
คาํนํา 

 สืบเน่ืองจากหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานอาวุโส ได้ถูกพฒันาข้ึนภายใตโ้ครงการจดัตั้ งศูนย์

ฝึกอบรมปฏิบติัการด้านการจัดการพลงังาน (The Practical Energy Management Training) ซ่ึงเป็นโครงการ

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับรัฐบาลญ่ีปุ่น  

โดยโครงการ JICA ประเทศญ่ีปุ่น อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสในการ

ตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จริง ตลอดจนการกาํหนดมาตรการอนุรักษ์

พลงังานในระบบต่าง ๆ ทั้งดา้นไฟฟ้าและความร้อน เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน 

(ผชพ.) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 และฉบบัปรับปรุงแกไ้ข 

พ.ศ. 2550 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไดมี้การทดลองใชห้ลกัสูตรน้ีกบักลุ่มเป้าหมายผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน

มาแลว้ระดบัหน่ึงและไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ บดัน้ีหลกัสูตร คู่มือและส่ือฝึกอบรมไดมี้การใชง้านมาเป็นระยะเวลา

พอสมควร และจากการฝึกอบรมท่ีผา่นมาไดรั้บขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเน้ือหาหลกัสูตรจาก 

ผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นอย่างดี ประกอบกบัขอ้มูลบางอย่างไม่ทนัสมยัและเทคโนโลยีดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

ได้มีการเปล่ียนแปลงไป ดังนั้ นเพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้กับ ผชพ. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ด้านพลังงาน จึงเห็นสมควรท่ีจะมีการทบทวนปรับปรุงคู่มือและส่ือการฝึกอบรมหลักสูตรผูรั้บผิดชอบ 

ดา้นพลงังานอาวโุสทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

 สําหรับปีงบประมาณ 2558 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานได้ดาํเนิน โครงการ 

พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย  (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อ 

เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส  ด้านทฤษฎี) ได้มีการพฒันาคู่มือการฝึกอบรมส่ือการเรียนการสอน

หลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน (ผชพ.) อาวุโส ภาคทฤษฎี โดยจดัแยกตาํราดงักล่าว ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 เล่ม 

ดงัน้ี 

 เล่มท่ี 1 ตอนท่ี 1 เร่ืองสถานการณ์พลงังาน พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2550 พร้อมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับพระราชบัญญัติ ระบบการจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

 เล่มท่ี 2 อนัประกอบไปดว้ยเน้ือหาทางดา้นเทคนิค ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 2 ความรู้ 

ด้านไฟฟ้าและความร้อน ตอนท่ี 3 ระบบไฟฟ้า ระบบความร้อนและอุปกรณ์ และตอนท่ี 4 การนําความรู้ 

มาประยกุตใ์ชเ้พื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 



 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนา

บุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส  ด้านทฤษฎี) มีวตัถุประสงค์ในการดําเนินงานต่าง ๆ  

ประกอบไปดว้ย 

1) เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานให้สูงข้ึน เพื่อสามารถปฏิบติังานตาม พ.ร.บ.  

การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานไดส้มัฤทธ์ิผล 

2) เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถใช้เคร่ืองมือตรวจวดัการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้

อยา่งถูกตอ้ง 

3) เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถตรวจสอบหรือวิเคราะห์การใช้พลงังานของเคร่ืองจกัรกลได ้

อยา่งถูกตอ้ง 

4) เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมสามารถนาํขอ้มูลผลการวิเคราะห์การใชพ้ลงังานมาใชใ้นการกาํหนดมาตรการ

การอนุรักษพ์ลงังาน 

5) เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเกิดทกัษะจากการฝึกปฏิบติัการควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัร

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมนาํทกัษะท่ีดจ้ากการฝึกอบรมดา้นปฏิบติัไปใชใ้นหน่วยงานของตนได ้

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือประกอบการฝึกอบรมฉบบัน้ี

จะช่วยใหผู้อ่้านทุกท่านสามารถนาํความความเขา้ใจท่ีไดรั้บไปใชใ้นสถานประกอบการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 

          เมษายน 2558   



 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการและผูทรงคุณวฒิุ 
 ผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาอาวโุส 
1. นายชัยวฒุิ สุทธิเรืองวงศ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

2. นายดนัย เอกมล  ผูอํานวยการสํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน  

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

3. นายประมวล จันทรพงษ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

4. รศ.ดร.วิทยา  ยงเจริญ สภาวิศวกร 

5. รศ.ประเสริฐ ฤกษเกรียงไกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. ดร.พัฒนะ รักความสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

  ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาเนื้อหา ตํารา สื่อการฝกอบรม 
1. นายมนัสวี ฮะกีม ี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

2. นายพูลศักด์ิ ภูววิเชียรฉาย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

3. นายยศพงศ คุปตะบุตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

4. นายภิญโญ ตัณฑุมาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

5. นายประสิทธิ ์เทียนประภา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

6. นายบุญพงษ กิจวัฒนาชัย บริษัท ไทยวิศวกรที่ปรึกษาทางเลือก จํากดั 

7. ผศ.วงกต วงศอภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8. ผศ.ดร.ชัชวาลย ชัยชนะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9. ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10. ดร.พิพัฒน ชัยวิวัฒนวรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

11. ผศ.ดร.ศิริพรรณ ธงชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

12. นายศุภชัย  ปญญาวีร บริษัท เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวช่ัน เทคโนโลยี่ จํากัด 

13. นายสมเจตน  ทองคําวงศ ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 

  ผูทรงคุณวุฒิดานระบบการจัดสอบ 
1. นายมนัสวี ฮะกีม ี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

2. นายพงคพัฒน มัง่ค่ัง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

3. นายชัยยทุธ สารพา  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

4. ดร.อนันต จนัทรกว ี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5. รศ.ดร.รุจิร ภูสาระ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

6. รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมทุร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



 

 

 

 
รายชื่อคณะทํางานในการปรับปรุงหลกัสูตร 

คณะทํางานดานหลกัสูตรความรอน 
1. รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมทุร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2. ผศ.ดร.พิชัย  อัษฎมงคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3. รศ.ดร. สินชัย ชินวรรัตน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

4. รศ.ดร. ไพศาล นาผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

5. รศ.ดร. สมรัฐ เกิดสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

6. ผศ. ดร.จุฑารัตน คุรุเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

7. ดร. ศุภฤกษ ศิริเวทนิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
คณะทํางานดานหลกัสูตรไฟฟา 

1. ผศ.ดร. ศิริพรรณ ธงชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

2. รศ. จิระศักด์ิ ชาญวุฒธิรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

3. รศ. นรินทร วฒันกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. ผศ.พนาฤทธ์ิ  เศรษฐกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

5. อ. ณัฐวฒุิ ชยาวนิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

6. ผศ.ดร. สินศุภา จุยจุลเจิม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
คณะทํางานดานการจัดการขอสอบ 

1. รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมทุร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2. ผศ.ดร. ศิริพรรณ ธงชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

3. ผศ.ดร.พิชัย  อัษฎมงคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

4. ผศ.ดร.อนุชา พรมวงัขวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. นายศักดา สิทธิเครือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

6. น.ส.จันทรจิรา  เตชะเวชเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

 



 I

สารบัญ 
เนือ้หา หน้า 
 
ตอนท่ี 1   กฎหมายและการจัดการด้านการอนุรักษ์พลงังาน   

   (Energy Conservation Act and energy conservation management)   
บทท่ี 1   ความรู้พืน้ฐานด้านพลงังาน (Fundamental of energy) 1-1 
 ความสาํคญั 1-1 
 วตัถุประสงค ์ 1-1 

 1.1  บทนาํ 1-2 
 1.2  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลงังาน (Basic knowledge of energy) 1-2 
 1.3  สถานการณ์พลงังาน (Energy Situation) 1-9 
 1.4  ตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงานและอาคาร (Energy cost of factory and building)    1-26 
 1.5  การใชพ้ลงังานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (Energy use in building and factory) 1-27 
 1.6  ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC) 1-38 

  1.7  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพลงังานไฟฟ้าในระบบและอุปกรณ์ต่างๆ  1-39 
      ของโรงงานและอาคารระบบปรับอากาศ  
เอกสารอา้งอิง (Reference) 1-45 
 
บทท่ี 2  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบั 2-1 
 โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (Energy Conservation Act: Designated Factory & Building) 
 ความสาํคญั 2-1 
 วตัถุประสงค ์ 2-1 

  2.1  บทนาํ 2-2 
 2.2  ขอบเขตการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัฯ 2-4 
 2.3  ลกัษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 2-5 
 2.4  การอนุรักษพ์ลงังานตามพระราชบญัญติัฯ  2-6 
 2.5  หนา้ท่ีของโรงงานและอาคารควบคุม 2-9 
 2.6  การจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 2-10 
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บทที ่1 
ความรู้พืน้ฐานด้านพลงังาน 

(Fundamental of energy) 
 
ความสําคญั 

ผู ้รับผิดชอบด้านพลังงาน  (ผชพ .) ระดับอาวุโส  จะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด จาํเป็นตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานดา้น
พลงังานและประสิทธิภาพพลงังาน ตลอดจนมีความรอบรู้เก่ียวกบัสถานการณ์พลงังาน และเห็นความสาํคญัของ
การใชพ้ลงังานท่ีมีผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆภายในโรงอาคารและอาคาร เน้ือหาของบทน้ีเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะ
สร้างฐานความรู้ดา้นพลงังานสาํหรับนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานของ  ผชพ. ประกอบดว้ย 

 สถานการณ์พลงังาน 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลงังาน 
 ตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงานและอาคาร 
 ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังาน (Specific Energy Consumption; SEC) 
 สถิติการใชพ้ลงังานของโรงงานและอาคารในประเทศไทย 
 ประเภทและลกัษณะการใชง้านของโรงงานและอาคาร 
 การใชง้านและการบาํรุงรักษาระบบ อุปกรณ์/เคร่ืองจกัรต่างๆ ในโรงงานและอาคาร  
 การออกแบบระบบอุปกรณ์ เทคโนโลยท่ีีใช ้และมาตรการประหยดัพลงังาน 

 
วตัถุประสงค์ 

1. บอกสถานการณ์พลงังานของโลกและของประเทศไทยได ้
2. บอกความหมายและอธิบายประเภทของพลงังานได ้
3. อธิบายหน่วยวดัพลงังานได ้
4. อธิบายและคาํนวณดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. บอกการใชพ้ลงังาน/เช้ือเพลิงของอาคารและเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ระบบ ในอาคารได ้
6. บอกการใชพ้ลงังาน/เช้ือเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรมและเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ระบบ ในโรงงาน

อุตสาหกรรมได ้
7. บอกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพพลงังานของระบบต่างๆในโรงงานและอาคารได ้



ตอนท่ี 1 บทท่ี 1 ความรู้พื้นฐานดา้นพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
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1.1   บทนํา 
เน้ือหาในบทน้ีเป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานดา้นพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ละการดาํเนินการเพื่อให้

เกิดการอนุรักษ์พลงังานในโรงงานหรืออาคารแก่ผูเ้ข้าอบรม อนัประกอบด้วย สถานการณ์พลังงาน ทั้ งใน
ภาพรวมระดบัโลก ภูมิภาค จนถึงสถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน อาทิ 
รูปแบบและหน่วยวดัพลงังาน การใชพ้ลงังานเพื่อให้เกิดงานและกาํลงั เป็นตน้ ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงาน
และอาคาร รวมถึงโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า และเช้ือเพลิงท่ีใช้สําหรับโรงงานและอาคาร ความหมาย การ
นําไปใช้ประโยชน์ และการคาํนวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงานของโรงงาน/อาคาร และระบบ หรือ
เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ สถิติการใช้พลงังานของโรงงานและอาคารในประเทศไทยในปัจจุบนั รวมถึงขอ้มูลยอ้นหลงั
และแนวโนม้ในอนาคต ประเภทและลักษณะการใช้งานของโรงงานและอาคาร ตลอดจนรูปแบบการใชพ้ลงังาน
และแนวทางการอนุรักษพ์ลงังานในระบบ อุปกรณ์/เคร่ืองจกัรต่างๆ ในโรงงานและอาคาร  
 
1.2   ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัพลงังาน (Basic knowledge of energy) 

เน้ือหาในส่วนน้ีจะเป็นการให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัพลงังาน รวมถึงขอ้มูลท่ีใช้สําหรับอา้งอิงใน
กฎหมายและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานด้านพลงังาน โดยเฉพาะกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังานซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยตรง ทั้งน้ี
เพ่ือสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลงังานให้ถูกตอ้งตรงกนั และสอดคลอ้งกบักฎหมายอนุรักษพ์ลงังานท่ี
บงัคบัใชด้ว้ย 
   1.2.1  ความหมายและประเภทของพลงังาน 

พลงังาน (Energy) หมายถึง ความสามารถในการทาํงาน (ability to do work) ซ่ึงการทาํงานน้ีอาจอยูใ่น
รูปการเคล่ือนท่ี หรือการเปล่ียนแปลงรูปของวตัถุก็ได้ พลงังานเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตใช้
พลงังานเพ่ือใหเ้กิดงาน (work) และเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการดาํรงชีวิต 

คาํวา่ “พลงังาน” ตามความหมายใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2550) มาตรา 3 หมายถึง ความสามารถในการทาํงานซ่ึงมีอยู่ในตวัของส่ิงท่ีอาจให้งานได ้ไดแ้ก่ พลงังาน
หมุนเวียน และพลงังานส้ินเปลือง และให้หมายความรวมถึงส่ิงท่ีอาจให้งานได ้เช่น เช้ือเพลิง ความร้อน และ
ไฟฟ้า เป็นตน้ 

ดงันั้นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความหมายของพลงังานตาม พ.ร.บ. ดงักล่าวขา้งตน้ จึงแบ่งพลงังานจาํแนก
ตามลกัษณะการนาํมาใชป้ระโยชน์เป็น 2 ประเภท คือ พลงังานส้ินเปลือง (Conventional energy) และพลงังาน
หมุนเวยีน (Renewable energy) 

ความหมายตาม พ.ร.บ . การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 
“พลงังานส้ินเปลือง” หมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากถ่านหิน หินนํ้ ามนั ทรายนํ้ ามนั นํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซ
ธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นตน้ ส่วน “พลงังานหมุนเวียน” หมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากไม ้ฟืน แกลบ กากออ้ย 
ชีวมวล นํ้า แสงอาทิตย ์ความร้อนใตพิ้ภพ ลม และคล่ืน เป็นตน้  
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พลงังานส้ินเปลือง คือ พลงังานใชแ้ลว้หมดไป หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuels) 
ไดแ้ก่ นํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน รวมทั้งหินนํ้ ามนัและทรายนํ้ ามนั (ความหมายตามพจนานุกรมปิโตรเลียม 
ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ) ท่ีเรียกว่าใชแ้ลว้หมดไป ก็เพราะว่าหามาทดแทนไม่ทนัการใช ้พลงังานฟอสซิลน้ี
เกิดจากซากพืชซากสตัวท่ี์ทบัถมจมอยูใ่ตพ้ื้นพิภพเป็นเวลานานหลายพนัลา้นปี โดยอาศยัแรงอดัของเปลือกโลก
และความร้อนใตผ้ิวโลก มีทั้งท่ีอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ปรกติจะอยู่ใตดิ้น ถา้ไม่ขุดข้ึนมาก็
สามารถเกบ็ไวใ้ชใ้นอนาคตได ้บางคร้ังจึงเรียกวา่ พลงังานสาํรอง 

พลังงานหมุนเวียน คือ พลงังานท่ีไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงสามารถเกิดข้ึนใหม่ไดด้ว้ยตวัเองโดย
ธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย ์ลม ป่าไม ้เป็นตน้ หรืออาจเกิดข้ึนและแพร่ขยายใหไ้ดผ้ลิตผลมากข้ึนโดยการกระทาํ
ของมนุษย ์(กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ, 2551) ปัจจุบนัพลงังานหมุนเวียนถูกพฒันามาใชท้ดแทนพลงังานฟอสซิล
เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ พลงังานหมุนเวียนท่ีถูกนาํมาใชม้ากในประเทศไทย ไดแ้ก่ ชีวมวล พลงังานแสงอาทิตย ์พลงั
นํ้า พลงัความร้อนใตพิ้ภพ พลงัลม ตามลาํดบั (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2549) 

ในมาตรา 3 ของพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550)    
ไดใ้หค้วามหมายของคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบั “พลงังาน” ไวด้งัน้ี 

“พลงังาน” หมายความว่า ความสามารถในการทาํงานซ่ึงมีอยู่ในตวัของส่ิงท่ีอาจให้งานได้ ได้แก่ 
พลงังานหมุนเวียน และพลงังานส้ินเปลือง และให้หมายความรวมถึงส่ิงท่ีอาจให้งานได ้เช่นเช้ือเพลิงความร้อน 
และไฟฟ้า เป็นตน้ 

“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานท่ีได้จากไม้ ฟืน  แกลบ  กากอ้อย ชีวมวล นํ้ า 
แสงอาทิตย ์ความร้อนใตพิ้ภพ ลม และคล่ืน เป็นตน้ 

“พลงังานส้ินเปลือง” หมายความรวมถึง พลงังานท่ีได้จากถ่านหิน หินนํ้ ามนั ทรายนํ้ ามนั นํ้ ามนัดิบ 
นํ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นตน้ 

“เช้ือเพลิง” หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินนํ้ ามนั ทรายนํ้ ามนั นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ
เช้ือเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห์ ฟืนไม้ แกลบ กากอ้อยขยะและส่ิงอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาติกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“นํ้ ามนัเช้ือเพลิง” หมายความวา่ ก๊าซ นํ้ามนัเบนซิน นํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองบิน นํ้ ามนัก๊าด นํ้ามนั
ดีเซล  นํ้ ามันเตา นํ้ ามันอ่ืน  ๆ  ท่ีคล้ายกับนํ้ ามันท่ีได้ออกช่ือมาแล้วและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ก๊าซ” หมายความว่า ก๊าซปิโตเลียมเหลวท่ีใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้หรือก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว ซ่ึงไดแ้ก่        
โปรเปน โปรปิลีน นอร์มลับิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกนัเป็น
ส่วนใหญ่ 
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   1.2.2  รูปแบบและหน่วยวดัพลงังาน 
      รูปแบบของพลงังาน 

    รูปแบบของพลงังานสามารถจาํแนกโดยใช้หลกัเกณฑ์ต่างๆ ได้หลายแบบ ในทางฟิสิกส์ จาํแนก
พลงังานธรรมชาติออกเป็น 2 ประเภท คือ พลงังานศกัย ์ และพลงังานจลน์   

