
วก 635 เทคโนโลยกีารจัดการพลงังาน 
ME 635 Energy management technology 
Credit:  3(3-0-6)  ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2556 

Prerequisite: ไม่มี 

 
ผู้สอน   
 รศ.ดร.ไชยณรงค ์ จกัรธรานนท ์  (วศ. 413 Ext. 3144 Email: cchainar@engr.tu.ac.th) 
  
เวลาบรรยาย:  วนัจนัทร์ 9.00 – 12.00 
เวลาให้คาํปรึกษา:  ใหน้ดัหมายกบัอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละหวัขอ้ 
จุดประสงค์ 
1. เรียนรู้วิธีการจดัการพลงังานและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังานใน

อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
2. เรียนรู้วิธีการตรวจสอบการใชพ้ลงังานของอาคารและอุตสาหกรรมรวมถึงการกาํหนด

มาตรการการอนุรักษพ์ลงังานสาํหรับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ 
3. สามารถวิเคราะห์การใชพ้ลงังานจากอุปกรณ์ชนิดต่างๆ และสามารถปรับปรุประสิทธิภาพ 

การทาํงานของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ  
4. สามารถวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนผา่นอาคาร (OTTV และ RTTV) ตามกฎหมาย

อนุรักษพ์ลงังานของประเทศ 
 
รายละเอยีดของเนือ้หา 
 การศึกษาและตรวจสอบการใชพ้ลงังานของอาคารและอุตสาหกรรม การออกแบบอาคาร 
และระบบทางกลภายในอาคารเพื่อการใชส้อยอยา่งอนุรักษพ์ลงังาน การสมดุลพลงังานของอุปกรณ์
ต่างๆ ในอุตสาหกรรม วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ วิธีการนาํความร้อนท่ีสูญเสียในอุตสาหกรรม
กลบัมาใชป้ระโยชน ์การวิเคราะห์กฎขอ้ท่ีสองของพลศาสตร์ความร้อน การจดัการพลงังาน แนะนาํ
พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานในอาคารและอุตสาหกรรม แนะนาํเทคโนโลยร่ีวม
สมยัในการจดัการพลงังาน และ การอนุรักษพ์ลงังาน 
 



ตารางการเรียน 

สัปดาห์ที ่ เนือ้หา 
1 ภาพรวมของการใช้พลงังาน 

แนวโนม้ของการใชพ้ลงังานของโลกและของประเทศ การผลิตกระแสไฟฟ้า แหล่งพลงังาน
สาํรอง ภาวะโลกร้อน พลงังานหมุนเวยีนและทดแทน การอนุรักษพ์ลงังานเบ้ืองตน้ 
หลกัการจดัการพลงังาน กฎหมายอนุรักษพ์ลงังานของประเทศไทย 

2 การวเิคราะห์การใช้พลงังานและการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
อตัราค่าไฟฟ้าแบบต่างๆ การคาํนวณค่าไฟฟ้า การติดตามเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานราย
เดือนและรายปี การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (Energy indices) การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ กลุ่มและธุรกิจพลงังาน การประเมินตน้ทุนพลงังานประเภทต่างๆ 

3 การคาํนวณค่าพลงังานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า  
มอเตอร์ ไฟแสงสวา่ง ตวัประกอบไฟฟ้า (Power factor) ตวัประกอบภาระ (Load factor) การ
สูญเสียในหมอ้แปลงไฟฟ้าและสายส่ง มาตรการการอนุรักษพ์ลงังานในระบบไฟฟ้า  และ
กรณีศึกษาทางดา้นไฟฟ้า 

4 การอนุรักษ์พลงังานในเคร่ืองจักรกลของไหล* 
 การใชง้านเคร่ืองสูบนํ้าและพดัลมภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม กฎของป๊ัมและ
กฎของพดัลม กราฟสมรรถนะ การอนุรักษพ์ลงังาน โดยการปรับอตัราการไหลและการปรับ
ความเร็วรอบ (Variable speed drive, VSD)  กรณีศึกษา 

5 อุปกรณ์และการควบคุมในระบบปรับอากาศ 
- ชนิดของระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ หลกัการพื้นฐานของการ
ควบคุม การทาํงานของอุปกรณ์ควบคุม ระบบควบคุมแบบต่างๆ ระบบจดัการพลงังาน 
(Building management system, BMS) ระบบอาคารอจัฉริยะ (Building automatic system, 
BAS) การคาํนวณค่าความร้อนผา่นอาคารแบบ OTTV และ RTTV และขอ้กาํหนดมาตรฐาน
อุปกรณ์ของกระทรวงพลงังาน 
- การสาํรวจและการวิเคราะห์การใชพ้ลงังานในระบบปรับอากาศ วิธีการและมาตรการ
อนุรักษพ์ลงังาน และกรณีศึกษาการอนุรักษพ์ลงังานระบบปรับอากาศ 



