
หลักสูตร CPD ผู้ตรวจรับรองการจัดการพลังงาน
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

1. ส่ิงน้ันทําอะไร

คําถามเพื่อการวิเคราะห์ตามแนวทางของ Value Analysis 

2. ส่ิงน้ันมีต้นทุนเท่าไร

3. ส่ิงอื่นที่ทาํงานได้เช่นเดียวกันมีหรือไม่
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เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

4. ระบบระบายอากาศภายในอาคาร

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
ระบบระบายอากาศในอาคาร

แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในระบบพัดลม

หลักการทํางานและการใช้พลังงานของพัดลม

อุปกรณ์ในระบบระบายอากาศในอาคาร



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

ทําไมจึงต้องมีการระบายอากาศ

อุปกรณ์ระบายอากาศในอาคาร

เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศให้เหมาะสม

ประเภทของพัดลมระบายอากาศ

มาตรฐาน JIS กําหนดไว้ว่า

• อุปกรณ์ท่ีมีแรงดันลม < 1,000 mm.-นํ้า จะเรียกว่า Fan หรือ Exhausters

• อุปกรณ์ท่ีมีแรงดันลม ตั้งแต่ 1 - 10 เมตร-นํ้า (0.1 Mpa, 1 bar) จะเรียกว่า Blower

ท้ัง 2 ชนิด เรียก รวม ๆ กันว่า พัดลม

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
คุณภาพอากาศในอาคาร

มาตรฐาน EPA National Ambient Air Quality Standards สําหรับอากาศภายนอกอาคาร



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
พัดลมประเภทต่าง ๆ

1. พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง (Centrifugal flow or radial fans)

• แบบใบพัดตรง (Straight Blade หรือ Radial Fans)
• แบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า (Forward Curved Blade Fans)
• แบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง (Backward Curved Blade Fans)

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
พัดลมประเภทต่าง ๆ

• แบบใบพัดตรง (Straight Blade หรือ Radial Fans)

• มีใบพัดตรง 6~12 ใบ (น้อยท่ีสุดในบรรดาพัดลมชนิดหมุนเหวี่ยง)
• เปลี่ยนและซ่อมใบง่าย
• ประสิทธิภาพ 55~75%
• เหมาะกับอากาศท่ีมีฝุ่น หรือการขนส่งวัสดุย่อยๆ
•กําลังขับแปรผันตามอัตราการจ่ายลม



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
พัดลมประเภทต่าง ๆ

• แบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า (Forward Curved Blade Fans)

• รู้จักในชื่อ “พัดลม sirocco” (หรือ “พัดลม multi-blade”)
• มีใบพัดโค้งไปข้างหน้าสั้นๆ จํานวน 32~64 ใบ (มากท่ีสุดในบรรดาพัดลม ชนิดหมุนเหวี่ยง)
• ประสิทธิภาพประมาณ 70%
• ใช้มากในอาคารเพราะมีขนาดเล็ก เบา และราคาไม่แพง
• กราฟเฮดมีช่วงท่ีมีหลุม (ไม่เสถียรในการใช้งาน) (surge)
• ไม่เหมาะกับงานท่ีต้องเปลี่ยนค่าอัตราการจ่าย
• ต้องกําลังขับมากๆ เมื่ออัตราการจ่ายมีค่ามาก

(surge)

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
พัดลมประเภทต่าง ๆ

• แบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง (Backward Curved Blade Fans)

• มีใบพัดโค้งไปข้างหลัง จํานวน 32~64 ใบ
• ประสิทธิภาพ 65~85%
• ใช้ในงานท่ัวไป
• เสถียรสําหรับการใช้งานในช่วงกว้าง
• ต้องกําลังขับมากขึ้นตามอัตราการจ่าย แต่มีค่าจํากัด



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
พัดลมประเภทต่าง ๆ

2. พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fan)

• ก๊าซไหลตามแนวแกน
• ประสิทธิภาพ 70~90% สูงท่ีสุด
• กราฟเฮดมีช่วงเป็นหลุม
• ต้องเริ่มการใช้งานด้วยการเปิด damper สุด
• เปลี่ยนอัตราการจ่ายด้วยการปรับองศาใบพัด

(surge)

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
พัดลมประเภทต่าง ๆ

3. พัดลมแบบอากาศไหลแบบผสม (Mixed Flow Fan)

• คุณลักษณะระหว่างพัดลมแบบพัดพัดโค้งไปข้างหลังและพัดลมไหลตามแนวแกน
• ใบพัดมีลักษณะผสมระหว่างใบพัดแบบหนีศูนย์และใบพัดแบบไหลตามแนวแกน
• ความดันค่อนข้างสูง
• เงียบกว่าพัดลมไหลตามแนวแกน



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
หลักการทํางานและการใช้พลังงานของพัดลม

กําลังเพลาขับและกําลังไฟฟ้าของมอเตอร์

กําลังขับเพลาของมอเตอร์ (kW) = ความดัน (kPa) x อัตราการไหล (m3/s) / ประสิทธิภาพของพัดลม
กําลังไฟฟ้าขาเข้าของมอเตอร์ (kW) = กําลังขับเพลาของมอเตอร์ (kW) / ประสิทธิภาพของมอเตอร์
พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ (kWh) = กําลังไฟฟ้าขาเข้าของมอเตอร์ (kW) x ระยะเวลาท่ีเดินมอเตอร์ (h)