พลังงานศักย์ (Potential energy) เป็นพลงังานท่ีสะสมไวใ้นส่ิงต่างๆ เน่ืองจากท่ีตั้งของส่ิงนั้น หรือ
เพราะส่ิงนั้นถูกกระทาํโดยส่ิงอ่ืน เช่น พลงังานในส่ิงของหนกัท่ีถูกยกข้ึน พลงังานในลวดสปริงท่ีเป็นลานของ
นาฬิกา พลงังานในคนัธนูท่ีถูกโก่ง พลงังานในอ่างนํ้าท่ีอยูใ่นท่ีสูง เป็นตน้ 

พลังงานจลน์ (Kinetic energy) เป็นพลงังานของการเคล่ือนไหวท่ีมีอยู่ในวตัถุท่ีกาํลงัเคล่ือนท่ี ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัมวลสาร (mass) และความเร็ว (velocity) ท่ีวตัถุนั้นเคล่ือนท่ี ดงันั้น วตัถุใดมีมวลสารมาก (หนกัมาก) และ
เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูง จึงเป็นวตัถุท่ีมีพลงังานจลน์มาก ตวัอย่างเช่น พลงังานในขบวนรถไฟ พลงังานในลม 
พลงังานในคล่ืน เป็นตน้ 

สาํหรับการจาํแนกรูปแบบของพลงังานโดยทัว่ๆ ไป อาจแบ่งไดเ้ป็น 6 รูปแบบ คือ 
1. พลงังานเคมี  (chemical energy) เป็นพลงังานพื้นฐานของกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต 

พลงังานท่ีสะสมไวจ้ะสามารถปล่อยออกมาโดยปฏิกิริยาเคมี ตวัอยา่งเช่น พลงังานในขนมช็อกโกแลต พลงังาน
ในกองฟืน พลงังานในถงันํ้ ามนั พลงังานท่ีเกบ็ไวใ้นแบตเตอร่ี เป็นตน้ 

2. พลงังานกล (mechanical energy) เป็นพลงังานท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีต่างๆ  
3. พลงังานความร้อน (heat energy) เป็นพลงังานท่ีไดจ้ากการเผาผลาญเช้ือเพลิงต่างๆ ความร้อนทาํ

ให้โมเลกุลเคล่ือนไหวเร็วข้ึน ตวัอย่างเช่น พลงังานในเปลวไฟ พลงังานท่ีเสียออกไปจากจอคอมพิวเตอร์ 
พลงังานในของเหลวร้อนใตพ้ื้นพิภพ พลงังานในนํ้ าในหมอ้ตม้นํ้า เป็นตน้ 

4. พลังงาน รังสี  (radiant energy) เป็นพลังงาน ท่ี เค ล่ือน ท่ี ในลักษณะค ล่ืนของพลังงาน ท่ี
ประกอบด้วยโฟตอน (Photon) ตวัอย่างเช่น พลงังานท่ีได้รับจากดวงอาทิตย ์พลงังานจากเสาส่งสัญญาณทีวี 
พลงังานจากหลอดไฟ พลงังานจากเตาไมโครเวฟ พลงังานจากเลเซอร์ท่ีใชอ่้านแผน่ซีดี เป็นตน้ 

5. พลงังานไฟฟ้า (electrical energy) เป็นพลงังานท่ีเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนในเส้นลวดหรือ
ตวันําไฟฟ้าอ่ืน ตวัอย่างเช่นพลงังานท่ีเกิดจากการผ่านขดลวดไปในสนามแม่เหล็ก  พลงังานท่ีใช้ขบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ พลงังานท่ีไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตย ์พลงังานท่ีไดจ้ากกงัหนัลม เป็นตน้ 

6. พลงังานนิวเคลียร์ (nuclear energy) หมายถึงพลงังานไม่วา่ในลกัษณะใดซ่ึงเกิดจากการปลดปล่อย
ออกมาเม่ือมีการแยก รวมหรือแปลงนิวเคลียส (หรือแกน) ของ ปรมาณู คาํท่ีใชแ้ทนกนัไดคื้อพลงังานปรมาณู 
(Atomic energy) ซ่ึงเป็นคาํท่ีเกิดข้ึนก่อนและใช้กนัมาจนติดปาก โดย อาจเป็นเพราะมนุษยเ์รียนรู้ถึงเร่ืองของ
ปรมาณู (Atom) มานานก่อนท่ีจะเจาะลึกลงไปถึงระดับนิวเคลียส แต่การใช้ศัพท์  ท่ี ถูกต้องควร ใช้คาํว่า 
พลงังานนิวเคลียร์ อยา่งไรก็ดีคาํว่า Atomic energy ยงัเป็นคาํท่ีใชก้นัอยู ่ในกฎหมาย ของหลายประเทศ สาํหรับ
ประเทศไทยไดก้าํหนดความหมายของคาํว่าพลงังานปรมาณู ไวใ้นมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. พลงังานปรมาณูเพ่ือ
สันติ  พ .ศ .2504 ในความหมายท่ีตรงกับคําว่า พลังงานนิวเคลียร์ และ ต่อมาได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3                   
ให้ครอบคลุมไปถึงพลงังานรังสีเอกซ์ดว้ย (ตามความหมายของพลงังานนิวเคลียร์ ของกองวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
ฝ่ายวิศวกรรมเคร่ืองกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)) 
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หรืออาจจาํแนกรูปแบบของพลงังานตามแหล่งท่ีมาของพลงังานไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ พลงังานปฐม
ภมิู (Primary energy) และพลงังานทุติยภมิู (Secondary energy) 

พลังงานปฐมภูมิ หมายถึง แหล่งพลงังานท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยูต่ามธรรมชาติสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ นํ้ า แสงอาทิตย ์ลม เช้ือเพลิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น นํ้ ามนัดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ 
พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานนิวเคลียร์ (แร่นิวเคลียร์) ไมฟื้น แกลบ ชานออ้ย เป็นตน้ 

พลงังานทุติยภูม ิหมายถึง พลงังานซ่ึงไดม้าโดยการนาํพลงังานปฐมภูมิหรือพลงังานรูปแบบดั้งเดิมมา
แปรรูป (Transform) ปรับปรุง ปรุงแต่ง ให้อยูใ่นรูปท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในลกัษณะต่างๆ กนัตามความ
ตอ้งการ เช่น พลงังานไฟฟ้า ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ถ่านไม ้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นตน้ 
  1.2.3  ความสัมพนัธ์ของพลงังาน งาน และกาํลงั 

พลงังาน (Energy) เป็นปริมาณพ้ืนฐานอยา่งหน่ึงของกระบวนการในระบบกายภาพทุกอยา่ง พลงังาน ตาม
ความหมายใน  พ .ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ .ศ. 2550) หมายถึง 
ความสามารถในการทาํงาน (Work) ซ่ึงมีอยู่ในส่ิงท่ีอาจให้งานได้ ได้แก่ พลงังานหมุนเวียน และพลงังาน
ส้ินเปลือง และใหห้มายความรวมถึงส่ิงท่ีอาจใหง้านได ้เช่น เช้ือเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นตน้ พลงังานและ
งาน มีหน่วยเป็น วตัต-์ชัว่โมง (Wh) หรือจูล (J) หรือนิวตนั-เมตร (Nm) 
 

ส่วนคาํวา่ กาํลงั (Power) ตามคาํนิยาม คือ งานท่ีทาํไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา จึงมีสูตรการคาํนวณ คือ  
  กาํลงั  =  งาน (W) / เวลา (t)  
โดยท่ี กาํลงั มีหน่วยเป็น วตัต ์(W) หรือ จูล/วินาที (J/s) 
 งาน  มีหน่วยเป็น  จูล (J) หรือ นิวตนั-เมตร (Nm) 
 เวลา  มีหน่วยเป็น  วินาที (s) 

 

กาํลงั คือ อตัราส่วนระหวา่งพลงังานต่อหน่วยเวลา 
กาํลงั  =  พลงังาน/เวลา 
 กาํลงัทางไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วตัต ์(Watt; W) 
 กาํลงัทางกล   มีหน่วยเป็น  จูล/วินาที (J/sec) หรือแรงมา้ (HP) 

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

 
  1.2.4  หน่วยวดัพลงังาน 
 พลงังานมีหลายรูปแบบ และแต่ละชนิดให้งานไม่เท่ากนั แมจ้ะใชน้ํ้ าหนกัเท่ากนัหรือตวงเป็นลิตรเท่ากนัก็
ตาม หรือบางอย่างก็ตวงเป็นลิตรหรือชัง่เป็นกิโลกรัมไม่ไดด้ว้ย เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ 
ดงันั้นการเปรียบเทียบพลงังานหรือเช้ือเพลิงท่ีต่างรูปแบบกนัจึงตอ้งพิจารณาท่ีปริมาณพลงังานท่ีเกิดข้ึนจากการ
ผลิตของเช้ือเพลิงชนิดนั้นๆ หรือท่ีเรียกว่า “ค่าความร้อนสุทธิ (Energy content or Net Calorific Value; NCV      
of fuel)” แทน  
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ค่าพลงังานของเช้ือเพลิง (Energy Content of Fuel) หรือเรียกว่าค่าความร้อนของเช้ือเพลิง (Calorific 
Value of Fuel) หรือ (Heating Value of Fuel) มีค่าเท่ากบัค่าความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงอยา่งสมบูรณ์ 
วดัท่ีอุณหภมิูอา้งอิง (ระบบสากลกาํหนดอุณหภูมิอา้งอิงท่ี 25C) โดยปกติ ค่าความร้อนขั้นตน้ (Gross Calorific 
Value) ของเช้ือเพลิง คือ ค่าความร้อนทั้งหมดท่ีเกิดจากการเผาไหมส้มบูรณ์ท่ีความดนัและอุณหภูมิคงท่ี แต่
ในทางปฏิบติั ผลการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง จะทาํให้อุณหภูมิสูงข้ึนจนเกินกว่าจุดเดือดของนํ้ า ทาํให้ไอนํ้ าท่ีเกิดจาก
การเผาไหมไ้ฮโดรเจนท่ีเป็นส่วนประกอบของเช้ือเพลิงกลายเป็นไอและดูดซบัความร้อนแฝงการเป็นไอไปส่วน
หน่ึง ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง หลงัหักค่าความร้อนแฝงกลายเป็นไอของไอนํ้ า จะเรียกวา่ “ค่าความร้อนสุทธิ
ของเช้ือเพลิง (Net Calorific Value of Fuel)” 

หน่วยวัดมาตรฐานสากลหรือหน่วยวัดในระบบ  SI (เป็นคําย่อจากภาษาฝร่ังเศส   Le Systèm 
International d’Unitèd เทียบเท่ากบัช่ือในภาษาองักฤษวา่ International System of Unit) ท่ีใชว้ดัปริมาณพลงังาน 
คือ จูล (Joules; J) โดย 1 จูล คือ งานท่ีไดจ้ากการท่ีแรง 1 นิวตนั (แรงท่ีทาํให้วตัถุมวล1 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีดว้ย
ความเร่ง 1 เมตร/วินาที2 เคล่ือนท่ีไดร้ะยะทาง 1 เมตร) หรือความร้อนท่ีไดจ้ากกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ไหลผา่น
ความตา้นทาน 1 โอห์ม ในช่วงเวลา 1 วินาที 

นอกจากน้ี เรายงัสามารถเลือกใชห้น่วยอ่ืนๆ ในการวดัปริมาณพลงังานไดอี้ก เช่น  
 กิโลวตัต-์ชัว่โมง นิยมใชว้ดัปริมาณพลงังานไฟฟ้า 
 แคลอรี  นิยมใช้ว ัดปริมาณความร้อนท่ีทําให้นํ้ าบริสุท ธ์ิหนัก  1 กรัม  มี อุณหภู มิ เพ่ิม ข้ึน                   

1 องศาเซลเซียสโดยท่ี  1  แคลอรี  เท่ากบั  4.2  จูล 
 บี .ที .ยู  นิยมใช้ว ัดปริมาณความร้อนท่ีทําให้นํ้ าบริสุทธ์ิ หนัก  1 ปอนด์ มีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน                 

1 องศาฟาเรนไฮต ์โดยท่ี  1  บี.ที.ย ู เท่ากบั 1,055  จูล 
การเลือกใชห้น่วยวดัแบบใดข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน หากเป็นการกล่าวถึงทัว่ๆ ไป หรือการใชใ้น

แวดวงธุรกิจหรือพลงังานแต่ละชนิด จะนิยมใชห้น่วยวดักายภาพ (Physical unit) ซ่ึงพลงังานแต่ละชนิดจะนิยม
ใช้หน่วยวดักายภาพท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น นํ้ ามนัปิโตรเลียมนิยมวดัเป็นบาร์เรลหรือแกลลอน ก๊าซธรรม
ชาตินิยมวดัเป็นลูกบาศก์ฟุต ถ่านหินนิยมวดัเป็นตนั ไฟฟ้านิยมวดัเป็นกิโลวตัต-์ชัว่โมง พลงังานความร้อนท่ีได้
จากอาหารนิยมวดัเป็นแคลอรี พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากการแตกตวัทางเคมีอ่ืนๆ นิยมวดัเป็นจูล เป็นตน้ ดงันั้น
หากตอ้งการเปรียบเทียบพลงังานหรือเช้ือเพลิงหลายชนิด เราจึงจาํเป็นตอ้งแปลงหน่วยวดัต่างๆ เหล่านั้นให้อยู่
ในรูปเดียวกนั คือ หน่วยวดัร่วม (Common unit) ก่อน จึงจะสามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้

หน่วยวดัร่วมท่ีนิยมใชส้าํหรับการเปรียบเทียบพลงังาน ไดแ้ก่ จูล (Joule) บีทีย ู(British Thermal Units; 
Btu) บาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ (barrels of oil equivalents) ตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ (tons of oil equivalents) และ 
ตนัเทียบเท่าถ่านหิน (tons of coal equivalents) 

 “สาํหรับประเทศไทย หน่วยงานดา้นพลงังานรวมถึงกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
(พพ.) ใชห้น่วยวดัร่วมเป็นตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ (ton of oil equivalent; toe) ซ่ึงหมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากการ
เผาไหมข้องนํ้ามนัดิบ 1 ตนั หรือประมาณ 42 จิกะจูล (GJ)” 
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สาํนกังานพลงังานสากล (International Energy Association; IEA) และสหประชาชาติ (UN) กาํหนดให ้ 
1 ตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ  = 41.868 จิกะจูล (GJ)  

= 11.630 เมกะวตัต-์ชัว่โมง (MWh)  
= 10 จิกะแคลอรี (Gcal) 
 

  1.2.5  การแปลงหน่วยปริมาณพลงังานของเช้ือเพลงิ 
การแปลงหน่วยปริมาณพลังงานของเช้ือเพลิง ให้ใช้ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factors) หรือ       

ค่าตวัคูณ (Multipliers) ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1.1 ค่าพลงังานของเช้ือเพลงิในรูปค่าความร้อนสุทธิ 

(Energy Content of Fuel in Term of Net Calorific Value; NCV) 

ลาํดับ/ชนิดเช้ือเพลงิ GJ/Ton Million Btu/Barrel toe/ton 

1. นํ้ามนัดิบ 42.62 5.518 1.018 

1.1   ชนิดหนกั 42.62 6.031 1.018 
1.2 ชนิดปานกลาง 42.62 5.518 1.018 
1.3 ชนิดปานกลาง 42.62 5.326 1.018 

2. คอนเดนเสท 44.32 4.67 1.059 

3. ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม    
3.1. อีเทน (46.89) N.A. (1.110) 
3.2. โปรเพน 45.59 (47.11) 3.502 1.089 
3.3. ก๊าซธรรมชาติเหลว 44.91 4.256 1.073 
3.4. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 45.55 3.706 1.088 
3.5. นํ้ามนัเบนซิน 43.97 4.902 1.050 
3.6. นํ้ามนัเคร่ืองบิน    

3.6.1. นํ้ามนัก๊าด 43.97 4.834 1.050 
3.6.2. นํ้ามนัไอพน่ 43.21 5.270 1.032 

3.7. นํ้ามนัก๊าด 43.21 5.270 1.032 
3.8. นํ้ามนัดีเซล 42.50 5.571 1.015 
3.9. นํ้ามนัเตา 41.51 5.943 0.991 
3.10. ยางมะตอย 41.80 6.549 0.998 
3.11 นํ้ามนัเบนซินหนกัอ่ืนๆ 42.50 5.829 1.015 
3.11. นํ้ามนัหล่อล่ืน 42.14 5.714 1.007 
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ลาํดับ/ชนิดเช้ือเพลงิ GJ/Ton Million Btu/Barrel toe/ton 

4. ถ่านหินและลกิไนต์    

        4.1 ถ่านหินนาํเขา้ 29.31 (26.37) 25.202 0.700 (0.624) 
4.2 ถ่านหินนาํเขา้ 29.31 (26.37) 25.202 0.700 (0.624) 
4.3 ถ่านโคก้ 26.38 (27.63) 22.680 0.630 (0.653) 

        4.4 แอนทราไซต ์ (31.40) (28.486) (0.743) 
4.5 ลิกไนต ์ 11.28 9.707 0.270 

1) ล้ี (18.42) (16.711) (0.436) 
2) กระบ่ี (10.88) (9.87) (0.258) 
3) แม่เมาะ (10.47) (9.498) (0.248) 
4) แจค้อน (15.11) (13.708) (0.358) 

5. พลงังานหมุนเวยีน    

  5.1 ฟืน 12.60 (15.99) 10.832 0.301 (0.378) 
5.2 ถ่าน 28.89 (28.88) 24.839 0.690 (0.684) 
5.3 แกลบ (14.40) (13.064) (0.341) 
5.4 กากออ้ย (7.53) (6.831) (0.178) 
5.5 ขยะ (4.86) (4.409) (0.115) 
5.6 ข้ีเล่ือย (10.88) (9.870) (0.258) 
5.7 วสัดุเหลือใชท้างเกษตร (12.68) (11.503) (0.300) 
5.8 ก๊าซชีวภาพ (20.93) MJ/m3  (495.39) toe/106 m3 

6. ก๊าซธรรมชาติ    

6.1 แหล่งทะเล 39.02 1047 (980) 0.932 
6.2 แหล่งบนบก 39.02 1047 (980) 0.932 
6.3 ก๊าซท่ีขาย 39.02 1047 (980) 0.932 
6.4 ก๊าซพร้อมขาย 39.02 1047 (970) 0.932 

หมายเหต ุ 1/  หน่วยสหรัฐใช้หน่วยบีทีย/ูลกูบาศก์ฟุตมาตรฐานสาํหรับก๊าซธรรมชาติ  
  หน่วยล้านบีทีย/ูบาร์เรลสาํหรับเชือ้เพลิงเหลว  
  และล้านบีทีย/ูตันสหรัฐใช้กับเชือ้เพลิงชนิดของแขง็ (1 ตันเมตริก = 1.1023 ตันสหรัฐ) 
                   2/  ก๊าซธรรมชาติ 1 ลกูบาศก์เมตรปกติ (Nm3) = 35.31467 x 1.0757 = 37.98799 ลกูบาศก์ฟุตมาตรฐาน (scf) 
 3/ ตัน หมายถึง เมตริกตัน  

