
ขั้นตอนที ่5 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อาคารควบคุมได้ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังต่อไปนี้

5.1 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

     เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 

ค่าเป้าหมาย

          10.00

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ

หมายเหตุ : กรณีเลือกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็นค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ และมีหลายบริการให้

ระบุให้ครบตามบริการที่อาคารด าเนินการ

การก าหนดเป้าหมาย

ร้อยละทีล่ดลงของปริมาณพลังงานทีใ่ช้เดิม
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กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) หน่วยเชื้อเพลิง บาท/ปี

ด้านไฟฟ้า

1 17,052.00  33,421.92       130,902.52     - - - - 0.23        -          -        

2 -           200,499.63     785,290.22     - - - - 1.36        -          -        

3 218.40      129,729.60     508,107.60     - - - - 0.88        -          -        

4 208.77      200,499.63     785,290.22     - - - - 1.36        -          -        

5 -           358,033.69     1,402,298.62  - - - - 2.43        -          -        

รวมด้านไฟฟ้า 17,479.17  922,184.47     3,611,889.17  -              -  6.26        -          -        

ด้านความร้อน

1

5

รวมด้านความร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ: 1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา

2. อัตราค่าไฟฟา้เฉล่ีย 3.92 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ปี 2561)

3. อัตราค่าเชื้อเพลิง บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2561)

มาตรการการติดต้ัง Motion Sensor Switch

มาตรการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 

มาตรการ การใช้สวติซ์กระตุกควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟฟ้า

ระยะ

เวลา

คืนทุน (ปี)

มาตรการลดชั่วโมงการใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วตัต์ 

มาตรการลดชั่วโมงการใช้งานคร่ืองปรับอากาศ

มาตรการ
ล าดับ

ที่

เป้าหมายการประหยัด

ไฟฟ้า เชื้อเพลิง

ตารางที่ 5.1 มาตรการและเปา้หมายในการด าเนนิการอนรัุกษ์พลังงาน ในรอบป ี2562

ร้อยละ

ผลประหยัด

เงินลงทุน

(บาท)
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เร่ิมต้น ส้ินสุด

(เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

1 มาตรการ การใช้สวิตซ์กระตุกควบคุมการปดิ-เปดิหลอดไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงาน ม.ค. 62 ธ.ค. 62 0 นายขจรศักด์ิ  เพชรานนัท์

2 มาตรการลดชัว่โมงการใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ เพื่อลดการใช้พลังงาน ม.ค. 62 ธ.ค. 62 0

3 มาตรการการติดต้ัง Motion Sensor Switch เพื่อลดการใช้พลังงาน ม.ค. 62 ธ.ค. 62 0

4 มาตรการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) เพื่อลดการใช้พลังงาน ม.ค. 62 ธ.ค. 62 0

5 มาตรการลดชัว่โมงการใช้งานคร่ืองปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงาน ม.ค. 62 ธ.ค. 62 0

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บคุคลที่รับผิดชอบมาตรการ

ตารางที่ 5.2 แผนอนรัุกษพ์ลังงานด้านไฟฟ้า ประจ าป ี2562

ล าดับ

ที่
มาตรการ วัตถุประสงค์

ระยะเวลา

เงินลงทุน (บาท) ผู้รับผิดชอบ
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เร่ิมต้น ส้ินสุด

(เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ

ตารางที ่5.3 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ประจ าปี 2562

ล าดับ

ที่
มาตรการ วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
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1) มาตรการล าดับที่:

2) ชื่อมาตรการ: มาตรการ การใช้สวิตซ์กระตุกควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟฟ้า

3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: นายขจรศักด์ิ เพชรานันท์ ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

4) อปุกรณ์ที่ปรับปรุง: หลอดไฟฟ้า

5) จ านวนอปุกรณ์ที่ปรับปรุง: 2,028 หลอด

6) สถานที่ปรับปรุง: อาคารส านักงาน

7) สาเหตุการปรับปรุง: เพื่อลดการใช้พลังงานและค่าใช้จา่ย

กโิลวัตต์ กโิลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 17,052.00  33,421.92        130,902.52      

9) ระดับการใช้พลังงานอา้งองิกอ่นการปรับปรุง 85,176.00  166,944.96      653,867.76      

10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง 68,124.00  133,523.04      522,965.24      

11) เงินลงทุนทั้งหมด 0.00 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี

13) รายละเอยีดการด าเนินการปรับปรุง:

