การจัดการความรู้

เทคนิคการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิ ทธิภาพในอาคารควบคุม
อาคารควบคุม หมายถึง อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็ นอาคารควบคุม ซึ่ ง หมายถึง อาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยได้แก่ อาคาร 2 ,อาคาร9,อาคาร11,อาคาร12อาคาร14,อาคาร15,อาคาร16,อาคาร17,อาคาร19,
อาคาร23,อาคาร24,อาคาร32และอาคาร33 อาคารเหล่านี้เป็ นอาคารที่ใช้ไฟฟ้ าหรื อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าชุด
เดียวหรื อหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ หรื อ 1,175 กิโลโวลท์ข้ ึนไป ดังนั้น เพื่อให้การ
ดําเนินการการอนุรักษ์พลังงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการจัดการความรู ้บรรลุวตั ถุประสงค์ ควรมีการ
กําหนดหรื อแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คนประจําอาคารควบคุมแต่ละแห่ง
2. ให้ส่งหรื อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่มหาวิทยาลัยตาม
แบบและระยะเวลาที่กาํ หนดในตัวชี้วดั
3. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานการติดตั้งหรื อเปลี่ยนแปลงเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่มีผล
ต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
4. กําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุมและตรวจสอบและวิเคราะห์
พลังงานทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กาํ หนดในตัวชี้วดั
5. มีการประเมินการใช้พลังงานก่อนและหลังในกรณี ที่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
จากบทสัมภาษณ์ คณะทํางานด้านเทคนิคการประหยัดพลังงาน และผูร้ ับผิดชอบพลังงานอาวุโส จาก
กระทรวงพลังงาน ได้แนะแนวทางและเทคนิคการใช้พลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในอาคารควบคุม ไว้วา่ ควรมี
การจัดการและขั้นตอนการดําเนินการให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในอาคารควบคุม ดังนี้
1. การวางแผน และ การจัดการ
- การประชุมกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
- ตั้งทีมงานและแจ้งข่าวแก่บุคลากร
- การประเมินสถานภาพการใช้พลังงานเบื้องต้นเพื่อรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป
- การเลือกพื้นที่เป้ าหมาย
- จัดทําแผนการประเมินสถานภาพการใช้พลังงานอย่างละเอียดเพื่อขออนุมตั ิ
2. ประเมินสถานภาพการใช้ พลังงาน
- การประชุม และ ฝึ กอบรมบุคลากร
- เตรี ยมแผนภูมิการดําเนินงานในพื้นที่เป้ าหมาย
- การเดินสํารวจพื้นที่เป้ าหมาย

- ประเมินปริ มาณความสู ญเสี ย และ สมดุลพลังงาน
3. การกําหนดทางเลือก
- สื บค้นสาเหตุของการสู ญเสี ย
- กําหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้
- คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่มีศกั ยภาพเพื่อนําไปวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
4. การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ของทางเลือก
- วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางเทคนิค , เศรษฐศาสตร์ และ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
- จัดลําดับทางเลือก (จากผลวิเคราะห์ความเป็ นไปได้) ที่จะนําไปดําเนินการ
- จัดทําแผนการดําเนินการ และ การตรวจวัดผลการดําเนินการ
5. การดําเนินการ และ การตรวจวัดผลการดําเนินการ
- สรุ ปผลการดําเนินการ
- ประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินการร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
การจัดการความรู ้ในครั้งนี้ได้เชิญผูท้ ี่มีความรู ้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่ องของพลังงานมาเพื่อสัมภาษณ์
และขอคําแนะนําในเรื่ องเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างมีระสิ ทธิ ภาพในอาคารควบคุม และ
เพื่อให้สามารถดําเนินการตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยจึงได้เชิญคณะกรรมการประหยัด
พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ของมหาวิทยาลัยมาสัมภาษณ์และขอคําแนะนําในครั้งนี้
“สารพัดวิธีประหยัดไฟ ลดใช้พลังงาน การประหยัดไฟนั้น เป็ นเรื่ องที่พวกเราทุกคนควรจะร่ วมมือกัน
ทําเป็ นปกติอยูแ่ ล้วในทุก ๆ วัน ไม่ใช่เพียงการประหยัดแค่เฉพาะช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิ นหรื อเห็นว่าค่าไฟของ
แผนกตัวเองสู งขึ้น เพราะว่าการประหยัดไฟ นอกจากจะเป็ นการช่วยมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณแล้ว ยัง
ช่วยชาติ ช่วยโลกอีกต่างหาก ซึ่ งการประหยัดไฟ ก็เป็ นสิ่ งง่าย ๆ ใกล้ตวั ที่เราสามารถทําได้กนั ทุกคนอยูแ่ ล้ว ”
คณะกรรมการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ของมหาวิทยาลัย ได้แนะแนวทางและเทคนิคการ
ใช้พลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในอาคารควบคุม ไว้วา่ การประหยัดเป็ นสิ่ งง่าย ๆ ใกล้ตวั ที่เราสามารถทําได้กนั
ทุกคนอยูแ่ ล้ว ดังนี้
1. ปิ ดสวิตซ์ไฟ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน ดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง
2. ปิ ดเครื่ องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยูใ่ นห้องเกิน 1 ชัว่ โมง
3. หมัน่ ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่ องปรับอากาศบ่อย ๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการ
ทํางานของเครื่ องปรับอากาศ
4. ตั้งอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซี ยส
5. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรื อวัสดุอื่นใดที่ไม่จาํ เป็ นต้องใช้งานในห้องที่มี
เครื่ องปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศ

6. ใช้ม่ลู ี่กนั สาดป้ องกันแสงแดดส่ องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝา
ผนัง เพื่อไม่ให้เครื่ องปรับอากาศทํางานหนักเกินไป
7. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เช่น ใช้หลอดผอมจอมประหยัด หรื อ ใช้หลอดตะเกียบ
8. ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่าง ๆ เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟ กระจายได้
อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
9. อย่าเปิ ดคอมพิวเตอร์ ทิ้งไว้ถา้ ไม่ใช้งาน และถ้าหากปิ ดหน้าจอทันที เมื่อไม่ใช้งานจะประหยัดไฟ
ประมาณร้อยละ 60
10. หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ตอ้ งมีการปล่อยความร้อน เช่น กาต้มนํ้า หม้อหุ งต้ม ไว้ในห้อง
ที่มีเครื่ องปรับอากาศ

