ฟรีสัมมนา
การอนุรักษ์ พลังงานในอุตสาหกรรมไทย (Energy Saving Seminar for Thai Industries)
7 - 10 มิถุนายน 2560 / 10.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้ องสัมมนา C, EH104 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค
************************************************************************************
กาหนดการสัมมนา
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
10.30-12.30 การวางแผนกลยุทธ์ ด้านพลังงาน ด้ วย SOAR Analysis
โดย คุณพลวิวฒ
ั น์ ทรงฉายชัยศิริ
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาพลังงานภาครัฐและเอกชน
14.30-16.30 เทคนิคการตรวจประเมินด้านพล ังงานในระบบไอนา้
โดย ผศ.ดร. สุรชัย สนิทใจ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
วันพฤหัสบดีท่ ี 8 มิถุนายน 2560
10.30-12.30 การวิเคราะห์ ค่าไฟฟ้ า การจัดการพลังงาน และแนวคิดพืน้ ฐานในการตรวจวิเคราะห์
14.30-16.30 Harmonics กับการวัดแบบ True RMS และค่ า Power Factor ในระบบไฟฟ้ ากาลัง
โดย อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช หัวหน้ าห้ องปฏิบตั กิ ารวิจยั เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
วันศุกร์ ท่ ี 9 มิถุนายน 2560
10.30-12.30
การประเมินประสิทธิภาพพลังงานในระบบอัดอากาศ ตามมาตรฐาน ISO11011
โดย อาจารย์ดารงค์ บัวยอม และอาจารย์พิสิฐ พงศ์พีพร
กลุม่ วิจยั EnConLab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
14.30-16.30

เจาะลึกเทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ
โดย ดร. ศุภชัย ปัญญาวีร์
ผู้เชี่ยวชาญด้ านพลังงาน กลุม่ วิจยั EnConLab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
วันเสาร์ ท่ ี 10 มิถุนายน 2559
10.30-12.30 เคล็ดลับการผนวกมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50001: 2011
เข้ ากับการทางานปกติในองค์ กร
14.30-16.30 การควบคุมการปฏิบัตงิ าน เพื่อรักษาระดับต้ นทุนพลังงานและ
หรือเพิ่มสมรรถนะพลังงาน
โดย คุณพลวิวฒ
ั น์ ทรงฉายชัยศิริ
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาพลังงานภาครัฐและเอกชน
ร่ วมจัดโดย:
As of 13 May 17

เนือ้ หาการบรรยาย
วันพุธที่ 7 มิถนุ ายน 2560
การวางแผนกลยุทธ์ ด้านพลังงานด้ วย SOAR Analysis
ที่ผ่านมาเครื่ องมือ SWOT มาจาก Strength (จุดแข็ง)- Weakness (จุดอ่อน) –Opportunity (โอกาส) –Threat
(ภัยคุกคาม) ถูกนามาใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ ของธุรกิจ การบรรยายนี ้ขอนาเสนอเครื่ องมือทางเลือกอีกตัว
คือ SOAR มาจาก Strength (จุดแข็ง) Opportunity (โอกาส) Aspiration (แรงบันดาลใจ) Result (ผลลัพ ธ์ )
ที่สามารถนามาประยุกต์กับการวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจ ณ ที่ นี จ้ ะโฟกัสไปที่กลยุทธ์ ด้านพลังงาน เพราะด้ วย
หลักการ SOAR องค์กรสามารถสร้ างแผนกลยุทธ์ ที่ดีที่สนับสนุนเป้าหมายองค์กร สร้ างความมีส่วนร่ วมของ
ส่วนงานและพนักงาน ที่สาคัญ ของหลักการนีค้ ือไม่เน้ นประเด็นที่เป็ น “จุดอ่อน” ที่มีความละเอียดอ่อนและ
ยากต่อการเปิ ดเผย แต่ด้วยหลักการนี ้ จะรู้ถึงจุดอ่อนและการแก้ ไขโดยอัตโนมัติ
เทคนิคการตรวจประเมินด้ านพลังงานในระบบไอนา้
ระบบไอนา้ เป็ นส่วนสาคัญในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ พลังงานความร้ อนค่อนข้ างสูง การใช้ งานระบบ
ไอน ้าที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้ โรงงานลดต้ นทุนการผลิต และประหยัดพลังงาน ดังนัน้ โรงงานจึงควรมีการ
ตรวจประเมินด้ านพลังงานในระบบไอนา้ อย่างสม่ าเสมอ เพื่ อดูแลให้ ระบบไอนา้ มีประสิทธิ ภ าพดีอยู่เสมอ
การบรรยายในเรื่ องนีจ้ ะกล่าวถึงเทคนิค ขันตอน
้
และสาธิต วิธีการตรวจประเมินด้ านพลังงานในระบบไอนา้
โดยละเอียดซึง่ ประกอบด้ วย
1. เทคนิคและการสาธิตการตรวจประเมินด้ านการเผาไหม้
2. เทคนิคและการสาธิตการตรวจประเมินด้ านน ้า
3. เทคนิคและการสาธิตการตรวจประเมินด้ านระบบท่อจ่ายไอน ้าและเครื่ องใช้ ไอน ้า
4. เทคนิคการตรวจประเมินการน ้าความร้ อนกลับมาใช้