ความดันด้านจ่ายของพัดลม คือ ความดันท่ีเทียบกับความดันบรรยากาศ เรียกว่า ความดันเกจ

หน่วยความดันท่ีสําคัญ

ความดันสถิต ความดันไดนามิคและความดันรวม

1,000 mmAq = 0.1 kgf/cm2 = 9.8 kPa 

1 atm = 1.033 x 104 mmAq = 101.3 kPa = 760 mmHg

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
กฎการทํางานของพัดลม

ความดันสถิต (Ps) ความดันที่เอาชนะความต้านทานของ Blower วัดโดยเครื่องวัดตั้งฉากกับการไหล

ความดันรวม (Pt) = Ps + Pd

ความดันไดนามิค (Pd) คือ พลังงานจลน์ที่ทําให้อากาศไหล = ความหนาแน่นอากาศ (kg/m3) x ความเร็วอากาศ2 (m/s) / 2 

ความหนาแน่นอากาศ = 1.2 kg/m3 ท่ี 20 oC, 65 %RH  



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
เส้นสมรรถนะของพัดลมและโบลเวอร์

ความต้านทานรวม (Rc) = ความต้านทานคงท่ี (Rs) + ความต้านทานการไหล (Rd)

ความต้านทานการไหล (Rd) แปรผันตาม ความเร็วของอากาศ2

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
กฎความคล้ายของพัดลม

Q คือ ปริมาณลม (m3/min) D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใบพัด (mm)
H คือ ค่าเฮด หรือ ความสูง (m) Bph คือ กําลังท่ีแกนพัดลม (kW, HP)



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพัดลม

- การลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด

กําลังไฟฟ้าท่ีลดลง ~ อัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก3

1. กรณีความจุอากาศ (อัตราการไหล) คงท่ี

กรณีท่ีความจุอากาศส่วนเกินมีค่าประมาณ 10 – 20% ถ้าใบพัดมีขนาดเล็ก (D < 500 mm) 
ควรเปลี่ยนใบพัดใหม่ ถ้าใบพัดมีขนาดใหญ่ต้องลดขนาดใบพัดลง

- การเปลี่ยนใบพัดให้มีความจุน้อยลง

กรณีท่ีความจุอากาศลดลง >20% ช่วง
การทํางานจะลดลงเน่ืองจากช้ินส่วน
ใบพัดใหญ่เกินไปทําให้ประสิทธิภาพลด 
จึงควรเปลี่ยนใบพัดให้มีความจุลดลง

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพัดลม

- การควบคุมแดมเปอร์ด้านจ่าย ( Discharge Damper)

2. กรณีความจุ (อัตราการไหล) มีการเปลี่ยนแปลง

Discharge Damper Control
เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุด แต่ประหยัดน้อยท่ีสุด



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพัดลม

- การควบคุมแดมเปอร์ ด้านดูด (Suction Damper)

2. กรณีความจุ (อัตราการไหล) มีการเปลี่ยนแปลง

Suction Damper Control 

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพัดลม

- การควบคุมใบนําทางลมด้านเข้า (Inlet Guide Vane)

2. กรณีความจุ (อัตราการไหล) มีการเปลี่ยนแปลง

Surging Limit

Vane Opening

Air Capacity

Pr
es

su
re

ประหยัดกว่าการปรับ Damper ด้านดูด 
เพราะลมเมื่อไหลผ่านใบพัดนําลม จะหมุน
ตามทิศทางของใบพัด ช่วยลดกําลังขับ



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพัดลม

ข้อควรระวังในการปรับ Damper และ Vane

ระวัง Surge

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพัดลม

3. การควบคุมความเร็วในการหมุน
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เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพัดลม

การเปรียบเทียบ การปรับความเร็วรอบของพัดลมและการปรับ Damper

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพัดลม

ข้อควรระวังในการปรับความเร็วรอบของพัดลม

ระวัง Surge



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
คุณภาพอากาศภายในอาคาร

ปัญหาด้านคุณภาพอากาศ อาจเกิดได้จาก
• การเสื่อมสภาพของระบบปรับอากาศ 
• การออกแบบท่ีไม่เหมาะสม
• การเพิ่มขึ้นของภาระระบบปรับอากาศ

อันอาจนําไปสู่โรค Sick Building Syndrome,SBS ได้ วิธีการจัดการคือ ต้องควบคุมความสัมพันธ์
แรงดันอากาศระหว่างห้องให้เหมาะสม หรือมีการระบายอากาศเก่าและเติมอากาศใหม่ให้เพียงพอ
• ใช้อุปกรณ์ Air to Air Heat Exchanger เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศและประหยัดพลังงาน

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
System Effect ในระบบระบายอากาศ



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในพัดลม

การเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานด้วยวิธีต่างๆ

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

IAQ

CO2

28

• Carbondioxide Benchmarking

คุณภาพอากาศในอาคาร



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
กรณีศึกษา กระบวนการบ่มกระเบื้อง

