คู่มือกำรจัดทำ
รำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน
(โรงงำนควบคุม)
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงำน
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
กระทรวงพลังงำน

การจัดทําคู่มือนี้เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทํารายงานตามแบบฟอร์ มได้โดยสะดวกง่ายต่อการใช้งาน

ปกรายงาน

ให้แสดงข้อมูลดังนี้
1. ชื่อโรงงานควบคุมและชื่อนิติบุคคล ถ้ามีรูปถ่ายป้ ายชื่อโรงงานควบคุมให้แสดงไว้หน้าปกรายงาน
2. หมายเลขประจําโรงงานควบคุม(TSIC – ID)เป็ นหมายเลขที่ออกให้โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
3. รอบปี การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
ตัวอย่าง ปกรายงานการจัดการพลังงาน

รายงาน
การจัดการพลังงาน

รอบปี การจัดทํา

ประจําปี 2555

รายงาน
ภาพถ่ายป้ ายโรงงาน
(ถ้ามี)

ชื่อนิติบุคคล :

บริ ษทั เราคนไทย จํากัด

ชื่อโรงงานควบคุม : บริ ษทั เราคนไทย จํากัด
TSIC-ID:

31439-0111
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การรับรองรายงาน
ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ดังนี้
1. ประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
2. ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจําโรงงานควบคุม
• โรงงานกลุ่มที่ 1 (ขนาดเล็ก) จะต้องมีการลงนามของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (ผชร.) หรื อ
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส (ผอส.) (ถ้ามี)
• โรงงานกลุ่มที่ 2 (ขนาดใหญ่) จะต้องมีการลงนามของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานทั้ง ผชร. และ
ผอส.
3. เจ้าของโรงงานควบคุม หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบอํานาจ ( กรณี ผรู ้ ับมอบอํานาจให้แนบเอกสารเพิ่มเติม)
ลงนามรับรองรายงานการจัดการพลังงาน และควรมีการประทับตราบริ ษทั ด้วย
ตัวอย่ าง การรับรองรายงานการจัดการพลังงาน
ประธานคณะทํางาน

ใบคํารับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

ด้านการจัด

ของโรงงานควบคุม บริษัท เราคนไทย จํากัด

1. ประธานคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่า
ได้ดาํ เนินการจัดการพลังงานให้เป็ นไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………… .
( นายสุรชัย มัง่ มี )

ผูร้ ับผิดชอบพลังงานลงนาม

วันที่ …15 .../..มี .ค..../…2556 ....

(ถ้ามีผรู ้ ับผิดชอบด้าน

2. ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน

พลังงานหลายคนสามารถ

ข้าพเจ้าในฐานะผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่าได้ดาํ เนินการจัดการ
พลังงานให้เป็ นไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………….
( นายสุขใจ สบายดี )
ตําแหน่ง ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ทะเบียนเลขที่ …ผชร . 04321 ......
วันที่ …15.../..มี.ค..../…2556 ....

การพลังงานลงนาม

เพิ่มเติมได้)

ลงชื่อ …………….…….
( นายบัณฑิต ศึกษา )
ตําแหน่ง ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ทะเบียนเลขที่ …ผอส . 01234 ....
วันที่ …15 .../..มี.ค..../ …2556 ....

ตราประทับบริ ษทั
(ถ้ ามี)

3. เจ้ าของโรงงานควบคุม
ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของโรงงานควบคุม /ผูร้ ับมอบอํานาจ ขอรับรองว่าได้ดาํ เนินการจัดการ
พลังงานให้เป็ นไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ

เจ้าของโรงงานหรื อ
ผูแ้ ทนที่ได้รับมอบ

ลงชื่อ ………………………………….
( นางสาวปรารถนา หวังดี )
วันที่ …15 .../..มี .ค..../ …2556 ....
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อํานาจลงนาม

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น

ให้แสดงข้อมูลดังนี้
1. ชื่อนิติบุคคล ชื่อโรงงานควบคุมและ TSIC-ID
1.1 ให้แสดงชื่อนิติบุคคล
1.2 ให้แสดงชื่ อโรงงานควบคุม(โดยทัว่ ไปชื่อโรงงานควบคุมจะเป็ นชื่อเดียวกับชื่อนิ ติบุคคล แต่บางกรณี
นิติบุคคลหนึ่งอาจจะดําเนินการหลายแห่ง ซึ่ งอาจทําให้ชื่อโรงงานต่างจากชื่อนิติบุคคลได้)
1.3 หมายเลขประจํา โรงงานควบคุ ม(TSIC-ID) ซึ่ งออกให้โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รัก ษ์
พลังงาน
2. กลุ่มโรงงานควบคุม
ให้ใส่ เครื่ องหมาย√ ในช่อง ตามกลุ่มโรงงานโดยที่
กลุ่มที่ 1 (ขนาดเล็ก) หมายถึ ง โรงงานควบคุ ม ที่ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้ าหรื อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ า
รวมกันน้อยกว่า 3,000 กิโลวัตต์หรื อ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ หรื อโรงงานควบคุมที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า พลังงานความร้ อนจากไอนํ้า หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริ มาณพลังงานเทียบเท่า
พลังงานไฟฟ้ าตํ่ากว่า 60 ล้านเมกะจูลต่อปี
กลุ่มที่ 2 (ขนาดใหญ่) หมายถึ ง โรงงานควบคุ มที่ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้ าหรื อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ า
รวมกันตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์หรื อ 3,530 กิ โลโวลต์แอมแปร์ ข้ ึนไปหรื อโรงงานควบคุมที่ใช้
พลังงานไฟฟ้ า พลังงานความร้ อนจากไอนํ้า หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริ มาณพลังงาน
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้ าตั้งแต่ 60 เมกะจูลต่อปี ขึ้นไป
3. ที่อยูโ่ รงงานควบคุม ให้แสดงข้อมูลดังนี้
3.1 ที่อยูข่ องโรงงานควบคุม
3.2 หมายเลขโทรศัพท์
3.3 โทรสาร
3.4 E-mail
4. ที่อยูส่ าํ นักงาน ให้แสดงข้อมูลดังนี้
4.1 ที่อยูส่ าํ นักงานของโรงงานควบคุม
4.2 หมายเลขโทรศัพท์
4.3 โทรสาร
4.4 E-mail
5. ประเภทอุตสาหกรรมให้ระบุประเภทอุตสาหกรรมโดยดูจากหมายเลข TSIC-ID 2 ตัวแรกได้แก่31= อาหาร
,32=สิ่ งทอ,33=ไม้,34=กระดาษ,35=เคมี,36=อโลหะ,37=โลหะ,38=ผลิตภัณฑ์จากโลหะ,นอกจากหมายเลขที่
กําหนดไว้น้ ี =อื่นๆ เป็ นต้นโดยให้ใส่ เครื่ องหมาย√ ในช่อง ตามประเภทอุตสาหกรรม
3

ตัวอย่ างTSIC-ID31439-0111 จะเห็นได้วา่ หมายเลข 2 ตัวแรก คือ 31 ดังนั้นเลือกอุตสาหกรรมอาหาร
6. เดือน-ปี ที่เริ่ มดําเนินการผลิตของโรงงาน และจํานวนพนักงาน
7. เวลาทํางาน กรณี ที่โรงงานมีกระบวนการผลิตหลายอย่างและมีเวลาทํางานไม่ตรงกันให้ระบุเวลาทํางานของ
กระบวนการผลิตที่เป็ นผลผลิตหลักของโรงงาน
8. ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
8.1 ให้แสดงชื่อ-นามสกุลของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานทั้งหมดที่ประจําโรงงานควบคุม
8.2 ระบุประเภทของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานโดยใส่ เครื่ องหมาย√ ในช่ อง ตามประเภทผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงาน
8.3 ระบุเลขทะเบียนซึ่ งออกให้โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ได้แก่
ผชร.xxxxx คือ ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ผอส.xxxxx คือ ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ตัวอย่ าง ข้อมูลเบื้องต้น
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ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ข้ อมูลทัว่ ไป
1
ชื่อนิติบุคคล :

บริ ษทั เราคนไทย จํากัด

ชื่อโรงงานควบคุม : บริ ษทั เราคนไทย จํากัด
TSIC-ID : 31439-0111
2

เลือกกลุ่มโรงงาน
กลุ่ม 1 หรื อ กลุ่ม 2

ระบุกลุ่มโรงงานควบคุม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 (ขนาดเล็ก ): โรงงานควบคุมที่ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้ าหรื อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ ารวมกันน้อยกว่าสามพันกิโลวัตต์หรื อสามพันห้า
ร้อยสามสิ บกิโลโวลต์แอมแปร์หรื อโรงงานควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้ า พลังงานความร้อนจากไอนํ้า หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นๆ โดยมี
ปริ มาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้ าตํ่ากว่าหกสิ บล้านเมกะจูลต่อปี
กลุ่มที่ 2 (ขนาดใหญ่ ): โรงงานควบคุมที่ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้ าหรื อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ ารวมกันตั้งแต่สามพันกิโลวัตต์หรื อสามพันห้า
ร้อยสามสิ บกิโลโวลต์แอมแปร์ข้ ึนไปหรื อโรงงานควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้ า พลังงานความร้อนจากไอนํ้า หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นๆ
โดยมีปริ มาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้ าตั้งแต่หกสิ บล้านเมกะจูลต่อปี ขึ้นไป

3

ที่อยูโ่ รงงาน
เลขที่ ... 259 ถนน ........พญาไท ............ ตําบล ..........วังใหม่ .........
อําเภอ ............ ปทุมวัน .......... จังหวัด ........ กรุ งเทพฯ ............ รหัสไปรษณี ย ์ ......10330 ......
โทรศัพท์: .....02 -218 -6806 ....... โทรสาร: …… 02 -218 -6807 ..... อีเมล์ : ….....sukjai .s @ilovethailand .com ...........

4

ที่อยูส่ าํ นักงาน
เลขที่ ... 259 ถนน ........ พญาไท ............ ตําบล .......... วังใหม่ .........
อําเภอ ............ ปทุมวัน .......... จังหวัด ........ กรุ งเทพฯ ............ รหัสไปรษณี ย ์ ...... 10330 ......
โทรศัพท์: ..... 02 -218 -6808 ....... โทรสาร: …… 02 -218 -6807 ..... อีเมล์ : …..... sukjai .s@ilovethailand .com ...........

5

ระบุที่อยูโ่ รงงาน
ควบคุม

ระบุที่อยูส่ าํ นักงาน
ของโรงงานควบคุม
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6
7

8

ประเภทอุตสาหกรรม
หิ น กรวด ดิน ทราย
กระดาษ
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ

สิ่ งทอ
อโลหะ

ไม้
โลหะ

โรงงานเริ่ มดําเนิ นการผลิต เมื่อเดือน กรกฎาคม ปี
จํานวนพนักงาน
ประจํา …200 .…..คน (หมายความถึงพนักงานที่ทาํ งานภายในทั้งหมดของโรงงาน)
จํานวน
…5…... แผนก /ฝ่ าย
เวลาทํางาน
ส่ วนสํานักงาน: จํานวนชั่วโมงทํางาน
8 ชัว่ โมง/วัน
จํานวนวันทํางาน
300 วัน/ปี
รวมจํานวนชัว่ โมงทํางาน
2,400 ชัว่ โมง/ปี
24 ชัว่ โมง/วัน
จํานวนชั่วโมงทํางาน
ส่ วนโรงงาน:
จํานวนวันทํางาน
300 วัน/ปี
รวมจํานวนชัว่ โมงทํางาน
7,200 ชัว่ โมง/ปี
สําหรับโรงงานที่ไม่ได้ดาํ เนิ นการผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี ระบุระยะเวลาที่ดาํ เนินการจริ ง
ตั้งแต่ เดือน
…………….. ถึง เดือน …………………… รวมเป็ น ………. เดือน
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
ชื่อ-นามสกุล

ลําดับที่

อาหาร เครื่ องดื่มและยาสูบ
เคมี
อื่นๆ (ระบุ).................

1

นายสุ ขใจ สบายดี

2

นายบัณฑิต ศึกษา

คุณสมบัต***
ิ
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ผชร. 04321
ผอส. 01234

ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

***คุณสมบัตผิ ้ รู ับผิดชอบด้ านพลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้ าน
(ก) เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทํางานในโรงงานอย่างน้อยสามปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานสามัญ

พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
(ข) เป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรื อทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
(ค) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรื อการฝึ กอบรมที่มีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ ความเห็นชอบ
(ง) เป็ นผู้สําเร็จการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้รบั ผิดชอบด้ านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ ความเห็นชอบ
(จ) เป็ นผูท้ ี่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดจากการจัดสอบผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ พลังงาน

ผู้รับผิดชอบด้ าน
พลังงานอาวุโส

(ก) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมหลักสูตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
(ข) เป็ นผูท้ ี่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดจากการจัดสอบผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
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จํานวนแผนก/ฝ่ าย
ตามโครงสร้างบริ ษทั

ทะเบียนเลขที่

ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

3

เลือกประเภท
อุตสาหกรรมตาม
TSIC-ID

ระบุผรู ้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานและ
หมายเลขทะเบียนที่
ยังมีสถานะคงอยู่
ของโรงงานทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1
คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
1.1 โครงสร้ าง และหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
ให้แสดงแผนผังโครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน โดยอย่างน้อยควรประกอบด้วย
1) ประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานควรมาจากตัวแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีความสามารถใน
ดําเนินการประชุม มีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงานและเป็ นที่ยอมรับภายในองค์กร
2) เลขานุการ ควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นพลังงานและดําเนินกิจกรรมด้านพลังงานและควรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานในองค์กรเนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นพลังงานและได้รับการฝึ กอบรมจาก พพ.
3) ทีมงาน มาจากตัวแทนพนักงานแผนกต่างๆ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
1) ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุ รักษาพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุม
2) ประสานงานกบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิการตามนโยบายอนุรักษา
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสํานึกของ
บุคลากรของโรงงานควบคุม
3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมเป็ นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงาน
4) รายงานผลการอนุรักษาและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษาพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมทราบ
5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรื อทบทวนนโยบายอนุรักษาพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้
เจ้าของโรงงานควบคุมพิจารณา
6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวง

7

ตัวอย่ าง แผนผังโครงสร้างคณะทํางาน
ประธานคณะทํางานการจัดการพลังงาน
นายสุ รชัย มัง่ มี
(ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การโรงงาน)

เลขานุการ
นายสุขใจ สบายดี
(ตําแหน่ง ผชร.)
(กรรมการ)

1.
2.
3.

ทีมงานด้านเทคนิค
นายอนุรักษ์ พลังงาน
(วิศวกร)
นายสมหมาย ใจดี
(ช่างซ่ อมบํารุ ง)
นายแดง มีมาก
(ช่างซ่ อมบํารุ ง)

1.
2.
3.

คณะกรรมการการจัดการพลังงาน
นางชอุ่ม จันทร์หอม ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายบัญชี
นายวริ ศ ดํารงกุล ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายผลิต
นายมานะ ปิ ติ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายซ่ อมบํารุ ง

ทีมงานด้านฝึ กอบรม
2.

นายวีระ แข็งขัน
(ฝ่ ายบุคคล)

3.

นางสาวยุดี อยูด่ ี
(ฝ่ ายบัญชี)

ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
นางวารุ ณี เย็นใจ
(ประชาสัมพันธ์)
2. นางสาวชลดา แสนดี
(ฝ่ ายการผลิต)
1. นางสาวยิม้ แย้ม แจ่มใส
(ฝ่ ายบุคคล)
1.

ทีมงานด้านเอกสาร
1.

นายพงษ์ พัฒนา
(ฝ่ ายธุรการ)

2.

นางเนียม สงสัย
(ฝ่ ายบัญชี)

1.2 เอกสารแต่ งตั้งคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
ควรประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ รายชื่ อคณะทํางานฯ พร้อมระบุตาํ แหน่ งในคณะทํางานฯ อีกส่ วน คือ อํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน จะต้องมีความสอดคล้องตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และ
เอกสารหลักฐานคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจะต้องมีการลงนามโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และต้องแนบสําเนาเอกสารหรื อภาพถ่ายเอกสารการแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานประกอบใน
รายงานด้วย ซึ่ งเอกสารหรื อภาพถ่ายต้องอ่านได้ชดั เจน
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ตัวอย่ าง สําเนาเอกสารคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

ประกาศ
เรื่ อง การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

บริ ษทั เราคนไทย จํากัด มุ่งมัน่ ให้มีการอนุ รักษ์พลังงานภายในองค์กรโดยนําระบบการจัดการพลังงานตามแนวทางปฏิบตั ิของ
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน (แก้ไขเพิ่มเติ ม) พ.ศ. 2550 เพื่อให้มีการปฏิบตั ิและความรั บผิดชอบดู แลการจัดการพลังงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน จึงพิจารณาการแต่งตั้งคณะทํางานการจัดการพลังงาน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
นายสุ รชัย มัง่ มี
ประธานคณะทํางานการจัดการพลังงาน
ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การโรงงาน
นางชอุ่ม จันทร์หอม กรรมการจัดการพลังงาน
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายบัญชี
นายวริ ศ ดํารงกุล
กรรมการจัดการพลังงาน
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายผลิต
นายมานะ ปิ ติ
กรรมการจัดการพลังงาน
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายซ่อมบํารุ ง
รายชื่ อคณะทํางาน
นายสุ ขใจ สบายดี
เลขานุการ
ตําแหน่ง ผชร.
นายอนุรักษ์ พลังงาน ทีมงานด้านเทคนิค
ตําแหน่ง วิศวกร
นายสมหมาย ใจดี
ทีมงานด้านเทคนิค
ตําแหน่ง ช่างฝ่ ายซ่อมบํารุ ง
นายแดง มีมาก
ทีมงานด้านเทคนิค
ตําแหน่ง ช่างฝ่ ายซ่อมบํารุ ง
นายวีระ แข็งขัน
ทีมงานฝึ กอบรม
ตําแหน่ง ฝ่ ายบุคคล
นางสาวยุดี อยูด่ ี
ทีมงานฝึ กอบรม
ตําแหน่ง ฝ่ ายบัญชี
นางวารุ ณี เย็นใจ
ทีมงานประชาสัมพันธ์
ตําแหน่ง ประชาสัมพันธ์
นางสาวชลดา แสนดี ทีมงานประชาสัมพันธ์
ตําแหน่ง ฝ่ ายการผลิต
นางสาวยิม้ ย้ม แจ่มใส ทีมงานประชาสัมพันธ์
ตําแหน่ง ฝ่ ายบุคคล
นายพงษ์ พัฒนา
ทีมงานด้านเอกสาร
ตําแหน่ง ฝ่ ายธุ รการ
นางเนียม สงสัย
ทีมงานด้านเอกสาร
ตําแหน่ง ฝ่ ายบัญชี
อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
1. จัดหาแนวทางการจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดผลประหยัดด้านการอนุรักษ์พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายของการดําเนินงานตาม
อํานาจหน้าที่และ
นโยบายของบริ ษทั
ความรั บ ผิ ด ชอบ
2. อบรมสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางการปฏิบตั ิอย่างมีส่วนร่ วมของพนักงานภายในองค์กร
3. ตรวจติดตามการปฏิบตั ิการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายการพัฒนาขององค์กร
ส อดค ล้ อ งตาม
4. สรุ ปผลการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ
กฎกระทรวง ฯ
5. นําเสนอผลงานที่ได้รับจากการจัดการพลังงาน และแนวทางการดําเนินงานให้แก่เจ้าของโรงงาน หรื อผูบ้ ริ หารได้รับทราบพร้อม
ทั้งผูบ้ ริ หารต้องมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมาย และปรับปรุ งแผนการทํางานที่เหมาะสมด้วย
6. สนับสนุนให้เจ้าของโรงงาน หรื อผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วม และส่งเสริ มการดําเนิ นการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. การส่งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงาน เพื่อเป็ นไปตามข้อกําหนดกฎหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
บริ ษทั เราคนไทย จํากัด
ลงนามโดยเจ้าของโรงงาน

ควบคุมหรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง

(นางสาวปรารถนา หวังดี)

กรรมการฝ่ ายบริ หาร
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1.3 การเผยแพร่ คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
ให้ระบุวิธีการเผยแพร่ ท้ งั หมด (อาจมีมากกว่า 1 วิธีก็ได้) เช่น ปิ ดประกาศบอร์ ดประชาสัมพันธ์
เอกสารแผ่นพับ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ การประชุ ม เป็ นต้น โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย√ ในช่อง
ตามวิธีที่ใช้ในการเผยแพร่ (เพื่อแสดงการเผยแพร่ อย่างทัว่ ถึ ง ควรแสดงการเผยแพร่ มากกว่า 1
วิธีการ)
ตัวอย่ าง การระบุวธิ ีการเผยแพร่

