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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

สารบัญ 
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บทท่ี 1  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)  1 
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 การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
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 2.1 ระบบการจัดการพลังงาน        10 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 
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                                          หน้า 
บทท่ี 3  การจัดการพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  80 
 3.1  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  80 
 3.2 หน่วยวัดและการค านวณทางแสง  81 
 3.3 มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับระบบแสงสว่าง  84 
 3.4 อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  85 
  3.4.1 ความรู้เบ้ืองต้นของระบบแสงสว่าง  85 
  3.4.2 องค์ประกอบในระบบแสงสว่าง  86 
  3.4.3 การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  97 
  3.4.4 การบริหารและการจัดการเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน 100 
   ในระบบแสงสว่าง 
 
บทท่ี 4  การอนุรักษ์พลังงานส าหรับมอเตอร์ 106 
 4.1  ชนิดของมอเตอร์และการใช้งาน 106 
 4.2  การเลือกและใช้มอเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 112 
 4.3  ก าลังสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์ 121 
 4.4  การใช้อุปกรณ์ควบคุมพลังงานส าหรับมอเตอร์ 123 
 4.5  การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและการหาความคุ้มทุน 129 
 4.6  การใช้และบ ารุงรักษา  133 
  ภาคผนวก   135 
 
บทท่ี 5  การอนรุักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ  140 

5.1  การผลิตอากาศอัด 140 
5.2  การส่งจ่ายอากาศอัด  146 
5.3  เครื่องมือที่ใช้อากาศอัด 149 
5.4  การหาสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ 152 
5.5  การประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ 156 
5.6 การดูแลรักษาระบบอัดอากาศอย่างมีส่วนร่วม 162 

 
บทท่ี 6  การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศและระบบท าความเย็น 163 

6.1  ระบบปรับอากาศ 163 
6.2  การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงกรอบอาคารและทิศทางของอาคาร 189 
6.3  การเลือกอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน 190 
6.4  การดูแลระบบปรับอากาศเชิงอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม 194 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

สารบัญ (ต่อ) 
 

                                          หน้า 
บทท่ี 7  การจัดการพลังงานโดยการควบคุมก าลังไฟฟ้า 195 
 7.1  การแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบของค่าไฟฟ้า 195 

7.2  การวัดความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด  214 
7.3  แนวทางการควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้า 218 
 

บทท่ี 8  การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 239 
8.1  นิยามและชนิดของหม้อแปลง 239 
8.2  การเลือกขนาดและติดตั้งหม้อแปลงที่เหมาะสม 242 
8.3  ก าลังสูญเสียและประสิทธิภาพของหม้อแปลง 247 
8.4  การใช้หม้อแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 249 
8.5  การเลือกซื้อหม้อแปลง 251 
8.6  การวิเคราะห์การประหยัดพลังงาน 252 

 
บทท่ี 9  อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิคการตรวจวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า 255 

9.1  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 263 
9.2  ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า 260 
9.3  การค านวณเบ้ือต้นในการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า 265 
9.4  การใช้งานเครื่องมือวัดและการบันทึกทางไฟฟ้า 269 
9.5  การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบต่าง ๆ 275 
9.6  ตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า 284 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

สารบัญตาราง 
 

                                           หน้า 
ตารางที่ 2.1  ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมภายในองค์กร 15 
ตารางที่ 2.2  ค าอธิบายลักษณะเส้นแบบต่าง ๆ 21 
ตารางที่ 2.3  ค าถามเพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันด้านจิตส านึก 26 
ตารางที่ 2.4  สื่อในการประชาสัมพันธ์และเป้าหมาย 31 
ตารางที่ 2.5  ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการแสดงแผนภูมิควบคุม 52 
ตารางที่ 2.6  แสดงปริมาณพลังงานส ารองของโลก 59 
ตารางที่ 2.7  การใช้ การผลิต การน าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 60 
ตารางที่ 2.8 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 61 
ตารางที่ 2.9  การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 62 
ตารางที่ 2.10  การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย 62 
ตารางที่ 2.11  มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 63 
ตารางที่ 2.12 มูลค่าการน าเข้าพลังงาน  63 
ตารางที่ 2.13 มูลค่าการส่งออกพลังงาน  64 
ตารางที่ 2.14 มูลค่าการน าเข้าพลังงานสุทธิ  64 
ตารางที่ 2.15 มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบ 65 
ตารางที่ 2.16 มูลค่าการน าเข้าพลังงานสุทธิ  65 
ตารางที่ 2.17 สถานการณ์ NGV ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 66 
ตารางที่ 2.18 ปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รายเดือน  67 
ตารางที่ 2.19 รายชื่อโรงงานที่ด าเนินการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว 67 
ตารางที่ 2.20 ปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รายเดือน 68 
ตารางที่ 2.21 ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 69 
ตารางที่ 2.22 การจัดหาและความต้องการ LPG 69 
ตารางที่ 2.23 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ LPG 70 
ตารางที่ 2.24 การใช้ก๊าชธรรมชาติรายสาขา 71 
ตารางที่ 2.25 การใชล้ิกไนท์/ถ่านหิน 71 
ตารางที่ 2.26 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 73 
ตารางที่ 2.27 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา 74 
ตารางที่ 2.28 ค่าเอฟที 75 
ตารางที่ 2.29 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 75 
ตารางที่ 2.30 ประมาณการใช้น้ ามันส าเร็จรูป 76 
ตารางที่ 2.31 แสดงตัวอย่างกิจกรรมในการสร้างจิตส านึก 78 
ตารางที่ 2.32 แสดงตัวอย่างแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก 78 
ตารางที่ 3.1  ตารางแสดงคุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบต่าง ๆ 89 
ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มในการส ารวจ 97 
ตารางที่ 3.3 ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนหลอดไฟเดิมแต่ละประเภท 98 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

สารบัญตาราง 
 

                                            หน้า 
ตารางที่ 3.4 การเปลี่ยนหลอดตามอายุการใช้งาน 99 
ตารางที่ 3.5  แสดงข้อดีและข้อเสียของอุปกรณ์ตรวจจับแต่ละชนิด 103 
ตารางที่ 3.6  สรุปการใช้งานระบบควบคุมการเปิดปิด อัตโนมัติ 103 
ตารางที่ 3.7  สรุปการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ 105 
ตารางที่ 4.1  ชนิดของมอเตอร์เหนี่ยวน าแบบกรงกระรอกตามมาตรฐาน 111 
 การออกแบบของ NEMA 
ตารางที่ 4.2  คุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงเมื่อแรงดันไฟฟ้าและความถี่เปลี่ยนไป 113 
ตารางที่ 4.3  การจ าแนกประเภทของมอเตอร์โดยคุณสมบัติ ความเร็วรอบแรงบิด 114 
ตารางที่ 4.4  การเทียบ Class ของฉนวนระหว่างมาตรฐาน IEC กับ NEMA (เป็น °C) 115 
ตารางที่ 4.5  เปรียบเทียบสภาพก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุงขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 128 
ตารางที่ 5.1  การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ 145 
ตารางที่ 5.2  แสดงพลังงานจ าเพาะของเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ 146 
ตารางที่ 5.3  แสดงขนาดของรูจ่ายอากาศเทียบกับปริมาณการไหลของอากาศ 149 
ตารางที่ 5.4  แสดงการใช้งานของอากาศอัดแบ่งตามชนิดของอุตสาหกรรม 150 
ตารางที่ 5.5  ปริมาณอากาศรั่วและค่าพลังงานที่สูญเสีย 156 
ตารางที่ 5.6  ประมาณการประหยัดจากการลดความดันเครื่องอัดอากาศ 157 
ตารางที่ 5.7  แสดงการประหยัดพลังงานเมื่อลดอุณหภูมิของอากาศอัด 158 
ตารางที่ 5.8  แสดงความร้อนที่ทิ้งออกมาจากเครื่องอัดอากาศและส่วนประกอบ 159 
ตารางที่ 5.9  ข้อแนะน าการประหยัดพลังงานในการอัดอากาศ 160 
ตารางที่ 6.1   แสดงตัวอย่างวิธีการเปิดระบบปรับอากาศแต่ละประเภท 176 
ตารางที่ 6.2   (ก)  เครื่องท าน้ าเย็น  มีแนวทางเบ้ืองต้นในการตรวจสอบ ดังนี้ 181 
ตารางที่ 6.3   (ข)  หอผึ่งน้ า  มีแนวทางเบ้ืองต้นในการตรวจสอบ ดังนี้ 183 
ตารางที่ 6.4   (ค)  เครื่องสูบน้ า  มีแนวทางเบ้ืองต้นในการตรวจสอบ ดังนี้ 184 
ตารางที่ 6.5  (ง)  เครื่องส่งลมเย็น  มีแนวทางเบ้ืองต้นในการตรวจสอบ ดังนี้ 185 
ตารางที่ 7.1  อัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท 205 
ตารางที่ 7.2  ส่วนประกอบค่าไฟฟ้าต่าง ๆ  206 
ตารางที่ 7.3  รายละเอียดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าตัวอย่าง 213 
ตารางที่ 7.4 ส่วนของค่าไฟฟ้า (เฉลี่ยเป็นบาทต่อหน่วย) ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมได้ 228 
ตารางที่ 8.1  การเลือกขนาดหม้อแปลง 2 ตัว ให้เหมาะสมกับภาระ 245 
ตารางที่ 8.2  การเลือกขนาดหม้อแปลง 3 ตัวหรือ 4 ตัว ให้เหมาะสมกับภาระ 247 
ตารางที่ 8.3  แสดงมาตรฐานก าลังสูญเสียของหม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   248 
ตารางที่ 8.4  ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากการปลดหม้อแปลงออกจากระบบ 22 KV 249 
ตารางที่ 8.5  เปรียบเทียบการสูญเสียของหม้อแปลงแบบแห้ง 12 kV / 400230 V 251 
ตารางที่ 8.6  แสดงคุณสมบัติของหม้อแปลงแบบ 3 เฟส 254 
ตารางที่ 9.1   ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 268 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

สารบัญตาราง 
 

                                              หน้า 
ตารางที่ 9.2   การตรวจวัดระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 276 
ตารางที่ 9.3   การตรวจวัดระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดียว 276 
ตารางที่ 9.4   การตรวจวัดเครื่องส่งลมเย็น 277 
ตารางที่ 9.5   การตรวจวัดเครื่องท าน้ าเย็น 278 
ตารางที่ 9.6   การตรวจวัดระบบแสงสว่าง 278
ตารางที่ 9.7   ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการส ารวจความสว่างที่จุดท างานต่าง ๆ 280 
ตารางที่ 9.8   ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการส ารวจความสว่างเฉลี่ย 281 
ตารางที่ 9.9   การตรวจวัดระบบอัดอากาศ 282 
ตารางที่ 9.10   การตรวจวัดป๊ัมน้ า 282 
ตารางที่ 9.11   การตรวจวัดมอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า 282 
ตารางที่ 9.12   การตรวจวัดหม้อไอน้ า 283 
ตารางที่ 9.13   การตรวจวัดระบบส่งจ่ายไอน้ า 284 
ตารางที่ 9.14   การวัดค่ากระแสในแต่ละเฟส 286 
ตารางที่ 9.15   ค่าก าลังงานของมอเตอร์ 286 
ตารางที่ 9.16   พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากการเลื่อนเวลา 286 
ตารางที่ 9.17   ข้อมูลที่ตรวจวัดก่อนท าการปรับอัตราการไหล 288 
ตารางที่ 9.18   ข้อมูลที่ตรวจวัดหลังท าการปรับอัตราการไหล 289 
ตารางที่ 9.19   การตรวจวัดค่าความสว่าง 291 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

สารบัญรูป 
 

                                                  หน้า 
รูปที่ 1.1   โครงสร้างของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 2 
รูปที่ 1.2  โครงสร้างของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 2 
 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
รูปที่ 1.3  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  4 
 พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
รูปที่ 1.4   แนวทางการจัดการพลังงาน 6 
รูปที่ 2.1  ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 11 
รูปที่ 2.2  วัฒนธรรมขององค์กร 13 
รูปที่ 2.3  โครงสร้างการจัดการภายในองค์กรทั่วไป 16 
รูปที่ 2.4  Energy Management  Matrix 19 
รูปที่ 2.5  ลักษณะเส้นแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินสถานะเบ้ืองต้นของระบบการจัดการพลังงาน 20 
รูปที่ 2.6  ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความส าเร็จของนโยบายพลังงาน 24 
รูปที่ 2.7  ตัวอย่างค าถามในแบบสอบถามส ารวจทัศนคติ 28 
รูปที่ 2.8  การจัดกลุ่มพนักงานตามข้อมูล – ปริมาณที่ใช้ 30 
รูปที่ 2.9  กระบวนการผลิตเสาอากาศก่อนและหลังการพัฒนาตามแนว LEAN 34 
รูปที่ 2.10  PDiagram 35 
รูปที่ 2.11  แสดงการก าหนดกระบวนการย่อย  35 
รูปที่ 2.12  แนวทางสรุปอุปกรณ์ที่ควรวัดการใช้พลังงานอย่างละเอียด 36 
รูปที่ 2.13  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์  41 
 Lubricated Screw Type Air Compressor 
รูปที่ 2.14  Cause –andEffect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 42 
รูปที่ 2.15  แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 44 
รูปที่ 2.16  แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กับปริมาณ Steam ทีผ่ลิต  46 
 และเส้นก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
รูปที่ 2.17  Simple Control Chart 51 
รูปที่ 2.18  Moving Average Control Chart 52 
รูปที่ 2.19  แสดงพลังงานหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ า ก๊าชชีวภาพ 55 
 และชีวมวล  
รูปที่ 2.20  แสดงลักษณะการเกิดพลังงานสิ้นเปลืองหรือ Fossil 55 
รูปที่ 2.21 แสดงพลังงานสิ้นเปลืองชนิดต่าง ๆ เช่น น้ ามัน และถ่านหิน 56 
รูปที่ 2.22 แสดงความต้องการใช้พลังงานของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ  57 
รูปที่ 2.23 แสดงแผนที่ประเทศที่ผลิตน้ ามันในตะวันออกกลางกับการขนส่ง 58 
รูปที่ 2.24 ก าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าปี พ.ศ. 2551 72 
รูปที่ 2.25 สัดส่วนการติดตั้งไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2551 72 
รูปที่ 3.1  ความยาวคลื่นของรังสี 80 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

                                                      หน้า 
รูปที่ 3.2  การสะท้อนของสเปคตรัม 81 
รูปที่ 3.3  แสดงการค านวณค่าความส่องสว่าง 83 
รูปที่ 3.4  แสดงการค านวณค่าความส่องสว่างที่จุดไม่ตั้งฉากกับแสงที่พุ่ง 84 
รูปที่ 3.5   หลอดทังสเตนฟิลาเมนท์ 87 
รูปที่ 3.6    หลอดทังสเตน ฮาโลเจน 87 
รูปที่ 3.7  หลอดฟลูออเรสเซนต์ 88 
รูปที่ 3.8  Compact  Fluorescent Lamps 88 
รูปที่ 3.9  รูปแสดงรูปร่างหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบต่าง ๆ 89 
รูปที่ 3.10  รูปแสดงค่าความสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบต่าง ๆ 90 
รูปที่ 3.11  Mercury Vapour (หลอดแสงจันทร)์ 90 
รูปที่ 3.12  Metal Halide 91 
รูปที่ 3.13  แผนภาพแสดงประสิทธิภาพของหลอดประเภทต่างๆ 92 
รูปที่ 3.14  โคมเปลือย (Bare Batten Type) 93 
รูปที่ 3.15  โคมโรงงาน (Industrial Type) 93 
รูปที่ 3.16  โคมตะแกรง (Fin Louver Type) 94 
รูปที่ 3.17  โคมพรีสเมติก (Prismatic Diffuser Type) 94 
รูปที่ 3.18 โคมกรองแสงขาวขุ่น (Opal Type) 95 
รูปที่ 3.19 บัลลาสต์แบบแกนเหล็ก 95 
รูปที่ 3.20 บัลลาสต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast) 96 
รูปที่ 3.21 แผนภาพแสดงผลของการบ ารุงรักษาต่อการส่องสว่างของหลอด 99 
รูปที่ 4.1  มอเตอร์กระแสตรง 106 
รูปที่ 4.2  มอเตอร์กระแสสลับแบบซิงโครนัส 107 
รูปที่ 4.3  มอเตอร์กระแสสลับแบบเหนี่ยวน า 108 
รูปที่ 4.4  โรเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์และแบบกรงกระรอก 109 
รูปที่ 4.5  ประสิทธิภาพของมอเตอร์ 112 
รูปที่ 4.6  ระดับท่อ และระยะต่าง ๆ ของการสูบน้ า 120 
รูปที่ 4.7  ก าลังสูญเสียในมอเตอร์ 121 
รูปที่ 4.8  การท างานของ Frequency Inverter หรือ Motor ตาม Load 124 
รูปที่ 4.9  ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบกับก าลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ 124 
รูปที่ 4.10  ต าแหน่งที่ปรับปรุงเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 130 
รปูที่ 5.1  แสดงภาคการท างานของเครื่องอัดอากาศ 141 
รูปที่ 5.2  แสดงผังการท างานของเครื่องอัดอากาศ 141 
รูปที่ 5.3  แสดงเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 143 
รูปที่ 5.4  แสดงเครื่องอัดอากาศแบบโรตารีเวน 143 
รูปที่ 5.5  แสดงเครื่องอัดอากาศแบบโรตารีสกรู 144 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

                                                       หน้า 
รูปที่ 5.6  แสดงเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ 144 
รูปที่ 5.7  แสดงเครื่องอัดอากาศ 145 
รูปที่ 5.8  ระบบจ่ายอากาศอัดแบบท่อเด่ียว 147 
รูปที่ 5.9  ระบบจ่ายอากาศอัดแบบวงแหวน 147 
รูปที่ 5.10  แสดงความสัมพันธ์ของขนาดท่ออัตราการไหลของอากาศอัด 148 
 และความดันตกในท่อเหล็ก 
รูปที่ 5.11  แสดงลักษณะการใช้งานของอากาศอัด 151 
รูปที่ 5.12   แสดงหาสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ 154 
รูปที่ 6.1   แสดงอุณหภูมิและความสบายของคน 163 
รูปที่ 6.2   แสดงวัฎจักรในการท าความเย็น 164 
รูปที่ 6.3  ผลกระทบต่อปริมาณโอโซน และสภาวะโลกร้อน 165 
 ของสารประกอบกลุ่ม CFC, HCFC และ HFC  
รูปที่ 6.4  แสดงวัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดดันไอ 166 
รูปที่  6.5   น้ าที่เป็นสารท าความเย็นระเหยภายในถังสุญญากาศและดูดความร้อนจากบริเวณโดยรอบ   167          
รปูที่  6.6    ลิเธียมโบรไมด์จะท าการดูดซึมน้ า   ที่ระเหยและไหลลงก้นถัง 167 
รูปที่ 6.7  เครื่องสูบสารละลายลิเธียมโบรไมด์ และน้ าสูบสารละลายดังกล่าว 167 
 ไปเครื่องแยกน้ าออกจากลิเธียมโบรไมด์ที่ถังเจนเนอเรเตอร์ 
รูปที่ 6.8  ไอน้ าที่ระเหยจากถังเจนเนอเรเตอร์จะถูกท าให้ควบแน่นเป็นน้ า 167 
 เพื่อน ากลับมาท าความเย็นที่ถังสุญญากาศ 
รูปที่ 6.9   วัฏจักรการท าความเย็นแบบดูดซึม 167 
รูปที่ 6.10   ภาพจ าลองแสดงการท างานของเครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึม 168 
รูปที่ 6.11  เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึม 168 
รูปที่ 6.12   เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ า 169 
รูปที่ 6.13   เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 170 
รูปที่ 6.14   เครื่องสูบน้ า 170 
รูปที่ 6.15  หอผึ่งน้ า 170 
รูปที่ 6.16   แบบใช้สารท าความเย็นท าความเย็นโดยตรง 171 
รูปที่ 6.17   เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบต่างๆ  171 
รูปที่ 6.18   ล าดับขั้นตอนในการใช้งานระบบปรับอากาศ 173 
รูปที่ 6.19   ล าดับขั้นตอนในการเปิดระบบปรับอากาศ 174 
รูปที่ 6.20   แนวทางเบ้ืองต้นส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องท าน้ าเย็น 178 
รูปที่ 6.21   แนวทางเบ้ืองต้นส าหรับการบ ารุงรักษาหอผึ่งน้ า 179 
รูปที่ 6.22   แนวทางเบ้ืองต้นส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ า 179 
รูปที่ 6.23   แนวทางเบ้ืองต้นส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น 180 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

                                                      หน้า 
รูปที่ 6.24  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศแบบล้อความร้อน 188 
 (HEAT WHEEL AIR TO AIR HEAT EXCHANGER) 
รูปที่ 6.25  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศแบบแผ่น 188 
รูปที่ 7.1  แสดงใบแจ้งหนี้ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตรา TOD 207 
รูปที่ 7.2  แสดงใบแจ้งหนี้ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตรา TOU 208 
รูปที่ 7.3  แสดงใบแจ้งหนี้ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราปกติ 209 
รูปที่ 7.4  การวัดความต้องการก าลังไฟฟ้า 214 
รูปที่ 7.5  ตัวอย่างการวัดความต้องการก าลังไฟฟ้า (Demand) ใน 5 คาบเวลา (75 นาที) 215 
รูปที่ 7.6 ค่าก าลังไฟฟ้าที่ใช้จริงและความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 216 
รูปที่ 7.7 รูปแบบของความต้องการก าลังไฟฟ้า (ค่านี้เป็นค่าเฉลี่ยและบันทึกทุกๆ 15 นาที) 217 
รูปที่ 7.8 แสดงค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าตามช่วงเวลาของอัตรา TOD 217 
รูปที่ 7.9 แสดงการควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้า 218 
รูปที่ 7.10 ความสัมพันธ์ของ P กับ E ในรูปแบบต่าง ๆ 223 
รูปที่ 7.11 กราฟแสดงรูปแบบการใช้ไฟฟ้าตามอัตรา TOD 224 
รูปที่ 7.12 กราฟแสดงรูปแบบการใช้ไฟฟ้าตามอัตรา TOU 227 
รูปที่ 7.13 รูปแบบการใช้ไฟฟ้าอัตราปกติ 229 
รูปที่ 7.14 การปรับรูปแบบการใช้พลังงานของอัตรา TOU 230 
รูปที่ 7.15    แสดงเว็กเตอร์สามเหลี่ยมกระแส และสามเหลี่ยมก าลัง 234 
รูปที่ 7.16   แสดงการใช้คาปาซิเตอร์ช่วยจ่ายก าลังงานรีแอ็กตีฟ  235 
 ณ จุดที่ต้องการท าให้กระแสไฟฟ้ารวมที่ดึงจากระบบไฟฟ้าลดลง 
รูปที่ 7.17   แสดงความสัมพันธ์ของก าลังงานส่วนต่าง ๆ  236 
 ทั้งก่อนและหลังปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
รูปที่ 8.1  ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทย 239 
รูปที่ 8.2  ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง 240 
รูปที่ 8.3  ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในเขตการส่วนภูมิภาค 240 
รูปที่ 8.4  โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 241 
รูปที่ 8.5  a. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบระบายความร้อนด้วยน้ ามัน 242 
 b. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
รูปที่ 8.6  ระบบสายประธานเด่ียว 243 
รูปที่ 8.7  ระบบสายประธานคู่ 243 
รูปที่ 8.8  ระบบสายประธานสองชุด 244 
รูปที่ 8.9  สปอตเนตเวิร์ค 245 
รูปที่ 8.10  หม้อแปลง ขนาด 1,250 kVA 246 
รูปที่ 8.11  การจัดบัส 246 
รูปที่ 8.12  แสดงการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในหม้อแปลง 247 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

                                                        หน้า 
รูปที่ 8.13  แสดงค่าก าลังสูญเสียในแกนเหล็กและลวดทองแดง 253 
รูปที่ 9.1  เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ประเภทต่าง ๆ กัน 255 
รูปที่ 9.2  เครื่องวัดอุณหภูมิผิว (Surface Pyrometer) และหัววัดประเภทต่าง ๆ กัน 256 
รูปที่ 9.3  เครื่องวัดความชื้น (Psycrometer) ประเภทต่าง ๆ กัน 256 
รูปที่ 9.4  เครื่องวัดกระแส (Ammeter) 257 
รูปที่ 9.5  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltmeter) 257 
รูปที่ 9.6  เครื่องวัดก าลังไฟฟ้า  (Wattmeter) 258 
รูปที่ 9.7  เครื่องวัดตัวประกอบก าลังไฟฟ้า  (Power Factor Meter) 258 
รูปที่ 9.8  เครื่องมือทดสอบการเผาไหม้ (Combustion Tester) 259 
รูปที่ 9.9  เครื่องมือวัดความดันก๊าซ (Draft Gauge) 259 
รูปที่ 9.10  เครื่องมือวัดระดับแสงสว่าง (Lux Meter) 260 
รูปที่ 9.11  เครื่องมือทดสอบควัน (Smoke Tester) 260 
รูปที่ 9.12  ANEMOMETER : ใช้ตรวจสอบความเร็วลมของเครื่องปรับอากาศ 261 
 ทั้งชนิดใบพัดหมุนและชนิดขดลวดความร้อน 
รูปที่ 9.13  แสดงเครื่องวัดความเร็วรอบ 262 
รูปที่ 9.14  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 262 
รูปที่ 9.15     เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิก 263 
รูปที่ 9.16  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 263 
รูปที่ 9.17  แสดงการวัดค่าในระบบไฟฟ้า 1 เฟส 266 
รูปที่ 9.18  แสดงตัวอย่างการวัดค่าในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 267 
รูปที่ 9.19  แสดงเครื่องมือวัดที่ใช้วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า 268 
รูปที่ 9.20  การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า 270 
รูปที่ 9.21  แสดงการคล้องวัดกระแสให้ถูกทิศทางตามการไหลไปยังโหลด 271 
รูปที่ 9.22  แสดงการต่อวัดก าลังไฟฟ้า 3 เฟส ที่สามารถวัดระบบไฟฟ้า 3 เฟส กรณีสมดุลได้ 272 
รูปที่ 9.23  แสดงการต่อวัดก าลังไฟฟ้าโดยใช้วัตต์มิเตอร์ 2 ตัวในระบบไฟ 3 เฟส 273
 กรณีที่ภาระไฟฟ้าไม่สมดุล 
รูปที่ 9.24   แสดงการต่อวัดก าลังไฟฟ้ากรณีที่ภาระไฟฟ้าไม่สมดุล โดยวัดครั้งละ 1 เฟส 273 
รูปที่ 9.25   แสดงการต่อเครื่องบันทึกก าลังไฟฟ้า 1 เฟส 274 
รูปที่ 9.26  แสดงการต่อวัดระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 274 
รูปที่ 9.27  แสดงการต่อวัดระบบไฟ 3 เฟส 3 สาย 275 
รูปที่ 9.28  แสดงต าแหน่งวัดความสว่างของห้องแบบต่าง ๆ เพื่อหาความสว่างเฉลี่ย 279 
รูปที่ 9.29  ตัวอย่างการบันทึกค่าก าลังงานไฟฟ้า 285 
รูปที่ 9.30  การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ในระบบ 285 
รูปที่ 9.31  การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนด้วยเครื่องวัดอัตราการไหล 287 
 แบบอุลตร้าโซนิกและวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

                                                      หน้า 
รูปที่ 9.32  การบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องบันทึกก าลังงานไฟฟ้า 288 
 วัดที่เบรกเกอร์หลักที่จ่ายก าลังงานไฟฟ้าให้อุปกรณ์ในระบบระบายความร้อน 
 ทั้งระบบ 
รูปที่ 9.33  ผลการบันทึกค่าการก าลังงานไฟฟ้าของระบบระบายความร้อน 288 
รูปที่ 9.34  การลดจ านวนหลอดไฟจากเดิม  3 ดวงเหลือ  2  ดวง 289 
รูปที่ 9.35   การตรวจวัดค่าความสว่างของหลอดไฟฟ้าตามเกณฑ์มาตรฐาน 290 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

บทท่ี  1 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพระราชบัญญัติ 

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2550) 
 
1.1   พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2550) 
 
 ตามที่มีการตราพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่              
วันที่ 3 เมษายน 2535 ซึ่งมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่มีการใช้พลังงานมาก อันประกอบด้วย
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการต่าง ๆ มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ที่ผ่านมาได้ออก
พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม และพระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุมขึ้นมาในปี พ.ศ. 2535 และปี 
พ.ศ. 2540 ตามล าดับ เพื่อก าหนดว่ากลุ่มเป้าหมายใดที่จะต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทั้งการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้ประกาศใช้เป็นเวลานานแล้ว และเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 ขึ้น ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2551 
 การแก้ไขในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขและยกเลิกข้อความโดยใช้ข้อความใหม่เพียงบางมาตราและเพิ่มเติม
บทบัญญัติขึ้นมาใหม่ในบางส่วน มิได้มีการแก้ไขหรือยกเลิกเนื้อความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 ทั้งฉบับ ทั้งนี้ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงลดขั้นตอนที่ไม่
จ าเป็น โดยน ารายละเอียดไปก าหนดไว้ในกฎกระทรวงเพื่อง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต 
 โครงสร้างของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และโครงสร้างของพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) แสดงรายละเอียดในรูปที่ 1.1 และ                   
รูปที่ 1.2 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 1.1 โครงสร้างของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

 
รูปท่ี 1.2 โครงสร้างของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

1.2 แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2550) 

 
1.2.1  ลักษณะของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ มีหน้าที่ต้อง

ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 นั้นจะถูกเรียกว่า “อาคาร
ควบคุม” หรือ “โรงงานควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่อาคารและโรงงานที่มีการใช้พลังงานในปริมาณที่มาก
และมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน โดยประกาศออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม และพระราช
กฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุมมาใช้บังคับอาคารหรือโรงงานที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมนั้น ต้อง
มีลักษณะการใช้พลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1)  ได้รับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายไฟฟ้าให้ ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือ 
ติดตั้งหม้อแปลงตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันขนาดตั้งแต่ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป 
หรือ 

2)  มีการใช้พลังงานไฟฟ้า ความร้อนจากไอน้ า หรือพลังงานสิ้นเปลือง อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานเทียบเท่า
พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป  

พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม และพระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม นี้ มีผลบังคับ
ใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2538 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2540 ตามล าดับ ดังนั้นอาคารหรือโรงงานที่มีการใช้
พลังงานดังกล่าวข้างต้น ต้องเริ่มด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ส าหรับโรงงานหรืออาคารใด ๆ 
ที่มีลักษณะการใช้พลังงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ หลังวันที่มีผลบังคับใช้แล้ว จะมีผลเป็นอาคาร
ควบคุมหรือโรงงานควบคุมในทันที 
 

1.2.2  หน้าที่ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 
  ในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร
ควบคุมและโรงงานควบคุม มีหน้าที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้ 

1) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่มีคุณสมบัติและจ านวนตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

2) ต้องด าเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจัด
การพลังงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3) ส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้ พพ. ภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี โดยต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองงานจากผู้ตรวจสอบพลังงานที่ได้รับอนุญาตจาก 
พพ. 

 
1.2.3  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก พพ. ซึ่งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมต้อง
แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม โดยผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติและจ านวนอย่างน้อยตามที่ พพ. ก าหนด ดังนี้ 
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รูปท่ี 1.3 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 

 
คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การท างานในโรงงานหรืออาคารควบคุม
อย่างน้อยสามปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุม 

- เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตาม
การรับรองของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

- เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดี 
(พพ.) ให้ความเห็นชอบ 

- เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์
คล้ายคลึงกันที่อธิบดี (พพ.) ให้ความเห็นชอบ 

- เป็นผู้ที่ผ่านการสอบตามเกณฑ์หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน พพ.) 
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หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
- บ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะ ๆ 
- ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน 
- ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน 
- ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี (พพ.) ตามมาตรา10 

 
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่พ้นจากหน้าที่ 
- แจ้งชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานคนใหม่ โดยส่งแบบแจ้งแต่งตั้ง (แบบ บพช.) 
- ทั้งนี้ให้รีบด าเนินการแจ้งต่อ พพ. ภายใน 90 วันนับแต่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ 

 
1.2.4  ผู้ตรวจสอบพลังงาน 

 นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจาก พพ. ให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามมาตรา 
48/1 ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมให้เป็นไปตาม
ก าหนดของ พพ.  

  
 1.2.5  แนวทางการจัดการพลังงาน 

แนวทางการจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) แสดงดังรูปที่ 2.4  
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รูปท่ี 1.4 แนวทางการจัดการพลังงาน 
 
1.3 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2550) 
 

 เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
- แจ้งรายละเอียด หรือเหตุอันเป็นเท็จในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 53) 
- ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการใช้พลังงานภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับค าสั่งจากอธิบดี 
ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท (มาตรา 54)  ถ้าชี้แจงเป็นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
- ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ พ.ร.บ. ก าหนด เช่น การจัดการด้านพลังงาน หรือจัดให้มีผู้รับผิดชอบ          

ด้านพลังงาน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท (มาตรา 55) 
- ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าตรวจสอบโรงงานควบคุม หรือ

อาคารควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ปรับไม่เกิน 5 พันบาท (มาตรา 59) 
 
 
 
 
 

1. โรงงาน/อาคารควบคมุ 
ก าหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน และอ านาจหน้าที ่
ของคณะกรรมการ/คณะท างานในเรื่องการจัดการพลงังาน 

2. ประเมินสถานการณ์การจัดการพลังงานเบื้องต้น 

3. ก าหนดนโยบายอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ 

4. การประเมินศักยภาพ 

6. การจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน 

5. การก าหนดมาตรการ 
เป้าหมาย 

8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข 
ข้อบกพร่องของระบบ 

7. ด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการ 
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ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
ไม่ปฏิบัติหน้าที่เช่น 

- บ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะ ๆ 
- ปรับวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน 
- ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน 
- ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมชี้แจงต่อข้อเท็จจริงเก่ียวกับการใช้พลังงาน           

ต่อ พพ. ภายใน 30 วันนับแต่มีค าสั่งปรับไม่เกิน 2 แสนบาท (มาตรา 55) 
 
ผู้ตรวจสอบพลังงานและรับรองการจัดการพลังงาน 
รายงานผลการตรวจสอบและรับรองเป็นเท็จ หรือ ไม่ตรงความจริง 

- จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
- ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือ 
- ทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 56) 
 

หมายเหตุ 
-   ถ้าผู้รับใบอนุญาตถูกฟ้องต่อศาล อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใบอนุญาต (มาตรา 48/3) 
-   ถ้าศาลพิพากษาถึงที่สุด อธิบดีเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 48/2) 

 
บุคคลท่ีมีหน้าท่ีส่งเงินเข้ากองทุน 

1.  ผู้ผลิตน้ ามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจ าหน่าย เพื่อใช้ในราชอาณาจักร 
2.  ผู้น าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชอาณาจักร 
3.  ผู้ซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าชจากผู้รับสัมปทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม ซึ่งเป็นผู้ผลิตได้จากการ

แยกก๊าชธรรมชาติ 
 
ผู้มีหน้าท่ีดังกล่าว 

-   ไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือ 
-   ส่งเงินเข้ากองทุนแต่ไม่ส่งครบตามกฎหมายก าหนด 

 
บทลงโทษ 

-   จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี หรือ 
-   ปรับตั้งแต่ 1 แสนบาทถึง 10 ล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 58) 

 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
เจ้าของโรงงานควบคุม หรือเจ้าของอาคารควบคุมจะต้องด าเนินการตามกฎกระทรวง ในเรื่องการจัดการ 

พลังงาน โดยมีก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการ 3 ปี หากฝ่าฝืน ไม่ด าเนินการตามกฎกระทรวงในเรื่องการจัด
การพลังงานจะต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า (มาตรา 42)  

-   กรณีเป็นโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมอยู่ก่อน/ในวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับแล้ว จะต้ อง
ด าเนินการจัดการพลังงานภายใน 3 ปีนับแต่กฎกระทรวงมีผลบังคับ 
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-   กรณีเป็นโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมอยู่ภายหลังวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับแล้ว จะต้อง
ด าเนินการจัดการพลังงานภายใน 3 ปีนับแต่วันที่เข้าเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมพิ เศษการใช้ ไฟฟ้ า  ตามที่ คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก าหนด 

 
1.4 ค าถามท่ีพบบ่อยในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
 
1.  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 มีผลให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงแก่อาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้าง 
ตอบ แม้ว่าพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ซึ่ง

ได้มีการใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา แต่การก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าเป็นอาคารควบคุม/โรงงาน
ควบคุมก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 8 และ มาตรา 18 มิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์
การเข้าเป็นอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมจึงคงเป็นตามที่ก าหนดไว้เดิม คือ อาคารควบคุม 
 หรือโรงงานควบคุมติดตั้งมิเตอร์ตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันขนาดตั้งแต่ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป 
โดยก าหนดการตามกฎหมายส่วนใหญ่จะยังคงเหมือนเดิม แต่จะมีการจัดการให้เป็นระบบยิ่งขึ้น เช่น ผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานมีการก าหนดจ านวนและคุณสมบัติตามขนาดของอาคารและโรงงาน ถ้ามีการติดตั้งมิเตอร์  3,000 กิโลวัตต์ 
หรือหม้อแปลงตั้งแต่ 3,530 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป จะต้องมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพิ่มอีก 1 คน ตามคุณสมบัติที่
ก าหนดในกฎกระทรวง การเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน เช่น การส่ง บพอ.1 หรือ บพร.1 ทุก 6 เดือน หรือการท า
เป้าหมายและแผน ปัจจุบันจะอยู่ในรูปแบบของรายงานการจัดการพลังงาน และจัดท าเป็นรายงานส่งปีละครั้งภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี โดยต้องได้รับการตรวจสอบพลังงานที่ได้รับอนุญาตจาก พพ. ก่อนน าส่งให้ พพ. ด้วย 
 
2.   นอกจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2550 

อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ยังคงต้องติดตามกฎกระทรวง หรือระเบียบอื่นอีกหรือไม่ 
ตอบ ยังมีกฎกระทรวงอีก 4 ฉบับ ที่อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมต้องติดตาม คือ 

- กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน 
- กฎกระทรวงก าหนดผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
- กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติผู้ตรวจสอบพลังงาน 
- กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

 
3.   การจัดการพลังงานคืออะไร 

ตอบ การจัดการพลังงาน คือ การจัดการเก่ียวกับพลังงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ ประกอบไปด้วย 
- การทบทวนสถานะเบ้ืองต้น 
- การก าหนดนโยบายพลังงาน 
- การวางแผน 
- การน าไปใช้และการปฏิบัติ 
- การตรวจสอบและแก้ไข 
- การทบทวนการจัดการ 
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 ซึ่งจะมีการด าเนินการเก่ียวกับการใช้พลังงานในองค์กรอย่างเป็นขั้นตอนทั้งบุคลากร ทรัพยากร นโยบายและ
ขั้นตอนการด าเนินการอย่างมีระเบียบและแบบแผนเพื่อให้บรรลุและรักษาเป้าหมายที่ก าหนดได้ โดยองค์กรด าเนินการ
ได้เองทั้งหมด พพ. เพียงออกกฎกระทรวงในการปฏิบัติและท าการตรวจสอบด าเนินการในภายหลัง ทั้งนี้สามารถ
ติดตามรายละเอียดข้อก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน 
 
4.  การตรวจสอบและรับรองการจัดการ พลังงาน ใครคือผู้รับผิดชอบ 

ตอบ ผู้ตรวจสอบพลังงาน คือ นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจาก พพ. ให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมให้เป็นไปตาม
ก าหนดของ พพ. 
 
5.   หากไม่เคยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าท้ังหมดหรือ บางส่วน เช่น 

การส่ง บพอ.1 หรือ บพร.1 ผชอ.ผชร. หรือการจัดท าเป้าหมายและแผน เมื่อกฎหมายฉบับท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ หากต้องการเข้าร่วมเป็นอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม จะต้องด าเนินการ
ดังกล่าวย้อนหลังหรือไม่ มีผลลงโทษอย่างไร 

ตอบ เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
ซึ่งมีผลบังคับใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้ก าหนดวิธีด าเนินการส าหรับอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมที่จะให้
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ออกเป็นกฎกระทรวงก าหนดวิธีการ และขณะนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการน าเสนอเป็นกฎหมายใช้บังคับ จึงอยู่ในระหว่างการรอผลบังคับใช้ของกฎหมาย ซึ่งเมื่อกฎกระทรวงมีผล
บังคับใช้ก็จะมีบทก ากับการอันจะท าให้อาคาร/โรงงานต้องด าเนินการ และหากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษแก่อาคาร
ควบคุม/โรงงานควบคุม 
 แม้ก่อนหน้านี้อาคารควบคุม/โรงงานควบคุม จะยังมิได้ด าเนินการตามที่กฎหมายเดิมก าหนดก็ตาม แต่
เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มีผลบังคับใช้ได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการก ากับดูแล โดยไม่ต้องด าเนินการตามแนวทางเดิมแล้ว จึงไม่ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดเดิม
ย้อนหลัง และการงดเว้นไม่กระท าตามข้อก าหนดเดิม จึงไม่มีบทลงโทษอีก 
 
6.   การส่งข้อมูลการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้ พพ. ทุก 6 เดือน ยังคงจ าเป็นหรือไม่ และ                

การส่งรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานทุก 3 ปียังคงจ าเป็นต้องส่งหรือไม่ 
ตอบ ส าหรับ บพอ.1  บพร.1 ตั้งแต่ 1/2551 อาคารควบคุม/โรงงานควบคุม ไม่ต้องจัดส่งให้แก่ พพ. แต่ยังคง

ต้องจัดเก็บข้อมูลโดยให้ส่งข้อมูลในรูปแบบของการจัดการพลังงาน จัดท าเป็นรายงานส่งปีละครั้ง ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี เช่น หากกฎกระทรวงฯ จัดการพลังงานมีผลบังคับใช้ในปี 2552 ก็จะต้องจัดเก็บและส่งข้อมูลของปี 2552 
จัดท าเป็นรายงานส่ง พพ.  ภายในเดือนมีนาคม 2553 ให้ติดตามรายละเอียดการส่งข้อมูลเรื่องดังกล่าวได้ใน
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน 

 
ส าหรับการจัดท ารายงานเป้าหมายและแผนอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม ไม่ต้องจัดส่งให้แก่ พพ. เนื่องจาก

อาคารควบคุม/โรงงานควบคุม ต้องก าหนดเป้าหมายและจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานในองค์ประกอบของระบบการจัด
การพลังงาน ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดการจัดท าเรื่องดังกล่าวได้ในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการพลังงาน 
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การพลังงานความ 

บทท่ี 2 
ระบบการจัดการพลังงานและการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน 

2.1 ระบบการจัดการพลังงาน 

 2.1.1   บทน า 
 

 การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเป็นภารกิจที่สามารถด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 
8 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 2.1 ซึ่งประกอบด้วย 
 ขั้นที่ 1 การก าหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน 

ขั้นที่ 2 การประเมินสถานะเบ้ืองต้น 
ขั้นที่ 3 การก าหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ์ 
ขั้นที่ 4 การประเมินศักยภาพด้านเทคนิค 
ขั้นที่ 5 การก าหนดมาตรการ เป้าหมาย และการค านวณผลตอบแทนทางการเงิน 
ขั้นที่ 6 การจัดแผนปฏิบัติการ 
ขั้นที่ 7 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ขั้นที่ 8 การทบทวนผลการด าเนินการ 
 

 เป้าหมายของการน าระบบการจัดการพลังงานตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ก็เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและของประเทศ 
 

 2.1.2   ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน 

ข้อก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบ 
 

( 1 )    องค์กรต้องก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการในด้านพลังงาน รวมทั้งจัดท าเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้บุคคลที่เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ

ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

(2)   องค์กรต้องแต่งตั้งผู้จัดการพลังงาน ( E n e r g y  M a n a g e r )  เพื่อปฏิบัติงาน โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ดูแลให้ระบบการจัดการพลังงานที่จัดท าขึ้น มีการน าไปใช้และด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง 

 รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อน าไปใช้ในการทบทวน
การจัดการ และเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน 

(3) ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้น าในการแสดงความรับผิดชอบด้านพลังงานและดูแลให้มีการปรับปรุงระบบ
การจัดการพลังงานอย่างสม่ าเสมอ 
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เมื่อองค์กรตัดสินใจน าระบบการจัดการใหม่มาใช้ จ าเป็นต้องมีผู้ที่รับผิดชอบในการประสานระบบใหม่ให้เข้า

กับระบบที่มีอยู่เดิมให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคน้อยที่สุด ความรับผิดชอบนี้มีขอบเขตที่กว้างมาก ได้แ ก่ การผลักดัน 
การประสานงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ
ที่จ าเป็น เป็นต้น  

นอกจากนั้น หลังจากที่องค์กรพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบบฯ สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระบบการจัดการที่เป็นสากลมักก าหนดให้มี “ผู้แทนฝ่ายบริหาร” เช่น ISO 9001:2000 ก าหนดให้มี Quality 
Management Representative (QMR), ISO 14001 ให้มี Environmental Management Representative (EMR) และ 
มอก.-18001 มี Occupational Health and Safety Management Representative (OH&SMR) 
 ส่วน Six Sigma ระบบการจัดการคุณภาพที่ก าลังเป็นที่แพร่หลาย ก าหนดให้มีบุคลากรในหลาย  ๆระดับ ได้แก่ 

(1) Executive Champion เป็นผู้ซึ่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก าหนดให้เป็นผู้ดูแลและสนับสนุนภารกิจ
ที่เก่ียวข้องกับการน า Six Sigma มาประยุกต์ใช้ทั้งหมด การก าหนดบุคลากรในต าแหน่งนี้ เป็นการ
ส่งสัญญาณบอกทุก ๆ คนว่าองค์กรมีความตั้งใจจริง โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมักเป็นคนที่มี
ความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของพนักงานในองค์กร 

ก าหนดมาตรการ เป้าหมาย 
และค านวณผลตอบแทน

ทางการเงิน 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

การก าหนดนโยบายและ 
การประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินการตามแผนฯ 

การทบทวนผลการด าเนินการ 

การประเมินสถานะเบื้องต้น 

การประเมินศักยภาพ 
ด้านเทคนิค 

การก าหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน 

รูปท่ี 2.1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 
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(2) Project Champion ได้รับการคัดเลือกโดย Executive Champion ให้มีหน้าที่ก ากับดูแล Black Belt
และโครงการต่าง ๆ มีหน้าที่ช่วย Black Belt คัดเลือก ประเมินผล และสนับสนุนการท าโครงการ     
ต่าง ๆ 

(3) Deployment Champion ได้รับการคัดเลือกโดย Executive Champion ให้มีหน้าที่เป็นผู้ชี้น าและ
เตรียมงานเพื่อการเริ่มต้นโครงการ Six Sigma 

(4) Black Belt เป็นพนักงานระดับกลาง โดยส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบเก่ียวกับ Six Sigma เพียงอย่าง
เดียวจนกว่างานที่ได้รับมอบหมายจะส าเร็จ เป็นคนที่ท างานจริง  ๆ เป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในการ
พัฒนา Six Sigma  

(5) Green Belt คอยให้ความช่วยเหลือ Black Belt ในงานต่าง ๆ เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ประสบ
ความส าเร็จ ได้รับการมอบหมายงานจาก Black Belt หากเปรียบเทียบก็เป็น “ผึ้งงาน” หากแต่
สามารถท างานได้ด้วยตนเอง 

 

จะเห็นว่าการก าหนดโครงสร้างเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดไม่ว่าจะน าระบบใดมาใช้ภายในองค์กร ส าหรับระบบการ
จัดการพลังงาน เป้าหมายของโครงสร้าง คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีโครงสร้างส าหรับ 2 ระยะ
ได้แก่ ระยะการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน และระยะบริหารระบบการจัดการพลังงาน 
 

2.1.2.1     ระยะการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 
 ในระหว่างการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน องค์กรควรจัดตั้ง “คณะท างานด้านอนุรักษ์

พลังงาน” โดยให้มีสมาชิกอย่างน้อย 7 ท่าน แต่ไม่ควรเกิน 10 ท่าน (โดยเหตุผลของการเรียกประชุม) สมาชิกของ
คณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงานควรประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) หัวหน้าคณะท างานฯ อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นผู้บริหารระดับกลาง มีความสามารถในการ
ด าเนินการประชุม มีความรู้ด้านพลังงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร 

(2) พนักงานที่มีความรู้เก่ียวกับกิจกรรมขององค์กรที่ใช้พลังงาน เช่น วิศวกรกระบวนการผลิต 
(Process Engineer) เป็นต้น 

(3) พนักงานที่มีความรู้เก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า เช่น วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) เป็นต้น 
(4) พนักงานที่มีความรู้เ ก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค (Utilities) เช่น ระบบ Steam, ระบบ 

Compressed Air เป็นต้น 
 

ในบางกรณี องค์กรอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Administrative Staff) เพื่อช่วยคณะท างานฯ 
ด้านงานเอกสาร หรือเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เพื่อช่วยงานด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
การสร้างจิตส านึก การกระจายข้อมูล ข่าวสาร 

คณะท างานฯ ชุดนี้อาจคงอยู่ (โดยมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) หรือพ้นวาระเมื่อภารกิจการพัฒนา
ระบบฯ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

การประกาศแต่งตั้ง “คณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน” ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนาม
โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือส่วนขององค์กรที่น าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ 



                                                                                          
              

      
                                                                                              

              

                                                                                                                                                                                  13 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

2.1.2.2    ระยะบริหารระบบการจัดการพลังงาน 
 การก าหนดโครงสร้างและบุคลากรที่เหมาะสมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขององค์กร ซึ่งโครงสร้างที่ดีต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว หากต้องการทราบวัฒนธรรม
องค์กร สามารถประเมินโดย 

 วิธีท่ี 1  การประเมินโดยทดลองตอบค าถาม 2  ข้อ ดังต่อไปนี้ ( 1 )  องค์กรของท่านยอมรับ 
(ชอบ) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) หรือไม่ (2) องค์กรของท่านมีการมอง (วางแผนงาน) 
ระยะสั้น หรือระยะยาว เมื่อได้ค าตอบแล้ว ลองพิจารณาเปรียบเทียบกับรูปที่ 2 และประเมิน

วัฒนธรรมที่เป็นไปได้ขององค์กรของท่าน 

 วิธีท่ี 2 การประเมินโดยตอบแบบสอบถามในตารางที่ 2.1 และรวมดูว่าคะแนนในแถวแนวตั้ง 
(Column) ใดที่มีคะแนนสูงสุด ซึ่งแสดงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อองค์กรมากที่สุด จากตารางที่ 
2.1  วัฒนธรรมองค์กรสามารถแบ่งได้เป็น 4  ประเภท ได้แก่ 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 วัฒนธรรมขององค์กร 
 

(1)   กลุ่ม A วัฒนธรรมแบบ Entrepreneurial เป็นองค์กรที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง มี
จุดมุ่งหมายระยะสั้น มักเป็นองค์กรที่สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ พบได้มากในองค์กรที่เกิดใหม่ 
ฉับไว และโครงสร้างการจัดการที่ยืดหยุ่นได้ การควบคุมการบริหารองค์กรมักอยู่กับผู้
ก่อตั้งบริษัท 

 โครงสร้างท่ีเหมาะสม  :  ใช้ผู้จัดการพลังงานเป็นศูนย์กลาง ต้องพยายามให้ได้รับการ
ยอมรับ สนับสนุน จากผู้บริหารสูงสุด (เจ้าของ) เพื่อให้สามารถด าเนินงานข้ามหน่วยงาน
ภายใน มุ่งที่ผู้ใช้พลังงานหลัก ๆ การลงทุนควรมุ่งที่โครงการที่คืนทุนเร็วเพื่อสร้างความ
มั่นใจ 

 
 
 

A 
Entrepreneurial 

B 
Team 

D 
Market 

  
  

  

C 
Hierarchic 

ระยะสั้น ระยะยาว 

การวางแผน 

สูง 

ต่ า 
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(2) กลุ่ม B วัฒนธรรมแบบ  Team  เป็นองค์กรที่มักมองการณ์ไกล ยอมรับความเสี่ยงได้สูง มี
ความเป็นประชาธิปไตยในการตัดสินใจ มีการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในองค์กร 
อ านาจการตัดสินใจมักอยู่กับคณะกรรมการแทนที่จะอยู่กับตัวบุคคล ท าให้ในบางกรณี
ขาดความฉับไว ให้ความส าคัญกับพนักงาน 
โครงสร้างท่ีเหมาะสม   : แต่งตั้งคณะกรรมการด้านพลังงานโดยประกอบด้วยตัวแทน
จากส่วนงานที่ใช้พลังงานเพื่อช่วยกันก าหนด ทิศทางการอนุรักษ์พลังงาน และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งอาจมีหลายคน (คล้ายกับการตั้ง Black Belt/Green Belt ใน
กรณี Six Sigma) เพื่อช่วยกันผลักดันมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ก าหนดโดยคณะ
กรรมการฯ  

(3) กลุ่ม C วัฒนธรรมแบบ Hierarchic ไม่ชอบเสี่ยง มักมองช่วงระยะเวลาปานกลาง เน้นการ
ควบคุม ความปลอดภัย และความมั่นใจ ผู้น ามักจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยม คุ้นเคยกับ
กฎระเบียบ ให้ความส าคัญกับโครงสร้าง เป้าหมายที่ส าคัญคือการอยู่รอดขององค์กร 
อ านาจการตัดสินใจก าหนดภายใต้กฎระเบียบ มักมี “แนวทางปฏิบัติ” ขององค์กร 
โครงสร้างท่ีเหมาะสม: ผลักดันให้ก าหนดการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
ขององค์กร มี Accountability และขั้นตอนการรายงานที่ชัดเจน สร้างระบบรายงานข้อมูล 
ติดตาม ตรวจสอบ การใช้พลังงานที่ชัดเจน ครอบคลุม 

(4)  กลุ่ม D วัฒนธรรมแบบ Market เป็นองค์กรที่รับความเสี่ยงได้ต่ า และมองระยะสั้นตาม
กระแส มักตอบรับกับความต้องการของลูกค้าได้ดี เน้น Productivity,   Competence และ 
Ach i e v em en t  อ านาจการบริหารมักถ่ายมอบจากผู้บริหารไปยังหัวหน้าระดับส่วนงาน

พร้อมกับการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
โครงสร้างท่ีเหมาะสม: ก าหนด Cost Center ด้านพลังงานภายในองค์กรเพื่อมอบหมาย
หน้าที่ให้หัวหน้าของแต่ละ Cost Center มีหน้าที่ดูแลการใช้พลังงานในส่วนงานของตน 
สร้างระบบการรายงานข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ กลับไปยังหัวหน้า Cost Center 
เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ทันสมัย จัดการได้ทันท่วงที 

 

ในทางปฏิบัติ องค์กรอาจมีวัฒนธรรมผสม ซึ่งผลจากตารางที่ 2.1 จะแสดงลักษณะที่ส าคัญ 
ดังนั้น โครงสร้างอาจเป็นแบบผสมที่ต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรเช่นกัน มาตรฐานการจัดการพลังงาน
ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ ว่าองค์กรต้องมีผู้จัดการพลังงานและมีผู้บริหารระดับสูงท่ีดูแล ให้การสนับสนุนการ
จัดการพลังงาน ในที่สุดแล้ว จึงขึ้นกับองค์กรนั้นที่จะเป็นผู้ก าหนดโครงสร้างที่เหมาะสม 
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ตารางท่ี 2.1 ลักษณะท่ัวไปของวัฒนธรรมภายในองค์กร 
 

 A B C D 

ลักษณะของ
วัฒนธรรม 
ภายในองค์กร 
Cultural 
characteristic 

 
สร้างนวัตกรรมใหม่  
หรือ องค์กรที่เกิด
ขึ้นมาใหม่  
innovation/growth 
 

 

องค์กรที่ทุกคน
ต้องการการมีส่วนร่วม 
หรือท างานเป็นทีม 

participation/co-
operation 
 

 

องค์กรที่มี
กฎระเบียบ หรือ มี
การควบคุมเป็น
ล าดับชั้น 

structure/control 
 

 
องค์กรที่เน้นผล
ผลิตผลหรือ การท า
ให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ 
productivity/achiev
ement 

เป้าหมาย 
Focus 

 
การมองเป้าหมาย
ภายนอกองค์กร 
anywhere outside 
 

 
การมองเป้าหมายไป
ที่พนักงาน  
staff-oriented 
 

 
การมองเป้าหมาย
ไปที่องค์กร 
organization-
oriented 

 
การมองเป้าหมายไป
ที่คู่แข่ง 
towards 
competitors 

การยอมรับความ
เสี่ยง  
Risk tolerance 

 
ยอมรับความเสี่ยงได้
สูง 
 tolerates high risk 
 

 
ยอมรับความเสี่ยงได้
ไม่แน่นอน 
tolerates uncertainty 
 

 
ต้องการความ
แน่นอน หรือ ไม่
ยอมรับความเสี่ยง  
needs certainty 
 

 
ชอบท านายล่วงหน้า
มากกว่า หรือ 
ยอมรับความเสี่ยงได้
ต่ า  
prefers redictability 

ลักษณะของ   ผู้น า  
Leadership 

 
ทุกคนอยู่ใต้บังคับ
บัญชา 
charismatic 
 

 
มีความเป็น
ประชาธิปไตย 
supportive 
 

 
มีความเป็นอนุรักษ์
นิยม 
conservative 
 

 
มีความเป็นผู้น าหรือ 
ตามกระแสลูกค้า 
managerial 

โครงสร้างในการ
บริหาร 
Structure 

 
สามารถยืดหยุ่นได้ 
flexible 
 

 
ท างานเป็นทีม 
co-operative 
 

 
ไม่ยืดหยุ่นเป็นไป
ตามกฎระเบียบ  
rigid 
 

 
แบ่งกลุ่มการท างาน  
cost-centres 
 

อ านาจในการ
ตัดสินใจ 
A u t h o r i t y 

 
ตัดสินใจเพียงผู้เดียว 
personal 
 

 
ปรึกษาหารือกัน 
meeting 
 

 
การตัดสินใจ
เป็นไปตามขั้นตอน   
rules 
 

 
ให้หัวหน้าในส่วน 
นั้น ๆ ตัดสินใจ  
delegated 
 

TOTAL     
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 ผู้จัดการพลังงาน (Energy Manager) 
โครงสร้างองค์กรในระบบการบริหารงานโดยทั่วไป สามารถสร้างเป็นรูปปิรามิด (รูปที่ 2.3) โดย

มีผู้บริหารระดับสูงอยู่ที่ยอด และพนักงานระดับปฏิบัติการอยู่ที่ฐานของปิรามิด ปัญหาของการพัฒนาด้านพลังงานใน
อดีต มักเกิดขึ้นเนื่องจากการก าหนดให้ช่างเทคนิค วิศวกร เป็นผู้ดูแลพลังงาน หรือ Energy Representative แม้ว่า
พนักงานดังกล่าวจะมีความสามารถด้านเทคนิคเก่ียวกับพลังงาน แต่ยังขาดทักษะในด้านการจัดการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เมื่อจ าเป็นต้องของบประมาณเพื่อการลงทุน มักเป็นประเด็นที่ท าให้การอนุรักษ์พลังงานไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร 

บุคลากรที่ เหมาะสมจึงจ าเป็นอย่างยิ่ งส าหรับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัด
การพลังงาน จึงเป็นเหตุผลที่มาตรฐานการจัดการพลังงานก าหนดให้มีต าแหน่ง “ผู้จัดการพลังงาน (Energy 
Manager)” โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบขั้นต่ าดังต่อไปนี้ 

(1)    ดูแลให้ระบบการจัดการพลังงานที่จัดท าขึ้น มีการน าไปใช้และด าเนินการเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง 

(2)    รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อน าไปใช้ใน
การทบทวนการจัดการ และเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน 

 

ใบอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการพลังงานต้อง
ระบุหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ เพื่อความต่อเนื่องของการดูแลระบบฯ องค์ กรควรพิจารณาแต่งตั้ง 
“หัวหน้าคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน” ให้รับต าแหน่งดังกล่าว  นอกจากนี้ระดับของผู้จัดการพลังงานก็เป็นสิ่ง
ส าคัญ ดังที่แสดงในรูปที่ 2.3 ผู้จัดการพลังงานควรเป็นพนักงานในระดับกลาง W. C. Turner  ก าหนดหลักการกว้าง ๆ 
ไว้ส าหรับผู้จัดการพลังงานว่าควรจะเป็นต าแหน่งที่สูงพอเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีผลต่อการอนุรักษ์
พลังงาน รับทราบความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในองค์กร เช่น จังหวะที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอโครงการด้านอนุรักษ์
พลังงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้จัดการพลังงานยังต้องมีความรู้ด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับองค์กร 
เช่น กระบวนการผลิต เป็นต้น 

Turner ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเก่ียวกับความส าคัญของผู้จัดการพลังงานไว้ว่า “โครงการท่ีดี
มักได้รับการริเริ่ม ส่งเสริม โดยคนหนึ่งคน ซึ่งมองเห็นศักยภาพ และพร้อมท่ีจะท างานนอกเหนือจากหน้าท่ี
ประจ าเพ่ือผลักดันให้เกิดผลส าเร็จ” 

การประกาศแต่งตั้ง “ผู้จัดการพลังงาน” ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กร หรือส่วนขององค์กรที่น าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ 

              Top Management  

              Senior Management 

              Department Heads 

              Line Managers 

               Energy Management Staff 

               Energy Representatives 

              Premises Managers Energy Managers 

รูปท่ี 2.3 โครงสร้างการจัดการภายในองค์กรท่ัวไป 
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 คณะกรรมการบริหารด้านพลังงาน (Energy Management Committee) (หรือผู้บริหาร
ระดับสูงที่ดูแลด้านพลังงาน) 
เพื่อก าหนดทิศทางด้านพลังงาน องค์กรต้องแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบที่เหมาะสมกับ

วัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งอาจเป็นกรรมการผู้จัดการเพียงท่านเดียวหรือเป็น “คณะกรรมการบริหารด้านพลังงาน” ซึ่ง
ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือส่วนขององค์กรที่น าระบบฯ มาประยุกต์ใช้ 
(2) หัวหน้าสายงานที่มีการใช้พลังงาน (Major Energy Cost Center) เช่น ผู้จัดการโรงงาน 

เป็นต้น 
(3) ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการฯ 
(4) ผู้จัดการพลังงานเป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ  

 
เพื่อความสะดวกในการน าเสนอ ขอเรียกรวมรูปแบบต่าง ๆ กันว่า “คณะกรรมการบริหารด้าน

พลังงาน” 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารด้านพลังงานจะต้องมีการทบทวน  

ผลการด าเนินงานด้านพลังงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ความถี่ของการทบทวนจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างย่อย
ขององค์กรนั้น ๆ เช่น หากมีการก าหนดผู้ดูแลการใช้พลังงานในระดับหน่วยงานย่อย และมีการรายงานให้ผู้จัดการ
พลังงานรับทราบเพื่อท าการปรับปรุง แก้ไข ให้ทันเวลาแล้ว การทบทวนก็สามารถเป็นเพียงปีละ 1 ครั้ง หากแต่ถ้าทุก
การตัดสินใจ ต้องท าโดยคณะกรรมการบริหารด้านพลังงาน (เช่น องค์กรแบบ Entrepreneurial เป็นต้น) การทบทวนก็
ควรจะเป็นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้แก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที เป็นต้น 

ในการทบทวนแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารพลังงานต้องพิจารณาทิศทางการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การสนับสนุนที่ได้รับ และประเมินเพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารด้านพลังงานจะต้องทบทวนความเหมาะสมของเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็นครั้ง
คราว 

การประกาศแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารด้านพลังงาน” ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรลง
นามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือส่วนขององค์กรที่น าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ 

 ผู้ดูแลโครงการต่าง ๆ 
หากจ าเป็น องค์กรสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน

การอนุรักษ์พลังงาน โดยเจ้าหน้าที่นั้น ๆ จะมีต าแหน่งเป็น “ผู้จัดการโครงการ” เป้าหมายหลักเพื่อให้โครงการต่าง ๆ มี 
“เจ้าของ” เพื่อให้เหมาะสมกับหลักการ Responsibility & Accountability องค์กรสามารถน าผลงาน ที่ได้จากการ
บริหารโครงการไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงาน (Performance Appraisal) ของพนักงานคนนั้น  

 
 2.1.3   ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินสถานะเบื้องต้น 

ข้อก าหนดการทบทวนสถานะเบื้องต้น 

องค์กรต้องทบทวนการด าเนินงานด้านพลังงานที่มีอยู่กับ 

(1)   เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดี ซึ่งประกาศใช้หรือเป็นที่ยอมรับหรือก าหนดเป็นข้อแนะน า (Guideline) 
  ในการตรวจประเมิน 

(2)   ข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพลังงาน 

(3)   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งน าไปใช้ในการจัดการพลังงาน 

(4)   แนวทางการด าเนินงานด้านพลังงานที่มีอยู่ในองค์กรในอดีต 
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(5)   ข้อปฏิบัติและการด าเนินงานที่ดีกว่าซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานอื่นได้จัดท าเอาไว้ (Best Practice) 

ข้อมูลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้น จะใช้ในการพิจารณาก าหนดนโยบายและกระบวนการจัดท าระบบ   
การจัดการพลังงาน 

การทบทวนสถานะเริ่มต้นนี้จะใช้เฉพาะเมื่อมีการน ามาตรฐานนี้มาใช้เป็นครั้งแรกเท่านั้น เมื่อระบบการ   
จัดการด าเนินไปได้ครบถ้วนตามข้อก าหนดแล้ว ผลจากการทบทวนการจัดการจะน าไปใช้ในการทบทวนนโยบายและ

พิจารณาปรับปรุงระบบการจัดการต่อไป 

ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรก่อนที่จะน าระบบการจัดการพลังงาน           
มาประยุกต์ใช้ ผลที่ได้จากการประเมินจะช่วยท าให้ทราบว่าการจัดการในปัจจุบันมีจุดอ่อน-จุดแข็งในเรื่องใด เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย ทิศทางการอนุรักษ์พลังงานประเด็นที่ต้องให้ความสนใจเป็นล าดับต้น ๆ 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ องค์กรสามารถน ารูปแบบที่คุ้นเคยมาประยุกต์ใช้ได้
โดยพิจารณาให้มีประเด็นครบถ้วนตามที่มาตรฐานก าหนด ในที่นี้น ารูปแบบ Energy Management Matrix ซึ่งได้รับ
การพัฒนาโดย Energy Technology Support Unit (ETSU) ของบริษัท AEA Technology plc แห่งสหราชอาณาจักร 
มาประยุกต์ใช้ กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้น า M a t r i x  ดังกล่าวมาแปล  
และเผยแพร่ในเอกสารเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เล่มที่ 7  เรื่อง “คู่มือฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงาน”  
รูปที่ 2 . 4  แสดง M a t r i x  จากคู่มือดังกล่าว 

ในการใช้ Mat r i x  ผู้ประเมินจะพิจารณาประเด็นต่าง ๆ 6 ประเด็นที่มีความส าคัญต่อการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร ได้แก่ นโยบาย การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และ
การ  ลงทุน โดยให้คะแนนแต่ละประเด็นระหว่าง 0 ถึง 4 โดยเปรียบเทียบลักษณะจริงที่เกิดในองค์กรกับข้อแนะน าที่ให้
ไว้ในตาราง ลักษณะที่ปรากฏเป็นคะแนนระดับ 4 ถือได้ว่าเป็น Best  Pract ices ส าหรับประเด็นที่พิจารณานั้น ๆ 

เมื่อให้คะแนนทุกประเด็นแล้ว ให้ลากเส้นตรงเชื่อมต่อจุดเข้าด้วยกัน และพิจารณารูปแบบของเส้นที่ได้ 
เปรียบเทียบกับรูปแบบที่น าเสนอในรูปที่ 2.5 ว่าใกล้เคียงกับหมายเลขใดมากที่สุด ตารางที่ 2.3 ให้ค าจ ากัดความของ
ลักษณะเส้นแต่ละหมายเลข รวมถึงการวิเคราะห์เบ้ืองต้นของแต่ละเส้น ในกรณีที่ลักษณะเส้นที่ได้ไม่ตรงหรือใกล้เคียง
กับเส้นใดเลยในรูปที่ 2.5  ให้จัดให้ใกล้เคียงมากที่สุด 

กรณีที่ประเด็น “นโยบาย”  “การจัดองค์กร”  “การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ”  หรือ “การประชาสัมพันธ์”        
มีคะแนนต่ า แผนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานควรจะให้ความสนใจกับขั้นตอนที่ 3 การก าหนดนโยบาย     
โครงสร้าง และการประชาสัมพันธ์ 
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 นโยบาย การจัดองคก์ร การกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจ 

ระบบข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาสัมพันธ์ 

 
การลงทุน 

4
4 

มีนโยบายการจัด
การพลังงานจาก
ฝ่ายบริหารและถือ
เป็นส่วนหน่ึงของ
นโยบายบริษัท 

มีการจัดองค์กรและ
เป็นโครงสร้างส่วน
หน่ึงของฝ่ายบริหาร 
ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้
ชัดเจน 

มีการประสานงาน
ระหว่างผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานและ
ทีมงานทุกระดับอย่าง
สม่ าเสมอ 

ก าหนดเป้าหมายที่
ครอบคลุม ติดตาม
ผล หาข้อผิดพลาด 
ประเมินผล และ
ควบคุมการใช้
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์
คุณค่าของการ
ประหยัดพลังงานและ
ผลการด าเนินงาน
ของการจัด
การพลังงาน 

จัดสรร
งบประมาณ
โดยละเอียด
โดยพิจารณา
ถึงความส าคัญ
ของโครงการ 

3
3 

มีนโยบายและมี
การสนับสนุนเป็น
คร้ังคราวจากฝ่าย
บริหาร 

ผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานรายงาน
โดยตรงต่อ
คณะกรรมการจัด
การพลังงาน ซ่ึง
ประกอบด้วย
หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 

คณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานเป็นช่องทาง
หลักในการด าเนินงาน 

แจ้งผลการใช้
พลังงานจากมิเตอร์
ย่อยให้แต่ละฝ่าย
ทราบ แต่ไม่มีการ
แจ้งถึงผลการ
ประหยัด 

ให้พนักงานรับทราบ
โครงการอนุรักษ์
พลังงานและให้มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่ าเสมอ 

ใช้ระยะเวลา
คุ้มทุนเป็นหลัก
ในการพิจารณา
การลงทุน 

2
2 

ไม่มีการก าหนด
นโยบายที่ชัดเจน
โดยผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงาน 

มีผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานรายงานต่อ
คณะกรรมการ
เฉพาะกิจแต่สาย
งานบังคับบัญชาไม่
ชัดเจน 

คณะกรรมการเฉพาะ
กิจเป็นผู้ด าเนินการ 

ท ารายงานติดตาม
ประเมินผลโดยดูจาก
มิเตอร์ ให้
คณะกรรมการเฉพาะ
กิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการต้ัง
งบประมาณ 

จัดฝึกอบรมให้
พนักงานรับทราบ
เป็นคร้ังคราว 

ลงทุนโดยดู
มาตรการที่มี
ระยะเวลาคุ้ม
ทุนเร็ว 

1
1 

ไม่มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ท าไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

ผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานมีขอบเขต
หน้าที่ความ
รับผิดชอบจ ากัด 

มีการติดต่ออย่างไม่
เป็นทางการระหว่าง
วิศวกรกับผู้ใช้
พลังงาน (พนักงาน) 

 

มีการสรุปรายงาน
ด้านค่าใช้จ่ายการใช้
พลังงานเพื่อใช้กัน
ภายในฝ่ายวิศวกรรม 

แจ้งให้พนักงาน
ทราบอย่างไม่เป็น
ทางการ เพื่อส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

พิจารณา
เฉพาะ
มาตรการที่
ลงทุนต่ า 

0
0 

ไม่มีนโยบายที่
ชัดเจน 

ไม่มีผู้รับผิด 
ชอบดา้นพลังงาน 

ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้
พลังงาน 

ไม่มีระบบรวบรวม
ข้อมูลและบัญชีการ
ใช้พลังงาน 

ไม่มีการสนับสนุน
การประหยัดพลังงาน 

ไม่มีการลงทุน
ใด ๆ ในการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน 

รูปท่ี 2.4 Energy Management  Matrix 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

ตัวอย่างการประเมินด้านนโยบาย 

ค าถาม   คะแนน 

องค์กรไม่มีนโยบายพลังงาน ผู้บริหารไม่เคยชี้แจง
นโยบายขององค์กรด้านพลังงาน พนักงานท างานโดยไม่

มีกรอบด้านพลังงานก าหนด 

   

 

ค าถาม   คะแนน 

มีนโยบายพลังงาน แต่ไม่มีการประกาศ ก าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นเพียงการชี้แจงโดยวาจา 

   

 

ค าถาม   คะแนน 

มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้รับความสนใจ
จากผู้จัดการพลังงานหรือผู้ใช้พลังงาน 

   

 

ค าถาม   คะแนน 

มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้รับความสนใจ 
หรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 

   

 

ค าถาม   คะแนน 

มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีแผนการอนุรักษ์   
พลังงานซึ่งถูกทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 

   

 

 

ใช ่ไม่ใช่ 1 

       
รูปท่ี 2.5 ลักษณะเส้นแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินสถานะเบื้องต้นของระบบการจัดการพลังงาน 

ใช ่ไม่ใช่ 0 

ไม่ใช่ 2 

ใช ่ไม่ใช่ 3 

ใช ่ 4 
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การพลังงานความ 

ตารางท่ี 2 . 2  ค าอธิบายลักษณะเส้นแบบต่าง ๆ 

ลักษณะเส้น รายละเอียด การวิเคราะห์ 

1 High Balance ทุกประเด็นมีคะแนนมากกว่า 3 ระบบการจัดการดีมาก เป้าหมาย คือ 
รักษาให้ยั่งยืน 

2 Low Balance ทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3 เป็นอาการของการพัฒนาที่สม่ าเสมอหรือ
ภาวะนิ่งเฉย ไม่มีความก้าวหน้า 

3 U - S h a p e d 2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนสูงกว่าประเด็น
อื่น ๆ 

ความคาดหวังสูง อาจจ าเป็นต้องเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

4 N - S h a p e d 2  ประเด็นด้านนอกมีคะแนนต่ ากว่าประเด็น
อื่น ๆ 

ความส าเร็จที่บรรลุในประเด็นที่มีคะแนน
สูงเป็นการเสียเปล่า 

5 T r o u g h 1  ประเด็นมีคะแนนต่ ากว่าประเด็นอื่น ประเด็นที่ล้าหลังอาจท าให้ระบบไม่
ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

6 P e a k 1  ประเด็นมีคะแนนสูงกว่าประเด็นอื่น ความส าเร็จในประเด็นที่คะแนนสูงสุดจะ
เป็นการสูญเปล่า 

7 Unba lanced มี 2 ประเด็นหรือมากกว่าที่มีคะแนนสูงกว่า
หรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 

ยิ่งมีความไม่สมดุลเท่าไร ยิ่งจัดการยาก 

 
กรณีที่ประเด็น “ข้อมูลข่าวสาร” หรือ “การลงทุน” มีคะแนนต่ า แผนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานควร

จะให้ความสนใจกับขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพด้านเทคนิคและการเงิน ขั้นตอนที่ 5 การจัดล าดับ ก าหนด
มาตรการ และเป้าหมาย และขั้นตอนที่ 6 การก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ 

อย่างไรก็ตาม การก าหนดแผนการพัฒนาระบบการจัดการ เป็นการท างานร่วมระหว่างผู้บริหารกั บ
คณะท างานที่จะช่วยกันหาแนวทางที่ดีที่สุดกับองค์กร 
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การพลังงานความ 

2.1.4      ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดนโยบาย และการประชาสัมพันธ์ 

ข้อก าหนดนโยบายพลังงาน 

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องก าหนดนโยบาย โดยจัดท าเป็นเอกสารพร้อมทั้งลงนามโดยผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อแสดงเจตจ านงในการจัดการพลังงาน นโยบายดังกล่าวต้อง 

(1) เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ 

(2) เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ 

(3) แสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ ที่องค์กรได้ท าข้อตกลงไว้  

(4) แสดงเจตจ านงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

(5) แสดงเจตจ านงที่จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเหมาะสมในการด าเนินการตามระบบการจัด
การพลังงาน 

นอกจากนี้ต้องให้ลูกจ้างได้ทราบและเข้าใจจุดมุ่งหมายของนโยบาย โดยการเผยแพร่และเปิดโอกาสให้
ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้

แน่ใจว่านโยบายที่ก าหนดขึ้นยังมีความเหมาะสมกับองค์กร 

ข้อก าหนดการสื่อสาร 

องค์กรต้องจัดท าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานในการสื่อสารด้านพลังงานโดยให้องค์กร
รับฟังข้อคิดเห็นและค าแนะน า การประชาสัมพันธ์ การรับและการตอบสนองข้อมูลข่าวสารระหว่าง
บุคคล ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานระดับต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

 
 

โดยทั่วไป เป้าหมายหลักของโครงการอนุรักษ์พลังงานมักเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร ผู้บริหาร
ระดับสูงมักมีบทบาทจ ากัดมาก ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคที่จะด าเนินให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด อย่างไรก็
ตาม ในโลกยุคปัจจุบัน พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกันอย่างมีพลวัตยากที่จะพิจารณาแบบ “แยก
ส่วน” จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่จะแสดงบทบาทมากกว่า “ผู้คุมค่าใช้จ่าย” แต่ต้องก าหนด วิสัยทัศน์ (Vision) 
และทิศทาง (Direction) ด้านพลังงานขององค์กรผ่านนโยบาย (Policy) และการก าหนดโครงสร้าง (Organization 
Structure) เพื่อให้บุคลากรด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผล (Impact) ต่อองค์กรและ
ชุมชน เป้าหมายของการน าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยน าองค์กรให้เคลื่อนจาก 
Operational Energy Efficiency ไปสู่ “Design for Energy Efficiency” เพื่อให้เวทีของการอนุรักษ์พลังงานย้ายจาก
โรงงาน (Production Floor) ไปสู่ห้องประชุมผู้บริหาร (Boardroom) 
 

2.1.4.1      การก าหนดนโยบาย 
 องค์กรส่วนใหญ่ ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ มีการดูแลพลังงานดีเพียงใด มักไม่ตระหนักถึงความ

จ าเป็นของการมีนโยบายด้านพลังงาน รูปที่ 2.6 แสดง 5 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อนโยบายที่จะประสบผลส าเร็จ โดยหาก
พิจารณาโดยละเอียดและเปรียบเทียบกับที่ก าหนดโดยมาตรฐานการจัดการพลังงาน จะพบว่านโยบายควรมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
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การพลังงานความ 

(1) นโยบายต้องเหมาะสมกับขนาดและธุรกิจขององค์กร เช่น บริษัทที่ 1 ผลิตสินค้าซึ่งกระบวนการ
ผลิตเป็นการประกอบช้ินส่วนซึ่งซื้อมาจาก Suppliers อีกทอดหนึ่ง ในขณะที่ บริษัทที่ 2 ซึ่งผลิตยา กระบวนการผลิต 
มีการใช้น้ ามันเตาเพื่อผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในอุปกรณ์ท าปฏิกิริยา (Continuous Stired Tank Reactor, CSTR) และหอ
กลั่นสารละลาย (Solvent) เพื่อน าสารละลายที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นโยบายของบริษัทที่ 2 ย่อมต้องมีรายละเอียด 
ความชัดเจน และความส าคัญมากกว่านโยบายของบริษัทที่ 1 เป็นต้น 

(2) นโยบายพลังงานจะต้องลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในที่นี้ ขึ้นกับขอบเขตการน า
ระบบมาประยุกต์ใช้ เช่น หากเป็นการพัฒนาระบบที่โรงงานแห่งหนึ่งในกลุ่มโรงงานขององค์กร มิได้ครอบคลุมทั้ง
บริษัท ผู้ลงนามอาจเป็นรองกรรมการผู้จัดการที่ดูแลโรงงาน ผู้อ านวยการผลิต หรือผู้จัดการโรงงาน 

(3) นโยบายจะต้องแสดง “ข้อผูกมัด (Commitment)” ขององค์กรที่จะรับผิดชอบการใช้พลังงานใน
การด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงาน 

(4) นโยบายต้องแสดงเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว (Long Term Corporate Goals) ซึ่งแสดง
ข้อผูกมัดในรายละเอียดว่าจะปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานในแง่มุมใด เช่น 

 สนับสนุน “โครงสร้าง ( O r g a n i z a t i o n  S t r u c t u r e ) ”  การบริหารงานด้านพลังงาน 

 ให้ความส าคัญกับการลงทุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( G r e e n h o u s e  G a s  E m i s s i o n ) 

 สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน ( R e n e w a b l e  E n e r g y ) 
(5) นโยบายต้องแสดง “ความรับผิดชอบ (Responsibility)” ในการควบคุมการใช้พลังงาน และเป็น

การกระจายความรับผิดชอบไปยังผู้ใช้งานที่ปลายทาง (End Users) และ ผู้ที่ดูแลงบประมาณ (Cost Center Holder) 
(6) นโยบายต้องแสดง “การสื่อสาร (Communication)” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการใช้

พลังงานให้ทั้งพนักงานภายในองค์กร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยอาจแสดงในรูปของรายงาน หรือ
เป็นส่วนหนึ่งของการแสดง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานขององค์กร 

(7) นโยบายต้องแสดง “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)” โดยมีการปรับปรุง
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานและทบทวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

 
ในบางองค์กร โดยเฉพาะที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

แล้ว สามารถปรับนโยบายสิ่งแวดล้อมให้มีประเด็นพลังงาน ก็สามารถใช้เป็นนโยบายพลังงานได้แล้ว แต่บางองค์กร
อาจเลือกที่จะแยกนโยบายเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการก็สามารถท าได้เช่นกัน 

ข้อมูลด้านพลังงานเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญมากในเชิงธุรกิจในบางครั้ง โดยเฉพาะในตลาดที่มีการ
แข่งขันกันด้านราคาสูงมาก การเปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงานต่อสาธารณะอาจมีผลในเชิงลบต่อความสามารถในการ
แข่งขัน ดังนั้น มาตรฐานการจัดการพลังงานจึงมิได้ก าหนดให้ระบุข้อมูลการใช้พลังงานในรายละเอียด เช่น ค่า  SEC 
เป็นต้น 
 

บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ด าเนินกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง เพื่อจ าหน่ายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ด าเนินการน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มา
ประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เนื่องจากเล็งเห็นว่า สิ่งแวดล้อมเป็นชีวิต จิตใจ ของมนุษยชาติ และเป็น
หน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตัดสินใจน าระบบการจัดการพลังงาน
มาประยุกต์ใช้ ภายใต้กรอบใหญ่ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรร มชาติให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านพลังงาน ดังนี้ 

(1) บริษัทฯ จะด าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

(2) บริษัทฯ จะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best 
Practices) 

(3) บริษัทฯ จะก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคน
เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

(4) บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ ทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด ติดตาม
ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน 

(5) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จ าเป็นรวมถึง ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลา
ในการท างาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน
ด้านพลังงาน 

(6) บริษัทฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร (Management Committee) จะทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานด้านพลังงานทุกปี 

 

 (นายสมสมัย ประหยัด) 
 กรรมการผู้จัดการ 
 24 เมษายน 2547 

นโยบายพลังงาน 

แรงผลักดัน (Thrust) 

น าไปใช้ได้ 
(Applicability) 

การทบทวน (Review) การน าไปปฏิบัติ 
(Implementation) 

ข้อผูกมัด 
(Commitment) 

รูปท่ี 2.6 ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนโยบายพลังงาน 
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2.1.4.2   การประชาสัมพันธ์  
 จิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จ เงินทุนที่ลงไปส าหรับ

อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะสูญเปล่าหากพนักงานมีจิตส านึกต่ า เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 จะไม่ช่วย
ลดค่าไฟฟ้าขององค์กรได้มากเท่าที่ควรหากพนักงานไม่มีจิตส านึกที่จะปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ออกจากห้อง เป็น
ต้น ดังนั้น จิตส านึก และผลจากการมีจิตส านึก (ต้องการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดใน
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน มีความส าคัญมากกว่างบประมาณ มากกว่าเทคโนโลยี การสร้างจิตส านึกเพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมจึงควรเป็นภารกิจที่ต้องได้รับการเอาใจใส่มากจากผู้บริหาร 

 ลองทดสอบพนักงานของท่านโดยการถามว่า “ท าไม” ถึงต้องอนุรักษ์พลังงาน หากพนักงาน
สามารถให้ข้อคิดเห็นได้เหมาะสม แสดงว่าพนักงานคนนั้นมีจิตส านึกดีด้านพลังงาน 

 จะสร้างจิตส านึกได้อย่างไร มีแนวทางที่หลากหลาย ต ารามากมายที่กล่าวถึงการสร้างการมีส่วน
ร่วม คู่มือนี้ใช้ “หลักการตลาด” เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส านึกภายในองค์กร โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ “ถาวร” (ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเฉพาะช่วงที่ก าลังจะถูก Audit) ต่อทัศนคติและพฤติกรรม การติด Poster 
หรือแสดงวีดีทัศน์มีผลเพียงระยะสั้น ต้องท าอย่างไร จึงจะเกิดผลระยะยาว และยั่งยืน 

 ลองพิจารณาว่า “การอนุรักษ์พลังงาน” เป็น “ผลิตภัณฑ์” ที่ต้องการจะขาย และลูกค้า (Target 
Customers) คือกลุ่มพนักงานขององค์กร 

ก. ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน 
ลองประเมินระดับจิตส านึกของพนักงาน ถามเก่ียวกับระดับความรู้ ค่าใช้จ่าย และทัศนคติต่อ

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของพนักงานในองค์กร การสอบถามอาจท าได้โดยออกแบบสอบถามแจกจ่ายพนักงาน หา
ข้อมูลจากผู้รู้ เช่น ข้อมูลค่าใช้จ่าย เป็นต้น หรือเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น  ๆ ทดลองตอบค าถามในตารางที่ 2.3 มี
ค าถามใดที่ตอบได้ และค าถามใดที่ไม่ทราบค าตอบ 

ในการจัดการพลังงานบ่อยครั้งที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน ข้อมูลที่จ า เป็นต่อการ
ก าหนดมาตรการเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ ทัศนคติของพนักงานและผู้บริหาร 

ในการประเมินทัศนคติบางครั้งจ าเป็นต้องท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม ปัจจัยที่ส าคัญต่อ
ผลการส ารวจ ได้แก่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) แนวทางการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และแบบสอบถาม 

ส าหรับการก าหนด Sampling Size ในทางสถิติมีแนวทางการค านวณได้หลากหลายวิธี เช่น ใช้
สมการของ Taro Yamane (สมการที่ 2.1) 
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ตารางท่ี 2.3  ค าถามเพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันด้านจิตส านึก 

ทัศนคติ 

 นโยบายปัจจุบันเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  อะไรเป็นสาเหตุหลักต่อความเฉ่ือยชาของ
พนักงาน 

 ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 

 อะไรเป็นประเด็นหลักที่จะสามารถ “ซื้อใจ” 
พนักงาน เพื่อให้ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานอย่าง

ยั่งยืน 

 ทัศนคติของพนักงานที่สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ พนักงานที่ต่อต้าน พนักงานที่ไม่มีความคิดเห็น 
(ไม่เห็นด้วย/ไม่ต่อต้าน)  เป็นอย่างไร 

 มีการเมืองภายในหรือไม่ 

ความรู้ 

 เพื่อนร่วมงานของท่านทราบเกี่ยวกับโอกาสในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากน้อยเพียงใด 

 อุปกรณ์/ระบบใดที่เป็นตัวถ่วงการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทของท่านเท่าไร  อุปกรณ์/ระบบใดที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน 

 อุปสรรคต่อการออกมาตรการรณรงค์เพื่อให้เกิดผลิตอย่าง
ยั่งยืน 

 บริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันมีความตระหนักด้าน
พลังงานระดับใด 

 จุดแข็งของมาตรการรณรงค์ที่ท่านมีอยู่ในใจ  ท่านต้องท าการศึกษาเพิ่มเติมอะไรบ้าง ต้องใช้
เวลาเท่าไร 

 จุดอ่อนของมาตรการรณรงค์ที่ท่านมีอยู่ในใจ  ปัจจุบันมีช่องทางการส่ือสารอะไรบ้าง 
(formal/informal) 

 อะไรจะเกิดขึ้นต่อบริษัทหากท่านไม่ท าอะไร  ท่านต้องการเพิ่มช่องทางอ่ืน ๆ ใดบ้าง 

ค่าใช้จ่าย 

 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มา 

 งบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 หากสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง 10% จะมีผลต่อก าไร/
ขาดทุนหรือช่วยเพิ่มการบริการต่าง ๆ (เช่น มี Compressed 
A i r  เพิ่มขึ้น เป็นต้น)  ได้มากน้อยเท่าไร 

 ระบบกระจายค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ 

 แนวโน้มค่าใช้จ่ายในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
สมมติว่าไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 