ห้องบ่มกระเบื้องหลงัคา 16 ห้อง ระบบระบายอากาศ มอเตอร์ขนาด 50 HP

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

หอ้งบม่กระเบือ้งและบนัทกึการผลติประจาํวนั

กรณีศึกษา กระบวนการบ่มกระเบื้อง



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

วเิคราะห์การใชง้านหอ้งบม่ 16 หอ้ง ใชง้านชว่งดดูกลิน่พรอ้มกนัสงูสดุ 5 หอ้ง

กรณีศึกษา กระบวนการบ่มกระเบื้อง

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

5. ระบบป๊ัมน้ํา



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
ระบบปัม๊นํ้า

แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในระบบปั๊มนํ้า

หลักการทํางานและการใช้พลังงานของปั๊มนํ้า

อุปกรณ์ในระบบปัม๊นํ้า

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

ความสําคัญของปั๊มนํ้า

ระบบปัม๊นํ้า

ปั๊มเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับดูดหรือส่งของไหลไปสู่จุดหมายท่ีต้องการ

ประเภทของป๊ัมนํ้า

กลไกการเพิ่มความดันและการเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวมีท้ังใบพัด (Impeller) เกลียว (Screw)

ลูกสูบ (Piston) ไดอะแฟรม (Diaphragm) เฟือง (Gear) เป็นต้น สามารถแบ่งตามลักษณะได้ดังน้ี

1)  แบบแทนท่ีเชิงบวก (Positive Displacement)

ได้แก่ ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Pump), ปั๊มแบบไหลตามแกน (Axial Flow Pump)

ได้แก่ ปั๊มแบบลูกสูบ (Reciprocating Pump) และปั๊มแบบโรตารี่ (Rotary Pump)

2)  แบบแทนท่ีไม่เชิงบวก (Non-Positive Displacement)

ปั๊มแบบไหลผสม (Mixed Flow Pump)



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

Gear Pump

Positive Displacement Pumps
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Screw Pump
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Vane Pump

Positive Displacement Pumps
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กราฟเฮด (กราฟ H-Q) ของป๊มอตัราสบูกบัความเร็วรอบ

คุณลักษณะการทํางานของ Positive Displacement Pump
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Radial-Flow Impeller Mixed-Flow Impeller

Axial-Flow Impeller (Propeller)

Radial-Flow, Mixed Flow & Axial-Flow

Non-Positive Displacement Pumps
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อาศัยการหมุนของใบพัดให้เกิดแรงเหวี่ยงของน้ําผ่านใบพัดส่งออกไปทางท่อจ่าย โดยน้ําจะไหลเข้า
ในแนวต้ังฉากกับใบพัดของปั๊ม และนํ้าไหลออกจากใบพัดตามแนวรัศมีของใบพัด

Centrifugal Pump
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ปั๊มนํ้าแบบน้ีของไหลจะไหลในแนวแกนของเพลาขับ สามารถใช้ได้กับของไหลท่ีมีสาร
แขวนลอยปะปนมาด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงต้องการเฮด
ความดันต่ํา ๆ แต่มีอัตราการไหลสูง

�	

Axial Flow Pump
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ปั๊มนํ้าแบบน้ีจะทําให้ของไหลมีการไหล ทั้งในแนวแกนและในแนวรัศมีของใบพัด 
ซ่ึงจะทําให้เกิดแรงในแนวรัศมีและแรงในแนวแกนขึ้น ซ่ึงจะช่วยในการขับดันของ
ไหล นิยมใช้กับงาน ซ่ึงต้องการเฮดความดันต่ํา ๆ แต่มีอัตราการไหลสูง
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Mixed Flow Pump
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กราฟเฮด (กราฟ H-Q) ของป๊ม

คุณลักษณะการทํางานของ Non-Positive Displacement Pump
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การเปลี่ยนขนาดใบพัด

ปั๊มนํ้าที่ใชก้ันอยู่ทัว่ไปในอตุสาหกรรมใช้กับใบพัดได้หลายขนาด โดยใบพัดที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด จะให้อตัราการไหลสงูทีสุ่ด การเปล่ียนขนาดของใบพัดจะชว่ย
ประหยัดพลังงานจากการสูบนํ้าได้ ตามกฏความคล้ายของป๊ัม
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เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
ผลการหรี่วาล์วและลดขนาดของใบพัดต่อการทํางานของปั๊ม

(หรี�วาล์ว)

ขนาดใบพดัเปลีย่น 

กราฟเฮดของปั๊มเปลีย่น ! 



