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คร้ังท่ี กิจกรรม หมายเหตุ

1 แนะนาํรายวชิา สถานการณ์พลงังาน และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

2 Energy Audit เกณฑป์ระเมิน

3 Energy Chart & Layout

4 สมการพลงังาน

5 Energy 
Conservation

ระบบไฟฟ้า แสงสวา่ง

6 มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบอากาศอดั

7 ระบบหมอ้ไอนํ้า

8 ระบบปรับอากาศ กรณีศึกษา

9

นาํเสนอรายงาน10
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กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

 ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน

 ผูผ้ลิตสินคา้ท่ีใชพ้ลงังาน

 อาคาร/โรงงานท่ีใชพ้ลงังาน เขา้ข่ายเป็นอาคาร/โรงงานควบคุม
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พ.ร.บ การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๕๐)

พระราชกฤษฎีกา

กําหนดโรงงาน / อาคารควบคุม

กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์

และวิธีการจัดการพลังงาน

กฎกระทรวงกําหนด
จํานวน คุณสมบัติ

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน

ประสิทธิภาพเคร่ืองจักร

กฎกระทรวงกําหนด
ประเภทหรือขนาดอาคาร 

มาตรฐาน วิธีการออกแบบ

กฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติ

ผู้ครวจสอบพลังงาน

กฎกระทรวง จํานวน ๕ ฉบับ

วิธีปฏิบัติ รูปแบบ

การจัดการพลงังาน
วิธีตรวจประเมิน

วิธีกรอกแบบ

ฟอร์ม

รูปแบบรายงาน

ตรวจประเมิน

ประกาศกระทรวง
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พ.ร.บ การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน

กาํหนดใหเ้จ้าของโรงงานควบคมุและเจ้าของอาคารควบคมุมี

หน้าท่ีตอ้งดาํเนินการอนุรกัษ์พลงังานและปฏบิตัติามทีก่ฎหมาย

กาํหนด ดงัน้ี

1) ต้องดาํเนินการจดัการพลงังานตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และ

วิธีการจดัการพลงังานตามข้อกาํหนดในกฎกระทรวงกาํหนด

มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในอาคาร

ควบคมุและโรงงานควบคมุ พ.ศ. 2552

2) ต้องจดัให้มีผูร้บัผิดชอบด้านพลงังานประจาํในอาคารควบคมุ

หรือโรงงานควบคมุ
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หมายถึง อาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือ

หลายหลังภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันที่ได้รับอนุมัติจากผู้

จําหน่ายให้ใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหมอ้แปลง

ไฟฟ้าชุดเดียว หรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่1,000 

กิโลวตัต์ หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ข้ึนไป หรือ

อาคารที่มีการใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จําหน่ายความ

ร้อนจากไอน้ําจากผู้จําหน่าย หรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน

จากผู้จําหน่าย หรือของตนเองอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ

รวมกันต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่ผ่าน

มามีปริมาณพลังงานทั้ งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า

ตั้งแต่ 20 ลา้นเมกะจูลข้ึนไป 

อาคารควบคุม
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หมายถึง โรงงานที่มีลักษณะเป็นโรงงานหลังเดียว 

หรือหลายหลังภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันที่ได้รับอนุมัติ

จากผู้จําหน่ายให้ใช้เคร่ืองวดัไฟฟ้า หรือให้ติดตั้ งหม้อ

แปลงไฟฟ้าชุดเดียว หรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่

1,000 กิโลวตัต์ หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ข้ึนไป

หรือโรงงานที่มีการใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้ จําหน่าย

ความร้อนจากไอ น้ําจากผู้ จํ าหน่าย  หรือพลังงาน

ส้ินเปลืองอ่ืนจากผู้จําหน่าย หรือของตนเองอย่างใดอย่าง

หน่ึง หรือรวมกันต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของ

ปีที่ผ่านมามีปริมาณพลงังานทั้ งหมดเทียบเท่าพลงังาน

ไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ลา้นเมกะจูลข้ึนไป 

โรงงานควบคุม
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ประเภทของอาคารควบคุม