การเปลี่ยนแปลง 

 ท่านมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไร  การตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างไร แนวทางนี้ช่วยหรือ
เป็นอุปสรรค 

 ใครมีอ านาจสูงสุด  หน่วยงานใดสามารถดึงเข้ามาช่วย 

 ระบบต่าง ๆ ที่บริษัทเคยทดลองเอามาใช้แล้วล้มเหลว/ส าเร็จ 
เกิดอะไรขึ้น ท าไมถึงล้มเหลว/ส าเร็จ 

 ในบริษัทมีการเข้ากลุ่มหรือไม่ กลุ่มเหล่านี้มี 

       อิทธิพลมากน้อยเพียงไร สามารถดึงเข้ามาช่วย
หรือไม่ 

 ใครมีความตั้งใจที่สามารถช่วยท่านผลักดันการ   
เปลี่ยนแปลง 
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  2ErrorofMarginEmployeesofNumber1

EmployeesofNumber
SizeSampling


                  2.1 

 
โดยทั่วไป การใช้ Margin of Error เท่ากับ 5% (หรือ 0.05 ในสมการ) ก็เพียงพอ อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่มีพนักงานไม่มาก (น้อยกว่า 500 คน) ดังนั้น จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการค านวณ 
Sampling Size เปรียบกับผลที่อาจได้หากท าการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานทุกคน หากตัดสินใจที่จะส ารวจ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนถัดไป คือ การคัดเลือก มี 3 แนวทางที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ 

(1) Simple Random Sampling ไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าทุกคนใน
ประชากรมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเป็นตัวอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นจริงได้ยากมากและใช้เวลาในการท าการส ารวจมาก 

(2) Stratified Random Sampling เป็นการแบ่งประชากรทั้งหมดออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้ประชากร
ภายในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันน้อยลง เช่น แบ่งตามสัดส่วนของพนักงานในแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น 

(3) Systematic Sampling เป็นการเลือกโดยใช้เกณฑ์ที่มีอยู่ก่อน เช่น เฉพาะบ้านที่เป็นเลข ค่ี เป็น
ต้น 

ขั้นตอนถัดไป คือ การออกแบบสอบถาม รูปที่ 2.7 แสดงตัวอย่างของค าถามในแบบสอบถาม การ
ออกแบบสอบถามที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ส าคัญ ในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องหาผู้ที่มีความช านาญในการศึกษาทัศนคติโดย
ใช้แบบสอบถาม เช่น เจ้าหน้าที่การตลาดหรือฝ่ายบุคคล เป็นต้น เข้ามาช่วยด าเนินการ แบบสอบถามที่เหมาะสมต้อง
สามารถส ารวจทัศนคติของพนักงานในทุกสายงาน และบางครั้งอาจจ าเป็นต้องทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเล็ก ๆ ก่อน
น าไปใช้จริง 

นอกจากใช้แบบสอบถามแล้ว การประเมินทัศนคติยังสามารถท าได้โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
รับฟังข้อคิดเห็น กระตุ้นแนวคิดการมีส่วนร่วม/น าเสนอข้อคิดเห็น 

ผลที่ได้จากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน  เป็นข้อมูลช่วยก าหนดแผนงานที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ใน
อนาคต 

ข. ประเมินสถานการณ์หากไม่ท าอะไร 
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ก็เพื่อประเมินว่าหากองค์กรไม่ท าอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นโดยให้

พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

(1) ประสิทธิภาพที่ลดลง องค์กรส่วนใหญ่มองการใช้พลังงานว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้ 
(จ าเป็นต้องใช้) แต่ในความเป็นจริง องค์กรสามารถควบคุม “การใช้พลังงาน” ของตนได้ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย  
หลาย ๆ ประการ 

 

(2) ก าไรที่ลดลง การลดการใช้พลังงานช่วยลดต้นทุนของการผลิตสินค้าหรือบริการ หาก
องค์กรสามารถลดปริมาณพลังงานที่ใช้ อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ในบางกรณี ขณะที่ลดปริมาณแต่ราคาค่า
ไฟฟ้าอาจเพิ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมอาจไม่ลด) ซึ่งมีผลต่อก าไร/ขาดทุนทันที แสดงให้พนักงานเห็นว่า หากช่วยลด
การใช้พลังงานลงจะเทียบเท่ากับการเพิ่มยอดขายก่ีเปอร์เซ็นต์ 

 

(3) โอกาสที่จะได้/สูญเสียพนักงานที่ดี แนวโน้มโดยทั่วไปพบว่าองค์กรที่มีการดูแลสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงพลังงาน มักเป็นองค์กรที่ดี น่าท างาน เป็นที่ต้องการของพนักงาน ดังนั้น หากองค์กรใดไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้ ก็
อาจจะเสียพนักงานที่ดี หรืออาจเสียโอกาสที่จะได้พนักงานที่ดีเข้ามาร่วมงาน 
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โอกาสที่องค์กรสูญเสียไปทั้งด้านการตลาดและอื่น ๆ องค์กรที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าผลตอบแทนอย่างหนึ่งที่ได้รับจากการรับรองดังกล่าว 
คือ การได้ประชาสัมพันธ์องค์กร ถ้าองค์กรละเลยการใช้พลังงาน ก็อาจจะสูญเสียโอกาสที่จะได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์
ร่วมกับองค์กรส่วนใหญ่ 

ข้อมูลจากการประเมินนี้ ช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงโอกาสที่สูญเสียไป หากเป็นมูลค่าที่สูง จะ
ยิ่งเน้นให้เห็นความจ าเป็นในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเร่งด่วน 

 

กรุณาเลือกค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด มา
ก 

กล
าง

 

ต่ า
 

ระดับความจ าเป็นที่จะลดการใช้พลังงานของบริษัท    

ระดับความเป็นไปได้ที่ท่านจะช่วยลดการใช้พลังงาน    

ระดับความตระหนักถึงปริมาณพลังงานที่สูญเสียโดยท่านหรือหน่วยงาน    

ระดับการสนับสนุนที่ท่านให้ต่อมาตรการประหยัดพลังงาน    

ระดับข้อมูลที่ท่านได้รับเก่ียวกับแนวทางที่ท่านสามารถประหยัดพลังงาน    

ท่านทราบเก่ียวกับแนวนโยบายของบริษัทเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
มากน้อยเพียงไร 

   

ท่านรู้สึกต้องการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการด้านพลังงานระดับใด    

ท่านมีข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการประหยัดพลังงานมากน้อยเพียงไร    

รูปท่ี 2.7 ตัวอย่างค าถามในแบบสอบถามส ารวจทัศนคติ 

 

ค. เป้าหมายขององค์กร อยากไปให้ถึงจุดใด 
องค์กรต้องก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายรวมของทั้งองค์กร 

ในกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ อาจก าหนดหลังจากที่มีการด าเนินการขั้นที่ 4 และ 5 จนแล้วเสร็จก็ได้ จากนั้นต้องมี
การประกาศเป้าหมายดังกล่าวต่อพนักงาน อาจจะอยู่ในรูปแบบของประกาศหรือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย สิ่งที่
ประกาศต้องรวมถึงแนวทางการติดตามตรวจสอบ เป้าหมายนี้ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่ประกาศไว้ใน
นโยบายพลังงาน 

ลักษณะส าคัญของเป้าหมายได้แก่ SMART กล่าวคือ ง่ายและเฉพาะเจาะจง (S, Simple & 
Specific) วัดได้ (M, Measurable) สามารถท าได้ (A, Achievable) เป็นจริง (R, Realistic) และ ภายใต้ก าหนดเวลา
และติดตามได้   (T, Timely & Trackable) การก าหนดเป้าหมายต้องก าหนดทั้งค่าที่ต้องการให้เป็นและก าหนดเวลาที่
ต้องท าให้ส าเร็จ ตัวอย่างของเป้าหมาย เช่น 

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 5% ของปริมาณใช้ปี พ.ศ. 2545 ภายในปี 
พ.ศ.  2 5 4 8 

 บริษัทตั้งเป้าหมายทีจ่ะจัดให้มีการรณรงค์ด้านสร้างจิตส านึกอย่างนอ้ย 2 ครั้ง ภายใน 6 เดือน 
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ง. ก าหนดประเภทข้อมูลและผู้ท่ีต้องรับรู้ 
ในการสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบต่อการประชาสัมพันธ์ต้อง

วิเคราะห์ให้ทราบกลุ่มพนักงานที่เก่ียวข้องกับการใช้พลังงานและข้อมูลที่แต่ละกลุ่มต้องทราบ ดังที่แสดงในรูปที่ 2.8 จะ
เห็นว่า 

 กลุ่มพนักงานที่ O p e r a t e  อุปกรณ์เครื่องจักร เช่น B o i l e r  เป็นต้น มักจะเป็นผู้ที่มี
ผลกระทบต่อความพยายามในการประหยัดพลังงาน เพราะเป็นผู้ปฎิบัติจริง เป็นผู้ที่
ควบคุมปริมาณพลังงานอย่างแท้จริง ต้องการทราบข้อมูลปริมาณที่ใช้จริง เพื่อสามารถ
น าไปเปรียบเทียบแนวโน้มในแต่ละช่วงระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนั้น ยังต้องการทราบ
การปฏิบัติที่ดี จิตส านึกมีความส าคัญมาก รวมถึงความเข้าใจเจตนารมณ์ขององค์กรใน
การน าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน 

 กลุ่มพนักงานในระดับวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎี จ าเป็นต้องการทราบ
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในหน่วยที่ตนดูแล และต้องการทราบความรู้ที่เหมาะสมรวมถึง
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการผลิตนั้น ๆ เพื่อน ามาติดตาม ตรวจสอบ และถ่ายทอดความรู้
นั้น ๆ ให้แก่พนักงานในระดับปฏิบัติ 

 ผู้จัดการโรงงาน ซึ่งเป็นผู้ดูแล Cos t  Cen t e r  ต้องการทราบทั้งข้อมูลด้านปริมาณและ
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ข้อมูลปริมาณเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค 
และแนวโน้มของกระบวนการผลิตเพื่อใช้วางแผนการซ่อมบ ารุง (เช่น B o i l e r  เริ่มใช้
พลังงานมาก หากวิเคราะห์หาสาเหตุอาจพบว่ามี Deposit สูงมาก จ าเป็นต้องหยุดเพื่อท า 
Chemical Cleaning เป็นต้น) ส่วนข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อควบคุมให้อยู่ภายในงบประมาณที่

ได้รับ 

 กลุ่มพนักงานบัญชีใช้พลังงานน้อย (เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ) แต่ต้องรู้ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย
โดยรวม เพื่อสนับสนุนผู้บริหารในการจัดการทางการเงิน ในขณะที่พนักงานเองสามารถ
ช่วยลดการใช้พลังงานหากมีจิตส านึกที่ดี เช่น ปิดอุปกรณ์ส านักงานเมื่อไม่ใช้ เป็นต้น 

จะเห็นว่า กลุ่มต่างกัน ต้องการข้อมูลต่างกัน และสื่อที่ต้องใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ก็จะต่างกัน 
ดังที่จะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป การสร้าง 2 x 2 Matrix แบบนี้ยังน ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลส าหรับสร้างทัศนคติของ

กลุ่มพนักงานที่จากผลส ารวจพบว่ามีค่าทัศนคติต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท 
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จ. จะท าให้ประสบผลส าเร็จได้อย่างไร 
การที่พนักงานจะเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานจ าเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจที่

ถูกต้อง ลึกซึ้ง เพียงพอ ดังที่ได้แสดงให้เห็นในหัวข้อก่อนหน้านี้ พนักงานแต่ละกลุ่มมีความจ าเป็นต้องรู้ เข้าใจ
รับทราบข้อมูลพลังงานในระดับที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น พนักงานต าแหน่งแม่บ้านในบริษัทมีหน้าที่ดูแลท าความสะอาด
ของส านักงาน ไม่มีบทบาทรับผิดชอบด้านพลังงาน ผลที่คาดหวังจากการประชาสัมพันธ์จะเป็นเพียงระดับ ให้มี
จิตส านึก ช่วยสอดส่องดูแล หากแต่ไม่หวังผลทางด้านปฏิบัติที่จะเข้ามาลดปริมาณการใช้พลังงานอย่างจริงจัง หากแต่
ถ้าเป็นพนักงานต าแหน่งแม่บ้านในสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ เปิด /ปิด เครื่องปรับอากาศและระบบแสงสว่างใน
ห้องเรียน (นักศึกษามักไม่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมส่วนนี้) ความร่วมมืออย่างจริงจังในการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่คาดหวัง ดังนั้นระดับการประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มนี้จะเข้มข้น ละเอียดมากกว่าแม่บ้านกลุ่มแรก เป็นต้น โดยทั่วไป
แล้ว ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหรือ Message ที่สื่อออกไปนี้สามารถสร้างผลต่อพนักงานได้ 4 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับ Awareness คือ เพียงแค่ทราบว่าองค์กรใช้พลังงานอยู่เท่าไร ท าไมองค์กรต้องลดการ
ใช้พลังงาน แต่ความสนใจหยุดอยู่เพียงเท่านั้น 

 ระดับ I n t e r e s t  คือ สนใจที่จะทราบว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างไร 

 ระดับ D e s i r e  คือ ทราบว่าจะลดพลังงานได้อย่างไร และต้องการมีส่วนร่วมในการลด
การพลังงาน 

 ระดับ A c t i o n  คือ ทราบแนวทาง มีความตั้งใจ และปฏิบัติจริง เพื่อช่วยองค์กร 
 

ในการผลักดันการมีส่วนร่วม จ าเป็นต้องเริ่มสร้างให้พนักงานได้รับผลที่ละขั้น และสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ก็จะมีผลที่แตกต่างกัน ดังที่แสดงในตารางที่ 4 การประชาสัมพันธ์ที่ดีควรจะมีความหลากหลาย และมี
การวางแผนที่สอดคล้องกันเพื่อผลสูงสุด 

กลุ่มพนักงาน
บัญชีต้องการ
ทราบเฉพาะ
ข้อมูลค่าใช้จ่าย 

ประเภทข้อมูล 

หน่วยท่ีใช ้ค่าใช้จ่าย 

สูง 

ต ำ่ 

พนักงานดูแล 
Boilerต้องการ
ทราบเฉพาะ
ข้อมูลปริมาณ 

ผู้จัดการโรงงาน 
ต้องการทราบทั้ง

ปริมาณและค่าใช้จ่าย 
กลุ่มวิศวกร 
ต้องการทราบ
เฉพาะข้อมูล
ปริมาณปริมาณ 

รูปท่ี 2.8 การจัดกลุ่มพนักงานตามข้อมูล - ปริมาณท่ีใช้ 

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ 
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ตารางท่ี 2 . 4  สื่อในการประชาสัมพันธ์และเป้าหมาย  

 

 Awareness I n t e r e s t Desire A c t i o n 

Presentation     

Workshops     

Other direct communications     

Training     

Videos     

House magazines     

Energy newsletter     

Posters     

Competitions     

Promotional gifts     

Promotion     

Sponsorship     

Publicity     

Public relations     

Local groups     

 
2.1.5   ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพทางเทคนิค 

ข้อก าหนดการวางแผน 
1)   การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ 
องค์กรต้องจัดท าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานที่ช่วยในการบ่งชี้ลักษณะการใช้พลังงาน

ขององค์กร ระดับพลังงานที่ใช้ และการประมาณระดับการใช้พลังงานทุกกิจกรรม 
ในการประเมิน องค์กรจะต้องพิจารณา 

( 1 )   ข้อมูลการใช้พลังงานทั้งในอดีต และปัจจุบัน 
( 2 )   รายการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูง 
( 3 )   แผนงานด้านอนุรักษ์พลังงาน 
( 4 )   ศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน 

 
องค์กรต้องทบทวนการชี้บ่งและประเมินนี้ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมใหม่หรือมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ประเมินว่ามีการใช้พลังงาน 



                                                                                          
              

      
                                                                                              

              

                                                                                                                                                                                  32 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

2) กฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ  
องค์กรต้องจัดท าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานในการติดตามข้อก าหนดตา ม

กฎหมาย และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่องค์กรน ามาใช้ในการจัดการพลังงานให้ทันสมัย 
 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ก็เพื่อค้นหาศักยภาพขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ของเสีย (Waste) มีด้วยกันทั้งสิ้น 7 ประเภท ได้แก่    การผลิตที่มากเกินความ
ต้องการ (Over-production), การรอ (Waiting), การขนย้าย (Transportation), ขั้นตอนการผลิตมากเกินความจ าเป็น 
(Over-processing), พัสดุคงคลัง (Inventory), การเคลื่อนไหว (Motion), และการซ่อมแซม/ปรับสภาพ (Rework) 
นอกจากนี้ บางครั้งยังมีประเภทที่ 8 คือ การที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าเป็นของเสีย
ประเภทใด ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น กรณีที่มีสินค้าคงคลังสูง หากสมมติว่าสินค้า
ประเภทหนึ่งใช้พลังงานในการผลิตทั้งสิ้น 1.25 kWh ต่อชิ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สินค้านั้นออกจากสายการผลิตจะ
ถูกเก็บไว้ที่คลังสินค้าอีกโดยเฉลี่ยประมาณ 1 สัปดาห์ ทุก ๆ วันที่สินค้าอยู่ในคลังพัสดุ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกวัน กรณี
พลังงานอาจได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง บางครั้งอาจรวมถึงเครื่องท าความเย็น และหากต้องมีการเคลื่อนไหว /เคลื่อนย้าย ก็
จะรวมถึงเชื้อเพลิง เป็นต้น ดังนั้น การพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิต และ Flow ของการผลิตอย่างละเอียด การประเมินสภาวะการใช้พลังงานจึงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

I.     การประเมินระดับองค์กร 
เป็นการประเมินการใช้พลังงานทั้งองค์กร ไม่แยกเป็นหน่วยหรืออุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่อาศัย

ข้อมูลใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าหรือค่าเชื้อเพลิง การประเมินแบบนี้ สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ 

 เปรียบเทียบการใช้แบบภายใน เป็นการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตว่าโดยรวมแล้ว
องค์กรใช้พลังงานมากขึ้น น้อยลง หรือเท่าเดิม เมื่อเทียบที่ก าลังการผลิตเดียวกัน 

 เปรียบเทียบกับโรงงานอื่นที่มีขนาดเท่ากัน มีกระบวนการผลิตคล้ายกัน การเปรียบเทียบ
มักท าได้ยากเพราะไม่สามารถหาข้อมูลหรือโรงงานที่เหมือนกันได้ 

II.    การประเมินระดับประเภทสินค้า 
องค์กรส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลระดับสินค้าเพื่อใช้ในการค านวณต้นทุน การจะค านวณข้อมูล

ดังกล่าวสามารถท าได้ 2 วิธี ได้แก่ 

 ระบบไฟฟ้า/เชื้อเพลิงของกระบวนการผลิตจัดท าไว้ดี กล่าวคือ แยกระบบสอดคล้องกับ
กระบวนการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ ไม่มีการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าหรือท่อทางแบบ “ชั่วคราว
อย่างถาวร” ท าให้สามารถใช้อุปกรณ์ประเภท Data Logger เก็บข้อมูลแบบ Real Time 
ทั้งพลังงานและ Throughput  เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็จะค านวณดัชนี พลังงาน/ชิ้น ได้ง่าย 

 ระบบไฟฟ้า/เชื้อเพลิงไม่เป็นระบบเท่าที่ควร จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงาน
ของแต่ละอุปกรณ์ในสายการผลิตมาประกอบการค านวณ ในกรณีนี้ ย่อมมีความ
คลาดเคลื่อน อีกทั้งสัดส่วนที่ใช้ในการ “กระจายค่าใช้จ่าย”  ก็มักจะเป็นค่าคงที่ช่วงระยะ
เวลานาน ๆ ค่าพลังงานที่ได้จึงไม่สมจริง 
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I I I .   การประเมินระดับอุปกรณ์ 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่ละชิ้น เรียกว่า Benchmarking ต้องมีการเก็บ

ข้อมูลที่พอเพียง มีการวางแผนการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการค านวณ Specific Energy Consumption (SEC) ที่
เหมาะสม 

 

ปัญหาในประเทศไทยในปัจจุบัน  คือ การขาดข้อมูลที่จะใช้ในการเปรียบเทียบทั้งระดับ
อุตสาหกรรมและระดับอุปกรณ์ ในบางกรณีจึงจ าเป็นต้องเทียบกับข้อมูลจากต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างในหลาย 
ๆ ด้าน เช่น ภูมิอากาศ (ส่งผลต่อค่าพลังงานที่ใช้ในการให้ความอบอุ่นในโรงงาน) เป็นต้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตระหนักในอุปสรรคนี้และก าลังเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 
 

2.1.5.1 การวิเคราะห์กระบวนการผลิต 

ก.   Value Stream Mapping 
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการ “LEAN” ซึ่งคิดค้นโดย Toyota 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่สมบูรณ์ที่สุด โดยการก าจัดจุดต่าง  ๆ ใน
กระบวนการผลิตที่ท าให้เกิดการสูญเสีย การน าหลักการ Lean มาใช้มีด้วยกัน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

 ก าหนดผู้ที่จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลง 

 ก าหนดผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ L e a n  แก่ผู้ที่จะผลักดัน 

 กุมสภาวะวิกฤตในองค์กรเพื่อใช้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 สร้าง Map ของกระบวนการผลิต (Value Stream Map) ของสินค้า จากท่ารับ/ส่ง ถึง ท่ารับ/ส่ง 

 เลือกจุดที่มีความส าคัญและลงมือก าจัดของเสีย (Waste) ทันทีเพื่อให้เกิดผลทางจิตใจสูงสุด 
 

ขั้นตอนการสร้าง Value Stream Map เป็นขั้นที่ส าคัญที่สุด หากแต่เป็นขั้นตอนที่มักได้รับการ
ละเลยมากที่สุด เนื่องจากการจะท า Value Stream Map ให้สมบูรณ์นั้นท าได้ยากมาก ในคู่มือฉบับนี้ จะไม่พูดถึง
รายละเอียดการสร้าง Value Stream Map หากแต่จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กับพลังงาน 

 

Jeffrey K. Liker ได้แสดงตัวอย่างของผลการน า Lean มาใช้ในกระบวนการผลิตเสาอากาศที่
บริษัท   Will -Burt รัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 2.9) และสรุปข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุง ไว้ดังต่อไปนี้ 

 Produc t ion  Lead  T ime (dock  t o  dock )  ลดจาก 37 .8  วัน เหลือ 29 .2  วัน 

 Pr oduc t i o n  L ead  T ime  ( s aw  t o  we l d )  ลดจาก 3 . 75  วัน เหลือ 0 . 8  วัน 

 จ านวนครั้งที่ต้องขนย้ายโดยรถ F o r k l i f t  ลดจาก 1 1  ครั้ง เหลือ 2  ครั้ง 

 ระยะทางที่สินค้า (รวมถึง Intermediate) ต้องเดินทาง (dock to dock ต่อเสาอากาศ 1 ชิ้น) 
ลดจาก 1 , 7 9 2  ฟุต เหลือ 1 , 0 3 2  ฟุต 

จะเห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตเสาอากาศ 1 ชั้น (ผลิตสินค้าเท่าเดิม ใช้เวลาลดลง ใช้ไฟฟ้า
แสงสว่างลดลง) การใช้ Forklift ลดลง (เชื้อเพลิงลดลง) ระยะเดินทางลดลง (เชื้อเพลิงลดลง) และลูกค้าได้สินค้าเร็วกว่า
ก าหนด 
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การท า Lean Transformation เป็นกระบวนการที่จ าเป็นต้องศึกษาและปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตในแนวคิดหลัก   มีผลต่อระดับการใช้พลังงานอย่างเห็นได้ชัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.9 กระบวนการผลิตเสาอากาศก่อนและหลังการพัฒนาตามแนว LEAN 

 

ข. การท า Process Mapping 
กระบวนการ (Process) เป็นหน่วยย่อยพื้นฐานขององค์กร และเป็นหัวใจของการปรับปรุงทุก

อย่าง ไม่ว่าจะเป็น พลังงาน, คุณภาพ (Six Sigma หรือ ISO 9001:2000) สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และเป็น
กระบวนการหลักในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 

ในการประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการพลังงาน องค์กรต้องวิเคราะห์กระบวนการผลิต/กิจกรรม
ของตน และสร้าง P-Diagram (รูปที่ 2.10) ส าหรับ Process ของตนเอง ข้อมูลหลักที่ต้องมีใน Diagram ได้แก่ วัตถุดิบ 
พลังงาน ผลิตภัณฑ์ สาธารณูปโภค (Utilities) ที่ใช้ เป็นต้น การท า Process Mapping สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย
ได้ดังต่อไปนี้ 
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การพลังงานความ 

 ขั้นที่ 1  ก าหนดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

 ขั้นที่ 2  ก าหนดกระบวนการผลิตย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.11 แสดงการก าหนดกระบวนการย่อย 
 

 ขั้นที่ 3 แต่ละกระบวนการผลิตย่อย ก าหนด Input และ Output เมื่อปฏิบัติถึงขั้นตอนนี้  

 ขั้นที่ 4 ส าหรับแต่ละสาย Input, Output, พลังงาน และ Waste Stream ให้หาข้อมูลให้ได้
มากที่สุด ในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องท าสมดุลมวลสาร (Mass Balance) และ/หรือ สมดุล
พลังงาน ( E n e r g y  B a l a n c e ) 

 ขั้นที่ 5 ส าหรับพลังงาน ให้ค านวณ ร้อยละของการใช้พลังงานส าหรับแต่ละกระบวนการ
ผลิตย่อยเมื่อเทียบกับทั้งโรงงานซึ่งรวมทั้งที่ใช้ในระบบสาธารณูปโภค จะได้ดังที่แสดง
ด้านล่าง ซึ่งแสดงว่า กระบวนการผลิตสามารถแบ่งได้เป็น 6  ขั้นตอนย่อยและระบบ
สาธารณูปโภค 3 ระบบ โดยระบบผลิต Compressed Air มีการใช้พลังงานคิดเป็น 25% 
ของทั้งโรงงาน (สูงสุด)  และขั้นตอนย่อยที่ 6  ใช้ 3 %  ของทั้งโรงงาน (ต่ าสุด) 

Process 
Input: 

พลังงาน 
วัตถุดิบ 

ความต้องการของผู้ใช้ 

Output: 
ผลิตภัณฑ์ 
ผลการท างาน 

Design Parameters 

Noise Factors 
รูปท่ี 2.10 P-Diagram 

 
Raw 

Material 

 
Product 

1 2 3 4 5 6 

Raw 
Material 

 
Product 

1 2 3 4 5 6 

8.8
% 

11% 4% 18% 10% 3% 

BFW Boiler Steam 

12% 

Air 
Air 

Compressor 

Compressed 
 

Air 

25% 

Water 
Cooling 

Tower 

Cooling 
 

Water 

 8.2
% 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

 ขั้นที่ 6  เมื่อทราบระดับการใช้พลังงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ให้
เปรียบเทียบระดับการใช้กับค่าที่ก าหนดไว้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา “การใช้พลังงานที่มี
นัยส าคัญ” สาเหตุที่จ าเป็นต้องมีเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากองค์กรมีทรัพยากร เช่น บุคลากร 
เวลา เงินทุน เป็นต้น ที่จ ากัดจึงจ าเป็นที่จะมุ่งให้ความส าคัญกับขั้นตอนที่มีการใช้พลังงาน
สูงๆ ขั้นตอนที่มีการใช้พลังงานต่ ากว่าเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกหยิบยกขึ้นมาจัดการเมื่อมี
ทรัพยากรเพียงพอ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่แสดงในขั้นที่ 5 หากระดับการใช้พลังงานที่ใช้
ในการตัดสิน คือ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 แสดงว่า ขั้นตอนการผลิตที่ 1, 3, 6 และ
การผลิต C o o l i n g  W a t e r  จะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้ เป็นต้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12 แนวทางสรุปอุปกรณ์ท่ีควรวัดการใช้พลังงานอย่างละเอียด 

 

 ขั้นที่ 7  พิจารณาประเภทและจ านวนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในแต่ละขั้นตอนย่อยที่ผ่าน
เกณฑ์นัยส าคัญ โดยเริ่มจากขั้นตอนย่อยที่ใช้พลังงานสูงสุด แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (เช่น Ball Mills, Pumps, Air Compressor เป็นต้น) และ 
กลุ่มที่ใช้เชื้อเพลิง (เช่น K i l n ,  B o i l e r  เป็นต้น)   (รูปที่ 2 . 1 2 ) 

 

 

 

 

6 
8% 

5 
9% 

2 
10% 

4 
18% 

1 
35% 

3 
6% 

% Energy 
Consumed 

Electricity Fuel 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
. 
. 
. 

Etc. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
. 
. 
. 

Etc. 

Equipment Inventory 

 Unit Group 1 % Energy Consumed: 35 
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การพลังงานความ 

ค.  การสร้างความสัมพันธ์ 

 ส าหรับอุปกรณ์แต่ละรายการที่สรุปได้ในขั้นที่ 7 ของการสร้าง Process Map ให้หาตัวแปร 
(Driver) ที่ก าหนดปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ ตัวอย่างเช่น ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ใน Boiler ที่มีการควบคุมค่าความดัน
และอุณหภูมิถูกก าหนดโดยปริมาณไอน้ าที่ผลิต เป็นต้น เมื่อก าหนดตัวแปรแล้ว ในกรณีที่มีข้อมูลในอดีตระหว่างค่าตัว
แปรกับปริมาณพลังงานที่ใช้ ให้สร้างแผนภูมิแบบจุดเพื่อดูลักษณะความสัมพันธ์นั้น แผนภูมิที่ได้สามารถบอกแนว
ทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในเบื้องต้น กล่าวคือ 

 ความชันของเส้นที่ได้จากการท า Linear/Nonlinear Regression แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ที่วิเคราะห์ 

 การกระจายของจุดที่ได้แสดงความสามารถในการควบคุมการท างาน 

 จุดตัดแกนตั้งแสดงค่าพลังงานที่ใช้ที่ไม่เก่ียวกับตัวแปร หรือแสดงปริมาณ Wast e  หรือ 
แสดงปริมาณที่ใช้ช่วง S t a r t  U p 

โดยทั่วไป แผนภูมิที่ได้จากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับค่าพลังงานที่ใช้สามารถมี
ได้ทั้งสิ้น 8  รูปแบบ ได้แก่ 

 รูปแบบท่ี 1  สามารถสร้างเส้นตรงที่มีความชันและจุดตัดผ่านแกนตั้ง 

 รูปแบบท่ี 2  สามารถสร้างเส้นตรงที่มีความชัน ตัดผ่านจุด ( 0 , 0 ) 
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การพลังงานความ 

 รูปแบบท่ี 3 กระบวนการผลิตถูกออกแบบมาที่ก าลังผลิตเดียว ไม่สามารถแปรค่าตัวแปร 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบท่ี 4 สามารถสร้างเส้นตรง แต่จุดตั้ง Dominate ค่าความชัน อาจเป็นเพราะมีการ
รั่วไหลสูงมาก หรือมีค่าใช้เบ้ืองต้นสูงมาก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 รูปแบบท่ี 5  ความสัมพันธ์เป็นแบบ N o n - L i n e a r 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบท่ี 6  ความสัมพันธ์แสดงค่าประสิทธิภาพอุปกรณ์ 2  ค่า โดยในช่วงแรกมี
ประสิทธิภาพต่ ากว่าในช่วงที่สอง ตัวอย่างเช่น ในโรงงานที่มี Boiler 2 ชุด โดยที่ชุดที่หนึ่ง
ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (เช่น เศษขี้เลื่อย) และอีกชุดใช้น้ ามันเตา เมื่อความต้องการไอน้ าต่ าจะ
เดิน B o i l e r  โดยใช้ขี้เลื่อยเนื่องจากต้นทุนต่ าแต่มีประสิทธิภาพต่ าเช่นกัน เมื่อความ
ต้องการเกินขีดความสามารถของ Boiler ที่ใช้เศษขี้เลื่อยจึงจะเดิน Boiler ที่ใช้น้ ามันเตา
ท าให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น เป็นต้น 
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การพลังงานความ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 รูปแบบท่ี 7  ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบท่ี 8  สร้างความสัมพันธ์ได้ แต่ความชันของเส้นเป็นค่าลบ แสดงว่ายิ่งมีการเพิ่ม
ค่าตัวแปร จะยิ่งใช้พลังงานน้อยลง แผนภูมิลักษณะนี้จะสามารถพบได้ในโรงงานที่มีการ
ท าปฏิกิริยาเคมีประเภทคายความร้อน และมีการ Integrate ความร้อนที่ดี น าความร้อนที่

ปลดปล่อยออกจากปฏิกิริยามาใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อสร้างความสัมพันธ์แล้ว พิจารณาดูว่าแผนภูมิที่ได้เป็นรูปแบบที่คาดไว้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น 
หากสร้างแผนภูมิพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในห้องเรียนเพื่อแสงสว่าง กับ ปริมาณนักเรียนที่ใช้ห้อง คิดว่าแผนภูมิควรเป็น
รูปแบบใด และหากได้แผนภูมิรูปแบบที่ 1  คิดว่าเป็นเพราะสาเหตุใด เป็นต้น 

ปัญหาของการสร้างความสัมพันธ์ คือ  การไม่มีข้อมูลหรือมีไม่เพียงพอ  ในกรณีที่มีข้อมูลไม่
ครบถ้วน การตีความรูปแบบของเส้นตรงต้องท าด้วยความระมัดระวัง เมื่อมั่นใจในข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถสร้างเส้น
แสดงความสัมพันธ์แล้ว ให้พิจารณาก าหนดสมการที่ดีที่สุดส าหรับเส้นนั้นๆ สมการนี้จะเป็นหัวใจของการประเมินผล

การอนุรักษ์พลังงานในอนาคต 
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การพลังงานความ 

2.1.5.2 การก าหนดดัชนีที่จะใช้ประเมิน และ/หรือ B e n c h m a r k  อุปกรณ์ 

เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและศักยภาพของอุปกรณ์ในองค์กร จึงจ าเป็นต้องเปรียบเทียบกับข้อมูล
ของอุปกรณ์ประเภทเดียวกันที่มีการรวบรวมเผยแพร่ไว้ โดยในการเปรียบเทียบนี้ มักจะใช้ดัชนีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่ว
กัน ในกรณีพลังงานมักเรียกว่า “ค่า S p e c i f i c  E n e r g y  C o n s u m p t i o n  ( S E C ) ” เช่น 

  

Boiler: Thermal Efficiency  :        thermal   =   Heat Transferred to Water Side 
  
        Heat Released by Fuel 
 

Air Compressor:  :  Specific Energy Consumption   =   kWh 
 

                     100 scfm-hr 
 

ในบางกรณี การเปรียบเทียบอาจไม่ใช้ค่า SEC เป็นเกณฑ์อาจก าหนดเป็นดัชนีประเภทอื่นๆ ตามแต่
ข้อมูลที่มี เช่น ค่าดัชนีส าหรับหม้อบดดิน (Ball Mill) ในโรงงานเซรามิก มักใช้ค่าความเร็วรอบของหม้อบด โดยมีค่าที่
เหมาะสม 

ค่าความเร็วรอบที่เหมาะสมส าหรับ Ball Mills (รอบ/นาที):     
iD

42.3  of  73%72  

โดยที่ค่า Di คือเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของหม้อบดดินมีหน่วยเป็นเมตร และค่า
iD

42.3  มักเรียกกัน

ว่า “ค่า Critical Speed” ของ Ball Mill นั้น ๆ 

 

2.1.5.3 การเก็บข้อมูล 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สามารถใช้ค านวณค่าดัชนีที่ระบุในข้อ 2 . 5 . 2  องค์กรต้องวางแผนวัด 
Parameters ที่จ าเป็นส าหรับค านวณดัชนีที่ต้องการ การเก็บข้อมูลดิบ (Raw Data) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก 
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง การเก็บไม่รอบคอบเพียงพอ ดัชนีที่ได้ก็จะไม่เหมาะสมในการน าไปประเมินประสิทธิภาพ ดังที่มี
ค าพูดเสมอว่า “Gabage In Gabage Out” ที่ต้องพึงระวัง เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความชื้น หน่วยของข้อมูลดิบที่ใช้ใน
การค านวณ D i m e n s i o n l e s s  P a r a m e t e r s  เป็นต้น 

ประเด็นที่ต้องให้ความสนใจได้แก่ Accuracy และ Precision ของการเก็บข้อมูลครั้งนั้น ๆ ข้อมูลที่ดี
ต้องมีทั้ง Accuracy และ Precision กล่าวคือ ในการเก็บข้อมูลที่ท าซ้ าหลาย ๆ ครั้ง ค่าที่ได้แต่ละครั้งใกล้เคียงกัน 
(Precision) และค่าที่อ่านได้ยังใกล้เคียงกับค่าที่เป็นจริง (Accuracy) การคัดเลือกอุปกรณ์ การสอบเทียบอุปกรณ์ล้วน

แล้วแต่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่วัดได้ 
วิธีการเก็บข้อมูลควรใช้แนวทางมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ข้อแนะน าโดยกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ (เช่น ISO Method เป็นต้น) วิธีการเดียวกับแหล่งข้อมูลที่ใช้
ในการเปรียบเทียบดัชนี เป็นต้น 
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2.1.5.4 การท า Benchmarking 
เป็นการวัดประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของอุปกรณ์นั้น ๆ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลจากอุปกรณ์

ในที่อื่น Ahmad และ Benson ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่าเป็นการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตขององค์กร กับ
กระบวนการผลิตที่มีลักษณะคล้ายกันที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้าน
พลังงาน การท า Benchmarking มักเป็นการเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ค่าเฉลี่ย และที่แย่ที่สุด เกณฑ์ทั่วไป 
เมื่อท า Benchmarking ได้แก่ 

 หากพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยและใกล้ค่าที่แย่ที่สุด ควรก าหนด
มาตรการปรับปรุงทันทีที่เป็นมาตรการเร่งด่วน 

 หากพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ควรก าหนดมาตรการปรับปรุง 
เป็นมาตรการระยะปานกลาง 

 หากพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้เคียงกับค่าที่ดีที่สุด ควรก าหนดมาตรการ
ปรับปรุงเป็นมาตรการระยะยาว 

 

ตัวอย่างเช่น จากการประเมินประสิทธิภาพ Lubricated Screw Type Air Compressor พบว่าค่า 
Specific Energy Consumption เท่ากับ 35.64 kWh/100 scfm-hr ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูล Benchmark ซึ่งระบุว่าที่ดี
ที่สุดมีค่าเท่ากับ 17.24 kWh/100   scfm-hr ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.63 kWh/100 scfm-hr และค่าที่แย่ที่สุดเท่ากับ 50.93 
kWh/100 scfm-hr (รูปที่ 2.13) จากการเปรียบเทียบดังกล่าวจะสรุปได้ว่าประสิทธิภาพที่วัดได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยและ
ใกล้เคียงกับค่าที่แย่ที่สุด ดังนั้นจึงควรก าหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Air Compressor เครื่อง
ดังกล่าว เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worst 17.24 50.93 

21.63 

Best 

Average 

35.64 
ค่าท่ีวัดได้ 

ค่า Specific Energy Consumption, SEC ของ 
Lubricated Screw typre Air Compressor หน่วย
เป็น kWh/100 scfm-hr 

รูปท่ี 2.13 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Lubricated Screw Type Air Compressor 
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 2.1.6    ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดมาตรการ เป้าหมาย และการค านวณผลตอบแทนทางการเงิน 
 

  2.1.6.1   การก าหนดมาตรการ 
   แนวทางการก าหนดมาตรการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเก่ียวกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่พบจาก

การท า Benchmarking มีด้วยกันหลากหลายวิธี ขึ้นกับความคุ้นเคยของแต่ละองค์กร ในคู่มือนี้ใช้หลักการของ Cause-
and-Effect Diagram หรือที่ในบางครั้งเรียกว่า “Fishbone Diagram” หรือ “Ishikawa Diagram” เป็นแนวทางในการ
ระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผลที่ได้รับ (Effect) คือ อุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ าเป็นหัวปลาอยู่ทางขวามือ (รูปที่ 2.14) 
และพิจารณาทีละประเด็นเริ่มจาก เครื่องจักร/อุปกรณ์ วิธีการท างาน วัสดุที่ใช้ และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเป็น
สาเหตุที่ท าให้มีการใช้พลังงานสูงได้ จึงไม่ควรละเลย ที่ส าคัญค าตอบที่ว่า “ก็เราเคยท าแบบนี้มาตั้งแต่ก่อตั้งโรงงาน” 
ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่มี
ที่สิ้นสุด 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.14 Cause –and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 
 

เมื่อทราบสาเหตุที่ ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสูงกว่าเกณฑ์แล้ว ล าดับถัดไป  คือ การก าหนด
มาตรการที่เหมาะสม การแก้ไขสาเหตุที่ค้นพบข้างต้น จะเป็นเครื่องชี้แนะแนวมาตรการที่จะน ามาประยุกต์ใช้ เช่น 
หากหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้ค่า SEC ของ Air Compressor สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมคืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ (Air 
Intake) ดังนั้น มาตรการที่ควรก าหนดคือการปรับปรุงให้อากาศนี้มีอุณหภูมิที่ลดลง อาจโดยปรับปรุงการถ่ายเทของ  
Compressor House ก็ได้ เป็นต้น รูปที่ 2.14 แสดงแนวทางขั้นต่ าในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ก าหนดให้
องค์กรที่น าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ต้องพิจารณา ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดย 

 ควบคุมการท างานแนวทางเดิมให้ดีขึ้นโดยการใช้  Standard Operating Procedures 
(สาเหตุที่พบจากการท า Cause-and-Effect Analysis คือพนักงาน) 

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

ผลท่ีได้รับ 
(Effect) 

เครื่องจักร/อุปกรณ์ วิธีการท างาน 

วัสดุท่ีใช้ พนักงาน 

สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได้ 

 
 
 

เป็นไปได้ 
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 การปรับปรุงงานซ่อมบ ารุง โดยพิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของหลักการ  Total 
Preventive Maintenance (TPM) ซึ่งประกอบด้วย Preventive Maintenance, Corrective 
Maintenance, Maintenance Prevention และ Breakdown Maintenance องค์กรไม่
จ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ทั้ง 4 องค์ประกอบ หากแต่ควรน าองค์ประกอบที่เหมาะสมกับสภาพ/
ความพร้อมมาใช้ (สาเหตุที่พบจากการท า Cause-and-Effect Analysis คือเครื่องจักร/
อุปกรณ์) 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (สาเหตุที่พบจากการท า Cause-and-Effect 
Analysis คือ วัสดุที่ใช้) 

 การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การปรับสภาพของ Compressor House เพื่อให้ Air Intake มี
อุณหภูมิลดลง เป็นต้น 

 การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การติดตั้ง Air Compressor เครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง
กว่าของเดิมเพื่อช่วยดึงค่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต  Compressed Air ขององค์กร 
เป็นต้น 

 

ในการคิดหามาตรการต่าง ๆ สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพราะใน
ที่สุดแล้ว พนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่น ามาตรการเหล่านั้นไปปฏิบัติ นอกจากนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ได้พัฒนาแนวทางต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร เช่น มาตรการการมีส่วนร่วม 
มาตรการวิศวกรรมคุณค่า ( V a l u e  E n g i n e e r i n g )  เป็นต้น 
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รูปท่ี 2.15 แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
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2.1.6.2   การก าหนดเป้าหมาย 
  จากมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดตามแนวทางที่กล่าวถึงข้างต้น องค์กรต้องตัดสินใจก าหนด

เป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินความส าเร็จ ใช้เป็นจุดที่ใช้รวมความพยายามของ
พนักงานทั้งองค์กร โดยทั่วไป มีแนวทางที่ใช้ในการก าหนดเป้าหมายอยู่ 3 แนวทาง ได้แก่ 

 แนวทางที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง “ทุบโต๊ะ”  หรือ “ฟันธง”  ก าหนดเป้าหมายโดยมิได้พิจารณา
ข้อมูลในอดีต หรือความเป็นไปได้ในอุตสาหกรรม การก าหนดเป้าหมายแนวทางนี้เป็นที่
แพร่หลายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งยังได้ยินบ่อยครั้งในช่วงวิกฤตที่มีการลด
ค่าใช้จ่ายทุกหน่วยงานในองค์กรเท่า ๆ กัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ Air Compressor ที่วัด
ค่า SEC ได้เท่ากับ 35.64 kWh/100 scfm-hr หากก าหนดเป้าหมายโดยแนวทางนี้ ผู้บริหาร
เมื่อเห็นว่ามีค่าสูงมาก อีกทั้ง จากการท า Process Mapping พบว่าสัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่ระบบผลิต Compressed Air คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 25 ของทั้งโรงงาน อาจระบุให้
ลดค่า SEC ลง 50%  ภายใน 1 ปี หรือค่า SEC ใหม่เท่ากับ 17.82 kWh/100 scfm-hr ซึ่ง
ใกล้เคียงกับค่าที่ดีที่สุดในฐานข้อมูล แต่ผู้บริหาร ไม่ทราบข้อมูลนี้ จึงไม่ตระหนักถึงอุปสรรค
ที่อาจเกิดจากการก าหนดเป้าหมายแนวทางนี้ เป็นต้น การก าหนดเป้าหมายแบบนี้ ขัดกับ
หลักการ “Achievable” ใน SMART ที่กล่าวถึงในหัวข้อการประชาสัมพันธ์ อาจก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ว่า “ท าให้ตายก็ไม่มีทางเป็นไปได้ จะท าไปท าไม”  ก็ได้ 

 แนวทางที่ 2 เป็นการก าหนดโดยศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการท า Benchmark โดยก าหนดค่าที่ดี
ถัดไปเป็นเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ A ir  Compressor ค่าที่ดีถัดไปคือค่าเฉลี่ย 
(21.63 kWh/100 scfm-hr) ซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่องค์กรก าหนด เป็นต้น ข้อดีของการก าหนด
แนวทางนี้ คือ มีหลักฐานว่ามีผู้สามารถท าได้ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นค่าที่ได้จากการใช้
อุปกรณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถบรรลุได้โดยใช้อุปกรณ์ที่องค์กรนั้นมีอยู่ การจะ
บรรลุเป้าหมาย อาจจ าเป็นต้องมีการลงทุนในระดับที่สูงมากจนไม่คุ้มกับการลงทุน 

 แนวทางที่ 3  ก าหนดให้เป้าหมายเป็นค่าที่ต่ าสุดในแผนภูมิที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับตัวแปร (Driver) ในหัวข้อ 2.2 ดังที่แสดงในรูปที่ 2.16 เส้น
หมายเลข 1 เป็นค่าเฉลี่ยระดับการใช้พลังงานในอดีต ในขณะที่เส้นหมายเลข 2 ลากผ่านจุด
การใช้พลังงานที่ต่ าสุดและเป็นเส้นก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน การที่มีข้อมูลแสดง
ไว้ยืนยันว่าสามารถท าได้ภายในองค์กร เพียงแต่ไม่มีความแน่นอน ขั้นแรกในการก าหนด
มาตรการจึงเป็นการสร้างความสามารถในการควบคุม ( C o n t r o l - a b i l i t y ) 



                                                                                          
                                                                                                                 

              

                                                                                                                                                                                  46 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

2 . 1 . 6 . 3     การค านวณผลตอบแทนทางการเงิน 
  ภายหลังจากที่ก าหนดเป้าหมายโดยใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว องค์กร

ต้องประมาณค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ในที่สุด องค์กรจะมีตารางแสดงมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน เป้าหมาย เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้ อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่ไม่มีทรัพยากร
เพียงพอ โดยเฉพาะด้านการเงินที่จะลงทุน จึงจ าเป็นต้องตัดสินใจลงทุนในมาตรการที่เหมาะสมที่สุด ให้ผลตอบแทนดี
ผ่านเกณฑ์ขององค์กร การน าเสนอผลตอบแทนต่อผู้บริหารที่ดีที่สุด จึงเป็นการค านวณบนฐานการเงิน ซึ่งเครื่องมือที่
ใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1)    มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน เช่น การประหยัดต้นทุน พลังงาน ฯลฯ ในรูปตัวเงินที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี
ตลอดอายุของโครงการ กับมูลค่าปัจจุบันของเงินที่จ่ายออกไปภายใต้โครงการที่ก าลังพิจารณา ณ อั ตราคิดลด 
(Discount rate) หรือค่าของทุน (Cost of capital) ที่ก าหนดจากค านิยามข้างต้น การค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ
จะต้องทราบข้อมูล ดังนี้ 

-    กระแสเงินสดจ่ายส าหรับลงทุนสุทธิ 
-    กระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานสุทธิรายปีตลอดอายุโครงการ 
-    ระยะเวลาของโครงการ 
-    อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบ้ีย  

y = 0.798x + 49.722
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   รูปท่ี 2.16  แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานท่ีใช้กับปริมาณ Steam ท่ีผลิต และเส้น
ก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
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จากสูตร  

NPV =   

 

n

0t
tr)(1

)tCt(B
 

โดยที่  n = จ านวนปีที่ใช้ประเมินทางด้านเศรษฐกิจ 
 Bt = ผลประโยชน์ในปีที่ t 
 Ct = ค่าใช้จ่ายในปีที่ t 
 r = อัตราส่วนลด 

 
อัตราดอกเบ้ียหรืออัตราคิดลด (Discount rate) จะมีค่าเดียวกันตลอดอายุโครงการ และ

ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบ้ียของตลาดที่ผู้ลงทุนเผชิญอยู่ ซึ่งค่าที่เป็น base case ซึ่งอย่างน้อยควรมีค่าเท่ากับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าที่ผู้ลงทุนได้รับ  

ในการเลือกโครงการ ค่า NPV จะแสดงให้เห็นว่าโครงการที่ก าลังพิจารณา มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ ของการลงทุนเป็นมูลค่าเท่าไรเมื่อสิ้นสุดโครงการ ถ้าค่า NPV มีค่าเป็นบวกแสดงว่าโครงการดังกล่าว สมควรที่จะ
ลงทุน และควรเลือกโครงการที่ให้ค่า NPV เป็นบวกสูงที่สุด แต่การใช้ NPVเพียงอย่างเดียวอาจท าให้มีข้อจ ากัดในการ
ตัดสินใจเลือกโครงการได้   เช่น ในกรณีที่โครงการมีขนาดหรือระยะเวลาด าเนินงานต่างกัน แต่ให้ค่า NPV ที่เป็นบวก
เท่ากัน ดังนั้น การตัดสินใจให้การสนับสนุน ควรจะต้องน าเครื่องมืออื่นมาประกอบการพิจารณาควบคู่กันไปด้วย 

2)    อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR: Internal Rate of Return) หมายถึงอัตราลดค่า (Discount 

rate) ที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมด โดยคิดตลอดอายุโครงการ อัตรานี้จะแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนใน
โครงการ สามารถน ามาใช้เปรียบเทียบว่าโครงการใดให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่ากันซึ่งในการค านวณหา IRR 
จะต้องทราบข้อมูลดังนี้ 

-    ต้นทุนค่าใช้จ่ายรายปีตลอดอายุโครงการ 
-    ผลประโยชน์ที่จะได้รับรายปีตลอดอายุโครงการ 

 

การค านวณค่า IRR มีสูตรดังนี้ 

0
n

0t
tr)(1

)tCt(B


 


 

 

โดยที่ r = อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
 

IRR ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์โครงการว่าโครงการนั้น ๆ มีเปอร์เซ็นต์ตอบแทนการ
ลงทุนของโครงการสูงเพียงไร เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินความได้เปรียบในทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการหนึ่งๆ หรือใช้จัดล าดับโครงการเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโครงการในการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าอย่างไร
ก็ตาม การหาค่า IRR จะไม่ได้ผลส าหรับโครงการที่ไม่มีการลงทุนในระยะเริ่มแรก 
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การพลังงานความ 

3)    อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (Benefit-Cost Ratio) 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C : Benefit Cost Ratio) เป็นดัชนีการลงทุนที่แสดงให้

เห็นถึงสัดส่วนมูลค่าเงินปัจจุบันของผลประโยชน์กับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการ ถ้า
อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อทุนหรือค่า B/C มากกว่า 1 หมายถึง โครงการจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่จะลงทุน มี
วิธีการค านวณดังนี้ 

(1)   ค านวณผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี (จากการวิเคราะห์กระแสเงินสด) 
(2)   ค านวณมูลค่าปัจจุบันของโครงการ (Present Value) จากข้อ (1) ทั้งค่าใช้จ่ายและผล 

 ประโยชน์ (PVb, PVc) 
(3)    ค านวณ BC Ratio = PVb/PVc 

 

ดังแสดงสูตรการค านวณดังนี้ 

B/C   =  

tr)(1
tCn

0t

tr)(1
tBn

0t







 

 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุนของโครงการแสดงถึงประสิทธิภาพการลงทุนของโครงการ  ใช้

เป็นองค์ประกอบของหลักเกณฑ์ในการตัดสินโครงการว่าโครงการนี้ควรลงทุนหรือไม่  หรืออาจใช้เป็นเกณฑ์
ประกอบการตัดสินใจเปรียบเทียบระหว่างโครงการด้วยกันว่าโครงการใดมี BC Ratio ดีกว่า 

4)    ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
ระยะเวลาคืนทุน (PB : Payback Period) คือ ระยะเวลาที่ผลประโยชน์สุทธิที่โครงการได้รับ

จากการด าเนินงานสามารถชดเชยเงินลงทุนสุทธิตอนเริ่มโครงการพอดี การหาค่า PB สามารถท าได้ 2 แบบ คือ 
ก.   Static method 

ในกรณีที่มีรายรับหรือผลประโยชน์สุทธิเท่ากันทุกปี สามารถค านวณโดย 
 

 ุทธิต่อปีทีไ่ด้รับสผลประโยชน์

ลงทนุค่าใช้จ่าย
         นทนุระยะเวลาคื   

  
ในกรณีที่มีรายรับหรือผลประโยชน์สุทธิแต่ละปีไม่เท่ากัน จะต้องค านวณผลประโยชน์

สุทธิสะสม จนได้ค่าที่เป็นศูนย์ หรือคืนทุนพอดี 

ข.   Dynamic method 

ระยะเวลาคืนทุน = จ านวนปีที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับหรือมากกว่าศูนย์ 

   ค่า PB ทั้ง 2 แบบ จะมีความแตกต่างกัน โดย PB แบบ Static method จะให้ระยะเวลา
คืนทุน เร็วกว่าแบบ Dynamic method เนื่องจาก Dynamic method จะใช้การค านวณค่าแบบสะสมจากมูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุนและผลประโยชน์ซึ่งคิดลดค่าแล้ว 

การใช้ค่าดัชนี PB ในการตัดสินใจเลือกโครงการ จะแสดงให้เห็นว่าต้องใช้เวลานาน
เพียงใดในการได้ทุนคืน ถ้าสามารถได้ทุนคืนเร็วโครงการก็จะน่าสนใจ แต่จะมีจุดด้อย คือ วิธีนี้จะไม่ให้ความสนใจ ถึง
ผลประโยชน์สุทธิในส่วนที่จะได้รับหลังจากช่วงเวลาคืนทุนแล้ว ซึ่งอาจจะมีผลตอบแทนภายหลังมากกว่าโครงการที่มี 
PB เร็วกว่าก็ได้ 
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2.1.6.4    การค านวณผลตอบแทนการลงทุน 
  ในการหาค่า NPV, IRR หรือ PB นั้น มูลค่ากระแสเงินสดที่แสดงถึงการใช้จ่ายในการลงทุนและ

รายรับหรือผลประโยชน์ของโครงการ มีการพิจารณา ดังนี้ 
 

1) ค่าใช้จ่ายการลงทุน : โครงการที่เก่ียวข้องกับการจัดการด้านไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อน
สามารถแบ่งรูปแบบการลงทุนออกได้หลายลักษณะ เช่น การเปลี่ยนเครื่องจักร การใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
(replacement) เป็นต้น ข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ คือ   

-    ประเภท ราคา และจ านวนของเครื่องจักร  หรือ   วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาเปลี่ยน 
-    ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือติดตั้ง 
-    ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา  

 

2) การปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ให้สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ดีขึ้น
รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถประหยัดพลังงานได้ (Modification) ข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ คือ   

-    วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุง  
-    ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือกระบวนการผลิต  
-    การติดตั้งระบบใหม่ เช่น ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่  
   (modernization) 

-    สิ่งที่ต้องทราบในการค านวณ  
-    ลักษณะของระบบหรือกระบวนการผลิตใหม่  
-    ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ภาษีและค่าติดตั้ง  
-    ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบ ารุงรักษา 

 

3) ต้นทุนพลังงานที่ประหยัดได้ จะค านวณเป็นรายปี ข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ คือ  
-    ปริมาณพลังงานที่ใช้ในโครงการอื่น ๆ ก่อนท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการ 
-    ค่าทางเทคนิคในการประเมินผลการประหยัด 
-    ปริมาณพลังงานที่ใช้ในโครงการนั้น ๆ หลังท ากิจกรรมตามมาตรการ 
-    ราคาพลังงานที่ใช้ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ราคาน้ ามันเตา ราคาก๊าซปิโตรเลียม 

 
การประเมินผลตอบแทนการลงทุนในมุมมองของเจ้าของโครงการหรือผู้ประกอบการจะ    

มุ่งเน้นที่ผลตอบแทนสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินไม่ว่าจะเป็น NPV, 
IRR หรือ PB จะใช้กับกระแสเงินสดหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว  
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2.1.6.5  ข้อควรค านึง 
1)   ข้อมูลผลประโยชน์หรือปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จะต้องประเมินจากค่าทางเทคนิคที่มี     

หลักฐานอ้างอิง รวมทั้งมีการพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
2)   ราคาของวัสดุ หรืออุปกรณ์ ควรมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และสะท้อนความเป็นจริงให้มากที่สุด  

ในกรณีที่จะต้องใช้เป็นปริมาณมากควรจะมีการสืบราคาจาก Supplier หลายราย  
3)   การก าหนดอายุของโครงการ ซึ่งจะขึ้นอยู่ กับอายุการใช้งาน ( service life) ของเครื่องมือ      

เครื่องจักร หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่น ามาใช้ ดังนั้น การเลือกยี่ห้อ และ suppliers ก็อาจจะมีผลต่อการ
ระบุอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องจักร หรือวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ ได้  

4)   ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลต่อต้นทุนของเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ต้องน าเข้าอย่างมาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ต้องติดตามราคาอย่างใกล้ชิด  
และยังส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ และราคาพลังงานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน  

5)   อัตราการปรับตัวเลขอัตราค่าพลังงานที่ประหยัดได้และค่าใช้จ่ายแปรผันอื่นๆ ตลอดจนการลงทุน
ซ้ า จะต้องสะท้อนถึงการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อัตราการปรับ 
จึงต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจ  

6)   ไฟฟ้าจะเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้      
จากการด าเนินโครงการ จะต้องระบุทั้งจ านวนหน่วย (กิโลวัตต์ -ชั่วโมง) พลังไฟฟ้าสูงสุด        
(กิโลวัตต์) และกิโลวาร์ (กรณีที่มีผลประหยัดจากกิโลวาร์) ในแต่ละช่วงเวลาตามอัตราค่าไฟฟ้า 
การประหยัดไฟฟ้า จะหมายถึงการลดจ านวนกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือจ านวนกิโลวัตต์ หรือกิโลวาร์ 
หรือทั้งสามอย่าง ไม่ใช่เฉพาะจ านวนกิโลวัตต์-ชั่วโมง  

7)   ควรจะใช้อัตราค่าไฟฟ้าในขั้นสุดท้าย (marginal rate) ที่หน่วยงานนั้นต้องช าระให้กับการไฟฟ้า 
ในการคิดค านวณ FIRR เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายได้คิดค่าไฟฟ้ากับลูกค้าในรูปของอัตรา
ก้าวหน้า หากมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือก าลังไฟฟ้า ผู้ประหยัดไฟก็จะประหยัดได้ในอัตรา
ขั้นสุดท้ายไม่ใช่อัตราเฉลี่ย 

8)   ในกรณีที่อุปกรณ์ที่ต้องลงทุนซ้ า ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ ให้คิดมูลค่า
ซากตามสัดส่วนของอายุการใช้งานที่ยังเหลืออยู่ ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์หรือวัสดุก็
เช่นเดียวกัน 

 
 2.1.7 ขั้นตอนท่ี 6 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ดังที่ได้ชี้แจงให้ทราบในเบ้ืองต้นแล้วว่าวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานก็
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติการที่จะสนับสนุนหัวใจของการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ ใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานมีจิตส านึก และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ที่เหมาะสม ดังนั้น แผนปฏิบัติการที่
องค์กรต้องจัดท า จะต้องประกอบด้วย 

 แผนเพื่อรองรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่คัดเลือก โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 5 

 แผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกของพนักงานในองค์กร โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากขั้น 3 

 แผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง หัวหน้างานจะต้องท าการวิเคราะห์ 
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมด้านพลังงาน (Training Need Analysis) ของพนักงานทุกคนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ และจัดส่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องน าไปจัดท าเป็นแผนการฝึกอบรมรวมขององค์กร ระดับการ     
ฝึกอบรมที่ต้องได้รับควรสอดคล้องกับระดับ Impact (Awareness, Interest, Desire, Action) ที่
คาดหวังจากพนักงานคนนั้น ๆ 

แผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้นจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของมาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของมาตรการ        
ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ และกลุ่มเป้าหมาย เป็นอย่างน้อย ในประเด็นระยะเวลาด าเนินการนั้น 
หากเป็นมาตรการเพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายก าหนดจะต้องไม่เกิน 6  เดือน ยกเว้นองค์กรมีเหตุผลที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
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 2.1.8 ขั้นตอนท่ี 7 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 หลังจากที่มาตรการต่าง ๆ ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้ที่ได้รับมอบหมายก็จะมี
หน้าที่น าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามก าหนดเวลาที่ระบุ ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จ าเป็ นจะต้อง
ติดตามความก้าวหน้าและเปรียบเทียบกับแผนงาน (%Completion) 

 เมื่อด าเนินการตามจนแล้วเสร็จตามที่ก าหนดแล้ว การติดตามตรวจสอบก็มีความส าคัญ โดยเทคนิคที่ใช้
กันโดยทั่วไปจะเป็นการสร้าง “แผนภูมิควบคุม (Control Chart)” ซึ่งมีได้หลายรูปแบบ องค์กรสามารถเลือกใช้ตามที่
เหมาะสม 

 รูปแบบที่ 1 แผนภูมิควบคุมแบบธรรมดา เป็นการสร้างแผนภูมิของค่า Parameter ที่ควบคุม โดยใน
แผนภูมิจะแสดงค่า Upper Control Limit (UCL) และค่า Lower Control Limit (LCL) ไว้เพื่อให้
สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าช่วงใดที่ค่าเกินจากเกณฑ์ที่ควบคุม (รูปที่ 2.17 ซึ่งแสดงแผนภูมิของข้อมูล
ในตารางที่ 2.5 ) 

 รูปแบบที่ 2 “Moving Average” Chart หรือแผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งเหมาะสมในกรณีที่
สามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 1 ค่าต่อ 1 ช่วงเวลาที่คงที่ โดยค่าที่น ามาสร้างแผนภูมิจะเป็นค่าเฉลี่ยของ
ค่าที่อ่านได้จ านวน n ตัวอย่างที่คงที่ ตัวอย่างเช่นในกรณีของข้อมูลในตารางที่ 2 . 5  หากสามารถ
บันทึกค่าได้เพียง 1 ค่า (สมมติในที่นี้ว่าเป็นค่าที่ 1) และก าหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจ านวน 3 ค่า 
จะได้ว่า ค่าเฉลี่ยค่าแรกจะเกิดตอนเวลา 10:00 น. โดยใช้ค่าของเวลา 8:00 น., 9:00 น. และ 10:00 
น. ในการค านวณซึ่งจะได้เท่ากับ 51.33 ค่าเฉลี่ยล าดับถัดไป จะใช้ค่าของเวลา 9:00 น.,10:00 น. 
และ 1 1 : 0 0 น.  ในการค านวณซึ่งจะได้เท่ากับ 5 1 . 3 3  เป็นต้น (รูปที่ 2 . 1 8 ) 
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รูปที ่2.17 Simple Control Chart
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ความถี่ในการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างแผนภูมิขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กร ตัวอย่างเช่น องค์กรที่มีระบบ
ข้อมูลที่พร้อม การเก็บข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่  On Line ค านวณได้ทันที ก็ควรที่จะ 
Update แผนภูมิทุก ๆ ชั่วโมงส าหรับขั้นตอนที่มีการใช้พลังงานสูง  ๆ หากแต่ถ้าเป็นองค์กรที่ไม่พร้อม สามารถ 
Update แผนภูมิวันละครั้งหรือกะละครั้ง อย่างไรก็ตาม ต้องระวังการที่ทิ้งช่วงนานเกินไปอาจท าให้มีการสูญเสียโอกาส
ที่จะประหยัดพลังงานไปได้ 

 

ตารางท่ี  2.5 ตัวอย่างข้อมูลท่ีใช้ในการแสดงแผนภูมิควบคุม 
 

เวลา ค่าท่ี 1 ค่าท่ี 2 ค่าท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ค่า Moving 
Average 

8:00 56.00 54.00 58.00 56.00  
9:00 50.00 52.00 58.00 53.33  
10:00 48.00 52.00 59.00 53.00 51.33 
11:00 56.00 56.00 51.00 54.33 51.33 
12:00 58.00 53.00 52.00 54.33 54.00 
13:00 59.00 54.00 52.00 55.00 57.67 
14:00 51.00 59.00 56.00 55.33 56.00 
15:00 52.00 58.00 53.00 54.33 54.00 
16:00 52.00 52.00 54.00 52.67 51.67 
17:00 56.00 51.00 59.00 55.33 53.33 
18:00 53.00 50.00 58.00 53.67 53.67 
19:00 54.00 47.00 52.00 51.00 54.33 
20:00 59.00 44.00 51.00 51.33 55.33 
21:00 58.00 59.00 50.00 55.67 57.00 
22:00 52.00 61.00 47.00 53.33 56.33 
23:00 51.00 55.00 44.00 50.00 53.67 
0:00 50.00 52.00 59.00 53.67 51.00 
1:00 47.00 53.00 61.00 53.67 49.33 
2:00 44.00 50.00 55.00 49.67 47.00 
3:00 59.00 48.00 52.00 53.00 50.00 
4:00 61.00 56.00 53.00 56.67 54.67 
5:00 55.00 58.00 50.00 54.33 58.33 
6:00 52.00 59.00 48.00 53.00 56.00 
7:00 53.00 51.00 56.00 53.33 53.33 
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รูปที ่2.18 Moving Average Control Chart
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2.1.8.1 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) 

การทบทวนการจัดการ 

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องทบทวนระบบการจัดการพลังงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เพื่อให้
แน่ใจว่าระบบการจัดการยังคงมีความเหมาะสม มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องพิจารณาถึง 

1) ผลการด าเนินงานของระบบการจัดการพลังงานทั้งหมด 
 2) ผลการด าเนินงานเฉพาะแต่ละข้อก าหนดของระบบการจัดการ 

 3) สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน 
 4) ปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร แนวทางด าเนินงาน

ด้านพลังงานที่มีอยู่ในองค์กร ข้อปฏิบัติและการด าเนินงานที่ดีกว่าซึ่งองค์กรหรือ
หน่วยงานอื่นได้จัดท าเอาไว้ (best practice) การแก้ไขตามข้อก าหนดของกฎหมาย การ
น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องวิเคราะห์ว่าการกระท าใดที่จ าเป็นต้องแก้ไขจาก
ข้อบกพร่องของระบบการจัดการพลังงาน 

องค์กรต้องพิจารณาความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเตรียมการจัดการพลังงาน
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบการจัดการพลังงานโดยพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบ

การจัดการพลังงานสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปและเจตจ านงที่จะใหม้ีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ตามที่ได้ระบุในหัวข้อการจัดตั้งโครงสร้างว่าคณะกรรมการบริหารด้านอนุรักษ์พลังงานมีหน้าที่
ก าหนดทิศทางการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ดังนั้น จึงต้องมีการทบทวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานตามความเหมาะสมตามหลักการ PDCA ความถี่ของการทบทวนขึ้นกับการก าหนด
โดยองค์กร แต่อย่างน้อยต้องทบทวนปีละ 1  ครั้ง 

ในระหว่างการทบทวน ผู้จัดการพลังงานมีหน้าที่เสนอผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานที่
ผ่าน มา ผลการตรวจประเมินภายใน และน าเสนอแนวทางการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 

 
 2.1.9  ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวนผลการด าเนินการ 

 2.1.9.1 การตรวจประเมิน 

 ข้อก าหนดการตรวจประเมิน 

 องค์กรต้องจัดท าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานในการตรวจประเมินระบบการจัด
การพลังงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ และมีการตรวจประเมินตลอดทั้งองค์กร โดยต้องครอบคลุม 
ขอบข่าย ความถี่ วิธีการตรวจประเมิน รวมทั้งความรับผิดชอบในการตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินต้องเป็นบุคคล 
ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน และมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ท าการตรวจ
ประเมิน ซึ่งอาจมาจากบุคคลภายในองค์กรก็ได้ เพื่อตัดสินว่า 

1 )   ระบบการจัดการพลังงานขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานนี้ 

2 )    องค์กรได้ด าเนินการและบรรลุผลตามนโยบายและการเตรียมการจัดการพลังงาน 

3 )    แผนการตรวจประเมินขึ้นกับระดับการใช้พลังงานและผลการตรวจประเมินที่ผ่านมา  
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 นอกจากนี้ต้องมีการรายงานผลการตรวจประเมิน และส่งให้บุคคลที่ถูกตรวจประเมิน 
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ถูกตรวจประเมินรวมทั้งผู้เก่ียวข้องเพื่อท าการแก้ไข เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผน องค์กรควรจัดให้มีคณะผู้ตรวจประเมินภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการท างานที่ก าหนดขึ้น เช่น S O P การบันทึกข้อมูล เป็นต้น 

 การตรวจประเมินภายในเป็น Impact Findings กล่าวคือ ผู้ตรวจประเมินจะมองหา Evidence ที่
แสดงว่าการท างานเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ ระบบการจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพหรือไม่ จะเห็นว่าเป็นข้อมูล
ประเภท Lag (เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว จึงพบเห็นหลักฐาน) 

 ก่อนการตรวจประเมินแต่ละครั้งควรมีการประชุมเพื่อก าหนดแผนงาน ขอบเขตของการตรวจ
ประเมินไม่จ าเป็นต้องครบทั้งองค์กรเสมอไป แต่ต้องมั่นใจว่าเมื่อครบรอบที่ก าหนด แต่ละพื้นที่ต้องได้รับการตรวจ
ประเมินตามความถี่ที่ก าหนด  ความถี่ของการตรวจประเมินภายในขึ้นกับการก าหนดโดยองค์กร ทั้งนี้ ควรจะท าอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

2.2 การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน 
 การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง จากทุกระดับและทุกคนใน    
องค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานปฏิบัติการ ซึ่งการที่จะเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนั้น โรงงานจะต้อง        
มีระบบการจัดการพลังงานที่สมบูรณ์ และมีการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนในองค์กร ซึ่งจิตส านึก
นั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้ในทันที ดังนั้นโรงงานจะต้องมีขั้นตอน มีแผนและมีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนัก
ถึงความส าคัญที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติและโลก ซึ่งในบทนี้ผู้รับผิดชอบด้าน พลังงานหรือผู้จัดการ      
พลังงานจะได้น าความรู้ต่างๆไปใช้ในการสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป  
 
 2.2.1   ความจ าเป็นในการสร้างจิตส านึก 
 ท าไมจะต้องอนุรักษ์พลังงาน ?  
 ถ้า  วันนี้  พรุ่งนี้  ไฟฟ้าดับทั้งวัน ? 
 วันนี้ราคาน้ ามันหน้าป๊ัมน้ ามันเป็นอย่างไร ? 
 พลังงานมีความส าคัญต่อการสร้างความสะดวกสบายของมนุษย์หรือไม่?  
 พลังงานมีเหลือเฟือใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้นหรือไม่ ?  
 ต้นทุนราคาพลังงานแพงและหายากหรือไม่ ?  
 การใช้พลังงานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่?  
 โลกร้อนขึ้นหรือไม่ ? 
 ค าตอบของปัญหาเหล่านี้จะเป็นข้อมูลอย่างดีที่ให้เราได้ตัดสินใจว่าท าไมจึงต้องอนุรักษ์พลังงาน 

  
 1)   รูปแบบของพลังงาน 
 มนุษย์เริ่มรู้จักใช้พลังงานและน าพลังงานไปใช้ในการด ารงชีวิตและพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยพลังงานที่มนุษย์น ามาใช้นี้แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ 

 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)  
 พลังงานหมุนเวียน เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ความ

ร้อนใต้พิภพ ซึ่งมีอยู่ไม่จ ากัด และใช้แล้วไม่หมดไป นอกจากนี้ พลังงานหมุนเวียนยังรวมไปถึงชีวมวลที่ได้จาก
การเกษตร และกสิกรรม เช่น ชานอ้อย แกลบ และมูลสัตว์ เป็นต้น พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานทางเลือกที่มี
ความส าคัญเพิ่มมากขึ้นทุกขณะซึ่งในอนาคตมนุษย์ อาจจะต้องพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนมากกว่าพลังงานรูปแบบอื่น      
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  พลังงานจากนิวเคลียร์  ซึ่งถือเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้การใช้พลังงาน    
หมุนเวียนยังก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าพลังงานในรูปแบบอื่น 
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รูปท่ี 2.19 แสดงพลังงานหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ า ก็าซชีวภาพและชีวมวล 

(แหล่งที่มาของรูป : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน) 
 

 พลังงานสิ้นเปลือง (Modern Energy) 
  พลังงานสิ้นเปลือง เป็นพลังงานที่เกิดจากอินทรีย์สาร เช่น ซากพืชและซากสัตว์ที่ตายทับถมกัน
ในยุคดึกด าบรรพ์เป็นชั้น ๆ โดยใช้ระยะเวลากว่าร้อยล้านปี ท าให้เกิดน้ ามันก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินขึ้น  พลังงาน
สิ้นเปลืองนี้ จึงมักเรียกชื่อเป็นพลังงานฟอสซิล (Fossil Energy)  พลังงานสิ้นเปลืองเป็นพลังงานที่มีอยู่ในจ านวนจ ากัด 
หากขุดหรือน ามาใช้ตลอดเวลา  พลังงานดังกล่าวนี้ก็จะหมดไป  ปัจจุบันมนุษย์ใช้พลังงานสิ้นเปลืองเป็นหลัก โดยมี
ปริมาณการใช้มากกว่าพลังงานหมุนเวียนถึงร้อยละกว่า 95  กลุ่มประเทศที่มีปริมาณส ารองพลังงาน สิ้นเปลืองที่ส ารวจ
พบแล้วมากที่สุดในโลกขณะนี้ (ปี พ.ศ. 2548) จะเป็นกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง รองลงมาคือ ประเทศในแถบ     
ยุโรป และอเมริกาใต้ 
 

 
 

รูปท่ี 2.20 แสดงลักษณะการเกิดพลังงานสิ้นเปลืองหรือ Fossil 
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รูปท่ี 2.21 แสดงพลังงานสิ้นเปลืองชนิดต่างๆ เช่น น้ ามัน และถ่านหิน 
 
 2)   การอนุรักษ์พลังงานคืออะไร? 

 การปิดอุปกรณ์ไม่ใช้งานเป็นการอนุรักษ์พลังงานแล้วหรือไม่ ? ค าตอบนี้ยังไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้อง  
หลักการอนุรักษ์พลังงานไม่ใช่มีพลังงานแล้วไม่ให้ใช้แต่หมายถึง  “ การใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพใช้พลังงานให้
เพียงพอต่อความต้องการลดในส่วนที่เกิน ” “ในการอนุรักษ์พลังงานไม่ได้ดูแค่พลังงานที่ลดลงอย่างเดียว จะต้องดู   
ผลผลิตประกอบด้วยเนื่องจากบางครั้งพลังงานที่ลดลงอาจเกิดจากโรงงานเดินเครื่องไม่เต็มก าลังการผลิตหรือ หยุดผลิต
บางแผนกก็ได้ ” 
 3)   สถานการณ์พลังงานของโลก 

 ความต้องการใช้พลังงานของโลก ยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นในระดับสูง ท าให้กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามัน    
จ าเป็นต้องผลิตน้ ามันเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานของโลก โดยกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามันจะผลิต
น้ ามันให้น้อยกว่าความต้องการใช้พลังงานของโลกเล็กน้อยเพื่อคงรักษาระดับราคาไว้ หากพิจารณาปริมาณความต้องการใช้
พลังงานของโลกแยกตามภูมิภาคจะพบว่า ประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนความต้องการใช้พลังงาน
สูงสุด รองลงมาคือประเทศในกลุ่มเอเชีย และ ยุโรปตามล าดับ  

 ดังนั้น น้ ามันที่ผลิตได้จากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง จะถูกใช้ในแถบเอเชียเป็นส่วนใหญ่      
ส่วนน้ ามันที่ผลิตได้ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ก็จะใช้ในทวีปอเมริกาเหนือและใต้เป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน 

 ความต้องการใช้พลังงานของโลก จะเพิ่มขึ้นตามผลผลิตมวลรวมของโลก และจ านวนประชากรของ
โลกท าให้ต้องผลิตพลังงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ปริมาณหรือแหล่งส ารองน้ ามันลด
น้อยลง โดยน้ ามันที่ส ารวจพบแล้ว ถึงปลายปี พ.ศ. 2546 มีปริมาณเหลืออยู่เพียง เก้าแสนถึงหนึ่งล้านล้านบาร์เรล 
โดยความต้องการใช้น้ ามันของโลกอยู่ในระดับสามหมื่นหกถึงสี่หมื่นล้านบาร์เรลต่อปี  หากความต้องการใช้พลังงาน
ของโลกดังกล่าวอยู่ในระดับทรงตัว ไม่เพิ่มขึ้น เราจะมีน้ ามันใช้ได้อีกไม่เกิน 40  ปี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ระดับ
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการขนส่งน้ ามันทางทะเลจากกลุ่มประเทศ     
ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายน้ ามันที่ใหญ่ที่สุด จะต้องผ่านช่องแคบ เกาะแก่ง และเขตแผ่นดินไหวที่เริ่ม
เกิดขึ้นในหมู่เกาะอินโดจีนและมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2547 ท าให้ราคาค่าขนส่งน้ ามันทางทะเลเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย 
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รูปท่ี 2.22 แสดงความต้องการใช้พลังงานของโลกในภูมิภาคต่างๆ

ความต้องการใช้พลงังานของโลกในภูมภิาคต่าง ๆ

ทวีปอเมริกาเหนือ, 

30%

ทวีปยโุรป, 25%

ประเทศในแถบ

ตะวนัออกกลาง, 7%

ทวีปแอฟริกา, 3%

ทวีปเอเซีย, 29%

ทวีปอเมริกากลาง

และอเมริกาใต,้ 6%
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รูปท่ี 2.23 แสดงแผนท่ีประเทศท่ีผลิตน้ ามันในตะวันออกกลางกับการขนส่ง 

 
 แผนที่แสดงประเทศที่ผลิตน้ ามันในตะวันออกกลางซึ่งเรือบรรทุกน้ ามันเชื้อเพลิง จะต้องผ่าน       

ช่องแคบๆ เพื่อขนส่งน้ ามันไปยังเอเชียอาคเนย์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน ปัจจุบันนี้เส้นทางดังกล่าวเป็นเขต   
แผ่นดินไหวมีผลท าให้ค่าขนส่งและประกันภัยสูงขึ้น 

 
 นอกจากนี้ ยังมีนักลงทุนและนักค้าน้ ามันเข้ามาเก็งก าไรกับราคาน้ ามันที่ต้องส่งมอบในอนาคต     

หลังจากท าการซื้อขาย ซึ่งโดยทั่วไป น้ ามันจะถูกส่งมอบในระยะ 3-4 เดือนหลังท าการซื้อขายระยะเวลาของการ      
ส่งมอบน้ ามันเชื้อเพลิงจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่ต้องใช้ในการขนส่งเป็นปัจจัยหลัก น้ า มันที่ผลิตจากกลุ่มประเทศ     
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ตะวันออกกลางกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณที่ผลิตได้จะถูกส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นและจีน ซึ่งมีความต้องการใช้พลังงาน
สูงสุดในเอเชียผ่านทางเรือบรรทุกน้ ามัน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศยังไม่สามารถผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
พลังงานภายในประเทศได้  

 จากการส ารวจแหล่งพลังงานของโลกในรอบ 20 ปี แทบจะไม่พบแหล่งพลังงานขนาดใหญ่อีก แสดง
ว่าพลังงานในโลกนี้ ได้ส ารวจพบและน ามาใช้แล้ว พลังงานเหล่านี้มีจ านวนจ ากัด ตารางที่......แสดงปริมาณพลังงาน
ส ารองของโลก  

ตารางท่ี 2.6 แสดงปริมาณพลังงานส ารองของโลก 

ชนิดพลังงาน ปริมาณส ารองของโลกท่ีใช้ได้ (ปี) 
น้ ามัน 42     ปี 

ก๊าซธรรมชาติ 64     ปี 
ถ่านหิน 220    ปี 

 
   นอกจากนี้ ผ ลกร ะทบที่ เ กิ ดขึ้ น กับสิ่ ง แวดล้อมจากการ ใช้พลั ง ง าน เช่น  ปัญหามลพิษ  
ปัญหาโลกร้อน  ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันแก้ไข  ตามสนธิสัญญาเกียวโต ได้มีการลงปฏิญญาให้
ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เป็นที่หน้ายินดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
ประเทศที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก ซึ่งเดิมไม่ยอมลงนามในสัญญา ปัจจุบันได้แสดงเจตจ านงที่จะ   
ลงนามเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
   ส่วนก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานสิ้นเปลืองของมนุษย์ ซึ่งพลังงานสิ้นเปลืองนี้จะใช้
ก๊าซออกซิเจนท าการสันดาปร่วมกับเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีองค์ประกอบของคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นหลัก ผลที่ได้จาก
การสันดาปจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก
เพิ่มขึ้นที่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการด ารงชีวิตของมนุษย์มากมาย เช่น ระดับอุณหภูมิผิวของ
โลกสูงขึ้น ภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าท่วม และการท าลายระบบนิเวศน์ เป็นต้น 
       องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดให้มีการประชุมระดับชาติ และจัดท าข้อตกลงตามพิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocol) ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกให้มีปริมาณเท่ากับปี ค .ศ. 
1990 (พ.ศ. 2533)  
  ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของการใช้พลังงานสิ้นเปลือง สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ 
ในกรณีของรถยนต์ขนาดเล็กไม่เกิน 1,400 ซีซี วิ่งในระยะทาง 1,000 กม. จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใน
จ านวน 18.72 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จ านวน 19 ต้น หากรถยนต์คันดังกล่าวใช้น้ ามันดีเซลก็จะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 10.44 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 10 ต้น 
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 4)   สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 และแนวโน้มในปี พ.ศ. 2552 
 ภาพรวมพลังงานปี พ.ศ. 2551 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยในปี พ.ศ. 2551 ขยายตัวร้อยละ 4.0 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 5.6 ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลประมาณ 300 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกชะลอลงในไตรมาสที่สาม ซึ่งเกิดจากผลกระทบของ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา และคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2552 มีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจาก ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาเศรษฐกิจการเงินโลกชะลอตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น และท าให้การส่งออกชะลอตัวมาก ในขณะที่การใช้จ่าย
และการลงทุนในประเทศยังขยายตัวต่ า จึงคาดว่าโดยรวมเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.0-3.0 อัตราเงินเฟ้อ    
เท่ากับร้อยละ 2.5 – 3.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 1.2 ของ GDP โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อภาพรวมการ
ใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.7 การใช้ การผลิต การน าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

                                                                                              หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน 
  2547 2548 2549 2550 2551* 
การใช้ 1,450 1,520 1,548 1,606 1,639 
การผลิต 676 743 765 794 859 
การน าเข้า (สุทธิ) 988 980 978 998 973 
การน าเข้า / การใช้ (%) 68 64 63 62 59 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
การใช้ 7.7 4.8 1.8 3.8 2.0 
การผลิต 1.5 9.9 3.0 3.7 8.2 
การน าเข้า (สุทธิ) 13.8 -0.9 -0.2 2.0 -2.4 
GDP (%) 6.3 4.5 5.0 4.8 4.0 

 
 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น สถานการณ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ. 2551 มีความผันผวนมาก 
เนื่องจากในช่วงต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นท าสถิติสูงสุดเ ป็นรายวัน มีผลให้การใช้น้ ามันลดลง    
อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจของโลกและของไทยยังคงดีอยู่ โดย GDP ในช่วง 6 เดือนแรกของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6   
ซึ่งมีผลให้การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.6 
 ในช่วงไตรมาสที่สามราคาน้ ามันตลาดโลกเริ่มลดลงพร้อมๆ กับมีข่าวไม่ดีเก่ียวกับสถานการณ์  
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา และในที่สุดได้เลวร้ายลงจนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศอเมริกาและประเทศ   
ยุโรป และได้ลุกลามไปทั่วโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ 
 ประเทศไทยนอกจากจะได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากภาวะการเงินของอเมริกาแล้ว ยังได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ โดยเฉพาะการปิดสนามบินในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมี
ผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไตรมาสสามและไตรมาสสี่ชะลอลง ส่งผลให้การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
ในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงจากครึ่งปีแรกค่อนข้างมาก โดยในช่วงครึ่งปีหลังการใช้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.4 เท่านั้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 การใชพ้ลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี พ.ศ. 2551 อยู่ที่ระดับ 1,639 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบ
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 การใช้ถ่านหินน าเข้ายังคง
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงร้อยละ 13.7 การใช้ลิกไนต์เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.8  เนื่องจากมีการใช้ถ่านหินน าเข้ามาเป็นเชื้อเพลิง
แทนการใช้ลิกไนต์ ในขณะที่การใช้น้ ามันลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.4 การใช้น้ ามันลดลงต่อเนื่องเป็น  ปีที่สอง เนื่องจาก
ราคาน้ ามันทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายราคาน้ ามันมีแนวโน้ม  ลดลงแล้วก็ตาม       
แต่ราคาที่สูงในช่วงสามไตรมาสแรกมีผลมากกว่า ท าให้ปริมาณการใช้น้ ามันทั้งปีลดลง การใช้ไฟฟ้าพลังน้ า/ไฟฟ้าน าเข้า
ในปีนี้ลดลงร้อยละ 13.9 เนื่องจากปีนี้มีปริมาณน้ าน้อยกว่าปีที่แล้ว ส าหรับสัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นนั้น   
ในปี พ.ศ. 2551 นี้นับเป็นปีแรกที่สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติมากกว่าการใช้น้ ามัน โดยก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้  
มากที่สุดร้อยละ 41 รองลงมาเป็นน้ ามันร้อยละ 38 ลิกไนต์/ถ่านหินน าเข้า ร้อยละ 19 และพลังน้ า/ไฟฟ้าน าเข้าร้อยละ 2  

ตารางท่ี 2.8 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

                                                                                                 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น อยู่ที่ระดับ 859 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.2 เนื่องจากการผลิตน้ ามันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น โดยมีการผลิต
น้ ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เนื่องจากมีแหล่งบัวหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้ ามันดิบแหล่งใหม่เริ่มท าการผลิตตั้งแต่ปลายเดือน
สิงหาคม คอนเดนเสทเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 และก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เนื่องจากแหล่งอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ เริ่มท าการผลิตตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม และแหล่งเจดีเอเริ่มน าก๊าซธรรมชาติเข้ามาตั้งแต่
เดือนมกราคม ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าพลังน้ าลดลงร้อยละ 12.6 เนื่องจากมีปริมาณน้ าในเขื่อนน้อยกว่าปีที่แล้ว และ
การผลิตลิกไนต์ลดลงร้อยละ 3.3 เนื่องจากแหล่งสัมปทานภายในประเทศทยอยหมดลง และไม่มีการให้สัมปทานใหม่   
เพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
                                                                                                                 

              

                                                                                                                                                                                  62 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

ตารางท่ี 2.9 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

                                                                                          หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ในช่วงต้นปี 2551 จนถึงเดือนกรกฎาคมเกิดภาวะ
วิกฤตราคาน้ ามัน มีผลให้การใช้น้ ามันลดลง ในขณะที่การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และรถยนต์ 
(NGV) รวมทั้งถ่านหินยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกและของไทยยังคงดีอยู่ในช่วง 
6 เดือนแรก ซึ่งมีผลให้การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายในช่วงครึ่งปีแรก ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.2  

 ในช่วงไตรมาสที่สามราคาน้ ามันตลาดโลกเริ่มลดลงพร้อมๆ กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ลุกลาม
ไปทั่วโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากภาวะการเงินเช่นกัน 
นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ ดังได้กล่าวมาแล้ว มีผลให้
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไตรมาสสามและไตรมาสสี่ชะลอลง และส่งผลให้การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้น
สุดท้ายในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.1 
 ภาพรวมการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ถ่านหินน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 เพื่อทดแทนลิกไนต์ในประเทศ ที่มีการใช้ลิกไนต์เพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยร้อยละ 3.1 การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ในขณะที่น้ ามันส าเร็จรูปลดลงร้อยละ 4.3 โดยสัดส่วนการใช้    
พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายนั้น น้ ามันส าเร็จรูปยังครองสัดส่วนการใช้สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 56 รองลงมาเป็นไฟฟ้า  
ร้อยละ 21 ลิกไนต์/ถ่านหินน าเข้าร้อยละ 15 และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 8 

