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	 	 	 	 	กำรอนุรักษ์พลังงำนที่ประสบควำมส�ำเร็จส่วนใหญ่เกิดจำกกำรที่ผู้น�ำองค์กรใส่ใจดูแลเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำน	ดังนั้น	
กำรด�ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน-จ�ำเป็นต้องให้ผู้บริหำรองค์กรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจท้ังด้ำน
เทคโนโลยีกำรอนุรักษ์พลังงำนและสร้ำงให้เกิดควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยภำยในองค์กรได้-ซ่ึงพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน	พ.ศ.	2535	(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2550)	ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนภำยใน
องค์กร-โดยก�ำหนดให้โรงงำนและอำคำรควบคุมต้องด�ำเนินกำรจัดต้ังระบบกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรตำมหลักเกณฑ์
มำตรฐำนท่ีก�ำหนด-ด้ังน้ันเพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรสนับสนุนและสร้ำงควำมพร้อมในกำรพัฒนำงำนอนุรักษ์พลังงำนได้
อย่ำงเป็นระบบให้กับโรงงำนและอำคำรควบคุม	จึงจ�ำเป็นต้องมีหลักสูตรด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนส�ำหรับผู้บริหำร	ซึ่งให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่อง-แนวคิดกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรจัดกำรพลังงำนให้กับผู้บริหำรในองค์กร-เพ่ิมเติมจำกหลักสูตรด้ำน
กำรจัดกำรพลังงำนตำมข้อก�ำหนดระบบกำรจัดกำรพลังงำน
	 	 	 หลักสูตรกำรจัดกำรพลังงำนส�ำหรับผู้บริหำรโรงงำนและอำคำรควบคุม	 มุ่งเน้นให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรองค์กรในด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและจัดกำรพลังงำนอย่ำงเป็นระบบท่ีสอดคล้องกับระบบกำรจัดกำรพลังงำนตำมข้อก�ำหนดของพระรำชบัญญัติ
กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน	พ.ศ.	 2535	 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	 2550)	 โดยครอบคลุมทั้งกำรจัดกำรองค์กรเพื่อสร้ำง
ควำมพร้อมในกำรบริหำรกำรใช้พลังงำน	กำรจัดกำรบุคลำกรที่ต้องเป็นผู้ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้พลังงำน	และกำรจัดกำรให้
เกิดกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ-โดยผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถน�ำข้อมูลและควำมรู้ท่ีได้รับกลับไปพัฒนำและสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนในโรงงำนและอำคำรควบคุมให้สำมำรถจัดต้ังระบบกำรจัดกำรพลังงำนของตนเอง-ซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบำยภำครัฐที่ต้องกำรให้เกิดกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงของระบบกำรจัดกำรพลังงำนได้อย่ำงสมบูรณ์
    

	 	 	 	 	 	 	 	 	 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กระทรวงพลังงำน









			พลังงำน	 เป็นรำกฐำนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดกำรเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ	และระดับโลก	ซึ่งเมื่อเกิดกำร
ขำดแคลนพลังงำน-ระบบเศรษฐกิจต่ำงๆ-ย่อมเผชิญกับสถำนกำรณ์ท่ีเลวร้ำยด้วยเช่นกัน-ดังน้ันจึงจ�ำเป็นต้องรับรู ้ถึง
สถำนกำรณ์พลังงำน	เพื่อสำมำรถคำดกำรณ์กำรใช้พลังงำนต่ำงๆ	ได้อย่ำงแม่นย�ำและมีประสิทธิภำพ

			น�้ำมัน	เป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง	ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพลังงำนในหลำยๆ	รูปแบบ	และเป็นพลังงำนฟอสซิลที่มีอยู่
และหมดได้หำกถูกใช้งำนอย่ำงฟุ่มเฟือย	โดยปริมำณน�้ำมันส�ำรองของโลกมีดังรูปที่	1

รูปที่	1	ปริมำณส�ำรองน�้ำมันดิบของโลกที่พิสูจน์แล้ว
ที่มำ	:	BP	Statistical	Review	of	World	Energy	2013

1

			ปริมำณส�ำรองของน�้ำมัน	มีกำรค้นพบที่เพิ่มขึ้นตำมล�ำดับจำกปี	1992	พบว่ำมีปริมำณน�้ำมันส�ำรอง	1,039.3	พันล้ำนบำร์เรล	
10	ปีต่อมำ	ในปี	2002	พบปริมำณน�้ำมันส�ำรองทั้งหมด	1,321.5	พันล้ำนบำร์เรล	เพิ่มขึ้น	27.15%	และในปี	2012	พบปริมำณ
น�้ำมันส�ำรองทั้งหมด	1,668.9	พันล้ำนบำร์เรล	เพิ่มขึ้นจำกปี	2002	ประมำณ	26%	ซึ่งหมำยควำมว่ำ	ปริมำณน�้ำมันส�ำรองถูก
ค้นพบเพิ่มขึ้น	2-3%	ต่อปี	 เทียบเท่ำน�้ำมัน	35	พันล้ำนบำร์เรล	โดยปริมำณน�้ำมันส�ำรองส่วนใหญ่	พบว่ำอยู่ตะวันออกกลำง
มำกถึง	48.4%	ในปี	2012