 แบ่งเป็น  6 ประเภท

1. สาํนกังาน 2. โรงแรม

3. โรงพยาบาล 4. ศูนยก์ารคา้

5. สถานศึกษา 6. อ่ืนๆ

 TSIC-ID**
คือ หมายเลขประจาํอาคารควบคุม (หรือโรงงานควบคุม) เป็น

หมายเลขท่ีออกใหโ้ดย  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน (พพ.)

** Thai Standard Industrial Classification
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การคาํนวณปริมาณการใชพ้ลงังานเป็นเมกะจูล

1) กรณีไฟฟ้า  ใหค้าํนวณปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวตัตช์ัว่โมงแลว้คูณ

ดว้ย 3.60

2) กรณีความร้อนจากไอนํ้า  ใหค้าํนวณปริมาณความร้อนจากไอนํ้าเป็นพลงังาน

ไฟฟ้าเทียบเท่าโดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี

60.3×= kWhEe
[MJ]

HEwsss hhmE η×−= )( [MJ]

หมายเหตุ (1) คา่เอนทาลปีของนํา้ปอ้นท่ีอณุหภมิู 27 องศาเซลเซียส 

(2)  คา่ประสิทธิภาพ ให้ใช้คา่ 0.45 
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การคาํนวณปริมาณการใชพ้ลงังานเป็นเมกะจูล

3)   กรณีพลงังานส้ินเปลืองอ่ืน ใหค้าํนวณปริมาณความร้อนจากพลงังาน

ส้ินเปลืองอ่ืนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี

HEfe HHVmE η××= [MJ]

หมายเหตุ (1)  คา่ความร้อนสงู (HHV) ได้จากบริษัทผู้ จําหน่าย หรือให้ใช้คา่ความร้อนเฉลี่ย

ท่ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานกําหนด

(2) คา่ประสิทธิภาพ ให้ใช้คา่ 0.45
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หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากเจ้าของโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมให้รับผิดชอบเก่ียวกับการ

ดาํเนินการดา้นพลงังาน ซ่ึงมีหน้าที่ดังน้ี

ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน

(1) บาํรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของ

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ

(2) ปรับปรุงวธีิการใช้พลังงาน  

(3) ดาํเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย  

(4) ช่วยให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ

อาคารควบคุมปฏิบัตติามคาํส่ังอธิบดี  
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โรงงานควบคุม / อาคารควบคุม

ขนาดหม้อแปลง < 3,530 kVA ≥ 3,530 kVA

ขนาดเคร่ืองวดัไฟฟ้า < 3000 kW ≥ 3000 kW

ปริมาณการใช้พลงังาน < 60 ล้าน MJ/y ≥ 60 ล้าน MJ/y

จาํนวนผู้รับผิดชอบ อย่างน้อย 1 คน อย่างน้อย 2 คน**

จาํนวนผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานตามกฎกระทรวง

** ทัง้น้ี โดยกําหนดใหโ้รงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมทีม่ขีนาดเครือ่งวดัไฟฟฟ้าขนาดมากกว่า 3 เมกะวตัต ์(3000 kW) ตอ้งจดัใหม้ี

ผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานเพิม่ขึน้อกีอย่างน้อย 1 คน โดยผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานดงักล่าวตอ้งเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัซิึง่สาํเรจ็การฝึกอบรม

หลกัสตูรผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานอาวุโสหรอืการฝึกอบรมทีม่วีตัถุประสงคค์ลา้ยคลงึกนักบัทีอ่ธบิดใีหค้วามเหน็ชอบ หรอืเป็นผูท้ีส่อบไดต้าม