ตารางท่ี 2.10 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย 

                                                                                 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน 
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  มูลค่าพลังงาน  
  การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย มีมูลค่า 1,709,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 207,326 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 13.8 โดยมูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทุกชนิดเพิ่มขึ้น กล่าวคือ มูลค่าการใช้น้ ามันส าเร็จรูป
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 มูลค่าการใชก๊้าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.7 มูลค่าการใช้ลิกไนต์/ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4 
มูลค่าการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และมูลค่าการใชพ้ลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 
 
ตารางท่ี 2.11 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 

                                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การน าเข้าพลังงาน ในปีนี้มีมูลค่ารวม 1,239,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 359,236       
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.8 โดยมูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเพิ่มขึ้น ในขณะที่มูลค่า
การน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูป และไฟฟ้าลดลง  

ตารางท่ี 2.12 มูลค่าการน าเข้าพลังงาน 

                                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การส่งออกพลังงาน ในปีนี้มีมูลค่ารวม 348,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 141,619       
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.4 โดยการส่งออกน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปมีมูลค่ารวม 346,558 ล้านบาท (99%) 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 141,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.1  
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ตารางท่ี 2.13 มูลค่าการส่งออกพลังงาน 

                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การน าเข้าพลังงานสุทธิ ในปีนี้มีมูลค่ารวม 890,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 217,619 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.3 โดยมูลค่าน าเข้าน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปสุทธิ อยู่ที่ 759,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนถึงร้อยละ 35.8   

ตารางท่ี 2.14 มูลค่าน าเข้าพลังงานสุทธิ 

                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด 
  น้ ามันดิบ ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยในปี พ.ศ. 2551 ช่วงเดือน
มกราคมราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 87.36 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน
เมษายนราคาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 103.41 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จนกระทั่งถึงในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีระดับราคาสูงสุด
อยู่ที่ 140.77 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากนั้นราคาค่อยๆ ปรับลดลงแต่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ราคา 100  
กว่าเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และปรับลดลงมาอย่างเร็วในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมจนถึงระดับ         40 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม ซึ่งมีผลให้ไทยมีมูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบในปี 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.6 และมี
ปริมาณการน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ทั้งนี้เนื่องจากค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูง ถึงแม้ว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ
จะลดลง แต่สามารถส่งออกเพิ่มขึ้นซึ่งยังได้ก าไรมากอยู่ ท าให้โรงกลั่นน้ ามันไม่ลดการกลั่นลง จึงมีผลท าให้ปริมาณ
การน าเข้าน้ ามันดิบไม่ลดลง 
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ตารางท่ี 2.15 การน าเข้าน้ ามันดิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น้ ามันส าเร็จรูป การใช้น้ ามันส าเร็จรูปมีปริมาณรวม 678 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 4.0 เนื่องจากราคาน้ ามันภายในประเทศทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การใช้น้ ามันเบนซินและดีเซลชะลอตัว
ลง อีกทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลดการใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลง เนื่องจากราคาอยู่ในระดับสูง การใช้
น้ ามันเครื่องบินลดลงร้อยละ 4.9 เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในประเทศและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลท า
ให้การท่องเที่ยวชะลอลง จึงท าให้ภาพรวมการใช้น้ ามันลดลง ขณะที่การใช้ LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นใน
อัตราสูงติดต่อกัน 3 ปี เนื่องจากรถยนต์ส่วนบุคคลจ านวนมากได้ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ LPG แทน ในช่วงที่ราคา
น้ ามันสูง  

ตารางท่ี 2.16 มูลค่าน าเข้าพลังงานสุทธิ 

                                                                                                               หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   น้ ามันเบนซิน  การใช้น้ ามันเบนซินมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ทั้งนี้
เนื่องจากการประกาศลอยตัวราคาน้ ามันเบนซินในช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้ระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นจากอดีตที่
ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้ว ซึ่งส่งผล
ให้ในปีนี้มีปริมาณการใช้น้ ามันเบนซินรวมเท่ากับ 121 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 4.1 โดยในช่วงครึ่งปีแรกการใช้   
น้ ามันเบนซินลดลงร้อยละ 3.5 และในช่วงครึ่งปีหลังการใช้ลดลงร้อยละ 4.6  เนื่องจากมีการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิง
ทางเลือกอื่นๆ แทน ได้แก่ LPG และ NGV โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   ในเดือนมกราคมของปี พ.ศ. 2551 ราคาน้ ามันเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 33.17 บาทต่อลิตร 
ปริมาณการใช้อยู่ที่ 122 พันบาร์เรลต่อวัน และราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสูงสุดในเดือนกรกฎาคม        
ซึ่งราคาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 42.69 บาทต่อลิตร ปริมาณการใช้จึงลดลงมากที่สุดในเดือนนี้ อยู่ที่ 113 พันบาร์เรลต่อวัน 
จากการที่ราคาน้ ามันทรงตัวอยู่ในระดับสูงท าให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงใน      
รถยนต์อย่างชัดเจนในปีนี้ โดยส่วนหนึ่งหันไปใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ เพื่อทดแทนน้ ามัน ได้แก่ LPG และ NGV   
ส่งผลให้การใช้ LPG ในรถยนต์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34.8 และ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 229.5 จ านวนรถที่ติดตั้ง NGV     
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจ านวน  55,868  คัน จ านวนสถานี 166 สถานี ณ สิ้นปี 2550 เป็น 122,576 คัน ณ วันที่ 1 
ธันวาคม 2551 และมีการเร่งสร้างสถานี NGV เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการ NGV ที่สูงขึ้นอย่างมากในปีนี้ ซึ่ง ณ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2551  มีสถานีบริการ NGV ถึง 272 สถานี  

ตารางท่ี 2.17 สถานการณ์ NGV ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2551 

 

 

 

 

 

 
 
   แก๊สโซฮอล์ การใช้เพิ่มจาก 4.8 ล้านลิตรต่อวันในปี พ.ศ. 2550 เป็น 8.9 ล้านลิตรต่อวันในปีนี้ 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.3 โดยการใช้เพิ่มขึ้นจาก 7.1 ล้านลิตรต่อวันในเดือนมกราคมปีนี้ เป็น 10.8 ล้านลิตรต่อวันใน
เดือนธันวาคม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการน าเข้า โดยใช้เอทานอลผสมใน
น้ ามันเบนซินทดแทนสาร MTBE ในการเพิ่มค่าออกเทน โดยลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันแก๊สโซฮอล์ให้  ต่ ากว่า
น้ ามันเบนซินมีผลท าให้ราคาแก๊สโซฮอล์ต่ ากว่าเบนซินมาก (ประมาณ 4 – 6 บาทต่อลิตร) ซึ่งมีผลกระตุ้นให้ประชาชน
หันมาใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น  

   ในปี พ.ศ. 2551 ครึ่งปีแรกการใช้แก๊สโซฮอล์ อยู่ที่ระดับ 7.9 ล้านลิตรต่อวัน และในช่วงครึ่งปี
หลังการใช้อยู่ที่ 10.1 ล้านลิตรต่อวัน เมื่อรวมทั้งปีการใช้แก๊สโซฮอล์ อยู่ที่ระดับ 8.9 ล้านลิตรต่อวัน เป็นการใช้       
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ระดับ 2.4 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 264.6 และการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) 6.5 ล้านลิตรต่อ
วันในปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.6 

   นอกจากนี้ รัฐบาลได้ส่ง เสริมให้มีการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์  95 ( E20) ตั้ งแต่วันที่              
1 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา โดยลดภาษีสรรพสามิตส าหรับรถยนต์ที่ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) จากร้อยละ 30 
เหลือร้อยละ 20 ซึ่งท าให้ในปีนี้การใช้แก๊สโซฮอล์ 95 (E20) อยู่ที่ระดับ 0.08 ล้านลิตรต่อวัน ถึงแม้ว่าการใช้แก๊สโซฮอล์ 
95 (E20) เริ่มต้นปี แต่การใช้ยังเพิ่มไม่มากนัก เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านจ านวนรถและปั๊มมีน้อย 

   และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์  
(E85) แบบครบวงจร โดยส่งเสริมให้มีการน าเข้าและประกอบรถยนต์ที่ใช้ E85 หรือรถยนต์ FFV นั้นจะมีการส่งเสริม
เป็นพิเศษในปี 2552-2553 โดยภายในปี 2552 จะลดภาษีน าเข้าจากอัตราปกติ ร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 60 คาดว่าจะมี
รถยนต์น าเข้าประมาณ 2,000 คัน ส่วนภาษีสรรพสามิตยังคงให้เท่ากับ E20 ซึ่งเก็บในอัตราร้อยละ 25 แต่เพื่อจูงใจ      
ให้เกิดการใช้ E85 ในช่วงแรก จึงลดภาระภาษีสรรพสามิตแก่ผู้ซื้อรถยนต์ ด้วยการน าเงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
สนับสนุนส่วนต่างร้อยละ 3 หรือเท่ากับว่ามีภาระจ่ายภาษีประมาณร้อยละ 22 เท่านั้น ส่วนในระยะยาวนั้น
กระทรวงการคลังจะมีการก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิตอีกครั้งหนึ่ง 
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   ส าหรับจ านวนสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์มีการขยายตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับปริมาณ
การจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2551 มีจ านวนสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ทั้งสิ้น 4 ,171 
แห่ง แบ่งเป็นสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) 4,044 แห่ง สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 
(E10) 2,500 แห่ง สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์  (E20) 180 แห่ง สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์  
(E85) 3 แห่ง  
ตารางท่ี 2.18 ปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลล์รายเดือน 

                                                                                                               หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เอทานอล ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้งสิ้น 47 โรง แต่มีโรงงานที่
เดินระบบแล้วเพียง 11 โรง มีก าลังผลิตรวมทั้งสิ้น 1,575,000 ลิตรต่อวัน โดยในปี พ.ศ. 2551 มีการผลิตเอทานอลเพื่อ
ใช้เป็นพลังงาน 0.9 ล้านลิตรต่อวัน โดยราคาเฉลี่ยเอทานอลเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จากราคาเฉลี่ย 17.52 
บาทต่อลิตร มาอยู่ที่ราคา 18.74 บาทต่อลิตร 
 
ตารางท่ี 2.19 รายชื่อโรงงานท่ีด าเนินการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว 
                      หน่วย: ลิตรต่อวัน 

ผู้ประกอบการ จังหวัด วัตถุดิบ ก าลังการผลิตติดตั้ง 
1. บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป เทรดดิ้ง จ ากัด* อยุธยา กากน้ าตาล 25,000 

2. บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) สุพรรณบุรี กากน้ าตาล 150,000 

3. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ากัด (มหาชน) นครปฐม กากน้ าตาล 200,000 

4. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด ขอนแก่น อ้อย/กากน้ าตาล 150,000 

5. บริษัท ไทยง้วน เอทานอล จ ากัด (มหาชน) ขอนแก่น มันส าปะหลัง 130,000 

6. บริษัท เพโทรกรีน จ ากัด ชัยภูมิ อ้อย/กากน้ าตาล 200,000 

7. บริษัท น้ าตาลไทยเอทานอล จ ากัด กาญจนบุรี อ้อย/กากน้ าตาล 100,000 

8. บริษัท เคไอเอทานอล จ ากัด นครราชสีมา อ้อย/กากน้ าตาล 100,000 

9. บริษัท เพโทกรีน จ ากัด กาฬสินธ์ุ อ้อย/กากน้ าตาล 200,000 

10. บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด นครสวรรค์ กากน้ าตาล 200,000 

11. บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ ากัด สระบุรี อ้อย/กากน้ าตาล 120,000 

รวม   1,575,000 

   * พรวิไลฯ ผลิตกรดอะซิติกแทนเอทานอล 
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การพลังงานความ 

   น้ ามันดีเซล ในปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณการใช้รวม 47.9 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 6.3 โดย
ในช่วงครึ่งปีแรกการใช้ลดลงร้อยละ 2.1 และในช่วงครึ่งปีหลังลดลงร้อยละ12.0 เนื่องจากราคาน้ ามันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จากระดับ 29.43 บาทต่อลิตรในเดือนมกราคม 2551 และเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสูงสุดอยู่ที่
เดือนกรกฎาคมที่ระดับ 42.57 บาทต่อลิตร ปริมาณการใช้ดีเซลจึงลดลงมากที่สุดในเดือนนี้ อยู่ที่ 40.2 ล้านลิตรต่อวัน 
จากนั้นราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลได้เริ่มปรับตัวลดลง เนื่องจากการลดภาษีสรรพสามิตจาก 6 มาตรการ 6 เดือน       
ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 22.46    
บาทต่อลิตร จึงท าให้ปริมาณการใช้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตามภาพรวมทั้งปีราคายังคงทรงตัวอยู่
ในระดับสูง จึงท าให้ปริมาณการใช้ของทั้งปีลดลง ในปัจจุบันกระทรวงพลังงานก าหนดให้น้ ามันดีเซลหมุนเร็วต้อง   
ผสมไบโอดีเซลร้อยละ 2 (B2) โดยปริมาตร ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา  

ตารางท่ี 2.20 ปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลล์รายเดือน 

                                                                                                                     หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ไบโอดีเซล ปริมาณการจ าหน่ายไบโอดีเซล (B5) ได้เพิ่มจาก 1.7 ล้านลิตรต่อวันในปี พ.ศ. 
2550 เป็น 9.9 ล้านลิตรต่อวันในปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 478.9 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างจริงจัง โดยลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันและอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานของ ไบโอดีเซล  
(B5) ต่ ากว่าน้ ามันดีเซล เป็นผลให้ราคาขายปลีกต่ ากว่า 1.00 – 1.50 บาทต่อลิตร ท าให้การใช้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือเดือนมกราคมอยู่ที่ระดับ 4.9 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มเป็น 10.6 ล้านลิตรต่อวันในเดือนมิถุนายน 
และในเดือนธันวาคม 2551 มีการจ าหน่ายถึง 16.5 ล้านลิตรต่อวัน โดย ณ สิ้นเดือนตุลาคม มีสถานีบริการน้ ามันไบโอ
ดีเซล (B5) รวมทั้งสิ้น 2,866 แห่ง และมีบริษัทผู้ค้าน้ ามันที่ขายน้ ามันไบโอดีเซล(B5) เป็นจ านวนถึง 11 บริษัท โดย
บางจากมีสัดส่วนสถานีบริการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35 ปตท.มีสัดส่วนรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 28  รวมเป็น  ร้อยละ 
63 ของจ านวนสถานีบริการไบโอดีเซล (B5) ทั้งหมด  
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ตารางท่ี 2.21 ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 

                                                                                                                     หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   LPG ในปี พ.ศ. 2551 การใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี
แล้ว โดยในช่วงครึ่งปีแรกการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 และในช่วงครึ่งปีหลังการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 การใช้ LPG ปีนี้
ในทุกสาขาขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว  โดยการใช้ LPG รถยนต์ปีนี้ขยายตัวเพิ่มสูงถึง  ร้อยละ 35.2   
เนื่องจากระดับราคาน้ ามันเบนซินสูงท าให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนหนึ่งหันมาใช้ LPG ทดแทน การใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาก
ถึงร้อยละ 14.0 และการใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7  

ตารางท่ี 2.22 การจัดหาและความต้องการ LPG 

                                                                                                                             หน่วย : พันตัน 
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 จากการที่รัฐบาลอุดหนุนราคา LPG มาโดยตลอด ขณะที่ปล่อยเสรีราคาน้ ามันเบนซิน    มีผล
ให้ระดับราคาของเชื้อเพลิงทั้งสองแตกต่างกันมาก ผู้ใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถแท็กซี่ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ 
LPG แทน เป็นผลให้การใช้ LPG ในรถยนต์สูงขึ้นโดยตลอด อีกทั้งมีการใช้ทดแทนน้ ามันเตาในภาคอุตสาหกรรม  
และใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จึงท าให้ปีนี้เป็นปีแรกที่ต้องน าเข้า LPG มาใช้ในประเทศตั้งแต่      
เดือนเมษายน จ านวน 22 พันตัน (น าเข้าในรูปโพรเพนและบิวเทน) และน าเข้าเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วง
เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซธรรมชาติได้หยุดซ่อมประจ าปี โดยรวมทั้งปีมีการน าเข้า LPG 
จ านวน 504 พันตัน โดยราคาเฉลี่ยของโพรเพนและบิวเทนในเดือนมกราคม 2551 อยู่ที่ 872 เหรียญสหรัฐต่อตัน   
หลังจากนั้นได้ทรงตัวอยู่ในระดับ 802 - 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน จนกระทั่งราคาเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 923 เหรียญสหรัฐ  
ต่อตันในเดือนกรกฎาคม และทยอยลดลงตามราคาน้ ามัน และลดลงมาต่ าสุดอยู่ที่ 338 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือน
ธันวาคม 

ตารางท่ี 2.23 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ LPG 
  
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2551 ปริมาณการใช้อยู่ที่ระดับ 3,534 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.5 เนื่องจากในปีนี้มีแหล่งผลิต 2 แหล่งที่ส าคัญได้ท าการผลิต คือ แหล่งอาทิตย์และ 
JDA โดยแหล่งอาทิตย์สามารถผลิตได้มากกว่า 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 ก๊าซธรรมชาติ
ถูกน าไปใช้ในภาคการผลิตต่างๆ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของการใช้ทั้งหมด จ านวน 2,453 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.6  ใช้ในโรงแยกก๊าซปริมาณ 627 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 17 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.6 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณ 375 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และที่เหลือร้อยละ 2 ใช้ในภาคการขนส่ง (รถยนต์ NGV) ปริมาณ 74 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 208.3 
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การพลังงานความ 

ตารางท่ี 2.24 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา 

                                                                                                     หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

  2547 2548 2549 2550 2551* 
2551
สัดส่วน

(%) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง (%) 

2550 2551* 

ผลิตไฟฟ้า 2,134 2,242 2,257 2,346 2,453 70 3.9 4.6 

โรงแยกก๊าซ 389 491 527 572 627 17 8.5 9.6 

อุตสาหกรรม 248 258 291 347 375 11 19.5 8.1 

NGV 3 6 11 24 74 2 117.6 208.3 

รวม 2,774 2,997 3,086 3,288 3,534 100 6.6 7.5 
 
  การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ในปี พ.ศ. 2551 การใช้อยู่ที่ระดับ 35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (คิด
จากค่าความร้อน) ร้อยละ 9.7 ประกอบด้วยการใช้ลิกไนต์ 18 ล้านตัน และถ่านหินน าเข้า 17 ล้านตัน เป็นการใช้
ลิกไนต์ในภาคการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ านวน 16 ล้านตัน ที่เหลือจ านวน 2 ล้านตัน ถูกน าไปใช้ใน  
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตปูนซีเมนต์ กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ โดยการใช้ลิกไนต์ในภาค 
อุตสากรรมลดลงมากเนื่องจากอุปทานในประเทศลดจากการที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) หยุดผลิต  
เนื่องจากปริมาณส ารองหมด ไม่มีแหล่งสัมปทานใหม่ ท าให้ต้องใช้ถ่านหินน าเข้าทดแทน ขณะที่การใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.7 (คิดจากค่าความร้อน) แบ่งเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมจ านวน 11 ล้านตัน ที่เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าของ SPP และ IPP จ านวน 6 ล้านตัน  

ตารางท่ี 2.25 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 

                                                                                                                      หน่วย : ล้านตัน 

  2547 2548 2549 2550 2551* 
2551

สัดส่วน(%) 

อัตราการ**
เปลี่ยนแปลง (%) 

2550 2551* 

การใช้ลิกไนต์ 20.4 21.0 18.9 18.1 18.4 55 -6.7 1.8 
ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) 16.5 16.6 15.8 15.8 16.1 48 -0.03 2.2 
อุตสาหกรรม 3.9 4.4 3.1 2.3 2.3 7 -24.8 1.7 
การใช้ถ่านหิน 7.6 8.6 11.4 14.5 16.5 45 26.9 13.7 
ผลิตกระแสไฟฟ้า 
(SPP และ IPP) 2.2 2.1 3.4 5.4 5.3 17 56.9 -2.8 
อุตสาหกรรม 5.4 6.5 8.0 9.1 11.2 28 13.8 24.0 
รวมการใช้ลิกไนต์ / 
ถ่านหิน 28.0 39.6 30.3 32.6 34.9 100 12.4 9.7 
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การพลังงานความ 

 
  ไฟฟ้า 
  ก าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า ในปี 2551 อยู่ที่ 29,892 เมกะวัตต์ ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
เกิดขึ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ระดับ 22,568 เมกะวัตต์ ต่ ากว่าปี 2550 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 22,586 เมกะวัตต์ ค่าตัว
ประกอบไฟฟ้าเฉลี่ย (Load Factor) อยู่ที่ร้อยละ 75.6  และก าลังผลิตส ารองไฟฟ้าต่ าสุด (Reserved Margin)  
อยู่ที่ร้อยละ 23.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.24 ก าลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าปี พ.ศ. 2551 
 
 
  การผลิตไฟฟ้า ปริมาณการผลิตและการรับซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในปี พ.ศ. 2551         
มีจ านวน 148,790 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.2 โดยมีสัดส่วนการผลิตจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ได้แก่ 
ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 70 ลิกไนต์/ถ่านหินร้อยละ 21 จากพลังน้ าร้อยละ 5 การน าเข้าร้อยละ 3 และน้ ามันร้อยละ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.25 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2551 
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การพลังงานความ 

 
  การใช้ไฟฟ้า รวมทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2550 อยู่ที่ระดับ 136,025 กิกะวัตต์ชั่วโมง  ขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.5 ซึ่งขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปีก่อนสอดคล้องตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทยปีนี้ที่ชะลอตัวลง โดยในช่วงครึ่งปีแรกการใช้ไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 4.3 และอัตราเพิ่มชะลอลงเหลือร้อยละ 0.8 ในช่วง
ครึ่งปีหลัง ซึ่งส่งผลให้ทั้งปีการใช้ไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 2.5 แบ่งเป็นการใช้ในเขตนครหลวงและเขตภูมิภาค ดังนี้ 
  เขตนครหลวง การใช้อยู่ที่ระดับ 42,245 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 โดยในช่วงครึ่งปี
แรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และอัตราเพิ่มชะลอลงในช่วงครึ่งปีหลังร้อยละ 0.8  โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธันวาคม ที่ปริมาณการใช้ลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2550 
  เขตภูมิภาค การใช้อยู่ที่ระดับ 90,944 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 โดยในช่วงครึ่งปี
แรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 และในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.3  และการใช้จากลูกค้าตรงของ การไฟฟ้า    
ฝ่ายผลิต 2,850 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5  

ตารางท่ี 2.26 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

                                                                                                              หน่วย : กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ในปี พ.ศ. 2551 สาขาอุตสาหกรรม ยังคงมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 45 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ โดยครึ่งปีแรกภาวะเศรษฐกิจของโลกและของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่
ในช่วงไตรมาสที่สามประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การเมืองในประเทศที่ไม่สงบ ซึ่งส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงไตรมาสสามและไตรมาสสี่
ชะลอลง ท าให้การใช้ไฟฟ้าสาขาต่างๆ ชะลอลงด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมที่อัตรา
เพิ่มของการใช้ไฟฟ้าติดลบ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี พ.ศ. 2550โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  ช่วงครึ่งปีแรกสาขาอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 สาขาธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 
บ้านและที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 แต่ในช่วง
ครึ่งปีหลังสาขาอุตสาหกรรมใชไ้ฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.4 เท่านั้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง บ้านและที่อยู่
อาศัยใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 สาขานี้การใช้ไฟฟ้าไม่ลดลงเนื่องจากยังมีความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน
อยู่ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอลงก็ตาม ในขณะที่สาขาธุรกิจ ลดลงร้อยละ 0.1 สาขาเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 3.5 และ
อื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.7  

  สรุปภาพรวมทั้งปีสาขาอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 2.2 สาขาธุรกิจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 บ้านและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 และอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.7 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
ตารางท่ี 2.27 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา 

                                                                                                      หน่วย : กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค่าเอฟที ในปีนี้มีการปรับค่าเอฟที 4 ครั้ง  รวมเป็นจ านวนเงินเพิ่มขึ้น 9.28 สตางค์/หน่วย    
ค่าเอฟทีปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าราคาน้ ามันเนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งอิงกับราคาน้ ามันเตาย้อนหลัง
ประมาณ 6 – 12 เดือน ท าให้ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นช้ากว่าราคาน้ ามัน แต่ค่าเอฟทีจะเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 
2551 และต่อเนื่องจนถึงกลางปี พ.ศ. 2552 สรุปได้ดังนี้  

  ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 ลดลง 2.31 สตางค์/หน่วย ปัจจัยส าคัญที่
ท าให้ค่าเอฟทีลดลง เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงนี้ลดลง และการบริหารการใช้เชื้อเพลิงในช่วงเดือน
มิถุนายน – กันยายน 2550 ที่ผ่านมา มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ าและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ท าให้สามารถลดการใช้
เชื้อเพลิงที่มีราคาแพงในการผลิตไฟฟ้าหรือน้ ามันเตาลงได้ 

 ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2551 เพิ่มขึ้น 2.75 สตางค์/หน่วย เนื่องจาก
ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น 

 ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2551 ลดลง 6.01 สตางค์/หน่วย เนื่องจากโครงการ
ก๊าซธรรมชาติแหล่งอาทิตย์ได้เลื่อนการจ่าย เข้าระบบซึ่งจะสามารถเรียกส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาติจากปริมาณ 
ที่ขาดส่งได้ ประกอบกับผลของการได้เงินคืนจากแผนการลงทุนที่ต่ ากว่าแผนของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ส่งผลให้ค่า  
เอฟทีปรับลดลงด้วย 

 ครั้งท่ี 4 ในช่วงเดือนตุลาคม 2551  – ธันวาคม 2551 เพิ่มขึ้น 14.85 สตางค์/หน่วย ปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ค่าเอฟทีเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นถึง 23.43 บาทต่อล้านบีทียู ซึ่งในปัจจุบันใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเกือบ 70% จึงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงจาก31.50 
เป็น 34 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ก็มีส่วนท าให้ค่าเอฟทีปรับเพิ่มขึ้นด้วย  
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การพลังงานความ 

 
ตารางท่ี 2.28 ค่าเอฟที 

                                                                                                      หน่วย : สตางค์ต่อหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวโน้มการใช้พลังงานปี พ.ศ. 2552 
 จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของไทย โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าในปี 2552 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 2.0-3.0 สนพ. และคาดว่าราคาน้ ามันจะอยู่
ในระดับต่ าคือประมาณ 40 – 50 เหรียญต่อบาร์เรลในปี 2552 และคาดว่ารัฐบาลจะมีการปรับราคา LPG และ NGV 
เพิ่มขึ้นเพื่อให้สะท้อนต้นทุนมากขึ้น และในช่วงต้นปีถึงกลางปีจะมีการปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซธรรมชาติที่
สูงขึ้นในช่วงนี้ จึงประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศภายใต้สมมุติฐานดังกล่าว ซึ่งพอสรุปสถานการณ์
พลังงานในปี 2552 ได้ดังนี้ 
  ความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น  คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 1,670 พันบาร์เรลน้ ามันดิบ
ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 1.9 โดยความต้องการน้ ามันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.3 ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.9 ลิกไนต์/ถ่านหิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 และพลังน้ า/ไฟฟ้าน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 

ตารางท่ี 2.29 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

                                                                                                 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ค่าเอฟท ี

หน่วย: สตางคต์่อหน่วย

3.02+14.8577.70ต.ค. 51–ธ..ค. 51

-6.01

+2.75

-2.31

การเปลีย่นแปลง

ค่าเอฟที

62.85

68.86

66.11

ค่าเอฟที

2.94ก.พ. 51 –พ..ค. 51

2.91ต.ค. 50 –ม..ค. 51

2.88ม.ิย. 51 –ก..ย. 51

ค่าไฟฟ้าทีเ่ก็บ

จากประชาชน 

(บาท/หนว่ย)ประจ าเด ือน
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 น้ ามันส าเร็จรูป ประมาณการว่าความต้องการใช้น้ ามันเบนซินจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 การใช้
น้ ามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5  และ LPG คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ในขณะที่น้ ามันก๊าดและเครื่องบินคาด
ว่าจะมีการใช้ลดลงร้อยละ 5.3 และการใช้น้ ามันเตายังคงลดลงร้อยละ 15.4 ค่อนข้างมากตามแผน PDP ของ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต ส่งผลให้ทั้งปีปริมาณการใช้น้ ามันคาดว่าจะลดลงร้อยละ 0.8  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การใช้น้ ามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะคาดว่าราคาน้ ามันยังคงทรงตัวอยู่ในระดับ
ต่ าตลอดช่วงปี 2552 โดยการใช้น้ ามันเบนซินจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และการใช้น้ ามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 การใช้ 
LPG ในรถยนต์จะชะลอตัวลงจากปี 2551 เนื่องจากน้ ามันมีราคาถูกลง ซึ่งไม่จูงใจให้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ 
LPG นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้รถแท็กซี่ที่ใช้ LPG เปลี่ยนไปใช้ NGV แทน การใช้ LPG   ใน
ภาคอุตสาหกรรมจะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีแรก หลังจากนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นจึงคาดว่าการใช้  LPG จะ
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6.1 

ตารางท่ี 2.30 ประมาณการใช้น้ ามันส าเร็จรูป 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก๊าซธรรมชาติ คาดว่าปริมาณความต้องการในปี พ.ศ. 2552 จะเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551  
ร้อยละ 3.9 โดยการใชจ้ะมีปริมาณ 3,850 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เนื่องจากในปี พ.ศ. 2551 มีแหล่งผลิตใหม่ๆ  ที่เข้า
มาในช่วงต้นปี เริ่มท าการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติในปี พ.ศ. 2552 มีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม ได้แก่  แหล่ง
อาทิตย์และแหล่ง JDA โดยคาดว่าปี พ.ศ. 2552 แหล่ง JDA สามารถผลิตได้เต็มที่ 
 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหินน าเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 โดยคาดว่าการใช้ลิกไนต์ภายในประเทศจะ
ลดลงมาก สาเหตุจากการจัดหาภายในประเทศลดลง ซึ่งมีผลมาจากสัมปทานที่หมดลงของบริษัทลานนารีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) และแหล่งสัมปทานบ้านปูที่คาดว่าจะหมดลงในอนาคต ขณะที่การใช้ถ่านหินน าเข้าจะเพิ่มสูงขึ้นใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนลิกไนต์และทดแทนน้ ามันเตา ส่วนการใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะใกล้เคียงกับปริมาณปี 
พ.ศ. 2551 
 ไฟฟ้า คาดว่าการผลิตและการซื้อไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จะเพิ่มขึ้นเป็น 150,458 กิก
กะวัตต์ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 โดยการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจาก ปตท. สามารถ
จัดหาก๊าซธรรมชาติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ า น้ ามันเตา และการน าเข้า
ไฟฟ้าจะลดลง โดยเป็นไปตามแผน PDP ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
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การพลังงานความ 

2.2.2 องค์ประกอบในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พลังงาน 
 จิตส านึกส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่เกิดจากการผ่านกระบวนการเรียนรู้       

ซ้ าแล้ว ซ้ าอีก จนสามารถมองเห็นและเข้าใจถึงปัญหาเหล่านั้นได้อย่างลึกซึ้ง และสุดท้ายกลายเป็นจิตส านึกที่เกิดขึ้น
ในใจ ในการสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นในองค์กรมีองค์ประกอบดังนี้ คือ “ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางและ
พนักงานทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ ”  และมีบทบาท  ดังนี้ 

 
 ผู้บริหารระดับสูง  

 -   ประกาศนโยบายด้านพลังงานขององค์กร 
 -   ก าหนดเป้าหมายด้านพลังงานที่ชัดเจน 
 -   อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 
 -   สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดจนการสร้างขวัญก าลังใจ 
 -   จัดให้งานด้านพลังงานเป็นภาระงานอย่างหนึ่ง 
 -   แสดงความเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหารระดับกลาง  
 -   รับนโยบายด้านพลังงานขององค์กร 
 -   จัดตั้งทีมงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 -   จัดการอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่พนักงาน 
 -   จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยเน้นกิจกรรมที่มีส่วนร่วม 
 -   จัดท ามาตรฐานด้านพลังงานในโรงงาน 

 ผู้ปฏิบัติงาน  
 -   ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 -   รับการอบรมและฝึกทักษะต่าง ๆ 
 -   ด าเนินการและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 การสร้างจิตส านึกต้องร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย แต่  “ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ก าหนดความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลวในการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน ”   
 

 2.2.3 ขั้นตอนในการสร้างจิตส านึก 
 1)   การสร้างองค์ความรู้ด้านจิตส านึกให้เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งสามารถกระท าได้โดยการอบรมให้ความรู้ 
ให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์จัดบอร์ดดังตัวอย่างรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.4 
 2)   การสร้างให้เกิดความรักในงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ผู้ปฏิบัติกระท าโดยความสมัครใจ 
 3)   การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เกิดความยั่งยืน 

 
 2.2.4 กิจกรรมต่าง ๆ  ในการสร้างจิตส านึก 

 กิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างจิตส านึกมีหลายประเภท กิจกรรมแต่ละประเภทจะมีเป้าหมายแตกต่างกัน    
บางกิจกรรมให้ตระหนักและมีความรู้ บางกิจกรรมก็ให้ความสนใจ และบางกิจกรรมให้สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้นการ
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมจะท าให้ประสบผลส าเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน 
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ตารางท่ี 2.31 แสดงตัวอย่างกิจกรรมในการสร้างจิตส านึก 

กิจกรรม 
สร้าง 
ความรู้ 

สร้าง 
ความสนใจ 

สร้าง 
ความพึงพอใจ 

กระตุ้นให้เกิด
การปฏิบัติ 

การน าเสนอ     
การฝึกปฏิบัติ     
การอบรม     
การชมสื่อ , VDO     
การจัดท าวารสาร     
จดหมายข่าวพลังงาน     
บอร์ดประชาสัมพันธ์     
การประกวด/แข่งขัน     
การแจกของรางวัล     
การเยี่ยมชมโรงงานตัวอย่าง     

 
 2.2.5 แผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก 

 การสร้างจิตส านึกที่ดีจะต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องมีการ
วางแผนรณรงค์ จัดท าประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 

ตารางท่ี 2.32 แสดงตัวอย่างแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก 

กิจกรรม 

มก
รา
คม

 

กุม
ภา
พัน

ธ์ 

มีน
าค
ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา
ยน

 

ตุล
าค
ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา
คม

 

การน าเสนอ             

การชมสื่อ , VDO             

การอบรม             
การฝึกปฏิบัติ             
การจัดท าวารสาร             
จดหมายข่าวพลังงาน             
บอร์ดประชาสัมพันธ์             
การประกวด             
การแจกของรางวัล             
การเยี่ยมชมโรงงาน
ตัวอย่าง 
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 2.2.6 บันได 5 ขั้นสู่ความส าเร็จในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ขั้นที่ 1 ปลุกให้ตื่นในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน 

-   จัดประกวดค าขวัญการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน มีการให้รางวัลส าหรับค าขวัญที่ชนะเลิศ 
และมีการท าป้ายค าขวัญติด 

 -   จัดบอร์ดพลังงาน 
 -   การจัดอบรมความรู้ด้านพลังงาน 
 -   เสียงตามสาย   ฯลฯ 

ขั้นที่ 2 ระดมสมอง 
-   สร้างกล่องรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับในเรื่องของการอนุรักษ์

พลังงานและทุกข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่สามารถน าไปปฏิบัติได้มีผลตอบแทนให้เป็น
รางวัล 

 ขั้นที่ 3 สร้างฝันให้เป็นจริง 
 -   คัดเลือกจากความคิดเห็นในขั้นที่ 2 ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ น ามาปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 4 ตอบแทนสู่พนักงาน แบ่งปันความส าเร็จ 
 -   เมื่อน ามาปฏิบัติแล้วเกิดผลการอนุรักษ์พลังงาน ควรมีการปันส่วนผลการประหยัดคืนสู่

พนักงาน 
 ขั้นที่ 5 ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคน 

 -   ท าป้ายประกาศขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจ 

 -   จัดประกวดและบุคคลมอบประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

บทท่ี บทท่ี 33  
การจัดการพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างการจัดการพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   

 

3.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับแสงสว่าง 

 
แสง 

 แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผ่านจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง โดยไม่ต้องอาศัยตัวน า ซึ่งคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากดวงอาทิตย์จะประกอบด้วย รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ รังสีอุลตราไวโอเลต คลื่นแสง และรังสี
อินฟราเรด 

 โดยปกติแล้ว รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ และรังสีอุลตราไวโอเลต จะถูกดูดซับด้วยโอโซนในชั้นบรรยากาศ 
ส่วนรังสีอินฟราเรด จะถูกดูดด้วยละอองน้ าและคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ 

 ดังนั้น รังสีที่ส่องผ่านมายังพื้นโลกจะมีความยาวคลื่นตั้งแต่ 290-1,400 นาโนเมตร คือ รวมทั้งรังสี 
อุลตราไวโอเลต (บางส่วน) คลื่นแสง และรังสีอินฟราเรด (บางส่วน) 

 CIE แบ่งย่านของรังสีอุลตราไวโอเลตเป็น 3 ย่าน คือ 
 UV- A ความยาวคลื่น 315 - 400  นาโนเมตร 
 UV- B ความยาวคลื่น 380 - 315  นาโนเมตร 
 UV- C ความยาวคลื่น 100 - 280  นาโนเมตร 
 

ส่วนคลื่นแสง จะมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 380 – 760 นาโนเมตร ดังรูปที่ 3.1 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 ความยาวคลื่นของรังสี 
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การมองเห็น  
การมองเห็นเปน็วัตถุเป็นสีต่างๆ ได้นั้น เกิดจากการที่สเปคตรัมของแสงทั้ง 7 สี (ม่วง คราม น้ าเงิน 

เขียว เหลือง แสด และแดง) ตกกระทบไปยังวัตถุ โดยวัตถุจะดูดซับสเปคตรัมบางส่วนไว้ และสะท้อนสเปคตรัม
บางส่วนออกไป สเปคตรัมที่สะท้อนออกมานั้น ท าให้สามารถมองเห็นเป็นสีต่างๆ ได้ ดังรูปที่ 3.2 

 

 
 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 การสะท้อนของสเปคตรัม 

 

3.2 หน่วยวัดและการค านวณทางแสง 
 
พลังงานของการส่องสว่าง (Luminous Energy, Q)  

พลังงานของการส่องสว่าง (Luminous Energy, Q) เป็นค่าพลังงานของแสงในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มี
หน่วยเป็น “Lumen-Second” 

 

ฟลักซ์ส่องสว่าง (Luminous Flux, )  

ฟลักซ์ส่องสว่าง (Luminous Flux,  ) คืออัตราการแผ่พลังงานของแสงต่อหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น “Lumen 
(lm)” สมการของ  สามารถแสดงได้เป็น 
 

d t

d Q
 =        (3.3) 

 
เมื่อ Q เป็นค่าพลังงานของแสงที่แผ่ออกมาจากแหล่งก าเนิด ตัวอย่างเช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์  40 W / 

3250 lumen  จะ ส่งพลังงานแสงออกมา 3250 lumen  
 
ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity, I)  

เป็นค่าความหนาแน่นของฟลักซ์ส่องสว่างจากแหล่งก าเนิดแสง ในทิศทางที่ก าหนด ต่อค่ามุมกรวยตัน ค่า
ความเข้มของการส่องสว่าง เป็นค่าที่แสดงความสามารถของแหล่งก าเนิดแสงในการส่องสว่างในทิศทางที่ก าหนด มี
หน่วยเป็น “Candela (cd)” 
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ความสว่าง (Luminance, L)  

ความสว่าง (Luminance, L) เป็นค่าฟลักซ์ส่องสว่าง จากจุดที่ก าหนดไปยังทิศทางที่ก าหนด ต่อพื้นที่ที่ตกกระทบ (A) 
ต่อมุมกรวยตัน มีหน่วยเป็น lumen/m2 (Lux) หรือ lumen/ft2 (footcandle (fc))  
 

ตัวอย่างความสว่างของแหล่งก าเนิดแสง 
ดวงจันทร์     2500    cd/m2 
เทียนไข      8000    cd/m2 
หลอดฟลูออเรสเซนต์  10000    cd/m2 
ดวงอาทิตย์   1.6 x 109 - 2.3 x 109  cd/m2 

 
ความส่องสว่าง (Illumination, E)   

ความส่องสว่าง (Illumination, E) เป็นค่าฟลักซ์ส่องสว่างที่ตกกระทบพื้นผิวเล็ก ๆ ต่อหน่วยพื้นที่ของพื้นผิว
นั้น มีหน่วยเป็น lumen/ft2 (footcandle (fc)) หรือ lumen/m2 (Lux) ซึ่งเป็นหน่วยเดียวกับค่าความสว่างในข้อ 3.5 
สมการของค่า E แสดงได้เป็น 

 
A 

 
 = 
d

d
E

            lumen/ft2 (footcandle (fc)) หรือ lumen/m2 (Lux)  (3.9) 

 
ตัวอย่างท่ี 3.1 ถ้าฟลักซ์ส่องสว่าง 1000 lm ตกกระทบบนพื้นที่ 4 ตารางเมตร (m2) จงค านวณค่า Illuminace (E)  

Lux  250
4

1000


A
E

  

 
 

การค านวณค่าความส่องสว่างอีกวิธีหนึ่งเรียกว่า วิธีแบบจุดต่อจุด (Point-by-Point) โดยค านวณจากค่าความเข้มของ
การส่องสว่างในทิศทางที่ค านวณ โดยที่ระยะห่าง d จากแหล่งก าเนิดแสง จะมีค่าความส่องสว่างเป็น  

 

2d

I
E =     lumen/ft2 (footcandle (fc)) หรือ lumen/m2 (Lux) (3.11) 

 
เรียกว่า กฎผกผันก าลังสอง (Inverse Square Law) ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการค านวณทางวิศวกรรมส่องสว่าง 
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I

d m
2d

I
E = 

 
 

รูปท่ี 3.3 แสดงการค านวณค่าความส่องสว่าง 
 
 

การค านวณด้วยกฎก าลังสองผกผันนั้นจะต้องพิจารณาแสงสว่างที่ส่องมาตั้งฉากกับพื้นผิวที่พิจารณาเท่านั้น 
ในกรณีที่แสงสว่างส่องท ามุมที่ไม่ตั้งฉากกับพื้นผิวจะต้องใช้สมการ  

 

cos
'' 22 d

I

d

I
 = E A

A 
     (3.12) 

 

แต่       
cos

'
d

d         (3.13) 

 

ดังนั้น    3

2
cos

d

I
E        (3.14) 
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cos
'2d

I
E = 





d' m

I

d m
2d

I
E = 

 
รูปท่ี 3.4 แสดงการค านวณค่าความส่องสว่างท่ีจุดไม่ตั้งฉากกับแสงที่พุ่ง 

 
ตัวอย่างท่ี 3.2 แหล่งก าเนิดแสงมีความเข้มของการส่องสว่าง (I) 3000 candela จะท าให้เกิดความส่องสว่าง 
(Illuminance, E) ที่จุดห่างออกไป 10 เมตร เท่าได 

     
d

I
E Lux   30

10

3000
22
  

 
3.3 มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับระบบแสงสว่าง 
 มาตรฐานด้านแสงสว่าง มี 2 มาตรฐานสากลที่ส าคัญ คือ มาตรฐานของ Illumination Engineering 
Society (IES) และมาตรฐานของ Commission International de l’Eclairage (CIE) ส าหรับประเทศไทยมีสมาคม
ไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย หรือ Illumination Engineering Association of Thailand, TIEA) ทั้งนี้
มาตรฐานสากลทั้งสองได้แนะน าระดับความส่องสว่างในสถานที่ต่าง ๆ ไว้ใกล้เคียงกัน และ TIEA ยังได้แนะน าระดับ
ความสว่างในสถานที่ไว้ด้วย โดยขอยกตัวอย่างระดับความส่องสว่างเฉลี่ยอย่างต่ าส าหรับพื้นที่ท างาน และกิจกรรม
ต่างๆ ภายในอาคารในบริเวณที่ส าคัญ ดังนี้  

 ประเภทของพื้นท่ีและกิจกรรม  Lux 
 โถงทางเข้าอาคาร    100 
 โถงนั่งพัก     200  
 พื้นที่ทางเดินภายในอาคาร   100  
 บันได บันไดเลื่อน ทางเลื่อน   150   
 พื้นที่ขนถ่ายสินค้าภายในอาคาร   150  
 ห้องอาหารทั่วไปภายในอาคาร   200 
 ห้องพักผ่อนทั่วไป    200 
 ห้องออกก าลังกาย    200 
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 ห้องน้ า ห้องสุขา ห้องรับฝากของ  300 
 ห้องปฐมพยาบาล    300  
 ห้องตรวจคนไข้ทั่วไป    500 
 ห้องอุปกรณ์ Switch gear   200  
 ห้องชุมสายโทรศัพท์ / ไปรษณีย์ / พัสดุ  500  
 ห้องเก็บของ     100  
 ห้องบรรจุหีบห่อ, ขนถ่ายวัสดุ   300  
 ห้องควบคุม     150 

 

3.4 อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.4.1 ความรู้เบื้องต้นของหลอดไฟ 

 

 ก่อนท าการศึกษาระบบแสงสว่าง ควรทราบถึงค าศัพท์พื้นฐานของหลอดไฟฟ้าที่มักพบเห็นกัน
บ่อยครั้ง และใช้อ้างอิงในการเลือกใช้หลอดไฟ ตลอดจนน าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อก าหนดเฉพาะของหลอดไฟ
ที่ควรทราบมี ดังนี้ 

  ก. ชนิดของหลอดไฟ (Lamp type) คือ ประเภทของหลอดไฟ เช่น หลอดไฟอินแคนเดสเซนต์ 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดดิสชาร์จ เป็นต้น 

 ข.     ฟลักซ์การส่องสว่าง (Lumilux flux) คือ ปริมาณแสงทั้งหมดที่แผ่กระจายมาจาก    
แหล่งก าเนิด มีหน่วยเป็นลูเมน (Lumen) หรือ แคนเดลา (Candela) 

  ค.    ก าลังไฟฟ้า (Power)   คือ ค่าก าลังไฟฟ้าที่หลอดไฟต้องการใช้ในการจุดติดหลอด เพื่อให้
เกิดการส่องสว่างได้ตามที่ระบุไว้ มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) 

 ง.    อุณหภูมิสี (Color temperature)   คือ สีของแสงที่เกิดจากหลอดไฟ เทียบเท่ากับการเผาวัตถุ
ด าที่อุณหภูมิต่างๆ กัน ซึ่งที่จะท าให้เกิดสีออกมาแตกต่างกัน ดังนี้ 

1,500  เคลวิน มีสีเหลืองอมแดง (แสงเทียน) 
2,200  เคลวิน มีสีเหลืองจัด 
2,500  เคลวิน มีสีเหลืองทอง 
2,800  เคลวิน มีสีเหลืองอ่อน (หลอดอินแคนเดสเซนต์) 
3,000  เคลวิน มีสีเหลืองขาว (หลอดวอร์มไวท์ ฟลูออเรสเซนต์) 
4,000  เคลวิน มีสีขาวอมเหลือง (หลอดคลูไวท์ ฟลูออเรสเซนต์) 
4,500  เคลวิน มีสีขาวเย็น 
5,500  เคลวิน มีสีขาวจ้า 
6,500  เคลวิน มีสีขาวอมฟ้า (หลอดเดย์ไลท์ ฟลูออเรสเซนต์) 
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 จ.    ดัชนีความถูกต้องสี (Color Rendering Index, CRI) คือ ค่าที่ใช้ให้เห็นว่าสีที่เห็นเมื่ออยู่
ภายใต้แสงที่มีค่าดัชนีความถูกต้องสีนั้นๆ จะมีสีเพี้ยนไปจากเดิมเพียงใด เป็นค่าที่ไม่มีหน่วย 

 ฉ.   ค่าประสิทธิผลความส่องสว่าง (Luminance efficacy) คือ ปริมาณแสงสว่างของ
แหล่งก าเนิด (ลูเมน) ต่อก าลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้า (วัตต์) หรืออัตราส่วนระหว่างความส่องสว่างกับ
ก าลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นลูเมนต่อวัตต์ (Lumen/Watt) 

 ช.   อายุการใช้งาน   คือ  อายุการใช้งานของหลอดเมื่อเปิดต่อเนื่อง มีหน่วยเป็น ชั่วโมง (Hour) 
จากความรู้เบื้องต้นของหลอดไฟ สามารถเลือกใช้หลอดไฟประเภทต่างๆ โดยสามารถดูจาก 
Catalog ของผู้ผลิตได้  

  
 3.4.2   องค์ประกอบในระบบแสงสว่าง 

 1)   อุปกรณ์หลักในระบบแสงสว่าง จะประกอบด้วย 
 

 ก.  หลอดไฟ (Lamp)   แหล่งก าเนิดแสงสว่าง เพื่อส่องสว่างในพื้นที่ใช้งาน 
 ข.  โคมไฟ (Luminaries) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมทิศทางของการส่องสว่างให้เหมาะสม 

และไม่ท าให้เกิดความไม่สบายในการมองเห็น 
ค.   สวิตซ์ (Switch)   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด/ปิด ระบบแสงสว่าง 

 ง.  ระบบควบคุม (Control System)   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการเปิด/ปิด หรือหรี่
แหล่งก าเนิดแสงสว่างที่ใช้งาน 

 จ. แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply)   เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้แก่หลอดและโคมไฟฟ้า 
 

    ก.   ชนิดของหลอดไฟ  

    หลอดไฟที่มีการใช้งานในระบบแสงสว่าง จะมีอยู่หลายชนิด โดยสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทหลักได้ 5 ประเภท ดังนี้ 

 หลอดไส้ 

หลอดไส้ ประกอบด้วยหลอด ดังต่อไปนี้ 

  (1)   ทังสเตน ฟิลาเมนท์  แสงสว่างเกิดจากการร้อนของเส้นลวดทังสเตนที่บรรจุอยู่ใน
กระเปาะแก้วซึ่งมีก๊าซเฉื่อยอยู่ภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นลวดร้อนจนเกิดการลุกไหม้ คุณสมบัติของหลอดประเภทนี้  คือ 

-  ประสิทธิภาพต่ าโดยที่   95% ของพลังงานที่ใช้ จะสูญเสียไปในรูปของ              
ความร้อน  (ประสิทธิภาพประมาณ 10-25 ลูเมนต่อวัตต์) โดยทั่วไปใช้เป็น              
ไฟในการตกแต่งสถานที่ 

-    อายุการใช้งานสั้นประมาณ 1,000 ชม. โดยทั่วไปกินก าลังไฟฟ้าไม่เกิน 300 
วัตต์ ส่วนใหญ่มีขนาดถึงแค่ 150 วัตต์ 

- ควรหลีกเลี่ยงการใช้หลอดประเภทนี้ ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ 
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รูปท่ี 3.5  หลอดทังสเตนฟิลาเมนท์ 
 

  (2)   ทังสเตน ฮาโลเจน  หลักการท างานคล้ายกับหลอดประเภทแรก แต่ภายใน
กระเปาะบรรจุด้วยก๊าซฮาไลด์ ซึ่งสามารถช่วยท าให้ฟิลาเมนท์ทนอุณหภูมิได้สูงขึ้น และก่อให้เกิดความสว่างมาก
ยิ่งขึ้น คุณสมบัติของหลอดประเภทนี้คือ 
  -   ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าแบบทังสเตนเดิมแต่ยังคงมีค่าต่ า (ประมาณ 35 ลูเมน

ต่อวัตต์) 
   - กินก าลังไฟฟ้าสูงสุดถึง 3,000 วัตต์ 
   - ควรใช้เพื่อการส่องสว่างเฉพาะบริเวณหรือ Flood Lighting ในกรณีที่ชั่วโมง

การท างานต่ า (< 300 ชั่วโมงต่อปี) หรือดวงไฟที่มีการเปิด-ปิด บ่อยๆ เท่านั้น 

 

 

รูปท่ี  3.6   หลอดทังสเตน ฮาโลเจน 
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 Low Pressure Discharge Lamp 
  

 (1)  Low Pressure Sodium เป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ให้แสงสีเหลืองที่เด่นชัด 
จึงมีข้อจ ากัดในการใช้งาน 
 (2)  หลอดฟลูออเรสเซนต์   
  หลอดฟลูออเรสเซนต์  หลอดประเภทนี้ ประกอบด้วย หลอดแก้วยาวฉาบด้วย
ฟอสเฟอร์ มีทั้งสเตนฟิลาเมนท์เป็นตัวปล่อยประจุอิเล็คตรอน หลังจากถูกท าให้ร้อนอิเล็คตรอนนี้จะวิ่งจากด้านหนึ่งไป
ยังปลายอีกด้านหนึ่ง และชนกับก๊าซอาร์กอนผสมกับไอปรอทภายในก่อนท าให้เกิดรังสีอุลตราไวโอเลต ซึ่งไปกระตุ้น
สารเรืองแสงที่ฉาบอยู่ภายในหลอดเปลี่ยนเป็นแสงที่ตามองเห็นได้ขึ้นมา 
 

 
 

รูปท่ี 3.7 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
 

   (2.1)   Monophosphor Fluorescent Lamps หลอดประเภทนี้มีส่วนผสมของ
ฟอสเฟอร์ 1 ชนิดใช้ในการฉาบหลอดคุณสมบัติของหลอดประเภทนี้ ได้แก่ 

  - ประสิทธิภาพทางแสงสูง เนื่องจากความร้อนต่ า (60-100 ลูเมนต่อวัตต์) 
    - ต้องการบัลลาสต์ เพื่อให้เกิดความต่างศักย์สูงๆ และก าจัดการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสไฟฟ้า (สามารถใช้บัลลาสต์แกนเหล็กขดลวด หรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ได้) 
  - หลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร สามารถใช้แทนหลอดขนาด 38 

มิลลิเมตรได้ 
  - ใช้ส าหรับแสงสว่างทั่วไปที่มีระดับความสูงไม่เกิน 6 เมตร 

 

 
 

 

รูปท่ี 3.8 Compact  Fluorescent Lamps 
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 (2.2)   Triphosphor Fluorescent Lamps หลอดประเภทนี้ มีส่วนผสมของฟอสเฟอร์ 
3 ชนิด ที่ใช้ฉาบหลอด ซึ่งก่อให้เกิดแสงที่ตามองเห็นได้ในสัดส่วนที่เพิ่มขั้นประมาณ 10-15% ความเพี้ยนของสีการ
มองเห็นลดลง เมื่อเทียบกับหลอดประเภทโมโนฟอสเฟอร์ 

  (2.3)   Compact Fluorescent Lamps (หลอดประหยัดพลังงาน)  หลอดประเภทนี้มี
หลักการท างานเช่นเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 ประเภทแรก แต่มีบัลลาสต์ภายในขั้วหลอดของหลอดฟลูออเรส
เซนต์มีลักษณะเดียวกับหลอดไส้ ดังนั้น สามารถแทนที่หลอดไส้ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้เลย โดยหลอดฟลูออเรส
เซนต์มีอายุการใช้งาน (8,000 ชม.)  หลอดประเภทนี้มีการใช้พลังงานเพียง 1 ใน 4 ของหลอดไส้ที่แสงสว่างระดับ
เดียวกัน อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นท าให้ผลตอบแทนการลงทุนมีค่าสั้นลง 

 
ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงคุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบต่าง ๆ 
 

หลอด เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว 
ค่าลูเมนต่อ

วัตต ์
ขั้วหลอด 

WATT 

T12 40 mm 1200 mm 75 G13 40 W 

T8 26 mm 1200 mm 90 G13 36 W 

T5 16 mm 1150 mm 108 G5 21 W 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.9 รูปแสดงรูปร่างหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบต่าง ๆ 
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รูปท่ี 3.10 รูปแสดงค่าความสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบต่าง ๆ 
 

 Hight Intensity Discharge Lamps   
   Hight Intensity Discharge Lamps  ลักษณะการใช้งานโดยมากใช้ระดับความสูงเกิน
กว่า 6 เมตร หรือใช้ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการเปิด-ปิดบ่อยๆ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ คือ 
 

  (1)   Mercury Vapour (หลอดแสงจันทร์) หลอดประเภทนี้ มีหลักการท างาน
เช่นเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ส่วนใหญ่จะพบว่ามีการใช้หลอดแสงจันทร์กับโคมประเภท High Bay (ระดับความสูง
เกินกว่า 6 เมตร) ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ซึ่งต้องการติดตั้งโคมจ านวนน้อย แต่ต้องการความส่องสว่างสูง 
 

     
รูปท่ี 3.11 Mercury Vapour (หลอดแสงจันทร์) 

 

(2)   Metal Halide ใช้หลักการท างานเช่นเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอด
แสงจันทร์ แต่แตกต่างตรงที่ใช้ก๊าซ Metal halide ภายใน Arc Tube เมื่ออุณหภูมิหลอดสูงขึ้นจุดหนึ่ง ก๊าซจะแตกตัว
ออกเป็น metal และฮาโลเจนที่แผ่รังสีในแถบ Spectrum ที่เหมาะสมซึ่งหลอดประเภทนี้ต้องการแรงดันจุดสตาร์ทที่
สูงขึ้น แต่ให้ประสิทธิภาพ และความถูกต้องของสีที่มีคุณภาพดีกว่าหลอดแสงจันทร์ 
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รูปท่ี 3.12 Metal Halide 
 

  (3)   High Pressure Sodium เป็นหลอดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ในประเภท High 
Intensity Discharge Lamps หากไม่ต้องการความถูกต้องของสี (Color Rendering Index, CRI) มากนัก แต่ต้องการ
แสงสว่างส าหรับการมองเห็นที่เด่นชัด ซึ่งปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 Induction Lamp   

    Induction Lamp เป็นหลอดไฟที่ไม่มีไส้หลอดเป็นตัวก าหนดอายุ การใช้งานเหมือน
หลอดชนิดอื่นๆ ท างานโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้า (Induction Lighting) ในการให้แสงสว่าง 

 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จะท าหน้าที่ในการส่งกระแสไฟฟ้าความถี่สูงเข้าไปใน
แกนส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวน า ให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงรอบบริเวณแกนดังกล่าว เป็นผลให้กลุ่ม
ก๊าซภายในกระเปาะแก้ว (ก๊าซเมอคิวรี่) เกิดการแตกตัวและเปล่งแสงอุลตราไวโอเลตออกมา จากนั้น สารฟลูออเรส
เซนต์ที่เคลือบอยู่ในกระเปาะแก้ว จะท าหน้าที่เปลี่ยนแสงอุลตราไวโอเลตให้เป็นแสงสว่างที่ตาเราเห็นได้ ประสิทธิภาพ
ของหลอดชนิดนี้มีค่าประมาณ 60-70 ลูเมนต่อวัตต์ 
 

 Sulfur Lamps   
  เป็นหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง (ประสิทธิภาพประมาณ 100 ลูเมนต่อวัตต์) โดยเหมาะ
กับการใช้งานที่ต้องการปริมาณแสงสว่างมากกว่า 140,000 ลูเมน เช่น ในสนามกีฬา ศูนย์แสดงสินค้า เป็นต้น การ
ท างานของหลอดไฟชนิดนี้ จะใช้แหล่งก าเนิดสัญญาณไมโครเวฟ  (Microwave Generator) สร้างสัญญาณไมโครเวฟ 
ซึ่งจะท าให้เกิดความร้อนท าให้ Sulfur ซึ่งอยู่ในกระเปาะกลายเป็นไอ ซึ่งไอน้ าจะถูกกระตุ้นโดยไมโครเวฟให้เกิดแสงสว่าง 
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Lamp plus Ballast Lumens/watt 

รูปท่ี 3.13 แผนภาพแสดงประสิทธิภาพของหลอดประเภทต่างๆ 

 

  ข.   โคมไฟฟ้าและส่วนประกอบ  โดยทั่วไปโคมไฟฟ้าจะประกอบด้วยอุปกรณ์ย่อย ๆ ดังนี้  คือ 

 หลอดไฟและขั้วหลอด 
 บัลลาสต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจุดหลอด เช่น igniter, Starter, etc 
 แผ่นสะท้อนแสง (Reflector) ใช้ในการควบคุมทิศทางของแสง 
 แผงกระจายแสง (Diffuser Len) มีหน้าที่ในการช่วยกระจายแสง เพื่อไม่ให้เกิดความไม่

สบายในการมองเห็น 
 

 ทั้งนี้ สามารถแบ่งโคมไฟฟ้าส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ออกเป็นประเภทหลักได้  5  ประเภท ดังนี้ 
 

(1) โคมเปลือย (Bare Batten Type)  โคมไฟแบบหลอดเปลือยใช้กันมากในบริเวณที่
ต้องการความสว่างมาก และทุกทิศทาง เช่น ในซุปเปอร์มาเก็ต เป็นต้น หรือใช้ในที่ไม่พิถีพิถันเรื่องความสวยงามมาก
นัก แต่ต้องการประหยัดไฟฟ้า เช่น ห้องเก็บของ เป็นต้น โคมไฟแบบนี้มีราคาถูกเพราะไม่ต้องมีตัวกรองแสงหรือแผ่น
สะท้อนแสง บางแห่งใช้ในส านักงานก็มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่า ต้องการความสวยงามหรือไม่ แสงบาดตามีบ้าง
ก็ยอมรับได้ ถ้าเป็นแบบนี้การใช้โคมแบบหลอดเปลือยจะท าให้ประหยัดจ านวนหลอดลงได้ อีกทั้งการระบายความร้อน
จะท าได้ดี ท าให้อายุการใช้งานยาวนาน ทั้งนี้เหมาะกับการติดตั้งที่มีความสูงประมาณ 3 - 5 เมตร และควรติดตั้งบน
เพดานเลยไม่ควรมีขาต่อลงมาเนื่องจากไม่มีแผ่นกระจายแสง จึงจะท าให้มีแสงสะท้อนขึ้นด้านบนได้ 
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รูปท่ี 3.14 โคมเปลือย (Bare Batten Type) 

 

(2) โคมโรงงาน (Industrial Type)  โคมไฟฟ้าชนิดนี้ใช้กันมากในพื้นที่ต้องการไฟส่องอย่าง
เดียว เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น โคมแบบนี้ประหยัดค่าไฟฟ้าเพราะแสงที่ออกจากโคมถูก
แผ่นสะท้อนแสงของโคมบีบแสงให้ลงมาข้างล่าง เพื่อใช้งานอย่างเดียว เหมาะใช้กับเพดานที่มีความสูงไม่เกิน 5 - 7 
เมตร ถ้ามีความสูงเกินกว่านี้ควรใช้ขายึดจากเพดานให้ต่ าลงมาอยู่ในช่วงใช้งาน 

 

 
 

รูปท่ี 3.15 โคมโรงงาน (Industrial Type) 
 

  (3) โคมตะแกรง (Fin Louver Type) โคมไฟฟ้าชนิดนี้คล้ายกับโคมโรงงาน แต่เพิ่ม
ตะแกรงเข้าไปเพื่อไม่ให้เห็นหลอดไฟได้ชัดเจนเท่านั้น ซึ่งถ้ามีจ านวนครีบของตะแกรงมากจะท าให้ลดแสงบาดตาได้
มาก แต่จะท าให้ความสว่างน้อยลงด้วย เหมาะกับความสูงประมาณ 3-5 เมตร และในที่ๆ ต้องการแสงที่ไม่บาดตา
เกินไปนัก 
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รูปท่ี 3.16 โคมตะแกรง (Fin Louver Type) 

 
   (4) โคมพรีสเมติก (Prismatic Diffuser Type)  โคมไฟฟ้าชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับโคม
ตะแกรง เพียงแต่เปลี่ยนตะแกรงเป็นแผ่นกรองแสงแบบเกล็ดแก้ว (Prismatic Diffuse Type) เท่านั้น ท าให้แสงบาดตา
น้อยลงแต่ความสว่างก็น้อยลงด้วย อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้โคมชนิดนี้ควรดูที่ระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับแผ่น
กรองแสงด้วย เพราะถ้าใกล้กันมากจะท าให้มองเห็นตัวหลอดได้ไม่เห็นเป็นแสงสว่างเท่าๆ กันทั้งโคม ซึ่งท าให้เกิด
ความไม่สวยงามได้ โคมชนิดนี้เหมาะกับการเลือกติดตั้งในสถานที่ที่มีเตียงนอน เช่น โรงพยาบาล หรือห้องพักพื้น 
เนื่องจากเมื่อนอนบนเตียงแล้ว แสงที่ได้จากโคมจะไม่ส่องสว่างเกินไปท าให้รบกวนการนอนได้ 

    
 
 

รูปท่ี 3.17 โคมพรีสเมติก (Prismatic Diffuser Type) 

 

(5) โคมกรองแสงขาวขุ่น (Opal Type)  โคมไฟฟ้าชนิดนี้เหมือนกับโคมพรีสเมติก เพียงแต่
เปลี่ยนแผ่นกรองแสงจากเกล็ดแก้วใสเป็นสีขาวขุ่นเพื่อลดแสงบาดตาให้เหลือน้อยที่สุด โคมชนิดนี้จึงเหมาะกับ
สถานพยาบาล หรือห้องพักพื้นที่ไม่ต้องการให้เกิดแสงบาดตา แต่ความสว่างที่เกิดจากโคมชนิดนี้มีค่าน้อยที่สุดในโคม
ไฟชนิดต่างๆ ที่กล่าวมา อย่างไรก็ตามทั้งโคมพรีสเมติกและโคมกรองแสงขาวขุ่น ไม่เหมาะกับใช้ภายนอกอาคาร 
เพราะแผ่นกรองแสงส่วนใหญ่ท าจากพลาสติก ซึ่งไม่ทนต่อ UV จะท าให้กรอบ และแตกง่าย อีกทั้งอาจมีแมลงเข้าไปใน
แผ่นกรองแสง จะท าให้ความสว่างลดลงได้ 
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รูปที่ 3.18 โคมกรองแสงขาวขุ่น (Opal Type) 
 

 ประเภทของบัลลาสต์ 

  บัลลาสต์ เป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นในระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้หลอดไฟประเภทฟลูออเรสเซนต์
หรือหลอดไฟประเภทคายประจุความดันสูง ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปที่หลอดไฟให้เหมาะสม 
สม่ าเสมอ และเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้หลอดเสียหาย 
  บัลลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 
 
  (1)   บัลลาสต์แบบแกนเหล็ก 

 -   บัลลาสต์แบบแกนเหล็กธรรมดา (Magnetic Ballast) จะมีค่าก าลังสูญเสีย 
ประมาณ 9-13วัตต์ต่อหลอด 

-   บัลลาสต์แบบแกนเหล็กชนิดความสูญเสียต่ า (Low watt Loss Ballast) จะใช้
แกนเหล็กที่มีความสูญเสียต่ าและขนาดลวดทองแดงที่ใหญ่ขึ้นโดยมีค่าก าลัง
สูญเสียประมาณ 6-8.5 วัตต์ต่อหลอด 

 
 
 

 
 
 

 

 

รูปท่ี 3.19 บัลลาสต์แบบแกนเหล็ก 
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  (2)   บัลลาสต์แบบติดเร็ว (Rapid Start Ballast) จะใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการ
สร้างแรงดันไฟฟ้าในการจุดหลอด ท าให้มีความสูญเสียน้อยกว่าการใช้ Heater Filament ในการจุดหลอด และไม่
ต้องใช้สตาร์ทเตอร์ ซึ่งจะมีค่าก าลังสูญเสียประมาณ 6.5 วัตต์ต่อหลอด 

 (3)   บัลลาสต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast) จะใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการ
สร้างความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้สูงประมาณ 20-40  kHz เพื่อใช้ในการจุดหลอด ซึ่งส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
ขนาด 36 วัตต์ เมื่อใช้กับบัลลาสต์ชนิดนี้จะท าให้ก าลังไฟฟ้าใช้งานของหลอดลดลงเหลือเท่ากับ 34 วัตต์ โดยมีค่า
ก าลังไฟฟ้าสูญเสียในบัลลาสต์เท่ากับ 2 วัตต์ แต่ยังมีระดับความส่องสว่างเท่าเดิม 

 

 
รูปท่ี 3.20 บัลลาสต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ballast) 

 
ข้อควรระวังในการติดตั้งบัลลาสต์อิเลคทรอนิคส์ 

 

 -  การใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ จะใช้จ านวนเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) มากกว่าการใช้
บัลลาสต์ธรรมดา หรือบัลลาสต์ก าลังสูญเสียต่ าประมาณ 20-40% เพราะค่ากระแสตอนเริ่มท างานมีค่าสูงมากกว่า ซึ่ง
อาจต้องปรับเปลี่ยน-เพิ่มแผงสวิตซ์ไฟ (Load Center Panel) เพิ่มจ านวนสวิตซ์เปิด-ปิด เพื่อป้องกันปัญหาเซอร์กิต
เบรกเกอร์ทริบขณะหลอดไฟถูกจุดติดพร้อมกันทั้งชั้นหรือทั้งตึก (ตอนที่ไฟฟ้ามาหลังจากที่เกิดไฟดับ) หรือปัญหา
สัมผัสของสวิตซ์ เปิด-ปิดไฟเกิดอาร์กติดกัน 

 - การเลือกบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นต้องระวังปริมาณฮาร์มอนิก ซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้สาย
นิวทรอล (Neutral line) มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 2 เท่าของสายเส้นไฟ (Live line) เพื่อป้องกันสายนิวทรอลไหม้ พิจารณา
การติดตั้งแอกเตอร์ฟิลเตอร์ในระบบเพื่อลดฮาร์มอนิกอาจท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง สายไฟ 
คาปาวิเตอร์แบงค์ เสียหายได้ 

 - การติดตั้งบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ควรต้องมีการต่อลงดินของกล่องบัลลาสต์/โคมไฟ การชิลล์สาย
ตามมาตรฐานการติดตั้ง เพื่อป้องกันการส่งคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น  อุปกรณ์สื่อสาร 
วิทยุ (Radio) คอมพิวเตอร์ (Computer) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย หรือเครื่องมือวัด เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ  
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3.4.3 การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

 ศักยภาพที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานด้านแสงสว่าง 4 มาตรการที่ควรพิจารณา มีดังนี้ 

 1)  การลดชั่วโมงการใช้งานที่ไม่จ าเป็นในระบบแสงสว่าง 
  สามารถด าเนินการอนุรักษ์พลังงานได้โดย 

 (1) การปิดสวิตซ์ที่เปิดไว้โดยไม่จ าเป็น (โดยผู้ใช้งานหรือโดยระบบอัตโนมัติ) ซึ่งสามารถสรุป
หลังจากส ารวจพื้นที่ที่มีคนใช้งาน ในช่วงเวลาการท างาน และนอกเวลาท างาน เวลากลางคืน โดยใช้แบบฟอร์มในการ
ส ารวจตามตัวอย่างด้านล่าง 

 (2) การปิดสวิตซ์บางส่วนหรือหรี่ไฟลงกระท าได้ภายหลังจากที่มีการส ารวจความสว่างใน
บริเวณต่างๆ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแล้วท าการปรับปรุงในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจ าเป็น ซึ่งสามารถ
ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่างด้านล่างได้เช่นกัน 
 

ตารางท่ี 3.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มในการส ารวจ 

พื้นท่ี *ค่ามาตรฐาน 
ปริมาณ 

ความส่องสว่างเฉลี่ย 
ชั่วโมง 

การใช้งาน 
มีการใช้งาน 
(ใช้/ไม่ใช้) 

การแก้ไข 

      
 

 (3) การจัดแบ่งวงจรไฟฟ้าสามารถกระท าได้  เนื่องจากในการออกแบบระบบแสงสว่างในอาคาร 
ผู้ออกแบบจะออกแบบไว้เป็นพื้นที่รวม หรือออกแบบไว้ในรูปแบบของห้องรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจมีการจัดแบ่ง
ห้องใหม่เมื่อมีการปรับปรุงพื้นที่ ดังนั้นในบางกรณี เมื่อมีการปรับปรุงพื้นที่และจัดแบ่งเป็นห้องเล็กๆ แล้ว อาจท าให้
สวิตซ์ไฟที่ใช้เปิด-ปิด วงจร จะต้องเปิด-ปิด พร้อมๆ กัน ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนอยู่ในห้องแล้วก็ตาม ท าให้ต้องเปิดไฟทิ้งไว้
จนกว่าจะไม่มีคนอยู่ในห้องทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะท าให้สูญเสียพลังงานไปโดยไม่จ าเป็น ดังนั้นควรมีการส ารวจและ
ปรับปรุงวงจรไฟฟ้าไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงพื้นที่ด้วย 

 

 2)  การเลือกใช้หลอดและโคมไฟอย่างเหมาะสม 
    การพิจารณาการใช้งานของหลอด และโคมไฟสามารถด าเนินการได้ใน 2 กรณี คือ 

  (1) เมื่อติดตั้งระบบแสงสว่างในโรงงานที่สร้างใหม่ หรือในโรงงานที่มีการขยายหรือต่อเติมควร
พิจารณา ดังนี้ 

 - ในการเพิ่มระดับความสว่าง ควรพิจารณาให้ระดับความสว่างไม่มากเกินความจ าเป็น 
(ปรับปรุงระดับความส่องสว่างให้เหมาะสม) 

 - ปฏิบัติตามข้อแนะน าการติดตั้ง (เช่น ระดับความสูง เป็นต้น) 
 - พิจารณาแสงสว่างเฉพาะบริเวณ (Task Lighting) 

(2) เมื่อต้องการปรับปรุงระบบแสงสว่างที่มีอยู่เดิม ซึ่งสามารถท าได้โดยการเปลี่ยนหลอดไฟ หรือ
โคมไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานตามปกติ แต่สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ โดยพิจารณาตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.3 ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนหลอดไฟเดิมแต่ละประเภท 

หลอดเดิม หลอดท่ีสามารถทดแทนได้ หมายเหตุ 
Incandescent Fluorescent (lower wattage) Slightly inferior colour qualities 
Fluorescent (40W & 60W) Fluorescent (36W & 58W) 

Tri Phosphor 
Colour properties unchanged, 
improved 

Mercury Vapor Metal Halide (lower wattage) Improved colour  properties 
Mercury Vapor High/Low Pressure Sodium  

(lower wattage) 
inferior colour qualities 

Metal Halide High/Low Pressure Sodium  
(lower wattage) 

inferior colour qualities 

 

 3) การใช้แสงสว่างธรรมชาติในบริเวณท่ีเป็นไปได้ 
  ศักยภาพในการใช้แสงธรรมชาติ 

(1) ใช้หลังคาใส เพื่อน าแสงธรรมชาติมาใช้งานแทนหลอดไฟ ในกรณีโรงงานที่ก าลังจะสร้างใหม่
หรือเมื่อต่อเติมหรือขยายโรงงาน 

 (2) ติดตั้ง Polycarbonate หรือ Glass sheet ทดแทนแผ่นหลังคาเหล็ก Galvanized ในโรงงานเดิม 
 

 ข้อเสียของแสงสว่างธรรมชาติ 
 - ยากต่อการพยากรณ์ล่วงหน้า และการควบคุม 
 - แสงจ้า (Glare)  อันเนื่องมาจากแสงอาทิตย์ 
 - มีภาระความร้อนในระบบปรับอากาศเพิ่มขึ้น (Heat gain) 

 
 4) การบ ารุงรักษาหลอดไฟและโคมไฟอย่างเหมาะสม 
 

 (1)   การเปลี่ยนหลอดตามอายุการใช้งาน  ความสว่างของหลอดไฟต่างๆ จะลดลงตามระยะเวลา
การใช้งาน ในขณะที่ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ยังเท่าเดิม ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงการลดลงของระดับความส่องสว่างตาม
ระยะเวลาการใช้งานของหลอดแต่ละประเภท 

 จากตารางต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่าควรเปลี่ยนหลอดตามอายุการใช้งาน เพื่อรักษาปริมาณความส่อง
สว่างที่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถด าเนินการได้โดยเปลี่ยนหลอดทีละกลุ่มก่อนที่
หลอดจะขาด โดยพิจารณา % ความส่องสว่างของหลอดไฟที่ลดลง หลอดแต่ละชนิดมีระยะเวลาที่แนะน าให้เปลี่ยน
หลอดต่างกันจึงควรปรึกษาผู้จ าหน่าย 
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ตารางท่ี 3.4 การเปลี่ยนหลอดตามอายุการใช้งาน 

ประเภทของหลอดไฟ อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) % ท่ีลดลงตามระยะเวลาการใช้งาน 

Incandescent 

Fluorescent 

Mercury Vapour 

Metal Halide 

Low Pressure Sodium 

High Pressure Sodium 

1,000 

6,000-8,000 

12,000-24,000 

10,000-12,000 

4,000-8,000 

8,000-12,000 

15% 

15-20% 

10-40% 

45% 

10-15% 

10-15% 
 

(2) การบ ารุงรักษาหลอดและโคมกระจายแสง  ในบริเวณที่มีฝุ่นมาก การท าความสะอาดต่างๆ ใน
ระบบแสงสว่าง (เช่น หลอด, โคมกระจายแสง) มีผลอย่างมากต่อความส่องสว่างที่ได้ในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ยังคงเท่าเดิม  ทั้งนี้ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย สามารถให้ค าแนะน าถึงระยะเวลาในการท าความสะอาดที่เหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพของโรงงานนั้นๆ ว่ามีการใช้งานในลักษณะอย่างไรด้วย 

    แผนภาพแสดงผลของการบ ารุงรักษาต่อการส่องสว่างของหลอด และโคมไฟสามารถแสดงได้ดัง  
รูปที่ 3.21 
 

 
 

 
รูปท่ี 3.21 แผนภาพแสดงผลของการบ ารุงรักษาต่อการส่องสว่างของหลอด 

 

ปริมาณแสงสว่างที่ใช้งานได้ 

 
หมายเหตุ  ต้องมีการทาสีผนังใหม่ทุกๆ 8 ป ี
  มีการเปล่ียนหลอดทุกๆ 4 ปี 

มีการท าความสะอาดหลอดและโคมทุกๆ 2 ป ี

2 yr 4 yr 6 yr 8 yr 

100 

90 

80 

70 

60 

50 
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 3.4.4   การบริหารและการจัดการเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง 
  

 การด าเนินการเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่างที่สามารถด าเนินการได้ทันทีในองค์กร 
โดยไม่ต้องมีการลงทุนหรือรอการติดตั้งอุปกรณ์ ก็คือ การบริหารและการจัดการการใช้งานอุปกรณ์เดิมให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ซึ่งการท าให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินการจะประกอบด้วย 
 

 - การให้ความส าคัญในการด าเนินการจากผู้บริหารระดับสูงในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายใน
การด าเนินการ 

 - การจัดการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงานทุก
ระดับ 

 - จัดท ากิจกรรมในการด าเนินการและประชาสัมพันธ์แสดงผลจากการด าเนินการ 
 - เผยแพร่และแนะน าเทคนิคต่างๆ ในการด าเนินการ โดยผ่านทางเอกสารเวียนภายในบริษัท 
 - การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

 ซึ่งตัวอย่างของการบริหารการจัดการในแต่ละเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานดังที่กล่าวมาแล้วสามารถ
แสดงผลได้ดังนี้ 
 

 1)   การลดชั่วโมงการท างานท่ีไม่จ าเป็นในระบบแสงสว่าง 
(1) การลดชั่วโมงการใช้งาน สามารถด าเนินการได้โดยปิดสวิตซ์ในบริเวณที่ไม่จ าเป็นซึ่งสามารถ

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส ารวจสภาพการใช้งานในระบบแสงสว่างและศักยภาพในการปรับปรุงในแต่ละแผนก 
 (2) จัดแบ่งจ านวนสวิตซ์ให้เพียงพอ และสัมพันธ์กับพื้นที่ใช้งานและเวลาที่ใช้งาน 
 (3) ควรจัดท าแผนที่แสดงต าแหน่งการเปิด-ปิดสวิตซ์ในแต่ละโคมไฟฟ้าให้ชัดเจน 
 (4) รณรงค์หรือจัดกิจกรรมให้ทุกคนในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการปิดไฟที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ทุกครั้ง 

(5) จัดแสดงปริมาณและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 

 2)   การใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงในระบบแสงสว่าง 
การก าหนดนโยบายโดยผู้บริหารในการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงเช่น หลอดไฟ บัลลาสต์ โคมไฟ 
ฯลฯ 

 

 3)   การใช้แสงสว่างธรรมชาติในบริเวณท่ีเป็นไปได้ 
 สามารถด าเนินการใช้แสงสว่างธรรมชาติและปิดโคมไฟฟ้าแสงสว่างโดยด าเนินการ  ดังนี้ 

 - เปิดมูลี่ หรือผ้าม่านในช่วงกลางวัน เพื่อใช้แสงสว่างจากภายนอกแทนการเปิดโคมไฟฟ้า
บริเวณริมหน้าต่าง 

 - เคลื่อนย้ายตู้หรืออุปกรณ์ที่บังแสงสว่างภายนอก 
 

 4)   การบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม 
 ควรมีนโยบายในการจัดท าแผนการบ ารุงรักษา และท าความสะอาดโคมไฟฟ้าแสงสว่างตาม

ระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ทุก 1 ปี เป็นต้น โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ใช้งานในแต่ละพื้นที่ในการด าเนินการ 
 

 5)    การควบคุมการท างานระบบแสงสว่าง 
 การควบคุมการท างานของโคมฟ้าแสงสว่างในระบบแสงสว่างตามมาตรการต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว 

สามารถด าเนินการได้โดยใช้คนควบคุมและใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
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 6)    การควบคุมโดยใช้คน (Manual) 
 การควบคุมการท างานของระบบสงสว่างโดยใช้คน สามารถท าได้ทั้งโดยการเปิด /ปิด สวิตซ์ หรือ

การปรับหรี่ปริมาณความส่องสว่างให้เหมาะสมต่อการใช้งาน  อย่างไรก็ตามการควบคุมโดยใช้คนอาจมีความแม่นย า
ในการควบคุมน้อยกว่าระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 

 7)    การควบคุมโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic System) 
 การควบคุมโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ จะควบคุมการใช้งานระบบแสงสว่างตามความต้องการที่

ใช้งานจริง โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) หรือการตั้งเวลาในการควบคุมการท างานซึ่งจะลดการใช้พลังงานได้จาก
การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย า โดยระบบควบคุมอัตโนมัตินี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ ตาม
ลักษณะการควบคุมคือ  ระบบควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ (Automated On/Off Control) และ ระบบควบคุมการปรับ
หรี่อัตโนมัติ (Dimming Control) 
 

ก. ระบบควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ    
จะควบคุมการใช้งานระบบแสงสว่างให้เปิดใช้งานในกรณีที่มีการใช้งานและปิดในขณะที่ไม่มี

การใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จ าเป็นและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งนี้สามารถแบ่งออกได้
ตามเทคนิคการควบคุม ดังนี้ 

(1) Door Jamb Control 
(2) Time Based Control 
(3) Photo Sensors Control 
(4) Occupation Sensors Control 
(5) Microprocessor-Base Centralized Control 

 
(1)   Door Jamb Control    ติดตั้งสวิตซ์ที่ประตูเพื่อควบคุมการเปิด-ปิด ในระบบแสงสว่าง 

โดยระบบแสงสว่างในพื้นที่ใช้งานจะเปิดเมื่อเปิดประตู และปิดเมื่อปิดประตู ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ห้องเย็นของ
ภัตตาคารและซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ 
 

(2)  Time Based Control    ติดตั้งสวิตซ์ตั้งเวลาการเปิด-ปิดอัตโนมัติ (Automatic Time 
Switch) จะใช้ในการควบคุมการเปิดหรือปิดการใช้งานของระบบแสงสว่างภายในพื้นที่ใช้งานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Elapsed –Time Switch หรือ Reset Switch และ Clock Switch 

 Elapsed –Time Switch หรือ Reset Switch   ลักษณะการท างานของสวิตซ์ชนิดนี้  
คือ เมื่อผู้ใช้งานสวิตซ์เพื่อเปิดระบบแสงสว่าง ระบบตั้งเวลาจะเริ่มท างานและจะปิดระบบแสงสว่าง เมื่อครบ
ก าหนดเวลาที่ก าหนดซึ่งสามารถปรับตั้งได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถกด
สวิตซ์อีกครั้ง เพื่อใช้งานต่อหรือปิดสวิตซ์เมื่อเลิกใช้งาน  ก่อนระบบอัตโนมัติท างานก็ได้สวิตซ์ตั้งเวลาประเภทนี้ จะมี
ทั้งแบบกลไก (Mechanical) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)  สวิตซ์ตั้งเวลาชนิดนี้ จะเหมาะกับการใช้งานใน
ห้องเก็บวัสดุ (Store) ซึ่งมีการเบิกจ่ายเป็นช่วงเวลาในขณะที่ระบบแสงสว่างมีการเปิดทิ้งไว้ในพื้นที่ตลอดเวลา 

 Clock Switch   สวิตซ์ตั้งเวลาชนิดนี้ จะเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีเวลาการ
เปิด-ปิด ระบบแสงสว่างที่แนวนอน โดยสวิตซ์จะท าการเปิด-ปิด ระบบแสงสว่างตามเวลาที่ก าหนด โดยปกติระบบ
ควบคุมจะสามารถ Back up ข้อมูลเวลาต่างๆ แม้ในช่วงฟ้าดับเพื่อให้สวิตซ์ท างานได้อย่างถูกต้องการน าสวิตซ์ตั้งเวลา
มาใช้งาน จะก่อให้เกิดประสิทธิภายสูงสุดหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับการวางแผนตั้งเวลาการเปิด-ปิด ให้ใกล้เคียงหรือตรง
กับลักษณะการใช้งานจริงมากที่สุด 
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(3)   Photo Sensors Control    Photo Sensors เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเปิด-ปิด ระบบ
แสงสว่างตามระดับของความส่องสว่างที่ตั้งไว้ โดยจะท าการเปิดระบบแสงสว่างเมื่อระดับความส่องสว่างต่ ากว่าที่
ก าหนด และจะปิดระบบแสงสว่างเมื่อระดับความส่องสว่างสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ โดยปกติจะมีการใช้งานกับระบบแสงสว่าง
นอกอาคาร อย่างไรก็ตามสามารถใช้ในการควบคุมโคมฟ้าส่องสว่างที่อยู่ติดหน้าต่างหรือบริเวณทีใช้แสงสว่างจาก
ธรรมชาติได้ ซึ่งจะท าให้สามารถใช้แสงสว่างจากธรรมชาติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

(4)   Occupancy Sensors Control   ใช้ Occupancy Sensors ตรวจสอบการใช้งานในพื้นที่
ที่มีการใช้แสงสว่าง โดยจะเปิดอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานในพื้นที่ และปิดอัตโนมัติเมื่อพื้นที่นั้น ๆ ไม่มีการใช้งาน ระบบ
ควบคุมการท างานจะประกอบด้วย 

- อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งาน (Occupancy Sensor) 
- วงจรควบคุม (Electronic Control unit) 
- สวิตซ์ควบคุมหรือรีเลย์ (Control Switch) 

  

 ทั้งนี้ อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งาน จะตรวจสอบการใช้พื้นที่ และส่งสัญญาณให้กับวงจร
ควบคุม โดยวงจรควบคุมจะสั่งงานไปยังสวิตซ์ควบคุมเพื่อเปิด หรือปิดระบบแสงสว่างต่อไป 
 
 อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งาน (Occupancy Sensor) 
  อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
+ 

 Passive Infrared Sensors (PIR)   อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งานชนิดนี้ จะตรวจจับรังสีความร้อน 
(Infrared) จากร่างกายของผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ โดยจะส่งสัญญาณให้กับวงจรควบคุมตามการเปลี่ยนแปลงของระดับ
รังสีความร้อนเมื่อเข้ามาในพื้นที่และออกจากพื้นที่ 

 Ultrasonic Sensors   อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งานจะส่งสัญญาณคลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งไม่สามารถ
ได้ยินออกมา และตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความถี่ของสัญญาณคลื่นเสียงจากการสะท้อน ซึ่งเป็นการตรวจสอบการ
เคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน 

 Hybrid Sensors เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการใช้งานที่ประกอบด้วย PIR และ Ultrasonic Sensor ใน
ชุดเดียวกัน เนื่องจากการผสมผสานของข้อดีและข้อเสียทั้ง 2 แบบ  ท าให้เกิดความถูกต้องและแม่นย าในการตรวจจับ
การใช้พื้นที่ 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงข้อดีและข้อเสียของอุปกรณ์ตรวจจับแต่ละชนิด 

ชนิด ข้อดี ข้อเสีย 

Passive Infrared Sensors  มีความถูกต้องในการตรวจจับสูง  ตรวจจับได้ในแนวตรงเท่านั้น 

 ไม่สามารถตรวจจับผ่านสิ่งกีดขวางได้ 

 การตอบสนอง (Sensitivity) ช้า 

Ultrasonic Sensors  การตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้
เร็ว 