ใส่ เอกสารหรื อหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงการเผยแพร่ ให้พนักงานรับทราบอย่างทัว่ ถึงและครบทุกวิธีตามที่
ระบุไว้
ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ
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ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ เสี ยงตามสาย
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ขั้นตอนที่ 2
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้ งต้ น
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้ งต้ นของโรงงานควบคุม
จะต้องดําเนินการประเมินทั้งในหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างบริ ษทั และภาพรวมของบริ ษทั เพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานต่อไป ในกรณี ที่โรงงานควบคุมพัฒนา
ระบบการจัด การพลัง งานในรอบที่ ส อง ในขั้นตอนนี้ โรงงานควบคุ ม จะดํา เนิ นการหรื อไม่ ดาํ เนิ น การ
ประเมินสถานภาพฯก็ได้ หากดําเนินการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเนื่ องทุกๆปี
จะทําให้ทราบการเปลี่ยนแปลงได้ดียงิ่ ขึ้น
โรงงานสามารถใช้รูปแบบของตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management
Matrix : EMM ) หรื อหากทางโรงงานมีวธิ ี การอื่นที่เหมาะสมกว่า ก็สามารถนํามาใช้ได้
ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กร ในเรื่ องดังนี้
1) นโยบายด้านการจัดการพลังงาน
2) รู ปแบบการจัดองค์กร
3) การกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ
4) ระบบข้อมูลข่าวสาร
5) การประชาสัมพันธ์
6) การลงทุน
ระดับการให้คะแนนสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรแต่ละหัวข้อ จะเริ่ มจาก 0 ถึง 4
คะแนน โดยมีคาํ จํากัดความของคะแนนดังแบบฟอร์ มการประเมินการจัดการพลังงานเบื้องต้น
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0

1

2

3

4

ระดับ
คะแนน

มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
คณะกรรมการเฉพาะกิจเป็น
รายงานต่อคณะกรรมการเฉพาะ ผู้ดําเนินการ
กิจ แต่สายงานบังคับบัญชาไม่
ชัดเจน

ไม่มีการกําหนดนโยบายที่
ชัดเจน โดยผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

การลงทุน

ให้พนักงานรับทราบโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน และให้มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอ

ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็นหลักใน
การพิจารณาการลงทุน

ประชาสัมพันธ์คุณค่าของการ
จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด
ประหยัดพลังงาน และผลการ
โดยพิจารณาถึงความสําคัญของ
ดําเนินงานของการจัดการพลังงาน โครงการ

ประชาสัมพันธ์

ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและ
บัญชีการใช้พลังงาน

ไม่มีการสนับสนุนการประหยัด
พลังงาน

ไม่มีการลงทุนใดๆในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน

ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้พลังงาน

ไม่มีนโยบายที่ ชัดเจน

ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

พิจารณาเฉพาะมาตรการที่ลงทุน
ตํ่า

มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการ มีการสรุปรายงานด้านค่าใช้จ่าย แจ้งให้พนักงานทราบอย่างไม่
ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ทําไว้เป็น ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมี
ลายลักษณ์อักษร
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างวิศวกรกับผู้ใช้พลังงาน การใช้พลังงานเพื่อใช้กันภายใน เป็นทางการเพื่อส่งเสริมการใช้
(พนักงาน)
จํากัด
ฝ่ายวิศวกรรม
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทํารายงานติดตามประเมินผล จัดฝึกอบรมให้พนักงานรับทราบ ลงทุนโดยดูมาตรการที่มี
โดยดูจากมิเตอร์ให้
เป็นครั้งคราว
ระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว
คณะกรรมการเฉพาะกิจเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณ

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน แจ้งผลการใช้พลังงานจาก
มิเตอร์ย่อยให้แต่ละฝ่ายทราบ
เป็นช่องทางหลักในการ
แต่ไม่มีการแจ้งถึงผลการ
ดําเนินงาน
ประหยัด

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
รายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการจัดการพลังงาน
ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย
ต่างๆ

ระบบข้อมูลข่าวสาร

มีนโยบายและมีการสนับสนุน
เป็นครั้งคราวจากฝ่ายบริหาร

การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
มีการประสานงานระหว่าง
กําหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และ ติดตามผล หาข้อผิดพลาด
ทีมงานทุกระดับอย่างสมํ่าเสมอ ประเมินผล และควบคุมการใช้
งบประมาณ

การจัดองค์กร

มีนโยบายการจัดการพลังงาน มีการจัดองค์กรและเป็น
จากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วน โครงสร้างส่วนหนึ่งของฝ่าย
หนึ่งของนโยบายของบริษัท
บริหารกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ชัดเจน

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

แบบฟอร์มการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นขององค์กร (EMM)

การประเมิ นสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมเกิ ดจากการประเมิ นสถานภาพการจัด
การพลังงานในหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของบริ ษทั มาก่อนแล้วจึงนํามาเฉลี่ยเป็ นภาพรวมของโรงงาน
ควบคุม
ตัวอย่ าง การคํานวณคะแนนเฉลี่ยของการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
นโยบายการจัด
คะแนน การพลังงาน
คน คะแนน
4
3
12
3
2
1
0
รวม
คะแนน
เฉลี่ย

5
30
17
15
70

15
60
17
0
104

การจัดองค์กร
คน

คะแนน

2
25
25
15
3
70

8
75
50
15
0
148

1.49

การกระตุน้ และ
สร้างแรงจูงใจ
คน คะแนน

ระบบข้อมูล
ข่าวสาร
คน คะแนน

10
30
25
5
0
70

25
20
15
5
5
70

2.11

40
90
50
5
0
185
2.64

100
60
30
5
0
195

ประชาสัมพันธ์

การลงทุน

คน

คะแนน

คน

คะแนน

20
25
20
5
0
70

80
75
40
5
0
200

10
15
10
25
10
70

40
45
20
25
0
130

2.79

2.86

1.86

หมายเหตุ โรงงานสามารถแสดงคะแนนการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของหน่วยงานย่อยๆ ประกอบมาใน
รายงานฯ

จากข้อ มู ล ตารางการคํา นวณคะแนนเฉลี่ ย จะทํา การสรุ ป ผลการประเมิ น สถานภาพการจัด
การพลังงานในภาพรวมขององค์กร
ตัวอย่ าง ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมขององค์กร
คะแนน
4
3
2
1
0

นโยบายการจัด
การพลังงาน

การจัดองค์กร

2.11

การกระตุน้ และ
สร้างแรงจูงใจ

2.64

1.49

ระบบข้อมูล
ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

2.79

2.86

การลงทุน

1.86

หมายเหตุ: ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นประเมินจาก.........5.......แผนก ของ
จํานวนทั้งหมด..5...แผนก หรื อบุคลากรจํานวน....70...คนจากทั้งหมด...200...คน คิดเป็ นร้อยละ ....35...
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ขั้นตอนที่ 3
นโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
3.1 เอกสารนโยบายอนุรักษ์ พลังงานให้ใส่ เอกสารที่เป็ นประกาศของนโยบายอนุรักษ์พลังงาน จะต้องมีความ
สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุ ม พ.ศ. 2552 พร้ อมลงนามโดยเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งและต้องแนบ
สําเนาเอกสารหรื อภาพถ่ายเอกสารนโยบายอนุรักษ์พลังงานประกอบในรายงานด้วย ซึ่ งเอกสารหรื อภาพถ่าย
ต้องอ่านได้ชดั เจน
ตัวอย่ าง สําเนาเอกสารนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศ

วันที่ 1 มีนาคม 2552

เรื่ องนโยบายการจัดการพลังงาน
บริ ษทั เราคนไทย จํากัด ได้ดาํ เนินกิจการผลิตสับปะรดกระป๋ อง เพื่อจําหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 เนื่องจากในภาวะปัจจุบนั ประเทศชาติกาํ ลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็ นปัญหาที่มีความสําคัญ และมีผลกระทบต่อการ
ดํารงชีวิตของพนักงานและเศรษฐกิจของชาติเป็ นอย่างมาก ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ จึงได้ดาํ เนินการนําระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้
ภายในบริ ษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ทั้งนี้บริ ษทั เล็งเห็นว่า การอนุรักษ์พลังงานคือสิ่ งสําคัญ และเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ตอ้ งร่ วมมือ
กันดําเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและให้คงอยูต่ ่อไป
ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็ นแนวทางการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานและเพื่อ
ส่งเสริ มการใช้พลังงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จึงกําหนดนโยบายดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกําหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็ นส่วนหนึ่งของ
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. บริ ษทั จะดําเนินการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุ รกิจ
เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดี
3. บริ ษทั จะกําหนดแผนและเป้ าหมายอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี มีปริ มาณพลังงานที่ใช้ลดลงร้อยละ 2 และสื่ อสารให้พนักงาน
ทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
4. บริ ษทั ถือว่าการอนุ รักษ์พลังงานเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกระดับที่จะให้
ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาํ หนด ติดตามตรวจสอบ รายงานต่อคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
5. บริ ษทั จะให้การสนับสนุนที่จาํ เป็ นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทํางาน การฝึ กอบรม และการมี
ส่วนร่ วมในการนําเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผูบ้ ริ หารและคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุ ง เป้ าหมาย และการดําเนินงานด้านพลังงานทุกปี
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน

ต้องมีการลงนาม

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552
บริ ษทั เราคนไทย จํากัด

โ ด ย เ จ้ า ข อ ง
โรงงานควบคุ ม

(นางสาวปรารถนา หวังดี)
กรรมการฝ่ ายบริ หาร

ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสู ง

15

นโยบายต้องมี
เ นื้ อห า ส า ร ะ
สอดคล้องตาม
กฎกระทรวง ฯ

3.1 การเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์ พลังงานให้ระบุวิธีการเผยแพร่ ท้ งั หมด (อาจมีมากกว่า 1 วิธีก็ได้) เช่น ปิ ด
ประกาศบอร์ ดประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เสี ยงตามสาย โปสเตอร์ เป็ นต้น
โดยใส่ เครื่ องหมาย√ ในช่อง ตามวิธีที่ใช้ในการเผยแพร่ (เพื่อแสดงการเผยแพร่ อย่างทัว่ ถึง ควรแสดง
การเผยแพร่ มากกว่า 1 วิธีการ)
ตัวอย่ าง การระบุวธิ ีการเผยแพร่

ใส่ เอกสารหรื อหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงการเผยแพร่ ให้พนักงานรับทราบอย่างทัว่ ถึงและครบทุกวิธีตามที่
ระบุไว้
ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ
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ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

นโยบายการจัดการพลังงาน

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ เสี ยงตามสาย
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ขั้นตอนที่ 4
การประเมินศักยภาพพลังงาน
ต้ องมีการประเมินครบทั้ง 3 ระดับคือ ระดับองค์ กร ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์
4.1 การประเมินระดับองค์กร
4.1.1 เปรี ยบเทียบข้อมูลการใช้พลังงาน (ในส่ วนรายละเอียดข้ อมูลผลผลิต และข้ อมูลการใช้ พลังงานจะอยู่
ในภาคผนวก)
1) แสดงการเปรียบเทียบข้ อมูลการใช้ พลังงานทั้งส่ วนไฟฟ้า และความร้ อน ระหว่างรอบปี ทีผ่ ่านมา
รอบปี จัดทํารายงาน
ตัวอย่าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้า
1,000,000

MJ

800,000
600,000

2554

400,000

2555

200,000
0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้ างอิงอยู่ในภาคผนวก ค.
ตัวอย่าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานความร้ อน
12,000,000

MJ

10,000,000
8,000,000

2554

6,000,000

2555

4,000,000
2,000,000
0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้ างอิงอยู่ในภาคผนวก ง.
2) แสดงการเปรียบเทียบข้ อมูลการใช้ พลังงานเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าระหว่างรอบปี ที่ผ่านมากับ
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รอบปี ทีจ่ ัดทํารายงาน เนื่องจากตัวอย่าง บริษัท เราคนไทย จํากัด ไม่ มกี ารผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ เอง
ดังนั้น ขอยกตัวอย่ างบริษัทอื่นทีม่ ีการใช้ เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทน
ตัวอย่าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการใช้ เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า
20000

MJ

15000
2554

10000

2555

5000
0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้ างอิงอยู่ในภาคผนวก จ.
3) แสดงการเปรียบเทียบสั ดส่ วนการใช้ พลังงานระหว่างรอบปี ทีผ่ ่ านมา กับรอบปี จัดทํารายงาน
ตัวอย่าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบสั ดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้า
kWh
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

2554
2555

ง

สว่า

แสง

อาก

ปรับ

ักงาน

ําน
าศส

*

เย็น

วาม

ทําค

ผลิต

การ

ากาศ

อัดอ

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้ างอิงอยู่ในภาคผนวก ฉ.
ตัวอย่าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบสั ดส่ วนการใช้ พลังงานความร้ อน
19

อื่นๆ

120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0

MJ

2554
2555

ผลิตไอนํ้า

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้ างอิงอยู่ในภาคผนวก ช.
4) แสดงการเปรียบเทียบข้ อมูลสั ดส่ วนการใช้ พลังงานระหว่ างพลังงานไฟฟ้า กับพลังงานความร้ อน
ของรอบปี ทีผ่ ่ านมา และรอบปี จัดทํารายงาน
ตัวอย่าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบสั ดส่ วนการใช้ พลังงานระหว่ างไฟฟ้ากับความร้ อน
ไฟฟ้า (MJ)
26%

ไฟฟ้า (MJ)
25%

ความร้ อน (MJ)
75%

ปี2554

ความร้ อน (MJ)
74%
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ปี 2555

`

4.1.2 เปรี ย บเที ย บค่ า การใช้ พ ลัง งานจํา เพาะต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต กับ ค่ า เป้ าหมายของโรงงาน หรื อ
เปรี ยบเทียบกับค่าการใช้พลังงานจําเพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
กรณีเปรียบเทียบกับค่ าเป้าหมายของโรงงานเอง จะคํานวณค่ าเป้าหมายจากนโยบายที่กําหนดไว้
เช่ น ปี ก่ อนจั ดทํารายงาน โรงงานมีค่าการใช้ พ ลังงานจําเพาะต่ อหน่ วยผลผลิตเท่ ากับ 2,766.12 MJ/ตัน และ
นโยบายของโรงงานกําหนดว่ าจะลดค่ าการใช้ พลังงานจําเพาะต่ อหน่ วยผลผลิตลง 2% ดังนั้นค่ าเป้าหมายของ
โรงงานคือ 2,710.80 MJ/ตัน กรณีเปรี ยบเทียบกับโรงงานอื่นที่เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถหาข้ อมูล
จากรายงานวิเคราะห์ การใช้ พลังงาน (Feedback Report) ทีไ่ ด้ รับจาก พพ. จากปี ทีผ่ ่ านมาได้
ตัวอย่าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่ าการใช้ พลังงานจําเพาะต่ อหน่ วยผลผลิตกับค่ าเป้าหมายของโรงงาน
ค่าการใช้ พลังงานจําเพาะ (MJ/ตัน)
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
ปี 2554

ค่าเป้าหมาย

ปี 2555

ตัวอย่าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่ าการใช้ พลังงานจําเพาะต่ อหน่ วยผลผลิตกับค่ าเป้าหมายของอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน
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ปี 2
งาน
โรง
อง
ี่ยข
ฉล
ค่าเ

ลุ่ม
ค่าต

ํ่าสุด

ขอ
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กล
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ค่าเ

ป้า
หม

555

รม
กร
อุต
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ุตส
ุ่มอ
อง
กล
ี่ยข
ฉล
ค่าเ

สาห

าห
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ก

กร

รรม

รม

ค่าการใช้ พลังงานจําเพาะ (MJ/ตัน)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

4.2 การประเมินระดับผลิตภัณฑ์
4.2.1 กระบวนการผลิ ต แสดงแผนผังกระบวนการผลิต และคําอธิบายกระบวนการผลิตโดยย่ อ
ถ้ าสามารถประเมินสั ดส่ วนการใช้ พลังงานได้ ควรแสดงอยู่ในแผนผังกระบวนการผลิตด้ วย และต้ องแยกการ
แสดงสั ดส่ วนไฟฟ้าและความร้ อน โดยสั ดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดรวมกันต้ องเท่ ากับ 100 เปอร์ เซ็ นต์
และสั ดส่ วนการใช้ พลังงานความร้ อนทั้งหมดรวมกันต้ องเท่ากับ 100 เปอร์ เซ็นต์ เช่ นกัน
ตัวอย่าง แผนผังกระบวนการผลิต และคําอธิบายโดยสั งเขป
รับซื้อผลสั ปปะรด
คัดเลือกคุณภาพ
ล้ างผลสั ปปะรด

ไอนํา้ 15 %

ปอกเปลือก เจาะแกน ตัด

ไฟฟ้า 20 %

ล้ างผลสั ปปะรด

ไอนํา้ 25 %

ตัดตกแต่ ง หนีบตา
หั่นแว่ นด้ วยเครื่อง

ไฟฟ้า 15 %

คัดคุณภาพชิ้นสั ปปะรด
บรรจุ/ชั่งนํา้ หนัก
เติมนํา้ เชื่อม

ไฟฟ้า 10 %

ปิ ดฝากระป๋ อง

ไฟฟ้า 20 %

ฆ่ าเชื้อ

ไอนํา้ 60 %

หล่ อเย็น/เป่ าให้ แห้ ง

ไฟฟ้า 35 %

ติดฉลาก
ส่ งเข้ าคลังสิ นค้ า/ลูกค้ า
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คําอธิบายกระบวนการผลิต
รับซื�อผลสับปะรดจากเกษตรกรทําการตรวจสอบคุณภาพเบื�องต้น เมื�อได้ตามข้อตกลงแล้วนําไปล้างทําความสะอาด
ด้วยนํ�าร้อนที�ได้จากคอนเดนเสทของระบบ แล้วจึงจะนําไปปอกเปลือก เจาะแกน ตัดหัว/ตัดท้าย เพื�อรอการนําไปตัด
ให้เป็นแว่นตามชิ�นที�ต้องการ แล้วจึงตรวจสอบคุณภาพ เมื�อผ่านแล้วบรรจุลงกระป๋องชั�งนํ�าหนักตามมาตรฐาน จากนั�น
เติมนํ�าเชื�อมแล้วปิดฝา ส่งไปฆ่าเชื�อด้วยนํ�าร้อนที�รางฆ่าเชื�อ เมื�อผ่านกระบวนการฆ่าเชื�อแล้วส่งมาทําให้เย็นด้วยนํ�าเย็น
แล้วเป่าให้แห้งด้วย Blower สุดท้ายทําการติดฉลากแล้วส่งให้ลูกค้า
หมายเหตุ : เศษเนื�อ/แกนสับปะรดนําไปผลิตเป็นนํ�าสับปะรดเข้มข้นต่อไป

หมายเหตุ กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์ ให้ เพิม่ แผนผังกระบวนการผลิตตามจํานวนของผลิตภัณฑ์ หลัก
4.2.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าและเชื้ อเพลิงต่อหน่วยผลผลิต ให้ ระบุปริ มาณการใช้ พลังงานต่ อหน่ วย
ผลผลิตในรอบปี ทีผ่ ่ านมาและรอบปี ทีจ่ ัดทํารายงาน
ช่ อง (1) ให้ ระบุปริมาณผลผลิตหลักในรอบปี ทีผ่ ่ านมา
ช่ อง (2) ให้ ระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ ในหน่ วยกิโลวัตต์ -ชั่ วโมง ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ช่ อง (3) ให้ ระบุปริมาณพลังงานความร้ อนทีใ่ ช้ ในหน่ วยเมกะจูล ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ช่ อง (4) ให้ ระบุค่าการใช้ พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption:SEC) ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ช่ อง (5) ให้ ระบุปริมาณผลผลิตหลักในรอบปี ทีจ่ ัดทํารายงาน
ช่ อง (6) ให้ ระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ ในหน่ วยกิโลวัตต์ -ชั่ วโมง ในรอบปี ทีจ่ ัดทํารายงาน
ช่ อง (7) ให้ ระบุปริมาณพลังงานความร้ อนทีใ่ ช้ ในหน่ วยเมกะจูล ในรอบปี ทีจ่ ัดทํารายงาน
ช่ อง (8) ให้ ระบุค่าการใช้ พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption:SEC) ในรอบปี ทีจ่ ัดทํารายงาน
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ตัวอย่าง กราฟค่ าใช้ พลังงานจําเพาะต่ อหน่ วยผลผลิต
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4,722.84

4,394.28

3,852.52

5,203.59

4,403.70

4,706.93

5,490.86

4,237.46

3,440.90

2,075.16
1,880.12

49,104.88

4,092.07

ก.พ. 54

มี.ค. 54

เม.ย. 54

พ.ค. 54

มิ.ย. 54

ก.ค. 54

ส.ค. 54

ก.ย. 54

ต.ค. 54

พ.ย. 54
ธ.ค. 54

รวม

เฉลี�ย

ช่ อง 1

4,696.51

(หน่วย)

ม.ค. 54

เดือน

ปริมาณผลผลิต

ช่ อง 3

8,540,860.62

102,490,327.44

4,755,760.65
4,329,224.15

6,350,804.60

8,217,321.15

10,744,753.00

9,411,000.90

9,008,697.54

10,911,263.65

8,268,984.50

10,513,591.95

10,481,055.75

ช่ อง 4

2,766.12

เฉลี�ย

รวม

3,212.95 พ.ย. 55
3,108.75 ธ.ค. 55

2,548.75 ต.ค. 55

2,620.56 ก.ย. 55

2,563.96 ส.ค. 55

2,644.91 ก.ค. 55

2,720.14 มิ.ย. 55

2,743.73 พ.ค. 55

2,850.03 เม.ย. 55

3,103.67 มี.ค. 55

2,857.99 ก.พ. 55

2,670.80 ม.ค. 55

ช่ อง 5

3,139.61

37,675.30

3,552.20
2,994.26

3,085.10

3,757.33

3,616.24

3,664.99

3,132.21

2,719.17

2,251.18

4,377.81

1,889.86

2,634.95

(หน่วย)

(เมกะจูล/หน่วย)
เดือน

ปริมาณผลผลิต

ค่าการใช้พลังงาน
จําเพาะ(SEC)

หมายเหตุ กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์ หลักให้ เพิม่ ตารางตามจํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์

ข้ อมูลรอบปี ที่ผ่านมา

ช่ อง 2

771,750.00

9,261,000.00

531,000.00
421,000.00

672,000.00

802,000.00

926,000.00

844,000.00

825,000.00

935,000.00

753,000.00

868,000.00

838,000.00

9,497,869.60

(เมกะจูล)