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
การปรับความเร็วรอบของปั๊ม
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• ปั๊มทํางานสอดคล้องกับอัตราการไหลทีต้่องการตลอดเวลา

• สามารถควบคุมอัตราการไหลอย่างได้ผล

• ลดพลังงานสูญเสียจากการหรี่วาล์ว

• เริ่มเดินเครื่อง ได้อย่างน่ิมนวล

ผลประหยัดจากการลดความเร็วรอบ คํานวณได้จากกฏความคล้าย

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

ความเร็วรอบเปลีย่น 

กราฟเฮดของปั๊มเปลีย่น ! (หรี�วาล์ว)

ผลการลดความเร็วรอบต่อการทํางานของปั๊ม
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ข้อควรระวังของการลดความเร็วรอบของปั๊มในกรณีท่ีมีความดันสถิต

ในกรณีท่ีไม่มีความดันสถิต 
การปรับความเร็วรอบ
เป็น 40% สามารถลดอัตรา
การไหลลงเหลือ 40%

ในกรณีท่ีมีความดันสถิต 
การปรับความเร็วรอบ
เป็น 40% ไม่สามารถ
จ่ายการไหลได้

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
เง่ือนไขการปรับความเร็วรอบป๊ัมนํ้าเพื่อให้เกิดการประหยัดมากท่ีสดุ

ข้อสังเกต

• ถ้าปั๊มนํ้าเดินเครื่องด้วยอัตราการไหลที่น้อยกว่า 100% อยู่เสมอ แสดงว่าปั๊มนํ้ามี

ขนาดใหญ่เกินไป

• ดังน้ัน การเลือกเครื่องสูบที่มีขนาดเล็กลงหรือปรับแต่งใบพัดให้มีขนาดเล็กลงอาจจะ

เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการใช้ VSD โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้ามีความต้องการ

เปล่ียนแปลงไม่มากนัก
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กรณีศึกษา – การเดินปั๊มนํ้าดิบ

ก่อนปรับปรุง   :  เดินปั๊ม No. 1 และ No.2 ขนาด 45 kW ใช้เวลาปั๊มประมาณ 125 นาที
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หลังปรับปรุง  :  เดินปั๊ม No.2 ตัวเดียวใช้เวลาปั๊มประมาณ 100 นาที
ผล                :  ประหยัดค่าไฟฟ้า 67,500 บาท / ปี

   ลงทุน 0 บาท คืนทุน 0 วัน

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

4. การจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
การกําจัดหรือทําลายสิ่งปนเป้ือนในนํ้าเสียให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กําหนดและไม่ทําให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นํ้าเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันดังน้ันกระบวนการบําบัดนํ้าจึงมีหลายวิธี 
โดยระบบบําบัดนํ้าเสียทั่วไปมี 3 วิธีคือ
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น้ําเสีย หมายถึง นํ้าท่ีมีสิ่งเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระท่ังกลายเป็นนํ้าท่ีไม่เป็นท่ีต้องการ ไม่
เหมาะสมสําหรับใช้ประโยชน์

ความสําคัญของระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นสถานที่รวบรวมนํ้าเสียจากแหล่ง
ต่างๆ เข้าสู่กระบวนการบําบัดแบบต่างให้มีคุณภาพดีขึ้น

หมายเหตุ แม้ว่านํ้าจะเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีการใช้ซํ้าหลายครั้งวนเวียนเป็นวัฏจักร แต่
กระบวนการน้ีก็มีขีดความสามารถจํากัดในแต่ละแหล่งนํ้า

นํ้าเสียคืออะไร ?

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
ปริมาณนํ้าเสียจากอาคารประเภทต่างๆ

ประเภทอาคาร (หน่วย)       ลิตร/วัน-หน่วย
• อาคารชุด/บ้านพกั (ยูนิต) 500

• โรงแรม (ห้อง)          1,000

• หอพัก (ห้อง) 80

• โรงพยาบาล (เตียง) 800

• ภัตตาคาร (ตารางเมตร)  25

• ตลาด (ตารางเมตร) 70

• ห้างสรรพสนิค้า (ตารางเมตร)5.0

• สํานักงาน (ตารางเมตร) 3.0
ท่ีมา : สมาคมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
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   ส่วนประกอบของน้ําเสีย

สารอินทรีย์ : เศษอาหาร 
สามารถย่อยสลายได้

สารอนินทรีย์ : แร่ธาตุต่าง ๆ 

ของแข็ง : ทําให้แหล่งนํ้าตื้น
เขิน มีความขุ่นสูง

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

pH

BODCOD

Solid

Nitrogen

Fat, Oil, and Grease

ค่า Parameter ของน้ําเสียมาตรฐานท่ีควรทราบ

ค่า COD : BOD ของนํ้าเสีย ประมาณ 2 - 4
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ประเภทของระบบบาํบัดนํ้าเสียท่ีนิยมใช้ในอาคาร

1) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC) 

• ใช้หลักการทางชีววิทยาให้นํ้าเสียไหลผ่านตัวกลางทรงกระบอกที่มีเชื้อจุลินทรีย์

ข้อดี : เริ่มเดินระบบไม่ยุ่งยาก ดูแลรักษาง่าย ใช้พลังงานขบัมอเตอร์น้อย
ราคาวัสดุอุปกรณ์แพง โดยเฉพาะเพลาแกนหมนุข้อเสีย :

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
ประเภทของระบบบาํบัดนํ้าเสียท่ีนิยมใช้ในอาคาร

2) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)