 สามารถตรวจจับได้พื้นที่กว้างกว่า 
PIR 

 เกิดการผิดพลาดในการตรวจจับได้
ง่าย เนื่องจากสามารถตรวจจับได้
แม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของอากาศ
จากการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ 

Hybrid Sensors  มีความถูกต้องและการตอบสนองต่อ
การเคลื่อนไหวดี 

 ราคาแพง 

 
 (5)   Microprocessor-Based Centralizes Control   เป็นระบบควบคุมการท างานขนาด
ใหญ่ ซึ่งจะควบคุมการท างานของวงจรในระบบแสงสว่างหลายวงจรจากหน่วยควบคุมกลาง โดยสามารถโปรแกรม
ข้อมูลการเปิด-ปิด ในระบบแสงสว่างได้ตลอดทั้งปีนับจากวันที่ตั้งเวลา สามารถน า Photo Sensor มาใช้ร่วมกับระบบนี้
ได้เพื่อควบคุมการเปิด-ปิด ตามปริมาณแสงธรรมชาติ นอกจากนั้น ระบบควบคุมนี้อาจน าไปใช้ในการควบคุมอุปกรณ์
อื่น นอกเหนือจากระบบแสงสว่างได้อีกด้วย เช่น ระบบปรับอากาศ ป๊ัมน้ า เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 3.6 สรุปการใช้งานระบบควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ 

วิธีการควบคุม ลักษณะการน าไปใช้งาน 
1. Door Jamb Control -  ตู้เสื้อผ้า ห้องเย็น 
2. Time Based Control -  มีลักษณะช่วงเวลาการใช้งานที่ก าหนดได้ชัดเจน 

-  สามารถปิดระบบแสงสว่างได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการผลิตและผลด้าน
ความปลอดภัย 

3. Photo Sensor Control -   ใช้งานในกรณีต้องการควบคุมการเปิด-ปิด ระบบแสงสว่างตามระดับ
ความส่องสว่างที่ก าหนด 

4. Occupancy Sensor Control -   เหมาะสมกับบริเวณที่มีการใช้งานเป็นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน และมีการ
เปิดใช้งานระบบแสงสว่างตลอดเวลา 

5. Micro – Processor Based -   เหมาะกับการใช้งานในการ Centralized Control 
-   ควบคุมการเปิด-ปิดระบบแสงสว่างในอาคารขนาดใหญ่ 

 
  ข.   ระบบควบคุมการปรับหรี่อัตโนมัติ 
  ระบบควบคุมการปรับหรี่อัตโนมัติ (Dimming Control) เป็นระบบที่ใช้ปรับลดปริมาณความส่อง
สว่างและการใช้พลังงานในแหล่งก าเนิดแสง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบควบคุมแบบเปิด -ปิด จะได้ผลการประหยัด
พลังงานที่สูงกว่า และให้ระดับความส่องสว่างได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ระบบควบคุมชนิดนี้
จะมีความซับซ้อนของระบบมากกว่าและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสูงกว่า ดังนั้น ก่อนน าระบบนี้ไปใช้งานต้องมีการ
พิจารณาอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบกับระบบที่ซับซ้อนน้อยกว่าแต่ให้ผลประหยัดได้ในลักษณะเดียวกัน 
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  ลักษณะการควบคุมการปรับหรี่อัตโนมัติ 
  การปรับหรี่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Tuning)   เป็นการปรับหรี่ปริมาณความส่องสว่าง
ตามความต้องการของผู้ใช้งานและลักษณะงานที่ท า เช่น คนงานสูงอายุท างานที่มีความละเอียดสูงย่อมมีความต้องการ

ปริมาณแสงสว่างมากกว่าคนงานหนุ่มที่ท างานไม่ต้องการความละเอียดมากนัก 
 

  (1) การปรับหรี่ตามแสงธรรมชาติ (Day lighting)  เป็นการปรับหรี่ปริมาณความส่องสว่างตาม
ปริมาณแสงธรรมชาติ โดยควบคุมความส่องสว่างบนพื้นที่ใช้งานให้เหมาะสมตามที่ก าหนด 
  (2) การปรับหรี่เพื่อให้ได้ระดับความสว่างท่ีเหมาะสม (Demand Limiting)   การปรับลด
ปริมาณความส่องสว่างลงประมาณ 10% หรือมากกว่าจากปริมาณความส่องสว่างที่ใช้อยู่ตามปกติ จะสามารถ
ด าเนินการได้โดยใช้ระบบการปรับหรี่อัตโนมัติ โดยไม่มีผลกระทบต่อสภาพการมองเห็นหรือประสิทธิภาพในการผลิต
และผู้ใช้งานไม่รู้สึกถึงการลดระดับความส่องสว่างดังกล่าว 
 (3)  การปรับหรี่เพื่อชดเชยตามความเหมาะสม (Adaptation Compensation)  ในการใช้งาน
ระบบแสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ในอุโมงค์ ในช่วงเวลากลางวันปริมาณแสงสว่างจะมีค่าสูง เพื่อไม่ให้เกิดความ
แตกต่าง (Contrast) ระหว่างแสงสว่างจากธรรมชาติภายนอกกับแสงสว่างภายในอุโมงค์ ดังนั้น ในช่วงเวลากลางคืนซึ่ง
ไม่มีแสงสว่างจากแสงอาทิตย์ จึงท าให้สามารถปรับลดความส่องสว่างภายในอุโมงค์และลดการใช้พลังงานลงได้ 

 
  ชนิดของระบบควบคุมการปรับหรี่อัตโนมัติ สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

 

  (1) อุปกรณ์ปรับหรี่ท่ีใช้แสงธรรมชาติเป็นตัวควบคุม (Photo sensor-Activated Dimmers) 
ระบบควบคุมชนิดนี้จะใช้ Photo Sensor ตรวจวัดความส่องสว่างบนพื้นที่ใช้งาน แล้วส่งสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณ์
ปรับหรี่ (Dimmer) เพื่อปรับความส่องสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
   (2) อุปกรณ์ปรับหรี่ท่ีสามารถโปรแกรมได้ (Programmable Dimmer) โดยทั่วไป ปริมาณ
ความส่องสว่างของแต่ละลักษณะการใช้งานจะไม่เหมือนกัน เช่น ในพื้นที่ห้องอาหารของภัตตาคารในโรงแรม จะมี
ความส่องสว่างในช่วงเที่ยง ช่วงเย็น ช่วงค่ าและช่วงท าความสะอาดแตกต่างกัน ดังนั้น ระบบ Programmable Dimmer 
จะควบคุมการปรับหรี่ในแต่ละช่วงเวลาอัตโนมัติจากระบบควบคุมส่วนกลาง โดยปกติระบบนี้จะเหมาะกับการใช้งานใน
พื้นที่ขนาดใหญ่ 
 

 ค.   แนวทางในการพิจารณาเลือกระบบควบคุมการท างานในระบบแสงสว่างให้เหมาะสม 

 การพิจารณาเลือกระบบควบคุมการท างานในระบบแสงสว่างให้เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้
งานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกวิธีการควบคุมและความซับซ้อนของระบบควบคุมประกอบด้วย 

 - ขนาดอาคาร แผนควบคุมการท างานและการใช้พื้นที่ 
 - มาตรฐานอาคารในการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 - ระดับการใช้งาน (Degree of Occupant) ของแสงสว่างในแต่ละพื้นที่ 
 - ระบบควบคุมอาคาร (Building Automation System, BAS) 
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ตารางท่ี 3.7 สรุปการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ 

Retail 
Small. Industrial 

   
Basic stand-alone panel 

   
Software Stand-alone panelc 

 Office. School  Network able, software panelc, Clock 
function. software switch,programability 

  Large Office 
Convention Centre 

Front-end monitoring and programming of 
network panel. Expanded function. Alarm. 
event, trend etc. 
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บทท่ี 4 
การอนุรักษ์พลังงานส าหรับมอเตอร์ 

 
4.1 ชนิดของมอเตอร์และการใช้งาน 
 

 ในการแบ่งชนิดของมอเตอร์ โดยพิจารณาถึงชนิดของพลังงานที่มอเตอร์ใช้จะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ มอเตอร์
กระแสตรง และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 4.1.1   มอเตอร์กระแสตรง 
 มอเตอร์กระแสตรง คือ มอเตอร์ที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ในการขับเคลื่อน มีคุณสมบัติ

ที่ดี คือ สามารถปรับความเร็วรอบได้ง่าย มีแรงบิดเริ่มต้นสูง มอเตอร์กระแสตรงยังแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 
 

 1)  มอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor) ขดลวดสนามต่อขนานกับขดลวดอาร์มาเจอร์ 
คุณสมบัติเฉพาะตัวก็คือให้ความเร็วรอบที่ค่อนข้างคงที่มาก แต่แรงบิดจะต่่าสุดในกระบวนมอเตอร์กระแสตรงด้วยกัน 

 

 2)  มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม (Series Motor) ขดลวดสนามจะต่ออนุกรมกับขดลวดอาร์มาเจอร์ 
คุณสมบัติเฉพาะตัว คือ ให้แรงบิดที่สูงสุดในกระบวนมอเตอร์กระแสตรงด้วยกันแต่ความเร็วรอบจะไม่คงที่ เนื่องจาก
คุณสมบัติด้านแรงบิดที่สูงมาก จึงนิยมน่าไปใช้ในงานที่ต้องการแรงบิดเริ่มหมุนสูง ๆ เช่น หัวรถจักร รถราง รถยนต์ที่
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า เป็นต้น 

 

 3)  มอเตอร์กระแสตรงแบบผสม (Compound Motor) ขดลวดสนามมี 2 ชุด ชุดหนึ่งต่ออนุกรมกับ
ขดลวดอาร์มาเจอร์ อีกชุดหนึ่งต่อขนานกับขดลวดอาร์มาเจอร์ ให้แรงบิดที่สูงกว่ามอเตอร์แบบขนาน และความเร็วรอบ
คงที่กว่ามอเตอร์แบบอนุกรม นั่นคือ มีคุณสมบัติผสมระหว่างมอเตอร์แบบขนานและอนุกรม 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 มอเตอร์กระแสตรง 
 
4.1.2  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

 

 มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและในอาคาร โดยส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
เกือบทั้งหมด ดังนั้น เมื่อพูดถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมและในอาคาร มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับจึงเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพิจารณามากชนิดหนึ่ง 
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 การแบ่งชนิดของมอเตอร์กระแสสลับ 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
 

 1)  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบซิงโครนัส (Synchronous Motor) 
 2)  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหนี่ยวน่า (Induction Motor) 
 

 

1)  มอเตอร์กระแสสลับแบบซิงโครนัส (Synchronous Motor) 
 

 มอเตอร์ชนิดนี้มีสเตเตอร์คล้ายคลึงกับสเตเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวน่า และอาจใช้แทนกันได้  ส่วนโร
เตอร์นั้นแตกต่างกันในด้านโครงสร้างโดยที่จะท่าขึ้นเป็นขั้วแม่เหล็ก เมื่อสนามแม่เหล็กที่เกิดจากสเตเตอร์หมุนไป ก็จะ
เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นที่ขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับขั้วแม่เหล็กเสมือนหมุนไปรอบสเตเตอร์ และดูด
ขั้วแม่เหล็กที่โรเตอร์ให้หมุนตามไปด้วย ความเร็วของโรเตอร์จะต้องสอดคล้อง (Synchronized) กับความเร็วของ
สนามแม่เหล็กหมุนของสเตเตอร์ แต่เนื่องจากความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุนของสเตเตอร์ขึ้นอยู่กับความถี่ขอ ง
แรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าทางสเตเตอร์ และจ่านวนขั้วแม่เหล็ก ดังสมการต่อไปนี้ 
 

  ns = P
120f

 

 
  เมื่อ  nS  =  ความเร็วรอบสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์เป็นจ่านวนรอบ/นาที 

  f  =  ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าสเตเตอร์, (Hz) 
  p  =  จ่านวนขั้วแม่เหล็ก 

 
  ดังนั้นความเร็วรอบโรเตอร์ จะมีค่าเท่ากับความเร็วรอบสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์ ซึ่งจะมีค่าคงที่ 
เพราะความถี่ f และจ่านวนขั้วแม่เหล็กมีค่าคงที่ มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัส จึงถือว่าเป็นมอเตอร์ชนิดความเร็วคงที่ 
ไม่ว่าจะมีโหลดหรือภาระงานมาก หรือน้อย เนื่องจากตัวโรเตอร์ของมอเตอร์ชนิดซิงโครนัสมีราคาแพง จึงท่าให้
มอเตอร์ชนิดนี้มีราคาแพงกว่ามอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน่ามาก ดังนั้นหากไม่มีความจ่าเป็นที่จะต้องใช้งานที่ต้องการ
ความเร็วคงที่แล้ว มอเตอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม จะเป็นมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน่าทั้งสิ้น 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 มอเตอร์กระแสสลับแบบซิงโครนัส 
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2)  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหนี่ยวน า (Induction Motor) 
 

 เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้หลักการการเหนี่ยวน่าไฟฟ้าในขดลวด ด้วยไฟฟ้ากระแสสลับคล้าย
กับหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมอเตอร์ในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากเป็นมอเตอร์เหนี่ยวน่า 3 เฟส เพราะ
มอเตอร์ชนิดนี้มีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับมอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์แบบซิงโครนัส ต้องการการดูแลรักษาน้อย
เพราะไม่มีแปรงถ่านและมีความเร็วรอบเกือบคงที่ คือ ความเร็วที่ลดลงจากสภาพไม่มีโหลดจนกระทั่งขับโหลดเต็มที่
เพียงไม่ก่ีเปอร์เซ็นต์แต่มีข้อเสียดังนี้ คือ 
 (1) ควบคุมความเร็วได้ยาก 
 (2) ขณะมีโหลดน้อยจะท่างานที่ Power Factor ต่่าและล้าหลัง 
 (3) กระแสไฟฟ้าเริ่มต้นหมุนสูงประมาณ 5 เท่าหรือ 7 เท่าของกระแสไฟฟ้าขณะขับโหลดเต็มที่ (หรือ

กระแสพิกัด) 

  
รูปท่ี 4.3 มอเตอร์กระแสสลับแบบเหนี่ยวน า 

 
โรเตอร์ของมอเตอร์กระแสสลับแบบเหนี่ยวน่าจะหมุนตามสนามแม่เหล็กหมุนจากสเตเตอร์ด้วย

ความเร็วที่ช้ากว่าความเร็วซิงโครนัส ถ้าความเร็วของโรเตอร์เท่ากับความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุน ก็จะไม่เกิดการ
เหนี่ยวน่าไฟฟ้าในขดลวดหรือตัวน่าที่โรเตอร์ 

 
 

 ถ้า 
 S (Slip)    =   ความแตกต่างระหว่าง ความเร็วรอบของสนามแม่เหล็กที่สเตเตอร์กับความเร็วของโร

เตอร์ 
 ns            =    ความเร็วรอบซิงโครนัสหรือความเร็วรอบสนามแม่เหล็กหมุนที่สเตเตอร์ หน่วยเป็น rpm 
 nr           =    ความเร็วรอบที่โรเตอร์ หน่วยเป็น rpm 
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 จะได้ 

 SP  =     100%
sn   
rnsn 


   หน่วยเป็น เปอร์เซ็นต์ 

 
 หรือ 

 S  =      
S

S

n
rnn 

   หน่วยเป็น ทศนิยมของ 1 

 
 
 หรือหาค่าความเร็วรอบที่โรเตอร์ได้จาก 
 

nr     =  (1 – S) ns   หน่วยเป็น rpm 
 

 
 มอเตอร์เหนี่ยวน่า 3 เฟส ยังมีลักษณะที่แตกต่างกัน 2 แบบ ความแตกต่างดังกล่าวอยู่ที่โครงสร้างของ
ตัวโรเตอร์ ดังนี้ 
 
 

 ก.   แบบกรงกระรอก (Squirrel-cage) 
มีแท่งตัวน่า (Rotor Bar) คล้ายกรงกระรอกฝังอยู่ภายในโรเตอร์ ที่ปลายทั้งสองด้านของแท่งตัวน่า

ถูกลัดวงจรด้วยตัวน่ารูปวงแหวน (End Ring) ดังรูปที่ 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. แบบ Wound Rotor    ข. Squirrel cage 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.4 โรเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์และแบบกรงกระรอก 
 
  
 
 



 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
                                                                                          

              

                                                                                                   

              

                                                                                                                                                                                  110 
 

 แท่งตัวน่าของโรเตอร์มักมีลักษณะเฉียงเพราะจะท่าให้โรเตอร์หมุนได้ราบเรียบ และลดปัญหา
เสียงฮัมของแม่เหล็ก (Magnetic Hum) แบบนี้ท่าง่าย มีราคาถูก มีข้อเสีย คือ ปรับความเร็วได้ยาก กระแสขณะเริ่ม
เดินเครื่องสูง 
 

 

ข.  แบบวาวด์โรเตอร์ (Wound-Rotor Induction Motor) 
 

   โรเตอร์ของมอเตอร์ชนิดนี้จะแตกต่างกับแบบกรงกระรอก คือ มีขดลวดทองแดงพันรอบตัวโร
เตอร์ ส่วนปลายของขดลวดนี้จะต่อกับวงแหวนที่มีแปรงถ่านกดอยู่ด้วยสปริง จึงสามารถต่อตัวต้านทานภายนอก
อนุกรมกับโรเตอร์ได้ เมื่อเพิ่มค่าความต้านทานนี้ในขณะที่มอเตอร์เริ่มต้นหมุนจะท่าให้กระแสไฟฟ้าเริ่มต้นหมุนลดลง 
และแรงบิดเริ่มต้นหมุนสูงขึ้น ต่อเมื่อมอเตอร์มีความเร็วเพิ่มขึ้น ก็ลดความต้านทานที่อนุกรมอยู่ลง เพื่อให้แรงบิดสูงสุด
ตลอดช่วงที่มีการเร่ง ถ้าความเร็วของมอเตอร์เหมาะสมกับการท่างานแล้วจึงปลดตัวต้านทานออกทั้งหมด โดยลัดวงจร
ที่แปรงถ่าน และในระหว่างที่มอเตอร์ท่างานสามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความ
ต้านทานที่อนุกรมกับขดลวดที่ Rotor ได้ ทั้งนี้ช่วงความเร็วที่ปรับได้ มีค่าประมาณ 50% ถึง 100% ของความเร็ว
ซิงโครนัส 
 เนื่องจากมอเตอร์ชนิด Wound Rotor นี้สามารถคงแรงบิดสูงสุดตลอดช่วงเวลาการเร่งได้ มี
กระแสขณะเริ่มเดินน้อยกว่ามอเตอร์เหนี่ยวน่าและสามารถปรับความเร็วรอบได้บ้างจึงนิยมใช้กับโหลดที่มีความเฉื่อย
ขณะเริ่มต้นหมุนสูง หรือโหลดที่ต้องการปรับความเร็วรอบ 
 

 การแบ่งชนิดของมอเตอร์เหนี่ยวน าแบบกรงกระรอก 
 

  มอเตอร์เหนี่ยวน่าแบบกรงกระรอกมีการออกแบบเพื่อใช้ในงานต่าง ๆ โดยออกแบบแท่ง
อลูมิเนียมและวงแหวนปิดหัวท้ายของกรงกระรอก เพื่อให้ได้แรงบิดเริ่มหมุนที่เหมาะสมกับงานต่าง ๆ และการ
ออกแบบฝาปิดตัวมอเตอร์เพื่อใช้ในงานที่ต้องป้องกันมิให้ฝุ่นละอองหรือไอระเหยของสารเคมี รวมทั้งความชื้นหรือน้่า
เข้าไปท่าลายขดลวดหรือจุดต่อภายในตัวมอเตอร์ แสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ชนิดของมอเตอร์เหนี่ยวน าแบบกรงกระรอกตามมาตรฐานการออกแบบของ NEMA 
 

NEMA 
Design 

Starting 
Torque 

Break 
Down 

Torque 

Starting 
Current 

Slip การน าไปใช้งาน 
 

ตัวอย่างเครื่องจักร 
 

A ธรรมดา สูง ธรรมดา ต่่า เหมาะสมกับงานที่ไม่ต้องสตาร์ท
บ่อยครั้งนัก โหลดที่น่ามาต่อเข้าด้วย
ควรเป็นแบบที่ง่ายต่อการสตาร์ท
มอเตอร์และต้องการแรงบิดที่คงที่ ส่วน
ใหญ่จะเป็นมอเตอร์ที่มีเปลือกหุ้มเป็น
แบบปกปิดหมด ระบายความร้อนด้วย
พัดลมมีพิกัดตั้งแต่ 40-200 HP. 

ป๊ัม, เครื่องกล สว่าน 
แบบกระแทก, เครื่อง
เจียร, เครื่องมือกลต่างๆ 
สายพานล่าเลียง ที่
สตาร์ทขณะไร้โหลด
คอมเพรสเซอร์ที่สตาร์ท
ขณะไร้โหลด 

B ธรรมดา สูง ธรรมดา ต่่า เช่นเดียวกับ Design A ยกเว้นลักษณะ
ของเปลือกหุ้มมอเตอร์จะเป็นแบบ
ป้องกันหยดน้่า (Drip-proof) ซึ่งมีขนาด
ตั้งแต่ 1-200 HP. และแบบเปลือกหุ้ม
ปกปิดหมดระบายความร้อนด้วยพัดลม
มีขนาดตั้งแต่ 30 HP. และต่่ากว่า
มอเตอร์เหนี่ยวน่าส่วนใหญ่จะอยู่ใน 
Design B นี ้

เช่นเดียวกับ Design A 
 

C สูง ธรรมดา ต่่า ต่่า เหมาะกับงานที่ไม่ต้องสตาร์ทบ่อยครั้ง
นัก เป็นมอเตอร์ที่มีแรงบิดขณะเริ่ม
หมุนสูง สามารถสตาร์ทขณะที่มีโหลด
หนักต่ออยู่ได้ เช่น ขับเคลื่อนป๊ัม แต่จะ
ไม่เหมาะสมส่าหรับใช้ขับโหลดที่มี
ความเฉ่ือยสูง (Highinertia load) 
มอเตอร์ตาม Design นี้จะมีลักษณะ
พิเศษ คือ จะมีโรเตอร์เป็นแบบกรง
กระรอกคู่ ขนาดมอเตอร์จะขึ้นอยู่กับ
ขนาดของ Peak Loads 

บันไดเลื่อน เครื่องบด 
คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบซึ่งจะต้องสตาร์ท
ขณะที่มีโหลดสายพาน
ล่าเลียงซึ่งจะต้องสตาร์ท
ขณะมีโหลดต่ออยู่ 
 

D สูง - ต่่า สูง เป็นมอเตอร์ที่มีแรงบิดขณะเริ่มหมุนสูง
มาก (สูงกว่า Design C) สามารถใช้ขับ
โหลดที่มีความเฉ่ือยสูงได้แต่ความเร็ว
รอบของมอเตอร์จะลดลงเหลือประมาณ 
85% ถึง 95% ของความเร็วซิงโครนัส
เท่านั้น 

เครื่องกว้าน ลิฟท์ 
เครื่องตอกอัด และ 
เครื่องจักรกลที่มีมูเล่ 
(Flywheel) ขนาด 
ใหญ่ ๆ 
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4.2    การเลือกและใช้มอเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
4.2.1   การใช้มอเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ในการใช้มอเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องค่านึงถึง 
1)   ใช้มอเตอร์ที่มีพิกัดเหมาะสมกับโหลดที่ต้องการขับเคลื่อน ถ้าใช้มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า

ความต้องการของโหลด จะท่าให้มอเตอร์ท่างานที่โหลดต่่า ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์จะต่่ามากและจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีโหลดประมาณ 80-90% ดังแสดงในรูปที่ 4.5 ดังนั้น ควรใช้มอเตอร์ขับโหลดประมาณ 80-
100% ของพิกัด ไม่ควรใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่เกินความจ่าเป็น ถ้าพบว่ามอเตอร์ตัวใดที่มีโหลดเต็มที่แล้วกิน
กระแสไฟฟ้ายังน้อยกว่าพิกัดมากๆ สมควรเปลี่ยนมอเตอร์ให้มีพิกัดเล็กลงเพื่อจะได้ประหยัดค่าไฟฟ้าลง 

2)   หลีกเลี่ยงการเดินมอเตอร์ขณะไม่มีโหลดต้านการหมุน โดยเฉพาะไม่มีโหลดนาน ๆ ควรหยุดเดิน
มอเตอร์เสียเลย เพราะขณะที่มอเตอร์หมุนขณะไม่มีโหลดมาต้านการหมุนประสิทธิภาพจะต่่า ก่าลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่
มอเตอร์จะเป็นก่าลังสูญเสียในแกนเหล็ก แรงเสียดทาน แรงต้านของลมและสูญเสียไปในขดลวดทองแดง 

3)   ควรใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้สูงขึ้นโดยราคา
มอเตอร์ที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงย่อมมีราคาแพงกว่าจึงจ่าเป็นจะต้องลงทุนในช่วงแรกสูงกว่าการใช้มอเตอร์
ทั่วไป แต่คุ้มทุนในระยะยาว รายละเอียดของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะกล่าวในหัวข้อ 4.5 ต่อไป 

4)   ควรแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์โดยการต่อคาปาซิเตอร์ขนานจุดต่อสายเข้าตัวมอเตอร์จะท่าให้ลดการ
สูญเสียก่าลังไฟฟ้าในสายไฟฟ้าที่เดินเข้ามอเตอร์ 

5)   ท่าการอัดจาระบี และเปลี่ยนแบริ่ง เมื่อใช้มอเตอร์ไปเป็นเวลานานหรือพบว่ามีความฝืดมาก ๆ เพื่อ
ลดก่าลังสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานและความฝืด 

6)   เมื่อแรงดันไฟฟ้า และหรือความถี่ที่ป้อนให้กับมอเตอร์เปลี่ยนแปลงไปจากพิกัดที่แสดงไว้จาก 
Name Plate จะท่าให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เปลี่ยนไป ดังแสดงในตารางที่ 4.2 

(1)   แรงบิดขณะเริ่มหมุนและสูงสุดขณะหมุนของมอเตอร์แบบเหนี่ยวน่าจะเปลี่ยนแปลงตามก่าลัง
สองของแรงดัน 

(2)   ความเร็วของมอเตอร์แบบเหนี่ยวน่าจะแปรผันโดยตรงตามความถี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        รูปท่ี 4.5 ประสิทธิภาพของมอเตอร์ 
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ตารางท่ี 4.2 คุณสมบัติท่ีเปลี่ยนแปลงเมื่อแรงดันไฟฟ้าและความถี่เปลี่ยนไป 
 

คุณสมบัติ 
มอเตอร์แบบเหนี่ยวน า 

แรงดัน ความถี่ 
110% 90% 105% 95% 

แรงบิด * 
แรงบิดเริ่มต้นและสูงสุด 
ขณะหมุนใช้งาน 

 
เพิ่มขึ้น 21% 

 
ลดลง 19% 

 
ลดลง 10% 

 
เพิ่มเป็น 11% 

ความเร็ว * 
ซิงโครนัส 

ขณะมีโหลดเต็มที่ 
เกิดการสลิบ (slip) 

 
ไม่เปลี่ยน 

เพิ่มขึ้น 1% 
ลดลง 21% 

 
ไม่เปลี่ยน 

ลดลง 1.5% 
เพิ่มขึ้น 23% 

 
เพิ่มขั้น 5% 
เปลี่ยนแปลง

เล็กน้อย 

 
ลดลง 5%

เปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย 

ประสิทธิภาพ 
ขณะมีโหลดเต็มที่ 
 
3/4 ของโหลดเต็มที่ 
 
1/2 ของโหลดเต็มที่ 

 
เพิ่มขึ้น 
0.5-1% 

เปลี่ยนแปลง 
เล็กน้อย 

ลดลง 1-2% 

 
ลดลง 2% 

 
เปลี่ยนแปลง 

เล็กน้อย 
เพิ่มขึ้น 1-2% 

 
เพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย 
เพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย 
เพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย 

 
ลดลง 

เล็กน้อย 
ลดลง 

เล็กน้อย 
ลดลง 

เล็กน้อย 
เพาเวอร์แฟคเตอร์ 
ขณะมีโหลดเต็มที่ 
 
3/4 ของโหลดเต็มที่ 
 
1/2 ของโหลดเต็มที่ 

 
ลดลง 3% 

 
ลดลง 4% 

 
ลดลง 5-6% 

 
เพิ่มขึ้น 1% 

 
เพิ่มขึ้น 2-3% 

 
เพิ่มขึ้น 4-5% 

 
เพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย 
เพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย 
เพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย 

 
ลดลง 

เล็กน้อย 
ลดลง 

เล็กน้อย 
ลดลง 

เล็กน้อย 
กระแส 
ขณะเริ่มเดินเครื่อง 

 
เพิ่มขึ้น 

10-12 % 

 
ลดลง 

10-12 % 

 
ลดลง 5-6% 

 

 
เพิ่มขึ้น 5-6% 

 
ขณะมีโหลดเต็มที่ 
 

ลดลง 7% 
 

เพิ่มขึ้น 11% ลดลง 
เล็กน้อย 

เพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย 

อุณหภูมิ 
 

ลดลง 
3-4OC 

เพิ่มขึ้น 
6-7OC 

ลดลง 
เล็กน้อย 

เพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย 
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4.2.2 การเลือกมอเตอร์ให้เหมาะสม 
 มอเตอร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ทั้งนี้เนื่องจาก
ลักษณะการใช้งานของมอเตอร์มีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ในการพิจารณาเลือกชนิดของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน รวมถึงการเลือกขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระจะท่าให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดในแง่ของการ
ประหยัดพลังงาน การลงทุน ระยะเวลาคืนทุน รวมถึงอายุการใช้งานของมอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบด้วย 
 

1)    การเลือกชนิดของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน 
  ชนิดของมอเตอร์เหนี่ยวน่าที่ผลิตขึ้น 
  (1)  มอเตอร์เหนี่ยวน่าเฟสเดียว แยกเป็น 

 ชนิดแยกเฟสสตาร์ท (Split Phase) 
 ชนิดคาปาซิเตอร์สตาร์ท (Capacitor Start) 
 ชนิดต่อคาปาซิเตอร์รัน (Capacitor Run) 
 ชนิดเชดเด็ดโพล (Shaded Pole) 

 (2)  มอเตอร์เหนี่ยวน่าสามเฟส แยกเป็น 
 ชนิดโรเตอร์กรงกระรอก 
 ชนิดโรเตอร์พันขดลวด 

 (3)  มอเตอร์ซิงโครนัส 
(4)  มอเตอร์กระแสตรง 

 

  ตารางท่ี 4.3 การจ าแนกประเภทของมอเตอร์โดยคุณสมบัติ ความเร็วรอบ-แรงบิด 
 

การแจกแจงโดยคุณสมบัติ การแจกแจงโดยหลักการท างาน หมายเหตุ 
มอเตอร์ชนิดความเร็วรอบคงท่ี • มอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน 

• มอเตอร์เหนี่ยวน่าสามเฟส ชนิด 
โรเตอร์กรงกระรอก 

• มอเตอร์เหนี่ยวน่าสามเฟส ชนิด 
โรเตอร์พันขดลวด  

• มอเตอร์ซิงโครนัส 

• สมบัติวงจรขนาน (ความเร็วรอบไม่   
  คงท่ีเลยทีเดียวนัก)  
• ชนิดกรงกระรอกธรรมดา (มีค่าความ 
  ต้านทานต่่า)  
• ขณะใช้งานโดยลัดวงจรวงแหวนลืน่ 

มอเตอร์ชนิดความเร็วรอบเกือบคงท่ี • มอเตอร์เหนี่ยวน่าเฟสเด่ียว มีชนิดแยกเฟสสตาร์ท,คาปาซิเตอร์สตาร์ท
,คาปาซิเตอร์ถาวร, ฯลฯ 

มอเตอร์ชนิดปรับความเร็วรอบได้ 
 

• มอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน 
• คอมมิวเตเตอร์มอเตอร์ สามเฟส ชนิดวงจร

ขนาน 
• มอเตอร์เหนี่ยวน่าสามเฟสชนิด 
  โรเตอร์พันขดลวด 

มอเตอร์ท่ีสามารถปรับค่าของสนามแม่เหล็ก
ได้ช่วงกว้างโดยการปรับค่าความต้านทาน 
ของวงจรทุตยิภูมิ หรือควบคุมการกระตุน้
ของทุติยภูม ิ

มอเตอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบได้ • มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม 
• คอมมิวเตเตอร์มอเตอร์ 3 เฟส 

ชนิดวงจรอนุกรม 
• คอมมิวเตเตอร์เฟสเดียว ชนิดวงจรอนุกรม 
• มอเตอร์ชนิดผลักหมุน 
• มอเตอร์เหนี่ยวน่าสามเฟส 

คุณสมบัติวงจรอนุกรม 
โรเตอร์ชนิดพิเศษ (มีค่าความ 
ต้านทานด้านทุตยิภูมิสูง) 

มอเตอร์หลายความเร็วรอบ • มอเตอร์เหนี่ยวน่า 3 เฟส ชนิด 
โรเตอร์กรงกระรอก 

ประเภทเปลี่ยนแปลงจ่านวนขั้วได้ 
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2)    ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกชนิดของมอเตอร์ 
(1)  ก่าลังที่ใช้ในการท่างาน 

 (2)  ความเร็วรอบ และการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ 
 (3)  แรงบิดเริ่มเดินและแรงบิดสูงสุด 

(4)  ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงภาระในการใช้งาน (เดินตลอดเวลา หรือเดินเป็นช่วงเวลา 
และมีการเปลี่ยนแปลงภาระเป็นช่วงเวลา) 

 (5)  จ่านวนการเริ่มเดินเครื่องจักร 
 (6)  วิธีการควบคุมการหยุดมอเตอร์ (การหยุดในทันที) 
 (7)  การเดินหน้าถอยหลัง 
 (8)  สภาพแวดล้อมของมอเตอร์ (อุณหภูมิ ความชื้น สภาพกรดกัดกร่อน ฝุ่นละออง ฯลฯ) 
 

ตารางท่ี 4.4 การเทียบ Class ของฉนวนระหว่างมาตรฐาน IEC กับ NEMA (เป็น °C) 

Insulation Class IEC Standard 
แฟคเตอร์บริการ 1.00 

NEMA Standard 
แฟคเตอร์บริการ 1.00 

NEMA 
แฟคเตอร์บริการ 1.15 

A 60 60 70 
E 75 - - 
B 80 80 90 
F 100 105 115 
H 125 125 - 

 

 จากตารางที่ 4.4 แสดงค่าอุณหภูมิของฉนวนหุ้มลวดทองแดงที่ทนได้เป็น องศาเซลเซียส ส่าหรับมอเตอร์ตาม
มาตรฐาน IEC ซึ่งแบ่ง Class ของฉนวน ออกเป็น 5 Class คือ A E B F และ H ซึ่งจะทนต่ออุณหภูมิสูงสุดได้ตามค่า
ในตาราง และยังเทียบกับมอเตอร์มาตรฐาน NEMA เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน 

 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับชนิดของมอเตอร์ 

  การเลือกมอเตอร์ที่ให้แรงบิดได้เหมาะสมกับงานแต่ละอย่างเป็นสิ่งจ่าเป็น ทั้งนี้เพราะราคาของ
มอเตอร์ขึ้นอยู่กับแรงบิดของมอเตอร์โดยตรง ถ้าสามารถเลือกมอเตอร์ที่มีแรงบิดเหมาะสมได้ จะท่าให้มอเตอร์ท่างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าเลือกมอเตอร์ที่มีแรงบิดสูงเกินไป เพื่อไปใช้งานกับลักษณะงานที่ต้องการแรงบิดต่่าแล้ว
ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะตกลง แต่ถ้าเลือกมอเตอร์ที่มีแรงบิดต่่าเกินไป อาจมีปัญหาในการขับโหลดและมอเตอร์จะ
ท่างานที่ประสิทธิภาพต่่าเช่นกันมอเตอร์เหนี่ยวน่าชนิดกรงกระรอกได้ถูกออกแบบให้มีแรงบิดแตกต่างกัน ตามจ่านวน
ขั้วแม่เหล็ก และสภาพโครงสร้างของโรเตอร์ ซึ่งการแบ่งตามสภาพของโครงสร้างของโรเตอร์นี้จะแบ่งเป็น 4 Class 
  (1) Class A  ส่าหรับงานที่ต้องการแรงบิดเริ่มต้นต่่า ๆ เช่น โบล์วเวอร์ ป๊ัมแรงเหวี่ยง  เป็นต้น 
  (2) Class B  ส่าหรับการใช้งานที่ต้องการแรงบิดเริ่มต้นที่สูงขึ้นกว่า Class A 
  (3) Class C  ให้แรงบิดเริ่มต้นประมาณ 200% ถึง 300% ของค่าพิกัดเหมาะส่าหรับการใช้งานที่
ต้องการแรงบิดเริ่มต้นสูง ๆ เช่น สายพานล่าเลียงสิ่งของ เครื่องอัด เครื่องไส เครื่องกวน เป็นต้น 
  (4) Class D  ให้แรงบิดเริ่มต้นสูงประมาณ 250 % ถึง 300 % ของค่าพิกัด เหมาะส่าหรับการใช้
งานที่ต้องการแรงบิดเริ่มต้นสูงมาก ๆ หรือใช้กับโหลดที่มีการหยุดเป็นช่วง ๆ บ่อย ๆ เช่น เครนยกของ ป้ันจั่นลิฟท์ 
หรืองานประเภทที่เก็บพลังงานไว้ใน Fly Wheel ขณะเร่งรอบและจ่ายพลังงานเพื่อใช้งานขณะลดความเร็วรอบ เช่น 
เครื่องตัด เครื่องเจาะ เครื่องกด กระแทกขึ้นรูป เป็นต้น 
 มอเตอร์ชนิดพันขดลวด เป็นมอเตอร์ที่ให้แรงบิดสูง ประมาณ 200% ถึง 250% ของแรงบิดพิกัด
และสามารถปรับความเร็วรอบได้ ในช่วง 50% ถึง 100% ของความเร็วซิงโครนัส รวมทั้งกระแสขณะเริ่มเดินมีค่าน้อย
กว่ามอเตอร์แบบกรงกระรอก แต่มีขนาดใหญ่กว่าราคาแพงกว่าและประสิทธิภาพต่่ากว่ามอเตอร์ชนิดกรงกระรอก 
มอเตอร์ชนิดพันขดลวดนี้ เหมาะส่าหรับการใช้งานประเภทที่ต้องการแรงบิดเริ่มเดินสูง และต้องการปรับความเร็วรอบ 
เช่น ป้ันจั่น 
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  4)    ค่าพิกัดความต่อเนื่องของภาระการใช้งานมอเตอร์ 
                 โดยปกติแล้วผู้ผลิตจะก่าหนดค่า Service Factor (SF) ไว้ที่มอเตอร์ทุกตัว SF นี้จะบอกให้ทราบถึง
ค่าที่มอเตอร์สามารถท่างานเกินก่าลังได้อย่างต่อเนื่อง โดยปกติค่า SF จะมีค่าตั้งแต่ 1.00 ถึง 1.35 ซึ่งมอเตอร์ส่วน
ใหญ่ จะมีค่า SF = 1.15 
  ตัวอย่าง   มอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า มีค่า SF = 1.15 หมายความว่า  มอเตอร์ตัวนี้สามารถขับ
โหลดที่ 1.15x10 = 11.5 แรงม้า ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดความเสียหายที่มอเตอร์ ดังนั้น ในการเลือกมอเตอร์ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาระ ซึ่งในการท่างานปกติบางเวลาอาจมีค่ามากกว่าขนาดแรงม้าของมอเตอร์อยู่บ้าง ก็
สามารถท่าได้โดยเลือกค่าของ SF ให้เหมาะสมการใช้มอเตอร์มีการใช้หลายอย่าง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิด และสภาพของ
เครื่องจักรโหลดเป็นส่าคัญตัวอย่าง เช่น มอเตอร์ที่ใช้ในโบล์วเวอร์เป่าอากาศ จะสตาร์ทขณะเริ่มงาน และท่างาน
เรื่อยไปที่โหลดคงที่ตลอดเวลาจนกระทั่งเลิกงานเป็นเวลาติดต่อกันหลายชั่วโมง หรือมอเตอร์เครื่องสูบน้่าในขณะ
เดินเครื่องจะมีโหลดเกือบคงที่เช่นเดียวกัน อาจเดินครั้งละ 15 นาที แล้วหยุดพัก ส่วนมอเตอร์เครื่องกลึง อาจ
เดินเครื่องติดต่อกันเป็นช่วง ๆ โดยมีการสตาร์ทโหลดเต็มที่ โหลดเบา และหยุดเครื่องดังนั้นจะเห็นว่ามีความจ่าเป็นที่
จะต้องเลือกใช้มอเตอร์ตามประเภทของงานที่ต้องการ 
 

5)    สภาพแวดล้อมของการใช้งานกับชนิดของมอเตอร์ 
  อุณหภูมิแวดล้อมมีผลต่อการใช้งานของมอเตอร์ โดยปกติแล้วฉนวนของมอเตอร์จะแบ่งเป็น  Class 
ต่าง ๆ ตามค่าของอุณหภูมิที่ฉนวนจะทนได้ การเลือกชนิดของฉนวนของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิแวดล้อม

เป็นสิ่งส่าคัญ ในการใช้งานปกติที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงไม่เกิน  40C มอเตอร์ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้ใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องได้เป็นปกติอยู่แล้ว แต่ในการใช้งานบางอย่างอาจจ่าเป็นต้องใช้มอเตอร์ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 40 C 
จะต้องเลือกค่า Temperature Rise ที่พิมพ์ไว้ที่ตัวของมอเตอร์  และ Class ของฉนวนของมอเตอร์ให้เหมาะสม เช่น 

มอเตอร์ฉนวน Class A มี Temperature Rise 50C จะสามารถใช้งานได้ในที่มีอุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 55C 
เนื่องจากฉนวน Class A จะทนอุณหภูมิได้ 105C แต่ในการใช้งานของมอเตอร์อุณหภูมิของมอเตอร์จะอยู่ที่ 50C + 
55C  ซึ่งไม่เกินค่าที่ฉนวน Class A จะทนได้ในการใช้งานมอเตอร์ในสถานที่ที่มีการกัดกร่อนสูงมีความชื้นสูง หรือมี
ฝุ่นละอองสูงจ่าเป็นต้องเลือกเปลือกนอกของมอเตอร์ให้เหมาะสม สามารถป้องกันอันตรายต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมได้ 
 
  6)    ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับชนิดของมอเตอร์ 
  การเลือกมอเตอร์ที่ความเร็วรอบต่าง ๆ ค่าสลิปของมอเตอร์เหนี่ยวน่าจะมีค่าประมาณ 5-10% 
ดังนั้นถ้าในกรณีมอเตอร์ชนิดสองขั้วและสี่ขั้วมีพิกัดความถี่ของระบบ 50 Hz มีค่าสลิปเท่ากับ 6% จะสามารถหาค่า
ความเร็วรอบที่โหลดเต็มที่ (N) ได้ ดังนี้ 
 

 

 ส าหรับมอเตอร์ 2 ขั้ว 
 ความเร็วซิงโครนัส (nS)   =  120 x ความถี่ 
                                จ่านวนขั้ว 
 

       =  2
50120

 
=  3,000 รอบ/นาที 
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 ความเร็วรอบที่โหลดเต็มที่ 

      nr   =  nS 







 )

100
S(1

 

 

=  nS 







 )

100
6(1  

 
=  3,000 x 0.94 
=  2,820   รอบ/นาที   (1) 

 
 ส าหรับมอเตอร์ 4 ขั้ว 
 ความเร็วซิงโครนัส (nS)   =  120 x ความถี่ 
            จ่านวนขั้ว 

 

=  4
50120

 
=  1,500   รอบ/นาที 

 ความเร็วรอบที่โหลดเต็มที่ 
 

            nr =  nS    







 )

100
6(1  

 
=  1,500 x 0.94 
=  1,410    รอบ/นาที   (2) 

 
 โดยที่ค่าแรงบิดที่ต้องการในการเลือกใช้มอเตอร์แปรตาม “ก่าลังงาน/ความเร็วรอบ” ดังนั้น มอเตอร์ที่
มีขนาดพิกัดเท่ากัน เมื่อมีจ่านวนขั้วน้อยลงจะมีความเร็วรอบสูงขึ้น และจะมีค่าแรงบิดลดลง 
 จากตัวอย่างในสมการ (1) และ (2) ส่าหรับมอเตอร์ขนาดพิกัดก่าลัง 5.5 กิโลวัตต์ จะมีค่าแรงบิดเต็ม
พิกัด 

 ส าหรับกรณีมอเตอร์ 2 ขั้ว 
 

 ค่าแรงบิดเต็มพิกัด    =  พิกัดก่าลัง (kW) x 9549.3 
            ความเร็วรอบเต็มพิกัด (rpm) 

=  2,820
9549.35.5

 
=  18.62 N.m 

 
 เพราะฉะนั้นในการเลือกความเร็วรอบมอเตอร์จ่าเป็นที่จะต้องพิจารณาสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องจักร
โหลดและในขณะเดียวกันต้องพยายามจัดใช้มอเตอร์ที่มีความเร็วรอบให้เหมาะสมกับโหลดให้มากที่สุดด้วย เพื่อใช้ใน
การอ้างอิงตัวอย่างของการเลือกมอเตอร์ส่าหรับโหลดต่าง ๆ คือ 
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 เครื่องสูบ                    :      ส่วนใหญ่ใช้มอเตอร์ 4 ขั้ว 
เครื่องอัด                    :    จะใช้มอเตอร์ 4 ขั้ว หรือ 6 ขั้ว ส่าหรับการขับด้วยสายพาน หรือ 6 ขั้ว 

หรือ 8 ขั้วในการต่อประกบเพลาโดยตรง 
 โบล์วเวอร์ใบพัด         :      ส่วนใหญ่จะใช้มอเตอร์ 2 ขั้ว หรือ 4 ขั้ว 
 เครื่องบด                :      ส่วนใหญ่จะใช้มอเตอร์ 6 ขั้ว, 8 ขั้ว หรือ 10 ขั้ว 

 

  7)   การเลือกมอเตอร์ส าหรับลักษณะงานท่ีต้องการเปลี่ยนความเร็วรอบ 
  มอเตอร์ทุกชนิดสามารถเปลี่ยนความเร็วรอบได้ เมื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสม การ
พิจารณาการเลือกชนิดของมอเตอร์จะขึ้นอยู่กับความเร็ว การเปลี่ยนความเร็ว ราคาของมอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ขณะท่างานที่ความเร็วต่าง ๆ 
  การเลือกใช้มอเตอร์เหนี่ยวน่าแบบพันขดลวด เพื่อการเปลี่ยนความเร็วรอบ จะต้องใช้อุปกรณ์
เปลี่ยนความต้านทานของโรเตอร์เป็นชุดขับ สามารถเปลี่ยนความเร็วรอบได้จ่ากัด นั่นคือ ไม่สามารถปรับความเร็ว
รอบให้ต่่ากว่า 50% ของความเร็วซิงโครนัสได้ ประสิทธิภาพที่ความเร็วรอบต่าง  ๆต่่า และมอเตอร์มีราคาค่อนข้างแพง 
  การใช้มอเตอร์กระแสตรงเพื่อการเปลี่ยนความเร็วรอบ จะต้องใช้ชุดขับโดยเฉพาะเพื่อปรับค่า
แรงดันไฟฟ้าที่ส่งให้กับมอเตอร์ สามารถเปลี่ยนความเร็วรอบได้มาก ประสิทธิภาพที่ความเร็วรอบต่าง ๆ ค่อนข้างสูง 
และมีราคาสูงกว่ามอเตอร์ชนิดพันขดลวด รวมทั้งต้องมีการบ่ารุงรักษาที่มากกว่า 
  การใช้มอเตอร์เหนี่ยวน่า แบบกรงกระรอกเพื่อการเปลี่ยนความเร็วรอบจะต้องใช้ชุด Inverter เป็น
ชุดขับเพื่อเปลี่ยนความถี่ให้กับมอเตอร์สามารถเปลี่ยนความเร็วรอบได้มาก ประสิทธิภาพ ที่ความเร็วรอบต่าง ๆ สูง
กว่ามอเตอร์กระแสตรง แต่มีราคาของชุด Inverter สูงและต้องการการบ่ารุงรักษาน้อยที่สุด 
 
  8)    การเลือกขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระ 
  จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของมอเตอร์กับการใช้งานที่ภาระต่างกันสามารถสรุป
ได้ว่า การเลือกใช้มอเตอร์ขนาดที่เหมาะสมกับภาระจะเป็นการใช้มอเตอร์ในจุดที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความ
ประหยัดค่าพลังงานสูงที่สุด รวมถึงค่าการลงทุนในการซื้อและบ่ารุงรักษามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่่าที่สุดด้วย 
 ชนิดของโหลดที่ใช้ขับโดยมอเตอร์แบ่งเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้ 
 

  (1)   โหลดความฝืด 
  เกิดจากแรงกระท่าในแนวนอนในขณะที่มีผิวสัมผัสสองชนิดแนบติดกันอยู่ เมื่อต้องการเลื่อน
ออกจากกันจะมีแรงต้านทิศทางการเลื่อนนั้นอยู่ เรียกว่า  ความฝืดจากการเลื่อน (Sliding Friction) ในท่านองเดียวกัน 
ขณะที่วัสดุทรงกลมหรือทรงกระบอก หมุนเคลื่อนตัวอยู่บนวัสดุอีกชนิดหนึ่งจะมีแรงต้านทิศทางการเคลื่อนตัวระหว่าง
วัสดุทั้งสองเช่นเดียวกัน เราเรียกว่าความฝืดจากการหมุน (Rolling Friction) 
  จากการที่กล่าวมาท่าให้เกิดค่าอีกค่าหนึ่ง คือ สัมประสิทธิ์ของความฝืด (Coefficient Of 
Friction, µ) คือ ค่าคงตัวของธรรมชาติของพื้นผิวนั้น ๆ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ดังนั้น เมื่อวัสดุเคลื่อนที่ไปตามแนวราบ
ด้วยความเร็วคงที่ โดยสัมผัสกับพื้น จะสามารถหาความฝืดได้ 
 

  F    =  µN (นิวตัน) 
  เมื่อ N   =  เป็นแรงที่กระท่าอยู่บนวัตถุ 
  และจาก P   =  Fv (วัตต์) เมื่อ v : เป็นความเร็วที่วัตถุเคลื่อนที่ 
  ดังนั้น P   =  µNv (วัตต์) 
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  กรณีที่วัตถุอยู่ในสภาพหมุน 
  T แรงบิด   =  µNr (Nm/rad) เมื่อ r : รัศมี 

 

  เมื่อเครื่องเริ่มหมุน ความต้านทานของความฝืดหมุนของโหลดปกติจะมีค่าคงตัวอยู่ในกรณี
ความเร็วต่าง ๆ กัน ดังนั้น มอเตอร์ชนิดที่มีแรงบิดคงที่ จึงเป็นมอเตอร์ที่เหมาะสมกับโหลดชนิดนี้ เช่น สายพานส่ง
ของ เครื่องบด หินเจียร์ 
  ส่าหรับการใช้สายพานเลื่อนของ ก่าลังงานส่วนใหญ่ใช้ไปในรูปของการสูญเสียจากความฝืด
โดยการหมุนของมู่เล่ในส่วนต่าง ๆ และการเคลื่อนที่ของสายพาน ดังนั้น ถ้าให้ 

 

 C1    =  สัมประสิทธิ์ของความฝืด ซึ่งรวมถึงลูกกลิ้งหมุนสายพานน้่าหนักสายพานตัวส่ง           
ของ รองลื่นมู่เล่ย์ ฯลฯ ต่อความยาวของระบบสายพาน 1 เมตร ขณะไร้โหลด 
(ความต้านทานการเคลื่อนที่ไร้โหลด) (Kg.W/m) 

  C2 =  สัมประสิทธิ์จากความต้านทานอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ 
  Q =  ปริมาณที่ส่งได้ (t/h) 
  1 =  ความยาวของสายพาน (m) 
  v =  ความเร็วของสายพาน (m/s) 

   = สัมประสิทธิ์การขับเคลื่อนรวม (ไม่รวมประสิทธิภาพของมอเตอร์เอง) จะได้    
สมการของก่าลังงาน 

  P     =  
 

102
1001C2QC1v 

 (kW) 

   
 
  (2)   โหลดน้ าหนัก 

 

   เกิดจากแรงกระท่าในแนวตั้ง ในการยกน้่าหนักต้านแรงดึงดูดโลก ต้องอาศัยแรงที่เท่ากันใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับ g (Gravity) 
    F     =     mg (N) 
    ดังนั้น 
        P     =     
           
                  =    ประสิทธิภาพของเครื่องกว้านรอก ฯลฯ 

 
  อย่างไรก็ตามยังมีแรงจากความฝืดที่ต้องน่ามาคิดด้วย ดังนั้น ก่าลังงานใช้จริงจะมีค่าสูงกว่าที่
แสดงไว้ เช่น ความฝืดจากอากาศ 
 
 

 

η

mgv
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  ตัวอย่าง  ป้ันจั่นมีประสิทธิภาพ 80% ยกน้่าหนัก 5 ตัน ขึ้นด้วยความเร็ว 10 m/min จงหา
ก่าลังงานของมอเตอร์ 

 

     P       =  mgv 
                                                    
         =  (5 x 1,000 kg) (9.8 N/m2) (10/60 m/sec)/0.8 
        =  10,208 W หรือ 10.2 kW 

 

  ดังนั้น การเลือกขนาดมอเตอร์ 10.2  kW X 1.25 = 12.75 kW 
 
  (3) โหลดของไหล 
 

  ก่าลังส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลักดันของไหล เช่น อากาศ หรือน้่า ใช้ในการเร่งของไหลเหล่านั้น 
และในการที่จะท่าให้เกิดการไหลเหล่านั้น จะต้องมีแรงที่มากระท่าที่จุดเริ่มต้นของการไหลนั้น ๆ เช่น ที่จุดเริ่มต้น
ใบพัดของพัดลม หรือเครื่องสูบน้่า ฯลฯ ก่าลังงานที่ใช้เหล่านี้ เรียกว่า โหลดของไหล ก่าลังส่วนนี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่
ท่าให้เกิดการสูญเสียจากความฝืดความหนืดของไหลเอง ดังนั้นบางครั้งจะเรียกโหลดชนิดนี้ว่า โหลดความฝืดของไหล 
(Fluid Viscosity Load) ตัวอย่างเช่น พัดลมดูดอากาศ, Blower, เครื่องสูบ ฯลฯ 
  ในกรณีที่โหลดเป็นน้่า ตัวแปรในการก่าหนดขนาดของเครื่องสูบน้่าคือ อัตราการไหล และ
แรงดัน (Head) โดยสามารถพิจารณาได้จากรูปที่ 4.6 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 ระดับท่อ และระยะต่าง ๆ ของการสูบน้ า 
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  ในการค่านวณ เราเลือกใช้ค่า Static Head รวมกับแรงดันตกต่าง ๆ (Pressure Drop) มาคิด
เป็น Head ของระบบ ส่าหรับสูตรที่ใช้ในการหาขนาดมอเตอร์ป๊ัม คือ 
 

P    =  QH 
102  

H    =  แรงดันสุทธิ (เมตร) 
Q    =  อัตราการไหลเป็นลิตรต่อวินาที (Ips) 
    =  ประสิทธิภาพป๊ัม 

 
  ตัวอย่าง  ต้องการสูบน้่าที่มีความสูง 40 เมตร ความดันลด เนื่องจากความเสียดทานในท่อ
ทั้งหมดเท่ากับ 10 เมตร โดยให้มีอัตราการไหล 25 Ips และประสิทธิภาพป๊ัม คือ 80% 
 

P    =  QH 
102  

  =  25 (40 + 10) 
  102 x 0.8 

  =  15.3 kW 
 

  ในการเลือกขนาดมอเตอร์ควรจะเผื่อไว้อย่างต่่า 25% ดังนั้น  ควรเลือกขนาด 
 

1.25 x 15.3 kW    =  19.125 kW 
 

  ดังนั้น  เลือกขนาดมอเตอร์ 18.65 kW หรือ 25 HP 
 
4.3    ก าลังสูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์ 
 

4.3.1   การสูญเสียก าลังในมอเตอร์ 
 

มอเตอร์จะมีการสูญเสียก่าลังโดยแยกเป็นส่วน ๆ ตามที่แสดงในรูปที่ 4.7 ดังนี้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.7 ก าลังสูญเสียในมอเตอร์ 
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1)  การสูญเสียในขดลวดที่สเตเตอร์ (Stator copper losses) จะเกิดการสูญเสียในรูปของความร้อน
เนื่องจากมีกระแสไหลในขดลวดทองแดงที่มีความต้านอยู่ภายใน คือ I2 R loss 

 

2)  การสูญเสียในแกนเหล็ก  (Core losses หรือ Iron losses) ที่สเตเตอร์ เนื่องจากมีเส้นแรงแม่เหล็ก
ตัดกับแกนเหล็ก จะท่าให้เกิดกระแสไหลวนอยู่ในแกนเหล็กเป็นการสูญเสียที่เรียกกว่า  Eddy current loss และการ
เปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหล็ก 50 ไซเคิลต่อวินาที เกิดการสูญเปล่าที่เรียกว่า Hysterysis loss 

 

3)  การสูญเสียที่โรเตอร์ (Rotor losses) เนื่องจากมีกระแสไหลปริมาณสูงในตัวน่าที่ฝังไว้ในโรเตอร์จึง
เกิดเป็นความร้อนขึ้นที่โรเตอร์ เป็น I2 R loss ในโรเตอร์ 

 

4)  การสูญเสียจากการต้านของลมและแรงเสียดทาน (Windage and friction losses) แรงต้านลมของ
พัดลมระบายอากาศ และแรงเสียดทานของตลับลูกปืน 

 

5)  การสูญเสียจากสภาวะที่มอเตอร์ขับโหลด (Stray losses) เป็นการสูญเสียเมื่อมีการขับเคลื่อนโหลด 
ซึ่งจะท่าให้ความเร็วรอบลดลง ความถี่ของกระแสไหลในขดลวดโรเตอร์สนามแม่เหล็กรั่วไหลขณะขับโหลดจะเปลี่ยนแปลง 

ตารางการประมาณเปอร์เซนต์การสูญเสียท่ีเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ 

รายการความสูญเสีย ขนาดประมาณ สิ่งที่มีผลกับค่าความสูญเสีย 
1.การสูญเสียท่ีขดลวดสเตเตอร์ 30-40% ขนาดตัวน าท่ีสเตเตอร์ 
2.การสูญเสียท่ีขดลวดโรเตอร์ 15-25% ขนาดตัวน าท่ีโรเตอร์ 
3.การสูญเสียท่ีแกนเหล็ก 10-20% วัสดุท่ีเป็นสารแม่เหล็กท่ีน ามาใช้ 
4.การสูญเสียจากแรงลมและเสียดทาน 5-10% ชนิดพัดลมและตลับลูกปีน 
5.การสูญเสียขับโหลด 5-10% การออกแบบจากโรงงาน 

 
4.3.2    ประสิทธิภาพของมอเตอร์ 
 

ประสิทธิภาพของมอเตอร์ คือ อัตราส่วนของก่าลังทางกลออก ต่อก่าลังจ่ายเข้ามอเตอร์ ตามรูปที่ 4.7 ดัง
ตัวอย่าง เช่น มอเตอร์เหนี่ยวน่า 3 เฟส มีพิกัด 100 แรงม้า (ประมาณ 75 กิโลวัตต์) ความเร็วที่ซิงโครนัสก็คือสูงสุดไม่
เกิน 1,500 รอบต่อนาที ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 400 โวลท์ วัดก่าลังไฟที่จ่ายเข้า มอเตอร์เท่ากับ 70 กิโลวัตต์ มีการ
สูญเสียก่าลังไฟฟ้าในมอเตอร์ ดังนี้ 

•   สูญเสียในขดลวดสเตอร์   = I2 R   =  3.1  กิโลวัตต์ 
 

•   สูญเสียในแกนเหล็ก (stator iron loss)    =  2  กิโลวัตต์ 
 

•   สูญเสียในตัวน่าที่ฝังในโรเตอร์  = I2 R   = 1.33  กิโลวัตต์ 
 

•   สูญเสียเนื่องจากการต้านลม, แรงเสียดทาน   = 1.2  กิโลวัตต์ 
 

    ได้ก่าลังทางกลออก = 70 – 3.1 – 2 – 1.33 – 1.2  = 62.37 กิโลวัตต์ 
 

    ประสิทธิภาพของมอเตอร์  =        ก่าลังทางกลออก          =   62.37   =   0.89 หรือ 89% 
ก่าลังจ่ายเข้ามอเตอร์     70 

 
 การหาประสิทธิภาพนี้ใช้วิธีการค่านวณการสูญเสียจึงได้ประสิทธิภาพสูงกว่าการทดสอบวัดด้วยเครื่องมือวัด 
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4.4    การใช้อุปกรณ์ควบคุมพลังงานส าหรับมอเตอร์ 
 

 ในสภาพที่ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน ได้มีแนวโน้มในการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากอดีต และมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งความต้องการการใช้
ของประชาชนทั่วไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงต้องมีการออกกฎกระทรวงในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าด้วยกันทั้งสิ้น แต่หากมีการจัดการและควบคุมการใช้
พลังงานอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถลดพลังงานไฟฟ้าหรือการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
4.4.1 มอเตอร์ท่ีสามารถปรับความเร็วรอบได้ 

 

  มอเตอร์ประเภทนี้ คือ มอเตอร์ที่มีความจ่าเป็นที่จะต้องปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ หรือความเร็วของ
โหลดให้เหมาะกับการใช้งาน ซึ่งพอจะสรุปเหตุผลในการเลือกใช้มอเตอร์ที่สามารถปรับความเร็วได้  ดังนี้ 
 

1) ความจ่าเป็นในกระบวนการผลิต ในงานอุตสาหกรรมบางประเภทนั้นมีความต้องการในการใช้
มอเตอร์ที่สามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมกับการผลิต เช่น การผลิตกระดาษ การรีดเหล็ก หรือการผลิตปูนซีเมนต์ 
เป็นต้น 
 

2)  การประหยัดพลังงาน ในการใช้งานป๊ัม คอมเพรสเซอร์ หรือพัดลม เมื่อต้องการควบคุมปริมาณการ
ไหลของน้่า ของเหลว หรือ อากาศ ให้มีปริมาณการไหลลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามต้องการ ซึ่งสามารถท่าได้โดยการ
ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ ในการปรับให้การไหลของน้่าของเหลว หรือ อากาศ เปลี่ยนไปตามภาระที่แท้จริง 
ดังนั้น  ก่าลังไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์จึงลดลงตามภาระการท่างานที่ลดลง 

3) คุณภาพของสินค้า ในกระบวนการผลิตบางอย่างจ่าเป็นต้องใช้มอเตอร์ที่สามารถปรับความเร็วได้ใน
ช่วงกว้าง ตอนเริ่มต้นการผลิตจะใช้ความเร็วต่่า แล้วค่อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้นไปจนถึงค่าหนึ่ง และเมื่อจวนสิ้นสุดการ
ผลิตความเร็วก็จะค่อยๆ ลดลง ถ้ามอเตอร์ไม่สามารถปรับความเร็วรอบได้ในช่วงกว้างก็จะท่าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพด้อยลง 

4) ความยืดหยุ่นหรือความคล่องตัวในการผลิต เนื่องจากในการผลิตสินค้าบางชนิดเราไม่สามารถท่า
การจ่าหน่ายได้หมดทันทีที่ผลิตเสร็จ จึงต้องมีการเก็บไว้ระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะจ่าหน่ายได้ ในกระบวนการผลิตที่
สามารถปรับความเร็วได้นั้นจะท่าให้สินค้าที่ต้องเก็บรักษาไว้ก่อนการจ่าหน่ายมีจ่านวนน้อย เพราะเราสามารถควบคุม
ปริมาณการผลิตให้พอเหมาะกับความต้องการของตลาดได้ ในทางตรงกันข้ามในกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถปรับ
ความเร็วได้ เราต้องผลิตสินค้าด้วยปริมาณที่ค่อนข้างคงที่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น  ถ้าตลาดมีความต้องการสินค้าลดลง 
จะท่าให้ต้องเก็บรักษาสินค้าไว้มาก ท่าให้เสียค่าใช้จ่ายสูง 

5)  เหตุผลทางเทคนิคและการปฏิบัติการ นอกจากการควบคุมความเร็วปกติแล้วการควบคุมขณะ
เริ่มต้นเดินเครื่องมอเตอร์ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องน่ามาพิจารณาด้วย เช่น การสตาร์ทมอเตอร์ด้วยวิธีการต่างๆ กัน 
จะเกิดความต้องการกระแสไฟฟ้าขณะสตาร์ทและแรงบิดของมอเตอร์ขณะสตาร์ทแตกต่างกัน การสตาร์ทโดยใช้การ
ควบคุมความเร็วของมอเตอร์จะได้การท่างาน 

 
4.4.2    การควบคุมพลังงานไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ 

อาคารขนาดใหญ่โดยทั่ว ๆ ไป จะเป็นระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของมอเตอร์เป็น
จ่านวนมาก เช่น เครื่องส่งลมเย็น (AHU.) ส่าหรับระบบปรับอากาศรวม พัดลมส่าหรับระบบระบายอากาศ ซึ่งจะต้อง
ท่าให้มอเตอร์ท่างานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในขณะนั้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการให้ AHU จ่ายลมเย็น
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น้อยลงเนื่องจากขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน หรือมี  Load น้อยลง เป็นต้น ซึ่งกรณีนี้จะท่าได้โดยการลดความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ลง แสดงดังรูปที่ 4.8 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.8 การท างานของ Frequency Inverter หรือ Motor ตาม Load 

 
 หากเปรียบเทียบระหว่างระบบที่ใช้มอเตอร์ที่หมุนด้วยความเร็วรอบเกือบคงที่ กับชนิดที่สามารถ

เปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ปรับความเร็วรอบตามภาระจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่น้อยกว่า (ส่าหรับพัดลมแบบ 
Centrifugal) 

 1)   อัตราการไหลจะแปรตามความเร็วรอบ 

        
 

 2)   ความดันจะแปรตามความเร็วรอบยกก่าลังสอง 
      2 

 

 3)   ก่าลังงานที่ใช้จะแปรตามความเร็วรอบยกก่าลัง 3 
          3 

 ดังนั้น หากพิจารณาตามความสัมพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าถ้าลดอัตราการไหลลงโดยการลด
ความเร็วรอบจะท่าให้ก่าลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลง เช่น ลดอัตราการไหลลง 50% จะลดก่าลังไฟฟ้าลงได้ 8 เท่า (ตามทฤษฎี) 

 

 
รูปท่ี 4.9 ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบกับก าลังไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ใช้ 

ชุดประมวลผล อุปกรณ์ตรวจจับ
อุณหภูมิ 

Frequency 
Inverter 

AHU Motor 

Input 

Load 

P 

        % Flow / Volume 
% Pressure / Head 

% Input Power 
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 ถ้าพบว่าในระบบขับเคลื่อนใด ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะประหยัดพลังงานได้มาก หากเปลี่ยนจากแบบ

ความเร็วคงที่เป็นแบบปรับความเร็วได้ โดยการต่อ Frequency Converter เพิ่มเติมเข้าไปโดยพิจารณาได้จากข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

 วิธีการลดความเร็วรอบของมอเตอร์สามารถท่าได้โดยการใช้ Frequency Inverter เป็นตัวควบคุม
ความถี่ตามสมการ (1) 

ns  =  p
120f

    ………………………………… (1) 

 ns  =  ความเร็วรอบซิงโครนัส 
 f  =  ความถี่ 
 P  =  จ่านวนขั้วของมอเตอร์ 

 

 ดังนั้น จากสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อความถี่ลดลง ความเร็วรอบก็จะลดลงด้วยซึ่งจากสมการ 
(1) หากค่านวณหาความเร็วรอบที่โรเตอร์ได้ก็จะได้ความเก่ียวพันกับค่าพลังงานไฟฟ้าตามสมการ (2) 

 PO  =  K
rnT.

   kW………………………………(2) 

  = N.m x rpm x 2
      1000        60 

 PO  =  Output Power (Kw) 
 K  =  ค่าตัวแปรคงที่ (9550) 
 nr  =  ความเร็วรอบที่โรเตอร์ (rpm) 
 T  =  แรงบิดของโหลด (Nm) 

 

จากสมการที่ 2 จะสามารถหาค่าความสัมพันธ์ของพลังงานไฟฟา้ได้ดังสมการที่ (3) 
 

 Pi  =  (PO + Loss)   kW ………………………………(3) 
 และจากสมการที่ (3) Loss ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความถี่ไฟฟ้า จะมีค่าน้อยมาก ในที่นี้ให้
ถือว่าเป็นศูนย์ซึ่งจะท่าให้ก่าลังไฟฟ้าทางด้าน Input และ Output เท่ากัน 
 

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสมการที่ (1) และสมการที่ (2) เมื่อความถี่ไฟฟ้าลดลง ก็จะมีผลท่าให้
ความเร็วรอบลดลงและก่าลังไฟฟ้าลดลงด้วย ซึ่งเป็นผลให้กระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ลดลงตามสมการ (4) 

 

l    =             3
P

                 A………………………………… (4) 

 

cos  = Power Factor 
 
 
 
 

x v x cos  
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4.4.3 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบโดยวิธีการเปลี่ยนความถี่ (Frequency Inverter) 
 

  เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้าน Power Electronics มีความก้าวหน้าขึ้น ท่าให้ปัจจุบันราคาของ
อุปกรณ์ Inverter มีราคาถูกลงมาก ความนิยมในการใช้ Inverter ในการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์จึงมีมากขึ้นตาม
หลักการของ Frequency Inverter 
  อุปกรณ์นี้จะควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสสลับแบบเหนี่ยวน่า 3 เฟส โดยจะแปลงแรงดันขาเข้า
จากกระแสสลับไปเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และกรองให้เรียบด้วยชุด DC Link Filter จากนั้นจะถูกแปลงกลับเป็น
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ความถี่ต่าง ๆ โดยมีอุปกรณ์ควบคุมแบบสวิตชิ่งคอยควบคุมความถี่และแรงดันไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงสร้างควบคุมความเร็วรอบโดยวิธีการเปลี่ยนความถี่ (Frequency Inverter) 
 
การประหยัดพลังงานโดยการควบคุมความเร็วรอบของป๊ัมมอเตอร์ 
 การประหยัดพลังงานโดยการควบคุมความเร็วรอบของป๊ัมมอเตอร์แสดงการท่างานได้ดังภาพที่ XX  ดังนี้ 

                              
    a) การใช้ก าลังของมอเตอร์เมื่อใช้วิธีหรี่วาวล์     b) การใช้ก าลังของมอเตอร์เมื่อใช้วิธีลดความเร็วรอบ 
 
ภาพท่ี XX  เปรียบเทียบการใช้ก าลังงานของปั๊มมอเตอร์ท่ีต้องการลดอัตราการไหลด้วยวิธีหรี่วาวล์และลด

ความเร็วรอบ 

  

Standard  
AC. Motor 

 
Control V&F and Protection 

Output 
0-50Hz 
0-380Vac 

           
  

  
 

  

  

  

 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 

 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 

Inverter  

IGBT Output  

 

 

 

 AC/DC Rectifier 

 
 

 

  

  

   

   

   

 

 
380Vac 

Input 

 

50Hz 

 

Harmonic Filter  

 

 

*DC Coil 

538
Vdc 

  *EMC/RFI  
Filter 

R
FI 
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 -  จากภาพ a) เมื่อใช้งานป๊ัมมอเตอร์ที่อัตราการไหล 100 % (จุด A)  และต้องการลดอัตราการไหลลงเหลือ
เพียง 70% โดยการท่าการหรี่วาวล์ควบคุมปริมาณการไหลให้ลดลง แต่ค่าความต้านทานของท่อจะเพิ่มขึ้น โดยเปลี่ยน
จากจุด A ไปยังจุด B  ปริมาณการไหลลดลงเหลือ 70% แต่แรงดันหัวน้่า(H) จะเพิ่มมากขึ้น ก่าลังงานของป๊ัมมอเตอร์
ที่ใช้งานเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมใต้กราฟ   
 -  จากภาพ b) เมื่อต้องการลดอัตราการไหลลง 70% โดยการปรับลดความเร็วรอบของมอเตอร์ จะส่งผลท่า
ให้ปริมาณของน้่าที่ผ่านป๊ัมเปลี่ยนไป และแรงดันหัวน้่าเปลี่ยนแปลงไปลดลงจากจุด A มายังจุด C จึงท่าให้ก่าลังงาน
ของป๊ัมมอเตอร์มีค่าน้อยลงแสดงดังพื้นที่ใต้กราพที่จุด C 
 จึงสรุปได้ว่าการควบคุมปริมาณการไหลโดยใช้วาวล์แต่ความเร็วรอบของป๊ัมมอเตอร์มีค่าคงที่ จะส่งผลท่าให้ค่า
ความต้านทานของท่อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมปริมาณการไหลโดยวิธีควบคุมความเร็วรอบ แล้ว 
วิธีควบคุมความเร็วรอบจะท่าให้มีการใช้ก่าลังงานของป๊มมอเตอร์ลดลงอย่างมาก  
 

4.4.4    การเลือกขนาดมอเตอร์ท่ีเหมาะสมกับงาน 
ในสถานประกอบการที่มีการออกแบบและสร้างสายการผลิตเองหลายแห่ง เลือกใช้มอเตอร์เหนี่ยวน่า

ขนาดใหญ่กว่าความต้องการจริง ทั้งนี้เพราะไม่ทราบขนาดที่แท้จริงของโหลด จึงเผื่อขนาดให้สามารถขับโหลดได้จึง
เป็นสาเหตุของการใช้มอเตอร์เหนี่ยวน่าขนาดใหญ่กว่าความต้องการจริงในขณะที่สายการผลิตนั้นใช้งานเต็มที่หากวัด
ค่ากระแสที่ป้อนเข้ามอเตอร์ได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของค่ากระแส Full Load นั่นแสดงว่า มอเตอร์ตัวนั้นใช้งานไม่ถึง 1 ใน 3 
ของก่าลังเต็มพิกัด อีกทั้งค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จะต่่ามากตามคุณสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวน่า ผลก็คือประสิทธิภาพที่
ได้ต่่าและก่าลังสูญเสียในตัวมอเตอร์มาก สมควรเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่ที่เล็กกว่า หากมอเตอร์ตัวนั้นมีชั่วโมงท่างาน
มากและสามารถคุ้มทุนภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าอายุการใช้งานของมอเตอร์ 

 
 กรณีตัวอย่าง 

มอเตอร์ป๊ัมน้่าขนาด 37 kW ประสิทธิภาพ (full load) 90.5% เพาเวอร์แฟคเตอร์ (fullload) 0.87 
ขณะใช้งานวัดโหลดได้ 9.9 kW เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.54 ใช้งาน 24 ชม./วัน 300 วัน/ปี ราคาไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 2.70 บาท 

 

ก่อนการปรับปรุง 
kVA ใช้งานเต็มพิกัดของมอเตอร์   =        KW    =           37  =    46.993 kVA 

          eff x cos              0.905 x 0.87 
โหลด    =  9.9 kW – j15.47 kVAR 

=  18.33 kVA 
Iron loss    =  kWrated × (1/eff – 1) × % Iron loss 

=  37×(1/0.905–1)×0.3; (Iron loss ประมาณ 30% ของ loss ทั้งหมด) 
= 1.165 kW 

Copper loss   =  kWrated × (1/eff–1)×% copper loss×(kVAload / kVArated) 2 

= 37×(1/0.905–1)×0.7×(18.33/46.993)2;(copper loss ประมาณ 
70% ของ loss ทั้งหมด) 

=  0.414 kW 
Total loss   =  Iron loss + copper loss = 1.165 + 0.414 = 1.579 kW 
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  หลังการปรับปรุง 
 

  เปลี่ยนมอเตอร์ป๊ัมน้่าจาก 37 kW เป็นขนาด 11 kW ประสิทธิภาพ (full load) 89% เพาเวอร์แฟค
เตอร์  ( full load ) 0.84 
  เมื่อน่ามาใช้ที่ก่าลังไฟฟ้า 9.9 kW ประมาณการว่าค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของโหลดขณะใช้งานจะมีค่า
ใกล้เคียงกับค่า เพาเวอร์แฟคเตอร์ (full load) ของมอเตอร์ตัวใหม่ 0.84 

 

 kVA  ใช้งานเต็มพิกัดของมอเตอร์   =  14,713kvA
0.840.89

11
coseff
KW


      

 โหลด  =  9.9 kW – j6.39 kVAR 
      = 11.79 kVA 

 Iron loss  =  kWrated × (1/eff – 1) × % Iron loss 
 =  11×(1/0.89–1)×0.3 ; (Iron loss ประมาณ 30% ของ loss ทั้งหมด) 
 =  0.408 kW 
 Copper loss  =  kWrated × (1/eff–1)× %copper loss × (kVAload/  kVArated)2 

 =  11×(1/0.89–1)×0.7×(11.79/14.713)2; 
     (copper loss ประมาณ70% ของ loss ทั้งหมด) 
  =  0.611 kW 
 Total loss   =  Iron loss + copper loss = 0.408 + 0.611 = 1.019 kW 
 Loss ลดลง   =  1.579 kW – 1.019 kW 

 =  0.56 kW 
 =  0.56 kW × 24 h × 300 d 
 =  4,032.00 kWh/y 

 เป็นเงินที่ลดลงได้          =  4,032.00 kWh/y × 2.70 Bath/kWh 
       =  10,886.40 บาท/ปี 

 
ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบสภาพก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุงขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ผลต่าง 
Capacity 37 kW 11 kW 26 kW 
Iron loss 1.165 kW 0.408 kW 0.757 kW 

Copper loss 0.414 kW 0.611 kW -0.197 kW 
Total loss 1.579 kW 1.019 kW 0.560 kW 
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4.5    การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและการหาความคุ้มทุน 
 

4.5.1    มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
มอเตอร์ที่มีขายในท้องตลาดทั่วๆ ไป บางบริษัทได้มีการผลิตตามมาตรฐาน แต่บางบริษัทก็ต้องการผลิต

มอเตอร์ที่มีราคาถูกจึงใช้ส่วนประกอบคุณภาพต่่า ประสิทธิภาพต่่า ท่าให้มอเตอร์กินไฟสูงสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและ
มีอายุการใช้งานสั้น 

 

ในปัจจุบันนอกจากมอเตอร์ที่ได้มาตรฐานแล้วยังมีการผลิตมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นพิเศษ
ออกจ่าหน่ายด้วย แต่มีราคาสูงกว่ามอเตอร์ทั่วไปที่มีขายอยู่ประมาณ 20-25% เพราะต้องใช้ส่วนประกอบที่มี
คุณภาพสูง มอเตอร์ไม่ร้อนท่าให้อายุการใช้งานยาวนานกว่ามอเตอร์ทั่วไป จึงส่งผลให้ประหยัดค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของต้นทุนการผลิต เมื่อคิดค่านวณแล้วจะคุ้มเมื่อเลือกใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะมี
การออกแบบและมีส่วนประกอบโครงสร้างที่ปรับปรุงขึ้น  ดังนี้ 

 

1) คุณภาพของแกนเหล็ก ส่าหรับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะเลือกใช้แผ่นเหล็กซิลิกอนเคลือบด้วย
ฉนวนที่มีคุณภาพสูงชนิด High Grade Silicon Steel ซึ่งลดการสูญเสียในแกนเหล็กลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับแกนเหล็ก
ที่มีส่วนผสมคาร์บอนต่่า (Low Carbon Liminated Steel) ที่ใช้ในมอเตอร์ธรรมดา ทั่วๆ ไป 

 

2) แผ่นเหล็กที่ใช้ประกอบเป็นแกนเหล็กสเตเตอร์และโรเตอร์จะมีความบางกว่าเพื่อจะเพิ่มความ
ต้านทานของแม่เหล็กท่าให้กระแสไหลวน (Eddy Current) น้อยลง ลดการสูญเสียในแกนเหล็กลง แต่มีราคาสูง 

3) เพิ่มขนาดของตัวน่าทองแดงที่สเตเตอร์ให้ใหญ่กว่าที่ใช้ในมอเตอร์ทั่วๆ ไป 35– 40% เพิ่มขนาด
ตัวน่าที่ฝังอยู่ในโรเตอร์ และตัวน่าวงแหวนที่ปิดลดวงจรที่หัวท้ายของโรเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อลดความต้านทาน ท่าให้ลด
การสูญเสีย I2 R ที่เปลี่ยนเป็นความร้อน 

4) ร่องสล็อตแกนเหล็กสเตเตอร์ใหญ่และยาวขึ้น ท่าให้รองรับตัวน่าทองแดงที่ใช้ขนาดใหญ่ขึ้น แกน
เหล็กที่ขยายความยาวออกไปท่าให้เพิ่มพื้นที่แกนเหล็ก ลดความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กและมีผลท่าให้ตัว
ประกอบก่าลังไฟฟ้า (Power Factor) สูงขึ้น กระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดสเตเตอร์จะได้ลดลง 

5) ลดช่องว่างอากาศระหว่างสเตเตอร์และโรเตอร์ ท่าให้ความต้านทานต่อเส้นแรงแม่เหล็ก จากสเต
เตอร์ไปโรเตอร์น้อยลง ท่าให้เส้นแรงแม่เหล็กสูงขึ้นและลดเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหลออก มอเตอร์จะใช้พลังงานไฟฟ้า
ลดลงแต่ได้แรงบิดเท่าเดิม และยังลดการสูญเสียในสภาวะการใช้งาน (Stray losses) 

6) ใช้ตลับลูกปืนที่มีแรงเสียดทานน้อยลง ท่าให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงขึ้น 
7) ใช้พัดลมระบายความร้อนที่ลดแรงเสียดทานลมและมีขนาดเล็ก มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะมี

ประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์ทั่วๆ ไป 2-4 % ในมอเตอร์ขนาดใหญ่ และ 4–7% ในมอเตอร์ขนาดต่่ากว่า 5.5 กิโลวัตต์ 
 

4.5.2  การตัดสินใจเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
 

1) การตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่ การลงทุนในอุตสาหกรรมจ่าเป็นจะต้องค่านึงถึงความประหยัดใน
การใช้พลังงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าและอายุการใช้งาน การเลือกใช้ มอเตอร์ไฟฟ้าที่
ประสิทธิภาพสูง จะลดต้นทุนในการบ่ารุงรักษารวมถึงลดต้นทุนโดยรวมในการผลิตลง และยังเป็นการร่วมอนุรักษ์
พลังงาน ประหยัดการใช้พลังงาน ประหยัดการใช้น้่ามันที่ต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ 
 

2) ใช้แทนมอเตอร์เก่าที่ช่ารุดเสียหาย เมื่อมอเตอร์เก่าที่ใช้งานมานานเกิน 10-15 ปีและใช้งานเกิน 
4,000 ชั่วโมงในหนึ่งปี มีค่าซ่อมบ่ารุงสูงกว่า 65% ของราคามอเตอร์ใหม่ควรตัดสินใจซื้อมอเตอร์ใหม่ 
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3) ใช้แทนมอเตอร์ที่ใช้อยู่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่าการขับโหลดมาก ในการใช้งานในอุตสาหกรรม
บางครั้งจะเลือกมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ใช้งานจริง ๆ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น 
 

(1)   ไม่ทราบโหลดที่แท้จริง เมื่อค่านวณออกแบบมีการเผื่อขนาดไว้มากเกินไป 
(2)   ตัดสินใจเลือกมอเตอร์ขนาดใหญ่ไว้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับมอเตอร์โดยคิดว่า

อาจจะมีความผิดปกติของเครื่องจักร 
4) พิจารณาเปลี่ยนในเครื่องจักรที่มีช่วงการใช้งานที่ยาวนาน จะยิ่งท่าให้ผลประหยัดคุ้มต่อการลงทุน 

โดยพิจารณาจุดคุ้มทุนควรอยู่ประมาณ 3 ปี เมื่อเทียบกับมอเตอร์ธรรมดาทั้วไป 
5) มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่โหลดประมาณ 90 % ดังนั้นในการ

น่ามาใช้งานไม่ควรให้มอเตอร์ท่างานที่โหลดน้อยๆ  
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.10 ต าแหน่งที่ปรับปรุงเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
 
 4.5.3   ผลการประหยัดจากการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
  ความแตกต่างของประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์มาตรฐานทั่วไปสามารถใช้
ค่านวณหาพลังไฟฟ้า (Power) ที่ประหยัดได้ (หรือ kW ที่ประหยัดได้) จากสมการ 

 
kW ท่ีลดลง  =  kW ตามภาระ  x   ( 100    -    100 ) 

    ES       Eh 

เมื่อ 
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ES   =  ประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐานทั่วไปที่โหลดค่าหนึ่ง 
Eh   =  ประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่โหลดค่าเดียวกัน 
kW ตามภาระ  =  ก่าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ 
kW ท่ีลดลง  =  ก่าลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 
 

 ผลการเปรียบเทียบการใช้มอเตอร์ป๊ัมน้่าแบบประสิทธิภาพสูงกับมอเตอร์แบบมาตรฐานขนาด 5.5 kW ซึ่งได้ผล
การประหยัดพลังงานดังนี้ 
 ประสิทธิภาพมอเตอร์แบบมาตรฐาน   =  85% ราคา 12,000 บาท 
 ประสิทธิภาพมอเตอร์แบบประสิทธิภาพสูง  =  92% ราคา 19,000 บาท 
 ช่วงเวลาท่างาน     =  3,000 ชม./ปี 
 ราคาพลังงาน     =  2.70 บาท / หน่วย 
 kW ท่ีลดลง      =  5.5 x ( 100 - 100 ) 
                  85      92 

=  0.49 kW 
 พลังงานที่ลดลง     =  0.49 x 3,000 x 2.70 

=  3,969 บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน     =  (19,000 – 12,000) / 3,969 

=  1.76 ปี 
 

 จากการค่านวณจะพบว่าการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะมีระยะเวลาคืนทุนที่สั้น ผลการประหยัดที่สูง เมื่อ
เทียบกับอายุการใช้งานอย่างน้อย 15 ปีของมอเตอร์ 
 
 4.5.4   การหาความคุ้มทุนของการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
  การหาความคุ้มทุนของการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เป็นเรื่องส่าคัญที่จะต้องท่าก่อนการตัดสินใจ
ลงทุนเรื่องใด ๆ เนื่องจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร หรือเจ้าของกิจการจะค่านึงถึงการประหยัดเงินลงทุนด้วยไม่ใช่
เรื่องของการประหยัดพลังงานเท่านั้น ดังนั้น ในการพิจารณาเก่ียวกับการลงทุนในมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงจะต้องมี
ข้อมูลทั้งทางด้านเทคนิค การค่านวณค่าใช้จ่าย และระยะเวลาคืนทุน โดยทั่วไปมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จะมีราคาสูง
กว่ามอเตอร์ธรรมดาประมาณ 15-30% แต่ราคาซื้อที่เพิ่มขึ้นก็จะถูกชดเชยโดยค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้เพื่อคืนทุนใน
ระยะเวลาอันสั้น 
 

  การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน คือ การค่านวณหาความคุ้มทุนในรูปแบบของการหาระยะเวลาที่เจ้าของ
เงินจะได้เงินที่ลงทุนไปกลับคืนมา หรือระยะเวลาคืนทุน (Pay back Time) ส่าหรับการค่านวณเพื่อตัดสินใจในการ
เลือกซื้อระหว่างมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกับมอเตอร์ธรรมดา ซึ่งมีสูตรการค่านวณดังนี้ 
 
  ระยะเวลาในการคืนทุน (ปี)  =  ราคาของมอเตอร์ที่เพิ่มขึ้น 

                ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ใน 1 ปี 
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 ตวัอย่างท่ี 1   แสดงการค านวณระยะเวลาในการคืนทุน 
  ผู้จัดการโรงงานแห่งหนึ่งซื้อมอเตอร์ขนาด 200 แรงม้า 4 ขั้ว โดยข้อมูลจากผู้ขายมอเตอร์ระบุค่า
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ธรรมดา (STDEFF) เท่ากับ 93.3 เปอร์เซ็นต์ ถ้าผู้จัดการโรงงานเลือกซื้อมอเตอร์ที่
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพ (HEEFF) เท่ากับ 95.0 เปอร์เซ็นต์ แทนมอเตอร์ธรรมดาจะสามารถค่านวณ
ระยะเวลาคืนทุนได้ ดังนี้ 
 

 ราคาของมอเตอร์ 200 แรงม้าที่ประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.3 เปอร์เซ็นต์     =   230,000 บาท 
 ราคาของมอเตอร์ 200 แรงม้าที่ประสิทธิภาพ เท่ากับ 95.0 เปอร์เซ็นต์  =   280,000 บาท 
 มอเตอร์ถูกใช้งานที่ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพิกัดก่าลัง จ่านวนชั่วโมงใช้งานในหนึ่งปี 6,000 ชั่วโมง ค่าไฟฟ้า
เฉลี่ย 2.70 บาทต่อหน่วย และอายุการใช้งานของมอเตอร์ 15 ปี จะสามารถค่านวณค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ในหนึ่งปี 
และค่าไฟฟ้าที่ประหยัดดังนี้ 

 

