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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้เปนการพัฒนาระบบนํารองและแผนท่ีพลังงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปน
การพัฒนาอุปกรณทางดานสารสนเทศดานพลังงานเพ่ือชวยในการทํางานดานพลังงานโดยการ
พัฒนาระบบแผนท่ีพลังงานถูกคิดคนและพัฒนาขึ้นตั้งแตป พ .ศ. 2544 และถูกพัฒนามาอยาง
ตอเนื่องจนเปนโปรแกรมสําเร็จรูปในงานวิจัยนี้ โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการสนับสนุน
และชวยเหลือในการทํางานดานพลังงานตามกฎหมายตาม พระราชบัญญัติเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน ป พ.ศ. 2550 ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการทดสอบโปรแกรมท่ีไดพัฒนาขึ้นจากการวิจัยนี้จะใชอาคารประเภทสถานศึกษาโดย
ใชอาคาร 1 และ 2 ของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนอาคารทดสอบซ่ึงในการทํางานตองมีการ
รวบรวมขอมูลดานตางๆท้ังอุปกรณท้ังหมดท่ีจะลงในแผนท่ีพลังงาน พ้ืนท่ีในหองตางๆ เวลาการ
ทํางาน ประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงการบํารุงรักษาท่ีถูกตองตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะ
สงผลใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
              ระบบนํารองและแผนท่ีพลังงานท่ีปอนขอมูลแลวแบงออกเปน 4 ระดับ คือ แผนท่ีภาพรวม 
(Global Energy Map),  แผนท่ีภาค (Local Energy Map),  แผนท่ีเขต (Zone Energy Map) และ แผน
ท่ีเขตยอย (Sub Zone Energy Map) นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถหาคาการใชพลังงาน
เลียนแบบระบบอุปกรณในเขตตางๆไดทําใหสามารถประเมินการใชพลังงานและการปรับเปล่ียน
อุปกรณไดเปนอยางดีอีกดวย  

 
คําสําคัญ : แผนท่ีพลังงาน/ระบบนํารอง/ระบบสารสนเทศพลังงาน             
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Abstract 
The Green Buildings Performance Assessment in Thailand was developed with the objective 

to evaluate Carbon Dioxide emissions from Green Buildings for support carbon credits scheme. The 
Green Building Performance Assessment has been developed with guideline manual and emission 
calculation tool. The assessment forms are categorized into 8 groups with 11  prerequisite and 40  
credit points .Then , weighted score with  AHP  Method  by 100 points.  To achieve the assessment 
certification, buildings must meet all prerequisite in the rating system and earn a minimum of 50% 
from full mark. The ranking has 4 levels: 50 – 59 % (Pass); 60 – 69 % (Good); 70 – 79% (Very 
Good); and 80 – 100 % (Excellence), respectively. The  form was tested with case study building  and 
testing result showed that  51.48 % score. There are  4,900,290.00  kgCO2  emission  that  less than 
standard and  to be carbon credit  242,111.77  kgCO2    for  accommodate  situations in which the 
countries that are members of the Kyoto protocol with all obligations to reduce carbon dioxide. 

 
Keyword : Energy Map / Navigation system/Energy information system 
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พัฒนาโปรเกรมคอมพิวเตอรใหทําใหงานนี้ประสบความสําเร็จไดดวยดี ทางผูทําการวิจัย
ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดใหความชวยเหลือเปนอยางดี 
 ขอขอบคุณทุกกําลังใจในการสนับสนุนและมอบความอบอุนรวมถึงมิตรไมตรีจากท้ัง
เพ่ือนๆอาจารยและลูกศิษยในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอาคารและสาขาการจัดการพลังงาน
ทุกคน รวมถึงครอบครัวท่ีทําใหผูวิจัยไดดําเนินการทุกอยางมาไดจนเสร็จส้ิน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มา 

มนุษยรูจักการใชพลังงานเพ่ือสรางความสุขสบาย และ การผลิตรวมถึงการคมนาคม
และขนสง พลังงานกลายเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของมนุษยรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
เพ่ิมผลผลิตของประเทศ  การคมนาคมขนสง ดานการบริการ ดานเกษตรกรรมกสิกรรม ดาน
อุตสาหกรรม ดานธุรกิจตางๆทุกประเภท ไปจนถึงในระดับหนวยยอยในครัวเรือนหรือท่ีพักอาศัย 
ดังนั้นเม่ือประชากรในโลกมีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง (รูปท่ี 1.1) สงผลใหความตองการใชพลังงานของ
โลกมีแนวโนมความตองการเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ 

 
 

รูปท่ี 1.1 คาประมาณชวงกลางปของประชากรของโลก 
ท่ีมา: http://www.google.com/publicdata 

 
เม่ือพิจารณาความตองการการใชพลังงานของโลกจากขอมูลของธนาคารโลกพบวา

ปริมาณความตองการพลังงานของโลก ในป 2007 มีปริมาณมากถึง 11,926,364,000.8  ตันน้ํามันดิบ
เทียบเทา (รูปท่ี 1.2) ท่ีปริมาณประชากรในโลก 6,619,730,158 คน  
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รูปท่ี 1.2 ปริมาณการใชพลังงานเทียบเทาพันตันน้ํามันดิบของโลก 

 ท่ีมา: http://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PROD.KT.OE/countries?display=graph 
 
ดังนั้นเม่ือพิจารณาปริมาณการใชพลังงานเทียบเทาปริมาณน้ํามันดิบตอปท่ีเพ่ิมสูงขึ้น

อยางตอเนื่องประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ความเจริญทางดานเทคโนโลยี พบวามีการใช
พลังงานแปรผันตรงกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นของโลก  

เม่ือพิจารณาในระดับประเทศพบวาประเทศไทยมีจํานวนการเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว(รูปท่ี
1.3) และมีปริมาณการใชพลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมากเชนเดียวกนั 

 

 
 
รูปท่ี 1.3 คาประมาณชวงกลางปของประชากรของประเทศไทย 
ท่ีมา: http://www.google.com/publicdata   
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รูปท่ี 1.4 ปริมาณการใชพลังงานส้ินเปลืองจากน้ํามันดิบท่ีใช (% มวลรวมตอป) 
ท่ีมา: http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.COMM.FO.ZS/countries/ 

                       1W-TH?display=graph 
 

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาขอมวลจากศูนยวิเคราะหขอมูลธนาคารโลก (รูปท่ี 1.4)
ปริมาณการผลิตพลังงานจากน้ํามันดิบเปน เปอรเซ็นตมวลรวมเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟา
ภายในประเทศไทยเม่ือเทียบกับภาพรวมของท้ังโลกในป 2000 พบวามีการใชน้ํามันดิบเปนหลักซ่ึง
ประเทศไทยยังไมมีแหลงน้ํามันดิบท่ีมากกวาความตองการของการใชน้ํามันดิบในระดับโลกแสดง
ใหเห็นถึงความตองการการใชพลังงานไฟฟาท่ีมากขึ้นอีกท้ังเม่ือพิจารณาการนําเขาน้ํามันดิบของ
ไทย (รูปท่ี 1.5) พบวายังตองพ่ึงพาการนําเขาจากตางประเทศทําใหตองสูญเสียงบประมาณในการ
นําเขาน้ํามันดิบเปนจํานวนมหาศาล 

 
            รูปท่ี 1.5 ปริมาณการนําเขาน้ํามันดิบเพ่ือใชในประเทศ (% มวลรวมตอปท่ีนําเขา) 
 ท่ีมา: http://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS/countries /1W-TH?display=graph 
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ดังนั้นแนวโนมการใชพลังงานท่ีเพ่ิมมากขึ้นอยางสมํ่าเสมอดังกลาวรัฐบาลจึงเริ่มหันมา
มองปญหาทางดานพลังงาน โดยจุดเริ่มตนของการอนุรักษพลังงานเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2516 ซ่ึง
ขณะนั้นท่ัวโลกเกิดวิกฤตการณพลังงานน้ํามันโดยน้ํามันมีราคาปรับตัวสูงมากอันเนื่องมาจากผล
ของสงครามในประเทศตะวัน ออกกลาง จึงไดมีการกําหนดมาตรการเพ่ือแกไขการขาดแคลนน้ํามัน
เช้ือเพลิง หลังจากนั้นประเทศไทยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานป พ.ศ. 2535 โดยมีเจตนารมณท่ีจะสงเสริมใหมีการผลิตและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประหยัดตลอดจนการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณรวมท้ังวัสดุท่ีใชในการอนุรักษ
พลังงานขึ้นในประเทศและใหเกิดการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม โดยใชมาตรการชวยเหลือ
ควบคูไปกับการใหส่ิงจูงใจ 

พระราชบัญญัติเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานป พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2550) ซ่ึงมีการบังคับใหอาคารและโรงงานท่ีมีการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาตั้งแต 1,000 kW ขึ้นไป
หรือติดตั้งหมอแปลงรวมกันมีขนาดตั้งแต 1,175 kVA ขึ้นไป เปนอาคารและโรงงานควบคุม โดย
ตองดําเนินการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงจะตองสงขอมูลเกี่ยวกับการผลิตการใชพลังงานและกําหนด
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตาม
ระยะเวลาท่ีพระราชบัญญัติกําหนดไว โดยอาคารควบคุมจะตองจัดสงทํารายงานการอนุรักษ
พลังงานสงทุกปโดยมีแผนการทํางานท่ีเรียกวา Energy Management System ซ่ึงมาจาก ISO 50001 
ซ่ึงมี 8 ขั้นตอนดังรูปท่ี 1.6 

       

 
รูปท่ี 1.6 Energy Management System , EMS 

1. ตั้งคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 

8. ทบทวน  วิเคราะห  แกไข 

2. ประเมินสถานะเบ้ืองตน 

3. กําหนดนโยบายและประชาสัมพันธ 

4. ประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

5. กําหนดเปาหมายและแผน 7. ตรวจติดตามและประเมิน 

6. ดําเนินการตามเปาหมายและแผน 
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เม่ือพิจารณาท้ังส่ีสวนเห็นไดชัดวาในขั้นตอนท่ี 4  จําเปนตองมีรายละเอียดของอุปกรณ

ในระบบตางๆในอาคารหรือโรงงานท้ังหมด ไมวาจะเปนระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง ระบบ
ไฟฟากําลังและระบบอ่ืนๆท่ีมีการใชพลังงาน เชน มอเตอรท่ีมีขนาดตั้งแต 5 kW ขึ้นไป เปนตน การ
จัดทํารายละเอียดขอมูลตองทราบถึงประเภทของอุปกรณในทุกระบบ ขนาดของอุปกรณ พิกัดพลัง
ไฟฟา ชนิดของหลอดไฟ จํานวนหลอดไฟและช่ัวโมงการใชงาน 

ปจจุ บันอาคารและโรงงานควบคุมจะประสบปญหาในดานการบันทึกขอมูล
รายละเอียดอุปกรณท้ังหมดในอาคารรวมท้ังการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแตละอุปกรณเพ่ือบันทึก
ลงในตาราง ประเมินความมีนัยสําคัญของอุปกรณ ดังนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการสราง
ฐานขอมูลสารสนเทศทางดานพลังงานจึงเปนส่ิงท่ีจะชวยในการบันทึกขอมูลรายละเอียดของ
อุปกรณและสามารถปรับเปล่ียนอุปกรณตางๆในอาคารรวมท้ังสามารถประเมินรายละเอียดของการ
ใชพลังงานในอาคารได ซ่ึงเปนระบบท่ีเรียกวาแผนท่ีพลังงาน( Energy Mapping Program,EMP) 
เพ่ือเปนอุปกรณในการชวยคนหา และประเมินปริมาณการใชพลังงานในอาคารซ่ึงจะแบงเปนเขต
ตางๆของอาคารท่ีจะทําใหสามารถดูไดงายเรียกใชไดสะดวกยิ่งขึ้นอีกท้ังยังสามารถเปล่ียนแปลง
และประเมินคาใชจายดานพลังงานของอาคาร(Energy Navigation System, ENS) ซ่ึงโปรแกรมจะ
ประเมินคาเปนดรรชนีการใชพลังงานเฉพาะ(Spacific Energy Consumption,SEC) ในพ้ืนท่ีตางๆ
โดยดูไดท้ังภาพรวมจนถึงภาพยอยเปนรายอุปกรณ โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นจะอํานวยความสะดวกแก
ผูใชงานในการจัดการใชอาคารพ้ืนท่ีในอาคารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชพลังงาน ดังนั้น
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนี้ซ่ึงเปนการสรางเครื่องมือเพ่ือใชงานดานการสรางฐานขอมูล
พลังงานสําหรับอาคารเรียนโดยใชวิธีแผนท่ีพลังงานแบบตาราง ซ่ึงขอมูลรายละเอียดท้ังหมดจะถูก
บันทึกลงในระบบแผนท่ีพลังงานแบบตารางและสามารถเรียกใชและประเมินคาตางๆได  เพ่ือ
สะดวกในการใชงานและคนหารายละเอียดของขอมูลและการใชพลังงานในอาคาร 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) พัฒนาฐานขอมูลดานพลังงาน โดยวิธีแผนท่ีและระบบนํารองดานพลังงาน เพ่ือใช
กับอาคาร 

2) ประเมินปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจากฐานขอมูลดานพลังงานในอาคารประเภท
สถานศึกษาโดยใชโปรแกรมท่ีไดพัฒนาขึ้น 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1) พัฒนาโปรแกรมท่ีจัดทําฐานขอมูลดานพลังงานแบบแผนท่ีและระบบนํารองดาน
พลังงานสําหรับอาคาร   

2) ในการศึกษาจะทดสอบโปรแกรมกับอาคารเรียน 1 และ 2 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยเทานั้น โดยแบงพ้ืนท่ีในอาคาร ตามช้ัน ขนาดพ้ืนท่ี จํานวนท่ีนั่งมาตรฐานของหองเรียน
และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

3) แผนท่ีพลังงานแบบตารางท่ีพัฒนาขึ้นจะจัดทําในสวนของการใชพลังงานไฟฟาใน
ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวางและระบบส่ือการเรียนการสอนของหองเรียน 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและระบบลิฟตโดยสารของอาคารเรียน 

4) การจัดทําฐานขอมูลดานพลังงานโดยใชวิธีแผนท่ีพลังงานแบงออกเปน 2 สวน คือ 
ขอมูลการใชพลังงานของอาคารและขอมูลรายละเอียดของอุปกรณในแตละระบบ เทานั้น 

5) การศึกษาไดใชขอมูลอุปกรณและคาไฟฟาในชวงปการศึกษา 2553  
 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1) สามารถนําไปใชในการจัดการการใชเครื่องจักรและอุปกรณใหเกิดความเหมาะสม

ระหวางการใชพลังงานไฟฟากับจํานวนนักศึกษาในหองเรียนได 
2) ผูใชฐานขอมูลดานพลังงานในอาคารสามารถคนหาขอมูลและประเมินการใช

พลังงานในทุกระดับตั้งแตระดับกลุมอาคาร จนถึงระดับรายอุปกรณได 
3) เพ่ือใชในการวางแผนการจัดการดานพลังงานในอาคาร 
4) เพ่ือใชในการวิเคราะหการใชพลังงานและวางมาตรการดานการอนุรักษพลังงานให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
5) ใชในการประเมินคาพลังงานไฟฟาในการใชหองในแตละหองตามช่ัวโมงการใช

งาน 
6) ประยุกตใชเพ่ือจัดทําขอมูลรายละเอียดการอนุรักษพลังงานตาม พรบ. เพ่ือสงเสริม

การอนุรักษพลังงานป พ.ศ. 2535(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการทํางานดานพลังงานท่ีผานมาของประเทศไทยนับตั้งแตมีการใชพระราชบัญญัติ

เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานป พ.ศ 2535 มีการทํางานท้ังดาน วิจัยและพัฒนา การอนุรักษ
พลังงานในอาคาร และโรงงาน รวมถึงการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆมากมาย การดําเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศพลังงานนั้นตองมีแหลงขอมูลดานพลังงานท่ีมีความจําเปนตอการทํางาน
ดานพลังงานและส่ิงแวดลอมซ่ึงในประเทศไทยมีหนวยงานและสถาบันท่ีทํางานดานพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมท่ีมีการวางระบบสารสนเทศในภาพรวมดังนี้ (ท่ีมา: http://nstda.or.th/index.php/nstda-
knowledge/1771-energy-environment-thailand,Last Updated on Sunday, 10 October 2010 19:53)  

 
1. กระทรวงพลังงาน ประกอบดวย 4 หนวยงาน คือ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  กรมธุรกิจ

พลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษทดแทน และสํานักนโยบายและแผน
พลังงาน  ทําหนาท่ีในการศึกษา สํารวจ วิเคราะห ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ 
ประเมินผล และเปนศูนยขอมูลการพลังงาน กําหนดนโยบาย แผน และมาตรการดาน
พลังงาน จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน กําหนดมาตรการ กฎ 
ระเบียบ และกํากับดูแลควบคุมการดําเนินงานดานพลังงาน 

