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การท่ีจะสงเสริมใหงานดานการอนุรักษพลงังานประสบผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรมในอาคารควบคุม
และโรงงานควบคุมนั้น ความรูและความเขาใจของผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานถือเปนสิ่งท่ีสําคัญ
เปนอยางยิ่ง ดังนั้น สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึง
ไดจัดใหมีการฝกอบรมหลักสตูรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญใหกับบุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงาน
ควบคุมขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน มีความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบดานพลังงาน และมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพการ
อนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พรอมกับไดจัดใหมีการพัฒนาคูมือสําหรับใชในการ
ฝกอบรมหลักสตูรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญขึ้น เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมใชประกอบการฝกอบรมใน
หลักสูตรดังกลาว 
 

คูมือสําหรับหลกัสูตรฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญพัฒนาขึ้นโดยอางองิขอมูลและเนื้อหาจาก
คูมือฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญที่มีอยูเดิมของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน โดยไดมีการ
พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีมีการใชงานในปจจุบันและสอดคลองกับ
รายละเอียดการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2550) โดยคูมือประกอบดวยเนื้อหา 3 สวนหลัก คือ กฎหมายและความรูพื้นฐานดานการอนุรักษพลงังาน การจัด
การพลังงานไฟฟา และ การจัดการพลังงานความรอน 
 
 เนื้อหาในสวนที่ 1 มุงเนนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน 
ตลอดจนเนื้อหาสําหรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน โดยเฉพาะ ความรูในเรื่องระบบการจัด
การพลังงานซึ่งจะสนับสนุนใหการอนุรักษพลังงานเกิดข้ึนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไดอยางยั่งยืน โดย
ในการพัฒนาเนื้อหาของคูมือไดมีการปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานพรอมทั้งปรับปรุงและ
เพิ่มเติมตัวอยางเอกสารและรูปแบบรายงานที่ตองใชในการดําเนินการจัดการพลังงานไวอยางครบถวน สําหรับ 
เนื้อหาในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 ประกอบไปดวยเนื้อหาภาคทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการอุปกรณท่ีใชพลังงาน
ไฟฟาและพลังงานความรอน โดยไดมีการพัฒนาเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีตาง ๆ ใหมีความทันสมัย พรอมกับ
ไดเพิ่มเติมตัวอยางแนวทางการประยุกตใชมาตรการดานการอนุรักษพลังงานตาง ๆ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิด
ความเขาใจในหลักการทางทฤษฎีและสามารถนําความรูไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานไดอยางแทจริง 
 
 ในการนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือสําหรับหลกัสูตรฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญที่พัฒนาขึ้นนี้
จะเปนประโยชนกับผูเขารับการฝกอบรมทั้งในการใชประกอบการฝกอบรมและเปนคูมือท่ีใชอางอิงประกอบการ
ทํางานดานการอนุรักษพลังงานภายหลังการฝกอบรมแลวเสรจ็ ท้ังนี้เพื่อใหการอนุรักษพลงังานเกิดผลไดอยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตอไป 
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 ก6  กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 ข คูมือการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน  
 ค คูมือคําแนะนาํในการจดัทํารายงานการจัดการพลังงาน  
 ง รายการตรวจสอบ (Checklist) การดําเนนิงานจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน  
 จ กรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จดานการอนุรักษพลังงาน  
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บทที่ 1 
ความรูพื้นฐานดานพลังงาน 

(Fundamental of energy) 
 
ความสําคัญ 

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  (ผชพ .)  ระดับสามัญ  จะสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนตองมีความรูพื้นฐานดาน
พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน ตลอดจนมีความรอบรูเกี่ยวกับสถานการณพลังงาน และเห็นความสําคัญของ
การใชพลังงานที่มีผลกระทบตอกิจกรรมตางๆ ภายในโรงงานและอาคาร เนื้อหาของบทนี้เปนสวนสําคัญที่จะ
สรางฐานความรูดานพลังงานสําหรับนําไปใชในการปฏิบัติงานของ  ผชพ. ประกอบดวย 

 สถานการณพลังงาน 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงาน 
 ตนทุนดานพลังงานของโรงงานและอาคาร 
 ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงาน (Specific Energy Consumption; SEC) 
 สถิติการใชพลังงานของโรงงานและอาคารในประเทศไทย 
 ประเภทและลักษณะการใชงานของโรงงานและอาคาร 
 การใชงานและการบํารุงรักษาระบบ อุปกรณ/เครื่องจักรตางๆ ในโรงงานและอาคาร  
 การออกแบบระบบอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีใช และมาตรการประหยัดพลังงาน 

 
วัตถุประสงค 

1. บอกความหมายและอธิบายประเภทของพลังงานได 
2. อธิบายหนวยวัดพลังงานได 
3. อธิบายตนทุนดานพลังงานของโรงงานหรืออาคารได 
4. อธิบายและคํานวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะไดอยางถูกตอง 
5. บอกการใชพลังงาน/เชื้อเพลิงของอาคารและเครื่องจักร อุปกรณ ระบบ ในอาคารได 
6. บอกการใชพลังงาน/เชื้อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักร อุปกรณ ระบบ ในโรงงาน

อุตสาหกรรมได 
7. บอกการใชพลังงาน/การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานจากมาตรการอนุรักษพลังงานตาง ๆ ได 
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1.1 บทนํา 
เนื้อหาในบทนี้เปนการใหความรูพื้นฐานดานพลังงานที่เกี่ยวของกับการใชและการดําเนินการเพื่อให

เกิดการอนุรักษพลังงานในโรงงานหรืออาคารแกผูเขาอบรม อันประกอบดวย สถานการณพลังงาน ท้ังใน
ภาพรวมระดับโลก ภูมิภาค จนถึงสถานการณพลังงานของประเทศไทย ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพลังงาน อาทิ 
รูปแบบและหนวยวัดพลังงาน การใชพลังงานเพื่อใหเกิดงานและกําลังงาน เปนตน ตนทุนดานพลังงานของ
โรงงานและอาคาร รวมถึงโครงสรางราคาคาไฟฟา และเชื้อเพลิงท่ีใชสําหรับโรงงานและอาคาร ความหมาย การ
นําไปใชประโยชน และการคํานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานของโรงงาน/อาคาร และระบบ หรือ
เครื่องจักร/อุปกรณ สถิติการใชพลังงานของโรงงานและอาคารในประเทศไทยในปจจุบัน รวมถึงขอมูลยอนหลัง
และแนวโนมในอนาคต ประเภทและลักษณะการใชงานของโรงงานและอาคาร ตลอดจนรูปแบบการใชพลังงาน
และแนวทางการอนุรักษพลังงาน การใชงานและการบํารุงรักษาระบบ อุปกรณ/เครื่องจักรตางๆ ในโรงงานและ
อาคาร อาทิ หมอไอนํ้า มอเตอรไฟฟา เครื่องทําความเย็น ระบบปรับอากาศ เปนตน รวมถึงการออกแบบระบบ
อุปกรณ เทคโนโลยีที่ใช และมาตรการประหยัดพลังงาน 
 
1.2 สถานการณพลังงาน (Energy Situation) 
 ภายใตการขยายตัวของจํานวนประชากร และระบบเศรษฐกิจที่อยูบนฐานของอุตสาหกรรมการผลิต 
และการบริการ พลังงานเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญตอการดํารงอยูสรรพสิ่งท้ังปวง แหลงพลังงานพื้นฐานที่
สําคัญที่ใชกันมากในชีวิตประจําวันโดยทั่วไปคือเช้ือเพลิงฟอสซิลอันไดแก น้ํามัน ถานหินและกาซธรรมชาติ 
เปนตน ความตองการพลังงานที่สูงข้ึนอันสืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดวิกฤติดานพลังงาน 
ท้ังในดานปริมาณและราคา นอกจากนี้ยังสงผลใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดสะสมในชั้นบรรยากาศซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของสภาวะโลกรอนที่ท่ัวโลกเผชิญอยู ความ
พยายามในการพัฒนาการใชพลังงานทดแทน  และพลังงานรูปแบบใหม ท่ีลดการปลดปลอยก าซ
คารบอนไดออกไซด ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เปนแนวทางสําคัญที่จะชวยใหโลกฝาฟนผาน
วิกฤติดังกลาวไปได 

 
1.2.1 สถานการณพลังงานโลก 

มนุษยเริ่มรูจักการนําเอาพลังงานมาใชเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท้ังการอุปโภคและบริโภคเพื่อ
ดํารงชีวิต ตลอดจนเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยในยุคแรกๆ มนุษยใชพลังงาน
สวนใหญเพียงเพื่อการดํารงชีพ แตนับตั้งแตปลาย ทศวรรษที่ 18 เปนตนมา ระบบสังคมและเศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงจากฐานการเกษตรและกสิกรรมกลายไปเปนฐานอุตสาหกรรมและการบริการ พลังงานจาก
เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล อาทิ น้ํามัน ถาน และกาซธรรมชาติมาใชเพื่ออุตสาหกรรมอยางมากมาย ตอเนื่องและ
ขยายวงกวางออกไปทั่วโลก ดังตัวอยางที่แสดงไดจากสถิติการผลิตน้ํามันดิบระหวาง ป ค.ศ. 1973 - 2006 ในรูป
ท่ี 1.1 ซึ่งมีแนวโนมสูงข้ึน ยกเวนในบางชวงท่ีเกิดวิกฤติการณพลังงานอันเปนผลสืบเนื่องจาก สงคราม การเมือง
ระหวางประเทศ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ 
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รูปที่ 1.1 การผลิตน้ําดิบในชวงป ค.ศ. 1973 – 2006 

 
 การใชพลังงานฟอสซิลท่ีมีปริมาณขยายตัวอยางตอเนื่อง นอกจากจะกอใหเกิดวิกฤติการณท้ังในดาน
ปริมาณและราคาแลว ยังสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาวะสิ่งแวดลอม อันเกิดจากการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดระหวางการแปรรูปพลังงานฟอสซิล ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของสภาวะโลกรอนที่มนุษยตอง
เผชิญและแกปญหาอยูในปจจุบัน 

อาจกลาวไดวา การขยายตัวของเศรษฐกิจ การใชพลังงานฟอสซิล และ ปญหาสิ่งแวดลอม มี
ความสัมพันธและสงผลกระทบซึ่งกันและกัน จากความสัมพันธดังกลาวเมื่อวิเคราะหในรายละเอียดจะเหน็ไดวา
สถานการณพลังงานของโลกจะขึ้นอยูกับปจจัยเบื้องตนที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจไดแกจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 
ปริมาณความตองการใชพลังงานในอนาคต ปริมาณสํารองของแหลงพลังงานเหลานี้ท่ีมีเหลืออยู และปริมาณ
ของเสียท่ีจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  โดยแตละปจจัยท่ีกลาวมานั้นมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.2.1.1. การเพิ่มจํานวนประชากรโลก     จํานวนประชากรโลกเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอ
สถานการณพลังงานโลก เพราะมนุษยทุกคนที่เกิดมายอมมีการบริโภคพลังงานไมทางตรงก็ทางออม ซึ่งบางคน
ก็มากบางคนก็นอย องคการสหประชาชาติไดทําการสํารวจเก็บขอมูลจํานวนประชากรโลก และไดทําการศึกษา 
วิเคราะห และทํานายถึงแนวโนม     การเพิ่มของประชากรโลก ดังแสดงในรูปที่ 1.2 ซึ่งพบวาจํานวนประชากร
โลก เมื่อประมาณ        ป ค.ศ. 1995  มีจํานวนประชากรอยู  5.67  พันลานคน และเพิ่มข้ึนเปนประมาณ  6.45  
พันลานคน ในป ค.ศ. 2005 และแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 7.2  พันลานคน ในอีก 10 ปขางหนา  อัตราการ
เพิ่มจํานวนของประชากร  ซึ่งองคการสหประชาชาติไดเคยรายงานไวเมื่อตนป ค.ศ. 2003 พบวาอัตราการเพิ่ม
ของจํานวนประชากรโลกโดยเฉลี่ยรอยละ 1.2 ตอปหรือประมาณ 77 ลานคนตอป โดยประเทศที่อัตราการเพิ่ม
จํานวนประชากรสูงสุดคือ ประเทศอินเดีย ประมาณรอยละ 21 ของจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มข้ึน และประเทศ
จีนอยูท่ีรอยละ 10  และถาพิจารณาแยกเปนกลุมประเทศ       จะพบวาประเทศที่พัฒนาแลว มีอัตราการเพิ่ม

 1-3 



ตอนที่ 1 บทท่ี 1 ความรูพื้นฐานดานพลังงาน     คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  
 

จํานวนประชากรประมาณรอยละ 0.25 ในขณะที่   กลุมประเทศดอยพัฒนา จะมีอัตราการเพิ่มมากกวา 6 เทาหรือ
ประมาณรอยละ 1.46 
 

ขอมูลจากการทํานาย

 
รูปที่ 1.2 สถิติจํานวนประชากรโลกระหวางป ค.ศ.1980 – 2006 และการทํานายนับตั้ง ค.ศ. 2010 จนถึง    
                ค.ศ. 2030 

 
1.2.1.2. ปริมาณการใชและความตองการใชพลังงานในอนาคต จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเห็นไดชัดเจนที่สุดคือปริมาณการเพิ่มจํานวนของประชากรโลก ซึ่งเปนการเพิ่มปริมาณการ
ใชพลังงานอยางตรงไปตรงมาดังท่ีไดกลาวมาแลว สหรัฐอเมริการวมกับสมาชิกกลุมประเทศอุตสาหกรรม 26 
ประเทศ ไดรวมมือกันจัดตั้งหนวยงานชื่อ อีไอเอ (Energy information administration, EIA) เพื่อทําหนาท่ี
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสถานการณพลังงานของโลกและไดจัดทํารายงานชื่อวา อินเตอร
เนชั่นแนล เอ็นเนอรยี เอาทลุค (International energy outlook) นอกจากนี้ยังไดแบงกลุมประเทศตางๆ ออกเปน 6 
กลุม ดังแสดงในรูปที่ 1.3 เพื่อใหสามารถเขาใจถึงสถานการณพลังงานของโลกใหงายข้ึน โดยแตละกลุมจะ
ประกอบดวยประเทศที่มีสถานภาพใกลเคียงกัน เชน 

(1) กลุมประเทศอุตสาหกรรม (Industrialized countries)  หมายถึงกลุม ประเทศที่ประกอบดวย 
ประเทศที่เปนสมาชิก โออีซีดี (Organization for economic cooperation and development, OECD) ประเทศ
เหลานี้สวนใหญอยูในทวีปยุโรปและอเมริกา ยกเวนพวกยุโรปตะวันออกซึง่จะอยูอีกกลุม สวนจากทวีปเอเชียมี
เพียงประเทศญี่ปุนที่อยูในกลุมนี้  

(2) กลุมประเทศยุโรปตะวันออกรวมถงึรัสเซียเดิมทั้งหมด   หรือเรียกวากลุม อีอีและเอฟเอสยู  
(Eastern europe and the former soviet union, EE/FSU) โดยกลุม อีอี ไดแก อัลบาเนีย บัลแกเรีย สาธารณรัฐเชก  
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ฮังการี  โปแลนด  โรมาเนีย   สโลวเกีย และยูโกสลาเวยี สวนกลุมเอฟเอสย ูไดแก  เอสโทเนีย  ลัตเวีย  ลิทัวเนีย  
อารมีเนีย  อาเซอรไบจัน  เบลารุส  คาซัคสถาน จอรเจยี  อุซเบกิสถาน  ยูเครน  และรัสเซีย เปนตน 

(3) กลุมประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย (Developing asia) หมายถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต
ท้ังหมดยกเวนญี่ปุน 

(4) กลุมประเทศตะวันออกกลาง (Middle east) หมายถึงกลุมประเทศแถบตะวันออกกลาง เชน อิรัก 
อิหราน คูเวต เลบานอน บารเรน  ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย เยเมน เปนตน 

(5) กลุมประเทศในทวีปแอฟริกา  (Africa)  
(6) กลุมประเทศที่อยูในตอนกลางและตอนใตของทวีปอเมริกา (Central and South America) 

 

 
รูปที่ 1.3 ท่ีตั้งของกลุมประเทศตางๆ 

 
 