 ก่าลังไฟฟ้าที่ลดลง 
= % ท่างานเทียบพิกัด x 0.746 x  แรงม้าของมอเตอร์  x  ( 100     -    100  ) 

                          STDEFF       HEEFF 

= 80 x 0.746 x 200 x    ( 100      -    100  ) 
               93.3            95 
= 2.29 kW 

 

 ค่า kWh ที่ประหยัดได้ต่อปี  =  2.29 x 6000 ชม.   = 13,740  kWh. 
 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี  =  13,740 x 2.70   = 37,098  บาท 
 

 ระยะเวลาคืนทุน   =  ความแตกต่างของราคามอเตอร์ 
        เงินที่ประหยัดได้ใน 1 ปี 

 

=  280,000 - 230,000 
                   37,098 

 

=  1.347 ปี 
 

 เงินที่ประหยัดได้จากค่าไฟฟ้าที่ลดลง มิได้สิ้นสุด เพียงแต่ระยะเวลาคืนทุนจากราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยัง
เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ซึ่งท่าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง อันเป็นการเพิ่มผลก่าไร
ให้กับผู้ประกอบการ 
 
 ตัวอย่างท่ี 2  พิจารณาถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ เช่น จาก 94 เปอร์เซ็นต์ เป็น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ของมอเตอร์ขนาด 500 แรงม้า ท่างานที่ 80% ของพิกัด จะท่าให้มอเตอร์ใช้พลังไฟฟ้าลดเท่ากับ 
 

 kW ที่ลดลง   =  % ท่างานเทียบกับพิกัด  x HP  x 0.746  x   ( 100      -    100    ) 
      STDEFF        HEEFF 

 

=   80 x  500  x 0.746  x   ( 100      -    100  ) 
        94             95 

=   3.34 kW 
  
  เมื่อ 1 แรงม้า เท่ากับ 746 วัตต์ 



 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
                                                                                          

              

                                                                                                   

              

                                                                                                                                                                                  133 
 

 ดังนั้น มอเตอร์ไฟฟ้าที่ประสิทธิภาพ 95 เปอร์เซ็นต์ จะใช้พลังไฟฟ้าน้อยกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่ประสิทธิภาพ 
94 เปอร์เซ็นต์ เป็นจ่านวนเท่ากับ 3.34 กิโลวัตต์ ถ้ามอเตอร์ท่างานในลักษณะที่ต่อเนื่อง โดยประมาณว่าชั่วโมงท่างาน
ใน 1 ปี เท่ากับ 6,000 ชั่วโมง และคิดว่าไฟฟ้าที่ 2.75 บาทต่อหน่วย จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้จากค่า
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 3.3 4 x 6,000 x 2.75 = 55,110 บาทต่อปี 
 
4.6    การใช้และบ ารุงรักษา 

4.6.1    การบ ารุงรักษามอเตอร์ 
1) หลีกเลี่ยงการเดินมอเตอร์ตัวเปล่า เพราะในขณะที่มอเตอร์เดินตัวเปล่า ก่าลังงานของมอเตอร์จะถูก

เปลี่ยนไปเป็นก่าลังงานสูญเสียทั้งหมด เนื่องจากไม่มีโหลดการใช้งาน อีกทั้งยังท่าให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ลดลง
ด้วย 

2) พยายามเลือกใช้มอเตอร์ให้มีขนาดพิกัดที่เหมาะสมกับโหลด เนื่องจากการใช้มอเตอร์ที่มีขนาดพิกัด
น้อยกว่าขนาดพิกัดโหลดจะท่าให้มอเตอร์ท่างานเกินพิกัด ซึ่งจะท่าให้มอเตอร์เสียหายได้ ในทางตรงข้ามถ้าใช้มอเตอร์
ที่มีขนาดพิกัดใหญ่เกินไปจะท่าให้มอเตอร์ท่างานที่โหลดต่่าซึ่งเป็นสภาวะการท่างานที่ไม่ดี  เพราะมอเตอร์จะมี
ประสิทธิภาพการท่างานต่่า ดังนั้นเมื่อพิจารณาด้านการบ่ารุงรักษาและการประหยัดพลังงานแล้ว ควรเลือกใช้มอเตอร์
ที่มีโหลดการใช้งานประมาณ 75% ของขนาดพิกัดมอเตอร์ 

3) ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ ถ้าให้มอเตอร์ท่างานที่ค่าแรงดันแตกต่างกันไปจาก
ค่าพิกัดบนป้ายชื่อ จะท่าให้สมรรถนะการท่างานของมอเตอร์เปลี่ยนไป ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อน
และอายุการใช้งานของมอเตอร์ด้วย 

4) ตรวจสอบสภาพการระบายความร้อนของมอเตอร์เป็นประจ่า หมั่นใช้เครื่องเป่าลมเป่าท่าความ
สะอาดฝุ่นละอองที่เกาะติดบริเวณมอเตอร์ เนื่องจากฝุ่นละอองที่เกาะติดอยู่ท่าให้การระบายความร้อนของมอเตอร์ท่า
ได้ไม่ดี มอเตอร์จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะท่าให้เกิดก่าลังงานสูญเสียของมอเตอร์เพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้านทานของ
ขดลวดเพิ่มขึ้น 

5) หมั่นตรวจสอบทางกลของมอเตอร์เป็นประจ่า เช่น การอัดจาระบี หยอดน้่ามันหล่อลื่น เพื่อลดก่าลัง
งานสูญเสียและการสึกหรอเนื่องจากแรงเสียดทานหรือความฝืด ตรวจสอบแรงตึงของสายพานให้มีค่าที่เหมาะสมไม่ตึง
หรือหย่อนเกินไป 

 
4.6.2    ประสิทธิภาพของมอเตอร์ท่ีมีขายในท้องตลาด 
 

ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะขึ้นอยู่กับความเร็วรอบ, ขนาด และโหลดการท่างานขอมอเตอร์โดยส่วน
ใหญ่แล้ว ผู้ผลิตมอเตอร์จะออกแบบการใช้งานของมอเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่โหลดการท่างานประมาณ 75% 
ของพิกัด ดังนั้นประสิทธิภาพของมอเตอร์จะเริ่มลดลงเมื่อโหลดการท่างานของมอเตอร์มากขึ้นหรือลดลงกว่า 75% 
ของพิกัด 

เพราะฉะนั้นในการเลือกซื้อมอเตอร์ควรทราบว่า จะใช้มอเตอร์ที่มีขนาดเท่าใดนั้น ควรค่านึงถึงโหลดการ
ท่างานที่แท้จริงของกระบวนการผลิตของเรา ไม่ควรเผื่อขนาดของมอเตอร์ให้ใหญ่มากจนเกินไป เนื่องจากจะท่าให้
มอเตอร์ท่างานที่พิกัดต่่า ซึ่งจะท่าให้ได้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่ต่่าลง และยังสิ้นเปลืองพลังงานอีกด้วย ดังตารางที่ 
1,2,3 และ 4 ในภาคผนวกแสดงประสิทธิภาพของมอเตอร์ธรรมดาและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทั้งแบบประเภทเปิด
และแบบหุ้มปิดที่ขนาดและโหลดการท่างานในช่วงต่าง ๆ 

 
4.6.3    การใช้มอเตอร์ 

1) ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะมีค่าสูงสุดเมื่อท่างานที่ประมาณ 80-100% ของ Full-load ค่าของ kW 
หรือ HP ที่บอกไว้ใน Name Plate ของ Motor นั้น เป็นค่าของ Output ค่าพลังงานที่น่ามาใช้จริงคือค่า Input ดังนั้น
ในขณะที่มีโหลด (Load) ไม่เต็มที่ ประสิทธิภาพจึงต่่าก่าลังไฟฟ้าที่ใช้ไปจึงสูงกว่า Out put ที่จ่าเป็นจริง ๆ 

 
Power input  =       Power output 

         ประสิทธิภาพ 
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 แต่อย่างไรก็ตามข้อควรระวัง คือ อย่าให้มอเตอร์รับโหลดเกินก่าลัง (Over load) เพราะจะมีผลท่าให้
ประสิทธิภาพต่่าลงและความร้อนจะเพิ่มสูงขึ้น โดยทั่วไปมอเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันเมื่อท่างานที่เกิน full load จะให้
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อท่างานที่โหลเกินก่าลัง (Over load) ดังนั้นจึงควรใช้มอเตอร์ที่ Full - load จึงจะได้
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2) Start มอเตอร์สามเฟสที่มีขนาดใหญ่ควร Start แบบ Star และ Run แบบ Delta เพราะว่าจะท่าให้
กระแสไฟฟ้าตอน Start ต่่า นอกจากนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ย่อมจะมีขนาดเล็กกว่าการ Start แบบ Delta และ Run แบบ 
Delta เช่นกันโดยทั่วไปการต่อแบบนี้จะใช้กับมอเตอร์สามเฟสขนาด 2 kW ขึ้นไป 

(1) การ Run motor โดยต่อแบบ Star เพาเวอร์แฟคเตอร์จะสูงกว่าการต่อแบบ Delta แต่ motor จะ รับ 
load ได้เพียง 1/3 เท่านั้น จึงไม่เหมาะสมที่จะต่อ motor เช่นนี้ในช่วง motor run ตามปกติ 

(2) การ Run motor โดยต่อแบบ Delta เพาเวอร์แฟคเตอร์จะต่่าในขณะที่เร่งความเร็วสูงขึ้น ซึ่งในการ 
Start motor ขนาดใหญ่ต้องการ Power Factor ในตอน Start สูง ซึ่งไม่นิยมที่จะต่อมอเตอร์ในตอน 
Start โดยวิธี Delta แต่ในขณะที่ Run ตามปกติแล้วจะสามารถรับ load และมีแรงบิด (Torque) 
มากกว่าการต่อแบบ Star มาก 

(3) มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่สูญไปโดยไม่จ่าเป็น ควรเลือกขนาดและชนิดของมอเตอร์มาใช้ให้ถูกต้องกับงานและสถานที่
ติดตั้ง เช่น จะใช้งานกลางแจ้งควรใช้มอเตอร์ที่กันน้่าและกันฝุ่นละอองได้ดี เป็นต้น 

3) แก้เพาเวอร์แฟคเตอร์มอเตอร์ให้สูงขึ้นโดยการน่าเอา Capacitor มาต่อขนานเข้ากับ load หรือใช้
พวก Synchronous capacitor เพราะสามารถปรับ Power Factor ได้ตลอดเวลา 

4) ลดความสูญเสียจากกระแสไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็กในมอเตอร์กระแสตรงในขณะที่มอเตอร์หยุด
ท่างาน เช่น โรงงานอัดรีดในขบวนการท่างานที่มีการเว้นการอัดเป็นบางกรณี คือ การท่างานไม่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงมี
การพิจารณาว่าเมื่อหยุดท่าการอัด ความสูญเสียแหล่งก่าเนิดกระแสที่จะเข้าไปท่าให้เกิดเส้นแรง (Exciting current) ใน
มอเตอร์กระแสตรงจึงเกิดการสูญเสียในรูปของความร้อน รวมทั้งที่ใช้พัดลมเป่าเพื่อระบายความร้อนในตัวมอเตอร์ด้วย 
จึงท่าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ่าเป็นขึ้น 

5) สายพานที่คล้องอยู่ระหว่างเพลาของมอเตอร์และ Pulley ควรมีความตึงที่เหมาะสม เพราะถ้า
สายพานหย่อนมากเกินไปจะท่าให้เกิดความสูญเสียในการส่งก่าลัง (Power transmission loss) หรือถ้ามีความตึงมาก
เกินไปจะท่าให้เกิดความฝืดและอายุการใช้งานของสายพานจะสั้น 

6) ควรตรวจดูว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ เพราะนอกจากจะเกิดการสูญเสียพลังงานแล้ว ยังเกิด
อันตรายกับผู้ใช้ด้วย ควรติดตั้งระบบสายดิน (Ground) กับมอเตอร์ไฟฟ้า จะท่าให้เกิดความปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่วมาก
ยิ่งขึ้น 

7) ควรหยอดน้่ามันหล่อลื่นตามก่าหนดที่ผู้ผลิตก่าหนดไว้ เช่น 3-6 เดือนต่อครั้ง  เพราะถ้ามอเตอร์ฝืด
เกินไปจะท่าให้มอเตอร์กินไฟมากกว่าปกติและอาจท่าให้ลูกปืนแตกด้วย 
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ภาคผนวก 
 
ตารางท่ี 1   แสดงค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพต่ าชนิด 4 ขั้ว เทียบกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง   

2  ขั้ว  4  ขั้ว 6  ขั้ว และ 8 ขั้ว ในมาตรฐาน IEC ท่ีผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ IEEE 112 
Method B 

 

ขนาด ประสิทธิภาพต่ า ประสิทธิภาพสูง (ขั้นต่ า) 

แรงม้า กิโลวัตต์ (ขั้นต่ า)  4 ขั้ว 2 ขั้ว 4 ขั้ว 6 ขั้ว 8 ขั้ว 

7.5 5.5 84.8 88.5 89.9 89.5 85.5 
10 7.5 85.6 89.5 89.5 89.5 88.5 
15 11 87.4 90.2 91.0 90.2 88.5 
20 15 88.3 90.2 91.0 90.2 89.5 
25 18 88.9 91.0 92.4 91.7 89.5 
30 22 89.8 91.0 92.4 91.7 91.0 
40 30 90.4 91.7 93.0 93.0 91.0 
50 37 91.0 92.4 93.0 93.0 91.7 
60 45 91.5 93.0 94.1 93.6 91.7 
75 55 92.0 93.0 94.1 93.6 93.0 
100 75 92.0 93.6 94.5 94.1 93.0 
125 90 92.2 94.5 94.5 94.1 93.6 
150 110 92.8 94.5 95.0 95.0 93.6 
200 150 93.3 95.0 95.0 95.0 94.1 
250 185 93.5 95.4 95.0 95.0 94.5 
300 220 93.5 95.4 95.4 95.4 94.5 
400 330 93.8 95.4 95.4 95.4 94.5 
500 370 94.0 95.4 95.8 95.4 94.5 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าประสิทธิภาพปกติและขั้นต่ าของมอเตอร์ธรรมดา ประเภทเปิด (Open Type) 
 

มอเตอร์ประเภทเปิด 380 V 50 Hz 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ประเภทเปิด (%) ท่ีโหลดเต็มพิกัด 

ขนาดพิกัด 
มอเตอร์ 

NEMA full load efficiencies of open Standard motors 
ชนิด 2 ขั้ว 

 (3000 rpm) 
ชนิด 4 ขั้ว 

 (1500 rpm) 
ชนิด 6 ขั้ว 

 (1000 rpm) 
ชนิด 8 ขั้ว 
 (750 rpm) 

แรงม้า 
HP 

กิโลวัตต์ 
kW 

ค่า
ปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

1.0 
1.5 
2.0 
3.0 
5.0 
7.5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
75 
100 
125 
150 
200 

0.75 
1.1 
1.5 
2.2 
3.7 
5.5 
7.5 
11.2 
15 

18.5 
22 
30 
37 
45 
55 
75 
90 
110 
150 

- 
80.0 
82.5 
82.5 
85.5 
85.5 
87.5 
89.5 
90.2 
91.0 
91.0 
91.7 
91.7 
93.0 
93.0 
93.0 
93.0 
93.6 
93.6 

- 
77.0 
80.0 
80.0 
82.5 
2.5 
85.5 
87.5 
88.8 
89.5 
89.5 
90.2 
90.2 
91.7 
91.7 
91.7 
91.7 
92.4 
92.4 

82.5 
82.5 
82.5 
86.5 
86.5 
88.5 
88.5 
90.2 
91.0 
91.7 
91.7 
92.4 
92.4 
93.0 
93.6 
93.6 
93.6 
94.1 
94.1 

80.0 
80.0 
80.0 
84.0 
84.0 
86.5 
86.5 
88.5 
89.5 
90.2 
90.2 
91.0 
91.0 
91.7 
92.4 
92.4 
92.4 
93.0 
93.0 

77.0 
82.5 
84.5 
85.5 
86.5 
88.5 
90.2 
89.5 
90.2 
91.0 
91.7 
91.7 
91.7 
92.4 
93.0 
93.6 
93.6 
93.6 
94.1 

74.0 
80.0 
81.5 
82.5 
84.0 
86.5 
88.5 
87.5 
88.5 
89.5 
90.2 
90.2 
90.2 
91.0 
91.7 
92.4 
92.4 
92.4 
93.0 

72.0 
75.5 
85.5 
86.5 
87.5 
88.5 
89.5 
89.5 
90.2 
90.2 
91.0 
90.2 
91.7 
92.4 
93.6 
93.6 
93.6 
93.6 
93.6 

68.0 
72.0 
82.5 
87.5 
84.0 
85.5 
86.5 
87.5 
88.5 
88.5 
89.5 
88.5 
90.2 
91.0 
92.4 
92.4 
92.4 
92.4 
92.4 
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ตารางท่ี  3   แสดงค่าประสิทธิภาพปกติและขั้นต่ าของมอเตอร์ธรรมดาประเภทหุ้มปิด (Enclosed Type) 
 

มอเตอร์ประเภทเปิด 380 V 50 Hz 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ประเภทเปิด (%) ท่ีโหลดเต็มพิกัด 

ขนาดพิกัด 
มอเตอร์ 

NEMA full load efficiencies of open Standard motors 
ชนิด 2 ขั้ว 

 (3000 rpm) 
ชนิด 4 ขั้ว 

 (1500 rpm) 
ชนิด 6 ขั้ว 

 (1000 rpm) 
ชนิด 8 ขั้ว 
 (750 rpm) 

แรงม้า 
HP 

กิโลวัตต์ 
kW 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

1.0 
1.5 
2.0 
3.0 
5.0 
7.5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
75 
100 
125 
150 
200 

0.75 
1.1 
1.5 
2.2 
3.7 
5.5 
7.5 
11.2 
15 

18.5 
22 
30 
37 
45 
55 
75 
90 
110 
150 

- 
78.5 
81.5 
82.5 
85.5 
85.5 
87.5 
87.5 
88.5 
89.5 
89.5 
90.2 
90.2 
91.7 
92.4 
93.0 
93.0 
93.0 
94.1 

- 
75.5 
78.5 
80.0 
82.5 
82.5 
85.5 
88.5 
86.5 
87.5 
87.5 
88.5 
88.5 
90.2 
91.0 
91.7 
91.7 
91.7 
93.0 

80.0 
81.5 
82.5 
84.0 
85.5 
87.5 
87.5 
88.5 
88.5 
90.2 
91.0 
91.7 
92. 
93.0 
93.0 
93.6 
93.6 
94.1 
94.5 

77.0 
78.5 
80.0 
81.5 
82.5 
85.5 
85.5 
86.5 
88.5 
89.5 
89.5 
90.2 
91.0 
91.7 
91.7 
92.4 
92.4 
93.0 
93.6 

75.5 
82.5 
82.5 
84.0 
85.5 
87.5 
87.5 
89.5 
89.5 
90.2 
91.0 
91.7 
91.7 
91.7 
93.0 
93.0 
93.0 
94.1 
94.1 

72.0 
80.0 
80.0 
81.5 
82.5 
85.5 
85.5 
87.5 
87.5 
88.5 
89.5 
90.2 
90.2 
90.2 
91.7 
91.7 
91.7 
93.0 
93.0 

72.0 
75.5 
82.5 
81.5 
84.0 
85.5 
87.5 
88.5 
89.5 
89.5 
90.2 
90.2 
91.0 
91.7 
93.0 
93.0 
93.6 
93.6 
94.1 

68.0 
72.0 
80.0 
78.5 
81.5 
82.5 
85.5 
86.5 
87.5 
87.5 
88.5 
88.5 
89.5 
90.2 
91.7 
91.7 
92.4 
92.4 
93.0 
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ตารางท่ี  4 แสดงค่าประสิทธิภาพปกติและขั้นต่ าของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงประเภทเปิด   (Open Type) 
 

มอเตอร์ประเภทเปิด 380 V 50 Hz 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ประเภทเปิด (%) ท่ีโหลดเต็มพิกัด 

ขนาดพิกัด 
มอเตอร์ 

NEMA full load efficiencies of open Standard motors 
ชนิด 2 ขั้ว 

 (3000 rpm) 
ชนิด 4 ขั้ว 

 (1500 rpm) 
ชนิด 6 ขั้ว 

 (1000 rpm) 
ชนิด 8 ขั้ว 
 (750 rpm) 

แรงม้า 
HP 

กิโลวัตต์ 
kW 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

1.0 
1.5 
2.0 
3.0 
5.0 
7.5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
75 
100 
125 
150 
175 
200 
250 
300 
400 
500 

0.75 
1.1 
1.5 
2.2 
3.7 
5.5 
7.5 
11.2 
15 

18.5 
22 
30 
37 
45 
55 
75 
90 
110 
132 
150 
185 
220 
300 
370 

- 
82.5 
84.0 
84.0 
85.5 
87.5 
88.5 
89.5 
90.2 
91.0 
91.0 
91.7 
92.4 
93.0 
93.0 
93.0 
93.6 
93.9 
94.5 
94.5 
95.4 
95.4 
95.4 
95.4 

- 
81.5 
82.5 
82.5 
84.0 
86.5 
87.5 
88.5 
89.5 
90.2 
90.2 
91.0 
91.7 
92.4 
92.4 
92.4 
93.0 
93.0 
94.1 
94.1 
95.0 
95.0 
95.0 
95.0 

82.5 
84.0 
84.0 
86.5 
87.5 
88.5 
89.5 
91.0 
91.0 
91.7 
92.4 
93.0 
93.0 
93.6 
94.1 
94.1 
94.5 
95.0 
95.0 
95.0 
95.0 
95.4 
95.4 
95.8 

81.5 
82.5 
82.5 
85.5 
86.5 
87.5 
88.5 
90.2 
90.2 
91.0 
91.7 
92.4 
92.4 
93.0 
93.6 
93.6 
94.1 
94.5 
94.5 
94.5 
94.5 
95.0 
95.0 
95.4 

80.0 
84.0 
85.5 
86.5 
87.5 
88.5 
90.2 
90.2 
91.0 
91.7 
92.4 
93.0 
93.0 
93.6 
93.6 
94.1 
94.1 
94.5 
94.5 
94.5 
95.0 
95.4 
95.4 
95.4 

78.5 
82.5 
84.0 
85.5 
86.5 
87.5 
89.5 
89.5 
90.2 
91.0 
91.7 
92.4 
92.4 
93.0 
93.0 
93.6 
93.6 
94.1 
94.1 
94.1 
94.5 
95.0 
95.0 
95.0 

74.0 
75.0 
85.5 
86.5 
87.5 
88.5 
89.5 
89.5 
90.2 
90.2 
91.0 
91.0 
91.7 
92.4 
93.6 
93.6 
93.6 
93.6 
93.6 
93.6 
94.5 
94.5 
94.5 
94.5 

72.0 
74.0 
84.0 
85.5 
86.5 
87.5 
88.5 
88.5 
89.5 
89.5 
90.2 
90.2 
91.0 
91.7 
93.0 
93.0 
93.0 
93.0 
93.0 
93.0 
94.1 
94.1 
94.1 
94.1 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าประสิทธิภาพปกติและขั้นต่ าของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงประเภทหุ้มปิด (Enclosed Type) 
 

มอเตอร์ประเภทเปิด 380 V 50 Hz 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ประเภทเปิด (%) ท่ีโหลดเต็มพิกัด 

ขนาดพิกัด 
มอเตอร์ 

NEMA full load efficiencies of open Standard motors 
ชนิด 2 ขั้ว 

 (3000 rpm) 
ชนิด 4 ขั้ว 

 (1500 rpm) 
ชนิด 6 ขั้ว 

 (1000 rpm) 
ชนิด 8 ขั้ว 
(750 rpm) 

แรงม้า 
HP 

กิโลวัตต์ 
kW 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

ค่าปกติ 
Nom. 

ขั้นต่ า 
Min. 

1.0 
1.5 
2.0 
3.0 
5.0 
7.5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
75 
100 
125 
150 
175 
200 
250 
300 
400 
500 

0.75 
1.1 
1.5 
2.2 
3.7 
5.5 
7.5 
11 
15 

18.5 
22 
30 
37 
45 
55 
75 
90 
110 
132 
150 
185 
220 
300 
373 

75.5 
82.5 
84.0 
85.5 
87.5 
88.5 
89.5 
90.2 
90.2 
91.0 
91.0 
91.7 
92.4 
93.0 
93.0 
93.6 
94.5 
94.5 
95.0 
95.0 
95.4 
95.4 
95.4 
95.4 

74.0 
81.5 
82.5 
84.0 
86.5 
87.5 
88.5 
89.5 
89.5 
90.2 
90.2 
91.0 
91.7 
92.4 
92.4 
93.0 
94.1 
94.1 
94.5 
94.5 
95.0 
95.0 
95.0 
95.0 

82.5 
84.0 
84.0 
87.5 
87.5 
89.5 
89.5 
91.0 
91.0 
92.4 
92.4 
93.0 
93.0 
93.6 
94.1 
94.5 
94.5 
95.0 
95.0 
95.0 
95.4 
95.4 
95.4 
95.8 

81.5 
82.5 
82.5 
86.5 
86.5 
88.5 
88.5 
90.2 
90.2 
91.7 
91.7 
92.4 
92.4 
93.0 
93.6 
94.1 
94.1 
94.5 
94.5 
94.5 
95.0 
95.0 
95.0 
95.4 

80.0 
85.5 
86.5 
87.5 
87.5 
89.5 
89.5 
90.2 
90.2 
91.7 
91.7 
93.0 
93.0 
93.6 
93.6 
94.1 
94.1 
95.0 
95.0 
95.0 
95.0 
95.4 
95.4 
95.4 

78.5 
84.0 
85.5 
86.5 
86.5 
88.5 
88.5 
89.5 
89.5 
91.0 
91.7 
92.4 
92.4 
93.0 
.93.0 
93.6 
93.6 
94.5 
94.5 
94.5 
94.5 
95.0 
95.0 
95.0 

74.0 
77.0 
82.5 
84.0 
85.5 
85.5 
88.5 
88.5 
89.5 
89.5 
91.0 
91.0 
91.7 
91.7 
93.0 
93.0 
93.6 
93.6 
94.1 
94.1 
94.5 
94.5 
94.5 
95.4 

72.0 
75.5 
81.5 
82.5 
84.0 
84.0 
87.5 
87.5 
88.5 
88.5 
90.2 
90.2 
91.0 
91.0 
92.4 
92.4 
93.0 
93.0 
93.6 
93.6 
94.1 
94.1 
94.1 
95.0 
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บทท่ี 5 
การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ 

 
อากาศอัดมีการน าไปใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากอากาศอัดสามารถใช้งานได้ไม่

จ ากัด มีความปลอดภัยในการใช้งานและมีความยืดหยุ่นสูง กล่าวคือ สามารถดัดแปลงไปใช้งานกับเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ได้ดี โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งยังไม่ค่อยให้ความส าคัญในการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ
มากนัก เพราะคิดว่าอากาศที่น ามาท าอากาศอัดนั้นเป็นของที่ได้มาแบบฟรีๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วกว่าจะอัดอากาศ
ให้มีความดันสูงตามต้องการ เราต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก ในบางโรงงานจะมีสัดส่วนการใช้พลังงานใน
ระบบอัดอากาศมากกว่า 10% ของพลังงานทั้งหมด จากสถิติการใช้เครื่องอัดอากาศ โดยเฉลี่ยเครื่องอัดอากาศ 1
เครื่อง ต้นทุนที่ใช้จะแบ่งออกเป็น 

1. ค่าเครื่องอัดอากาศและค่าติดตั้ง ประมาณ 20 % 
2. ค่าบ ารุงรักษาและค่าซ่อมแซม ประมาณ 10 % 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าสารหล่อลื่น น้ าหล่อเย็น ค่าแรง ฯลฯ ประมาณ 70 % 
 
ในเรื่องระบบอัดอากาศนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ การผลิต การใช้งาน การหาประสิทธิภาพ การหาสมรรถนะ และ

การใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานในโอกาสต่อไป  โดยมีหัวข้อส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 
5.1    การผลิตอากาศอัด 
 

5.1.1    อุปกรณ์ในระบบอัดอากาศ 
ในการอัดอากาศให้มีความดันและมีอัตราการไหลของอากาศอัดตามต้องการนั้น  จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์

หลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1)  ตัวกรองอากาศเข้า (Air Inlet Filter) ท าหน้าที่กรองฝุ่น ผงละออง จากอากาศก่อนเข้าเครื่องอัด

อากาศ 
2)  เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ท าหน้าที่อัดอากาศให้มีความดัน และมีอัตราการไหลของอากาศ

อัดตามต้องการ 
3)  เครื่องหล่อเย็นหลังการอัด (After Cooler) ท าหน้าที่ระบายความร้อนออกจากอากาศที่อัดแล้ว 
4)  ตัวแยกความชื้น (Moisture Separator) ท าหน้าที่แยกน้ าที่กลั่นตัวออกจากอากาศอัด 
5)  วาล์วนิรภัย (Safety Valve) ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความดันของอากาศอัดสูงเกินไป 
6)  มาตรวัดความดัน (Air Pressure Gauge) ท าหน้าที่แสดงความดันของอากาศในถังเก็บ และท่อส่ง

จ่าย 
7)  ถังเก็บอากาศ (Air Receiver) ท าหน้าที่เก็บอากาศอัด และสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณความ

ต้องการอากาศที่ไม่คงที่กับปริมาณอากาศอัดที่ได้จากเครื่องอัดอากาศ 
8)  อุปกรณ์ถ่ายน้ าอัตโนมัติ (Automatic Drain Trap) ท าหน้าที่ถ่ายน้ าออกจากอากาศอัด 
9)  เครื่องท าอากาศแห้ง (Air Dryer) ท าหน้าที่ก าจัดน้ าที่ปนอยู่ในอากาศอัด 
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รูปท่ี 5.1 แสดงภาคการท างานของเครื่องอัดอากาศ 

 
 

รูปท่ี 5.2 แสดงผังการท างานของเครื่องอัดอากาศ 
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ในรูปที่ 5.2 เป็นโครงสร้างเพื่ออธิบายการท างานเครื่องอัดอากาศให้เห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ
ตั้งแต่เข้าจนเป็นอากาศอัด ดังนี้ 

 

1)  ป๊ัมอัดอากาศ (Air Compressor) ท าหน้าที่สูบอัดอากาศจากภายนอกส่งไปยังถังบรรจุอากาศภายใน
ตัวป๊ัมจะประกอบด้วยชุดสกรู และภายนอกเสื้อสูบจะมีครีบระบายความร้อนซึ่งเกิดจากการเสียดสีของชุดสกรู รวมทั้ง
ความร้อนที่เกิดจากอากาศที่ถูกอัดด้วย 

2)  หม้อกรองอากาศ (Air Filter) ภายในจะมีไส้กรอง ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้เศษผงและฝุ่นละอองเข้าไป
ในป๊ัมอัดอากาศ 

3)  ช่องเติมน้ ามันหล่อลื่น 
4)  เครื่องหล่อเย็นหลังการอัด (After Cooler) หรือ ท่อระบายความร้อน ภายนอกจะมีครีบรอบ ๆ ซึ่ง

ช่วยในการระบายความร้อนของอากาศที่ส่งมาจากตัวป๊ัมไปยังถังบรรจุอากาศให้มีอุณหภูมิต่ าลง 
5)  มาตรวัดระดับน้ ามันหล่อลื่น (Oil Gauge) ส าหรับแสดงปริมาณน้ ามันหล่อลื่นที่มีอยู่ในป๊ัมอากาศ 
6)  ถังบรรจุอากาศ (Accumulating Tank) ท าด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรงทนต่อความดันสูง มีหน้าที่เก็บ

อากาศที่ถูกอัดตัวไว้เพื่อจ่ายไปใช้งานตามต้องการ 
7)  ช่องระบายน้ ามันหล่อลื่นทิ้ง 
8)  วาล์วส าหรับท าความสะอาด (Service Valve) ใช้ส าหรับเปิดท าความสะอาดส่วนภายในของตัวถัง

บรรจุอากาศ 
9)  ตัวกรองน้ า จะติดตั้งในต าแหน่งท่อลม ท าหน้าที่ดักน้ าที่ปนอยู่ในอากาศอัดภายในถังบรรจุอากาศอัด

ก่อนที่จะน าอากาศอัดออกไปใช้งาน สามารถระบายทิ้งภายนอกได้ 
10) ขาตั้ง ใช้ยึดติดกับพื้นเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน 
11) วาล์วเปิดลม (Tank Valve) ท าหน้าที่เปิด-ปิด อากาศที่จะน าไปใช้งานและหยุดการใช้งานตาม

ต้องการ 
12) วาล์วระบายน้ าทิ้ง (Tank Drain Valve) ติดตั้งไว้ในต าแหน่งด้านข้างหรือด้านล่างของถังบรรจุ

อากาศ ส าหรับเป็นที่ระบายน้ าที่ถูกควบแน่นทิ้งออกภายนอก 
13) วาล์วนิรภัย (Safey Valve) ท าหน้าที่ป้องกันความเสียหายของถังบรรจุอากาศอันอาจเกิดจากการที่

ดันภายในถังบรรจุอากาศมากเกินพิกัด 
14) มาตรวัดความดันอากาศ (Pressure Gauge) มีไว้แสดงค่าความดันของอากาศอัดภายในถังบรรจุ

อากาศอัด 
15) สวิตซ์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch) ท าหน้าที่ตัดและต่อวงจรโดยจะตัดเมื่อความดันของ

อากาศอัดในถังบรรจุอากาศถึงระดับที่ต้องการและต่อเมื่อความดันในถังบรรจุอากาศต่ ากว่าค่าที่ตั้งไว้ 
16) Magnetic Contactor and Overload Relay ท าหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่จะป้อนให้กับมอเตอร์ของ

เครื่องอัดอากาศ และช่วยป้องกันการเสียหายของมอเตอร์เมื่อกระแสเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ 
17) มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) ท าหน้าที่ขับเคลื่อนป๊ัมอัดอากาศให้ท างาน 
18) สายพาน ท าหน้าที่ส่งแรงขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไปยังป๊ัมอัดอากาศให้ท างานได้ 
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5.1.2    ชนิดของเครื่องอัดอากาศ 
เครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้งานทั่วไปแบ่งออกได้ 4 ชนิด คือ 
1)  เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) สามารถใช้งานได้ดีทั้งโหลดเต็มที่ และ

โหลดบางส่วน 

 
 

รูปท่ี 5.3 แสดงเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 
 

2) เครื่องอัดอากาศแบบโรตารีเวน (Rotary Vane Compressor) เหมาะส าหรับใช้งานที่มีโหลดเต็มที่ 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.4 แสดงเครื่องอัดอากาศแบบโรตารีเวน 
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3) เครื่องอัดอากาศแบบโรตารีสกรู (Rotary Screw Compressor) เหมาะส าหรับใช้งานที่มีโหลดเต็มที่ 
 

 
รูปท่ี 5.5 แสดงเครื่องอัดอากาศแบบโรตารีสกรู 

 
 

4) เครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Compressor) เหมาะส าหรับใช้งานที่ต้องการ
ปริมาณอากาศอัดมากๆ แต่มีความดันต่ า 

 
 

 
 

รูปท่ี 5.6 แสดงเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ 
 

 
เครื่องอัดอากาศที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะเป็น 3 ชนิดแรก คือ เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 

(Reciprocating Compressor) เครื่องอัดอากาศแบบโรตารีเวน (Rotary Vane Compressor) เครื่องอัดอากาศแบบโร
ตารีสกรู (Rotary Screw Compressor) 
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ก. แบบลูกสูบ      ข. แบบโรตารี่สกรู 

 

รูปท่ี 5.7 แสดงเครื่องอัดอากาศ 
 

ตารางท่ี 5.1 การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ 
 

      เครื่องอัดอากาศ 
 
รายการ 

ลูกสูบ โรตารีเวน โรตารีสกรู 
แรงเหวี่ยง 
หนีศูนย์ 

ระดับเสียง สูง ต่ าสุด เงียบถ้าปิดมิดชิด เงียบถ้าปิดมิดชิด 

ขนาด ไม่กะทัดรัด กะทัดรัด กะทัดรัด กะทัดรัด 

น้ ามันที่ถูกพาไปกับ
อากาศ 

มีบ้าง ต่ า-ปานกลาง ต่ า ต่ า 

การสั่นสะเทือน  สูง เกือบไม่มี เกือบไม่มี ปานกลางเพราะค่า
RPM สูง 

การบ ารุงรักษา  มีชิ้นส่วนสึกหรอ 
หลายชิ้น 

มีชิ้นส่วนสึกหรอ 
น้อยชิ้น 

มีชิ้นส่วนสึกหรอ 
น้อยมากชิ้น 

ต่ า 

ปริมาณ  ต่ า-สูง ต่ า-ปานกลาง ต่ า-สูง ต่ า-สูง 

ความดัน  ปานกลาง-สูงมาก ต่ า-ปานกลาง ปานกลาง-สูง ปานกลาง-สูง 

ประสิทธิภาพที่โหลด
เต็มที่ 

สูง ปานกลาง-สูง สูง สูง 

ประสิทธิภาพที่โหลด
บางส่วน 

สูง  
 

ไม่ดี เมื่อมีโหลด 
ต่ ากว่า 60% 

ไม่ดี เมื่อมีโหลดต่ า
กว่า 60% 

ไม่ดี เมื่อมีโหลดต่ า
กว่า 70% 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงพลังงานจ าเพาะของเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ  

 
5.1.3    ถังเก็บอากาศอัด 

หน้าที่หลักของถังเก็บอากาศอัด คือ การสร้างความสมดุลของอัตราการไหลของอากาศอัดที่ส่งไปใช้งาน
กับอัตราการไหลของอากาศที่ออกจากเครื่องอัดอากาศโดยท าหน้าที่เก็บอากาศอัดไว้เป็นปริมาณมากๆ  เพื่อท าให้มี
ความดันมากเพียงพอต่อการน าไปใช้งาน นอกจากนี้ขนาดของถังเก็บความดันยังมีความส าคัญต่อการลดความ
ต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดอีกด้วย ขนาดของถังเก็บอากาศอัดควรมีขนาดที่เพียงพอคือ 1-1.5  ลิตร ส าหรับทุกๆ 10 
ลิตรต่อวินาทีของอากาศอัด หรืออาจจะค านวณได้จากสูตรดังนี้ 

 
ขนาดถังเก็บ (ลิตร)  =  อัตราการไหลของอากาศ ณ สถานะปกติ (ลิตร/วินาที) × 60 × 101 

ความดันของอากาศอัดที่ออกจากเครื่องอัดอากาศ (abs) 
 

5.1.4    การแยกน้ าออกจากอากาศอัด 
 

เนื่องจากอากาศที่ใช้อัดเป็นอากาศชื้น คือ มีไอน้ าปนอยู่ในอากาศด้วย ดังนั้นก่อนที่จะน าเอาอากาศอัด
ไปใช้งานจะต้องมีการดึงเอาน้ าออกจากอากาศอัดเสียก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัด 

น้ าส่วนใหญ่ที่ปนอยู่ในอากาศอัดจะถูกแยกออกมาจากอากาศที่ตัวระบายความร้อน ตัวแยกความชื้น จุด
ถ่ายน้ าอัตโนมัติ หรือการท าให้แห้งโดยเครื่องท าความเย็น และถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้งานอากาศอัดที่แห้งมากควรใช้
สารดูดความชื้น (ซิลิกาเจล) ช่วยดูดความชื้นร่วมด้วย 
5.2    การส่งจ่ายอากาศอัด 

 

การออกแบบระบบท่อจ่ายอากาศอัดที่ดี ความเร็วของอากาศในท่อประธาน (main) สูงสุดไม่ควรเกิน 6 เมตรต่อ
วินาที เนื่องจากถ้าความเร็วของอากาศสูงเกินไปจะท าให้เกิดความดันตกคร่อมในท่อมาก โดยปกติความดันตกคร่อม
ในท่อ (รวมข้อต่อ) ไม่ควรเกิน 50 kPa ต่อความยาว 100 เมตร 

 


2

2V

D

L
f  

 

   = ความดันตกคร่อมในท่อ  D  =  เส้นผ่าศูนย์กลางท่อด้านใน 
f  = สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน V  =  ความเร็วของอากาศอัดในท่อ 
L   = ความยาวท่อ     =  ความหนาแน่นของอากาศอัด 

ชนิดของเครื่องอัดอากาศ 
พลังงานจ าเพาะ (kW/L/sec) ท่ีความดัน 700 kPa 
โหลดเต็มท่ี ไร้โหลด 

แบบลูกสูบ 
   แบบชั้นเดียว 
   แบบสองชั้น 

 
0.38 
0.30 

 
0.06 
0.05 

แบบโรตารีเวน  0.40 0.12 
แบบโรตารีสกรู  0.35 0.08 
แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์  0.30 0.06 
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5.2.1   ชนิดของระบบท่อจ่ายอากาศอัด 
ระบบท่อจ่ายอากาศอัดที่นิยมใช้คือแบบท่อเด่ียวและแบบวงแหวน ดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 5.8 ระบบจ่ายอากาศอัดแบบท่อเด่ียว 
 

 
 

รูปท่ี 5.9 ระบบจ่ายอากาศอัดแบบวงแหวน 
 

5.2.2   การหาขนาดของท่อจ่ายอากาศอัด 
1)   การหาขนาดของท่ออากาศอัดจากสมการ ดังนี้ 

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (mm.)   =  
(m/s)  ่ต้องการกาศในท่อทีความเรว็อา

(l/s)  ัดลของอากาศออัตราการไห  X160    

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
  
 
 
                                                                                                                

              

                                                                                                                                                                                 148 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลงานความ 

2)   การหาขนาดท่อโดยใช้กราฟโนโมแกรม 
 

 
 

รูปท่ี 5.10 แสดงความสัมพันธ์ของขนาดท่ออัตราการไหลของอากาศอัดและความดันตกในท่อเหล็ก 
 

ตัวอย่าง  จงหาขนาดท่อที่ต้องการส่งอากาศอัดความดัน 700 kPa มีความยาว 100 m โดยที่มี 
ความดันตกคร่อมไม่เกิน 20 kPa โดยมีอัตราการไหลของอากาศอัด 100 l/s 

 
(ตอบ 45 mm) 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงขนาดของรูจ่ายอากาศเทียบกับปริมาณการไหลของอากาศ 

 
 

5.3    เครื่องมือท่ีใช้อากาศอัด 
 

5.3.1   อุปกรณ์ท่ีใช้กับอากาศอัดในงานอุตสาหกรรมแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
 

1)   ประเภทเครื่องมือ ประกอบด้วย 
ก. ประเภทเจาะ เช่น สว่านลม ค้อนลม 
ข. ประเภทตัด เช่น เลื่อยฉล ุเลื่อยวงเดือน เป็นต้น 
ค. ประเภทแต่ง เช่น เครื่องขัด เครื่องเจียระไน เครื่องเซาะร่อง 
ง. ประเภทจ่ายลม เช่น หัวเติมลม หัวพ่นลม เป็นต้น 

2)   ประเภทให้แรงทางกล ได้แก่ อุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น กระบอกสูบ ลิ้นบังคับลมชนิดต่าง 
 

5.3.2    ลักษณะงานที่ใช้อากาศอัด 
 

ลักษณะงานที่ใช้อากาศอัดแบ่งตามประเภทของงานได้ตามตาราง 5.4 และรูปที ่5.11 ดังนี้ 
 

รูท่อจ่ายอากาศ (mm.) ปริมาณการไหลของอากาศอัด (l/s) 

6 
8 
10 

1 
3 
5 

15 
20 
25 
32 

10 
17 
25 
50 

40 
50 
62 

65 
100 
180 

80 
100 

240 
410 

125 
150 

610 
900 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงการใช้งานของอากาศอัดแบ่งตามชนิดของอุตสาหกรรม 
 

ชนิดของอุตสาหกรรม ประเภทของงาน ท่ีใช้ 

เหมืองแร่  การเติมคอนกรีต, air motor, air loader, เครื่องกวน, 
เครื่องบดหิน, coal pick, เครื่องแยกแร่  

Ceramics 
อุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผา 
 

ปูนซีเมนต์ 
แก้ว 
เครื่องเคลือบ 

บรรจุถุง, เครื่องกวน, เครื่องส่งด้วยลม, เป่าแก้ว, หัว
เผา,เป่าเย็น, การอบแห้งโดยการเป่าผงเคลือบ, การเป่า
เย็นให้ผลิตภัณฑ์ 

อาหาร ท าเบียร์ 
น้ าดื่ม 
อาหารกระป๋อง 
น้ ามัน, ซีอ๊ิว 
ท าเต้าหู้ 

การกวนวัสด ุ
บรรจุขวด 
บรรจุกระป๋อง 
ใช้ในการส่งถั่วเหลือง, จุกขวด, 
บดถั่วเหลือง, ส่งถั่วเหลือง 

บุหรี่   ใช้ติดฟิลเตอร์ (Filter) 
ส่ิงทอ   อบแห้ง, ย้อมสี, เครื่องอัตโนมัติ 
งานไม้  ท าไม้อัด ใช้อัดไม้อัด 
เคมี ท าสารเคมี 

ท าผลิตภัณฑ์จากน้ ามัน 
ท ายา 
 
พลาสติก 
 

ใช้ในการอัด Vinyl chloride, อัดปุ๋ย 
ใช้ในการส่งถ่ายวัสดุโดยอากาศ 
ใช้กวนถังเพาะเช้ือเพนนิซิลิน, ใช้บรรจุยาน้ า, 
ใช้ในการส่งด้วยลม 
ใช้ในการอัดขึ้นรูป 

ยาง  ใช้ในการอัดเข้ารูปล้อรถยนต์ 
เหล็ก 
 

 การใช้เพื่อเพิ่มออกซิเจน, การระบายความร้อน 
forging, press, air grinder 

เหล็กหล่อ ท าแบบ, pneumatic hammer, sandblast การขึ้นรูป
โดยอัตโนมัติ 

ผลิตภัณฑ์โลหะ  
 

แผ่นโลหะ Press, air grinder, การควบคุมอัตโนมัติพ่นสี 
enamel Sand blast, หัวเผา 

เครื่องจักรกล  Press,พ่นสี, การควบคุมอัตโนมัติเครื่องมือที่ใช้ลม 
เครื่องกลไฟฟ้า   Air hammer, press พ่นสี auto lift, ติดล้อ 
เครื่องจักรที่ใช้ในการขนส่ง เรือ พ่นสี riveting, air hammer, sandblast 
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(1) การใช้แรงฉีด 

  พ่นส ี
  

พ่นของเหลว ................ 
พ่นสารเคมีและน้้ายาฆ่าเช้ือโรค 

  พ่นน้้ามันหล่อล่ืน 
   พ่นน้้ายาท้าความสะอาด 
 เพื่อเป่า   
   พ่นทรายเพือ่ท้าความสะอาด 
  

พ่นผง .......................... 
พ่นผงใช้ในการพิมพ ์

  พ่น mortar 
   เพื่อท้ากระจกประดับ 
    
   

กังหันอากาศ ................ 
ท่ีเจาะส้าหรบัทันตแพทย์ 

  เครื่องมือใช้ลม (เครือ่งเจาะ เครือ่งขดั) 
  เครื่องจกัรความเร็วสูง 
 เพื่อให้เคล่ือนท่ี   
   

เป่าเพื่อท้าความสะอาด  
เป่าฝุ่นและเศษ 

  เป่าเศษโลหะในการเช่ือมโลหะ 
  เป่าเศษออกจากชิ้นส่วนท่ีผ่านเคร่ืองอัด (Press) 

  เป่าของเหลวออกไปจากผิว 
     
  

 
 
 
 
 
 
(2) การใช้แรงจากการขยายตัว 

  เครื่องมือใช้ลม (เครือ่งเจาะ เครือ่งท้าหมุด) 
   เครื่องสัน่ (ท้าแบบหล่อ เทคอนกรีต) 
   เครื่องเช่ือมจดุ 
 ให้แรงแกอุ่ปกรณ์อืน่ …………………………………… เบรกลม 
   เปิดประต ู
   เครื่องยกของใช้ลม 
   เครื่องอดัใช้ลม 
   ท้าเรซินแก้วและพลาสติก 
    
การใช้อากาศอดั   เติมลมแก่ยางรถยนต์และเรอืยาง 
   สปรงิลมส้าหรับยานพาหนะ 
 ท่ีใช้แรงจากการขยายตัว ........................................... ท่ียกรถยนต ์
   ให้ความดันแก่ถังน้้ามัน 
   ใช้การทดสอบการรั่ว 
     
 

(3) เพื่อขนสง่หรือกวนของเหลว ………………………………… 

 เครื่องสูบท่ีใช้ลม (เช่น เครื่องสูบ Ogden) 
  ขนส่งของเหลวภายใต้ความดัน 
  ผสมของเหลว 
  เอาก๊าซออกจากของเหลว 
     
 

(4) ให้ออกซิเจน ………………………………………………… 
 ให้ออกซิเจนแก่ burner แก่บ่อปลา 

  ผู้ด้าน้้าและผู้ท้างานในเหมือง 
     
 (5) การขนถ่ายความรอ้น ให้ความร้อน ............................................................... เช่ือมไวนิลและไนลอนด้วยอากาศรอ้น 
  เป่าเย็น ..................................................................... ป้องกันการร้อนเกินไปของโลหะและเคร่ืองจักร 

     
 

(6) การเปล่ียนการไหล ………………………………………… 
 ท่ีวัดละเอียดใช้อากาศ 

  ท่ีบังคับอัตโนมัติใช้ลม 
     
 (7) เอาความช้ืนออก ……………………………………………  เอาความช้ืนออกโดยการอัด 

 
รูปท่ี 5.11 แสดงลักษณะการใช้งานของอากาศอัด 
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5.3.3    ข้อดี ข้อเสียของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้อากาศอัด 
 

อากาศอัดสามารถใช้กับเครื่องมือและอุปกรณ์หลายชนิดในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีข้อดี ข้อเสียเมื่อ
เทียบกับเครื่องมือไฟฟ้า ดังนี้ 

ข้อดี ตัดปัญหาเรื่องอันตรายจากกระไฟฟ้ารั่ว สามารถน าไปใช้งานในที่เปียกชื้นได้อย่างปลอดภัยกว่า
เครื่องมือไฟฟ้า นอกจากนี้ในกรณีใช้งานเกินก าลัง ปัญหาที่เกิดในเครื่องมือไฟฟ้าคือ อาร์มาเจอร์ ไหม้เสียหาย แต่ใน
เครื่องมือที่ใช้อากาศอัดจะไม่เสียใด ๆ ท าให้ค่าบ ารุงรักษาในระยะยาวมีต้นทุนต่ ากว่าเครื่องมือไฟฟ้ามาก 

ข้อเสีย มีข้อจ ากัดในการส่งอากาศอัดไปใช้ในระยะทางไกล ๆ เนื่องจากความดันตกในท่อจ่าย ความไม่
สะดวกในความคล่องตัวของเครื่องมือที่ใช้อากาศอัดเนื่องจากท่อลมที่ต่อเข้าเครื่องมีขนาดใหญ่ และไม่อ่อนตัวเหมือน
สายไฟฟ้า 
 
5.4 การหาสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ 
 

ในการหาสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ เราจ าเป็นต้องทราบอัตราการรั่วของอากาศอัดเสียก่อน ซึ่งการรั่วของ
อากาศอัดอาจเกิดจากท่อส่งจ่าย หรืออุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัด โดยปกติการรั่วของระบบอัดอากาศในโรงงานควรมีค่าไม่
เกิน 5% ของอากาศอัดที่มีความดัน 700 kPa ซึ่งการรั่วในทุกๆ 3 ลิตร/วินาที ของอากาศอัดจะสูญเสียพลังงาน 1 kW 
 

5.4.1   การหาปริมาณการรั่วซึมของอากาศอัด 
 

วิธีท่ี 1    การหยุดและการเดินเครื่องอัดอากาศ (เหมาะส าหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบที่ 
มีการ เดิน-หยุดเครื่อง) 
(1)  ปิดอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดทั้งหมด 
(2)  เดินเครื่องอัดอากาศจนมีความดันในถังเก็บตามที่ตั้งไว้ (700 kPa) (เครื่องอัด 
      อากาศจะหยุดเดิน) 
(3)  เริ่มจับเวลาที่เครื่องอัดอากาศหยุดเดิน (วินาที) 
(4)  เมื่ออากาศอัดรั่ว ความดันในถังเก็บจะลดลง จนถึงจุดหนึ่งเครื่องอัดอากาศจะ 
      เดินอีกครั้ง จับเวลาช่วงที่เครื่องอัดอากาศเดินเครื่องจนหยุด (วินาที) 
(5) ท าซ้ าข้อ (3) และ (4) ประมาณ 5 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย 
 

อัตราการรั่ว (l/s)  = อัตราการไหลของอากาศที่จ่ายสูงสุด FAD (l/s) × ช่วงเวลาที่เดินเครื่อง (sec) 
    ช่วงเวลาที่เครื่องเดิน (sec) + ช่วงเวลาที่เครื่องหยุด (sec) 

 
ก าลังไฟฟ้าสูญเสีย  =  L(Ft1 + Nt2) 

    t1 + t2 
เมื่อ       L   =  อัตราการรั่ว (l/s) 

     t1   =  ช่วงเวลาที่เครื่องเดิน (sec) 
     t2   =  ช่วงเวลาที่เครื่องหยุด (sec) 
     F   =  พลังงานจ าเพาะในช่วงโหลดเต็มที่ (kW/l/s) 
    N   =  พลังงานจ าเพาะในช่วงไร้โหลด (kW/l/s) 
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(ค่า F, N ดูจากกราฟที่ 5.2) 
ก าลังไฟฟ้าสูญเสีย (kW)  อาจประเมินจากอัตราการรั่วซึมหารด้วย 3 ก็ได้ 
พลังงานไฟฟ้าสูญเสีย (kWh)  = ก าลังไฟฟ้าสูญเสีย (kW) × ชั่วโมงการท างาน (h) 
ค่าไฟฟ้าที่สูญเสีย (บาท)  = พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสีย (kWh) × อัตราค่าไฟฟ้า (บาท/kWh) 

 
วิธีท่ี 2    การหาความดันที่เพิ่มและลด (เหมาะส าหรับแบบโรตารีเวน หรือสกรู) 

(1)  ปิดอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดทั้งหมด 
(2)  เดินเครื่องอัดอากาศจนมีความดันสูงสุดตามที่ตั้งไว้ (เครื่องจะหยุดเดิน) 
(3)  จับเวลาที่ท าให้ความดันในถังเก็บลดลง 1 bar (100 kPa) 
(4)  เดินเครื่องอีกครั้งเพื่อให้ความดันในถังเก็บเพิ่มขึ้น 1 bar (100 kPa) 
(5)  ทดลองซ้ าตามข้อ 3,4 ประมาณ 5 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย 

 
อัตราการรั่ว (l/s) = อัตราการไหลของอากาศอัดที่จ่ายสูงสุด FAD(l/s) × เวลาที่ท าให้ความดันเพิ่มขึ้น 1 bar(วินาที) 

          เวลาที่ท าให้ความดันลดลง 1 bar (วินาที) 
 

วิธีท่ี 3   ใช้หลักการความดันที่ลดลง 
(1)  ปิดอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดทั้งหมด 
(2)  เดินเครื่องอัดอากาศจนมีความดันสูงสุด (เครื่องจะหยุดเดิน) 
(3)  บันทึกความดัน (kPa) ที่อ่านได้ในถังเก็บได้ในช่วงเวลา 5 นาที (กรณีที่มีการรั่วมาก 

อาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้) 
 

 
อัตราการรั่ว (l/s)  =  ปริมาตรของระบบ (1.) × (P1 – P2) 

    ช่วงเวลาที่ใช้ (วินาที) × 101 
 

ปริมาตรของระบบ = ปริมาตรของถังเก็บ + ปริมาตรของท่อส่งจ่ายทั้งหมด 
P1    =  ความดันเริ่มต้น (kPa) 
P2    =  ความดันสุดท้ายที่อ่านค่าได้ช่วงเวลาที่วัด (kPa) 

 
วิธีท่ี 4   หากราฟสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ (ดูกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ หน้า

ต่อไปประกอบ) 
(1)  ปิดอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดทั้งหมด 
(2)  วัดค่าก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศ (kW) 
(3)  ลากค่าก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยตัดเส้นตรงที่ได้แล้ว ลากลงมาตัดกับแกน x จุดตัดบนแกน x จะ

เป็นอัตราการรั่วซึมของอากาศอัด (l/s) ที่ต้องการ 
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5.4.2    การหากราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ 
(1)  หาก าลังไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศในสภาวะไร้โหลด 
(2)  หาก าลังไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศในสภาวะโหลดเต็มที่ 
(3)  เขียนกราฟระหว่างก าลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW) กับอัตราอากาศอัดที่จ่าย (l/s) โดยให้ก าลังไฟฟ้าอยู่ใน

แกน y และอัตราอากาศอัดที่จ่าย อยู่ในแกน x 
(4)  ก าหนดจุดก าลังไฟฟ้าที่สภาวะไร้โหลด (จุด 1) 
(5)  หาจุดตัดที่ได้จากก าลังไฟฟ้าขณะโหลดเต็มที่กับอัตราอากาศอัดที่จ่ายสูงสุด (ดูจากคู่มือของเครื่อง)  
      (จุด 2) 
(6)  ลากเส้นตรงระหว่างจุด 1 และจุด 2 
 

 
 

รูปท่ี 5.12  แสดงหาสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ 
 

5.4.3    การหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ 
 

ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ  =        อัตราการไหลของอากาศอัดที่ท าได้จริง (l/s) 
  อัตราการไหลของอากาศอัดที่จ่ายสูงสุด FAD (l/s) 
 

 อัตราการไหลของอากาศอัดที่จ่ายสูงสุด FAD (l/s) ที่ความดัน 700 kPa หาได้จากคู่มือหรือแผ่น 
ป้ายของเครื่องอัดอากาศ 

 อัตราการไหลของอากาศอัดที่ท าได้จริง หาได้จากการปิดวาล์วของถังเก็บที่จ่ายอากาศอัดออกแล้ว
จับเวลาที่เครื่องอัดอากาศอัดจนมีความดันในถังเก็บ 700 kPa 
อัตราการอัดอากาศที่ท าได้จริง    =      ปริมาตรถังเก็บ (ลิตร) 

เวลาที่ใช้ในการอัดจนมีความดัน 700 kPa (วินาที) 

 

ค่าการรั่วซึมของอากาศอัดท่ีวัดได ้ ค่าเฉล่ียความต้องการอากาศรวม อัตราอากาศอัดท่ีจา่ยสงูสุด 

ค่าท่ีวัดได้เม่ือไรโ้หลด 

ค่าระหว่างช่วงท่ีไม่มีการผลิต 
 

ค่าเฉล่ีย 

ค่าท่ีวัดได้เม่ือ
โหลดเต็มท่ี 
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ตัวอย่าง   เครื่องอัดอากาศเครื่องหนึ่งสามารถอัดอากาศที่ความดัน 700 kPa ในถังเก็บขนาด 100 ลิตร 
ในเวลา 10 วินาที ถ้าเครื่องอัดอากาศที่มี FAD 12.5 ลิตร/วินาที จงหาประสิทธิภาพ 

 
อัตราการอัดอากาศได้จริง   =  100 

 10 
=  10  ลิตร/นาที 

 
ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ  =  10 × 100 

   12.5 
=    80% 

 
5.4.4   การวัดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ 

 

(1)  การวัดโดยตรง ท าได้โดยการใช้เครื่องวัดก าลังไฟฟ้า (Power meter) ซึ่งจะอ่านค่าก าลังไฟฟ้าที่
เครื่องอัดอากาศใช้ได้โดยตรง หรืออาจจะวัดกระแสและแรงดันของไฟฟ้าที่ป้อนให้กับเครื่องอัดอากาศก็ได้แล้วค านวณ
จากสูตร 
 

 ก าลังไฟฟ้า (kW)   = 3   Iav  V  cos / 1000 
 เมื่อ  Iav     = ค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ยทั้ง 3 เฟส (A) 
 V    = แรงดันไฟฟ้า (V) 
 cos     = ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (กรณีไม่ทราบค่าใช้ 0.8) 
 ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) = ก าลังไฟฟ้า (kW) X เวลาที่ใช้งาน (h) 
 ค่าไฟฟ้า (บาท)   = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) X อัตราค่าไฟฟ้า (บาท/kWh) 

 
(2)  การประเมินจากการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของโรงงาน วิธีนี้จะให้ความแม่นย าน้อยกว่าวิธีแรก 

ยกเว้น ภาระทางไฟฟ้าในโรงงานมีค่าคงที่ 
ก. หยุดเครื่องอัดอากาศทั้งหมด พร้อมบันทึกค่าตัวเลขในมิเตอร์ (kilowatt-hour meter) ไว ้
ข. หลังจากนั้น 15 นาที อ่านค่าจากมิเตอร์อีกครั้ง ผลต่างของมิเตอร์ในข้อ ข. และ ก. คูณด้วย 4 

และคูณด้วยตัวคูณของมิเตอร์ จะเปน็ปริมาณการใช้พลังงานในช่วงที่หยุดเดินเครื่องอัดอากาศ 
ค. เดินเครื่องอัดอากาศ 15 นาที แล้วอ่านค่าจากมิเตอร์ ผลต่างของมิเตอร์จาก ค.และ ข. คูณด้วย 4 

และคูณด้วยตัวคูณของมิเตอร์ จะเป็นปริมาณการใช้พลังงานในโรงงานในช่วงที่เดินเครื่องอัด
อากาศผลต่างของตัวเลขจากข้อ ค. และ ข. จะเป็นพลังงานไฟฟ้า (kWh) ที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศ 

 
 (3)  การประเมินการใช้พลังงานจากแผ่นป้ายเครื่อง (กรณีไม่มีเครื่องวัด) 
 รวบรวมก าลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศทั้งหมดจากแผ่นป้ายของเครื่อง (kW) จะได้ก าลังไฟฟ้าที่ใช้(kW) 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh)  = ก าลังไฟฟ้า (kW) × ชั่วโมงการท างาน (h) x แฟกเตอร์การท างาน 
ค่าไฟฟ้า (บาท)    = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) × อัตราค่าไฟฟ้า (บาท/kWh) 
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(4)  การหาจากสภาวะโหลดเต็มที่และสภาวะไร้โหลด 
ใช้ในกรณีที่เครื่องอัดอากาศไม่ได้เดินๆ หยุดๆ สภาวะโหลดเต็มที่หาได้จากการวัดค่าก าลังไฟฟ้าที่

ใช้ในเครื่องอัดอากาศ เมื่อเปิดวาล์วที่จ่ายอากาศออกจากถังเก็บสภาวะไร้โหลด หาได้จากการวัดค่าก าลังไฟฟ้าเมื่อปิด
วาล์วระหว่างเครื่องอัดอากาศและถังเก็บ หรือปลดภาระ 
 

ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย (kW)  =    ก าลังไฟฟ้าขณะมีโหลด/ (สัดส่วนของเวลาช่วงที่มี Load +ก าลังไฟฟ้า
ขณะไร้โหลด)  

พลังงานไฟฟ้า (kWh)   =  ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย (kW) × ชั่วโมงการใช้งาน (h) 
ค่าไฟฟ้า (บาท)  =  ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) × อัตราค่าไฟฟ้า (บาท/kWh) 

 
5.5    การประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ 
 

แนวทางหลักที่สามารถประหยัดพลังงานได้ ดังนี้ 
 

5.5.1   การลดการรั่วซึมของอากาศอัด 
ท าได้โดยการทดสอบหาอัตราการรั่วซึม ถ้ามีค่าเกิน 5% จะต้องท าการหารอยรั่วทั้งที่เกิดจากท่อส่งจ่าย

และอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัด จากนั้นท าการซ่อมแซมรอยรั่วนั้น ซึ่งการสูญเสียพลังงานส่วนใหญ่ในระบบอัดอากาศ จะ
เกิดจากการรั่วซึมของอากาศอัด โดยทุกๆ 3 ลิตร/วินาที ของอากาศอัดความดัน 700 kPa ที่รั่วออกจะสูญเสียพลังงาน
ไป 1 kW 
 
ตารางท่ี 5.5 ปริมาณอากาศรั่วและค่าพลังงานที่สูญเสีย 
 

 

หมายเหตุ : คิดว่ามีการใช้งาน 2,000 ชั่วโมงต่อปี และค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.50 บาทต่อหน่วย 
 

1) การตั้งความดันใช้งานให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ 
 

การใช้อากาศอัดที่มีความดันสูงเกินไปจะท าให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการเดินเครื่องอัดอากาศเกิน
ความจ าเป็น อุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดแต่ละชนิดมีความต้องการใช้ความดันของอากาศอัดที่แตกต่างกัน ควรตั้งความดัน
ของอากาศอัดใช้งานให้เหมาะสมกับอุปกรณ์แต่ละชนิด การลดความดันด้านจ่ายของอากาศอัด 50 kPa จากระดับ 700 
kPa จะท าให้ประหยัดพลังงานได้ 4% 
 

ปริมาณอากาศท่ีรั่ว ลิตร/วินาที ณ ความดัน 
700 kPa หรือ 7 bar 100 psig 

เทียบเท่า 
ขนาดรูเป็น mm. 

พลังงานสูญเปล่า 
kWh 

มูลค่าต่อปี 
(บาท) 

0.2 
0.8 
3.2 
12.8 
51.2 
204.8 

0.4 
0.8 
1.6 
3.2 
6.4 
12.7 

133 
532 

2,128 
8,512 
34,080 
136,192 

332.50 
1,330.00 
5,320.00 
21,280.00 
85,200.00 
340,480.00 
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ตารางท่ี 5.6 ประมาณการประหยัดจากการลดความดันเครื่องอัดอากาศ 
 

การลดความดันในเครื่องอัดอากาศ 

ขนาดเครื่องอัดอากาศ 
กิโลวัตต์ 

50 kPa หรือ 0.5 bar 100 kPa หรือ 1 bar 150 kPa หรือ 1.5 bar 200 kPa หรือ 2 bar 
ประหยัด 

กิโลวัตต์-ชม. 
ประหยัด 
เงินบาท 

ประหยัด 
กิโลวัตต์-ชม. 

ประหยัด 
เงินบาท 

ประหยัด 
กิโลวัตต์-ชม. 

ประหยัด 
เงินบาท 

ประหยัด 
กิโลวัตต์-ชม. 

ประหยัด 
เงินบาท 

4 320 800.00 640 1,600.00 960 2,400.00 1,280 3,200.00 

7.5 600 1,500.00 1,200 3,000.00 1,800 4,500.00 2,400 6,000.00 

11 875 2,187.50 1,750 4,375.00 2,625 6,562.50 3,500 8,750.00 

15 1,195 2,987.50 2,390 5,975.00 3,583 8,962.50 4,780 11,950.00 

22 1,775 4,437.50 3,510 8,875.00 5,265 12,312.50 7,020 17,750.00 

30 2,390 5,975.00 4,780 11,950.00 7,170 17,925.00 9,560 23,900.00 

37 2,945 7,362.50 5,890 14,725.00 8,835 22,087.50 11,780 29,450.00 

55 4,380 10,950.00 8,760 21,900.00 13,140 32,850.00 17,520 43,980.00 

75 5,975 14,937.50 11,950 29,875.00 17,925 44,812.50 23,900 59,750.00 

110 8,760 21,900.00 17,520 43,800.00 26,280 65,700.00 35,040 87,600.00 

160 12,750 31,857.00 25,500 63,750.00 38,250 95,625.00 51,000 127,500.00 
 

หมายเหตุ : การค านวณใช้ 2,000 ชั่วโมงต่อปี เครื่องอัดอากาศความดัน 700 kPa หรือ 7 bar ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.50 บาทต่อยูนิต 
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2)   การลดการสูญเสียของอากาศที่เข้าเครื่องอัดอากาศ 
 

โดยตรวจสอบตัวกรองอากาศเข้าว่าสกปรกหรือไม่  เพราะถ้าตัวกรองสกปรกจะท าให้เครื่องอัด
อากาศท างานมากขึ้นเพราะอากาศจะผ่านตัวกรองเข้าสู่เครื่องอัดได้น้อยลง ส่งผลให้มอเตอร์ต้องท างานหนัก ซึ่งเป็น
การสูญเสียพลังงานมากขึ้น และท าให้ระยะเวลาในการอัดอากาศให้เต็มมากขึ้นอีกด้วย 

 
3)   การลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ 

 

อากาศที่มีอุณหภูมิต่ าปริมาณจะลดลงท าให้ความหนาแน่นมากขึ้น ดังนั้นการส่งอากาศที่มีอุณหภูมิ
ต่ าเข้าสู่เครื่องอัดอากาศจะท าให้สามารถอัดอากาศได้มากขึ้น ถ้าอุณหภูมิของอากาศเข้าลดลง 3°C จะท าให้ประหยัด
พลังงานได้ 1% 
 
ตารางท่ี 5.7 แสดงการประหยัดพลังงานเมื่อลดอุณหภูมิของอากาศอัด 
 

ลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ 
ค่าเฉลี่ย 
ก าลังไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์) 

 

3°C 6°C 10°C 
กิโลวัตต์ 
ชั่วโมง 

ท่ีประหยัดได้ 

ค่าใช้จ่ายท่ี 
ประหยัดได้ 

(บาท) 

กิโลวัตต์ 
ชั่วโมง 

ท่ีประหยัดได้ 

ค่าใช้จ่ายท่ี 
ประหยัดได้ 

(บาท) 

กิโลวัตต์ 
ชั่วโมง 

ท่ีประหยัดได้ 

ค่าใช้จ่ายท่ี 
ประหยัดได้ 

(บาท) 
4 

7.5 
11 
15 
22 
30 
37 
55 
75 
110 
160 

80 
150 
220 
300 
440 
600 
740 

1,100 
1,500 
2,200 
3,200 

200 
375 
550 
750 

1,100 
1,500 
1,850 
2,750 
3,750 
5,500 
8,000 

160 
300 
440 
600 
880 

1,200 
1,480 
2,200 
3,000 
4,400 
6,400 

400 
750 

1,100 
1,500 
2,200 
3,000 
3,700 
5,500 
7,500 
11,000 
16,000 

264 
495 
725 
990 

1,450 
1,980 
2,440 
3,625 
4,950 
7,260 
10,550 

660.00 
1,237.50 
1,812.50 
2,475.00 
3,625.00 
4,950.00 
6,100.00 
9,062.50 
12,375.00 
18,150.00 
26,375.00 

 

หมายเหตุ : คิดการท างาน 2,000 ชั่งโมง/ปี และค่าไฟฟ้า 2.50 บาท/หน่วย 
 

4)   การลดอุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นที่ใช้หล่อเย็นอากาศหลังการอัด 
อากาศหลังจากถูกอัดแล้วจะมีปริมาตรน้อยและมีอุณหภูมิสูง ถ้าลดอุณหภูมิของอากาศหลังการอัด

ให้ต่ าลง จะช่วยท าให้ปริมาตรของอากาศลดลง ซึ่งมีผลท าให้ถังเก็บอากาศสามารถเก็บอากาศอัดได้มากยิ่งขึ้น  ส่งผล
ให้รอบการท างานของมอเตอร์ที่ขับเครื่องอัดอากาศหยุดท างานนานขึ้น อุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นทุกๆ 4°C ที่ลดลง จะ
ท าให้ประหยัดพลังงานได้ 1% 
 



                                                                                          
                                                                                                                 

              

                                                                                                                                                                                  159 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพงานความ 

5)   การลดความเสียดทานในท่อส่งจ่ายอากาศอัด 
ความเสียดทานของอากาศอัดในท่อจะท าให้เกิดความดันตกคร่อม  ซึ่งมีผลท าให้เครื่องอัดอากาศ

ท างานหนักขึ้น โดยความดันตกคร่อมจะแปรผันโดยตรงกับความยาวท่อ ความขรุขระของท่อ และแปรผันกับความเร็ว
ของอากาศอัดก าลังสอง ดังนั้น การเดินท่อควรเลือกท่อที่มีขนาดเหมาะสม การเดินท่อควรสั้นที่สุด และมีข้องอน้อย
ที่สุด นอกจากนี้ควรติดตั้งท่อให้ลาดเอียงไปในทิศทางส่งลม เพื่อให้สามารถถ่ายน าออกได้ที่จุดต่ า การใช้พลังงานใน
เครื่องอัดอากาศจะเพิ่มขึ้น 1% ทุกๆ ความดันตกคร่อมในท่อ 1kPa ที่ความยาวท่อ 1 เมตร 
 

6)   การเลือกชนิดและขนาดของเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสม 
เครื่องวัดอากาศจะมีประสิทธิภาพสูง เมื่อท างานที่โหลดเต็มที่ และเครื่องอัดอากาศที่มีขนาดใหญ่จะ

มีประสิทธิภาพสูงกว่าขนาดเล็ก ดังนั้น จึงควรเลือกเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่เพียงตัวเดียวหรือสองตัว แทนการเลือก
ขนาดเล็กๆ หลายตัว นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงโหลดการใช้งานด้วย กรณีที่โหลดไม่ค่อยคงที่ควรเลือกเครื่องอัด
อากาศแบบลูกสูบ จะมีประสิทธิภาพการท างานที่ดีกว่าแบบอื่นๆ แต่กรณีโหลดคงที่จะเลือกแบบไหนก็ได้ แต่ขอให้
เลือกขนาดที่เหมาะสม 

 
7)   การน าความร้อนกลับคืนมาใช้ 

กรณีที่เครื่องอัดอากาศมีขนาดใหญ่ เราสามารถน าความร้อนที่ได้จากระบบหล่อเย็นไปใช้งานได้ 
โดยการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อใช้อุ่นน้ า อุ่นอากาศที่เข้าหม้อไอน้ า 

 
 

ตารางท่ี 5.8 แสดงความร้อนท่ีท้ิงออกมาจากเครื่องอัดอากาศและส่วนประกอบ 
 

 
 

 
8)   การซ่อมบ ารุงรักษาที่ดี 

ในการใช้งานระบบอัดอากาศมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบดูแล และซ่อมบ ารุงระบบอัด
อากาศให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เช่น ตัวกรองอากาศ ความตึงสายพานแหวนลูกสูบ ลิ้นดูด
อากาศเข้าและออก ซ่อมรอยรั่วซึมต่างๆ เป็นต้น 
 

แบบ ท้ิงจากเครื่อง ท้ิงโดยการพาความร้อน 
Water Cooled Compressor 2% โดยน้ า = 50% 
Air Cooled Compressor with 
Water Cooled inter Cooler 

3% โดยน้ า = 10% 
 

Air Cooled Compressor 3% โดยน้ าอากาศ = 10% 
Motor 8%  
Air Cooled after Cooler  โดยอากาศ= 10% 
Air Cooled Compressor with 
Water Cooled after Cooler 

2% โดยอากาศ= 10% 
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ตารางท่ี 5.9 ข้อแนะน าการประหยัดพลังงานในการอัดอากาศ 
 

 

โอกาสการใช้งานและซ่อมบ ารุง ข้อดี 

- ซ่อมรอยรั่วโดยเร็วเพราะว่าสูญเสีย 
  มากมายเกินกว่าที่เราเห็นและคาดคิด 

โรงงานโดยทั่วไปอาจจะสูญเสียถึง 20% ของอากาศอัดเพียงเพื่อไป
ชดเชยที่รั่วไป ให้มองหาทางท าให้ไม่มีการรั่วเลย แต่ความจริงจะมีบ้าง
เล็กน้อย 

- ติดตั้งเครื่องปรับความดันในทุกจุดที่ 
  ใช้อากาศอัด และปรับความดันให้พอ 
  ดีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้อากาศอัดที่มีความดันสูงกว่าที่ต้องการนั้น ไม่ได้ประโยชน์อะไร
นอกจากสิ้นเปลืองพลังงาน 
 

- หลังจากปรับความดันที่จุดใช้อากาศ 
  อัดทุกจุดแล้วให้ท าการปรับความดัน 
  ของเครื่องอัดอากาศให้ความดันต่ า 
  สุดที่จุดใช้อากาศต้องการความดันสูง 
  สุดใช้งานได้ 

การส่งอากาศอัดเข้าไปในระบบจ่ายอากาศด้วยความดันสูงกว่าที่
ต้องการนั้น ท าให้เราต้องการพลังงานมากขึ้นในการอัดอากาศ และท า
ให้อากาศสิ้นเปลือง ณ จุดที่ใช้อากาศที่ไม่มีการปรับความดัน และถ้ามี
การรั่วมากกว่าเพราะความดันสูงกว่าระบบอัดอากาศ ถ้าสามารถลด
ความดันได้ 100 kPa หรือ 1 bar หรือประมาณ 14.7 PSI จะประหยัด
พลังงานประมาณ 8% และการลดความดันในระบบท่อส่งอากาศอัดจะ
ลดการรั่วตามไปด้วย 

- หยุดเครื่องอัดอากาศเมื่อไม่ใช้งาน พิจารณาติดตั้งเครื่องหยุดอัดอากาศอัตโนมัติเครื่องอัดอากาศเดินนอก
เวลาท างานนั้นเพียงอัดอากาศไปให้รั่วออกตามรอยรั่วเท่านั้น ถ้าหากมี
ความต้องการใช้อากาศอย่างต่อเนื่องนอกเวลาท างานให้พิจารณาใช้
เครื่องอัดอากาศตัวเล็กที่มีอยู่หรืออาจจะประหยัดกว่าถ้าจะซื้อเครื่องอัด
อากาศตัวเล็กเพื่อวัตถุประสงค์นี้ 

- เครื่องแบบปลดภาระให้หาทางหยุด 
  เครื่องเหล่านี้ เมื่อพบว่าภาระลดลง 
  เพื่อให้เครื่องที่ปลดภาระแล้วรับภาระ 
  เต็มที่ 

การเดินเครื่องอัดอากาศหลายเครื่องอาจจะสิ้นเปลืองมาก ถ้าหากว่าแต่
ละเครื่องเดินปลดภาระเดียวนี้มีชุดควบคุมเครื่องอัดอากาศให้หยุด
เครื่องไปบ้าง เพื่อให้เครื่องที่เหลือรับภาระเต็มที่ และเริ่มเดินเครื่องเมื่อ
ต้องการอากาศอัดมากขึ้น 

- ก าจัดจุดใช้อากาศไม่ถูกต้อง การใช้อากาศอัดเพื่อเป่าให้เย็น หรือเป่าเป็นครั้งคราวสิ้นเปลืองมาก ใช้
พัดลมจะถูกสตางค์กว่ากันมาก หัวฉีดควรจะใช้ที่ความดันประมาณ 
200 kPa และควรจะเลือกรูฉีดให้เหมาะสม 

- หาทางไม่ให้ความร้อนสูญเปล่าจาก 
  เครื่องอัดอากาศ 

ให้คิดตลอดเวลาว่าประมาณ 80% ของพลังงานในการอัดอากาศ
สามารถน ามาใช้เป็นความร้อนได้ โดยเฉพาะจากเครื่องหล่อเย็น 
น้ ามันหล่อลื่น 

- แน่ใจว่าจุดดูดอากาศเข้าเครื่องเป็นที่ 
  มีอุณหภูมิต่ า (แต่ต้องแน่ใจว่าท่อไม่เล็ก
ไปและยาวไป) 

อากาศเย็นจะมีเนื้ออากาศหนาแน่นกว่า ฉะนั้นจะให้อากาศทางด้านอัด
ออกมากกว่า โดยทั่วไปอุณหภูมิต่ าลง 3°C ทางด้านดูดจะลดพลังงาน
ลงได้ 1% 

- ท าความสะอาดไส้กรองอากาศอย่าง 
  สม่ าเสมอ 

ไส้กรองตันจะท าให้อากาศด้านจ่ายออกลดลงอย่างมาก และต้องการ
พลังงานมากขึ้น ส าหรับเครื่องอัดอากาศ เพื่อดูดอากาศให้เพียงพอเข้า
เครื่อง 

- ให้วิเคราะห์ดูว่าขากลับของกระบอก 
  ลมใช้ความดันต่ าได้หรือไม่ 

ปกติกระบอกลมขากลับนั้นภาระจะต่ ากว่าขาไป หรือขาดันไป ถ้าลด
ความดันขากลับจะลดความต้องการปริมาณอากาศและพลังงานด้วย 

- แยกหรือถอดทิ้งท่อที่เกินความจ าเป็น 
  ในระบบส่งอากาศ 

ท่อที่เหลือเฟือเกินความจ าเป็นในระบบส่งอากาศนั้นจะต้องมีการรั่ว
เกิดขึ้นจึงสิ้นเปลืองอากาศ 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพงานความ 

ตารางท่ี 5.9 ข้อแนะน าการประหยัดพลังงานในการอัดอากาศ (ต่อ) 
 
 

โอกาสการใช้งานและซ่อมบ ารุง ข้อดี 

- จัดระเบียบการซ่อมบ ารุง และถ้าจดชั่ว 
   โมงท างานและพลังงานที่ใช้ด้วยดียิ่ง 

การซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอช่วยให้เครื่องท างานเต็มประสิทธิภาพ การ
บันทึกโดยใช้เส้นกราฟอาจจะแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการอากาศอัดและประสิทธิภาพ 

- อย่าซื้อเครื่องหรือเก็บเครื่องโตเกิน 
  ความต้องการไว้ใช้งาน 

เครื่องโตเกินความต้องการจะต้องลงทุนซื้อแพงและค่าใช้จ่ายการ
เดินเครื่องสูงต้องใช้พลังงานมากกว่าในขณะรับภาระน้อยหรือไม่
รับภาระ 

- พิจารณาค่าใช้จ่ายในงานเมื่อต้องการ 
  ซื้อเครื่องอัดอากาศใหม่โดยค านึงถึง 
  ภาระเฉลี่ยต่ ามากกว่าปริมาณอากาศ 
  ให้ได้จากเครื่อง 

เครื่องอัดอากาศราคาแพงกว่า 50% อาจจะประหยัดได้มากกว่าราคาซื้อ
ภายใน 5 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปริมาณเดียวกัน แต่กินพลังงาน
มากกว่าในขณะเดินรับภาระบางส่วน 
 

- ให้แน่ใจได้ใช้ถังเก็บอากาศโตพอ 
  ส าหรับการใช้งานในขณะต้องการสูงสุด 

การใช้ถังเก็บอากาศสามารถจะท าให้การจ่ายอากาศราบรื่น  ถ้ามีการ
ต้องการอากาศมากๆ เป็นครั้งคราวยิ่งต้องการถังใหญ่ขึ้น ปกติถังเก็บ
อากาศต้องการความจุประมาณ 8 เท่าของอากาศที่อัดได้ในหนึ่งวินาทีที่
ความดัน 700 kPa หรือ 7 bar ปกติที่ขายในตลาดขนาดถังจะเท่ากับ
ขนาดอากาศอัดในหนึ่งนาทีโดยประมาณ แต่ขนาดนี้ก าหนดแน่นอน
ตายตัวไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการสูงสุด ถ้าเราสามารถจะหากัก
เก็บสะสมอากาศไว้ตอนใช้ ภาระต่ าแล้วเก็บไว้ใช้ตอนภาระสูงสุดได้ เรา
ก็ไม่จ าเป็นต้องซื้อเครื่องอัดอากาศใหม่ ซึ่งจะแพงกว่าถังเก็บอากาศ 
แถมยังจะต้องกินพลังงานมากกว่าตอนรับภาระน้อยอีก การมีถังใหญ่
อาจสามารถหยุดเครื่องอัดอากาศเมื่อเราใช้ภาระน้อย 

- เลือกขนาดท่ออ่อนและท่อส่งอากาศ 
  โดยให้ความเร็วอากาศในท่อต่ าและท่อ
สั้นที่สุด 

ให้แน่ใจว่าอากาศส่งในท่อวิ่งด้วยความเร็วต่ า เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
ความดัน เพื่อเป็นแนวทางการคิดพิจารณาความเร็วในท่อส่งอากาศอัด
อย่าเกิน 6-10 เมตร/วินาที 

- จัดให้ท่อส่งอากาศมีความเอียงลดลง    
เพื่อสะดวกในการทิ้งน้ าและควรจะเป็น
แบบทิ้งน้ าโดยอัตโนมัติ 

การวางท่อลาดต่ าลงจะลดปริมาณน้ าที่ไปยังเครื่องจักร เพราะน้ านี้จะไป
ท าให้เครื่องจักรเสียหาย หรือประสิทธิภาพเลวลง 

- ให้มั่นใจในการออกแบบระบบส่งอากาศ
มีความดันสูญเสียไม่เกิน 50 kPa หรือ 
0.5 bar ในขณะรับภาระสูงสุด 

โดยการเลือกท่อสายอ่อน ข้อต่อ และจ่ายให้เหมาะกับการใช้สูงสุด ใน
ระบบจ่ายอากาศการเลือกขนาดให้ความดันสูงสุดเสียต่ าที่สุด  จะ
สามารถปรับเครื่องอัดอากาศให้ความดันต่ าสุดได้ ซึ่งจะใช้พลังงาน
ต่ าสุดด้วย 

- อย่าผลิตอากาศอัดคุณภาพสูงในเมื่อยัง
ไม่จ าเป็น 

อากาศที่ใช้กับเครื่องควบคุม (ต้องกรองและก าจัดน้ ามัน) มีราคาแพง
และอาจไม่ต้องการใช้ส าหรับการใช้งานทั่วไปๆ ตลอดทั้งโรงงาน ถ้า
หากมีบางจุดเท่านั้นที่ต้องการอากาศคุณภาพสูง เช่นนี้อาจจะพิจารณา
ติดตั้งระบบกรองก าจัดน้ า น้ ามันเฉพาะแห่ง ส าหรับที่ต้องการจริงๆ 
เท่านั้นเครื่องหล่อเย็นหลังเครื่องอัดอากาศ 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพงานความ 

 
ตารางท่ี 5.9 ข้อแนะน าการประหยัดพลังงานในการอัดอากาศ (ต่อ) 
 

 

โอกาสการใช้งานและซ่อมบ ารุง ข้อดี 

- แน่ใจว่ามี AFTER COOLER ที่มี
ประสิทธิภาพในการแยกน้ า-น้ ามันให้
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งส่วนมาก
ในระยะหลังจะติดมากับเครื่อง แต่ต้อง
ดูว่าสามารถจะลดอุณหภูมิลงมาเหลือ
เท่าไร 

เครื่องหล่อเย็นหลังเครื่องอัดอากาศ (AFTER COOLER) ขจัดน้ าและ
น้ ามันออกจากอากาศ ซึ่งจะไม่ท าอันตรายกับเครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งระบายความร้อนที่สามารถน าไปใช้งานได้ดีอีก 
ด้วย 

 
9)   การเลือกระบบควบคุมที่เหมาะสม 

ในกรณีที่มีเครื่องอัดอากาศหลายชุด ถ้ามีระบบควบคุมที่จัดล าดับที่เหมาะสมกับโหลด เช่นให้เครื่อง
ที่มีประสิทธิภาพสูงท างานมากกว่าชุดที่มีประสิทธิภาพต่ า 

10) การเลือกใช้อากาศอัดเหมาะสมกับงาน 
ไม่ควรใช้อากาศอัดในการเป่าท าความสะอาดหรือไล่ความชื้น ควรใช้เครื่องเป่าลมไฟฟ้าแทนไม่ควร

ใช้มอเตอร์ที่ใช้อากาศอัด ถ้าสามารถใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแทนจะประหยัดกว่า เป็นต้น 
 
5.6 การดูแลระบบอัดอากาศอย่างมีส่วนร่วม 

 
ในอุตสาหกรรมทั่วไปที่ใช้ระบบอัดอากาศ ยกเว้นเครื่องอัดอากาศที่จ่ายอากาศอัดให้เครื่องจักรเฉพาะชุด

เดียว ตัวเครื่องอัดอากาศมักจะติดตั้งรวมกันในอาคารเครื่องอัดอากาศ หรือ รวมกันในพื้นที่ ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ
จ าเพาะพื้นที่หนึ่ง แล้วเดินท่อส่งจ่ายอากาศอัดไปยังพื้นที่ที่มีการใช้งานอากาศอัด พื้นที่ต่างๆทั่วโรงงาน ณ จุดที่จะใช้
อากาศอัดมักจะใช้ท่ออากาศอัดชนิดที่เป็นท่ออ่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหวใช้งาน การดูแลบ ารุงรักษาที่
เหมาะสม จึงควรเป็นแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง ผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้ใช้งานอากาศอัดหรือผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ ที่มีระบบอัดอากาศติดตั้งหรือพาดผ่าน และ ผู้รับผิดชอบด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบอัดอากาศ  

 
ในกรณีที่ต้องมีผู้ดูแลและรับผิดชอบหลายฝ่ายเช่นนี้ องค์กรอาจแบ่งหน้าที่และด าเนินกิจกรรมร่วมกัน

ดังต่อไปนี้ 
1) ผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานมีหน้าที่ตรวจวัดและวิเคราะห์หาการรั่วไหลของอากาศอัดใน

ภาพรวมและในแต่ละพื้นที่ที่สามารถแยกออกจากกันได้แล้วประกาศให้องค์กรทราบ 
2) ผู้ใช้งานอากาศอัดหรือผู้รับผิดชอบพื้นที่มีหน้าที่ค้นหาต าแหน่งที่มีการรั่วไหลในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้ว

รายงานผล 
3) ผู้รับผิดชอบด้านการบ ารุงรักษามีหน้าที่วางแผนการซ่อมบ ารุงและด าเนินการซ่อมบ ารุงตามแผนงาน 
4) จัดให้มีการประชุมพลังงานเพื่อรายงานผลงานและปัญหาอุปสรรค์ เพื่อวางมาตรการปรับปรุงแก้ใข 
 