(กิโลวัตต์-ชั�วโมง)
846,000.00

ความร้อน

ไฟฟ้า

ปริมาณพลังงานที�ใช้

ตารางที� 4.1 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตของ สัปปะรดกระป๋อง ในรอบปี 2554 และ 2555

ช่ อง 7

6,565,682.60

78,788,191.25

8,162,450.60
5,741,056.80

6,239,459.90

8,083,916.40

7,792,535.95

7,779,664.95

6,767,339.70

5,691,756.65

4,649,131.80

8,078,694.15

4,150,865.85

5,651,318.50

(เมกะจูล)

ความร้อน

ข้ อมูลรอบปี ที่จัดทํารายงาน

ช่ อง 6

657,000.00

7,884,000.00

749,000.00
587,000.00

637,000.00

797,000.00

769,000.00

736,000.00

673,000.00

600,000.00

539,000.00

799,000.00

462,000.00

536,000.00

(กิโลวัตต์-ชั�วโมง)

ไฟฟ้า

ปริมาณพลังงานที�ใช้

ช่ อง 8

2,844.59

3,056.93
2,623.11

2,765.77

2,915.13

2,920.42

2,845.64

2,934.08

2,887.56

2,927.14

2,502.41

3,076.46

2,877.07

(เมกะจูล/หน่วย)

ค่าการใช้พลังงาน
จําเพาะ(SEC)

ค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อผลผลิต (SEC)
(MJ/ตัน)

4000
3000
2000
1000
0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2554
2555

ตัวอย่างการคํานวณ โรงงานมีการผลิตสั บปะรดกระป๋ อง ซึ่งมีผลผลิตในรอบเดือนมกราคมเท่ ากับ 4,696.51 ตัน
โดยในเดือนดังกล่ าวโรงงานมีปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้าเท่ ากับ 846,000 kWh และปริ มาณความร้ อนที่ใช้
เท่ ากับ 9,497,869.60 MJ
ค่ าการใช้ พลังงานจําเพาะ (SEC) สามารถคํานวณได้ ดังนี้
= (ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) x 3.6) +ปริมาณพลังงานความร้ อน (MJ)
ปริมาณผลผลิต (หน่ วย)
= (846,000 kWh x 3.6) + 9,497,869.60 MJ
4,696.51 ตัน
= 2,670.80 MJ/ตัน
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4.3 การประเมินระดับเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ มีนยั สําคัญในเครื่ องจักร/อุปกรณ์ (เครื่ องจักร/อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่มีนัยสํ าคัญอาจ
พิจารณาจาก เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ที่มีขนาดพิกัดใหญ่ ,การใช้ พลังงานไฟฟ้าสู ง, มีช่วงเวลาในการทํางานมาก
รวมถึงมีศักยภาพในการปรับปรุ งเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ สามารถประหยัดพลังงานเพิม่ ขึน้ ได้ อกี )
ให้ บันทึกรายละเอียดรอบปี ทีจ่ ัดทํารายงานดังนี้
ช่ อง (1) ให้ ระบุชื่อของระบบทีใ่ ช้ พลังงาน
ช่ อง (2) ให้ ระบุชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้ งานในระบบนั้นๆ
ช่ อง (3) ให้ ระบุขนาดพิกดั ของเครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผ่นป้ายชื่อ (Name plate) ที่
ตัวเครื่อง
ช่ อง (4) ให้ ระบุจํานวนของเครื่องจักร/อุปกรณ์
ช่ อง (5) ให้ ระบุอายุการใช้ งานของเครื่องจักร/อุปกรณ์
ช่ อง (6) ให้ ระบุจํานวนชั่ วโมงการเดินเครื่องจักร/อุปกรณ์เฉลีย่ ในรอบปี
ช่ อง (7) ให้ ระบุปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักร/อุปกรณ์ ในรอบปี ค่ าปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้า
อาจได้ มาจากการอ่ านค่ าจากมิเตอร์ ย่อยทีต่ ิดตั้งในแต่ ละระบบหรือเครื่องจักร (ถ้ ามี) หรือได้ จากการประเมินจาก
ขนาดพิกดั ของเครื่องจักร/อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้ หรือได้ จากการตรวจวัด
ช่ อง (8) ให้ ระบุสัดส่ วนการใช้ พลังงานในระบบ คิดจากการใช้ พลังงานทีอ่ ุปกรณ์ น้ันๆ หารด้ วยพลังงานไฟฟ้า
ของทั้งปี
ตัวอย่ าง Air Compressor ซึ่งมีการใช้ พลังงานไฟฟ้ า 216,000 kWh/ปี และโรงงานมีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าทั้งหมด
7,884,000 kWh/ปี ดังนั้น Air Compressor จึงคิดเป็ นสัดส่ วนการใช้ พลังงานในระบบไฟฟ้ า 2.74%
ช่ อง (9) ค่ าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะ แบ่ งออกเป็ น 4 ช่ องย่อย คือ
1) ช่ องระบุค่าประสิ ทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ตามค่ าพิกดั โดยดูจาก
คู่มือ (Manual) หรือแผ่ นป้ายชื่อ (Name plate) ทีต่ ัวเครื่อง
2) ช่ องหน่ วย ให้ ระบุหน่ วยของค่ าประสิ ทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
3) ช่ องระบุค่าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ จากการใช้ งานจริงโดย
วิเคราะห์ ด้วยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวัด
4) ช่ องหน่ วย ให้ ระบุหน่ วยของค่ าประสิ ทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
ตัวอย่าง Air Compressor ซึ่ งใช้ เดินเป็ นเครื่ องหลัก มีขนาดพิกัดจาก Name plate เท่ ากับ 75 kW ค่ า
ประสิ ทธิ ภ าพหรื อสมรรถนะจากคู่ มื อเท่ า กับ 0.5 kW/l/s ซึ่ งทํา การตรวจวัด จริ งได้ ค่ า ประสิ ทธิ ภ าพหรื อ
สมรรถนะเท่ ากับ 0.64 kW/l/s
ช่ อง (10) ช่ องหมายเหตุ ซึ่งโรงงานสามารถบันทึกค่ าปริมาณการสู ญเสี ยพลังงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
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Air condition

Spilt type

ระบบปรับอากาศ

สํานักงาน

ช่ อง 3

60,000

300

75

ขนาด

พิกัด

Btu/hr

RT

kW

หน่วย

โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผ่ นป้ายชื่อ
(Name plate) ที่ตัวเครื่อง

ช่ อง 2

Chiller

ระบบทําความเย็น

ช่ อง 1

Air Compressor

ระบบอัดอากาศ

ชื�อเครื�องจักร/
ระบบที�ใช้พลังงาน
อุปกรณ์หลัก

ช่ อง 6

2,400

3,600

3,600

จากการประเมินหรือการตรวจวัด

ช่ อง 5

3

2

5

ช่ อง 7

100,000

664,200

216,000

ช่ อง 8

1.27

8.42

2.74

ปริมาณการใช้
สัดส่วนการใช้
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานในระบบ
(กิโลวัตต์-ชั�วโมง/ปี)

เทียบกับการใช้ พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด

ช่ อง 4

5

2

1

จํานวน

อายุการใช้งาน ชั�วโมงใช้งาน
(ปี)
เฉลี�ย/ปี

ตัวอย่าง ตารางที� 4.2 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที�มีนัยสําคัญของเครื�องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2555
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•

•

7.2

0.73

0.64

ใช้งานจริง

ช่ อง 9

Btu/hr/W

kW/RT

kW/l/s

หน่วย

Btu/hr/W

kW/RT

kW/l/s

หน่วย

ช่ อง 10

หมายเหตุ

ค่ าประสิ ทธิภาพ (ค่ าพิกดั ) โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือ
แผ่ นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตัวเครื่อง
ค่ าประสิ ทธิภาพ (ใช้ งานจริง) ได้ จากการประเมินหรือ
ตรวจวัด
http://www2.dede.go.th/bhrd/old/file_handbook.html

11

0.55

0.5

ค่าพิกัด

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

ข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที่มีนยั สําคัญในเครื่ องจักร/อุปกรณ์ (เครื่องจักร/อุปกรณ์ ความร้ อนที่มีนัยสํ าคัญ
อาจพิจารณาจาก เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ที่มีขนาดพิกัดใหญ่ ,การใช้ ปริมาณพลังงานความร้ อนจากเชื้อเพลิงสู ง,
มีช่วงเวลาในการทํางานมาก รวมถึงมีศักยภาพในการปรั บปรุ งเครื่องจักรอุปกรณ์ ให้ สามารถประหยัดพลังงาน
เพิม่ ขึน้ ได้ อกี ) ให้ บันทึกรายละเอียดปี ทีจ่ ัดทํารายงานดังนี้
ช่ อง (1) ให้ ระบุชื่อของระบบทีใ่ ช้ พลังงาน
ช่ อง (2) ให้ ระบุชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้ ในระบบนั้นๆ
ช่ อง (3) ให้ ระบุขนาดพิกดั ของเครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผ่นป้ายชื่ อ (Name plate) ที่
ตัวเครื่อง
ช่ อง (4) ให้ ระบุจํานวนของเครื่องจักร/อุปกรณ์
ช่ อง (5) ให้ ระบุอายุการใช้ งานของเครื่องจักร/อุปกรณ์
ช่ อง (6) ให้ ระบุจํานวนชั่ วโมงการเดินเครื่องจักร/อุปกรณ์เฉลีย่ ในรอบปี
ช่ อง (7) ให้ ระบุชนิดของเชื้อเพลิงหลักทีใ่ ช้ ในเครื่องจักร/อุปกรณ์
ช่ อง (8) ให้ ระบุปริมาณการใช้ พลังงานความร้ อนในเครื่องจักร/อุปกรณ์ในรอบปี ค่ าปริมาณการใช้ พลังงานความ
ร้ อนอาจได้ จากการคํา นวณจากปริ ม าณเชื้ อ เพลิงที่ใ ช้ ซึ่ งอ่ า นค่ าจากมิ เตอร์ ย่อยที่ติ ดตั้ งในแต่ ละระบบหรื อ
เครื่องจักร (ถ้ ามี) หรือได้ จากการประเมินจากขนาดพิกดั ของเครื่องจักร/อุปกรณ์ทใี่ ช้ หรือได้ จากการตรวจวัด
ช่ อง (9) ให้ ระบุสัดส่ วนการใช้ พลังงานในระบบ คิดจากการใช้ พลังงานที่อุปกรณ์ น้ันๆ หารด้ วยพลังงานความ
ร้ อนของทั้งปี
ตัวอย่างเช่ น หม้ อไอนํ้าซึ่ งมีการใช้ พลังงานความร้ อน 78,788,191.25 MJ/ปี และโรงงานมีการใช้ พลังงานความ
ร้ อนทั้งหมด 78,788,191.25 MJ/ปี ดังนั้นหม้ อไอนํา้ จึงคิดเป็ นสั ดส่ วนการใช้ พลังงานในระบบความร้ อน 100%
ช่ อง (10) ค่ าประสิ ทธิภาพหรือสมรรถนะ แบ่ งออกเป็ น 4 ช่ องย่อย คือ
ช่ องระบุค่าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ตามค่ าพิกัดโดยดูจากคู่มือ (Manual) หรื อ
แผ่ นป้ายชื่ อ (Name plate) ทีต่ ัวเครื่อง
1) ช่ องระบุค่าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ตามค่ าพิกัดโดยดูจาก
คู่มือ (Manual) หรือแผ่ นป้ายชื่อ (Name plate) ทีต่ ัวเครื่อง
2) ช่ องหน่ วย ให้ ระบุหน่ วยของค่ าประสิ ทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
3) ช่ องระบุค่าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ จากการใช้ งานจริงโดย
วิเคราะห์ ด้วยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวัด
4) ช่ องหน่ วย ให้ ระบุหน่ วยของค่ าประสิ ทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
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ตัวอย่าง หม้ อไอนํา้ ใช้ ความร้ อนจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ มีขนาดพิกดั จาก Name plate เท่ากับ 15 ตัน/ชั่ วโมง
ค่ าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะจากคู่มือเท่ ากับ 85 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งทําการตรวจวัดจริ งได้ ค่าประสิ ทธิภาพหรื อ
สมรรถนะเท่ากับ 73 เปอร์ เซ็นต์
ช่ อง (11) ช่ องหมายเหตุ ซึ่งโรงงานสามารถบันทึกค่ าปริมาณการสู ญเสี ยพลังงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
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หม้อไอนํ�า

ช่ อง 2

ระบบไอนํ�า

ช่ อง 1

15

หน่วย

Ton/Hr.

ช่ อง 3

ขนาด

พิกัด

ช่ อง 4

1

จํานวน

โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผ่นป้ายชื่อ
(Name plate) ที่ตัวเครื่อง

ชื�ออุปกรณ์/
เครื�องจักรหลัก

ระบบที�ใช้พลังงาน

ช่ อง 5

8

ชนิด

ช่ อง 7

ความร้อน

เทียบกับการใช้ พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด

จากการประเมินหรือการตรวจวัด

ช่ อง 6

MMBtu

ช่ อง 8

102,490,327

ช่ อง 9

100

•

•

ปริมาณการใช้ สัดส่วนการ
พลังงานความ ใช้พลังงาน
หน่วย ร้อน (เมกะจูล/ปี) ในระบบ

การใช้เชื�อเพลิง

3,600 ก๊าซธรรมชาติ

อายุการใช้งาน ชั�วโมงใช้งาน
(ปี)
เฉลี�ยต่อปี

ตัวอย่าง ตารางที� 4.3 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที�มีนัยสําคัญของเครื�องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2555

30

73

ใช้งานจริง

ช่ อง 10

%

หน่วย

%

หน่วย

ช่ อง 11

หมายเหตุ

ค่ าประสิ ทธิภาพ (ค่ าพิกดั ) โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือ
แผ่ นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตัวเครื่อง
ค่ าประสิ ทธิภาพ (ใช้ งานจริง) ได้ จากการประเมินหรือ
ตรวจวัด
http://www2.dede.go.th/bhrd/old/file_handbook.html
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หมายเหตุ กรณีโรงงานมีเครื่องจักร/อุปกรณ์ด้านความร้ อนหลายระบบ

SER-200

Burner-357

ช่ อง 2

เตาหลอม

เตาอบยาง

ช่ อง 1

หน่วย

Mcal/Hr.

kg.

Tons/Hr.

ช่ อง 3

1,400

650

3

ขนาด

พิกัด

ช่ อง 4

1

1

1

ช่ อง 5

6

6

5

ช่ อง 7

LPG

LPG

LPG

ชนิด

kg.

kg.

kg.

ความร้อน

เทียบกับการใช้ พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด

ช่ อง 8

1,569,400

8,730,500

4,001,500

ช่ อง 9

10

54

25

ปริมาณการใช้ สัดส่วนการ
พลังงานความ ใช้พลังงาน
ร้
อ
น (เมกะจูล/ปี) ในระบบ
หน่วย

การใช้เชื�อเพลิง

จากการประเมินหรือการตรวจวัด

ช่ อง 6

1,121

6,000

4,116

อายุการใช้งาน ชั�วโมงใช้งาน
จํานวน
(ปี)
เฉลี�ยต่อปี

โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผ่ นป้ายชื่อ
(Name plate) ที่ตัวเครื่อง

H-002

หม้อนํ�ามันร้อน

ชื�ออุปกรณ์/
ระบบที�ใช้พลังงาน
เครื�องจักรหลัก

ตัวอย่าง ตารางที� 4.3 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที�มีนัยสําคัญของเครื�องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2555
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70

ใช้งานจริง

ช่ อง 10

Ton/Hr.

%

%

หน่วย

Ton/Hr.

%

%

หน่วย

ช่ อง 11

หมายเหตุ

ค่ าประสิ ทธิภาพ (ค่ าพิกดั ) โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือ
แผ่ นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตัวเครื่อง
ค่ าประสิ ทธิภาพ (ใช้ งานจริง) ได้ จากการประเมินหรือ
ตรวจวัด
http://www2.dede.go.th/bhrd/old/file_handbook.html
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ขั้นตอนที่ 5
การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน และแผนการฝึ กอบรมและกิจกรรม
เพือ่ ส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
5.1 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน
5.1.1 กําหนดค่ าเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงาน โดยกําหนดเป็ นร้อยละที่ลดลงของปริ มาณพลังงานที่
ใช้เดิมหรื อกําหนดเป็ นระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต โดยใส่ เครื่ องหมาย √ ในช่อง ตามวิธีที่
เลือกลงในตารางพร้อมทั้งระบุค่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ตัวอย่ าง การกําหนดเป้ าหมายการอนุ รักษ์พลังงาน
โดยกําหนดแยกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. เป้ าหมายการอนุรักษ์พลังงาน กรณีมี 1 ผลผลิต

ในตารางเป็ นการกําหนดค่าเป้ าหมายการอนุ รักษ์พลังงาน โดยกําหนดเป็ น “ร้อยละที่ลดของปริ มาณ
พลังงานที่ใช้เดิม”
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2. เป้ าหมายการอนุรักษ์พลังงาน กรณีมีหลายผลผลิต

ในตารางเป็ นการกําหนดค่าเป้ าหมายการอนุ รักษ์พลังงาน โดยกําหนดเป็ น “ระดับของค่าการใช้
พลังงานต่อหน่วยผลผลิต” โดยกําหนดหน่วยเป็ น “พลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลผลิต” เช่ น MJ/kg, MJ/ชิ้น หรื อ
MJ/ตารางเมตร เป็ นต้น
หมายเหตุ : กรณี เลือกเป้ าหมายการอนุ รักษ์พลังงานเป็ นค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตและมีหลายผลผลิต
ให้ระบุให้ครบตามผลผลิตที่โรงงานดําเนินการ
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5.1.2 กําหนดมาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์ พลังงาน ให้ระบุมาตรการและเป้ าหมายในการ
ดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่อง (1) ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาํ เนินการ
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (3) เป้ าหมายการประหยัด แบ่งออกเป็ น 2 ช่อง คือ
1) ช่องไฟฟ้ า (สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้ า) แบ่งออกเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
ช่องกิโลวัตต์ ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ลดลงได้
ช่องกิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ให้ระบุปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้ต่อปี จากการดําเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานตามที่ได้วเิ คราะห์ไว้
ช่องบาท/ปี ให้ระบุมูลค่าการประหยัดในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยคํานวณ
ได้จากผลคูณของปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้ (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ) กับอัตราค่า
ไฟฟ้ าเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
หมายเหตุ : อัตราค่าไฟฟ้ าเฉลี่ย ให้ใช้ขอ้ มูลไฟฟ้ าปี ฐาน เช่น รายงานการจัดการพลังงาน
ประจําปี 2555 ให้ใช้ขอ้ มูลปี ฐาน คือ ปี 2554
2) ช่องเชื้อเพลิง (สําหรับมาตรการด้านความร้อน) แบ่งออกเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
ช่องชนิด ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้
ช่องปริ มาณ ให้ระบุปริ มาณของเชื้ อเพลิ งที่ประหยัดได้ต่อปี จากการดําเนิ นมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานตามที่ได้วเิ คราะห์ไว้ กรณี มีหลายชนิดเชื้อเพลิงให้ระบุหน่วยให้ชดั เจน
ช่องบาท/ปี ให้ระบุมูลค่าการประหยัดในการดําเนินมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน โดยคํานวณ
ได้จากผลคู ณของปริ มาณเชื้ อเพลิงที่ประหยัดได้ (หน่วย/ปี ) กับอัตราค่าเชื้ อเพลิงเฉลี่ ย
(บาท/หน่วย)
หมายเหตุ : อัตราค่า เชื้ อเพลิ งเฉลี่ ย ให้ใช้ข้อมูลเชื้ อเพลิ งปี ฐาน เช่ น รายงานการจัด
การพลังงานประจําปี 2555 ให้ใช้ขอ้ มูลปี ฐาน คือ ปี 2554
ช่อง (4) ให้ระบุร้อยละผลประหยัดของปริ มาณพลังงาน (แยกไฟฟ้ าและความร้อน) และผลประหยัดรวมทั้งหมด
ให้เปรี ยบเทียบกับการใช้พลังงานรวมทั้งหมด
การคํานวณร้อยละผลประหยัด ให้คาํ นวณ ดังนี้
(4.1) ร้อยละผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ า เท่ากับ ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้ หารด้วย ปริ มาณ
พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ใน 1 ปี คูณด้วย 100
(4.2) ร้อยละผลประหยัดพลังงานความร้อน เท่ากับ ปริ มาณพลังงานความร้อน ที่ประหยัดได้ หารด้วย
ปริ มาณพลังงานความร้อน ที่ใช้ใน 1 ปี คูณด้วย 100
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(4.3) ร้อยละผลประหยัดพลังงานรวมทั้งหมด เท่ากับ ปริ มาณพลังงานรวมทั้งหมด (ไฟฟ้ ารวมกับความ
ร้อน)ที่ประหยัดได้ หารด้วย ปริ มาณพลังงานรวมทั้งหมดที่ใช้ใน 1 ปี คูณด้วย 100
ตัวอย่ างการคํานวณ
พลังงาน)

(แสดงค่ าต่ างๆ ตามตัวอย่ างตารางมาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์

ช่อง (5) ให้ระบุจาํ นวนเงินลงทุนที่ใช้ในการดําเนินมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
ช่อง (6) ให้ระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การคํานวณจาก
ระยะเวลาคืนทุน (ปี ) เท่ากับ เงิ นลงทุนที่ใช้ในการดําเนิ นการมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน (บาท) หาร
ด้วย ค่าใช้จ่ายพลังงานที่ประหยัดได้ (บาท/ปี )
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ช่อง 1