					รำคำน�้ำมัน	ถือว่ำเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิต	ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจำกปัจจัยต่ำงๆ	หลำยประกำร	
เช่น	สงครำม	เป็นต้น

					กำรคำดกำรณ์กำรใช้งำนน�้ำมันดิบในปี	2558	น�้ำมันส่วนใหญ่จะมำจำกตะวันออกกลำงส่งไปยังทวีปต่ำงๆ	โดยจีนเป็น
ประเทศที่มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันมำกถึง	4.8	ล้ำนบำร์เรลต่อวัน	จะเห็นว่ำ	น�้ำมันดิบส่วนใหญ่จะถูกส่งมำยังภูมิภำคเอเชียมำกที่สุด
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ที่มำ	:	BP	Statistical	Review	of	World	Energy	2013

รูปที่	2	รำคำน�้ำมันดิบของโลกในรอบ	70	ปี

รูปที่	3	แสดงคำดกำรณ์เส้นทำงน�้ำมันดิบที่ส�ำคัญในปี	2015



					ก๊ำซธรรมชำติ	คือ	ทรัพยำกรธรรมชำติที่เกิดขึ้นจำกกำรสะสมตัวใต้ผิวโลก	ซึ่งเป็นแหล่งพลังงำนที่ส�ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งของ
โลกและสำมำรถหมดไปได้เช่นเดียวกับน�้ำมัน	โดยปริมำณก๊ำซธรรมชำติส�ำรองของโลกมีดังนี้

					ปริมำณก๊ำซธรรมชำติส�ำรองมำกกว่ำ	70%	อยู่ที่ตะวันออกกลำง	ยุโรปและยูเรเซีย	ซึ่งปริมำณก๊ำซธรรมชำติในรอบ	10	ปี
พบว่ำ	มีอัตรำกำรเพิ่มขึ้น	31.71%	จำกปี	1992-2002	และเพิ่มขึ้นอีก	20.91%	ในปี	2002-2012		ซึ่งหมำยควำมว่ำ	ปริมำณก๊ำซ
ธรรมชำติส�ำรองถูกค้นพบเพิ่มขึ้น	2	ถึง	3%ต่อปี	เทียบเท่ำก๊ำซธรรมชำติ	3.5	ล้ำนล้ำนลูกบำศก์เมตร
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รูปที่	4	ปริมำณส�ำรองก๊ำซธรรมชำติของโลกที่พิสูจน์แล้ว
ที่มำ	:	BP	Statistical	Review	of	World	Energy	2013



					ก๊ำซธรรมชำติได้รับควำมนิยมในกำรใช้งำนในช่วงปี	1990	เป็นต้นมำ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้งำนในกำรผลิต	หรือยำนพำหนะ	
ท�ำให้รำคำของก๊ำซธรรมชำติค่อยๆ	เพิ่มสูงขึ้น	แต่ทั้งนี้ในปี	2009	สหรัฐอเมริกำ	ได้ค้นพบวิธีกำรผลิต	“ก๊ำซธรรมชำติจำกหิน
ดินดำน	หรือ	Shale	Gas”	ด้วยวิธีกำรผลิตที่เรียกว่ำ	Hydraulic	Fracturing	ท�ำให้สำมำรถผลิต	Shale	gas	ได้มำกขึ้น
ในต้นทุน
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ที่มำ	:	BP	Statistical	Review	of	World	Energy	2013

รูปที่	5	รำคำจ�ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในแต่ละภูมิภำค



					ถ่ำนหิน	เป็นพลังงำนฟอสซิลอีกชนิดหนึ่งที่ส�ำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	กำรผลิตและกำรใช้นั้นได้มีกำรพัฒนำมำอย่ำง
ต่อเนื่อง	โดยเฉพำะในประเทศที่เป็นผู้น�ำทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	เช่น	สหรัฐอเมริกำและ	ญี่ปุ่น	เป็นต้น	โดยปริมำณถ่ำนหิน
ส�ำรองแสดงดังแผนภำพ

					ในช่วง	10	ปีที่ผ่ำนมำ	ปริมำณถ่ำนหินส�ำรองมีปริมำณที่ลดน้อยลง	โดยจำกปี	2002	ถึงปี	2012	มีปริมำณถ่ำนหินลดลง	
12.55%	 โดยภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค	 โดยเฉพำะประเทศจีน	 เป็นประเทศที่มีกำรใช้ถ่ำนหินมำกถึง	50%	ของโลก	และมีกำรผลิต
ประมำณ	47%	ในปี	2012
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ที่มำ	:	BP	Statistical	Review	of	World	Energy	2013