* ตารางน้ีพฒันาเพิม่เติมจากตารางการแปลงหน่วยในรายงานพลังงานประจําปีของกรมพฒันาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน *
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1.3   สถานการณ์พลงังาน (Energy Situation) 
 ภายใต้การขยายตวัของจาํนวนประชากร และระบบเศรษฐกิจท่ีอยู่บนฐานของอุตสาหกรรมการผลิต       
และการบริการ พลงังานเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสาํคญัต่อการดาํรงอยูข่องสรรพส่ิงทั้งปวง แหล่งพลงังานพ้ืนฐานท่ี
สําคญัท่ีใชก้นัมากในชีวิตประจาํวนัโดยทัว่ไปคือเช้ือเพลิงฟอสซิลอนัไดแ้ก่ นํ้ ามนั ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ 
เป็นตน้ ความตอ้งการพลงังานท่ีสูงข้ึนอนัสืบเน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดวิกฤติดา้นพลงังาน 
ทั้งในดา้นปริมาณและราคา นอกจากน้ียงัส่งผลให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศซ่ึงเป็นสาเหตุสําคญัของสภาวะโลกร้อนท่ีทัว่โลกเผชิญอยู ่ความ
พยายามในการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน  และพลังงาน รูปแบบใหม่ ท่ีลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพพลงังาน เป็นแนวทางสําคญัท่ีจะช่วยให้โลกฝ่าฟันผ่าน
วิกฤติดงักล่าวไปได ้
  1.3.1  สถานการณ์พลงังานโลก 

มนุษยเ์ร่ิมรู้จกัการนาํเอาพลงังานมาใชเ้พ่ือดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการอุปโภคและบริโภคเพ่ือดาํรงชีวิต 
ตลอดจนเพ่ือการพฒันาประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยในยุคแรกๆ มนุษยใ์ชพ้ลงังานส่วนใหญ่
เพียงเพ่ือการดาํรงชีพ แต่นบัตั้งแต่ปลาย ทศวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ระบบสังคมและเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลง
จากฐานการเกษตรและกสิกรรมกลายไปเป็นฐานอุตสาหกรรมและการบริการ พลงังานจากเช้ือเพลิงประเภท
ฟอสซิล อาทิ นํ้ ามนั ถ่าน และก๊าซธรรมชาติมาใช้เพ่ืออุตสาหกรรมอย่างมากมาย ต่อเน่ืองและขยายวงกวา้ง
ออกไปทัว่โลก ดงัตวัอยา่งท่ีแสดงไดจ้ากสถิติการผลิตนํ้ ามนัดิบระหวา่ง ปี ค.ศ. 1973 - 2011    ในรูปท่ี 1.1 ซ่ึงมี
แนวโน้มสูงข้ึน ยกเวน้ในบางช่วงท่ีเกิดวิกฤติการณ์พลงังานอนัเป็นผลสืบเน่ืองจาก สงคราม การเมืองระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ 

 
รูปท่ี 1.1 การผลิตนํ้ ามนัดิบในช่วงปี ค.ศ. 1973 – 20011 

(ท่ีมา: WTRG Economics Rig Count and Energy Forecasts  www.wtrg.com) 
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 การใชพ้ลงังานฟอสซิลท่ีมีปริมาณขยายตวัอย่างต่อเน่ือง นอกจากจะก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ทั้งในดา้น
ปริมาณและราคาแล้ว ยงัส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะส่ิงแวดล้อม อันเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดร์ะหวา่งการแปรรูปพลงังานฟอสซิล ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัของสภาวะโลกร้อนท่ีมนุษยต์อ้ง
เผชิญและแกปั้ญหาอยูใ่นปัจจุบนั 

อาจกล่าวได้ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจ การใช้พลังงานฟอสซิล  และปัญหาส่ิงแวดล้อม  มี
ความสมัพนัธ์และส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั จากความสมัพนัธ์ดงักล่าวเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นไดว้า่
สถานการณ์พลงังานของโลกจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจไดแ้ก่จาํนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน 
ปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานในอนาคต ปริมาณสาํรองของแหล่งพลงังานเหล่าน้ีท่ีมีเหลืออยู่ และปริมาณ
ของเสียท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยแต่ละปัจจยัท่ีกล่าวมานั้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  ก. การเพิ่มจํานวนประชากรโลก  จาํนวนประชากรโลกเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อ
สถานการณ์พลงังานโลก เพราะมนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมายอ่มมีการบริโภคพลงังานไม่ทางตรงก็ทางออ้ม ซ่ึงบางคน
ก็มากบางคนก็นอ้ย องคก์ารสหประชาชาติไดท้าํการสาํรวจเก็บขอ้มูลจาํนวนประชากรโลก และไดท้าํการศึกษา 
วิเคราะห์ และทาํนายถึงแนวโนม้ การเพ่ิมของประชากรโลก ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2 ซ่ึงพบวา่จาํนวนประชากรโลก 
กลางปี ค.ศ. 2013 เขา้ใกล ้7.2 พนัลา้นคน เพ่ิมข้ึนจากปี ค.ศ. 2005 ถึง 648 ลา้นคน หรือเพ่ิมข้ึนปีละ 81 ลา้นคน 
โดย 5.9 พนัลา้นคนหรือคิดเป็นร้อยละ 82.5 อาศยัอยูใ่นประเทศท่ีพฒันานอ้ย ในจาํนวนน้ี 898 ลา้นคนหรือคิด
เป็นร้อยละ 12.5 อาศยัอยู่ใน 49 ประเทศท่ีพฒันาน้อยท่ีสุด ส่วนประเทศท่ีพฒันาแลว้มีจาํนวนประชากร 1.25 
พนัลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของจาํนวนประชากรทั้งโลก  

จากการพยากรณ์ขององค์การสหประชาชาติ ประชากรโลกจะสูงถึง 9.6 พนัลา้นคน ในปี ค.ศ. 2050 
และจะเพ่ิมเป็น 10.9 พนัลา้นคน ในปี 2100 ซ่ึงจาํนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน 2.4 พนัลา้นคน ในปี ค.ศ. 2050 นั้น
เป็นการเพ่ิมข้ึนจากประชากรของประเทศกาํลงัพฒันา เช่นจีนและอินเดียเป็นหลกั จาํนวนประชากรของประเทศ
พฒันาแลว้จะยงัคงไม่เปล่ียนแปลงมากนัก มีการเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ีประมาณ 1.3 พนัลา้นคน แต่ในประเทศท่ีพฒันา
นอ้ยคาดว่าจะมีจาํนวนประชากรเพ่ิมข้ึนจาก 5.9 พนัลา้นคนในปี ค.ศ. 2013 ไปเป็น 8.3 พนัลา้นคน ในปี ค.ศ. 
2050 ในขณะเดียวกนัจาํนวนประชากรของประเทศท่ีพฒันานอ้ยท่ีสุด คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตวั จาก 902 ลา้น
คน ในปี ค.ศ. 2013 ไปเป็น 1.8 พนัลา้นคน ในปี ค.ศ. 2050 ทาํใหใ้นปี ค.ศ. 2050 ร้อยละ 86.4 ของประชากรโลก
จะอาศยัในประเทศท่ีพฒันานอ้ย ร้อยละ 19.0 อาศยัในประเทศท่ีพฒันานอ้ยท่ีสุด มีเพียงร้อยละ 13.6 ท่ีอาศยัใน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้  
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รูปที ่1.2 จาํนวนประชากรโลกระหวา่งปี ค.ศ.1950 – 2010 และการทาํนายนบัตั้งแต่ ค.ศ. 2011 จนถึงค.ศ. 2100   

ท่ีมา: World Population Prospects The 2012 Revision, United Nations 

 
ข. ปริมาณการใช้และความต้องการใช้พลังงานในอนาคต จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดคือปริมาณการเพ่ิมจาํนวนของประชากรโลก ซ่ึงเป็นการเพ่ิมปริมาณการใชพ้ลงังาน
อย่างตรงไปตรงมาดงัท่ีได้กล่าวมาแลว้ สหรัฐอเมริการ่วมกบัสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 26 ประเทศ     
ไดร่้วมมือกนัจดัตั้งหน่วยงานช่ือ อีไอเอ (Energy information administration, EIA) เพ่ือทาํหน้าท่ีรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสถานการณ์พลงังานของโลกและได้จดัทาํรายงานช่ือว่า อินเตอร์เนชั่นแนล     
เอ็นเนอร์ยี เอาท์ลุค (International energy outlook) นอกจากน้ียงัได้แบ่งกลุ่มประเทศต่างๆ ออกเป็น 6 กลุ่ม      
ดังแสดงในรูปท่ี  1.3 เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์พลังงานของโลกให้ง่ายข้ึน  โดยแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบดว้ยประเทศท่ีมีสถานภาพใกลเ้คียงกนั เช่น 

(1) กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Industrialized countries) หมายถึงกลุ่ม ประเทศท่ีประกอบดว้ย ประเทศ
ท่ีเป็นสมาชิก โออีซีดี (Organization for economic cooperation and development, OECD) ประเทศเหล่าน้ีส่วน
ใหญ่อยูใ่นทวีปยโุรปและอเมริกา ยกเวน้พวกยโุรปตะวนัออกซ่ึงจะอยูอี่กกลุ่ม ส่วนจากทวีปเอเชียมีเพียงประเทศ
ญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี  

(2) กลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออกรวมถึงรัสเซียเดิมทั้งหมด  หรือเรียกวา่กลุ่ม อีอีและเอฟเอสย ู (Eastern 
Europe and the former Soviet Union, EE/FSU) โดยกลุ่ม อีอี ไดแ้ก่ อลับาเนีย บลัแกเรีย สาธารณรัฐเชก  ฮงัการี  
โปแลนด ์ โรมาเนีย   สโลวเกีย และยโูกสลาเวีย ส่วนกลุ่มเอฟเอสย ูไดแ้ก่  เอสโทเนีย  ลตัเวีย  ลิทวัเนีย อาร์มีเนีย  
อาเซอร์ไบจนั  เบลารุส  คาซคัสถาน จอร์เจีย  อุซเบกิสถาน  ยเูครน  และรัสเซีย เป็นตน้ 

(3) กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาในเอเชีย (Developing asia) หมายถึงประเทศในแถบเอเชียตะวนัตกเฉียงใต้
ทั้งหมดยกเวน้ญ่ีปุ่น 
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(4) กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง (Middle east) หมายถึงกลุ่มประเทศแถบตะวนัออกกลาง เช่น อิรัก 
อิหร่าน คูเวต เลบานอน บาร์เรน  ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย เยเมน เป็นตน้ 

(5) กลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา  (Africa)  
(6) กลุ่มประเทศท่ีอยูใ่นตอนกลางและตอนใตข้องทวีปอเมริกา (Central and South America) 

 

 
 

รูปท่ี 1.3 ท่ีตั้งของกลุ่มประเทศต่างๆท่ีจดัแบ่งโดย EIA 
ท่ีมา: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/appk.pdf 

  
จากขอ้มูลการเก็บรวบรวมปริมาณการใชพ้ลงังานของโลก ซ่ึงแสดงให้เห็นยอ้นหลงัไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1990 พร้อมกบัการวิเคราะห์และทาํนายความตอ้งการใชพ้ลงังานของโลกไปจนถึงปี ค.ศ. 2040 ดงัแสดงไวใ้นรูป
ท่ี 1.4 พบวา่แนวโนม้การใชพ้ลงังานจะเพิ่มข้ึนทุกปีโดยเฉพาะตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ไปจนถึง ค.ศ. 2040 แนวโน้ม
การใช้พลงังานจะเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 56 ซ่ึงแนวโน้มการใช้พลงังานท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่จะเกิดจากกลุ่ม
ประเทศกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาในแถบเอเชียซ่ึงมีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วมาก
มีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ จีดีพี (gross domestic product, GDP) โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 4.7  
ในกลุ่มประเทศเหล่าน้ีจะมีความตอ้งการใช้พลงังานสูงถึงประมาณร้อยละ 85 เม่ือเทียบกบัความตอ้งการใช้
พลงังานทัว่โลกท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงปริมาณการใช้และแนวโน้มความตอ้งการใช้พลงังานเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมกบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา และกลุ่มอ่ืนๆ แสดงไวใ้นรูปท่ี 1.5  
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รูปท่ี 1.4 ปริมาณการใชแ้ละแนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานของโลก  

ท่ีมา: The International Energy Outlook 2013, the U.S. Energy Information Administration (EIA) 
 

  
รูปท่ี 1.5 ปริมาณการใชแ้ละแนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานของกลุ่มประเทศต่างๆ 

ท่ีมา: The International Energy Outlook 2013, the U.S. Energy Information Administration (EIA) 
 

ในขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาถึงปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังาน โดยแยกประเภทของแหล่งพลงังาน
ออกเป็นแต่ละชนิดพบว่า นํ้ ามนัยงัเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีการใชสู้งสุดและมีอตัราการใชเ้พิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 
ค.ศ. 2010 มีปริมาณการใชอ้ยูท่ี่ 87 ลา้นบาร์เรลต่อวนั และจะเพ่ิมข้ึนเป็น 97 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ในปี ค.ศ. 2020 
และสูงถึง 115 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ในปี ค.ศ. 2040  ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 1.6 โดยประมาณร้อยละ 80 ของความ
ตอ้งการใชน้ํ้ ามนัท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาในแถบเอเชีย และตะวนัออกกลาง ส่วนแหล่งพลงังาน
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อ่ืนท่ีมีการใชร้องลงมาคือ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ โดยจากปี ค.ศ. 2010 ถึง ค.ศ. 2040 ปริมาณความตอ้งการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติ จะเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 64 โดยปัจจยัท่ีสนับสนุนให้มีการใชก๊้าซธรรมชาติเพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็วคือ การใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงเพ่ือการผลิตไฟฟ้ามากข้ึนในอนาคตเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิงท่ีสะอาดกวา่นํ้ ามนัและถ่านหิน และไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม  ส่วนแหล่งพลงังานท่ีไม่ค่อยมีอตัราการใช้
มากนักคือ พลงังานทดแทนและนิวเคลียร์ สําหรับสาเหตุท่ีการใช้พลงังานทดแทนยงัไม่มากนัก เพราะใน
ปัจจุบันแหล่งพลังงานฟอสซิลยงัคงมีให้ใช้อย่างสะดวกสบาย ประกอบกับเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในขณะน้ียงั
เหมาะสมกบัเช้ือเพลิงจากพลงังานฟอสซิลอยู่ ส่วนเทคโนโลยีดา้นพลงังานทดแทนยงัขาดความน่าเช่ือถือและ
ราคาค่อนขา้งสูง สาํหรับพลงังานนิวเคลียร์นั้นประเด็นปัญหาอยู่ท่ีความไม่รู้ไม่เขา้ใจ และความหวาดกลวัของ
ชุมชนและสงัคม จึงทาํใหเ้กิดการต่อตา้นจากประชาชน 

 

  
 

รูปท่ี 1.6 ปริมาณการใชแ้ละแนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานจากแหล่งแต่ละชนิด 
ท่ีมา: The International Energy Outlook 2013, the U.S. Energy Information Administration (EIA) 

 
 1.3.2  ปริมาณแหล่งพลงังานสํารองของโลก  

การสํารวจแหล่งพลงังานต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งพลงังานจากซากดึกดาํบรรพ ์จากขอ้มูลหลงัการสํารวจ
ปริมาณของแหล่งพลงังานเหล่าน้ีแลว้ ทาํให้ตอ้งคิดและตระหนักถึงการใช้หรือการบริโภคพลงังานและการ
แสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ ข้ึนมาทดแทน เพราะว่าปริมาณแหล่งพลงังานสาํรองของโลกในปัจจุบนัน้ีเหลือ
น้อยลง จากขอ้มูลการรายงานของบริษทั บีพี ซ่ึงเป็นบริษทัยกัษ์ใหญ่ในการสํารวจและผลิตนํ้ ามนั และก๊าซ
ธรรมชาติ ไดร้ายงานถึงปริมาณแหล่งพลงังานสาํรองของโลกไวเ้ม่ือเดือนมิถุนายนปี ค.ศ. 2014 ในเอกสารท่ีมี
ช่ือว่า บีพี สเตติสติเคิล รีวิว (BP Statistical review) พบว่าแหล่งนํ้ ามนัท่ีมีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ ยงัคงอยู่ในแถบ
ตะวนัออกกลาง มีประมาณ 808.5 พนัลา้นบาร์เรล รองลงมาคืออเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต ้329.1 พนัลา้น
บาร์เรล อเมริกาเหนือ 229.6 พนัลา้นบาร์เรล ยุโรปรวมกบัยุโรเชีย 148.5 พนัลา้นบาร์เรล และแอฟริกา 130.0 
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พนัลา้นบาร์เรล ส่วนบริเวณท่ีมีเหลือค่อนขา้งน้อยคือแถบเอเชียแปซิฟิก มีเหลืออยู่เพียง 42.2 พนัลา้นบาร์เรล
ตามลาํดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 1.7 

 

 
รูปท่ี 1.7 ภมิูภาคและปริมาณสาํรองนํ้ามนัของโลก  

ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy June 2014 
 

ในขณะท่ีก๊าซธรรมชาติก็เช่นเดียวกนั คือ มีเหลือส่วนใหญ่ในแถบตะวนัออกกลาง โดยมีประมาณ 80.2 
พนัลา้นลูกบาศกเ์มตร รองลงมาคือบริเวณยโุรปรวมกบัยโุรเชีย มีประมาณ 56.6 พนัลา้นลูกบาศกเ์มตร ถดัมาท่ีมี
ปริมาณใกลเ้คียงกนัคือเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา มีประมาณ 15.2 และ 14.1 พนัลา้นลูกบาศก์เมตรตามลาํดบั 
ส่วนบริเวณท่ีมีเหลือน้อยท่ีสุดคืออเมริกาเหนือ อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใตมี้เหลืออยู ่11.7 และ 7.6 พนัลา้น
ลูกบาศกเ์มตร ดงัแสดงในรูปท่ี 1.8 
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รูปท่ี 1.8 ภมิูภาคและปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของโลก  
ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy June 2014 

 
ส่วนถ่านหินมีเหลือมากท่ีสุดในบริเวณแถบยุโรปรวมกับยุโรเชีย มีประมาณ 310.3 พันล้านตัน 

รองลงมาคือบริเวณเอเชียแปซิฟิก มีประมาณ 288.0 พนัลา้นตนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอเมริกาเหนือคือ ประมาณ 245.2 
พนัลา้นตนั และมีเหลือในตะวนัออกกลางและแอฟริกา 33.0 พนัลา้นตนั  ส่วนบริเวณท่ีมีเหลือน้อยท่ีสุดคือ
อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต ้14.3 พนัลา้นตนั ดงัแสดงในรูปท่ี 1.9 
 
 

 
รูปท่ี 1.9 ภูมิภาคและปริมาณสาํรองถ่านหินของโลก  

ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy June 2013 
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  1.3.3  ผลกระทบจากการใช้พลงังาน  