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใหมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การจัดการใชประโยชน จึงมีภารกิจหลัก ในการ
ประเมินสถานภาพและศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สงวน อนุรักษ พัฒนา ฟนฟู เพ่ือดํารงสภาพสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการใชประโยชน เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน สรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือให
ชุมชนสามารถปกปอง คุมครอง และฟนฟูส่ิงแวดลอมชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รวมท้ัง 
กรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงเปนหนวยงานดําเนินงานดังกลาว อยูในการกํากับดูแล  
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3.  องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก   จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ท่ีเห็นชอบใหจัดตั้ง "องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน)" หรือ อบก. ขึ้นภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เพ่ือวิเคราะห กล่ันกรอง และทําความเห็นเกี่ยวกับการใหคํารับรองโครงการท่ีลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด รวมท้ังติดตามประเมินผล
โครงการท่ีไดรับคํารับรอง สงเสริมพัฒนาโครงการ และการตลาดซ้ือขายปริมาณกาซเรือน
กระจกท่ีไดรับการรับรอง เปนศูนยกลางขอมูลท่ีเกี่ยวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซ
เรือนกระจก จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการท่ีไดรับคํารับรอง และการขายปริมาณกาซ
เรือนกระจกท่ีไดรับการรับรอง สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแก
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก  
 

4. มูลนิธิพลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอม หรือ มพส. (Energy for Environment Foundation (E for E) 
จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2543 จัดตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริม และเผยแพรเทคโนโลยี
อนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานหมุนเวียนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และกิจกรรม
สําคัญของ มพส. ไดแก การจัดตั้งและบริหารงานศูนยสงเสริมพลังงานชีวมวล ซ่ึงเปน
โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ จาก กองทุนส่ิงแวดลอมโลก สํานักงาน
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โครงการ
ความชวยเหลือระหวางประเทศแหงประเทศเดนมารก โดยมีสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน เปนผูบริหารโครงการ ติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอมไดท่ี 
http://www.efe.or.th 
 

5. มูลนิธิสถาบันพลังงานทดแทน เอทานอล-ไบโอดีเซล แหงประเทศไทย มูลนิธิฯนี้กอตั้งขึ้น
ในป พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและเผยแพรความรู ความเขาใจในวิทยาการ
ดานการนําพืชผลทางการเกษตรมาผลิตเปนน้ํามันเช้ือเพลิง รวมท้ังมีบทบาทในการเสนอ
นโยบายเพ่ือพัฒนาเช้ือเพลิงเอทานอล ไบโอดีเซล ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการปฏิบัติงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาความรูและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของในการ
พัฒนาเช้ือเพลิงจากพืชผลทางการเกษตร สามารถติดตามขาวสารและขอมูลการผลิต
พลังงานทดแทน ไดท่ี http://www.ethanol-thailand.com 
 

DPU



9 
 

6. สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (สสท.)  เปนสถาบันวิชาการอิสระ เริ่มเปดดําเนินการเม่ือเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ในฐานะหนวยปฏิบัติของมูลนิธิส่ิงแวดลอมไทย มุงเนนการทํา
หนาท่ีเปนแหลงศึกษาวิจัยองคความรูดานส่ิงแวดลอมท่ีทันสมัย ถูกตอง และเช่ือถือได 
และผลักดันใหเกิดการประสานการทํางานรวมกันระหวางภาคีตางๆ ในสังคม เพ่ือ
เช่ือมโยงสูการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเกิดความสมดุล  
และเพ่ือใหสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคมไทย สถาบันฯ ไดดําเนิน
กิจกรรมท่ีเสริมสรางขีดความสามารถในงานท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม ในกลุม
ผูดอยโอกาสของสังคม ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนจุดมุงหมายของประเทศท่ีจะแกไขปญหาความ
ยากจนในกรอบของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 

7. โครงการเครือขายสารสนเทศดานพลังงานและส่ิงแวดลอมของประเทศไทย  (Thailand 
Energy and Environmental Network : TEENET)ไดรับความเห็นชอบในการใหการสนับ 
สนุนโครงการจาก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยมีวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งโครงการ เพ่ือตอบสนองความตองการ ขอมูลขาวสารสนเทศดานพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม ท่ีมีท้ังจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้การจัดตั้งเครือขายดังกลาว 
ยังชวยลดความซํ้าซอนของการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตลอดจนกอใหเกิด การเผยแพร 
และการแลกเปล่ียนขอมูล ในลักษณะเครือขายท่ีประสานงานกัน ทําใหสามารถตอบสนอง
ความตองการขอมูลดังกลาวไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกเครือขายในปจจุบัน
ประกอบดวย 9 หนวยงาน คือ 

- TEENET-CU (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  ระบบสารสนเทศดานพลังงาน และ
ส่ิงแวดลอมของประเทศไทย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ รวบรวมสถิติดาน
พลังงาน รวมถึงขอมูล ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย ดานพลังงานของประเทศ
ไทย ขอมูลภูมิอากาศ ขอมูลเศรษฐศาสตร ขอสนเทศ และสารคดี เพ่ือการ
อนุรักษพลังงาน กระดานขาวถามตอบปญหาพลังงาน ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

  
- TEENET-KMUTT (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี  งานบริการ

ขอมูลเทคนิค ( TIS ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปน
หนวยงานหนึ่งท่ีไดเขามารวม ในเครือขายสารสนเทศดานพลังงาน และ
ส่ิงแวดลอม ของประเทศไทย ขอมูลท่ีหนวยงาน TIS ไดจัดเก็บไวใน
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ฐานขอมูล จะเปนขอมูล ท่ีไดผานการคัดเลือกแลว ซ่ึงจะเปนขอมูลทาง
วิชาการ ท่ีเกี่ยวกับดานพลังงานทดแทน และดานส่ิงแวดลอม โดยจะเก็บ
รวบรวมขอมูลในประเทศ และขอมูลในภูมิภาคอาเซียน และขอมูลท่ีไมมีใน
ฐานขอมูล ในระดับ International ทานสามารถใชบริการของ TIS โดยการ
สมัครเปนสมาชิก ซ่ึงปจจุบันยังไมมีการคิดคาสมาชิก 

       
- TEENET-KKU (มหาวิทยาลัยขอนแกน) โครงการศูนยสารสนเทศดาน

พลังงานและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแกน ในระยะ 3 ปแรกพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 4 ฐานขอมูล คือ ฐานขอมูลผู เ ช่ียวชาญดานพลังงาน และ
ส่ิง แว ด ลอ ม ฐา น ขอ มูลวิ ชา ก าร  ด า นพ ลั งง า นแ ละส่ิงแ ว ดล อ มข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฐานขอมูลการใชพลังงานในอุตสาหกรรมขนาดยอมใน
ภาคอีสานและ ระบบสารสนเทศ ดานแผนผังลมของประเทศไทย 

       
- TEENRT-AIT (สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย)   ศูนยขอมูล ทรัพยากรพลังงาน

แหงภูมิภาค ( RERIC ) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ( AIT ) รวมอยูใน
เครือขายสารสนเทศ ดานพลังงาน และส่ิงแวดลอม ของประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคเ พ่ือถายทอดความรู  และเผยแพรขอมูลดานพลังงาน และ
ส่ิงแวดลอม ของประเทศไทยไปยังกลุมเปาหมาย ท้ังในประเทศ และท่ัวโลก 
ซ่ึงขอมูลท่ีเผยแพรนั้น จะเปนฐานขอมูลบรรณานุกรม ฐานขอมูลดานท่ีปรึกษา 
ผูเช่ียวชาญองคกร และฐานขอมูลผูผลิต ผูจําหนายอุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
โดยผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูล โดยผานทาง Internet นอกจากนี้ทาง 
RERIC ยังเผยแพรขอมูล ของการสัมมนาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพลังงาน และ
ส่ิงแวดลอม และไดวางแผน การรณรงค ใหความรู เพ่ือใหคนหันมาใสใจ 
ทางดานพลังงานทดแทน โดยผานทางส่ือโฆษณา ตางๆ เชน โปสเตอร , 
จดหมายขาว, แผนพับ, วีดีโอและ Internet 

 
- TEENET-CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) โครงการเครือขายสารสนเทศดาน

พลังงานและส่ิงแวดลอมของประเทศไทย เครือขายมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(TEENET-CMU) จัดตั้งโดยศูนยบริการขอมูลเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต (RISE-AT) ภายใตสถาบันวิจัยและพัฒนา
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับคณะวิทยาศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร สถานเทคโนโลยีกาซชีวภาพ (BTC) และสถานจัดการ
และอนุรักษพลังงาน (EMAC) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค
ในการลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูล เพ่ิมประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วของกระบวนการคนหา ถายทอด และแลกเปล่ียนขอมูลเทคโนโลยีดาน
พลังงานและส่ิงแวดลอมผานระบบอินเตอร เน็ต 

 
- TEENET-CMU เนนการคัดเลือกขอมูลเกี่ยวกับพลังงานและส่ิงแวดลอมท่ี

เหมาะสมและสามารถนํามาอางอิงหรือประยุกตใชประโยชนได  ซ่ึง
ประกอบดวยฐานขอมูลหลัก 4 ฐานขอมูลดังนี้ 

     * ฐานขอมูลเทคโนโลยีกาซชีวภาพ 
     * ฐานขอมูลการอนุรักษพลังงาน 
     * ฐานขอมูลการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
     * ฐานขอมูลพลังงานความรอนใตพิภพ 
 

- TEENET-DEDE (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน )  
ศูนยบริการสารสนเทศ ดานประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน ( Thailand 
Energy Efficiency Information Service) เปนศูนยบริการและเผยแพรขอมูล 
ขาวสารความรูดาน การอนุรักษพลังงานอีกท้ังยังเปนตลาดกลางในการ
สงเสริมธุรกิจการอนุรักษ พลังงาน โดยจัดทําฐานขอมูลประกอบดวย กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน โครงงานวิจัยพัฒนาดานพลังงาน
เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน การฝกอบรมดานการ อนุรักษพลังงาน ดัชนี
การใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและเศรฐกิจ รวมถึงซอฟแวรโปรแกรม
ตางๆท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน เปนตน 

       
- TEENET-FTI (สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม   สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย) เปนหนวยงานหนึ่งในการทําหนาท่ีสนับสนุนนโยบายของ
ภาครัฐในการดําเนินการ เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
และการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ประโยชนในดานการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศอยาง
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ยั่งยืน และมีบทบาทในดานการจัดทําระบบฐานขอมูลสถิติพลังงานของ
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการเผยแพรขอมูลวิชาการเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน โดยรวมเปนสวนหนึ่งใน เครือขายสารสนเทศดานพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศไทย (TEENET) ภายใตการสนับสนุนของ กองทุน
เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) 

       
- TEENET-EFE มูลนิธิพลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอม   หรือ Energy for Environment 

Foundation (E for E) เปนหนวยงานอิสระท่ีมิไดมุงแสวงหากําไร จัดตั้งขึ้นเม่ือ
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงคหลักในการสาธิตและเผยแพร
เทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานหมุนเวียนท่ีมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมนอย สงเสริมการนําพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรมาใชเพ่ือ การผลิตไฟฟาและพลังงาน เผยแพรความรู แนวความคิด 
และวิทยาการใหมๆ รวมท้ังดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะเปนการสงเสริมใหมีการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐ 

       
- TEENET-TEI (สถาบันส่ิงแวดลอมไทย) โดยฝายพลังงาน อุตสาหกรรมและ

ส่ิงแวดลอม (EIP) เปนเครือขายหนึ่งของโครงการเครือขายสารสนเทศดาน
พลังงานและส่ิงแวดลอม ของประเทศไทย (TEENET) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ติดตั้งฐานขอมูลดานพลังงานและส่ิงแวดลอมเช่ือมโยงกับ ระบบเครือขายและ
การใหบริการ รวมถึงการส่ือสารเผยแพรและแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศดาน
พลังงานและส่ิงแวด ลอมไปยังกลุมเปาหมายตางๆท้ังในประเทศและ
ตางประเทศผานทาง Internet โดยมีจุดเดนอยูท่ีการประยุกตใชฐานขอมูลดาน
พลังงานและส่ิงแวดลอมเขา กับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic 
Information System: GIS) เพ่ือใหทราบถึงสถานการณและโครงการทางดาน
พลังงานในรูปแบบแผนท่ี อันจะเปนประโยชนในการกําหนดนโยบาย และ
วางแผนทางดานพลังงาน รวมท้ังโครงการและพ้ืนท่ีท่ีควรใหการสนับสนุนใน
อนาคต 
 

     อยางไรก็ตามในการพัฒนาระบบสารสนเทศดานพลังงานเฉพาะสวนขององคกรนั้นยังไมมีการ
พัฒนาระบบนี้อยางจริงจังมีแตการใชระบบ อาคารอัจฉริยะ (Buildings Automation System ; BAS) 
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หรือใช Program บริหารจัดการงานบํารุงรักษาระบบอาคารเขามาชวย การทําระบบสารสนเทศดาน
พลังงานในรายละเอียดทุกอุปกรณโดยจัดแบงเปนพ้ืนท่ีและสามารถประเมินการใชพลังงานราย
พ้ืนท่ีไดนั้นมีรายละเอียดทางทฤษฎีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 
2.1 ขอมูล  สารสนเทศและระบบสารสนเทศ (จิตติมา, 2544:3) 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศดานพลังงานนั้นตองทําความเขาใจถึงพ้ืนฐานของขอมูลและ
ระบบสารสนเทศรวมถึงแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศดังนี ้

 
2.1.1 ขอมูล  

ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นและอยูในชีวิตประจําวันซ่ึงอาจเกี่ยวของกับบุคคล 
สัตว ส่ิงของหรือกลาวถึงเหตุการณตางๆ ไดท้ังหมด ดังนั้นขอมูลจึงเปนไดท้ังตัวเลข เชน ปริมาณ 
จํานวนระยะทาง หรือขอมูลเปนรูปแบบอ่ืนๆไดแก  ตัวอักษร ขอความ ภาพ หรือเสียง เปนตน
ดังนั้นขอมูลจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของระบบสารสารสนเทศและขอมูลจะตองเปนขอเท็จจริงท่ี
ถูกตอง ครบถวนทุกดาน อีกท้ังยังตองเช่ือถือไดจึงจะทําใหไดระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณท่ีสุด  

 
2.1.2 สารสนเทศและระบบสารสนเทศ 

สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลท่ีไดผานการประมวลผล วิเคราะหหรือสรุป ใหอยูใน
รูปแบบท่ีมีความหมายท่ีสมบูรณพรอมท่ีจะนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

ระบบสารสนเทศ เปนระบบขอมูลท่ีไดผานการประมวลผลเพ่ือใหไดมาซ่ึงสารสนเทศ
ท่ีตองการเพ่ือชวยในการปฏิบัติงานในองคกร โดยระบบสารสนเทศจะใชขอมูลนําเขามาประมวล
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีตองการได ดังนั้นระบบ
สารสนเทศจึงเปนเครื่องมือหลักท่ีจําเปนในการดําเนินงานขององคกรตางๆในปจจุบัน  ระบบ
สารสนเทศท่ีดจีะตองมีคุณสมบัติ ท่ีมีความถูกตองเช่ือถือไดสูงและสามารถทําการตรวจสอบไดมี
ความสมบูรณทันตอการใชงานหรือทันเวลา อีกท้ังตองมีความกระทัดรัดและมีความครบถวนใน
ตัวเองมีขอมูลตางๆท่ีสมบูรณตรงกับความตองการใชงานรวมถึงสามารถสืบคนเรียกดูไดงาย
สะดวกรวดเร็วจึงมีการนําคอมพิวเตอรเขามาทําการจัดเก็บรวบรวมขอมูลในระบบสารสนเทศ 

 
2.2 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  (กิตต-ิจําลอง, 2542: 95)   

ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศโดยท่ัวไปนั้นจะดําเนินการตามตามขั้นตอนตางๆท่ี
ถูกกําหนดไวใน System Development Life Cycle (SDLC) แตเนื่องจากระบบการพัฒนาวงจรชีวิต 
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(SDLC) มีอยูดวยกันหลายวิธี ดังนั้น รายละเอียดของขั้นตอนตางๆ  จึงแตกตางกันไปตาม
กระบวนการของ SDLC ท่ีนักพัฒนาระบบงานสารสนเทศจะเลือกนํามาใช SDLC ท่ีนิยมใชกันใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้  

1. Feasibility Study เปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับการประเมินตนทุนรวมถึงการเลือกวิธี
ตางๆในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพ่ือใหมีความคุมคามากท่ีสุดในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศนั้นๆขึ้นมา 

2. Requirement Collection and Analysis เปนขั้นตอนการจัดเก็บรวบรวมความตองการตางๆ 
จากผูใช (Use, s Requirement) เพ่ือนํามาวิเคราะห และดําเนินการกําหนดขอบเขตของระบบท่ี
พัฒนาขึ้น 

