
วก 439 การจดัการพลงังานในอาคารและอตุสาหกรรม 
ME 439 Energy management in building and industry 
Credit:  3(3-0-6)  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

Prerequisite: วก.230, วก. 331, วก. 332 หรือ ได้รบัอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 

 
ผูส้อน   
 รศ.ดร.ไชยณรงค ์ จกัรธรานนท ์  (วศ. 413 Ext. 3144 Email: 
cchainar@engr.tu.ac.th) 
  
เวลาบรรยาย:  วนัพธุ 13.30 – 16.30 
เวลาให้คาํปรึกษา:  ใหน้ดัหมายกบัอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละหวัขอ้ 
จดุประสงค ์
1. เรยีนรูว้ธิกีารจดัการพลงังานและพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์พลงังานใน

อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
2. เรยีนรูว้ธิกีารตรวจสอบการใชพ้ลงังานของอาคารและอุตสาหกรรมรวมถงึการกาํหนด

มาตรการการอนุรกัษ์พลงังานสาํหรบัอุปกรณ์ชนิดต่างๆ 
3. สามารถวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานจากอุปกรณ์ชนิดต่างๆ และสามารถปรบัปรุ

ประสทิธภิาพ การทาํงานของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ  
4. สามารถวเิคราะหก์ารถ่ายเทความรอ้นผา่นอาคาร (OTTV และ RTTV) ตามกฎหมาย

อนุรกัษ์พลงังานของประเทศ 
 
รายละเอียดของเน้ือหา 
 การศกึษาและตรวจสอบการใชพ้ลงังานของอาคารและอุตสาหกรรม การออกแบบ
อาคาร และระบบทางกลภายในอาคารเพือ่การใชส้อยอยา่งอนุรกัษ์พลงังาน การสมดุลพลงังาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม วธิกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพ วธิกีารนําความรอ้นทีส่ญูเสยี
ในอุตสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน์ การวเิคราะหก์ฎขอ้ทีส่องของพลศาสตรค์วามรอ้น การจดั
การพลงังาน แนะนําพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชพ้ลงังานในอาคารและอุตสาหกรรม 
แนะนําเทคโนโลยรีว่มสมยัในการจดัการพลงังาน และ การอนุรกัษ์พลงังาน 
 



ตารางการเรียน 

สปัดาห์
ท่ี 

เน้ือหา 

1 ภาพรวมของการใช้พลงังาน 
แนวโน้มของการใชพ้ลงังานของโลกและของประเทศ การผลติกระแสไฟฟ้า แหล่ง
พลงังานสาํรอง ภาวะโลกรอ้น พลงังานหมนุเวยีนและทดแทน การอนุรกัษ์พลงังาน
เบือ้งตน้ หลกัการจดัการพลงังาน กฎหมายอนุรกัษ์พลงังานของประเทศไทย 

2 พลงังานหมนุเวียนและพลงังานทดแทน* 
แนวโน้มของการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนและทดแทนในอนาคต การแปลงรปูพลงังาน 
พลงังานลม (Wind energy)  พลงังานแสงอาทติย ์(Solar energy) พลงังานจากก๊าซ
ชวีภาพ (Biogass) พลงังานจากชวีมวล (Biomass)  โครงการสนบัสนุนจากภาครฐับาล 
การซือ้ขายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนแบบต่างๆ และกฎหมายพลงังาน 

3 การวิเคราะหก์ารใช้พลงังานและการวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์
อตัราคา่ไฟฟ้าแบบต่างๆ การคาํนวณคา่ไฟฟ้า การตดิตามเปรยีบเทยีบการใชพ้ลงังาน
รายเดอืนและรายปี การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน (Energy indices) การ
วเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์กลุ่มและธุรกจิพลงังาน การประเมนิตน้ทนุพลงังานประเภท
ต่างๆ  

4 การวิเคราะหก์ารใช้พลงังานและการวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์(ต่อ) 
การประเมนิศกัยภาพและความคุม้ทุนการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนและทดแทน ผลกระทบ
ของการใชพ้ลงังานต่อสิง่แวดลอ้ม ปญัหาและขอ้จาํกดัของการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนและ
ทดแทน กรณศีกึษา Wind farm, การผลติกระแสไฟฟ้าจากแกลบ, การผลติกระแสไฟฟ้า
จากของเหลอืใชจ้ากอตสาหกรรมเกษตร   

5 คารบ์อนเครดิต (CDM) *  
คารบ์อนเดรดติ (Carbon credit) คอื อะไร ขอ้ตกลงพธิสีารเตยีวโก (Kyoto protocol) 
และกลไกพฒันาทีส่ะอาด (Clean development mechanism, CDM) ของโลกและของ
ประเทศไทย การคาํนวณการลดภาวะเรอืนกระจก การซือ้ขายคารบ์อน กรณศีกึษา 
โครงการทีไ่ดเ้ริม่ตน้การซือ้ขายคารบ์อน (ผูป้ระกอบการธุรกจิ การซือ้ขายคารบ์อน) 

