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“การประเมินศักยภาพการอนรุักษพลังงาน 

ภายใตระบบการจัดการพลังงาน” 



 

การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน 

o ทบทวนการจัดการพลงังาน 8 ขั้นตอน 

o การประเมินศักยภาพการอนรุกัษพลงังาน “ระดับองคกร” 

o การประเมินศักยภาพการอนรุกัษพลงังาน “ระดับผลิตภัณฑหรอื

บริการ” 

o การประเมินศักยภาพการอนรุักษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 
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ทบทวนการจัดการพลงังาน 8 ขั้นตอน 
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(1) การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 

(3) การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

(5) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการ

ฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ อนุรักษพลังงาน 

(6) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและ

วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 

(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

(8) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 



 

การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน (ขอกําหนด) 
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หมวดที่ 1 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

ขอ 3 ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ 2 ให

เจาของโรงงานควบคุม และเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานท่ี

มีนัยสําคัญในระดับองคกรระดับผลิตภัณฑหรือ บริการ และระดับอุปกรณ ตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดดังตอไปนี้  

1) การประเมินระดับองคกร 

2) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ 

3) การประเมินระดับอุปกรณ  



 

การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน 
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การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

“ระดับองคกร” 



 

การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับองคกร” 

• ขอกําหนด 

• “การประเมินระดับองคกร ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา การผลิตหรือการบริการ 
และการใชพลังงาน ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปที่ผาน
มา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ หรือ
กระบวนการผลิตตางๆ ทั้งน้ีเพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใช
พลังงานรวมขององคกร” 
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การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับองคกร” 

• ขอมูล 

(1) ขอมูลหมอแปลงไฟฟา 

(2) ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา 

(3) ขอมูลการใชพลังงานความ

รอน 

(4) ข อ มู ล ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น

เชื้อเพลิงผลิตไฟฟา 
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 วิเคราะหขอมูลสัดสวน 

(1) สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา 

(2) สัดสวนการใชพลังงานความรอน 

(3) สัดสวนการใชพลังงาน 

 



 

แผนภาพการประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน (ระดับองคกร) 
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สัดสวนการใชพลังงาน

องคกร

ระบบ

อุปกรณ

ไฟฟา %

ความรอน %

กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

แสงสว่าง                                     -   

ปรับอากาศสํานักงาน
*                                     -   

ทําความเย็น                                     -   

การผลิต                                     -   

อัดอากาศ                                     -   

อื�นๆ                                     -   

รวม                                     -   0.00%

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ

ฉ.สัดสวนการใชไฟฟาแยกตามระบบ ช.สัดสวนการใชความรอนแยกตามระบบ

ชนิดเชื�อเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

หม้อไอนํ�า %

เตาอุตสาหกรรม %

รวม                     -   

ระบบ
การใช้พลังงานเชื�อเพลิง

อุปกรณ์
วิธีการ

ขนาด หน่วย พิกัด หน่วย
ใช้งาน

จริง
หน่วย

xxx xxxx %

xxxx %

xxx xxxx %

%

ปริมาณการ

ใช้พลังงาน

ไฟฟ้า 

สัดส่วนการ

ใช้พลังงานใน

ระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

หมายเหตุ
ระบบที่ใช้

พลังงาน

ชื่อ

เครื่องจักร/

อุปกรณ์หลัก

พิกัด

จํานวน
อายุการใช้

งาน (ปี)

ชั่วโมงใช้

งานเฉลี่ย/ปี
ขนาด หน่วย ชนิด หน่วย ค่าพิกัด หน่วย

ใช้งาน

จริง
หน่วย

%

%

%

%

พิกัด

หมายเหตุ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
ปริมาณการ

ใช้พลังงาน

ความร้อน 

(เมกะจูล/ปี)

อายุการใช้

งาน (ปี)

สัดส่วน

การใช้

พลังงาน

ในระบบ

ระบบที่ใช้

พลังงาน

ชั่วโมงใช้

งานเฉลี่ย

ต่อปี

จํานวน

การใช้เชื�อเพลิงชื่ออุปกรณ์/

เครื่องจักร

หลัก

ตารางท่ี 4.2 การใชพลังงานไฟฟาท่ีมีนัยสําคัญของอุปกรณหลัก ตารางท่ี 4.3 การใชพลังงานความรอนท่ีมีนัยสําคัญของอุปกรณหลัก



ขอมูลการใชพลังงานไฟฟา 
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ขอมูลการใชพลังงานความรอน 
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ขอมูลการใชพลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา 
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ตวัอย่างเชือ้เพลิง เช่น แกลบ นํา้มนัเตา LPG เป็นต้น 



วิเคราะหขอมูลสัดสวนการใชพลังงานไฟฟา 
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กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป รอยละ ประเมิน ตรวจวัด

แสงสวาง                    76,139.91 1% 

ปรับอากาศสํานักงาน
*                   228,419.73 3% 

ทําความเย็น                              -   0% 

การผลิต                6,091,192.91 80% 

อัดอากาศ                   761,399.11 10% 

อื่นๆ                   456,839.47 6% 

รวม                7,613,991.14 100.00%

ระบบ
การใชพลังงานไฟฟา วิธีการ



วิเคราะหขอมูลสัดสวนการใชพลังงานความรอน 
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ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ป รอยละ ประเมิน ตรวจวัด

ผลิตไอน้ํา หมอไอน้ําน้ํามันเตา น้ํามันเตา C         17,226,144.00 13.54 

ผลิตไอน้ํา หมอไอน้ําถานหิน ถานหินนําเขา       109,995,598.80 86.46 

รวม       127,221,742.80 100

ระบบ
การใชพลังงานเชื้อเพลิง วิธีการ

อุปกรณ



วิเคราะหขอมูลสัดสวนการใชพลังงาน 
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การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน 
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การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

“ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ” 



 

การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับผลติภัณฑหรอืบรกิาร” 