3. Design เปนการนําความตองการตางๆ ท่ีไดจาก Requirement Collection and Analysis เพ่ือ
นํามาใชเปนเง่ือนไขและขอมูลในการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาขึ้น 

4. Prototyping เปนการนําเอาสวนประกอบตางๆท่ีไดจากออกแบบไวในสวนของการ Design 
มาพัฒนาเปนระบบตนแบบของระบบงาน (Prototype) เพ่ือนําไปทดลองใชและหาขอผิดพลาดของ
ระบบกอนนําไปใชงานจริงซ่ึงขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นถูกนําไปเปนขอมูลสําหรับ  Requirement 
Collection and Analysis ไดอีกครั้ง 

5. Implementation เปนขั้นตอนท่ีไดพัฒนาระบบตนแบบเสร็จส้ินและนําเอาระบบดังกลาวไป
ทดลองใชงานจริงเพ่ือดูคาผิดพลาดตางๆท่ีเกิดขึ้น 

6. Validation and Testing เปนขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกตองของระบบตนแบบและ
ดําเนินการปรับปรุงระบบตนแบบใหสมบูรณโดยแกขอผิดพลาดตางๆท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น 

7. Operation เปนการนําระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นไปเผยพรหรือใชงานจริงกับองคกร 
 

เม่ือพิจารณาวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศตามมีขั้นตอนตางๆ ท่ีกําหนดไวใน 
System Development Life Cycle (SDLC) จะมีกระบวนการทํางานดังนี้ เริ่มตนจากการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ เพ่ือใหมีความคุมคามากท่ีสุดในการพัฒนาระบบ จากนั้นทําการรวบรวม
ความตองการตางๆ จากผูใชมาวิเคราะห และกําหนดขอบเขตใหกับระบบท่ีจะพัฒนาขึ้น แลวจึง
ออกแบบระบบ จากนั้นจะเปนสวนของการนําเอาสวนตางๆท้ังหมดมาพัฒนาเปนตนแบบของ
ระบบงาน (Prototype) แลวเขาสูกระบวนการนําไปทดลองใชหาขอผิดพลาดของระบบขอผิดพลาด
ท่ีเกิดขึ้นถูกนําไปเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงระบบเม่ือระบบไมมีขอผิดพลาดจะเปนการนําระบบ
ไปทดลองใชงานจริงและตรวจสอบความถูกตองของระบบเพ่ือเขาสูขั้นตอนสุดทายเปนการ 
Operation ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นไปใชงานจริง แสดงดังรูปท่ี 2.1  
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รูปท่ี 2.1  แสดงขั้นตอนของวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

                (ท่ีมา : ภัทรนิษฐ, 2552)  
 
2.3 ระบบการจัดการพลังงาน 

การจัดการ การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนการลดความตองการใชพลังงานท่ี
ไมจําเปนหรือการลดความสูญเสียดานพลังงานในองคกรลงโดยใชกระบวนการจัดการท่ีดีเพ่ือ
นําไปสูการลดคาใชจายดานพลังงานหรือตนทุนรวมถึงปญหาดานส่ิงแวดลอมลงอยางยั่งยืน การจัด
การพลังงานในองคกรอยางเปนระบบ ประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การทบทวนสถานะเบ้ืองตน 
2. การกําหนดนโยบายพลังงาน 
3. การวางแผน 
4. การนําไปใชและการปฏิบัต ิ
5. การตรวจสอบและแกไข 
6. การทบทวนการจัดการ 

Feasibility Study 

Requirement Collection  
and  Analysis 

Design 

Prototyping Implementation 

Validation and Testing   

Operation 
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ในการดําเนินการเกี่ยวกับกับการจัดการพลังงานในองคกรอยางเปนขั้นตอนตองพิจารณาใน
ทุกดานท้ังบุคลากร ทรัพยากร นโยบายและ ขั้นตอนการดําเนินการ โดยตองมีการทํางานอยางเปน
ระบบเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหลักของการอนุรักษพลังงานและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวได 
โดยองคกรสามารถดําเนินการไดท้ังหมดดวยตัวเอง  

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) ไดดําเนินการออก
กฎกระทรวงเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติและทําการตรวจสอบดําเนินการในภายหลังเพ่ือใหการ
ดําเนินการพัฒนา ”ระบบการจัดการพลังงาน” ในองคกรตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนเปนไปอยาง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดดําเนินการจัดทํา
เปน “ขอกําหนดระบบจัดการพลังงาน” เพ่ือใหหนวยงานตางๆท่ีเปนอาคารและโรงงานควบทุมซ่ึง
ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายไดดําเนินการทํางานไปในทางเดียวกันท้ังหมดเพ่ือ
นําไปสูความสําเร็จของการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน ซ่ึงขอกําหนดระบบจัดการพลังงานตอง
ดําเนินการอยางเปนขั้นตอนโดยทาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ไดนํา
ขั้นตอนของ Energy Management System (EMS) ซ่ึงเปนกระบวนการหลักของ ISO 50001 ท่ีเปน 
ISO ดานพลังงานมาเปนหลักเพ่ือสรางกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบและยั่งยืนขึ้นใหกับทุก
องคกรท่ีตองดําเนินการตามกฎหมายโดย EMS แบงออกเปน 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

- ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงาน 
การกําหนดโครงสรางเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดไมวาจะนําระบบใดมาใชภายในองคกร 

สําหรับระบบการจัดการพลังงาน เปาหมายของโครงสรางคือ การพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้น  
จึงจําเปนตองมีโครงสรางสําหรับ 2 ระยะ ไดแก ระยะการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและระยะ
บริหารระบบการจัดการพลังงาน 

- ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานะเบ้ืองตน 
การประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรกอนท่ีจะทําการนําระบบการจัด

การพลังงานมาประยุกตใช ผลท่ีไดจากการประเมินจะชวยใหทราบวาการจัดการในปจจุบัน  
มีจุดออน – จุดแข็ง ในเรื่องใด เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการอนุรักษพลังงาน  

- ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ 
การกําหนดนโยบาย องคกรสวนใหญ ไมวาจะเปนขนาดเล็กหรือใหญ ตองมีการ

กําหนดนโยบายใหเหมาะสมกับขนาดธุรกิจขององคกร นโยบายพลังงานจะตองลงนามโดย
ผูบริหารระดับสูงขององคกร นโยบายจะตองแสดง “ขอผูกมัด” นโยบายตองแสดงเปาหมายของ
องคกรในระยะยาว นโยบายตองแสดงความรับผิดชอบ นโยบายตองแสดงการส่ือสารและนโยบาย
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ตองแสดงการพัฒนาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ การประชาสัมพันธท่ีดีควรจะมีความหลากหลายและมี 
การวางแผนท่ีสอดคลองกันเพ่ือผลสูงสุด 

- ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพดานเทคนิค 
วัตถุประสงคของขั้นตอนนี้  เ พ่ือคนหาศักยภาพขององคกรในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
- ขั้นตอนที่ 5 กําหนดมาตรการ เปาหมาย และการคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน 
การกําหนดมาตรการเปนแนวทางการกําหนดมาตรการท่ีชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของอุปกรณ เปาหมาย องคกรตองตัดสินใจในการกําหนดเปาหมายในการอนุรักษ
พลังงานเพ่ือใชเปนหลักในการประเมินความสําเร็จ ใชเปนจุดท่ีใชรวมความพยายามของพนักงาน
ท้ังองคกร มาตรการท่ีมีผลตอบแทนทางการเงินท่ีดี องคกรจะตองแสดงเหตุผลประกอบเปน 
ลายลักษณอักษร 

- ขั้นตอนที่ 6 การจัดแผนปฏิบัติการ 
การจัดใหมีมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานก็เพ่ือใหเกิดการอนุรักษพลังงานท่ียังยืน 

แผนปฏิบัติการท่ีจะสนับสนุนหัวใจของการอนุรักษพลังงาน 
- ขั้นตอนที่ 7 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
จากท่ีมาตรการตางๆ ไดผานการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงขององคกร ผูท่ีไดรับ

มอบหมายก็จะมีหนาท่ีนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลตามกําหนดเวลาท่ีระบุในระหวางท่ีกําลัง
ดําเนินการยังไมแลวเสร็จ จําเปนตองติดตามความกาวหนาและเปรียบเทียบกับแผนงาน 

- ขั้นตอนที่ 8 การทบทวนผลการดําเนินการ 
การทบทวนผลการดําเนินการมีตองมีอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปรับเปล่ียนแนวทาง 

การดําเนินงานตามความเหมาะสมตามหลักการ Plan Do Check Action หรือ PDCA  
ระบบการจัดการพลังงานเพ่ือใหม่ันใจในความเหมาะสมของระบบและประสิทธิภาพ

ในภาพรวมของขอกํ าหนดระบบจัดการพลังงานขององคกรสามารถสรุปเปนขั้นตอน 
การดําเนินงาน ดังแสดงในรูปท่ี 2.2 
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                          รูปท่ี 2.2  ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 

        ท่ีมา : เอกสารประกอบการบรรยาย “การจัดการพลังงานขั้นสูง” ผศ.ดร.ติกะ , 2553 
 
2.4 การดําเนินการดานการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 

การดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) นั้น ผูท่ีอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้จะถูกเรียกวา “อาคาร
ควบคุม”โดยประกาศออกมาเปนพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม ซ่ึงอาคารท่ีเขาขายเปน
อาคารควบคุมนั้น ตองมีลักษณะการใชพลังงานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

2.4.1 ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายไฟฟาใหติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาตั้งแต1,000 kW ขึ้นไปหรือถา
ติดตั้งหมอแปลงตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั้งแต 1,175 kVA ขึ้นไป 

2.4.2 มีการใชพลังงานไฟฟาความรอนจากไอน้ําหรือพลังงานส้ินเปลืองอยางใดอยางหนึ่ง
รวมกันตั้งแตวันท่ี 1 มกราคมถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณพลังงานเทียบเทา
พลังงานไฟฟาตั้งแต 20 ลาน MJ ขึ้นไป 

 
2.5 การใชพลังงานในอาคาร 

โดยท่ัวไปคาใชจายในการใชพลังงานในอาคารมีสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของ
คาใชจายในการดําเนินการของอาคารท้ังหมดดังแสดงในรูปท่ี 2.3 ถึงแมวาจะไมมาก เม่ือ
เปรียบเทียบกับคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาเส่ือมราคา คาจํานอง คาภาษีและคาบุคลากรแตเราสามารถลด

1. ตั้งคณะผูรับผิดชอบในการจัดการพลังงาน 

8. ทบทวน  วิเคราะห  แกไข 

2. ประเมินสถานะเบ้ืองตน 

3. กําหนดนโยบายและประชาสัมพันธ 

4. ประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

5. กําหนดเปาหมายและแผน 7. ตรวจติดตามและประเมิน 

6. ดําเนินการตามเปาหมายและแผน 
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คาใชจายพลังงานไดโดยการประหยัดพลังงาน ในขณะท่ีคาใชจายอ่ืนๆมักจะเปนคาท่ียากจะควบคมุ 
นอกจากนี้การประหยัดพลังงานจึงเปนการใชอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพและจะชวยยืดอายุการใช
งานของอุปกรณ ดังนั้นคาใชจายในการบํารุงรักษาอุปกรณก็จะลดลงดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.3  สัดสวนคาใชจายในการดําเนินการของอาคาร  

ท่ีมา : กระบวนการและเทคนิคการลดคาใชจายพลังงานสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม, 
2544 

 
2.5.1 อาคารแตละประเภทจะใชไฟฟามากกวาความรอนโดยใชในระบบปรับอากาศ ระบบ

ไฟฟาแสงสวาง ระบบปมน้ํา ลิฟต บันไดเล่ือน อุปกรณสํานักงานและอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ 
ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1  แสดงสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและความรอนในอาคารประเภทตางๆ  
 

ประเภทของอาคาร พลังงานไฟฟา(%) พลังงานความรอน(%) 
สํานักงาน 100 - 
ศูนยการคา 100 - 
สถานศึกษา 100 - 

โรงแรม 75 25 
โรงพยาบาล 80 20 

คาใชจาย  บํารุงรักษา  10% 

คาใชจาย  พลังงาน  10% 

คาใชจาย อ่ืน ๆ  80% 
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2.5.2 สัดสวนการใชพลังงานของระบบตางๆนั้นจะแตกตางกันในแตละประเภทของอาคาร

ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 ระบบปรับอากาศและแสงสวางมีสัดสวนในการใชไฟฟามากโดยมีสัดสวน
รวมกันสูงถึงรอยละ 80 ของการใชไฟฟาท้ังหมดของอาคาร สวนท่ีเหลือรอยละ15-20 จะถูกใชใน
ระบบอ่ืนๆไดแก ปมน้ํา ลิฟต บันไดเล่ือน ตูแชเย็น อุปกรณสํานักงานเปนตน สวนพลังงานความ
รอนจะถูกใชสําหรับหุงตม ผลิตไอน้ํา น้ํารอนเพ่ือการซักลางรีดผาและอบนึ่งฆาเช้ือโรคของ
อุปกรณหรือเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

 
ตารางท่ี 2.2  แสดงสัดสวนการใชไฟฟาเฉล่ียในอาคารประเภทตางๆแบงตามระบบตางๆ  
 

ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ(%) ระบบแสงสวาง(%) ระบบอ่ืนๆ(%) 
สํานักงาน 55 30 15 
ศูนยการคา 62 23 15 
สถานศึกษา 38 40 22 

โรงแรม 65 18 17 
โรงพยาบาล 55 25 20 

 
2.6 อัตราคาไฟฟา 

คาใชจายไฟฟาเปนคาใชจายพลังงานหลักของอาคาร สวนคาใชจายพลังงานของ
โรงงานนอกจากจะมาจากคาไฟฟาแลวยังมาจากเช้ือเพลิงเพ่ือใชผลิตพลังงานความรอน สัดสวน
การใชไฟฟาและเช้ือเพลิงขึ้นอยูกับประเภทของอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กจะใช
ไฟฟาเปนหลัก สวนอุตสาหกรรมอาหารจะใชพลังงานความรอนมากกวา เปนตน 

2.6.1 “ใบแจงคาไฟฟา”  
         ในทุกองคกรตองมีการจายคาไฟฟาดังนั้นใบแจงคาไฟฟาจึงเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญเปน

อันดับแรกท่ีตองทําความเขาใจและนํามาวิเคราะหขอมูล ใบแจงคาไฟฟาจะบอกใหทราบวา ตอง
เสียคาไฟฟาเดือนละเทาไหรเปนคาใชจายอะไรบางรวมถึงสามารถกําหนดคาไฟเฉล่ียขององคกรได
วาองคกรเสียคาไฟฟาเฉล่ียหนวยละกี่บาท 

2.6.2  พลังงานไฟฟา 
 พลังไฟฟา คือ ความตองการไฟฟาจริงท่ีอุปกรณหรือเครื่องจักรใชไปในการทํางานใน

เวลาหนึ่งๆ มีหนวยเปน Watt ซ่ึงแยกไดเปนไฟฟา 1 เฟส 220 V และไฟฟา 3 เฟส 380 V คาพลัง 
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ไฟฟาสามารถหาไดจากสมการดังนี้ 
 

ระบบไฟฟา 1-เฟส  
                                    P =  VI Cos                                        .…………. (1) 

ระบบไฟฟา 3-เฟส 
P = 3 VI Cos                                     ………….. (2) 

 
เม่ือ P  คือ กําลังไฟฟา  (W) 

V  คือ  แรงดันไฟฟา  (V) 
 I  คือ กระแสไฟฟา  (A) 

                               Cos   คือ          คา Power Factor 
พลังงานไฟฟา คือ พลังงานไฟฟาท่ีอุปกรณหรือเครื่องจักรใชในการทํางานในระยะเวลาหนึ่ง 

มีหนวยเปน Wh หรือ kWh หรือหนวย หรือยูนิต หาไดจากสมการ 
 
                                    E = PT                                                    ………….(3) 

 
เม่ือ E  คือ  พลังงานไฟฟา (kWh)  

T  คือ  ระยะเวลาการใชงานของอุปกรณไฟฟา (ช่ัวโมง) 
  
พลังงานไฟฟาแบงเปน 2 ประเภทดังนี ้

- พลังไฟฟาปรากฏ คือ พลังไฟฟารวมท่ีระบบไฟฟาจายใหแกอุปกรณไฟฟามีหนวยเปน  
VA หรือ  kVA 

- พลังไฟฟาเสมือน คือ พลังไฟฟาท่ีอุปกรณหรือเครื่องจักรชนิดเหนี่ยวนํา (Inductive 
Load) ไมไดใชในการใหกําลังงานแตใชในการสรางสนามแมเหล็ก เชน พลังไฟฟาท่ี
ไหลผานแกนเหล็กของหมอแปลงไฟฟาหรือผานชองวางอากาศ (Air Gap) ของมอเตอร
ชนิดเหนี่ยวนํา เปนตน มีหนวยเปน VAr หรือ kVAr 
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2.6.3 คาเพาเวอรแฟกเตอร 
คาตัวประกอบกําลัง (Power Factor: PF) คืออัตราสวนของพลังไฟฟาจริงกับพลังไฟฟา