6 ทศันะศึกษา 

7  การคาํนวณค่าพลงังานจากอปุกรณ์ไฟฟ้า  
มอเตอร ์ไฟแสงสวา่ง ตวัประกอบไฟฟ้า (Power factor) ตวัประกอบภาระ (Load factor) 
การสญูเสยีในหมอ้แปลงไฟฟ้าและสายสง่ มาตรการการอนุรกัษ์พลงังานในระบบไฟฟ้า  
และกรณศีกึษาทางดา้นไฟฟ้า 



8 อปุกรณ์และการควบคมุในระบบปรบัอากาศ 
- ชนิดของระบบปรบัอากาศ และอุปกรณ์ในระบบปรบัอากาศ หลกัการพืน้ฐานของการ
ควบคุม การทาํงานของอุปกรณ์ควบคมุ ระบบควบคุมแบบต่างๆ ระบบจดัการพลงังาน 
(Building management system, BMS) ระบบอาคารอจัฉรยิะ (Building automatic 
system, BAS) การคาํนวณคา่ความรอ้นผา่นอาคารแบบ OTTV และ RTTV และ
ขอ้กาํหนดมาตรฐานอุปกรณ์ของกระทรวงพลงังาน 
- การสาํรวจและการวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานในระบบปรบัอากาศ วธิกีารและมาตรการ
อนุรกัษพ์ลงังาน และกรณศีกึษาการอนุรกัษ์พลงังานระบบปรบัอากาศ 

9 นําเสนอรายงานโครงงานครัง้ท่ี 1 

10 การอนุรกัษ์พลงังานในเครื่องจกัรกลของไหล 
 การใชง้านเครือ่งสบูน้ําและพดัลมภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม กฎของป ัม๊และ
กฎของพดัลม กราฟสมรรถนะ การอนุรกัษ์พลงังาน โดยการปรบัอตัราการไหลและการ
ปรบัความเรว็รอบ (Variable speed drive, VSD)  กรณศีกึษา 

11 ทศันศึกษา 
12 การอนุรกัษ์พลงังานในระบบอดัอากาศ 

การใชง้านระบบอดัอากาศ อุปกรณ์ การหาขนาดของถงัเกบ็อากาศ การตดิตัง้ทอ่สง่
อากาศอดั และการตรวจสอบ การประเมนิความสญูเสยีเน่ืองจากการรัว่และอุณหภมูขิอง
อากาศอดั กรณศีกึษา 

13 การอนุรกัษ์พลงังานในหม้อไอน้ําและระบบน้ําร้อน  
การทาํงานของ หมอ้ไอน้ํา ชนิดของหมอ้ไอน้ํา และอุปกรณ์ประกอบต่างๆในระบบสง่ไอ
น้ํา การคาํนวณประสทิธภิาพของหมอ้ไอน้ํา การบาํรงุรกัษาหมอ้ไอน้ํา การคาํนวณคา่
พลงังานสญูเสยีผา่นทอ่สง่ไอน้ํา การนําคอนเสทกลบัมาใชใ้หม ่กฎหมายเกีย่วกบัหมอ้ไอ
น้ํา การใชห้มอ้ไอน้ําภายในโรงงานอุตสาหกรรมและภายในโรงแรม ระบบน้ํารอ้นภายใน
โรงแรม กรณีศกึษาการอนุรกัษ์พลงังานในระบบหมอ้ไอน้ํา 

14 นําเสนอรายงาน โครงการหมายเลข 2 

 เริม่สอบปลายภาค 
 

* บรรยายโดยวทิยากรจากภายนอก โดยวนัอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามวทิยากรและความเหมาะสม 
** สถานที ่วนัและเวลา อาจมกีารเปลีย่นแปลงและจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 

เอกสารประกอบการเรียน 
1. เอกสารคาํบรรยายจากผูส้อน 



2. พ.ร.บ. การควบคุมและการประหยดัพลงังาน ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่ 
3. คูม่อืการประหยดัพลงังานของกรมพฒันาและอนุรกัษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
การประเมินผล: 
  การเขา้ชัน้เรยีน และ การบา้น               20% 
  ทศันะศกึษา          5%  
  การนําเสนอโครงงานครัง้ที ่1     20% 
  การนําเสนอโครงงานครัง้ที ่2     25% 

   สอบปลายภาค       30% 
  รวม                100% 

เกรด 

≥ 80 A 
74 - 79   B+ 
 68 – 73 B 
 62 – 67   C+ 
56 – 61 C 
50 – 55   D+ 
44 – 49 D 

< 44 F 
 


