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วธิกีาร

(How To)

การบรหิารจดัการ

(Energy Management System)

กระบวนการ
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การอนุรกัษ์พลงังาน

มาตรการอนุรกัษ์พลงังาน

(Energy Conservation Measure)



ประเดน็ท่ีถกูอ้างถึงในประกาศหลกัเกณฑฯ์

การบรหิารจดัการ

(Energy Management System)

กระบวนการ

(Process)



ประเดน็ท่ีถกูอ้างถึงในการตรวจประเมิน

การบรหิารจดัการ

(Energy Management System)

กระบวนการ

(Process)

3.การจดัการทรพัยากรและพลงังาน

(20 คะแนน)

ตรวจสอบเอกสาร และการดาํเนินงานเชิงประจกัษ์

1. แผนงานและมาตรการ (+นโยบาย)

2. มขีอ้กาํหนดสาํหรบัหน่วยงานภายนอกทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ที่

3. มกีารสือ่สารประชาสมัพนัธ์

4. มเีอกสารการจดัซือ้/จดัจา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

5. มแีผนการบาํรงุรกัษาระบบต่างๆ

6. มกีารบนัทกึขอ้มลูปรมิาณการใชท้รพัยากร

7. มกีารบรหิารจดัการดา้นการสง่เอกสาร และการเดนิทาง

8. มแีผนและรายงานผลการประเมนิปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก และ/

หรอื การทาํกจิกรรมชดเชยคารบ์อน



ประกาศนโยบาย

(Commitment)

แต่งตัง้คณะทาํงาน

(Team)

สาํรวจและกาํหนดมาตรการ

(Plan)

กระตุ้นให้มีการนําไปปฏิบติั

(Do)

ติดตามตรวจสอบ

(Check)

วดัผลและปรบัปรงุแก้ไข

(Act)
วงรอบการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

(PDCA)

A

B

1

2

3

4

การจดัการพลงังาน

กําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย

(KPI & Target) C



3.1 นโยบายด้านการอนุรกัษ์พลงังาน

แนวทางจากระบบการจดัการพลงังานในโรงงานและอาคารควบคมุตามกฎหมาย



กําหนดแผนในการฝกอบรม/ดําเนินกิจกรรม

กําหนดหลักสูตร/กิจกรรม ๔

๕

กําหนดเปาหมายและแผน

ในการดําเนินมาตรการ (ระยะสั้น)

สํารวจหามาตรการอนุรักษพลังงาน

แผนการจัดหางบประมาณลงทุน (ระยะยาว)

๑

๒

๓

๑) การกําหนดแผนการดาํเนิน

มาตรการอนุรักษพลงังาน

๒) การกําหนดแผนการฝกอบรมพัฒนา

บุคลากร

และแผนดําเนินกิจกรรมสงเสริมอนุรักษ

พลังงาน

3.2 การกาํหนดมาตรการและแผนงาน



3.2 การกาํหนดมาตรการและแผนงาน

ลําดับ

ที่
มาตรการ

พลังงาน เปาหมายการประหยัด
เงินลงทุน 

(บาท)

ระยะเวลา

คืนทุน 

(ป)

ระยะเวลา

ดําเนินการ

(ป พ.ศ.)

ผูรับผิดชอบ
ชนิด หนวย

ปริมาณ มูลคา

(หนวย/ป) (บาท/ป)

๑
เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศ

เปน เบอร ๕
ไฟฟา kWh ๑๕,๐๗๕ ๕๐,๓๕๑ ๒๒๐,๐๐๐ ๔.๓๗ ๒๕๕๕ นายสุกิจ แกวคํา

๒ เปลี่ยนหลอดไฟฟา T๕ ไฟฟา kWh ๓,๒๐๐ ๑๐,๖๘๘ ๔๐,๐๐๐ ๓.๗๔ ๒๕๕๕ นายปญดาร แกว

๓
ลดการเปดใชงานเคร่ือง

คอมพิวเตอร
ไฟฟา kWh ๒,๗๐๐ ๙,๐๑๘

ไมมีเงิน

ลงทุน
- ๒๕๕๕

นางสาวปวีณา 

สโน

รวม ๒๐,๙๗๕ ๗๐,๐๕๗ ๒๖๐,๐๐๐ ๓.๗๑ - -

ลําดับ

ที่
หลักสูตร/กิจกรรม

ระยะเวลา งบประ

มาณ

(บาท)

ผูรับผิดชอบเร่ิมตน

(เดือน/ป)

สิ้นสุด

(เดือน/ป)

๑ จัดอบรมใหความรูวิธีการทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศที่ถูกวิธี มิ.ย. ๕๕ ส.ค. ๕๕ - นางพร มหาโชค

๒ รณรงคปดอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานเมื่อไมไดใชงาน มิ.ย. ๕๕ ส.ค. ๕๕ - นายสุรเชษฐ เดชจูด              

๓ รณรงคลดการใชกระติกน้ํารอน มิ.ย. ๕๕ มิ.ย. ๕๕ - นางพร มหาโชค

๔ วันพัฒนามหาวิทยาลัย มิ.ย. ๕๕ ส.ค. ๕๕ -
นายเกรียงไกร ดวงแกว

แผนดาํเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน

แผนฝึกอบรมและจดักิจกรรม



กาํลงัไฟฟ้า 

คอื ระดบัความสิน้เปลอืงไฟฟ้าของอปุกรณ์ 

(อปุกรณ์ทีม่ี “วตัต”์ สงูจะกนิไฟมากกวา่ทีม่ี “วตัต”์ ตํา่)

กาํลงัไฟฟ้า
(วตัต)์ 

1 กโิลวตัต ์ = 1,000 วตัต ์ หรอื กโิลวตัต ์ = วตัต ์ ÷ 1,000

โคมไฟต ัง้โตะ๊ 7 – 10

เครือ่งเป่าผม 300 – 3,000

กําลงัไฟฟ้า (วตัต)์

เครือ่งรดีผม 32 – 180

พดัลม เพดาน 70 – 100 
ต ัง้พืน้ 20 – 75

3.2 การกาํหนดมาตรการและแผนงาน



หนว่ยไฟฟ้า 

คอื ไฟฟ้าทีถ่กูใชไ้ปในการทํางานของอปุกรณ์ ขึน้กบั 
“กําลงัไฟฟ้า” และ “เวลาใชง้าน”

พลงังานไฟฟ้า
(หนว่ย) 

ตวัอยา่ง เครือ่งรดีผม 100 วตัต ์ใชง้าน 2 ช ัว่โมงตอ่วนั 10 วนัตอ่เดอืน ใช้
ไฟฟ้า กีห่นว่ยตอ่เดอืน ?

1. กําลงัไฟฟ้า = 100 วตัต์ ÷ 1,000 = 0.1 กโิลวตัต์

2. เวลาใชง้าน = 2 ช ัว่โมงตอ่วนั x 10 วนัตอ่เดอืน = 20 ช ัว่โมง

3. พลงังานไฟฟ้า = 0.1 กโิลวตัต ์x 20 ช ัว่โมง = 2 หนว่ย 

พลงังานไฟฟ้า (หนว่ย) = กําลงัไฟฟ้า (กโิลวตัต )์ x  เวลาใชง้าน (ช ัว่โมง)

3.2 การกาํหนดมาตรการและแผนงาน



คา่ไฟฟ้า

คอืคา่ใชจ้า่ยอนัเนือ่งจากการใชไ้ฟฟ้าในรอบเดอืน  คดิจาก 
“พลงังานไฟฟ้าทีใ่ช”้ และ “คา่ไฟฟ้าเฉลีย่ตอ่หน่วย”

ตวัอยา่ง เครือ่งรดีใชพ้ลงังานไฟฟ้า 2 หนว่ยตอ่เดอืน ตอ้งจา่ยคา่ไฟฟ้า
เทา่ไร เมือ่ใชใ้นสาํนกัหอสมดุ ?

คา่ไฟฟ้า = 2 หนว่ย x 4 บาทตอ่หนว่ย = 8 บาทตอ่เดอืน

*คา่ไฟฟ้าเฉล ีย่ของหอสมดุประมาณ  4 บาทตอ่หนว่ย

คา่ไฟฟ้า
(บาท)

คา่ไฟฟ้า(บาท) = พลงังานไฟฟ้า (หนว่ย) x คา่ไฟฟ้าเฉล ีย่ (บาทตอ่หนว่ย)

3.2 การกาํหนดมาตรการและแผนงาน



ผลประหยดัพลงังาน

เหมอืนการคดิคา่ไฟฟ้า แคใ่ช  ้“ช ัว่โมงทีป่ระหยดัได ”้ แทน “ช ัว่โมงใชง้าน”

ตวัอยา่ง ลดการใชโ้คมไฟ 50 วตัต ์วนัละ 1 ช ัว่โมง เดอืนละ 20 วนั จาํนวน 
10 โคม คดิเป็นคา่ไฟฟ้าทีป่ระหยดัไดเ้ทา่ไร ?