เกณฑท์ีก่ําหนดจากการจดัสอบผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานซึง่จดัสอบโดย พพ.
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คุณสมบติัผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน

(ก) ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูและมปีระสบการณ์การทาํงานอยา่งน้อย 3 ปี

โดยมผีลงานดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานตามการรบัรองจากเจา้ของ

(ข) ไดร้บัปรญิญาทางวศิวกรรมศาสตรห์รอืวทิยาศาสตร์ โดยมผีลงานดา้นการ

อนุรกัษพ์ลงังานตามการรบัรองจากเจา้ของ

(ค) สาํเรจ็การฝึกอบรมดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานหรอืการอบรมทีม่วีตัถุประสงคค์ลา้ย 

คลงึกนั โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอธบิดี

(ก) เป็นผูส้าํเรจ็การฝึกอบรมหลกัสตูรผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานอาวโุส ทีอ่ธบิดใีห้
ความเหน็ชอบ

(ข) เป็นผูท้ีส่อบไดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนดจากการจดัสอบผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานซึง่

จดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน

คนที ่1

คนที ่2
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องคป์ระกอบระบบการจดัการพลงังาน

ระบบการจัดการพลังงาน

 เป็นการดาํเนินการอนุรักษ์พลังงานทั้งทางด้าน 

พฤตกิรรม จติสํานึก วิธีการจัดการการใช้พลังงาน รวมทั้ง

เทคนิควิธีการทางวิศวกรรมทีไ่ด้มีการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 ระบบการจัดการพลังงานทีพั่ฒนาโดยกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) ตาม พ.ร.บ.

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข

เพิ่มเตมิปี 2550) ประกอบด้วยการดาํเนินการ 8 ข้ันตอน
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แนวทางการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง

การตรวจสอบและแก้ไข

การทบทวนการจดัการ การทบทวนสถานะเบื�องต้น

การกําหนดนโยบายพลังงาน

การวางแผน

การนําไปใช้และการปฏิบัติ

Plan

DoCheck

Act

PDCA
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การจัดการพลังงานทัง้ 8 ขัน้ตอน

1. ตัง้คณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน

2. ประเมนิสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้งต้น

3. กาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

8. ทบทวน วเิคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ

การจัดการพลังงาน

4. ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

5. กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน
7. ตามตดิตามและประเมินการ

จัดการพลังงาน

6. ดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและ

ตรวจสอบและวเิคราะห์การปฎบัิตติามเป้าหมาย

และแผนอนุรักษ์พลังงาน
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ขัน้ตอนท่ี 1 ตัง้คณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน

ระบบการจดัการพลงังาน

ผลปฏิบติังาน

หน้าที่

และ

ความ

รับผิดชอบ

ทุกคนรูห้น้าที�และ

ความรบ้ผิดชอบดี

แลว้นะ…

ผู้จัดการพลงังานคณะทาํงานด้าน

การจดัการพลงังาน
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ประกาศแตง่ตัง้คณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน

เจา้ของอาคารควบคุมตอ้งประกาศ

คํา สั ง่ แ ต่ ง ตั ้ง ค ณ ะ ทํา ง า น ใ ห้

พ นั ก ง า น ทุ ก ค น ใ น อ ง ค์ ก ร

รับทราบ และมีส่วนร่วมในการ

ดํา เ นินการ ทัง้ น้ี ให้สื่อสารหรือ

เผยแพร่คําสัง่แต่งตัง้โดยการติด

ประกาศหรอืจดัทําเป็นหนงัสอืเวยีน

หรอืวธิกีารอื่นทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร
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ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งต้น

นโยบาย

อนุรกัษ์พลงังาน

การกระตุ้นและ

แรงจงูใจ

ประชาสมัพนัธ์การจดัองคก์ร

ระบบข้อมลู

ข่าวสาร

Energy
Manage

ment 
Matrix

(EMM)

การลงทนุ
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ระดับ 
1. นโยบายการจัด