• ขอกําหนด 

• “การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการผลิตและบริการ ที่

สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงานของการ

ผลิตสินคาหรือบริการ โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใชพลังงาน

จําเพาะ (Specific energy consumption) จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยที่

มีผลกระทบตอการใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด

ดังตอไปนี”้ 

•  (ก) โรงงานควบคมุ ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช

พลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต 

•  (ข) อาคารควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช

พลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร เชน จํานวนหองพักที่จําหนาย

ได ในกรณีของโรงแรม หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล หรือจํานวนพ้ืนที่

ใชสอยที่ ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป เปนตน 

16 
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SEC = ปริมาณการใชพลังงาน (MJ) 

 ปริมาณผลผลิตหรือบริการ 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน 

• ปริมาณผลผลิต 

• ปริมาณบริการ 

• จํานวน ชม. ทํางาน 

• อุณหภูมิ 

• จํานวนการหยุดซอม 

• ฯลฯ 

 EnPI คือ ค่าปริมาณหรือผลการ
วัดสมรรถนะด้านพลังงานตามที่

เรากาํหนด เช่น sec เป็น ตัวอย่าง

การวัดค่าประสิทธิภาพชนิดหน่ึง 

 
การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับผลติภัณฑหรือบริการ” 
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SEC = ปริมาณการใชพลังงาน (MJ) 

 ปริมาณผลผลิต 

ปริมาณผลผลิต

คาการใชพลังงาน

จําเพาะ(SEC)

(หนวย) ไฟฟา ความรอน

(กิโลวัตต-ชั่วโมง) (เมกะจูล)

ม.ค. 60                     3,270.8                  554,200.0                    9,345,331.6                  3,467.2 

ก.พ. 60                     3,432.5                  712,240.0                   11,821,492.2                  4,190.9 

ม.ีค. 60                     4,161.8                  866,080.0                   12,885,942.6                  3,845.4 

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                             

                                                                             

                                                                              

                                                                             

                                                                             

                                                    

                                                                            

เดือน

ปริมาณพลังงานที่ใช

(เมกะจูล/หนวย)

ปริมาณพลังงานไฟฟา (kWh) x 3.6      

 +ปริมาณพลังงานความรอน (MJ) 

 โรงงานควบคุมมีผลิตภัณฑหลักจํานวน 1 ผลิตภัณฑ  

 
การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับผลติภัณฑหรือบริการ” 
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พลังงานไฟฟาP1 (kWh) x 3.6  + พลังงานความรอนP1 (MJ) 

 โรงงานควบคุมมีผลิตภัณฑหลักจํานวน > 1 ผลิตภัณฑ  

SECP1 = ปริมาณการใชพลังงาน P1 (MJ) 

        ปริมาณผลผลิต P1 

SECP2 = ปริมาณการใชพลังงาน P2 (MJ) 

        ปริมาณผลผลิต P2 
SECPn = ปริมาณการใชพลังงาน Pn (MJ) 

        ปริมาณผลผลิต Pn 

ปริมาณพลังงานไฟฟา (kWh) x 3.6 +ปริมาณพลังงานความรอน (MJ) 

พลังงานไฟฟาP2 (kWh) x 3.6  + พลังงานความรอนP2 (MJ) 

พลังงานไฟฟาPn (kWh) x 3.6  + พลังงานความรอนPn (MJ) 

1.ตรวจวัดแยกผลิตภัณฑ 

2. ใช regression 

 
การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับผลติภัณฑหรือบริการ” 



 

การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน 
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การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

“ระดับอุปกรณ” 
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การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 

“ขอ 2 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญใน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของตน เพ่ือหาสภาพการสูญเสียพลังงาน 

รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกลาว 

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน ไดแก ขนาด

การใชพลังงาน ชั่วโมงการใชงาน และศักยภาพในการปรับปรุง” 

 

“ขอ 3 (3) การประเมินระดับอุปกรณ ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของ

แตละอุปกรณหลัก รวมท้ังวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการ

สูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ” 

ขอกําหนด (ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑฯ ขอ 2  ขอ3 (3) 



อุปกรณ
ท้ังหมด 

อุปกรณหลัก 

อุปกรณท่ีมี
นัยสําคัญ 

อุปกรณท่ีทํา
การปรับปรุง 
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การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 

1) อุปกรณหลัก 

2) ประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของ

อุปกรณหลัก 

• พิจารณาขนาดการใชพลังงาน  

• พิจารณาชั่วโมงการใชงาน  

• พิจารณาศักยภาพในการปรับปรุง 

3) หาประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงาน

ในแตละอุปกรณหลัก 

4) อุปกรณที่ใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ 

5) มาตรการปรับปรุงอุปกรณที่มีนัยสําคัญ 

 



อุปกรณ
ทั้งหมด 

อุปกรณ
หลัก 

อุปกรณที่
มีนัยสําคัญ 

อุปกรณที่
ทําการ

ปรับปรุง 
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การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 

1. Machine List 

2. ประเมินสัดสวนการใชพลงังาน >50% 

3. ประเมินประสิทธิภาพ สมรรถนะ สญูเสีย 

4. ประเมินความเปนไปไดมาตรการปรับปรงุ 
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การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 

สรุปข้ันตอนการประเมินประสิทธิภาพหรือสมรรถนะเครื่องจักรอุปกรณ 
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การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 

1. Machine List 2. สัดสวนพลังงาน  3. ประสิทธิภาพ 
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การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 

1. Machine List 
ระบบ ชนิด เครื่องจักร /อุปกรณ ชื่อ เครื่องจักร /อุปกรณ

เครื่องจักรอุปกรณในระบบสนับสนุน (Utility)