ช่อง 2

เที ย บพลั ง ง าน ที่
ประหยัดได้กบั การ
ใช้พลังงานรวม

ตรงกับ เป้ าหมายเชิ ง ปริ ม าณ
ในรายละเอียดมาตรการ

ช่อง 4

เป้ าหมายการประหยัด จะต้อง

ช่อง 3

ช่อง 5

ช่อง 6

5.1.3 แผนอนุ รักษ์ พลังงาน ให้ระบุแผนอนุ รัก ษ์พลังงานด้า นไฟฟ้ าและด้านความร้ อน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ช่อง (1) ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาํ เนินการ
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (3) ให้อธิ บายถึงจุดประสงค์ของการดําเนินการมาตรการนั้นๆ หรื อ ลักษณะของมาตรการแบบง่าย ๆ
ช่อง (4) ระยะเวลา แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องเริ่ มต้น ให้ระบุ เดือน ปี ที่จะเริ่ มต้นดําเนินมาตรการตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน
2) ช่องสิ้ นสุ ด ให้ระบุ เดือน ปี ที่คาดว่าจะสิ้ นสุ ดการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (5) ให้ระบุจาํ นวนเงินลงทุนสําหรับการดําเนินมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
ช่อง (6) ให้ระบุชื่อผูร้ ับผิดชอบการดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ : การระบุชื่อผูร้ ับผิดชอบให้ระบุเป็ นชื่ อบุคคล เพื่อให้มีผรู้ ับผิดชอบโดยตรงและสามารถ
ติดตามการดําเนิ นการของมาตรการอนุ รักษ์พลังงานนั้นๆ ได้ (รายงานการจัดการพลังงานที่โรงงานควบคุ ม
จัดส่ งมาในปี ที่ผา่ นมา มีการกําหนดเป็ นฝ่ าย หรื อ กลุ่ม หรื อ บริ ษทั ฯ)
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ช่อง 1

ช่อง 2

ช่อง 3

ช่อง 4

ช่อง 5

ช่อง 6

5.1.4 รายละเอียดมาตรการ ให้แสดงรายละเอียดในการดําเนิ นการในแต่ละมาตรการตามลําดับที่
ระบุไว้ในแผน โดยแสดงรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้ า)
ข้อ 1) ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ าที่ดาํ เนินการ
ข้อ 2) ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ า
ข้อ 3) ให้ระบุชื่อและตําแหน่งของผูร้ ับผิดชอบของแต่ละมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
ข้อ 4) ให้ระบุชื่อของอุปกรณ์ที่ดาํ เนินการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อ 5) ให้ระบุจาํ นวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อ 6) ให้ระบุชื่อของสถานที่ต้งั ของอุปกรณ์ที่ดาํ เนินการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อ 7) ให้ระบุสาเหตุหรื อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุ ง
ข้อ 8) ให้ระบุเป้ าหมายเชิงปริ มาณของผลประหยัด ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปของพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ลดลงได้
(กิโลวัตต์) หรื อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้ต่อปี (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ) รวมทั้งมูลค่า
ของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี )
ข้อ 9) ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ข้อ 10) ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงหลังการปรับปรุ ง
ข้อ 11) ให้ระบุมูลค่าของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ของแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ข้อ 12) ให้ระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
ข้อ 13) ให้ระบุรายละเอียดในการดําเนินการปรับปรุ ง
ข้อ 14) ให้ระบุวธิ ี การตรวจสอบผลการประหยัดหลังการปรับปรุ ง เช่น การติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัด
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ข้อ 15) ให้แสดงวิธีการคํานวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน โดยการคํานวณผล
ประหยัดจะต้องถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
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ตัวอย่ าง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มาตรการลําดับที:� 1
ชื�อมาตรการ: ลดการรั�วไหลของอากาศอัด
ผู้รับผิดชอบมาตรการ: นายสุขใจ รักประเทศไทย
ตําแหน่ง ช่างซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ที�ปรับปรุง: เครื�องอัดอากาศ
จํานวนอุปกรณ์ที�ปรับปรุง:
1 เครื�อง
สถานที�ปรับปรุง: ที�ตั�งเครื�องอัดอากาศ
สาเหตุการปรับปรุง: เครื�องอัดอากาศเป็นแบบสกรูมีการทํางานในช่วง Onload นานมาก ไม่พบการตัดการ
ทํางานมาเป็นช่วง Unload จึงทําการทดสอบการรั�วไหลของระบบอากาศอัด ตามระบบท่อที�จ่ายไปตาม
พื�นที�โรงงานต่างๆในส่วนการผลิต ซึ�งพบว่ามีการรั�วไหลถึง16%
กิโลวัตต์

8)
9)
10)
11)
12)
13)

กิโลวัตต์-ชั�วโมง/ปี

บาท/ปี

เป้าหมายเชิงปริมาณ
12,798.00
37,272.15
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง
73.50
85,428.00
248,795.56
ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง
73.50
72,630.00
211,523.40
เงินลงทุนทั�งหมด
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
ปี
รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง : ทําการตรวจสอบระบบในวันที�ไม่มีการทํางาน เปิดวาล์วลมเข้าท่อทั�งระบบ
แล้วเดินเครื�องอัดอากาศขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว จากนั�นรอจนลมเต็มถังเครื�องอัดอากาศจะเดินช่วงUnload ให้
เริ�มจับเวลาจนกระทั�งเครื�องอัดอากาศเดินช่วงOnload อีกครั�งให้ถือว่าเป็น 1 ช่วงเวลา แล้วดําเนินการจับต่อเนื�อง
ไปเรื�อยๆ จนได้ข้อมูลประมาณ6 รอบการทํางานของเครื�องนําข้อมูลมาประเมินเปอร์เซนต์การรั�วไหลของระบบ
โดยตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ้าของเครื�องอัดอากาศที�ใช้ในการทดสอบมาประกอบการคํานวณ เมื�อทดสอบเสร็จแล้ว
ทําการเดินสํารวจจุดรั�วไหลในพื�นที�ทํางานจริง โดยการฟังเสียง หรือ นํ�าสบู่ จากนั�นก็ทําเครื�องหมายเพื�อรอการ
ซ่อมบํารุงต่อไป
14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
หลังจากการซ่อมจุดรั�วไหลทั�งหมดแล้ว ทําการทดสอบลักษณะเดียวกันในข้างต้นอีกครั�งหนึ�ง เพื�อสังเกต
เปอร์เซนต์การรั�วไหลที�ลดลง นั�นแสดงถึงการลดการสูญเสียอากาศอัดของระบบได้ จะทําให้การทํางานของ
เครื�องอัดอากาศมีภาระการทํางานลดลงนั�นเอง ไม่มีการลงทุนเพราะถือว่าเป็นการซ่อมบํารุงเครื�องจักรอยู่แล้ว
15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ
40
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รายละเอียดมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน (สําหรับมาตรการด้านความร้อน) ให้แสดงรายละเอียดในการดําเนินการ
ในแต่ละมาตรการตามลําดับที่ระบุไว้ในแผน โดยแสดงรายละเอียดดังนี้
ข้อ 1) ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนที่ดาํ เนินการ
ข้อ 2) ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
ข้อ 3) ให้ระบุชื่อและตําแหน่งของผูร้ ับผิดชอบของแต่ละมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
ข้อ 4) ให้ระบุชื่อของอุปกรณ์ที่ดาํ เนินการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อ 5) ให้ระบุจาํ นวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อ 6) ให้ระบุชื่อของสถานที่ต้ งั ของอุปกรณ์ที่ดาํ เนินการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อ 7) ให้ระบุสาเหตุหรื อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุ ง
ข้อ 8) ให้ระบุเป้ าหมายเชิงปริ มาณของผลประหยัด ในรู ปของปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี
(หน่วย/ปี ) ปริ มาณพลังงานความร้อนประหยัดได้ต่อปี (เมกะจูล/ปี ) และมูลค่าของผล
ประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี )
ข้อ 9) ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ข้อ 10) ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงหลังการปรับปรุ ง
ข้อ 11) ให้ระบุมูลค่าของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ของแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ข้อ 12) ให้ระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
ข้อ 13) ให้ระบุรายละเอียดในการดําเนินการปรับปรุ ง
ข้อ 14) ให้ระบุวธิ ี การตรวจสอบผลการประหยัดหลังการปรับปรุ ง เช่นการติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัด
ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ข้อ 15) ให้แสดงวิธีการคํานวณผลประหยัดที่เกิ ดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน โดยการคํานวณผล
ประหยัดจะต้องถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
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รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สําหรับมาตรการด้านความร้อน)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

มาตรการลําดับที:� 2
ชื�อมาตรการ: หุ้มฉนวนท่อไอนํ�า เพื�อลดการสูญเสียความร้อน
ผู้รับผิดชอบมาตรการ: นายสมหมาย ใจดี
ตําแหน่ง ช่างซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ที�ปรับปรุง: ……………........ท่อส่งจ่ายไอนํ�า.....................................................
จํานวนอุปกรณ์ที�ปรับปรุง: ……11.4......…ตารางเมตร
สถานที�ปรับปรุง: ส่วนการผลิต
สาเหตุการปรับปรุง: จากการตรวจพบว่าฉนวนหุ้มท่อไอนํ�ามีการชํารุดและสูญหายในบางช่วงของตามแนว
ท่อไอจ่ายนํ�า ทําให้เกิดความสูญเสียที�ผิวท่อ จึงเป็นสาเหตุของการสิ�นเปลืองเชื�อเพลิง
ล้านบีทีย/ู ปี
เมกะจูล/ปี
บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ
297.31
313,662.05
97,826.88
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง
97,147.23
102,490,327.65
31,965,324.56
ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง
96,849.92
102,176,665.60
31,867,497.68
เงินลงทุนทั�งหมด
10,155.00
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
0.10
ปี
รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง : ดําเนินการหุ้มฉนวนใหม่ในส่วนที�ชํารุด หรือไม่มีฉนวนหุ้มของท่อ

จ่ายไอนํ�าในบริเวณการผลิต โดยซื�อฉนวนสําเร็จรูปชนิดใยแก้วที�เป็นลักษณะท่อสวมแล้วพันด้วยเทปกาว สามารถ
ทําได้ง่ายและค่าใช้จ่ายไม่สูง จากการตรวจวัดค่าอุณหภูมิที�ผิวท่อไอนํ�าก่อนหุ้มได้เท่ากับ 127 องศาเซลเซียส
หลังจากหุ้มฉนวนแล้วอุณหภูมิที�ผิวฉนวนลดลงเหลือประมาณ 50 องศาเซลเซียส สามารถลดการสูญเสียความร้อน
ที�ผิวท่อจ่ายไอนํ�าได้
14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ทําการตรวจวัดอุณหภูมิที�ผิวท่อไอนํ�าและหลังหุ้มฉนวน พร้อมทั�งวัดความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อที�
ดําเนินการหุ้มฉนวน เพื�อคํานวณพื�นที�ที�สูญเสียความร้อน จากนั�นนําข้อมูลมาคํานวณทางการวิเคราะห์เพื�อ
ประเมินผลประหยัด
15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ
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ท่อ 1-1/2 นิ้ว

สูตร

ท่อ 1 นิ้ว

สัญลักษณ์

ท่อ 3/4 นิ้ว

รายการ

หน่วย

รวมทั้งหมด

ข้อมูล
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ

dia

-

0.019

0.025

0.038

0.08 m

ความยาวท่อ

l

-

100

45

15

160.00 m

พื้นที่ผิวที่สูญเสีย

A

A=3.143*dia*l

5.97

3.54

1.79

อุณหภูมิผิวเฉลี่ย

Tp

-

127

127

127

o
127 C

อุณหภูมิอ้างอิง

Tref

-

30

30

30

o
30 C

ค่า emissivity ก่อนหุ้ม
ฉนวน
e1

-

0.8

0.8

0.8

0.8 -

ค่า emissivity หลังหุ้ม
ฉนวน
e2

-

0.3

0.3

0.3

0.3 -

1055

1055

1055

2
11.30 m

การคํานวน

ก่อนหุ้มฉนวน
ค่าความร้อนเฉลี่ยของ
เชื้อเพลิง
He

ก๊าซธรรมชาติ

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ก่อนหุ้มฉนวน
NG1

อ้างอิงจาก การใช้เชื้อเพลิงปี 2553

ความร้อนที่ใช้ในการ
ผลิตก่อนหุ้มฉนวน

H1

H1=NG1*He

ราคาค่าเชื้อเพลิง

CE

-

1055 MJ/ล้านบีทียู
97,147.23 ล้านบีทีย/ู ปี
102,490,327.65 MJ/ปี
329.04 บาท/ล้านบีทียู

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เชื้อเพลิงก่อนหุ้มฉนวน M1

31,965,324.56 บาท/ปี
2

hc1

hc1

hc1=1.31*(Tp-Tref)^0.33

5.93

5.93

5.93

17.78 W/m k

hr1

hr1

hr1=(5.67*10-8*e1*((Tp+273)4-(Tref+273) 4)/(Tp-Tref)

8.03

8.03

8.03

24.09 W/m k

ความร้อนที่สูญเสีย
ก่อนหุ้มฉนวน

E1

E1 = (hc1+hr1)*A*(Tp-Tref)

8,085.05 4,787.20 2,425.52

2

15,297.77 W

หลังหุ้มฉนวน
พื้นที่ผิวที่หลังหุ้มฉนวน A'

2

29.87

14.34

5.38

51.89 m

อุณหภูมิผิวฉนวน

Tw

ได้จากการคํานวณแสดงเพื่อเปรียบเทียบ

43.68

43.68

43.68

o
43.68 C

อุณหภูมิเริ่มต้น

Ti

Trial

43.68

43.68

43.68

43.68 C

ความหนาแน่นฉนวน

D

อ้างอิงจาก บ.ไมโครไฟเบอร์ (จากอุปกรณ์ที่ซื้อ)

32

32

32

32 kg/m

ความหนาของฉนวน

t

อ้างอิงจาก บ.ไมโครไฟเบอร์ (จากอุปกรณ์ที่ซื้อ)

38

38

38

38 mm

Thermal Conductivity k

อ้างอิงจาก บ.ไมโครไฟเบอร์ (จากอุปกรณ์ที่ซื้อ)

0.03

0.03

0.03

0.03 W/mK

hc2

hc2

hc2=1.31*(Tw-Tref)^0.33

3.11

3.11

3.11

9.32 W/m k

hr2

hr2

-8
hr2=(5.67*10 *e2*((Tw+273) -(Tref+273) )/(Tw-Tref)

2.02

2.02

2.02

6.07 W/m k

h2 รวม

ht

ht = hc2+hr2

5.13

5.13

5.13

15.39 W/m k

4

4

44

o

3

2

2

2

ท่อ 1-1/2 นิ้ว

สูตร

ท่อ 1 นิ้ว

สัญลักษณ์

ท่อ 3/4 นิ้ว

รายการ

หน่วย

รวมทั้งหมด

h2 รวม

ht

ht = hc2+hr2

5.13

5.13

5.13

2
15.39 W/m k

1/Resistance

U

U = 1/((ht)+(t/(k*1000)))

0.16

0.16

0.16

2
0.47 W/m k

ความร้อนที่สูญเสีย
หลังหุ้มฉนวน

E2

E2 = U*A*(Tp-Tref)

90.55

53.61

27.16

171.32 W

อุณหภูมิผิวฉนวน

C

C = Tref+E2/(ht*A)

32.96

32.96

32.96

32.96 Tw

75

75

75

75 %

7,994.51 4,733.59 2,398.35

15,126.45 W

ประสิทธิภาพหม้อไอ
นํ้า หรือ หม้อนํ้ามันร้อน eff
ปริมาณพลังงานความ
ร้อนที่ประหยัดได้
E3

E3 = E1-E2

ชั่วโมงการใช้งานต่อวัน H

-

24

24

24

จํานวนวันที่ใช้งานต่อปี D

-

300

300

300

เปอร์เซ็นต์การทํางาน
ของหม้อไอนํ้า

-

80

80

80

157.13

93.04

47.14

L

24 ชั่วโมง/วัน
300 วัน/ปี
80 % ต่อชั่วโมง

ผลประหยัด
คิดเป็นปริมาณเชื้อเพลิง ESAVE ESAVE = E3*H*D*3600/(1,000,000*He)*(L/100)
ความร้อนที่ประหยัดได้ HSAVE HSAVE = ESAVE * He
ปริมาณค่าใช้จ่ายที่
ประหยัดได้

165,772.15 98,157.20 49,732.70

MSAVE MSAVE = ESAVE*CE

51,702.06 30,613.88 15,510.95

297.31 ล้านบีทีย/ู ปี
313,662.05 MJ/ปี
97,826.88 บาท/ปี

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
หลังหุ้มฉนวน
NG2

NG2 = NG1-ESAVE

ความร้อนที่ใช้ในการ
ผลิตหลังหุ้มฉนวน

H2

H2 = NG2*He

102,176,665.60 บาท/ปี

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เชื้อเพลิงหลังหุ้มฉนวน M2

M2 = NG2*CE

31,867,497.68 บาท/ปี

การลงทุน

C

ระยะเวลาคืนทุน

PB

96,849.92 ล้านบีทีย/ู ปี

C / Msave
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6,000

3,015

1,140

0.12

0.10

0.07

10,155.00 บาท
0.10 ปี

5.2 การฝึ กอบรมและกิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
5.2.1 แผนฝึ กอบรมและกิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริม ให้ระบุแผนการฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงานประจําปี (ม.ค.-ธ.ค.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่อง (1) ให้ระบุลาํ ดับที่ของแผนการฝึ กอบรมและกิจกรรมภายในปี นั้นๆ
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อของหลักสู ตร/กิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานตามแผนฯ ที่กาํ หนดขึ้น
ช่อง (3) ให้ระบุกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมที่เป็ นเป้ าหมายของหลักสู ตร/กิจกรรมที่จดั ขึ้น
ช่อง (4) ให้ระบุจาํ นวนผูเ้ ข้าอบรมที่เป็ นเป้ าหมายของหลักสู ตร/กิจกรรมที่จดั ขึ้น
ช่อง (5) ให้ระบุเดือนที่จะดําเนินการฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน
ช่อง (6) ให้ระบุชื่อของผูร้ ับผิดชอบที่ทาํ หน้าที่จดั การฝึ กอบรม/กิจกรรม
หมายเหตุ : โดยแยกออกเป็ น 2 ตาราง คือ ตารางแผนการฝึ กอบรม และ ตารางกิจกรรม
โรงงานควบคุ มจะต้องมีการกําหนดจํานวนบุคลากรของโรงงานควบคุมที่จะเข้าร่ วมฝึ กอบรมและ
กิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน ให้เป็ นไปตาม กฏกระทรวง “กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552” ข้อ 7 วรรค 2 ซึ่ งมีเนื้ อความว่า
“ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามวรรคหนึ่ง เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึ กอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานโดยให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุ มเข้าร่ วมฝึ กอบรมและร่ วมกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ องเพื่อเป็ นการให้ความรู้และ
สร้ า งจิ ตสํา นึ กให้เกิ ดความตระหนัก ถึ งผลกระทบจากการใช้พ ลัง งานและเผยแพร่ ใ ห้บุคลากรของโรงงาน
ควบคุมหรื ออาคารควบคุมทราบอย่างทัว่ ถึง”
ตัวอย่ าง แผนการฝึ กอบรมการอนุ รักษ์พลังงาน ประจําปี 2555

ช่อง1

ช่อง2

ช่อง3

ช่อง4

ช่อง5

ช่อง6

บุคคลที่รับผิดชอบการฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมนั้นๆ
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ตัวอย่ าง แผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน ประจําปี 2555

ช่อง1

ช่อง2

ช่อง3

ช่อง4

ช่อง5

ช่อง6

บุคคลที่รับผิดชอบการฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมนั้นๆ
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5.2.2 การเผยแพร่ แผนฝึ กอบรมและกิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ให้ระบุวธิ ี การเผยแพร่ ท้งั หมด
(อาจมีมากกว่า 1 วิธีก็ได้) ตัวอย่างเช่น ติดประกาศ (ควรระบุสถานที่ติดประกาศด้วย) โปสเตอร์ เอกสาร
เผยแพร่ (วารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั ) เสี ยงตามสาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน หรื อ วิธี
อื่นๆ ซึ่ งสามารถระบุเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ : รู ปที่ใช้แสดงการเผยแพร่ แผนฝึ กอบรมและกิจกรรมฯ นั้น จะต้องมีขนาดใหญ่และภาพชัดเพียง
พอที่จะอธิบายหรื อสื่ อถึงวิธีการเผยแพร่ ที่ตอ้ งการแสดงได้อย่างสอดคล้องกัน
ตัวอย่ าง การระบุวธิ ีการเผยแพร่
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ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่

(ก) ภาพถ่ายแสดงการเผยแพร่ แผนฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานโดยวิธีติดประกาศ
จํานวน 2 แห่ง (บริ เวณทางเข้าโรงงาน และหน้าห้องฝ่ ายช่าง)

(ข) ภาพถ่ายแสดงการเผยแพร่ แผนฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานโดยวิธีการประชุม
พนักงาน (ก่อนเข้าทํางาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
รู ปที่ 5-1 เผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
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ขั้นตอนที่ 6
การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์ พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฎิบัติ
ตามเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน
6.1 ผลการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
6.1.1 สรุ ปผลการตรวจสอบการดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
ช่องที่ (1) ให้ใส่ ตวั เลขแสดงลําดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาํ เนินการตรวจสอบ
ช่องที่ (2) ให้ใส่ ชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาํ เนินการตรวจสอบ
ช่องที่ (3) ให้ใส่ เครื่ องหมาย √ ในช่อง ตามสถานภาพการดําเนินการ แบ่งเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
1) ช่องดําเนินการตามแผน กรณี ที่มาตรการได้ถูกดําเนินการ
2) ช่องไม่ได้ดาํ เนิ นการ กรณี ที่มาตรการไม่ได้ถูกดําเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผน และต้องระบุ
สาเหตุที่ไม่ดาํ เนินการ
3) ช่องล่าช้า กรณี ที่มาตรการได้ถูกดําเนินการแต่ไม่เป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้ และต้องระบุสาเหตุ
ที่ล่าช้า
ช่องที่ (4) ให้ระบุขอ้ มูลเพิม่ เติม ที่ตอ้ งการให้รายละเอียด (ถ้ามี)
ตัวอย่ าง สรุ ปผลการตรวจสอบการดําเนิ นการของมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
ลําดับที่

มาตรการ

สถานภาพการดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการตามแผน

1

ลดการรั่วไหลของอากาศอัด

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก..................................
ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….
ดําเนินการตามแผน

2

หุ้มฉนวนท่อไอนํ้า เพื่อลดการ
สูญเสียความร้อน

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก นําเสนอไม่ทันรอบ
งบประมาณประจําปี จึงทําให้ไม่ได้รับอนุมัติงบ
ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….