การพลังงาน 
2. การจัดองค์กร 

3.การกระตุ้นและสร้าง

แรงจูงใจ 
4. ระบบข้อมูลข่าวสาร 5. ประชาสัมพันธ์ 6. การลงทุน 

4 

1.1 มีนโยบายการจัดการพลังงา

จากฝ�ายบริหารและถือเป�น

ส่วนหนึ่งของนโยบายของ

บริษัท 

2.1 มีการจัดองค์กรและเป�น

โครงสร้างส่วนหนึ่งของ

ฝ�ายบริหาร กําหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบไว้

ชัดเจน 

3.1 มีการประสานงานระหว่าง

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

และทีมงานทุกระดับ

อย่างสมํ่าเสมอ 

4.1 กําหนดเป�าหมายที่ครอบคลุ  

ติดตามผล หาข้อผิดพลาด 

ประเมินผลและควบคุมการ

งบประมาณ 

5.1 ประชาสัมพันธ์คุณค่าของกา

ประหยัดพลังงานและผลกา

ดําเนินงานของการประหยัด

พลังงาน 

6.1 จัดสรรงบประมาณ 

โดยพิจารณาถึง

ความสําคัญของ

โครงการ 

3 

1.2 มีนโยบายและมีการสนับสน

เป�นคร้ังคราวจากฝ�ายบริหา 

2.2 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

รายงานโดยตรงต่อ

คณะทํางานด้านการจัด

การพลังงานซ่ึงประกอบด้วย

หัวหน้าฝ�ายต่าง ๆ

3.2 คณะทํางานด้านจัด

การพลังงานเป�นช่องทางหลั

ในการดําเนินงาน 

4.2 แจ้งผลการใช้พลังงานจาก

มิเตอร์ย่อยให้แต่ละฝ�าย

ทราบ แต่ไม่มีการแจ้งถึง

ผลการประหยัดที่เกิดขึ้น 

5.2 ให้พนักงานรับทราบโครงกา

อนุรักษ์พลังงานและให้มีกา

ประชาสัมพันธ์อย่าง

สมํ่าเสมอ 

6.2 ใช้ระยะเวลาคุ้มทุน

เป�นหลักในการ

พิจารณาการลงทุน 

2 

1.3 ไม่มีการกําหนดนโยบายที่

ชัดเจนโดยผู้บริหาร  

2.3 มีผู้รับผิดชอบด้าน

พลังงานรายงานต่อ

คณะกรรมการเฉพาะกิจ 

แต่สายงานบังคับบัญชา

ไม่ชัดเจน 

3.3 คณะกรรมการเฉพาะกิจเป�น

ผู้ดําเนินการ 

4.3 ทํารายงานติดตามประเมิน       

ผลโดยดูจากมิเตอร์ ให้

คณะกรรมการเฉพาะกิจเข้า

มาเกี่ยวข้องกับการตั้ง

งบประมาณ 

5.3 จัดฝ�กอบรมให้พนักงาน

รับทราบเป�นคร้ังคราว 

6.3 ลงทุนโดยดู

มาตรการที่มี

ระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว 

1 

1.4 ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ทําไว้

เป�นลายลักษณ์อักษร 

2.4 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

มีขอบเขตหน้าที่ความรับ

ผิดขอบจํากัด 

3.4 มีการติดต่ออย่างไม่เป�น

ทางการระหว่างผู้รับผิดชอบ

ด้านพลังงานกับผู้ใช้พลังงาน 

(พนักงาน) ในหน่วยงาน 

4.4 มีการสรุปรายงานด้าน

ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงาน

เพ่ือใช้กันภายในฝ�าย

วิศวกรรม 

5.4 แจ้งให้พนักงานทราบอย่างไม

เป�นทางการเพ่ือส่งเสริมการ

ใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

6.4 พิจารณาเฉพาะ

มาตรการที่ลงทุน

ต่ํา 

0 

1.5 ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 

 

2.5 ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงา 3.5 ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้ 

พลังงาน 

4.5 ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูล

และบัญชีการใช้พลังงาน 

5.5 ไม่มีการสนับสนุนการ

ประหยัดพลังงาน 

6.5 ไม่มีการลงทุนดๆ ใน

การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน 

ตารางประเมนิการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix, EMM)
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ระดับ

1.