จากแนวโน้มการใช้และความตอ้งการใช้พลงังาน จะเห็นว่าแหล่งพลงังานส่วนใหญ่ท่ีใช้กนัมาก และมี
ความตอ้งการใชม้ากข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต คือพลงังานท่ีไดม้าจากแหล่งพลงังานซากดึกดาํบรรพเ์กือบทั้งหมด 
ประกอบกบัแหล่งพลงังานเหล่าน้ีจะยงัมีให้มนุษยใ์นยุคปัจจุบนัใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและไม่ขาดแคลน เหล่าน้ีคือ
สาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของโลกและมนุษยทุ์กคน ผลเสียจากการใชพ้ลงังานเหล่าน้ี
เกิดข้ึนตั้ งแต่กระบวนการผลิตตลอดถึงการใช้ และยอ้นกลบัมาทาํลายตวัมนุษยเ์องโดยเร่ิมจากการทาํลาย
ส่ิงแวดล้อมก่อน  ผลกระทบในวงกวา้งระดับโลกอันเกิดจากการใช้พลังงานซากดึกดาํบรรพ์ คือ การเกิด
ปรากฏการณ์สภาวะอากาศของโลกเปล่ียนไป (climate change) และมลพิษทางอากาศ (air pollution) การเผา
ไหมข้องเช้ือเพลิงซากดึกดาํบรรพมี์การปล่อยก๊าซต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหลายอย่างดว้ยกนัเช่น 
ซลัเฟอร์ ไนโตรเจนออกไซด ์คาร์บอนมอนอกไซด ์ไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งสารโลหะหนกัต่างๆ และท่ีสาํคญัคือ
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงเป็นตน้เหตุของการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (greenhouse effect) จากขอ้มูลใน
รายงานของ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็นเนอร์ยี เอาท์ลุค ไดร้ายงานถึงขอ้มูลของปริมาณคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิด
จากแห ล่งพลังงาน ต่างๆทั้ ง  นํ้ ามัน  ก๊ าซธรรมชาติ  และถ่าน หิน  พร้อมกับ มีการทํานายถึงป ริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีจะเกิดข้ึนจนถึง ปี ค.ศ. 2040 ซ่ึงจากขอ้มูลในปี ค.ศ. 2010 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
เกิดข้ึนประมาณ 31.2 พนัลา้นเมตริกตนัโดยจะเพ่ิมข้ึนเป็น 36.4 พนัลา้นเมตริกตนัในปี 2020 และเพ่ิมข้ึนเป็น 
45.5 พนัลา้นเมตริกตนั ในปี 2040 ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 1.10 ซ่ึงจะเห็นว่าตลอด 20 ปีมาน้ี  และอีก 30 ปีต่อจากน้ี
ไป ปริมาณคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยรวมท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  

 

 
รูปท่ี 1.10 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากแหล่งพลงังานซากดึกดาํบรรพแ์ต่ละชนิด 

ท่ีมา: The International Energy Outlook 2013, the U. S. Energy Information Administration (EIA) 
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จากรายงาน The International Energy Outlook 2013ของ the U.S. Energy Information Administration 
(EIA) ไดพ้ยากรณ์ไวว้่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากกิจกรรมดา้นพลงังานของโลกจะเพ่ิมข้ึนระหว่าง
ปี ค.ศ. 2010-2040 ในอตัราเฉล่ียร้อยละ 1.3 ต่อปี ซ่ึงส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา หรือประเทศ
ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มโออีซี ดี  (non-Organisation for Economic Co-operation and Development – non-OECD) 
ประเทศพฒันาแลว้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 0.2 ต่อปี ขณะท่ีประเทศกาํลงัพฒันา
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.9 ต่อปี ในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยงัคงเป็นแหล่งท่ีใหญ่ท่ีสุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมดา้นพลงังานไปจนถึงปี ค.ศ. 
2040 รองมาคือยโุรปและญ่ีปุ่น ซ่ึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องประเทศสหรัฐอเมริกา ยโุรปและญ่ีปุ่น 
คิดเป็นร้อยละ 84 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดใ์นประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศพฒันาแลว้ยโุรปเพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ยและในประเทศ
ญ่ี ปุ่นสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ในในระยะยาว  ส่งผลให้การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้เพ่ิมข้ึนเพียง 91 ลา้นเมตริกตนัในช่วง 30 ปีต่อไป สําหรับ
ประเทศกาํลงัพฒันามีการพยากรณ์ว่าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมข้ึน 727 ลา้นเมตริกตนัจากปี ค.ศ. 
2010 ถึง ค.ศ. 2040  รูปท่ี 1.11 แสดงให้เห็นถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานของกลุ่ม
ประเทศต่างๆ 
 

 

  
รูปท่ี 1.11 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปล่อยจากกลุ่มประเทศต่างๆ 

ท่ีมา: The International Energy Outlook 2013, the U.S. Energy Information Administration (EIA) 
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 1.3.4   สถานการณ์พลงังานประเทศไทย 
    1.3.4.1  การจัดหาพลงังานของประเทศ 

ประเทศไทยพ่ึงพาแหล่งพลงังานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและ
สร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน แหล่งพลงังานส่วนใหญ่เป็นเช้ือเพลิงฟอสซิล รูปท่ี 1.12 แสดงปริมาณ
พลงังานเชิงพาณิชยท่ี์สามารถผลิตไดเ้องภายในประเทศ ไดแ้ก่ นํ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท ลิกไนท ์
และพลงังานนํ้า ก๊าซธรรมชาติจดัเป็นแหล่งพลงังานท่ีสามารถผลิตมาใชไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกนาํไปใชใ้น
การผลิตพลงังานไฟฟ้า 

ในปี พ.ศ. 2556 มีการผลิตพลงังานจากแหล่งภายในประเทศรวมทั้งส้ิน 78,077 พนัตนัเทียบเท่า
นํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 4.6 เป็นการผลิตพลงังานเชิงพาณิชยซ่ึ์งมีสัดส่วนร้อยละ 67.5 พลงังาน
หมุนเวียน พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม เช้ือเพลิงชีวภาพและพลงังาน อ่ืนๆ มีสัดส่วนร้อยละ 32.5 ของการผลิต
พลังงานทั้ งหมด  ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตได้
ภายในประเทศประกอบดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงันํ้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และเช้ือเพลิง
ชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 
2555-2564) เพ่ือผลกัดนัให้มีการใชพ้ลงังานทดแทนเพ่ิมข้ึน โดยการผลิตพลงังานหมุนเวียนรวมทั้งส้ิน 9,709 
พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 10.5 และการผลิตพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิมรวมทั้งส้ิน 
13,739 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 16.9  
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รูปท่ี 1.12 ปริมาณพลงังานเชิงพาณิชยท่ี์สามารถผลิตไดเ้องภายในประเทศระหวา่งปี พ.ศ. 2543 - 2556 
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ส่วนพลงังานท่ีต้องซ้ือและนําเข้าจากต่างประเทศ ณ ปัจจุบันนั้ น จะประกอบด้วย นํ้ ามนัดิบ ก๊าซ
ธรรมชาติ พลงังานไฟฟ้า และถ่านหิน และมีการส่งออกคอนเดนเสท และผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียม โดยสถิติ
ปริมาณพลงังานท่ีตอ้งนาํเขา้แยกตามประเภทพลงังานระหวา่งปี  พ.ศ. 2543 – 2556  แสดงดงัรูปท่ี 1.13  

ในปี พ.ศ. 2556 มีการนาํเขา้พลงังานรวมทั้งส้ิน 70,232 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อย
ละ 0.4 โดยเป็นการนาํเขา้พลงังานเชิงพาณิชยเ์กือบทั้งหมด จะเห็นไดว้่า นํ้ ามนัดิบเป็นประเภทพลงังานท่ีตอ้ง
นาํเขา้สูงสุด มีปริมาณการนาํเขา้อยูท่ี่ 43,322 พนัตนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 0.6 เป็นสัดส่วนร้อยละ 61.7 ของ
การนาํเขา้พลงังานเชิงพาณิชยท์ั้งหมด 
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รูปท่ี 1.13 พลงังานท่ีตอ้งนาํเขา้แยกตามประเภทพลงังานระหวา่งปี พ.ศ. 2543 - 2556 
 
 การจดัหาพลงังานนั้นเพ่ือให้เพียงพอต่อการพฒันาเศรษฐกิจและเสริมสร้างชีวิตท่ีดีของประชากร
ภายในประเทศ ตารางท่ี 1.2 แสดงสถิติการจดัหาพลงังานขั้นต้นต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ และต่อ
ประชากร ซ่ึงเป็นดชันีท่ีบ่งช้ีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานภายในประเทศ และสามารถเปรียบเทียบกนัระหว่าง
ประเทศ ในรายงานของบริษทั บีพี ประจาํปี 2013 ได้แสดงแผนภาพเปรียบเทียบการจดัหาพลงังานขั้นต้น   
(ในหน่วยตนันํ้ ามนัดิบเทียบเท่า) ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ และต่อประชากร ดงัรูปท่ี 1.14 จะเห็นไดว้่า 
ดชันีดงักล่าวของประเทศไทยอยูใ่นระดบัตํ่าเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนาดาท่ีมีดชันีอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ 6 หน่วยตนันํ้ ามนัดิบเทียบเท่าต่อคน 
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ตารางท่ี 1.2 การจัดหาพลงังานขั้นต้นต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และต่อประชากร  
ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 

 
 

 
รูปท่ี 1.14 การเปรียบเทียบการจดัหาพลงังานขั้นตน้ (ในหน่วยตนันํ้ ามนัดิบเทียบเท่า) ต่อประชากร 

ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy June 2013 
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1.3.4.2  การใช้พลงังานภายในประเทศ 
 ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 15 มีปริมาณรวมทั้งส้ิน 75,214 
พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 2.6 โดยใช้พลงังานเชิงพาณิชย ์อนัประกอบดว้ยนํ้ ามนั
สําเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และไฟฟ้า เป็นสัดส่วนร้อยละ 81.4 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5 การใช้พลังงาน
หมุนเวียนอนัประกอบดว้ยแสงอาทิตย ์ชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.9 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.7 
และท่ีเหลืออีกร้อยละ 10.7 เป็นการใชพ้ลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ประกอบดว้ย ฟืน ถ่าน แกลบ และวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.0  

การใชพ้ลงังานภายในประเทศมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัเศรษฐกิจ จาํนวนประชากร และ สถานการณ์
ของโลก ในช่วงท่ีผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่าซ่ึงเร่ิมเกิดข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 
ตลอดเร่ือยมาจนกระทัง่เม่ือปี พ.ศ. 2545 จึงเร่ิมฟ้ืนตวั ซ่ึงในช่วงของการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจน้ีนั้น ส่งผลให้เกิด
ความตอ้งการดา้นพลงังานมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงัสถิติปริมาณการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย จาํแนกตาม
ชนิดพลงังาน ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2556 แสดงในรูปท่ี 1.15  โดยการใช้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมมีสัดส่วนท่ีสูง
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่พลงังานไฟฟ้า  หากพิจารณาแจกแจงการใชพ้ลงังานตามกิจกรรมต่างๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 
1.16 จะเห็นวา่พลงังานท่ีใชส่้วนใหญ่ในประเทศถูกใชใ้นกิจการภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง จากขอ้มูล
ปี พ.ศ. 2556 ดงัรูปท่ี 1.17  ช้ีให้เห็นวา่ทั้ง 2 สาขาเศรษฐกิจดงักล่าวใชพ้ลงังานรวมกนัเป็นสดัส่วนประมาณกวา่
ร้อยละ 70  ดชันีการใชพ้ลงังานต่อผลิตภณัฑม์วลรวมของกิจการภาคต่างๆ นั้นแตกต่างกนัดงัแสดงในรูปท่ี 1.18 
ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ในภาคขนส่งนั้นมีดชันีสูงสุด และเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลการใชท่ี้มีสัดส่วนมากท่ีสุดนั้น อาจ
กล่าวไดว้่า การปรับปรุงระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนทั้งในดา้นพลงังานและความสามารถในการ
สร้างมลูค่าเพ่ิม จะช่วยใหป้ระหยดัการใชพ้ลงังานภายในประเทศไดอ้ยา่งมาก 
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รูปท่ี 1.15 การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย จาํแนกตามชนิดพลงังาน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2556 
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รูปท่ี 1.16 การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย จาํแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2556 
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รูปท่ี 1.17 สดัส่วนการใชก้ารใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย ปี พ.ศ. 2556 
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รูปท่ี 1.18 การใชพ้ลงังานต่อผลิตภณัฑม์วลรวมจาํแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2556 
 

พลงังานไฟฟ้าเป็นประเภทพลงังานท่ีใชม้ากเป็นอนัดบัสอง และมีการใชเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงัสถิติ
การใชแ้สดงในรูปท่ี 1.19 ล่าสุดในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวมถึงกว่า 164,000 กิกะวตัต์-
ชัว่โมง การผลิตพลงังานไฟฟ้าเป็นการแปรรูปพลงังานขั้นตน้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลและมีบางส่วน
เป็นพลงังานหมุนเวียน รูปท่ี 1.20 แสดงสัดส่วนของพลงังานรูปแบบต่างๆ ท่ีใชแ้ปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า จะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยตอ้งพ่ึงก๊าซธรรมชาติในการผลิตพลงังานไฟฟ้าถึงกว่าร้อยละ 65 ทั้งน้ี ประเทศไทยมี
แหล่งก๊าซธรรมชาติเองจึงเป็นผลดีต่อเสถียรภาพพลงังานของประเทศ และลดการนาํเขา้นํ้ ามนัเตาท่ีเคยใชแ้ปร
รูปเป็นพลงังานไฟฟ้าในอดีต 
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รูปท่ี 1.19 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าระหวา่งปี พ.ศ. 2551 - 2556 
 

กา๊ซธรรมชาติ
65.2%

ถา่นหนิ/ลกิไนต์
22.2%

น้ํามันเตาและ
น้ํามันดเีซล

1.0%

พลังงานหมนุเวยีน
10.7%

พลังงานอืน่ๆ
0.8%

 
 

รูปท่ี 1.20 สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2556p 
 

การใช้พลงังานไฟฟ้าแยกตามรายสาขา แสดงในตารางท่ี 1.3 ช้ีให้เห็นว่า สาขาอุตสาหกรรม ยงัคงมี
สัดส่วนการใช้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.8 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2 สาขาธุรกิจ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 บา้นท่ีอยู่อาศยั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.2 สาขาเกษตรกรรมและอ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 7.6 และ 19.9 
ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 1.3 การใช้พลังงานไฟฟ้าจําแนกตามสาขาเศรษฐกจิ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
 

1.4  ต้นทุนด้านพลงังานของโรงงานและอาคาร (Energy cost of factory and building)  
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็นต้นทุนอย่างหน่ึงของโรงงานและอาคารทุกประเภท ถึงแม้ว่า

ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานอาจมีสัดส่วนไม่มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร วตัถุดิบ และค่า
การตลาด แต่การลดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีก็จะช่วยเพ่ิมกาํไรให้แก่โรงงานหรืออาคารได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงมากข้ึนซ่ึงทาํให้ค่าใชจ่้ายในส่วนอ่ืน อาทิ ค่าจา้งบุคลากร ค่าวตัถุดิบ ควบคุมไดย้าก 
ประกอบกบัราคานํ้ ามนัและไฟฟ้าท่ีมีความผนัผวนและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง การลดค่าใชจ่้ายดา้น
พลงังานจึงไดรั้บความสนใจจากเจา้ของโรงงานและอาคารมากข้ึนในปัจจุบนั 

จากขอ้มูลการศึกษาของสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย พบวา่ เหตุผลหรือแรงจูงใจท่ีสาํคญัในการดาํเนินการดา้น
อนุรักษ์พลงังานของผูป้ระกอบการ คือเพ่ือลดค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนเป็นหลกั ส่วนในดา้นการสร้างภาพลกัษณ์
ขององคก์รและการปฏิบติัตามกฎหมายยงัมีความสาํคญัในระดบัรองลงไป  

จากการศึกษาตน้ทุนการใช้พลงังานในภาคอุตสาหกรรม 6 สาขาของไทยเปรียบเทียบกบัสหรัฐอเมริกา
พบว่าอุตสาหกรรมไทยยงัมีศกัยภาพท่ีจะลดต้นทุนด้านพลงังานได้ในทุกสาขา โดยจากการประเมินขั้นตํ่า
หากแต่ละอุตสาหกรรมลดตน้ทุนพลงังานลงไดร้้อยละ 5 – 10 ภายในปี 2554 จะทาํให้เกิดการประหยดัตน้ทุน
พลังงานได้ถึง 4,263 ล้านบาทต่อปี  (ข้อมูลจากการศึกษาของมูลนิธิพลังงานเพื่อส่ิงแวดล้อม โดยได้รับ
มอบหมายจากสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547) โดยท่ีการลดตน้ทุนดา้นพลงังาน
นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับผูป้ระกอบการแลว้ ยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิต ทาํให้
ศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดสูงข้ึนอีกดว้ย 
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1.5   การใช้พลงังานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (Energy use in building and factory) 

เน้ือหาส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใชพ้ลงังานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สถิติการใชไ้ฟฟ้าและ
เช้ือเพลิงในภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรม การใชพ้ลงังานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
ตลอดจนการใชแ้ละเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังานของระบบ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรต่างๆ ในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม  

  1.5.1  การใช้พลงังานในอาคาร 
โดยทัว่ไปค่าใชจ่้ายพลงังานของอาคาร มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการของ

อาคารทั้งหมด ซ่ึงอาจจะไม่มากเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าจาํนอง ค่าภาษี และค่า
บุคลากร แต่ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีสามารถควบคุมให้ลดลงได ้ทั้งโดยการบริหารจดัการและการใชอุ้ปกรณ์อยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพ ซ่ึงไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก และโดยการลงทุนปรับปรุงเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร/
อุปกรณ์ต่างๆ ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายท่ีควบคุมไดย้าก นอกจากน้ีการดาํเนินการอนุรักษ์
พลงังานยงัจะช่วยยืดอายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ใหน้านข้ึน ทาํใหค่้าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาและการ
เปล่ียนอุปกรณ์ลดลงดว้ย 

สัดส่วนการใช้พลงังานของระบบต่างๆ นั้น จะแตกต่างกนัในแต่ละประเภทอาคาร (ดงัแสดงในตาราง       
ท่ี 1.4) ระบบปรับอากาศและแสงสวา่งมีสดัส่วนการใชไ้ฟฟ้ามากโดยมีสัดส่วนรวมกนัสูงถึงร้อยละ 80 ของการ
ใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 15-20 จะถูกใช้ในระบบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ป๊ัมนํ้ า ลิฟต์ บนัไดเล่ือน 
อุปกรณ์สาํนกังาน เป็นตน้ 
 

ตารางท่ี 1.4  สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ของระบบต่างๆ ในอาคารแต่ละประเภท 

ประเภทของอาคาร ปรับอากาศ (ร้อยละ) แสงสว่าง (ร้อยละ) อืน่ๆ (ร้อยละ) 