เหมือนระบบ Activated Sludge ใช้แบคทีเรียแบบใช้ O2 ก่อนถูกแยกออกจากน้ําท้ิง

ข้อดี : มีประสิทธิภาพในการบําบัดสูง สามารบําบัดไนโตรเจนได้ดี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสูงกว่าประเภทอ่ืน  ต้องดูแลระบบอย่างดีข้อเสีย :
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ประเภทของระบบบาํบัดนํ้าเสียท่ีนิยมใช้ในอาคาร

3) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS)

ประกอบด้วยถังเติมอากาศท่ีมีเชื้อจุลินทรีย์และถังตกตะกอนเพ่ือแยกสลัดจ์ออกจากน้ําใส

ข้อดี :
การเดินระบบจะมีความซับซ้อน ซ่ึงแยกได้อีกหลายชนิดข้อเสีย :

สามารถบําบัดได้ทั้งนํ้าเสียชมุชน และโรงงานอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย

สภาพโครงสร้างทางกายภาพ

 สภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในบ่อ

 สภาพของระบบท่อ (ท่อนํ้า ท่ออากาศ)

 สภาพของโครงสร้างบ่อ

สภาพโหลดของระบบบําบัดนํ้าเสีย

 ปริมาณของนํ้าเสียที่เข้าระบบ

 Parameter ของนํ้า (Ph. Temp.)
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 การควบคุมประจําวันสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสีย (Daily Operation)

   ตรวจสอบ SV 30
 SV 30 คือ ปริมาณตะกอนของนํ้าเสียที่เก็บตัวอย่างในบ่อ

เติมอากาศโดยใช้ Inhofe Cone หรือ Cylinder Tube 
โดยท่ัวไประบบท่ีทํางานได้ดีจะมีค่า SV 30 อยู่ประมาณ 200 - 500 CC 

   พีเอช (pH)
    ค่าที่บอกถึงความเป็นกรด - ด่างของนํ้าเสีย   ทั่วไป

ส่ิงมีชีวิตในนํ้าหรือจุลินทรีย์ในถังบําบัดจะดํารงชีพได้ดีใน
สภาวะเป็นกลาง คือ pH ประมาณ 6 - 8

การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

การสังเกตุลักษณะของตะกอน
ลักษณะการจับตัวของตะกอนในระบบบําบัดน้ําเสียเป็นตัวท่ีแสดงให้ผู้ควบคุมระบบทราบว่าสภาพ

การทํางานของบ่อน้ําเสียอยู่ในสภาวะอย่างไร ซึ่งตะกอนที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ตะกอนจับตัวได้เร็วและมีลักษณะเป็นก้อนโต

2. ตะกอนตกอยู่ก้นหลอดแก้วเร็ว

3. มีสีออกนํ้าตาลเข้ม (ไม่เป็นสีดํา)

4. มีกล่ินเหมือนกล่ินโคลน

5. มีปริมาณ 200 - 500 CC (SV 30)

6. ตะกอนมีการจับตัวกันแน่น

การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

ดัชนีคุณภาพน้ํา หน่วย

เกณฑ์กําหนดสูงสุดตาม
ประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํทิ้ง วิธีวิเคราะห์
ก ข ค ง จ

1. ค่าความเป็นกรดด่าง pH - 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 ใช้เครื่องวัด (pH Meter)

2. บีโอดี (BOD) มก./ล. ≤ 20 ≤ 30 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 200 
ใช้วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือวิธีการอ่ืนที่

คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเหน็ชอบ 

3.ปริมาณของแขง็
มก./ล. ≤ 30 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 60 กรองผ่านกระดาษกรองใยแกว้ (Glass Fibre Filter Disc) 

- ค่าสารแขวนลอย (Suspended Soilds)

- ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) มล./ล. ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 -
วิธีการกรวยอมิฮอฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ 1,000 

ลบ.ซม ในเวลา 1 ชั่วโมง 

- ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด
   (Total Dissolved Solid)

มก./ล. ≤ 500* ≤ 500* ≤ 500* ≤ 500* -
ระเหยแห้งที่อณุหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 

ชั่วโมง 

4. ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) มก./ล. ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 3.0 - ≤ 4.0 - วิธีการไตเตรต (Titrate)

5. ที เค เอ็น (TKN) มก./ล. ≤ 35 ≤ 35 ≤ 40 ≤ 40 - วิธีการเจลดาห์ล (kjeldahl) 
6. น้ํามันและไขมัน

มก./ล. ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 100 
วิธีการสกัดด้วยตัวทําละลาย แล้วแยกหานํ้าหนกั ของ

น้ํามันและไขมัน (Fat , Oil and Grease)

ค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้า

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

1.  การควบคุมเครื่องจักรให้เหมาะสมกับปริมาณนํ้าเสีย

o ปรับเครื่องจักรให้ทํางานตามปริมาณนํ้าเข้าระบบ

o หลีกเลี่ยงการเดินเครื่องจักรช่วง Peak Load ของอาคาร

o ควบคุมค่า DO ให้อยู่ในช่วง 2-3 มิลลิกรัมต่อลิตร

o ตรวจสอบสถานะเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายอย่างทีส่ามารถนํามาประยุกต์ใช้กับระบบบําบัดนํ้าเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น
o การติดตั้งชุด Variable Speed Drive ชุดเติมอากาศ
o การใช้ DO Sensor ในการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ํา
o ใช้การชุดเติมอากาศประสิทธิภาพสูง
o การประยุกต์ใช้ระบบเติมอากาศ

