx?id=60
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