สํานักงาน 55 30 15 
ศูนย์การค้า 62 23 15 
สถานศึกษา 38 40 22 
โรงแรม 65 18 17 
สถานพยาบาล 55 25 20 

ท่ีมา: วัชระ มั่งวิทิตกุล, กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงานสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม, ศูนย์อนุรักษ์
พลงังานแห่งประเทศไทย, หน้า 66. 
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สัดส่วนการใช้พลงังานในอาคารประเภทต่างๆ 

ห้างสรรพสินค้า 
ห้างสรรพสินคา้เป็นศูนยก์ลางการจบัจ่ายสินคา้อุปโภค-บริโภค รวมถึงเป็นสถานท่ีพกัผ่อนให้ความ

บันเทิงต่างๆ สําหรับผูค้นในเมืองใหญ่ ภายในห้างสรรพสินค้าจะมีการให้บริการหลายรูปแบบซ่ึงต้องใช้
พลงังานไฟฟ้าทั้งส้ิน (100%) เช่น ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ปรับอากาศเพ่ือความเยน็สบายของผูบ้ริโภคท่ีมาเดินเลือก
ซ้ือสินคา้ มีสัดส่วนการใชไ้ฟฟ้าประมาณร้อยละ 62 ภายในร้านคา้ยงัตอ้งมีแสงสว่างเพ่ือดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ริโภค มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 23 นอกจากน้ีในสวนสนุกซ่ึงมีเคร่ืองเล่นต่างๆ ท่ีต้องใช้
พลงังานไฟฟ้าเพื่อขบัเคล่ือน มีสดัส่วนการใชไ้ฟฟ้าประมาณร้อยละ 15 เป็นตน้ แมว้่าระยะเวลาการใชง้านของ
ห้างสรรพสินค้าจะมีเพียง 12-16 ชั่วโมงต่อวนั แต่การใช้พลังงานไฟฟ้าก็เป็นการใช้อย่างเต็มท่ีและคิดเป็น
ค่าใชจ่้ายมูลค่าสูง ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัการดา้นพลงังานเพ่ือใหเ้กิดการประหยดัและอนุรักษพ์ลงังาน 

 

62%

23%

15%

100%

ความรอ้น

ไฟฟา

ระบบปรบัอากาศ

ระบบไฟฟาแสงสว่าง

อื่นๆ

 
รูปท่ี 1.21  สดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและความร้อนของอาคารประเภทหา้งสรรพสินคา้ 
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สถานพยาบาล 
โรงพยาบาลเป็นสถานประกอบการท่ีให้บริการทางการแพทย ์ทาํการวินิจฉยัและรักษาโรคแก่ผูเ้ขา้มา

ใชบ้ริการเป็นสถานประกอบการท่ีตอ้งเปิดทาํการอยา่งต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง  
 

ตารางท่ี 1.5  จํานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลภาคเอกชนท่ัวประเทศ จาํแนกตามประเภทของโรงพยาบาล  
                     และขนาดของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล พ.ศ. 2549 

ขนาดของโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล 

รวม โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลเฉพาะโรค 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 31 เตียง 163 100 127 77.9 36 22.1 
31-50 เตียง 68 100 63 92.6 5 7.4 
51-100 เตยีง 102 100 99 97.1 3 2.9 
100-250 เตยีง 75 100 75 100.0 - - 
มากกว่า 250 เตยีง 21 100 21 100.0 - - 

รวม 429 100 385 89.7 44 10.3 

ท่ีมา: การสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2550 ของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

 
จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ เม่ือปี พ.ศ. 2549 พบว่าโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

เอกชนทัว่ประเทศมีจาํนวนทั้งส้ิน 429 แห่ง เป็นโรงพยาบาลทัว่ไป จาํนวน 385 แห่ง และเป็นโรงพยาบาลเฉพาะ
โรค จาํนวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.7 และ 10.3 ของจาํนวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั้งหมด 
ตามลาํดบั (ดูตารางท่ี 1.5) 

การท่ีสถานพยาบาลมีระยะเวลาการใช้งานอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทาํให้อาคารประเภทน้ีต้องใช้
พลงังานสูงมากประเภทหน่ึง ดงันั้นผูบ้ริหารสถานพยาบาลจึงควรใหค้วามสนใจดาํเนินการบริหารจดัการเพ่ือให้
เกิดการอนุรักษ์พลงังานในสถานประกอบการของตนเพ่ือลดค่าใช้จ่ายดา้นพลงังาน ทั้งน้ีจะตอ้งคาํนึงถึงการ
คงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของผูใ้ชอ้าคารเป็นสาํคญั 

สถานพยาบาลมีพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะการใช้งานเฉพาะท่ีแตกต่างกนัหลายรูปแบบ ประกอบด้วยการใช้
พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ระบบปรับอากาศ ระบบท่ีใชม้อเตอร์เป็นตวัขบัเคล่ือน และระบบทาํความร้อน 
เป็นหลกั โดยการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศมีสดัส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 55 ของการใชพ้ลงังานทั้งหมด
ของอาคาร รองลงมาคือระบบไฟฟ้าแสงสวา่งร้อยละ 25 และอ่ืนๆ อีกร้อยละ 20 
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รูปท่ี 1.22  สดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและความร้อนของอาคารประเภทโรงพยาบาล 

 
โรงแรม 
โรงแรมเป็นธุรกิจท่ีอาํนวยความสะดวกในเร่ืองท่ีพกัและบริการต่างๆ แก่ผูเ้ดินทางและนกัท่องเท่ียว 

เป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทสาํคญัและสามารถทาํรายไดเ้ขา้ประเทศปีละมากกว่าห้าหม่ืนลา้นบาท ปัจจุบนัรัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเท่ียวเพื่อผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของโลก 
นอกจากสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีงดงามแลว้ เง่ือนไขสําคญัท่ีจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าว คือการให้บริการดา้นท่ีพกั
และความสะดวกสบายต่างๆในโรงแรม เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจให้แก่นักท่องเท่ียว เป็น
มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงสุด  

โรงแรมเป็นธุรกิจท่ีตอ้งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้บริการ 
ดงันั้นอาคารประเภทน้ีจึงมีการใช้พลงังานอย่างเต็มท่ี ทั้งพลงังานไฟฟ้าและความร้อน เจา้ของหรือผูบ้ริหาร
สถานประกอบการประเภทโรงแรมจาํเป็นตอ้งมีการจดัการดา้นพลงังานท่ีดีและเป็นระบบเพ่ืออนุรักษพ์ลงังาน 
ทั้งน้ีเพ่ือลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานของโรงแรม การดาํเนินการดา้นอนุรักษพ์ลงังานน้ี หากสามารถทาํไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพแลว้ นอกจากจะช่วยให้ลดตน้ทุนการดาํเนินงานของโรงแรมลงได้แลว้ ยงัจะช่วยให้โรงแรมมี
กาํไรเพ่ิมข้ึนดว้ย นอกจากน้ีโรงแรมท่ีรณรงค์อนุรักษ์พลงังานอย่างจริงจงั ยงัสามารถใช้การรณรงค์น้ีในการ
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างจุดขายใหแ้ก่ตวัโรงแรมไดอี้กดว้ย สดัส่วนการใชพ้ลงังานของอาคารประเภทน้ีมีการใช้
พลงังานไฟฟ้าประมาณร้อยละ 80 ของการใชพ้ลงังานทั้งหมด ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 เป็นการใชพ้ลงังาน
ความร้อน 
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ตารางท่ี 1.6  จํานวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จําแนกตามขนาดของกจิการ และภาค พ.ศ. 2555 

ภาค/ขนาดกจิการ 
โรงแรม/เกสต์เฮ้า ห้องพกั 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร 683 100.0 80,077 100.0 

น้อยกว่า 60 ห้อง 296 43.3 10,403 13.0 
60-149 ห้อง 200 29.3 18,500 23.1 
150 ห้องขึน้ไป 187 27.4 51,174 63.9 

ภาคกลาง 2,406 100.0 120,414 100.0 
น้อยกว่า 60 ห้อง 1,899 78.9 51,030 42.4 
60-149 ห้อง 366 15.2 32,177 26.7 
150 ห้องขึน้ไป 141 5.9 37,207 30.9 

ภาคเหนือ 1,922 100.0 72,186 100.0 
น้อยกว่า 60 ห้อง 1,647 85.7 36,911 51.1 
60-149 ห้อง 220 11.4 18,779 26.0 
150 ห้องขึน้ไป 55 2.9 16,496 22.9 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,151 100.0 39,571 100.0 
น้อยกว่า 60 ห้อง 981 85.2 21,497 54.3 
60-149 ห้อง 143 12.4 12,909 32.6 
150 ห้องขึน้ไป 27 2.4 5,165 13.1 

ใต้ 3,703 100.0 145,728 100.0 
น้อยกว่า 60 ห้อง 3,191 86.2 80,320 55.1 
60-149 ห้อง 377 10.2 33,130 22.7 
150 ห้องขึน้ไป 135 3.6 32,278 22.2 

ทั่วราชอาณาจักร 9,865 100.0 457,976 100.0 
น้อยกว่า 60 ห้อง 8,014 81.3 200,161 43.7 
60-149 ห้อง 1,306 13.2 115,495 25.2 
150 ห้องขึน้ไป 545 5.5 142,320 31.1 

ท่ีมา: การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2555 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
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รูปท่ี 1.23  สดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและความร้อนของอาคารประเภทโรงแรม 

 
สํานักงาน 

การใช้พลงังานในอาคารประเภทสํานักงาน 100% เป็นการใช้พลงังานไฟฟ้าทั้ งหมด โดยมีสัดส่วน
ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพ่ือการปรับอากาศประมาณร้อยละ 60-70 ส่วนท่ีเหลือจะเป็นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
เพ่ือให้แสงสว่างและการตกแต่งเพ่ือความสวยงาม ประมาณร้อยละ 20-30 ท่ีเหลือเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีใชเ้พ่ือ
ขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 10-20 
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รูปท่ี 1.24  สดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและความร้อนของอาคารประเภทสาํนกังาน 

 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังานสําหรับอาคารประเภทสํานักงานจาํเป็นต้องมีความเข้าใจใน

กิจกรรมและระบบ และเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ต่างๆ ในอาคารเป็นอยา่งดี ทราบลกัษณะการใชพ้ลงังานของอาคาร
และและความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัของระบบ เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ต่างๆ ผูใ้ชอ้าคาร ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถ
แก้ไขจุดบกพร่องด้านการใช้พลงังานของอาคาร (จุดท่ีมีการร่ัวไหลหรือใช้พลงังานอย่างส้ินเปลือง) รวมถึง
สามารถกาํหนดการใชพ้ลงังานของระบบ และเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งประหยดัและถูกตอ้ง ตลอดจน
กาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานสาํหรับการปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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  1.5.2  การใช้พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีกระบวนการผลิต เทคโนโลยี และชนิดของเช้ือเพลิง

และพลงังานท่ีใชแ้ตกต่างกนั ดงันั้นเพ่ือความสะดวกและเป็นระบบ จึงกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานตาม
ประเภทพลงังานท่ีใช ้คือ พลงังานไฟฟ้า และพลงังานความร้อน 
  สัดส่วนการใช้พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 

การใช้พลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจะมีการใช้ประเภทพลงังานหรือเช้ือเพลิงท่ีหลากหลาย
มากกว่าในอาคาร เน่ืองจากตอ้งมีการแข่งขนัดา้นการลงทุน ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงพยายามเลือกใชพ้ลงังาน
หรือเช้ือเพลิงท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุด 

เม่ือพิจารณาประเภทของพลงังานหรือเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นสาขาอุตสาหกรรมการผลิต จะพบว่า ถ่านหินเป็น
พลงังานส้ินเปลืองท่ีถูกใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ พลงังานหมุนเวียน ไฟฟ้า นํ้ ามนั
สาํเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ และพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ตามลาํดบั (ดูตารางท่ี 1.7 และรูปท่ี 1.25 ประกอบ) 
 

ตารางท่ี 1.7 การใช้พลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลติจําแนกตามประเภท ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 
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รูปท่ี 1.25  การใช้พลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจําแนกตามประเภท ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2556 
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ตารางท่ี 1.8   การใช้พลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลติ ปี พ.ศ. 2556 
unit: ktoe 

อาหาร
และ

เครื่องด่ืม
ส่ิงทอ

ไม้และ
เครื่องเรือน

กระดาษ เคมี อโลหหะ
โลหะขั้น
มูลฐาน

ผลิตภัณฑ์
โลหะ

อ่ืนๆ 
(จําแนก
ไม่ได้

รวม

Food and 
beverages

Textiles
Wood 
and 

furniture
Paper Chemical

Non 
metalic

Basic 
metal

Farbricated 
metal

Other 
(Unclassified) Total

พลังงานเชิงพาณิชย์ 3,061    861       328       1,336    2,564    5,894    1,426    1,881    1,849    19,200   Commercial energy

ถ่านหิน 624       87        -       221       516       4,232    116       -       151       5,947    Coal & its products
บิทูมินัส -       3          -       55        20        216       -       -       -       294       Bituminous
แอนทราไซต์ -       -       -       -       -       99        91        -       -       190       Anthracite
ถ่านโค้ก -       -       -       -       -       -       25        -       -       25        Coke
ลิกไนต์ 12        10        -       82        9          855       -       -       -       968       Lignite
ถ่านอัดและอ่ืนๆ 612       74        -       84        487       3,062    -       -       151       4,470    Briquettes & Other coal

นํ้ามันสําเร็จรูป 1,186    158       154       181       514       338       424       369       1,576    4,900    Petroleum product
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 35        16        1          7          215       69        105       70        170       688       LPG
เบนซินไร้สารตะก่ัว ออกเทน 91 1          2          1          1          9          1          2          4          28        49        ULG 91
เบนซินไร้สารตะก่ัว ออกเทน 95 5          2          1          4          2          4          -       6          14        38        ULG 95
น้ํามันก๊าด -       -       -       1          2          2          2          2          -       9          Kerosene
ดีเซลหมุนเร็ว 893       103       149       128       208       223       184       252       1,025    3,165    HSD
ดีเซลหมุนช้า -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       LSD
น้ํามันเตา 252       35        2          40        78        39        131       35        339       951       Fuel oil

ก๊าซธรรมชาติ 108       27        13        726       604       739       280       91        41        2,629    Natural gas

ไฟฟ้า 1,143    589       161       208       930       585       606       1,421    81        5,724    Eletricity

พลังงานหมุนเวียนใหม่ 4,902    -       -       400       255       341       -       -       -       5,898    Renewable energy
ฟืน 97        -       -       -       -       -       -       -       -       97        Fuel wood
แกลบ 50        -       -       -       -       -       -       -       -       50        Paddy husk
กากอ้อย 3,923    -       -       -       -       -       -       -       -       3,923    Bagasse
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 337       -       -       400       255       256       -       -       -       1,248    Agricultural waste
ขยะ -       -       -       -       -       85        -       -       -       85        Garbage
ก๊าซชีวภาพ 495       -       -       -       -       -       -       -       -       495       Biogas

พลังงานหมุนเวียนด้ังเดิม 1,644    8          18        -       -       162       -       -       -       1,832    Renewable energy
ฟืน 555       -       -       -       -       -       -       -       -       555       Fuel wood
ถ่าน -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       Charcoal
แกลบ 417       -       -       -       -       -       -       -       -       417       Paddy husk
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 672       8          18        -       -       162       -       -       -       860       Agricultural waste

รวมท้ังส้ิน 9,607    869       346       1,736    2,819    6,397    1,426    1,881    1,849    26,930   Total

ประเภทพลังงาน Type
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รูปท่ี 1.26  การใชพ้ลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2556 

 

การใชพ้ลงังานหมุนเวียนในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสาขายอ่ยอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นสาขายอ่ยท่ีมี
การใชพ้ลงังานหมุนเวียนมากท่ีสุด ส่วนในสาขายอ่ยอ่ืนๆ มีการใชพ้ลงังานหมุนเวียนเพียงเลก็นอ้ยหรือไม่มีการ
ใชพ้ลงังานหมุนเวียนเลย (ดูตารางท่ี 1.9) 

โดยท่ีสัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลกัษณะแตกต่างกนัตาม
ประเภทของอุตสาหกรรม ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1.9   การใช้พลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลติจําแนกตามสาขาย่อย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 

 
 
การใชพ้ลงังานจาํแนกตามสาขายอ่ยของอุตสาหกรรมการผลิต สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 9 สาขายอ่ย คือ 

อาหารและเคร่ืองด่ืม ส่ิงทอ ไมแ้ละเคร่ืองเรือน กระดาษ เคมี อโลหะ โลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภณัฑ์โลหะ และ



ตอนท่ี 1 บทท่ี 1 ความรู้พื้นฐานดา้นพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
 
 

 1-38 

สาขาอ่ืนๆ (จาํแนกไม่ได)้ อุตสาหกรรมท่ีมีการใชพ้ลงังานโดยรวมมากท่ีสุดคือการอาหารและเคร่ืองด่ืม รองลง
ไปไดแ้ก่อุตสาหกรรมผลิตอโลหะ เคมี ผลิตภณัฑ์โลหะ อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ ท่ีจาํแนกไม่ได ้กระดาษ 
โลหะขั้นมูลฐาน ส่ิงทอ ตามลาํดบั โดยการผลิตไมแ้ละเคร่ืองเรือนเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการใชพ้ลงังานโดยรวม
นอ้ยท่ีสุด 

 
จากแนวโนม้การเพิ่มข้ึนของจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ืองของประเทศไทย ประกอบกบั

ขอ้มูลประเภทและปริมาณการใช้พลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคญัในการรณรงค์ส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์พลงังาน เน่ืองจากมี
ศกัยภาพในการประหยดัพลงังานอยูใ่นระดบัสูงและก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่ภาพรวมการใชพ้ลงังานของประเทศ
ค่อนขา้งมาก 
 
1.6   ดัชนีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC) 

ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะ ค่าการใชพ้ลงังานต่อหน่ึงหน่วยผลผลิต หรือท่ีรู้จกักนัทัว่ไปว่า ค่า 
SEC (Specific Energy Consumption; SEC) เป็นเคร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานระดบัมูลฐาน
ท่ีสุดของโรงงานหรือกลุ่มโรงงานท่ีมีผลผลิตอยา่งเดียวกนั  

ตวัอยา่งค่า SEC สาํหรับระบบหรืออุตสาหกรรมแต่ละชนิดแสดงในตารางดา้นล่าง 

 ชนิดอุตสาหกรรม/ระบบ ค่า SEC 

การผลติอฐิ เมกะจูล/ตนัของอิฐท่ีผลิตได ้
การอบเหล็ก เมกะจูล/ตนัของเหลก็ท่ีถูกอบ 
การผลติไอนํา้ เมกะจูล/กิโลกรัมไอนํ้าท่ีผลิตได ้
การปรับอากาศ เมกะจูล/องศาเซลเซียส 
ระบบแสงสว่าง วตัต/์ตารางเมตร 