ระบบอากาศอัด สวนผลิต รวม ไฟฟา

เครื่องอัดอากาศ AC-1 ไฟฟา

เครื่องอัดอากาศ AC-2 ไฟฟา

เครื่องอัดอากาศ AC-3 ไฟฟา

ระบบอากาศปรับขนาดเล็ก รวม ไฟฟา

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน AC-ST-1  ไฟฟา

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  AC-ST-2  ไฟฟา

ระบบแสงสวาง รวม ไฟฟา

หลอดฟลูออเรสเซนต FL-T8 ไฟฟา

เครื่องจักรอุปกรณในกระบวนการผลิต (Process)

ระบบอากาศอัด สวนสงจาย รวม อากาศอัด

ทอสงอากาศอัด ทอสงอากาศอัด อากาศอัด

ระบบอากาศอัด สวนใช รวม อากาศอัด

อุปกรณเปาลม หัวเปาถุง 1 อากาศอัด

เติมอากาศ ถังหมัก 1 อากาศอัด

เติมอากาศ ถังหมัก 2 อากาศอัด

 

 

 

 

รายการเครื่องจักรอุปกรณ (Machine List) ชนิด

พลังงาน

อปุกรณ์ไฟฟา้ 
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การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 

1. Machine List 
ระบบ ชนิด เครื่องจักร /อุปกรณ ชื่อ เครื่องจักร /อุปกรณ

เครื่องจักรอุปกรณในระบบสนับสนุน (Utility)

ระบบไอน้ํา สวนผลิต รวม ถานหิน

หมอน้ํา Boiler-1 ถานหิน

หมอน้ํา Boiler-2 ถานหิน

หมอน้ํา Boiler-3 ถานหิน

เครื่องจักรอุปกรณในกระบวนการผลิต (Process)

ระบบไอน้ํา สวนสงจาย รวม ไอน้ํา

ทอสงไอน้ํา ทอสงไอน้ํา ไอน้ํา

ระบบไอน้ํา สวนใช รวม ไอน้ํา

พนฆาเชื้อ ถังหมัก 1 ไอน้ํา

พนฆาเชื้อ ถังหมัก 2 ไอน้ํา

ตูอบลมรอน ตูอบแหง 1 ไอน้ํา

ตูอบลมรอน ตูอบแหง 2 ไอน้ํา

ตูอบลมรอน ตูอบแหง 3 ไอน้ํา

 

 

 

รายการเครื่องจักรอุปกรณ (Machine List) ชนิด

พลังงาน

อปุกรณ์ความร้อน 



28 

ขอมูลการใชพลังงานเฉลี่ย 

1) ประเมินจากขอมูลการตรวจวัด 

2) ประเมินจากขนาดหรือพิกัดของเคร่ืองจักร 

3) ประเมินจากสัดสวนของภาระการทํางานของ

เคร่ืองจักรอุปกรณ 

1.1 วัดคาพลังงานที่ใชในชวงเวลา 
1.2 เคร่ืองวัดกาํลังไฟฟ้า แบบช่ัวขณะ  
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การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 

2. การใชพลังงานของอุปกรณ 

E = P x hr  
P  คือ อัตราการใชพลังงานเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง (kWเฉลี่ย) หรือ (MJ/hr) 

Pmea = (P1 x t1 + P2 x t2)/(t1 + t2) 

1 

2 

3 
Pmea = คาเฉลี่ยของคากําลัง (P avgerage) 

Pmea = คากําลัง ที่วัดได 
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ขอมูลการใชพลังงานเฉลี่ย 

1) ประเมินจากขอมูลการตรวจวัด 

2) ประเมินจากขนาดหรือพิกัดของเคร่ืองจักร 

3) ประเมินจากสัดสวนของภาระการทํางานของเคร่ืองจักรอุปกรณ 

 
การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 

Pspec = Psize x Load Factor  



ตัวอยางตารางประเมินการใชพลงังานอุปกรณที่ใชพลงังานไฟฟา 
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พลังไฟฟาเฉลี่ย
ปริมาณการใช

พลังงานไฟฟา

สัดสวนพลังงาน

ในระบบ

ระบบ ชนิด เครื่องจักร /อุปกรณ ชื่อ เครื่องจักร /อุปกรณ ขนาด หนวย ปริมาณ หนวย หรือเทียบเทา (kW) (kWh/ป) (%)

เครื่องจักรอุปกรณในระบบสนับสนุน (Utility)

ระบบอากาศอัด สวนผลิต รวม ไฟฟา 583,920 100%

เครื่องอัดอากาศ AC-1 ไฟฟา 37 kW 3,600 5.61 Nm3/min 20.80 74,880 13%

เครื่องอัดอากาศ AC-2 ไฟฟา 75 kW 7,200 10.42 Nm3/min 36.50 262,800 45%

เครื่องอัดอากาศ AC-3 ไฟฟา 75 kW 7,200 10.42 Nm3/min 34.20 246,240 42%

ระบบอากาศปรับขนาดเล็ก รวม ไฟฟา 21,674 100%

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน AC-ST-1  ไฟฟา 36,000 Btu/hr 2,640 50 m2 4.20 11,088 51%

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  AC-ST-2  ไฟฟา 24,000 Btu/hr 2,640 30 m2 4.01 10,586 49%

ระบบแสงสวาง รวม ไฟฟา 318,194 100%

หลอดฟลูออเรสเซนต FL-T8 ไฟฟา 36  W 2,640 3,348 หลอด 120.53 318,194 100%

เครื่องจักรอุปกรณในกระบวนการผลิต (Process)