1. กําลงัไฟฟ้า = 50 วตัต์ ÷ 1,000 = 0.05 กโิลวตัต์

2. เวลาใชง้าน = 1 ช ัว่โมงตอ่วนั x 20 วนัตอ่เดอืน = 20 ช ัว่โมง

3. พลงังานไฟฟ้า = 0.05 กโิลวตัต ์x 20 ช ัว่โมง = 1 หนว่ย

4. คา่ไฟฟ้า = 1 หนว่ย x 4 บาทตอ่หนว่ย = 4 บาทตอ่เดอืน

5. ผลประหยดัรวม 10 โคม = 4 บาท x 10 โคม = 40 บาทตอ่เดอืน !

3.2 การกาํหนดมาตรการและแผนงาน



3.3 การประชาสมัพนัธ์

บคุลากร

ผูร้บับริการ



3.4 การจดัซ้ือ จดัจ้าง

http://ptech.pcd.go.th/gp/



3.5 การบาํรงุรกัษาอย่างเหมาะสม

ตวัอย่างแผนบาํรงุรกัษาเคร่ืองปรบัอากาศ



3.5 การบาํรงุรกัษาอย่างเหมาะสม

ตวัอย่างแผนบาํรงุรกัษาโดยภาพรวม



ตวัช้ีวดัอะไรดี ???

หน่วยไฟฟ้า? หรือ ค่าไฟฟ้า?

ไฟฟ้าต่อพืน้ท่ีอาคาร?

ไฟฟ้าต่อผูใ้ช้บริการ?

ไฟฟ้าต่อวนัทาํงาน?

3.6 การรวบรวมและบนัทึกข้อมลู



ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา 

(Electric Energy Utilization Index, EEUI) 

= (90% x ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน) – ปริมาณการใชไฟฟาจริง 

ปริมาณการใชไฟฟาจริง

ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน หรือ SEU Standard Electricity Utilization (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

คือ  ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานที่ควรจะเปนของหนวยงานในรอบเดือน สามารถหาไดจากสมการจําลองที่กําหนดโดย

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน

3.6 การรวบรวมและบนัทึกข้อมลู



สมการคาไฟฟามาตรฐาน

(SEU)

*กลุมยอย 1-15 (หองสมุด)

[ (1.600 x จํานวนบุคลากร (คน) + 0.004 x จํานวนผูเขามาใชบริการ (คน) + 0.113 x วันทําการ (วัน))

x (พ้ืนที่ใชสอยภายในอาคาร(ตรม.)÷1000) ] x อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ตัวอยาง
•บุคลากร 100 คน

•ผูใชบริการ 10,000 คน/เดือน

•เปดทําการ 30 วัน

•พ้ืนที่อาคาร 20,000 ตารางเมตร

•อุณหภูมิเฉลี่ย 30 ๐C

1) 1.600 x 100 + 0.004 x 10,000 + 0.113 x 30 = 203.9

2) 203.9 x (20,000÷1000) = 4,067.8

3) 4,067.8 x 30 = 122,034

“สรุปคา SEU ของหนวยงานในรอบเดือน = 122,034 หนวย (kWh)”

3.6 การรวบรวมและบนัทึกข้อมลู



3.6 การรวบรวมและบนัทึกข้อมลู

ตามตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสม (ตวัอย่าง เช่น EUI)

จํานวน

บุคลากร
เวลาทําการ

จํานวนผูเขาใช

บริการ
พื้นที่ใชสอยในอาคาร อุณหภูมิ

ปริมาณการใช

ไฟฟามาตรฐาน

ปริมาณการใชไฟฟา

จริง

(คน/ป) (ชั่วโมง/ป) (คน/ป) (ตร.ม.) (oC)  (kWh/ป) (kWh/ป)

มกราคม 134 316 96,328 20,894 25.7 417,290 135,000 2.09

กุมภาพันธ 134 252 107,238 20,894 27.8 490,841 141,000 2.48

มีนาคม 134 228 167,685 20,894 29.6 782,352 209,000 2.74

เมษายน 134 286 57,483 20,894 31.3 327,800 130,000 1.52

พฤษภาคม 134 192 37,064 20,894 31.5 227,655 135,000 0.69

มิถุนายน 134 193 51,511 20,894 30.0 280,287 151,000 0.86

กรกฎาคม 134 232 33,905 20,894 29.5 202,826 123,000 0.65

สิงหาคม 134 321 74,664 20,894 28.8 376,768 138,000 1.73

กันยายน 134 396 185,001 20,894 28.9 850,433 187,000 3.55

ตุลาคม 134 381 22,519 20,894 28.4 159,639 208,000 -0.23

พฤศจิกายน 134 374 164,712 20,894 29.2 770,841 195,000 2.95

ธันวาคม 134 460 131,671 20,894 27.5 599,554 180,000 2.33

รวม 134 3,631 1,129,781 20,894 29.0 5,122,288 1,932,000 1.65

เดือน EUI



3.7 ลดการเดินทาง



3.8 ส่งเสริมการประเมินกา๊ซเรอืนกระจก



วธิกีาร

(How To)