 

ค่า SEC สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 

SEC = 


 
P

EE sb  

เม่ือ  SEC  คือ  ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังาน หรือค่าการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลผลิต 
   E  คือ ผลรวมของพลงังาน ซ่ึงไดจ้ากค่าความร้อนคูณกบัปริมาณไฟฟ้าและเช้ือเพลิงท่ีใช ้

โดยคิดจากพลงังานสุทธิคือพลงังานท่ีซ้ือทั้งหมดหกัลบดว้ยพลงังานท่ีขาย   
   P    คือ ผลรวมของปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกนั  
  

ขอ้มูลการผลิตและการใชพ้ลงังานจะใชข้อ้มูลราย 6 เดือน หรือรายปีสาํหรับกรณีของโรงงานท่ีมีการผลิต
ตามฤดูกาล ส่วนโรงงานท่ีมีการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขาย ค่า SEC จะตอ้งหกัพลงังานส่วนท่ีขายออกดว้ย 
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Average SEC/Reference SEC  

กรณีการวดัประสิทธิภาพพลงังานของโรงงานควบคุมในระดบักลุ่มอุตสาหกรรมจะมีขอ้จาํกดัมากข้ึน 
เน่ืองจากโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัจะมีผลผลิตท่ีแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารมีทั้งผลผลิตอาหารแช่แขง็ท่ีมีหน่วยวดัเป็นตนั และผลผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีหน่วยวดัเป็นลิตร เป็นตน้ ดงันั้น
จึงใช ้Average SEC/Reference SEC Ratio เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานในภาพรวม โดยเป็นการประเมินค่า
ปริมาณพลงังานท่ีใชใ้นรอบปีท่ีสนใจเทียบกบัปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีควรจะเป็นหากค่าประสิทธิภาพพลงังาน
หรือค่า SEC ในปีปัจจุบนัเท่ากบัค่าอา้งอิง ดงัน้ี 

PEI = 
Bp

p

SECP

E

  

เม่ือ  PEI  คือ ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานในภาพรวม (Physical Energy Index) 
   E  คือ ปริมาณพลงังานรวมท่ีใชใ้นปีปัจจุบนั   
   P    คือ ผลรวมของปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกนั  
 PP  คือ ปริมาณผลผลิตแต่ละอยา่งในปีปัจจุบนั  
 SECB   คือ  ค่า SEC อา้งอิงของผลผลิตนั้นๆ   
 
1.7   แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพพลงังานไฟฟ้าในระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงานและอาคารระบบ 
        ปรับอากาศ 

ระบบทาํความเยน็และระบบปรับอากาศเป็นระบบท่ีมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าปริมาณมาก และมีสัดส่วนการ
ใช้พลงังานสูงสุดในเกือบทุกประเภทโรงงานและอาคาร เน่ืองจากระบบต้องทาํงานต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ีมี
ผูใ้ชง้านโรงงานและอาคาร ดงันั้นการอนุรักษพ์ลงังานของระบบดงักล่าวจึงมีความสาํคญัและจะช่วยใหโ้รงงาน
และอาคารประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลงไดม้าก 

มาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ สามารถดาํเนินการได้ทั้ งมาตรการท่ีไม่ต้องเสีย
ค่าใชจ่้าย และมาตรการท่ีตอ้งลงทุน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 ปรับตั้งอุณหภูมิให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพ้ืนท่ีทาํงาน

ทัว่ไปและพ้ืนท่ีส่วนกลาง เพราะการตั้งอุณหภมิูตํ่าจนเกินไปจะทาํใหส้ิ้นเปลืองพลงังาน 
 สาํหรับห้องประชุมหรือห้องสมัมนาท่ีมีการใชง้านไม่เต็มพ้ืนท่ี ควรกาํหนดให้เคร่ืองทาํความเยน็

ทาํงานเป็นส่วนๆ ตามพ้ืนท่ีท่ีใชง้าน 
 ลดชัว่โมงการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศ เช่น เปิดเคร่ืองปรับอากาศใหช้า้ลงและปิดใหเ้ร็วข้ึน  
 กรณีปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลาพกัเท่ียงและเปิดเม่ือกลบัเขา้มาทาํงานในเวลา 13.00 น. เพ่ือ

ไม่ให้เคร่ืองปรับอากาศทาํงานพร้อมกนัจาํนวนมาก อาจใชก้ารลดการทาํงานของคอมเพรสเซอร์แทน โดยการ
ปรับเทอร์โมสตทัไปท่ีอุณหภมิูสูงสุดหรือ   Fan Mode ในช่วงพกัเท่ียงเพ่ือให้คอมเพรสเซอร์หยดุการทาํงาน เม่ือ
กลบัเขา้ทาํงานก็ปรับไปท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหรือ Cool Mode ตามปกติ ทั้งน้ีการปรับเทอร์โมสตทัตาม
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คาํแนะนาํดงักล่าว เคร่ืองปรับอากาศจะยงัคงทาํงานในส่วนของพดัลมจ่ายลมเยน็  ซ่ึงใชพ้ลงังานไม่มากนกั และ
จะทําให้ห้องทํางานไม่ร้อนจนเกินไปเม่ือกลับเข้าทํางาน  นอกจากน้ีย ังช่วยลดภาระการทํางานของ
เคร่ืองปรับอากาศเม่ือเปิดเคร่ืองปรับอากาศใหมห่ลงัเวลา 13.00 น. ไดอี้กดว้ย 

 เปิดเคร่ืองระบายอากาศเท่าท่ีจาํเป็น 
 ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศสูงจากพ้ืนพอสมควรเพ่ือใหล้มเยน็กระจายไปทัว่ถึงบริเวณท่ีใชง้าน 
 ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสว่างท่ีไม่จาํเป็น เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนภายใน

โรงงานและอาคารท่ีเป็นภาระของระบบปรับอากาศ 
 ลดปริมาณความร้อนจากภายนอกเขา้สู่อาคาร โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นรังสีตรงจากดวงอาทิตย ์

(direct sun) หรือบริเวณท่ีรับแสงแดดโดยตรง  
 บาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสมํ่าเสมอ โดย 

o ทาํความสะอาดแผงกรองอากาศท่ีอยูภ่ายในชุดเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร อยา่งสมํ่าเสมอ
ทุกๆ เดือน เพราะนอกจากจะช่วยให้ประหยดัพลงังานแลว้ ยงัดีต่อสุขภาพอนามยัของผูใ้ช้
อาคารอีกดว้ย 

o ทาํความสะอาดชุดระบายความร้อนท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ทุกๆ 6 เดือน 
 ลดภาระการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศ โดย 

o ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยการติดกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงา บริเวณ
โดยรอบอาคาร 

o ตรวจสอบและซ่อมแซมจุดร่ัวต่างๆ ของหอ้งเป็นประจาํ 
o ยา้ยสมัภาระส่ิงของท่ีไม่จะเป็นออกจากหอ้งปรับอากาศ 
o เปิด- ปิดประตู เขา้-ออก ของห้องท่ีมีการปรับอากาศเท่าท่ีจาํเป็น ระมดัระวงัไม่เปิดประตู-

หนา้ต่างหอ้งปรับอากาศท้ิงไว ้     
o สาํหรับอาคารท่ีตอ้งมีการเขา้-ออก บ่อยๆ ควรติดตั้งประตูบานสวิงท่ีปิดไดเ้อง และหมัน่ดูแล

บาํรุงรักษาใหบ้านสวิงทาํงานไดดี้อยูต่ลอดเวลา 
o หลีกเล่ียงการติดตั้ง และใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดความร้อนในหอ้งปรับอากาศ เช่น 

ตูเ้ยน็ ตูน้ํ้ าเยน็ กระติกนํ้ าร้อน เตาไมโครเวฟ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 

  มาตรการที่ต้องลงทุน 
 ปรับปรุงกรอบอาคารเพ่ือลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร เช่น ติดตั้ งฉนวนบุ

เพดานและผนงัดา้นท่ีรับแสงแดดมาก ติดตั้งกระจก 2 ชั้น ซ่ึงมีค่าความตา้นทานความร้อนสูงกวา่ทดแทนกระจก
ธรรมดา เป็นตน้ 

 ติดตั้งเคร่ืองควบคุมการจ่ายลมเพื่อช่วยควบคุมอุณหภมิูใหเ้หมาะสม 
 ติดตั้งม่านหรือกนัสาดเพื่อป้องกนักนัไม่ใหแ้สงแดดตกกระทบหนา้ต่างโดยตรง  
 ติดตั้งแผน่สะทอ้นความร้อนจากแสงอาทิตย ์
 ติดตั้งระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าอตัโนมติั  
 เลือกใชเ้คร่ืองทาํความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
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 ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มโดยรอบอาคารใหมี้ความร่มร่ืนเยน็สบายโดยการปลูกตน้ไม ้หรือทาํสนาม
หญา้แทนพ้ืนคอนกรีต 

ระบบปรับอากาศจะทาํงานไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยัการระบายความร้อนท่ีดี ดงันั้นการ
ติดตั้ง เอาใจใส่ดูแล และบาํรุงรักษาหอผึ่งนํ้ า (Cooling Tower) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของระบบปรับ
อากาศจึงเป็นส่ิงสาํคญั โดยอาจดาํเนินการไดด้งัน้ี 

 ติดตั้งหอผึ่งนํ้ าในบริเวณท่ีถูกตอ้งเหมาะสม คือ บริเวณเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และเวน้
ระยะห่างตามท่ีผูผ้ลิตกาํหนด 

 ตรวจสอบการทาํงานของหอผึ่งนํ้ าและคุณภาพนํ้ า เป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  
 นาํความร้อนจากระบบปรับอากาศมาใชใ้หม่ 
 ระบายนํ้าท้ิง เพ่ือลดความเขม้ขน้ของสารต่างๆ ท่ีหอผึ่งนํ้ า 

  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในอาคาร ทั้งในดา้นความสวา่งเพ่ือใหเ้กิด

ความสบายในการทาํงาน และในดา้นการตกแต่งเพ่ือใหส้ถานท่ีมีความสวยงามน่าเช่ือถือ ดงันั้นจึงควรตอ้งมีการ
จดัการระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน และสามารถ
อนุรักษพ์ลงังานไดใ้นขณะเดียวกนั ตวัอยา่งแนวทางการจดัการการใชพ้ลงังานของระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง มีดงัน้ี  

  การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบอ่ืนๆ เพ่ือเอ้ือให้มีการใชแ้สงสว่างจากธรรมชาติอย่าง

เตม็ท่ี โดยเฉพาะอาคารท่ีใชง้านเฉพาะเวลากลางวนั เช่น  
o ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัระดบัแสงสวา่งเพ่ือควบคุมการเปิด-ปิดหรือหร่ีแสงไฟฟ้าโดยอตัโนมติั 
o ออกแบบใหมี้ช่องรับแสงในตาํแหน่ง ทิศทาง และช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไ้ดรั้บแสงสวา่ง

ปริมาณมาก แต่ปราศจากความร้อนหรือไดรั้บความร้อนนอ้ยท่ีสุด 
o ทิศทางและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับการเปิดรับแสงสวา่งธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทิศเหนือหรือทิศ

ตะวนัตก ในช่วงเชา้ก่อน 8.00 น. หรือช่วงเยน็หลงั 16.00 น. 
 อาคารท่ีใชง้านทั้งกลางวนัและกลางคืน ควรออกแบบระบบแสงสว่างท่ีเหมาะสมสําหรับการใช้

ไฟฟ้าอยา่งประหยดัทั้งสองช่วงเวลา โดยติดตั้งสวิตชเ์ปิด-ปิดไฟฟ้าเป็น 2 ชุด แยกจากกนั 
 เลือกวิธีการให้แสงสว่างและระดับความสว่างท่ีสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน โดยต้อง

คาํนึงถึงความสบายตา และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบาํรุงดว้ย 
 การใหแ้สงสวา่งเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยดัค่าไฟไดถึ้ง 50 เปอร์เซ็นต ์

  การเลือกใช้อปุกรณ์ 
 เลือกใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีให้ความสว่างเหมาะสมกบังาน คือ ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตใ์นสถานท่ีท่ีมี

ระดบัเพดานตํ่า ใช้หลอดแสงจนัทร์หรือหลอดโซเดียมความดนัไอสูงในสถานท่ีท่ีมีเพดานสูง และใช้หลอด
ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิผลการส่องสว่างสูงซ่ึงกินกระแสไฟมากเฉพาะในตาํแหน่งท่ีจาํเป็นและเปิดในเวลาท่ีตอ้งใช้
งานเท่านั้น 
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 เลือกใช้อุปกรณ์ ท่ี มีประสิทธิภาพสูง  เช่น  ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้  ใช้บัลลาสต์
อิเลก็ทรอนิกส์หรือบลัลาสตข์ดลวดชนิดการสูญเสียตํ่าแทนบลัลาสตข์ดลวดชนิดแกนเหล็กธรรมดา และใชโ้คม
ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 

 แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีสามารถเปิด-ปิดไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ความจาํเป็นในการใชง้าน โดยเฉพาะในบริเวณท่ีใชง้านเพียงบางช่วงเวลา เช่น ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องนํ้ า 
ระเบียง เป็นตน้   

  การใช้งาน 
 เกบ็ขอ้มูลการใชพ้ลงังานของระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการใช้

พลงังานไฟฟ้า 
 ใช้ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟชนิดต่างๆ เพ่ือออกแบบและ

ปรับปรุงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 ลดการใชท่ี้ไม่จาํเป็น อาทิ ลดจาํนวนหลอดไฟในบริเวณท่ีสว่างมากเกินความจาํเป็น จาํเป็น เช่น 

โถงทางเดิน หรือพิจารณาใชแ้สงธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใชห้ลอดไฟ เป็นตน้   
 ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งในพ้ืนท่ีหรือช่วงเวลาท่ีไม่ใชง้าน  
 ลดความสวา่งหรือหร่ีไฟในบริเวณท่ีไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามสวา่งมากนกั  

การบํารุงรักษา 
 ทาํความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผน่สะทอ้นแสง อยา่งสมํ่าเสมอทุก 3-6 เดือน 

  มอเตอร์ไฟฟ้า 
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นหลายๆ จุดของอาคาร เช่นระบบขนส่งภายในอาคาร ไดแ้ก่ ลิฟต ์บนัได

เล่ือน ระบบประปา ระบบบาํบดันํ้ าเสียซ่ึงไดแ้ก่ ป๊ัมนํ้ า เป็นตน้ โดยปกติมอเตอร์มีอายกุารทาํงานประมาณ 10-20 
ปี แต่หากใชง้านไม่เหมาะสม ประสิทธิภาพการทาํงานของมอเตอร์ยอ่มตํ่าลง ส่งผลใหใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงกวา่ท่ี
ควรจะเป็น ดงันั้นการใช้งานและการบาํรุงรักษามอเตอร์อย่างเหมาะสมจึงเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับการ
ดาํเนินการเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานของระบบท่ีขบัเคล่ือนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า มาตรการต่างๆ ท่ีสามารถนาํมาใชมี้
ดงัน้ี 

  มาตรการท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับค่าพิกัด  ซ่ึงจะช่วยให้ทราบ

ประสิทธิภาพการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีสามารถนาํไปประกอบการตดัสินใจเลือกขนาดมอเตอร์ท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัภาระการใชง้านต่อไป 

 ตรวจสอบและบาํรุงรักษาการระบายความร้อนและระบบทางกลของมอเตอร์ให้อยูใ่นสภาพดีอยู่
เสมอ 

 หลีกเล่ียงการเดินมอเตอร์ตวัเปล่าโดยไม่มีโหลด เพราะจะทาํให้สูญเสียกาํลังไฟฟ้าโดยเปล่า
ประโยชน ์ 

 หลีกเล่ียงการเร่ิมเดินเคร่ืองและกลบัทิศทางหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาท่ีมีความ
ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (Peak demand) 
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 ติดตั้งมอเตอร์ในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะการใชง้านมอเตอร์ในท่ีอุณหภมิูสูงจะทาํให้
กาํลงัสูญเสียของมอเตอร์เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากความตา้นทานของขดลวดมีค่าสูงข้ึน 

 ตรวจสอบและปรับแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายให้มอเตอร์อย่างเหมาะสม ถา้หากแรงดนัไฟฟ้าสูงเกินกว่า
พิกัดท่ีบอกไวบ้นป้ายเคร่ือง (Name plate) จะทําให้เกิดกําลังสูญเสียในแกนเหล็กมากข้ึนกว่าพิกัด ทําให้
สมรรถนะการทาํงาน์เปล่ียนไปและมีผลต่ออายกุารใชง้านมอเตอร์ดว้ย 
 มาตรการท่ีต้องลงทุน 

 ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพ่ือควบคุมความเร็ว
รอบของมอเตอร์สาํหรับงานท่ีตอ้งการความเร็วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ป๊ัมนํ้ า มอเตอร์พดัลมชุด
ส่งลมเยน็ในระบบปรับอากาศ เป็นตน้ 

 เลือกใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์เดิม 

นอกจากน้ียงัมีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลงังานสําหรับระบบและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัอาคารแต่ละประเภทได ้ดงัน้ี 
  ลฟิต์ 

 ปิดลิฟตบ์างตวัในช่วงท่ีมีการใชง้านนอ้ย เช่น เวลากลางคืน 
 ปรับตั้งโปรแกรมใหลิ้ฟตเ์ปิดเฉพาะชั้น หรือสลบัชั้น 
 รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์การใชลิ้ฟต ์เช่น ใชบ้นัไดแทนลิฟตใ์นกรณีท่ีข้ึนลงชั้นใกลเ้คียงหรือน้อย

ชั้น กดปุ่มเรียกลิฟตเ์ฉพาะทิศทางท่ีตอ้งการไปเท่านั้น เป็นตน้ 
 ดูแลรักษาและเปล่ียนอุปกรณ์ตามอายกุารใชง้านท่ีกาํหนด 
 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัอตัโนมติัควบคุมการทาํงานของลิฟต ์เพ่ือให้หยดุทาํงานในขณะท่ีไม่มีการ

ใชง้าน  
 บันไดเลือ่น 

 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัอตัโนมติัสาํหรับควบคุมใหบ้นัไดเล่ือนทาํงานเฉพาะเม่ือมีการใชเ้ท่านั้น  
 ดูแลรักษาและเปล่ียนอุปกรณ์ตามอายกุารใชง้านท่ีกาํหนด 

  ป๊ัมนํา้ 
 เลือกเคร่ืองป๊ัมนํ้าท่ีมีการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดใกลเ้คียงกบัจุดใชง้าน 
 ไม่ควรเผือ่ขนาดเคร่ืองป๊ัมนํ้าใหมี้ใหญ่จนเกินไป  
 พยายามเลือกใชเ้คร่ืองป๊ัมนํ้าขนาดเลก็จาํนวนหลายตวั ดีกวา่ใชข้นาดใหญ่แต่มีจาํนวนนอ้ย  
 เลือกขนาดใบพดัใหเ้หมาะสมกบัขนาดของตวัมอเตอร์และป๊ัมนํ้า 
 จดัรายการซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองป๊ัมนํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ  