 ควบคู่กับชุดมีเดียเพื่อเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์
o การมอนิเตอร์ (Monitor) แสดงค่าของ

  คุณภาพนํ้าเสียแบบ Real Time

2. การใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

ตัวอย่างการใช้ VSD กับชุดเติมอากาศของระบบบําบัดนํ้าเสียร่วมกับ DO Sensor

กรณีศึกษาเทคนิคการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

มาตรการจัดการเครื่องเติมอากาศ (Air Blower) ในระบบบาํบัดนํ้าเสีย

ข้อแม้การดําเนินการ
- พารามิเตอร์สําคัญเป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ

ระบบท่ีใช้ในอาคารแห่งนี้ เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศท่ีมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) โดยทําการ
เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ให้มีปริมาณเหมาะกับปริมาณของน้ําเสียท่ีเข้าระบบ จากการตรวจสอบเบ้ืองต้นพบว่า ปริมาณของ
ออกซิเจนในบ่อเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์มีค่าเกินความต้องการของจุลินทรีย์  ระบบบําบัดน้ําเสียจึงมีศักยภาพในการประหยัด
พลังงานได้

แนวคิดและข้ันตอนการดําเนินการ

กรณีศึกษาเทคนิคการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย

เงินลงทุน 0.00   บาท พลังงานท่ีประหยัดได้ 11,680.00   kWh/ปี
เงินท่ีประหยัดได้ 49,640 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน ทันที

สรุปผลการดําเนินการ

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
กรณีศึกษา ชีวิตกับสายน้ํา



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

• นายอํานวย ฉางแก้ว หัวหน้าหน่วยงานซ่อมบํารุง

• นายสุภาพ  แก้วจินดา

• นายสัญญา  เผ่าจินดา

• นายศรายุทธ์  ขุนณรงค์   วิศวกรที่ปรึกษา

ทีมงาน
โรงพยาบาลหาดใหญ่

การประหยัดพลังงานในระบบบําบัดนํ้าเสีย

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
ระบบบาํบัดนํ้าเสียโรงพยาบาลหาดใหญ่

รายละเอียดพื้นฐาน
              ระบบบาํบัดนํ้าเสีย โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
ปัจจุบันสามารถทํางานได้ เป็นปกติตามมาตรฐาน อาคารควบคุมประเภท ก.

ภาระโหลดการทํางานในปัจจุบัน

900 ลูกบาศก์เมตร/วัน (1,200 * 0.75           =    900)

ปริมาณนํ้ามิเตอร์หลัก      ตัวคุณ      ปริมาณนํ้าลงบ่อ

ความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย 4,800  ลูกบาศก์เมตร/วัน



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
ข้ันตอนการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม  
     ประเด็นสําคัญท่ีทําให้เกิดงานวิจัย

1.ปั๊มดูดตะกอนกลับผุกร่อนอายุการใช้งานสั้น

2. ปั๊มเติมอากาศบ่อปรับสภาพมีเสียงดัง ชํารุดบ่อย

3. ค่า pH นํ้าในระบบตํ่า

4. ค่าออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ( Do) สูง

5. มีกลิ่นเหม็น

6. ใช้พลังงานไฟฟ้าในขบวนการบําบัดสูง  



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

การยกระดับงาน CQI สู่งานวิจัยวิถี Lean R2R 

  
     ประเด็นสําคัญท่ีทําให้เกิดงานวิจัย

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
การวิจัย R2R

• คําถามวิจัย
     การใช้มาตรการปรับน้ําเสียตามวิถี LEAN R2R

     สามารถทําให้คุณภาพน้ําดีขึ้นและประหยัดไฟฟ้าขึ้น...หรือไม่....
• ระเบียบวิจัย
     การทดลอง   เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง
• ระยะเวลา 

2 ปี ตั้งแต่ปี 2551 และ 2552



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
วิธีติดตามผล

           การติดตามผลของกระบวนการ ( Process Monitoring ) บําบัดนํ้าเสีย มี 2 วิธี

        1. การตรวจสอบที่เห็นได้ ( Visual )โดยการใช้เครื่องมอืตรวจวัดเบื้องต้น เช่น วัด

ค่า Do ค่าอุณหภูม ิค่า pH ค่า SV30 

    ค่าคลอรีนตกค้าง  เป็นต้น

        2. การวิเคราะห์ตัวอย่าง( Analytical )ในห้องปฏิบัติการ 

    โดยทั่วไปจะใหค้วามสําคัญกับการตรวจสอบที่เห็นได้ (Visual) ก่อนเพราะไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว 

  

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

มาตรการติดตั้งมิเตอร์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบติจิตอลแทนมิเตอร์ชุดเดิม