การบรหิารจดัการ

(Energy Management System)

กระบวนการ

(Process)

การอนุรกัษ์พลงังาน

มาตรการอนุรกัษ์พลงังาน

(Energy Conservation Measure)



ประเดน็ท่ีถกูอ้างถึงในประกาศหลกัเกณฑฯ์



ประเดน็ท่ีถกูอ้างถึงในการตรวจประเมิน

2.โครงสร้างพืน้ฐานทางด้าน

กายภาพและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดล้อม

(10 คะแนน)

กรณีเป็นอาคารสร้างใหม่

ตรวจสอบเอกสารและการดาํเนินงานเชิงประจกัษ์

1.แบบแปลนสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสถาบนัอาคารเขยีวไทย

(TREES)

2.แผนงานและมาตรการเกีย่วกบั

 โครงสรา้งอาคารและวสัดุประกอบอาคาร

 ระบบปรบัอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพ

 ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งทีป่ระหยดัพลงังาน

 การปลกูตน้ไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีว



ประเดน็ท่ีถกูอ้างถึงในการตรวจประเมิน

2.โครงสร้างพืน้ฐานทางด้าน

กายภาพและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดล้อม 

(10 คะแนน)

กรณีเป็นอาคารเก่า

ตรวจสอบเอกสารและการดาํเนินงานเชิงประจกัษ์

1.การศกึษาปัญหาและสภาพอาคารเดมิ

2.แผนงานและมาตรการการ ในเรือ่งต่อไปน้ี

 การปรบัปรงุโครงสรา้งอาคารและวสัดุประกอบอาคาร

 การปรบัปรงุระบบปรบัอากาศใหม้ปีระสทิธภิาพ

 การปรบัปรงุระบบไฟฟ้าแสงสวา่งทีป่ระหยดัพลงังาน

 การปลกูตน้ไมเ้พือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว



2.1 การก่อสรา้งหรอืปรบัปรงุกรอบอาคาร

มาตรฐานอาคารเขียวไทย (www.tgbi.or.th)

เลือกใช้วสัดใุนการก่อสร้างท่ี

อนุรกัษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม

(อาคารสร้างใหม่)



ฉนวนกนัความร้อน กระจก/ฟิลม์กนัความร้อน

หลงัคาโปร่งแสง
แผงบงัแดด

ปรบัปรงุกรอบอาคารให้เกิดการอนุรกัษ์พลงังาน

(อาคารเก่าและใหม่)

2.1 การก่อสรา้งหรอืปรบัปรงุกรอบอาคาร



2.2 การติดตัง้หรอืปรบัปรงุระบบปรบัอากาศ

เคร่ืองทาํน้ําเยน็ (Chiller ประสิทธิภาพสงู) เคร่ืองปรบัอากาศเบอร ์5

ใช้อปุกรณ์ควบคมุความเรว็รอบมอเตอร ์(VSD/Inverter)



หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสงู (LED)

ระบบควบคมุการเปิด-ปิด อตัโนมติั

2.3 การติดตัง้หรอืปรบัปรงุระบบแสงสว่าง



2.4 การจดัสรรพืน้ท่ีการให้บริการ

หอสมดุมหีนงัสอืเกา่จํานวนมากซึง่ไมค่อ่ยไดใ้ชง้าน 
ทําใหม้พีืน้ทีเ่ก็บหนงัสอืกวา้งและใชไ้ฟฟ้าแสงสวา่ง

ไปโดยเปลา่ประโยชน์

จดัแยกหนงัสอืเกา่ไปเก็บไวต้า่งหาก 
เพือ่ลดการใชแ้สงสวา่ง และใหม้กีาร

ปิด-เปิดอตัโนมตัใินบางพืน้ทีเ่ก็บ
หนงัสอื



2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืส่ิงสนับสนุนอ่ืนๆ

ไมส่ามารถตดิตามและตรวจสอบ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าได้ ตดิต ัง้ระบบตดิตามตรวจสอบการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าทําใหส้ามารถทราบถงึผลการอนรุกัษ์
พลงังานได้



2.6 เพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว
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