6 พลงังานหมุนเวยีนและพลงังานทดแทน* 
แนวโนม้ของการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนและทดแทนในอนาคต การแปลงรูปพลงังาน 
พลงังานลม (Wind energy)  พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar energy) พลงังานจากก๊าซชีวภาพ 
(Biogass) พลงังานจากชีวมวล (Biomass)  โครงการสนบัสนุนจากภาครัฐบาล การซ้ือขาย
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนแบบต่างๆ และกฎหมายพลงังาน 

7 การวเิคราะห์การใช้พลงังานและการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (ต่อ) 
การประเมินศกัยภาพและความคุม้ทุนการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนและทดแทน ผลกระทบของ
การใชพ้ลงังานต่อส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาและขอ้จาํกดัของการใชพ้ลงังานหมุนเวียนและ
ทดแทน กรณีศึกษา Wind farm, การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแกลบ, การผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

8 คาร์บอนเครดติ (CDM) *  
คาร์บอนเดรดิต (Carbon credit) คือ อะไร ขอ้ตกลงพิธีสารเตียวโก (Kyoto protocol) และ
กลไกพฒันาท่ีสะอาด (Clean development mechanism, CDM) ของโลกและของประเทศ
ไทย การคาํนวณการลดภาวะเรือนกระจก การซ้ือขายคาร์บอน กรณีศึกษา โครงการท่ีได้
เร่ิมตน้การซ้ือขายคาร์บอน (ผูป้ระกอบการธุรกิจ การซ้ือขายคาร์บอน) 

9 ทศันะศึกษา 

10 นําเสนอรายงานโครงงานหมายเลข 1 

11 ทศันศึกษา 
12 การอนุรักษ์พลงังานในระบบอดัอากาศ 

การใชง้านระบบอดัอากาศ อุปกรณ์ การหาขนาดของถงัเกบ็อากาศ การติดตั้งท่อส่งอากาศ
อดั และการตรวจสอบ การประเมินความสูญเสียเน่ืองจากการร่ัวและอุณหภูมิของอากาศอดั 
กรณีศึกษา 

13 การอนุรักษ์พลงังานในหม้อไอนํา้และระบบนํา้ร้อน  
การทาํงานของ หมอ้ไอนํ้า ชนิดของหมอ้ไอนํ้า และอุปกรณ์ประกอบต่างๆในระบบส่งไอนํ้า 
การคาํนวณประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า การบาํรุงรักษาหมอ้ไอนํ้า การคาํนวณค่าพลงังาน
สูญเสียผา่นท่อส่งไอนํ้า การนาํคอนเสทกลบัมาใชใ้หม่ กฎหมายเก่ียวกบัหมอ้ไอนํ้า การใช้
หมอ้ไอนํ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมและภายในโรงแรม ระบบนํ้าร้อนภายในโรงแรม 
กรณีศึกษาการอนุรักษพ์ลงังานในระบบหมอ้ไอนํ้า 

14 นําเสนอรายงาน โครงการหมายเลข 2 

 เร่ิมสอบปลายภาค 

 



* บรรยายโดยวิทยากรจากภายนอก โดยวนัอาจมีการเปล่ียนแปลงตามวิทยากรและความเหมาะสม 
** สถานท่ี วนัและเวลา อาจมีการเปล่ียนแปลงและจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

เอกสารประกอบการเรียน 
1. เอกสารคาํบรรยายจากผูส้อน (www.chainarong.me.engr.tu.ac.th) 
2. พ.ร.บ. การควบคุมและการประหยดัพลงังาน ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่ 
3. คู่มือการประหยดัพลงังานของกรมพฒันาและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
การประเมินผล: 
  การเขา้ชั้นเรียน และ การบา้น                  20% 
  ทศันะศึกษา          5%  
  การนาํเสนอโครงงานคร้ังท่ี 1     20% 
  การนาํเสนอโครงงานคร้ังท่ี 2     25% 

   สอบปลายภาค       30% 
  รวม                  100% 

การประเมินผล 
   A ≥ 85

80 ≤   A - < 85 
75 ≤    B + < 80 
70 ≤ B < 75 
65 ≤    B -  < 70 
60 ≤   C+ < 65 
55 ≤ C < 60 
45 ≤ D < 55 
45 > F  

 