ปรากฏ มีคาจาก 0 ถึง 1โดยท่ัวไปจะควบคุมอยูระหวาง 0.85 – 1.00 โดยท่ีคาเพาเวอรแฟกเตอรหา
ไดจากสมการ 

 
            …………………..(4)                                                     

 
เม่ือ  PF  คือ  คาเพาเวอรแฟกเตอร 

  
การไฟฟากําหนดใหผูใชไฟฟาท่ีมีคาเพาเวอรแฟกเตอรต่ํา โดยมีความตองการพลังไฟฟารีแอค

ตีฟเฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุดเม่ือคิดเปน kVAr เกินกวารอยละ 61.97 ของความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย
ใน 15 นาทีสูงสุด เม่ือคิดเปน kW สวนท่ีเกินจะตองเสียคาเพาเวอรแฟกเตอรในอัตรา kVAr ละ 
14.02 บาท 

ในวงจรไฟฟาท่ีมีคาเพาเวอรแฟกเตอรต่ํา จะทําใหมีผลเสียตอระบบไฟฟาอยางมาก นอกจาก
จะเสียคาปรับใหการไฟฟาแลว ยังทําใหเกิดคาการสูญเสียของระบบไฟฟา โดยเม่ือคาเพาเวอรแฟก
เตอรลดลง จะทําใหกระแสไฟฟาท่ีไหลในวงจรเพ่ิมขึ้นทําใหเกิดความสูญเปลาทางไฟฟาและ
แรงดันไฟฟาตกครอมสูงขึ้นดวย  ดังนั้นตองดําเนินการปรับปรุงคาเพาเวอรแฟกเตอรดวยการติดตั้ง
คาพาซิสเตอร (Capacitor) ไวในวงจรไฟฟา ซ่ึงจะใหผลดีดังนี ้

1.  คากําลังสูญเสียในหมอแปลงและสายไฟลดต่ําลง 
2.  ลดขนาดแรงดันไฟฟาตกในหมอแปลงและในสายไฟ 
3.  เพ่ิมความสามารถในการรับกระแสของหมอแปลงและอุปกรณอ่ืน  ๆ
 

2.6.4  อัตราคาไฟฟา 
ประเทศไทยไดมีการผลิตและจําหนายไฟฟาโดย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

หรือ EGAT โดยมีการไฟฟานครหลวงรวมถึงการไฟฟาภูมิภาค เปนผูจัดจําหนายซ่ึงในปจจุบันการ
ไฟฟาไดกําหนดประเภทของผูใชไฟฟาออกเปน 7 ประเภท ดังนี้  

ประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย  
ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก  
ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง  
ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ  
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ประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอยาง  
ประเภทท่ี 6 สวนราชการและองคกรท่ีไมแสวงหากําไร  
ประเภทท่ี 7 สูบน้ําเพ่ือการเกษตร  
ซ่ึงโดยมีการแบงประเภทของอัตราคาไฟฟามี 3 ประเภทคือ อัตราปกติ อัตราตาม

ชวงเวลาของวัน (Time of day, TOD) และอัตราตามชวงเวลา ของการใช (Time of use, TOU) 
 
1.  อัตราปกติ   คิดคาความตองการพลังไฟฟาจากคาท่ีสูงท่ีสุดท่ีเกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ ใช

กับผูใชไฟฟาประเภท ท่ี 3.1 คือเปนผูใชไฟฟารายเดิมท่ีติดตั้งเครื่องวัด(หรือใชไฟฟา) มากอนเดือน
ตุลาคม 2543 มีความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดไมเกิน 999 กิโลวัตต หรือปริมาณหนวยไฟฟาท่ี
ใชเฉล่ีย 3 เดือน ไมเกิน 250,000 หนวยตอเดือน แสดงดังตารางท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3  คาไฟฟาอัตราปกติ 
 

ระดับแรงดันไฟฟาท่ีขอใช 
(kV) 

คาความตองการพลังไฟฟา 
(บาทตอ kW) 

คาพลังงานไฟฟา 
(บาทตอหนวย) 

แรงดัน 69 kV ขึ้นไป 175.70 1.6660 
แรงดัน 12 - 33 kV 196.26 1.7034 
แรงดันต่ํากวา 12 kV 221.50 1.7314 

 

ท่ีมา :  การควบคุมความตองการพลังไฟฟาสูงสุด, 2550 
 

2. อัตราตามชวงเวลาของวัน (Time of Day, TOD)  คิดคาความตองการพลังไฟฟาจาก
คาท่ีสูงท่ีสุดท่ีเกิดขึ้นในชวง ON-PEAK และชวง PARTIAL – PEAK ใชกับผูใชไฟฟาประเภทท่ี 
4.1 คือเปนผูใชไฟฟารายเดิมท่ีติดตั้งเครื่องวัดชนิด TOD มากอนเดือนตุลาคม 2543 อัตราคาไฟฟา
จะถูกกําหนดราคาตามชวงเวลาของวันโดยในชวงเวลา 24 ช่ัวโมงในแตละวันจะถูกแบงออกเปน 3 
ชวง คือ 

1) ชวง ON – PEAK ระหวางเวลา 18.30 – 21.30 น. ของทุกวัน (3 ช่ัวโมง) 
2) ชวง PARTIAL – PEAK ระหวางเวลา 08.00 – 18.30 น. ของทุกวัน (คาความ

ตองการพลังไฟฟา คิดเฉพาะสวนท่ีเกิน Peak) (10.5 ช่ัวโมง) 
3) ชวง OFF – PEAK ระหวางเวลา 21.30 – 08.00 น. ของทุกวัน (10.5 ช่ัวโมง) 

แสดงดังตารางท่ี 2.4 
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ตารางท่ี 2.4  อัตราตามชวงเวลาของวัน (Time of Day, TOD) 
 

ประเภท ระดับแรงดัน 
คาความตองการพลงัไฟฟาบาท/kW คาพลังงาน

ไฟฟา(บาท/
หนวย) 

ON – PEAK *PARTIAL – 
PEAK 

OFF – 
PEAK   

4.1.1 แรงดัน 69 kV ข้ึนไป 224.30 29.91 0.0 1.6660 
4.1.2 แรงดัน 12 - 33 kV 285.05 58.88 0.0 1.7034 
4.1.3 แรงดันตํ่ากวา 12 kV 332.71 68.22 0.0 1.7314 

 

หมายเหตุ :  คิดเฉพาะสวนท่ีเกินจากชวง ON – PEAK เทานั้น 
ท่ีมา :  การควบคุมความตองการพลังไฟฟาสูงสุด, 2550 

3. อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of use, TOU)  ลักษณะการใช ไฟฟาเพ่ือ
ประกอบธุรกิจ สําหรับอาคารประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ จะถูกกําหนดประเภทของผูใชไฟฟา 
ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญและมีอัตราคาไฟฟาตามชวงเวลาของการใช หรือ TOU ซ่ึงมีความ
ตองการพลังไฟฟาเฉล่ียใน 15 นาทีท่ีสูงสุดตั้งแต 1,000 kW ขึ้นไปหรือมีปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟาเฉล่ีย 3 เดือน เกินกวา 250,000 หนวยตอเดือน โดยตอผานเครื่องวัดหนวยไฟฟาเครื่องเดียว 
รายละเอียดอัตราคาไฟฟา แสดงดังตารางท่ี 2.5 
ตารางท่ี 2.5  อัตราคาไฟฟาแบบอัตรา TOU  
 

ประเภท ระดับแรงดัน 

คาความตองการ
พลังไฟฟา 
บาท/kW 

คาพลังงานไฟฟา 
บาท/หนวย คาบริการ 

บาท/เดือน 
1* 1* 2* 

4.2.1 แรงดัน 69 kV ขึ้นไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17 
4.2.2 แรงดัน 12 - 24 kV 132.93 2.6950 1.1914 228.17 
4.2.3 แรงดันต่ํากวา 12 kV 210.00 2.8408 1.2246 228.17 

ท่ีมา :  การไฟฟานครหลวงอัตราคาไฟฟา, 2543  
1* On Peak: เวลา 09.00 น. ถึง 22.00 น. วันจันทรถึงวันศุกร 
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2* Off Peak: เวลา 22.00 น. ถึง 09.00 น. วันจันทรถึงวันศุกร: เวลา 00.00 น. ถึง 24.00 น. 
วันเสารถึงวันอาทิตยและวันหยุดราชการตามปกติ (ไมรวมวันหยุดชดเชย) 

2.6.5  องคประกอบหลักของคาไฟฟา 
องคประกอบหลักๆท่ีสําคัญของคาไฟฟามีสวนประกอบอยู 3 สวนหลักคือ คาพลังงาน

ไฟฟา คาพลังไฟฟาสูงสุดและคาปรับเพาเวอรแฟกเตอรต่ํา 
1. คาพลังงานไฟฟา (Energy Charge) 
คาธรรมเนียมท่ีคิดจากปริมาณความตองการพลังงานไฟฟาในหนึ่งเดือน อัตราคา

พลังงานไฟฟามีหนวยเปนบาทตอกิโลวัตตช่ัวโมงถูกกําหนดจากตนทุนในการจัดหาและผลิตไฟฟา 
โดยอัตราแตกตางกันในแตละประเภทผูใชไฟฟา ระดับแรงดันไฟฟาของระบบไฟฟาท่ีใชและตาม
ชวงเวลาของการใช 

2. คาพลังไฟฟาสูงสุด (Demand Charge) 
คาธรรมเนียมท่ีคิดจากความตองการพลังไฟฟาเฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุดของเดือนนั้น 

อัตราคาพลังไฟฟาสูงสุดมีหนวยเปนบาทตอกิโลวัตตถูกกําหนดโดยตนทุนท่ีใชในการสราง
โรงไฟฟาระบบสงและจําหนายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟา จึงมีอัตราท่ีแตกตางกันในแตละประเภทผูใช
ไฟ ระดับแรงดันไฟฟาและตามชวงเวลาของวัน 

3. คาปรับเพาเวอรแฟกเตอรต่ํา (Power Factor Charge) 
ในกรณีท่ีผูใชไฟฟามีอุปกรณหรือเครื่องจักรชนิดเหนี่ยวนํามากซ่ึงตองการพลังไฟฟา

เสมือน (kVAR) มากซ่ึงทําใหโรงไฟฟาตองผลิตพลังไฟฟาปรากฏ (kVA) มากดวย ดังนั้นในเดือน
ใดก็ตามถาผูใชไฟฟามีความตองการพลังไฟฟาเสมือนเฉล่ียใน 15 นาทีสูงสุดเกินกวารอยละ 61.97 
ของพลังไฟฟาสูงสุดแลว จะตองเสียคาปรับในสวนท่ีเกินหรือถามีการบันทึกคาเพาเวอรแฟกเตอร
ของระบบไฟฟาไว คาเพาเวอรแฟกเตอรท่ีต่ํากวา 0.85 จะเสียคาปรับ อัตราคาเพาเวอรแฟกเตอรถูก
กําหนดโดยตนทุนในการติดตั้งตัวเก็บประจุท่ีสถานีสงจายไฟฟาและตนทุนในการผลิตไฟฟาของ
โรงไฟฟา 

ในสวนของคาใชจายอ่ืนๆ เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือ คาปรับปรุงตนทุนการผลิตหรือ
เรียกวาคา FT ซ่ึงเปนคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากคาพลังงานไฟฟาตามการเปล่ียนแปลงของ
ตนทุนในการผลิตไฟฟา เชน การเปล่ียนแปลงของตนทุนเช้ือเพลิงอยางรวดเร็ว อัตราคาปรับปรุง
ตนทุนการผลิตมีหนวยเปน St/kWh (สตางคตอกิโลวัตตช่ัวโมง) มีคาไมแนนอนขึ้นอยูกับตนทุนใน
การผลิตของแตละเดือน อัตราคาปรับปรุงตนทุนการผลิตจะถูกระบุใหเห็นในใบแจงหนี้คาไฟฟา 

 

2.7 ดัชนีการใชพลังงาน 
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อัตราสวนของพลังงานท่ีใชกับผลผลิตหรือปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใชพลังงานนั้นๆ 
เชน พ้ืนท่ี จํานวนเตียง หรือ ผูใชบริการ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอการใชพลังงานนี้
เปนส่ิงท่ียากตอการควบคุมและโดยท่ัวไปมักแตกตางกันไปตามแตกิจกรรมท่ีตางกันไปของแตละ
องคกรซ่ึงการประเมินการใชพลังงานนั้นตองกําหนดตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีสามารถ
ส่ือไดถึงผลระหวางปริมาณการใชพลังงานตอจํานวนผลผลิตท่ีได  ดังนั้น ดัชนีการใชพลังงานจึงถูก
กําหนดขึ้นใหหมายถึง ”สัดสวนของปริมาณพลังงานท่ีใช ตอปริมาณผลผลิตท่ีได” สามารถเขียน
เปนสมการไดดังนี้ 

 
                                  SEC = Eu /PP

                                                                                      …………..(5) 

 
เม่ือ SEC คือ    ดัชนีการใชพลังงาน 

Eu        คือ    ปริมาณพลังงานท่ีใช 
PP         คือ    ผลผลิตท่ีได 
 

ในการวิเคราะหคาใชจายดานพลังงานนั้นสามารถใช SEC เปนเครื่องมือในการสังเกต
ลักษณะการเพ่ิมหรือลดของการใชพลังงานเม่ือเทียบกับเวลา โดยดูจากขอมูลการใชพลังงานรายวัน 
รายสัปดาห หรือ รายเดือนในอดีตยอนหลังอยางนอย 1 ป ซ่ึงขอมูลเหลานี้ไดมาจากใบแจงคาใชจาย
พลังงาน การตรวจวัด หรือใบจดมิเตอรท่ีพนักงานไดจดไวเปนประจํา อยางไรก็ตามการวิเคราะห
คาใชจายพลังงาน ดวย SEC สามารถบอกใหทราบเพียงวาชวงเวลาใด วัน เดือนหรือปใดท่ีมีการใช
พลังงานสูงสุดหรือต่ําผิดปกติ ปริมาณการใชพลังงานเพ่ิมขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณการผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้นหรือเครื่องจักรท่ีชํารุดหรือขาดการบํารุงรักษาจนทํางานผิดพลาด ซ่ึงไมสามารถวิเคราะหได
จากขอมูลการใชพลังงานในอดีตเพียงอยางเดียวได ดังนั้น จึงใชคาดัชนีการใชพลังงาน (Energy Use 
Index: EUI) ชวยในการวิเคราะหคาใชจายพลังงาน ดังนั้น SEC จึงมีประโยชนดังนี้ 

1. ใชเปรียบเทียบการใชพลังงานในอดีตกับปจจุบันของอาคารนั้นๆ 
2. ใชเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใชพลังงานเบ้ืองตนของอาคารประเภทเดียวกัน

และมีกิจกรรมการใชพลังงานเหมือนกัน 
3. ใชประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานเบ้ืองตนของอุปกรณท่ีติดตั้งใน อาคาร

เพ่ือใชในการประหยัดพลังงาน 
4. ใชเปรียบเทียบศักยภาพการประหยัดพลังงานเบ้ืองตนของอุปกรณจากผูผลิต

หลายๆ ราย เพ่ือใหผูซ้ือนําไปประกอบการตัดสินใจในการจัดซ้ือ 
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2.8 การตรวจสอบการใชพลังงาน 

การตรวจสอบการใชพลังงานเปนกระบวนการเก็บขอมูลและศึกษาในเรื่องท่ีเกี่ยวของ
ตางๆ เชน ระบบไฟฟา เครื่องกล กระบวนการผลิต โครงสรางสถาปตยกรรม พฤติกรรมการใช
พลังงาน สภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคารและการบริหารงานท่ีจะมีผลกระทบตอ           
การใชพลังงานของอาคาร การตรวจสอบการใชพลังงานเปนกระบวนการท่ีตองทําอยางตอเนื่อง
เปนประจํา ท้ังนี้ เนื่องจากขอมูลตางๆ เปล่ียนแปลงตามเวลา เชน อัตราคาพลังงานสูงขึ้น                        
มีการปรับเปล่ียนขบวนการผลิต ประสิทธิภาพการใชงานของอุปกรณและเครื่องจักรเปล่ียนแปลง
ตามสภาพการใชงานและตามอายุการใชงาน 

กระบวนการตรวจสอบการใชพลังงานท่ีเปนระบบ จะชวยใหผูตรวจสอบการใช
พลังงานสามารถเก็บขอมูลท่ีมีประโยชนและชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการตรวจสอบ 
กระบวนการตรวจสอบการใชพลังงานประกอบดวย 

2.8.1 การเตรียมตรวจสอบ 
เปนการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือใหเกิดความคุนเคยกับระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การใชพลังงาน เปนการชวยใหผูตรวจสอบการใชพลังงานสามารถบริหารเวลาในขั้นตอนของ             
การตรวจสอบภาคสนามไดอยางมีประสิทธิภาพ รบกวนเวลาการทํางานของพนักงานหรือผูอาศัย
ในอาคารนอยท่ีสุด 