 จากขอมูลการเก็บรวบรวมปริมาณการใชพลังงานของโลก ซึ่งแสดงใหเห็นยอนหลังไปตั้งแตป ค.ศ. 
1970 พรอมกับการวิเคราะหและทํานายความตองการใชพลังงานของโลกไปจนถึงป ค.ศ. 2025 ดังแสดงไวในรูป
ท่ี 1.4 พบวาแนวโนมการใชพลังงานจะเพิ่มข้ึนทุกปโดยเฉพาะตั้งแตป ค.ศ. 2001 ไปจนถึง ค.ศ. 2025 แนวโนม
การใชพลังงานจะเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 54 ซึ่งแนวโนมการใชพลังงานที่เพิ่มข้ึนสวนใหญจะเกิดจากกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศกําลังพัฒนาในแถบเอเชียซึ่งมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ จีดีพี (gross domestic product, GDP) โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 5.1 ใน
กลุมประเทศเหลานี้จะมีความตองการใชพลังงานสูงถึงประมาณรอยละ 40 เมื่อเทียบกับความตองการใชพลังงาน
ท่ัวโลก และประมาณรอยละ 70 เมื่อเทียบกับในกลุมประเทศกําลังพัฒนาดวยกันทั่วโลก ซึ่งปริมาณการใชและ
แนวโนมความตองการใชพลังงานเปรียบเทียบระหวางกลุมประเทศอุตสาหกรรมกับกลุมประเทศกําลังพัฒนา 
และกลุมอื่นๆ แสดงไวในรูปที่ 1.5  
 

 1-5 



ตอนที่ 1 บทท่ี 1 ความรูพื้นฐานดานพลังงาน     คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  
 

0

100

200

300

400

500

600

700

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2001 2010 2015 2020 2025

Quadrillion Btu
History Projections

 
รูปที่ 1.4 ปริมาณการใชและแนวโนมความตองการใชพลังงานของโลก  
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รูปที่ 1.5 ปริมาณการใชและแนวโนมความตองการใชพลังงานของกลุมประเทศตางๆ 

 
ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงปริมาณความตองการใชพลังงาน โดยแยกประเภทของแหลงพลังงาน

ออกเปนแตละชนิดพบวา น้ํามันยังเปนแหลงพลังงานที่มีการใชสูงสุดและมีอัตราการใชเพิ่มข้ึนทุกป ๆ ละ
ประมาณรอยละ 1.9 โดยในป ค.ศ. 2001 มีปริมาณการใชอยูท่ี 77 ลานบารเรลตอวัน และจะเพิ่มข้ึนเปน 121 
บารเรลตอวัน ในป ค.ศ. 2025 ดังแสดงไวในรูปที่ 1.6 สําหรับกลุมประเทศที่มีความตองการใชน้ํามันมากที่สุด
คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และกลุมประเทศกําลังพัฒนาในแถบเอเชีย ซึ่งมีปริมาณการใชรวมกันถึงรอยละ 
60 ของปริมาณการใชพลังงานทั่วโลก สวนแหลงพลังงานอื่นที่มีการใชรองลงมาคือ ถานหิน และกาซธรรมชาติ 
โดยในชวงกอนหนานี้ ปริมาณการใชถานหินมีสูงกวากาซธรรมชาติแตในปจจุบันการใชพลังงานจากแหลง
พลังงานทั้งสองเริ่มใกลเคียงกัน ในขณะที่ประมาณหลังป ค.ศ. 2010 ไปแลว อัตราความตองการใชพลังงานจาก
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กาซธรรมชาติจะสูงกวาถานหินประมาณรอยละ 12 ซึ่งกาซธรรมชาติเปนแหลงพลังงานที่มีการใชเพิ่มข้ึน
คอนขางรวดเร็วโดยจากป ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2025 ปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติ จะเพิ่มข้ึนประมาณ
รอยละ 62 โดยปจจัยท่ีสนับสนุนใหมีการใชกาซธรรมชาติเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วคือ การใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟามากขึ้นในอนาคตเพราะวากาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงท่ีสะอาดกวาน้ํามันและถานหิน 
และไมทําลายสิ่งแวดลอม  สวนแหลงพลังงานที่ไมคอยมีอัตราการใชมากนักคือ พลังงานทดแทนและนิวเคลียร 
สําหรับสาเหตุท่ีการใชพลังงานทดแทนยังไมมากนัก เพราะในปจจุบันแหลงพลังงานฟอสซิลยังคงมีใหใชอยาง
สะดวกสบาย ประกอบกับเทคโนโลยีท่ีมีอยูในขณะนี้ยังเหมาะสมกับเชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิลอยู สวน
เทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนยังขาดความนาเชื่อถือและราคาคอนขางสูง สําหรับพลังงานนิวเคลียรนั้น
ประเด็นปญหาอยูท่ีความไมรูไมเขาใจ และความหวาดกลัวของชุมชนและสังคม จึงทําใหเกิดการตอตานจาก
ประชาชน 

 

s

 
รูปที่ 1.6 ปริมาณการใชและแนวโนมความตองการใชพลังงานจากแหลงแตละชนิด 

 
1.2.1.3. ปริมาณแหลงพลังงานสํารองของโลก การสํารวจแหลงพลังงานตางๆ โดยเฉพาะแหลงพลังงาน

จากซากดึกดําบรรพ จากขอมลูหลังการสํารวจปริมาณของแหลงพลังงานเหลานี้แลว ทําใหตองคิดและตระหนัก
ถึงการใชหรือการบริโภคพลังงานและการแสวงหาแหลงพลังงานใหมๆ ข้ึนมาทดแทน เพราะวาปริมาณแหลง
พลังงานสํารองของโลกในปจจุบันนี้เหลือนอยลง จากขอมูลการรายงานของบริษัท บีพี ซึ่งเปนบริษัทยักษใหญ
ในการสํารวจและผลิตน้ํามัน และกาซธรรมชาติ   ไดรายงานถึงปริมาณแหลงพลังงานสํารองของโลกไวเมื่อ
เดือนมิถุนายนป ค.ศ. 2004 ในเอกสารที่มีช่ือวา บีพี สเตติสติเคิล รีวิว (BP Statistical review) พบวาแหลงน้ํามัน
ท่ีมีเหลืออยูสวนใหญ ยังคงอยูในแถบตะวันออกกลาง มีประมาณ 726.6 พันลานบารเรล รองลงมาที่มีปริมาณ
ใกลเคียงกันคือบริเวณยุโรปรวมกับยุโรเชีย อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต และแอฟริกา มีประมาณ 105.9 102.2 
และ 101.8 พันลานบารเรล ตามลําดับ สวนบริเวณที่มีเหลือคอนขางนอยคือ แถบอเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟก 
มีเหลืออยูเพียง 63.6 และ 47.7 พันลานบารเรลตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 1.7 
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รูปที่ 1.7 บริเวณและปริมาณสํารองน้ํามันของโลก (ท่ีมา: BP. 2004. On-line)  

 
ในขณะที่กาซธรรมชาติก็เชนเดียวกัน คือ มีเหลือสวนใหญในแถบตะวันออกกลาง โดยมีประมาณ 

71.72 พันลานลูกบาศกเมตร รองลงมาคือบรเิวณยุโรปรวมกบัยุโรเชีย มีประมาณ 62.30 พันลานลูกบาศกเมตร 
ถัดมาที่มีปริมาณใกลเคียงกันคือแอฟริกาและเอเชียแปซิฟก มีประมาณ 13.78 และ 13.47 พันลานลูกบาศกเมตร
ตามลําดับ สวนบริเวณที่มีเหลือนอยท่ีสุดคืออเมริกาเหนอื อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใตมีเหลืออยู 7.31 และ 
7.19 พันลานลูกบาศกเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1.8 
 

 
รูปที่ 1.8 บริเวณและปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของโลก (ท่ีมา: (BP. 2004. On-line) 
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สวนถานหินมีเหลือมากที่สุดในบริเวณแถบยุโรปรวมกับยุโรเชีย มีประมาณ 355.4 พันลานตัน 
รองลงมาคือบริเวณเอเชียแปซิฟก มีประมาณ 292.5 พันลานตัน ซึ่งใกลเคียงกับอเมริกาเหนือคือ ประมาณ 257.8 
พันลานตัน และมีเหลือในแอฟริกา อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต ประมาณ 55.4 และ 21.8 พันลานตัน 
ตามลําดับ สวนบริเวณที่มีเหลือนอยท่ีสุดคือตะวันออกกลาง มีเหลืออยู 1.7 พันลานตัน ดังแสดงในรูปท่ี 1.9 
 

 
รูปที่ 1.9 บริเวณและปริมาณสํารองถานหินของโลก (ท่ีมา: BP.  2004.  On-line) 

 
1.2.1.4. ผลกระทบจากการใชพลังงาน จากแนวโนมการใชและความตองการใชพลังงาน จะเห็นวา

แหลงพลังงานสวนใหญท่ีใชกันมาก และมีความตองการใชมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต คือพลังงานที่ไดมาจาก
แหลงพลังงานซากดึกดําบรรพเกือบทั้งหมด ประกอบกับแหลงพลังงานเหลานี้จะยังมีใหมนุษยในยุคปจจุบัน
ใชไดอยางสะดวกและไมขาดแคลน เหลานี้คือสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมของโลกและ
มนุษยทุกคน ผลเสียจากการใชพลังงานเหลานี้เกิดข้ึนตั้งแตกระบวนการผลิตตลอดถึงการใช และยอนกลับมา
ทําลายตัวมนุษยเองโดยเริ่มจากการทําลายสิ่งแวดลอมกอน ผลกระทบในวงกวางระดับโลกอันเกิดจากการใช
พลังงานซากดึกดําบรรพ คือ การเกิดปรากฏการณสภาวะอากาศของโลกเปลี่ยนไป (climate change) และมลพิษ
ทางอากาศ (air pollution) การเผาไหมของเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพมีการปลอยกาซตางๆ ท่ีกอใหเกิดมลพิษทาง
อากาศหลายอยางดวยกันเชน ซัลเฟอร ไนโตรเจนออกไซด คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน รวมท้ังสาร
โลหะหนักตางๆ และที่สําคัญคือปริมาณคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนตนเหตุของการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก 
(greenhouse effect) จากขอมูลในรายงานของ อินเตอรเนชั่นแนล เอ็นเนอรยี เอาทลุค ไดรายงานถึงขอมูลของ
ปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากแหลงพลังงานตางๆทั้ง น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน พรอมกับมีการ
ทํานายถึงปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีจะเกิดข้ึนจนถึง ป ค.ศ. 2025 ซึ่งจากขอมูลในป ค.ศ. 2001 ปริมาณ
คารบอนไดออกไซดเกิดข้ึนประมาณ 23.9 พันลานเมตริกตันโดยจะเพิ่มข้ึนเปน 27.7 พันลานเมตริกตันในป 
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2010 และเพิ่มข้ึนเปน 37.1 พันลานเมตริกตัน ในป 2025 ดังแสดงไวในรูปที่ 1.10 ซึ่งจะเห็นวาตลอด 30 ปมานี้  
และอีก 20 ปตอจากนี้ไป ปริมาณคารบอนไดออกไซดโดยรวมที่เกิดข้ึนมีปริมาณเพิ่มข้ึนและมีแนวโนมท่ีจะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
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รูปที่ 1.10 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจากแหลงพลังงานซากดึกดําบรรพแตละชนิด 

 
เมื่อพิจารณาถึงแหลงท่ีมีการปลอยคารบอนไดออกไซดในชวงกวา 10 ปท่ีผานมาพบวากลุมประเทศ

อุตสาหกรรมจะมีการปลอยคารบอนไดออกไซดมากที่สุด และมีแนวโนมมากขึ้น ในขณะที่กลุมยุโรปตะวันออก
กับประเทศรัสเซียดั้งเดิม มีปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซดลดลง โดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกสามารถ
ลดไดถึงรอยละ 40 ในชวงป ค.ศ. 1990-2001 ซึ่งสาเหตุท่ีสําคัญคือการหันมาใชกาซธรรมชาติแทน สวนรัสเซีย
ลดไดเพียงรอยละ 5 ในขณะที่กลุมสมาชิกที่อยูใกลเคียงลดไดรอยละ 9 สําหรับประเทศกําลังพัฒนาในแถบเอเชีย 
มีแนวโนมการปลอยสูงข้ึน เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเรว็ โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งมีประชากรมาก
ท่ีสุด  ในโลกกวา 1,300 ลานคน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเรว็ ทําใหมีความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้น
อยางมหาศาล ในขณะเดียวกันผลท่ีตามมาคือทําใหมีการปลอยคารบอนไดออกไซดออกมามากขึ้นดวย เปนผล
ใหปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซดในกลุมประเทศกําลังพัฒนานับวันจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรูปที่ 1.11 แสดง
ใหเห็นถึงปริมาณคารบอนไดออกไซด ท่ีเกิดจากการใชพลังงานของกลุมประเทศตางๆ 
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รูปที่ 1.11 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยจากกลุมประเทศตางๆ 

 
1.2.2 สถานการณพลังงานประเทศไทย 

ประเทศไทยจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาแหลงพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง น้ํามันดิบ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชน ดังนั้น สถานการณพลังงานของประเทศ จึงข้ึนอยูกับปจจัยท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณตาง ๆ ของโลกซึ่ง
มักเปนสถานการณท่ีตึงเครียดหรือลอแหลมตอการเกิดสงครามระหวางประเทศ ตัวอยางเชน เมื่อครั้งท่ี
สหรัฐอเมริกายกกองทัพไปถลมคูเวตเมื่อป พ.ศ. 2533 หรือเหตุการณความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับอิรัก
ท่ีเกิดข้ึนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 และในที่สุดก็เกิดเปนสงคราม โดยสหรัฐอเมริกาไดสงขีปนาวุธไปถลม
เมืองแบกแดดของอิรัก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 สําหรับประเทศไทย ในชวงท่ีผานมาไดเกิดเหตุการณภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศตกต่ําซึ่งเริ่มเกิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2541 ตลอดเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อป พ.ศ. 2545 จึงเริ่มฟน
ตัว โดยในป พ.ศ. 2551 มีการใชพลังงานเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2550 ในอัตรารอยละ 1.5 และมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 2.6 โดยมีการใชพลังงานเชิงพาณิชยหรือพลังงานสิ้นเปลือง (น้ํามัน ถานหิน 
กาซธรรมชาติ เปนตน) คิดเปนสัดสวนรอยละ 81.4 และสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน (ไม ฟน แกลบ กาก
ออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย เปนตน) รอยละ 18.6 ซึ่งในชวงของการฟนตัวทางเศรษฐกิจนี้นั้น สงผลใหเกิด
ความตองการดานพลังงานเพื่อใชในการพัฒนามีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ในปพ.ศ. 2553 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณแนวโนม เศรษฐกิจไทย จะขยายตัวรอยละ 3.5-
4.5 ในขณะที่คาดการณเศรษฐกิจโลก จะขยายตัวรอยละ 3.9-4.3 เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนและการสงออกที่
ปรับตัวดีข้ึน 
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ตารางที่ 1.1 สถานการณพลังงานของประเทศไทยป พ.ศ. 2551  
 

 
หัวขอ ปริมาณพลังงาน 

(พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(%) 

1. การจัดหาพลังงาน   (พลังงานเชิงพาณิชย และ   พลังงานหมุนเวียน) 

1.1 ผลิตจากแหลงภายในประเทศ 62,695 + 7.6 

1.2 นําเขาจากตางประเทศ 59,446 + 0.9 

1.3 สงออก 11,711 + 25.1 

2. การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ  (เอทานอลและไบโอดีเซล) 

2.1 ผลิต (เอทานอล/ไบโอดีเซล) 602 + 200 

2.2 สงออก (เอทานอล) 49 N/A 

3. การใชพลังงาน 65,890 + 1.6 

การนําเขา  / การใช 90.22% 

การใช / การนําเขาและผลิต  53.68% 

หมายเหตุ :  1. 1 ton of oil equivalent (toe) = 42.244 GJ 
                   2. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) คิดเทียบจากป พ.ศ. 2550 
 
จากตารางที่ 1.1 จะแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ประเทศไทยยังคงมีการนําเขาพลังงานจากตางประเทศที่อยูใน
สัดสวนที่สูง ถึงแมวาการจัดหาพลังงานจากการผลิตในประเทศจะมีคาท่ีสูงก็ตาม แตอยางไรก็ตามก็ยังมีปริมาณ
การสงออกพลังงานที่สูงเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงควรที่จะลดปริมาณการนําเขาพลังงานใหมากที่สุดเพื่อเพิ่ม
ดุลการคาและสงผลตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในทายที่สุด 
 

1.2.2.1. การใชไฟฟา 
ตารางที่ 1.2 แสดงขอมูลการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทยแยกตามพื้นที่ในป พ.ศ. 2551 และ

เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2550 โดยมีปริมาณพลังงานไฟฟารวมเทากับ  135,449 กิกะวัตตช่ัวโมง  โดยเปนสัดสวน
ในเขตนครหลวง และภูมิภาคเทากับรอยละ 31.2 และ 68.8 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1.2 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทยแยกตามพื้นที่ (ป พ.ศ. 2551) 
 

 
พ้ืนที่ สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา 

(รอยละ) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(%) 

เขตนครหลวง 
(กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ) 

31.2 +0.5 

เขตภูมิภาค 
(จังหวัดที่เหลอืท้ังหมดในประเทศ) 

68.8 +2.3 

รวม 100 
(135,449 GWh) 

 

หมายเหตุ :1. GWh = ลานกิโลวัตต-ช่ัวโมง 
                  2. อตัราการเปลี่ยนแปลง (%) คิดเทียบจากป พ.ศ. 2550 
 
สําหรับตารางที่ 1.3 ดานลางตอไปนี้ แสดงขอมูลการใชพลังงานไฟฟาของประเทศแยกตามสาขาเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
เห็นไดวาสาขาอุตสาหกรรมยังคงเปนสาขาที่มีการใชพลังงานสูงสุด และหากพิจารณาการใชพลังงานขั้นสุดทาย
(รวมไฟฟาและความรอน) แยกตามสาขาเศรษฐกิจ จะพบวาสาขาอุตสาหกรรมการผลิตมีการใชพลังงานสูงท่ีสุด 
คือประมาณรอยละ 36.7 โดยรองลงมาคือสาขาการขนสงคือประมาณรอยละ 35.1 
 
ตารางที่ 1.3 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทยแยกตามสาขาเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2551 
 

 
สาขา สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา 

(รอยละ) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(%) 

อุตสาหกรรม 42.4 - 6.1 

ธุรกิจ 35.6 + 12.4 

บานอยูอาศัย 21.3 + 2.7 

เกษตรกรรม 0.2 + 5.2 

อื่นๆ 0.5 + 5.6 

รวม 100 
(135,449 GWh) 

+ 1.7 

หมายเหตุ : 1. GWh = ลานกิโลวัตต-ช่ัวโมง 
                   2. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) คิดเทียบจากป พ.ศ. 2550 
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1.3 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพลังงาน (Basic knowledge of energy) 

เนื้อหาในสวนนี้จะเปนการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงาน รวมถึงขอมูลท่ีใชสําหรับอางอิงใน
กฎหมายและเอกสารตางๆ ของหนวยงานดานพลังงาน โดยเฉพาะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานซึ่งเปนหนวยงานที่กํากับดูแลการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยตรง ท้ังนี้
เพื่อสรางความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงานใหถูกตองตรงกัน และสอดคลองกับกฎหมายอนุรักษพลังงานที่
บังคับใชดวย 
 
1.3.1 ความหมายและประเภทของพลังงาน 

พลังงาน (energy) หมายถึง ความสามารถในการทํางาน (ability to do work) ซึ่งการทํางานนี้อาจอยูใน
รูปการเคลื่อนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปของวัตถุก็ได พลังงานเปนสิ่งจําเปนสําหรับสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตใช
พลังงานเพื่อใหเกิดงาน (work) และเพื่ออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต 

คําวา “พลังงาน” ตามความหมายใน พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2550) มาตรา 3 หมายถึง ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งท่ีอาจใหงานได ไดแก พลังงาน
หมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งท่ีอาจใหงานได เชน เชื้อเพลิง ความรอน และ
ไฟฟา เปนตน 

ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับความหมายของพลังงานตาม พ.ร.บ. ดังกลาวขางตน จึงแบงพลังงานจําแนก
ตามลักษณะการนํามาใชประโยชนเปน 2 ประเภท คือ พลังงานสิ้นเปลือง (Conventional energy) และพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable energy) 

ความหมายตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซ
ธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน สวน “พลังงานหมุนเวียน” หมายถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย 
ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน  
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พลังงานสิ้นเปลือง คือ พลังงานใชแลวหมดไป หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuels) 
ไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน รวมท้ังหินน้ํามันและทรายน้ํามัน (ความหมายตามพจนานุกรมปโตรเลียม 
ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) ท่ีเรียกวาใชแลวหมดไป ก็เพราะวาหามาทดแทนไมทันการใช พลังงานฟอสซิลนี้
เกิดจากซากพืชซากสัตวท่ีทับถมจมอยูใตพื้นพิภพเปนเวลานานหลายพันลานป โดยอาศัยแรงอัดของเปลือกโลก
และความรอนใตผิวโลก มีท้ังท่ีอยูในสถานะของแข็ง ของเหลว และกาซ ปรกติจะอยูใตดิน ถาไมขุดข้ึนมาก็
สามารถเก็บไวใชในอนาคตได บางครั้งจึงเรียกวา พลังงานสํารอง 

สวนพลังงานหมุนเวียนก็คือพลังงานที่ไดจากทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดข้ึนใหมไดดวยตัวเอง
โดยธรรมชาติ เชน แสงอาทิตย ลม ปาไม เปนตน หรืออาจเกิดข้ึนและแพรขยายใหไดผลิตผลมากขึ้นโดยการ
กระทําของมนุษย (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, 2551) ปจจุบันพลังงานหมุนเวียนถูกพัฒนามาใชทดแทนพลังงาน
ฟอสซิลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พลังงานหมุนเวียนที่ถูกนํามาใชมากในประเทศไทย ไดแก ชีวมวล พลังงาน
แสงอาทิตย พลังน้ํา พลังความรอนใตพิภพ พลังลม ตามลําดับ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 
2549) 

ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
ไดใหความหมายของคําท่ีเกี่ยวของกับ “พลังงาน” ไวดังนี้ 

“พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งท่ีอาจใหงานได ไดแก 
พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งท่ีอาจใหงานได เชนเชื้อเพลิงความรอน 
และไฟฟา เปนตน 

“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา 
แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน 

“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ 
น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน 

“เชื้อเพลิง” หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ กาซ
เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห ฟนไม แกลบ กากออยขยะและสิ่งอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“น้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา กาซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเตา  น้ํามันอื่น  ๆ ท่ีคลายกับน้ํามันที่ไดออกชื่อมาแลวและผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“กาซ” หมายความวา กาซปโตรเลียมเหลวที่ใชเปนกาซหุงตมหรือกาซไฮโดรคารบอนเหลว ซึ่งไดแก 
โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปน
สวนใหญ 
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1.3.2 รูปแบบและหนวยวัดพลังงาน 

รูปแบบของพลังงาน 
รูปแบบของพลังงานสามารถจําแนกโดยใชหลักเกณฑตางๆ ไดหลายแบบ ในทางฟสิกส จําแนก

พลังงานธรรมชาติออกเปน 2 ประเภท คือ พลังงานศักย  และพลังงานจลน   
พลังงานศักย (Potential energy) เปนพลังงานที่สะสมไวในสิ่งตางๆ เนื่องจากที่ตั้งของสิ่งนั้น หรือ

เพราะสิ่งนั้นถูกกระทําโดยสิ่งอื่น เชน พลังงานในสิ่งของหนักที่ถูกยกขึ้น พลังงานในลวดสปริงท่ีเปนลานของ
นาฬิกา พลังงานในคันธนูท่ีถูกโกง พลังงานในอางน้ําท่ีอยูในที่สูง เปนตน 

พลังงานจลน (Kinetic energy) เปนพลังงานของการเคลื่อนไหวที่มีอยูในวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนที่ ซึ่ง
ข้ึนอยูกับมวลสาร (mass) และความเร็ว (velocity) ท่ีวัตถุนั้นเคลื่อนที่ ดังนั้น วัตถุใดมีมวลสารมาก (หนักมาก) และ
เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูง จึงเปนวัตถุท่ีมีพลังงานจลนมาก ตัวอยางเชน พลังงานในขบวนรถไฟ พลังงานในลม  
พลังงานในคลื่น เปนตน 

สําหรับการจําแนกรูปแบบของพลังงานโดยทั่วๆ ไป อาจแบงไดเปน 6 รูปแบบ คือ 
1. พลังงานเคมี  (chemical energy) เปนพลังงานพื้นฐานของกระบวนการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 

พลังงานที่สะสมไวจะสามารถปลอยออกมาโดยปฏิกิริยาเคมี ตัวอยางเชน พลังงานในขนมช็อกโกแลต พลังงาน
ในกองฟน พลังงานในถังน้ํามัน พลังงานที่เก็บไวในแบตเตอรี่ เปนตน 

2. พลังงานกล (mechanical energy) เปนพลังงานที่ใชในการเคลื่อนที่ตางๆ  
3. พลังงานความรอน (heat energy) เปนพลังงานที่ไดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงตางๆ ความรอนทํา

ใหโมเลกุลเคลื่อนไหวเร็วข้ึน ตัวอยางเชน พลังงานในเปลวไฟ พลังงานที่เสียออกไปจากจอคอมพิวเตอร 
พลังงานในของเหลวรอนใตพื้นพิภพ พลังงานในน้ําในหมอตมน้ํา เปนตน 

4. พลังงานรังสี (radiant energy) เปนพลังงานที่เคลื่อนที่ในลักษณะคลื่นของพลังงานที่
ประกอบดวยโฟตอน (Photon) ตัวอยางเชน พลังงานที่ไดรับจากดวงอาทิตย พลังงานจากเสาสงสัญญาณทีวี 
พลังงานจากหลอดไฟ พลังงานจากเตาไมโครเวฟ พลังงานจากเลเซอรท่ีใชอานแผนซีดี เปนตน 

5. พลังงานไฟฟา (electrical energy) เปนพลังงานที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนในเสนลวดหรือ
ตัวนําไฟฟาอื่น ตัวอยางเชนพลังงานที่เกิดจากการผานขดลวดไปในสนามแมเหล็ก  พลังงานที่ใชขับเครื่อง
คอมพิวเตอร พลังงานที่ไดจากเซลลแสงอาทิตย พลังงานที่ไดจากกังหันลม เปนตน 

6. พลังงานนิวเคลียร (nuclear energy) หมายถึงพลังงานไมวาในลักษณะใดซึ่งเกิดจากการปลดปลอย
ออกมาเมื่อมีการแยก รวมหรือแปลงนิวเคลียส (หรือแกน) ของ ปรมาณู คําท่ีใชแทนกันไดคือพลังงานปรมาณู 
(Atomic energy) ซึ่งเปนคําท่ีเกิดข้ึนกอนและใชกันมาจนติดปาก โดย อาจเปนเพราะมนุษยเรียนรูถึงเรื่องของ
ปรมาณู (Atom) มานานกอนที่จะเจาะลึกลงไปถึงระดับนิวเคลียส แตการใชศัพท  ท่ี ถูกตองควร ใชคําวา 
พลังงานนิวเคลียร อยางไรก็ดีคําวา Atomic energy ยังเปนคําท่ีใชกันอยู ในกฎหมาย ของหลายประเทศ สําหรับ
ประเทศไทยไดกําหนดความหมายของคําวาพลังงานปรมาณู ไวในมาตรา 3 แหง พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ พ.ศ.2504 ในความหมายที่ตรงกับคําวา พลังงานนิวเคลียร และ ตอมาไดบัญญัติไวในมาตรา 3 ให
ครอบคลุมไปถึงพลังงานรังสีเอกซดวย (ตามความหมายของพลังงานนิวเคลียร ของกองวิศวกรรมนิวเคลียร ฝาย
วิศวกรรมเครื่องกล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)) 
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หรืออาจจําแนกรูปแบบของพลังงานตามแหลงท่ีมาของพลังงานไดเปน 2 รูปแบบ คือ พลังงานปฐมภูมิ 
(Primary energy) และพลังงานทุติยภูมิ (Secondary energy) 

พลังงานปฐมภูมิ หมายถึง แหลงพลังงานที่เกิดขึ้นหรือมีอยูตามธรรมชาติสามารถนํามาใชประโยชนได
โดยตรง ไดแก น้ํา แสงอาทิตย ลม เชื้อเพลิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เชน น้ํามันดิบ ถานหิน กาซธรรมชาติ 
พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานนิวเคลียร (แรนิวเคลียร) ไมฟน แกลบ ชานออย เปนตน 

พลังงานทุติยภูมิ หมายถึง พลังงานซึ่งไดมาโดยการนําพลังงานปฐมภูมิหรือพลังงานรูปแบบดั้งเดิมมา
แปรรูป (Transform) ปรับปรุง ปรุงแตง ใหอยูในรูปที่สามารถนําไปใชประโยชนในลักษณะตางๆ กันตามความ
ตองการ เชน พลังงานไฟฟา ผลิตภัณฑปโตรเลียม ถานไม กาซปโตรเลียมเหลว เปนตน 

 
หนวยวัดพลังงาน 

 พลังงานมีหลายรูปแบบ และแตละชนิดใหงานไมเทากัน แมจะใชน้ําหนักเทากันหรือตวงเปนลิตร
เทากันก็ตาม หรือบางอยางก็ตวงเปนลิตรหรือช่ังเปนกิโลกรัมไมไดดวย เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย 
เปนตน ดังนั้นการเปรียบเทียบพลังงานหรือเชื้อเพลิงท่ีตางรูปแบบกันจึงตองพิจารณาที่ปริมาณพลังงานที่เกิดข้ึน
จากการผลิตของเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ หรือท่ีเรียกวา “คาความรอนสุทธิ (Energy content or Net Calorific Value; 
NCV of fuel)” แทน  

คาพลังงานของเชื้อเพลิง (Energy Content of Fuel) หรือเรียกวาคาความรอนของเชื้อเพลิง (Calorific 
Value of Fuel) หรือ (Heating Value of Fuel) มีคาเทากับคาความรอนที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงอยางสมบูรณ 
วัดท่ีอุณหภูมิอางอิง (ระบบสากลกําหนดอุณหภูมิอางอิงท่ี 25°C) โดยปกติ คาความรอนขั้นตน (Gross Calorific 
Value) ของเชื้อเพลิง คือ คาความรอนทั้งหมดที่เกิดจากการเผาไหมสมบูรณท่ีความดันและอุณหภูมิคงที่ แต
ในทางปฏิบัติ ผลการเผาไหมเชื้อเพลิง จะทําใหอุณหภูมิสูงข้ึนจนเกินกวาจุดเดือดของน้ํา ทําใหไอน้ําท่ีเกิดจาก
การเผาไหมไฮโดรเจนที่เปนสวนประกอบของเชื้อเพลิงกลายเปนไอและดูดซับความรอนแฝงการเปนไอไปสวน
หนึ่ง คาความรอนของเชื้อเพลิง หลังหักคาความรอนแฝงกลายเปนไอของไอน้ํา จะเรียกวา “คาความรอนสุทธิ
ของเชื้อเพลิง (Net Calorific Value of Fuel)” 

หนวยวัดมาตรฐานสากลหรือหนวยวัดในระบบ SI (เปนคํายอจากภาษาฝรั่งเศส Le Systèm 
International d’Unitèd เทียบเทากับชื่อในภาษาอังกฤษวา International System of Unit) ท่ีใชวัดปริมาณพลังงาน 
คือ จูล (Joules; J) โดย 1 จูล คือ งานที่ไดจากการที่แรง 1 นิวตัน (แรงที่ทําใหวัตถุมวล1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ดวย
ความเรง 1 เมตร/วินาที2 เคลื่อนที่ไดระยะทาง 1 เมตร) หรือความรอนที่ไดจากกระแสไฟฟา 1 แอมแปร ไหลผาน
ความตานทาน 1 โอหม ในชวงเวลา 1 วินาที 

นอกจากนี้ เรายังสามารถเลือกใชหนวยอื่นๆ ในการวัดปริมาณพลังงานไดอีก อาทิ  
 กิโลวัตต-ช่ัวโมง นิยมใชวัดปริมาณพลังงานไฟฟา 
 แคลอรี  นิยมใชวัดปริมาณความรอนที่ทําใหน้ําบริสุทธิ์หนัก 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศา
เซลเซียสโดยที่  1  แคลอรี  เทากับ  4.2  จูล 