ระบบอากาศอัด สวนสงจาย รวม อากาศอัด 568,695 100%

ทอสงอากาศอัด ทอสงอากาศอัด อากาศอัด - - 8,400 25.75 Nm3/min 67.70 568,695 100%

ระบบอากาศอัด สวนใช รวม อากาศอัด 568,695 100%

อุปกรณเปาลม หัวเปาถุง 1 อากาศอัด 4 mm.Dia. 2,640 1.22 Nm3/min 3.21 26,944 5%

เติมอากาศ ถังหมัก 1 อากาศอัด 30 m3 8,400 18.64 Nm3/min 49.01 411,669 72%

เติมอากาศ ถังหมัก 2 อากาศอัด 20 m3 7,200 5.89 Nm3/min 15.49 130,082 23%

ระบบกระบวนการผลิต รวม 1,921,706 100%

เครื่องอัดเม็ด Extuder 1 ไฟฟา 100 kW 1,980 10 ton/hr 78.61 155,648 8%

เครื่องอัดเม็ด Extuder 2 ไฟฟา 200 kW 1,980 20 ton/hr 156.34 309,553 16%

เครื่องอัดเม็ด Extuder 3 ไฟฟา 300 kW 3,600 30 ton/hr 227.36 818,496 43%

สายพานลําเลียง Conveyer ไฟฟา 18 kW 2,640 30 ton/hr 241.67 638,009 33%

ไฟฟา 2,845,494

อากาศอัด 568,695

เวลาใช

งานเฉลี่ย 

(ชม./ป)

ภาระงาน (Load)

รวมพลังงานไฟฟา

รวมพลังงานอากาศอัด

รายการเครื่องจักรอุปกรณ (Machine List) ชนิด

พลังงาน

พิกัด

100% 



ตัวอยางตารางประเมินการใชพลงังานอุปกรณที่ใชพลงังานความรอน 
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ปริมาณการใช

พลังงานไฟฟา

สัดสวนพลังงาน

ในระบบ

ระบบ ชนิด เครื่องจักร /อุปกรณ ชื่อ เครื่องจักร /อุปกรณ ขนาด หนวย ปริมาณ หนวย (MJ/ป) (%)

เครื่องจักรอุปกรณในระบบสนับสนุน (Utility)

ระบบไอน้ํา สวนผลิต รวม ถานหิน 960,041,160 100%

หมอน้ํา Boiler-1 ถานหิน 10 ton/hr 980 8.50 ton/hr 35,802.00 35,085,960 4%

หมอน้ํา Boiler-2 ถานหิน 20 ton/hr 7,200 16.00 ton/hr 67,392.00 485,222,400 51%

หมอน้ํา Boiler-3 ถานหิน 20 ton/hr 7,200 14.50 ton/hr 61,074.00 439,732,800 46%

เครื่องจักรอุปกรณในกระบวนการผลิต (Process)

ระบบไอน้ํา สวนสงจาย รวม ไอน้ํา 960,041,160 100%

ทอสงไอน้ํา ทอสงไอน้ํา ไอน้ํา - - 8,400 26.73 Nm3/min 114,290.61 960,041,160 100%

ระบบไอน้ํา สวนใช รวม ไอน้ํา 947,711,664 100%

พนฆาเชื้อ ถังหมัก 1 ไอน้ํา 30 m3 8,400 1.35 tonไอน้ํา/hr 3,645.00 30,618,000 3%

พนฆาเชื้อ ถังหมัก 2 ไอน้ํา 20 m3 7,200 0.78 tonไอน้ํา/hr 2,106.00 15,163,200 2%

ตูอบลมรอน ตูอบแหง 1 ไอน้ํา 30 tonวัตถุดิบ/hr 5,520 24.60 ton/hr 54,464.40 300,643,488 32%

ตูอบลมรอน ตูอบแหง 2 ไอน้ํา 30 tonวัตถุดิบ/hr 5,520 24.60 ton/hr 54,464.40 300,643,488 32%

ตูอบลมรอน ตูอบแหง 3 ไอน้ํา 30 tonวัตถุดิบ/hr 5,520 24.60 ton/hr 54,464.40 300,643,488 32%

เตาทอด รวม LPG 4,296,240 100%

เตาทอดวัตถุดิบ หมอทอด 1 LPG 500 kg 1,980 380 kg/hr 918.00 1,817,640 42%

เตาทอดวัตถุดิบ หมอทอด 2 LPG 500 kg 1,980 380 kg/hr 918.00 1,817,640 42%

เตาทอดวัตถุดิบ หมอทอด 3 LPG 500 kg 720 380 kg/hr 918.00 660,960 15%

ถานหิน 960,041,160

LPG 4,296,240

รวม 964,337,400

ไอน้ํา 947,711,664รวมพลังงานไอน้ํา

อัตราการใช

พลังงานเฉลี่ย 

(MJ/hr)

รวมพลังงานเชื้อเพลิง

รายการเครื่องจักรอุปกรณ (Machine List) ชนิด

พลังงาน

พิกัด
เวลาใช

งานเฉลี่ย 

(ชม./ป)

ภาระงาน (Load)

รวมพลังงานเชื้อเพลิง



32 

 
การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 

3. กําหนดเครื่องจักรอุปกรณหลกั 

1) ประเมินสัดสวนการใชพลังงานของเครื่องจักรอุปกรณในแตละระบบ ตามการใชพลังงาน  

2) ทําการลําดับเครื่องจักรอุปกรณตามสัดสวนการใชพลังงาน  

3) กําหนดใหเครื่องอุปกรณที่มีการใชพลังงานสัดสวนที่สูงสุด และไลลําดับลงมาจนกระทั่ง

สัดสวนการใชพลังงานของเครื่องจักรอุปกรณหลักรวมกัน มากกวา 50% ของการใช

พลังงานของแตละระบบนั้นๆ  

**โดยการพิจารณาเกณฑท่ี 50% น้ันจะเปนข้ันต่ําท่ีควรพิจารณาเปนอุปกรณหลัก หากมีเครื่องจักรอุปกรณท่ีมี

สัดสวนเทากันหรือใกลเคียงกันในลําดับถัดไป สามารถกําหนดเปนเครื่องจักรหลักได 



ตัวอยางตารางประเมินการใชพลงังานอุปกรณที่ใชพลงังานไฟฟา 
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พลังไฟฟาเฉลี่ย
ปริมาณการใช