ช่อง 1

ช่อง 2

ช่อง 3
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ช่อง 4

6.1.2 สรุ ปผลการตรวจสอบการปฎิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงาน ให้ระบุผลการอนุรักษ์พลังงานที่
เกิ ดขึ้นจริ งและแผนการอนุ รักษ์พลังงานตามเป้ าหมาย (จากขั้นที่ 5) โดยอาจจะระบุเป็ นร้ อยละที่ลดลงของ
ปริ มาณพลังงานที่ใช้เดิม หรื อ ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่อง (1) ให้ระบุวา่ กําหนดเป้ าหมายการอนุรักษ์พลังงานแบบใด ระบุเป็ นร้อยละที่ลดลงของปริ มาณพลังงานที่
ใช้เดิม หรื อ ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต
ช่อง (2) ให้ระบุค่าร้ อยละที่ลดลงของปริ มาณพลังงานที่ใช้เดิม หรื อ ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลผลิต ตามแผนการอนุรักษ์พลังงานตามเป้ าหมาย (จากขั้นที่ 5)
ช่อง (3) ให้ระบุค่าผลการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริ ง โดยระบุเป็ นร้อยละที่ลดลงของปริ มาณพลังงานที่ใช้เดิม
หรื อ ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต
ตัวอย่ าง ผลการติดตามการดําเนินการปฏิบตั ิตามเป้ าหมายการอนุ รักษ์พลังงาน แบบกําหนดเป็ นร้อยละที่ลดลง
ของปริ มาณพลังงานที่ใช้เดิม

ช่อง 1

ช่อง 2
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ช่อง 3

ตัวอย่ าง ผลการติดตามการดําเนิ นการปฏิบตั ิตามเป้ าหมายการอนุรักษ์พลังงาน แบบกําหนดเป็ นระดับของค่า
การใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต

ช่อง 1

ช่อง 2
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ช่อง 3

6.1.3 การตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฎิบัติตามมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
1) ให้ ร ะบุ ผ ลการตรวจสอบและวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานด้า นไฟฟ้ า โดย
เรี ยงลําดับตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ า และให้กรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
คําอธิ บาย
• ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ า
• ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการด้านไฟฟ้ า
• ให้ระบุจาํ นวนมาตรการด้านไฟฟ้ าทั้งหมดที่มีอยูใ่ นแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ า
• ระบุผลการดําเนินการและผลการอนุรักษ์พลังงานในตาราง โดย
ช่อง (1) ระยะเวลาดําเนินการ แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามแผนดําเนิ นการ ให้ระบุ วัน เดือน ปี ของช่วงเวลาตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน เช่น
เมษายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2555
2) ช่องที่เกิดขึ้นจริ ง ให้ระบุ วัน เดือน ปี ของช่วงเวลาที่ดาํ เนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจริ งเช่น
เมษายน 255 ถึง พฤษภาคม 2555 หรื อ กรณี ที่ยงั ดําเนิ นการไม่แล้วเสร็ จให้ระบุช่วงเวลาที่คาดว่า
จะแล้วเสร็ จ
ช่อง (2) ให้ระบุสถานภาพดําเนิ นการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ดําเนินการสําเร็ จแล้ว หรื อในกรณี
ที่ยงั ดําเนินการไม่แล้วเสร็ จ อาจจะระบุในรู ปของร้อยละผลดําเนินการ หรื ออยูใ่ นรู ปของคําอธิ บาย เช่น มี
การติดตั้งอุปกรณ์เสร็ จแล้วอยูร่ ะหว่างการทดสอบเดินเครื่ อง
ช่อง (3) เงินลงทุน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามแผน ให้ระบุวงเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามที่ได้ประมาณการไว้
2) ช่องลงทุนจริ ง ให้ระบุวงเงินลงทุนจริ ง หลังจากได้ดาํ เนินมาตรการนั้นเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ช่อง (4) ผลการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามเป้ าหมาย ให้ระบุเป้ าหมายเชิงปริ มาณของผลประหยัด ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปของพลังไฟฟ้ า
สู งสุ ดที่ลดลงได้ (กิโลวัตต์) หรื อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่คาดว่าจะประหยัดได้ต่อปี (กิโลวัตต์ชัว่ โมง/ปี ) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี )
2) ช่องที่เกิดขึ้นจริ ง ให้ระบุปริ มาณของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังดําเนินการซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ป
ของพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ลดลงได้ (กิ โลวัตต์) หรื อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้ต่อปี
(กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ ง (บาท/ปี )
• ระบุปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถ้าไม่พบปั ญหา ให้ระบุวา่ ไม่มี
• ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งวิธีการดําเนิ นการมาตรการนั้นๆ (ถ้ามี)

53

54

ช่อง 2
ช่อง 3

ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดขึ�นระหว่างดําเนินการ: มาตรการนี�ต้องทําการตรวจสอบระบบในวันที�ไม่มีการทํางาน บางครั�งการกําหนดช่วงเวลาไว้ล่วงหน้าอาจต้องมีการปรับเปลี�ยนช่วงเวลา
เนื�องจากยอดผลผลิต อาจมาเร่งด่วนในช่วงที�กําหนดแผนไว้จึงไม่สามารถทําการทดสอบได้ จึงอาจมีการเลื�อนแผนได้ อีกทั�งเมื�อทําการซ่อมจุดรั�วแล้ว ทําการทดสอบลมรั�วอีกครั�งพบว่า
เปอร์เซ็นต์ลมรั�วลดลงเหลือ 13% ไม่ถึงเป้าหมายที�ตั�งไว้คือ 10 % เป็นเหตุผลที�ทําให้ผลประหยัดจริงน้อยกว่า ผลประหยัดตามเป้าหมาย
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ระบบอัดอากาศเป็นระบบที�มีแรงดันสูงภายในระบบจึงทําให้ระบบมีการรั�วไหลของอากาศได้ จึงทําให้ทีมงานต้องจัดทําแผนอนุรักษ์พลังงานทุกปี

ช่อง 1

ช่อง 4

ควรมาจากการตรวจวัด

ภายหลังการดําเนินมาตรการ

ผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ ง

2) ให้ระบุผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิ บตั ิตามมาตรการอนุ รักษ์พลังงานด้านความร้อน
โดยเรี ยงลําดับตามแผน และให้กรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
คําอธิ บาย
• ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
• ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการด้านความร้อน
• ให้ระบุจาํ นวนมาตรการด้านความร้อนทั้งหมดที่มีอยูใ่ นแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
• ระบุผลการดําเนินการและผลการอนุรักษ์พลังงานในตาราง โดย
ช่อง (1) ระยะเวลาดําเนินการ แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามแผนดําเนิ นการ ให้ระบุ วัน เดือน ปี ของช่วงเวลาตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน เช่น
มิถุนายน 2554 ถึง สิ งหาคม 2554
2) ช่องที่เกิดขึ้นจริ ง ให้ระบุ วัน เดือน ปี ของช่วงเวลาที่ดาํ เนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจริ ง
เช่น มิถุนายน 2554 ถึง สิ งหาคม 2554 หรื อ กรณี ที่ยงั ดําเนินการไม่แล้วเสร็ จให้ระบุช่วงเวลาที่
คาดว่าจะแล้วเสร็ จ
ช่อง (2) ให้ระบุสถานภาพดําเนิ นการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ดําเนินการสําเร็ จแล้ว หรื อในกรณี
ที่ยงั ดําเนินการไม่แล้วเสร็ จ อาจจะระบุในรู ปของร้อยละผลดําเนินการ หรื อระบุในรู ปของคําอธิ บาย เช่น มี
การติดตั้งอุปกรณ์เสร็ จแล้วอยูร่ ะหว่างการทดสอบเดินเครื่ อง
ช่อง (3) เงินลงทุน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามแผน ให้ระบุวงเงินของเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามที่ได้ประมาณการไว้
2) ช่องลงทุนจริ ง ให้ระบุวงเงินลงทุนจริ ง หลังจากได้ดาํ เนินมาตรการนั้นเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ช่อง (4) ผลการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามเป้ าหมาย ให้ระบุเป้ าหมายเชิงปริ มาณของผลประหยัด โดยระบุชนิดของเชื้ อเพลิงและ
ปริ มาณเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะประหยัด (หน่วย/ปี ) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี )
2) ช่องที่เกิดขึ้นจริ ง ให้ระบุปริ มาณของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังการดําเนินมาตรการ โดย
ระบุชนิ ดของเชื้ อเพลิ งและปริ มาณเชื้ อเพลิงที่ประหยัดได้จริ ง (หน่วย/ปี ) รวมทั้งมูลค่าของผล
ประหยัดที่เกิดขึ้นจริ ง (บาท/ปี )
• ให้ระบุถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการ (ถ้ามี)
• ให้ระบุความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งวิธีการดําเนินการมาตรการนั้นๆ
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ช่อง 2
ช่อง 3

ช่อง 4

ปัญหาและอุปสรรคที�เกิดขึ�นระหว่างดําเนินการ: นําการลงทุนในมาตรการเสนอไม่ทันรอบงบประมาณประจําปี จึงทําให้ไม่ได้รับอนุมัติงบ ทางทีมงานจะนําไปเป็นมาตรการ
ในรอบปีถัดไป... .......................... ............................................................................................................. ...................... ................................................ ........................................
........................ .......................... ............................................................................................................. ...................... ................................................ ........................................
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ….....................................................................................................................................................................................................
........................ .......................... ............................................................................................................. ...................... ................................................ ........................................

ช่อง 1

ควรมาจากการตรวจวัด

ภายหลังการดําเนินมาตรการ

ผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ ง

6.2 ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนการฝึ กอบรมและกิจกรรม
ช่องที่ (1) ให้ใส่ ตวั เลขแสดงลําดับที่ของแผนการฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ช่องที่ (2) ให้ระบุชื่อหลักสู ตรของการฝึ กอบรม หรื อระบุชื่อกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน
ช่องที่ (3) ให้ใส่ เครื่ องหมาย √ ในช่อง ตามสถานภาพการดําเนินการ แบ่งเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
1) ช่องดําเนินการตามแผน กรณี ที่การฝึ กอบรมและกิจกรรม ได้ถูกดําเนินการและเป็ นไปตามแผนที่
ได้วางไว้
2) ช่องไม่ได้ดาํ เนิ นการ กรณี ที่การฝึ กอบรมและกิจกรรมไม่ได้ถูกดําเนิ นการตามที่ได้ระบุไว้ใน
แผน
3) ช่องล่าช้า กรณี ที่การฝึ กอบรมและกิจกรรมได้ถูกดําเนินการแต่ไม่เป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้
ช่องที่ (4) ให้ระบุจาํ นวนพนักงานที่ได้เข้าร่ วมการฝึ กอบรมหรื อได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ช่องที่ (5) ให้ระบุขอ้ มูลเพิ่มเติม ที่ตอ้ งการให้รายละเอียด (ถ้ามี)
ตัวอย่ าง สรุ ปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน

ช่อง 1

ช่อง 2

ช่อง 3
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ช่อง 4

ช่อง 5

ตัวอย่ าง สรุ ปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน

ช่อง 1

ช่อง 2

ช่อง 3
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ช่อง 4

ช่อง 5

ขั้นตอนที่ 7
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์ กร ให้ใส่ เอกสารคําสั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัด
การพลังงานภายในองค์กร ต้องมีการระบุอาํ นาจหน้าที่ของคณะผูต้ รวจประเมินฯ พร้อมแนบสําเนาคําสั่งแต่งตั้ง
ที่อ่านได้ชดั เจน
ตัวอย่ าง สําเนาเอกสารแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

ประกาศ
เรื่ องการแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
บริ ษทั เราคนไทย จํากัด มุ่งมัน่ การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และหวังผลการดําเนินการอย่างจริ งจัง ดังนั้น
เพื่อให้การดําเนินการปฏิบตั ิ และความรับผิดชอบดูแลการจัดการพลังงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยัง่ ยืน จึงพิจารณาการ
แต่งตั้งคณะตรวจติดตามประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
นายบัณฑิต ศึกษา
นายองอาจ เสริ มนิสยั
นายชอุ่ม จันทร์หอม
นายสุ ขใจ สบายดี
นางชลดา แสนดี
นางโสภา เป็ นนิจ

ประธานคณะตรวจติดตามภายในองค์กร
ผูต้ รวจประเมินด้านเทคนิค
ผูต้ รวจประเมินด้านเอกสาร
ผูส้ งั เกตการณ์
ผูส้ งั เกตการณ์
ผูส้ งั เกตการณ์

ตําแหน่ง ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ตําแหน่ง วิศวกร
ตําแหน่ง ฝ่ ายบุคคล
ตําแหน่ง ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ตําแหน่ง หัวหน้างาน
ตําแหน่ง ฝ่ ายธุ รการ

ค ณ ะ ทํ า ง า น
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
บุค ลากรอย่างน้อย
2 คนขึ้นไป

ซึ่งอํานาจหน้าที่ของคณะตรวจติดตามภายใน จะเป็ นผูต้ รวจสอบการดําเนินการจัดการพลังงาน เพื่อให้เป็ นไปตาม
นโยบายการจัดการพลังงานของบริ ษทั รวมถึงการประเมินความรับผิดชอบด้านอนุรักษ์พลังงานของส่วนพื้นที่ต่างๆในการ
ดําเนินการจัดการพลังงาน
แจ้งมาเพื่อทราบทัว่ กัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
บริ ษทั เราคนไทย จํากัด

(นางสาวปรารถนา หวังดี)
กรรมการฝ่ ายบริ หาร
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7.2 เผยแพร่ คณะผู้ตรวจประเมินการจั ดการพลังงานภายในองค์ กร ให้ระบุวิธีการเผยแพร่ ท้ งั หมด (อาจมี
มากกว่า 1 วิธีก็ได้) เช่ น ปิ ดประกาศบอร์ ดประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์
โปสเตอร์ การประชุ ม เป็ นต้น โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย √ ในช่อง ตามวิธีที่ใช้ในการเผยแพร่ (เพื่อแสดง
การเผยแพร่ อย่างทัว่ ถึง ควรแสดงการเผยแพร่ มากกว่า 1 วิธีการ)
ตัวอย่ าง การระบุวธิ ีการเผยแพร่

ใส่ เอกสารหรื อหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่ ให้พนักงานรับทราบอย่างทัว่ ถึงและครบทุกวิธีตามที่ระบุไว้
ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

x
ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการประชุมพนักงาน
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ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ เสี ยงตามสาย

7.3 ผลการตรวจประเมินภายใน ให้ระบุผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
โดยให้ทาํ การตรวจประเมินตามข้อกําหนดทั้ง 8 ข้อ
ช่อง (1) สิ่ งที่ตอ้ งมีเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ให้ระบุขอ้ มูลต่างๆ ที่ตอ้ งการให้รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ช่อง (2) ผลการตรวจสอบ มีให้เลือก 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องมี (กรณี ที่มีเอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น)
2) ช่องไม่มี (กรณี ที่ไม่พบเอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น )
โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย √ ในช่อง
ช่อง (3) ความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนด มีให้เลือก 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องครบ (กรณี ที่เอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น มีความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนด)
2) ช่องไม่ครบ (กรณี ที่เอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น มีความไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนด)
ช่อง (4) ให้ระบุขอ้ ควรปรับปรุ ง/ข้อเสนอแนะ ที่ทางคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
พบว่าเอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น ควรทําการแก้ไขหรื อเพิ่มเติม เพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนด (ถ้ามี)
จะต้องมีการลงนามรับรองของประธานคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรด้วย
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ช่อง 1

3.     อื�น ๆ (ระบุ) ....................................................

2.     เอกสารที�แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากร
  
รับทราบด้วยวิธีการต่างๆ

1.     นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

  

2.     อื�น ๆ (ระบุ) ....................................................

1.     ผลการประเมินการดําเนินงานด้านพลังงานที�ผ่านมา โดยใช้ ตารางการ
  
ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix)

ช่อง 2









2.     เอกสารที�แสดงถึงการเผยแพร่คําสั�งแต่งตั�งคณะทํางานด้านการจัด
  
การพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ

3.     อื�น ๆ (ระบุ) ....................................................













ช่อง 3

ไม่ครบ

ครบ

มี

ไม่มี

ความถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
ข้อกําหนด

ผลการ
ตรวจสอบ

1.     คําสั�งแต่งตั�งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ที�ระบุโครงสร้าง อํานาจ
  
หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะทํางาน

สิ�งที�ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

2. การประเมินสถานภาพการ
  
จัดการพลังงานเบื�องต้น

1. คณะทํางานด้านการจัด
  
การพลังงาน

ข้อกําหนด

ตัวอย่าง การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน

ช่อง 4

ควรมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้นตาม
แผนกย่อยๆ /ปรับปรุงการแสดงหลักฐานภาพถ่ายการ
เผยแพร่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นโยบายอนุรักษ์พลังงานยังไม่มีการกําหนดตัวเลข
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีที่ชัดเจน เสนอให้
ที่ประชุมทบทวน เพื่อกําหนดเป้าหมายเพิ่มเติม

มีหลักฐาน/เอกสารการประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้นที่ได้จากหน่วยงานย่อยๆ แต่ควรมี
การประเมินผลอีกครั้งตอนสิ้นปี เพื่อตรวจสอบถึงการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละหัวข้อของตาราง EMM หากหัวข้อใด
มีคะแนนตํ่า เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อทบทวนแก้ไข

ควรมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้นตาม
แผนกย่อยๆ

ประกาศแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานยังคงใช้
เอกสารเดิมตั้งแต่ปี 2552 ควรทบทวนความเหมาะสมบาง
ตําแหน่งของคณะทํางานใหม่

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
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สิ�งที�ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน

8.     การทบทวน วิเคราะห์ และ
  
แก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงาน

3. อื�น ๆ (ระบุ)...................................................
    

2.   รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
    
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

    

1.   แผนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน

    

3.   อื�น ๆ (ระบุ)...................................................

    

2.   รายงานผลการตรวจประเมิน

ไม่มี









ครบ

ไม่ครบ

ควรนําผลการสรุปทบทวนไปเผยแพร่ให้ทั�วถึงมากขึ�น โดยวิธีการอื�นๆ
และแสดงหลักฐานเพิ�มเติม

ควรจัดทําแผนและขออนุมัติให้เรียบร้อย โดยมีการแจ้งให้ตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆภายในโรงงาน เข้ามารับทราบด้วย

ภายในองค์กร

ผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงาน

)

วัวันนที�ที.....15...../....ธ.ค..../....2554.....
่..15.. /..ธ.ค... /..2555

ศึกษา

มีการลงนามรับรองจากประธาน

( นายบัณฑิต

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
รายชื�อคําสั�งแต่งตั�งคณะผู้ตรวจประเมินภายใน มีการซํ�ากับรายชื�อ
คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน เสนอให้มีการทบทวนผู้ตรวจ
ติดตามในบางตําแหน่งเพื�อความเป็นกลางในการทํางาน

ลงชื�อ ....................................................................









