
6.1  ด้านไฟฟ้า 

มาตรการกลาง (ไม่ลงทุน)
- ควบคุมการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศและปรับอุณหภูมิที่ 25  องศาเซลเซียส

- ขึ้น – ลง ชั้นเดียวโปรดใช้บันได

- ปิดระบบปรับอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง (11.30-12.30น.)

- ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชง้าน

- ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใชง้าน

- ปิดสวิทย์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน

- ลงบริการลิฟต์ชั้น 2-6 ให้ใช้บันไดเลื่อนแทนหรือใช้บันไดกลางแทน กรณี 1-2 ชั้น

- ไม่เปิดระบบปรับอากาศบริเวณโถงรอลิฟต์ชั้น 2-17

- ล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างย่อยทุก 2 เดือน , ล้างใหญ่ทุก 6 เดือน)

- มาตรการ เปิด เครื่องจักรก่อนช่วงเวลา  off peak



6.1  ด้านไฟฟ้า 

มาตรการลงทุน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องจักร  ปี 2558-2561

ล ำดับ มำตรกำร
เงินลงทุน
(บำท)

ผลประหยัด 
(บำท/ปี)

คืนทุน
(ปี)

1 โครงการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซน้ต์เป็นหลอด LED 8,207,895 4,560,998.40 1.76 

2 ติดตั้งสวิตซ์กระตุกภายในส านักงาน 47,500 19,843.20 2

3 ติดตั้งระบบ Auto Start - Stop และ Inverter บันไดเลื่อน 3,974,718.30 137,714. 00 28.86

4
ล้างและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างย่อยทุก 2 เดือน , ล้าง
ใหญ่ทุก 6 เดือน)

700,000.00 108,136.11 6.47

รวม 12,930,113 4,688,977.71 39.09



- มาตรการควบคุมการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศและปรับอุณหภูมิที่ 25  องศาเซลเซียส

** มีมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ โดยปรับตั้งอุณหภูมเิครื่องปรับอำกำศไม่น้อยกว่ำ  25 องศำเซลเซียส



1. มำตรกำรโครงกำรเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ้นต์เป็นหลอด LED

รูปกำรติดตั้งเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ้นต์เป็นหลอด LED

รูปหลังกำรปรับปรุงรูปก่อนกำรปรับปรุง

• พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้       
1,128,960.00 kWh/ปี

หรือ 4,064,256.00   MJ/ปี

•เงินที่ประหยัดได้ 4,560,998.40 บาท/ปี

•เงินลงทุน 8,207,895  บาท

•ระยะเวลาคืนทุน 1.76  ปี



2. มำตรกำรติดตั้งสวิตซ์กระตุกภำยในส ำนักงำน



3. มาตรการโครงการตดิตัง้ระบบ Auto Start - Stop และ Inverter บนัไดเลือ่น

รปูการตดิตัง้ระบบ Auto Start - Stop และ Inverter บนัไดเลือ่น

รายการ ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง ผลประหยดั คดิเป็นรอ้ยละ หมายเหตุ

คา่พลงังาน

ไฟฟ้า
8,556.00 kWh 5,538.00 kWh 36,216.00 kWh 35.27%

คา่การ

ปลดปล่อยกา๊ซ

เรอืนกระจก  

2400.142 T CO2 /ปี 806.766 T CO2 /ปี 1593.376 T CO2 /ปี 33.613 %

ตารางแสดงผลค่าพลงังานไฟฟ้า

มาตรการประหยดัพลงังานอืน่ๆ อย่างนอ้ย 5 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน



3. มาตรการโครงการตดิตัง้ระบบ Auto Start - Stop และ Inverter บนัไดเลือ่น

แสดงวธิกีารค านวณประกอบ

กอ่นปรบัปรงุ ตดิตัง้ระบบ Auto Start - Stop และ Inverter บนัไดเลือ่น

เปิดใชง้านเฉลีย่ตอ่วนั 8 ช ัว่โมง = 8,556.00 kW/เดอืน 

1 ปี เปิดใชง้าน = 102,672 kw/ปี 

หลงัตดิตัง้ระบบ Auto Start - Stop และ Inverter บนัไดเลือ่น

เปิดใชง้าน 8 ช ัว่โมงตอ่วนั = 5,538.00 kW/เดอืน

1 ปี เปิดใชง้าน = 66,456.0 kw/ปี

ประหยดัได ้ = 36,216.0 kw/ปี 

= 35.27%

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บำท/ปี

เป้าหมายเชิงปริมาณ
5,538.0 66,456.00 252,703.08 

ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรบัปรุง
8,556.0 102,672.00 390,416.68 

ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรงุ
3,018.0 36,216.00 137,714. 00 

เงินลงทุนท้ังหมด 3,974,718.30 บำท
ระยะเวลาคืนทุน 28.86 ปี

มาตรการประหยดัพลงังานอืน่ๆ อย่างนอ้ย 5 มาตรการ มาตรการละ 1 คะแนน



4. มาตรการมาตรการขึ้น – ลง ชั้นเดียวโปรดใช้บันได



5. มาตรการ ปิดระบบปรับอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง (11.30-12.30น.)



6. มาตรการถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน



7. มาตรการปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน



8. มาตรการปิดสวิทย์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน



9. ลงบริการลิฟตช์ั้น 2-6 ให้ใช้บันไดเลื่อนแทนหรือใช้บันไดกลางแทน กรณี 1-2 ชั้น

10. ไม่เปิดระบบปรับอากาศบริเวณโถงรอลิฟต์ช้ัน 2-17

11. ล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างย่อยทุก 2 เดือน , ล้างใหญทุ่ก 6 เดือน)

12. ติดต้ัง Motion Sensor ภายในห้องน้ าเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหว

13. ติดต้ัง BALL TECHNIC SYSTEM ระบบบอลยางท าความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ Chiller อัตโนมัติ

14. ติดต้ัง Variable Speed Drive(VSD) ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ระบบปรัอากาศ

15. ติดต้ังระบบ 2 Wires Remote ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติ ปิดปิดเป็นเวลาที่ใช้จริง

16. ติดฟิลม์กันแสงลดอุณหภูมิภายนอก ลดภาระของระบบปรับอากาศ

17. มาตรการ เปิด เครื่องจักรก่อนช่วงเวลา  off peak

มำตรกำรประหยัดพลังงำนอื่นๆ



1.  โคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์และหลอดประหยัดพลังงาน (LED)

2.  ไฟสปอร์ตไลท์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และหลอดประหยัดพลังงาน (LED)

กำรใช้พลังงำนทดแทน 