พลังงานไฟฟา

สัดสวนพลังงาน

ในระบบ

ระบบ ชนิด เครื่องจักร /อุปกรณ ชื่อ เครื่องจักร /อุปกรณ ขนาด หนวย ปริมาณ หนวย หรือเทียบเทา (kW) (kWh/ป) (%)

เครื่องจักรอุปกรณในระบบสนับสนุน (Utility)

ระบบอากาศอัด สวนผลิต รวม ไฟฟา 583,920 100%

เครื่องอัดอากาศ AC-1 ไฟฟา 37 kW 3,600 5.61 Nm3/min 20.80 74,880 13%

เครื่องอัดอากาศ AC-2 ไฟฟา 75 kW 7,200 10.42 Nm3/min 36.50 262,800 45%

เครื่องอัดอากาศ AC-3 ไฟฟา 75 kW 7,200 10.42 Nm3/min 34.20 246,240 42%

ระบบอากาศปรับขนาดเล็ก รวม ไฟฟา 21,674 100%

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน AC-ST-1  ไฟฟา 36,000 Btu/hr 2,640 50 m2 4.20 11,088 51%

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  AC-ST-2  ไฟฟา 24,000 Btu/hr 2,640 30 m2 4.01 10,586 49%

ระบบแสงสวาง รวม ไฟฟา 318,194 100%

หลอดฟลูออเรสเซนต FL-T8 ไฟฟา 36  W 2,640 3,348 หลอด 120.53 318,194 100%

เครื่องจักรอุปกรณในกระบวนการผลิต (Process)

ระบบอากาศอัด สวนสงจาย รวม อากาศอัด 568,695 100%

ทอสงอากาศอัด ทอสงอากาศอัด อากาศอัด - - 8,400 25.75 Nm3/min 67.70 568,695 100%

ระบบอากาศอัด สวนใช รวม อากาศอัด 568,695 100%

อุปกรณเปาลม หัวเปาถุง 1 อากาศอัด 4 mm.Dia. 2,640 1.22 Nm3/min 3.21 26,944 5%

เติมอากาศ ถังหมัก 1 อากาศอัด 30 m3 8,400 18.64 Nm3/min 49.01 411,669 72%

เติมอากาศ ถังหมัก 2 อากาศอัด 20 m3 7,200 5.89 Nm3/min 15.49 130,082 23%

ระบบกระบวนการผลิต รวม 1,921,706 100%

เครื่องอัดเม็ด Extuder 1 ไฟฟา 100 kW 1,980 10 ton/hr 78.61 155,648 8%

เครื่องอัดเม็ด Extuder 2 ไฟฟา 200 kW 1,980 20 ton/hr 156.34 309,553 16%

เครื่องอัดเม็ด Extuder 3 ไฟฟา 300 kW 3,600 30 ton/hr 227.36 818,496 43%

สายพานลําเลียง Conveyer ไฟฟา 18 kW 2,640 30 ton/hr 241.67 638,009 33%

ไฟฟา 2,845,494

อากาศอัด 568,695

เวลาใช

งานเฉลี่ย 

(ชม./ป)

ภาระงาน (Load)

รวมพลังงานไฟฟา

รวมพลังงานอากาศอัด

รายการเครื่องจักรอุปกรณ (Machine List) ชนิด

พลังงาน

พิกัด

100% 



ตัวอยางตารางประเมินการใชพลงังานอุปกรณที่ใชพลงังานความรอน 
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ปริมาณการใช

พลังงานไฟฟา

สัดสวนพลังงาน

ในระบบ

ระบบ ชนิด เครื่องจักร /อุปกรณ ชื่อ เครื่องจักร /อุปกรณ ขนาด หนวย ปริมาณ หนวย (MJ/ป) (%)

เครื่องจักรอุปกรณในระบบสนับสนุน (Utility)

ระบบไอน้ํา สวนผลิต รวม ถานหิน 960,041,160 100%

หมอน้ํา Boiler-1 ถานหิน 10 ton/hr 980 8.50 ton/hr 35,802.00 35,085,960 4%

หมอน้ํา Boiler-2 ถานหิน 20 ton/hr 7,200 16.00 ton/hr 67,392.00 485,222,400 51%

หมอน้ํา Boiler-3 ถานหิน 20 ton/hr 7,200 14.50 ton/hr 61,074.00 439,732,800 46%

เครื่องจักรอุปกรณในกระบวนการผลิต (Process)

ระบบไอน้ํา สวนสงจาย รวม ไอน้ํา 960,041,160 100%

ทอสงไอน้ํา ทอสงไอน้ํา ไอน้ํา - - 8,400 26.73 Nm3/min 114,290.61 960,041,160 100%

ระบบไอน้ํา สวนใช รวม ไอน้ํา 947,711,664 100%

พนฆาเชื้อ ถังหมัก 1 ไอน้ํา 30 m3 8,400 1.35 tonไอน้ํา/hr 3,645.00 30,618,000 3%

พนฆาเชื้อ ถังหมัก 2 ไอน้ํา 20 m3 7,200 0.78 tonไอน้ํา/hr 2,106.00 15,163,200 2%

ตูอบลมรอน ตูอบแหง 1 ไอน้ํา 30 tonวัตถุดิบ/hr 5,520 24.60 ton/hr 54,464.40 300,643,488 32%

ตูอบลมรอน ตูอบแหง 2 ไอน้ํา 30 tonวัตถุดิบ/hr 5,520 24.60 ton/hr 54,464.40 300,643,488 32%

ตูอบลมรอน ตูอบแหง 3 ไอน้ํา 30 tonวัตถุดิบ/hr 5,520 24.60 ton/hr 54,464.40 300,643,488 32%