 บี.ที.ยู  นิยมใชวัดปริมาณความรอนที่ทําใหน้ําบริสุทธิ์ หนัก 1 ปอนด มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศา
ฟาเรนไฮต โดยท่ี  1  บี.ที.ยู  เทากับ 1,055  จูล 
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การเลือกใชหนวยวัดแบบใดขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน หากเปนการกลาวถึงท่ัวๆ ไป หรือการใชใน
แวดวงธุรกิจหรือพลังงานแตละชนิด จะนิยมใชหนวยวัดกายภาพ (Physical unit) ซึ่งพลังงานแตละชนิดจะนิยม
ใชหนวยวัดกายภาพที่แตกตางกันออกไป เชน น้ํามันปโตรเลียมนิยมวัดเปนบารเรลหรือแกลลอน กาซธรรม
ชาตินิยมวัดเปนลูกบาศกฟุต ถานหินนิยมวัดเปนตัน ไฟฟานิยมวัดเปนกิโลวัตต-ช่ัวโมง พลังงานความรอนที่ได
จากอาหารนิยมวัดเปนแคลอรี พลังงานความรอนที่ไดจากการแตกตัวทางเคมีอื่นๆ นิยมวัดเปนจูล เปนตน ดังนั้น
หากตองการเปรียบเทียบพลังงานหรือเชื้อเพลิงหลายชนิด เราจึงจําเปนตองแปลงหนวยวัดตางๆ เหลานั้นใหอยู
ในรูปเดียวกัน คือ หนวยวัดรวม (Common unit) กอน จึงจะสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได 

หนวยวัดรวมท่ีนิยมใชสําหรับการเปรียบเทียบพลังงาน ไดแก จูล (Joule) บีทียู (British Thermal Units; 
Btu) บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ (barrels of oil equivalents) ตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (tons of oil equivalents) และ 
ตันเทียบเทาถานหิน (tons of coal equivalents) 
 

สําหรับประเทศไทย หนวยงานดานพลังงานรวมถึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(พพ.) ใชหนวยวัดรวมเปนตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ton of oil equivalent; toe) ซึ่งหมายถึง พลังงานที่ไดจากการ
เผาไหมของน้ํามันดิบ 1 ตัน หรือประมาณ 42 จิกะจูล (GJ) 

สํานักงานพลังงานสากล (International Energy Association; IEA) และสหประชาชาติ (UN) กําหนดให  
1 ตันเทียบเทาน้ํามันดิบ  = 41.868 จิกะจูล (GJ)  

= 11.630 เมกะวัตต-ช่ัวโมง (MWh)  
= 10 จิกะแคลอรี่ (Gcal) 

 
ความสัมพันธของพลังงาน งาน และกําลัง 
พลังงาน (Energy) เปนปริมาณพื้นฐานอยางหนึ่งของกระบวนการในระบบกายภาพทุกอยาง พลังงาน 

ตามความหมายใน พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) หมายถึง 
ความสามารถในการทํางาน (Work) ซึ่งมีอยูในสิ่งท่ีอาจใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงาน
สิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งท่ีอาจใหงานได เชน เชื้อเพลิง ความรอน และไฟฟา เปนตน พลังงานและ
งาน มีหนวยเปน วัตต-ช่ัวโมง (Wh) หรือจูล (J) หรือนิวตัน-เมตร (Nm) 
 

สวนคําวากําลัง (Power) ตามคํานิยาม คือ งานที่ทําไดในหนึ่งหนวยเวลา จึงมีสูตรการคํานวณ คือ  
 กําลัง   =  งาน (W) / เวลา (t)  
โดยที่ กําลัง มีหนวยเปน วัตต (W) หรือ จูล/วินาที (J/s) 
 งาน  มีหนวยเปน  จูล (J) หรือนิวตัน-เมตร (Nm) 
 เวลา  มีหนวยเปน  วินาที (s) 

 
กําลังงาน คือ อัตราสวนระหวางพลังงานตอหนวยเวลา 

กําลังงาน  =  พลังงาน/เวลา 
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 กําลังงานทางไฟฟา มีหนวยเปน วัตต (Watt; W) 
 กําลังงานทางกล  มีหนวยเปน  จูล/วินาที (J/sec) หรือแรงมา (HP) 

โดย    1 W  =  1  J/sec 
และ 1 HP =  746  W 

1.3.3 การคํานวณปริมาณการใชพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และการแปลงหนวย 

การคํานวณปริมาณการใชพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
การคํานวณปริมาณการใชพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (หนวยเปนเมกะจูล)                

ใหคํานวณตามหลักเกณฑดังนี้  
1. กรณีไฟฟาใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตช่ัวโมงแลวคูณดวย 3.60 
2. กรณีความรอนจากไอน้ําใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทาโดยใช

สูตรดังตอไปนี้ 

Es = (hs– hw) * S * eff

โดย  
Es  หมายถึง  ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทาหนวยเปนเมกะจูล/ป  
hs  หมายถึง  คา Enthalpy ของไอน้ําท่ีใชหนวยเปนเมกะจูล/ตันจากตารางไอน้ํา(steam table) 

ท่ัวไป 
hw  หมายถึง  คา Enthalpy ของน้ําท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศใน

ท่ีนี้ใหใชคาเทากับ 113 เมกะจูล/ตัน 
S  หมายถึง  ปริมาณไอน้ําท่ีใชหนวยเปนตัน/ปดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ําของอาคาร 
eff  หมายถึง  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ให

ใชคา 0.45 

3. กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทาโดยใชสูตรดังตอไปนี้ 

Ef = F * HHV * eff

โดย 
Ef  หมายถึง  ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนปริมาณพลังงานไฟฟาเทียบเทา 

หนวยเปนเมกะจูล/ป 
F  หมายถึง  ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง หนวยเปนหนวยน้ําหนัก หรือปริมาตรตอป 
HHV  หมายถึง  คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองท่ีใช หนวย เปนเม

กะจูล/หนวยน้ําหนัก หรือปริมาตร 
eff  หมายถึง  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทาในที่นี้ให

ใชคา 0.45 
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ในกรณีไมมีความรอนสูงจากผูจําหนายใหใชคาความรอนเฉลี่ยท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานกําหนด 

 
พลังงานสิ้นเปลืองตามกฎหมายอนุรักษพลังงานหมายความรวมถึงพลังงานที่ไดจากถานหิน               

หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน 
 

การแปลงหนวยปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง 
 
การแปลงหนวยปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง ใหใชคาการแปลงหนวย (Conversion factors) หรือ  

คาตัวคูณ (Multipliers) ดังนี้ 
 

ประเภท(หนวย) 
กิโลแคลอรี่/หนวย 

(kcal/unit) 

ตันเทียบเทา 
น้ํามันดิบ/ลานหนวย 

(toe/106 UNIT) 

เมกะจลู/หนวย 
MJ/UNIT 

พันบีทียู/หนวย 
103 Btu/UNIT 

พลังงานเชิงพาณิชย     

1. น้ํามันดิบ(ลิตร) 8,680 860.00 36.33 34.44 
2. คอนเดนเสท(ลิตร) 7,900 782.72 33.07 31.55 
3. กาซธรรมชาติ     

3.1 ช้ืน(ลูกบาศกฟุต) 248 24.57 1.04 0.98 
3.2 แหง(ลูกบาศกฟุต) 244 24.18 1.02 0.97 

4. ผลิตภัณฑปโตรเลียม     
4.1 กาซปโตรเลียมเหลว (ลิตร) 6,360 630.14 26.62 25.24 
4.2 น้ํามันเบนซิน (ลิตร) 7,520 745.07 31.48 29.84 
4.3 น้ํามันเครื่องบิน (ลิตร) 8,250 817.40 34.53 32.74 
4.4 น้ํามันกาด(ลิตร) 8,250 817.40 34.53 32.74 
4.5 น้ํามันดีเซล(ลิตร) 8,700 861.98 36.42 34.52 
4.6 น้ํามันเตา(ลิตร) 9,500 941.24 39.77 37.70 
4.7 ยางมะตอย(ลิตร) 9,840 974.93 41.19 39.05 
4.8 ปโตรเลียมโคก(กก.) 8,400 832.26 35.16 33.33 

5. ไฟฟา(กิโลวัตตช่ัวโมง) 860 85.21 3.60 3.41 
6. ไฟฟาพลังน้ํา 2,236 221.54 9.36 8.87 
     (กิโลวัตตช่ัวโมง)     
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ประเภท(หนวย) 
กิโลแคลอรี่/หนวย 

(kcal/unit) 

ตันเทียบเทา 
น้ํามันดิบ/ลานหนวย 

(toe/106 UNIT) 

เมกะจลู/หนวย 
MJ/UNIT 

พันบีทียู/หนวย 
103 Btu/UNIT 

7. พลังงานความรอนใตพิภพ 9,500 941.24 39.77 37.70 
     (กิโลวัตตช่ัวโมง)     
8. ถานหินนําเขา (กก.) 6,300 624.19 26.37 25.00 
9. ถานโคก (กก.) 6,600 653.92 27.63 26.19 
10. แอนทราไซต(กก.) 7,500 743.09 31.40 29.76 
11. อีเทน(กก.) 11,203 1,110.05 46.89 44.45 
12. โปรเพน(กก.) 11,256 1,115.34 47.11 44.67 
13. ลิกไนต     

13.1 ลี้(กก.) 4,400 435.94 18.42 17.46 
13.2 กระบี่(กก.) 2,600 257.60 10.88 10.32 
13.3 แมเมาะ(กก.) 2,500 247.70 10.47 9.92 
13.4 แจคอน(กก.) 3,610 357.67 15.11 14.32 

พลังงานหมุนเวียน     

1. ฟน(กก.) 3,820 378.48 15.99 15.16 
2. ถาน(กก.) 6,900 683.64 28.88 27.38 
3. แกลบ(กก.) 3,440 340.83 14.40 13.65 
4. กากออย(กก.) 1,800 178.34 7.53 7.14 
5. ขยะ(กก.) 1,160 114.93 4.86 4.60 
6. ข้ีเลื่อย(กก.) 2,600 257.60 10.88 10.32 
7. วัสดุเหลือใช 
ทางการเกษตร(กก.) 

3,030 300.21 12.68 12.02 
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1.4 ตนทุนดานพลังงานของโรงงานและอาคาร (Energy cost of factory and building)  

 
ตนทุนหรือคาใชจายดานพลังงานเปนตนทุนอยางหนึ่งของโรงงานและอาคารทุกประเภท ถึงแมวา

คาใชจายดานพลังงานอาจมีสัดสวนไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายดานบุคลากร วัตถุดิบ และคา
การตลาด แตการลดคาใชจายในสวนนี้ก็จะชวยเพิ่มกําไรใหแกโรงงานหรืออาคารได โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
แขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งทําใหคาใชจายในสวนอื่น อาทิ คาจางบุคลากร คาวัตถุดิบ ควบคุมไดยาก 
ประกอบกับราคาน้ํามันและไฟฟาท่ีมีความผันผวนและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง การลดคาใชจายดาน
พลังงานจึงไดรับความสนใจจากเจาของโรงงานและอาคารมากขึ้นในปจจุบัน 

 
จากขอมูลการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย พบวา เหตุผลหรือแรงจูงใจที่สําคัญในการดําเนินการ

ดานอนุรักษพลังงานของผูประกอบการ คือเพื่อลดคาใชจายหรือตนทุนเปนหลัก สวนในดานการสราง
ภาพลักษณขององคกรและการปฏิบัติตามกฎหมายยังมีความสําคัญในระดับรองลงไป  

 

จากการศึกษาตนทุนการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 6 สาขาของไทยเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา
พบวาอุตสาหกรรมไทยยังมีศักยภาพท่ีจะลดตนทุนดานพลังงานไดในทุกสาขา โดยจากการประเมินขั้นต่ํา
หากแตละอุตสาหกรรมลดตนทุนพลังงานลงไดรอยละ 5 – 10 ภายในป 2554 จะทําใหเกิดการประหยัดตนทุน
พลังงานไดถึง 4,263 ลานบาทตอป (ขอมูลจากการศึกษาของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม โดยไดรับ
มอบหมายจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547) โดยที่การลดตนทุนดานพลังงาน
นอกจากจะชวยลดตนทุนการผลิตใหกับผูประกอบการแลว ยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิต ทําให
ศักยภาพการแขงขันในตลาดสูงข้ึนอีกดวย 
 
 
1.5 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
 
1.5.1 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC) 

 
ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะ คาการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต หรือท่ีรูจักกันทั่วไปวา คา 

SEC (Specific Energy Consumption; SEC) เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานระดับมูลฐาน
ท่ีสุดของโรงงานหรือกลุมโรงงานที่มีผลผลิตอยางเดียวกัน  
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ตัวอยางคา SEC สําหรับระบบหรืออุตสาหกรรมแตละชนิดแสดงในตารางดานลาง 

ชนิดอุตสาหกรรม/ระบบ คา SEC 

การผลิตอิฐ เมกะจูล/ตันของอิฐท่ีผลิตได 

การอบเหล็ก เมกะจูล/ตันของเหล็กที่ถูกอบ 

การผลิตไอน้ํา เมกะจูล/กิโลกรัมไอน้ําท่ีผลิตได 

การปรับอากาศ เมกะจูล/องศาเซลเซียส 

ระบบแสงสวาง วัตต/ตารางเมตร 

 

คา SEC สามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 

SEC = 
∑

∑ ∑+
P

EE sb  

เมื่อ  SEC  =  ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงาน หรือคาการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต 
    =  ผลรวมของพลังงาน ซึ่งไดจากคาความรอนคูณกับปริมาณไฟฟาและเชื้อเพลิงท่ีใช 

โดยคิดจากพลังงานสุทธิคือพลังงานที่ซื้อท้ังหมดหักลบดวยพลังงานที่ขาย   
∑ E

      =  ผลรวมของปริมาณผลผลิตในชวงเวลาเดียวกัน  ∑ P

  
ขอมูลการผลิตและการใชพลังงานจะใชขอมูลราย 6 เดือน หรือรายปสําหรับกรณีของโรงงานที่มีการผลิต

ตามฤดูกาล สวนโรงงานที่มีการผลิตไฟฟาเพื่อขาย คา SEC จะตองหักพลังงานสวนที่ขายออกดวย 
Average SEC/Reference SEC  

กรณีการวัดประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานควบคุมในระดับกลุมอุตสาหกรรมจะมีขอจํากัดมากขึ้น 
เนื่องจากโรงงานในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันจะมีผลผลิตท่ีแตกตางกันคอนขางมาก เชน กลุมอุตสาหกรรม
อาหารมีท้ังผลผลิตอาหารแชแข็งท่ีมีหนวยวัดเปนตัน และผลผลิตเครื่องดื่มท่ีมีหนวยวัดเปนลิตร เปนตน ดังนั้น
จึงใช Average SEC/Reference SEC Ratio เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงานในภาพรวม โดยเปนการประเมินคา
ปริมาณพลังงานที่ใชในรอบปท่ีสนใจเทียบกับปริมาณการใชพลังงานที่ควรจะเปนหากคาประสิทธิภาพพลังงาน
หรือคา SEC ในปปจจุบันเทากับคาอางอิง ดังนี้ 

PEI = 
Bp

p

SECP
E
×∑
∑  

เมื่อ  PEI  =  ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงานในภาพรวม (Physical Energy Index) 
    =  ปริมาณพลังงานรวมที่ใชในปปจจุบัน   ∑ E

      =  ผลรวมของปริมาณผลผลิตในชวงเวลาเดียวกัน  ∑ P

  =  ปริมาณผลผลิตแตละอยางในปปจจุบัน  PP

   =  คา SEC อางอิงของผลผลิตนั้นๆ   SECB
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1.5.2 ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ หรือระบบ 

ประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ หรือระบบตางๆ สามารถคํานวณไดจากปริมาณ
กําลังงานหรืองานที่ผลิตไดตอพลังงานที่ปอนเขา โดยประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ หรือระบบแตละ
ชนิด จะมีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามความนิยม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
1.5.2.1 หมอไอน้ํา 
จุดประสงคของหมอไอน้ําและระบบสงจายความรอน คือ การจายความรอนหรือความชื้น ประสิทธิภาพ

ของหมอไอน้ําสามารถวัดไดหลายรูปแบบ  ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับชนิดของของเหลวที่ทํางาน รูปที่ 1.2 แสดง
ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา ซึ่งจะตองพิจารณาทั้งการใชเชื้อเพลิงปอนเขา ปริมาณไอน้ําท่ีได และการสูญเสีย
อันเนื่องมาจากการโบลดาวน การแผรังสี และการสูญเสียทางปลอง 

สูญเสียทางปลอง 18%

เชื้อเพลิงปอนเขา 100%

สูญเสียจากการโบลดาวน 4%

สูญเสียจากการแผรังสี 2% ไอน้ํา 76 %

ประสิทธิภาพ  ~76%

 
รูปที่ 1.12  แสดงประสิทธิภาพของหมอไอน้าํ 

 
หมอไอน้ําเปนสวนประกอบสวนหนึ่งของระบบผลิตความรอนหรือไอน้ําเทานั้น ในการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบจะตองพิจารณาสวนประกอบอื่นๆ ดวย เชน ระบบสงจาย ระบบปรับสภาพน้ํา เปนตน 
 

วิธีคํานวณประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา 

ประสิทธิภาพ (%)   =      ความรอนในไอน้ําท่ีใชประโยชนได    x 100 
    ความรอนในเชื้อเพลิงท่ีปอนเขา 

หรืออาจเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหมอไอน้ําโดยใชดัชนีการใชพลังงาน ซึ่งสามารถคํานวณไดดังนี้ 

  ดัชนีการใชพลังงานของหมอไอน้ํา =  อัตราความรอนในเชื้อเพลิงที่ปอนเขาหมอไอน้ํา (เมกะจูล/ช่ัวโมง) 
         (เมกะจูล/กิโลกรัมไอน้ํา)           อัตราการผลิตไอน้ํา (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) 
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1.5.2.2 ระบบทําความเย็น 
ประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นมีคําเฉพาะที่นิยมใชกันทั่วไปคือ  สัมประสิทธิ์สมรรถนะ 

(Coefficient of Performance) หรือซีโอพี (COP) เปนคาท่ีแสดงความเย็นที่ผลิตได (หรือคาความรอนที่อีวาพอเร
เตอรสามารถดึงออกจากบริเวณทําความเย็น) ตองานที่ใหกับระบบหรือกําลังไฟฟาท่ีใชสําหรับอัดสารทําความ
เย็นที่คอมเพรสเซอร โดยคา COP ท่ีสูงจะหมายถึงประสิทธิภาพของเครื่องทําความเย็นที่สูงหรือมีประสิทธิภาพดี 
 

วิธีคํานวณประสิทธิภาพของระบบทําความเย็น 

COP = ความเย็นที่ไดจากอีวาพอเรเตอร (หนวยเปนวัตตความเย็น,WR ) 
           ความรอนที่ใหคอมเพรสเซอร (หนวยเปนวัตต: We)          

ตัวอยางเชน ตองการหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องทําความเย็นขนาด 13,185 WR ทํางานโดยใช
คอมเพรสเซอร 5,480 วัตต (We) จะสามารถคํานวณคา COP ไดดังนี้ 

COP = 13,185  WR =  2.4 
   5,480 We   

นอกจากคา COP ดังกลาวขางตนแลว คาท่ีใชแสดงประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นที่นิยมใชอีกคา
หนึ่งคือประสิทธิภาพการใหความเย็น (Energy Efficiency Ratio) หรือคาอีอีอาร (EER) เปนคาท่ีแสดงอัตราสวน
ของความเย็นที่เครื่องปรับอากาศสามารถทําไดจริง (Output) กับกําลังไฟฟาท่ีเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นตองใช
ในการทําความเย็นนั้น (Input) มีหนวยเปน (Btu/h)/W เครื่องปรับอากาศที่มีคา EER สูงก็แสดงวา
เครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพในการใชพลังงานที่ดีหรือประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากนั่นเอง 

กฎกระทรวง วาดวยกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม (พ.ศ. 
2538) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหใชคา
สมรรถนะของเครื่องทําความเย็น (Chiller Performance; ChP) เปนมาตรฐานของระบบปรับอากาศในอาคาร 

คาสมรรถนะของเครื่องทําความเย็น(กิโลวัตต/ตันความเย็น)  

=    กําลังไฟฟาท่ีใชของเครื่องทําความเย็นที่ภาระเต็มพิกัด (กิโลวัตต) 
         ความสามารถในการทําความเย็นที่ภาระเต็มพิกัด (ตันความเย็น) 

 
1.5.2.3 มอเตอร 
ประสิทธิภาพของมอเตอรจะขึ้นอยูกับคาของการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในตัวมอเตอร ซึ่งโดยทั่วไปเกิดข้ึน

เนื่องจาก  
1. การสูญเสียท่ีแกนเหล็ก (Core losses) เกิดจากพลังงานที่ใชในการเปลี่ยนทิศทางของสนามแมเหล็กที่

ไหลอยูในแกนเหล็ก (Hysteresis losses) รวมท้ังการสูญเสียท่ีเกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหล็ก (Eddy current 
losses)  
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2. การสูญเสียจากแรงลมที่ตานทานการหมุน  และแรงเสียดทาน (Windage and friction losses) เกิดจาก
แรงเสียดทานในตลับลูกปน และแรงตานของครีบระบายอากาศที่ตัวมอเตอร โดยรวมแลวการสูญเสียท่ีแกน
เหล็ก การสูญเสียจากแรงลม และแรงเสียดทาน เปนคาการสูญเสียท่ีคงที่ และไมข้ึนกับโหลดของมอเตอรเรียก
โดยรวมวา “คาการสูญเสียขณะที่มอเตอรไมมีโหลด” (No - Load losses)  

3. การสูญเสียท่ีสเตเตอร (Stator losses)   จะอยูในรูปของความรอนเกิดจากกระแสที่ไหลผานขดลวดที่มี
ความตานทานอยูภายใน   

4. การสูญเสียท่ีโรเตอร (Rotor losses) อยูในรูปความรอนเชนเดียวกับสเตเตอร แตเกิดท่ีขดลวดในโร
เตอร  

5. การสูญเสียจากภาระการใชงาน (Stray losses) เปนผลจากคาการสูญเสียท่ีเกิดจากความถี่ในแกนเหล็ก
ท่ีโรเตอร คากระแสไหลวนในขดลวดที่สเตเตอร คาการสูญเสียจากคากระแสฮารมอนิกในตัวนําของโรเตอร
ขณะที่มีโหลด คาสนามแมเหล็กรั่วไหลที่เกิดจากกระแสโหลด ซึ่งการสูญเสียท่ีสเตเตอร โรเตอร และจากภาระ
การใชงาน จะเพิ่มขึ้นตามขนาดของโหลดเรียกโดยรวมวา “คาการสูญเสียขณะมีโหลด” (Load losses)  
 

วิธีคํานวณประสิทธิภาพของมอเตอร 

 ประสิทธิภาพ (%) = 100x
)อินพุต(วัตต

)เอาตพุต(แรงมาx746
 

หรืออาจเขียนอยูในรูปที่แสดงคากําลังงานสูญเสียของมอเตอรดวยก็ได ดังนี้ 

 ประสิทธิภาพ (%) =                        กําลังงานเอาตพุต (วัตต)         x  100 
    กําลังงานเอาตพุต (วัตต) + กําลังงานสูญเสีย (วัตต)  

 
ปริมาณของกําลังไฟฟาอินพุตท่ีใชผลิตแรงมาตามพิกัดนั้น จะตางกันสําหรับมอเตอรแตละตัว มอเตอร

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาจะตองการกําลังงานอินพุตนอย เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอรท่ีมีประสิทธิภาพต่ํากวาท่ีให
เอาตพุตเทากัน 

 
 

1.6 การใชพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (Energy use in building and factory) 

เนื้อหาสวนนี้จะกลาวถึงการใชพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก สถิติการใชไฟฟา
และเชื้อเพลิงในภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรม การใชพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ตางๆ ตลอดจนการใชและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของระบบ อุปกรณ และเครื่องจักรตางๆ ในอาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรม  
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ตอนที่ 1 บทท่ี 1 ความรูพื้นฐานดานพลังงาน     คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  
 

1.6.1 การใชพลังงานในอาคาร 

โดยท่ัวไปคาใชจายพลังงานของอาคาร มีสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของคาใชจายในการดําเนินการ
ของอาคารทั้งหมด ซึ่งอาจจะไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายอื่นๆ เชน คาเสื่อมราคา คาจํานอง คาภาษี และ
คาบุคลากร แตคาใชจายสวนนี้สามารถควบคุมใหลดลงได ท้ังโดยการบริหารจัดการและการใชอุปกรณอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งไมมีคาใชจายหรือมีคาใชจายนอยมาก และโดยการลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร/
อุปกรณตางๆ ในขณะที่คาใชจายอื่นๆ ดังกลาวเปนคาใชจายท่ีควบคุมไดยาก นอกจากนี้การดําเนินการอนุรักษ
พลังงานยังจะชวยยืดอายุการใชงานของเครื่องจักร/อุปกรณใหนานขึ้น ทําใหคาใชจายในการบํารุงรักษาและการ
เปลี่ยนอุปกรณลดลงดวย 

สัดสวนการใชพลังงานของระบบตางๆ นั้น จะแตกตางกันในแตละประเภทอาคาร (ดังแสดงในตารางที่ 
1.4) ระบบปรับอากาศและแสงสวางมีสัดสวนการใชไฟฟามากโดยมีสัดสวนรวมกันสูงถึงรอยละ 80 ของการใช
ไฟฟาท้ังหมดของอาคาร สวนที่เหลือรอยละ 15-20 จะถูกใชในระบบอื่นๆ ไดแก ปมน้ํา ลิฟต บันไดเลื่อน 
อุปกรณสํานักงาน เปนตน 
 
ตารางที่ 1.4  สัดสวนการใชไฟฟาเฉลี่ยของระบบตางๆ ในอาคารแตละประเภท 

ประเภทของอาคาร ปรับอากาศ (รอยละ) แสงสวาง (รอยละ) อื่นๆ (รอยละ) 

สํานักงาน 55 30 15 

ศูนยการคา 62 23 15 

สถานศึกษา 38 40 22 

โรงแรม 65 18 17 

สถานพยาบาล 55 25 20 

ที่มา: วัชระ มั่งวิทิตกุล, กระบวนการและเทคนิคการลดคาใชจายพลังงานสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม, ศูนย
อนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย, หนา 66. 

 
สัดสวนการใชพลังงานในอาคารประเภทตางๆ 

หางสรรพสินคา 
หางสรรพสินคาเปนศูนยกลางการจับจายสินคาอุปโภค-บริโภค รวมถึงเปนสถานที่พักผอนใหความ

บันเทิงตางๆ สําหรับผูคนในเมืองใหญ ภายในหางสรรพสินคาจะมีการใหบริการหลายรูปแบบซึ่งตองใช
พลังงานไฟฟาท้ังสิ้น (100%) เชน ตองติดตั้งอุปกรณปรับอากาศเพื่อความเย็นสบายของผูบริโภคที่มาเดินเลือก
ซื้อสินคา มีสัดสวนการใชไฟฟาประมาณรอยละ 62 ภายในรานคายังตองมีแสงสวางเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูบริโภค มีสัดสวนการใชไฟฟาประมาณรอยละ 23 นอกจากนี้ในสวนสนุกซึ่งมีเครื่องเลนตางๆ ท่ีตองใช
พลังงานไฟฟาเพื่อขับเคลื่อน มีสัดสวนการใชไฟฟาประมาณรอยละ 15 เปนตน ดังรูปที่ 1.13 แมวาระยะเวลาการ
ใชงานของหางสรรพสินคาจะมีเพียง 12-16 ช่ัวโมงตอวัน แตการใชพลังงานไฟฟาก็เปนการใชอยางเต็มท่ีและคิด
เปนคาใชจายมูลคาสูง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัดการดานพลังงานเพื่อใหเกิดการประหยัดและอนุรักษพลังงาน 
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ตอนที่ 1 บทท่ี 1 ความรูพื้นฐานดานพลังงาน     คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  
 

 
รูปที่ 1.13  สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและความรอนของอาคารประเภทหางสรรพสินคา 

 

สถานพยาบาล 
โรงพยาบาลเปนสถานประกอบการที่ใหบริการทางการแพทย ทําการวินิจฉัยและรักษาโรคแกผูเขามา

ใชบริการเปนสถานประกอบการที่ตองเปดทําการอยางตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง  

 

ตารางที่ 1.5  จํานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลภาคเอกชนทั่วประเทศ จําแนกตามประเภทของโรงพยาบาล 
และขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล พ.ศ. 2549 

รวม โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะโรค ขนาดของโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 31 เตียง 163 100 127 77.9 36 22.1 

31-50 เตียง 68 100 63 92.6 5 7.4 

51-100 เตียง 102 100 99 97.1 3 2.9 

100-250 เตียง 75 100 75 100.0 - - 

มากกวา 250 เตียง 21 100 21 100.0 - - 

รวม 429 100 385 89.7 44 10.3 

ที่มา: การสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2550 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2549 พบวาโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

เอกชนทั่วประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 429 แหง เปนโรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 385 แหง และเปนโรงพยาบาลเฉพาะ
โรค จํานวน 44 แหง คิดเปนรอยละ 89.7 และ 10.3 ของจํานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั้งหมด 
ตามลําดับ (ดูตารางที่ 1.5) 
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ตอนที่ 1 บทท่ี 1 ความรูพื้นฐานดานพลังงาน     คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  
 

การที่สถานพยาบาลมีระยะเวลาการใชงานอาคารตลอด 24 ช่ัวโมง ทําใหอาคารประเภทนี้ตองใช
พลังงานสูงมากประเภทหนึ่ง ดังนั้นผูบริหารสถานพยาบาลจึงควรใหความสนใจดําเนินการบริหารจัดการเพื่อให
เกิดการอนุรักษพลังงานในสถานประกอบการของตนเพื่อลดคาใชจายดานพลังงาน ท้ังนี้จะตองคํานึงถึงการ
คงไวซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของผูใชอาคารเปนสําคัญ 

 
สถานพยาบาลมีพื้นที่ท่ีมีลักษณะการใชงานเฉพาะที่แตกตางกันหลายรูปแบบ ประกอบดวยการใช

พลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบปรับอากาศ ระบบที่ใชมอเตอรเปนตัวขับเคลื่อน และระบบทําความรอน 
เปนหลัก โดยการใชพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศมีสัดสวนสูงสุดถึงรอยละ 55 ของการใชพลังงานทั้งหมด
ของอาคาร รองลงมาคือระบบไฟฟาแสงสวางรอยละ 25 และอื่นๆ อีกรอยละ 20 ดังรูปที่ 1.14 

20%

80%
55%

25%

20%

ความรอน

ไฟฟา

ระบบปรบัอากาศ

ระบบไฟฟาแสงสวาง

อื่นๆ

 
รูปที่ 1.14  สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและความรอนของอาคารประเภทโรงพยาบาล 

 
โรงแรม 
 

โรงแรมเปนธุรกิจที่อํานวยความสะดวกในเรื่องท่ีพักและบริการตางๆ แกผูเดินทางและนักทองเที่ยว 
เปนธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญและสามารถทํารายไดเขาประเทศปละมากกวาหาหมื่นลานบาท ปจจุบันรัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของโลก 
นอกจากสถานที่ทองเที่ยวท่ีงดงามแลว เงื่อนไขสําคัญที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาว คือการใหบริการดานที่พัก
และความสะดวกสบายตางๆในโรงแรม เพื่อสรางความพึงพอใจและความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว เปน
มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวท่ีเปนรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงสุด  ตารางที่ 1.6 แสดงจํานวนโรงแรมและ
เกสตเฮาส จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค พ.ศ. 2548 

 
โรงแรมเปนธุรกิจที่ตองเปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ 

ดังนั้นอาคารประเภทนี้จึงมีการใชพลังงานอยางเต็มท่ี ท้ังพลังงานไฟฟาและความรอน เจาของหรือผูบริหาร
สถานประกอบการประเภทโรงแรมจําเปนตองมีการจัดการดานพลังงานที่ดีและเปนระบบเพื่ออนุรักษพลังงาน 
ท้ังนี้เพื่อลดคาใชจายดานพลังงานของโรงแรม การดําเนินการดานอนุรักษพลังงานนี้ หากสามารถทําไดอยางมี
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ตอนที่ 1 บทท่ี 1 ความรูพื้นฐานดานพลังงาน     คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  
 

ประสิทธิภาพแลว นอกจากจะชวยใหลดตนทุนการดําเนินงานของโรงแรมลงไดแลว ยังจะชวยใหโรงแรมมี
กําไรเพิ่มข้ึนดวย นอกจากนี้โรงแรมที่รณรงคอนุรักษพลังงานอยางจริงจัง ยังสามารถใชการรณรงคนี้ในการ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางจุดขายใหแกตัวโรงแรมไดอีกดวย สัดสวนการใชพลังงานของอาคารประเภทนี้มีการใช
พลังงานไฟฟาประมาณรอยละ 80 ของการใชพลังงานทั้งหมด สวนที่เหลืออีกรอยละ 20 เปนการใชพลังงาน
ความรอนดังรูปที่ 1.15 
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ตอนที่ 1 บทท่ี 1 ความรูพื้นฐานดานพลังงาน     คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  
 

ตารางที่ 1.6  จํานวนโรงแรมและเกสตเฮาส จําแนกตามขนาดของกิจการ และภาค พ.ศ. 2548  

รวม โรงแรม/เกสตเฮา หองพัก 
ภาค/ขนาดกิจการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กรุงเทพมหานคร 354 100.0 53,883 100.0 354 100.0 