เมื่อองค์กรด าเนินกิจกรรมร่วมกันดังนี้แล้ว ระบบอัดอากาศ จะได้รับการดูแลให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

สูงมีเสถียรภาพในการใช้งาน 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

บทท่ี 6บทท่ี 6  

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศและระบบท าความเย็นการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศและระบบท าความเย็น   

6.1    ระบบปรับอากาศ 
ในปัจจุบันระบบปรับอากาศเป็นระบบวิศวกรรมที่มีความจ าเป็นส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมบางประเภท โดย

ระบบปรับอากาศมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้                                 

- ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในห้องปรับอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งานและความสุขสบายของคน 

- ควบคุมให้การหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศภายในห้องปรับอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งานและความสุข
สบายของคน 

- ลดฝุ่นละอองของอากาศภายในห้องปรับอากาศ และเนื่องจากห้องปรับอากาศเป็นห้องปิดมิดชิด ดังนั้นการ
ปรับอากาศจึงช่วยลดมลภาวะ กลิ่น ฝุ่นละออง และเสียงของอากาศภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อห้องปรับ
อากาศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการปรับอากาศจึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการท าความเย็นในตู้ เย็น ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการท าความเย็นจะมุ่งเน้นการลดอุณหภูมิ และควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามความต้องการเท่านั้น 

รูปท่ี 6.1  แสดงอุณหภูมิและความสบายของคน 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

6.1.1   วัฏจักรในการท าความเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.2 แสดงวัฎจักรในการท าความเย็น 

เครื่องอัด ถังบรรจุสารท าความเย็น 

วาล์วลดแรงดันภายในเครื่องจ่ายลมเย็น 
เครื่องจ่ายลมเย็น 

วาล์วลดแรงดันแบบ Expansion 
Valve 

วาล์วลดแรงดันแบบ Capillary 
Tube 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

ระบบปรับอากาศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักในการขับเคลื่อนระบบ
และอาศัยการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารเป็นหลักการส าคัญในการท าความเย็น  วัฏจักรในการท าความเย็นดังกล่าว
นี้ เรียกว่า “วัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดไอ” ซึ่งจะใช้สารประกอบของกลุ่ม CFC, HCFC, HFC และแอมโมเนีย โดย
สารประกอบของกลุ่ม CFC เป็นสารท าความเย็นที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่แน่นอน แต่ใน
ปัจจุบันสารประกอบของกลุ่ม CFC ได้ถูกยกเลิกการใช้งานไปแล้ว เนื่องจากมีศักยภาพในการท าให้เกิดสภาวะโลก
ร้อนอย่างมากเมื่อเทียบกับสารประกอบของกลุ่ม HCFC และ HFC ดังรูปที่ 6.3  

สารท าความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จะใช้สารประกอบของกลุ่ม HCFC22 หรือฟรีออน 
22 ซึ่งจะมีอุณหภูมิควบแน่นเป็นของเหลวที่ประมาณ 15-20 เท่าของบรรยากาศ และมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 45-55oC 
แต่เมื่อลดแรงดันของสารท าความเย็นให้เหลือ 4-5 เท่าของบรรยากาศ  สารท าความเย็นจะมีอุณหภูมิประมาณ 6-7oC 
ซึ่งจะเหมาะส าหรับการปรับอากาศ โดยการควบแน่นเป็นของเหลวและการระเหยของสารท าความเย็นดังกล่าวนี้ จะอยู่
ภายในขดท่อทองแดงพร้อมครีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์ที่สร้างแรงดันให้สารท า
ความเย็นสามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่เป็นวัฏจักรการท าความเย็น คือ “เครื่องอัด” หรือที่เรียกว่า “Compressor” เครื่อง
อัดจะดูดสารท าความเย็นที่ระเหยเป็นไอในขดท่อท าความเย็นที่ความดัน 4-5 เท่าของบรรยากาศ แล้วอัดสารท าความ
เย็นดังกล่าวให้มีความดันที่ประมาณ 15-20 เท่าของบรรยากาศ เพื่อให้สารท าความเย็นสามารถควบแน่นเป็น
ของเหลวได้ สารท าความเย็นที่ควบแน่นเป็นของเหลวแล้วจะถูกลดแรงดันโดยผ่านอุปกรณ์ลดแรงดันที่เรียกว่า 
Expansion Valve หรืออาจใช้ Capillary Tube แล้วแต่ความเหมาะสมของเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ลดแรงดันนี้จะท า
การลดแรงดันของสารท าความเย็นจาก 15-20 เท่าของบรรยากาศมาที่ 4-5 เท่าของบรรยากาศ เพื่อให้สารท าความ
เย็นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการท าความเย็นเป็นวงจรตามรูปแสดงในรูปที่ 6.4 

 

 
 

รูปท่ี 6.3 ผลกระทบต่อปริมาณโอโซน และสภาวะโลกร้อนของสารประกอบกลุ่ม CFC, HCFC และ HFC  
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ในคู่มือเล่มนี้จะเน้นเนื้อหาที่วัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดดันไอ ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไป ส่วนอีกรูปแบบหนึ่ง
ของการท าความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนเป็นหลักในการขับเคลื่อนระบบ เรียกว่า “วัฏจักรการท าความเย็นแบบ
ดูดซึม” เช่น ลิเธียมโบรไมด์ (LiBr) และ น้ า ซึ่งจะใช้น้ าเป็นสารท าความเย็น ก็ยังอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร เช่นเดียวกัน โดยน้ าที่ความดันบรรยากาศ (760 มิลลิเมตรปรอท) และมีอุณหภูมิ 100oC  น้ าจะระเหยเป็นไอ 
แต่น้ าที่ความดันประมาณ 4-5 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งเป็นสุญญากาศน้ าจะระเหยเป็นไอและดูดความร้อนจากบริเวณ
โดยรอบเพื่อท าให้น้ าเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นไอ การท าให้เป็นวัฏจักรครบวงจรท าได้โดยน าสารดูดซึมน้ าที่เรียกว่า “ลิ
เธียมโบรไมด์ (Lithium Bromide)” ซึ่งเป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติมีสถานะเป็นเกลือสามารถดูดซึมน้ าได้ดี การดูดซึมน้ า
ดังกล่าวของลิเธียมโบรไมด์จะเกิดขึ้นภายในถังสุญญากาศที่เรียกว่า “Evaporator”  เมื่อลิเธียมโบรไมด์ดูดซึมน้ าแล้วก็
จะมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นและเจือจาง ท าให้สามารถไหลไปอยู่ที่ก้นถังสุญญากาศได้ จากนั้นเครื่องสูบสารละลายลิเธียมโบร
ไมด์และน้ าจะสูบสารละลายดังกล่าวไปที่ถังแยกน้ าและลิเธียมโบรไมด์  เรียกถังดังกล่าวนี้ว่า “ถังเจนเนอเรเตอร์ 
(Generator)” ถังเจนเนอเรเตอร์มีหน้าที่แยกน้ าออกจากลิเธียมโบรไมด์ โดยใช้แหล่งความร้อนจากภายนอกที่มี
อุณหภูมิมากกว่า 80oC  ขึ้นไป เพื่อท าให้น้ าเดือดเป็นไอ ที่ความดันบรรยากาศหรือต่ ากว่าเพื่อให้น้ าเดือดเป็นไอและ
แยกตัวได้เร็ว จากนั้นน้ าที่เดือดเป็นไอนี้จะไปควบแน่นที่ถังควบแน่นที่เรียกว่า “คอนเดนเซอร์ (Condenser)” โดยใช้
น้ าอีกวงจรหนึ่งมาท าการหล่อเย็นเพื่อให้น้ าในถังควบแน่นสามารถควบแน่นเป็นน้ าและสามารถน าไประเหยในถัง
สุญญากาศได้ใหม่ ส่วนลิเธียมโบรไมด์ที่ได้แยกน้ าออกแล้วก็จะกลับไปดูดซึมน้ าใหม่ที่ถังสุญญากาศเป็นวัฏจักร
ต่อเนื่องสมบูรณ์ จะเห็นว่าวัฏจักรการท าความเย็นแบบดูดซึมไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้พลังงาน
ไฟฟ้าน้อยมากและไม่ต้องใช้สารประกอบกลุ่ม CFC ซึ่งท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ แต่ขณะนี้ยังมีราคาของอุปกรณ์
แพงกว่าวัฏจักรการท าความเย็นแบบกดดันไอ และมีความยุ่งยากในการหาแหล่งความร้อน 

 

 

รูปท่ี 6.4 แสดงวัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดดันไอ 
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รูปท่ี 6.5   น้ าท่ีเป็นสารท าความเย็นระเหยภายในถังสุญญากาศ                รูปท่ี 6.6   ลิเธียมโบรไมด์จะท าการดูดซึมน้ า 
                      และดูดความร้อนจากบริเวณโดยรอบ                                      ท่ีระเหยและไหลลงก้นถัง 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
       รูปท่ี 6.7 เครื่องสูบสารละลายลิเธียมโบรไมด์ และ     รปูท่ี 6.8 ไอน้ าท่ีระเหยจากถังเจนเนอเรเตอร์จะถูก 
                       น้ าสูบสารละลายดังกล่าวไปเครื่องแยกน้ า                  ท าให้ควบแน่นเป็นน้ าเพื่อน ากลับมาท า 
                        ออกจากลิเธียมโบรไมด์ท่ีถังเจนเนอเรเตอร์                 ความเย็นที่ถังสุญญากาศ                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.9  วัฏจักรการท าความเย็นแบบดูดซึม 
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รูปท่ี 6.10 ภาพจ าลองแสดงการท างานของเครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึม 

 

รูปท่ี 6.11 เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึม 
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6.1.2  ประเภทของระบบปรับอากาศ 
 ระบบปรับอากาศในเชิงพาณิชย์ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 2 ประเภท ตามลักษณะการท าความ

เย็น ดังนี้ 

 1)  แบบรวมศูนย์โดยใช้สารตัวกลาง เช่น น้ าเป็นสารในการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศในห้อง
ปรับอากาศ ระบบปรับอากาศแบบนี้จะใช้วัฏจักรการท าความเย็นแบบกดดันไอ สารท าความเย็นจะท าการแลกเปลี่ยน
ความเย็นกับน้ าเพื่อท าให้น้ ามีอุณหภูมิประมาณ 6-7oC ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะส าหรับการปรับอากาศ  เมื่อน้ า
แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายในห้องปรับอากาศแล้ว น้ าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น  โดยทั่วไปจะให้อุณหภูมิสูงขึ้นไม่
เกิน 12oC แล้วน าน้ าดังกล่าวนี้กลับไปลดอุณหภูมิใหม่  อุปกรณ์ลดอุณหภูมิของน้ าเรียกว่า “เครื่องท าน้ าเย็น” ซึ่ง
ผู้ผลิตจะประกอบเครื่องอัด  เครื่องควบแน่น เครื่องลดอุณหภูมิและอุปกรณ์ลดแรงดันเป็นชุดส าเร็จรูป   ส่วนน้ าที่ใช้
แลกเปลี่ยนความร้อนกับสารท าความเย็นเรียกว่า “น้ าเย็น” เครื่องท าน้ าเย็นที่เลือกใช้สามารถเลือกการระบายความ
ร้อนที่เครื่องควบแน่นได้ 2 ชนิด ชนิดใช้อากาศระบายความร้อนเรียกว่า “เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วย
อากาศ” และชนิดที่ใช้น้ าระบายความร้อนเรียกว่า “เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ า” ส่วนเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ าเย็นและอากาศภายในห้องปรับอากาศ เรียกว่า “เครื่องส่งลมเย็น” หรือ “เครื่องจ่ายลม
เย็น” ความแตกต่างของเครื่องทั้งสอง คือขนาดในการท าความเย็น โดยเครื่องส่งลมเย็นจะมีขนาดท าความเย็นมากกว่า 
และสามารถส่งลมเย็นผ่านท่อในระบบท่อส่งลมเย็นได้พื้นที่มากกว่า  

รูปท่ี 6.12  เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ า 
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ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์นี้ สามารถใช้กับอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ดี  เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมทั้งระบบจะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าแบบใช้สารท าความเย็นท าความเย็น
โดยตรง ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.13  เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 

   รูปท่ี 6.14  เครื่องสูบน้ า รูปท่ี 6.15 หอผ่ึงน้ า 
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 2)   แบบใช้สารท าความเย็นท าความเย็นโดยตรง  (Direct Expansion) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 6.16  แบบใช้สารท าความเย็นท าความเย็นโดยตรง 
  

 เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท าความเย็นแลกเปลี่ยนกับอากาศโดยตรง หรือที่นิยมเรียกว่า Split Type หรือ 
Packaged Type มีหลักการท าความเย็นเช่นเดียวกับวัฏจักรการท าความเย็นแบบกดดันไอ  การแลกเปลี่ยนความเย็น
ระหว่างสารท าความเย็นที่ระเหยในขดท่อทองแดงกับอากาศภายในห้องโดยใช้พัดลมหมุนเวียน เพื่อให้อุณหภูมิภายใน
ห้องสม่ าเสมอ  เครื่องปรับอากาศแบบนี้ โดยทั่วไปจะมีขนาดไม่ใหญ่มากเนื่องจากขีดจ ากัดของอุปกรณ์ เช่น ขนาด
ของเครื่องอัดและเครื่องควบแน่น นอกจากนี้ เทคโนโลยีของระบบยังไม่สามารถออกแบบให้มีเครื่องอัดและเครื่อง
ควบแน่น 1 ชุดกับเครื่องจ่ายลมเย็นหลายๆ ชุดได้ดี ที่ท าได้ก็จะเป็นระบบแปรเปลี่ยนปริมาตรสารท าความเย็นด้วย
เครื่องปรับความเร็วรอบที่ชุดเครื่องอัด ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีราคาแพง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.17  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบต่างๆ  
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6.1.3    การใช้งานระบบปรับอากาศ 
ก่อนการใช้งานระบบปรับอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่

ควบคุมดูแลการใช้งาน ควรหมั่นตรวจสอบและสังเกตเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น เครื่องท าน้ าเย็น เครื่องสูบน้ าใน
ระบบปรับอากาศ เครื่องส่งลมเย็น และหอผึ่งน้ า เป็นต้น ควบคู่ไปกับเครื่อ งมือวัดต่างๆ  เพื่อจะได้ทราบว่าถึงสิ่ง
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานแต่ละครั้ง โดยสามารถแบ่งเป็นหมวดหลักๆ  ในการตรวจสอบและสังเกตดังนี้ 

 

1)   สภาพภายนอกท่ัวไปของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 - ความสกปรกและการปนเป้ือนของอุปกรณ์  เช่น แผงกรองอากาศ และสีของน้ ามันหล่อลื่นที่

เครื่องท าน้ าเย็น เป็นต้น 
 - การรั่วซึมของระบบ เช่น น้ า   น้ ามันหล่อลื่น และสารท าความเย็น เป็นต้น 
 - การฉีกขาด   เช่น ของสายพานและฉนวน เป็นต้น 
 - กลิ่นไหม้และกลิ่นอับชื้นภายในห้อง   เช่น จากมอเตอร์ที่ร้อนผิดปกติ  และถาดน้ าทิ้งสกปรก  

เป็นต้น 
 

2)   มาตรวัดต่างๆท่ีติดตั้งไว้บนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น 
 - มาตรวัดอุณหภูมิ 

 - มาตรวัดความดัน 
 - มาตรวัดอัตราการไหล (Flow meter) ถ้ามี 
 - มาตรวัดทางด้านไฟฟ้า คือ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า (ถ้ามี) พลังงานไฟฟ้า (ถ้ามี) 
 - ข้อมูลวัดจากเครื่องควบคุมการท างานของเครื่องท าน้ าเย็น  (Microcomputer control) 

 

 3)   การท างานของอุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ควบคุมในระบบควบคุม เช่น 
 - เทอร์โมสดัท 
 - สวิตซ์ความดัน 
 - สวิตซ์ควบคุมการไหล (Flow switch) 
 - สวิตซ์ลูกลอย 
 - วาล์วควบคุมต่างๆเช่น วาล์วควบคุมการไหลของน้ าเย็น 

 - Magnetic Relay และ Contactor ต่างๆ  
 

4) เสียงและความสะเทือนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 

 นอกจากนี้จะต้องจดบันทึกไว้ทุกครั้งในสมุดบันทึก (Log book) เพื่อที่จะได้ทราบเป็นประวัติข้อมูล
การใช้งานที่ผ่านมา และสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมได้ โดยข้อมูลที่บันทึกไว้ควรมีข้อมูลอย่างน้อยตามแนวทาง
ดังนี้ 

 - ชื่อของช่างที่ตรวจพบ   จัดก าลังคนเพื่อตรวจตรา 
 - ลักษณะอาการ  ปัญหาที่พบ 

 - หมายเลขเครื่อง 
 - วันที่พบหรือสังเกตเห็น  ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง วันที่เปิด-ปิดเครื่อง 
 - สาเหตุของสิ่งผิดปกติ 
 - วิธีการแก้ไข  ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ 



                                                                                          
              

          
                                                                                          

              

                                                                                                                                                                                  173 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.17  ล าดับขั้นตอนในการใช้งานระบบปรับอากาศ 

 
 
 
 

รูปท่ี 6.18  ล าดับขั้นตอนในการใช้งานระบบปรับอากาศ 
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การพลังงานความ 

 
 

รูปท่ี 6.19  ล าดับขั้นตอนในการเปิดระบบปรับอากาศ 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

หมายเหตุ:   ค าย่อและความหมาย 

WCWC  หมายถึง ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่ใช้เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อน   
ด้วยน้ า 

ACWC  หมายถึง  ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่ใช้เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อน
ด้วยอากาศ 

- WCP  หมายถึง    เครื่องปรับอากาศแบบชุดระบายความร้อนด้วยน้ า 
- SPLIT  หมายถึง  เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท าความเย็นแลกเปลี่ยนกับอากาศโดยตรง 

   - Chiller  หมายถึง  เครื่องท าน้ าเย็น  
- Chilled Water Pump  หมายถึง  เครื่องสูบน้ าเย็น 

   - Condenser Water Pump  หมายถึง  เครื่องสูบน้ าหล่อเย็น 
   - Cooling Tower  หมายถึง  หอผึ่งน้ า 

   - AHU  หมายถึง  เครื่องส่งลมเย็น 
   - FCU  หมายถึง  เครื่องจ่ายลมเย็น 
   - Valve  หมายถึง  วาล์วเปิด-ปิด 

 ส าหรับวิธีการใช้งานระบบปรับอากาศแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนเป็นแนวทางเบ้ืองต้นแสดงดัง Chart ใน 

รูปที่ 6.19  
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การพลังงานความ 

ตารางท่ี 6.1  แสดงตัวอย่างวิธีการเปิดระบบปรับอากาศแต่ละประเภท 

หัวข้อ รายละเอียดวิธีการเปิดระบบปรับอากาศ WCWC ACWC WCP SPLIT 
1. ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการเปิดระบบปรับอากาศ     
1.1 เวลาเปิด-ปิดที่ผู้ใช้ต้องการ     
1.2 อุณหภูมิห้องที่ผู้ใช้ต้องการ (set point)     
1.3 อุณหภูมิภายนอก/ฤดูกาล     
1.4 ระยะเวลาที่จะให้สลับการใช้เครื่องที่มีชุดส ารอง     
1.5 ไม่มี alarm เตือนใดๆเกิดขึ้นก่อนการเดินเครื่อง     
1.6 ภาระปรับอากาศที่ต้องการใช้ (AHU/FCU ที่จะเปิด)     
1.7 สังเกตและจดบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นและผิดปกติแล้วจัดการตาม

ความส าคัญและเร่งด่วน 
    

      
2. วิธีการเปิดและปิดระบบปรับอากาศ     
2.1 ล าดับขั้นตอนการเปิด     
2.1.1 เปิด AHU, FCU ที่ต้องการหรือไม่น้อยกว่า Minimum part 

load 
    

2.1.2 เปิด MANUAL/MOTORIZED VALVE ของ CHILLER   - - 
2.1.3 เปิด MANUAL/MOTORIZED VALVE ของ COOLING 

TOWER 
 -  - 

2.1.4 เปิด CONDENSER WATER PUMP  -  - 
2.1.5 เปิด CHILLED WATER PUMP   - - 
2.1.6 เปิดพัดลม COOLING TOWER  -  - 
2.1.7 เปิด CHILLER   - - 
2.1.8 เปิด AHU, FCU ส่วนที่เหลือตามต้องการ     
2.2 ล าดับขั้นตอนการปิด     
2.2.1 ปิด CHILLER   - - 
2.2.2 ปิด CONDENSER WATER PUMP  -  - 
2.2.3 ปิดพัดลม COOLING TOWER  -  - 
2.2.4 ปิด MANUAL/MOTORIZED VALVE ของ COOLING 

TOWER 
 -  - 

2.2.5 ปิด MANUAL/MOTORIZED VALVE ของ CHILLER   - - 

2.2.6 ปิด CHILLED WATER PUMP   - - 
2.2.7 ปิด AHU, FCU     
 * ส าหรับระบบ WCWC, ACWC กรณีที่ต้องการประหยัดไฟ

ก่อนปิดท าการ 
  ให้ปิดเฉพาะขั้นตอน 2.2.1 ถึง 2.2.5 ก่อนได้ แล้วขั้นตอน 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

หัวข้อ รายละเอียดวิธีการเปิดระบบปรับอากาศ WCWC ACWC WCP SPLIT 
2.2.6 ถึง 2.2.7  จะท าเมื่อปิด  AHU, FCU ทั้งหมด 

2.2.8 การใช้งานระบบปรับอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เช่น 
1) การเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นตามสภาวะการปรับอากาศ 
2) การลดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่เข้าเครื่องท าน้ าเย็น 
3) การทยอยเพิ่มภาระการปรับอากาศ 
4) การจัดล าดับการใช้เครื่องท าน้ าเย็น ในกรณีที่มีเครื่องท าน้ า

เย็นหลายชุด 
5) การให้เครื่องท างานแล้วหยุดเป็นช่วง ๆ 

  - - 

      
3. ข้อมูลที่ต้องติดตามระหว่างการเปิดและปิดระบบปรับอากาศ     
3.1 ระบบเปิด-ปิดตามเวลาที่ต้องการ     
3.2 อุณหภูมิห้องได้ตามที่ต้องการ     
3.3 มีการสลับการใช้เครื่องเกิดขึ้น     
3.4 ไม่มี alarm เตือนใดๆเกิดขึ้นระหว่างและหลังการเดินเครื่อง     
3.5 ท าความเย็นได้ตามภาระการปรับอากาศ     
3.6 เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชุดปิดตามขั้นตอน     
3.7 สังเกตและจดบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นและผิดปกติแล้วจัดการตาม

ความส าคัญและเร่งด่วน 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

ช่องมอง 
น้ ามันหล่อล่ืน 

จอแสดงผลและ 
ชุดควบคุมการ 
ท างานของน้ า

เย็น 

6.1.4    การบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ 
 แนวทางเบ้ืองต้นส าหรับการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศที่ได้รวบรวมมานี้ จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบในงาน
บ ารุงรักษาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานรวมทั้งสามารถประยุกต์ให้
เกิดการอนุรักษ์พลังงานจากการใช้งานและบ ารุงรักษาได้ 
 

1) ตัวอย่างแนวทางเบื้องต้นส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องท าน้ าเย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 6.20  แนวทางเบื้องต้นส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องท าน้ าเย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดตรวจสอบรอยร่ัว 
ของระบบท่อน้ า บริเวณที่มักมีการร่ัวซึมของสารท าความเย็น 
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การพลังงานความ 

วาล์วลูกลอย เพื่อตรวจสอบระดับน้ าล้น บริเวณที่ต้องตรวจสอบการร่ัวของน้ า 

บริเวณที่ต้องตรวจสอบกระแสไฟฟ้า 
สายพาน หรือน้ ามันหล่อล่ืนของชุดเกียร์ 

2) ตัวอย่างแนวทางเบื้องต้นส าหรับการบ ารุงรักษาหอผ่ึงน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.21  แนวทางเบื้องต้นส าหรับการบ ารุงรักษาหอผ่ึงน้ า 

 
 

3) ตวัอย่างแนวทางเบือ้งต้นส าหรับการบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน า้ 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 6.22  แนวทางเบื้องต้นส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ า 
 

 

บริเวณที่ต้องตรวจสอบความสั่นสะเทือน 

บริเวณที่ต้องตรวจสอบ
ความร้อน กระแสไฟฟ้า บริเวณที่ต้องตรวจสอบการ

ร่ัวซึมของน้ า 

บริเวณที่ต้อง 
ตรวจสอบเสียง 
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การพลังงานความ 

4)   ตัวอย่างแนวทางเบื้องต้นส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

รูปท่ี 6.23  แนวทางเบื้องต้นส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น 
 

 

จุดที่ต้องตรวจสอบเสียง  การ
หล่อล่ืน ความตึงของสายพาน 

จุดที่ต้องตรวจสอบ 
กระแสไฟฟ้า ความร้อน 
และการสั่นสะเทือน 

บริเวณที่ต้องตรวจสอบ 
รอยร่ัวของท่อน้ า 
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การพลังงานความ 

5 ) ตัวอย่างข้อแนะน าในการตรวจสอบและบ ารุงรักษาการท างานของระบบปรับอากาศขนาด
ใหญ่ในระยะเวลาต่าง ๆ 
 
ตารางท่ี 6.2  (ก)  เครื่องท าน้ าเย็น  มีแนวทางเบื้องต้นในการตรวจสอบ ดังนี้ 

หัวข้อ รายการตรวจสอบ ทุกวัน ทุกเดือน 
ทุก  

6 เดือน 
ทุกปี 

1. เครื่องอัด (Compressor)     
1.1 ตรวจสอบความดันน้ ามันหล่อลื่นด้าน High     
1.2 ตรวจสอบความดันน้ ามันหล่อลื่นด้าน Low     
1.3 ตรวจสอบ CUTOUT SETTING ของความดัน

น้ ามันหล่อลื่น 
    

1.4 ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ ามันหล่อลื่น     
1.5 ตรวจสอบ Oil Heater     
1.6 ตรวจสอบระดับน้ ามันหล่อลื่นเพื่อตรวจเติม     
1.7 ตรวจสอบระบบการไหลกลับของน้ ามันหล่อลื่นจาก 

Compressor 
    

1.8 เปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น หรือตามระยะเวลา     
1.9 เปลี่ยนไส้กรองน้ ามันหล่อลื่น หรือตามระยะเวลา     
1.10 ตรวจสอบความดันของสารท าความเย็นใน Evaporator     
1.11 ตรวจสอบความดันของสารท าความเย็นใน Condenser     
1.12 ตรวจสอบอุณหภูมิของสารท าความเย็นใน Evaporator     
1.13 ตรวจสอบอุณหภูมิของสารท าความเย็นใน Condenser     
1.14 ตรวจสอบกระแสไฟป้อนแต่ละเฟส     
1.15 ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าแต่ละเฟส     
1.16 ตรวจสอบก าลังไฟฟ้า     
1.17 ตรวจสอบ Power Factor     
1.18 ตรวจสอบอุณหภูมิขดลวด     
1.19 ตรวจสอบช่ัวโมงการท างาน     
1.20 ตรวจสอบ % LOAD     
      
2. เครื่องควบแน่น (Condenser)     
2.1 ตรวจสอบอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นด้านเข้า     
2.2 ตรวจสอบอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นด้านออก     
2.3 ตรวจสอบความดันของน้ าหล่อเย็นด้านเข้า     
2.4 ตรวจสอบความดันของน้ าหล่อเย็นด้านออก     
2.5 ตรวจสอบสวิตซ์ควบคุมการไหล (Flow switch)     
2.6 ตรวจสอบ Pipe Connection     
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หัวข้อ รายการตรวจสอบ ทุกวัน ทุกเดือน 
ทุก  

6 เดือน 
ทุกปี 

      
3. อีแวปอเรเตอร์ (Evaporator)     
3.1 ตรวจสอบอุณหภูมิน้ าเย็นด้านเข้า     
3.2 ตรวจสอบอุณหภูมิน้ าเย็นด้านออก     
3.3 ตรวจสอบความดันของน้ าเย็นด้านเข้า     
3.4 ตรวจสอบความดันของน้ าเย็นด้านออก     
3.5 ตรวจสอบสวิตซ์ควบคุมการไหล (Flow switch)     
3.6 ตรวจสอบ Pipe Connection     
3.7 ตรวจสอบ FROST DEVICES     
3.8 ตรวจสอบ SIGHT GLASS     
3.9 เปลี่ยน REFRIGERANT DRYER     
      
4. ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม     
4.1 ตรวจสอบ  FUSE     
4.2 ตรวจสอบ CONTROL RELAY     
4.3 ตรวจสอบและกวดขันขั้วต่อสายไฟ     
4.4 ตรวจสอบ CURRENT LIMITING CONTROL     
4.5 ตรวจสอบ COMPRESSOR WINDING     
      
5. อื่น ๆ     
5.1 ตรวจสอบข้อมูลใน LOG SHEET ที่บันทึกไว้     
5.2 ตรวจสอบสภาพภายนอก เช่น ระดับแท่นเครื่อง, สปริง

กันสะเทือน, ฉนวนกันความร้อน, สายไฟ 
    

5.3 ตรวจสอบการท างานของ  VALVE  ต่างๆหน้าเครื่อง     
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 ตารางท่ี 6.3  (ข)   หอผ่ึงน้ า  มีแนวทางเบื้องต้นในการตรวจสอบ ดังนี้ 

หัวข้อ รายการตรวจสอบ ทุกวัน 
ทุก

สัปดาห์ 
ทุกเดือน 

ทุก  
6 เดือน 

ทุกปี 

1. พัดลม      
1.1 ตรวจเสียงดังผิดปกติ      
1.2 ตรวจการสั่นสะเทือน      
1.3 กวดน๊อต      
1.4 ท าความสะอาด      
1.5 ตรวจสอบลิ่ม      
       
2. มอเตอร์ขับ      
2.1 ตรวจเสียงดังผิดปกติ      
2.2 กวดน๊อต      
2.3 ท าความสะอาด      
2.4 ตรวจขั้วต่อของสายไฟ      
2.5 วัดกระแสที่ใช้      
2.6 วัดแรงดันไฟฟ้า      
       
3. เกียร์      
3.1 ตรวจสอบเสียงดังผิดปกติ      
3.2 ตรวจการรั่วซึมของน้ ามันเกียร์      
3.3 ตรวจระดับน้ ามันเกียร์      
3.4 ตรวจน้ าในน้ ามันเกียร์      
3.5 กวดน๊อต      
3.6 ท าความสะอาด      
3.7 เปลี่ยนน้ ามันเกียร์      
       
4. ฟิลเลอร ์      
4.1 ท าความสะอาด      
       
5. ระบบจ่ายน้ า      
5.1 ตรวจการอุดตัน      
5.2 ท าความสะอาด      
5.3 ตรวจความเร็วรอบ      
       
6. เปลือกนอก/ตัวถัง      
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หัวข้อ รายการตรวจสอบ ทุกวัน 
ทุก

สัปดาห์ 
ทุกเดือน 

ทุก  
6 เดือน 

ทุกปี 

6.1 กวดน๊อต      
6.2 ท าความสะอาด      
       
7. ลูกลอย      
7.1 ตรวจการรั่วซึม      
       
8. ฐานมอเตอร์      
8.1 ตรวจความแข็งแรง      
       
9. ช่องทางลมเข้า      
9.1 ท าความสะอาด      
       
10. ระบบน้ าทิ้ง      
10.1 ตรวจระบายน้ าทิ้ง      

 

ตารางท่ี 6.4  (ค)  เครื่องสูบน้ า  มีแนวทางเบื้องต้นในการตรวจสอบ ดังนี้ 

หัวข้อ รายการตรวจสอบ ทุกวัน ทุกเดือน 
ทุก  

6 เดือน 
ทุกปี 

1. ตรวจสอบ COUPLING และ ALIGNMENT     
2. ตรวจสอบ BEARINGS เพื่อตรวจเติมจาระบี     
3. ตรวจสอบ MECHANICAL SEAL     
4. ตรวจสอบ  FLEXIBLE JOINT     
5. ตรวจสอบการท างานของ VALVE หน้าเครื่องสูบน้ า     
6. ท าความสะอาด STRAINER     
7. ตรวจสอบและกวดขันขั้วต่อสายไฟ     
8. ตรวจสอบแผงไฟฟ้าควบคุม     
9. ตรวจสอบความดันด้านดูด     
10. ตรวจสอบความดันด้านส่ง     
11. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าป้อนแต่ละเฟส     
12. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าแต่ละเฟส     
13. ตรวจสอบช่ัวโมงการท างาน     
14. ตรวจสอบข้อมูลใน LOG SHEET ที่บันทึกไว้     
15. ตรวจสอบสภาพภายนอก เช่นระดับแท่นเครื่อง, สปริง

กันสะเทือน, สายไฟ 
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   ตารางท่ี 6.5 (ง)  เครื่องส่งลมเย็น  มีแนวทางเบื้องต้นในการตรวจสอบ ดังนี้ 

หัวข้อ รายการตรวจสอบ ทุกวัน ทุกเดือน 
ทุก  

6 เดือน 
ทุกปี 

1. ท าความสะอาด AIR FILTER     
2. ตรวจสอบ  BEARING  เพื่อตรวจเติมจาระบี     
3. ตรวจสอบความตึงของสายพาน     
4. ตรวจสอบอุปกรณ์  THERMOSTAT     
5. ตรวจสอบการท างานของ CONTROL VALVE     
6. ตรวจสอบการท างานของ BALANCING VALVE     
7. ตรวจสอบการท างานของ AIR DAMPER     
8. ตรวจสอบรอยรั่วของ Cooling Coil     
9. ท าความสะอาด Cooling Coil     
10. ท าความสะอาดถาดรองรับน้ าทิ้ง     
11. ตรวจสอบและกวดขันข้อต่อสายไฟ     
12. ตรวจสอบแผงไฟฟ้าควบคุม     
13. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ าเย็นเข้า     
14. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ าเย็นออก     
15. ตรวจสอบอุณหภูมิ/ความชื้นของลมจ่าย     
16. ตรวจสอบอุณหภูมิ/ความชื้นของลมกลับ     
17. ตรวจสอบกระแสไฟป้อนแต่ละเฟส     
18. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าแต่ละเฟส     
19. ตรวจสอบช่ัวโมงการท างาน     
20. ตรวจสอบข้อมูลใน LOG SHEET  ที่บันทึกไว้     
21. ตรวจสอบสภาพภายนอก เช่น ระดับแท่นเครื่อง, สปริง

กันสะเทือน, สายไฟฟ้า 
    

 

6.1.5      ประสิทธิภาพของเครื่องท าความเย็น 
การแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสมรรถนะเครื่องท าน้ าเย็น สามารถแสดงให้เห็นได้โดย 

 

1)   สัมประสิทธ์ิของสมรรถนะ  (Coefficient of Performance) 
 สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ  (COP) เป็นค่าที่แสดงประสิทธิภาพของวัฏจักรการท าความเย็น  คือ 
อัตราส่วนระหว่างพลังงานที่เครื่องสามารถท าความเย็นได้ต่อพลังงานที่ต้องใช้ โดยทั่วไปประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
ความร้อนจะมีค่าน้อยกว่า 1 แต่ส าหรับวัฏจักรการท างานความเย็นต่างจากเครื่องยนต์ความร้อน เพราะเครื่องท าความ
เย็นนั้นท าหน้าที่เป็นป๊ัมส าหรับถ่ายเทความร้อน ฉะนั้นเปรียบเทียบงานที่ท าในเครื่องอัดกับความสามารถในการท า
ความเย็นแล้ว ความสามารถในการท าความเย็นจะมีมากกว่า 
 

 COP = ความสามารถในการท าความเย็น (kWr) 
   พลังงานความร้อนเทียบเท่าของ Compressor (kW) 
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2)   อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน  (Energy Efficiency Ratio) 
 เช่นเดียวกับสัมประสิทธิ์ในการท างาน เพียงแต่พลังงานความเย็นที่ใช้มีหน่วยเป็น บีทียู/ชม. แต่
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้มีหน่วยเป็นวัตต์ เพราะฉะนั้น ประสิทธิภาพอีอีอาร์มีหน่วยเป็น บีทียู/ชม.ต่อวัตต์ 
 

EER = ความสามารถในการท าความเย็น (btu/h)   
  ก าลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ของ Compressor (kW) 
  

6.1.6      การประหยัดพลังงานที่ใช้ในเครื่องท าน้ าเย็น 
เครื่องท าน้ าเย็นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในระบบท าความเย็น ดังนั้นจึงควรพยายามหา

วิธีการลดพลังงานในส่วนนี้ ซึ่งจะท าให้สามารถประหยัดได้ปริมาณมาก วิธีการมาตรฐานที่ใช้กับเครื่องท าน้ าเย็นมี 4 
วิธี ดังนี้ 
 

1)   การปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นที่ออกจากเครื่องท าน้ าเย็นให้สูงขึ้น 
 การปรับตั้งอุณหภูมิของน้ าเย็นที่ออกจากเครื่องท าน้ าเย็น จะมีผลต่อความสิ้นเปลืองพลังงานอย่าง
มาก ในบางอาคารที่ปรับตั้งค่าอุณหภูมิน้ าเย็นที่ออกจากเครื่องท าน้ าเย็นไว้ต่ าเกินไปสามารถเพิ่มอุณหภูมิของน้ าเย็น
ขึ้นได้ โดยไม่กระทบต่อสภาพของห้องต่างๆ ในอาคารมากนัก การเพิ่มอุณหภูมิของน้ าเย็นขึ้น 1oF จะท าให้พลังงานที่
ใช้ในเครื่องท าน้ าเย็นลดลง 1.5-2% 
 

2)   การลดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ออกจาก Cooling Tower 
 ลดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นจาก Cooling Tower ที่เข้าสู่ Condenser สามารถประหยัดพลังงานของ
เครื่องท าน้ าเย็นได้ 1.5-2% ส าหรับทุกๆ 1oF ของอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ลดต่ าลง โดยที่อากาศในประเทศไทยค่อนข้าง
ชื้น การท าน้ าหล่อเย็นให้มีอุณหภูมิต่ ามากๆ ต้องลงทุนด้วยการซื้อ Cooling Tower ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือมิฉะนั้นก็
เดิน Cooling Tower ชุดส ารองในขณะที่ความร้อนภายในอาคารเกิดขึ้นสูงสุด 
 

3)   การควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
 ควบคุมค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า (Electric Demand) ของเครื่องท าน้ าเย็นมิให้สูงเกินไปท าได้ 
2 วิธี 
 (1)  ท าการหยุดเครื่องเป่าลมที่ใช้ท าความเย็นแก่บริเวณที่มีความส าคัญน้อยชั่วขณะในช่วงเวลาที่

ความต้องการไฟฟ้ามีแนวโน้มจะสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ 
 (2)  ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าเย็น โดยการบังคับมิให้ Inlet Vanes ของเครื่อง 

Centrifugal ท าน้ าเย็น เปิดกว้างเกินไป 
 วิธีแรกให้ผลดีในการใช้งานมากกว่า เพราะไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อการควบคุมอุณหภูมิใน
บริเวณส าคัญของอาคาร แต่พลังงานที่ประหยัดได้ค่อนข้างน้อย ส่วนวิธีที่สองสามารถประหยัดพลังงานได้มาก แต่
อุณหภูมิของอากาศในบริเวณส าคัญของอาคารจะสูงขึ้น จึงควรใช้เฉพาะเมื่อจ าเป็นหรือเมื่อเริ่มเดินเครื่องท าน้ าเย็น 
หลังจากหยุดระบบปรับอากาศไปเป็นเวลานานหลายวันแล้วเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
              

          
                                                                                          

              

                                                                                                                                                                                  187 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

4)   การจัดตารางเดินเครื่องให้เหมาะสมกับภาระ 
 พยายามจัดล าดับการเดินเครื่องให้สอดคล้องกับปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นภายในอาคารอยู่เสมอ 
โดยที่ความร้อนภายในอาคารมักไม่คงที่ โดยจะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เวลาในแต่ละวันและกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
ดังนั้น หากเดินเครื่องท าน้ าเย็นให้น้อยชุดและให้ท าความเย็นเต็มที่ตามสมรรถนะของแต่ละชุดแล้วประสิทธิภาพการ
ท าความเย็นจะสูงสุด และช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นจ านวนมาก ข้อส าคัญ คือ  ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องท าน้ าเย็น
ท างานต่ ากว่า 40% ของสมรรถนะเต็มที่ของตัวเครื่องโดยเด็ดขาด 

 
6.1.7      การประหยัดพลังงานในอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบปรับอากาศ 

 

1)   การหุ้มฉนวนท่อน้ าให้มีความหนาท่ีเหมาะสม 
 ระบบปรับอากาศแบบใช้เครื่องท าน้ าเย็น (Water Chiller) จะต้องมีท่อน้ า เพื่อจ่ายน้ าเย็นไปยัง
เครื่องส่งลมเย็นตามส่วนต่างๆ ภายในอาคาร อุณหภูมิของน้ าเย็นประมาณ 7.2 – 10oC ดังนั้นเพื่อป้องกันการถ่ายเท
ความร้อนจากภายนอกถ่ายเทเข้าไปในน้ าเย็น จึงต้องหุ้มฉนวนท่อน้ าเย็น การพิจารณาใช้ฉนวนท่อน้ าเย็น การ
พิจารณาใช้ฉนวนกันความร้อนที่มีความหนาที่เหมาะสมจะช่วยประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศลง  ฉนวนกัน
ความร้อนที่ใช้มักเป็น Styrene Foam หรือ Closed Cell Foam 
 การพิจารณาใช้ฉนวนกันความร้อนที่มีความหนามากๆ จะลดการถ่ายเทความร้อนได้สูงแต่ราคา
ลงทุนก็สูงมากเช่นกัน การพิจารณาหาความหนาที่เหมาะสมของฉนวนกันความร้อนจึงต้องพิจารณาหลายๆ ด้าน คือ 
ลักษณะการใช้งาน ชั่วโมงการใช้งานของอาคาร อุณหภูมิของอากาศของท่อน้ า ราคาของฉนวนและความหนาของ
ฉนวน ซึ่งจะต้องเพียงพอต่อการป้องกันการเกิดการควบแน่นของความชื้น (Condensation) 
 

2) การเลือกใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศ 
 

 ในการปรับอากาศ เราจะต้องน าอากาศบางส่วนในพื้นที่ปรับอากาศทิ้งไป และน าอากาศบริสุทธิ์
จากภายนอกเข้ามาชดเชย เพื่อถ่ายเทให้อากาศภายในบริสุทธิ์ตลอดเวลา อากาศที่ทิ้งไปเป็นอากาศที่เย็น มักมี
อุณหภูมิประมาณ 25.6-26.7oC และอากาศที่ถ่ายเททิ้งไปจะเป็นประมาณ 10% ของปริมาณลมส่งในแต่ละพื้นที่ เห็น
ได้ว่าเป็นการสูญเสียพลังงานเป็นจ านวนมาก เราสามารถน าพลังงานส่วนนี้กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ โดยการใช้ 
Air to Air Heat Exchanger (ATA) อุปกรณ์ดังกล่าวจะท าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศที่จะทิ้งไปกับ
อากาศที่จะน าเข้ามาใหม่ อากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิสูงจะถูกท าให้เย็นลงก่อนที่จะผ่านเข้าเครื่องส่งลมเย็น อุปกรณ์
ดังกล่าวจะถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศบริสุทธิ์และอากาศเสีย โดยไม่ให้สัมผัสกันโดยตรง อุปกรณ์นี้เหมาะส าหรับ
อาคารที่มีห้องเครื่องส่งลมเย็นอยู่ในแนวเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการรวบรวมอากาศที่น าทิ้งไปมาเข้าอุปกรณ์ ATA และ
สามารถจ่ายอากาศบริสุทธิ์ผ่านที่อุปกรณ์ ATA กลับไปยังเครื่องส่งลมเย็นแต่ละเครื่อง 
 ส าหรับในอาคารเก่า จะปรับปรุงใช้ระบบนี้โดยการติดตั้งท่อลม เพื่อรวบรวมอากาศที่จะทิ้งไป
กลับมาที่อุปกรณ์ ATA และติดตั้งท่อลมเพื่อส่งอากาศบริสุทธิ์กลับไป การพิจารณาติดตั้งจะต้องค านึงถึงความเป็นไป
ได้และพื้นที่ในการติดตั้ง ชั่วโมงการใช้งานของอาคาร พลังงานที่จะต้องใช้เพิ่มเติมและราคาในการลงทุน ส าหรับ
อาคารใหม่ควรค านึงถึงการติดตั้งอุปกรณ์ ATA และเตรียมการเพื่อการติดตั้งไว้ในช่วงออกแบบ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนได้ 
 ในการใช้งานอุปกรณ์ ATA ควรค านึงถึงพลังงานที่จะต้องใช้ส าหรับพัดลมที่อุปกรณ์ ATA ด้วยว่า
คุ้มกับพลังงานที่ประหยัดลงได้หรือไม่ โดยเฉพาะอาคารที่ใช้งาน 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลากลางคืน เมื่ออากาศภายนอก
ลดต่ าลง การประหยัดพลังงานด้วยอุปกรณ์ ATA จะลดลง ซึ่งอาจจะไม่คุ้มกับการเปิดใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว 
ลักษณะเช่นนี้จึงควรพิจารณาใช้ ATA เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน และปิดในช่วงเวลากลางคืน 
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รูปท่ี 6.24 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศแบบล้อความร้อน 
(HEAT WHEEL AIR TO AIR HEAT EXCHANGER) 

 

 
 

รูปท่ี 6.25 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศแบบแผ่น 
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6.2    การประหยัดพลังงานโดยการปรับปรุงกรอบอาคารและทิศทางของอาคาร 
1)      การติดตั้งฉนวนกันความร้อน 

 การติดตั้งฉนวนกันความร้อนให้แก่อาคารในบริเวณหลังคา และก าแพงด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
จะช่วยลดปริมาณความร้อนที่จะถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคารได้อย่างมาก ท าให้ระบบปรับอากาศท างานน้อยลงในห้องขนาด
เล็ก(21 ตารางเมตร) ที่ใช้เครื่องปรับอากาศตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะต้องเสียค่าไฟฟ้า
ประมาณ 7,750 บาทต่อปี แต่ถ้าได้บุฉนวนด้วยใยแก้วหนา 2 นิ้ว ทุกด้านแล้ว ค่าไฟฟ้าจะลดลงเหลือเพียง 4,770 
บาทต่อปี 

2)      การจัดทิศทางของอาคาร 
 การจัดทิศทางของอาคารมีผลต่อความสุขสบายภายในอาคาร จากผลของการแผ่รังสีความร้อน ประเทศใน
เขตร้อนควรจะออกแบบอาคารให้หลีกเลี่ยงการแผ่รังสีความร้อนให้มากที่สุด สถาปนิกควรจะต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้
มากส่วนที่ยาวที่สุดของอาคาร รวมถึงหน้าต่างควรหันหน้าทางทิศเหนือและใต้ เพื่อลดการรับความร้อนเข้ามาภายใน
อาคาร โดยการส่งผ่านความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนผ่านผนัง  และหน้าต่างด้านทิศตะวันออกและตะวันตก 
โดยเฉพาะทิศตะวันตกเฉียงใต้มีค่าสูงกว่าด้านทิศเหนือและใต้มาก 

3)      อาคารถาวรข้างเคียง 
 ถ้าอาคารถูกบังแสงโดยอาคารถาวรข้างเคียง การรับความร้อนเข้าภายในอาคาร โดยการส่งผ่านความ
ร้อนและการแผ่รังสีความร้อนจะลดลงไปได้มาก ผลดังกล่าวจะเหมือนกับการมีม่านกันแสงด้านนอกอาคาร นอกจากนี้
อาคารข้างเคียงยังช่วยบังลมที่จะปะทะกับอาคารให้ลดน้อยลง ซึ่งจะเป็นผลให้ 
 - ลดการรั่วของปริมาณอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงกว่าที่ผ่านเข้าตามกรอบประตูและ

หน้าต่าง เป็นผลให้ลดภาระความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) และความร้อนแฝง (Latent Heat) 
ภายในพื้นที่ปรับอากาศ 

 - ลดค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของผนังอาคาร  เนื่องจากการเกิดฟิล์มของอากาศที่ผนัง
อาคาร ซึ่งจะเป็นฉนวนความร้อนได้ดีกว่า 

4)      การใช้ผิวสะท้อนแสง, กระจก 
 ผิวสะท้อนแสงจะช่วยสะท้อนแสงและความร้อนที่จะเข้าไปภายในอาคารที่มีการปรับอากาศ ปริมาณแสง
และความร้อนที่จะสะท้อนได้ขึ้นกับสัมประสิทธิ์การสะท้องแสงของวัสดุที่ใช้ ในขณะเดียวกันสถาปนิกจะต้องค านึงถึง
การจัดทิศทางของอาคารให้อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดอื่นๆ ของบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารด้วย 

5)       รูปร่างของอาคาร 
 วัตถุประสงค์การใช้สอยอาคาร จะเป็นหัวข้อหลักในการก าหนดรูปร่างของอาคารอย่างไรก็ดี ถ้าหาก
อาคารใดมีข้อจ ากัดเนื่องจากการใช้สอยอยู่น้อยหรือไม่มีเลย ผู้ออกแบบควรจะเลือกรูปร่างของอาคารที่จะลดการรับ
ความร้อนเข้าสู่อาคารให้น้อยที่สุด อาคารในประเทศเขตร้อน อาคารควรจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยให้หันส่วน
แคบของอาคารไปทางทิศตะวันออกและตะวันตก 

6)       ผนังอาคาร 
 ผนังอาคารที่มีการปรับอากาศควรจะท าด้วยวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมต่ า (U-
VALUE) เช่น ผนังก่ออิฐฉาบปูน 2 หน้า หนา 4 " จะมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน = 2.556 W/M2oK 
Composite Walls และ Curtain Wall ที่บุด้วยฉนวนกันความร้อน จะให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่ต่ ากว่า
ผนังคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐ 

7)       หลังคา 
 หลังคาของอาคารควรให้บุฉนวนกันความร้อน และควรให้มีการระบายอากาศที่ดี ไม่ควรติดตั้งกระจกช่อง
แสงบนหลังคา 

8)       หน้าต่าง 
 หน้าต่างของอาคาร ควรท าด้วยกระจกสีชา หรือกระจกสะท้อนแสง กระจกสีชาที่ดูดซับพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้ 50% (50% Absorbing Glass) จะมีค่าตัวประกอบการถ่ายเทความร้อนต่ ากว่ากระจกใสธรรมดา 
(Ordinary Glass) ประมาณ 27% ในอาคารปรับอากาศควรมีหน้าต่างให้น้อยที่สุด การใช้กระจกสองชั้น จะช่วยลดการ
ส่งผ่านความร้อนได้มาก เช่น กระจก 2 ชั้น ที่กระจกชั้นนอกเป็นกระจกแบบดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 50% และ
ชั้นในเป็นกระจกใสธรรมดา จะมีค่าตัวประกอบการถ่ายเทความร้อนต่ ากว่ากระจกใสธรรมดาชั้นเดียวประมาณ 40% 
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9)      การบังแสง 
 การบังแสงจากภายนอกอาคาร จะสามารถลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกอาคารได้มากกว่า การใช้
ม่านหรือมู่ลี่กันแสงภายในอาคาร เช่น ถา้หน้าต่างเป็นแบบกระจกใสธรรมดาชั้นเดียว และใช้ม่านบังแสงภายนอก จะมี
ค่าตัวประกอบการถ่ายเทความร้อนต่ ากว่าการใช้ม่านบังแสงภายในประมาณ 41% 
 การบังแสงภายนอกสามารถท าได้ โดยการใช้กันสาดในแนวตั้งและนอน (Horizontal and Vertical 
Overhang) หรือการหลบแนวหน้าต่างเข้ามาภายใน (Set Back Window) ส าหรับประเทศในเขตร้อน ควรใช้กันสาดใน
แนวนอนด้านทิศตะวันออกและตะวันตก และใช้กันสาดในแนวตั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ การออกแบบการบังแสง
ดังกล่าว ควรจะป้องกันไม่ให้หน้าต่างได้รับแสงแดดได้โดยตรงเลย 
 

10)    ต าแหน่งห้องเครื่อง 
 โดยทั่วไปแล้ว ต าแหน่งห้องเครื่องระบบปรับอากาศจะถูกจัดไว้ให้ที่ชั้นใต้ดิน หรือบนหลังคา ซึ่งต าแหน่ง
เหล่านี้ตามปกติจะไม่ใช่ต าแหน่งที่เหมาะสมที่สุด  เนื่องจากระบบปรับอากาศจะแพงและมีประสิทธิภาพต่ าลง 
ผู้ออกแบบควรพยายามก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสมที่สุด โดยให้มีระยะทางจากห้องเครื่องหลักไปยังต าแหน่งต่างๆ ที่มี
การปรับอากาศน้อยและใกล้เคียงที่สุด 
 
6.3    การเลือกอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน 

ระบบปรับอากาศและวิธีการที่จะใช้ในการควบคุมสภาวะอากาศภายในอาคารมีอยู่หลายแบบ  ในการเลือกใช้
ระบบต่างๆ จะต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของอาคารและตัดสินใจเลือกระบบที่ดีที่สุด 
การแปรเปลี่ยนของภาวะความร้อน ความต้องการในการแบ่งโซน เนื้อที่ที่มีอยู่ และราคาเป็นตัวแปรที่จะก าหนดชนิด
ของระบบปรับอากาศที่ควรจะเลือกใช้ 

 
การเลือกใช้อุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพื่อให้ประหยัดพลังงาน มีหลักในการพิจารณาดังนี้ 

 1)      ชนิดของเครื่องท าน้ าเย็น 
 การพิจารณาเลือกเครื่องท าน้ าเย็น จะต้องเลือกเครื่องที่มีค่า COP หรือ EER สูง เครื่องท าน้ าเย็นดังกล่าว
จะมีคอนเดนเซอร์ และอีแวพอเรเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ และจะมีวงจรการท างานที่อุณหภูมิของการควบแน่นต่ า (Low 
Condensing Temperature) อุณหภูมิของการระเหยสูง (high evaporating temperature) เครื่องท าน้ าเย็นชนิดนี้จะมี
ราคาสูง แต่ค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่ า 
 นอกจากนี้การเลือกใช้เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ า และเครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ ซึ่งมีความแตกต่างในการพิจารณาใช้เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ า จะมีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการต่ ากว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ยกตัวอย่าง  เช่น เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วย
น้ า จะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประมาณ 0.798 บาท/กิโลวัตต์ความเย็น ในขณะที่เครื่องท าน้ าเย็นระบายความร้อน
ด้วยอากาศ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประมาณ 0.863 บาท/กิโลวัตต์ความเย็น เห็นได้ว่าการใช้เครื่องท าน้ าเย็น
แบบระบายความร้อนด้วยน้ าจะประหยัดกว่า แต่การเลือกใช้ต้องพิจารณาในแง่อื่นๆ ด้วย รวมถึงการลงทุน 
 

 2) การใช้เครื่องท าน้ าเย็นหลายๆ ตัว 
 จากการประเมินภาระความเย็น เราสามารถพิจารณาเลือกเครื่องท าน้ าเย็นที่มีขนาดที่เหมาะสมกับภาระ
ในแต่ละขณะได้ การใช้เครื่องท าน้ าเย็นหลายๆ เครื่อง ท าให้สามารถปิดเครื่องท าน้ าเย็นบางตัวลงได้ ในขณะที่ภาระ
ของอาคารต่ า เครื่องท าน้ าเย็นที่ยังเปิดอยู่ เมื่อใช้งานที่ภาระเต็มที่ก็จะมีประสิทธิภาพสูงเครื่องขนาดเล็กหลายๆ เครื่อง 
มักจะแพงกว่าการใช้เครื่องขนาดใหญ่จ านวนน้อยเครื่องกว่า แต่การใช้เครื่องขนาดเล็กหลายๆ เครื่อง มักจะสะดวกใน
ด้านการออกแบบ เพื่อให้ประหยัดพลังงาน 
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 3)      การใช้เครื่องท าน้ าเย็นแบบปรับความเร็วรอบได้ 
 ในอาคารบางประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงภาระมาก และใช้งานที่ภาระเพียงบางส่วนตลอดเวลา การใช้ 
INVERTER เพื่อแปรเปลี่ยนรอบของมอเตอร์ป๊ัมน้ า เพื่อให้เหมาะสมกับภาระในแต่ละขณะ จะสามารถประหยัดลง
ได้มาก 
 ปัจจุบันราคาของ INVERTER มีราคาต่ าลง จึงสามารถจะน าไปใช้ประกอบกับมอเตอร์ในระบบท าความ
เย็นได้อีกหลายส่วน แต่ในส่วนของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ กระแสของมอเตอร์จะมีค่าสูง เมื่อ
เทียบกับขนาดก าลังของ INVERTER ที่มีอยู่ยังไม่มีขนาดก าลังเพียงพอที่จะน ามาใช้กับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ได้ 
 

 4)       การใช้เครื่องสูบน้ าท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
  เครื่องสูบน้ าที่ใช้ในระบบปรับอากาศ ควรจะเลือกใช้ขนาดที่ถูกต้อง และเลือกใช้ในจุดที่ประสิทธิภาพของ

เครื่องสูบน้ าสูงสุด การค านวณความดันสูญเสียรวมทั้งหมด (หัวน้ ารวม) และอัตราการไหลของน้ าในระบบให้แม่นย า 
จะสามารถเลือกเครื่องสูบน้ าที่เหมาะสมและประหยัดพลังงานได้การใช้ท่อน้ าใหญ่ขึ้น ราคาก็จะต้องสูงขึ้น ฉะนั้นจะต้อง
น ามาวิเคราะห์ด้วยในบางครั้งเราอาจจะพิจารณาเพิ่มขนาดท่อเฉพาะในช่วงที่เป็นสาเหตุให้เกิดความดันสูญเสียสูง
เท่านั้น 
 

5)      การใช้ท่อน้ าและวาล์วท่ีมีความดันสูญเสีย 
  เราสามารถลดความดันสูญเสียในท่อโดยเลือกท่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ ความดันสูญเสียของการไหลของ

น้ าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณหรือความเร็วของน้ ายกก าลังสอง กล่าวได้คือ ในท่อเดียวกัน ถ้าท าให้ความเร็วน้ า
ในท่อลดลง 2 เท่า ความดันสูญเสียในท่อจะลดลงเป็น 4 เท่าของเดิม ซึ่งก็จะลดขนาดของเครื่องสูบน้ าลง การใช้ท่อน้ า
ไหลขึ้นราคาก็จะต้องสูงขึ้น ฉะนั้นจะต้องน ามาวิเคราะห์ด้วยในบางครั้งเราอาจจะพิจารณาเพิ่มขนาดท่อเฉพาะในช่วงที่
เป็นสาเหตุให้เกิดความดันสูญเสียสูงเท่านั้นวาล์วต่างๆ ที่ใช้ในระบบควรพิจารณาใช้วาล์วผีเสื้อ (Butterfly Valve) ซึ่งมี
ความดันสูญเสียต่ ากว่าโกลบวาล์ว (Globe Valve) และเกทวาล์ว (Gate Valve) รวมถึงการเลือกใช้วาล์วมีขนาดใหญ่
ขึ้นด้วย 
  นอกจากนี้ การลดความดันสูญเสียในระบบท่อน้ า โดยให้ระยะทางจากห้องเครื่องไปยังอุปกรณ์ต่างๆ สั้น
ที่สุด เช่น ในอาคารที่มีลักษณะยาว ถ้าห้องเครื่องอยู่สุดปลายด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะท าให้ระยะทางจากห้องเครื่องไปยัง
เครื่องส่งลมเย็นตัวสุดท้ายไกล ฉะนั้นก็สามารถให้ห้องเครื่องอยู่กลางส่วนยาวของอาคารได้ ก็จะสามารถลดความดัน
สูญเสียรวมในท่อน้ าได้เช่นเดียวกับอาคารสูงๆ ถ้าในห้องเครื่องอยู่ชั้นกลางๆ ได้ ระยะทางก็จะลดลงและประหยัด
พลังงานเครื่องสูบน้ าลงได้ 
 

6)      การใช้พัดลมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 เช่นเดียวกับการเลือกเครื่องสูบน้ า การเลือกพัดลมควรค านวณความดันสูญเสียรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
ระบบส่งลมเย็นและปริมาณลมให้แม่นย า และเลือกพัดลมใช้ในจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเลือกพัดลม  ถ้าใช้ค่า
ความดันสูญเสียสูงเกินไปในการเลือก เราจะได้พัดลมขนาดใหญ่กว่าความจ าเป็นและถ้าเราให้พัดลมหมุนด้วยความเร็ว
ตามที่เลือกไว้ ก็จะได้อัตราการส่งลมเย็นมากเกินความจ าเป็น เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็น 
 แม้ว่าเราจะลดรอบของพัดลมลง มอเตอร์ที่ใหญ่กว่าความต้องการมากก็จะท าให้ประสิทธิภาพต่ าลงได้ 
การเลือกใช้พัดลมที่ถูกต้องจะสามารถประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศได้ 
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7)      การใช้ท่อลมที่มีความดันสูญเสียต่ า 
 ความดันสถิตของระบบเกิดจากความฝืดภายในท่อต่างๆ และความดันที่ต้องการที่ปลายทางความดันสถิต
รวมจะลดลงได้ โดยการลดความดันสูญเสียในท่อลม รวมถึงความสูญเสียต่างๆ เช่นการสูญเสียเนื่องจากการเปลี่ยน
ทิศทางลมในข้อโค้งหรือข้องอ ความดันสูญเสียหรือความสูญเสียเนื่องจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ลมผ่าน เช่น แผงกรอง
อากาศ ขดท่อท าความเย็น เป็นต้น 
 

 การลดความดันสูญเสียและความสูญเสียต่างๆ ในท่อลม ท าได้โดยการออกแบบท่อลมให้มีขนาดใหญ่ 
ส าหรับท่อสี่เหลี่ยมก็ต้องให้ท่อด้านกว้างและด้านสูงมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ในกรณีที่ออกแบบท่อ
ลมโดยใช้วิธี Equal Friction Loss นั้น ถ้าใช้ท่อใหญ่ขึ้นทุกท่อ จะท าให้ราคาสูงขึ้นมาก เราอาจเลี่ยงโดยออกแบบให้ท่อ
ช่วงที่ไกลที่สุด (Longest Run) เท่านั้น ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อลดความดันสูญเสีย 
  ระยะทางจากเครื่องส่งลมเย็นไปยังต าแหน่งหัวจ่ายหัวสุดท้ายควรให้ใกล้เคียงกันและควรจะให้ใกล้ที่สุด
เพื่อลดความดันสถิตรวมลง ก็จะสามารถประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศได้ 
 

8)      การใช้ระบบแปรเปลี่ยนปริมาณลม 
 ระบบที่สามารถแปรเปลี่ยนปริมาณลมได้ มักจะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะการลดปริมาณลมลง
จะส่งผลให้ลดพลังงานที่ใช้ในระบบการส่งลมเย็นได้โดยตรง 
  ระบบ VAV (Variable Air Volume System) เป็นระบบที่ออกแบบให้จ านวนลมเย็นที่จะเข้าสู่ห้องปรับ
อากาศแปรเปลี่ยนไปตามภาระความร้อนที่เข้าในพื้นที่ปรับอากาศ โดยสามารถควบคุมเป็นจุดย่อยๆ ได้ เห็นได้ว่าเป็น
วิธีที่แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบปริมาตรลมส่งคงที่ได้ เช่น การที่จะต้องใช้เครื่องส่งลมเย็นใหญ่กว่าความจ าเป็น 
แต่ในระบบ VAV จะสามารถออกแบบให้เครื่องเป่าลมเย็นมีขนาดพอดีกับภาระความร้อนที่เกิดขึ้นได้และสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิห้องได้ดีที่สุด และประหยัดพลังงานที่ใช้ในพัดลมได้ดี ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นๆ อีกคือ 

-   ลักษณะการใช้งานของอาคาร 
-   ภาระความร้อนที่เข้าสู่อาคาร และความแม่นย าการค านวณภาระความร้อน 
-   การเลือกใช้ระบบ 
-   การลงทุน 

 

 ภาวะความร้อนที่เข้าสู่อาคาร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมากตลอดวันหรือตลอดปี ระบบนี้จะมีประโยชน์มาก 
โดยเฉพาะอาคารที่ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง มักจะได้ประโยชน์จากการใช้ระบบนี้มาก 

 

หลักการของระบบ VAV คือ จะมีอุปกรณ์ควบคุมปริมาณลมหลายๆ กล่อง โดยแต่ละกล่องจะจ่ายลมไปยัง
หัวจ่ายลมตามจ านวนที่แต่ละพื้นที่ต้องการอย่างเหมาะสม โดยที่กล่องควบคุมปริมาณลมนี้ภายในจะมีเหล็กควบคุม
ปริมาณลม (Volume Damper) ที่สามารถเปิด-ปิด และหรี่ให้ปริมาณลมจ่ายไปยังหัวจ่ายได้มากน้อยตามต้องการโดย
อัตโนมัติ โดยอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Actuator) หรือควบคุมด้วยลม (Pneumatic Actuator) ซึ่งสั่งการโดย
เทอร์โมสแตทที่ควบคุมอุณหภูมิห้อง ปริมาณลมที่ส่งเข้าไปในพื้นที่ปรับอากาศก็สามารถควบคุมได้ตามปริมาณที่
จ าเป็นต้องใช้จริง ปริมาณลมที่จ่าย 
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โดยพัดลมที่เครื่องส่งลมเย็น ก็จะจ่ายออกมาตามจ านวนที่ใช้จริงเท่านั้น เครื่องส่งลมเย็นสามารถควบคุม
ปริมาณลมส่งได้โดยใช้วิธีดังนี้ 
 

-   Inlet Guide Vane Control เพื่อหรี่ปริมาณลมที่ทางเข้าของพัดลม Guide Vane จะถูกสั่งให้เปิด-ปิด 
หรือหรี่สัมพันธ์กับปริมาณลมที่ต้องการที่หัวจ่ายแต่ละหัว 

-   Discharge Damper Control เพื่อหรี่ปริมาณลมที่ทางออกของพัดลม 
-   Variable Speed Control โดยจะใช้ INVERTER ลดรอบของพัดลม เพื่อลด-เพิ่มปริมาณลมให้สัมพันธ์

กับปริมาณลมที่ต้องการ แบบนี้สามารถลดปริมาณลมได้ดี และประหยัดพลังงานได้มากกว่าแบบ Inlet 
Guide Vane Control และ Discharge Damper Control แต่ราคาลงทุนยังสูงอยู่มาก 

 

อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการลงทุนที่สูงมาก เมื่อท า VAV ทั้งระบบ เราอาจจะพิจารณาท าเพียงบางส่วนได้ 
โดยในระบบท่อลมยังใช้ท่อลมแบบลมส่งคงที่ แต่ให้มีการปรับปริมาณลมส่งให้เหมาะสมกับภาระในแต่ละขณะได้ที่
เครื่องส่งลมเย็น ระบบที่เหมาะสมอาจเป็นแบบ Inlet Guide Vane Control หรือ Discharge Damper Control เพื่อ
ปรับปริมาณลมที่ทางเข้าและทางออกของพัดลม โดย Actuator หรือใช้ Inverter ลดรอบของพัดลมทั้ง 3 แบบ จะ
ควบคุมการปรับปริมาณลมโดยเทอร์โมสแตท ทั้งนี้การปรับแต่งปริมาณลม จะต้องให้สัมพันธ์กับการปรับแต่งปริมาณ
น้ าด้วย 

การแปรเปลี่ยนปริมาณลมดังกล่าวไม่ควรลดปริมาณลมให้ต่ ากว่า 50% ของปริมาณลมเดิมที่จ่ายในพื้นที่
นั้นๆ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของอากาศในพื้นที่นั้นจะต่ าเกินไป และท าให้คนในพื้นที่ปรับอากาศรู้สึกอึดอัดได้ 

การใช้ระบบ VAV จะสามารถควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศได้ดี และลดพลังงานที่ใช้ในระบบปรับ
อากาศได้โดยตรง แต่จะต้องพิจารณาใช้ระบบที่เหมาะสมกับความต้องการ รวมถึงการลงทุนของระบบดังกล่าวยังสูง
มาก 

9)       การใช้ระบบแปรเปลี่ยนปริมาณน้ า (VWV) 
 การลดอัตราการไหลของน้ า เมื่อภาระลดลงจะช่วยลดพลังงานที่ใช้เครื่องสูบน้ าได้ แต่เนื่องจากท าน้ าเย็น
ต้องให้อัตราน้ าเย็นไหลผ่านคงที่ การใช้ระบบแปรเปลี่ยนปริมาณน้ า จึงต้องแยกวงจรน้ าเย็นออกเป็น 2 วงจร คือ วงจร
แรก จะมีเครื่องสูบน้ าเพื่อควบคุมให้น้ าเย็นไหลผ่านเครื่องท าน้ าเย็นคงที่ตลอดเวลา วงจรที่สอง จะมีเครื่องสูบน้ าอีกชุด
หนึ่ง เพื่อสูบน้ าเย็นจ่ายไปยังจุดต่างๆ ภายในอาคาร วิธีการดังกล่าวจะสามารถลดขนาดของเครื่องสูบน้ าในวงจรแรก
ลงได้ และในวงจรที่สองใช้เครื่องสูบน้ าขนาดเล็กจ านวนหลายๆ เครื่อง หรือใช้เครื่องสูบน้ าแบบแปรเปลี่ยนความเร็ว
รอบได้ เพื่อควบคุมปริมาณน้ าเย็นตามที่ต้องการ 

 

ระบบนี้ต้องใช้ชุดควบคุมการเปิด-ปิด หรือหรี่เครื่องสูบน้ าและชุดควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องท าน้ าเย็น ตาม
ภาระที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบด้วย Calorie Computer หรือ Enthalpy Control Unit อุปกรณ์ดังกล่าวจะวัด
อุณหภูมิของน้ าเย็นเข้าและน้ าออก และอัตราการไหลของน้ าเย็นเพื่อค านวณภาระใน ขณะนั้น และสั่งการไปยังเครื่อง
สูบน้ า และเครื่องท าน้ าเย็นให้จ่ายน้ าเย็นเท่าที่ต้องการเท่านั้น 

 

ระบบนี้จะสามารถประหยัดพลังงานที่เครื่องท าน้ าเย็นได้ แต่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ยังมีความซับซ้อนและ
ราคาในการลงทุนยังสูงมาก 
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6.4 การดูแลระบบปรับอากาศเชิงอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม 
 
 การใช้งานระบบปรับอากาศมักมีผู้ที่เก่ียวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะระบบที่มีการใช้งานนานแล้วจนระบบเสื่อม
ประสิทธิภาพลงไปมาก การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศเช่นนี้จึงอาจแบ่งหน้าที่กันด าเนินการและรับผิดชอบ
ดังนี้ 

1) ผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงาน ท าการส ารวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศรายเครื่อง 
2) ผู้รับผิดชอบด้านการซ่อมและบ ารุงรักษาด าเนินการปรับปรุงเครื่อง และพื้นที่ปรับอากาศให้กลับมาดีที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ 
3) ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ก าหนดการปรับตั้งระดับอุณหภุมิ ปริมาณอากาศเข้าพื้นที่และปริมาณอากาศที่ต้องถ่าย

ออกจากพื้นที่ให้เหมาะสม พร้อมทั้งก าหนดการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับแผนการผลิต 
4) จัดให้มีการประชุมพลังงานเพื่อรายงานผลและแก้ปัญหา อุปสรรค์ต่างๆที่เกิดขึ้น 
 

 ทั้งนี้การลดการใช้พลังงานจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาการเปิดใช้งานระบบลดลง หรือ ประสิทธิภาพของระบบดีขึ้น 
รวมทั้งการท าให้ปริมาณ หน่วยไฟฟ้า หรือ kWh ในการใช้งานเครื่องลดลง ในแง่การอนุรักษ์พลังงาน การปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศให้ดีขึ้นแต่ปรับตั้งให้เครื่องต้องท าความเย็นให้พื้นที่ที่อุณหภูมิต่ าลงกว่าเดิม อาจไม่เกิดผลการ
ประหยัดพลังงาน 
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บทท่ี 7 
การจัดการพลังงานโดยการควบคุมก าลังไฟฟ้า 

 
 
7.1  การแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบของค่าไฟฟ้า 
 

7.1.1 ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า  
เฉพาะในหัวข้อนี้ขอแบ่งล าดับหัวข้อย่อยตามที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด

ไว้ เพื่อให้หมายเลขของประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าตรงตามในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 
ในการคิดอัตราค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าได้จ าแนกผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 
 

ประเภทที่ 1  บ้านอยู่อาศัย 
ประเภทที่ 2  กิจการขนาดเล็ก 
ประเภทที่ 3  กิจการขนาดกลาง 
ประเภทที่ 4  กิจการขนาดใหญ่ 
ประเภทที่ 5  กิจการเฉพาะอย่าง 
ประเภทที่ 6  ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 
ประเภทที่ 7  สูบน้ าเพื่อการเกษตร 

 
1) ประเภทท่ี 1 บ้านอยู่อาศัย 

 

ลักษณะการใช้ ส าหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัด และโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ 
ตลอดจนบริเวณที่เก่ียวข้องโดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว 

 
1.1 อัตราปกติปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 
 

อัตรารายเดือน 
ค่าพลังงาน
ไฟฟ้า 

(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

5 หน่วยแรก (กิโลวัตต์ชั่วโมง) (หน่วยที่ 1-5) 0.00  
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6-15) 1.3576  
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16-25) 1.5445  
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26-35) 1.7968 8.19 
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36-100) 2.1800  
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101-150) 2.2734  
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151-400) 2.7781  
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 2.9780  
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1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน 
 

อัตรารายเดือน 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

150 หน่วยแรก (กิโลวัตต์ชั่วโมง) (หน่วยที ่1-150) 1.8047  
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151-400) 2.7781 40.90 
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 2.9780  

 
1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff หรือ TOU) 
 

อัตรารายเดือน 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

1* 2*  
1.3.1 แรงดัน 12-24 หรือ 22-33 กิโลโวลต์ 3.6246 1.1914 228.17 
1.3.2 แรงดันต่ ากว่า 12 หรือ 22 กิโลโวลต์ 4.3093 1.2246 57.95 

 หมายเหตุ 
1*On Peak   : เวลา 09.00-22.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 
2*Off Peak   : เวลา 22.00-09.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 

: เวลา 00.00-24.00 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
ตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 

 
2)  ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก 

 

ลักษณะการใช้ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีความต้องการก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดต่ า
กว่า 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 
 

2.1 อัตราปกติ 
 

อัตรารายเดือน 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

แรงดัน 12-24 หรือ 22-33 กิโลโวลต์   2.4049 228.17 
แรงดันต่ ากว่า 12 หรือ 22 กิโลโวลต์   

150 หน่วยแรก (กิโลวัตต์ช่ัวโมง) (หน่วยที่ 1-150) 1.8047  
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151-400) 2.7781 40.90 
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 2.9780  
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 2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff หรือ TOU) 

อัตรารายเดือน 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

1* 2*  
2.2.1 แรงดัน 12-24 หรือ 22-33 กิโลโวลต์ 3.6246 1.1914 228.17 
2.2.2 แรงดันต่ ากว่า 12 หรือ 22 กิโลโวลต์ 4.3093 1.2246 57.95 

 หมายเหตุ 
1*On Peak   : เวลา 09.00-22.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 
2*Off Peak   : เวลา 22.00-09.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 

: เวลา 00.00-24.00 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
ตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 

 
3) ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง 

 

ลักษณะการใช้ ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ  อุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สถานที่ท าการเก่ียวกับกิจการของต่างชาติ และสถานที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนบริเวณที่เก่ียวข้อง
ซึ่งมีความต้องการก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 30 ถึง 999 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
เฉลี่ย 3 เดือน ไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 

 

3.1  อัตราปกติ 
 

อัตรารายเดือน 
ค่าความต้องการ

ก าลังไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

3.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 175.70 1.6660 
3.1.2 แรงดัน 12-24 หรือ 22-33 กิโลโวลต์ 196.26 1.7034 
3.1.3 แรงดันต่ ากว่า 12 หรือ 22 กิโลโวลต์ 221.50 1.7314 

 
ความต้องการก าลังไฟฟ้า ความต้องการก าลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการก าลังไฟฟ้าเป็น

กิโลวัตต์เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป 
คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือน ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้
ไฟฟ้ามีความต้องการรีแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการ
ก าลังไฟฟ้าแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ 
ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวาร์ 
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การพลความ 

3.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff หรือ TOU) 
 

อัตรารายเดือน 

ค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า 

(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

1* 1* 2* 
3.2.1 แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ข้ึนไป 74.14 2.6136    1.1726 228.17 
3.2.2 แรงดัน 12-24 หรือ 22-33  กิโลโวลต์ 132.93 2.6950 1.1914 228.17 
3.2.3 แรงดันต่ ากว่า 12 หรือ 22 กิโลโวลต์ 210.00 2.8408     1.2246 228.17 

 หมายเหตุ 
1*On Peak   : เวลา 09.00-22.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 
2*Off Peak   : เวลา 22.00-09.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 

: เวลา 00.00-24.00 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
ตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 

 
ความต้องการก าลังไฟฟ้า ความต้องการก าลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการก าลังไฟฟ้าเป็น

กิโลวัตต์เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ในช่วงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือน ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้
ไฟฟ้ามีความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของ
ความต้องการก าลังไฟฟ้าแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่า
เพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ 
ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวาร์ 
 

4) ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ่ 
 

ลักษณะการใช้ ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สถานที่ท าการเก่ียวกับกิจการของต่างชาติ และสถานที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนบริเวณที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งมีความต้องการก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน เกินว่า 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 
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4.1  อัตราตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Tariff หรือ TOD) 
 

อัตรารายเดือน 
ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า 

(บาท/กิโลวัตต์) 
ค่าพลังงาน

ไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 1* 2* 3* 

4.1.1 แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ข้ึนไป 224.30 29.91   0     1.6660 
4.1.2 แรงดัน 12-24 หรือ 22-33 กิโลโวลต์ 285.05 58.88   0     1.7034 
4.1.3 แรงดันต่ ากว่า 12  หรือ 22 กิโลโวลต์ 332.71 68.22   0     1.7314 

 หมายเหตุ 
1*On Peak   : เวลา 18.30-21.30 น.  ของทุกวัน 
2*Partial Peak  : เวลา 08.00-18.30 น.  ของทุกวัน คิดค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า  

       เฉพาะส่วนที่เกินจากช่วง On Peak 
3*Off Peak   : เวลา 21.30-08.00 น.  ของทุกวัน ไม่คิดค่าต้องการก าลังไฟฟ้า 

 
ความต้องการก าลังไฟฟ้า ความต้องการก าลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการก าลังไฟฟ้าเป็น

กิโลวัตต์เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ในช่วงเวลา On Peak และช่วงเวลา Partial Peak เฉพาะส่วนที่เกินจากช่วงเวลา On 
Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือน ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้
ไฟฟ้ามีความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟเฉลี่ยในรอบ 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของ
ความต้องการก าลังไฟฟ้าแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่า
เพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ 
ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวาร์ 
 

4.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff หรือ TOU) 
 

อัตรารายเดือน 

ค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า 

(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) ค่าบริการ 

(บาท/เดือน) 

1* 1* 2* 
4.2.1 แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ข้ึนไป 74.14 2.6136    1.1726 228.17 
4.2.2 แรงดัน 12-24 หรือ 22-33 กิโลโวลต์ 132.93 2.6950 1.1914 228.17 
4.2.3 แรงดันต่ ากว่า 12 หรือ 22 กิโลโวลต์ 210.00 2.8408     1.2246 228.17 

 หมายเหตุ 
1*On Peak   : เวลา 09.00-22.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 
2*Off Peak   : เวลา 22.00-09.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 

: เวลา 00.00-24.00 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
ตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 
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ความต้องการก าลังไฟฟ้า ความต้องการก าลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการก าลังไฟฟ้าเป็น
กิโลวัตต์เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือน ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้
ไฟฟ้ามีความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของ
ความต้องการก าลังไฟฟ้าแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่า
เพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ 
ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวาร์ 
 

5) ประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอย่าง 
 

   ลักษณะการใช้ ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการโรงแรม  และกิจการใช้เช่าพักอาศัย 
ตลอดจนบริเวณที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีความต้องการก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยต่อ
ผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 
 

5.1  อัตราปกติ (อัตราชั่วคราวก่อนเปลี่ยนเป็นอัตรา TOU) 
 

อัตรารายเดือน 
ค่าความต้องการ

ก าลังไฟฟ้า 
(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

5.1.1 แรงดันตั้งแต ่69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 220.56   1.6660 
5.1.2 แรงดัน 12-24 หรือ 22-33 กิโลโวลต์   256.07   1.7034 
5.1.3 แรงดันต่ ากว่า 12 หรือ 22 กิโลโวลต์ 276.64   1.7314 

 

ความต้องการก าลังไฟฟ้า ความต้องการก าลังไฟฟ้าแต่ละเดือนคือ ความต้องการก าลังไฟฟ้าเป็น
กิโลวัตต์เฉลี่ยใน 15 นาทที่สูงสุดในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป
คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือน ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้
ไฟฟ้ามีความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของ
ความต้องก าลังไฟฟ้าแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์
แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 
0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวาร์ 
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5.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff หรือ TOU) 
 

อัตรารายเดือน 

ค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า 

(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) ค่าบริการ 

(บาท/เดือน) 

1* 1* 2* 
5.2.1 แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ข้ึนไป 74.14 2.6136    1.1726 228.17 
5.2.2 แรงดัน 12-24 หรือ 22-33 กิโลโวลต์ 132.93 2.6950 1.1914 228.17 
5.2.3 แรงดันต่ ากว่า 12 หรือ 22 กิโลโวลต์ 210.00 2.8408     1.2246 228.17 

 หมายเหตุ 
1*On Peak   : เวลา 09.00-22.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 
2*Off Peak   : เวลา 22.00-09.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 

: เวลา 00.00-24.00 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
ตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 

 

ความต้องการก าลังไฟฟ้า ความต้องการก าลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการก าลังไฟฟ้าเป็น
กิโลวัตต์เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง 
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือน ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้
ไฟฟ้ามีความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของ
ความต้องการก าลังไฟฟ้าแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่า
เพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ 
ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวาร์ 
 

6) ประเภทท่ี 6 ส่วนราชการและองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร 
  

ลักษณะการใช้ ส าหรับการใช้ไฟฟ้าของราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบริเวณที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีความต้องการก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ต่ ากว่า 1,000 
กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน ไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน และองค์การที่ไม่ใช่ส่วน
ราชการ แต่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ตลอดจน
บริเวณที่เก่ียวข้อง แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ท าการเก่ียวกับกิจการของต่างชาติ และสถานที่ท าการ
ขององค์การระหว่างประเทศ โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 
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6.1  อัตราปกติ 

อัตรารายเดือน 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

6.1.1 แรงดันตั้งแต ่69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 1.9712   228.17 
6.1.2 แรงดัน 12-24 หรือ 22-33 กิโลโวลต์   2.1412  228.17 
6.1.3 แรงดันต่ ากว่า 12 หรือ 22 กิโลโวลต์   

10 หน่วยแรก (กิโลวัตต์ชั่วโมง) (หน่วยที่ 1-10) 1.3576  20.00 
 เกินกว่า 10 หน่วย (หน่วยที่ 11 เป็นต้นไป) 2.4482   

 
6.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff หรือ TOU) 

อัตรารายเดือน 

ค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า 

(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) ค่าบริการ 

(บาท/เดือน) 

1* 1* 2* 
6.2.1 แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ข้ึนไป 74.14 2.6136    1.1726 228.17 
6.2.2 แรงดัน 12-24 หรือ 22-33 กิโลโวลต์ 132.93 2.6950 1.1914 228.17 
6.2.3 แรงดันต่ ากว่า 12 หรือ 22 กิโลโวลต์ 210.00 2.8408     1.2246 228.17 

 หมายเหตุ 
1*On Peak   : เวลา 09.00-22.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 
2* Off Peak   : เวลา 22.00-09.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 

: เวลา 00.00-24.00 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
ตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 

 

ความต้องการก าลังไฟฟ้า ความต้องการก าลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการก าลังไฟฟ้าเป็น
กิโลวัตต์เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง 
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือน ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้
ไฟฟ้ามีความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของ
ความต้องการก าลังไฟฟ้าแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่า
เพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ 
ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวาร์ 
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7) ประเภทท่ี 7 สูบน้ าเพ่ือการเกษตร 
ลักษณะการใช้ ส าหรับการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ าเพื่อการเกษตรของส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร

ที่ทางราชการรับรอง หรือสหกรณ์เพื่อการเกษตร โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว 
 
7.1  อัตราปกติ 

อัตรารายเดือน 
ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) 

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) 

100 หน่วยแรก (กิโลวัตต์ชั่วโมง) (หน่วยที ่1-100) 0.6452 
115.16 

เกินกว่า 100 หน่วย (หน่วยที่ 101 เป็นต้นไป) 1.7968 
 

7.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff หรือ TOU) 

อัตรารายเดือน 

ค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า 

(บาท/กิโลวัตต์) 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(บาท/หน่วย) ค่าบริการ 

(บาท/เดือน) 

1* 1* 2* 
7.2.1 แรงดัน 12-24 หรือ 22-33 กิโลโวลต์ 132.93 2.6950 1.1914 228.17 
7.2.2 แรงดันต่ ากว่า 12 หรือ 22 กิโลโวลต์ 210.00 2.8408     1.2246 228.17 

 หมายเหตุ 
1*On Peak   : เวลา 09.00-22.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 
2*Off Peak   : เวลา 22.00-09.00 น.  วันจันทร์-วันศุกร์ 

: เวลา 00.00-24.00 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
ตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 

 
ความต้องการก าลังไฟฟ้า ความต้องการก าลังไฟฟ้าแต่ละเดือน คือ ความต้องการก าลังไฟฟ้าเป็น

กิโลวัตต์เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในช่วงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง 
ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด ค่าไฟฟ้าต่ าสุดในแต่ละเดือน ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
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 อัตราค่าไฟฟ้าส ารอง 
 

ลักษณะการใช้ไฟฟ้า มี 2 กรณี คือ 
 

กรณีท่ี 1  ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเองและไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่อง 
ก าเนิดไฟฟ้าของตนเองเป็นหลัก แต่ต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคเพื่อส ารองไว้ใช้ทดแทน ในกรณีที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดังกล่าวขัดข้อง หรือ
หยุดเพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตามแผนงานที่ได้แจ้งการไฟฟ้าไว้ โดยต่อผ่านเครื่องวัด
ไฟฟ้าเครื่องเดียว 
 

กรณีท่ี 2  ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเอง ผลิตก าลังไฟฟ้าร่วมกับ
พลังงานความร้อน (Cogeneration) และใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าตนเองเป็น 
หลัก แต่ต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส ารองไว้ใช้
ทดแทนในกรณีที่เครื่องขัดข้อง หรือหยุดเพื่อซ่อมแซม และบ ารุงรักษาตามแผนงานที่ได้
แจ้งการไฟฟ้าไว้ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว 

 

 อัตราค่าไฟฟ้าประเภทท่ีสามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ (Interruptible Tariff) 
 

อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ตามช่วงเวลาของการใช้  เป็นอัตราเลือกอีกประเภท
หนึ่งที่ใช้ควบคู่กับอัตราปกติ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ มีเงื่อนไขดังนี้ 

 

(1) คุณสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการก าลังไฟฟ้า
ตั้งแต่ 5,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป และมีปริมาณก าลังไฟฟ้าที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ (Interruptible Demand) เมื่อการ
ไฟฟ้าร้องขอไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ 

 

(2) ค าจ ากัดความ 
 Interruptible Demand หมายถึง ปริมาณก าลังไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้ายินยอมให้การไฟฟ้างดจ่าย

ไฟฟ้าได้ เมื่อการไฟฟ้าร้องขอ 
 Firm Demand หมายถึง ผลต่างของ Maximum Demand (ก าลังไฟฟ้าสูงสุด) และ Interruptible 

Demand 
 Maximum Take หมายถึง ปริมาณก าลังไฟฟ้าสูงสุดช่วง On Peak ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าท าสัญญากับการ

ไฟฟ้าว่าจะไม่สามารถงดการใช้ไฟฟ้าได้ต่ ากว่านี้ 
 

(3) เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้า 
 ปริมาณก าลังไฟฟ้าตามสัญญา ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการซื้อไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่าย

ไฟฟ้าได้จะต้องท าสัญญาระบุปริมาณ Interruptible Demand และ Maximum Take 
 การแจ้งงดจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าจะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบเวลางดจ่ายไฟฟ้า และระยะเวลางด

จ่ายไฟฟ้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยทางโทรสาร โทรศัพท์ เครือข่ายวิทยุติดตามตัว 
(Pager) หรือ Internet 
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ตารางท่ี 7.1 อัตราค่าไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

ประเภทผู้ใช้ 

ความต้องการ
ก าลังไฟฟ้าเฉล่ีย
ใน15 นาที ท่ี

สูงสุด 
(กิโลวัตต์) 

ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า
เฉล่ีย 3 เดือน 
(หน่วย/เดือน) 