รูปที่	6	ปริมำณส�ำรองถ่ำนหินของโลกที่พิสูจน์แล้ว
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					เมื่อทรำบถึงสถำนกำรณ์พลังงำนของโลกแล้ว	ควรทรำบถึงสถำนกำรณ์พลังงำนของอำเซียนและประเทศเพื่อนบ้ำนของ
ประเทศไทยเพื่อให้เห็นถึงศักยภำพในกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนของอำเซียน	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

					จำกกรำฟ	เป็นข้อมูลประชำกรและจ�ำนวน	GDP	(Gross	Domestic	Product)	ต่อประชำกรในปี2556	แสดงให้เห็น
ถีงรำยได้ต่อหัวของประชำกรของแต่ละประเทศ	 โดยจะเป็นว่ำ	 ประเทศสิงคโปร์	 เป็นประเทศที่มีพื้นที่	 ทรัพยำกร	 รวมถึง
ประชำกรที่น้อย	แต่ค่ำ	GDP	ต่อหัวของของสิงคโปร์อยู่ในเกณฑ์ที่สูงถึง	52,069	ดอลล่ำร์ต่อคน	ส�ำหรับประเทศอินโดนีเซีย	
ที่มี	GDP	ของประเทศสูงถึง	878	พันล้ำนดอลล่ำร์	แต่เมื่อพิจำรณำต่อคน	พบว่ำ	จ�ำนวน	GDP	เท่ำกับ	3,588	ดอลล่ำร์							
ต่อคน	ส�ำหรับประเทศไทย	ยังต้องเร่งพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนเศรษฐกิจ	เพรำะค่ำ	GDP	ต่อหัวอยู่ที่	5,391	ดอลล่ำร์	ซึ่งยัง
น้อยกว่ำ	มำเลเซีย	 และสิงคโปร์	 ซึ่งเศรษฐกิจที่ขยำยตัวมักมำพร้อมกับกำรขยำยตัวในกำรใช้พลังงำน	ท�ำให้แต่ละประเทศจะ
ต้องแสวงหำและพัฒนำแหล่งพลังงำนของตนเองให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรภำยในประเทศ--ซ่ึงแต่ละประเทศมีกิจกรรมเก่ียว
กับพลังงำนดังต่อไปนี้

7

รูปที่	8	ข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละชำติใน	ASEAN
ที่มำ	:	ASEAN	Community	in	Figures	2013
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														สถำนกำรณ์พลังงำนของไทย	จะเป็นส่วนที่แสดงถึงศักยภำพทำงด้ำนพลังงำนของไทย	ที่จะน�ำมำผลิตเป็น
พลังงำนขั้นสุดท้ำยที่ใช้ร่วมกันภำยในประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรในทุกส่วน	โดยรำยละเอียดมีดังต่อไปนี้

9

	 	 	 	 กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 ส่วนใหญ่จะเป็นพลังงำนจำกก๊ำซ
ธรรมชำติ	อยู่ที่	46%	รองลงมำได้แก่น�้ำมัน	36%	และถ่ำนหิน	16%

					กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยในปี	2556	มีมูลค่ำรวมอยู่ที่	2.13	ล้ำนล้ำนบำท	และพบว่ำ	ส่วนใหญ่มำจำกน�้ำมันส�ำเร็จรูปมี
มูลค่ำสูงคิดเป็น	 62.14%	 ของทั้งหมด	 รองลงมำ	 ได้แก่	 ไฟฟ้ำ	 คิดเป็น	 25.42%	 ส�ำหรับก๊ำซธรรมชำติและพลังงำนทดแทน							
มีมูลค่ำที่ใกล้เคียงกัน	คิดเป็น	5.69%	และ	5.56%	ตำมล�ำดับ

ที่มำ	:	สนพ.
รูปที่	9	กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นของไทย

ที่มำ	:	สนพ.
รูปที่	10	กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยของไทย
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	 	 	 ประเทศไทยมีกำรน�ำเข้ำพลังงำนมำกถึง	 57%	 โดยมีกำรน�ำเข้ำปริมำณน�้ำมันดิบมำกที่สุดในปี	 2556	 มีกำรน�ำเข้ำสูงถึง	
872,000	บำร์เรลต่อวัน	คิดเป็น	85%	ของกำรน�ำเข้ำทั้งหมด	โดยน�้ำมันดิบส่วนใหญ่น�ำเข้ำจำกทำงตะวันออกกลำง	ส�ำหรับก๊ำซ
ธรรมชำติส่วนใหญ่ใช้ภำยในประเทศ	แต่จะมีกำรน�ำเข้ำเพียงเล็กน้อยประมำณ	20%	โดยมำจำกประเทศเมียนมำร์จ�ำนวน	16%	
กำรน�ำเข้ำ	LPG	ตั้งแต่ปี	2551	มีกำรน�ำเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีกำรน�ำเข้ำถึงประมำณ	1.7	ล้ำนตัน	และถ่ำนหินมี
กำรน�ำเข้ำสูงถึง	70%