ร่ วมจัดโดย:
As of 13 May 17

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถนุ ายน 2560
การวิเคราะห์ ค่าไฟฟ้ า การจัดการพลังงาน และแนวคิดพืน้ ฐานในการตรวจวิเคราะห์
เป็ นการสร้ างรู้ ความเข้ าใจเรื่ อ งการคิ ด ค่ า ไฟฟ้ า ของสถานประกอบการ โดยเฉพาะอั ต ราค่ า ไฟฟ้ า
แบบ TOU เพื่อนาไปสูก่ ารจัดการพลังงาน โดยมีพื ้นฐานการสร้ างตัวชี ้วัดจากการตรวจวิเคราะห์
Harmonics กับการวัดแบบ True RMS และค่ า Power Factor ในระบบไฟฟ้ ากาลัง
ในโลกปั จจุบนั สัญญาณทางไฟฟ้ามีความสลับซับซ้ อนกว่าสัญญาณพืน้ ฐานทางทฤษฎี ดังนัน้ ทาให้ มีความ
จาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องวัดชนิด True RMS ในการตรวจวัดสัญญาณแรงดันและกระแส ซึ่ง Harmonics ที่เกิดขึ ้นใน
ระบบ ยังส่งผลต่อค่า Power Factor ในระบบไฟฟ้า ซึ่งหากช่างไฟฟ้าหรื อวิศวกรไม่มีความเข้ าใจในเรื่ องราว
เหล่านี ้เป็ นอย่างดีแล้ ว อาจทาให้ สง่ ผลถึงการเลือกใช้ เครื่ องวัดที่ไม่เหมาะสมกับงาน หรื ออาจจะมีเครื่ องวัดที่มี
ความสามารถสูงอยูแ่ ล้ ว แต่ยงั ไม่เข้ าใจในค่าที่วดั ได้ นกั
หมายเหตุ: การบรรยายในหัวข้ อนี ้ จะมีการสาธิตการวัดโหลดจริ งและคานวณค่าต่างๆที่ควรรู้จกั ดังนันเพื
้ ่อให้
การสัม มนามี ป ระสิ ทธิ ผ ลผู้เข้ าร่ วมสัม มนาควรนาเครื่ องคิดเลขแบบ Scientific Calculator มาเพื่ อร่ วมการ
สาธิ ตดังกล่าว (แต่หากท่านใดไม่ส ะดวกนาเครื่ องคิดเลขแบบดังกล่าวมา ท่านก็ สามารถเข้ าฟั งได้ เช่น กัน
เพียงแต่ไม่ได้ ร่วมสาธิตไปกับวิทยากร)
วันศุกร์ ที่ 9 มิถนุ ายน 2560
การประเมินประสิทธิภาพพลังงานในระบบอัดอากาศ ตามมาตรฐาน ISO11011
ระบบอัด อากาศเป็ น หัวใจของการใช้ พ ลัง งานในหลายอุต สาหกรรม ISO ได้ จัด ท ามาตรฐาน ISO11011
ขึ ้นสาหรับการตรวจวัดและประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการใช้ พ ลังงาน ในระบบอัดอากาศอย่างเป็ นระบบ ตังแต่
้
การผลิ ต อากาศอัด การส่ ง จ่ า ย ไปจนถึ ง การใช้ ง าน การเก็ บ ข้ อ มู ล ไปจนถึ ง การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ ง จะ
เป็ นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในระบบอัดอากาศเป็ นอย่างมาก
การบรรยายจะเป็ นการน าเสนอแนวทางการประหยัดพลังงานในระบบอัด อากาศ และการตรวจประเมิ น
ประสิทธิภาพระบบอัดอากาศของท่านตาม ISO11011 การสัมมนาจะประกอบด้ วยเนื ้อหา 3 ส่วน ได้ แก่
1.พื ้นฐานการทางานของระบบอัดอากาศ
2.แนวทางการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ
3.การตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบอัดอากาศตาม ISO11011