2.8.2 การตรวจสอบ 
การตรวจสอบการใชพลังงานแบงออกเปน การตรวจสอบการใชพลังงานเบ้ืองตนและ

การตรวจสอบการใชพลังงานโดยละเอียด 
1. การตรวจสอบการใชพลังงานเบ้ืองตน เปนการสํารวจและตรวจสภาพการใชงานใน

ระดับเบ้ืองตนของอุปกรณและเครื่องจักรตางๆอาจจะใชเครื่องมือตรวจสอบทําการตรวจวัดคราวๆ
เพ่ือช้ีใหเห็นสภาพการใชพลังงาน 

2. การตรวจสอบการใชพลังงานโดยละเอียด เปนการตรวจวัดและบันทึกการใช
พลังงานเพ่ือสามารถนําขอมูลไปประเมินมาตรการประหยัดพลังงาน จําเปนตองใชเครื่องมือ
ตรวจสอบทําการตรวจวัดและบันทึกขอมูลอยางตอเนื่องเพ่ือใหไดผลท่ีถูกตองนาเช่ือถือ 

2.8.3 ผลลัพธ 
ผลจากการตรวจสอบจะเปนขอมูลสําคัญเพ่ือใชวิเคราะหมาตรการประหยัดพลังงาน

และจัดทํารายงานการตรวจสอบการใชพลังงาน ซ่ึงทําใหเขาใจสภาพการใชพลังงานของระบบ
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ตางๆกระบวนการผลิตและรายละเอียดอุปกรณและเครื่องจักรหลัก สามารถกําหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงานและวิ เคราะหประสิทธิภาพของระบบหลักๆได เ พ่ือใช เปรียบเทียบกับ
ประสิทธิภาพท่ีพิกัดหรือคามาตรฐาน 
 
2.9 การศึกษาที่เกี่ยวของ 

เม่ือพิจารณาจากการศึกษาท่ีเกี่ยวของในดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัด
การพลังงานในอาคารและโรงงานนั้นพบวามีนอยมากเนื่องจากแผนท่ีพลังงานเปนเรื่องท่ีพัฒนาขึ้น
เปนเครื่องมือเฉพาะสําหรับท่ีปรึกษาดานพลังงานใหสามารถทํางานไดงายขึ้น กระชับขึ้น  แมนยํา
และรวดเร็วขึ้นจึงเกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเฉพาะดานท่ีสามารถทําการจําลองการใช
พลังงานและหาขอมูลเปรียบเทียบท้ังภาคทฤษฎีและปฎิบัติไดอยางสมบูรณโดยเกิดขึ้นในกลุมงาน
ดานพลังงานของศูนยปรึกษาและพัฒนาดานพลังงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเทานั้น ดั้งมีการ
พัฒนาระบบนับจากแนวคิดท่ีเปนตนกําเนิดท่ีเปนลําดับดังนี้ 

แผนท่ีพลังงานหรือ Energy Mapping เปนระบบท่ีถูกคิดขึ้นในชวงกลางป 2540 โดย  
ผศ.ดร.ติกะ  บุนนาค  โดยในเวลานั้นการทํางานดานพลังงานยังคงใชรูปแบบการทํางานท่ีใช  
“ผูเช่ียวชาญ”  ท่ีเปนท่ีปรึกษาดานพลังงานเปนกลไกหลักในการแนะนํา ใหคําปรึกษาและช้ีชัดถึง
การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงทุกส่ิงในอาคารหรือโรงงานเพ่ือการอนุรักษพลังงาน อยางไรก็ตาม
ในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญมากๆนั้นผูเช่ียวชาญไมสามารถเดินสํารวจไดใน
วันเดียวและการหามาตรการตางๆจะทําลาชาออกไปซ่ึงในเวลานั้นเองท่ีเกิดโครงการอนุรักษ
พลังงานแบบมีสวนรวมโดยโรงงานควบคุมซ่ึงเปนโครงการท่ีมุงใหอาจารยท่ีปรึกษาเขาไปอบรม
พัฒนาระบบและใหความรูกับโรงงานโดยคาดหวังใหโรงงานและอาคารสามารถดําเนินการดาน
อนุรักษพลังงานไดดวยตัวเองเม่ือผานโครงการนี้แลว ในเวลานั้นเอง ผศ.ดร.ติกะ  บุนนาค หนึ่งใน
ผูเช่ียวชาญดานพลังงานของโครงการนี้ซ่ึงไดรับหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาดูแล บริษัทเนสเลย เป
อริเอวิทเทล ประเทศไทย ท่ีจังหวัดอยุธยา ในขณะนั้นเองท่ีเกิดแนวคิดในการทําใหการจัด
การพลังงานและหามาตรการทําไดงายขึ้นจึงเกิดความคิดท่ีจะใชแผนท่ีเพ่ือชวยเหลือในการวาง
ระบบจัดการเครื่องจักร และการหามาตรการ ซ่ึงในเวลานั้น ผศ.ดร.ติกะ  บุนนาค  ไดคิดถึงแผนท่ี
ซ่ึงเปนเหมือนแผนท่ีทองเท่ียวในตางประเทศจึงไดวางรูปแบบของแผนท่ีพลังงานแบงไวเปน 4 
ประเภทคือ แผนท่ีภาพรวม (Global Energy Map) แผนท่ีภาค (Local Energy Map) แผนท่ีเขต 
(Zone Energy Map) และ แผนท่ีเขตยอย (Detail Energy Map) ซ่ึงในเวลานั้นการทํางานใหกับทาง
บริษัทเนสเลย เปอริเอวิทเทล ประเทศไทย ไกลหมดโครงการ ทางจึงเกิดโครงการพัฒนาแผนท่ี
พลังงานในโรงงานขึ้นโดยใชนักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการวิศวกรรม เปนผูทําวิทยานิพนธนี้
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แตการพัฒนาแผนท่ีพลังงานยังไมเสร็จส้ินสมบูรณนักศึกษาละท้ิงวิทยานิพนธนี้ไปทําใหโครงการ
ในป 2544 ตองลมลง  

ในป 2550  ผศ.ดร.ติกะ บุนนาค ไดนําโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งโดยพัฒนาแผนท่ี
พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม ซ่ึงกําหนดใหเปนสารนิพนธของ วัชระ  จําปาดิษฐ (2550) ใน
เรื่อง “ระบบสารสนเทศดานพลังงานในอาคารประเภทโรงแรมโดยใชวิธีแผนท่ีพลังงาน” การ
ดําเนินการในอาคารประเภทโรงแรมโดยทําเฉพาะระบบปรับอากาศ และระบบแสงสวางเทานั้น
พบวาเครื่องชิลเลอรเปนอุปกรณท่ีมีการใชพลังงานไฟฟาสูงท่ีสุดของระบบประกอบอาคารท้ังหมด
โดยมีสัดสวน 53.41%  ของพลังงานรวมท้ังหมด ในดานการใชพลังงานของระบบไฟแสงสวาง
พบวา พ้ืนท่ีสวนหนาจะมีการใชพลังงานไฟฟาสูงมากท่ีสุดถึง  83.30% ของพลังงานท่ีใชในสวน
ของแสงสวางท้ังหมด โดยปจจัยท่ีสงผลตอพลังงานคือ จํานวนของอุปกรณไฟฟา  กําลังไฟฟาของ
อุปกรณ และช่ัวโมงการใชงานตอวัน ซ่ึงแผนท่ีพลังงานท่ีพัฒนาขึ้นประกอบดวยโครงสรางของ
อุปกรณไฟฟา ขอมูลจําเพาะของอุปกรณ และการประมวลผลพลังงานท้ังหมด สามารถเปน
ประโยชนในการวางแผนเพ่ืออนุรักษพลังงานประหยัดเวลาและในขั้นตอนของการประมวลผลการ
ใชพลังงาน รวมถึงการเปล่ียนแปลงรายการของอุปกรณท่ีเกิดขึ้นภายในอาคารไดจากการเปล่ียน
อุปกรณใหมแทนของเดิมในตารางซ่ึงการพัฒนาครั้งนี้ประสบความสําเร็จในปลายปเดียวกันโดย
จัดทําเฉพาะสวนท่ีเปนแผนท่ีแบบตาราง บน Program Microsoft Excel  โดยจัดทําเฉพาะสวนของ
ระบบปรับอากาศและระบบแสงสวางเทานั้น  

หลังจากงานแรกสําเร็จลงไดมีการดําเนินการศึกษาละพัฒนาระบบแผนท่ีพลังงาน
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดย สุรพงษ  เอ่ียมขอพ่ึง (2551)  ไดทําการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานพลังงานสําหรับอาคารอเนกประสงคขนาดใหญ  โดยใชอาคารking power complex ซอยรางน้ํา
เปนอาคารกรณีศึกษาจากความเปนอาคารเอนกประสงคท่ีมีท้ัง ศูนยการคา โรงละคอน โรงแรม 
และอาคารสํานักงาน ทําใหมีความหลากหลายของขอมูลมากขึ้นซ่ึงการพัฒนายังใชการพัฒนาบน 
Program Microsoft Excel โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการวางแผน รวบรวมอุปกรณ
ตางๆ จัดระบบ รวมถึงการพิจารณาและวิเคราะหขอมูลการใชพลังงานของอุปกรณพลังงาน  
รวมท้ังการจําลองมาตรการอนุรักษพลังงานตางๆได   

ผลท่ีไดจากการพัฒนาพบวาเม่ือทําการเปรียบเทียบขอมูล ในสวนการใชพลังงานของ
ระบบปรับอากาศ มีการใชพลังงานสูงท่ีสุด  คือ เครื่องชิลเลอร มีสัดสวนสูงถึง  58.90%  ของ
พลังงานรวมในระบบปรับอากาศ 

อยางไรก็ตามการพัฒนาแผนท่ีพลังงานยังคงเปนแผนท่ีแบบตารางเทานั้นและยังคงทํา
การพัฒนาโดยใชโปรแกรม  Microsoft Excel อีกท้ังการใสขอมูลยังเนนเฉพาะท่ีระบบปรับอากาศ
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เปนหลักเทานั้นไมไดลงขอมูลครบทุกระบบเนื่องจากอาคารมีขนาดใหญและใชอุปกรณไฟฟา
มากมาย ทําใหไมสามารถทําครบทุกระบบได อยางไรก็ตามในป เดียวกันไดมีการพัฒนาแผนท่ี
พลังงานแบบตารางท่ีสมบูรณแบบขึ้น โดย ทนงศักดิ์  ศิริยงค (2551)  ไดทําการพัฒนาฐานขอมูล
ดานพลังงานโดยวิธีแผนท่ีพลังงานแบบตาราง โดยใชโปรแกรม  Microsoft  Access  นํามาสราง
เปนโปรแกรมท่ีมีท้ังสวนรับและแสดงผลขึ้นและใชอาคารเรียน 1 และ 2 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยเปนอาคารตนแบบ ในการสรางสวนการแสดงผลของขอมูลไดทําการศึกษาในอาคาร
ประเภทอาคารสถานศึกษา ซ่ึงโปรแกรมของทนงศักดิ์สามารถทํางานไดสมบูรณและมีการทําการ
เพ่ิมเติมในสวนของ การประมาณการใชพลังงานตอหอง และ การเลือกหองใหเหมาะสมกับการใช
พลังงานรียกวา “ระบบนํารองดานพลังงาน”  

เนื่องจากการใชพลังงานของอาคารตัวอยางเปนอาคารประเภทสถานศึกษาการใช
พลังงานจะขึ้นอยูกับการจัดการเรียนการสอน และการใชหองเรียนในแตวัน การพัฒนาฐานขอมูล
พลังงานแบบตาราง สามารถนําไปใชประโยชน ในการสืบคน  คนหาขอมูลการใชพลังงานของ
อาคาร คนหารายละเอียดของอุปกรณ ตางๆ ในระบบ ไดอยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  ซ่ึง
ประกอบดวย พลังงานไฟฟา คาพลังงานไฟฟา  การใชพลังงานไฟฟาตอคน และคาการใชพลังงาน
ตอคน ตามช่ัวโมงการใชงานของอาคาร นอกจากนั้นโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นยังสามารถชวยในการ
วางแผนหรือหามาตราการอนุรักษพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นทนงศักดิ์จึงเปน
ผูท่ีพัฒนาระบบแผนท่ีพลังงานแบบตารางจนครบสมบูรณแบบตามแนวคิดของ ดร.ติกะ บุนนาค 
อีกดวย 
 อยางไรก็ตามการพัฒนาระบบแผนท่ีพลังงานยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในเวลาตอมา 
ภัทรานิษฐ นิธิภัทราเศรษฐ (2553) ไดทําการพัฒนาระบบสารสนเทศดานพลังงานผานระบบ
อินเตอรเน็ตขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการชวย บริหารจัดการพลังงานของอาคารใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผสมผสานกับการใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเขามาประยุกตกับการกรอกขอมูลและ
ดําเนินการดานพลังงานไดจากเน็ตเวอรคขององคกรโดยสามารถใชไดในทุกเครื่องและมีการเก็บ
ขอมูลในเซอรฟเวอรหลักท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญไดไมจํากัดและใชใน intranet เฉพาะองคกรเทานั้น 

ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดเก็บขอมูลวิเคราะหสัดสวนของ
การใชพลังงานและคนหาขอมูลการใชพลังงานของอาคารในลักษณะของแผนท่ีพลังงานได สวน
การคนหารายละเอียดของอุปกรณในระบบตางๆ สามารถทําไดอยางสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพซ่ึงประกอบดวย ผลการวิเคราะห ในดานตางๆท้ัง พลังงานไฟฟา คาพลังงานไฟฟา 
การใชพลังงานไฟฟาตอคนและคาดรรชนีการใชพลังงาน ซ่ึงระบบท่ีไดสามารถนําไปใชในการ
วางแผนและหามาตรการอนุรักษพลังงานของอาคารไดเปนอยางดี   
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กลาวไดวาแผนท่ีและระบบนํารองดานพลังงานถูกพัฒนาอยางตอเนื่องมาตลอดตั้งแตกลางป 2540 
จนถึงปจจุบันแตความสมบูรณพรอมเพ่ือสรางเปน “โปรแกรมสําเร็จรูป” เพ่ือใชในการชวยเหลือใน
ดานการวางแผนและการปรับปรุงอุปกรณตางๆลวนแลวแตตองมีการดําเนินการพัฒนาตอไปอีกท้ัง
ความถูกตองและแมนยําของระบบนํารองดานพลังงานท่ีเปนการประเมินการใชพลังงานทางทฤษฎี
ของอุปกรณท้ังหมดใหมีความถูกตองแมนยําไกลเคียงความจริงท่ีสุดเปนส่ิงท่ีตองพัฒนา DPU



บทท่ี  3 
วิธีการดําเนินการศึกษาและพัฒนาโปรแกรม 

 
3.1 ศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาโปรแกรม 

การศึกษาความเปนไปได คือ การพิจารณาถึงความเหมาะสมและการประเมินถึ ง
ผลประโยชนเปรียบเทียบกับคาใชจายท่ีไดใชไปในการพัฒนาระบบขององคกรและมีจุดประสงคท่ี
มีการกําหนดวาปญหาคืออะไร และตัดสินใจวาการพัฒนาสรางระบบสารสนเทศหรือการแกไข
ระบบสารสนเทศเดิมมีความเปนไปไดหรือไม โดยเสียคาใชจายและเวลานอยท่ีสุด รวมถึงได
ผลลัพธเปนท่ีนาพอใจ เปนการเพ่ิมความเช่ือม่ันใหกับผูใช และเจาของระบบกอนท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้นและหากวามีส่ิงเหลานี้อยูแลว ก็จะมีความเปนไปไดท่ีจะดําเนินการพัฒนา
ระบบงาน หรือจัดหาระบบงานมาใชในองคกร เพ่ือใหเกิดผลตอบแทนท่ีจะไดรับและประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดําเนินงาน 
 
3.2 การศึกษาความตองการของผูใชงานโปรแกรม 
 การศึกษาถึงความตองการของผูใชงานโปรแกรมนั้นจะกอใหเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพ
และประสบความสําเร็จตามความคาดหมายจากส่ิงท่ีผูใชตองการ จากการศึกษาความตองการของ
ผูใชงานพบวาผูใชงานสวนใหญตองการโปรแกรมท่ีดีมีคุณภาพ สะดวกในการใชงาน และสามารถ
ชวยใหการรวบรวม บันทึกและจัดเก็บขอมูลทางดานการใชพลังงานเปนไปไดโดยสะดวกและ
รวดเร็ว รวมท้ังมีความถูกตอง และสามารถท่ีจะวิเคราะหขอมูลทางดานพลังงานท่ีเก็บรวบรวมได
ออกมาใหอยูในรูปของรายงาน กราฟ หรือขอมูลทางดานสถิติดานการใชพลังงานไดเม่ือทราบถึง
ความตองการของผูใชงานโปรแกรมแลว จะตองทําการออกแบบโปรแกรมใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชโปรแกรมดังกลาวดวย 

ในเบ้ืองตนการศึกษาถึงความเปนไปไดของการพัฒนา Energy Simulation Program นั้น 
สามารถแยกออกเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี ้

 ความพรอมทางดานการจัดหาขอมูลตัวอยางท่ีตองนํามาใชในการพัฒนาตัวโปรแกรม
(จัดหาบริษัทท่ีจะขอขอมูลทางดานการใชพลังงานไฟฟาตาง ๆ มาใชในการพัฒนา
โปรแกรม) 
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 ศึกษาลักษณะการเก็บและวิเคราะหขอมูลดานพลังงานในรูปแบบเดิมขององคกร 
ตัวอยางเพ่ือทําความเขาใจในระบบงานปจจุบันและทําการระบุขอบเขตของโปรแกรม 

 ศึกษาและกําหนดเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมท้ังทางดาน hardware และ software 
 ศึกษาระยะเวลาท่ีตองใชในการพัฒนาโปรแกรม  

 
3.3 ขอบเขตการทํางานของโปรแกรม  
      ในการพัฒนาโปรแกรม  Energy Simulation ในรูปแบบของการทํา Energy Navigation and 
mapping นั้นจะมีการวางโครงสรางของระบบภายในโปรแกรมดังรูปท่ี 3.1 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 โครงสรางของระบบภายในโปรแกรม 
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 โดยโปรแกรมจะแบงระบบยอยออกเปน 5 ระบบ ดังนี ้
3.3.1     ระบบการจัดการอาคาร 

เปนระบบท่ีออกแบบไวเพ่ือใหผูใชงานสามารถสราง / แกไข / ลบ อาคารได 
3.3.2 ระบบการจัดการพ้ืนท่ี/หอง 

เปนสวนท่ีผูใชงานสามารถกําหนดหรือสรางประเภทของหอง เชน สรางประเภท
ของพ้ืนท่ี/หองเปนหองประชุม หองพัก เปนตน และยังสามารถสรางพ้ืนท่ี/หอง
ขึ้นมาใหม โดยพ้ืนท่ี/หองท่ีสรางขึ้นมาจะอยูในอาคารตามท่ีผูใชกําหนดได 

3.3.3 ระบบการจัดการระบบ/อุปกรณ 
ในระบบนี้ผูใชงานสามารถสรางประเภทของระบบ/อุปกรณ เชน สรางประเภท
ของระบบ/อุปกรณเปนเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร หลอดไฟ เปนตน 
และยังสามารถสรางระบบ/อุปกรณขึ้นมาใหม โดยระบบ/อุปกรณท่ีสรางขึ้นมาจะ
อยูในพ้ืนท่ี/หองตามท่ีผูใชกําหนดได 

3.3.4 ระบบการคํานวณ 
ในระบบนี้จะเปนสวนของภาคการคํานวณและเลียนแบบระบบโดยผูใชงาน
สามารถทราบคาปริมาณการใชพลังงานรวมถึงคาดรรชนีตางๆจากคํานวณคา
ไฟฟา หรือดรรชนีการใชพลังงานตอพ้ืนท่ี/หอง ช้ัน อาคาร หรือตอผลลิตได  

3.3.5 ระบบการจัดการท่ัวไป 
ในระบบนี้เปนระบบท่ีผูใชงานสามารถตั้งคาพ้ืนฐานในการคํานวณ และสําหรับ
ผูดูแลระบบจะสามารถจัดการกําหนดขีดจํากัดของผูใชงานท่ัวไปได 

 
3.4 ลําดับการทํางานของโปรแกรม 

ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจะมีการออกแบบระบบการทํางานพ้ืนฐานของ
โปรแกรมใหตรวจสอบขอมูลเปนลําดับแรก เพ่ือวิเคราะหวาขอมูลดังกวาตองการการคํานวณ
หรือไม ซ่ึงถาไมตองมีการคํานวณใดๆ โปรแกรมจะเขาถึงฐานขอมูล และแสดงผลใหกับผูใช โดยมี
ลําดับการทํางานดังรูปท่ี 3.2  
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รูปท่ี 3.2 ลําดับการทํางานของโปรแกรม 
 

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากลําดับการทํางานของโปรแกรมจะเห็นวาเม่ือมีการคํานวณ
ใดๆเกิดขึ้น โปรแกรมจะทําการดึงขอมูลท่ีจําเปนจากฐานขอมูลท่ีผูใชไดปอนไวในลําดับแรกเพ่ือ
นํามาคํานวณ และแสดงผลใหกับผูใชตอไป 
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3.5 การออกแบบโปรแกรม 
      สถาปตยกรรมของโปรแกรมจะถูกแบงเปน 4 ช้ันดังรูป 3.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.5.1 Database เปนลําดับช้ันท่ีอยูลางสุดเปนสวนของฐานขอมูลซ่ึงเก็บขอมูลตางๆ เชน 
ขอมูลของอาคาร หอง/พ้ืนท่ี อุปกรณ/ระบบ และการตั้งคาตางๆ เปนตน โดยใน
โปรแกรมจะใช MySQL  
- MySQL Connector เปนลําดับช้ันสําหรับการเช่ือมตอฐานขอมูลหลักของ

โปรแกรม 
- Energy Navigation and Mapping Database Management Framework 

3.5.2 Database เปนลําดับช้ันยอยท่ีอยูใน Energy Navigator and Mapping Database  
Management Framework ใชในการเช่ือมตอกับฐานขอมูล ซ่ึงเปนสวนท่ีพัฒนาขึ้น
มาเพ่ืองายในการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูล เชน การเพ่ิมขอมูล (Insert) การแกไข
ขอมูล (Update) การลบขอมูล (Delete) เปนตน ซ่ึงคลาสในสวนนี้จะมีฟงกชัน
สําหรับการเขาถึงฐานขอมูลพ้ืนฐานดังท่ีกลาวมาขางตน เพ่ืองายตอการนํามาใชใน
ลําดับช้ันท่ีสูงกวา 

3.5.3 IBuilding, IRoom, ISystem และ IConfiguration เปนสวนการเช่ือมกับฐานขอมูล
โดยใช IDatabse ในการเขาถึงฐานขอมูล ซ่ึงแตละกลุมคลาสจะจัดการขอมูล เชน 
เพ่ิมขอมูล ลบขอมูล แกไขขอมูล เฉพาะเจาะจงแตละสวน ดังนี้ IBuilding จะ
จัดการขอมูลของอาคาร IRoom จะจัดการขอมูลของหอง/พ้ืนท่ี และ ชนิดของ
หอง/พ้ืนท่ี ISystem จะจัดการขอมูลของอุปกรณ/ระบบ และชนิดของอุปกรณ/
ระบบ IConfiguration จะจัดการขอมูลของการตั้งคาท่ัวไป รวมถึงระบบผูใชงาน 

3.5.4 User Interface เปนสวนของการแสดงผลในรูปแบบของ Graphics User Interface 
(GUI) โดยจะเช่ือมตอกับสวนของ Energy Navigator and Mapping Database 
Management Framework เพ่ือรองขอขอมูลจากฐานขอมูลเพ่ือนํามาแสดงผล
ใหกับผูใชงาน อีกท้ังยังตอบสนองตอเหตุการณตางๆจากผูใชงาน  
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รูปท่ี 3.3  สถาปตยกรรมของโปรแกรม 
 
3.6 โครงสรางการทํางานของโปรแกรม 

การทํางานของโปรแกรมจะแบงเปนกลุมคลาส ซ่ึงแตละกลุมจะทํางานรวมกัน โดยจะแบงเปน 
4 กลุม(รูปท่ี 3.4)  ดังนี้ 

 Logical Controller เปนกลุมคลาสในการควบคุม และตัดสินใจการทํางานหลักของ
โปรแกรม กลุมคลาสนี้จะเช่ือมตอกับสวนอ่ืนๆทุกสวน อีกท้ังยังตอบสนองการตอกิจกรรม
หรือเหตุการณจากผูใชดวย  

 User Interface View เปนกลุมคลาสสําหรับการแสดงผลใหกับผูใชงาน โดยในกุลมคลาสนี้
จะประกอบดวยหนาตางแสดงผลโปรแกรมในรูปแบบ Graphic User Interface (GUI) โดย
ขอมูลท่ีนํามาแสดงผลจะตองรับมาจากสวนของ Logical Controller  

 Database Management เปนกลุมคลาสสําหรับการเช่ือมตอฐานขอมูล ซ่ึงจะชวยลดความ
ยุงยากในการเขาถึงฐานขอมูลใหงายขึ้นดวยการแบงเปนคลาสยอยๆสําหรับเขาถึงขอมูลแต
ละชนิด ในกลุมคลาสนี้จะเช่ือมตอไปยังสวนของ Logical Controller โดยตรง  

 Calculator เปนกลุมคลาสสําหรับการคํานวณในโปรแกรม 
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รูปท่ี 3.4 State diagram แสดงการทํางานทํางานของโปรแกรม 
 
3.7  การออกแบบฐานขอมูล 

ในดานของฐานขอมูลจะถูกแบงออกเปนฐานหลัก 4 สวนดังนี ้
ขอมูลสวนท่ีหนึ่ง พ้ืนฐานภาพรวมของระบบซ่ึงจะเปนสวนท่ีเก็บขอมูลพ้ืนฐานภาพรวม

ใหญท้ังหมดของ Global Table Energy Map ของอาคารหรือกลุมอาคารนั้นๆโดยมีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 3.1 
 
ตาราง  3.1  Building เก็บขอมูลของอาคาร 
 

Field name Data type Length Primary key Foreign key Detail 
ID Integer 11 Yes - Auto-increment 
Building_type ID Integer 11 - - - 
Building_name String 255 - - - 
Floor_number Integer 11 - - - 
Detail String 255 - - - 
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            ขอมูลสวนท่ีสองเปนขอมูลสวนรายละเอียดซ่ึงจะมีรายละเอียดในอาคารยอยแตละอาคาร 
ตาม Local Energy Map ซ่ึงจะถูกกําหนดและแบงสวนรายละเอียดปลีกยอยท่ีลึกลงไปในแตละช้ัน
ของอาคารนั้นๆโดยมีรายละเอียดของขอมูลดังตารางท่ี 3.2 
 
ตาราง  3.2  Floor เก็บขอมูลของหอง/พ้ืนท่ี 

Field name Data type Length Primary key Foreign key Detail 
ID Integer 11 Yes - Auto-increment 
ID_building Integer 11 - Yes building.id 
ID room Integer 11 - Yes room_type.room_type

_id 
Room name String 100 - - - 
Floor Integer 11 - - - 
Quantity Float - - - - 
Unit String 20 - - - 
Area Float - - - - 
 
            ขอมูลสวนท่ีสามเปนขอมูลสวนรายละเอียดของอุปกรณในหองซ่ึงจะมีรายละเอียดในอาคาร
ยอยแตละอาคาร ตาม Zone Energy Map ซ่ึงจะถูกกําหนดและแบงสวนรายละเอียดปลีกยอยท่ีลึกลง
ไปในแตละช้ันของอาคารนั้นๆโดยมีรายละเอียดของขอมูลดังตารางท่ี 3.3 
 
ตาราง 3.3 Room Type เก็บขอมูลประเภทของหอง/พ้ืนท่ี 
 
Field name Data type Length Primary key Foreign key Detail 
Room Type ID Integer 11 Yes - Auto-increment 
Room Type name String 255 - - - 
Detail String 255 - - - 
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ขอมูลสวนท่ีส่ีเปนขอมูลสวนรายละเอียดการใชพลังงานของอุปกรณท่ีอยูในหองซ่ึงจะมี
รายละเอียดการใชพลังงานไฟฟาในอุปกรณตางๆท่ีติดตั้งในทุกหอง ตาม Sub Zone Energy Map 
ซ่ึงจะถูกกําหนดและแบงสวนรายละเอียดปลีกยอยท่ีลึกลงไปในแตละช้ันของอาคารนั้นๆโดยมี
รายละเอียดของขอมูลดังตารางท่ี 3.4 
 
ตาราง 3.4 Setting เก็บขอมูลการตั้งของการใชพลังงานของอุปกรณในสวนยอย 
 
Field name Data type Length Primary key Foreign key Detail 
Electricity charge Float - - -  

 
อยางไรก็ตามในสวนของรายละเอียดของอุปกรณท่ีเปนเครื่องจักรในแตละตัวนั้นเพ่ือให

สามารถคํานวณและเลียนแบบระบบในการทํางานเพ่ือใหสามารถไดขอมูลท่ีถูกตองและแมนยําใน
ทุกสวนจึงตองมีการเก็บรายละเอียดของปลีกยอยของอุปกรณดังตารางท่ี 3.5 

  
ตาราง 3.5 System เก็บขอมูลการตั้งคารายละเอียดของอุปกรณในสวนยอย  
 
Field name Data type Length Primary key Foreign key Detail 
ID Integer 11 Yes - Auto-increment 
ID building Integer 11 - Yes building.id 
ID room Integer 11 - Yes room.id 
ID system Integer 11 - Yes system_type. system_type_id 
System_sn String 30 - - Serial number 
System_name String 255 - - - 
Suantity Integer 11 - - - 
Unit String 50 - - - 
Power float - - - - 
Year_install Integer 11 - - - 
Life time Integer 11 - - - 
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              ในการคํานวณคาการใชพลังงานของอุปกรณใหมีความถูกตองแมนยําคา Factor ตัวคูณของ
การทํางาน (Used factor) คาสัดสวนการทํางานของเครื่อง (Work Ratio หรือ Duty Cycle) หรือตัว
แปรในดานของประสิทธิภาพของอุปกรณ เปนตน ดังตารางท่ี 3.6 
 
ตาราง 3.6  System_type เก็บขอมูลการตั้งคาตางๆของอุปรณ 
 
Field name Data type Length Primary key Foreign key Detail 
System_type_ ID Integer 11 Yes - Auto-increment 
System_type_name String 255 - - - 
Detail String 255 - - - 
Factor Float - - - - 
 
 ในดานของการเขาถึงฐานขอมูลและการระบุผูใชรวมถึงระบบดานความปลอดภัยของ
ขอมูลซ่ึงเปนอีกปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการทําแผนท่ีและระบบนํารองดานพลังงาน เนื่องจากใน
การใชงานโปรแกรมตองมีการปอนขอมูลท่ีเปนขอมูลท้ังหมดของอาคารหรือสถานประกอบการ
นั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีขอมูลตางๆลวนเปนขอมูลปกปดดังนั้นการเขาถึง
ขอมูลของผูใชโปรแกรมนี้จึงตองมีระดับความปลอดภัยท่ีสูงพอโดยการเก็บขอมูลในสวนนี้แสดง
ในตารางท่ี 3.7 
 
ตาราง 3.7 User_info เก็บขอมูลการตั้งคาตางๆของอุปกรณ 
 

Field name Data type Length Primary key Foreign key Detail 
user_id Integer 11 Yes - Auto-increment 
user_name String 11 - - - 
user_firstname String 50 - - - 
user_lastname String 50 - - - 
sex Integer 11 - - - 
citizen_id String 11 - - - 
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ตาราง 3.7 User_info เก็บขอมูลการตั้งคาตางๆของอุปกรณ (ตอ) 
 

Field name Data type Length Primary key Foreign key Detail 
address String 255 - - - 
telephone String 10 - - - 
Status Integer 11 - - - 
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บทท่ี  4  
ผลการศึกษา 

 
4.1  โปรแกรม  Energy Navigation and Mapping 
 Energy Navigation and Mapping  เปนโปรแกรมท่ีชวยในการรวบรวมขอมูลดานพลังงาน
ขององคกรอยางเปนระบบเพ่ือชวยใหผูใชงานประเมินปริมาณการใชพลังงานของแตละสวนของ
องคกรและวางมาตรการในการบริหารจัดการพลังงานได  รวมถึงสามารถนําขอมูลของอุปกรณและ
เครื่องจักรมาใชงานไดสะดวกในดานตางๆ  เชนดานการบํารุงรักษา  การประเมินนัยสําคัญดาน
พลังงาน  การจัดซ้ืออุปกรณใหม   เปนตน  โดยการเก็บขอมูลของระบบตางๆ ตองมีการกําหนด
รายการสัญญลักษณของแตละระบบเพ่ือความเขาใจของผูใชงานฐานขอมูลสามารถกําหนด
สัญลักษณ ไดดังนี้ 

A  หมายถึง ระบบปรับอากาศ 
L  หมายถึง ระบบไฟฟาแสงสวาง 
FLR(L)36   หมายถึงโคมไฟมีแผนสะทอนแสงใชหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด  

36  W และบัลลาสตชนิดสูญเสียต่ํา 
EE  หมายถึง  ระบบส่ือการเรียนการสอน 
 
ซ่ึงการใชงานของโปรแกรมจะตองมีการเตรียมขอมูลและอุปกรณเ พ่ือใชในการ

ประมวลผลดังตอไปนี้ 
 
4.1.1  รายละเอียดสวนของอาคาร ไดแก   

- ช่ืออาคาร 
- จํานวนช้ัน 
- รหัสหองเรียน 
- พ้ืนท่ีหองเรียน 
- จํานวนนักศึกษา (มาตรฐานจํานวนเหมาะสมกับพ้ืนท่ีหองเรียน) 
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รูปท่ี 4.1  การเพ่ิมสวนของอาคารลงในฐานขอมูล 
 

 
 

ภาพท่ี 4.2  การเพ่ิมขอมูลของของอาคารท่ีตองการ 
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รูปท่ี 4.3 แสดงขอมูลของอาคารท่ีบันทึกในหนาโปรแกรม 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 การเพ่ิมหองของแตละช้ันในสวนของอาคาร 
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รูปท่ี 4.5  การเพ่ิมขอมูลหองของแตละช้ันของอาคารและประเภทของหองในอาคารในฐานขอมูล  

 

. 
 