เตาทอด รวม LPG 4,296,240 100%

เตาทอดวัตถุดิบ หมอทอด 1 LPG 500 kg 1,980 380 kg/hr 918.00 1,817,640 42%

เตาทอดวัตถุดิบ หมอทอด 2 LPG 500 kg 1,980 380 kg/hr 918.00 1,817,640 42%

เตาทอดวัตถุดิบ หมอทอด 3 LPG 500 kg 720 380 kg/hr 918.00 660,960 15%

ถานหิน 960,041,160

LPG 4,296,240

รวม 964,337,400

ไอน้ํา 947,711,664รวมพลังงานไอน้ํา

อัตราการใช

พลังงานเฉลี่ย 

(MJ/hr)

รวมพลังงานเชื้อเพลิง

รายการเครื่องจักรอุปกรณ (Machine List) ชนิด

พลังงาน

พิกัด
เวลาใช

งานเฉลี่ย 

(ชม./ป)

ภาระงาน (Load)

รวมพลังงานเชื้อเพลิง



35 

 
การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 

4. เครื่องมือวัดและกําหนดรูปแบบประสทิธิภาพ 
ดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน 

รูปแบบที่ 1 คาประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวย รอยละ หรือ % คือรอยละของการ

นําพลังงานไปใชไดตอพลังงานที่จายเขาเครื่องจักรอุปกรณหลักที่ทําการพิจารณา  

รูปแบบที่ 2 ปริมาณพลังงานตอหนึ่งหนวยการผลิตหรือปริมาณการปอนวัตถุดิบ เชน 

MJ/kg kWh/m3 เปนตน (หรือเรียกวา : SEC)  

รูปแบบที่ 3 **คาการสูญเสียพลังงาน ในหนวยรอยละ หรือ % คือรอยละของพลังงาน

สูญเสียตอพลังงานที่จายเขาเครื่องจักรอุปกรณหลักที่ทําการพิจารณา  



การประเมินประสทิธิภาพ -อุปกรณไฟฟา 
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4. การวิเคราะหประเมินประสทิธิภาพ 
การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 

ประเมินในหนวยรอยละ 

ประเมินแบบ sec 

ประเมินแบบคาการสูญเสีย 
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การประเมินประสทิธิภาพ -อุปกรณไฟฟา 

การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 



 
การประเมินประสทิธิภาพ -อุปกรณความรอน 
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4. การวิเคราะหประเมินประสทิธิภาพ 



 
การประเมินประสทิธิภาพ -อุปกรณความรอน 
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การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 



 
การประเมินประสทิธิภาพ -อุปกรณความรอน 
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การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษพลงังาน “ระดับอุปกรณ” 
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ตัวอยางหลักการการวิเคราะหประเมินประสิทธิภาพ 



 

การประเมินประสทิธิภาพ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
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องคประกอบของระบบ 

1  Compressor หนาท่ีบีบอัดน้ํายา

ใหเปนกาซรอนความดันสูง 
2 Condenser หนาท่ีควบแนนใหกาซรอน 

เปนของเหลวและคายความรอนออก 

4 Evaporator  หนาท่ีนําความรอนจากกอากาศ ทําใหอากาศเย็นและนายากลายเปนกาซ 

3 Expansion หนาท่ีใหของเหลวเปนของเหลวผสมกาซ 



 

การประเมินประสทิธิภาพ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
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พลังงานไฟฟา 

อากาศเย็น/แหง 

รูปแบบ หน่วย วิธีการประเมิน 

สมรรถนะ kW/ton ตรวจวัดและประเมิน SEC kW/ton 

สมรรถนะ kW/ton ประเมิน SEC kW/ton เทียบพิกัด 



 

การประเมินประสทิธิภาพ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
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อุณหภูมิอากาศดานจาย 

ความช้ืนสัมพัทธอากาศดานจาย  

วัด 

-พื้นท่ีหนาตัดคอยลเย็น   

วัด 

-อุณหภูมิอากาศแวดลอม (Ambient) 

-อุณหภูมิอากาศดานกลับ 

-อากาศความชื้นสัมพัทธดานกลับ 

-ความเร็วลมดานกลับ 

 

 

วัด(กําลัง)พลังไฟฟา 

อากาศนอกหอง 

อากาศในหอง 



 

การประเมินประสทิธิภาพ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
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รายการ สัญลักษณ หนวย 

คาตรวจวัด 

1 อุณหภูมิอากาศแวดลอม (Ambient) T.am OC 

2 อุณหภูมิอากาศดานจาย T.airs OC 

3 ความชื้นสัมพัทธอากาศดานจาย  RH.airs % 

4 อุณหภูมิอากาศดานกลับ T.airr OC 

5 อากาศความชื้นสัมพัทธดานกลับ RH.airr % 

6 พื้นท่ีหนาตัดคอยลเย็น   A m2 

7 ความเร็วลม v m/s 

8 พลังไฟฟา Po kW 

การคํานวณ 

1 คาเอนทาลปของลมจาย h.airs kJ/kg 

2 คาเอนทาลปของลมกลับ h.airr kJ/kg 

3 ความสามารถในการความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ 

TR = 5.707 * v *A* 60 * (h.airr - h.airs) 

TR TonR 

4 สมรรถนะการทําความเย็น 

SEC = Pout /TR 

SEC kW/TonR 

ดูจากตารางเอนทาลป 
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ขอขอบคุณครับ 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หัวหน้าศูนย์ PLC เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม



Solar Rooftop



1. On Grid System ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด

2. OFF Grid System ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริด

3. Hybrid System ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ แบบไฮบริด

ระบบของโซล่าเซลล์ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แบ่งออกได้ดงันี ้



เป็นระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซลา่เซลล์ แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั ด้วยอุปกรณ์ 
Inverter แล้วไปเช่ือมตอ่เข้ากบัระบบจ าหน่ายไฟของ การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค โดยข้อดีคือ
สามารถน ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายให้กบั การไฟฟ้าฯ (ทัง้นีต้้องได้รับอนญุาตจากหน่วยงานราชการก่อน ) หรือน า
ไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานเองเพื่อลดคา่ไฟฟ้า หากผลิตไมพ่อใช้อปุกรณ์ควบคมุก็จะน าไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายไฟของการ
ไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน

On Grid System ระบบพลังงานแสงอาทติย์ แบบออนกริด



จุดเด่นของโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด

• ใช้ไฟจาก 2 แหลง่ คือโซลาร์เซลล์และการไฟฟ้าพร้อมกนั

• ประหยดัคา่ไฟฟ้า ผลิตไฟได้เองมากเทา่ไร ลดการใช้ไฟมากเทา่นัน้

• รองรับกระชากไฟ ของการสตาร์ทมอเตอร์ป๊ัมน า้ ทกุครัง้ที่มอเตอร์ท างาน

• เป็นพลงังานสะอาด ลดคาร์บอนเครดิต ไม่สร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม

• ไม่ต้องใช้แบตเตอร่ี การดแูลรักษาต ่า แปลงไฟใช้งานได้ทนัที

• ระบบไฟใช้งานอปุกณ์ไฟฟ้าได้ทกุชนิด ที่ใช้ไฟจากการไฟฟ้า



ระบบท่ีผลิตไฟฟ้าจากโซลา่เซลล์ท่ีไมป่ฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ให้ก าเนิดพลงังานไฟฟ้ารายใหญ่(ในประเทศ
ไทยคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต,นครหลวง หรือภมูิภาค) ระบบออฟกริดนีจ้ะแยกเดี่ยวออกมาโดยผู้ติดตัง้
โซลา่เซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง โดยไมต้่องพึ่งพาการไฟฟ้า ซึง่สามารถแยกหมวดยอ่ยลง
ไปได้อีกตามลกัษณะแรงดนัไฟฟ้าที่จะใช้งานว่าเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ ไฟฟ้ากระแสสลบั โดย
ต้องเลือกโหลด(เคร่ืองใช้ไฟฟ้า)ให้เหมาะสมกบัแรงดนัท่ีใช้

Off Grid System ระบบพลังงานแสงอาทติย์ แบบออฟกริด



เป็นระบบท่ีน าเอา ระบบออนกริด และ อ็อฟกริด มารวมกนัคือจะมีระบบแบตเตอร่ี มาส ารอง
พลงังาน ใช้งานในเวลาที่ไมม่ีแสงอาทิตย์ และส าหรับกรณีท่ีเม่ือมีแสงอาทิตย์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้หากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มีมากกว่าที่น ามาใช้งาน ระบบก็น ากระแสไฟฟ้านัน้ชาร์จเข้าแบตเตอร่ี 
เพ่ือน ามาใช้งานได้ตอ่ไป พอถึงเวลากลางคืนท่ีผลิตไฟฟ้าจากโซลา่เซลล์ไมไ่ด้ ระบบก็จะไปน าเอา
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีมาใช้ก่อน หากยงัไมเ่พียงพอ ระบบก็จะไปดงึไฟฟ้ามาจากระบบจ าหนา่ย
มาชดเชยอีกทีหนึง่

Hybrid System ระบบพลังงานแสงอาทติย์ แบบไฮบริด



On Grid System หรือ Solar Roof Top system
• เป็นระบบการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลา่เซลล์ ท่ีเช่ือมตอ่กบัระบบการ
ไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จะใช้อปุกรณ์เพียง แผงโซ
ลา่เซลล์ และอินเวอร์เตอร์ออนกริด (inverter on grid)โดย
หลกัการ แปลงไฟกระแสตรงจาก แผงโซลา่เซลล์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั
เพ่ือเช่ือมตอ่เข้าระบบ การไฟฟ้าเพื่อท าการ ขายไฟฟ้าคืน (กรณีนีต้้อง
ท าสญัญากบัผู้ รับซือ้ก็คือ การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าสว่น
ภมิูภาค) หรือ ลดคา่ใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าได้



ส่วนประกอบระบบ Solar Rooftop

1. แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell Panel) ท าหน้าท่ี เปล่ียนพลงังาน
แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง

2. แบตเตอร่ี (Battery) ท าหน้าท่ี เก็บกระแสไฟฟ้าท่ีโซลาร์เซลล์ผลิตได้ใว้

3. เคร่ืองควบคมุการชาร์จ (Solar Charge Controller) ท าหน้าท่ี
ควบคมุการชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ลงแบตเตอร่ีและควบคมุการ
จ่ายไฟจากแบตเตอร่ีไปเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

4. เคร่ืองแปลงไฟ (Power Inverter) ท าหน้าท่ี เปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรง
(ไฟจากแบตเตอร่ี DC) เป็นไฟฟ้ากระสลบั 220 V (ไฟบ้าน AC)



1. โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

ข้อดี ข้อเสีย

ประสิทธิภาพสงูสดุ (15-25 %) มี
ประสิทธิภาพตอ่พืน้ที่สงูสดุ เพราะวา่ให้
ก าลงัสงูจงึต้องการพืน้ที่น้อยที่สดุ

ราคาสงูเน่ืองจากต้องใช้ซิลิกอนบริสทุธ์ิ

มีอายกุารใช้งานยาวนานที่สดุ โดยเฉลี่ยแล้ว
ประมาณ 25 ปีขึน้ไป

ถ้าหากมีความสกปรกหรือถกูบงัแสงใน
บางสว่นของแผง อาจท าให้วงจรหรือ 
inverter ไหม้ได้ เพราะอาจจะท าให้เกิด
โวลต์สงูเกินไป

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากวา่ชนิด โพลี
คริสตลัไลน์ เม่ืออยูใ่นภาวะแสงน้อย

ชนิดแผง Solar Cell Panel



2. โพลีคริสตลัไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

ข้อดี ข้อเสีย

มีขัน้ตอนกระบวนการผลิตที่งา่ย ไมซ่บัซ้อน 
จงึ ใช้ปริมาณซิลิคอน ในการผลิตน้อยกวา่ 
เม่ือเทียบกบั ชนิด โมโนคริสตลัไลน์

มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ 13-16% ซึง่ต ่า
กวา่ เม่ือเทียบกบัชนิด โมโนคริสตลัไลน์

มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ในที่อณุหภมิูสงู 
ดีกวา่ ชนิด โมโนคริสตลัไลน์ เล็กน้อย

มีประสิทธิภาพตอ่พืน้ที่ต ่ากวา่ ชนิด โมโน
คริสตลัไลน์

มีสีน า้เงิน ท าให้บางครัง้อาจดไูม่สวยงาม 
เม่ือเทียบกบั ชนิด โมโนคริสตลัไลน์ และชนิด 
thin film ที่มีสีเข้ม เข้ากบัสิ่งแวดล้อม 

ชนิดแผง Solar Cell Panel



3. ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)

ข้อดี ข้อเสีย

มีราคาถกูกวา่ เพราะสามารถผลิตจ านวน
มากได้งา่ยกวา่ ชนิดผลกึซิลิคอน

มีประสิทธิภาพต ่า

ในที่อากาศร้อนมากๆ แผงโซลา่เซลล์ ชนิด 
ฟิล์มบาง มีผลกระทบน้อยกวา่

มีประสิทธิภาพตอ่พืน้ที่ต ่า

ไมมี่ปัญหาเร่ือง เม่ือแผงสกปรกแล้วจะท าให้
วงจรไหม้

สิน้เปลืองคา่โครงสร้างและอปุกรณ์อ่ืนๆ เชน่ 
สายไฟ

ถ้าคณุมีที่เหลือเฟือ แผงโซลา่เซลล์ ชนิด 
ฟิล์มบาง ก็เป็นทางเลือกที่ดี

ไมเ่หมาะน ามาใช้ตามหลงัคาบ้าน เพราะมี
พืน้ที่จ ากดั

การรับประกนัสัน้กวา่ชนิด ผลกึซิลิคอน

ชนิดแผง Solar Cell Panel



จะท าหน้าที่เก็บส ารองไฟฟ้า ในเวลาที่แผงโซลาร์

ไม่สามารถรับแสงได้ (เวลากลางคืน) แบตเตอร่ี

ที่เหมาะสมกับการใช้งานในระบบเซลล์แสงอาทติย์ 

ควรใช้แบตเตอร่ีชนิด Deep Cycle 

Battery Storage



เปรียบเทยีบคุณสมบตัแิบตเตอร่ี Deep Cycle และแบตเตอร่ีรถยนต์

แบตเตอร่ี Deep Cycle แบตเตอร่ี รถยนต์

แผ่นตะกัว่หนาความต้านทานภายในสงูจา่ยกระแส
ต ่าๆได้นาน

จา่ยพลงังานสงูในชว่งเวลาสัน้ๆ 

จา่ยพลงังานปริมาณเล็กน้อยได้อยา่งตอ่เน่ืองเป็น
เวลานาน

ความสามารถในการปลอ่ยประจตุอ่เน่ืองต ่า 

ใช้ไฟฟ้าที่เก็บอยูใ่นแบตเตอร่ีนีไ้ด้อยา่งตอ่เน่ืองถึง 80% ถ้าใช้ไฟฟ้ามากกวา่ 50-60% ของพลงังานที่เก็บอยูจ่ะ
ท าให้อายกุารใช้งานสัน้ลง

สามารถชาร์จด้วยกระแสต ่าได้ แบตเตอร่ีรถยนต์มีก าหนดกระแสขัน้ต ่าในการชาร์จ

Battery Storage



ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดอืน คือ ความต้องการพลัง
ไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉล่ียใน 15 นาททีี่สูงสุดในรอบเดอืน

เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตดัทิง้ ตัง้แต่ 0.5
กิโลวัตต์ขึน้ไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

Peak Demand ความต้องการพลังไฟฟ้า



ตวัอย่างเช่น 
อาคารแห่งหน่ึงมีการใช้ Peak Demand สูงสุดที่ 1000 kW 
ต้องการลด Peak Demand ให้เหลือแค่ 950 kW ส่วนที่เกนิ
มา 50 kW จะใช้พลังงานที่เกบ็ไว้ที่ Battery Storage ของ
ระบบ Solar Rooftop เข้ามาจ่ายพลังงานแทน

การน า Solar Rooftop ช่วยลด Peak Demand



ค านวณ จ านวนแผง Solar Cell Panel
ขนาดของแผง  = ค่าการใช้พลังงานรวมทัง้หมด / 5 ชั่วโมง (ปริมาณแสงอาทติย์ที่น่าจะได้ใน 1 วัน)

พลังงานที่ต้องการใช้ชดเชยในช่วง Peak Demand คือ 50kW

= 50,000/5 ชั่วโมง

= 10,000 w

ขนาดแผง Solar Cell ที่มีขายในท้องตลาด ขนาด 340w 24v  หาจ านวนแผงที่ต้อง
ใช้

= 10,000 w/340w

= 29.41 แผง หรือต้องใช้ประมาณ 30 แผง

การน า Solar Rooftop ช่วยลด Peak Demand



Solar Panel Datasheet 





ค านวณ จ านวน Battery
สูตรค านวณ ขนาดกระแส/ช่ัวโมง ของแบตเตอร่ีสามารถค านวณได้จาก

Ah = ค่าพลังงานรวม / [แรงดันไฟฟ้าแบตเตอร่ี X 0.6 (% การใช้งานกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอร่ี)  
X 0.85 (ประสิทธิภาพของ Inverter)]

= (10000w X 3 ช่ัวโมง)/ (12 โวลต์ X 0.6 X 0.85)

= 4901.96 Ah

ขนาดแบตเตอร่ีที่มีขายในท้องตลาด 200Ah หาจ านวนแบตเตอร่ี

= 4901.96 Ah/200Ah

=24.5 ลูก หรือประมาณ 25 ลูก

การน า Solar Rooftop ช่วยลด Peak Demand
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