นอยกวา 60 หอง 122 34.5 3,948 7.3 122 34.5 

61-149 หอง 95 26.8 8,611 16.0 95 26.8 

150 หองขึ้นไป 137 38.7 41,324 76.7 137 38.7 

ภาคกลาง 580 100.0 36,057 100.0 580 100.0 

นอยกวา 60 หอง 400 69.0 11,595 32.2 400 69.0 

61-149 หอง 125 21.5 10,861 30.1 125 21.5 

150 หองขึ้นไป 55 9.5 13,601 37.7 55 9.5 

ภาคเหนือ 544 100.0 25,701 100.0 544 100.0 

นอยกวา 60 หอง 431 79.2 9,684 37.7 431 79.2 

61-149 หอง 78 14.3 7,167 27.9 78 14.3 

150 หองขึ้นไป 35 6.5 8,850 34.4 35 6.5 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 374 100.0 19,511 100.0 374 100.0 

นอยกวา 60 หอง 263 70.3 6,103 31.3 263 70.3 

61-149 หอง 83 22.2 7,703 39.5 83 22.2 

150 หองขึ้นไป 28 7.5 5,705 29.2 28 7.5 

ใต 644 100.0 42,026 100.0 644 100.0 

นอยกวา 60 หอง 416 64.6 10,971 26.1 416 64.6 

61-149 หอง 159 24.7 15,154 36.1 159 24.7 

150 หองขึ้นไป 69 10.7 15,901 37.8 69 10.7 

ทั่วราชอาณาจักร 2,496 100.0 177,178 100.0 2,496 100.0 

นอยกวา 60 หอง 1,632 65.4 42,301 23.9 1,632 65.4 

61-149 หอง 540 21.6 49,496 27.9 540 21.6 

150 หองขึ้นไป 324 13.0 85,381 48.2 324 13.0 

ที่มา: การสํารวจโรงแรม/เกสตเฮา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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ตอนที่ 1 บทท่ี 1 ความรูพื้นฐานดานพลังงาน     คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  
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รูปที่ 1.15  สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและความรอนของอาคารประเภทโรงแรม 

 
สํานักงาน 

การใชพลังงานในอาคารประเภทสํานักงาน 100% เปนการใชพลังงานไฟฟาท้ังหมด โดยมีสัดสวน
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเพื่อการปรับอากาศประมาณรอยละ 60-70 สวนที่เหลือจะเปนการใชพลังงานไฟฟา
เพื่อใหแสงสวางและการตกแตงเพื่อความสวยงาม ประมาณรอยละ 20-30 ท่ีเหลือเปนพลังงานไฟฟาท่ีใชเพื่อ
ขับเคลื่อนเครื่องจักร/อุปกรณ มีสัดสวนประมาณรอยละ 10-20 ดังรูปที่ 1.16 
 

100%

60-70%

20-30%

10-15%

ความรอน

ไฟฟา

ระบบปรบัอากาศ

ระบบไฟฟาแสงสวาง

อื่นๆ

 
รูปที่ 1.16  สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและความรอนของอาคารประเภทสํานักงาน 

 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับอาคารประเภทสํานักงานจําเปนตองมีความเขาใจใน

กิจกรรมและระบบ และเครื่องจักร/อุปกรณตางๆ ในอาคารเปนอยางดี ทราบลักษณะการใชพลังงานของอาคาร
และความเกี่ยวของสัมพันธกันของระบบ เครื่องจักร/อุปกรณตางๆ ผูใชอาคาร ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อใหสามารถแกไข
จุดบกพรองดานการใชพลังงานของอาคาร (จุดท่ีมีการรั่วไหลหรือใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง) รวมถึงสามารถ
กําหนดการใชพลังงานของระบบ และเครื่องจักร/อุปกรณตางๆ ไดอยางประหยัดและถูกตอง ตลอดจนกําหนด
มาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานไฟฟาในระบบและอุปกรณตางๆ ของอาคาร 

ระบบปรับอากาศ 
ระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศเปนระบบที่มีการใชพลังงานไฟฟาปริมาณมาก และมีสัดสวน

การใชพลังงานสูงสุดในเกือบทุกประเภทอาคาร เนื่องจากระบบตองทํางานตอเนื่องตลอดเวลาที่มีผูใชงานอาคาร 
ดังนั้นการอนุรักษพลังงานของระบบดังกลาวจึงมีความสําคัญและจะชวยใหอาคารประหยัดคาใชจายดาน
พลังงานลงไดมาก 

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศ สามารถดําเนินการไดท้ังมาตรการที่ไมตองเสีย
คาใชจาย และมาตรการที่ตองลงทุน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

มาตรการที่ไมตองเสียคาใชจาย 
 ปรับตั้งอุณหภูมิใหอยูในระดับที่เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นที่ทํางาน

ท่ัวไปและพื้นที่สวนกลาง เพราะการตั้งอุณหภูมิต่ําจนเกินไปจะทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน 
 สําหรับหองประชุมหรือหองสัมมนาที่มีการใชงานไมเต็มพื้นที่ ควรกําหนดใหเครื่องทําความเย็น

ทํางานเปนสวนๆ ตามพื้นที่ท่ีใชงาน 
 ลดช่ัวโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศ เชน เปดเครื่องปรับอากาศใหชาลงและปดใหเร็วข้ึน  
 กรณีปดเครื่องปรับอากาศในชวงเวลาพักเที่ยงและเปดเมื่อกลับเขามาทํางานในเวลา 13.00 น. เพื่อ

ไมใหเครื่องปรับอากาศทํางานพรอมกันจํานวนมาก อาจใชการลดการทํางานของคอมเพรสเซอรแทน โดยการ
ปรับเทอรโมสตัทไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือ   Fan Mode ในชวงพักเที่ยงเพื่อใหคอมเพรสเซอรหยุดการทํางาน เมื่อ
กลับเขาทํางานก็ปรับไปที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหรือ Cool Mode ตามปกติ ท้ังนี้การปรับเทอรโมสตัทตาม
คําแนะนําดังกลาว เครื่องปรับอากาศจะยังคงทํางานในสวนของพัดลมจายลมเย็น  ซึ่งใชพลังงานไมมากนัก และ
จะทําใหหองทํางานไมรอนจนเกินไปเมื่อกลับเขาทํางาน  นอกจากนี้ยังชวยลดภาระการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศเมื่อเปดเครื่องปรับอากาศใหมหลังเวลา 13.00 น. ไดอีกดวย 

 เปดเครื่องระบายอากาศเทาท่ีจําเปน 
 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสูงจากพื้นพอสมควรเพื่อใหลมเย็นกระจายไปทั่วถึงบริเวณที่ใชงาน 
 ปดเครื่องใชไฟฟาและหลอดไฟฟาแสงสวางที่ไมจําเปน เพื่อชวยลดปริมาณความรอนภายใน

อาคารที่เปนภาระของระบบปรับอากาศ 
 ลดปริมาณความรอนจากภายนอกเขาสูอาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่เปนรังสีตรงจากดวงอาทิตย 

(direct sun) หรือบริเวณที่รับแสงแดดโดยตรง  
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยางสม่ําเสมอ โดย 

- ทําความสะอาดแผงกรองอากาศที่อยูภายในชุดเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร อยางสม่ําเสมอ
ทุกๆ เดือน เพราะนอกจากจะชวยใหประหยัดพลังงานแลว ยังดีตอสุขภาพอนามัยของผูใช
อาคารอีกดวย 

- ทําความสะอาดชุดระบายความรอนที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ทุกๆ 6 เดือน 
 ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ โดย 
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- ปองกันความรอนเขาสูอาคารโดยการติดกันสาดหรือปลูกตนไมเพื่อใหเกิดรมเงา บริเวณ
โดยรอบอาคาร 

- ตรวจสอบและซอมแซมจุดรั่วตางๆ ของหองเปนประจํา 
- ยายสัมภาระสิ่งของที่ไมจะเปนออกจากหองปรับอากาศ 
- เปด- ปดประตู เขา-ออก ของหองท่ีมีการปรับอากาศเทาท่ีจําเปน ระมัดระวังไมเปดประตู-

หนาตางหองปรับอากาศทิ้งไว      
- สําหรับอาคารที่ตองมีการเขา-ออก บอยๆ ควรติดตั้งประตูบานสวิงท่ีปดไดเอง และหมั่นดูแล

บํารุงรักษาใหบานสวิงทํางานไดดีอยูตลอดเวลา 
- หลีกเลี่ยงการติดตั้ง และใชเครื่องใชไฟฟาท่ีเปนแหลงกําเนิดความรอนในหองปรับอากาศ เชน 

ตูเย็น ตูน้ําเย็น กระติกน้ํารอน เตาไมโครเวฟ เครื่องถายเอกสาร เปนตน 

มาตรการที่ตองลงทุน 
 ปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดการถายเทความรอนจากภายนอกเขาสูอาคาร เชน ติดตั้งฉนวนบุ

เพดานและผนังดานที่รับแสงแดดมาก ติดตั้งกระจก 2 ช้ัน ซึ่งมีคาความตานทานความรอนสูงกวาทดแทนกระจก
ธรรมดา เปนตน 

 ติดตั้งเครื่องควบคุมการจายลมเพื่อชวยควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสม 
 ติดตั้งมานหรือกันสาดเพื่อปองกันกันไมใหแสงแดดตกกระทบหนาตางโดยตรง  
 ติดตั้งแผนสะทอนความรอนจากแสงอาทิตย 
 ติดตั้งระบบเปด-ปดไฟฟาอัตโนมัติ  
 เลือกใชเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
 ปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยรอบอาคารใหมีความรมรื่นเย็นสบายโดยการปลูกตนไม หรือทําสนาม

หญาแทนพื้นคอนกรีต 

ระบบปรับอากาศจะทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพจะตองอาศัยการระบายความรอนที่ดี ดังนั้นการ
ติดตั้ง เอาใจใสดูแล และบํารุงรักษาหอผึ่งน้ํา (Cooling Tower) ซึ่งเปนอุปกรณระบายความรอนของระบบปรับ
อากาศจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยอาจดําเนินการไดดังนี้ 

 ติดตั้งหอผึ่งน้ําในบริเวณที่ถูกตองเหมาะสม คือ บริเวณเปดโลง อากาศถายเทไดสะดวก และเวน
ระยะหางตามที่ผูผลิตกําหนด 

 ตรวจสอบการทํางานของหอผึ่งน้ําและคุณภาพน้ํา เปนประจําอยางสม่ําเสมอ  
 นําความรอนจากระบบปรับอากาศมาใชใหม 
 ระบายน้ําท้ิง เพื่อลดความเขมขนของสารตางๆ ท่ีหอผึ่งน้ํา 

 

ระบบไฟฟาแสงสวาง 
ระบบไฟฟาแสงสวางเปนสิ่งจําเปนสําหรับดําเนินกิจกรรมตางๆ ในอาคาร ท้ังในดานความสวางเพื่อให

เกิดความสบายในการทํางาน และในดานการตกแตงเพื่อใหสถานที่มีความสวยงามนาเชื่อถือ ดังนั้นจึงควรตองมี
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การจัดการระบบไฟฟาแสงสวางอยางเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน และสามารถ
อนุรักษพลังงานไดในขณะเดียวกัน ตัวอยางแนวทางการจัดการการใชพลังงานของระบบไฟฟาแสงสวาง มีดังนี้  

การออกแบบระบบไฟฟาแสงสวาง 
 ออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางและระบบอื่นๆ เพื่อเอื้อใหมีการใชแสงสวางจากธรรมชาติอยาง

เต็มที่ โดยเฉพาะอาคารที่ใชงานเฉพาะเวลากลางวัน เชน  
- ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดระดับแสงสวางเพื่อควบคุมการเปด-ปดหรือหรี่แสงไฟฟาโดยอัตโนมัติ 
- ออกแบบใหมีชองรับแสงในตําแหนง ทิศทาง และชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหไดรับแสงสวาง

ปริมาณมาก แตปราศจากความรอนหรือไดรับความรอนนอยท่ีสุด 
- ทิศทางและชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเปดรับแสงสวางธรรมชาติ ไดแก ทิศเหนือหรือทิศ

ตะวันตก ในชวงเชากอน 8.00 น. หรือชวงเย็นหลัง 16.00 น. 
 อาคารที่ใชงานทั้งกลางวันและกลางคืน ควรออกแบบระบบแสงสวางที่เหมาะสมสําหรับการใช

ไฟฟาอยางประหยัดทั้งสองชวงเวลา โดยติดตั้งสวิตชเปด-ปดไฟฟาเปน 2 ชุด แยกจากกัน 
 เลือกวิธีการใหแสงสวางและระดับความสวางที่สอดคลองกับความตองการใชงาน โดยตอง

คํานึงถึงความสบายตา และความสะดวกในการติดตั้งและซอมบํารุงดวย 
 การใหแสงสวางเฉพาะจุด (task lighting) จะชวยประหยัดคาไฟไดถึง 50 เปอรเซ็นต 

การเลือกใชอุปกรณ 
 เลือกใชหลอดไฟฟาท่ีใหความสวางเหมาะสมกับงาน คือ ใชหลอดฟลูออเรสเซนตในสถานที่ท่ีมี

ระดับเพดานต่ํา ใชหลอดแสงจันทรหรือหลอดโซเดียมความดันไอสูงในสถานที่ท่ีมีเพดานสูง และใชหลอด
ไฟฟาท่ีมีประสิทธิผลการสองสวางสูงซึ่งกินกระแสไฟมากเฉพาะในตําแหนงท่ีจําเปนและเปดในเวลาที่ตองใช
งานเทานั้น 

 เลือกใชอุปกรณ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง  เชน  ใชหลอดตะเกียบแทนหลอดไส  ใชบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกสหรือบัลลาสตขดลวดชนิดการสูญเสียต่ําแทนบัลลาสตขดลวดชนิดแกนเหล็กธรรมดา และใชโคม
ไฟฟาประสิทธิภาพสูง 

 แยกสวิตซควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางที่สามารถเปด-ปดไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความจําเปนในการใชงาน โดยเฉพาะในบริเวณที่ใชงานเพียงบางชวงเวลา เชน หองประชุม หองเรียน หองน้ํา 
ระเบียง เปนตน   

การใชงาน 
 เก็บขอมูลการใชพลังงานของระบบไฟฟาแสงสวางเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการใช

พลังงานไฟฟา 
 ใชตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสองสวางของหลอดไฟชนิดตางๆ เพื่อออกแบบและ

ปรับปรุงการใชพลังงานไฟฟาแสงสวาง 
 ลดการใชท่ีไมจําเปน อาทิ ลดจํานวนหลอดไฟในบริเวณที่สวางมากเกินความจําเปน เชน โถง

ทางเดิน หรือพิจารณาใชแสงธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใชหลอดไฟ เปนตน   
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 ปดไฟฟาแสงสวางในพื้นที่หรือชวงเวลาที่ไมใชงาน  
 ลดความสวางหรือหรี่ไฟในบริเวณที่ไมจําเปนตองใชความสวางมากนัก  

การบํารุงรักษา 
 ทําความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟา หลอดไฟ แผนสะทอนแสง อยางสม่ําเสมอทุก 3-6 เดือน 

 

มอเตอรไฟฟา 
มอเตอรไฟฟาเปนอุปกรณท่ีใชในหลายๆ จุดของอาคาร เชนระบบขนสงภายในอาคาร ไดแก ลิฟต 

บันไดเลื่อน ระบบประปา ระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งไดแก ปมน้ํา เปนตน โดยปกติมอเตอรมีอายุการทํางานประมาณ 
10-20 ป แตหากใชงานไมเหมาะสม ประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอรยอมต่ําลง สงผลใหใชพลังงานไฟฟา
สูงกวาท่ีควรจะเปน ดังนั้นการใชงานและการบํารุงรักษามอเตอรอยางเหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
การดําเนินการเพื่อการอนุรักษพลังงานของระบบที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอรไฟฟา มาตรการตางๆ ท่ีสามารถ
นํามาใชมีดังนี้ 

มาตรการที่ไมตองเสียคาใชจาย 
 เก็บขอมูลการใชพลังงานของมอเตอรไฟฟาเปรียบเทียบกับคาพิกัด  ซึ่งจะชวยใหทราบ

ประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอรไฟฟาท่ีสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเลือกขนาดมอเตอรท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับภาระการใชงานตอไป 

 ตรวจสอบและบํารุงรักษาการระบายความรอนและระบบทางกลของมอเตอรใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอ 