อัตราค่าไฟฟ้า 

ค่าพลังงาน 
ไฟฟ้า 

(บาท/หน่วย) 

อตัราปกติ 
(ค่าพลังงาน 

ไฟฟ้า (บาท/หน่วย) และค่า
ความต้องการก าลังไฟฟ้า 

(บาท/ กิโลวัตต์)) 

อัตรา 
TOD 

อัตรา TOU 

1. บ้านอยู่อาศัย ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด บังคับ - - เลือก 
2. กิจการขนาดเล็ก <30 ไม่ก าหนด บังคับ - - เลือก 
3. กิจการขนาดกลาง 30 – 999 ≤ 250,000 - เลือก - เลือกแล้ว

เปลี่ยน 
ไม่ได้/บังคับ 
ส าหรับผู้ใช้ราย 
ใหม่ตั้งแต ่ต.ค. 
2543 

4. กิจการขนาดใหญ่ ≥ 1,000  > 250,000 - - เลือก เลือกแล้ว
เปลี่ยน 
ไม่ได้/บังคับ 
ส าหรับผู้ใช้ราย 
ใหม่ตั้งแต ่
ต.ค. 2543 

5. กิจการเฉพาะอย่าง ≥ 30 ไม่ก าหนด - บังคับ 
(ก่อนติดเครื่องวัด TOU) 

- บังคับ 

6. ส่วนราชการและ
องค์กรท่ีไม่แสวงหา
ก าไร 

≤ 1,000 
 

≤ 250,000 
 

บังคับ 
 

- 
 

- 
 

เลือกแล้ว
เปลี่ยน 
ไม่ได้ 

7. สูบน้ าเพื่อการเกษตร ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด บังคับ - - 
 

 

 
7.1.2 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 
 

  ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนจะ
ประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge) คิดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ตามหน่วยหรือกิโลวัตต์ -ชั่วโมง) 
ที่ใช้ในแต่ละเดือน ตามประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ 

2) ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า (Demand Charge) คิดจากความต้องการก าลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ 
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดของช่วงเวลาในแต่ละเดือน ตามประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ 

3)  ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ใช้ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และ
กิจการเฉพาะอย่าง ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีค่าตัวประกอบก าลัง (Power Factor) ล้าหลัง (Lag) โดย 

ถ้าในรอบเดือนมีความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟเฉลี่ยใน  15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์เกิน
กว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการก าลังไฟฟ้าแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดเมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์เฉพาะส่วนที่เกิน
จะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท 

 
 



                                                                                         
                                                                                                       

              

                                                                                                                                                                                  206 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลความ 

4) ค่าบริการรายเดือน 
5) ค่าตัวประกอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าค่า Ft เป็นค่าไฟฟ้าที่

ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามภาวะต้นทุนการผลิต การจัดส่ง และการจ าหน่ายไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าทั้งฝ่ายผลิต และฝ่ายจ าหน่าย ได้แก่ 

 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า 
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ 
 การเปลี่ยนแปลงของความต้องการไฟฟ้า 

 

Ft เดิม หมายถึง Fuel Adjustment Charge หรือการปรับค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันก าหนดให้มีความหมายกว้างขึ้น คือ Energy Adjustment Charge ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุม
ถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต การจัดส่ง และการจ าหน่ายไฟฟ้า ส่วนตัว t (Subscript) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2535 ในระยะแรกมีการปรับทุกเดือน ปัจจุบันจะท าการปรับ 4 เดือนต่อครั้ง 

 

6) ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 
 

ตารางท่ี 7.2 ส่วนประกอบค่าไฟฟ้าต่าง ๆ  
 

ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าผันแปร ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1. ค่าพลังงานไฟฟ้า 
2. ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า 
3. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
4. ค่าบริการรายเดือน 

 
 
 
 
5. ค่าตัวประกอบการปรับอัตราค่า

ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 
 

 
 
 
 
 
 
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
7.1.3 ควรใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบใด 
 

อัตราค่าไฟฟ้าได้ออกแบบมาเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการการ
ใช้ไฟฟ้าสูง โดยคิดอัตราค่าไฟฟ้าสูงในช่วงที่มีความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูง และคิดอัตราค่าไฟฟ้าที่ต่ ากว่าในช่วงที่มี
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าต่ า ดังนั้นการเลือกอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมกับความต้องการและลักษณะการใช้ไฟฟ้า 
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าสูง จะท าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก 
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7.1.4   ตัวอย่างการค านวณค่าไฟฟ้า 
 1)  คิดจากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ 

 

 ก. อัตรา TOD (ตัวอย่างท่ี 1) 

 
 

รูปท่ี 7.1 แสดงใบแจ้งหนี้ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตรา TOD 
 

จากใบแจ้งหนี้ในรูปที่ 7.1 จะได้ 
 

(1)  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป 394,000 หน่วย เป็นเงิน 671,139.49 บาท (หน่วยละ 1.7034 บาท) 
(2)  ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
On Peak  = 1,523 kW  เป็นเงิน 434,131.00 บาท (kW ละ 285.05 บาท) 
Partial Peak  = 1,885 kW  เป็นเงิน 21,315.00 บาท (kW ละ 58.88 บาท) 

(3)  ค่าก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟ (เพาเวอร์แฟคเตอร์) 
kVAR ส่วนเกิน = 1,347 – (1,885 x 0.6197) = 178.86 kVAR = 179 kVAR 
เป็นเงิน 2,510.00 บาท (kVAR ละ 14.02 บาท) 

(4) ค่า Ft เป็นเงิน 150,823.20 บาท (394,000 x 0.3828) 
(5) ค่าไฟฟ้ารวม (1) + (2) + (3) + (4) = 1,279,918.69 บาท 
(6) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 89,594.31 บาท (1,279,918.69 x 0.07) 
(7) รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น (5) + (6) = 1,369,513.00 บาท 
 

 

89,594.31 บาท
1,369,513.00 บาท 
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ข. อัตรา TOU (ตัวอย่างท่ี 2) 
 

 
 

รูปท่ี 7.2 แสดงใบแจ้งหนี้ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตรา TOU 
 

จากใบแจ้งหนี้ในรูปที่ 7.2 จะได้ 
 

(1) พลังงานไฟฟ้า 
On Peak 232,020 หน่วย เป็นเงิน 625,293.90 บาท (หน่วยละ 2.6950 บาท) 
Off Peak 216,330 + 150,240 หน่วย เป็นเงิน 436,731.50 บาท (หน่วยละ 1.1914 บาท) 
รวมค่าพลังงานไฟฟ้า 1,062,025.40 บาท 

(2)  ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
On Peak = 1,140 kW เป็นเงิน 151,540.20 บาท (kW ละ 132.93 บาท) 
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(3) ค่าก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟ (เพาเวอร์แฟคเตอร์) 
kVAR ส่วนเกิน = 303 – (1,143 x 0.6197) = -405.32 kVAR = 0 kVAR 
เป็นเงิน 0.00 บาท (kVAR ละ 14.02 บาท) 

(4) ค่า Ft เป็นเงิน 340,178.70 บาท (598,590 x 0.5683) 
(5) ค่าไฟฟ้ารวม (1) + (2) + (3) + (4) = 1,553,744.30 บาท 
(6) ค่าบริการรายเดือน 228.17 บาท 
(7) ค่าไฟฟ้ารวมค่าบริการรายเดือน (5) + (6) = 1,553,972.47 
(8) ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 108,778,07 บาท (1,553,972.47 x 0.07) 
(9) รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระท้ังสิ้น (7) + (8) = 1,662,750.54 บาท 

 
ค. อัตราปกติ TOU (ตัวอย่างท่ี 3) 

 

 
 

รูปท่ี 7.3 แสดงใบแจ้งหนี้ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราปกติ 
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จากใบแจ้งหนี้ในรูปที่ 7.3 จะได้ 
 

(1)  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป 96,000 หน่วย เป็นเงิน 163,526.40 บาท (หน่วยละ 1.7034 บาท) 
(2) ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 

On Peak = 380 kW เป็นเงิน 74,579.00 บาท (kW ละ 196.26 บาท) 
(3) ค่าก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟ (เพาเวอร์แฟคเตอร์) 

kVAR ส่วนเกิน = 300 – (380 x 0.6197) = 64.5 kVAR = 65 kVAR 
เป็นเงิน 911.00 บาท (kVAR ละ 14.02 บาท) 

(4)  ค่า Ft เป็นเงิน 54,556.80 บาท (96,000 x 0.5683) 
(5)  ค่าไฟฟ้ารวม (1) + (2) + (3) + (4) = 293,573.20 บาท 
(6)  ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 20,550.12 บาท (293,573.20 x 0.07) 
(7)  รวมเป็นเงินที่ต้องช าระท้ังสิ้น (5) + (6) = 314,123.32 บาท 
 

2)  ดูจากตัวเลขท่ีเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 
ก. กิจการขนาดใหญ่ อัตรา 4.1.1 TOD (ตัวอย่างที่ 4) 

ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าดังนี้ 
แรงดันไฟฟ้า      69   กิโลโวลต์ 
ความต้องการก าลังไฟฟ้าช่วง On Peak    18,480   กิโลวัตต์ 

ความต้องการก าลังไฟฟ้าช่วง Partial Peak   19,580   กิโลวัตต์ 
ความต้องการก าลังไฟฟ้าช่วง Off Peak   18,200   กิโลวัตต์ 
พลังงานไฟฟ้า      11,939,400  กิโลวัตต์ - ชั่วโมง 
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารีแอ็กตีฟ   10,960    กิโลวาร์ 
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) (มิ.ย.-ก.ย. 50)  68.42   สตางค์/หน่วย 
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ส่วนท่ี 1 ค่าไฟฟ้าฐาน 
1. ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า  =  (ความต้องการก าลังไฟฟ้าช่วง On Peak x อัตราช่วง On Peak) 

+ (ความต้องการก าลังไฟฟ้าช่วง Partial Peak เฉพาะส่วนที่เกิน 
   จาก On Peak x อัตราช่วง Partial Peak) 
=  (18,480x224.30) + ((19,580-18,480) x 29.91) 
=  4,177,965.00 บาท 

2. ค่าพลังงานไฟฟ้า   =  จ านวนพลังงานไฟฟ้า x อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า 
=  11,939,400 x 1.6660 
=  19,891,040.40 บาท 

3. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์   =  จ านวนกิโลวาร์ที่เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของกิโลวัตต์สูงสุด 
จ านวนกิโลวาร์ที่คิดเงิน   =  10,960 - (19,580 x 0.6197) 

=  -1,174 กิโลวาร์ (แสดงว่าค่า PF สูงกว่า 0.85) 
จ านวนเงิน    =  0.00 บาท 
 
รวมค่าไฟฟ้าฐาน   =  4,177,965.00 + 19,891,040.40 

=  24,069,005.40 บาท 
 

ส่วนท่ี 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 
จ านวนก าลังไฟฟ้า x Ft  =  11,939,400 x 0.6842  = 8,168,937.48 บาท 
 
ส่วนท่ี 3 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
(ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft ) x 0.7  =  (24,069,005.40 + 8,168,937.48) x .07 

=  2,256,656.00 บาท 
 

รวมเงินค่าไฟฟ้า   =  24,069,005.40 + 8,168,937.48 + 2,256,656.00 
=  34,494,598.88 บาท 

 
ข.   กิจการขนาดใหญ่ อัตรา 4.2.1 TOU (ตัวอย่างที่ 5) 

ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าดังนี้ 
แรงดันไฟฟ้า       69   กิโลโวลต์ 
ความต้องการก าลังไฟฟ้าช่วง On Peak    3,339   กิโลวัตต์ 
ความต้องการก าลังไฟฟ้าช่วง Off Peak    3,735   กิโลวัตต์ 
พลังงานไฟฟ้า (ยอดรวม)    1,852,000   กิโลวัตต์- ชั่วโมง 
พลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak     964,000  กิโลวัตต์ - ชั่วโมง 
พลังงานไฟฟ้าช่วง Off Peak     888,000  กิโลวัตต์ - ชั่วโมง 
ความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟ    1,413   กิโลวาร์ 
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) (มิ.ย.- ก.ย. 50)  68.42   สตางค์/หน่วย 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลความ 

 
ส่วนท่ี 1 ค่าไฟฟ้าฐาน 
1. ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า  =  ความต้องการก าลังไฟฟ้าช่วง On Peak x อัตราช่วง On Peak 

=  3,339 x 74.14 
=  247,553.46 บาท 

2. ค่าพลังงานไฟฟ้า   =  (จ านวนพลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak x อัตราช่วง On Peak) 
   + (จ านวนพลังงานไฟฟ้าช่วง Off Peak x อัตราช่วง Off Peak) 

      =  (964,000 x 2.6136) + (888,000 x 1.1726) 
=  3,560,779.20 บาท 

3. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์   =  จ านวนกิโลวาร์ที่เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของกิโลวัตต์สูงสุด 
   จ านวนกิโลวาร์ที่คิดเงิน   =  1,413 -3,735 x 0.6197) 

=  -902 กิโลวาร์ (แสดงว่าค่า PF สูงกว่า 0.85) 
   จ านวนเงิน    =  0.00 บาท 
4. ค่าบริการ    =  228.17 บาท 
 

รวมค่าไฟฟ้าฐาน   =  247,553.46 + 3,560,779.20 + 228.17 
=  3,808,560.83 บาท 

 
ส่วนท่ี 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 
จ านวนก าลังไฟฟ้า x ค่า Ft   =  1,852,000 x 0.6842 

=  1,267,138.40 บาท 
 

ส่วนท่ี 3 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
(ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft ) x 0.7  =  (3,808,560.83 +1,267,138.40) x .07 

=  355,298.95 บาท 
 

รวมเงินค่าไฟฟ้า    =  3,808,560.83 + 1,267,138.40 + 355,298.95 
=  5,430,998.18 บาท 
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การพลความ 

ตารางท่ี 7.3 รายละเอียดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าตัวอย่าง 
 

ส่วนประกอบค่าไฟฟ้า 
ตัวอย่างท่ี 1 (TOD) ตัวอย่างท่ี 2 (TOU) ตัวอย่างท่ี 3 (ปกติ) ตัวอย่างท่ี 4 (TOD) ตัวอย่างท่ี 5 (TOU) 

บาท 
บาท/
หน่วย 

สัดส่วน 
(%) 

บาท 
บาท/
หน่วย 

สัดส่วน 
(%) 

บาท 
บาท/
หน่วย 

สัดส่วน 
(%) 

บาท 
บาท/
หน่วย 

สัดส่วน 
(%) 

บาท 
บาท/
หน่วย 

สัดส่วน 
(%) 

1. ค่าพลังงานไฟฟ้า 671,139.49 1.7034 49.01 1,062,025.40 1.7742 63.87 163,526.40 1.7034 52.06 19,891,040.40 1.6660 57.66 3,560,779.20 1.9227 65.56 

2. ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า 455,446.00 1.1560 33.26 151,540.20 0.2532 9.11 74,579.00 0.7769 23.74 4,177,965.00 0.3499 12.11 247,553.46 0.1337 4.56 

3. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 2,510.00 0.0064 0.18 0.00 0.00 0.00 911.00 0.0095 0.29 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ค่า Ft 150,823.20 0.3828 11.01 340,178.70 0.5683 20.46 54,556.80 0.5683 17.37 8,168,937.48 0.6842 23.68 1,267,138.40 0.6842 23.33 

5. ค่าบริการ - - - 228.17 0.0004 0.01 - - - - - - 228.17 0.0001 0.00 

6. ภาษีมูลคา่เพิ่ม 89,594.31 0.2274 6.54 108,778.07 0.1817 6.54 20,550,12 0.2141 6.54 2,256,656.00 0.1890 6.54 355,298.95 0.1918 6.54 

7. ค่าไฟฟา้รวม 1,369,513.00 3.4759 100.00 1,662,750.54 2.7778 100.00 314,123.32 3.2721 100.00 34,494,598.88 2.8891 100.00 5,430,998.18 2.9325 100.00 
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การพลความ 

7.2  การวัดความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
 

7.2.1    ความหมายของความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
 

  ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด คือ ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงที่สุด (ค่ากิโลวัตต์เฉลี่ยทุก ๆ 15 
นาที) ที่วัดในช่วง 1 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 7.4 การวัดความต้องการก าลังไฟฟ้า 

 
 จากรูปที่ 7.4 สามารถสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย (Pa) และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน
คาบเวลา T ได้ดังนี้  
 

Pa x T   =   P.dt = E15 
Pa        =  E15  = 4 x E15 
   T 
 

เมื่อ Pa  คือ ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยในคาบเวลา T  
T    คือ คาบเวลาที่ก าหนด โดยการวัดความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 

ก าหนดให้ T มีค่า 4
1  ชั่วโมง (หรือ 15 นาที) 

E15  คือ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในช่วงเวลานาน 15 นาที 
 

 
 

ก าลังไฟฟ้า (kW)

เวลา
T

Pa
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การพลความ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก) ก าลังไฟฟ้าของโหลดที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทุกคาบเวลา 15 นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค) ความต้องการก าลังไฟฟ้า (Demand) ที่เกิดขึ้นทุกคาบ 15 นาที  
รูปท่ี 7.5 ตัวอย่างการวัดความต้องการก าลังไฟฟ้า (Demand) ใน 5 คาบเวลา (75 นาที) 
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รูปที่ 7.5 แสดงตัวอย่างการวัดความต้องการก าลังไฟฟ้า (Demand) ใน 5 คาบเวลา (75 นาที) ในคาบเวลาที่ 
1 (0-15 นาที) จะใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด 22.5 หน่วย ท าให้แปลงเป็นความต้องการก าลังไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ได้ 90 KW 
 การวัดความต้องการก าลังไฟฟ้าจะเกิดขึ้นทุก ๆ 15 นาที ใน 1 ชั่วโมงจะเกิดขึ้น 4 ครั้ง ใน 1 วันจะเกิดขึ้น 
96 ครั้ง ในเวลา 31 วัน จะมีความต้องการก าลังไฟฟ้าเกิดขึ้นทั้งหมด 2,976 ครั้ง ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าตามอัตราปกติจะใช้
ความต้องการก าลังไฟฟ้าที่สูงที่สุดในจ านวน 2,976 ครั้งนี้ไปคิดค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด
นั่นหมายความว่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายก็มีผลในการคิดค่าไฟฟ้าเหมือนกัน 
 

รูปที่ 7.6 แสดงค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าของโรงงานขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาครึ่งชั่วโมง 
ถึงแม้ว่าก าลังไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงระหว่าง 3,150-2,700 kW แต่ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าส าหรับระยะเวลา 15 
นาที ใน 2 ช่วงติดกันดังกล่าว สามารถค านวณหาค่าเฉลี่ยแต่ละช่วงของ 15 นาที ได้ดังแสดงเป็นเส้นประ คือ 3,080 
และ 2,990 kW ตามล าดับ ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดใน 2 คาบเวลาคือ 3,080 kW 

 

 
รูปท่ี 7.6 ค่าก าลังไฟฟ้าท่ีใช้จริงและความต้องการก าลังไฟฟ้า 

 
ความต้องการก าลังไฟฟ้าสามารถจะค านวณได้จากการวัดค่า kWh ที่ใช้ในช่วงเวลานั้นๆ ส าหรับค่า

ความต้องการก าลังไฟฟ้าคิดจากคาบเวลา 15 นาที จึงค านวณจากพลังงานที่ใช้ได้ (kWh) ใน 15 นาที 
 

ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า (kW)   =   พลังงานที่ใช้ (kWh) 
                   15 นาที 

 

ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า (kW)   =  พลังงานที่ใช้ (kWh) 
         0.25 ชั่วโมง 
=  พลังงานที่ใช้ (kWh) x 4 

 

ตัวอย่าง จงหาค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ถ้าภายในระยะเวลา 15 นาที ใช้พลังงานไฟฟ้าไป 625 kWh 
ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า  =  พลังงานที่ใช้ (kWh) x 4 

=  625 x 4 
=  2,500 kW 

ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้จริง ความต้องการก าลังไฟฟ้า (ก าลังไฟฟ้าเฉล่ีย) 

ค่า
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รูปที่ 7.7 แสดงการแปรเปลี่ยนของความต้องการก าลังไฟฟ้าตลอดระยะเวลา 2 วัน (จ านวน 96x2 = 192 ครั้ง) 
ของโรงงานแห่งหนึ่ง ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดมีค่าประมาณ 2,300 kW เกิดขึ้นตอนประมาณ 15.00 น. ของวันแรก 

 

 
 

รูปท่ี 7.7 รูปแบบของความต้องการก าลังไฟฟ้า (ค่านี้เป็นค่าเฉลี่ยและบันทึกทุกๆ 15 นาที) 
 

รูปที่ 7.8 แสดงค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าตามช่วงเวลาของอัตรา TOD จะเห็นว่าค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง Off Peak (21.30 น.- 08.00 น.) มีค่า 2,500 kW ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง 
Partial Peak (08.00 น.- 18.30 น.) มีค่า 2,450 kW และค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak (18.30 
น.- 21.30 น.) มีค่า 2,200 kW 

 

 
 

รูปท่ี 7.8 แสดงค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าตามช่วงเวลาของอัตรา TOD 
 

การควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดของโรงงาน โดยปกติจะเริ่มท าการควบคุมความต้องการ
ก าลังไฟฟ้าในช่วงสุดท้ายของ 15 นาที ที่ท าการวัดค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
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รูปที่ 7.9 แสดงการควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้า ถ้าโรงงานมีค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย ใน 15 
นาที (12.45-13.00 น.) เท่ากับ 3,034 kW การควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้าไม่ให้เกิน 3,000 kW สามารถท าได้
โดยการหยุดป๊ัมน้ าขนาด 80 kW เป็นเวลา 6 นาที (12.45-13.00 น.) ในช่วง15 นาที ดังกล่าว ก็จะท าให้ค่าความ
ต้องการก าลังไฟฟ้าในช่วง 15 นาทีนั้นลดลงอยู่ในเป้าหมายที่ก าหนดได้ 

 

 
 

รูปท่ี 7.9 แสดงการควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้า 
 
7.3  แนวทางการควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้า 

 
 

      การใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรม และอาคารธุรกิจทั่วไป มีองค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราค่าไฟฟ้า
ดังนี้ คือ พลังงานไฟฟ้า ความต้องการก าลังไฟฟ้า และเพาเวอร์แฟคเตอร์ จากองค์ประกอบเหล่านี้การไฟฟ้าจะเรียก
เก็บเงินจากลูกค้าโดยระบุค่าธรรมเนียมต่างๆ ไว้ดังนี้ คือ 

ค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) คือ ค่าธรรมเนียมที่คิดจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในหนึ่งเดือนโดยมีอัตราที่
แตกต่างกันแต่ละประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 

ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า (Demand Charge) เป็นค่าธรรมเนียมที่คิดจากจ านวนความต้องการ
ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดของเดือนนั้น เช่น ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 คือ ธุรกิจขนาดกลาง (30-999 กิโลวัตต์) 
ที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนสุดท้ายไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 12-24  
กิโลโวลต์ อัตราค่าไฟฟ้าแบบปกติจะมีค่าความต้องการก าลังไฟฟ้ากิโลวัตต์ละ 196.26 บาทต่อกิโลวัตต์ เป็นต้น 

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มี Lagging Power Factor ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความ
ต้องการก าลังไฟฟ้ารแีอ็กตีฟเฉลี่ยแอ็กตีฟใน 15 นาทีสูงสุด (Maximum 15 minute kilovar Demand) เกินกว่าร้อยละ 
61.97 ของความต้องการก าลังไฟฟ้าแอ็กตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์ (Maximum 15 minute 
kilowatt Demand) แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ (kVar) ละ 14.02 บาท 
 
 
 

ก าลังไฟฟ้าของโรงงานท่ีลดลง 

ก า
ลัง
ไฟ

ฟ้า
ขอ

งโ
รง
งา
น 
(k

W
) 

เวลาของวัน 



                                                                                         
                                                                                                       

              

                                                                                                                                                                                  218 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลความ 

ตัวอย่างท่ี 6 การพิจารณาองค์ประกอบของค่าไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร  ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านคร
หลวง ซึ่งจัดอยู่ในประเภทที่ 3 คือ กิจการขนาดกลาง ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดตั้งแต่ 30-999 กิโลวัตต์ เมื่อ
ครบหนึ่งเดือน การไฟฟ้านครหลวงได้จัดส่งใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า จากใบเรียกเก็บเงินจะมีข้อมูลเก่ียวกับปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย ดังนี้ 

 

- พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ 243,000 หน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
- ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 590 กิโลวัตต์ 
- ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารีแอ็กทีฟ 400 กิโลวาร์ 
- ระดับแรงดัน 24 กิโลโวลต์ 
 

ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในเดือนนั้น เป็นดังนี้ 
 

1. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge) 
= 243,000 หน่วย x 1.7034 บาท/หน่วย 
= 413,926.20 บาท 

2. ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด (Demand Charge) 
= 590 กิโลวัตต์ x 196.26 บาท/กิโลวัตต์ 
= 115,793.40 บาท 

3. ค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor) 
ก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟที่การไฟฟ้าฯ ยอมให้ใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ มีค่าไม่เกิน 61.97 % ของ

ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
61.97 x 590   =  365.6 กิโลวาร์ 
100 
(เศษของเควาร์ เกิน 0.5 คิดเป็น 1)  =  366 กิโลวาร์ 
ดังนั้น ส่วนที่ต้องเสียค่าปรับ  =  400 - 366 กิโลวาร์ 

=  34 กิโลวาร์ 
คิดเป็นเงินค่าปรับ   =  34 กิโลวาร์ - 14.02 บาท/กิโลวาร์ 

=  476.68 บาท 
4. คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าทั้ง 3 ส่วน (ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าไฟฟ้าผันแปร Ft) 

=   (ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด + ค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์) 
=   (413,926.20 + 115,793.40 + 476.68) [78.07% + 21.84% + 0.09%] 
=   530,196.28 บาท 

 

 (อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง (30-999 กิโลวัตต์) ระดับแรงดันไฟฟ้า 12-24 กิโลโวลต์ 
ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้ากิโลวัตต์ละ 196.26 บาท ค่าพลังงานไฟฟ้าหน่วยละ 1.7034 บาท ที่ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนสุดท้ายไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน ) 
 

จากองค์ประกอบของเงินค่าไฟฟ้าที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ค่าธรรมเนียม ความต้องการก าลังไฟฟ้า
สูงสุด (Demand Charge) มีสัดส่วนค่อนข้างสูง โดยจะเป็นอันดับสองรองจากค่าพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น ถ้าสถาน
ประกอบการใดสามารถลดค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในแต่ละเดือนก็จะลดลงไปได้เอง 
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7.3.1 โหลดแฟคเตอร์ หรือตัวประกอบโหลด(Load Factor) 
ในความเป็นจริงการใช้ก าลังงานไฟฟ้าของผู้ประกอบการแต่ละแห่งมีการพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่

เหมือนกัน ค่าโหลดแฟคเตอร์(LF) หรือค่าตัวประกอบโหลดนั้นจะเป็นตัวเลขที่บอกถึงว่าผู้ใช้รายใดใช้ไฟฟ้าได้อย่าง
สม่ าเสมอหรือมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือไม่  

 

LF(%) = 
%100x

ลาท่ีก าหนด ุ ดในช่วงเวฟ้าค่าสูงสรพลงังานไฟความต้องกา
ุีุ่ก าหนดนช่วงเวลาทฟ้าเฉล่ียใรพลงังานไฟความต้องกา
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        ก) ผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ 1    ข) ผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ 2 

รูปตัวอย่างการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า 
 

จากรูปตัวอย่างข้างต้นเป็นการบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าในหนึ่งวันของผู้ใช้ไฟฟ้า 2 ราย ซึ่งสามารถหา
ค่าโหลดแฟคเตอร์ได้ดังนี้ 

 
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ 1 ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเป็น 200 kW.และมีความต้องการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าสูงสุด 250 kW.  ดังนั้น LF(%) =    
%100x

250
200

 =   80% 
 
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ 2 ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเป็น 150 kW.และมีความต้องการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าสูงสุด 250 kW.  ดังนั้น LF(%) =    
%100x

250
150

 =   60% 
 
ค่าโหลดแฟตเตอร์จะมีค่าไม่เกิน 100%  โดยผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีค่าโหลดแฟกเตอร์สูง จะแสดงว่าค่า

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกับค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด(ดังเช่นผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ 1) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าพฤติกรรมการใช้งานพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างจะสม่ าเสมอตลอดเวลา ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า
รายใดมีค่าโหลดแฟกเตอร์ที่ต่ า  ก็แสดงให้เห็นว่าค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยมีค่าห่างจากค่าการใช้พลังงงาน
ไฟฟ้าสูงสุดอยู่มาก(ดังเช่นผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ 2) พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงมาก 
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โดยปกติค่าโหลดแฟกเตอร์จะท าการค านวณในช่วงเวลา 1 เดือนดังนั้นสมการที่ใช้หาค่าโหลดแฟกเตอร์
สามารถหาได้ดังนี้ 

LF(%) = 

%100x
ดือนเวลาในรอบเxDemandMaximum

ดือนเวลาในรอบเxDemandAverage

 
 

LF(%) = 

%
)(

)(
100x

อนน้ันมงในรอบเดืจ านวนช่ัวโxkWดือนงส ดในรอบเรพลงังานสูความต้องกา
kWhบเดือนุ่ใช้ไปในรองานไฟฟ้าทีปริมาณพลงั

 
 
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่มีค่า LF% สูงจะส่งผลท าให้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) มีค่า

ลดลงได้ ดังนั้นแนวทางในการเพิ่มค่าโหลดแฟตเตอร์ให้สูงมากขึ้นมี 2  วิธีดังนี้ 
1. ควบคุมค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดให้มีค่าลดลง 
2. ปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีความสม่ าเสมอในการใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปการแสดงค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเทียบกับโหลดแฟตเตอร์อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOD 
 

7.3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าไฟฟ้ากับลักษณะการใช้ไฟฟ้า 
การวิเคราะห์ใช้อัตราค่าไฟฟ้าระดับแรงดัน 12-24 KV ของการไฟฟ้านครหลวง และ 22-33 KV 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
ก.  อัตราปกติ 
 

ก าหนดให้ C    คือ ค่าไฟฟ้ารวมทุกส่วน (บาทต่อเดือน) 
     P    คือ ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) 
     E    คือ ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) 
     Q    คือ ความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟส่วนเกิน (กิโลวาร์) 
     Ft    คือ ค่าปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (บาทต่อหน่วย) 
     1.07 คือ การคิดค่าไฟฟ้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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จะได้  C     =   x1.0714.02QEFt1.7034196.26P   
     C     =   15.0014QE1.07Ft1.822638209.9982P   
     C     =   15QE1.07Ft1.822638210P   
 

E
C  = 

E
Q151.07Ft1.822638

E
P210   

 
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) ในอัตราปกติที่ได้กระจายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ลงไปในทุก

ส่วนแล้วจะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้า 4 ส่วน คือ 
(1) ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 210 P/E เป็นส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมให้มีค่า

สูงหรือต่ าได้ 
(2) ค่าพลังงานไฟฟ้า (ค่าไฟฟ้าฐาน) 1.822638 บาทต่อหน่วย เป็นค่าคงที่ ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ 
(3) ค่าพลังงานไฟฟ้า (ค่าปรับราคาอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน) 1.07 Ft 

บาทต่อหน่วย เป็นค่าที่ปรับตัวเลขทุก ๆ รอบ 4 เดือน และเป็นส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมให้ลดลงได้ 
(4) ค่าเพาเวอร์แพคเตอร์ 15Q/E มีสัดส่วนต่ ามาก (ดูจากตารางที่ 7.3) ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถท า

ให้กลายเป็นศูนย์ได้โดยการใช้ก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟให้อยู่ในเกณฑ์ที่การไฟฟ้าก าหนด หรือติดตั้งชุดตัวเก็บประจุเพื่อ
ปรับค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าให้มีค่าสูงกว่า 85 % ตลอดทั้งเดือน 

 

ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอัตราปกติจะควบคุมค่าไฟฟ้าได้เฉพาะส่วนของ 210 P/Eเท่านั้น 
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รูปท่ี 7.10 ความสัมพันธ์ของ P กับ E ในรูปแบบต่าง ๆ 

 
 รูปที่ 7.10 ก. แสดงความสัมพันธ์ของ P กับ E ของโรงงานที่มีปริมาณการผลิตขึ้นกับฤดูกาล หรือสภาพ
ตลาด คือ มีการผลิตมาก (ใช้พลังงานมาก) และผลิตน้อย (ใช้พลังงานน้อย) ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้
โดยการเน้นด้านการตลาด คือ พยายามหาตลาดเพิ่มในช่วงที่ผลิตน้อยเพื่อให้การกระจายตัวของกลุ่มข้อมูลเลื่อนไปอยู่
ทางขวามือ 
 รูปที่ 7.10 ข. แสดงความสัมพันธ์ของ P กับ E ของโรงงานที่มีปริมาณการผลิตค่อนข้างคงที่แต่ความต้องการ
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดแกว่งขึ้นลงมาก ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้ต้องเน้นการวางแผนการเดินเครื่องจักรในการผลิตและการท า
กิจกรรมเสริมต่าง ๆ ต้องกระจายให้สม่ าเสมอตลอดเวลาท างาน ไม่ควรให้กระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หากมี
เครื่องจักรต้องท างานพร้อม ๆ กัน แล้วใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยใน 15 นาที จะท าให้เกิดความต้องการก าลังไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 4 กิโลวัตต์ทันที 
 รูปที่ 7.10 ค. แสดงความสัมพันธ์ของ P กับ E ของโรงงานที่ท างานได้ตามทฤษฎี คือ อัตราส่วน P ต่อ E มี
ค่าค่อนข้างคงที่ การกระจายตัวของข้อมูลอยู่ในช่วงแคบ ๆ 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลความ 

 รูปที่ 7.10 ง. แสดงความสัมพันธ์ของ P กับ E ของโรงงานที่ไม่เป็นไปตามทฤษฎี คือ ผลิตมากใช้ความ
ต้องการก าลังไฟฟ้าต่ า แต่ตอนผลิตน้อยกลับใช้ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูง โรงงานกลุ่มนี้ต้องรีบด าเนินการวิเคราะห์
หาสาเหตุที่ท าให้เกิดสภาพการใช้ไฟฟ้าแบบนี้แล้วรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รูปแบบการใช้งานเป็นไปตามรูป
ที่ 7.10 ค. 
 

ข. อัตรา TOD 
 

หากพิจารณาลักษณะการใช้ไฟฟ้าในอัตรา TOD จะมีอยู่ 6 กรณี ซึ่งจะส่งผลให้การลดค่าไฟฟ้าในส่วนของ
ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลความ 

 
 

 
 

รูปท่ี 7.11 กราฟแสดงรูปแบบการใช้ไฟฟ้าตามอัตรา TOD 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลความ 

ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าตามรูปแบบในรูปที่ 7.11 ก. , 7.11 ข. และ 7.11 จ. เพราะใช้แบบฝืน
ธรรมชาติ คือ มีค่า P สูงกว่าค่า PP 
 ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องพยายามใช้ไฟฟ้าให้มีรูปแบบเข้าหารูปที่ 7.11 ฉ. ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ รองลงมาได้แก่
รูปแบบตามรูปที่ 7.11 ง. และรูปที่ 7.11 ค. ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าไฟฟ้ากับลักษณะการใช้ไฟฟ้าจะท าเฉพาะ 3 รูปแบบหลังเท่านั้น 

 
ก าหนดให้ 

C    คือ  ค่าไฟฟ้ารวมทุกส่วน (บาท/เดือน) 
P    คือ  ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak (กิโลวตัต์) 
PP    คือ  ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง Partial Peak (กิโลวัตต์) 
E    คือ  ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือหน่วย) 
Q   คือ ความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟส่วนเกิน (กิโลวาร์) 
Ft   คือ ค่าปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (บาทต่อหน่วย) 
1.07   คือ การคิดค่าไฟฟ้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 
จะได้     C  =       1.0714.02QEFt1.7034PPP58.88285.05P   

  C  =     1.0714.02QEFt1.703458.88PP226.17P   
  C   =    15.0014QE1.07Ft1.82263863.0016PP242.0019P   
  C   =    15.QE1.07Ft1.82263863PP242P   
 

  
E
C  =  

E
Q151.07Ft1.822638

E
PP63

E
P242   

 
ค่าไฟฟ้าต่อหน่อย (บาทต่อหน่วย) ในอัตรา TOD ที่ได้กระจายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ลงไปในทุกส่วนแล้วจะ

ประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้า 5 ส่วนย่อย คือ 
(1) ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดช่วง On Peak  242P/E  เป็นส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมให้มี

ค่าสูงหรือต่ าได้ 
(2) ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดช่วง Partial Peak 63PP/E เป็นส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมให้

มีค่าสูงหรือต่ าได้ 
(3) ค่าพลังงานไฟฟ้า (ค่าไฟฟ้าฐาน) 1.822638 บาทต่อหน่วย เป็นค่าคงที่ 
(4) ค่าพลังงานไฟฟ้า (ค่าปรับราคาอัตโนมัติ Ft) 1.07Ft บาทต่อหน่วยเป็นค่าคงที่ (ปรับค่าทุกรอบ 4 เดือน) 
(5) ค่าเพาเวอร์แพคเตอร์ 15Q/E มีสัดส่วนต่ ามาก และท าให้หมดไปได้ 

 
เนื่องจากค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดช่วง On Peak มีราคาสูงกว่าช่วง Partial Peak 3.84 เท่า 

(242/63) และใช้เวลาในการควบคุมเพียงวันละ 3 ชั่วโมง (วันละ 12 ครั้ง) จึงต้องเน้นในช่วง On Peak เป็นอันดับแรก 
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะได้ประโยชน์จากอัตรา TOD คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถหยุดหรือลดการใช้พลังงานช่วงหัวค่ า 

(18.30 น.  - 21.30 น.) ได้ เช่น  โรงงานที่ท างานเพียงวันละ 20 ชั่วโมง (22.00 น. – 18.00 น.) หรือลดก าลังการผลิต
ช่วงหัวค่ า แล้วผลิตเพิ่มเพื่อชดเชยตอนกลางคืน เป็นต้น หากเป็นโรงงานที่จ าเป็นต้องเดินต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
และท างานทุกวันในแต่ละสัปดาห์ต้องพิจารณาเปลี่ยนไปใช้อัตรา TOU แทน เพราะส่วนใหญ่จะมีค่าไฟฟ้าถูกกว่า 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ P/E กับลักษณะการใช้ไฟฟ้าจะเหมือนกับของอัตราปกติที่กล่าวมาแล้ว 



                                                                                         
                                                                                                       

              

                                                                                                                                                                                  226 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลความ 

ค. อัตรา TOU 
 

มีลักษณะคล้ายกับอัตรา TOD แต่เนื่องจากในอัตรา TOU มีการแบ่งอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาเพียง 
2 อัตรา จึงเกิดกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันเพียง 2 กรณี ดังนี้ 

 

 
 

ก. วันธรรมดา จันทร์- ศุกร์ 
 

 
 

ข. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการท่ีไม่ใช่วันหยุดชดเชย 
 
 

รูปท่ี 7.12 กราฟแสดงรูปแบบการใช้ไฟฟ้าตามอัตรา TOU 
 

ก าหนดให้ 
C   คือ  ค่าไฟฟ้ารวมทุกส่วน (บาท/เดือน) 
P   คือ  ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak (กิโลวัตต์) 
E1   คือ  ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในช่วง On Peak (กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ หน่วย) 
E 2   คือ  ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในช่วง Off Peak (กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ หน่วย) 
E   คือ  ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งเดือน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ หน่วย) 
Q   คือ ความต้องการก าลังไฟฟ้ารีแอ็กตีฟส่วนเกิน (กิโลวาร์) 
Ft   คือ ค่าปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (บาทต่อหน่วย) 
1.07    คือ การคิดค่าไฟฟ้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลความ 

จะได้ 
C    =    1.07228.1714.02QFt.E21.1914E12.695E132.93P   
C    =    1.07228.1714.02QFt.E21.1914E1E1.19141.5036132.93P   
C    =     1.07228.1714.02QEFt1.191411.5036E132.93P   
C    =    244.141915.0014QE1.07Ft1.27479811.608852E142.2351P   

E
C    =  

E

244.1419

E

Q
15.00141.07Ft1.274798

E

1
E

1.608852
E

P
142.2351   

 
 

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) ในอัตรา TOU ที่ได้กระจายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ลงไปในทุกส่วนแล้วจะ
ประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้า 6 ส่วน ย่อย คือ 

(1) ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดช่วง On Peak 142.2351P/E เป็นส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมให้
มีค่าสูงหรือต่ าได้ โดยการควบคุมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอในวันท าการปกติ (จันทร์ –ศุกร์) วันละ 
13 ชั่วโมงระหว่างเวลา 09.00 – 22.00 น. 

(2) ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak (ค่าไฟฟ้าฐาน) 1.608852 E1/E  บาทต่อหน่วย เป็นส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถควบคุมให้มีค่าสูงหรือต่ าได้ทั้งนี้ขึ้นกับสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak เทียบกับ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปทั้งเดือน หากลดอัตราส่วน E1/E ลงได้ 10% จะสามารถลดค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วยลงได้ 0.161 บาทต่อหน่วย (คิดจากทุกหน่วยที่ใช้)  

(3) ค่าพลังงานไฟฟ้า (ค่าไฟฟ้าฐาน) 1.274798 บาทต่อหน่วย เป็นค่าคงที่ 
(4) ค่าพลังงานไฟฟ้า (ค่าปรับราคาอัตโนมัติ Ft) 1.07 Ft บาทต่อหน่วย เป็นค่าคงที่ (ปรับค่าทุกรอบ 4 เดือน) 
(5) ค่าเพาเวอร์แพคเตอร์ 15Q/E มีสัดส่วนต่ ามาก 
(6) ค่าบริการรายเดือน 244.1419/E บาทต่อหน่วย มีสัดส่วนต่ ามากไม่มีผลต่อการน าไปก าหนดแนว

ทางการลดค่าไฟฟ้า 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าไฟฟ้ากับลักษณะการใช้ไฟฟ้าของอัตราค่าไฟฟ้าทั้ง  3 ประเภท สรุป

ส่วนของค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถจัดการเพื่อให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้ดังแสดงในตารางที่ 7.4 
 

ตารางท่ี 7.4 ส่วนของค่าไฟฟ้า (เฉลี่ยเป็นบาทต่อหน่วย) ท่ีผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมได้  

ประเภทส่วนของค่าไฟฟ้า ปกติ TOD TOU 

1. ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
E
P210  

E
P242  

E
PP63  

 

E
P142.24  

2. ค่าพลังงานไฟฟ้า - - 
E
1E

1.609  
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 7.13 รูปแบบการใช้ไฟฟ้าอัตราปกติ 

  
 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยจากส่วนของค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดของอัตราปกติตามรูปแบบการใช้งาน
ในรูปที่ 7.13 คิดได้ ดังต่อไปนี้ (ค่าตามทฤษฎี) 

 

รูปแบบ ก. 
E

210xP   =  
228400

600210



  = 1.7898 บาทต่อหน่วย 

รูปแบบ ข. 
E

210P   =  
8x27400
400210



   = 0.9722 บาทต่อหน่วย 

รูปแบบ ค. 
E

210P   = 
3116400

400210


   = 0.4234 บาทต่อหน่วย 

รูปแบบ ง. 
E

210P   = 
3124400

400210


   = 0.2823 บาทต่อหน่วย 

หมายเหตุ  รูปแบบ ง. ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 297,600 หน่วยต่อเดือน เฉลี่ย 3 เดือน จะเกิน 250,000 หน่วย 
จะต้องเปลี่ยนไปใช้อัตรา TOU แทน 

400

เวลา (น.)08:00 12:00 13:00 17:00

Demand (KW)

00:00

400

เวลา (น.)08:00 16:00 24:0000:00

Demand (KW)

400

เวลา (น.)08:00 16:00 24:000:00

Demand (KW)

600

400

Demand (KW)

เวลา (น.)
08:00 12:00 13:00 17:0000:00  

            ก. ท างาน 1 กะ (22 วัน/เดือน)   ข. ท างาน 1 กะ (27 วัน/เดือน) 

 

 ค. ท างาน 2 กะ (31 วัน/เดือน)           ง. ท างาน 3 กะ (31 วัน/เดือน) 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลความ 

ผลสรุปจากรูปที่ 7.13 คือ 
(1) ต้องใช้ไฟฟ้าให้สม่ าเสมอที่สุดเท่าที่จะท าได้ ห้ามใช้แบบรูปที่ 7.13 ก. 
(2) ต้องท างานให้ได้ชั่วโมงท างานในแต่ละเดือนสูงที่สุด คือ ท า 24 ชั่วโมงทุกวัน (เน้นการท าตลาดให้ได้

ยอดสั่งซื้อสูงสุด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 7.14 การปรับรูปแบบการใช้พลังงานของอัตรา TOU 
 

Demand (kW)

เวลา (ชม.)

ก. รูปแบบการใช้ไฟฟ้าวันท างานปกติ (จันทร์-ศุกร์)

0.00 9.00 22.00 24.00

ท าก่อน 9.00 น.

ท าหลัง 22.00 น.

24:000:00

Demand (KW)

ข. รูปแบบการใช้ไฟฟ้าวันหยุด

ย้ายไปวันหยุด 

เวลา (ชม.) 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลความ 

รูปที่ 7.14 แสดงแนวคิดการปรับรูปแบบการใช้พลังงานของอัตรา TOU เพื่อให้ค่าไฟฟ้าจากส่วนของค่า
พลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak ลดลง (1.608852 E1 /E) เช่น ท างานบางส่วนก่อน 09.00 น. หรือหลัง 22.00 น. หรือ
ย้ายงานบางส่วนจากวันธรรมดาไปท าในวันหยุดแทน เช่น เดิมหยุดวันอาทิตย์อาจเปลี่ยนไปหยุดวันจันทร์แทน   
เป็นต้น ในขณะเดียวกันในช่วง On Peak (09.00 น. – 22.00 น.) ของวันท าการปกติต้องใช้ไฟฟ้าให้สม่ าเสมอให้มาก

ที่สุดเพื่อลดค่าไฟฟ้าจากส่วนของค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด 142.235 E
P  โดยอาจตั้งเป้าหมายให้ค่า Load 

Facter จริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวมีค่าไม่ต่ ากว่า 80 % ซึ่งหาค่าได้จาก 
 

   LF = 100%
D13P

1
E




 

 

เมือ่ D คือ จ านวนวันท าการปกติในเดือนนั้น ๆ เช่น E1 จ านวน 205,000 หน่วย P ขนาด 900 กิโลวัตต์ และ D 
จ านวน 26 วัน จะได้ LF เป็น 67 % แสดงว่า P ยังมีค่าสูงเกินไปควรพิจารณา ส ารวจ และปรับแผนงานการใช้
เครื่องจักรต่าง ๆ ใหม่ให้กระจายตัวออกไปเพื่อลด P ลงให้เหลือไม่เกิน 750 กิโลวัตต์ เป็นต้น 

 
 

7.3.2 ขั้นตอนการควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด  
 

ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมข้อมูล 
(1)  จัดท ารายการแสดงเครื่องจักร และอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าหลักทั้งหมดภายในโรงงานให้เป็นหมวดหมู่เพื่อ

ง่ายต่อการค้นคว้าและตรวจสอบ 
(2)  จัดท าวงจรทางไฟฟ้า (One Line Diagam) เพื่อให้เป็นแนวทาง ส าหรับตรวจสอบต าแหน่งของ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และขนาดแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ที่ใช้ 
(3)  ส ารวจการใช้ปริมาณไฟฟ้า โดยการตรวจวัดเครื่องจักร และอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าหลักอย่างละเอียด เช่น 

ต้องรู้ว่าเป็นเครื่องชนิดไหน มีขนาดเท่าไร สภาพการใช้งานเป็นอย่างไร แล้วจึงน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการควบคุม
ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งจะท าให้การควบคุมท าได้ผลดี 

(4)  ค านวณหาค่าตัวประกอบโหลด และจัดท ากราฟโหลด (Load Curve) โดยปกติช่วงท างานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน บางชนิดมีโหลดคงที่ บางชนิดโหลดไม่คงที่ มากบ้างน้อยบ้าง บางชนิดใช้งาน
ได้ตลอดเวลา บางชนิดหยุดท างานเป็นระยะๆ เมื่อดูผลของการใช้โหลดรวมกัน ปรากฏว่าการใช้ไฟฟ้าของสถาน
ประกอบการในแต่ละเวลามีค่าไม่เท่ากัน ในการควบคุมค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดควรพิจารณาค่าตัวประกอบ
โหลดทั้งรายเดือนและในช่วงเวลาที่ก าหนด เช่น ในช่วง On Peak เป็นต้น 

 

การพิจารณาตัวประกอบโหลดรายเดือน ก็เพื่อที่จะทราบศักยภาพในการลดค่าความต้องการก าลังไฟฟ้า
สูงสุดของผู้ใช้ไฟฟ้าอัตราปกติ ตัวอย่างเช่น สถานประกอบการแห่งหนึ่ง ท างาน 24 ชั่วโมง มีตัวประกอบโหลดราย
เดือน 60 % แต่ตัวประกอบโหลดรายเดือนที่เหมาะสมควรไม่น้อยกว่า 80 % จึงควรหาวิธีปรับปรุงตัวประกอบโหลด
ของโรงงานต่อไป  
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การพลความ 

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนด าเนินการ 
(1) พิจารณาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใดสามารถเปลี่ยนเวลาการใช้งานไปเป็นเวลาอื่นได้บ้าง ในขณะที่มี

การใช้ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
(2) ตามหลักการประหยัดพลังงานทั่วไป ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการใช้ก าลังไฟฟ้าสูงสุด (โดยพิจารณา

จาก Load Curve) ควรจะมีสัญญาณบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องไหนที่ไม่จ าเป็น หรืออาจมีความจ าเป็นไม่มากก็ควร
ตัดออก หรือหยุดการใช้งานชั่วคราวจนกว่าช่วงเวลาดังกล่าวได้ผ่านไปจึงจะเปิดใช้ตามล าดับก่อนหลัง  ซึ่งในการที่จะ
หยุดการใช้งานชั่วคราวควรแจ้งช่วงเวลาที่หยุดและแจ้งช่วงเวลาที่อาจกลับไปใช้งานได้ โดยไม่ควรตั้งเป้าหมายความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าไว้สูงเกินขอบเขตความจ าเป็น 

(3) พิจารณาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนขนาดให้ใช้ก าลังไฟฟ้าน้อยลง  โดยยอมให้
เดินเครื่องนานขึ้นได้หรือไม่ การลดขนาดของเครื่องให้เล็กลงโดยยอมให้ท างานนานขึ้นนี้  นอกจากจะช่วยลดค่า
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดลงได้ในช่วงเวลาโหลดสูงสุดแล้ว ยังช่วยลดพลังสูญเสียในระบบลงได้และจะท าให้ต้นทุนเฉลี่ยไฟฟ้า
ต่อผลผลิตนั้นต่ าลงด้วย 

(4) พิจารณาเลือกสิ่งที่จะไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการท างานให้ส าเร็จได้ ในช่วงที่มีความ
ต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด เช่น แรงงานคน  

(5) พิจารณาเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องที่ใช้มีขนาดใหญ่ไป หรือใช้เต็มก าลังหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าทางไฟฟ้าที่แผ่นป้ายประจ าเครื่องกับค่าที่วัดได้จริง ถ้าค่าที่วัดได้จริงต่ ากว่าที่ระบุไว้ที่แผ่นป้ายมากจะท าให้
ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องต่ า ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่าสูงเมื่อใช้งานที่โหลด 80-100% ถ้ามีค่าต่ า
ควรพิจารณาลดขนาดลง 

(6) พิจารณาว่าในปัจจุบันมีอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดพลังงาน และ
สามารถน ามาใช้กับระบบการผลิตเดิมได้หรือไม่ เช่น Inverter ส าหรับควบคุมความเร็วของมอเตอร์ Peak Demand 
Control หลอดประหยัดพลังงาน สายพานแบบ Flat ฯลฯ 

(7) พิจารณาเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบการผลิต พยายามศึกษาระบบการผลิตบางอย่างเท่าที่
สามารถท าได้ เพื่อควบคุมไม่ให้การใช้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในช่วง 15 นาที สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น 

(8) หลีกเลี่ยงการสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ให้ความร้อนต่างๆ เช่น เตาหลอมไฟฟ้าหรือ
เตาไฟฟ้า เป็นต้น ในเวลาเดียวกัน 

(9) ในการน าพลังงานไฟฟ้ามาใช้ท าความร้อน และน้ าเย็น ไม่ควรเลือกเวลาที่มีความต้องการ
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดและในเวลาดังกล่าวควรจัดการให้มีถังน้ าร้อนและน้ าเย็นให้เพียงพอกับความต้องการสูงสุด  

(10) สนับสนุนให้มีการประหยัดในช่วงที่มีความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด เช่น ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิด
เครื่องท าน้ าเย็น ฯลฯ เป็นต้น 

 
ขั้นตอนท่ี 3 การจัดท าเอกสารสรุปผลฝ่ายบริหาร 
ในการควบคุมค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ บางเรื่องก็ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือต้องลงทุนเพิ่มเติม 

บางกรณีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของคนงาน เพื่อความสะดวกของฝ่ายบริหารที่จะตัดสินใจว่าควรด าเนินการ
หรือไม่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้มาพิจารณาปรับปรุงจะต้องเสนอการปรับปรุงเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุ
สภาพเดิม และสภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อได้ปรับปรุงแล้ว วิธีการด าเนินการ ประมาณการเงินลงทุนค่าใช้จ่าย และ
ผลตอบแทน เพื่อให้เห็นว่าการลงทุนได้ผลคุ้มค่าเพียงใดรวมทั้งผลดีผลเสียที่ไม่สามารถตีค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน  
ระยะเวลาที่จะใช้ด าเนินการผลกระทบต่อกิจการของโรงงานขณะด าเนินการปรับปรุง การท าเอกสารนี้นอกจากจะเป็น
เอกสารประกอบการควบคุมการด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ก าหนดและใช้ประโยชน์ในการวัดผลที่เกิดขึ้นว่า
เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ 
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การพลความ 

ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการควบคุมและติดตามผล 
เมื่อมีการวางแผนอย่างรอบคอบแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการปฏิบัติ การควบคุมการปฏิบัติงานมี 2 วิธี คือ 

 

(1) ใช้พนักงานควบคุมการเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมโดยใช้พนักงานนี้ จะต้องให้แน่ใจว่ามี
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าอย่างเข้มงวดในระยะแรก พอนานๆ ไปก็ละเลยและลืมไปในที่สุด เพราะความ
ต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดจะคิดทุกช่วงเวลา 15 นาที ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ก าลังไฟฟ้า ดังนั้นฝ่ายบริหารจะต้อง
มอบหมายให้บุคคล และควบคุมติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการเสนอผลที่ได้รับเป็นระยะๆ 

(2) การใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติท าการตัดต่อโหลด การใช้เครื่องควบคุมนี้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน แต่
การลงทุนค่อนข้างสูง 

 
7.3.3 การลดค่าไฟฟ้าจากการแก้ไขเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
 

โดยทั่วไปแล้วก าลังงานในระบบไฟฟ้ากระแสสลับสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ก าลัง
งานจริง (Real Power) มีหน่วยเป็นวัตต์ หรือกิโลวัตต์ ( W or kW )เป็นก าลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยอุปกรณ์
ไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่นได้ เช่น ความร้อน แสงสว่าง หรือ ก าลังงานกล และอีกส่วนหนึ่ง คือ ก าลังงานรีแอ็กตีฟ 
(Reactive power) มีหน่วยวัดเป็น วาร์ หรือ กิโลวาร์ (VAR or kVAR) เป็นก าลังงานที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น
พลังงานรูปอื่นได้ แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องท างานโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก เช่น หม้อแปลง มอเตอร์ ต้องใช้ก าลังงานรี
แอ็กตีฟนี้สร้างสนามแม่เหล็ก ผลรวมของก าลังงานทั้งสองส่วนนี้ เรียกว่า ก าลังงานปรากฏ (Apparent Power) มี
หน่วยวัดเป็นโวลต์แอมแปร์ หรือ เควีเอ (VA or kVA) เป็นก าลังงานที่แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าต้องจ่ายให้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ และขนาดเท่ากับผลการคูณของกระแสไฟฟ้าในวงจรกับแรงดันของแหล่งก าลังไฟฟ้า อัตราส่วนก าลังงาน
จริงต่อก าลังงานปรากฏเราเรียกว่า เพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor) ซึ่งเป็นตัวบอกให้ทราบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
ใช้ก าลังงานจริงเป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับก าลังปรากฏ ดังนั้น ในระบบไฟฟ้าที่มีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงจะมี
ความสามารถ หรือประสิทธิภาพในการท างานดีกว่าระบบไฟฟ้าที่มีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ ากว่า 

อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ใช้งานอยู่ในกิจการต่างๆ จะเป็นชนิดต้องการก าลังงานรีแอ็กตีฟจาก
แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า มีเพียงเครื่องกลซิงโครนัส (Synchronous Machines) และคาปาซิเตอร์ก าลัง (Power 
Capacitor) เท่านั้นที่สามารถจ่ายก าลังงานรีแอ็กตีฟให้กับแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการก าลังงาน
รีแอ็กตีฟได้ ดังนั้นการติดตั้งคาปาซิเตอร์ก าลัง ไม่ว่าจะเป็นคาปาซิเตอร์ก าลังที่ใช้กับระบบแรงต่ า (แรงดันไม่เกิน 
1,000 โวลต์) หรือระบบแรงดันสูง เพิ่มเติมเข้าไปในระบบไฟฟ้า จึงเป็นวิธีการที่ประหยัดที่สุดในการปรับปรุงค่า
เพาเวอร์แฟคเตอร์ของระบบไฟฟ้าให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไฟฟ้าที่ก าลังใช้งานอยู่ และมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ า 

ตัวคาปาซิเตอร์ก าลังมีคุณสมบัติที่ดีอยู่หลายอย่าง  คือ นอกจากจะมีราคาถูกกว่าเครื่องกลซิงโคร 
นัสมากแล้ว ยังติดตั้งใช้งานได้ง่าย ในทางปฏิบัติแทบไม่ต้องการบ ารุงรักษาเลย เพราะไม่มีส่วนที่มีการเคลื่อนไหว และ
ประการส าคัญ คือ มีก าลังงานสูญเสียในตัวเองต่ ามาก ในปัจจุบันสามารถผลิตคาปาซิเตอร์ก าลังให้มีก าลังงานสูญเสีย
ได้ต่ ากว่า 0.5 วัตต์ต่อกิโลวาร์ (กิโลวาร์สูงๆ) จะได้จากการน าเอาคาปาซิเตอร์ตัวเล็กๆ มารวมกันเป็นกลุ่มแล้วบรรจุลง
ในภาชนะ สาเหตุที่ไม่ผลิตเป็นตัวใหญ่เลยเพราะเหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม 

ดังนั้นการติดตั้งตัวคาปาซิเตอร์ก าลังเข้ากับระบบไฟฟ้าเพื่อการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จะต้อง
พิจารณาทั้งขนาดที่ใช้ ต าแหน่งที่ติดตั้ง ตลอดจนการต่อวงจร และขนาดของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ข้อดีต่าง ๆ ที่กล่าว
มานั้นจะได้ผลมากที่สุด ก็ต่อเมื่อต าแหน่งที่ติดตั้งคาปาซิเตอร์อยู่ติดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ า  ๆ 
เท่านั้น เช่น มอเตอร์เหนี่ยวน า กระแสสลับ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น 
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1) หลักการของเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ต้องการกระแสสองส่วนด้วยกัน คือ 
ก. กระแสส่วนที่ท าให้เกิดการท างาน (Active Current) เป็นกระแสส่วนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนไป

เป็นงาน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความร้อน แสงสว่าง หรือก าลังงานกลที่ใช้ในการขับเคลื่อนต่างๆ มีหน่วยที่ใช้วัดก าลัง
งานเป็นวัตต์ (Watt) หรือกิโลวัตต์ (kW) 

ข. กระแสส่วนที่ใช้สร้างสนามแม่เหล็ก (Reactive Current) เป็นกระแสส่วนที่ใช้ในการสร้าง
สนามแม่เหล็กซึ่งมีความจ าเป็นมากในอุปกรณ์ที่ต้องท างานโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก เช่น หม้อแปลง มอเตอร์ ฯลฯ ถ้า
ไม่มีสนามแม่เหล็ก อุปกรณ์ดังกล่าวจะท างานไม่ได้เลย เราเรียกก าลังงานที่ต้องใช้ส่วนนี้ว่าก าลังงานรีแอ็กตีฟ และมี
หน่วยวัดเป็น วาร์ (VAR) หรือกิโลวาร์ (kVAR) ความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่างๆ ดังกล่าวได้แสดงไว้ในรูปที่ 7.15 
 

 
 

รูปท่ี 7.15 แสดงเว็กเตอร์สามเหลี่ยมกระแส และสามเหลี่ยมก าลัง 
 

จากรูปที่ 7.14 เราสามารถหาค่ากระแสทั้งหมดที่อุปกรณ์ไฟฟ้าดึงจากแหล่งจ่ายไฟได้ ดังนี้ 

Total current   =  2current) (Reactive   2current) (Active   

I   = 2 sin I2 cos I )()(       (1) 
 

ถ้าเอาแรงดัน V คูณตลอดทางด้านซ้ายมือ และด้านขวามือของสมการที่ (1) เราจะได้ความสัมพันธ์
ระหว่างก าลังปรากฏ ก าลังประสิทธิผล และก าลังงานรีแอ็กตีฟ ดังนี้ 

 

Apparent power  = 2power) (Reactive   2power) (Active   

VA   = 2 sin VI2 cos VI )()(      (2) 
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การพลความ 

2) ค าจ ากัดความของค าว่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
เพาเวอร์แฟคเตอร์ คือ อัตราส่วนของก าลังประสิทธิผลที่ท าให้เกิดงานต่อก าลังปรากฏในวงจรไฟฟ้า

ใด ๆ มี ค่าเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1 หรืออาจเรียกกันเป็น % 
 

เพาเวอร์แฟคเตอร์   =   
ก าลงัปรากฏ

ทธิผลก าลงัประสิ     =   (3)                                    
kVA
kW  

 

หรือจากกราฟที่ 7.15 จะได้ 
 

เพาเวอร์แฟคเตอร์           =    COS ø                                                
 

เพาเวอร์แฟคเตอร์ มีทั้งแบบตามหลังหรือแบบน าหน้าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลของก าลังงานที่ท า
ให้เกิดงานและก าลังรีแอ็กตีฟ ถ้าก าลังงานทั้งสองส่วนนี้ไหลไปในทางทิศเดียวกัน ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่จุดนั้นจะเป็น
แบบตามหลัง แต่ถ้าไหลไปคนละทิศทางแล้ว ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่จุดนั้นจะเป็นแบบน าหน้า เนื่องจากตัวคาปาซิ
เตอร์เป็นแหล่งก าเนิดก าลังงานรีแอ็กตีฟเพียงอย่างเดียว มันจึงมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เป็นแบบน าหน้าเสมอ ส าหรับ
มอเตอร์เหนี่ยวน าจะมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เป็นแบบตามหลัง เพราะมันต้องการทั้งก าลังงานที่ให้เกิดงาน และก าลังรี
แอ็กตีฟ (ไหลเข้ามอเตอร์ทั้งสองส่วน) ส าหรับซิงโครนัสมอเตอร์ที่ถูกกระตุ้นเกินขนาดนั้น สามารถจ่ายก าลังงานรีแอ็ก
ตีฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ แต่ก าลังงานที่ท าให้เกิดงานต้องไหลเข้ามอเตอร์เสมอ ดังนั้นมันจึงมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เป็น
แบบน าหน้าได้ 
 

3) การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
เมื่อก าลังงานรีแอ็กตีฟในวงจรไฟฟ้าถูกท าให้ลดลง กระแสไฟฟ้ารวมในวงจรจะมีค่าลดลงด้วย ถ้า

ส่วนของก าลังงานที่ท าให้เกิดงานไม่เปลี่ยนแปลง แล้วค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในวงจรจะมีค่าสูงขึ้น เมื่อก าลังงานรีแอ็ก
ตีฟมีค่าเป็น 0 ค่าเพาเวอร์จะเป็น 1 หรือ 100 % 

 
รูปท่ี 7.16  แสดงการใช้คาปาซิเตอร์ช่วยจ่ายก าลังงานรีแอ็กตีฟ ณ จุดท่ีต้องการ 

                           ท าให้กระแสไฟฟ้ารวมท่ีดึงจากระบบไฟฟ้าลดลง 

(4) 
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จากรูปที่ 7.16 มอเตอร์ต้องการกระแสเพื่อเอาไปท าให้เกิดการหมุน 80 แอมแปร์ แต่มอเตอร์ยังต้องการ
กระแสรีแอ็กตีฟอีก 60 แอมแปร์ เพื่อใช้สร้างสนามแม่เหล็ก แหล่งจ่ายไฟจึงต้องจ่ายกระแสขนาด 100 แอมแปร์ ให้แก่
มอเตอร์ตัวนี้ แหล่งจ่ายไฟจะจ่ายกระแสให้กับชุดมอเตอร์และคาปาซิเตอร์  เพียง 80 แอมแปร์ เท่านั้น ในขณะที่ยัง
ท างานได้เท่าเดิม ท าให้แหล่งจ่ายไฟสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อื่นได้อีก ดังนั้นในทางปฏิบัติโดยทั่ว ๆ ไป 
การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จึงท าได้โดยการลดก าลังงานรีแอ็กตีฟในระบบไฟฟ้าลง โดยการติดตั้งคาปาซิเตอร์
เข้ากับจุดที่ต้องการก าลังงานรีแอ็กตีฟ 
 

วิธีค านวณหาค่าคาปาซิเตอร์ 
 

จากรูปที่ 7.15 จะได้ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

cos ø   =   
Power Apparent

Power Active   =                               
kVA
kW     (5) 

tan  ø  =    
Power Active
Power Reactive   =                               

kW
kVAR   (6) 

sin  ø  =    
Power Apparent
Power Reactive  =                               

kVA
kVAR   (7) 

 
ตามปกติแล้วถ้าโหลดไม่เปลี่ยนแปลง ค่าก าลังงานที่ท าให้เกิดงานจะมีค่าไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนค่า

ก าลังงานปรากฏ และก าลังงานรีแอ็กตีฟจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ดังนั้น สมการที่ใช้ในการค านวณ
จะจัดให้อยู่ในรูปของก าลังงานที่ท าให้เกิดงาน คือ 

 

ก าลังรีแอ็กตีฟ =   ก าลังงานที่ท าให้เกิดงาน x tan ø 

kVAR  =   kW x tan ø 
 

 
 

รูปท่ี 7.17  แสดงความสัมพันธ์ของก าลังงานส่วนต่าง ๆ ท้ังก่อนและหลังปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
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ถ้าจะค านวณหาขนาดของคาปาซิเตอร์ที่ต้องใช้ในการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จะหาได้ ดังนี้ 

ก าลังงานรีแอ็กตีฟที่ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เดิม   =   kW x tan ø1  

ก าลังงานรีแอ็กตีฟที่ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ใหม่   =   kW x tan ø2  
 

เมือ่   ø1   เป็นมุมของค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เดิม 

ø2   เป็นมุมของค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ใหม่ 
 

ดังนั้นขนาดของคาปาซิเตอร์ท่ีต้องใช้เพื่อปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ คือ 

ก าลังงานรีแอ็กตีฟของตัวคาปาซิเตอร์  =   ก าลังงานที่ท าให้เกิดงาน x (tan ø1 – tan ø2) 

   kVAR   =   kW (tan ø1 – tan ø2) 

   kVAR   =   kW x Δ tan ø 
 

จากตัวอย่างที่ 1 ได้ค่า P 1885 KW และ Q 1347 KVAR  

ค่า PF เดิม  = 100
2Q2P

P



 

    = 100
2134721885

1885



 

    =  81.4% 
 

ต้องการปรับ PF เป็น 95% 

 จะได้   2   =    018.190.951cos   
 

KVAR ของตัวเก็บประจุ  =  1347 – 1885 x tan18.190 
    =  727 KVAR 
 

ติดตั้งจริงใช้ขนาด 100 KVAR จ านวน 8 ตัว (ควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ) 
จากตัวอย่างที่ 3 ได้ค่า P 380 KW และ Q 300 KVAR 

ค่า PF เดิม   =  100
23002380

380



 

    =  78.5% 
 

ต้องการปรับ PF เป็น 95% 
KVAR ของตัวเก็บประจุ  =  300 – 380 x tan 18.19o 

    =  175 KVAR 
ติดตั้งจริงใช้ขนาด 50 KVAR จ านวน 4 ตัว (ควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ) 
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ต าแหน่งท่ีติดตั้งตัวคาปาซิเตอร์ 
โดยทั่วไปแล้วจะติดตั้งตัวคาปาซิเตอร์ทางด้านแรงต่ าเพราะมีราคาถูก ควบคุมได้ง่าย และอยู่ใกล้โหลดหรือ

อุปกรณ์ที่ต้องการก าลังงานรีแอ็กตีฟมากกว่าด้วย การติดตั้งตัวคาปาซิเตอร์แบ่งตามต าแหนงที่ติดตั้งได้ 4 แบบ ดังนี้ 
(1) การติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบใช้คาปาซิเตอร์แต่ละชุดติดตั้งที่มอเตอร์แต่ละตัว การติดตั้งแบบนี้ สามารถจะ

รักษาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ได้คงที่ได้ขณะใช้งาน มอเตอร์ตัวใดที่ไม่ได้ใช้งานคาปาซิเตอร์ชุดที่ต่ออยู่ด้วยจะถูกปลด
ออกจากวงจรไปด้วย การติดตั้งแบบนี้ตัดปัญหาการติดตั้งสวิตซ์ตัดตอนส าหรับคาปาซิเตอร์ไปด้วย  เพราะใช้เครื่อง
ควบคุมมอเตอร์ เป็นตัว ปลดวงจรคาปาซิเตอร์ด้วย เหมาะส าหรับโรงงานที่มีมอเตอร์ขนาดใหญ่ๆ แต่มีจ านวนน้อยตัว
และจะท าให้กระแสในสาย จากแหล่งจ่ายไฟถึงตัวมอเตอร์ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม การติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่ต าแหน่งนี้
ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง คือ ราคาแพง 

(2) การติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบชุดเดียวที่แผงสวิตซ์ย่อยหรอืแผงสวิตซใ์หญ่ การติดตั้งแบบนี้จะเสียค่าใช้จ่าย
ต่ า แต่ถ้าต้องการรักษาค่าของเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้มีค่าคงที่ตลอดเวลาที่โหลดเปลี่ยนแปลงไป เช่น หยุดมอเตอร์บาง
ตัวที่ไม่ได้ใช้งาน มอเตอร์บางตัวที่หมุนตัวเปล่าจะต้องท าการติดตั้งตาปาซิเตอร์ขนาดเล็กหลายชุด  และมีเครื่องปลด
และต่อคาปาซิเตอร์แต่ละชุดเข้าไปในวงจรอย่างอัตโนมัติ การติดตั้งแบบนี้ค่อนข้างสะดวกเพราะใช้สถานที่ในการติดตั้ง
คาปาซิเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมที่เดียวไม่เกะกะ แต่จะให้ผลในการลดกระแสในสายเมนเท่านั้น เหมาะส าหรับโรงงาน
ที่โหลดท างานคงที่ สายเมนยาวแต่สายป้อนและสายวงจรย่อยสั้น มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
จ านวนมาก 

(3) การติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบผสม โดยแบ่งออกเป็น 
- การติดตั้งคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่ไว้ที่มอเตอร์ตัวใหญ่ๆ ที่มีเวลาท างานยาวนานกว่ามอเตอร์อื่นๆ  
- ติดตั้งคาปาซิเตอร์บางชุดไว้ที่มอเตอร์ และบางส่วนไว้ที่สายป้อนหรือแผงสวิตซ์ตัดตอนรวมการติดตั้ง

แบบนี้ เหมาะส าหรับโรงงานที่มีมอเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กปนกันอยู่เป็นจ านวนมาก 
(4) การติดตั้งคาปาซิเตอร์ทางด้านแรงสูง การติดตั้งแบบนี้เป็นแบบที่ให้ผลน้อยที่สุด เหมาะส าหรับการ

ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เพื่อไม่ให้การไฟฟ้าฯ ปรับค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เท่านั้น ไม่ได้ช่วยลดก าลังงานสูญใน
ระบบ หม้อแปลงไม่สามารถจ่ายโหลดเพิ่มได้ แต่มีข้อดีตรงที่ราคาถูก 

 
ข้อดีของการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
ดังได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า เมื่อท าการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้มีค่าสูงขึ้นจะเกิดผลดีหลายอย่าง ใน

ที่นี้ จะกล่าวถึงข้อดี ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ลดกระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในวงจรตั้งแต่แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าจนถึงต าแหน่งที่ติดตั้งตัวคาปาซิเตอร์ 
 (2)  ลดก าลังงานสูญเสียในระบบไฟฟ้าลง ซึ่งจะมีผลดีต่ออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าสาย
เคเบิล สวิตซ์ ฯลฯ 
 (3)  ลดแรงดันไฟฟ้าตกในระบบไฟฟ้าลงท าให้ระดับของแรงดันไฟฟ้ามีความมั่นคงมากขึ้น เนื่องจากกระแส
ในวงจรลดลง ท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 (4)  เพิ่มขีดความสามารถในการรับหรือจ่ายก าลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าให้สูงขึ้น ท าให้สามารถขยายการใช้
ไฟฟ้า หรือเพิ่มโหลดได้โดยไม่จ าเป็นต้องเพิ่มขนาดอุปกรณ์ รับ-จ่าย ก าลังไฟฟ้า 
 (5)  ลดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าทุกเดือน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ด้วยกัน คือ ค่าความต้องการ
ก าลังไฟฟ้า (Demand Charge) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge) เฉพาะส่วนที่เป็นพลังงานสูญเสียที่ลดลง และค่า
เพาเวอร์แฟคเตอร์เมื่อมีค่าต่ ากว่า 0.85 
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บทท่ี 8 
การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
8.1  นิยามและชนิดของหม้อแปลง 
 

8.1.1 นิยามของหม้อแปลง 
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าจากแรงดันค่าหนึ่งไปยังแรงดันอีกค่าหนึ่ง 

เช่น แปลงแรงดันจากระบบจ าหน่าย (Distribution System) 3 เฟส 3 สาย ที่ระดับแรงดัน 12 kV หรือ 24 kV ของการ
ไฟฟ้านครหลวง หรือ 22 kV หรือ 33 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นแรงดันใช้งาน (Utilization Voltage) 416/240 V 
3 เฟส 4 สาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ หรือ 400/230 V, 3 เฟส 4 สาย ในพื้นที่ส่วนที่เหลือ
ของประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 8.1 
 
  

 
 

รูปท่ี 8.1 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทย 
 
 

โรงไฟฟ้า 
(Power Plant) 

สถานีย่อย 
(Substation) 

115, 230, 500 kV 

400/230 V 
22 kV 

สถานีย่อย 
(Substation) 

416/240 V 
24 kV 

ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
และผู้ผลิตเอกชน 

EGAT 

PEA 

MEA 

ต่างจงัหวดั 

กรุงเทพฯ   และปริมณฑล 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โรงไฟฟ้า 

(Power Plant) 

สถานีย่อย 
(Substation) 

115, 230, 500 kV 

400/230 V 
22 kV 

สถานีย่อย 
(Substation) 

416/240 V 
24 kV 

ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
และผู้ผลิตเอกชน 

EGAT 

PEA 

MEA 

ต่างจงัหวดั 

กรุงเทพฯ   และปริมณฑล 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
        และผู้ผลติเอกชน 

115,230,500  kV 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ต่างจังหวัด 

  400/230 V 
     22 kV 

การไฟฟ้านครหลวง 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

416/240 V 
24 kV 

PEA 

MEA 
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ระบบจ าหน่ายในประเทศไทย ด าเนินการโดย 2 หน่วยงาน คือ 
 

1) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) : กทม., นนทบุรี, สมุทรปราการ 
 - ระบบแรงสูง 3 เฟส ระดับแรงดัน 12 และ 24 kV 
 - ระบบแรงต่ า 3 เฟส 4 สาย ระดับแรงดัน 416/240 V 
 

ดังรูปที่ 8.2 
 

 
 

รูปท่ี 8.2 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง 
 

2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) : จังหวัดอื่น ๆ ที่เหลือ 
 - ระบบแรงสูง 3 เฟส ระดับแรงดัน 22 และ 33 kV 
 - ระบบแรงต่ า 3 เฟส 4 สาย ระดับแรงดัน 400/230 V 
 

ดังรูปที่ 8.3 
 

 
 

รูปท่ี 8.3 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในเขตการส่วนภูมิภาค 
 

หม้อแปลงไฟฟ้า 

ด้านแรงสูง ด้านแรงต่ า 

หม้อแปลงไฟฟ้า 

ด้านแรงสูง ด้านแรงต่ า 
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8.1.2 ชนิดของหม้อแปลง 
หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับแรงดันที่ต้องการโดยมีโครงสร้างหลัก

ประกอบด้วยขดลวด 2 ชุด ดังรูปที่ 8.4 หม้อแปลงที่นิยมใช้กันในขณะนี้เรียกตามวิธีระบายความร้อน  คือ 
 

1) หม้อแปลงแบบแห้ง (Dry type Transformer) 
2) หม้อแปลงแบบน้ ามัน (Oil Immersed Transformer) 

 
 

 
 

รูปท่ี 8.4 โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 
   

 

 
 

a. 
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b. 
 