รูปที่	11	กำรน�ำเข้ำและกำรผลิตในประเทศของพลังงำนประเภทต่ำงๆ



				กำรใช้น�้ำมันในประเทศส่วนใหญ่มีกำรน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเนื่องจำกประเทศไทยสำมำรถผลิตน�้ำมันได้เพียง	15%	ของ
ปริมำณควำมต้องกำร	โดยมีกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปในภำคขนส่งมำกถึง	66%	รองลงมำ	ได้แก่	ที่อยู่อำศัยและธุรกิจ	ที่	12.96%	
ส�ำหรับภำคอุตสำหกรรมใช้อยู่ที่	11%	ส�ำหรับชนิดของน�้ำม้นที่ใช้มำกที่สุด	คือ	น�้ำมันดีเซล	สูงถึง	46%

				ส�ำหรับปี	2556	มีกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปทั้งหมด	125.3	ล้ำนลิตรต่อวัน	มำกที่สุด	คือ	น�้ำมันดีเซล		57.2	ล้ำนลิตรต่อวัน
(46%)	รองลงมำ	คือ	LPG	24.6	ล้ำนลิตรต่อวัน	และน�้ำมันเบนซิน	22.4	ล้ำนลิตรต่อวัน
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ที่มำ	:	ข้อมูลปี	2555	จำก	พพ.
รูปที่	12	ข้อมูลด้ำนน�้ำมันของประเทศไทย



	 	 	 	 	 กำรผลิตไฟฟ้ำในประเทศไทย	 ส่วนใหญ่มำจำกกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ	 โดยผู้ประกอบกำรไฟฟ้ำของประเทศไทยมี
หลำกหลำย	โดยผู้ผลิตไฟฟ้ำมำกที่สุด	ได้แก่	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ส�ำหรับกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ	มีกำร
ใช้มำกที่สุดในภำคอุตสำหกรรม	สัดส่วนอยู่ที่	44%	รองลงมำได้แก่	ที่อยู่อำศัย	ธุรกิจ	และกิจกำรขนำดเล็กคิดเป็นสัดส่วน	23%
19%	และ	11%	ตำมล�ำดับ
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ที่มำ	:	สนพ.

รูปที่	13	ข้อมูลกำรผลิตและใช้ไฟฟ้ำของประเทศไทย



					ก๊ำซธรรมชำติของไทย	มีปริมำณกำรใช้อย่ำงต่อเนื่อง	โดยปริมำณส�ำรองก๊ำซธรรมชำติที่มีอยู่หำกไม่มีกำรส�ำรวจเพิ่มเติม	
จะมีใช้ได้อีกเพียง	7	ปี	ซึ่งไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร	โดยปัจจุบันก๊ำซธรรมชำติมีกำรน�ำเข้ำมำประมำณ	20%	โดยเป็นก๊ำซ
ธรรมชำติจำกประเทศเมียนมำร์จ�ำนวน	16%	ส�ำหรับสำขำที่มีกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติมำกที่สุด	ได้แก่	กำรผลิตไฟฟ้ำ	ซึ่งมีกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติมำกถึง	 59%	 รองลงมำได้แก่	 โรงแยกก๊ำซและอุตสำหกรรมที่มีสัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ	 21%	 และ	 13%							
ตำมล�ำดับ
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ที่มำ	:	สนพ.

รูปที่	14	ข้อมูลกำรผลิตและใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทย



													โรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุม	หมำยถึง	โรงงำนหรืออำคำรที่มีหน้ำที่ต้องด�ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนตำม
พระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน	 พ.ศ.2535	 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2550)	 ซึ่งปัจจุบัน	 ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม	 และอำคำรขนำดใหญ่ค่อนข้ำงมำก	 ที่นักธุรกิจจ�ำนวนมำกให้ควำมสนใจและต้องกำรเข้ำมำ
ลงทุน	โดยปัจจุบันโรงงำนควบคุมและอำคำรของไทยมีอยู่หลำยกลุ่มอุตสำหกรรมและหลำยกลุ่มอำคำรธุรกิจที่มีกำรใช้พลังงำน
ที่แตกต่ำงกันไป	

					โรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุมในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่มำกกว่ำ	8,000	แห่ง	โดยแบ่งออกเป็น	7	กลุ่มอำคำรธุรกิจ	
และ	11	กลุ่มอุตสำหกรรมมีรำยละเอียดดังรูป
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รูปที่	15	ข้อมูลโรงงำนและควบคุม



				โรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุมมีกำรใช้พลังงำน	อยู่	3	ประเภท	ได้แก่	พลังงำนไฟฟ้ำ	พลังงำนควำมร้อน	และพลังงำน
ทดแทน	 โดยแต่ละประเภทประกอบด้วยเชื้อเพลิงต่ำงๆ	มำกมำย	 เช่น	พลังงำนไฟฟ้ำ	ประกอบด้วย	 เชื้อเพลิงประเภทไฟฟ้ำ	
พลังงำนควำมร้อน	ประกอบด้วย	เชื้อเพลิงประเภทน�้ำมัน	ถ่ำนหิน	และพลังงำนทดแทน	ประกอบด้วยเชื้อเพลิงประเภทชีวมวล	
เป็นต้น	 ซึ่งโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุมจะมีปริมำณกำรใช้พลังงำนที่แตกต่ำงกัน	 ส�ำหรับรำยละเอียดกำรใช้พลังงำนใน
แต่ละกลุ่มของโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม	มีรำยละเอียดดังนี้

				กำรใช้พลังงำนในอำคำรควบคุมทั้ง	7	กลุ่มอำคำรธุรกิจ	พบว่ำ	อำคำรควบคุมส่วนใหญ่จะมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเป็นหลัก	
รองลงมำ	 เป็นกำรใช้พลังงำนควำมร้อน	 โดยจำกรูปจะเห็นว่ำ	 กลุ่มศูนย์กำรค้ำจะมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำมำกที่สุด	 รองลงมำ
ได้แก่กำรใช้พลังงำนจำกส�ำนักงำน	ส�ำหรับโรงแรม	และโรงพยำบำลจะมีกำรใช้พลังงำนควำมร้อนที่มำกกว่ำกลุ่มอื่น
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ที่มำ	:	ข้อมูลกำรใช้พลังงำน	ปี	2555	จำก	พพ.
รูปที่	16	สัดส่วนกำรใช้พลังงำนในอำคำรควบคุม	ประเภทต่ำงๆ



					กำรใช้พลังงำนในโรงงำนควบคุมทั้ง	11	กลุ่มอุตสำหกรรม	พบว่ำ	โรงงำนควบคุมส่วนใหญ่จะมีกำรใช้พลังงำนควำมร้อน	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 พลังงำนจำกไอน�้ำ	 โดยจำกรูปจะเห็นว่ำ	 กลุ่มอุตสำหกรรมกระดำษ	 มีปริมำณกำรใช้พลังงำนมำกที่สุด													
รองลงมำ	คือ	กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำ	ก๊ำซและกำรประปำ	ที่มีปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ใกล้เคียงกัน
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	 	 	 	 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้พลังงำนของโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม	 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จำกกำรใช้พลังงำนของโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ที่มำ	:	ข้อมูลกำรใช้พลังงำน	ปี	2555	จำก	พพ.
รูปที่	16	สัดส่วนกำรใช้พลังงำนในโรงงำนควบคุม	ประเภทต่ำงๆ



					กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้พลังงำนของอำคำรควบคุมจะมีทิศทำงเดียวกับกำรใช้พลังงำนพลังงำน	ซึ่งจำกรูป
จะเห็นว่ำ	กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกที่สุดมำจำกกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ	

	 	 	 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้พลังงำนของโรงงำนควบคุมมีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่สูงกว่ำอำคำร
ควบคุมมำก	โดยอุตสำหกรรมที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกที่สุด	คืออุตสำหกรรมกระดำษ	รองลงมำ	คือ	อุตสำหกรรมกำรผลิต
ไฟฟ้ำ	ก๊ำซ	และกำรประปำ
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ที่มำ	:	ข้อมูลกำรใช้พลังงำน	ปี	2555	จำก	พพ.
รูปที่	18	สัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในอำคำรควบคุมประเภทต่ำงๆ

ที่มำ	:	ข้อมูลกำรใช้พลังงำน	ปี	2555	จำก	พพ.
รูปที่	19	สัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในโรงงำนควบคุมประเภทต่ำงๆ



														ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำน	เป็นบุคคลที่มีควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์พลังงำนภำยในองค์กรของโรงงำนควบคุม
และอำคำรควบคุม	 โดยผู้รับผิดชอบพลังงำนมีอยู่	 	 3	 ประเภท	 ได้แก่	 ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ	 (อำคำร)	 (ผชอ.)	 ,	
ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ	(โรงงำน)	(ผชร.)	และ	ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนอำวุโส	(ผอส.)	โดยในประเทศไทยมีจ�ำนวน
ผู้รับผิดชอบทั้งหมดประมำณ	20,000	คน	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

							ไม่มีสังกัด	หมำยถึง	ผู้รับผิดชอบถูกแจ้งยกเลิกประจ�ำสถำนประกอบกำร	เนื่องจำกกำรย้ำยที่ท�ำงำนจำกที่เดิมไปที่ใหม่	
และที่ใหม่มีผู้รับผิดชอบประจ�ำอยู่แล้ว	หรือไม่ได้ท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรับผิดชอบพลังงำนแล้ว	

18
ที่มำ	:	ข้อมูลกำรใช้พลังงำน	ปี	2555	จำก	พพ.