นโยบายการจัด

การพลังงาน

2.

การจัดองค์กร

3.

การกระตุ้นและ

สร้างแรงจูงใจ

4.

ระบบข้อมูล

ข่าวสาร

5. 

ประชาสัมพันธ์

6.

การลงทุน

4

3

2

1

0

ตวัอย่าง  ตารางประเมนิการจดัการพลังงาน (Energy Management Matrix, EMM)

อาจประเมนิโดย - เจ้าของอาคารควบคุม หรือ ทมีผู้บริหาร

- คณะทาํงานด้านพลังงาน วศิวกร

- พนักงาน และเจ้าหน้าที่
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ลักษณะเส้น รายละเอียด การวิเคราะห์ 

1.  High Balance 

 

ทุกประเด็นมีคะแนนมากกว่า 3 ระบบการจัดการดีมาก เป�าหมาย

คือรักษาให้ย่ังยืน 

2. Low Balance 

 

ทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3 เป�นอาการของการพัฒนาที่

สม่ําเสมอหรือภาวะนิ่งเฉยไม่มี

ความก้าวหน้า 

3. U-Shaped  

 

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนสูงกว่า

ประเด็นอ่ืนๆ 

ความคาดหวังสูง อาจจําเป�นต้อง

เปลี่ยนผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

4. N-Shaped 

 

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนตํ่ากว่า

ประเด็นอ่ืนๆ 

ความสําเร็จท่ีบรรลุในประเด็นที่มี

คะแนนสูงเป�นการเสียเปล่า 

5. Trough 

 

1 ประเด็นมีคะแนนตํ่ากว่าประเด็นอ่ืน ประเด็นท่ีล้าหลังอาจทําให้ระบบ

ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

6. Peak 

 

1 ประเด็นมีคะแนนสูงกว่าประเด็นอ่ืน ความสําเร็จในประเด็นที่คะแนน

สูงสุดจะเป�นการสูญเปล่า 

7. Unbalanced 

 

มี 2 ประเด็นหรือมากกว่าท่ีมีคะแนนสูงกว่า

หรือตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย 

ย่ิงมีความไม่สมดุลเท่าไร ย่ิง

จัดการยาก 

ตารางวเิคราะห์เส้นกราฟ

การประเมนิการจัดการพลังงาน
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ขัน้ตอนท่ี 3 การกําหนดนโยบาย

นโยบายพลงังาน

..........................

อธิบดีกรม

ข้อกาํหนด ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รตอ้งกาํหนดนโยบายเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มทัง้ลงนาม

(1) เป็นสว่นหนึง่ของธุรกิจ

(2)  เหมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณ

พลงังานท่ีใช้

(3)  ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อกําหนด

(4)  ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน

อยา่งตอ่เน่ือง

(5)  จดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอเหมาะสม
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ประกาศนโยบายอนรัุกษ์พลงังาน

เจ้าของอาคารควบคุมต้องทาํการ

เผยแพร่และประกาศแจ้งให้

พนักงานทุกคนรบัทราบและ

ปฏิบติัตามนโยบาย
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ActionDesire