รูปท่ี 4.6  แสดงผลช่ือหองท่ีบันทึกในฐานขอมูล 
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4.1.2 รายละเอียดสวนของระบบปรับอากาศ ไดแก 
- รหัสอุปกรณ         
- รายการอุปกรณ 
- จํานวน   
- ยี่หอ 
-     ปท่ีติดตั้ง   
-     แรงดัน 
- กระแส   
- เพาเวอรแฟกเตอร 
- กําลังไฟฟา (kW)  
- เฟสทางไฟฟา 
- ขนาดการทําความเย็น (หนวย Btu/h) 

 

 
 

รูปท่ี 4.7  การเพ่ิมขอมูลระบบปรับอากาศของหอง 
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รูปท่ี  4.8  การบันทึกขอมูลระบบปรับอากาศ  
 
4.1.3 รายละเอียดสวนของระบบไฟฟาสองสวาง ไดแก 

- รหัสอุปกรณ 
- รายการอุปกรณ 
- จํานวนหลอดตอโคม 
- จํานวนโคม 
- ยี่หอหลอดไฟ 
- กําลังไฟฟา (kW) 

 
 

รูปท่ี 4.9 การเพ่ิมขอมูลระบบไฟฟาสองสวางของหอง 
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ภาพท่ี 4.10  การบันทึกขอมูลระบบไฟฟาสองสวาง  
 

4.1.4  รายละเอียดสวนของระบบส่ือการเรียนการสอน 
- รหัสอุปกรณ 
- รายการอุปกรณ 
- จํานวน 
- ยี่หอ 
- กําลังไฟฟา (หนวย kW) 

 
 

รูปท่ี 4.11  การเพ่ิมขอมูลระบบส่ือการเรียนการสอนของหอง 

DPU



50 

 

 
 

รูปท่ี 4.12 การบันทึกขอมูลระบบส่ือการเรียนการสอน 
 
 
4.2  ผลการทดสอบโปรแกรม 
 ในการทดสอบโปรแกรม Energy Navigation and Mapping จะทําการทดสอบโปรแกรม
โดยใชอาคารกรณีศึกษาเปนอาคาร 1และ 2 ของมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย ซ่ึงใชเปนอาคารสําหรับ
ใชในการเรียนการสอนโดย อาคาร 1 เปนอาคารขนาดความสูง 5 ช้ัน พ้ืนท่ีใชสอย 3,450 m2

หองเรียน 21 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 หองและ อาคาร 2 มีขนาดความสูง 5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช
สอย 3,450 m2  หองเรียน 21 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 หอง แสดงดังรูปท่ี 4.1และ 4.2 
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รูปท่ี 4.13  อาคาร 1 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

 
 

รูปท่ี 4.14  อาคาร 2 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ขอมูลอุปกรณและการใชหองรวมถึง factor ตางๆท้ังหมดท้ังดานพลังงานและการใช

งานจะมาจากแบบ และบิลลคาไฟฟารวมถึงขอมูลการใชหองท้ังหมดเพ่ือนํามาปอนเขาสูฐานขอมูล
ของโปรแกรมและสามารถประมาณการใชพลังงานรวมของอาคารไดในทุกระดับ โดยเปนการใช
พลังงานไฟฟาของอุปกรณท่ีเปนส่ิงอํานวยความสะดวกภายในอาคาร สามารถแบงตามหนาท่ีและ
กิจกรรมของการใชงานของอุปกรณในแตละระบบ โดยประกอบดวย ระบบปรับอากาศ ระบบ
ไฟฟาแสงสวาง ระบบส่ือการเรียนการสอน ระบบลิฟตโดยสาร  และอุปกรณอ่ืนๆ ในระบบตางๆ 
ซ่ึงประกอบดวยคาพลังงานไฟฟา (kWh)  คาไฟฟา (บาท)  การใชพลังงานตอคน (kWh/คน)  คา
ไฟฟาตอคน(บาท/คน)  การใชพลังงานตอตารางเมตร (kWh/m2) ขอมูลพ้ืนฐานท้ังหมดตองถูก
ปอนเขาสูฐานขอมูลของโปรแกรมซ่ึงโปรแกรมจะสามารถประเมินในสวนของหองเรียน และ
หองปฎิบัติการรวมถึงจะแสดงขอมูลรายละเอียดของอุปกรณการใชพลังงานในระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟาแสงสวางและ ระบบส่ือการเรียนการสอนของหองเรียนและหองสํานักงานพรอมกับ
การเก็บขอมูลในระบบลิฟตโดยสารของอาคาร การเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดของอุปกรณใน
ระบบตางๆ  
 โปรแกรม Energy Navigation and Mapping จะแสดงขอมูลดานพลังงานโดยผลในการ
จัดทําฐานขอมูลดานพลังงาน โดยรูปแบบของรายงานท่ีแสดงถึงการใชพลังงานของอาคารสามารถ
แสดงรูปแบบของรายงานได 4 ระดับ คือ 

1. การรายงานฐานขอมูลการใชพลังงานแบบแผนท่ีภาพรวม (Global Energy Map, GEM)  
GEM เปนการแสดงผลฐานขอมูลการใชพลังงานของอาคาร 1 ( รูปท่ี 4.1) และอาคาร 2  

( รูปท่ี 4.2 )  ซ่ึงเปนการแสดงถึงภาพรวมของอาคาร ประกอบดวยการใชพลังงานของระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟาแสงสวางและ  ระบบส่ือการเรียนการสอน  ดังขอมูลท่ีแสดงในระบบจะ
ประกอบดวย ช่ืออาคาร ช่ัวโมงการใชงาน  พ้ืนท่ี รายการอุปกรณและขอมูลการใชพลังงาน คือ 
พลังงานไฟฟา คาพลังงานไฟฟา การใชพลังงานไฟฟาตอคน คาการใชพลังงานไฟฟาตอคน จาก
การใชพลังงานในอาคาร โดยมีช่ัวโมงการใชงานตอวันประมาณ  9  ช่ัวโมง การเก็บรวบรวมขอมูล
ในระบบฐานขอมูล สามารถท่ีจะประเมินคาใชจายการใชพลังงานของอาคารได เพ่ือวางแผนการใช
พลังงานใหเหมาะสมกับการจัดตารางเรียน แสดงดังตารางท่ี 4.1  

2. การรายงานฐานขอมูลการใชพลังงานแบบแผนท่ีภาค (Local Energy Map, LEM) 
LEM เปนการแสดงผลฐานขอมูลการใชพลังงานของอาคาร 3 (สัจจา เกตุทัต) โดยการแสดง

ตามช้ันตางๆของอาคาร ซ่ึงจะแสดงขอมูลการใชพลังงานของระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา 
แสงสวางและระบบส่ือการเรียนการสอน ขอมูลท่ีแสดงประกอบดวย ช่ืออาคาร ช่ัวโมงการใชงาน 
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ช้ันของอาคาร รายการอุปกรณและขอมูลการใชพลังงาน คือ พลังงานไฟฟา คาพลังงานไฟฟา  
การใชพลังงานไฟฟาตอคน คาการใชพลังงานไฟฟาตอคน  การเก็บขอมูลในระดับภาค (ระดับช้ัน) 
สามารถประเมินคาใชจายดานพลังงานของอาคารท่ีลงลึกไดอีกระดับหนึ่ง และสามารถทราบการใช
งานดานพลังงานในแตละช้ันได พรอมเก็บขอมูลเปนสถิตทํิาการเปรียบเทียบการใชพลังงานในแต
ละช้ันได เพ่ือตอบสนองการประหยัดพลังงาน แสดงดังตารางท่ี 4.2 

3. การรายงานฐานขอมูลการใชพลังงานแบบแผนท่ีเขต (Zone Energy Map, ZEM)  
ZEM เปนการแสดงผลฐานขอมูลการใชพลังงานของอาคารในระดบัพ้ืนท่ี (ระดับหอง)

แยกรายละเอียดตามการใชงาน ซ่ึงการแสดงผลขอมูลการใชพลังงานประกอบดวย ระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟาแสงสวางและระบบส่ือการเรียนการสอนของหองเรียน     ขอมูลท่ีแสดง
ประกอบดวย ช่ืออาคาร ช้ันของอาคาร ช่ัวโมงการใชงาน รหัสหอง จํานวนนักศึกษาและจํานวน
อาจา รยและบุค ลากร  ราย การ อุปกร ณและขอมู ลการ ใชพ ลังงา น คือ  พลั งงาน ไฟฟ า  
คาพลังงานไฟฟา การใชพลังงานไฟฟาตอคน คาการใชพลังงานไฟฟาตอคน การเก็บขอมูลใน
ระดับนี้บงช้ีถึงขอมูลการใชพลังงานของของเรียนหรือหองคอมพิวเตอร แสดงดังตารางท่ี 4.3  

4. การรายงานฐานขอมูลการใชพลังงานแบบแผนท่ีเขตยอย (Sub Zone Energy Map, SEM) 
SEM เปนการแสดงผลฐานขอมูลการใชพลังงานของอาคารในระดับของหองของ

อาคาร โดยแสดงขอมูลการใชพลังงานของอุปกรณในหอง ซ่ึงการแสดงผลขอมูลการใชพลังงาน
ประกอบดวย ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวางและระบบส่ือการเรียนการสอน ขอมูลท่ี
แสดงประกอบดวย ช่ืออาคาร ช้ันของอาคาร รหัสหอง ช่ัวโมงการใชงาน จํานวนนักศึกษา รายการ
อุปกรณและขอมูลการใชพลังงาน คือ พลังงานไฟฟา คาพลังงานไฟฟา การใชพลังงานไฟฟาตอคน
คาการใชพลังงานไฟฟาตอคน   การเก็บขอมูลรายละเอียดอุปกรณภายในหอง    สามารถทราบ
รายละเอียดของการใชพลังงานของอุปกรณในแตละระบบของหอง พรอมท้ังยังเปนขอมูลสําหรับ
การบํารุงรักษาของอุปกรณดวย  แสดงดังตารางท่ี 4.4 

การรายงานขอมูลการใชพลังงานในหองเรียน จากจํานวนนักศึกษามาตรฐานท่ีกําหนด
ในแตละหอง ขอมูลการใชพลังงานท้ังหมดภายในหอง สามารถท่ีจะเลือกขนาดของหองท่ีมีจํานวน
ท่ีนั่งนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับการใชพลังงานของหองและการคาการใชพลังงานตอจํานวนนักศึกษา
มาตรฐาน การใชโปรแกรม Energy Navigation and Mapping ในการสืบคนและประมวลผลคํานวณ
จากการเก็บปริมาณพลังงาน  ขอมูลท่ีแสดงจะประกอบดวย ช่ืออาคาร ช้ันของอาคาร รหัสหองและ
ขอมูลการใชพลังงานในหองของระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง ระบบส่ือการเรียนการสอน 
โดยสามารถนําไปบูรณาการกับอาคารประเภทตางๆ ท่ีจะเลือกขนาดของหองใหสอดคลองกับการ
ใชงานของผูใชอาคารและปริมาณของพลังงาน  แสดงดังตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงผลขอมูลการใชพลังงานแบบแผนท่ีภาพรวม (Global Energy Map, GEM) 
ขอมูลการใชพลังงาน 

 อาคาร 1  ความสูงของอาคาร 5  ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร  หองเรียน 21 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 หอง  
 อาคาร 2  ความสูงของอาคาร 5 ช้ัน พ้ืนท่ีใชสอย 3,450 ตร.ม. หองเรียน 21 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 หอง   
เวลาการใชงาน จํานวน 1 ช่ัวโมง   

อาคาร ระบบ พลังงานไฟฟา 
(kWh) 

คาไฟฟา 
(บาท) 

การใชพลังงานตอคน 
(kWh) 

คาไฟฟาตอคน 
(บาท) 

อาคาร 1 ระบบปรับอากาศ 206.27 721.95 0.10 0.33 
ระบบไฟฟาสองสวาง 24.86 87.01 0.01 0.04 
ระบบส่ือการเรียนการสอน 34.30 120.05 0.02 0.06 
รวม 265.43 929.01 0.13 0.43 

อาคาร 2 ระบบปรับอากาศ 229.23 802.31 0.11 0.38 
ระบบไฟฟาสองสวาง 22.32 78.12 0.01 0.04 
ระบบส่ือการเรียนการสอน 22.45 78.58 0.01 0.04 
รวม 274.00 959.01 0.13 0.46 

รวมปริมาณพลังงานไฟฟาและคาไฟฟา 539.43 1,888.02 0.26 0.89 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงผลขอมูลการใชพลังงานแบบแผนท่ีภาค 
 

ขอมูลการใชพลังงาน 
 อาคาร 1  ความสูงของอาคาร 5  ช้ัน มีพ้ืนที่ใชสอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร  หองเรียน 21 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 หอง  
เวลาการใชงาน จํานวน 1 ช่ัวโมง 

ช้ัน ระบบ พลังงานไฟฟา 
(kWh) 

คาไฟฟา 
(บาท) 

การใชพลังงานตอคน 
(kWh) 

คาไฟฟาตอคน 
(บาท) 

1 ระบบปรับอากาศ 32.87 115.05 0.14 0.48 
ระบบไฟฟาสองสวาง 4.20 14.70 0.02 0.06 
ระบบส่ือการเรียนการสอน 27.70 96.95 0.11 0.40 
รวม 64.77 226.70 0.27 0.94 

2 ระบบปรับอากาศ 35.45 124.08 0.08 0.27 
ระบบไฟฟาสองสวาง 4.03 14.11 0.01 0.03 
ระบบส่ือการเรียนการสอน 2.38 8.33 0.01 0.02 
รวม 41.86 146.52 0.10 0.32 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงผลขอมูลการใชพลังงานแบบแผนท่ีภาค (ตอ) 
 

ช้ัน ระบบ พลังงานไฟฟา 
(kWh) 

คาไฟฟา 
(บาท) 

การใชพลังงานตอคน 
(kWh) 

คาไฟฟาตอคน 
(บาท) 

3 ระบบปรับอากาศ 37.46 131.11 0.08 0.28 
ระบบไฟฟาสองสวาง 4.03 14.11 0.01 0.03 
ระบบส่ือการเรียนการสอน 1.02 3.57 0.00 0.01 
รวม 42.51 148.79 0.09 0.32 

4 ระบบปรับอากาศ 44.68 156.38 0.09 0.32 
ระบบไฟฟาสองสวาง 4.03 14.11 0.01 0.03 
ระบบส่ือการเรียนการสอน 1.84 6.44 0.00 0.01 
รวม 50.55 176.93 0.10 0.36 

5 ระบบปรับอากาศ 55.81 195.34 0.11 0.38 
ระบบไฟฟาสองสวาง 8.57 30.00 0.02 0.06 
ระบบส่ือการเรียนการสอน 1.36 4.76 0.00 0.01 
รวม 65.74 230.01 0.13 0.45 

รวมปริมาณพลังงานไฟฟาและคาไฟฟา 265.43 929.04 0.69 2.39 
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ตารางที่ 4.3  แสดงผลขอมูลการใชพลังงานแบบแผนท่ีเขต 
ขอมูลการใชพลังงาน 

อาคาร 1   ช้ัน  3  หองเรียน 131 – 133   เวลาการใชงาน จํานวน 1 ช่ัวโมง 
หอง พื้นที ่

(ตร.ม.) 
จํานวนนักศึกษา 

(คน) 
ระบบ พลังงานไฟฟา 

(kWh) 
คาไฟฟา 

(บาท) 
การใชพลังงานตอคน 

(kWh) 
คาไฟฟาตอคน 

(บาท) 
131 96 100 ระบบปรับอากาศ 8.27 28.95 0.08 0.29 

ระบบไฟฟาสองสวาง 1.01 3.54 0.01 0.04 
ระบบสื่อการเรียนการสอน 0.34 1.19 0.00 0.01 
รวม 9.62 33.68 0.09 0.34 

132 180 200 ระบบปรับอากาศ 14.76 51.66 0.07 0.26 
ระบบไฟฟาสองสวาง 1.68 5.88 0.01 0.03 
ระบบสื่อการเรียนการสอน 0.34 1.19 0.00 0.01 
รวม 16.78 58.73 0.08 0.30 