จากการส ารวจระบบแสงสว่างเบือ้งต้นภายในบริเวณอาคารส านักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พบว่ามีห้องต่าง ๆ มีสวิทซ์ที่ใช้ควบคุมหลอดไฟเป็นชนิด 1 สวิทซ์ควบคุมโคมไฟหลายโคมและพบว่าในห้อง

มีพนักงานเฉล่ีย 80 % แต่มีการเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งหมด ท าให้สามารถที่จะติดต้ังสวิทซ์กระตุกตามต าแหน่งโคมไฟ

ภายในห้องจะท าให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยดัหลังปรับปรุง

ท าการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอปุกรณ์กอ่น และหลังการปรับปรุง น ามาค านวณหา

ผลประหยดั

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

1
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15) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

ก่อนปรับปรุง

ก าลังไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ = 36 W/หลอด

การสูญเสียในบัลลาสต์ของหลอดฟลูออเรสเซนต์= 6 W/หลอด

โคมไฟฟ้า ขนาด 1x36 วัตต์ = 50 โคม

โคมไฟฟ้า ขนาด 2x36 วัตต์ = 989 โคม

จ านวนหลอด = 2,028 หลอด

ชั่วโมงการท างาน = 8 ชั่วโมง/วัน

วันท างาน = 245 วัน/ปี

พลังงานไฟฟ้าที่เกดิขึ้น = จ านวนหลอด x ก าลังไฟฟ้า x เวลาการท างาน / 1,000

166,944.96 kWh/ปี

หลังปรับปรุง

ก าลังไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ = 36 W/หลอด

การสูญเสียในบัลลาสต์ของหลอดฟลูออเรสเซนต์= 6 W/หลอด

จ านวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ปิดได้ = 406 หลอด

ชั่วโมงการท างาน = 8 ชั่วโมง/วัน

วันท างาน = 245 วัน/ปี

พลังงานไฟฟ้าที่เกดิขึ้น = จ านวนหลอด x ก าลังไฟฟ้า x เวลาการท างาน / 1,000

133,523.04 kWh/ปี

ผลประหยดั

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยดัได้ = พลังงานไฟฟ้า (ก่อนปรับปรุง) - พลังงานไฟฟ้า (หลังปรับปรุง)

= 166,944.96 - 133,523.04

= 33,421.92 kWh/ปี

ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย = 3.92 บาท/kWh

คิดเป็นเงินที่ประหยดัได้ = 33,421.92 x 3.92

= 130,902.52 บาท/ปี

เงินลงทุน = 0 บาท

ระยะเวลาคืนทุน = 0.00 ปี
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รายละเอียดมาตรการอนุรกัษ์พลังงาน

(ส าหรบัมาตรการด้านไฟฟ้า)

1) มาตรการล าดับที่ : ……2……2
2) ชื่อมาตรการ : มาตรการลดชั่วโมงการใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ 
3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ :                                      ต าแหน่ง นายขจรศักด์ิ เพชรานันท์ ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
4) อปุกรณ์ที่ปรับปรุง : หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์
5) จ านวนอปุกรณ์ที่ปรับปรุง : ……30,000…… หลอด
6) สถานที่ปรับปรุง : ทุกอาคาร (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ)
7) สาเหตุการปรับปรุง : เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและให้สอดคล้องต่อนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

กโิลวัตต์ กโิลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี
8) เป้าหมายเชิงปริมาณ -         154,350.00       604,537.50     
9) ระดับการใช้พลังงานอา้งองิกอ่นการปรับปรุง 1,260.00  1,234,800.00    4,836,300.00  
10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง 1,260.00  1,080,450.00    4,231,762.50  
11) เงินลงทุนทั้งหมด -                 บาท
12) ระยะเวลาคืนทุน -                 ปี
13) รายละเอยีดการด าเนินการปรับปรุง

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยดัหลังปรับปรุง

15) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

         อาคารมีหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์  จ านวนมาก โดยท าการเปิดการใช้งานที่ยงัไม่เป็นระบบ

ระเบียบ กล่าวคือ เมือ่ถงึเวลาพักกลางวันยงัท าการเปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทิ้งไว้ ซ่ึงส่งผลให้เกดิการสูญเสีย

พลังงานเป็นจ านวนมาก โดยท าการก าหนดเป็นมาตรการปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ช่วงพักกลางวัน ก าหนดตัว

บุคคลรับผิดชอบ และมีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นประจ า

          ท าการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ และวิเคราะห์การใช้พลังงาน