InterestAwareness

การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพนัธ์

25

Presenter
Presentation Notes
การประชาสมพันธ์  ในการผลักดันการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์พลังงาน จำเป็นต้องเริ่มสร้างให้พนักงานได้รับผลทีละขั้น และสื่อในการประชาสัมพันธ์ก็จะมีผลที่แตกต่างกัน  การประชาสัมพันธ์ที่ดีควรจะมีความหลากหลายและมีการวางแผนที่สอดคล้องกันเพื่อผลสูงสุด* Awareness 	: ให้พนักงานทราบเพียงแค่ว่าองค์กรใช้พลังงานอยู่เท่าไร ทำไมองค์กร   ต้องลด  การใช้พลังงาน แต่ความสนใจหยุดอยู่เพียงเท่านั้น* Interest 	: พนักงานสนใจที่จะทราบว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างไร* Desire 	: พนักงานทราบว่าจะลดพลังงานได้อย่างไร และต้องการมีส่วนร่วมใน การลดการใช้พลังงาน* Action 	: พนักงานทราบแนวทาง มีความตั้งใจ และปฏิบัติจริง เพื่อช่วยองค์กร 



การประชาสัมพนัธ์

ƒ“µ”ª Ω∆∂åœø∫ ”¢®‘∫

Awareness ‡ø◊√®∙•å∏ƒ‘ª »å‘œ®•ê¢ƒ„́ çø∆”®®‘∫ œ√€å‡∏å‘‰ƒ ∏Ì‘‰¬œ®•ê¢ƒ∂çœ®∆µ¢‘ƒ„́ ç
ø∆”®®‘∫  ∙∂å•»‘¬Ã∫ „©Õ√⁄µœ√€å‡ø◊√®‡∏å‘∫ ”È∫

Interest Ã∫ „©∏◊Ë©“∏ƒ‘ª »å‘©“́ å»√∆µ¢‘ƒ„́ çø∆”®®‘∫ ‰µçœ√å‘®‰ƒ

Desire ∏ƒ‘ª »å‘©“∆µø∆”®®‘∫ ‰µçœ√å‘®‰ƒ ∙∆“∂çœ®¢‘ƒ¬◊Ãå»∫ ƒå»¬„∫ ¢‘ƒ∆µ¢‘ƒ
„́ çø∆”®®‘∫

Action ∏ƒ‘ª ∙ ∫ »∏‘® ¬◊•»‘¬∂”È®„© ∙∆“º ∞÷ª ”∂÷©ƒ÷® ‡øŸËœ́å»√œ®•ê¢ƒ  
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ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินศกัยภาพการอนรัุกษ์พลงังาน

ตรวจสอบและ

ประเมินการใช้พลังงาน

(1) ระดับองค์กร

(2) ระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(3) ระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์

รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน

พลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า

Peak 1 Peak 2 Peak 3 (kWh) (บาท)

188.00 187.00 180.00 48,008.00 165,295.72

178.40 177.60 173.60 65,056.00 207,759.80

179.20 179.20 180.80 61,080.00 198,028.56

176.00 178.40 172.00 59,760.00 194,006.68

187.20 183.20 178.40 54,768.00 179,739.27

181.60 183.20 178.40 53,592.00 175,954.92

พลังไฟฟ้าสุงสุด (kW)

พลังงานไฟฟ้า

February 2550

March 2550

April 2550

July 2550

May 2550

June 2550

January 2550

เดีอน/ปี

ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

โดย

ประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญ

เปรียบเทียบผล

ประเมินการใช้พลังงาน

การใช้พลังงานท่ีมี

นัยสาํคัญ
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การประเมินระดบัองค์กร

- จดัทาํขอ้มลูการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและเชือ้เพลงิขององคก์ร

- แยกสดัสว่นการใชพ้ลงังานทัง้ไฟฟ้าและเชือ้เพลงิ

สดัส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าแยกตามระบบ

แสงสว่าง

23%

ปรับอากาศ

71%

อ่ืนๆ

6%
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การประเมินระดบัการให้บริการ/ผลิตภณัฑ์

จดัทาํข้อมลู “ค่าการใช้พลงังานจาํเพาะ (SEC)” หรืออตัราส่วนปริมาณการใช้

พลงังาน (ไฟฟ้าหรือเช้ือเพลิง) ต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใช้พลงังาน

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค.