 ค่าท่ีวัดได้

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้งาน 1,100 kWh/ วัน

ค่าไฟฟ้า 115,000 บาท/เดือน  ในขณะท่ีปั๊มเติมอากาศ

ในบ่อปรับสภาพนํ้าและค่านํ้าท้ิง ตามมาตรฐาน

ของอาคารประเภท ก. ยังไม่สมบูรณ์

  มาตรการที่ 1



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
มาตรการท่ี 2

• ปรับปรุงระบบเติมอากาศบ่อปรับสภาพ จากระบบเติมอากาศทีผิ่วนํ้า

( Jet Aerator ) เป็นระบบเติมอากาศใต้นํ้า ( Submersible Aerator )

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
ข้อมูลคุณภาพนํ้าก่อนดําเนินการ

ค่านํ้าที่วัดเมื่อ 6 ก.ค. 2550 

- pH ค่าตามมาตรฐานคือ 5-9 

ค่า pH วัดได้ 5.41, 5.06

- Do (ออกซิเจนละลายในนํ้า)

ค่าตามมาตรฐานคือ 1-2 mg/l 

ค่า Do ที่วัดได้ 8.06, 8.22 mg/l 

ซ่ึงเกินกว่าค่ามาตรฐาน 4 เท่า

- ค่า SV30 (ค่าตกตะกอน)ไม่เกิน500 ml/l

ค่าที่วัดได้ 50, 60 ml/l 



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

     ค่าน้ําเสียท่ีวัดได้ ค่า Do ท่ีสูงทําให้ค่าต่างๆไม่ได้ตามมาตรฐาน
เพราะการเติม อากาศมากทําให้ตะกอนลอยและสิ้นเปลือง
พลังงาน จึงใช้ระบบ COMPUTER ของระบบจัดการพลังงาน 
ควบคุมการทํางาน ของปั๊มเติมอากาศบ่อปรับสภาพ 
บ่อเติมอากาศ แทนชุดควบคุมเดิมท่ีใช้ TIMER 

ปั๊มเติมอากาศ
บ่อปรับสภาพ

ปั๊มเติมอากาศ
บ่อเติมอากาศ

มาตรการท่ี 3  ควบคุมการทํางานปั๊มเติมอากาศ 

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

- ทดลองปรับเปลี่ยนเวลาการเติมอากาศ ปั๊มเติมอากาศ  บ่อปรับสภาพนํ้าและบ่อเติมอากาศ 
กรกฎาคม 50 - ตุลาคม 2551  จํานวน 18 ครั้ง 
- ตรวจวัดเก็บข้อมูล เวลา 09.00 และ 15.00 น. 
- นําข้อมูลมาวิเคราะห์ 

มาตรการท่ี 3  ควบคุมการทํางานปั๊มเติมอากาศ 



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
มาตรการท่ี 3  ควบคุมการทํางานปั๊มเติมอากาศ 

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
มาตรการท่ี 3  ควบคุมการทํางานปั๊มเติมอากาศ 



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

    ระยะเวลา 1 ปีผ่านไป

• ค่า pH และ ค่า Do ไม่น่ิง

• ไม่มีกลิ่นเหม็น

• ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง

มาตรการท่ี 3  ควบคุมการทํางานปั๊มเติมอากาศ 

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

 ลดจํานวนบ่อตามคําแนะนําของบริษัทที่ปรึกษา
1. ลดการทํางานบ่อเติมอากาศ (Aeration Tank)

หลักการ และเหตุผล
   จากการตรวจสอบปริมาณน้ําเสียทีบ่่อเติมอากาศของโรงพยาบาลหาดใหญ่ มี   2  บ่อ

แต่ละบ่อสามารถรองรับนํ้าเสียได้ 2,400 ลบม./วัน 

 รวม 4,800 ลบม./วัน ปริมาณรวมนํ้าเสียโรงพยาบาลหาดใหญ่ 900 ลบม./วันดังน้ันจึง
สามารถลดการทาํงานของบ่อเติมอากาศเหลือ  1 บ่อ

มาตรการที่ 4



เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
มาตรการท่ี 4 (ต่อ)

2. ลดการทํางานบ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank)

หลักการ และเหตุผล

จากการตรวจสอบปริมาณน้ําเสียของโรงพยาบาลหาดใหญ่ คือ 900 ลบ.ม./วัน 

บ่อตกตะกอนมี 2 บ่อ สามารถรองรับน้ําได้บ่อละ 1,000 ลบ.ม./วัน ปริมาณรวม

2,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้นจึงสามารถลดการทํางานของบ่อลงได ้ 1 บ่อ
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- บ่อปรับสภาพค่า pH 6.57,6.76 ค่า Do 0.49,1.07
- บ่อเติมอากาศคา่  pH 6.24,6.29  ค่า Do 0.16 ,0.00