			จำก	“กฎกระทรวงก�ำหนดคุณสมบัติ	หน้ำที่	และจ�ำนวนของผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำน	พ.ศ.2552”	ภำยใต้	“พระรำชบัญญัติ
กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน	พ.ศ.	2535”	ได้ระบุหน้ำที่ของผู้รับผิดชอบพลังงำนดังต่อไปนี้
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	 	 	 	 ประสิทธิภำพพลังงำน	 เป็นกำรประเมินประสิทธิภำพของเครื่องจักร	 อุปกรณ์ต่ำงๆ	 ที่มีอยู่ภำยในโรงงำนและอำคำร
ควบคุมทั้งหมด	ทั้งที่อยู่ในสำยกำรผลิต	และส่วนของส�ำนักงำน	เพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำน	กำรควบคุม
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพของระบบ	กำรควบคุมกำรด�ำเนินกำร	และกำรบ�ำรุงรักษำได้ด�ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดย
มีกิจกรรมแนะน�ำดังนี้	

	 	 	 	 	 ประสิทธิภำพเครื่องจักรอุปกรณ์	 (Efficiency)	 เป็นกำรวัดประสิทธิภำพ
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีกำรใช้พลังงำนหรือเปลี่ยนรูปแบบพลังงำน	เช่น	ประสิทธิภำพ
ไอน�้ำ	 เป็นกำรวัดปริมำณพลังงำนไอน�้ำที่ผลิตได้ต่อพลังงำนที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงที่ป้อน	
เป็นต้น
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	 	 	 	 	ค่ำกำรใช้พลังงำนจ�ำเพำะ	 (SEC)	 เป็นดัชนีชี้วัดพลังงำนที่พิจำรณำปริมำณ
พลังงำนท่ีระบบหรือกระบวนกำรผลิตหรือบริกำร-เทียบกับปริมำณผลผลิตของ
กระบวนกำร	 ซึ่งสำมำรถน�ำไปค�ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ในกำรตรวจวัด	
SEC	สำมำรถวัดผลผลิตเชิงปริมำณได้	จำกนั้นน�ำค่ำ	SEC	มำเปรียบเทียบกันเป็น
ส่วนส่วน	โดยสูตรกำรค�ำนวณ	SEC	มีดังต่อไปนี้



					เมื่อทรำบค่ำ	SEC	ที่เหมำะสมแล้ว	ให้ท�ำกำรจัดท�ำค่ำกำรใช้พลังงำนจ�ำเพำะ	(SEC)	ย้อนหลังไปอย่ำงน้อย	1	ปี	
เพื่อก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรใช้ค่ำพลังงำนจ�ำเพำะในแต่ละเดือน	หรือแต่ละปี	ถ้ำด�ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ	ประสบผลส�ำเร็จ	
ค่ำกำรใช้พลังงำนจ�ำเพำะจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลง	

24
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รูปที่	20	โครงสร้ำงกฎหมำยด้ำนพลังงำนของประเทศไทย



					พรบ.	ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน	2535	(แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2550)	ได้ก�ำหนดระบบกำรจัดกำรพลังงำนส�ำหรับโรงงำน
ควบคุมและอำคำรควบคุม	(มีขนำดหม้อแปลงไฟฟ้ำ	1,175	kVA	หรือมีกำรใช้พลังงำนตั้งแต่	20	ล้ำนเมกะจูล)	โดยหลักกำรของ
ระบบกำรจัดกำรตำมอนุกรม	มอก.9000/ISO	9000	(กำรจัดกำรคุณภำพ)	มอก.14000/ISO14000	(กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม)	
เป็นแนวทำงเพื่อให้โรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุมได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรพลังงำนขององค์กร	มีทั้งหมด	8	ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
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รูปที่	21	โครงสร้ำงกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำย



											บริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรใช้พลังงำนที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด	และเป็นกำรตอบสนองนโยบำยภำครัฐ	
ดังน้ันจึงได้น�ำหลักกำรกำรจัดกำรระบบกำรจัดกำรพลังงำนส�ำหรับอุตสำหกรรมขนำดกลำงและย่อมมำใช้เพ่ือเป็นพ้ืนฐำน
ในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังำนต่อไปส�ำหรับปี	 2557	 นี้	 บริษัทฯได้รับมอบหมำยให้บุคคลดังต่อไปนี้	 เป็นตัวแทนฝ่ำย
บริหำรและคณะท�ำงำนกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน	ดังนี้
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	 	 	 ในระบบกำรจัดกำรพลังงำนมีกำรใช้ตำรำงประเมินกำรจัดกำรพลังงำน	 (EMM)	 ในรูปแบบตำรำงที่จะเป็นกำรประเมิน
ทั้งหมด	6	ด้ำนในระดับคะแนนที่แตกต่ำงกัน	จะเน้นไปที่กระบวนกำรปฎิบัติส�ำหรับกำรอนุรักษ์พลังงำน	