ค่า
กา

รใ
ช้พ

ลัง
งา

นจ
าํเพ

าะ
(S

EC
)

(เม
กะ

จูล
/ชุด

)

หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC) =   ปริมาณพลังงานไฟฟ�า (กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) x 3.6 (เมกะจูล/ กิโลวตัต-์ช่ัวโมง)  + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
ปริมาณผลผลิต (หน่วย)ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการใชพ้ลงังาน

SEC: Specific Energy Consumption

29



60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค.

ค่า
กา

รใ
ช้พ

ลัง
งา

นจ
าํเ

พา
ะ(S

EC
)

(เม
กะ

จูล
/ชุด

)

คา่ SEC สงูสดุ (ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานตํ่า)

คา่ SEC ตํ่าสดุ (ใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ)

การประเมินระดบัการให้บริการ/ผลิตภณัฑ์
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การประเมินระดบัอปุกรณ์

- การประเมินการใช้พลงังานท่ีมีนัยสาํคญั โดยพิจารณาจาก

เคร่ืองจักร

/อุปกรณ์

หลัก

ประเภท

พลังงาน

(1) ปริมาณการใช้พลงังาน (2) ช่ัวโมงการใช้งาน 
(3) ศักยภาพ

การปรับปรุง 

คะ
แน

น
รว

ม

(1
)x

 (2
)x

 (3
)

คว
าม

สาํ
คัญ

(1
 ค

ะแ
นน

)

(2
 ค

ะแ
นน

)

(3
 ค

ะแ
นน

)

(4
 ค

ะแ
นน

)

(5
 ค

ะแ
นน

)

(1
 ค

ะแ
นน

)

(2
 ค

ะแ
นน

)

(3
 ค

ะแ
นน

)

(4
 ค

ะแ
นน

)

(5
 ค

ะแ
นน

)

(1
 ค

ะแ
นน

)

(2
 ค

ะแ
นน

)

(3
 ค

ะแ
นน

)

(4
 ค
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นน

)

น้อ
ยที่

สดุ

น้อ
ย

ปา
นก

ลา
ง

มา
ก
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กที่

สดุ

น้อ
ยที่

สดุ
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ย
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ลา
ง

มา
ก
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กที่

สดุ

น้อ
ย

ปา
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ขัน้ตอนท่ี 5 การกําหนดเปา้หมายและแผนอนรัุกษ์พลงังานฯ

กาํหนด

มาตรการ

อนุรกัษ์พลงังาน

การใช้ระบบปัจจุบัน

ให้เกดิประโยชน์สูงสุด

(House Keeping)

การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่

(Process Improvement)

การเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักร/อุปกรณ์

(Machine Change)

(1) การกาํหนด

มาตรการอนุรักษ์

พลังงาน
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ขัน้ตอนท่ี 5 การกําหนดเปา้หมายและแผนอนรัุกษ์พลงังานฯ

(2) การกาํหนดเป้าหมายการอนุรกัษ์พลงังาน มี 3 แนวทาง

ผู้บริหารฟันธง

โรงงาน A              Benchmark
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ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย(บาท/kWh) ค่าพลังงานไฟฟ้า(kWh)

เป้าหมาย

อ้างองิข้อมูลภายใน

การคาํนวณผลตอบแทนทางการเงนิ

(1)  Pay Back Period

(2)  Internal Rate of Return (IRR)

อาคาร A

33



ขัน้ตอนท่ี 5 การกําหนดเปา้หมายและแผนอนรัุกษ์พลงังานฯ

(3) การจดัทาํแผนอนุรกัษ์พลงังาน

แผนปฏิบติัการตามมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน

แผนประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการอนุรกัษ์พลงังาน

แผนฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน
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ขัน้ตอนท่ี 6 การดําเนินการตามแผนอนรัุกษ์พลงังาน 

การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตัติามเปา้หมายและแผนฯ

ควบคมุ

การดาํเนินการ

ตรวจสอบผล

การดาํเนินการ

วิเคราะห์

การปฏิบติัการ

แก้ไข/ปรับปรุง

ควบคุมดูแลให้มีการ

ดําเนินการตามแผนฯ

รวมถึงตรวจสอบและ

วิเคราะห์การปฏิบัติ

ตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงาน เพื่อ

ติดตามความก้าวหน้า

ของการปฏบิตังิานว่ามี

การดําเนินการเป็นไป

ตามกําหนดเวลาที่ระบุ

ไวใ้นแผนงานหรอืไม่
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การวิเคราะห์การปฏิบตัติามเปา้หมายและแผนฯ

การวเิคราะหห์าสาเหตุทีท่าํใหก้ารดาํเนินงานไมบ่รรลุตามเป้าหมาย 

อาจใชว้ธิ ีFishbone Diagram

ดําเนิน

มาตรการ

ล่าช้า

พนักงาน

เคร่ืองจกัร

วิธทีาํงาน

วัตถุดิบ

ขาดความรู้
ไม่ให้ความร่วมมือ

อยู่ระหวา่ง

การสัง่ซือ้

ขาดการวางแผน

อยู่ระหวา่ง

การซอ่มบํารุง

มีผลกระทบตอ่

กระบวนการผลิต

ขาดงบประมาณ ขาดบคุลากร

มีผลกระทบตอ่

การทํางาน

อื่นๆ

อยูร่ะหวา่ง

การสั่งซ้ือ
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ขัน้ตอนท่ี 7 การตรวจตดิตามและประเมินการจดัการพลงังาน

ต้องมีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด

การพลังงานตามช่วงเวลาที่กาํหนดอย่างเหมาะสม

การตรวจประเมินภายใน 

(Internal Audit)

ความถ่ี: อยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้

โดย: Internal Audit Team

โดยการประเมนิจาก

oรายงาน เอกสาร หรือหลกัฐานต่างๆ

oสอบถามหรือสมัภาษณ์พนักงาน
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คณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลงังานภายใน

เจ้าของอาคารควบคุม จัดตัง้

คณะผู้ตรวจประเมินการจดั

การพลังงานภายในองค์กร

ควรมสีมาชกิอย่างน้อย 2 คน

อาจประกอบดว้ยบุคคลทีม่าจาก

ภายนอกหรอืภายในองคก์รกไ็ด้

เจ้าของอาคารควบคุม ลง

นามคาํสัง่แต่งตัง้คณะผูต้รวจ

ประเมินฯ และเผยแพร่ให้

พนกังานขององคก์รรบัทราบ
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การทบทวนการจัดการ

ความถ่ี: อยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้

โดย:ผู้บริหารระดับสูง คณะทาํงานด้านการ  

จัดการพลังงาน  และตัวแทนจาก

หน่วยงานต่างๆ 

การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร

นําผลการประเมินการจดัการจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะห์ความ

เหมาะสม จดุออ่น/จดุแข็ง เพ่ือปรับปรุงวิธีการจดัการพลงังานให้มี

ประสทิธิภาพย่ิงขึน้

ขัน้ตอนที่ 8 การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง
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การตรวจสอบและรับรองระบบการจดัการพลงังาน
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ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

(ต้องขึ้นทะเบียนกบั พพ.) 40



การจดัส่งเอกสาร

อธิบดีกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน

กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน

เลขท่ี 17  ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ช่องทางสําหรับการนําสง่รายงานดงักลา่ว สามารถดําเนินการได้ 2

ช่องทาง คือ 

1.นําสง่ด้วยตนเอง 
2.จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจะถือเอาวนัท่ี

ลงทะเบียนเป็นวนัสง่รายงาน และจ่าหน้าซองนําสง่ถงึ
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