ไฟฟ้ากอ่นและหลังการปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ช่วงพักกลางวัน

          แสดงรายละเอยีดการวิเคราะห์ในตารางหน้าถดัไป
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มาตรการที่  1 มาตรการลดชัว่โมงการใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วตัต์ 

รายละเอียด สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล
1.ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ชั่วโมงการเปิดใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ต่อวันกอ่น hr/d hb 8.00 กอ่นการปรับปรุง
1.2 ชั่วโมงการเปิดใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ต่อวันหลัง hr/d ha 7.00 หลังการปรับปรุง
1.3 วันที่เปิดใช้งานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ต่อปี d/y d 245.00 จากการใช้งานจริง
1.4 เปอร์เซ็นต์การเปิดใช้งานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ OF % 50.00 การใช้งานจริง
1.5 ราคาพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย CE ฿/kWh 3.92 บิลไฟฟ้า
1.6 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ CI บาท 0.00
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1  จ านวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ n1 หลอด 30,000.00 ส ารวจ
2.2  พลังไฟฟ้าต่อหลอด 36 วัตต์ รวมบัลลาสต์ W1 W 42.00 ขอ้มูลหลอดไฟ
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 พลังไฟฟ้ารวมของหลอดฟลูออเรสเซนต์
       W1T  =  (W1 /1,000) x n1 W1T kW 1,260.00
3.2 พลังงานไฟฟ้ากอ่นปรับปรุง
       EO  = W1T x hb x d x OF EO kWh/y 1,234,800.00
3.3 พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง
       EN  = W1T x ha x d x OF EN kWh/y 1,080,450.00
3.4 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง 
       ES  =  EO – EN ES kWh/y 154,350.00
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง   
       SC  =  ES  x  CE SC ฿/y 604,537.50
4. การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
       PB = CI / SC PB y 0.00
5. สรุปผลที่ได้จากการวเิคราะห์
5.1  พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง kWh/y ES 154,350.00
5.2  ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง ฿/ปี SC 604,537.50
5.3  ระยะเวลาคืนทุน y PB 0.00
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1) มาตรการล าดับที่: 3
2) ชื่อมาตรการ: มาตรการการติดต้ัง Motion Sensor Switch
3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: นายขจรศักด์ิ เพชรานันท์ ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

4) อปุกรณ์ที่ปรับปรุง: เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) และแสงสว่าง
5) จ านวนอปุกรณ์ที่ปรับปรุง: 52 จดุ
6) สถานที่ปรับปรุง: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7) สาเหตุการปรับปรุง: เพื่อลดการใช้พลังงานและค่าใช้จา่ย

กโิลวัตต์ กโิลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี
8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 218.40    129,729.60       508,107.60       
9) ระดับการใช้พลังงานอา้งองิกอ่นการปรับปรุง 1,092.00 648,648.00       2,540,538.00     
10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง 873.60    518,918.40       2,032,430.40     
11) เงินลงทุนทั้งหมด -                  บาท
12) ระยะเวลาคืนทุน -                  ปี
13) รายละเอยีดการด าเนินการปรับปรุง:

จากการส ารวจตรวจสอบของคณะท างานด้านการจดัการพลังงานพบว่าห้องเรียนต่างๆ มีการเปิดใช้งานเคร่ืองปรับ
อากาศและระบบแสงสว่างเป็นจ านวนมาก แต่ในช่วงเวลาระหว่างคาบเรียนบางคร้ังกไ็ม่ได้ปิดเคร่ืองปรับอากาศและหลอดไฟ 
ซ่ึงท าให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ ท าให้ทีมงานอนุรักษ์พลังงานของอาคารมีความคิดที่จะลดการสูญเสียพลังงาน
ไฟฟ้าดังกล่าวโดยการติดต้ัง ระบบ Motion Sensor  Switch  เพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยดัหลังปรับปรุง
โดยการตรวจเช็คก าลังไฟฟ้าของอปุกรณ์กอ่น และหลังการปรับปรุง น ามาค านวณหาผลประหยดั

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
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15) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

ก่อนปรับปรุง
โหลดของเคร่ืองปรับอากาศและแสงสว่าง = 1,092.00 kW
ชั่วโมงการท างาน = 792.00 ชั่วโมง/ปี
Load Factor = 75 เปอร์เซ็นต์
พลังงานไฟฟ้าที่เกดิขึ้น = ก าลังไฟฟ้ารวม x เวลาการท างาน x Load Factor 