ผลการตรวจวัด
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วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552  อากาศร้อนมากนั่งพัก
ดื่มน้ําที่บ่อบําบัดแล้วนั่งมองแก้วน้ํา  แก้วมันก็มีอยู่
แค่นี้แหละ แล้วนึกคนที่ดื่มเหล้า น้ําแข็งโซดา น้ํา
เหล้า 1 ฝา ผสมเหมือนเดิมความรู้สึกของคนด่ืมก็ยัง
เหมือนเดิม   แต่ถ้าคร้ังใดใส่เหล้ามากกว่า 1 ฝาคนที่ดื่มจะรู้ทันที
ว่าผิดไปจากเดิม   จึงนึกถึงบ่อน้ําเสีย บ่อเติมอากาศก็มีอยู่แค่นี้   
น้ําเสียในบ่อปรับสภาพมีเท่าไรก็สูบไปบอ่เติมอากาศหมดทําให้ 
Doไม่สมดุลกับปริมาณน้ํา เมื่อดูจากกราฟใช้เวลาสูบ 2 ช่ัวโมง
บ้าง 1 ช่ัวโมงบ้าง 30 นาทีบ้าง ค่าDoจึงไม่สม่ําเสมอ ทําไมไม่
เติมน้ําในบ่อเติมอากาศคร้ังละเท่าๆกัน คําถาม แล้วจะสูบคร้ังละ
ก่ีนาทีจึงจะบําบัดหมด

จุดประกายความคิด

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

          จึงมาดูจากกราฟของระบบบริหารจัดการพลังงานรวมเวลาการทาํงานของ
เครื่องสูบนํ้าจากบ่อปรับสภาพไปยังบ่อเติมอากาศในเวลา 24 ชั่วโมงปั๊มทาํงานกี่
ชั่วโมง ซ่ึงปรากฏว่าปั๊มทํางาน 5 โมง/วัน จึงนําเวลามาแบ่งเฉล่ียใหเ้ท่ากันโดยสูบ 30 
นาทีหยุด 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยให้ปั๊มเริ่มทาํงานเวลา

     ที่เป็นเลขคู่  ได้แก่ เวลา 08.00,10.00,12.00 เป็นต้น

จุดประกายความคิด
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ผลการตรวจวัดน้ําเม่ือวันที่ 13 มกราคม 2552                 
จุดประกายความคิด

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

 ใช้ระบบ COMPUTER ของระบบจัดการพลังงาน ควบคุมการทํางาน ของปั๊มเติมอากาศ
 บ่อปรับสภาพ ปั๊มเติมอากาศบ่อเติมอากาศ  ปั๊มสูบนํ้าบ่อปรับสภาพ ปั๊มสูบตะกอนกลับ

ปั๊มเติมอากาศ
บ่อปรับสภาพ

ปั๊มเติมอากาศ
บ่อเติมอากาศ

ปั๊มสูบน้ําบอ่ปรบัสภาพ

ปั๊มดูดตะกอนกลบั

ระบบควบคุมใหม่
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การควบคุมการทํางานระบบบําบัดนํ้าเสีย
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ลดอุณหภูมิของน้ําในบ่อเติมอากาศโดย ติดตั้ง สแลนกันความรอ้น

                                มาตรการท่ี 5
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มาตรการทดสอบการดํารง อยู่ของส่ิงมีชีวิตในน้ําที่บําบัดแล้วปล่อยทิ้ง 
โดยนําน้ําที่ปล่อยทิ้งมาเล้ียงปลาทับทิม  ในบ่อเติมอากาศที่ยกเลิก

มาตรการที่ 6

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม
ผลการตรวจวัดนํ้า
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ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้า( Analytical ) ในห้องปฏิบัติการ 
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การวิเคราะห์ผลข้อมูล

• ดัชนีชี้วัดผลการศึกษา 
•  คุณภาพน้ํา ได้แก่ ค่า pH, DO, อุณหภูมิน้ํา  ตะกอนของน้ําเสีย
•  ปริมาณไฟฟ้า และ ค่าไฟฟ้า

• ข้อมูล  
•  สุ่มเก็บทุกวันท่ี 1, 15, 21 ของทุกเดือน รวม 36 เดือน

• ข้อมูลก่อนการปรับสภาพต่างๆ ได้แก่ ปี 2550
• ข้อมูลที่ได้มีมาตรการปรับปรุงแล้วทั้งหมด ตั้งแต่ ปี 2552
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ตารางแสดงปริมาณไฟฟ้าท่ีถูกใช้
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• คุณภาพน้ําเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

• สามารลดพลังงานไฟฟ้าที่ได้ 174,000 kWh/ปี คิดเป็น 609,000 บาท/ปีใช้เงิน ลงทุน 689,880 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 1.13 ปี

• สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีรอบบริเวณบ่อบําบัดน้ําเสียและพื้นที่ใกล้เคียง

• เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานและขยายองค์ความรู้เรื่องแนวคิดการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีในโรงพยาบาล

สรุปผลการดําเนินโครงการ
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การนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

  เป็นแหล่งศึกษา ดูงานทั้ง

  หน่วยงานรัฐและเอกชน

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสําหรับอาคารควบคุม

ASEAN Energy Awards 2008  

Thailand Energy Awards 2008

รางวัลท่ีได้รับ
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รางวลัดเีดน่ประเภท
บคุลากร 

ผูรั้บผดิชอบดา้นอนุรักษ์พลงังาน
ของอาคารควบคมุ 

ประจําปี 2009
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รางวัลท่ีได้รับ

ขอบคุณครับ