133 144 160 ระบบปรับอากาศ 14.43 50.51 0.09 0.31 
ระบบไฟฟาสองสวาง 1.34 4.69 0.01 0.03 
ระบบสื่อการเรียนการสอน 0.34 1.19 0.00 0.010 
รวม 16.11 56.39 0.10 0.35 

รวมปริมาณพลังงานไฟฟาและคาไฟฟา 42.51 148.80 0.27 0.32 
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 ตารางที่ 4.4  แสดงผลขอมูลการใชพลังงานแบบแผนท่ีเขตยอย 
 

ขอมูลการใชพลังงาน 
อาคาร 1   ช้ัน  3  หองเรียน 132   เวลาการใชงาน จํานวน 1 ช่ัวโมง  จํานวนนักศึกษา 200 คน 

ระบบ พลังงานไฟฟา 
(kWh) 

คาไฟฟา 
(บาท) 

การใชพลังงานตอคน 
(kWh) 

คาไฟฟาตอคน 
(บาท) 

ระบบปรับอากาศ 22.14 77.49 0.011 0.39 
ระบบไฟฟาสองสวาง 2.52 8.82 0.01 0.04 
ระบบส่ือการเรียนการสอน 0.51 1.79 0.00 0.01 
รวม 25.17 88.10 0.12 0.44 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การพัฒนาระบบนํารองและแผนท่ีพลังงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการ
สนับสนุนและชวยเหลือในการทํางานดานพลังงานตามกฎหมายใน พระราชบัญญัติเพ่ือสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน ป พ.ศ. 2550 ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนเครื่องมือ
ท่ีสําคัญในการทํางานดานการวางมาตรการในการอนุรักษพลังงานรวมถึงทําการวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐานในการใชพลังงานไดเปนอยางดี ระบบนํารองดานพลังงานเปนระบบท่ีชวยเหลือในการ
ประมาณคาการใชพลังงานรวมถึงหาคาดรรชนีการใชพลังงานท่ีสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานในอาคารหรือโรงงาน 

สําหรับการวิจัยนี้จะใชอาคารประเภทสถานศึกษาเปนอาคารทดสอบโปรแกรมซ่ึงใน
การทํางานตองมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ  เริ่มจากการรวบรวมขอมูลดานตางๆท้ังอุปกรณ
ตางๆท้ังหมดท่ีจะลงในแผนท่ีพลังงาน (Equipment List)  พ้ืนท่ีในหองตางๆ เวลาการทํางาน 
ประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงการบํารุงรักษาท่ีถูกตองตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะสงผลให
เกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (คาท่ีลงจะเปนคา Work Ratio, Use Factor หรือ 
System Efficiency) จากการพัฒนาระบบนํารองและแผนท่ีพลังงาน โดยทําการทดสอบโปรแกรม
กับอาคาร 1 และ 2 ของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และดําเนินการปอนขอมูลในสวนของหองเรียน
และหองปฎิบัติการ ในการจัดทําฐานขอมูลแผนท่ีและระบบนํารองดานพลังงานนั้น ลักษณะของ
แผนท่ีพลังงานสามารถแบงออกเปน 4 ระดับ คือ  

1) แผนท่ีภาพรวม (Global Energy Map) เปนแผนท่ีพลังงานท่ีแสดงถึงภาพรวมของ
การใชพลังงานท้ังหมดของอาคารในรูปของปริมาณพลังงานรวม และดรรชนี การใชพลังงานรวม
ในรูปของพลังงานตอพ้ืนท่ีและ คาใชจายตออาคาร    

2) แผนท่ีภาค (Local Energy Map) เปนแผนท่ีพลังงานท่ีเปนกลุมยอยโดยมีขนาด
รองลงมาจากแผนท่ีภาพรวมซ่ึงสามารถมองคายอยลงไปในรูปของคาปริมาณพลังงานรวมตอช้ัน 
และดรรชนี การใชพลังงานรวมในรูปของพลังงานตอพ้ืนท่ีและ คาใชจายตอช้ัน  
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3) แผนท่ีเขต (Zone Energy Map) เปนแผนท่ีพลังงานท่ีมีขนาดรองลงมาจากแผนท่ีภาค
ซ่ึงสามารถมองคายอยลงไปอีกคือในรูปของคาปริมาณพลังงานตอหอง และดรรชนี การใชพลังงาน
รวมในรูปของพลังงานตอหองและคาใชจายตอหอง   

4) แผนท่ีเขตยอย (Sub Zone Energy Map) เปนสวนประกอบและขนาดท่ีรองลงมาจาก
แผนท่ีเขต  ทําใหสามารถบอกถึงรายละเอียดการใชพลังงานของอุปกรณ ชนิดอุปกรณ และสถานท่ี
ติดตั้งอุปกรณตางๆ ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีใชสอยท้ังอาคารและเปนสารสนเทศรายอุปกรณท่ีสําคัญตอ
การทํางานดานพลังงานอยางมาก   

เนื่องจากอาคารท่ีใชทดสอบเปนอาคารเรียนขอมูลซ่ึงจะมีอุปกรณหลัก 4 ระบบ คือ 
ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสว าง ระบบส่ือการเรียนการสอน สําหรับหองเรียน
หองปฎิบัติการ และระบบลิฟตโดยสารสําหรับอาคาร ขอมูลของอุปกรณตางๆเหลานี้จะใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานท่ีมีประโยชนตอการทํางานและการทํางานดานบํารุงรักษา โดยการศึกษานี้จะทําการ
วิเคราะหการใชพลังงานของอาคารสวนตางๆ คือ คาพลังงานไฟฟา (kWh), คาไฟฟา (บาท), การใช
พลังงานไฟฟาตอพ้ืนท่ี (kWh/m2), คาไฟฟาตอพ้ืนท่ี (บาท/ตรม.)  ขอมูลการใชพลังงานของอาคาร
รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณมีความสะดวกในการปอนขอมูล จัดเก็บ คนหาขอมูล รวมถึง การ
ประเมินคาพลังงานไดอยางรวดเร็ว มีความถูกตองใกลเคียง พรอมท้ังมีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการทํางานไดอยางสูงสุด 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การพัฒนาการพัฒนาระบบนํารองและแผนท่ีพลังงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมี
วัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาฐานขอมูลดานพลังงาน โดยวิธีแผนท่ีและระบบนํารองดานพลังงาน เพ่ือใช
กับอาคารตางๆรวมถึงทําการประเมินปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจากฐานขอมูลดานพลังงานใน
อาคารประเภทสถานศึกษาโดยใชโปรแกรมท่ีไดพัฒนาขึ้น 

เม่ือไดพัฒนาโปรแกรมเสร็จสมบูรณแลวไดทําการทดสอบโดยใชอาคารประเภท
สถานศึกษา  เพ่ือใหไดโครงสรางการใชพลังงานของอาคารในทุกระบบ เชน ระบบปรับอากาศ 
ระบบแสงสวาง ระบบระบบส่ือการเรียนการสอน และระบบลิฟตโดยสารสําหรับอาคารรวมถึงการ
ใชระบบนํารองเพ่ือประเมินการใชพลังงานไฟฟาจากขอมูลดานพลังงานของอาคาร และ ดรรชนี
การใชพลังงาน  ซ่ึงโปรแกรมสามารถแสดงผลไดหลายรูปแบบไดแก แบบแผนท่ีภาพรวมท้ังอาคาร  
แบบแผนท่ีภาคพิจารณาเปนช้ัน  แบบแผนท่ีเขตพิจารณาเปนหอง  และแบบแผนท่ีเขตยอยท่ีเปน
การพิจารณารายอุปกรณ   ในการทํางานดานพลังงานในปจจุบันท่ีประกอบดวย การจัดเก็บขอมูลใน
ดานของเครื่องจักรอุปกรณ (ตาม EMS ขอ 3 การประเมินศักยภาพดานเทคนิค) ระบบตางๆ และ
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ดรรชนีตางๆ รวมถึงการทําขอมูลดานพลังงาน นั้นยังไมมีการนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรวิจัยนี้
จึงเปนการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลและระบบนํารองเพ่ือการเก็บและวิเคราะหขอมูลงาน
วิศวกรรมและการเปนการทําระบบสนับสนุนในการทํางานดานพลังงานท่ีสมบูรณแบบท่ีมีการ
ผสมผสานการเก็บขอมูลอุปกรณ การใชพลังงาน การนํารองหรือประเมินขอมูลดานพลังงานอยาง
ครบถวนจะทําใหเกิดการยกระดับและสนับสนุนการทํางานพลังงานตามกฎหมายและตาม
มาตรฐาน ISO-50001 ไดรวมถึงจะสามารถทําใหการสนับสนุนและวางแผนของอาคารเพ่ือใหเปน 
“อาคารเขียวหรือ อาคารอนุรักษพลังงาน” ไดอยางดียิ่ง 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาระบบระบบนํารองและแผนท่ีพลังงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือ
สนับสนุนในการทํางานดานพลังงานตามกฎหมายไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดท้ัง
ยังเปนฐานขอมูลดานพลังงาน เพ่ือใหเกิดความถูกตองและครบถวน และสามารถนําไปใชงานรวมถึง
พัฒนาตอเนื่องใหระบบมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพสูงสุดควรตองมีการพัฒนาวิธีการจัดเก็บ
รายละเอียดของขอมูลท่ีงายและสะดวกรวมถึงสามารถใสรูปอุปกรณ รวมถึงการใสขอมูลรายละเอียด
การทํางานและการบํารุงรักษาของอุปกรณ  รวมถึงเวลาท่ีตองทําการบํารุงรักษาตอไป ขอมูลดานเทคนิก
อ่ืนๆเชนวิธีการตอวงจรอยางถูกตอง รวมถึงการใชงานและการปอนคาระยะเวลาการบํารุงรักษา และ
การจัดตั้งงบประมาณในการซอมบํารุงรวมถึงการแจงเตือนการบํารงุรักษาอุปกรณตางๆจะทําใหระบบ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสมบูรณท่ีสุดซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคในการพัฒนาระบบนํารองและ
แผนท่ีพลังงาน อยางไรก็ตามเพ่ือใหสมบูรณท่ีสุดควรมีการพัฒนาระบบตางๆดังนี ้

1. ระบบโครงสรางการปอนขอมูล ระบบอุปกรณและรายละเอียดตางๆของ
สาธารณูปโภคภายในอาคารหรือแมแตจะเปนโรงงาน ระบบนี้ตองสามารถปอนขอมูลไดงายโดยทํา
การจัดเก็บขอมูลรายละเอียด พรอมท้ังทําการแยกขอมูลตามหมวดของระบบและขอมูล
ประกอบการคํานวณในระบบนํารองโดยอัตโนมัติ เพ่ือความสะดวกในการปอนขอมูลอีกท้ังในการ
หาขอมูลตองเขาถึงและทําไดงายและสะดวก  

2. ระบบการแบงลักษณะการใชงานของพ้ืนท่ีและการทํางานในกรณีของอาคารหรือ
โรงงานท่ีมีรูปแบบพ้ืนท่ีตางกันในแนวดิ่งและแนวระดับโปรแกรมจึงควรมีระบบแยกประเภทและ
จัดขอมูลท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความสะดวกในทํางานวางแผนจัดทําฐานขอมูลของผูใชงาน 

3. ตารางเก็บบันทึกขอมูลและแสดงผลควรสามารถเปนตารางหรือกราฟท่ีสามารถ
โอนยายไปสูโปรแกรม Microsoft Word หรือ Microsoft Excel เพ่ือสามารถใชในการทํารายงาน
อนุรักษพลังงานไดงาย 
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4. ในดานความถูกตองในการประมวลผลการใชพลังงานควรพัฒนาสมการเลียนแบบ
ระบบการทํางานท่ีมีความถูกตองสูงเพ่ือลดคาความผิดพลาดของสวนภาคคํานวณในระบบนํารอง
ดานพลังงานจากการวิจัยพบวาการกําหนดความสัมพันธของสูตรการคํานวณคาตางๆ ตองมีความ
ถูกตองตามหลักการทางทฤษฎี แมจะมีการเพ่ิมปจจัยดาน การใชงานและการบํารุงรักษาเขาไป
แลวแตผลท่ีไดยังมีความผิดพลาดอยูท่ี 2-5% หากตองการความถูกตองสมบูรณท่ีมากขึ้นและ
สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพตองมีการพัฒนาสมการเลียนแบบระบบใหม    

5. ในดานของการเก็บคาการใชพลังงานเพ่ือใหไดคาท่ีถูกตองและแมนยําท่ีสุด ควรมี
การนําคาจากการตรวจวัดอุปกรณจริงดวยเครื่องมือวัดท่ีมีความถูกตองและแมนยํา รวมถึงใชทีม
ตรวจวัดท่ีมีความชํานาญ และเช่ียวชาญในการใชเครื่องมือวัดจะทําใหผลการนํารองสําเร็จไปดวยดี
และมีความแมนยําไดสูงสุด 

6. การพัฒนาฐานขอมูลดานพลังงานในสวนของรายละเอียดอุปกรณระบบตางๆใน
สวนของแผนท่ีพลังงานเขตยอยนั้น ควรมีขอมูลรายละเอียดท่ีเพ่ิมเติมในสวนของประวัติการซอม
บํารุงในแตละระบบ รวมถึง ผลของการตรวจสอบอุปกรณรายเดือน หรือรายป รวมถึงการเพ่ิม
ระบบอํานวยความสะดวกในการแจงเตือนการบํารุงรักษา รวมถึงระบบสืบคนขอมูลประวัติการ
ซอมบํารุงของอุปกรณในระบบนั้นอีกดวย 

ในดานของการพัฒนาระบบนํารองและแผนท่ีพลังงานนั้นสามารถนําไปพัฒนาใหเกิด
ประโยชนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถทําวิจัยขยายผลของการจัดทําฐานขอมูลดานพลังงานไดอีก ดังนี้ 

 
1. โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับการจัดทําฐานขอมูลดานพลังงานแบบแผนท่ี

พลังงานรวมกับแผนท่ีและระบบนํารองแบบตารางโดยโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นจะสามารถแสดงแผน
ท่ีทีเปนรูปภาพและ การแสดงผลท่ีเปนกราฟ ตาราง แผนภาพท่ีเกิดขึ้นไดในทุกสวนโดยโปรแกรม
จะสามารถแสดงภาพอาคารแบบ 3 มิติ มาใชในเขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงแผนท่ีตั้งอาคาร และแสดง
ถึงการวางระบบหรือการติดตั้งอุปกรณภายในอาคารในรูปแบบ 3 มิติ เพ่ือเปนส่ือใหผูใชเขาใจไดาย
ดวยการเช่ือมโยงไวกับแผนท่ี กับระบบฐานขอมูลซ่ึงแทนขนาดและจํานวนความจริง ของอาคาร 
แสดงดังรูปท่ี 5.1 
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รูปท่ี 5.1  แสดงการผสมผสานการจัดการระบบจัดการพลังงานสําหรับอาคาร 
 

ท่ีมา: ภัทรานิษฐ (2553) การพัฒนาระบบสารสนเทศดานพลังงานผานระบบ
อินเตอรเน็ต 

 2. การนําโปรแกรมสําหรับงานดานการบํารุงรักษาผนวกเขากับระบบนํารองและแผน
ท่ีพลังงานโดยการผนวกตารางจัดเก็บขอมูลและการจัดการบํารุงรักษาตาม โปรแกรมวางแผน
บํารุงรักษาเพ่ือกําหนด แจงเตือนและจัดการบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาสําหรับอาคารท้ังหมดลงบน
โปรแกรมนํารองและแผนท่ีพลังงาน 

3. โปรแกรมสนับสนุนการจองหองพัก จัดหองเรียน หองประชุม หรือการจัดการหอง
คนไข ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงไดวาหองใดวาง ไมมีการใชงาน รวมถึงพลังงานและดรรชนีคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นและสามารถจองหองวางได รวมถึงมีระบบรหัสปองกันสําหรับผูใชใชงานท่ีจะทําการจอง
หองได คลายกับโปรแกรมจองบัตรชมภาพยนตร 

ปจจัยท่ีสําคัญ ในการวางแผนงานและเก็บขอมูลในดานพลังงานนั้นเปนส่ิงสําคัญอยาง
ยิ่งในการทํางานดานพลังงาน ในอาคารและโรงงาน การปอนขอมูลระบบท่ีละเอียด พรอมกับวัดคา
การใชพลังงานโดยใชเครื่องมือวัดท่ีมีความถูกตองและแมนยํา และแบงลักษณะพ้ืนท่ีในการใชงาน
อยางชัดเจน ทําใหผลของการวิเคราะหขอมูลถูกตองท่ีสุดทําใหวางแผนการใชพลังงานไดอยางงาย
สะดวกขึ้น มีศักยภาพขึ้น สามารถประเมินการใชพลังงานไดในทุกสวนตั้งแตภาพรวมถึงสวนยอย
เพียงอุปกรณเดียวการวิจัยนี้ จึงเปนเรื่องท่ีควรศึกษาและพัฒนาในระดับท่ีลงลึกไปอีกอยางตอเนื่อง 
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