648,648.00 kWh/ปี
หลังปรับปรุง
โหลดของเคร่ืองปรับอากาศและแสงสว่าง = 1,092.00 kW
ชั่วโมงการท างาน = 792.00 ชั่วโมง/ปี
การติดต้ัง Motion Sensor Switch สามารถประหยดัได้
Load Factor = 75 เปอร์เซ็นต์
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง = 20 เปอร์เซ็นต์
พลังงานไฟฟ้าที่เกดิขึ้น = 129,729.60 kWh/ปี

= พลังงานไฟฟ้า (ก่อนปรับปรุง) - พลังงานไฟฟ้า (ที่ลดลง)

ผลประหยดั 518,918.40 kWh/ปี
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยดัได้ = พลังงานไฟฟ้า (ก่อนปรับปรุง) - พลังงานไฟฟ้า (หลังปรับปรุง)

= 648,648.00 - 518,918.40
= 129,729.60 kWh/ปี

ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย = 3.92 บาท/kWh
คิดเป็นเงินที่ประหยดัได้ = 129,729.60 x 3.92

= 508,107.60 บาท/ปี
= 0 x 1

เงินลงทุน = -             บาท
= เงินลงทุน / เงินที่ประหยดัได้

ระยะเวลาคืนทุน = 0 ปี
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1) มาตรการล าดับที่:

2) ชื่อมาตรการ: มาตรการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 

3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: นายขจรศักด์ิ เพชรานันท์ ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

4) อปุกรณ์ที่ปรับปรุง: เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)

5) จ านวนอปุกรณ์ที่ปรับปรุง: 2595 เคร่ือง

6) สถานที่ปรับปรุง: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7) สาเหตุการปรับปรุง: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ

กโิลวัตต์ กโิลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 208.77      200,499.63      785,290.22      

9) ระดับการใช้พลังงานอา้งองิกอ่นการปรับปรุง 10,438.34  10,024,981.74  39,264,511.82  

10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง 10,229.57  9,824,482.11    38,479,221.60  

11) เงินลงทุนทั้งหมด -                บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน -                ปี

13) รายละเอยีดการด าเนินการปรับปรุง:

                  ล้างและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยอกส่วนตามแผนที่ได้ก าหนด

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยดัหลังปรับปรุง

ตรวจวัดประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้ากอ่นและหลังการบ ารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศ

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

4

37



15) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

ก่อนปรับปรุง

จ านวนเคร่ืองปรับอากาศที่ท าการปรับปรุง = 2595 เคร่ือง

ขนาดท าความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศรวม = 78,287,520 Btu/hr

= 6,523.96 TonR.

ค่า kW/TR ของเคร่ืองปรับอากาศ (เฉล่ีย) = 1.60 kW/TR

ก าลังไฟฟ้ารวมของเคร่ืองปรับอากาศ = 10,438.34 kW

ชั่วโมงการท างานเคร่ืองปรับอากาศ = 1,960 ชั่วโมง/ปี

เปอร์เซ็นต์การเปิดใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศ = 70 %

เปอร์เซ็นต์การท างานของ Compresser = 70 %

พลังงานไฟฟ้าที่เกดิขึ้น = ก าลังไฟฟ้ารวม x เวลาการท างาน x เฟคเตอร์ 

10,024,981.74 kWh/ปี

หลังปรับปรุง

ก าลังไฟฟ้ารวมของเคร่ืองปรับอากาศ = 10,438.34 kW

ชั่วโมงการท างานเคร่ืองปรับอากาศ = 1,960 ชั่วโมง/ปี

เปอร์เซ็นต์การเปิดใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศ = 70 %

เปอร์เซ็นต์การท างานของ Compresser = 70 %

การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศท าให้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ = 2 เปอร์เซ็นต์

พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง = 200,499.63 kWh/ปี

พลังงานไฟฟ้าที่เกดิขึ้น = พลังงานไฟฟ้า (ก่อนปรับปรุง) - พลังงานไฟฟ้า (ที่ลดลง)

9,824,482.11 kWh/ปี

ผลประหยดั

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยดัได้ = พลังงานไฟฟ้า (ก่อนปรับปรุง) - พลังงานไฟฟ้า (หลังปรับปรุง)

= 10,024,981.74 - 9,824,482.11

= 200,499.63 kWh/ปี

ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย = 3.92 บาท/kWh

คิดเป็นเงินที่ประหยดัได้ = 200,499.63 x 3.92

= 785,290.22 บาท/ปี

เงินลงทุน = -                บาท

= เงินลงทุน / เงินที่ประหยดัได้

ระยะเวลาคืนทุน = 0 ปี
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รายละเอียดมาตรการอนุรกัษ์พลังงาน