 หลีกเลี่ยงการเดินมอเตอรตัวเปลาโดยไมมีโหลด เพราะจะทําใหสูญเสียกําลังไฟฟาโดยเปลา
ประโยชน  

 หลีกเลี่ยงการเริ่มเดินเครื่องและกลับทิศทางหมุนของมอเตอรขนาดใหญในชวงเวลาที่มีความ
ตองการกําลังไฟฟาสูงสุด (Peak Demand) 

 ติดตั้งมอเตอรในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก เพราะการใชงานมอเตอรในที่อุณหภูมิสูงจะทําให
กําลังสูญเสียของมอเตอรเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตานทานของขดลวดมีคาสูงข้ึน 

 ตรวจสอบและปรับแรงดันไฟฟาท่ีจายใหมอเตอรอยางเหมาะสม ถาหากแรงดันไฟฟาสูงเกินกวา
พิกัดท่ีบอกไวบนปายเครื่อง (Name Page) จะทําใหเกิดกําลังสูญเสียในแกนเหล็กมากขึ้นกวาพิกัด ทําให
สมรรถนะการทํางานเปลี่ยนไปและมีผลตออายุการใชงานมอเตอรดวย 

มาตรการที่ตองลงทุน 
 ติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบของมอเตอร (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อควบคุมความเร็ว

รอบของมอเตอรสําหรับงานที่ตองการความเร็วรอบมอเตอรหลากหลาย เชน มอเตอรปมน้ํา มอเตอรพัดลมชุด
สงลมเย็นในระบบปรับอากาศ เปนตน 

 เลือกใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอรเดิม 
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นอกจากนี้ยังมีตัวอยางมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับระบบและอุปกรณอื่นๆ ท่ีสามารถนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับอาคารแตละประเภทได ดังนี้ 

 

ลิฟต 
 ปดลิฟตบางตัวในชวงท่ีมีการใชงานนอย เชน เวลากลางคืน 
 ปรับตั้งโปรแกรมใหลิฟตเปดเฉพาะชั้น หรือสลับชั้น 
 รณรงคประชาสัมพันธการใชลิฟต เชน ใชบันไดแทนลิฟตในกรณีท่ีข้ึนลงชั้นใกลเคียงหรือนอย

ช้ัน กดปุมเรียกลิฟตเฉพาะทิศทางที่ตองการไปเทานั้น เปนตน 
 ดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณตามอายุการใชงานที่กําหนด 
 ติดตั้งอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติควบคุมการทํางานของลิฟต เพื่อใหหยุดทํางานในขณะที่ไมมีการ

ใชงาน  
 

บันไดเลื่อน 
 ติดตั้งอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติสําหรับควบคุมใหบันไดเลื่อนทํางานเฉพาะเมื่อมีการใชเทานั้น  
 ดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณตามอายุการใชงานที่กําหนด 

 
ปมน้ํา 
 เลือกเครื่องปมน้ําท่ีมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใกลเคียงกับจุดใชงาน 
 ไมควรเผื่อขนาดเครื่องปมน้ําใหมีใหญจนเกินไป  
 พยายามเลือกใชเครื่องปมน้ําขนาดเล็กจํานวนหลายตัว ดีกวาใชขนาดใหญแตมีจํานวนนอย  
 เลือกขนาดใบพัดใหเหมาะสมกับขนาดของตัวมอเตอรและปมน้ํา 
 จัดรายการซอมบํารุงรักษาเครื่องปมน้ําอยางสม่ําเสมอ  

 
การใชพลังงานความรอนในเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ของอาคาร 

 โดยทั่วไปอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาลจะใชพลังงานความรอนที่ผลิตไดจากหมอไอน้ํา แลว
สงไปยังสวนตางๆ ท่ีมีความตองการใชงานเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชไอน้ําภายในอาคาร อาทิ เครื่องทําน้ําอุน
ในหองน้ําภายในหองพัก เครื่องทําน้ํารอนในหองซักรีดเพื่อใชในการอบ/รีด/ซักแหง/เปาผา เปนตน การอนุรักษ
พลังงานในระบบหมอไอน้ําสามารถดําเนินการไดดังนี้ 
มาตรการที่ไมตองเสียคาใชจาย 

มาตรการที่ไมตองเสียคาใชจาย 
 ปรับตั้งแรงดันไอน้ําใหเหมาะสมกับงาน 
 เดินเครื่องหมอไอน้ําใหเหมาะสมกับภาระการใชงาน 
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 เก็บขอมูลและตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมของหมอไอน้ํา เพื่อปรับปรุงใหเกิดการเผาไหมท่ี
สมบูรณและมีเขมานอยท่ีสุด 

 ตรวจสอบสภาพการทํางานของหมอไอน้ําเปนประจํา  
 บํารุงรักษาหมอไอน้ําอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละครั้ง  
 นําไอน้ํามาอุนน้ํามันเตาแทนการใชอุปกรณทําความรอนดวยไฟฟา (heater) 
 อุนน้ํามันเตาใหไดอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
 นําน้ําโบลวดาวน (น้ํารอนที่ปลอยท้ิงจากหมอน้ํา) กลับมาอุนน้ําท่ีปอนหมอไอน้ํา 
 นําคอนเดนเสท (น้ําท่ีเกิดจากการควบแนนของไอน้ําหลังจากถูกใชงาน) กลับมาอุนน้ําท่ีปอนหมอ

ไอน้ํา 

มาตรการที่ตองลงทุน 
 หุมฉนวนทอไอน้ําเพื่อปองกันการสูญเสียความรอนไปในอากาศ 
 ใชพลังงานแสงอาทิตยหรือติดตั้งชุดอุนน้ํากอนเขาหมอไอน้ํา (economizer) เพื่อลดการใชพลังงาน

ของหมอไอน้ํา 
 ติดตั้งเครื่องอุนอากาศเพื่อชวยลดปริมาณการใชเชื้อเพลิง 
 ใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงสําหรับพัดลมเปาอากาศเพื่อใชในการเผาไหม  
 ใชอุปกรณปรับความเร็วกับพัดลมเปาอากาศ (combustion fan) 
 ใชชุดควบคุมปริมาณออกซิเจน (O2 trim control) 

 
1.6.2 การใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท แตละประเภทมีกระบวนการผลิต เทคโนโลยี และชนิดของ
เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชแตกตางกัน ดังนั้นเพื่อความสะดวกและเปนระบบ จึงกําหนดมาตรการอนุรักษ
พลังงานตามประเภทพลังงานที่ใช คือ พลังงานไฟฟา และพลังงานความรอน 

สัดสวนการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 
การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจะมีการใชประเภทพลังงานหรือเช้ือเพลิงท่ีหลากหลาย

มากกวาในอาคาร เนื่องจากตองมีการแขงขันดานการลงทุน ดังนั้นผูประกอบการจึงพยายามเลือกใชพลังงาน
หรือเชื้อเพลิงท่ีมีตนทุนต่ําสุด (ดูตารางที่ 1.7 และรูปที่ 1.17 ประกอบ) 

เมื่อพิจารณาประเภทของพลังงานหรือเช้ือเพลิงท่ีใชในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต จะพบวา ถานหิน
เปนพลังงานสิ้นเปลืองท่ีถูกใชในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด รองลงมาไดแก น้ํามันสําเร็จรูป พลังงานใหม
และหมุนเวียน ไฟฟา และกาซธรรมชาติ ตามลําดับ (ดูตารางที่ 1.8 และรูปที่ 1.18 ประกอบ) 
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ตารางที่ 1.7   การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจําแนกตามประเภทการใชพลังงาน 

 

 
 

 ที่มา: รายงานพลังงานของประเทศไทย 2551, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ตาราง 13 หนา 17. 
 

 
 

 ที่มา: รายงานพลังงานของประเทศไทย 2551, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, รูป 9 หนา 17. 

รูปที่ 1.17  การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจําแนกตามประเภท ป 2551 
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ตารางที่ 1.8   การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต ป 2551 

 
   ที่มา: รายงานพลังงานของประเทศไทย 2551, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ตาราง 15 หนา 19. 

 

 
 

 ที่มา: รายงานพลังงานของประเทศไทย 2551, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, รูป 10 หนา 19. 

รูปที่ 1.18  การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต ป 2551 
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การใชพลังงานหมุนเวียนในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสาขายอยอาหารและเครื่องดื่มเปนสาขายอยท่ีมี
การใชพลังงานหมุนเวียนมากที่สุด สวนในสาขายอยอื่นๆ มีการใชพลังงานหมุนเวียนเพียงเล็กนอยหรือไมมีการ
ใชพลังงานหมุนเวียนเลย (ดูตารางที่ 1.9) 

โดยที่สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและความรอนในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลักษณะแตกตางกันตาม
ประเภทของอุตสาหกรรม ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.9   การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจําแนกตามสาขายอย ป 2551 

   
   ที่มา: รายงานพลังงานของประเทศไทย 2551, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ตาราง 14 หนา 18. 
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การใชพลังงานจําแนกตามสาขายอยของอุตสาหกรรมการผลิต สามารถแบงออกไดเปน 9 สาขายอย คือ 
อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ ไมและเครื่องเรือน กระดาษ เคมี อโลหะ โลหะข้ันมูลฐาน ผลิตภัณฑโลหะ และ
สาขาอื่นๆ (จําแนกไมได) อุตสาหกรรมที่มีการใชพลังงานโดยรวมมากที่สุดคืออุตสาหกรรมการผลิตอโลหะ 
รองลงไปไดแก อาหารและเครื่องดื่ม เคมี อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ท่ีจําแนกไมได ผลิตภัณฑโลหะ โลหะขั้น
มูลฐาน สิ่งทอ กระดาษ ตามลําดับ โดยการผลิตไมและเครื่องเรือนเปนอุตสาหกรรมที่มีการใชพลังงานโดยรวม
นอยท่ีสุด 

จากแนวโนมการเพิ่มข้ึนของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องของประเทศไทย ประกอบกับ
ขอมูลประเภทและปริมาณการใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญในการรณรงคสงเสริมเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงาน เนื่องจากมี
ศักยภาพในการประหยัดพลังงานอยูในระดับสูงและกอใหเกิดผลกระทบแกภาพรวมการใชพลังงานของประเทศ
คอนขางมาก 
 

การใชพลังงานไฟฟาในระบบและเครื่องจักร/อุปกรณตางๆ ของโรงงาน 

ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ 
สิ่งสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทุกประเภทคือ คุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมจึงจําเปนตองควบคุม
สภาวะแวดลอมของกระบวนการผลิต อาทิ อุณหภูมิ ความสะอาด ความชื้น ฯลฯ ใหอยูในเกณฑมาตรฐานและ
เปนที่ยอมรับของลูกคา  

จากการที่ตองควบคุมสภาวะแวดลอมภายในโรงงานดังกลาวขางตน ทําใหโรงงานอุตสาหกรรม
โดยทั่วไปถูกออกแบบใหมีลักษณะปด และจําเปนตองมีระบบทําความเย็นและปรับอากาศในเกือบทุกพื้นที่ของ
โรงงาน ท้ังในพื้นที่สวนการผลิตท่ีตองควบคุมคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ และในพื้นที่สวน
สํานักงานที่ตองการความสบายและคุณภาพชีวิตท่ีดีแกผูทํางาน ดังนั้นการใชพลังงานในสวนนี้จึงมีคาสูงมาก 
การดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานและการบํารุงรักษาระบบทําความเย็นและปรับอากาศนอกจากจะชวย
ลดตนทุนดานพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมแลว ยังทําใหตนทุนการผลิตสินคาลดลง สงผลใหศักยภาพการ
แขงขันดานการคาของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นดวย 

มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ สามารถดําเนินการไดท้ังมาตรการที่ไม
เสียคาใชจายและมาตรการที่ตองลงทุน ดังนี้ 

มาตรการที่ไมตองเสียคาใชจาย 
 ปรับตั้งอุณหภูมิใหอยูในระดับที่เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นที่ทํางาน

ท่ัวไปและพื้นที่สวนกลาง เพราะการตั้งอุณหภูมิต่ําจนเกินไปจะทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน 
 สําหรับหองท่ีมีการใชงานไมเต็มพื้นที่ ควรกําหนดใหเครื่องทําความเย็นทํางานเปนสวนๆ ตาม

พื้นที่ท่ีใชงาน 
 ลดช่ัวโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศ เชน เปดเครื่องปรับอากาศใหชาลงและปดใหเร็วข้ึน  
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 กรณีปดเครื่องปรับอากาศในชวงเวลาพักเที่ยงและเปดเมื่อกลับเขามาทํางานในเวลา 13.00 น. เพื่อ
ไมใหเครื่องปรับอากาศทํางานพรอมกันจํานวนมาก อาจใชการลดการทํางานของคอมเพรสเซอรแทน โดยการ
ปรับเทอรโมสตัทไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือ Fan Mode ในชวงพักเที่ยงเพื่อใหคอมเพรสเซอรหยุดการทํางาน เมื่อ
กลับเขาทํางานก็ปรับไปที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหรือ Cool Mode ตามปกติ ท้ังนี้การปรับเทอรโมสตัทตาม
คําแนะนําดังกลาว เครื่องปรับอากาศจะยังคงทํางานในสวนของพัดลมจายลมเย็น  ซึ่งใชพลังงานไมมากนัก และ
จะทําใหหองทํางานไมรอนจนเกินไปเมื่อกลับเขาทํางาน  นอกจากนี้ยังชวยลดภาระการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศเมื่อเปดเครื่องปรับอากาศใหมหลังเวลา 13.00 น. ไดอีกดวย 

 เปดเครื่องระบายอากาศเทาท่ีจําเปน 
 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสูงจากพื้นพอสมควรเพื่อใหลมเย็นกระจายไปทั่วถึงบริเวณที่ใชงาน 
 ปดเครื่องใชไฟฟาและหลอดไฟฟาแสงสวางที่ไมจําเปน เพื่อชวยลดปริมาณความรอนภายใน

อาคารที่เปนภาระของระบบปรับอากาศ 
 ลดปริมาณความรอนจากภายนอกเขาสูอาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่เปนรังสีตรงจากดวงอาทิตย 

(direct sun) หรือบริเวณที่รับแสงแดดโดยตรง  
 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยางสม่ําเสมอ โดย 

- ทําความสะอาดแผงกรองอากาศที่อยูภายในชุดเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร อยางสม่ําเสมอ
ทุกๆ เดือน เพราะนอกจากจะชวยใหประหยัดพลังงานแลว ยังดีตอสุขภาพอนามัยของผูใช
อาคารอีกดวย 

- ทําความสะอาดชุดระบายความรอนที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ทุกๆ 6 เดือน 
 ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ โดย 

- ปองกันความรอนเขาสูอาคารโดยการติดกันสาดหรือปลูกตนไมเพื่อใหเกิดรมเงา บริเวณ
โดยรอบอาคาร 

- ตรวจสอบและซอมแซมจุดรั่วตางๆ ของหองเปนประจํา 
- ยายสัมภาระสิ่งของที่ไมจะเปนออกจากหองปรับอากาศ 
- เปด- ปดประตู เขา-ออก ของหองท่ีมีการปรับอากาศเทาท่ีจําเปน ระมัดระวังไมเปดประตู-

หนาตางหองปรับอากาศทิ้งไว      
- สําหรับอาคารที่ตองมีการเขา-ออก บอยๆ ควรติดตั้งประตูบานสวิงท่ีปดไดเอง และหมั่นดูแล

บํารุงรักษาใหบานสวิงทํางานไดดีอยูตลอดเวลา 
- หลีกเลี่ยงการติดตั้ง และใชเครื่องใชไฟฟาท่ีเปนแหลงกําเนิดความรอนในหองปรับอากาศ เชน 

ตูเย็น ตูน้ําเย็น กระติกน้ํารอน เตาไมโครเวฟ เครื่องถายเอกสาร เปนตน 

มาตรการที่ตองลงทุน 
  ปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดการถายเทความรอนจากภายนอกเขาสูอาคาร เชน ติดตั้งฉนวนบุ

เพดานและผนังดานที่รับแสงแดดมาก ติดตั้งกระจก 2 ช้ัน ซึ่งมีคาความตานทานความรอนสูงกวาทดแทนกระจก
ธรรมดา เปนตน 

 ติดตั้งเครื่องควบคุมการจายลมเพื่อชวยควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสม 
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 ติดตั้งมานหรือกันสาดเพื่อปองกันกันไมใหแสงแดดตกกระทบหนาตางโดยตรง  
 ติดตั้งแผนสะทอนความรอนจากแสงอาทิตย 
 ติดตั้งระบบเปด-ปดไฟฟาอัตโนมัติ  
 เลือกใชเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
 ปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยรอบอาคารใหมีความรมรื่นเย็นสบายโดยการปลูกตนไม หรือทําสนาม