รูปท่ี 8.5 a. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบระบายความร้อนด้วยน้ ามัน 
    b. หม้อแปลงไฟฟ้าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 

 
การเลือกหม้อแปลงชนิดต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้กับระบบการจ่ายไฟฟ้าส าหรับอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม

ย่อมจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม และความต้องการของอาคาร หรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ สภาพแวดล้อมถ้าเป็น
ที่มีการติดไฟง่ายควรใช้หม้อแปลงแบบแห้ง (Dry type) เช่น การติดตั้งหม้อแปลงภายในอาคาร แต่ถ้าเป็นอาคารที่จัด
ให้เป็นห้องหม้อแปลงโดยเฉพาะหรือภายนอกอาคาร ก็อาจเลือกใช้หม้อแปลงแบบน้ ามัน (Oil-immersed) รูปที่ 8.5  
(a. , b.) แสดงหม้อแปลงแบบระบายความร้อนด้วยน้ ามันและแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
 
8.2  การเลือกขนาดและติดตั้งหม้อแปลงท่ีเหมาะสม 

การพิจารณาเลือกใช้หม้อแปลงนอกจากจะพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของการใช้งานแล้ว ในเรื่องต้นทุน ภาวะ
ทนต่อแรงดันอิมพัลล์ การติดตั้ง ระดับเสียง การระบายความร้อน รวมไปถึงการพิจารณาขนาด kVA ที่เหมาะสมก็ต้อง
น ามาพิจารณาด้วย ทั้งนี้เพื่อให้หม้อแปลงท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
8.2.1 ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า 

ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีอยู่ 4 แบบด้วยกัน คือ ระบบสายประธานเด่ียว ระบบสายประธานคู่ 
ระบบสายประธานสองชุด และระบบสปอตเน็ตเวิร์ค 

 

1) ระบบสายประธานเด่ียว (Simple radial)  
เป็นระบบจ่ายไฟสายประธานเด่ียว (Single Primary service) และจ่ายเข้าหม้อแปลงจ่ายเข้าสาย

ป้อน (Feeder) ทั้งหมด ดังรูปที่ 8.6 ข้อดีของระบบนี้ คือ เป็นระบบที่ง่ายที่สุด ราคาถูกที่สุด ง่ายในการป้องกันการ
จัดล าดับเวลาการท างาน (Coordinate) และอุปกรณ์ใช้งานทุกชิ้นระบบนี้เหมาะส าหรับโรงงานขนาดย่อมที่สามารถ
หยุดการผลิตได้ 
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ระบบไฟแรงต ่า

หมอ้แปลง

สวิตซ์ตัดตอน

สายป้อน
 

 
รูปท่ี 8.6 ระบบสายประธานเด่ียว 

 
2) ระบบสายประธานคู่ (Primary selective radial)  

เป็นระบบที่เหมือนกับสายประธานเด่ียว เพียงแต่เพิ่มวงจรส ารองให้รับไฟเป็นวงจรคู่ดังรูปที่ 8.7 ซึ่ง
ในบางครั้งจ าเป็นต้องซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูงชุดหนึ่งชุดใด ข้อดีของระบบจ่ายไฟนี้ คือ ระบบมีความน่าเชื่อถือดีกว่า
แบบแรก 

 

ระบบไฟแรงต ่า

หมอ้แปลง

สวิตซ์ตัดตอน

สายป้อน
 

รูปท่ี 8.7 ระบบสายประธานคู่ 
 

3) ระบบสายประธานสองชุด (Secondary selective)   
ระบบนี้จะท างานเป็นแบบระบบสายประธานเด่ียว 2 ชุด ดังรูปที่ 8.8 แต่ละชุดจะถูกเชื่อมโยง (Tie) 

ด้วย อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติ (T) ถ้าสายไฟแรงสูงหรือหม้อแปลงชุดใดชุดหนึ่งเกิดเสียหาย อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติ 
(M) จะปลดวงจรชุดนั้น (Open) และอุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติเชื่อมโยง (T) จะเชื่อมต่อวงจร (Close) ถึงกันทันทีซึ่ง
อาจจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติก็ได้ ระบบสายประธานสองชุดเป็นวงจรที่นิยมใช้กันมากที่สุดในขณะนี้  ถ้า
สายไฟแรงสูงหรือหม้อแปลงชุดใดชุดหนึ่งเกิดขัดข้องหม้อแปลงตัวที่เหลือจะต้องจ่ายไฟให้ภาระทั้งหมด เพื่อจะให้หม้อ
แปลงท างานได้ดีจ าเป็นต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
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ก. หม้อแปลงทั้งสองตัวจะต้องมีขนาดใหญ่เพื่อให้แต่ละตัวสามารถรับภาระได้ทั้งหมด 
ข. ต้องจัดหาพัดลมระบายความร้อนส าหรับหม้อแปลงในช่วงสภาวะฉุกเฉิน 
ค. ปลดภาระที่ไม่จ าเป็นในช่วงสภาวะฉุกเฉิน 
ง. ใช้ขนาดอุปกรณ์ป้องกันภาระเกินตามความสามารถของหม้อแปลง และสามารถท างานได้โดย

 ไม่ท าให้อายุการใช้งานของหม้อแปลงต้องเสียไป 
 

(No)
T MM

 
 

รูปท่ี 8.8 ระบบสายประธานสองชุด 
 

ส าหรับข้อดีของระบบนี้ คือ หม้อแปลงไม่ได้ขนานกัน ขนาดกระแสลัดวงจร (Interrupting Capacity 
หรือ IC) ของอุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ใช้เท่ากับแบบระบบสายประธานเด่ียวได้ และความเชื่อถือใน
ระบบนี้ดี 

 

4) สปอตเน็ตเวิร์ค (Spot network)  
ระบบนี้จะประกอบด้วยหม้อแปลงจ่ายไฟ 2 ชุด หรือมากกว่า ต่อแยกเป็นอิสระกัน ส่วนทางด้าน

แรงดันต่ าจะต่อขนานโดยผ่านอุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติชนิดพิเศษเรียกว่า  Network protector ดังรูปที่ 8.9 ถ้าสาย
จ่ายไฟแรงสูงหรือหม้อแปลงชุดใดชุดหนึ่งเกิดขัดข้อง หม้อแปลงตัวอื่น ๆ จะป้อนผ่าน Network protector ไปยังจุดที่
ขัดข้อง พลังงานไฟฟ้าที่ป้อนกลับเป็นเหตุให้ Network protector มีราคาสูง และกระแสลัดวงจร (IC) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
หม้อแปลงขนานกัน แต่ความสม่ าเสมอของแรงดันดี 
 



                                                                                          
              

      
                                                                                              

              

                                                                                                                                                                                  245 

 

หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

network
protector

 
 

รูปท่ี 8.9 สปอตเนตเวิร์ค 
 

8.2.2 การหาขนาด kVA หม้อแปลง 
การจัดระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบสายประธานสองชุดหม้อแปลงแต่ละตัวจะเผื่อขนาดไว้ โดยที่

แต่ละตัวสามารถรับภาระได้ทั้งหมด ในขณะที่หม้อแปลงตัวหนึ่งตัวใดเกิดขัดข้อง โดยที่หม้อแปลงแต่ละตัวสามารถ
รับภาระเพิ่มขึ้นอีก 133% ของพิกัดในภาวะฉุกเฉิน หม้อแปลงมีพัดลมช่วยระบายความร้อนในแบบ OA/FA  
(Oil-immersed/ Force air cooled) หรือ AA/FA (Dry type/Force air cooled) เมื่อท าการซ่อมระบบเรียบร้อยแล้ว การ
จ่ายไฟฟ้าก็จะเป็นไปตามปกติ 

โดยทั่วไปสามารถใช้หม้อแปลง 2 ตัว ขนาดต่าง ๆ กัน และมีขนาดเป็น 0.75 เท่า (1/1.333) ของภาระ
ทั้งหมดในอาคาร สามารถเลือกใช้หม้อแปลงพิกัดเหมาะสมสูงสุด 2,500 kVA ดังตารางที่ 8.1 
 
ตารางท่ี 8.1 การเลือกขนาดหม้อแปลง 2 ตัว ให้เหมาะสมกับภาระ 
 

ขนาดของภาระ (kVA) ขนาดหม้อแปลง (kVA) จ านวน 2 ตัว 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 

750 
1,250 
1,500 
2,000 
2,500 
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ตัวอย่างท่ี 1 อาคารพาณิชย์หลังหนึ่งขนาดภาระ 1,500 kVA ควรใช้หม้อแปลง 2 ตัว ขนาดเท่าใดจึงจะเหมาะสม 
 

1250 kVA1250 kVA 1250 kVA1250 kVA

 
 

รูปท่ี 8.10 หม้อแปลง ขนาด 1,250 kVA 
 
จากตารางที่ 8.1 ควรใช้หม้อแปลงขนาด 1,250 kVA จ านวน 2 ตัว ดังรูปที่ 8.10 
 

ส าหรับภาระที่มีขนาดเกินกว่า 3,000 kVA อาจมีการจัดบัสให้เป็นไปตามรูปที่ 8.11 เราสามารถค านวณ
ขนาดและจ านวนหม้อแปลง เมื่อใช้หม้อแปลงแบบ OA/FA หรือ AA/FA ทั้งนี้ได้มีการเผื่อขนาดหม้อแปลง เพื่อให้
สามารถรับภาระทั้งหมดได้ ในขณะที่หม้อแปลงตัวหนึ่งตัวใดเกิดขัดข้อง ดังในตารางที่ 8.2 

 

2000 kVA2000 kVA 2000 kVA 2000kVA

บสับาร์แรงสูง

สวิตชเ์ลือกสายป้อน

2000 kVA2000 kVA 2000 kVA 2000kVA

บสับาร์แรงสูง

สวิตชเ์ลือกสายป้อน

 
 

รูปท่ี 8.11 การจัดบัส 

สวิตซ์เลือกสายป้อน 
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ตารางท่ี 8.2 การเลือกขนาดหม้อแปลง 3 ตัวหรือ 4 ตัว ให้เหมาะสมกับภาระ 
 

ขนาดของภาระ 
kVA 

ขนาดของหม้อแปลง (kVA) 
3 ตัว 

ขนาดของหม้อแปลง (kVA) 
4 ตัว 

5,000 - 1,250 
5,333 2,000 - 
6,000 - 1,500 
6,666 2,500 - 
8,000 - 2,000 
10,000 - 2,500 

 
จากรูปที่ 8.11 ถา้ภาระทั้งหมด 8,000 kVA ต้องเลือกใช้หม้อแปลงขนาด 2,000 kVA จ านวน 4 ตัว จึงจะ

เหมาะสม 
 
8.3  ก าลังสูญเสียและประสิทธิภาพของหม้อแปลง 

ก าลังสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยปกติแล้วหม้อแปลงจะมีก าลังสูญเสีย 0.04-1.9 % ของขนาดภาระเต็ม
พิกัด โดยปกติทั่วไปในทางปฏิบัตินั้น เราจะสนใจก าลังสูญเสียของหม้อแปลงที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ ก าลังสูญเสียไม่มี
ภาระและก าลังสูญเสียขณะรับภาระ ดังตารางที่ 8.3 

 

 
 

รูปท่ี 8.12 แสดงการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในหม้อแปลง 
 

8.3.1 ก าลังสูญเสียไม่มีภาระ  (No load loss) คือ ก าลังสูญเสียในหัวหม้อแปลง ขณะที่หม้อแปลงยัง
ไม่ได้รับภาระ ก าลังสูญเสียส่วนใหญ่เกิดขึ้นในแกนเหล็ก  ซึ่งประกอบด้วย hysteresis loss และ eddy current 
loss ก าลังสูญเสียส่วนนี้จะมีค่าคงที่ตลอดเวลาถ้าแรงดันไฟฟ้า  และความถี่ที่ป้อนให้กับหม้อแปลงมีค่าคงที่ เรา
เรียกรวมกันว่า (Core Loss) 
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8.3.2 ก าลังสูญเสียขณะรับภาระ (Load  loss) คือ ก าลังสูญเสียเนื่องจากความต้านทานของขดลวดหม้อ
แปลงในขณะที่หม้อแปลงรับภาระ ก าลังสูญเสียนี้เดิมเรียกว่า Copper loss ก าลังสูญเสียส่วนนี้จะมีค่าเปลี่ยนแปลงเป็น
ปฏิภาคโดยตรงกับภาระยกก าลังสอง 
 

จากก าลังสูญเสียของหม้อแปลงสามารถค านวณหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงได้  ดังนี้ 
 

 
ci wnwns

ns




2cos

cos




  

                 

โดย  = ประสิทธิภาพ  (%) 
 n = ตัวประกอบภาระ  (Load factor) 
 S = ขนาดพิกัดของหม้อแปลง 

 Cos = ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของภาระ  
 Wi = ค่าก าลังงานสูญเสียในหม้อแปลงขณะที่ไม่มีภาระ 
 Wc = ค่าก าลังงานสูญเสียในหม้อแปลงเนื่องจากการรับภาระเต็มพิกัด 
 
ค่าประสิทธิภาพของหม้อแปลง จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าตัวประกอบภาระ ในกรณีที่ 
   

 n =  
cW
iW
    จะได้ค่าประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

ตารางท่ี 8.3 แสดงมาตรฐานก าลังสูญเสียของหม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
 

หม้อแปลง 1 เฟส 
 

200 
Watt  Loss 

Impedance 
(%) 

Core  Loss Copper 
Loss 11  kV 19  kV 22  kV 

10 70 75 75 160 2.0 % 
20 110 120 120 330 2.0 % 
30 150 160 160 480 2.0 % 
40 190 200 

200 
740 2.0 % 
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หม้อแปลง 3 เฟส 
 

kVA 
Core  Loss Copper 

Loss 
Impedance 

(%) 11  kV 22  kV 33  kV 
50 190 210 230 1,050 4 % 
100 320 340 350 1,750 4 % 
160 460 480 500 2,350 4 % 
250 650 670 700 3,250 4 % 
315 770 800 850 3,900 4 % 
400 930 960 1,000 4,600 4 % 
500 1,100 1,150 1,200 5,500 4 % 
630 1,300 1,350 1,400 6,500 4 % 
800 1,600 1,600 1,700 11,000 6 % 

1,000 1,950 1,950 2,000 13,500 6 % 
1,250 2,300 2,300 2,350 16,400 6 % 
1,500 2,800 2,800 2,850 19,800 6 % 
2,000 3,250 3,250 3,300 24,000 6 % 

 
8.4  การใช้หม้อแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

หม้อแปลงไฟฟ้าจะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่ถ้าใช้งานอย่างไม่เหมาะสมก็จะท าให้
ประสิทธิภาพการใช้งานต่ าลงได้ ดังนั้นเพื่อให้มีการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
จึงควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 

8.4.1 ปลดหม้อแปลงออกจากระบบเมื่อไม่ได้ใช้งาน  
การท าเช่นนี้จะช่วยลดก าลังสูญเสียไม่มีภาระของหม้อแปลง (Core Loss) การปลดหม้อแปลงออกจาก

ระบบไฟฟ้า โดยการติดตั้งโหลดเบรคสวิตซ์ Vacuum CB หรือ Gas CB ด้านแรงดันสูง เป็นต้น วิธีการนี้เหมาะสมกับ
หม้อแปลงที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารเท่านั้น เนื่องจากการติดตั้งโหลดเบรคสวิตซ์ชนิดแรงดันสูง หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์
แรงดันสูงกระท าได้ง่าย ไม่ต้องสร้างอาคารรองรับอีกท าให้ลดต้นทุนการปรับปรุงและช่วยให้ระยะเวลาคืนทุนเร็วยิ่งขึ้น 

 
ตารางท่ี 8.4 ค่าไฟฟ้าท่ีประหยัดได้จากการปลดหม้อแปลงออกจากระบบ 22 KV 

KVA 
ค่าไฟฟ้าคิดเป็นบาทต่อปีจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาทต่อหน่วย) 

2.80 3.00 3.25 3.50 
500 28,207 30,222 32,741 35,259 
1,000 47,830 51,246 55,517 59,787 
1,500 68,678 73,584 79,716 95,848 
2,000 79,716 85,410 92,528 99,645 
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8.4.2 จัดภาระของหม้อแปลงไฟฟ้าให้สมดุลกันทุกเฟส 
 การจัดโหลดที่ใช้ในแต่ละเฟสของหม้อแปลงให้ใกล้เคียงกันที่สุด  จะท าให้หม้อแปลงจ่ายกระแสได้เต็ม 

ที่ทุกเฟส ทั้งยังช่วยลดปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าในสายนิวตรอนมากเกินไปอีกด้วย 
 

8.4.3 ไม่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เกินความจ าเป็น   
เนื่องจาก Core Loss ของหม้อแปลงเป็นค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดเวลา หากในสถานประกอบการใช้

หม้อแปลงมากกว่า 1 ตัว โดยที่มีบางตัวใช้งานน้อยมาก ผลเสียก็คือ ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของหม้อแปลงตัวนั้นจะต่ า
มาก และเสีย Core Loss ไปในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับก าลังไฟฟ้าที่ใช้จากหม้อแปลงตัวนั้น วิธีการปรับปรุงหากหม้อ
แปลงตัวอื่น ๆ ที่มีอยู่สามารถรับโหลดจากหม้อแปลงตัวนั้นได้ ก็ควรพิจารณาตัดหม้อแปลงตัวนั้นออก ซึ่งตัวอย่าง
ดังกล่าวมักเกิดกับสถานประกอบการที่เปลี่ยนกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตใหม่นั้นใช้ก าลังไฟฟ้า
ต่ าลง 

8.4.4 ปรับแรงดันที่ขดทุติยภูมิของหม้อแปลงให้เหมาะสม 
 ก าลังไฟฟ้าที่หม้อแปลงจ่ายโหลดจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้ายกก าลังสองหารด้วยอิมพีแดนซ์ของโหลด ซึ่ง

หากปรับ TAP ทางด้านทุติยภูมิไว้สูงเกินไปจะท าให้ Copper Loss ของหม้อแปลง ก าลังไฟฟ้าที่โหลด รวมทั้ง
ก าลังไฟฟ้าสูญเสียในสายเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรเลือก TAP แรงดันด้านทุติยภูมิให้เหมาะสม นั่นคือ ในขณะที่จุดที่
แรงดันไฟฟ้าตกมากที่สุดท างานเต็มที่ค่าแรงดันที่เหมาะสมควรอยู่ที่ค่าต่ าสุดที่ยังคงสูงกว่า  380 โวลต์ เพื่อให้ไม่มี
ปัญหาเรื่องแรงบิดส าหรับการใช้งานมอเตอร์ ก็จะท าให้การสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าขดทุติยภูมิลดลง 
 

8.4.5 ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ท่ีโหลดของหม้อแปลง  
การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่โหลดของหม้อแปลงให้มีค่าใกล้ 1 ที่สุด จะท าให้สามารถใช้ก าลัง

ประสิทธิผลที่ได้มีค่าใกล้กับก าลังปรากฏมากที่สุด นั่นคือ ก าลังรีแอ็กตีฟจะมีค่าน้อยที่สุดด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการลด
ค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าปรับตัวประกอบก าลังอีกด้วย 

 

8.4.6 ใช้งานหม้อแปลง ณ จุดท่ีประสิทธิภาพสูงสุด  
ถ้าโหลดมีค่าค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดเวลา เช่น โรงงานที่มีการท างานตลอด 24 ชั่วโมง และเครื่องจักร

ใช้งานตลอดเวลาอย่างสม่ าเสมอ ควรใช้หม้อแปลง ณ จุดซึ่งหม้อแปลงมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะก าลังไฟฟ้าสูญเสีย
รวม เมื่อเทียบกับก าลังประสิทธิผลจะต่ าที่สุด 
 

8.4.7 การแยกใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 
 ถ้าโหลดมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง เช่น โหลดของอาคารส านักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มี

การท างานเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ควรใช้หม้อแปลงอย่างน้อย 2 ตัว ตัวหนึ่งขนาดใหญ่ส าหรับรับ
โหลดในเวลากลางวัน ส่วนอีกตัวหนึ่งมีขนาดเล็กส าหรับรับโหลดในเวลากลางคืน ซึ่งได้แก่โหลดจ าพวกแสงสว่าง และ
ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ท าให้ประหยัดพลังงานได้มากเพราะไม่ต้องใช้หม้อแปลงตัวใหญ่
ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

8.4.8 ใช้หม้อแปลงชนิดประหยัดพลังงานหรือประสิทธิภาพสูง 
 เนื่องด้วยโหลดไฟฟ้าของสถานประกอบการมีค่าสูงในระยะเวลาท างาน 8 ชั่วโมง เวลาที่เหลือของวัน

หนึ่ง ๆ จะมีโหลดน้อยมากตลอดเวลาค่าของ Core Loss จะมีค่าเท่าเดิม ดังนั้น ถ้าสามารถลดค่านี้ จะท าให้เพิ่มการ
ประหยัดพลังงานได้มาก ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตสามารถออกแบบหม้อแปลงชนิดประสิทธิภาพสูงได้ ซึ่งก็คือหม้อแปลงที่
มีค่า Core Loss ต่ า 
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ตารางท่ี 8.5 เปรียบเทียบการสูญเสียของหม้อแปลงแบบแห้ง 12 kV / 400-230 V 
 

kVA 
Standard High  Efficiency 

Load  Loss 
(W) 

No  Load  Loss 
(W) 

Load  Loss 
(W) 

No  Load  Loss 
(W) 

500 5,600 1,200 5,750 870 
630 7,400 1,450 8,000 1,100 
800 8,950 1,500 8,950 1,300 
1,000 9,100 2,100 10,250 1,550 
1,600 13,700 2,800 13,950 2,250 
2,000 16,300 3,500 17,000 2,650 

 
8.5  การเลือกซื้อหม้อแปลง 

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลังที่มีอายุการใช้งานยาวนานมาก โดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 20-30 ปี นอกจากนี้คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้ายังมีผลต่อการสูญเสียของก าลังงานไฟฟ้าด้วย ดังนั้น
การเลือกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าโดยดูที่มูลค่าการลงทุนเพียงอย่างเดียวจึงมั กจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป การ
พิจารณาจะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายรวมตลอดอายุการใช้งานของหม้อแปลงหรือที่เรียกว่า Life-cycle cost (LCC) หรือ 
Total owning cost (TOC) ด้วย โดยค่า LCC หรือ TOC นี้จะประกอบด้วยราคาเริ่มต้นของหม้อแปลงรวมถึงค่าใช้จ่าย
การซ่อมบ ารุงและมูลค่าก าลังงานไฟฟ้าสูญเสียตลอดอายุการใช้งานด้วย ซึ่งจะเป็นวิธีที่สามารถใช้พิจารณาเลือกหม้อ
แปลงได้อย่างคุ้มค่ารวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานอื่น ๆ ด้วย  

 

การเลือกใช้งานหม้อแปลงประสิทธิภาพสูงมักจะต้องมีการลงทุนที่สูงขึ้นแต่จะท าให้ประหยัดค่าไฟฟ้าตลอด
อายุการใช้งานของหม้อแปลง ดังนั้น หากยอมลงทุนมากขึ้นก็อาจจะคุ้มค่ากว่าการใช้งานหม้อแปลงมาตรฐานที่มีราคา
ถูกกว่าแต่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าจากการสูญเสียในหม้อแปลงที่สูงกว่าไปอีก 20-30 ปี อย่างไรก็ตามผลการประหยัดที่
เกิดขึ้นจะคุ้มค่ากับส่วนต่างที่ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ก่อนที่จะลงทุน 

 
การไฟฟ้านครหลวงมีสูตรส าหรับพิจารณาซื้อหม้อแปลง  ดังนี้ 

 

A  = B + 97,065 C + 47,740 D + 2,905 E for 12 kV transformer 
A  = B + 97,065 C + 47,740 D + 5,880 E for 24 kV and dual primary transformer 

 
โดยที่  A  = Evaluated cost of transformer in baht. 

B  = Unit cost of transformer in baht 
C  = Excitation loss (no load loss) at room temperature 
D  = Load loss (winding loss) in kW 
E  = Excitation current (on primary side at rated primary voltage tap with rated primary 
                 voltage applied) at room temperature not more than 30 oC in ampere. 

 
For dual primary transformers, the losses and excitation current at 24 kV connection shall be applied. 
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ตัวอย่างการเลือกซื้อหม้อแปลงของ กฟน. 
 

หม้อแปลง 12 kV ขนาด 75 kVA 
 

บริษัท ก    :  ให้ข้อมูลดังนี้  B  =  46,000  บาท 
C  =  0.216  kW 
D  =  0.563  kW 
E  =  0.04  A 

บริษัท ข    :  ให้ข้อมูลดังนี้  B  =  40,000  บาท 
C  =  0.317  kW 
D  =  0.666  kW 
E  =  0.015  A 

น าข้อมูลทั้งหมด 2 บริษัท แทนค่าเพื่อหาค่า A 
 

จาก A = B + 97,065 C + 47,740 D + 2,905 E 
บริษัท  ก :  ได้ค่า  A  =  93,960   บาท 
บริษัท  ข :  ได้ค่า  A  =     102,608  บาท 
จะเห็นว่า บริษัท ก. จะมี Unit Cost (B) สูงกว่า บริษัท ข. แต่เมื่อค านวณค่า A แล้วปรากฎว่าค่า A ของ

บริษัท ก. ต่ ากว่าของบริษัท ข. ดังนั้น จึงควรเลือกซื้อหม้อแปลงของบริษัท ก. 
 
8.6  การวิเคราะห์การประหยัดพลังงาน 
 

8.6.1 ลดค่าใช้จ่ายโดยการปรับปรุงตัวประกอบก าลัง 
การลดค่าใช้จ่ายโดยการปรับปรุงตัวประกอบก าลังของระบบก าลังสูญเสียในหม้อแปลง ประกอบด้วย

ก าลังสูญเสียในลวดทองแดง ซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสที่ไหลผ่านหม้อแปลงโดยคิดค่าจาก I2R และก าลังสูญเสียในแกนเหล็ก 
ซึ่งสามารถหาค่าได้โดยประมาณกรณีไม่มีภาระ (no-load) ส าหรับค่าก าลังสูญเสียในแกนเหล็กไม่ขึ้นกับภาระ จึงมีค่า
เกือบคงที่ซึ่งเป็นค่าก าลังสูญเสียที่เกิดจากกระแสไหลวน (Eddy current loss) และก าลังสูญเสียที่เกิดจากเส้นแรง
แม่เหล็กค้าง (Hysteresis loss) 
 

ส าหรับก าลังสูญเสียในหม้อแปลงอาจหาได้จากกราฟ ดังรูปที่ 8.13 ค่า Cu หมายถึง ค่าการสูญเสียใน
ลวดทองแดง และค่า Fe หมายถึง ค่าก าลังสูญเสียในแกนเหล็ก ในท านองเดียวกันกราฟเส้นที่ 3 เป็นหม้อแปลงกรณี
ก าลังสูญเสียธรรมดา (Normal loss) กราฟเส้นที่ 2 เป็นหม้อแปลงกรณีก าลังสูญเสียต่ า (Reduce loss) และกราฟเส้น
ที่ 1 เป็นหม้อแปลงกรณีก าลังสูญเสียต่ าเป็นพิเศษ (Extra low loss) 
 

 เมื่อ I2 = I1  
2

1

cos

cos



       (กรณีก าลังสูญเสียเท่ากับ  I2R) 
    

   I22R = I21R   
2

2

1

cos

cos












 

 
 

ก าหนดให้  I21R  คือ  ก าลังสูญเสียในขดลวดทองแดงก่อนปรับปรุงตัวประกอบก าลัง 
 I22R  คือ  ก าลังสูญเสียในขดลวดทองแดงหลังปรับปรุงตัวประกอบก าลัง 



                                                                                          
              

      
                                                                                              

              

                                                                                                                                                                                  253 

 

หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 

 
 

รูปท่ี 8.13 แสดงค่าก าลังสูญเสียในแกนเหล็กและลวดทองแดง 
 

ตัวอย่าง หม้อแปลงแบบก าลังสูญเสียธรรมดา (Normal loss) ขนาด 500 kVA รับโหลดขนาด 300 kW ที่ตัว
ประกอบก าลัง (PF) 0.6 ระยะเวลาที่ใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าค่าไฟหน่วยละ 3.10 บาท ถ้าต้องการปรับปรุง PF เป็น 
0.95 จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ก่ีบาทต่อปี 

 

จากกราฟที่ 8.13 
 

กรณี PF 0.6          kVA  = 300/0.6  = 500 kVA         
ก าลังสูญเสียในแกนเหล็ก   =  1,150 W 
ก าลังสูญเสียในขดลวดทองแดง  =  6,000 W 
ก าลังสูญเสียในหม้อแปลง   =  1,150 + 6,000  =  7,150  W 

 

กรณี PF 0.95 
ก าลังสูญเสียในแกนเหล็ก   =  1,150                W 

ก าลังสูญเสียในขดลวดทองแดง  =  6,000   
2










0.95
0.6         =    2,393     W 

  ก าลังสูญเสียในหม้อแปลง   =  1,150 + 2,393        =    3,543     W 
∴ ก าลังสูญเสียลดลง   =  7,150 – 3,513         =    3,607     W 
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∴ จะประหยัดค่าไฟได้   =  3,607 × 8 × 365 × 3.10     บาท 
             1,000 

 =  32,650  บาทต่อปี 
 

8.6.2 การปลดหม้อแปลงออกในช่วงเวลาท่ีไม่ใช้งาน 
 

ตัวอย่าง โรงงานแห่งหนึ่งท างานวันละ 8 ชม. ปีละ 300 วัน ติดตั้งหม้อแปลง 2 ตัว ๆ แรกใช้ในงาน
การผลิต ขนาด 1,500 kVA ติดตั้งภายในอาคารของฝ่ายการผลิต อีกตัวหนึ่งขนาด 160 kVA ใช้กับระบบแสงสว่าง 
และอาคารส านักงาน รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.10 บาท 
 

หา Core Loss จากตารางที่ 8.6 
หม้อแปลงขนาด     160    kVA     เท่ากับ    480  วัตต์ 
หม้อแปลงขนาด     1,500 kVA     เท่ากับ   2,800  วัตต์ 

หากตัดหม้อแปลงตัวใหญ่ออกนอกเวลาท างาน 
พลังงานไฟฟ้าจาก Core Loss ลดลง   =  {(300 x 16) + (65 x 24)} x 2,800/1000 

 =  17,808   kWh/ปี 
ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ    =  3.10 บาท 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้    =  17,808 x 3.10 

 =  55,205  บาท/ปี 
หากลงทุนติดตั้งโหลดเบรคแรงดันสูง รวมค่าแรงเท่ากับ 115,000 บาท  
ระยะเวลาคืนทุน     =  

55,205
115,000  

       
=  2.08 ปี 

ตารางท่ี 8.6 แสดงคุณสมบัติของหม้อแปลงแบบ 3 เฟส 

kVA 
Ratio Voltage 

(kV/V) 
Loss  (W) %  Loss 

eff  % 
Core  Loss Copper  Loss Core  Loss Copper  Loss 

50 22/400 210 1,050 0.17 0.83 97.48 
100 22/400 340 1,750 0.16 0.84 97.91 
160 22/400 480 2,350 0.17 0.83 98.23 
250 22/400 670 3,250 0.17 0.83 98.43 
315 22/400 900 3,900 0.19 0.81 98.47 
400 22/400 980 4,600 0.18 0.82 98.60 
500 22/400 1,150 5,500 0.17 0.83 98.77 
630 22/400 1,350 6,500 0.17 0.83 98.75 
800 22/400 1,600 11,000 0.13 0.87 98.43 

1,000 22/400 1,900 13,500 0.12 0.88 98.56 
1,250 22/400 2,300 16,400 0.12 0.88 98.50 
1,500 22/400 2,800 19,800 0.12 0.88 98.50 
2,000 22/400 3,250 24,000 0.12 0.88 98.63 
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บทท่ี 9 
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิคการตรวจวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า 

 
 ในการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในอาคารหรือโรงงาน เราจ าเป็นต้องทราบข้อมูลทาง
ไฟฟ้าเบ้ืองต้น เช่น ก าลังไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความเร็วรอบของเครื่องจักรเสียก่อน เราจึงจะสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า อาคารหรือโรงงานเหล่านี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดแล้วหรือไม่ ข้อมูลทางไฟฟ้าเบ้ืองต้นดังกล่าวได้มาจากเครื่องมือวัดนั่นเอง  ข้อมูลทางไฟฟ้าเบ้ืองต้นจึงนับว่า
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าหากได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดจะมีผลท าให้ผลการวิเคราะห์การใช้
พลังงานมีความผิดพลาดไปด้วย ในเรื่องนี้ท่านจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่ถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า 

 
9.1  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 

 
การพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ท าให้เครื่องมือวัดและเครื่องมือ   ควบคุมการใช้พลังงาน 

ใช้ได้ง่าย เชื่อถือได้ และมีความเที่ยงตรง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนในก๊าซจากการเผาไหม้ สามารถ
วัดได้จากการใช้เครื่องมือชนิดที่ใช้สารเคมีดูดซึม หรืออาจจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วน
ใหญ่เครื่องมือแบบอิเล็กทรอนิกส์มักมีราคาแพงกว่าแบบใช้สารเคมี แต่เครื่องมือแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ง่าย และค่าที่วัด
ได้ถูกต้องมากกว่า ดังนั้นการเลือกเครื่องมือวัดควรเลือกให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย ต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้พลังงาน  

 

 เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 
เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับทุก ๆ ระดับของ

การตรวจสอบการใช้พลังงาน ในขณะเดียวกันประเภทของเทอร์โมมิเตอร์ก็มีหลายชนิด เหมาะกับงานต่าง ๆ กัน  
                

                                                     
 

 
รูปท่ี  9.1   เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ประเภทต่าง ๆ กัน 
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 เครื่องวัดอุณหภูมิผิว(Surface Pyrometer) 
เครื่องวัดอุณหภูมิผิว หรือ Surface Pyrometer นี้เป็นเครื่องมือวัดที่มีหัววัดที่สามารถแนบสนิท

กับพื้นผิวได้ เพื่อใช้ในการวัดหาค่าความร้อนสูญเสียจากผนังได้ และใช้ทดสอบการท างานของสตีมแทรป  อาจจะแบ่ง

ออกได้ 2 ประเภท  คือ  ใช้ส าหรับวัดค่าอุณหภูมิต่ า (ได้ถึง 250F) และส าหรับอุณหภูมิสูง (ได้ถึง 600-700F) 
 

 
 

รูปท่ี  9.2   เครื่องวัดอุณหภูมิผิว (Surface Pyrometer) และหัววัดประเภทต่าง ๆ กัน 
 

 เครื่องวัดความชื้น (Psycrometer)  
 Psychrometer หรือเครื่องวัดความชื้น เป็นเครื่องมือใช้วัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศโดย

อาศัยหลักการความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกระเปาะแห้งกับกระเปาะเปียก   
        ความชื้นสัมพัทธ์นี้เป็นตัวหลักส าคัญในระบบ HVAC เครื่องมือนี้สามารถใช้ร่วมกับเครื่อง

บันทึกเพื่อบันทึกค่าต่อเนื่องหรือในช่วงเวลาได้ ส่วนความชื้นที่มีอุณหภูมิมากกว่า 200F ต้องใช้เครื่องมือวัดชนิด
พิเศษ 

 

  

  
 
 

รูปท่ี 9.3    เครื่องวัดความชื้น (Psycrometer) ประเภทต่าง ๆ กัน 
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 เครื่องวัดกระแส (Ammeter) 
 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าในตัวน าไฟฟ้า กระแสอาจจะเป็นกระแสตรงหรือกระแสสลับ 

เครื่องวัดกระแสที่ใช้กับงานตรวจสอบการใช้พลังงานควรจะเป็นแบบเคลื่อนย้ายได้และ    ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้ง่าย
และถอดง่ายโดยวัดแบบเฟสเดียว 

 

  
 

รูปท่ี 9.4  เครื่องวัดกระแส (Ammeter) 
 
 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltmeter) 

เครื่องวัดชนิดนี้ เป็นเครื่องมือวัดความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุดในวงจรไฟฟ้า ความต่าง
ศักย์นี้ใช้หน่วยเป็นโวลต์ (V) แรงดันไฟฟ้าเป็นค่าหนึ่งที่ต้องวัดในการค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้า  

 

      
 

รูปท่ี  9.5   เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltmeter) 
 

 เครื่องวัดก าลังไฟฟ้า  (Wattmeter)  
เครื่องวัดก าลังไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่น่าสนใจและส าคัญมาก เพราะ

เป็นเครื่องมือที่วัดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ส่วนวิธีอื่นต้องมีการวัดค่ากระแส     แรงเคลื่อนและน ามา
ค านวณ ในกรณีที่เป็นกระแสสลับ 3 เฟส  การวัดวิธีนี้ท าให้การค านวณการใช้ไฟฟ้าง่ายขึ้น  
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รูปท่ี 9.6   เครื่องวัดก าลังไฟฟ้า  (Wattmeter) 
 
 เครื่องวัดตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor Meter) 

เครื่องวัดตัวประกอบก าลังไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ ชนิด 3 เฟส  การวัดจะใช้ Probe ของ
เครื่องวัดหนีบกับขั้วตัวน าไฟฟ้าหรือขั้วของอุปกรณ์ที่ต้องการวัดค่า โดยแยกแต่ละเฟส  และใช้ Snap-on Jaw คล้อง
กับตัวน าไฟฟ้าแต่ละเฟส การต่อลักษณะนี้เช่นเดียวกับวัตต์มิเตอร์ วิธีนี้ก็สามารถอ่านค่าเป็นตัวประกอบก าลังไฟฟ้าได้
เลย 

    
 

รูปท่ี  9.7   เครื่องวัดตัวประกอบก าลังไฟฟ้า  (Power Factor Meter) 
 

 เครื่องมือทดสอบการเผาไหม้ (Combustion Tester) 
เครื่องมือทดสอบการเผาไหม้ ประกอบด้วย การหาค่าความเข้มข้นของก๊าซจากการเผาไหม้ที่

ปล่ อ ง ก๊ าซ  โดยปกติ แ ล้ วจ ะพิ จ า รณาเฉพาะ ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซ ด์  (CO2)  ก๊ าซคาร์ บอน 
มอนนอกไซด์ (CO) และออกซิเจน (O2) ใช้ในการทดสอบหาอากาศส่วนเกินที่ใช้ในการเผาไหม้  
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รูปท่ี  9.8   เครื่องมือทดสอบการเผาไหม้ (Combustion Tester) 
 
 เครื่องมือวัดความดันก๊าซ (Draft Gauge)  

เครื่ อ งมื อ วั ด ชนิ ดนี้ เ ป็นการวัดความดันของ ก๊ าซ ใน เต า  หน่ วยที่ ใ ช้ อ าจจ ะ เ ป็น 
ความดันหรือความสูงของน้ า การตั้ง Draft ให้เหมาะสมท าให้หัวเผาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดของ Draft 
แสดงถึงอัตราการรั่วไหลของก๊าซจากการเผาไหม้ที่ออกจากเตา และเป็นการควบคุมปริมาณการไหลของอากาศที่ใช้ใน
การเผาไหม้อีกด้วย 

 
 
            
 

 
 
 
 

รูปท่ี 9.9  เครื่องมือวัดความดันก๊าซ (Draft Gauge) 
 
 เครื่องมือวัดระดับแสงสว่าง (Lux Meter) 

เครื่องมือวัดระดับแสงสว่างเป็นเครื่องมือวัดการส่องสว่างของแสงมีหน่วยเป็นแรงเทียนหรือ
ลักซ์ การวัดอาศัยเซลล์ที่ไวต่อแสง ปกติแล้วเครื่องมือแบบนี้จะเคลื่อนย้ายหรือพกติดตัวได้ เหมาะกับการใช้วัดความ
สว่างได้ตามจุดต่าง ๆ  

 ระดับของแสงที่ เ ก่ียวข้องกับการตรวจสอบการใช้พลั งงาน จะอยู่ ในช่วงที่ต่ ากว่ า                    
1,000 แรงเทียน ซึ่งในระดับนี้เครื่องมือมีขายทั่วไป  
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รูปท่ี 9.10    เครื่องมือวัดระดับแสงสว่าง (Lux Meter) 
 

 เครื่องมือทดสอบควัน (Smoke Tester)  
 เครื่องมือทดสอบควันเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความหนาแน่นของควันในก๊าซที่เกิดจากการเผา

ไหม้ของเชื้อเพลิง เครื่องมือทดสอบควันประกอบด้วย Pump ในการวัดแต่ละครั้งจะน าควันจากปล่องไอเสียจ านวนหนึ่ง
มาผ่านกระดาษกรอง  สีของควันที่ปรากฏขึ้นบนกระดาษกรองน าไปเทียบกับสีมาตรฐานจะได้ค่าความหนาแน่นของ
ควันในปล่อง 

 หากการทดสอบแสดงว่าควันด าเกินกว่าสีมาตรฐานที่ก าหนดไว้มากเกินไปควรจะได้หาสาเหตุ
ว่าเกิดมาจากอะไรและหาทางแก้ไขต่อไป  

 
 

 
 

 
รูปท่ี  9.11   เครื่องมือทดสอบควัน (Smoke Tester) 

 

 เครื่องมือวัดความเร็วอากาศ (Air Velocity Meter)  หรือเครื่องวัดความเร็วลม 
ใช้วัดความเร็วของกระแสลม ใช้ในการหาค่าปริมาณลมของเครื่องปรับอากาศ เพื่อค านวณหา

ประสิทธิ ภาพจริง โดยใช้ร่วมกับเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง หรือเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง เครื่องวัดความเร็วลมมี 2 ชนิด คือ 
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-   ชนิดใช้ใบพัด ดังรูป 9.15 (ซ้ายมือ) กระแสลมจะหมุนใบพัดโดยความเร็วรอบของใบพัดจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วลมที่ผ่านใบพัดนั้น จากนั้นความเร็วรอบของใบพัดจะไปสร้างสัญญาณดิจิตอลเพื่ออ่าน
เป็นค่าของความเร็วลม เครื่องมือชนิดนี้เป็นเครื่องมือที่อาศัยหลักการการหมุนของใบพัดหมุน ใช้กันในงานสนามและ
เป็นชนิดเคลื่อนย้ายได้ มีช่วงการวัดกว้าง ให้การวัดค่าได้ทันที ใช้ได้ทั้งวัดความเร็วอากาศ         แวดล้อมและอากาศ
ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ สามารถวัดได้ถึง 10,000 ฟุต/นาที 

 

     

    
 

รูปท่ี 9.12    ANEMOMETER : ใช้ตรวจสอบความเร็วลมของเครื่องปรับอากาศ 
ท้ังชนิดใบพัดหมุนและชนิดขดลวดความร้อน 

 
 -   ชนิดขดลวดร้อน   (Hot Wire Anemometer) เป็นเครื่องมือวัดความเร็วอากาศแบบหนึ่งที่
ใช้กันมาก การวัดอาศัยหลักการของความต้านทานของขดลวดที่ท าให้เย็นด้วยกระแสของอากาศ ผลต่างของอุณหภูมิ
ที่ลดลงจะท าให้วงจรในตัวเครื่องวัดประมวลผลออกมาเป็นความเร็วลม 

 
 เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) 

 ในปัจจุบันเครื่องมือวัดความเร็วรอบจะเป็นแบบดิจิตอล แสดงผลออกมาเป็นตัวเลข วิธีการใช้ก็สะดวก
มาก เนื่องจากใช้แสงอินฟราเรดในการตรวจวัดความเร็วรอบ เพียงแต่ชี้เครื่องวัดความเร็วรอบไปที่อุปกรณ์ที่ต้องการ
วัด แล้วกดปุ่มที่เครื่องวัด เครื่องจะแสดงค่าความเร็วรอบของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เราวัดทันที ในการวัดความเร็ว
รอบนี้ เครื่องวัดควรอยู่ห่างจากสิ่งที่เราต้องการวัดประมาณ 3 ฟุต หรือ 1 เมตรเครื่องมือชนิดนี้ เป็นเครื่องมือที่อาศัย
หลักการการหมุนของใบพัดหมุน ใช้กันในงานสนามและเป็นชนิดเคลื่อนย้ายได้ มีช่วงการวัดกว้าง ให้การวัดค่าได้ทันที  
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รูปท่ี 9.13 แสดงเครื่องวัดความเร็วรอบ  
 

 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Thermometer and Humidity Meter) 
 ใช้ในการตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นเพื่อประกอบการวิเคราะห์การท างานของระบบปรับอากาศ  

   
 

รูปท่ี 9.14 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 
 

 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) 
 ใช้ในการตรวจวัดค่าอัตราการไหลของน้ าในระบบท่อโดยติดตั้งที่ผิวท่อและบันทึกค่าอัตราการไหล
ภายในท่อได้ เหมาะส าหรับการตรวจวิเคราะห์อัตราการไหลของน้ าในระบบระบายความร้อนว่ามีอัตราการไหลที่
เหมาะสมหรือไม่ 
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รูปท่ี 9.15 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิก 
 

 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (Infrared Temperature Meter) 
  ใช้ในการตรวจวัดว่าอุณหภูมิที่ผิวอุปกรณ์โดยไม่ต้องสัมผัส ใช้ในการวัดอุณหภูมิที่ผิวอุปกรณ์ต่าง ๆ 
และบางรุ่นใช้ในการวัดอุณหภูมิของเหลวภายในท่อได้โดยใช้ตัวคูณปรับตั้ง 
 

 
 

รูปท่ี 9.16 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 
 

9.2  ข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า 
เราทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าค่าไฟฟ้าที่โรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารธุรกิจ ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าแต่ละเดือนนั้น

จะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าหลัก 2 ส่วน คือ พลังงานไฟฟ้า (มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือหน่วย) และค่า
ก าลังไฟฟ้า (มีหน่วยวัดเป็นกิโลวัตต์) ดังนั้น การตรวจวัดข้อมูลต่าง ๆ จะตรวจวัดข้อมูลที่สามารถน ามาใช้เป็นตัว
บ่งชี้ (Indicator) ถึงสภาพการใช้ไฟฟ้าว่าใช้อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่จะท าการตรวจวัดจะประกอบไป
ด้วย 

1)  พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง หรือหน่วย)  
 วัดด้วยเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Kilowatthourmeter) ข้อมูลตัวนี้จะบอกให้ทราบถึงปริมาณพลังงาน

ไฟฟ้าที่ได้ใช้ไปอาจเป็นข้อมูลของเครื่องจักรตัวใดตัวหนึ่งของกระบวนการผลิตกระบวนใดกระบวนหนึ่ง ของแผนกใด
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แผนกหนึ่ง หรือของทั้งโรงงาน ทั้งนี้แล้วแต่จุดประสงค์ของการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลที่สัมพันธ์โดยตรงกับ
ค่าไฟฟ้า 

2)  กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)  
  วัดด้วยแอมป์มิเตอร์ ข้อมูลตัวนี้สามารถใช้บอกสภาพการท างานของเครื่องจักรว่าท างานมากน้อยแค่ไหน 

เช่น ท างานที่โหลดเต็มพิกัด ท างานที่โหลดต่ าๆ การท างานเปลี่ยนแปลงตามเวลาอย่างไร เป็นต้น 
 
3)  แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)   
  วัดด้วยโวลต์มิเตอร์ ข้อมูลตัวนี้ใช้บอกสภาพของระบบไฟฟ้าว่าแรงดันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ถ้า

แรงดันแปรเปลี่ยนมาก เช่น มีแรงดันเกิน (over voltage) หรือแรงดันต่ า (under voltage) บ่อย ๆ จะท าให้สมรรถนะ
การท างานของเครื่องจักรลดลง เช่น มอเตอร์เหนี่ยวน าถ้าท างานที่โหลดเต็มพิกัดและได้รับแรงดันเพียง 90% ของ
แรงดันพิกัดจะท าให้ประสิทธิภาพตกลงไป 1-2% เป็นต้น นอกจากนี้ อาจท าให้อายุใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
ลดลง เช่น ถ้าเกิดแรงดันเกินบ่อย ๆ หลอดไฟฟ้าจะขาดเร็วกว่าปกติ ถ้าเกิดแรงดันต่ าบ่ อย ๆ มอเตอร์ของ
เครื่องปรับอากาศจะช ารุดเร็วกว่าปกติเป็นต้น 

 

4)  ก าลังงาน (กิโลวัตต์)  
  วัดด้วยวัตต์มิเตอร์ใช้วัดสภาพการท างานของเครื่องจักรว่าท างานมากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกับ

กระแสไฟฟ้า แต่จะให้ภาพที่แน่นอนกว่าเนื่องจากวัดออกมาในรูปของก าลังงานโดยตรง ถ้าวัดแบบต่อเนื่องโดยต่อเข้า
กับเครื่องบันทึกกราฟจะสามารถใช้เป็นข้อมูลแสดงค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้ด้วย 

 
5)  ความต้องการก าลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์)  
  วัดด้วยเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือวัตต์มิเตอร์ร่วมกับเครื่องบันทึกกราฟข้อมูลตัวนี้เป็นค่าเฉลี่ยของ

ก าลัง ไฟฟ้าในช่วงเวลา 15 นาที ดังนั้น ใน 1 วัน จะมีทั้งหมด 96 ค่า ใน 31 วัน จะมี 2,976 ค่านี้ น าไปคิดเงินค่า
ไฟฟ้าในส่วนที่เป็นค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด แต่ถ้าเสียค่าไฟฟ้าอัตราตามช่วงเวลาของวัน (TOD) การไฟฟ้าจะใช้ตัวเลข
ความต้องการก าลังไฟฟ้า 2 ตัว ในการคิดเงินค่าไฟฟ้า ตัวแรกเอามาจากความต้องการก าลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในช่วง
หัวค่ าระหว่างเวลา 18.30-21.30 น. (มีทั้งหมด 4x3x31 = 372 ค่า) ตัวที่ 2 เอามาจากความต้องการก าลังไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นตอนกลางวันระหว่างเวลา 08.00-18.30 น. (มีทั้งหมด 4x10.5x31 = 1,302 ค่า) 

 
6)  ตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor)  
  วัดด้วยเครื่องวัดค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า หรือค านวณจากค่าก าลังงานไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และ

กระแสไฟฟ้า ข้อมูลตัวนี้จะชี้ให้เห็นถึงสภาพการใช้งานระบบไฟฟ้าว่าใช้งานเหมาะสมแค่ไหน ถ้าตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้ามีค่าต่ าระบบไฟฟ้าจะต้องรับภาระมาก หรือต้องใช้อุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์
ป้องกันต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เซอร์กิตเบรคเกอร์ขนาดใหญ่เกินความจ าเป็น และถ้ามีค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (PF) ต่ า
กว่า 0.85 จะต้องเสียค่าปรับให้การไฟฟ้าด้วย 

 
7)  ความเร็วรอบของมอเตอร์ (รอบต่อนาที)  
  วัดด้วยเครื่องวัดรอบ (Tachometer) ในกรณีที่เป็นมอเตอร์เหนี่ยวน า เราสามารถใช้ข้อมูลความเร็วรอบ

ของมอเตอร์ เป็นตัวบ่งชี้สภาพการท างานได้ด้วยถ้าไม่สามารถวัดด้วยก าลังไฟฟา้ของมอเตอร์ได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องวดั 
(วัตต์มิเตอร์) เนื่องจากก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์เหนี่ยวน าจะแปรโดยตรง (โดยประมาณ) กับค่าสลิป เช่น ถ้ามอเตอร์
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เหนี่ยวน าระบุข้อมูลไว้บนแผ่นป้ายชื่อ ว่ามีขนาด 7.5 kW 1,430 rpm, 4 poles ถ้าเราวัดความเร็วรอบได้ 1,460 rpm จะ
ประมาณได้ว่ามอเตอร์ก าลังจ่ายโหลดที่ 7.5 x (1500-1460)/ (1500-1430) =4.3 kW เป็นต้น 

8)  ความสว่าง (Luminance)  
  วัดด้วยลักซ์มิเตอร์ข้อมูลความสว่างนี้จะใช้บอกถึงค่าความสว่างจากระบบไฟฟ้าแสงสว่างว่าอยู่ใน

เกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรฐานหรือไม่ ถ้ามีค่าสูงเกินไปจะเกิดความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า แต่ถ้ามีค่าต่ าเกินไปก็จะ
เกิดผลเสียหลายอย่าง เช่น ท างานช้า เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน ฯลฯ 

 
9)  อุณหภูมิ (Temperature)  
  วัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งจะให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การท างานของระบบที่เก่ียวข้องกับความร้อนและ

ความเย็น 
 
10)  ความชื้น (Humidity)  
  วัดด้วย ไฮกรอมิเตอร์ซึ่งจะใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับผลการวัดอุณหภูมิ 
 
11)  อัตราการไหล (Flow Rate)  

 วัดด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลเพื่อทราบอัตราการไหลของน้ าหรือของเหลวภายในท่อเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ระบบที่เก่ียวข้อง เช่น วิเคราะห์อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนว่าสอดคล้องกับภาระความเย็นของ
ระบบปรับอากาศหรือไม่ 
 
9.3  การค านวณเบื้อต้นในการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยการค านวณจากค่าที่วัดได้ มักจะมีค าถามเสมอว่า ตัวแปรที่ได้จากการค านวณ

นั้นมีความผิดพลาดเท่าใด เช่น การค านวณก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ 3 เฟส จากความสัมพันธ์ 
 

θcosavIV3P   
 
เมื่อ  P  คือ ก าลังงานไฟฟ้าจริง (Watt) 

V  คือ แรงดันระหว่างสาย (Line-to-Line Voltage) (volt) 
Iav  คือ กระแสเฉลี่ย (Amp) 
θcos  คือ ค่าตัวประกอบก าลัง (Power Factor) 

 

ถ้าความผิดพลาดในการวัดกระแสไฟฟ้า, IW  เป็น 2%  

ความผิดพลาดในการวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า, VW  เป็น 1%  

ความผิดพลาดในการวัดตัวประกอบก าลังไฟฟ้า, υW  เป็น 3%  
ค่าก าลังไฟฟ้าที่ค านวณได้จะมีความผิดพลาดก่ีเปอร์เซ็นต์ 
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ความผิดพลาดทางก าลังไฟฟ้าจะกระจายไปตามความผิดพลาดของกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า และตัว
ประกอบก าลังไฟฟ้า ในทางวิศวกรรมอาจประมาณความผิดพลาดของก าลังไฟฟ้าได้จากสูตร 

2

cosθ
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นั่นคือ ความผิดพลาดของก าลังไฟฟ้าที่ได้มีค่าเท่ากับ 3.74% 
 
 จะเห็นว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวัดจะกระจายไปตามเครื่องมือที่ใช้วัด ยิ่งใช้เครื่องมือวัดหลายชนิด 
ความผิดพลาดก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น จากตัวอย่างข้างต้น ถ้าเราวัดก าลังไฟฟ้าโดยใช้เครื่องวัดก าลังไฟฟ้าโดยตรงเพียงตัว
เดียว ความผิดพลาดของข้อมูลจะเกิดจากเครื่องวัดก าลังไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว เช่น เครื่องวัดก าลังไฟฟ้ามีความ
ผิดพลาด 2% ข้อมูลที่ได้จะผิดพลาดไป 2% แทนที่จะเป็น 3.74% เป็นต้น 
 

ในการค านวณความสัมพันธ์ของก าลังไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
ก าลังไฟฟ้าปรากฏ มีดังนี้ 
 
ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 

 

A ภาระไฟฟ้า
1 เฟส

L

N

ระบบไฟฟ้า
1 เฟส

V

P (W)

PF

Voltmeter

Ammeter

Power Meter

Power Factor Meter

AA ภาระไฟฟ้า
1 เฟส

L

N

ระบบไฟฟ้า
1 เฟส

V

P (W)

PF

Voltmeter

Ammeter

Power Meter

Power Factor Meter

 
 

รูปท่ี 9.17 แสดงการวัดค่าในระบบไฟฟ้า 1 เฟส 
 

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สายจะมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
ZIV      โวลต์ (Volt, V) 
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IVS      โวลต์-แอมป์ (Volt-Amp, VA) 
PFIVPFSP    วัตต์ (W) 

1000
tPE 

     กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือ หน่วย 

 
เมื่อ  V     =   แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย (โวลต์) 

 I      =   กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) 
 Z    =   อิมพีแดนซ์ของโหลด (โอห์ม) 
 S    =   ก าลังไฟฟ้าปรากฏ (โวลต์-แอมป์) 

     PF   =  cos  = ตัวประกอบก าลังไฟฟ้าของโหลด 
 P    =   ก าลังไฟฟ้าจริง (วัตต์) 
 E    =   พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) 
 t    =   เวลา (ชั่วโมง) 
 

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
 

A

ภาระไฟฟ้า
3 เฟส

L1

ระบบไฟฟ้า
3 เฟส

V

P1 (W)

PF1

Voltmeter

Ammeter
Power Meter

Power Factor Meter

V

I

L2

L3

N

AA

ภาระไฟฟ้า
3 เฟส

L1

ระบบไฟฟ้า
3 เฟส

V

P1 (W)

PF1

Voltmeter

Ammeter
Power Meter

Power Factor Meter

V

I

L2

L3

N

 
 

รูปท่ี 9.18 แสดงตัวอย่างการวัดค่าในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
 
 
 

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส จะมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตารางท่ี  9.1  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรในระบบไฟฟ้า  3  เฟส 
 

กรณีต่อแบบ Y กรณีต่อแบบ Delta 

pV3V  
pII   

pVV   
pI3I   

 

I  x V x3S     โวลต์-แอมป์ (Volt-Amp, VA) 

PFIV3PFSP    วัตต์ (W) 

1,000
tPE 

     กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือ หน่วย 
 

เมื่อ  VP  =  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเฟสของอุปกรณ์ (โวลต์) 
IP =  กระแสเฟสของอุปกรณ์ (แอมแปร์) 

  
 
 

     
 

รูปท่ี 9.19 แสดงเครื่องมือวัดท่ีใช้วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า 
 

 เครื่องมือวัดตามรูปที่ 9.3 สามารถใช้วัดก าลังประสิทธิผล (W) ก าลังรีแอ็กตีฟ (VAR) ก าลังปรากฏ (VA) 
เพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF) แรงดันไฟฟ้า (V) กระแสไฟฟ้า (A) และยังใช้เป็นเครื่องบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
ก าลังไฟฟ้า ก าลังรีแอ็กตีฟ ก าลังปรากฏ เพาเวอร์แฟคเตอร์ แรงดันไฟฟ้า กระแส โดยเชื่อมต่อข้อมูลเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังใช้วัดค่าฮาร์มอนิกส์ในสายได้โดยตรงอีกด้วย ทั้งนี้โดยการเลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้เป็น
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
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9.4  การใช้งานเครื่องมือวัดและการบันทึกทางไฟฟ้า 
 
9.4.1  การเลือกซื้อเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
 

ในปัจจุบันเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าบางเครื่องสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้หลายอย่าง  เช่น เครื่องบันทึกก าลัง 
ไฟฟ้า หรือเครื่องวัดก าลังไฟฟ้า ดังนั้นถ้ามีเครื่องวัดเหล่านี้แล้ว เราอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องวัดและบันทึกกระแสไฟฟ้า 
และเครื่องวัดตัวประกอบก าลังไฟฟ้าก็ได้ การเลือกซื้อเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก จะต้อง
พิจารณาทั้งประเภท และรายละเอียด โดยมีกฎเกณฑ์ในการเลือก  ดังนี้ 

 
1)  ข้อมูลจ าเพาะของเครื่องวัด 

-   วิธีการใช้เครื่องมือวัด 
-   สิ่งที่ใช้วัด 
-   ช่วงของการวัด 
-   ความแม่นย า 
-   ความไว 

2)  ลักษณะทางกายภาพของต าแหน่งหรือจุดที่ต้องการวัด ว่าน าเครื่องมือวัดเข้าไปถึงจุดที่จะวัดสามารถ
เข้าไปถึงเพียงใด และมีความปลอดภัยในการใช้งานแค่ไหน 

3)  ความแข็งแรงและทนทานของเครื่องมือวัด 
4)   การอ่านค่าง่ายเพียงใด ในสภาวะแวดล้อมบางแห่ง  เครื่องมือวัดอาจจะไม่สะดวกในการอ่านค่า  การ

อ่านค่าเป็นตัวเลขจะสะดวก และลดความผิดพลาดจากการอ่านค่าได้มาก 
5)  น้ าหนักของเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้พลังงาน นั้นสามารถใช้เพียงคนเดียวหรือ

หลายคน 
6)   เครื่องมือเหล่านั้นมีพลังงานในตัวเองหรือต้องต่อมาจากภายนอก 
7)   ราคาของอุปกรณ์ 
8)  มาตรฐานที่รองรับ เช่น IEC, TIS เป็นต้น 
9)  ความจ าเป็นในการใช้งาน 
 

9.4.2  ความผิดพลาดของข้อมูลจากการวัด 
ความผิดพลาดของข้อมูลที่ได้จากการวัด แบ่งออกได้ 3 สาเหตุใหญ่ๆ คือ 
 
1)  เครื่องมือวัด 

-  เครื่องวัดเสีย 
-  ไม่มีการสอบเทียบมาตรฐาน 

 
2)  ตัวผู้วัด 

-  อ่านสเกลผิด 
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-   จดข้อมูลผิด 
-   ใช้เครื่องมือวัดไม่เป็น 

3)  วิธีการวัดไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน 
-  ใช้วัดนอกช่วงที่ก าหนด 
-  ตั้งสเกลผิด 
-  ติดตั้งเครื่องมือวัดไม่ถูกต้อง 
-  อ่านค่าเร็วเกินไป ไม่รอให้อยู่ในสภาวะสมดุล 
-  สภาพแวดล้อมผิดไปจากสภาวะที่ใช้สอบเทียบมาตรฐาน 

 
9.4.3  การบันทึกค่าทางไฟฟ้า 
 

1) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltmeter)  
ใช้ในการตรวจวัดค่าแรงดันในระบบไฟฟ้าว่ามีความปกติหรือไม่ หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

ค านวณร่วมกับข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวัดอื่น โดยค่าแรงดันแบ่งเป็นแรงดันระหว่างเฟส (Line to Line Voltage) และ
แรงดันเฟส (Line to Neutral Voltage) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันตามที่แสดงในหัวข้อที่ 9.4 

V Vp

ภาระไฟฟ้า
3 เฟส

L1

ระบบไฟฟ้า
3 เฟส

V

Voltmeter

V

L2

L3

N

V Vp

ภาระไฟฟ้า
3 เฟส

L1

ระบบไฟฟ้า
3 เฟส

V

Voltmeter

V

L2

L3

N

 
 

รูปท่ี 9.20 การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า 
 

2) เครื่องวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบคล้อง (Clamp Ammeter)  
 ใช้ในการตรวจวัดค่ากระแสของระบบหรืออุปกรณ์ โดยท าการคล้องกับสายไฟที่ต้องการทราบค่ากระแส 

ดังแสดงในรูปที่  9.1  
 
3) เครื่องวัดตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor Meter)  
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 ใช้ในการตรวจวัดค่าตัวประกอบก าลัง  ซึ่งการต่อใช้งานจะต้องใช้สัญญาณกระแสและแรงดันในการ
ประมวลผล ดังแสดงในรูปที่ 9.1 

4) เครื่องวัดก าลังไฟฟ้า (Power Meter) 
 ใช้ในการตรวจวัดค่าก าลังงานไฟฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถแสดงค่าแรงดัน กระแส และสามารถวัดได้

ทั้งก าลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส โดยไม่ต้อง
ปลดอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากระบบไฟฟ้า บางรุ่นสามารถใช้เครื่องบันทึกข้อมูลได้  

 
-  การวัดค่าในวงจรไฟฟ้า 1 เฟส ให้ต่อวงจรดังรูปที่ 9.5 เครื่องวัดจะแสดงค่าก าลังไฟฟ้า หรือแรงดันไฟฟ้า 

หรือกระแสไฟฟ้า ตามที่เราเลือกวัด 
 
-  การวัดค่าในวงจรไฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย ที่โหลดสมดุล เช่น มอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส ขดลวดความร้อน 3 เฟส 

ให้ต่อวงจรดังรูปที่ 9.6 เมื่อเลือกวัดก าลังไฟฟ้า เครื่องวัดจะแสดงค่าก าลังไฟฟ้ารวมทั้ง 3 เฟสให้ เมื่อเลือกวัด
กระแสไฟฟ้าเครื่องวัดจะแสดงค่ากระแสในสาย L3 ให้ เมื่อเลือกวัดแรงดันไฟฟ้าเครื่องวัดจะแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่าง
สาย L1 และ L2 

 

ภาระไฟฟ้า
1 เฟส

L

ระบบไฟฟ้า
1 เฟส

N

ภาระไฟฟ้า
1 เฟส

L

ระบบไฟฟ้า
1 เฟส

N

 
รูปท่ี 9.21 แสดงการคล้องวัดกระแสให้ถูกทิศทางตามการไหลไปยังโหลด 

 
- การวัดค่าในวงจรไฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย ที่โหลดไม่สมดุลให้ต่อวงจรดังรูปที่ 9.7 โดยใช้หลักการวัด

ก าลังไฟฟ้าทั้งหมดด้วยวัตต์มิเตอร์ 2 ตัว คือ 
 

 32cos3I32V12cos1I12VtotalP θθ  
เมื่อ  

totalP  คือ ก าลังงานไฟฟ้ารวม (Watt) 

32V,12V  คือ แรงดันระหว่างเฟส 1-2 และ 3-2 ตามล าดับ (Volt) 

3I,1I  คือ กระแสเฟส 1 และ 3 ตามล าดับ (Amp) 

12θ  คือ มุมเฟสระหว่างแรงดัน 1-2 และกระแสเฟส 1 

+ - 

หมายเหตุ – ส่วนใหญ่หมายถึง common หรือ ข้ัวด า 
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32θ  คือ มุมเฟสระหว่างแรงดัน 3-2 และกระแสเฟส 3 
ก าลังไฟฟ้ารวมทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมทางพีชคณิต (คือคิดเครื่องหมาย บวก, ลบ) ของก าลังไฟฟ้าที่อ่านได้

จากเครื่องวัดทั้ง 2 ตัว (ถ้าใช้เครื่องวัดตัวเดียวให้วัด 2 ครั้ง) 
 
- การวัดค่าในวงจรไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย การวัดก าลังไฟฟ้าให้วัดก าลังไฟฟ้าที่ละเฟสแล้วน าผลที่ได้ทั้ง 3 เฟส 

มารวมกันเป็นก าลังไฟฟ้ารวมทั้งหมด 
 
- การวัดค่าแบบต่อเนื่องในกรณีที่ต้องการวัดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น การวัดก าลังไฟฟ้าเพื่อหาเส้นโค้งของ

โหลดรายวัน (Daily Load Curve) โดยสามารถถ่ายข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงเป็นกราฟประกอบการ
วิเคราะห์ได้ 

 
      

ภาระไฟฟ้า
3 เฟส
สมดุล

L1

ระบบไฟฟ้า
3 เฟส
สมดุล

L2

L3

ภาระไฟฟ้า
3 เฟส
สมดุล

L1

ระบบไฟฟ้า
3 เฟส
สมดุล

L2

L3

 
 

 
รูปท่ี 9.22 แสดงการต่อวัดก าลังไฟฟ้า 3 เฟส ท่ีสามารถวัดระบบไฟฟ้า 3 เฟส กรณีสมดุลได้ 
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รูปท่ี 9.23 แสดงการต่อวัดก าลังไฟฟ้าโดยใช้วัตต์มิเตอร์ 2 ตัวในระบบไฟ 3 เฟส กรณีท่ีภาระไฟฟ้าไม่สมดุล  
 
 

ภาระไฟฟ้า
3 เฟส

ไม่สมดุล

L1

ระบบไฟฟ้า
3 เฟส

ไม่สมดุล

L2

L3

I1

P1

PF1N

V1N

N

ภาระไฟฟ้า
3 เฟส

ไม่สมดุล

L1

ระบบไฟฟ้า
3 เฟส

ไม่สมดุล

L2

L3

I1

P1

PF1N

V1N

N

 
 
 

รูปท่ี 9.24 แสดงการต่อวัดก าลังไฟฟ้ากรณีท่ีภาระไฟฟ้าไม่สมดุล โดยวัดครั้งละ 1 เฟส 
 

5) เครื่องบันทึกก าลังไฟฟ้า (Power Recorder Meter) 
 เครื่องบันทึกก าลังไฟฟ้าสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้หลายอย่าง และสามารถวัดค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได้

อย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องวัดที่สามารถหิ้วติดตัวไปได้ ท าให้สะดวกต่อการใช้งานสามารถวัดได้ทั้งไฟฟ้ า 1 เฟส 3 เฟส  
4 สาย และ 3 เฟส 3 สาย เป็นต้น 
 
 

การวัดไฟ 1 เฟส 
ต่อเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 9.9 

 
 
 

รูปท่ี 9.25 แสดงการต่อเครื่องบันทึกก าลังไฟฟ้า 1 เฟส 
 

การวัดไฟ 3 เฟส 
ต่อเครื่องมือวัดดังรูปที่ 9.10 และ 9.11 โดยรูปที่ 9.10 เป็นวิธีการวัดไฟฟ้า 3 เฟส 4 สายและรูปที่ 9.11 

เป็นวิธีการวัดไฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย 
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V    I

P    Q

PF  Hz

ภาระไฟฟ้า
3 เฟส

Power Recorder

L1

L2ระบบไฟฟ้า
3 เฟส

Red

Yellow

Blue

N

L3

N

V    I

P    Q

PF  Hz

ภาระไฟฟ้า
3 เฟส

Power Recorder

L1

L2ระบบไฟฟ้า
3 เฟส

Red

Yellow

Blue

N

L3

N

 
 
 

รูปท่ี 9.26 แสดงการต่อวัดระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 

V    I

P    Q

PF  Hz

ภาระไฟฟ้า
3 เฟส

Power Recorder

L1

L2ระบบไฟฟ้า
3 เฟส

Red

Yellow

Blue
L3

V    I

P    Q

PF  Hz

ภาระไฟฟ้า
3 เฟส

Power Recorder

L1

L2ระบบไฟฟ้า
3 เฟส

Red

Yellow

Blue
L3

 
 

รูปท่ี 9.27 แสดงการต่อวัดระบบไฟ 3 เฟส 3 สาย 
 

9.4.4  การบ ารุงรักษาเครื่องมือวัด 
การบ ารุงดูแลรักษาเครื่องมือวัดนับเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะนอกจากจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีความถูก 

ต้องแล้ว ยังยืดอายุการใช้งานของเครื่องวัดต่อไป ตลอดจนสามารถใช้งานเครื่องมือวัดอย่างปลอดภัยอีกด้วย เครื่องมือวัด
ต่าง ๆ  ก่อนและหลังการใช้จะต้องมีการตรวจตราให้เรียบร้อยว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ จะต้องมีการเปรียบเทียบมาตรฐาน
ตามเวลาที่เหมาะสมและหลังการใช้งานควรเก็บรักษาให้ถูกต้อง 
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9.5  การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบต่าง ๆ  
 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในโรงงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 
และระบบที่ใช้พลังงานความร้อน ซึ่งรายละเอียดโดยสังเขปของการตรวจวัดเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักของทั้ง 2 
ระบบมีดังนี้ 

1)   ระบบท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า 

 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 
หมายถึง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่จุดที่ออกจากหม้อแปลง จนถึงตู้ส่งจ่ายหรือตู้ MDB (Main 

Distribution Breaker) ที่แต่ละจุดภายในโรงงาน 
ค่าที่จ าเป็นต้องตรวจวัด ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ก าลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) 

และตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor)  ซึ่งเรียกโดยรวมว่า ค่าทางไฟฟ้า เพื่อน ามาใช้ในการตรวจสอบสภาพ
โดยทั่วไปของระบบ  เช่น ลักษณะการใช้ไฟฟ้า เวลาที่มีความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดเพื่อจัดโหลดหลีกเลี่ยงช่วง 
Peak ของค่าไฟฟ้า   ความสมดุลของแรงดันและกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ศักยภาพในปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าซึ่งควรจะสูงกว่า 0.90 ฯลฯ 

เครื่องมือตรวจวัดมีทั้งชนิดที่วัดค่าทางไฟฟ้าแบบชั่วขณะ เช่น แอมป์มิเตอร์หรือ เพาเวอร์มิเตอร์
แบบคล้องวัด มิเตอร์วัดค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า และเครื่องมือตรวจวัดชนิดที่วัดและบันทึกค่าแบบต่อเนื่อง 

ตารางท่ี 9.2  การตรวจวัดระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 
ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้า 

 กระแสไฟฟ้า 
 ก าลังไฟฟ้า 

 ตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
 

 เพาเวอร์มิเตอร์แบบคล้องวัด 
 เครื่องมือวัดและบันทึกค่าทาง

ไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง 
 

 
 ระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดียว 
 หมายถึง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split-type) เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง 

(Window-type) และเครื่องปรับอากาศแบบเป็นชุด (Packaged Unit) 
 ค่าที่จ าเป็นต้องตรวจวัด ได้แก่ ค่าทางไฟฟ้ารวมทั้งช่วงเวลาการตัดต่อของคอมเพรสเซอร์เพื่อ

ตรวจสอบสภาพการท างานของคอมเพรสเซอร์ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ของลมจ่ายและลมกลับรวมทั้งปริมาณ
ลมจ่ายเพื่อค านวณภาระการท าความเย็นและสมรรถนะการท างานของระบบปรับอากาศซึ่งไม่ควรจะใช้พลั งงานเกิน 
1.61 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น และค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่เข้าคอนเดนเซอร์และอากาศแวดล้อม
ภายนอก 

 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น ชนิดของเทอร์โมสตัท สภาพของแผงกรอง
อากาศ เวลาใช้งาน 

 เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น ได้แก่ เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ และเครื่องวัดความเร็วลม 
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ตารางท่ี 9.3   การตรวจวัดระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดียว 
 
ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 
ระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดียว  ค่าทางไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ 

 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ของลมจ่าย 

 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ของลมกลับ 

 ความเร็วลมและพื้นที่ช่องจ่าย     
ลมเย็น 

 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ของอากาศที่เข้าคอนเดนเซอร์ 

 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ของอากาศแวดล้อมภายนอก 

 

 เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า 
 เครื่องวัดอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธ์ 

 เครื่องวัดความเร็วลม  
 

 ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Central System) มักจะประกอบด้วยเครื่องท าน้ าเย็น 

(Chiller) ที่ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องศูนย์กลาง ท าหน้าที่ส่งจ่ายน้ าเย็นไปยังเครื่องส่งลมเย็น (AHU, Air Handling Unit 
และ FCU, Fan Coil Unit) ซึ่งจะติดตั้งกระจายอยู่ตามพื้นที่ปรับอากาศต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจวัดดังนี้ 

1. เครื่องส่งลมเย็น 
ค่าที่จ าเป็นต้องตรวจวัดส าหรับเครื่องส่งลมเย็น ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของลมจ่าย 

(Supply Air) และลมกลับ (Return Air) รวมทั้งปริมาณลมจ่ายเพื่อค านวณภาระการท าความเย็น      ค่าทางไฟฟ้าของ
พัดลมของเครื่องส่งลมเย็น ความดันตกคร่อมแผงกรองอากาศเพื่อตรวจสอบสภาพการใช้งานด้านลมจ่าย และความดัน
ตกคร่อมและอัตราการไหลในท่อน้ าเย็นเพื่อตรวจสอบสมดุลน้ า นอกจากนี้ยังต้องรวบรวมข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่จ าเป็น
เช่นเดียวกับระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดียว เช่น ชนิดของ   เทอร์โมสตัท สภาพของแผงกรองอากาศ และเวลา                
ใช้งาน 

เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น ได้แก่ เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
เครื่องวัดความเร็วลม และเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ าในท่อ 

 
ตารางท่ี 9.4  การตรวจวัดเครื่องส่งลมเย็น 

 
ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 
เครื่องส่ง 
ลมเย็น 

 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของลม
จ่าย 

 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของลม
กลับ 

 เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า 
 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
 เครื่องวัดความเร็วลม  
 เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ าในท่อ 
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 ความเร็วลมและพื้นที่ช่องจ่ายลมเย็น 

 ค่าทางไฟฟ้าของพัดลม 
 ความดันตกคร่อมแผงกรองอากาศ 
 ความดันตกคร่อมท่อน้ าเย็น 
 อัตราการไหลของน้ าเย็น 
 

 เกจวัดความดัน 
 

 

 เครื่องท าน้ าเย็น 
เครื่องท าน้ าเย็น (Chiller) ใช้ส าหรับผลิตน้ าเย็น ทั้งเพื่อใช้ในระบบปรับอากาศและใช้ใน

กระบวนการผลิต   ค่าที่จ าเป็นต้องตรวจวัดส าหรับเครื่องท าน้ าเย็น ได้แก่ อัตราการไหลของน้ าเย็นและอุณหภูมิน้ า
เย็นด้านเข้าและด้านออก เพื่อค านวณภาระการท าความเย็น อัตราการไหลของน้ าหล่อเย็นและอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น
ด้านเข้าและด้านออก เพื่อค านวณอัตราการระบายความร้อนทิ้ง ค่าทางไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์เพื่อใช้ประกอบกับ
ภาระการท าความเย็นในการประเมินสมรรถนะการท างานของระบบ ซึ่งไม่ควรใช้พลังงานเกิน 0.7 กิโลวัตต์ต่อตัน
ความเย็นส าหรับระบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ าและ 1.2 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็นส าหรับระบบที่ระบายความร้อนด้วย
อากาศ ตลอดจนการส ารวจเวลาใช้งานของเครื่องท าน้ าเย็น 

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่ควรตรวจวัดด้วย เช่น ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ที่ป๊ัมน้ าเย็นและป๊ัมน้ า
หล่อเย็น ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ที่พัดลมระบายความร้อนทั้งที่คอนเดนเซอร์กรณีระบายความร้อนด้วยอากาศและที่หอผึ่งน้ า
กรณีระบายความร้อนด้วยน้ า 

เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น ได้แก่ เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ าในท่อและ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส 

 
ตารางท่ี 9.5 การตรวจวัดเครื่องท าน้ าเย็น 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 
เครื่องท าน้ าเย็น  ค่าทางไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ 

 อัตราการไหลของน้ าเย็น  
 อุณหภูมิน้ าเย็นด้านเข้าและด้านออก 
 อัตราการไหลของน้ าหล่อเย็น 

 อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นด้านเข้าและด้าน
ออก 

 ค่าทางไฟฟ้าของเครื่องน้ าเย็นและ
เครื่องน้ าหล่อเย็น 

 ค่าทางไฟฟ้าของพัดลมระบายความ
ร้อน  

 

 เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า 
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส  
 เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ าในท่อ 
 

 
 ระบบแสงสว่าง 
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ค่าที่จ าเป็นต้องส ารวจและตรวจวัดส าหรับระบบแสงสว่าง ได้แก่ ชนิดและจ านวนของหลอดไฟ
และโคมไฟในแต่ละพื้นที่ตลอดจนค่าทางไฟฟ้าเพื่อค านวณดัชนีการใช้แสงสว่างซึ่งไม่ควรเกิน 16 วัตต์ต่อตารางเมตร
ส าหรับพื้นที่ส านักงานทั่วไปและ 23 วัตต์ต่อตารางเมตรส าหรับพื้นที่ท างานที่ต้องการ         ความสว่างมากขึ้น เช่น 
พื้นที่ตรวจสอบช้ินงาน ค่าความส่องสว่าง  (Lux) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของจ านวนและต าแหน่งของหลอดไฟ
และโคมไฟเมื่อเทียบกับลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจ าเป็นต้องวัดค่าความส่องสว่างในระดับความสูงเดียวกับ
พื้นที่ใช้งานจริง เช่น บนโต๊ะท างาน หรือบน พื้นทางเดินภายในโรงงาน นอกจากนี้ยังต้องส ารวจเวลาใช้งานระบบแสง
สว่างในแต่ละพื้นที่อีกด้วย 

เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น ได้แก่ เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า และเครื่องวัดค่าความส่องสว่าง (Lux meter) 
 

ตารางท่ี 9.6 การตรวจวัดระบบแสงสว่าง 
ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 

ระบบแสงสว่าง  ค่าทางไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง 
 ค่าความส่องสว่าง 
 ขนาดพื้นที่ของแต่ละส่วน  
 

 เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า 
 เครื่องวัดค่าความส่องสว่าง (Lux Meter) 
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รูปท่ี 9.28 แสดงต าแหน่งวัดความสว่างของห้องแบบต่าง ๆ เพื่อหาความสว่างเฉลี่ย 
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 รูปท่ี 9.28 ก  NM
p1)t(M1)q(N1)1)(Mr(N

aE


  

 

รูปท่ี 9.28 ข  p
4

4p3p2p1paE 


  

 

รูปท่ี 9.28 ค  N
p1)q(N

aE


  

 

รูปท่ี 9.28 ง  1)M(N
p1)t(MqN1)rN(M

aE



  

 

รูปท่ี 9.28 จ  1N
pqN

aE



  

 

รูปท่ี 9.28 ฉ  WL
64p8)8t(W8)8q(L8)8)(Wr(L

aE


  
 
โดยที่ 
  p =  ค่าความสว่างเฉลี่ยของจุด p-1, p-2, … 

  q =  ค่าความสว่างเฉลี่ยของจุด q-1, q-2, … 
  r =  ค่าความสว่างเฉลี่ยของจุด r-1, r-2, … 

  N  =  จ านวนโคมในแต่ละแถว 
  M  =  จ านวนแถว 

  W  =  ความกว้างของห้อง 
  L  =  ความยาวของห้อง 

 
ตารางท่ี  9.7 ตัวอย่างแบบฟอร์มท่ีใช้ในการส ารวจความสว่างท่ีจุดท างานต่าง ๆ 

 

จุดท างาน 
รายละเอียดของ

จุดท างาน 
ความสูงเหนือ 

พื้นห้อง 

ระนาบ 
(นอน ด่ิง หรือ

เอียง) 

ความสว่าง (ลักซ์) 
ท้ังหมด 

(ท่ัวไป+เสริม) 
ท่ัวไปอย่าง 
เดียว 

1 
2 
3 
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ตารางท่ี  9.8  ตัวอย่างแบบฟอร์มท่ีใช้ในการส ารวจความสว่างเฉลี่ย 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2

3
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5

6

7

8

9

10

ค่าความส่องสว่างเฉล่ีย LUX

ต าแหน่งตามความยาวห้อง

ต า
แห

น่ง
ตา

มแ
นว

กว
้าง
ห้อ
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 ระบบอัดอากาศ 
ค่าที่จ าเป็นต้องตรวจวัดส าหรับระบบอัดอากาศ ได้แก่ ค่าทางไฟฟ้า   ความดันของอากาศอัด 

อัตราการไหลของอากาศเข้า รวมทั้งอุณหภูมิและความชื้นของอากาศเข้า เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของ
เครื่องอัดอากาศทั้งที่เป็นอัตราการผลิตอากาศอัดที่ท าได้ (Free air delivery) และเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่ออากาศอัด
ที่ผลิตได้ซึ่งไม่ควรเกิน 0.111 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ต้องมีการส ารวจจุดรั่วไหลของระบบส่ง
จ่ายอากาศอัดภายในโรงงาน และส ารวจเวลาการใช้งานเครื่องอัดอากาศ 

ส าหรับโรงงานที่มีช่วงเวลาที่สามารถหยุดระบบอัดอากาศได้ จะท าให้การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของเครื่องอัดอากาศและการตรวจวัดปริมาณอากาศรั่วไหลในระบบท าได้อย่างแม่นย าขึ้น โดยการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศสามารถท าได้โดยการจับเวลาที่ใช้ในการอัดอากาศเข้าถังเก็บอากาศจากถังเปล่า
จนกระทั่งมีความดันเท่ากับค่าที่ก าหนดร่วมกับการตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ ส่วนการตรวจวัดปริมาณ
อากาศรั่วไหลในระบบสามารถท าได้โดยการจับเวลาที่เครื่องเดินและหยุดระหว่างความดันสองระดับที่ตั้งไว้ร่วมกับการ
ตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า 

เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น ได้แก่ เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิ
และความชื้น และนาฬิกาจับเวลา 
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ตารางท่ี 9.9  การตรวจวัดระบบอัดอากาศ 
ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 

ระบบอัดอากาศ  ค่าทางไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ 
 ความเร็วลมและพื้นที่ของช่องอากาศเข้า 
 อุณหภูมิและความชื้นของอากาศเข้า  
 ช่วงเวลาการตัดต่อของเครื่องอัดอากาศ  
 

 เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า 
 เครื่องวัดความเร็วลม  
 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ 

 นาฬกิาจับเวลา 
 

 

 ปั๊มน้ า 
ค่าที่จ าเป็นต้องตรวจวัด ได้แก่ ค่าทางไฟฟ้า ความดันด้านส่งและด้านดูดของป๊ัมน้ าเพื่อใช้

ตรวจสอบสมรรถนะการท างานของป๊ัม ความเร็วรอบมอเตอร์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์ ตลอดจนการ
ประเมินความเป็นไปได้ในการติดตั้งเครื่องปรับลดความเร็วรอบเพื่ อประหยัดพลังงานซึ่งต้องใช้ค่าที่ต้องตรวจวัด
ทั้งหมดมาประกอบกัน นอกจากนี้ ยังต้องส ารวจเวลาการท างานของป๊ัมน้ าอีกด้วย 

เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น ได้แก่ เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า เครื่องวัดความเร็วรอบ และ เกจวัด
ความดัน 
 

ตารางท่ี 9.10  การตรวจวัดปั๊มน้ า 
ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 

ป๊ัมน้ า  ค่าทางไฟฟ้าของป๊ัม 
 ความเร็วรอบมอเตอร์ 
 ความดันด้านส่งและด้านดูดของป๊ัม  
 

 เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า 
 เครื่องวัดความเร็วรอบ 
 เกจวัดความดัน   
 

 
 มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอ่ืนๆ 

ค่าที่จ าเป็นต้องตรวจวัด ได้แก่ ค่าทางไฟฟ้าต่างๆ และช่วงเวลาการท างาน ตลอดจนความเร็ว
ลมรอบในกรณีของมอเตอร์ที่ต้องการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์ด้วย 

เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น ได้แก่ เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า และเครื่องวัดความเร็วรอบ 
 

ตารางท่ี 9.11  การตรวจวัดมอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า 
ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 

มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า  ค่าทางไฟฟ้า 

 ความเร็วรอบ  
      กรณีเป็นมอเตอร์   

 เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า 

 เครื่องวัดความเร็วรอบ    
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2)  ระบบท่ีใช้พลังงานความร้อน 

 หม้อไอน้ า 
ค่าที่จ าเป็นต้องตรวจวัด ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในก๊าซเสีย อุณหภูมิก๊าซเสีย และค่า

ความร้อนของเชื้อเพลิงเพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ าและความร้อนสูญเสียจากการ         เผาไหม้
อุณหภูมิผิวของหม้อไอน้ า อุณหภูมิแวดล้อม พื้นที่ผิว และค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity) เพื่อ
วิเคราะห์ความร้อนสูญเสียทางผิวผนังหม้อไอน้ า ตลอดจนอัตราการไหลและค่า TDS (Total dissolved solid) ของน้ า
โบลวดาวน์และน้ าป้อนเพื่อใช้วิเคราะห์ความร้อนสูญเสียจากการโบลวดาวน์ นอกจากนี้ ต้องส ารวจข้อมูลประกอบอื่นๆ 
เช่น อัตราการใช้และอุณหภูมิของเชื้อเพลิง   อัตราการผลิตไอน้ า อุณหภูมิและความดันของไอน้ าที่ผลิต อุณหภูมิของ
น้ าป้อน อุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ สภาพฉนวน ระยะเวลาการใช้งาน ฯลฯ 

เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น ได้แก่ เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ เครื่องวิเคราะห์สภาพน้ า
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส 

 
ตารางท่ี 9.12   การตรวจวัดหม้อไอน้ า 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 
หม้อไอน้ า  ปริมาณออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์  

 คาร์บอนมอนอกไซด์ และอุณหภูมิของก๊าซเสีย 
 อุณหภูมิผิวผนังหม้อไอน้ า อุณหภูมิแวดล้อม 
และพื้นที่ผิว 

 อัตราการผลิต อุณหภูมิ และความดันของไอน้ า 
 อัตราการใช้ และอุณหภูมิเชื้อเพลิง 
 อัตราการไหล และอุณหภูมิของน้ าป้อน 
 อัตราการไหล และอุณหภูมิของอากาศป้อน 
 อัตราการโบลวดาวน์ 
 ค่า TDS ของน้ าโบลวดาวน์และน้ าป้อน 
 อุณหภูมิแวดล้อม 
 

 เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ 
 เครื่องวิเคราะห์สภาพน้ า 
 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

สัมพัทธ์ 

 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส 
 

 
 ระบบส่งจ่ายไอน้ า 

ค่าที่จ าเป็นต้องตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิผิวและพื้นที่ผิวของท่อส่งจ่าย วาล์ว และหน้าแปลน
อุณหภูมิแวดล้อม และค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity) ของพื้นผิวตลอดจนสภาพของฉนวน ซึ่งค่า
ทั้งหมดจะใช้ในการประเมินความร้อนสูญเสียของระบบส่งจ่ายไอน้ า 

เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และเครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบสัมผัส 
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ตารางท่ี 9.13   การตรวจวัดระบบส่งจ่ายไอน้ า 
 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 
ระบบส่งจ่ายไอน้ า  อุณหภูมิผิวและพื้นที่ผิวของท่อ 

วาล์ว และหน้าแปลน 

 อุณหภูมิแวดล้อม  
 

 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส   
 

 
 เตาอุตสาหกรรม 

ด าเนินการตรวจวัดค่าต่างๆ เหมือนกับหม้อไอน้ า โดยเน้นที่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
เผาไหม้และการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสียในส่วนต่างๆ 

 
 อุปกรณ์ท่ีใช้ความร้อน 

ด าเนินการตรวจวัดค่าต่างๆ เหมือนกับระบบส่งจ่ายไอน้ า โดยเน้นที่การวิ เคราะห์          
ความร้อนสูญเสียและการส ารวจสภาพฉนวน 
 
9.6  ตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า 
 
 1) ตัวอย่างกรณีสมมติการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 จากการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องบันทึกก าลังงานไฟฟ้าของโรงงานแห่งหนึ่งที่ใช้หม้อแปลงขนาด  
1,600 kVA เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ได้ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าดังแสดงในกราฟ รูปที่ 9.29 

- มีการใช้พลังงานที่สูงในแต่ละวันช่วงหลังพักกลางวัน 
- มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในวันเสาร์ อาทิตย์ ต่ ากว่าวันท างานปกติ 
- มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในวันจันทร์ สูงกว่าวันอื่น ๆ  เล็กน้อย 
- พบว่าการใช้งานสูงสุดของหม้อแปลงอยู่ที่ 800 kVA ซึ่งคิดเป็นเพียง 800/1,600 = 50% ของพิกัด  
- พบว่าการใช้ก าลังงานไฟฟ้าสูงสุดอยู่ในช่วยหลังพักกลางวัน 
- ข้อมูลอื่นที่ตรวจวัดมา เช่น ค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสจะช่วยให้ทราบว่าการใช้งานหม้อแปลงอยู่

 ในสภาวะสมดุลหรือไม่  
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รูปท่ี 9.29 ตัวอย่างการบันทึกค่าก าลังงานไฟฟ้า 

 
2) ตัวอย่างกรณีสมมติการตรวจสอบก าลังงานไฟฟ้าโดยคร่าวในกรณีท่ีไม่มีเครื่องวัดก าลังงานไฟฟ้า 
 อาคารแห่งหนึ่งต้องการทราบว่าหากลดจ านวนชั่วโมงในการเดินเครื่องอุปกรณ์ในระบบระบายความร้อน

ของระบบปรับอากาศ  จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้เท่าไร จึงท าการตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ค่าตัวประกอบก าลังได้ข้อมูล ดังนี้ 

 

         
 

รูปท่ี 9.30 การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ในระบบ 
 
ท าการตรวจวัดค่ากระแสในแต่ละเฟส และสมมุติค่าตัวประกอบก าลัง (Power Factor) ได้ดังนี้ 
    VRY = VYB = VBR = 380 V 
    VRN = VYN = VBN = 220 V 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

ตารางท่ี  9.14  การวัดค่ากระแสในแต่ละเฟส 

CT R S T Average P.F.(Average) 

CT - 01A 15.8 16 14.5 15.43 0.80 

CT - 02A 16.4 16.5 15 15.97 0.80 

CT - 03A 15.4 15.6 14.4 15.13 0.80 

CT - 04A 17.2 17.3 16.2 16.9 0.80 

CT - 05A 14.3 14.3 13 13.87 0.80 
 
ดังนั้นสามารถค านวณค่าก าลังงานของมอเตอร์ได้  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  9.15  ค่าก าลังงานของมอเตอร์ 

CT. การค านวณ kW  =  (Iav)  (Vav) (PFav) / 1,000 

CT - 01A P  =  3   X    15.43 X  380  X  0.80   / 1,000     = 8.15 

CT - 02A P  =  3   X    15.97 X  380  X  0.80   / 1,000     = 8.43 

CT - 03A P  =  3   X    15.13 X  380  X  0.80   / 1,000     = 7.99 

CT - 04A P  =  3   X    16.90 X  380  X  0.80   / 1,000     = 8.92 

CT - 05A P  =  3    X    13.87 X  380  X  0.80   / 1,000     = 7.32 
 

หากเลื่อนเวลาท างานจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  9.16  พลังงานไฟฟ้าท่ีลดลงจากการเลื่อนเวลา 

CT เวลาเปิดเดิม เวลาเปิดใหม่ ชั่วโมงที่ลด คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อวัน 
kWh/day 

นาฬิกา  นาที นาฬิกา  นาที 

CT - 01A 5 30 6 30 1.00 8.15 

CT - 02A 5 30 5 30 0.00 0.00 

CT - 03A 5 30 7 0 1.50 11.99 

CT - 04A 5 30 7 30 2.00 17.85 

CT - 05A 5 30 6 0 0.50 3.66 

รวม 41.64 
 
จากการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์แต่ละตัวท าให้ทราบโดยคร่าวว่า หากท าการจัดตารางเวลา

เดินเครื่องอุปกรณ์ใหม่จะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้เท่าใด และหากต้องการยืนยันผลที่ละเอียดมากขึ้นก็
สามารถท าได้โดยการติดตั้งเครื่องบันทึกการค่าก าลังงานไฟฟ้าในแต่ละวันเปรียบเทียบกัน 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

3) ตัวอย่างกรณีสมมติการตรวจวัดด้วยเครื่องบันทึกก าลังงานไฟฟ้า 
 โรงงานแห่งหนึ่งต้องการทราบว่าหากปรับลดอัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนในระบบปรับอากาศ

ซึ่งเดิมสูงเกินไป  จะท าให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ าได้หรือไม่และเท่าไร จึงท าการติดตั้งเครื่องบันทึก
ก าลังงานไฟฟ้าและท าการปรับตั้งอัตราการไหล ท าให้พบว่าการท างานของมอเตอร์เครื่องสูบน้ ามีการท างานที่
ค่อนข้างคงที่ และการปรับอัตราการไหลท าให้การใช้ก าลังงานของมอเตอร์ลดลง ท าการตรวจวัดอัตราการไหลด้วย
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิก และตรวจวัดค่าก าลังงานไฟฟ้าของระบบระบายความร้อนด้วยน้ า 
ประกอบด้วยอุปกรณ์  คือ  

 
(1) เครื่องสูบน้ าระบายความร้อนจ านวน 4 เครื่อง ขนาดพิกัดมอเตอร์ 18.5 kW จ านวน 2 เครื่อง และ

ขนาดพิกัดมอเตอร์ 11 kW จ านวน 2 เครื่อง ใช้งานครั้งละ 3 เครื่อง คือ ขนาด 18.5 kW จ านวน     
1 เครื่อง และขนาด 11 kW จ านวน 2 เครื่อง 

(2) หอระบายความร้อนขนาดพิกัด 200 ตัน จ านวน 3 เครื่อง ใช้งานครั้งละ 2 เครื่อง มอเตอร์ขนาด 
  5.5 kW  

 
จากการตรวจวัดการใช้ก าลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องบันทึกก าลังงานไฟฟ้า พบว่า การปรับลดอัตราการไหล

ของน้ าในระบบระบายความร้อนจะท าให้การใช้ก าลังงานไฟฟ้าของระบบระบายความร้อนลดลง ทั้งนี้ควรมีการตรวจวัด
เป็นระยะในแต่ละสภาพอากาศต่าง ๆ เพื่อยืนยันผลอย่างต่อเนื่องด้วย 
 

   

  
 

รูปท่ี 9.31 การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิก                
        และวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 
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รูปท่ี 9.32 การบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องบันทึกก าลังงานไฟฟ้าวัดท่ีเบรกเกอร์หลักท่ีจ่ายก าลัง
งานไฟฟ้าให้อุปกรณ์ในระบบระบายความร้อนท้ังระบบ 

 
ตารางท่ี  9.17  ข้อมูลท่ีตรวจวัดก่อนท าการปรับอัตราการไหล 

รายการ พิกัด ตรวจวัด หน่วย หมายเหตุ 
เครื่องปรับอากาศแบบเป็นชุด         
 - พิกัดท าความเย็นรวม 313 - TonR   
 - อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อน 939 1,050 US GPM ค่าตรวจวัดสูงกว่าพิกัด  
ท้ังระบบ         
 - ก าลังไฟฟ้าเข้าเฉลี่ย  44.07 kW  

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9.33 ผลการบันทึกค่าการก าลังงานไฟฟ้าของระบบระบายความร้อน 
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kW เร่ิมท าการปรับลดอตัราการไหล
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

ตารางท่ี  9.18  ข้อมูลท่ีตรวจวัดหลังท าการปรับอัตราการไหล 
 

รายการ พิกัด ตรวจวัด หน่วย หมายเหตุ 

เครื่องปรับอากาศแบบเป็นชุด         

 - พิกัดท าความเย็นรวม 313 - TonR   

 - อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อน 939 940 US GPM ค่าตรวจวัดใกล้เคียงพิกัด  

ท้ังระบบ         

 - ก าลังไฟฟ้าเข้าเฉลี่ย  36.86 kW  
 

4) ตัวอย่างกรณีสมมติการตรวจวัดค่าความสว่าง 
ส านักงานแห่งหนึ่งท าการปรับปรุงระบบแสงสว่างโดยการติดแผ่นสะท้อนแสงในดวงโคม และลดจ านวนหลอด 

ไฟในดวงโคมลงจากเดิม 3 ดวง เหลือ 2 ดวงโคม จึงได้ท าการตรวจวัดค่าความสว่างก่อนและหลังด าเนินการเพื่อยืนยันว่า
แสงสว่างยังคงอยู่ในระดับมาตรฐาน โดยในห้องดังกล่าวต้องการค่าความสว่างเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 400 Lux ได้ผลการตรวจวัด
ดังนี้  

 

  
 

 
 

รูปท่ี  9.34  การลดจ านวนหลอดไฟจากเดิม  3 ดวงเหลือ  2  ดวง 
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รูปท่ี  9.35  การตรวจวัดค่าความสว่างของหลอดไฟฟ้าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

ตารางท่ี  9.19  การตรวจวัดค่าความสว่าง 
 
                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 373 353 378 413 372 428 352 430 422 420

2 413 548 459 475 536 469 531 522 504 381

3 440 469 593 558 563 561 578 554 535 443

4 419 549 512 578 573 515 527 556 485 411

5 388 482 572 524 573 556 570 594 455 398

6 376 470 515 599 577 550 596 565 458 448

7 420 509 583 581 538 561 507 591 495 432

8 403 459 517 599 557 554 596 564 516 364

9 408 462 507 485 467 546 543 527 452 422

10 416 425 396 382 386 365 408 428 442 425

                      487 LUX

                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 425 447 408 400 413 437 387 411 377 362

2 442 478 461 546 516 546 525 501 543 420

3 351 483 530 509 586 535 570 593 468 380

4 421 503 595 516 504 519 534 563 528 421

5 444 541 565 513 533 553 511 546 469 425

6 404 457 593 570 535 548 544 502 481 449

7 369 472 536 543 509 544 598 549 482 368

8 389 540 510 545 585 568 574 571 464 390

9 418 450 510 494 530 527 499 462 537 363

10 429 407 426 424 428 368 380 368 355 351

                      482 LUX

                      

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

                      

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 
จากการตรวจวัดพบว่าการใส่แผน่สะท้อนแสงและลดจ านวนหลอดไฟลงไม่ท าให้ความสว่างเฉลี่ยลดลงจากเดิม 

ท าให้สามารถลดการใช้ก าลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างลงได้จากจ านวนหลอดไฟทีล่ดลง หากตอ้งการยืนยนัผลการใช้
ก าลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างก็สามารถท าได้โดยการตรวจวัดค่าก าลังงานไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าระบบแสงสว่างก่อน
และหลงัด าเนินการ 