  หม้อไอนํา้ 
 โดยทัว่ไปอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาลจะใชพ้ลงังานความร้อนท่ีผลิตไดจ้ากหมอ้ไอนํ้ า แลว้
ส่งไปยงัส่วนต่างๆ ท่ีมีความตอ้งการใชง้านเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชไ้อนํ้ าภายในอาคาร อาทิ เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น
ในหอ้งนํ้ าภายในห้องพกั เคร่ืองทาํนํ้ าร้อนในหอ้งซกัรีดเพ่ือใชใ้นการอบ/รีด/ซกัแหง้/เป่าผา้ เป็นตน้ การอนุรักษ์
พลงังานในระบบหมอ้ไอนํ้าสามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 
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 มาตรการท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 ปรับตั้งแรงดนัไอนํ้าใหเ้หมาะสมกบังาน 
 เดินเคร่ืองหมอ้ไอนํ้าใหเ้หมาะสมกบัภาระการใชง้าน 
 เก็บขอ้มูลและตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหมข้องหมอ้ไอนํ้ า เพ่ือปรับปรุงให้เกิดการเผาไหมท่ี้

สมบูรณ์และมีเขม่านอ้ยท่ีสุด 
 ตรวจสอบสภาพการทาํงานของหมอ้ไอนํ้าเป็นประจาํ  
 บาํรุงรักษาหมอ้ไอนํ้าอยา่งสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง  
 นาํไอนํ้ามาอุ่นนํ้ามนัเตาแทนการใชอุ้ปกรณ์ทาํความร้อนดว้ยไฟฟ้า (heater) 
 อุ่นนํ้ ามนัเตาใหไ้ดอุ้ณหภูมิท่ีเหมาะสม 
 นาํนํ้าโบลวด์าวน ์(นํ้าร้อนท่ีปล่อยท้ิงจากหมอ้นํ้า) กลบัมาอุ่นนํ้าท่ีป้อนหมอ้ไอนํ้า 
 นาํคอนเดนเสท (นํ้าท่ีเกิดจากการควบแน่นของไอนํ้ าหลงัจากถูกใชง้าน) กลบัมาอุ่นนํ้ าท่ีป้อนหมอ้

ไอนํ้า 

  มาตรการท่ีต้องลงทุน 
 หุม้ฉนวนท่อไอนํ้าเพ่ือป้องกนัการสูญเสียความร้อนไปในอากาศ 
 ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยห์รือติดตั้งชุดอุ่นนํ้ าก่อนเขา้หมอ้ไอนํ้า (economizer) เพื่อลดการใชพ้ลงังาน

ของหมอ้ไอนํ้า 
 ติดตั้งเคร่ืองอุ่นอากาศเพื่อช่วยลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง 
 ใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงสาํหรับพดัลมเป่าอากาศเพ่ือใชใ้นการเผาไหม ้ 
 ใชอุ้ปกรณ์ปรับความเร็วกบัพดัลมเป่าอากาศ (combustion fan) 
 ใชชุ้ดควบคุมปริมาณออกซิเจน (O2 trim control) 
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บทที่ 2 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

ในส่วนที่เกีย่วข้องกบัโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(Energy Conservation Act: Designated Factory & Building) 

 
ความส าคัญ 

จนถึงปัจจุบนั พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไดมี้การประกาศบงัคบัใชแ้ลว้ 2 ฉบบั 
คือ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ.2535 (แสดงรายละเอียดดังภาคผนวก ก) และ
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 (แสดงรายละเอียดดงัภาคผนวก ข) ซ่ึงมี
สาระส าคญัเป็นการปรับปรุง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 ท่ีใชม้านานและมีบทบญัญติั
บางประการไม่สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานจดัแบ่งกลุ่มเป้าหมาย    
ท่ีรัฐจะเขา้ไปก ากบัดูแลและใหก้ารส่งเสริมช่วยเหลือเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ  

1. โรงงานควบคุม  
2. อาคารควบคุม  
3. อาคารท่ีจะท าการก่อสร้างหรือดัดแปลง (เพ่ิมเติมใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน    

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550) 
4. ผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการ

อนุรักษพ์ลงังาน  
โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้แก่ 

กลุ่มเป้าหมายท่ี 1 และ 2 ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ดงัน้ี 
เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดั

การพลงังาน และตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจ าในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ดูมาตรา 9, 
10, 17, 19, 20 และ 21 ในภาคผนวก ก) 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน มีหนา้ท่ีช่วยเหลือเจา้ของหรือผูป้ระกอบการโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ในการปฏิบติัตามกฎหมายอนุรักษพ์ลงังาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) 

การก ากบัดูแลและส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้จะอาศยังบประมาณจากกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานท่ีจดัตั้งข้ึนตามมาตรา 24 ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ระทรวงพลงังาน เพ่ือใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนและใชจ่้ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการด าเนินการเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน โดยมีรายละเอียด
ของแหล่งเงิน แนวทางและวตัถุประสงค์การใชเ้งิน ตลอดจนผูมี้สิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนตาม
ระบุในกฎหมาย (ดูมาตรา 24-39 ในภาคผนวก ก) 
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วตัถุประสงค์ 
1. บอกสาระส าคญัของพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ได ้
2. บอกค าจ ากดัความ (definition) ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
3. บอกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริม

การอนุรักษพ์ลงังานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
4. บอกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจ าโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
5. บอกแนวทางการด าเนินงานดา้นการจดัการพลงังานตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ได ้
6. บอกหลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์และระบุผูมี้สิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุน

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
7. บอกบทก าหนดโทษของผูท่ี้ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน        

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ได ้
 
2.1   บทน า 

เน่ืองจากความตอ้งการใชพ้ลงังานเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้
เพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูง อนัเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพ่ือจดัหาพลงังานทั้งในและนอกประเทศไวใ้ชต้าม
ความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว และปัจจุบนัการด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือใหมี้การผลิตและการใชพ้ลงังาน
อย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง
และวสัดุท่ีใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังานข้ึนภายในประเทศนั้น ยงัไม่สามารถเร่งรัดด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้
ดว้ยเหตุน้ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) จึงไดย้กร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานข้ึนมา เพ่ือก าหนดมาตรการในการก ากบั ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเก่ียวกบัการใชพ้ลงังาน โดยมีการ
ก าหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์
พลงังาน วิธีปฏิบติัในการอนุรักษพ์ลงังาน การก าหนดระดบัการใชพ้ลงังานในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ การจดัตั้ง
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือใหก้ารอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษพ์ลงังาน การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการใชพ้ลงังาน ตลอดจนการคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัพลงังาน และก าหนดมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมใหมี้การอนุรักษพ์ลงังาน หรือผลิตเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวสัดุเพ่ือใชใ้นการอนุรักษ์
พลงังาน ในทา้ยท่ีสุด “พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535” ก็ไดผ้่านการพิจารณาจาก
สภานิติบญัญติัแห่งชาติและไดมี้พระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน   
พ.ศ.2535 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2535 
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อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 มีบทบญัญติับางประการ
ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั ฝ่ายนิติบญัญติัจึงเห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัดงักล่าวเพ่ือให้
สามารถก ากบัและส่งเสริมการใชพ้ลงังานการอนุรักษพ์ลงังานใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถปรับเปล่ียนแนว
ทางการอนุรักษพ์ลงังานให้ทนัต่อเทคโนโลยี ก าหนดมาตรฐานดา้นประสิทธิภาพของการผลิตเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ การเกบ็รักษาเงินและทรัพยสิ์นของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตลอดจนการมอบหมายให้
บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน  การใชพ้ลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ และ
คุณภาพวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลงังานแทนพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จึงไดต้รา “พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550” ข้ึนใช้
บงัคบั โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2550 และใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนด 180 วนั
นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2551 เป็นตน้ไป 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 มีวตัถุประสงคห์ลกัอยู ่3 ประการดงัน้ี 

(1) เพ่ือก ากบัดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผูท่ี้ตอ้งด าเนินการอนุรักษ์พลงังานตามกฎหมายมีการ
อนุรักษพ์ลงังานดว้ยการผลิตและใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั 

(2) เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวสัดุท่ี
ใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังานข้ึนใชใ้นประเทศ และใหมี้การใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

(3) เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการอนุรักษพ์ลงังานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจดัตั้ง “กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูท่ี้ตอ้งด าเนินการ
อนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมาย 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกอบดว้ยบทบญัญติั
ทั้งส้ิน 9 หมวดดงัน้ี 

บทบญัญติัทัว่ไปและค านิยามศพัท ์(มาตรา 1-6) 
หมวด 1 การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงาน (มาตรา 7-16) 
หมวด 2 การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร (มาตรา 17-22) 
หมวด 3 การอนุรักษ์พลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใชว้สัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการ

อนุรักษพ์ลงังาน (มาตรา 23) 
หมวด 4 กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (มาตรา 24-39) 
หมวด 5 มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ (มาตรา 40-41) 
หมวด 6 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา 42-46) 
หมวด 7 พนกังานเจา้หนา้ท่ี  (มาตรา 47-49) 
หมวด 8 การอุทธรณ์ (มาตรา 50-52) 
หมวด 9 บทก าหนดโทษ (มาตรา 53-61) 
รายละเอียดของพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) อยู่ใน

ภาคผนวก ก  
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ในการน้ี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดท าค าอธิบายการปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) ส าหรับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัและกฎหมายล าดบัรองท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขใหม่ ทั้งน้ี 
เพ่ือให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการ
ด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายฉบบัน้ี อนัจะน าไปสู่การปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
2.2   ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัตฯิ 

โดยท่ีพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม)  มีวตัถุประสงคห์ลกั
เพ่ือก ากบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนให ้“โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ด าเนินการอนุรักษพ์ลงังาน
ดว้ยการผลิตและใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั และเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการผลิต
เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใชว้สัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานข้ึน
ในประเทศและใหมี้การใชอ้ยา่งแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายท่ีรัฐมุ่งเขา้ไปก ากบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุน
เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามพระราชบญัญติัน้ีจึงประกอบดว้ย 3 กลุ่มดงัน้ี 

(1) โรงงานควบคุม 
(2) อาคารควบคุม 
(3) ผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการ

อนุรักษพ์ลงังาน 
ดว้ยเหตุน้ีพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม)  จึงบงัคบัใช้

กบักลุ่มเป้าหมายเพียง 3 กลุ่มท่ีกล่าวมาขา้งตน้เท่านั้น 
ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัฯ นั้น  จะมุ่งเนน้

โรงงานและอาคารท่ีมีการใชพ้ลงังานในปริมาณมากและมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานได้
ทนัที ทั้งน้ี โรงงานหรืออาคารใดจะเขา้ข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่  ยอ่มเป็นไปตามท่ีพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ไดก้ าหนด
ไว ้ซ่ึงจะไดก้ล่าวโดยละเอียดต่อไปในหวัขอ้ 3  

ในส่วนของกลุ่มผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวสัดุหรือ
อุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานนั้นจะไดรั้บสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือให้มีการผลิตหรือจ าหน่าย
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และวสัดุเหล่าน้ีจ าหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซ่ึงจะช่วยให้
ประชาชนทัว่ไปลดการใชพ้ลงังานลงได ้ทั้งน้ี การก าหนดเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณ
การใชพ้ลงังาน อตัราการเปล่ียนแปลงพลงังาน และประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอย่างใด เป็นเคร่ืองจกัรหรือ
อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบั 

ของพระราชบญัญติัน้ี ยอ่มเป็นไปตามกฎกระทรวงซ่ึงไดก้ าหนดเป็นเร่ืองๆ ไป เช่น กฎกระทรวงก าหนด
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงก าหนดเคร่ืองท าน ้าเยน็ส าหรับระบบปรับอากาศท่ี
มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 หรือกฎกระทรวงก าหนดหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 เป็นตน้ 
และเช่นเดียวกนั การก าหนดวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่าง
ใดเป็นวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลงังานท่ีอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญติัน้ี ย่อมเป็นไปตาม
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กฎกระทรวงซ่ึงไดก้ าหนดเป็นเร่ืองๆ ไป เช่น กฎกระทรวงก าหนดกระจกเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552  
เป็นตน้ 
2.3   ลกัษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการอนุรักษ์พลงังานตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 
(ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แลว้แต่กรณี โดยจะเนน้ไปท่ี
โรงงานและอาคารท่ีมีการใชพ้ลงังานในปริมาณมากและมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานได้
ทนัที ทั้งน้ี ลกัษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงาน
ควบคุม พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการอนุรักษพ์ลงังาน
ตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงโรงงานหรืออาคารท่ีเขา้
ข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะตอ้งมีลกัษณะการใชพ้ลงังานอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นโรงงานหรืออาคารท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้  าหน่ายพลงังานใหใ้ชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าหรือใหติ้ดตั้งหมอ้
แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัต์ หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ข้ึนไป 
หรือ 

(2) เป็นโรงงานหรืออาคารท่ีใชไ้ฟฟ้าจากระบบของผูจ้  าหน่ายพลงังาน ความร้อนจากไอน ้าจากผูจ้  าหน่าย
พลงังาน หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจ้  าหน่ายพลงังานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกนัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 
ลา้นเมกะจูลข้ึนไป 

อยา่งไรกดี็ ส าหรับอาคารบางประเภทแมมี้ลกัษณะการใชพ้ลงังานเขา้ข่ายเป็นอาคารควบคุมตามท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ แต่พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 กไ็ดก้ าหนดยกเวน้ไวไ้ม่ใหอ้าคารดงัต่อไปน้ีเป็น
อาคารควบคุม ซ่ึงไดแ้ก่ อาคารท่ีใช้เป็นพระท่ีนั่งหรือพระราชวงั อาคารท่ีท าการสถานทูตหรือสถานกงสุล
ต่างประเทศ อาคารท่ีท าการขององค์การระหว่างประเทศหรือท่ีท าการของหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตามความตกลง
ระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วดัวาอารามหรืออาคารต่างๆ ท่ีใชเ้พ่ือการศาสนา ซ่ึงมี
กฎหมายควบคุมการก่อสร้างไวแ้ลว้โดยเฉพาะ   

ส าหรับการค านวณปริมาณการใชพ้ลงังานตาม (2) ขา้งตน้ใหค้ านวณตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นพระ
ราชกฤษฎีกาฯ ดงัน้ี 

(1) กรณีไฟฟ้า ใหค้ านวณปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวตัตช์ัว่โมงแลว้คูณดว้ย 3.60 
(2) กรณีความร้อนจากไอน ้า ใหค้  านวณปริมาณความร้อนจากไอน ้าเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้

สูตรดงัต่อไปน้ี  
Es = (hs - hw) x S x eff. 

 
โดย  Es     หมายถึง      ปริมาณความร้อนจากไอน ้าเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี  

hs     หมายถึง ค่า Enthalpy ของไอน ้ าท่ีใช ้หน่วยเป็นเมกะจูล/ตนั จากตารางไอน ้ า (steam 
table) ทัว่ไป 
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hw   หมายถึง       ค่า Enthalpy ของน ้าท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดนัหน่ึงบรรยากาศ 
ในท่ีน้ีใหใ้ชค่้าเท่ากบั 113 เมกะจูล/ตนั 

S  หมายถึง          ปริมาณไอน ้าท่ีใช ้หน่วยเป็นตนั/ปี ดูจากเคร่ืองวดัปริมาณไอน ้าของอาคารหรือ
โรงงาน 

eff.  หมายถึง        ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า ในท่ีน้ี
ใชค่้า 0.45 

  
  (3) กรณีพลงังานส้ินเปลืองอ่ืน ใหค้ านวณปริมาณความร้อนจากพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นพลงังานไฟฟ้า
เทียบเท่า โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

Ef = F x HHV x eff. 
 

โดย  Ef      หมายถึง     ปริมาณความร้อนจากพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า    
หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

F        หมายถึง     ปริมาณการใชพ้ลงังานส้ินเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน ้าหนกัหรือปริมาตรต่อปี 
HHV หมายถึง     ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลงังานส้ินเปลืองท่ีใชห้น่วย เป็นเม

กะจูล/หน่วยน ้าหนกัหรือปริมาตร 
eff.  หมายถึง        ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่าในท่ีน้ี

ใชค่้า 0.45 
 ในกรณีท่ีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผูจ้  าหน่าย ให้ใชค้วามร้อนเฉล่ียท่ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังานก าหนด   
 รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎีกาก าหนด
โรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 อยูใ่นภาคผนวก ค และภาคผนวก ง ตามล าดบั 

 
2.4   การอนุรักษ์พลงังานตามพระราชบัญญัตฯิ 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) ไดก้ าหนดการด าเนินการ
เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้
วสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานไว ้ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้ท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนผูป้ฏิบติัและผูก้  ากบัดูแล
มีความเขา้ใจชดัเจนตรงกนัวา่การด าเนินการอยา่งใดท่ีถือวา่เป็นการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ 
  2.4.1  การอนุรักษ์พลงังานในโรงงาน  

การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานตามมาตรา 7 ไดแ้ก่ การด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 
(2) การป้องกนัการสูญเสียพลงังาน 
(3) การน าพลงังานท่ีเหลือจากการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 
(4) การเปล่ียนไปใชพ้ลงังานอีกประเภทหน่ึง 
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(5) การปรับปรุงการใชไ้ฟฟ้าดว้ยวิธีปรับปรุงตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า การลดความตอ้งก าลงัไฟฟ้า
สูงสุดในช่วงความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดของระบบการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัภาระและวิธีการอ่ืน 

(6) การใชเ้คร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการท างานและวสัดุท่ีช่วย
ในการอนุรักษพ์ลงังาน 

(7) การอนุรักษพ์ลงังานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
อน่ึง เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์พลงังานในโรงงานควบคุม มาตรา 9 วรรคหน่ึง ได้ก าหนดให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีอ านาจออก
กฎกระทรวงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมตอ้งปฏิบติั 
 (2) ก าหนดใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจ าในโรงงานควบคุมแต่
ละแห่ง ตลอดจนก าหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรใหอ้ธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานมีอ านาจ
ออกค าสั่งให้เจา้ของโรงงานควบคุมรายใดแจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพ่ือตรวจสอบใหก้ารอนุรักษ์
พลงังานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลงังาน และใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบติัตามภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งนั้นตาม
มาตรา ๑๐ 
  2.4.2  การอนุรักษ์พลงังานในอาคาร  

การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารตามมาตรา 17 ไดแ้ก่ การด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์เขา้มาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับ          

ท่ีเหมาะสม 
(3) การใช้ว ัสดุก่อสร้างอาคารท่ีจะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวสัดุ     