หญาแทนพื้นคอนกรีต 

ระบบปรับอากาศจะทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพจะตองอาศัยการระบายความรอนที่ดี ดังนั้นการ
ติดตั้ง เอาใจใสดูแล และบํารุงรักษาหอผึ่งน้ํา (Cooling Tower) ซึ่งเปนอุปกรณระบายความรอนของระบบปรับ
อากาศจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยอาจดําเนินการไดดังนี้ 

 ติดตั้งหอผึ่งน้ําในบริเวณที่ถูกตองเหมาะสม คือ บริเวณเปดโลง อากาศถายเทไดสะดวก และเวน
ระยะหางตามที่ผูผลิตกําหนด โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งหอผึ่งน้ําไวใกลกับบริเวณที่มีแกสจากสารเคมี, ความรอน
จากหมอไอนํ้า, ปลองควันไอเสีย, สายไฟแรงสูงหรือหมอแปลงไฟฟา และท่ีสําคัญพื้นที่ทําการติดตั้งหอผ่ึงน้ํา
ตองไดระดับ ไมเอียง 

 ตรวจสอบการทํางานของหอผึ่งน้ําและคุณภาพน้ํา เปนประจําอยางสม่ําเสมอ  
 นําความรอนจากระบบปรับอากาศมาใชใหม 
 ระบายน้ําท้ิง เพื่อลดความเขมขนของสารตางๆ ท่ีหอผึ่งน้ํา 
 บํารุงรักษาหอผึ่งน้ํา โดยใชน้ําสะอาดที่ผานการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้ําในระบบระบาย

ความรอน  
 หมั่นระบายน้ําในระบบระบายความรอนทิ้งแลวเติมน้ําใหมเพื่อลดการสะสมของสารละลายตางๆ ซึ่ง

จะชวยใหประสิทธิภาพในการระบายความรอนดีข้ึน ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใชงานของคอยลรอนดวย 
การระบายน้ําท้ิงเพื่อลดความเขมขนของสารตางๆ ท่ีหอผึ่งน้ําสามารถทําได 3 วิธี คือ  
(1) การระบายทิ้งท่ีทอน้ําลน  (over flow)  
(2) ระบายทิ้งท่ีทอน้ําท้ิง (drain) 
(3) ระบายน้ําท้ิงท่ีทอทางสงปมน้ําคอยลรอน (condenser water pump) 
ระบบไฟฟาแสงสวาง 

การออกแบบระบบไฟฟาแสงสวาง 
 ออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางและระบบอื่นๆ เพื่อเอื้อใหมีการใชแสงสวางจากธรรมชาติอยาง

เต็มที่ โดยเฉพาะอาคารที่ใชงานเฉพาะเวลากลางวัน เชน  
- ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดระดับแสงสวางเพื่อควบคุมการเปด-ปดหรือหรี่แสงไฟฟาโดยอัตโนมัติ 
- ออกแบบใหมีชองรับแสงในตําแหนง ทิศทาง และชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหไดรับแสงสวาง

ปริมาณมาก แตปราศจากความรอนหรือไดรับความรอนนอยท่ีสุด 
- ทิศทางและชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเปดรับแสงสวางธรรมชาติ ไดแก ทิศเหนือหรือทิศ

ตะวันตก ในชวงเชากอน 8.00 น. หรือชวงเย็นหลัง 16.00 น. 
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 อาคารที่ใชงานทั้งกลางวันและกลางคืน ควรออกแบบระบบแสงสวางที่เหมาะสมสําหรับการใช
ไฟฟาอยางประหยัดทั้งสองชวงเวลา โดยติดตั้งสวิตชเปด-ปดไฟฟาเปน 2 ชุด แยกจากกัน 

 เลือกวิธีการใหแสงสวางและระดับความสวางที่สอดคลองกับความตองการใชงาน โดยตอง
คํานึงถึงความสบายตา และความสะดวกในการติดตั้งและซอมบํารุงดวย 

 การใหแสงสวางเฉพาะจุด (task lighting) จะชวยประหยัดคาไฟไดถึง 50 เปอรเซ็นต 

การเลือกใชอุปกรณ 
 เลือกใชหลอดไฟฟาท่ีใหความสวางเหมาะสมกับงาน คือ ใชหลอดฟลูออเรสเซนตในสถานที่ท่ีมี

ระดับเพดานต่ํา ใชหลอดแสงจันทรหรือหลอดโซเดียมความดันไอสูงในสถานที่ท่ีมีเพดานสูง และใชหลอด
ไฟฟาท่ีมีประสิทธิผลการสองสวางสูงซึ่งกินกระแสไฟมากเฉพาะในตําแหนงท่ีจําเปนและเปดในเวลาที่ตองใช
งานเทานั้น 

 เลือกใชอุปกรณ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง  เชน  ใชหลอดตะเกียบแทนหลอดไส  ใชบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกสหรือบัลลาสตขดลวดชนิดการสูญเสียต่ําแทนบัลลาสตขดลวดชนิดแกนเหล็กธรรมดา และใชโคม
ไฟฟาประสิทธิภาพสูง 

 แยกสวิตซควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางที่สามารถเปด-ปดไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความจําเปนในการใชงาน โดยเฉพาะในบริเวณที่ใชงานเพียงบางชวงเวลา เชน หองประชุม หองเรียน หองน้ํา 
ระเบียง เปนตน   

การใชงาน 
 เก็บขอมูลการใชพลังงานของระบบไฟฟาแสงสวางเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการใช

พลังงานไฟฟา 
 ใชตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสองสวางของหลอดไฟชนิดตางๆ เพื่อออกแบบและ

ปรับปรุงการใชพลังงานไฟฟาแสงสวาง 
 ลดการใชท่ีไมจําเปน อาทิ ลดจํานวนหลอดไฟในบริเวณที่สวางมากเกินความจําเปน เชน โถง

ทางเดิน หรือพิจารณาใชแสงธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใชหลอดไฟ เปนตน   
 ปดไฟฟาแสงสวางในพื้นที่หรือชวงเวลาที่ไมใชงาน  
 ลดความสวางหรือหรี่ไฟในบริเวณที่ไมจําเปนตองใชความสวางมากนัก  

การบํารุงรักษา 
 ทําความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟา หลอดไฟ แผนสะทอนแสง อยางสม่ําเสมอทุก 3-6 เดือน 

มอเตอรไฟฟา 
มอเตอรไฟฟาเปนอุปกรณท่ีใชในหลายๆ จุดของอาคาร เชนระบบขนสงภายในอาคาร ไดแก ลิฟต 

บันไดเลื่อน ระบบประปา ระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งไดแก ปมน้ํา เปนตน โดยปกติมอเตอรมีอายุการทํางานประมาณ 
10-20 ป แตหากใชงานไมเหมาะสม ประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอรยอมต่ําลง สงผลใหใชพลังงานไฟฟา
สูงกวาท่ีควรจะเปน ดังนั้นการใชงานและการบํารุงรักษามอเตอรอยางเหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
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การดําเนินการเพื่อการอนุรักษพลังงานของระบบที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอรไฟฟา มาตรการตางๆ ท่ีสามารถ
นํามาใชมีดังนี้ 

มาตรการที่ไมตองเสียคาใชจาย 
 เก็บขอมูลการใชพลังงานของมอเตอรไฟฟาเปรียบเทียบกับคาพิกัด  ซึ่งจะชวยใหทราบ

ประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอรไฟฟาท่ีสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเลือกขนาดมอเตอรท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับภาระการใชงานตอไป 

 ตรวจสอบและบํารุงรักษาการระบายความรอนและระบบทางกลของมอเตอรใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 
 หลีกเลี่ยงการเดินมอเตอรตัวเปลาโดยไมมีโหลด เพราะจะทําใหสูญเสียกําลังไฟฟาโดยเปลาประโยชน  
 หลีกเลี่ยงการเริ่มเดินเครื่องและกลับทิศทางหมุนของมอเตอรขนาดใหญในชวงเวลาที่มีความ

ตองการกําลังไฟฟาสูงสุด (Peak Demand) 
 ติดตั้งมอเตอรในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก เพราะการใชงานมอเตอรในที่อุณหภูมิสูงจะทําให

กําลังสูญเสียของมอเตอรเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตานทานของขดลวดมีคาสูงข้ึน 
 ตรวจสอบและปรับแรงดันไฟฟาท่ีจายใหมอเตอรอยางเหมาะสม ถาหากแรงดันไฟฟาสูงเกินกวา

พิกัดท่ีบอกไวบนปายเครื่อง (Name Page) จะทําใหเกิดกําลังสูญเสียในแกนเหล็กมากขึ้นกวาพิกัด ทําให
สมรรถนะการทํางานเปลี่ยนไปและมีผลตออายุการใชงานมอเตอรดวย 

มาตรการที่ตองลงทุน 
 ติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบของมอเตอร (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อควบคุมความเร็ว

รอบของมอเตอรสําหรับงานที่ตองการความเร็วรอบมอเตอรหลากหลาย เชน มอเตอรปมน้ํา มอเตอรพัดลมชุด
สงลมเย็นในระบบปรับอากาศ เปนตน 

 เลือกใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอรเดิม 

นอกจากนี้ยังมีตัวอยางมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับระบบและอุปกรณอื่นๆ ท่ีสามารถนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับอาคารแตละประเภทได ดังนี้ 

ลิฟต 
 ปดลิฟตบางตัวในชวงท่ีมีการใชงานนอย เชน เวลากลางคืน 
 ปรับตั้งโปรแกรมใหลิฟตเปดเฉพาะชั้น หรือสลับชั้น 
 รณรงคประชาสัมพันธการใชลิฟต เชน ใชบันไดแทนลิฟตในกรณีท่ีข้ึนลงชั้นใกลเคียงหรือนอย

ช้ัน กดปุมเรียกลิฟตเฉพาะทิศทางที่ตองการไปเทานั้น เปนตน 
 ดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณตามอายุการใชงานที่กําหนด 
 ติดตั้งอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติควบคุมการทํางานของลิฟต เพื่อใหหยุดทํางานในขณะที่ไมมีการ

ใชงาน  
บันไดเลื่อน 
 ติดตั้งอุปกรณตรวจจับอัตโนมัติสําหรับควบคุมใหบันไดเลื่อนทํางานเฉพาะเมื่อมีการใชเทานั้น  
 ดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณตามอายุการใชงานที่กําหนด 
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ปมน้ํา 
 เลือกเครื่องปมน้ําท่ีมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใกลเคียงกับจุดใชงาน 
 ไมควรเผื่อขนาดเครื่องปมน้ําใหมีใหญจนเกินไป  
 พยายามเลือกใชเครื่องปมน้ําขนาดเล็กจํานวนหลายตัว ดีกวาใชขนาดใหญแตมีจํานวนนอย  
 เลือกขนาดใบพัดใหเหมาะสมกับขนาดของตัวมอเตอรและปมน้ํา 
 จัดรายการซอมบํารุงรักษาเครื่องปมน้ําอยางสม่ําเสมอ  

ระบบอัดอากาศ 

เครื่องอัดอากาศ 
เพื่อใหเครื่องอัดอากาศทํางานอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ควรตรวจสอบจุดตางๆ ตอไปนี้ทุกๆ วัน 
 ระบบจายน้ําสําหรับลดความรอนอากาศอัด  After Cooler ทํางานดีหรือไม 
 ความรอนที่เกิดจากเครื่องอัดอากาศไมสูงกวาปกติใชหรือไม 
 สวิตชแรงดันสําหรับ Un-loader ทํางานปกติหรือไม และคา Set point ตั้งไวถูกหรือไม 
 เครื่องอัดอากาศสงเสียงผิดปกติหรือไม และรื่นกวาปกติหรือไม 
 เครื่องกรองอากาศดานดูดอากาศเขาอุดตันหรือไม 
 Safety Valve ทํางานเปนปกติหรือไม และคา Set point ตั้งไวถูกหรือไม 
 Pressure Gauge ทํางานปกติหรือไม 
 Air Tank Drain Ejector ทํางานปกติหรือไม 

การควบคุมความดัน 
การควบคุมความดัน จําเปนตองตรวจสอบจุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 ความดันต่ําสุดของ Line ท่ีตองการมีคาเทาไร(ความดันต่ําสุดที่การควบคุมยังมีเสถียรภาพ) 
 ความดันสูงสุดของ Line ท่ีตองการมีคาเทาไร (ความดันสูงสุดที่การควบคุมยังมีเสถียรภาพ) 
 คา Proof Pressure ของ Line เปนเทาไร ( ความดันที่จะทําใหอุปกรณควบคุมเสียหาย) 
 เพื่อต้ังคาสวิตชแรงดัน Safety Valve และ Relief Valve และตองทําการตรวจสอบรายการตอไปนี้ 
 คา Set Valve ของสวิตชแรงดัน, Safety Valve และ Relief Valve ตั้งไวถูกหรือไม และ  ทํางาน

ถูกตองหรือไม 
 Check Valve สามารถปองกันการไหลกลับของลมไดหรือไม 
 Regulator ทํางานปกติหรือไม 
 Pressure Gauge ทํางานเปนปกติหรือไม 

การควบคุมการ Drain 
ควรทําการ Drain ออกทุกวัน โดยเฉพาะชวงเชากอนเริ่มเดินเครื่อง และตรวจสอบจุดตอไปนี้ 
 สามารถ Discharge Drain ออกอยางปกติท่ี Drain Valve ของถังอากาศ, ตําแหนงต่ําสุด ของระบบ

ทอ, และปลายของทอและ Air filter 
 Automatic Drain ทํางานปกติหรือไม 
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 ทําความสะอาดอุปกรณภายในของ Air Filter และ Automatic อยางสม่ําเสมอ 
 การควบคุมระบบทออากาศ 
 เกิดการรั่วจากจุดตอ , ขอตอหลวมหรือไม 
 เกิดการรั่วตามทอหรือสายลมตางๆ หรือไม 
 Stop Valve ปดสนิทหรือไม 

การใชพลังงานความรอนในเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ของโรงงาน 

หมอไอน้ํา 
การอนุรักษพลังงานในระบบหมอไอน้ําสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

มาตรการที่ไมตองเสียคาใชจาย 
 ปรับตั้งแรงดันไอน้ําใหเหมาะสมกับงาน 
 เดินเครื่องหมอไอน้ําใหเหมาะสมกับภาระการใชงาน 
 เก็บขอมูลและตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมของหมอไอน้ํา เพื่อปรับปรุงใหเกิดการเผาไหมท่ี

สมบูรณและมีเขมานอยท่ีสุด 
 ตรวจสอบสภาพการทํางานของหมอไอน้ําเปนประจํา  
 บํารุงรักษาหมอไอน้ําอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละครั้ง  
 นําไอน้ํามาอุนน้ํามันเตาแทนการใชอุปกรณทําความรอนดวยไฟฟา (heater) 
 อุนน้ํามันเตาใหไดอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
 นําน้ําโบลวดาวน (น้ํารอนที่ปลอยท้ิงจากหมอน้ํา) กลับมาอุนน้ําท่ีปอนหมอไอน้ํา 
 นําคอนเดนเสท (น้ําท่ีเกิดจากการควบแนนของไอน้ําหลังจากถูกใชงาน) กลับมาอุนน้ําท่ีปอนหมอไอน้ํา 

มาตรการที่ตองลงทุน 
 หุมฉนวนทอไอน้ําเพื่อปองกันการสูญเสียความรอนไปในอากาศ 
 ใชพลังงานแสงอาทิตยหรือติดตั้งชุดอุนน้ํากอนเขาหมอไอน้ํา (economizer) เพื่อลดการใชพลังงาน

ของหมอไอน้ํา 
 ติดตั้งเครื่องอุนอากาศเพื่อชวยลดปริมาณการใชเชื้อเพลิง 
 ใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงสําหรับพัดลมเปาอากาศเพื่อใชในการเผาไหม  
 ใชอุปกรณปรับความเร็วกับพัดลมเปาอากาศ (combustion fan) 
 ใชชุดควบคุมปริมาณออกซิเจน (O2 trim control) 

เตาเผาอุตสาหกรรมและเตาอบ 
แนวทางการอนุรักษพลังงานในเตาเผาอุตสาหกรรม มีดังนี้ 
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมใหสมบูรณท่ีสุด 
 ปองกันหรือลดการสูญเสียความรอน ท้ังทางปลอง ชองเปด รูรั่วตางๆ และผานพื้นผิวของเตา 
 ตรวจสอบและบํารุงรักษาอยางม่ําเสมอ 
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