					ทั้งนี้ในกำรฝึกอบรมครั้งนี้	ได้ท�ำกำรพัฒนำ แผนภาพการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Manage-
ment Assessment : EMA)	ขึ้นใหม่ให้เข้ำกับงำนบริหำรจัดกำรพลังงำนมำกขึ้น	 โดยเน้นกำรประเมินกำรใช้พลังงำน
ขององค์กรตนเองเพื่อหำปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในองค์กรและน�ำมำปรับปรุงต่อไปในอนำคต	 กรำฟจะออกมำในรูปแบบของกรำฟ
เรดำร์	(Radar	Chart)	ซึ่งจะเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยขององค์กรได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น	แบ่งออกเป็น	5	ด้ำน	รำยละเอียดดังนี้
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					ปัจจุบันโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม	ได้เริ่มให้ควำมสนใจในกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำนมำกขึ้น	แต่ยัง
มีที่ด�ำเนินกำรประสบควำมส�ำเร็จและไม่ประสบควำมส�ำเร็จ	ส�ำหรับโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุมที่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ	
ส่วนหนึ่งมักมำจำกผู้บริหำรระดับสูงไม่ให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงจริงจัง	แต่ด�ำเนินกำรตำมแระแส	เป็นครั้ง
ครำว	ตำมเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้ตื่นตัว	เช่น	รำคำพลังงำนเพิ่มสูงขึ้น	ก�ำไรลดลง	เป็นต้น

	 	 	 	 	 กำรอนุรักษ์พลังงำนให้เกิดขึ้นอย่ำงยั่งยืนนั้น	 จ�ำเป็นต้องบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรอย่ำงเป็นระบบ	 โดยมีระบบกำร
จัดกำรพลังงำนในปัจจัยต่ำงๆ	ทั้งด้ำนประสิทธิภำพเครื่องจักรและอุปกรณ์	ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด	รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร
บุคลำกรในองค์กรให้ทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์พลังงำน	ด้วยกำรส่งเสริมอย่ำงจริงจังจำกผู้บริหำรระดับสูง	จึงส่งผลให้
ต้นทุนด้ำนพลังงำนลดลงได้	ดังรูปที่	23
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รูปที่	22	แนวโน้มกำรใช้พลังงำนในสถำนประกอบกำร
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รูปที่	23	กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนที่เหมำะสม



																โรงงำน	ABC	ตั้งเป้ำหมำยในกำรลดอำกำศอัดรั่ว	จำก	12.72%	(ประสิทธิภำพกำรส่งอำกำศอัด	87.28%)	
												ให้เหลือ	10%	(ประสิทธิภำพกำรส่งอำกำศอัด	90%)	โดยจำกกำรตรวจวัด	พบว่ำมีปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ใน								 
          	กำรผลิตอำกำศอัด	40,675	หน่วยต่อเดือน	และมีค่ำไฟฟ้ำหน่วยละ	3.6	บำท	โดยสำมำรถประเมินศักยภำพ						 
												กำรอนุรักษ์พลังงำนได้ดังนี้
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					กำรสนับสนุนจำกทำงรัฐบำล	จะเป็นตัวที่ช่วยผลักดันให้กิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนควบคู่ไปกับระบบเศรษฐศำสตร์
ภำยในโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุมมีมำกยิ่งขึ้น00โดยกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลมีลักษณะควำมสัมพันธ์เป็นลักษณะ	
S-Curve	โดยแกนตั้งคือ	กำรขับเคลื่อนตลำด	และแกนนอนคือช่วงเวลำ	รำยละเอียดดังรูป		

					จะเห็นได้ว่ำ	ด้วยหลักกำรพื้นฐำนทำงเศรษฐศำสตร์	เมื่อมีกำรขยำยกำรสนับสนุนและเผยแพร่เทคโนโลยีใดๆในวงกว้ำง	
ย่อมจะท�ำให้เทคโนโลยีนั้นๆ	มีรำคำต่อหน่วยสุดท้ำยที่ต�่ำลง	ทั้งนี้	แนวทำงสำกลในกำรสนับสนุนมำตรกำรต่ำงๆด้ำนพลังงำน
ทดแทน	จะมีลักษณะที่แตกต่ำงกันตำมช่วงเวลำและควำมก้ำวหน้ำของกำรเผยแพร่เทคโนโลยี	ในลักษณะของ	S-curve	
					หำกจะพิจำรณำเลือกกลไกทำงกำรเงินหรือเศรษฐศำสตร์เพื่อกำรสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนใดๆนั้น	ผู้ให้กำร
สนับสนุนจ�ำเป็นจะต้องพิจำรณำเลือกแนวทำงสนับสนุนให้เหมำะสมกับช่วงเวลำและกำรกระจำยตัวของเทคโนโลย	ี															
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีแนวทำงกำรสนับสนุนในแต่ละช่วง	โดยมีรำยละเอียดดังรูป
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รูปที่	24	แนวทำงกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับพลังงำน



เทคโนโลยีเริ่มกำรยอมรับและเริ่ม
เผยแพร่ในวงท่ีกว้ำงขึ้น-และมี
ควำมแน่นอนในเชิงเทคโนโลยี
มำกขึ้น
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินจะมี
ลักษณะเฉพำะเทคโนโลยีน้ันๆ
เช่น-กำรใช้สิทธิประโยชน์ทำง
ภำษี	 (Tax	 incentive)	 เงินกู้
ดอกเบี้ยต�่ำ	(Soft	loan)
ผลของกำรสนับสนุน	:
ท�ำให้เทคโนโลยีเริ่มมีกำรขยำย
ตัวในอัตรำส่วนท่ีสูงขึ้นอย่ำงเห็น
ได้ชัด

เป็นช่วงท่ีใช้เงินลงทุนสูงในกำร
คิดค้น-จึงมีแนวทำงกำรให้เงิน
เปล่ำ	(Capital	grant)	หรือกำร
ช่วยเหลือกำรวิจัย
ผลของกำรสนับสนุน	:
เทคโนโลยีเริ่มมีกำรเปิดตัวสู่กลุ่ม
เป้ำหมำย-แต่ยังไม่มีผลในเชิง
กำรเปลี่ยนแปลงตลำดใดๆ

เทคโนโลยีท่ีมีกำรเผยแพร่ในวง
กว้ำงแล้วและไม่มีปัญหำในเชิง
ควำมคุ ้ ม ทุนของ เทคโนโลยี
สำมำรถใช้กลไกตลำดปกติ
อำจไม่จ�ำเป็นต้องมีนโยบำยหรือ
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินอีกต่อ
ไปแต่อำจมีกำรสนับสนุนเผยแพร่
เทคโนโลยีในลักษณะเชิงบังคับ
มำกขึ้น

เทคโนโลยีเผยแพร่ในวงกว้ำง
และมีผู ้ ท่ี เ ก่ียวข ้องเข ้ำมำร ่วม
ลงทุนจ�ำนวนมำก
น โ ยบ ำ ยห รื อ ก ำ ร ส นั บส นุ น
ทำงกำรเงินต่ำงๆจะเริ่มเป็นกำร
สนับสนุนโดยอ้อมและใช้กำรขับ
เคลื่อนตลำดที่มีควำมเสรีมำกขึ้น
ผลของกำรสนับสนุน	:	เทคโนโลยี
มีกำรขยำยตัวในอัตรำสูงและมี
กำรใช้เทคโนโลยีใหม่มำทดแทน
เทคโนโลยีเดิมได้มำกขึ้น

					ส�ำหรับกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน	ได้มีหลำยโครงกำรที่ให้กำรสนับสนุนในแต่ละช่วง	ซึ่งโครงกำร
ต่ำงๆ	 จะมีทั้งโครงกำรที่สนับสนุนทำงด้ำนงบประมำณ	 ด้ำนกฎหมำย	 ด้ำนพัฒนำบุคลำกร	 ด้ำนกำรจัดกำร	 และด้ำนอื่นๆ							
ท่ีสำมำรถผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆ-ท่ีจะเป็นประโยชน์ให้กับโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม-ซ่ึงสำมำรถติดตำมได้ท่ี												
เว็บไซต์ของกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน	www.dede.go.th
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รูปที่	25	ลักษณะกำรสนับสนุนโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนของภำครัฐ



	 	 	 	 	 ส�ำหรับกำรฝึกอบรมด้ำนพลังงำนต่ำงๆ	 ไม่เพียงแต่เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือเพื่อน�ำควำมรู้		
เหล่ำน้ันไปประยุกต์ใช้กับกำรท�ำงำน-ยังถือเป็นกำรปลูกฝังจิตส�ำนึกด้ำนพลังงำน-ให้ควำมรู้-ให้บริกำรในกำรตรวจวัด
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนให้แก่ผู้ประกอบกำร	เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรอนุรักษ์พลังงำนในองค์กร	แต่ทั้งนี้	ผู้ประกอบกำรบำง
แห่งไม่ได้เล็งเห็นถึงผลตอบแทนท่ีจะได้รับเน่ืองจำกกำรประหยัดพลังงำน-จึงท�ำให้กำรด�ำเนินนโยบำยท่ีผ่ำนมำไม	่																								
ประสบควำมส�ำเร็จมำกนัก-ซ่ึงผู้ท่ีจะเป็นแรงผลักดันหลักในกำรประหยัดพลังงำนให้กับองค์กร-คือผู้บริหำรน่ันเอง-ดังน้ัน							
ผู้บริหำรจึงจ�ำเป็นต้องได้รับกำรกระตุ้นด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ	และเห็นถึงควำมส�ำคัญอย่ำงมำกของกำร
อนุรักษ์พลังงำน	
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