ร่ วมจัดโดย:
As of 13 May 17

เจาะลึกเทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ
ประเทศไทยตังอยู
้ ่ในเขตร้ อนชื ้น จึงจาเป็ นต้ องติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิและความชื ้นให้ อยู่ใน
สภาวะสุขสบายของคนและปรับให้ เหมาะสมกับการใช้ งานในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
การบริ หารจัดการการใช้ ที่ไม่เหมาะสม การปรับตังค่
้ าต่างๆไม่ได้ มาตรฐาน การใช้ อุปกรณ์ ควบคุมที่มีความ
เที่ยงตรงต่าการบารุ งรักษาที่ไม่เหมาะสมและการใช้ เทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้ อง ส่งผลทาให้ การใช้ พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มขึ ้นในทุกๆปี ดังนันถ้
้ าเราทราบเทคนิคและวิธีการประหยัดพลังงานแล้ วจะทราบว่าการประหยัดพลังงาน
เป็ นเรื่ องที่ง่ายๆ โดยการบรรยายจะประกอบด้ วย
- การลดภาระการปรับอากาศทาได้ อย่างไร?
- ระบบปรับอากาศมีกี่ประเภทและมีหลักการทางานอย่างไร?
- วงจรการทางานของสารทาความเย็นเป็ นอย่างไร?
- ต้ องการประหยัดพลังงานทาอย่างไรได้ บ้าง?
วันเสาร์ ที่ 10 มิถนุ ายน 2559
เคล็ดลับการผนวกมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50001: 2011
เข้ ากับการทางานปกติในองค์ กร
ISO 50001: 2011 เป็ นระบบมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล การนาไปใช้ งานอยู่บนพื น้ ฐาน Plan-DoCheck-Action องค์กรที่นาไปประยุกต์ใช้ งานมีทงการถู
ั้
กบังคับจากลูกค้ าองค์กร และ/หรื อ สมัครใจที่จะมีการ
บริหารต้ นทุนพลังงานให้ องค์กรมีผลกาไรสุทธิที่ยอมรับได้ อย่างเป็ นระบบ เนื ้อหาการบรรยายจะครอบคลุมทุก
ข้ อกาหนด ด้ วยกรณี ตวั อย่างจากประสบการณ์ จริ งของผู้บรรยายในฐานะที่ ปรึ กษาด้ วยมุม มองของผู้ตรวจ
รับรองระบบ และสาระสาคัญของการบรรยาย คือ เทคนิควิธี การพัฒนาและรักษาระบบ ที่พนักงาน “ไม่เครี ยด
ตอนพัฒนา (ระบบ) และ รักษา (ระบบ) แบบไม่กดดัน”
การควบคุมการปฏิบัตงิ าน เพื่อรักษาระดับต้ นทุนพลังงานและ/หรือเพิ่มสมรรถนะพลังงาน
ในสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ อ งค์ ก รต้ อ งการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ง ขัน การบริ ห ารต้ น ทุน พลัง งานที่ มี
ประสิทธิภาพถือเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจ ขณะที่องค์กรอาจยังไม่พร้ อมลงทุนด้ านพลังงาน แต่ต้องการควบคุม
ต้ นทุน พลังงานไม่ให้ สูงเกิ นไป หรื อ ต้ องการเงิน ลงทุนที่ ได้ ม าจากผลประหยัด ของมาตรการปรับ ปรุ งที่ ไม่
จาเป็ นต้ องลงทุน ในการบรรยายนี ้จะแนะนาการเลือกตัวแปรควบคุมการใช้ พ ลังงานและดัชนีชี ้วัดสมรรถนะ
พลังงานที่ เหมาะสม (Appropriate Energy Drivers and Energy Performance Indicators) ส าหรับควบคุม
การทางานและบารุ งรักษาอุปกรณ์ เครื่ องจักร หรื อ ระบบ ให้ สามารถรักษาระดั บต้ นทุนพลังงานที่ยอมรับได้
และหาแนวทางการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานของระบบดังกล่าวได้

ร่ วมจัดโดย:
As of 13 May 17