มี

ความถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อกําหนด

ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

7. การตรวจติดตามและประเมิน 1.   คําสั�งแต่งตั�งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
    
การจัดการพลังงาน
องค์กร

ข้อกําหนด

ผลการ
ตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 8
การทบทวนวิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
8.1 แผนการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานประจําปี รอบจัดทํารายงาน ให้ใส่ ปีพ.ศ. ที่คณะทํางานได้
ดําเนินการทบทวนการจัดการพลังงาน
ช่อง (1)ครั้งที่ให้ระบุตวั เลขที่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานได้ดาํ เนิ นการทบทวนการดําเนินงานการจัด
การพลังงาน
ช่อง (2)เดือนแบ่งเป็ น 12 ช่องย่อยโดยระบุชื่อเดือนต่างๆทั้ง 12 เดือนโดยเริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึง
เดือนธันวาคม โดยใส่ เครื่ องหมาย√ลงในช่องเดือนที่ได้ดาํ เนินการทบทวนการดําเนิ นงานการจัด
การพลังงานในแต่ละครั้ง
ตัวอย่ าง ตารางแผนการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานปี 2555

2555
2555
2555
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เอกสารวาระการประชุ มทบทวนด้ านการจัดการพลังงานให้ใส่ วาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
ในแต่ละครั้งที่มีการดําเนิ นการ(การประชุมควรมีตวั แทนของแต่ละแผนกหรื อหน่วยงานของโรงงานร่ วม
ประชุม)
ตัวอย่ างวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
วาระการประชุมครั้งที่ 1
เรื่ อง การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน ประจําปี 2555
วันที่จดั การประชุม 7 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2555
สถานที่ประชุม
เวลา 13:00-16:00 น
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
2. คณะผูต้ รวจประเมินภายในองค์กร
3. ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
วาระที่ 3 การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน ประจําปี 2555
การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน ตามขั้นตอนดังนี้
1. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. นโยบายอนุ รักษ์พลังงาน
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
วาระที่ 4 ทบทวนแผนการอนุ รักษ์พลังงาน และงบประมาณ2556
วาระที่ 5 ทบทวนแผนการประชาสัมพันธ์ และแผนการฝึ กอบรม และงบประมาณ 2556
วาระที่ 6 การแต่งตั้ง และฝึ กอบรมผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (ผชร.) และผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส (ผอส.)
วาระที่ 7 ทบทวนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (SEC) ประจําปี 2555 และเป้ าหมาย SEC ในปี 2556
วาระที่ 8 เรื่ องอื่นๆ
ลงชื่อ......................................................
(นายสุ รชัย มัง่ มี)

ประธานคณะทํางานการจัดการพลังงาน
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ตัวอย่ างรายงานการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
รายงานการประชุมครั้งที่ 1
เรื่ อง การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน ประจําปี 2555
วันที่จดั การประชุม 7 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2555
รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. นายสุ รชัย มังมี
ตําแหน่ง ประธานคณะทํางานการจัดการพลังงาน
2. นางชอุ่ม จันทร์หอม
ตําแหน่ง กรรมการการจัดการพลังงาน
3. นายวริ ศ ดํารงกุล
ตําแหน่ง กรรมการการจัดการพลังงาน
4. นายมานะ ปิ ติ
ตําแหน่ง กรรมการการจัดการพลังงาน
5. นายบัณฑิต ศึกษา
ตําแหน่ง ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
6. นายสุ ขใจ สบายดี
ตําแหน่ง ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
7. นายอนุรักษ์ พลังงาน
ตําแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
8. นายสมหมาย ใจดี
ตําแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
9. นายแดง มีมาก
ตําแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
10. นายวีระ แข็งขัน
ตําแหน่ง ทีมงานด้านฝึ กอบรม
11. นางสาวยุวดี อยูด่ ี
ตําแหน่ง ทีมงานด้านฝึ กอบรม
12. นางวารุ ณี เย็นใจ
ตําแหน่ง ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
13. นางสาวชลดา แสนดี
ตําแหน่ง ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
14. นางสาวยิม้ แย้ม แจ่มใส ตําแหน่ง ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
15. นายพงษ์ พัฒนา
ตําแหน่ง ทีมงานด้านเอกสาร
16. นางเนียม สงสัย
ตําแหน่ง ทีมงานด้านเอกสาร
17. นายองอาจ เสริ มนิสัย ตําแหน่ง ผูต้ รวจประเมินภายใน
18. นางโสภา เป็ นนิ จ
ตําแหน่ง ผูต้ รวจประเมินภายใน
หัวข้อ/ประเด็นการประชุม
การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน ประจําปี 2555
เนื้อหาการประชุม
การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน ตามขั้นตอนดังนี้
1. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. นโยบายอนุ รักษ์พลังงาน
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ข้อสรุ ปจากที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้นาํ ผลการสรุ ปทบทวน โดยผูร้ ับผิดชอบแต่ละฝ่ ายนําไปดําเนิ นการแก้ไข ดังนี้
ให้จดั ทําร่ างรายชื่อคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานและคณะผูต้ รวจประเมินที่เหมาะสม เพื่อประกาศแต่งตั้งใหม่
ให้แต่ละฝ่ าย/แผนกสํารวจมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ที่ตอ้ งลงทุนโดยไม่จาํ กัดวงเงินลงทุน และมีระยะคืนทุนไม่เกิน 2 ปี เสนอ
ที่ประชุมบริ ษทั ฯ เพื่ออนุมตั ิอย่างน้อยแผนกละ 1 เรื่ อง
กําหนดให้มีแผนงานการตรวจติดตามภายในทุกๆ 3 เดือน
ลงชื่อ......................................................
(นายสุ รชัย มัง่ มี)

ประธานคณะทํางานการจัดการพลังงาน
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8.3 สรุ ปผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงานให้ใส่ ปีพ.ศ. ที่คณะทํางานได้
ดําเนินการสรุ ปผลการทบทวนการจัดการพลังงาน
ช่อง (1)ผลการทบทวนมีให้เลือก 2 ช่องคือ
1) ช่ องเหมาะสม(กรณี ที่ องค์กรได้ดาํ เนิ นการตามข้อกําหนดด้า นการจัดการพลัง งานนั้นๆอย่า ง
ครบถ้วนและเป็ นไปตามที่กาํ หนด)
2) ช่ องควรปรั บปรุ ง(กรณี ที่องค์กรไม่ได้ดาํ เนิ นการตามข้อกําหนดด้านการจัดการพลังงานนั้นๆ
อย่างครบถ้วนและไม่เป็ นไปตามที่กาํ หนด)
โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย√ ในช่อง
ช่อง (2)ให้ระบุรายละเอียด/เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลที่ต่างๆที่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานได้ตรวจพบว่า
องค์กรได้ดาํ เนินการจัดการพลังงานในแต่ละข้อกําหนด
ช่ อง (3)ให้ระบุขอ้ เสนอแนะ/วิธีการปรับปรุ งเพื่อให้การดําเนิ นการด้านการพลังงานในแต่ละข้อกําหนดให้
เป็ นไปตามที่กาํ หนด (ถ้ามี)
ช่อง (4)ให้ระบุรายละเอียด/ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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ตัวอย่ าง การบันทึกผลสรุ ปการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
ผลการทบทวน
ขั�นตอน

เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน



ข้อบกพร่องที�ตรวจพบ
การระดมความคิดจากฝ่าย

แนวทางการปรับปรุง

หมายเหตุ

จัดอบรมให้ความรู้ระบบการ

ต่างๆยังไม่เป็นไปในแนวทาง จัดการพลังงาน และ
เดียวกัน และยังขาดทักษะ

แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

ความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับ ที�เกี�ยวข้องให้กับ

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื�องต้น



การอนุรักษ์พลังงาน /

คณะทํางาน/กําหนดให้มี

ประธานคณะทํางานด้าน

ผู้บริหารระดับสูงเป็นรอง

การจัดการไม่สามารถเข้า

ประธานเพื�อทําหน้าที�แทน

ร่วมประชุมได้ทุกครั�ง

ประธานในการประชุม

การประเมินจากหน่วยงาน

ส่งแบบประเมินเพื�อให้ทุก

ย่อยยังไม่ครอบคลุม

แผนกได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินในสัดส่วนร้อยละ
50%

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน



ยังไม่มีการกําหนดเป้าหมาย ควรมีการทบทวนและศึกษา
เพื�อให้เหมาะสมกับการใช้

ความเป็นไปได้ร่วมกับ

พลังงานของโรงงาน

ผู้บริหาร เพื�อตั�งเป้าหมาย
การอนุรักษ์พลังงานที�
เหมาะสมโดยมีเป็นประกาศ
เพิ�มเติม

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงาน จัดให้มีการติดตั�งมิเตอร์ย่อยๆ
ได้มาจากการประเมิน

และจัดหาเครื�องมือตรวจวัด
ประเภทต่างๆเพื�อพิสูจน์
ตัวเลขการใช้พลังงานที�แท้จริง

5. การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



มาตรการที�นําเสนอมีผล

คณะทํางานต้องระดม

อบรมให้

ประหยัดน้อย ยังไม่

ความคิดเพิ�มขึ�น และสร้าง

ความรู้

สอดคล้องกับการใช้พลังงาน กลุ่มทีมงานอนุรักษ์ย่อยๆ

กิจกรรมสํารวจ

ของโรงงาน/มีการกําหนด

และค้นหา

ภายในแผนกต่างๆเพื�อ

มาตรการมาจากเฉพาะฝ่าย สํารวจและกําหนดมาตรการ มาตรการ
ช่างเท่านั�น

เสนอแก่คณะทํางานด้าน

อนุรักษ์พลังงาน

การจัดการพลังงาน
6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์



การปฎิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน นําไปเสนอเพื�อกําหนดเป็น
ด้านความร้อนและกิจกรรม

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์

ฝึกอบรมที�ไม่ได้ดําเนินการ

พลังงานในปี 2555 อีกครั�ง

ตามแผน
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน



ช่อง1

มีเวลาการตรวจสอบและ

กําหนดแผนการตรวจสอบ

ติดตามภายในเพียงปีละ 1

ติดตามภายในที�ชัดเจน ทุกๆ

ครั�ง ซึ�งน้อยเกินไป

3เดือน

ช่อง2
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ช่อง3

ช่อง4

8.4 เผยแพร่ สรุ ปผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงานให้ระบุวิธีการ
เผยแพร่ ท้ งั หมด (อาจมีมากกว่า 1 วิธีก็ได้) เช่น ปิ ดประกาศบอร์ ดประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ การประชุม เป็ นต้น โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย√ ในช่อง ตามวิธีที่ใช้ในการเผยแพร่
(เพื่อแสดงการเผยแพร่ อย่างทัว่ ถึง ควรแสดงการเผยแพร่ มากกว่า 1 วิธีการ)
ตัวอย่ าง การระบุวธิ ีการเผยแพร่

ใส่ เอกสารหรื อหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงการเผยแพร่ ให้กบั พนักงานให้ครบตามที่ระบุไว้
ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการประชุมพนักงาน

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการประชุมพนักงาน
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ภาคผนวก ก
ข้ อมูลระบบไฟฟ้า
ข้ อมูลเครื่องวัดไฟฟ้าและหม้ อแปลงไฟฟ้า แสดงรายละเอียดข้อมูลในรอบปี ของการจัดทํารายงาน ดังนี้
ช่อง (1) ให้ระบุหมายเลขผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ดูได้จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ า (สําหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในเขต
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค)
ช่อง (2) ให้ระบุหมายเลขเครื่ องวัดไฟฟ้ า ดูได้จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ า (สําหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในเขต
การไฟฟ้ านครหลวง)
ช่อง (3) ให้ระบุประเภทของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ดูได้จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ า
ช่อง (4) ให้ระบุอตั ราการใช้ไฟฟ้ า ดูได้จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ า
ช่อง (5) ให้ระบุขนาดและจํานวนของหม้อแปลงไฟฟ้ าตามที่ได้รับอนุมตั ิจากการไฟฟ้ าหรื อผูจ้ าํ หน่ายไฟฟ้ า
ตัวอย่ าง ข้อมูลระบบไฟฟ้ า
ลําดับที�

1

หมายเลข
ผู้ใช้ไฟฟ้า

หมายเลข
ประเภท
อัตรา
เครื�องวัดไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า

SPC/PM-026000 12-3456789-0

ปกติ
TOD
TOU
ปกติ
TOD
TOU
ปกติ
TOD
TOU

4.2.3

2

3

หม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด

1,000
1,250
350
…….....
............
...........
........
........
........

kVA จํานวน
kVA จํานวน
kVA จํานวน
kVA จํานวน
kVA จํานวน
kVA จํานวน
kVA จํานวน
kVA จํานวน
kVA จํานวน

รวม
ช่อง1

ช่อง2

2,600ช่อง3

ช่อง4

ก-1

ช่อง5

2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
….... ตัว
…..... ตัว
…..... ตัว
...... ตัว
...... ตัว
...... ตัว
kVA

ภาคผนวก ข.
ข้ อมูลการผลิต
ข.1 ปริมาณการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑ์ แสดงปริ มาณผลิตภัณฑ์รอบปี ของการจัดทํารายงาน และรอบปี
ที่ผา่ นมา กรณี มีหลายผลิตภัณฑ์หลักให้เพิ่มตารางตามจํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์
ช่อง (1) ให้ระบุลาํ ดับที่ของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานดําเนินการผลิต กรณี ที่โรงงานควบคุมมีการผลิตมากกว่าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ให้ระบุผลิตภัณฑ์หลักก่อนแล้วตามด้วยผลิตภัณฑ์รอง
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ที่โรงงานดําเนินการผลิต
ช่อง (3) ให้ระบุกาํ ลังการผลิตติดตั้งที่สามารถผลิตได้ในรอบปี
ช่อง (4) ให้ระบุจาํ นวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริ งในรอบปี
ตัวอย่าง ปริ มาณการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑ์
กรณี มี 1 ผลิตภัณฑ์
ลําดับที�

ชื�อผลิตภัณฑ์

1

สับปะรดกระป�อง

ช่อง1

กําลังผลิตติดตั�ง
(ตัน/ป�)

ปริมาณผลผลิตจริง
(ตัน/ป�)

63,552.00

49,104.87

ช่อง3

ช่อง4

กําลังผลิตติดตั�ง
(หน่วย/ป�)

ปริมาณผลผลิตจริง
(หน่วย/ป�)

ช่อง2

กรณี มีมากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์
ลําดับที�

ชื�อผลิตภัณฑ์

1
2

สับปะรดกระป�อง (ตัน)
น้ําผลไม้ (พันลิตร)

ช่อง1

63,552.00
107,320.00

ช่อง2

ช่อง3

หมายเหตุ จะต้องบันทึกข้อมูลของรอบปี จัดทํารายงานและข้อมูลของรอบปี ที่ผา่ นมา
ข-1

49,104.87
85,250.00
ช่อง4

ข.2 ข้ อมูลการผลิต แสดงรายละเอียดข้อมูลการผลิตในรอบปี ของจัดทํารายงาน และรอบก่อนจัดทํารายงาน
ช่อง (1) ให้ระบุลาํ ดับที่และชื่อของผลิตภัณฑ์
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ช่อง (3) ให้ระบุจาํ นวนชัง่ โมงทํางานในแต่ละเดือน
ช่อง (4) ให้ระบุหน่วยของผลผลิตที่ได้
ช่อง (5) ให้ระบุปริ มาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจริ งในแต่ละเดือน
ช่อง (6) ให้ระบุกาํ ลังการผลิตติดตั้งที่สามารถผลิตได้ในแต่ละเดือน โดยต้องคํานึงถึงการผลิตที่เกิดประสิ ทธิผล
อันแท้จริ งซึ่ งต้องพิจารณาจาก
• Peak Capacity เป็ นกําลังการผลิตเต็มที่ ซึ่ งมักไม่ได้ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง เพราะเป็ นการ
ใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์เต็มที่โดยไม่คาํ นึงถึงการหยุดพัก หรื อการบํารุ งรักษาเลย
ตัวอย่ าง

ดังนั้น

แสดงการคํานวณ ในเดือน พ.ค. (จากตารางข้อมูลการผลิต หน้า ข-3)
กําลังการผลิต
=
8 ตันต่อชัว่ โมง
จํานวนชัว่ โมงการทํางาน
=
31 วัน x 24 ชัว่ โมง
=
744 ชัว่ โมงต่อเดือน
กําลังการผลิตติดตั้ง
=
8 x 744
=
5,952 ตันต่อเดือน

อย่างไรก็ดีในการทํางานจริ งกําลังการผลิตติดตั้งอาจเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่ เนื่องด้วยปั จจัยต่างๆ ที่จะทําให้
ปริ มาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจริ งนั้นน้อยกว่ากําลังการผลิตติดตั้งสู งสุ ด (Peak Capacity) ที่คาดหมายไว้ ดังนั้นการ
ระบุกาํ ลังการผลิตติดตั้งที่สามารถผลิตได้น้ นั จะต้องคํานึ งถึงชัว่ โมงการผลิตที่เกิดขึ้นจริ งด้วย เพื่อให้ได้การ
ผลิตที่เกิดประสิ ทธิ ผลอย่างแท้จริ ง

ข-2

ข-3

ช่อง 6

ช่อง 5

ช่อง 4

ช่อง 3

ช่อง 2

ช่อง 1

กําลังผลิตติดตั้ง

ปริมาณผลผลิต

ตัน

ตัน

ตัน

744
ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

672

ก.ย.

ตัน

648

ต.ค.

ตัน

480

พ.ย.

ตัน

528

ธ.ค

หมายเหตุ
• การบันทึกข้อมูลจะต้องจัดทําของรอบปี จัดทํารายงานและรอบปี ที่ผา่ นมา
• กรณี มีหลายผลิตภัณฑ์หลักให้เพิ่มตารางตามจํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์

5,568.00 5,568.00 5,952.00 4,800.00 5,952.00 5,568.00 5,568.00 5,952.00 5,376.00 5,184.00 3,840.00 4,224

4,696.51 4,722.84 4,394.28 3,852.52 5,203.59 4,403.70 4,706.93 5,490.86 4,237.46 3,440.90 2,075.16 1,880

ตัน

600

744

ตัน

744

696

หน่วยผลผลิต

696

696

696

พ.ค.

ชั่วโมงทํางาน

เม.ย.

ม.ค.

มี.ค.

ผลสับปะรด, นํ้าเชื่อม, กระป๋องบรรจุ
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

วัตถุดิบหลัก
เดือนที่ผลิต
ก.พ.

สับปะรดกระป๋อง (ตัน)

ลําดับที่ 1

ู

ภาคผนวก ค.
ข้ อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้า
ข้ อมูลปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า ให้ระบุขอ้ มูลการใช้ไฟฟ้ าในรอบปี จัดทํารายงาน และรอบปี ที่ผา่ นมา ตั้งแต่เดือน
มกราคม จนถึง เดือนธันวาคม จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าหรื อผูจ้ าํ หน่ายไฟฟ้ าที่เรี ยกเก็บในเดือน
นั้น แต่ไม่รวมไฟฟ้ าที่ผลิตขึ้นเอง กรณี มีการติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ าเพื่อซื้ อไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าหรื อผูจ้ าํ หน่ายไฟฟ้ า
มากกว่าหนึ่งมิเตอร์ ข้ ึนไป ให้แยกกรอกข้อมูลออกเป็ นรายมิเตอร์
ช่อง (1) พลังไฟฟ้ าสู งสุ ด แบ่งออกเป็ น 4 ช่องย่อย คือ
1) ช่อง P
2) ช่อง PP/OP1
3) ช่อง OP/OP2
ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดตามที่ปรากฏในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ าซึ่ งเรี ยกเก็บจากการไฟฟ้ าหรื อผู้
จําหน่ายไฟฟ้ าในรอบเดือนนั้นๆ โดย
อัตราปกติ: ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด (On peak) ในช่อง P
อัตรา TOD (อัตราตามช่วงเวลาของวัน) :ให้ระบุค่า On Peak, ค่า Partial Peak และค่า Off peak ใน
ช่อง Pช่อง PP/OP1 และ ช่อง OP/OP2 ตามลําดับ
อัตรา TOU (อัตราตามช่วงเวลาของการใช้):ให้ระบุค่า Peak, ค่า Off Peak 1 และ ค่า Off peak 2 ใน
ช่อง P ช่อง PP/OP1 และ ช่อง OP/OP2 ตามลําดับ
4) ช่องค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่าย (บาท) ตามที่ปรากฏในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ าซึ่ งเรี ยกเก็บจากการ
ไฟฟ้ าหรื อผูจ้ าํ หน่ายไฟฟ้ า ในรอบเดือนนั้นๆ กรณี ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าอัตรา TOD หรื อ TOU ให้รวม
ค่าใช้จ่ายพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทั้ง 3 ช่วงเวลาเป็ นจํานวนเดียว
ช่อง (2) พลังงานไฟฟ้ า แบ่งออกเป็ น 2 ช่อง
1) ช่องปริ มาณ ให้ระบุค่าปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ปรากฎในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ าที่เรี ยกเก็บจาก
การไฟฟ้ าหรื อผูจ้ าํ หน่ายไฟฟ้ าในรอบเดือนนั้นๆ กรณี ของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าประเภท TOU ให้รวม
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าทั้ง 2 ช่วงเวลา (Peak และ Off peak)เป็ นค่าเดียว
2) ช่องค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่ปรากฎในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ าที่เรี ยกเก็บจากการไฟฟ้ าหรื อผู้
จําหน่ายไฟฟ้ าในรอบเดือนนั้นๆ
ช่อง (3) ให้ระบุค่าไฟฟ้ ารวมโดยนําค่าใช้จ่ายพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดในช่อง (1) มารวมกับค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้ าใน
ช่อง (2) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้ าผันแปรหรื อ Ft ค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ ค่าบริ การ และภาษี เป็ นต้น
ช่อง (4) ให้ระบุค่าตัวประกอบภาระ (คํานวณได้จากการค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด (kW) และค่าพลังงาน
ไฟฟ้ าซึ่งระบุในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ า)
ค-1

ตัวอย่ าง การคํานวณค่าตัวประกอบภาระ
สมมติค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดและปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าจากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ าในเดือนมกราคม
ซึ่งมี 31 วัน เท่ากับ 1,703 กิโลวัตต์ และ 846,000 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/เดือน ตามลําดับ ดังนั้นค่าตัวประกอบภาระ
ในเดือนนี้คาํ นวณได้จาก
ค่าตัวประกอบภาระ = [ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ า] / [ค่าพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด x เวลาทั้งหมดในเดือนนั้น] x 100
= [846,000 kWh/เดือน / (1,703 kWh x 24 ชัว่ โมง/วัน x 31 วัน/เดือน)] x 100
= 66.77 %
ช่อง (5) ให้ระบุค่าไฟฟ้ าเฉลี่ยโดยนําค่าไฟฟ้ ารวมในช่อง (3) หารด้วยปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในช่องที่ (2)