(ส าหรบัมาตรการด้านไฟฟ้า)

1) มาตรการล าดับที่ : 5 รายการ

2) ชื่อมาตรการ : มาตรการลดชั่วโมงการใช้งานคร่ืองปรับอากาศ
3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ : นายขจรศักด์ิ เพชรานันท์    ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
4) อปุกรณ์ที่ปรับปรุง : เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)
5) จ านวนอปุกรณ์ที่ปรับปรุง : ……2595…… เคร่ือง
6) สถานที่ปรับปรุง : อาคารส านักงาน (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ)
7)

กโิลวัตต์ กโิลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี
8) เป้าหมายเชิงปริมาณ -          358,033.69       1,402,298.62     
9) ระดับการใช้พลังงานอา้งองิกอ่นการปรับปรุง 2,087.66   2,864,269.52     11,218,388.95   
10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง 2,087.66   2,506,235.83     9,816,090.33     
11) เงินลงทุนทั้งหมด -                  บาท
12) ระยะเวลาคืนทุน -                  ปี
13) รายละเอยีดการด าเนินการปรับปรุง

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยดัหลังปรับปรุง

15) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

5. สรุปผลที่ได้จากการวเิคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2  ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3  ระยะเวลาคืนทุน

สาเหตุการปรับปรุง : เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและให้สอดคล้องต่อนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

          เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ในชุดที่มีประสิทธิภาพต่ าและมีอายกุารใช้งานเกนิ   8 ปี 

ด้วยเคร่ืองปรับอากาศชนิดประสิทธิภาพสูง (High Efficiency ; EER ไม่ต่ ากว่า 10.6)

          ตรวจวัดประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองเกา่เพื่อเทียบกบัค่ามาตรฐานและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้ากอ่น

และหลังการปรับปรุง

          แสดงรายละเอยีดการวิเคราะห์ในตารางหน้าถดัไป
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ตารางวเิคราะห์ศักยภาพการลดชัว่โมงการใช้งานครื่องปรับอากาศ

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ที่มาของข้อมูล
1.  ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh 3.92 ใบแจง้หนีค่้าไฟฟ้า
1.2 ชั่วโมงการท างานของเคร่ืองปรับอากาศต่อวันกอ่น hb hr/d 8 ขอ้มูลจากผู้ผลิต
1.3 ชั่วโมงการท างานของเคร่ืองปรับอากาศต่อวันหลัง ha hr/d 7 จากการใช้งานจริง
1.4 วันการท างานของเคร่ืองปรับอากาศต่อปี d d/y 245
1.5 แฟคเตอร์การท างานคอมเพรสเซอร์และเปิดใช้งาน OF % 70
1.6 จ านวนเคร่ืองปรับอากาศที่ต้องการลดชั่วโมงการใช้ N Set 2,595
1.7 ขนาดการท าความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศรวม Btu Btu/hr 15,657,504.00
1.8  ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ CI ฿ 0.00
2.  ข้อมูลตรวจวดั
2.1  ค่า kW/TR ของเคร่ืองปรับอากาศเดิม ChPO kW/TR 1.60 ค่าเฉล่ียจากการตรวจวดั

3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 อตัราการท าความเยน็รวม

QO  =  Btu / 12,000 QO TR 1,304.79
3.2  พลังไฟฟ้ากอ่นการปรับปรุง

ESO1  =  ChPO x QO ESO1 kW 2,087.66
3.3  พลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง

ESN1  =  ChPN x QO ESN1 kW 2,087.66
3.4  พลังไฟฟ้าลดลง

ES1 = ESO1 - ESN1 ES1 kW 0.00
3.5  พลังงานไฟฟ้ากอ่นการปรับปรุง

ESO  =  ESO1 x h x OF ESO kWh/y 2,864,269.52
3.6  พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง

ESN  =  ESN1 x  h x OF ESN kWh/y 2,506,235.83
3.7  พลังงานไฟฟ้าลดลง

ES = ESO - ESN ES kWh/y 358,033.69
3.8  ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง

SC  = ES x EC SC ฿/y 1,402,298.62
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

 PB = CI / SC PB y 0.00
5. สรุปผลที่ได้จากการวเิคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ES kWh/y 358,033.69
5.2  ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 1,402,298.62
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00
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1) มาตรการล าดับที่:

2) ชื่อมาตรการ:

3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: ต าแหน่ง

4) อุปกรณ์ทีป่รับปรุง:

5) จ านวนอุปกรณ์ทีป่รับปรุง:

6) สถานทีป่รับปรุง:

7) สาเหตุการปรับปรุง:

ลิตร/ปี เมกะจูล/ปี บาท/ปี

8) เปา้หมายเชิงปริมาณ

9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง

10) ระดับการใช้พลังงานเปา้หมายหลังการปรับปรุง

11) เงินลงทนุทัง้หมด บาท

12) ระยะเวลาคืนทนุ ปี

13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

15) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

รายละเอียดมาตรการอนุรกัษ์พลังงาน

(ส าหรบัมาตรการดา้นความรอ้น)
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5.2 แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนุรักษ์พลงังาน

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 เทคนคิการประหยัดพลังงานรุ่นที่ 1 บคุลากรนกัศึกษาและ

บคุคลทั่วไป

1000  นายปยิวัชน ์ คงอนิทร์

2 เทคนคิการประหยัดพลังงานรุ่นที่ 2 บคุลากรนกัศึกษาและ

บคุคลทั่วไป

1000  นายปยิวัชน ์ คงอนิทร์

3 รณรงค์ปลูกจิตส านกึการอนรัุกษ์

พลังงาน

คณาจารย,์ เจ้าหนา้ที่ 

และนกัศึกษา

100  นายขจรศักด์ิ เพชรานนัท์

4 อบรมพรบ.ส่งเสริมการอนรัุกษ์

พลังงาน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2550

คณะท างานด้านการจัด

การพลังงาน

100   นายขจรศักด์ิ เพชรานนัท์

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 งานประชาสัมพันธ์ ด้านอนรัุกษ์

พลังงาน

บคุลากรนกัศึกษาและ

คณะท างานด้านการจัด

การพลังงาน

100   นางสุภาณี  เพชรานนัท์

2 เพจเผยแพร่ด้านการอนรัุกษพ์ลังงาน คณาจารย,์ เจ้าหนา้ที่ 

และนกัศึกษา

300   นายธนพิพัฒน์ สัมพันธมาศ

3 รณรงค์ปลูกจิตส านกึการอนรัุกษ์

พลังงาน

คณาจารย,์ เจ้าหนา้ที่ 

และนกัศึกษา

100  นางสาวจริาวรรณ  ขวัญศรี

4 เทคนคิการประหยัดพลังงานใน

หอพักนกัศึกษา

นกัศึกษาและ

คณะท างานด้านการจัด

การพลังงาน

50  ผศ.ดร.อจลวิชญ์  ฉันทวีโรจน์

ล าดับที่ กจิกรรม เดือน ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 5.5 แผนกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการอนรัุกษพ์ลังงาน ประจ าป ี2562

กลุ่มผู้เข้าร่วมกจิกรรม จ านวน

เข้าร่วม

กจิกรรม

ตารางที่ 5.4 แผนการฝึกอบรมการอนรัุกษพ์ลังงาน ประจ าป ี2562

ผู้รับผิดชอบเดือนล าดับที่ หลักสูตร กลุ่ม

ผู้เข้าอบรม

จ านวน

ผู้เข้าอบรม
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5.3 การเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

     วิธีการเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์พลังงาน

      ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ …... แหง่ จ านวนติดประกาศ ….. แหง่

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบบั สัปดาหล์ะ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนกิส์ การประชุมพนกังาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน ปลีะ …..... คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อื่นๆ ส่งหนงัสือเวียน , ผ่าน Facebook ,ผ่านเว็บไซต์

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่แผนฝึกอบรม

รูปที่ 5-1 ภาพการเผยแพร่แผนฝึกอบรมการอนรัุกษ์พลังงาน

      เพื่อใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมด าเนนิการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

การอนรัุกษ์พลังงานขององค์กร โดยอาคารได้ด าเนนิการเผยแพร่และด าเนนิการดังต่อไปนี้

(ก)   ติดประกาศและลงผ่าน Facebook

(ข)   เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และส่งหนงัสือเวียน
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     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์พลังงาน

(ค) การฝึกอบรมท ากิจกรรมส่งเสริมการอนรัุกษ์พลังงาน

หมายเหตุ : กรณีมวีิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติม

รูปที่ 5-2 ภาพการเผยแพร่แผนกิจกรรมส่งเสริมการอนรัุกษ์พลังงาน
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