ค-2

ค-3

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

เดือน

408,562.58

เฉลี�ย

ช่อง 2

1,314,598.95

15,775,187.40

1,441,076.40
1,427,449.20
1,478,551.20
1,282,660.20
1,592,679.00
1,405,305.00
1,437,669.60
1,577,348.40
1,366,126.80
1,144,684.80
904,505.40
717,131.40

(บาท)

ค่าใช้จ่าย

2,247,599.99

26,971,199.90

ช่อง 3

62.24

66.77
72.25
66.51
57.21
71.32
65.89
65.01
72.74
61.20
55.21
50.83
41.92

(เปอร์เซนต์)

(บาท)
2,417,278.00
2,415,297.00
2,496,170.00
2,234,041.00
2,667,534.00
2,340,586.50
2,402,660.60
2,589,386.40
2,298,506.80
2,066,450.80
1,675,288.40
1,368,000.40

ค่าตัวประกอบภาระ

ค่าไฟฟ้ารวม

หมายเหตุ การบันทึกข้อมูลจะต้องจัดทําของรอบปี จัดทํารายงานและรอบปี ที่ผา่ นมา

ช่อง 1

9,261,000

4,902,751.0
771,750.00

846,000
838,000
868,000
753,000
935,000
825,000
844,000
926,000
802,000
672,000
531,000
421,000

1,467
1,457
1,436
1,505
1,497
1,433
1,476
1,419
1,517
1,422
1,157
1,080

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

416,911.0
410,801.0
419,914.0
432,865.0
431,014.0
416,769.0
434,537.0
430,047.0
428,323.0
399,622.0
358,196.0
323,752.0

1,703
1,726
1,754
1,828
1,762
1,739
1,745
1,711
1,820
1,636
1,451
1,350

(บาท)

(กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์)

ปริมาณ

พลังงานไฟฟ้า

1,400
1,367
1,400
1,438
1,447
1,390
1,467
1,456
1,420
1,341
1,206
1,080
รวม

ค่าใช้จ่าย

PP/OP1

OP/OP2

P

พลังไฟฟ้าสูงสุด

ตัวอย่าง ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ช่อง4

2.91

2.86
2.88
2.88
2.97
2.85
2.84
2.85
2.80
2.87
3.08
3.15
3.25

(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

ค-4

463.92
450.09
411.92

พลังงานไฟฟ้า
(หน่วย)

315.3705643
304.110585
283.4488507

297,098.87
291,958.83
256,942.30

793,214.37
647,862.03

ผลรวม

ค่าบริการ 228.17 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท
228.17
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน 1,858,215.57

2.761
3.068
2.934

กิโลวัตต์/
จํานวนเงิน
หน่วย/กิโลวาร์ (บาท)
2.061
1,400
416,911.00
2.2165
1,703
2.2005
1,467

เลขอ่านครั้งหลัง เลขอ่านครั้งก่อน

พลังไฟฟ้าสูงสุด P
(กิโลวัตต์)
OP
H

P
OP
H

พลังงานไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าฐาน
ค่าไฟฟ้า+ค่า Ft
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์
รวมเงินค่าไฟฟ้า
ภาษีมูลค่าเพิม 7%
รวมเงินทีต้องชําระ

ค่า Ft ระบบผลิต (บาท/หน่วย)
ค่า Ft ระบบส่ง (บาท/หน่วย)
ค่า Ft ระบบจําหน่าย (บาท/หน่วย)
รวม Ft (บาท/หน่วย)
หน่วยที่คิดค่า Ft (หน่วย)
รวมจํานวนเงินค่า Ft (บาท)

2,259,138.32
158,139.68
2,417,278.00

จํานวนเงิน (บาท)
1,858,215.57
2,259,138.32

0.xxxx
-0.0xxx
-0.0xxx
0.47
846,000.00
400,922.75

ค่าไฟฟ้ารวม ค่าตัวประกอบภาระ ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
(%)
(บาท/kWh)
P (kW) PP/OP1 (kW) PP/OP2 (kW) ค่าใช้จ่าย (บาท) ปริมาณ (kWh) ค่าใช้จ่าย (บาท) (บาท)
1,400
1,703
1,467 416,911.00
846,000 1,441,076.40 2,417,278.00
66.77
2.86

พลังไฟฟ้าสูงสุด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งไฟฟ้าประจําเดือน มกราคม 2553 ตามรายละเอียดดังนี้

ม.ค.

เดือน

ตัวอย่าง ข้อมูลการใช้ไฟฟ�า

ค-5

ค-6

ค-7

ค-8

ภาคผนวก ง
ข้ อมูลปริมาณการใช้ เชือ้ เพลิงและพลังงานหมุนเวียน
แสดงข้ อมูลการใช้ เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน ให้ระบุขอ้ มูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบ
ปี จัดทํารายงาน และรอบก่อนปี จัดทํารายงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ไม่รวมถึงเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
การขนส่ ง และเชื้อเพลิงหรื อไอนํ้าที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ า
ช่ อง (1) ให้ระบุชนิดของเชื้ อเพลิงและปริ มาณการใช้พลังงานและราคาเชื้ อเพลิงในแต่ละเดือนในรอบปี โดยให้
เริ่ มนับปริ มาณการใช้ต้ งั แต่วนั เริ่ มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้ นสุ ดของเดือนนั้น หรื อในกรณี ใช้เชื้อเพลิงอื่นที่ไม่มี
ระบุในตารางให้เขียนระบุเพิ่มเติม
กรณี ที่มีการใช้น้ าํ มันเตา นํ้ามันเบนซิน และนํ้ามันดีเซล ให้ระบุชนิดของนํ้ามันเตา นํ้ามันเบนซินหรื อ
ก๊าซโซฮอล์ 95 และนํ้ามันดีเซลที่ใช้ดว้ ย (ชนิดของนํ้ามันเตา ได้แก่ นํ้ามันเตาเกรด A, เกรด C, และเกรด D เป็ น
ต้น ชนิดของนํ้ามันเบนซิ น ได้แก่ เบนซิน 95 และเบนซิน 91 เป็ นต้น ชนิดของนํ้ามันดีเซล ได้แก่ นํ้ามันดีเซล
และนํ้ามันดีเซลบี 5 เป็ นต้น)
กรณี ที่มีการใช้ถ่านหิน ให้ระบุชนิดของถ่านหิ น เช่น บิทูมินสั แอนทราไซต์ ถ่านโค๊ก หรื อลิกไนต์
กรณี ที่มีการใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว หรื อ LPG ให้ตรวจสอบว่าใช้หน่วยเป็ นลิตรหรื อกิโลกรัมเพื่อ
เลือกใช้ค่าความร้อนให้ถูกต้อง
กรณี ที่มีการใช้ไอนํ้าจากแหล่งผลิตภายนอก ให้ระบุแรงดันหรื ออุณหภูมิ เช่น 7 บาร์/170 0C , 13 บาร์
/195 0C หรื อ 25 บาร์ /226 0C ( ให้กรอกเฉพาะไอนํ้าที่ซ้ือเท่านั้น ไม่รวมถึงไอนํ้าที่มีการผลิตใช้ภายในโรงงาน )
กรณี ที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ระบุชนิดของพลังงานหมุนเวียน หน่วยที่ใช้ และค่าใช้จ่าย
พลังงาน ลงในช่องของพลังงานหมุนเวียน (พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานที่ได้จากไม้ ฟื น แกลบ ขี้เลื่อย กาก
อ้อย ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล นํ้า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม เป็ นต้น)
ช่ อง (2) ให้ระบุค่าความร้อนตํ่า (Low Heating Value) ของเชื้อเพลิงจากผูจ้ าํ หน่าย ในกรณี ไม่มีค่าความร้อนตํ่า
จากผูจ้ าํ หน่าย ให้ใช้ค่าความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน (พพ.) กําหนด
หรื อ ให้อา้ งอิงตามรายงานประจําปี ของรายงานนํ้ามันเชื้ อเพลิงของประเทศไทย
ของปี ล่าสุ ดที่ พพ. จัดทํา (ดูรายละเอียดในเว็ปไซด์ของ พพ. ที่ www.dede.go.th)
ช่ อง (3) ให้ระบุปริ มาณพลังงานรวม โดยนําค่าปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงรวมในรอบปี ในช่องที่ (1) คูณด้วยค่า
ความร้อนตํ่าหรื อค่าความร้อนเฉลี่ยของเชื้ อเพลิงในช่องที่ (2)
หมายเหตุ
การคํานวณหาค่าปริ มาณพลังงานรวมในช่อง (3) ของพลังงานที่ใช้แต่ละชนิดให้อยูใ่ นรู ปของค่าความ
ร้อนในหน่วยของเมกะจูล เพื่อต้องการให้เป็ นหน่วยเดียวกันและสามารถเปรี ยบเทียบกันได้วา่ สัดส่ วนการใช้
พลังงานแต่ละชนิดนั้นได้
ง-1

ตารางอ้ างอิงค่ าความร้ อนเฉลีย่
ลําดับ

ชนิดพลังงาน

หน่วย

ค่าความร้อน
(เมกะจูล/หน่วย)

1
2
3
4
5
6

ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าพลังนํ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติจากโรงแยก( dry)
ก๊าซธรรมชาติไม่เข้าโรงแยก( wet)

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
ล้านบีทียู
ลูกบาศก์ฟุต
ลูกบาศก์ฟุต

3.60
9.36
39.77
1,055.00
1.02
1.04

7
8
9
10
11
12

ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว(LPG)
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว(LPG)
นํ้าเบนซิ น
นํ้ามันเครื่ องบิน
นํ้ามันก๊าด (Kerosene)
นํ้ามันดีเซล

กิโลกรัม
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร

50.23
26.62
31.48
34.53
34.53
36.42

13
14
15
16
17
18

นํ้ามันเตา
นํ้ามันเตา 600 (A)
นํ้ามันเตา 1500 (C)
นํ้ามันเตา 1200 (B)
นํ้ามันเตา 2000 (D)
ยางมะตอย

ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร

39.77
38.18
41.28
39.52
43.45
41.19

19
20

ถ่านหิ นนําเข้า
ถ่านโค๊ก

กิโลกรัม
กิโลกรัม

26.37
27.63

21
22
23

แอนทราไซด์
บิทุมินสั
อีเทน

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

31.40
41.19
46.89

24

โพรเพน

กิโลกรัม

47.11

ง-2

25
26
27

ลิกไนท์ (แจ้คอน)
ลิกไนท์ (กระบี่)
ลิกไนท์ (แม่เมาะ)

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

ค่าความร้อน
(เมกะจูล/หน่วย)
15.11
10.88
10.47

28
29
30
31
32
33

ลิกไนท์ (ลี้)
ลิกไนท์ (อื่นๆ)
ไอนํ้า
ไอนํ้าแรงดันปานกลาง
ไอนํ้าแรงดันสู ง
ไฮโดรเจน

กิโลกรัม
กิโลกรัม
ตัน
ตัน
ตัน
ล้านบีทียู

18.42
18.42
1,710.00
1,890.00
2,110.00
1,055.00

34
35
36
37
38
39
40

เมธานอล
กะลาปาล์ม
กากมันสําปะหลัง
ก๊าชชีวภาพ
แกลบ
ขี้เลื่อย
ชานอ้อย

กิโลกรัม
ตัน
ตัน
ลูกบาศก์เมตร
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

21.51
16,900.00
8,080.00
20.93
14.40
10.88
7.53

41
42
43
44
45
46

ซังข้าวโพด
ถ่าน
ทะลายปาล์ม
เปลือกไม้
ฝุ่ นไม้
ฟาง

ตัน
กิโลกรัม
ตัน
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ตัน

16,220.00
28.88
7,240.00
17.00
18.00
12,330.00

47
48
49
50

ฟื น
ใยปาล์ม
เศษไม้
เหง้ามันสําปะหลัง

กิโลกรัม
ตัน
ตัน
ตัน

15.99
11,800.00
15,990.00
5,494.00

ลําดับ

ชนิดพลังงาน

หน่วย

ง-3

51
52
52

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ขยะ
Black liquor

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

ค่าความร้อน
(เมกะจูล/หน่วย)
12.68
4.86
13.80

53
54
55

Excess off-Gas
Fiber & Sheel
Fuel Gas

ล้านบีทียู
ตัน
ตัน

1,055.00
18.00
47.11

56

Process off-Gas

ล้านบีทียู

1,055.00

57

Condensate

ลิตร

33.07

ลําดับ

ชนิดพลังงาน

หน่วย

ง-4

ง-5

หมายเหตุ การบันทึกข้อมูลจะต้องจัดทําของรอบปี จัดทํารายงานและรอบปี ที่ผา่ นมา

ช่อง 1

ช่อง 2

ช่อง 3

ง-6

หมายเหตุ การบันทึกข้อมูลจะต้องจัดทําของรอบปี จัดทํารายงานและรอบปี ที่ผา่ นมา

ช่อง 1

ช่อง 2

ช่อง 3

ภาคผนวก จ.
ข้ อมูลปริมาณการใช้ เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า
กรณี ที่มีติดตั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าหรื อมีการผลิตไฟฟ้ าจากเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าภายในโรงงานให้ระบุ
ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน และรอบปี ที่ผา่ นมาอย่างครบถ้วน
ในส่ วนการระบุรายละเอียดข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าในแต่ละรอบปี นั้น จะต้องระบุ
ข้อมูลเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า 1 เครื่ องต่อ 1 ตาราง ดังนี้
- ต้องระบุขอ้ มูลวัตถุประสงค์การใช้เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าแต่ละเครื่ องโดยทําเครื่ องหมาย  ในช่อง [ ]
ผลิตสํารองกรณี ฉุกเฉิ น หรื อ [ ] ผลิตใช้เองภายในโรงงาน หรื อ [ ] ผลิตเพื่อจําหน่าย
- ต้องระบุขอ้ มูลในตารางข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ าในทั้ง 2 รอบปี ดังนี้
ช่อง (1) ให้ระบุเดือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า
ช่อง (2) ให้ระบุกาํ ลังผลิตติดตั้ง/พิกดั (Capacity) ของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าในหน่วยเมกะวัตต์ โดยดูขอ้ มูลพิกดั
ของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าจากคู่มือ (Manual) หรื อแผ่นป้ ายชื่อ (Name plate) ที่ตวั เครื่ อง ซึ่ งค่ากําลังผลิตติดตั้งนี้
จะคงที่ไม่ผนั แปรตามความต้องการผลิตกระแสไฟฟ้ าในแต่ละช่วงเวลา ยกเว้น เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าชํารุ ดหรื อ
มีการปรับปรุ งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า แล้วมีผลทําให้สมรรถนะของเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ค่ากําลังผลิตติดตั้งของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าจึงเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ช่อง (3) ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก แบ่งออกเป็ น 3 ช่องย่อย
1) ช่องชนิด ให้ระบุชนิดของเชื้ อเพลิงหลักที่ใช้ในเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าสําหรับผลิตไฟฟ้ า
(เชื้อเพลิงหลัก หมายถึง เชื้อเพลิงที่ใช้เป็ นปริ มาณมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับเชื้ อเพลิงชนิดอื่นๆ
ที่ใช้ในเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า)
2) ช่องปริ มาณ ให้ระบุปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ าในแต่ละเดือน โดยให้
เริ่ มนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้ นสุ ดของเดือน
3) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้ เช่น ล้านบีทีย,ู ตัน และลิตร เป็ นต้น
ช่อง (4) ให้ระบุจาํ นวนชัว่ โมงการเดินเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าในแต่ละเดือน โดยให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของ
เดือนจนถึงวันสิ้ นสุ ดของเดือน
ช่อง (5) ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้ แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย
1) ช่องสําหรับใช้เอง ให้ระบุปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้แล้วนํามาใช้เองภายในโรงงานของ
แต่ละเดือน ในหน่วย เมกะวัตต์-ชัว่ โมง โดยให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของเดือนจนถึงวัน
สิ้ นสุ ดของเดือน
2) ช่องสําหรับจําหน่าย ให้ระบุปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้แล้วนําไปจําหน่ายสู่ ภายนอก
โรงงานในแต่ละเดือนในหน่วย เมกะวัตต์-ชัว่ โมง (ถ้ามี)

ช่อง (6) ให้ระบุปริ มาณไอนํ้า ในหน่วยนํ้าหนัก ตัน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ ไอนํ้าที่ผลิตและไอนํ้าที่
จําหน่าย โดยต้องระบุสถานะไอนํ้าให้ครบถ้วนทั้งความดันสมบูรณ์ (ความดันเกจ+ความดันบรรยากาศ)
และอุณหภูมิ สําหรับกรณี ที่มีไอนํ้ามากกว่า 1 สถานะจะต้องเพิ่มช่องปริ มาณไอนํ้าที่ผลิตและปริ มาณไอนํ้าที่
จําหน่ายให้ครบถ้วน ไม่ควรระบุขอ้ มูลปริ มาณไอนํ้ารวมกันหลายสถานะ
หมายเหตุ:
- สําหรับการผลิตสํารองกรณี ฉุกเฉิ น ให้ระบุขอ้ มูลปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิงหลักเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ตัวอย่างเช่น อาจจะมีการเดินเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าประจําเดือนเพื่อเป็ นการอุ่นเครื่ องเตรี ยมความพร้อมโดยที่
ไม่มีไฟฟ้ าดับในเดือนนั้น และเป็ นการเดินเครื่ องโดยที่ไม่มีการจ่ายไฟฟ้ าออกมา ให้กรอกข้อมูลกําลังการ
ผลิตติดตั้งและปริ มาณเชื้ อเพลิงที่ใช้และชัว่ โมงการเดินเครื่ องในช่อง (2), (3) และ (4) ตามลําดับ
- กรณี โรงงานมีเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ ามากกว่า 1 เครื่ องให้เพิ่มจํานวนตารางข้อมูลการใช้เชื้ อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้ าตามจํานวนของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า
- 1 เมกะวัตต์ เท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์ และ 1 เมกะวัตต์-ชัว่ โมง เท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
เนื่องจากบริ ษทั เราคนไทย จํากัด ไม่ได้มีการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า จึงยกตัวอย่างบริ ษทั
อื่นที่มีการใช้เชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าแทน ดังแสดงตัวอย่างในหน้าถัดไป

ตัวอย่ าง ข้อมูลการใช้เชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าในรอบปี 2555
ภาคผนวก จ. ข้อมูลปริมาณการใช้เชื�อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ข้อมูลการใช้เชื�อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
[ ] ผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน
[] ผลิตใช้เองภายในโรงงาน
[] ผลิตเพื�อจําหน่าย

ตาราง ข้อมูลการใช้เชื�อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2555

เดือน

ปริมาณการใช้เชื�อเพลิงหลัก

กําลังผลิตติดตั�ง

ชั�วโมง

(เมกะวัตต์ )

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที�ผลิตได้

ปริมาณไอนํ�า

(เมกะวัตต์ – ชั�วโมง)

(ตัน)

การ
ชนิด

ปริมาณ

หน่วย

ไอนํ�าที�ผลิต

เดินเครื�อง สําหรับใช้เอง สําหรับจําหน่าย 7บาร์ /235 ° C

ไอนํ�าที�จําหน่าย
18บาร์ /235 ° C

ม.ค.

68,000

ก๊าซธรรมชาติ

341,536.36

MMBTU

694

863.76

33,009.24

9,608.76

12,902.36

ก.พ.

68,000

ก๊าซธรรมชาติ

322,978.62

MMBTU

670

791.39

31,875.61

10,409.69

15,311.29

มี.ค.

68,000

ก๊าซธรรมชาติ

374,224.44

MMBTU

744

890.40

37,491.60

11,789.89

18,500.80

เม.ย.

68,000

ก๊าซธรรมชาติ

335,926.33

MMBTU

688

846.09

33,768.91

10,834.27

17,013.54

พ.ค.

68,000

ก๊าซธรรมชาติ

347,540.99

MMBTU

713

866.76

35,321.24

11,142.43

14,500.13

มิ.ย.

68,000

ก๊าซธรรมชาติ

329,889.22

MMBTU

670

835.31

33,612.69

10,564.99

15,689.41

ก.ค.

68,000

ก๊าซธรรมชาติ

360,251.82

MMBTU

744

883.49

36,731.51

11,548.40

16,011.47

ส.ค.

68,000

ก๊าซธรรมชาติ

350,232.92

MMBTU

658

887.18

34,044.82

11,187.47

17,371.04

ก.ย.

68,000

ก๊าซธรรมชาติ

330,892.72

MMBTU

679

849.26

33,560.74

10,577.52

13,795.42

ต.ค.

68,000

ก๊าซธรรมชาติ

336,886.88

MMBTU

697

862.13

33,757.87

10,691.32

14,650.12

พ.ย

68,000

ก๊าซธรรมชาติ

341,194.47

MMBTU

719

829.09

35,136.91

11,159.14

12,992.63

ธ.ค.

68,000

ก๊าซธรรมชาติ

343,778.52

MMBTU

713

800.24

34,400.76

10,966.36

17,140.63

4,115,333.29

MMBTU

8,389

10,205.11

412,711.89

130,480.24

185,878.84

รวม
หมายเหตุ :

- กรณีโรงงานมีเครื�องกําเนิดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื�องให้เพิ�มจํานวนตารางข้อมูลการใช้เชื�อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ตามจํานวนของเครื�องกําเนิดไฟฟ้า
- 1 เมกะวัตต์ เท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์ และ 1 เมกะวัตต์ -ชั�วโมง เท่ากับ 1,000 กิโลวัตต์-ชั�วโมง

ช่อง1

ช่อง2

ช่อง3

ช่อง4

ช่อง5

ช่อง6

ภาคผนวก ฉ.
ข้ อมูลสั ดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้า
สั ดส่ วนการใช้ พลังงานแยกตามระบบไฟฟ้า ให้ระบุสัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าในรอบปี จัดทํารายงาน และ
รอบปี ที่ผา่ นมา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม แยกตามระบบ
ช่อง (1) จะต้องระบุชื่อของระบบต่างๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ าของโรงงาน ได้แก่
1) ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง หมายถึง การใช้พลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่างทั้งหมด ทั้งใน
กระบวนการผลิต สํานักงาน รอบอาคาร เป็ นต้น
2) ระบบปรับอากาศสํานักงาน หมายถึง การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศสําหรับสํานักงาน โดย
พิจารณาเฉพาะเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนเท่านั้น
3) ระบบทําความเย็น หมายถึง การทําความเย็นเพื่อใช้ในการสนับสนุนการผลิต เช่น การผลิตนํ้าเย็น
เย็น (Chiller) การผลิตนํ้าแข็ง (Refrigerator) ระบบปรับอากาศในกระบวนการผลิต เป็ นต้น
รวมถึงอุปกรณ์ประกอบระบบ เช่น เครื่ องสู บนํ้าเย็น (Chilled Water Pump) เครื่ องสู บนํ้าหล่อเย็น
(Condenser Water Pump) หอผึ่งเย็น (Cooling Tower) เป็ นต้น
4) ระบบการผลิต หมายถึง การใช้พลังงานในเครื่ องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
5) ระบบอากาศอัด หมายถึง การใช้พลังงานในเครื่ องอัดอากาศ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบ เช่น เครื่ อง
สู บนํ้าหล่อเย็น และ หอผึ่งเย็น (ในกรณี ระบายความร้อนด้วยนํ้า)
6) ระบบอื่นๆ (ระบุเพิ่มเติมถ้ามี) หมายถึง การใช้พลังงานในเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกระบุไว้
ใน 5 กลุ่มข้างต้น ในการกรอกข้อมูล ให้ระบุ รายละเอียดของเครื่ องจักรด้วย เช่น ลิฟท์ เครื่ องสู บ
นํ้าดี เครื่ องเติมอากาศ ในกรณี ที่มีสัดส่ วนการใช้พลังงานมาก สามารถแยกออกมาเป็ นข้อย่อย
เพิ่มเติมได้ เช่น ระบบบําบัดนํ้าเสี ย เป็ นต้น
ในการกรอกข้อมูล จะต้องมีแบ่งกลุ่มให้ครบอย่างน้อย กลุ่มที่ 1 – 5 กลุ่มใดไม่มีการใช้งาน ให้ใส่
ค่าเป็ น 0.00
ช่อง (2) การใช้พลังงานไฟฟ้ า แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องกิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ให้ระบุการใช้พลังงานไฟฟ้ าแยกตามระบบต่างๆ ที่มีใช้ในโรงงาน
สอดคล้องตามช่อง (1) ค่าปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าอาจได้มาจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ ยอ่ ยที่
ติดตั้งในแต่ละระบบ (ถ้ามี) หรื อได้จากการประเมินจากขนาดติดตั้งของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในโรงงาน
โดยต้องประเมินให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ งให้มากที่สุด เช่น ต้องคํานึงถึงสัดส่ วนของ
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จํานวนอุปกรณ์ไฟฟ้ าในแต่ละระบบที่เปิ ดใช้งานจริ งในแต่ละวัน จํานวนชัว่ โมงที่เปิ ดใช้งานต่อ
วัน จํานวนวันที่เปิ ดใช้งานต่อเดือน เป็ นต้น
ตัวอย่างการประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องจักรหนึ่ง เป็ นดังนี้
ปริ มาณการใช้พลังงาน = กําลังไฟฟ้ า x วันทํางานต่อปี x ชัว่ โมงใช้งานต่อวัน x สัดส่ วนการทํางาน
โดย กําลังไฟฟ้ า
=
ควรเป็ นกําลังไฟฟ้ าที่ใช้งานจริ ง โดยอาจทําการตรวจวัด
หรื อประเมินจากขนาดพิกดั ของเครื่ อง
วันทํางานต่อปี
=
วันทํางานของระบบหรื อ เครื่ องจักร อาจกําหนดให้เท่ากับ
วันทํางานของโรงงานก็ได้ แต่จะต้องปรับสัดส่ วนการใช้
งานให้สอดคล้องกับการทํางานจริ ง
ชัว่ โมงทํางานต่อวัน
=
ชัว่ โมงทํางานจริ งของระบบหรื อ เครื่ องจักร อาจกําหนด
เท่ากับเวลาทํางานของโรงงาน หรื อ แผนก ก็ได้ แต่จะต้อง
ปรับสัดส่ วนการใช้งานให้สอดคล้องกับการทํางานจริ ง
สัดส่ วนการทํางาน
=
คือค่า Factor การทํางานของเครื่ อง เช่น มีการใช้งาน
ตลอดเวลาทํางาน แต่เครื่ องจําเดินๆ หยุดๆ เป็ นระยะ หรื อ
เครื่ องมีการตัด-ต่อการทํางานตามค่าที่ต้ งั ไว้ Factor อาจจะ
รวมถึงจํานวนของอุปกรณ์ที่เปิ ดใช้งานจริ ง เช่น หลอด
ไฟฟ้ า 1000 หลอด เปิ ดใช้งานเฉลี่ย 500 หลอด (50%) ก็
จะต้องใส่ Factor ให้ใกล้เคียงความจริ ง ค่า Factor มีค่าไม่
เกิน 1.00 (ทํางาน 100%)
ผลรวมของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า ควรมีค่าเท่ากับ ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าพลังงานจริ ง ในปี ที่
ทําการประเมิน
2) ช่องร้อยละ ให้ระบุร้อยละของการใช้พลังงานไฟฟ้ าในแต่ละระบบเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้ าทั้งหมดของโรงงาน
ช่อง (3) ช่องวิธีการ ให้เลือกจากการประเมินหรื อการตรวจวัด
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ตัวอย่ าง สัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าแยกตามระบบ
ระบบ
แสงสว่าง

การใช้พลังงานไฟฟ้า

วิธีการ

กิโลวัตต์-ชั�วโมง/ปี
277,830.00

ร้อยละ
3.00%

ประเมิน
√Ö

ปรับอากาศสํานักงาน*
ทําความเย็น

740,880.00

8.00%

√Ö

1,296,540.00

14.00%

√Ö

การผลิต

5,093,550.00

55.00%

√Ö

อัดอากาศ

1,666,980.00

18.00%

√Ö

อื่นๆ

185,220.00

2.00%

√Ö

รวม

9,261,000.00

100.00%

ช่อง1

ช่อง2-1

ช่อง2-2

ตรวจวัด

ช่อง3

หมายเหตุ การบันทึกข้อมูลจะต้องจัดทําของรอบปี จัดทํารายงานและรอบปี ที่ผา่ นมา

ฉ-3

ภาคผนวก ช.
ข้ อมูลสั ดส่ วนการใช้ พลังงานความร้ อน
สั ดส่ วนการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ให้ระบุสัดส่ วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในรอบปี จัดทํารายงาน และรอบปี ที่
ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม
ช่อง (1) ให้ระบุชื่อของระบบต่างๆ ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงของโรงงาน เช่น
1) ระบบผลิตไอนํ้า หมายถึง การใช้พลังงานในหม้อนํ้า (Boiler) รวมทุกเครื่ อง
2) ระบบนํ้ามันร้อน หมายถึง การใช้พลังงานใน หม้อนํ้ามันร้อน (Hot Oil Boiler) รวมทุกเครื่ อง
3) ระบบเตาเผา หมายถึง การใช้พลังงานในเตาอุตสาหกรรม โดยให้ระบุประเภทของเตา เช่น
เตาเผา เตาอบ และเตาหลอม
4) ระบบอื่นๆ (ระบุเพิ่มเติมถ้ามี) หมายถึง การใช้พลังงานความร้อนอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุขา้ งต้น
เช่น
ช่อง (2) การใช้พลังงานเชื้อเพลิง แบ่งเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
1) ช่องชนิดเชื้อเพลิง ให้ระบุชนิ ดของเชื้ อเพลิงที่ใช้ในระบบ
2) ช่องเมกะจูล/ปี ให้ระบุการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบต่างๆ ที่มีใช้ในโรงงาน
สอดคล้องตามช่อง (1) ค่าปริ มาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงควรอ่านค่าจากมิเตอร์ วดั ปริ มาณ
การใช้เชื้อเพลิงที่ติดตั้งในแต่ละระบบ (ถ้ามี)
3) ช่องร้อยละ ให้ระบุร้อยละของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในแต่ละระบบ
ตัวอย่างการประเมินการใช้พลังงานความร้อนของเครื่ องจักรหนึ่ง สามารถประเมินได้ 2 แนวทาง
ดังนี้
แนวทางที่ 1 การประเมินในกรณี ที่สามารถตรวจวัดปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงได้
ปริ มาณการใช้พลังงาน
=
ปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิงต่อปี x ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
โดย ปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิงต่อปี =
ปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิง ที่บนั ทึกจากมาตรวัด หรื อจากการ
ประเมิน
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง =
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง ตามภาคผนวก ง.
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แนวทางที่ 2 การประเมินในกรณี ที่ทราบอัตราการใช้เชื้ อเพลิง
ปริ มาณการใช้พลังงาน
=
อัตราการใช้เชื้ อเพลิงต่อชัว่ โมง x วันทํางานต่อปี x
ชัว่ โมงใช้งานต่อวัน x สัดส่ วนการทํางาน x
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
โดย อัตราการใช้เชื้ อเพลิงต่อชัว่ โมง = เป็ นอัตราการใช้พลังงานของเครื่ องจักร/อุปกรณ์
นั้นๆ โดยอาจได้จากการประเมินหรื อการตรวจวัด
ชัว่ ขณะก็ได้ หรื อประเมินจากขนาดพิกดั ของเครื่ อง
วันทํางานต่อปี
=
วันทํางานของระบบหรื อ เครื่ องจักร อาจกําหนดให้เท่ากับ
วันทํางานของโรงงานก็ได้ แต่จะต้องปรับสัดส่ วนการใช้
งานให้สอดคล้องกับการทํางานจริ ง
ชัว่ โมงทํางานต่อวัน
=
ชัว่ โมงทํางานจริ งของระบบหรื อ เครื่ องจักร อาจกําหนด
เท่ากับเวลาทํางานของโรงงาน หรื อ แผนก ก็ได้ แต่
จะต้องปรับสัดส่ วนการใช้งานให้สอดคล้องกับการ
ทํางานจริ ง
สัดส่ วนการทํางาน
=
คือค่า Factor การทํางานของเครื่ อง เช่น มีการใช้งาน
ตลอดเวลาทํางาน แต่เครื่ องจําเดินๆ หยุดๆ เป็ นระยะ
หรื อเครื่ องมีการตัด-ต่อการทํางานตามค่าที่ต้ งั ไว้ Factor
อาจจะรวมถึงจํานวนของอุปกรณ์ที่เปิ ดใช้งานจริ ง เช่น
หม้อนํ้ามันร้อน 5 เครื่ อง เปิ ดใช้งานครั้งละ 3 เครื่ อง
(60%) ก็จะต้องใส่ Factor ให้ใกล้เคียงความจริ ง ค่า
Factor มีค่าไม่เกิน 1.00 (ทํางาน 100%)
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง =
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง ตามภาคผนวก ง.

ผลรวมของปริ มาณการใช้พลังงานความร้อน ควรมีค่าเท่ากับ ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าพลังงาน
จริ ง ในปี ที่ทาํ การประเมิน
ช่อง (3) ช่องวิธีการ ให้เลือกจากการประเมินหรื อการตรวจวัด

ช-2

ตัวอย่ าง สัดส่ วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ กรณี มีเครื่ องจักรระบบเดียว

ช่อง1

ช่อง2

ช่อง3

ตัวอย่ าง สัดส่ วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ กรณี มีเครื่ องจักรหลายระบบ
การใช้พลังงานเชื�อเพลิง
ชนิดเชื�อเพลิง
เมกะจูล/ปี

วิธีการ

ระบบ

อุปกรณ์

หม้อนํ�ามันร้อน

H-002

LPG

4,001,500.00

25%

เตาหลอม

SER-200

LPG

8,730,500.00

54%

P

เตาอบยาง

BURNER-357

LPG

1,569,400.00

10%

P

อื�นๆ

1,929,100.00

12%

P

รวม

16,230,500.00

ช่อง1

ช่อง2

ช-3

ร้อยละ

ประเมิน

ตรวจวัด
P

ช่อง3

ภาคผนวก ซ.
การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่มีนัยสํ าคัญ (ถ้ ามี)
การประเมินศักยภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ทมี่ ีนัยสํ าคัญ เพื่อนําไปค้นหามาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
โรงงานควบคุมได้ดาํ เนินการโดยการตรวจวัดหาข้อมูลขนาดการใช้พลังงาน ชัว่ โมงการทํางาน และ
วิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิ ภาพและการสู ญเสี ยพลังงานในแต่ละเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในโรงงาน
ควบคุม ซึ่ งผลที่ได้จากการประเมิน สามารถนําไปอ้างอิงถึงการระบุเครื่ องจักร/อุปกรณ์ที่มีนยั สําคัญ ในบท
ที่ 4 เพื่อให้โรงงานควบคุมมัน่ ใจว่า ได้พิจารณาเครื่ องจักร/อุปกรณ์ครบถ้วนแล้ว
ช่อง (1) ให้ระบุชื่อเครื่ องจักร/อุปกรณ์ที่มีนยั สําคัญ
ช่อง (2) ให้ระบุประเภทพลังงานไฟฟ้ า หรื อพลังงานความร้อน
ช่อง (3) ขนาดการใช้พลังงาน มีให้เลือก 4 ช่อง คือ คะแนน1-5 (น้อยที่สุด-มากที่สุด) โดยพิจารณาเทียบ
นํ้าหนักกับเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีนยั สําคัญอื่นๆ
ควรทําการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินให้ชดั เจน โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ขึ้นกับขนาดพิกดั
สู งสุ ดของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ที่มีในโรงงาน โดยแยกเกณฑ์เป็ น 2 ชุด สําหรับการประเมินการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า และการประเมินการใช้พลังงานความร้อน
ช่อง (4) ชัว่ โมงการใช้งาน มีให้เลือก 4 ช่อง คือ คะแนน1-5 (น้อยที่สุด-มากที่สุด) โดยพิจารณาเทียบนํ้าหนัก
กับเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีนยั สําคัญอื่นๆ
ควรทําการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินให้ชดั เจน โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ขึ้นกับชัว่ โมงการ
ทํางานสู งสุ ดของโรงงาน
ช่อง (5) ศักยภาพการปรับปรุ ง มีให้เลือก 4 ช่อง คือ คะแนน1-4 (น้อยที่สุด-มากที่สุด) โดยพิจารณาเทียบ
นํ้าหนักกับเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีนยั สําคัญอื่นๆ
ในการประเมินศักยภาพนั้น ควรทําการอบรมแนวทางการประเมินเบื้องต้น ให้กบั ผูป้ ระเมิน
เนื่องจากศักยภาพในการปรับปรุ งของอุปกรณ์แต่ละประเภท ใช้ปัจจัยการพิจารณาที่ต่างกัน เช่น วิธีการ
ควบคุม อายุ เทคโนโลยีที่ใช้ การบํารุ งรักษา เป็ นต้น
ช่อง (6) คะแนนรวม คิดจากผลคูณของช่อง (3) ช่อง (4) และช่อง (5)
ตัวอย่ าง chiller มีคะแนนปริ มาณการใช้พลังงาน คือ 5 มีคะแนนชัว่ โมงการใช้งาน คือ 4 และมีคะแนน
ศักยภาพในการปรับปรุ ง คือ 3 ดังนั้นคะแนนรวม เท่ากับ 60 คะแนน

ช่อง (7) ลําดับความสําคัญ พิจารณาจากคะแนนรวม เครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะมี
ลําดับความสําคัญเป็ นอันดับ 1 ส่ วนเครื่ องจักร/อุปกรณ์ที่มีคะแนนรวมรองมา จะมีลาํ ดับความสําคัญ
รองลงมาตามลําดับ
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินขนาดการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ขนาดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้ า (kW)

คะแนน

มากที่สุด
P ≥ 75
5
มาก
50 ≤ P < 75
4
ปานกลาง
20 ≤ P < 50
3
น้อย
5 ≤ P < 20
2
น้อยมาก
P <5
1
หมายเหตุ : กําลังไฟฟ้ าที่ใส่ ในแต่ละช่วง ให้พิจารณาจากขนาดของอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แล้วจึง
แบ่งเป็ นช่วง ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริ ง
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินขนาดการใช้พลังงานความร้อน
ขนาดการใช้พลังงาน

LPG (kg/เดือน)

NG (MMBtu/เดือน)

คะแนน

มากที่สุด

LPG ≥ 5,000

NG ≥ 2,500

5

มาก

1,000 ≤ LPG < 5,000

1,000 ≤ NG < 2,500

4

ปานกลาง

100 ≤ LPG < 1,000

100 ≤ NG < 1,000

3

น้อย

15 ≤ LPG < 100

10 ≤ NG < 100

2

น้อยมาก

LPG < 15

NG < 10

1

หมายเหตุ : ปริ มาณพลังงานความร้อน ที่ใส่ ในแต่ละช่วง ให้พิจารณาจากขนาดของอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุด แล้วจึงแบ่งเป็ นช่วง ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริ ง

ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินชัว่ โมงการใช้งาน
ชั่ วโมงการใช้ งาน
มากที่สุด
มาก

เกณฑ์ ในการประเมินโอกาสในการใช้ พลังงาน (ชม./วัน)

คะแนน

T ≥ 20

5

10 ≤ T < 20

4

ปานกลาง
4 ≤ T < 10
3
น้อย
1≤T< 4
2
น้อยมาก
T < 1 หรื อ ใช้นานๆครั้ง เช่น เดือนละ 1-2 ครั้ง เป็ นต้น
1
หมายเหตุ : จํานวนชัว่ โมง ที่ใส่ ในแต่ละช่วง ให้พิจารณาจากชัว่ โมงการทํางานสู งสุ ดของอาคาร
แล้วจึงแบ่งเป็ นช่วง ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริ ง
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงาน
ศักยภาพการ
เกณฑ์ ในการประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

คะแนน

มีศกั ยภาพมากที่สุด

4

มีศกั ยภาพมาก

3

มีศกั ยภาพปานกลาง
มีศกั ยภาพน้อย

2
1

ซึ่ งการประเมินศักยภาพนั้น สามารถพิจารณาได้การสู ญเสี ยประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรนั้นๆ ยิง่ มี
ความสู ญเสี ยมาก ก็ยงิ่ มีศกั ยภาพมาก สามารถแบ่งเป็ นปั จจัยย่อยๆ ได้ดงั นี้
• อายุการใช้งาน
• การบํารุ งรักษา
• ความสามารถในการควบคุม เช่น เครื่ องจักรที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ จะมีศกั ยภาพใน
การประหยัดพลังงานน้อยกว่าเครื่ องจักรที่ใช้คนควบคุม (มีความสู ญเสี ยน้อยกว่า)
• เทคโนโลยีของเครื่ องจักร/อุปกรณ์

ตัวอย่าง แบบประเมินการใช้พลังงานในเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลัก
แบบประเมินการใช้พลังงานในเครื�องจักร/อุปกรณ์หลัก
5 ก.พ.
วันที� …………5
ก.พ 2554
2553……….….....

หมายเหตุ

คะแนนรวม (1) x (2) x (3)

ลําดับความสําคัญ

60

3

3

3

27

4

80

1

8

5

4

4
3

5

4

1

4

ช่อง4

มากที�สุด (4 คะแนน)

3

(3 คะแนน)

2

มาก

ปานกลาง (2 คะแนน)

64

4
5

ช่อง3

(1 คะแนน)

ช่อง2

น้อย

ช่อง1

(3) ศักยภาพการปรับปรุง
มากที�สุด (5 คะแนน)

ไฟฟ้า

(4 คะแนน)

หลอดไฟ

4

มาก

ความร้อน

ปานกลาง (3 คะแนน)

หม้อไอนํ�า

(2 คะแนน)

ไฟฟ้า

(2) ชั�วโมงการใช้งาน

น้อยที�สุด (1 คะแนน)

type

มากที�สุด (5 คะแนน)

ไฟฟ้า

(4 คะแนน)

Chiller

มาก

ไฟฟ้า

ปานกลาง (3 คะแนน)

Air Compressor

(2 คะแนน)

ประเภท
พลังงาน

น้อย

เครื�องจักร/อุปกรณ์
หลัก

น้อยที�สุด (1 คะแนน)

มาณการใช้พพลัลังงงาน
(1)(1) ปริขนาดการใช
งาน

น้อย

แผนก……ซ่อมบํารุง……………

4
2

ช่อง5

ช่อง6

1. เครื�องจักร/อุปกรณ์หลัก ที�มีคะแนนรวมมาก ถือว่ามีความสําคัญในการนําไปกําหนดเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
2. กรณีมีหลายแผนกให้เพิ�มตารางตามจํานวนแผนกที�มีการใช้พลังงาน
3. แนวทางนี�เป็นข้อแนะนําเท่านั�นท่านสามารถใช้วิธีการอื�นในการประเมินที�มีค่านี�ได้ เช่น การตรวจวัด ,การใช้งานจริง

ช่อง7