ก่อสร้างนั้นๆ 
(4) การใชแ้สงสวา่งในอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(5) การใชแ้ละการติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุท่ีก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร 
(6) การใชร้ะบบควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษพ์ลงังานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

   ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์พลงังานในอาคารท่ีจะท าการก่อสร้างหรือดดัแปลง มาตรา ๑๙ 
วรรคหน่ึง ไดก้ าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีอ านาจออก
กฎกระทรวงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

  (1) ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคารท่ีจะท าการก่อสร้างหรือดดัแปลงท่ีจะตอ้งมีการออกแบบ
เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน 
   (2) ก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (1) เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน 
   รายละเอียดของกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2552  ดงัแสดงในภาคผนวก จ  
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   ในการออกกฎกระทรวงดงักล่าวขา้งตน้ มาตรา ๒๐ ก าหนดว่าถา้คณะกรรมการควบคุมอาคารตาม
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบท่ีจะน ามาใชบ้งัคบักบัการควบคุมอาคารตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารดว้ยแลว้ ใหถื้อวา่กฎกระทรวงดงักล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และใหผู้มี้อ  านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคารมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดงักล่าว และใน
กรณีเช่นว่าน้ีแมว้่าอาคารท่ีเขา้ลกัษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในทอ้งท่ีท่ียงัมิไดมี้พระราชกฤษฎีกาใชบ้งัคบั
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบงัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารดว้ย ทั้งน้ี 
เฉพาะในขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

นอกจากน้ี เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง ก าหนดให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1) ก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานใหเ้จา้ของอาคารควบคุมตอ้งปฏิบติั 
 (2) ก าหนดใหเ้จา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจ าในอาคารควบคุมแต่ละ
แห่ง ตลอดจนก าหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน 
 อน่ึง ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรใหอ้ธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานมีอ านาจออก
ค าสัง่ใหเ้จา้ของอาคารควบคุมรายใดแจง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพ่ือตรวจสอบใหก้ารอนุรักษพ์ลงังาน
เป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลงังาน และใหเ้จา้ของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบติัตามภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ 
ประกอบมาตรา ๑๐ 
  2.4.3  สิทธิในการขอผ่อนผนัการปฏิบัตติามพระราชบัญญัตฯิ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ในกรณีท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมแห่งใดใชพ้ลงังานต ่ากว่าขนาดหรือ ปริมาณท่ี
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 หรือพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 
2538 และจะใชพ้ลงังานในระดบัดงักล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เจา้ของโรงงานควบคุม
หรือเจา้ของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจง้รายละเอียดพร้อมดว้ยเหตุผล และมีค าขอใหอ้ธิบดีกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานผอ่นผนัการท่ีตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีตลอดเวลาดงักล่าวได ้และในกรณีท่ี
มีค าขอดงักล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผนัหรือไม่ผ่อนผนัและมีหนงัสือแจง้ผลให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือ
เจา้ของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา 8 วรรคสามหรือมาตรา 18 ประกอบมาตรา 8 วรรคสาม แลว้แต่
กรณี 

เม่ือเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมไดรั้บหนงัสือแจง้ผลแลว้ไม่เห็นดว้ยกบัหนงัสือแจง้
ดงักล่าว ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ ในกรณีเช่นว่าน้ีใหก้รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานรอการ
ด าเนินการไวก่้อนจนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจง้ค าวินิจฉัยใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุมซ่ึงเป็นผูย้ื่นค าร้องทราบแลว้ตามมาตรา 50 ทั้งน้ี รัฐมนตรีตอ้งพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว 
และค าวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุดตามมาตรา 52 

หากเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมแห่งใดแจง้รายละเอียดหรือเหตุผลในการใชพ้ลงังาน
ต ่ากวา่ขนาดหรือ ปริมาณท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อนัเป็นเท็จ เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร
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ควบคุมดงักล่าวตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือ ทั้งจ า   ทั้งปรับตาม
มาตรา ๕๓ 
  2.4.4  การอนุรักษ์พลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วสัดุหรืออุปกรณ์เพือ่การ 
                    อนุรักษ์พลงังาน 

ส าหรับการอนุรักษ์พลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใชว้สัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการ
อนุรักษ์พลงังานนั้น พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ ไม่ไดก้ าหนดการด าเนินการเพ่ือการ
อนุรักษพ์ลงังานไว ้แต่เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษพ์ลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งใหมี้การส่งเสริม
การใชว้สัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน มาตรา 23 วรรคหน่ึง ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดมาตรฐานดา้นประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ 
(2) ก าหนดเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพ้ลงังาน อตัราการเปล่ียนแปลง

พลงังาน และประสิทธิภาพใชพ้ลงังานอยา่งใด เป็นเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
(3) ก าหนดวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็น

วสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน 
(4) ก าหนดใหผู้ผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ ตอ้งแสดงค่าประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

 ทั้งน้ี มาตรา 23 วรรคสอง ก าหนดว่าผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ หรือ    วสัดุหรือ
อุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลงังานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ตาม (2) หรือ (3) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือตามมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัน้ีได ้ 
 
2.5   หน้าที่ของโรงงานและอาคารควบคุม 

พระราชบัญญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติน้ีได้
ก าหนดใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจ าในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจ านวน
และคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หน้าท่ี และจ านวนของผูรั้บผิดชอบด้าน
พลงังาน พ.ศ. 2552 ( ภาคผนวก ฉ ) ซ่ึงจะไดก้ล่าวโดยละเอียดในหวัขอ้ 2.6 ต่อไป   

(2) จดัให้มีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552             
( ภาคผนวก ช )  ซ่ึงจะไดก้ล่าวโดยละเอียดในบทท่ี 3 ต่อไป   

(3) ปฏิบติัตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10 หรือมาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แลว้แต่กรณี ท่ีสั่งให้ผู ้
นั้นแจง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพ่ือตรวจสอบใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานเป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงตาม (1) และ (2) 
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2.6   การจดัให้มผีู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 
การจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจ าในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวตัถุประสงค์

เพ่ือให้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีความรู้เฉพาะทางเป็นผูช่้วยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร
ควบคุมในการด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเก่ียวกบั
คุณสมบติั จ านวน หนา้ท่ี การแจง้การแต่งตั้ง และการแจง้การพน้หนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานนั้นเป็นไป
ตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบติั หนา้ท่ี และจ านวนของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน พ.ศ.2552 ตามรายละเอียด
ในภาคผนวก ฉ ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  2.6.1    คุณสมบัตขิองผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การท างานในโรงงานหรืออาคาร

อย่างนอ้ย 3 ปี โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษ์พลงังานตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุม 

(2) เป็นผูไ้ดรั้บปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษ์
พลงังานตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 

(3) เป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึง
กนัท่ีอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานใหค้วามเห็นชอบ 

(4) เป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสท่ีอธิบดีกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานใหค้วามเห็นชอบ 

(5) เป็นผูท่ี้สอบไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ซ่ึงจดัโดยกรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

การรับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม
ตามขอ้ (1) และ (2) ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
  2.6.2   จ านวนของผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจ าท่ีโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจ านวนและคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี   

(1) ในกรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีได้รับอนุมติัจากผูจ้  าหน่ายพลงังานให้ใช้
เคร่ืองวดัไฟฟ้าหรือใหติ้ดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดต ่ากว่า 3,000 กิโลวตัต ์หรือ 
3,530 กิโลโวลทแ์อมแปร์ หรือมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อนจากไอน ้ า หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืน
จากผูจ้  าหน่ายพลงังานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม
ของปีท่ีผา่นมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าต ่ากวา่ 60 ลา้นเมกะจูล ตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบ
ดา้นพลงังานอยา่งนอ้ย 1 คน โดยมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดใน 5 ประการตามหวัขอ้ 2.6.1 

(2) ในกรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีได้รับอนุมติัจากผูจ้  าหน่ายพลงังานให้ใช้
เคร่ืองวดัไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวตัต์ หรือ 
3,530 กิโลโวลท์แอมแปร์ข้ึนไป หรือมีการใช้พลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อนจากไอน ้ า หรือพลงังาน
ส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจ้  าหน่ายพลงังานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 



ตอนท่ี 1 บทท่ี 2 พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ ต าราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฏหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน   
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31 ธนัวาคมของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ลา้นเมกะจูลข้ึนไป  ตอ้ง
จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานไม่นอ้ยกวา่ 2 คน โดยอยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีคุณสมบติัตามหวัขอ้ 2.6.1 (4) หรือ 
(5) ส าหรับผูรั้บผิดชอบด้านพลังงานจ านวนท่ีเหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใดใน 5 ประการตาม       
หวัขอ้2. 6.1 ดว้ย 
  2.6.3   หน้าที่ของผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1) บ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานเป็นระยะๆ  
(2) ปรับปรุงวิธีการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นไปตามหลกัการอนุรักษพ์ลงังาน 
(3) ช่วยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมในการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวง

ก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(4) ช่วยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมปฏิบติัตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10 

แห่งพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ 
 2.6.4    การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งแจง้การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานต่ออธิบดี
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายในก าหนดเวลาและเง่ือนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ้ 2.6.2(1) ให้เจา้ของโรงงานควบคุม
หรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอย่างนอ้ย 1 คน ซ่ึงมีคุณสมบติัอย่างหน่ึงอย่างใด
ตามท่ีก าหนดในหัวขอ้ 2.6.1 ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลว้แจง้ให้
อธิบดีทราบโดยทนัที 

(2)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหวัขอ้ 2.6.2(2) ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือ
เจา้ของอาคารควบคุมจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานไม่นอ้ยกว่า 2 คน ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเป็นโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีคุณสมบติัตามหวัขอ้ 2.6.1(4) หรือ (5) ส าหรับผูรั้บผิดชอบ
ดา้นพลงังานจ านวนท่ีเหลือตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามหวัขอ้ 2.6.1 แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 

(3)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(1) อยู่ก่อนหรือในวนัท่ี
กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบติั หนา้ท่ี และจ านวนของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานฯ ใชบ้งัคบั และเจา้ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมไดจ้ดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามหวัขอ้ 
2.6.1 (1) (2) หรือ (3) อยู่แลว้ ใหแ้จง้ให้อธิบดีทราบ และใหผู้รั้บผิดชอบดา้นพลงังานดงักล่าวเป็นผูรั้บผิดชอบ
ดา้นพลงังานตามกฎกระทรวงน้ี   

ส าหรับกรณีท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตามหวัขอ้ 6.2(1) ดงักล่าวขา้งตน้ยงั
มิไดจ้ดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัให้มีผู ้ รับผิดชอบ
ดา้นพลงังานตามจ านวน และคุณสมบติัท่ีก าหนดในกฎกระทรวงน้ี ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้
บงัคบั 

(4)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(2) อยู่ ก่อนหรือในวันท่ี
กฎกระทรวงน้ีใช้บงัคบั และเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมได้จดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้น



ตอนท่ี 1 บทท่ี 2 พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ ต าราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฏหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน   
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พลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัอย่างหน่ึงอย่างใดตามหัวขอ้ 6.1(1) (2) หรือ (3) อยู่แลว้ ใหแ้จง้ใหอ้ธิบดีทราบ และให้
ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานดงักล่าวเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามกฎกระทรวงน้ี  

เม่ือไดแ้จง้ใหอ้ธิบดีทราบแลว้ ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมดงักล่าวขา้งตน้
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(4.1)  จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามจ านวนและคุณสมบติัท่ีก าหนดในกฎกระทรวงน้ี ภายใน 
180 วนั นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 

(4.2)  กรณีท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามหวัขอ้ 2.6.1(4) หรือ (5) 
ภายใน 180 วนั ตามท่ีก าหนดในหวัขอ้ (4.1) ได ้โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุม ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือช้ีแจงเหตุผลเพ่ือขอขยาย
ระยะเวลาดงักล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอ านาจอนุมติัให้ขยายระยะเวลาต่อไปไดไ้ม่เกิน 2 ปี นับแต่วนัท่ี
กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ทั้งน้ี โดยใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้น
พลงังานภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติั แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 

(5)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(2) อยู่ก่อนหรือในวันท่ี
กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั และเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมยงัมิไดจ้ดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้น
พลงังาน ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมนั้น ด าเนินการจดัหาผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน
ภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ (4.1) และ (4.2) 

(6)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(2) นับแต่วนัถดัไปจากวนัท่ี
กฎกระทรวงน้ีใช้บงัคบั และยงัไม่พน้ระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้บงัคบั ให้เจา้ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมจัดให้มีผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานตามจ านวนและคุณสมบัติท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงน้ี ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดย
ทนัที 

ส าหรับกรณีท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมยงัไม่สามารถจดัให้มีผูรั้บผิดชอบ
ดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามหัวขอ้ 2.6.1(4) หรือ (5) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 180 วนั ได ้โดยไม่ใช่เป็น
ความผิดของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร
ควบคุมดงักล่าวด าเนินการจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามวิธีการและขั้นตอนในหวัขอ้ (4.2)    
                      วิธีการแจง้การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน พร้อมทั้งเอกสารและหลกัฐานประกอบการแจง้
ตามกฎกระทรวงน้ี ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานประกาศก าหนด                        
  2.6.5   การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

ในกรณีท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานพน้จากหน้าท่ี ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม
ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในกรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานพน้จากหนา้ท่ีไปและมีผลท าใหโ้รงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมนั้นมีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานไม่ครบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหวัขอ้ 2.6.2 ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุม
หรือเจา้ของอาคารควบคุมด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 
 



ตอนท่ี 1 บทท่ี 2 พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ ต าราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฏหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน   

 

2-13 

(1.1)  มีหนงัสือแจง้ใหอ้ธิบดีทราบถึงการพน้จากหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานโดยทนัที 
(1.2)  จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานข้ึนแทนภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน

เดิมพน้จากหนา้ท่ี และแจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 
  (2)  ในกรณีท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามหวัขอ้ 2.6.1(4) หรือ (5) พน้จากหนา้ท่ีไป

ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั และมีผลท าใหโ้รงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานไม่ครบตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในหัวข้อ 2.6.2 ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือ
เจา้ของอาคารควบคุมดงักล่าวด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 (2.1)  มีหนงัสือแจง้ใหอ้ธิบดีทราบถึงการพน้หนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานโดยทนัที 
                (2.2)  จัดให้มีผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานตามจ านวนและคุณสมบติัท่ีก าหนดในกฎกระทรวงน้ี 

ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานเดิมพน้จากหนา้ท่ี แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 
 (2.3)  กรณีท่ีไม่สามารถจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในหัวขอ้ 

6.1(4) หรือ (5) ภายในระยะเวลา 180 วนั ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ (2.2) ได ้โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจา้ของ
โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมนั้น มีหนงัสือ
ช้ีแจงเหตุผลเพ่ือขอขยายระยะเวลาดงักล่าวต่ออธิบดี และใหอ้ธิบดีมีอ านาจอนุมติัใหข้ยายระยะเวลาต่อไปไดไ้ม่
เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ทั้งน้ี โดยใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัให้
มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติั แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 

 รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานศึกษาไดจ้ากคู่มือการแต่งตั้ง
ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงจดัท าโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน 

 
2.7    การจดัการพลงังาน 

เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งด าเนินการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและใน
อาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   
พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ช เพ่ือใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหรั้ฐมี
ขอ้มูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอนัเป็น
ประโยชน์ในการอนุรักษพ์ลงังาน กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวไดก้ าหนดวิธีการจดัการพลงังานโดยแบ่งออกเป็น  
8 ขั้นตอน ตามรายละเอียดในขอ้ 2.7.1-2.7.8 ส าหรับในขอ้ 2.8.9 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวิธีการจดัส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน โดยมีแผนผงัของโครงสร้างการจดัการพลงังานดงัต่อไปน้ี 
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แผนผงัโครงสร้างการจดัการพลงังาน 
 

 2.7.1    การจดัให้มคีณะท างานด้านการจดัการพลงังาน 
เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีคณะท างานดา้นการจดัการพลงังานข้ึนมา

คณะหน่ึง ซ่ึงข้ึนตรงต่อเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม พร้อมทั้งก าหนดโครงสร้าง อ านาจ
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะท างานดา้นการจัดการพลงังาน โดยจดัท าเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อ านาจหนา้ท่ีของคณะท างานดา้นการจดัการพลงังานอยา่งนอ้ยตอ้งมีดงัต่อไปน้ี 
(1) ด าเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังาน และวิธีการจดัการพลงังานของ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  
(2) ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบติัการตามนโยบายอนุรักษ์

พลงังานและวิธีการจัดการพลงังาน รวมทั้ งจดัการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึก ของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง 

(3) ควบคุมดูแลให้การจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน  

1. การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจดัการพลงังาน 

2. การประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งต้น 
 

3. การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน 
 

8. การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไข 
ข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน 

 

7. การตรวจตดิตามและประเมนิ 
            การจดัการพลงังาน 

4. การประเมนิศักยภาพ 
       การอนุรักษ์พลงังาน 

 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผน                      
การอนุรักษ์พลงังาน 

 

6. การควบคุมดูแล การ ตรวจสอบและวเิคราะห์
การปฏิบัตติามเป้าหมาย 

        และแผนอนุรักษ์พลงังาน 
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(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

(5) เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังานให้
เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมทราบ 

(6) สนบัสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมในการด าเนินการตามกฎกระทรวงน้ี 
 2.7.2    การประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งต้น 

ในกรณีท่ีเป็นการน าวิธีการจดัการพลงังานมาใชเ้ป็นคร้ังแรก เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร
ควบคุมอาจยงัไม่ทราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังานท่ีเป็นอยู่ของตนเอง จึงตอ้งมีการประเมินสถานภาพ
เบ้ืองตน้  โดยพิจารณาจากการด าเนินงานดา้นพลงังานท่ีผ่านมา  เพ่ือใหท้ราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังาน
ขององค์กรท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนด าเนินการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมต่อไป 

ในการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้นั้น  ใหค้ณะท างานดา้นการจดัการพลงังานใชต้าราง
ประเมินการจดัการพลงังาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบ้ืองตน้ ซ่ึงในตาราง
ดงักล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซ่ึงแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั 6 ส่วน คือ นโยบายการจดัการพลงังาน การ
จดัองคก์ร การกระตุน้และสร้างแรงจูงใจ ระบบขอ้มูลข่าวสาร  การประชาสัมพนัธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละ
องคป์ระกอบจะมีคะแนนระหวา่ง 0 - 4 คะแนน  ซ่ึงคณะท างานฯ จะตอ้งท าการประเมินองคป์ระกอบแต่ละส่วน
ดงักล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลงังานท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัได้มากท่ีสุด 
หลงัจากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพ่ือก าหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน
ต่อไป   
 2.7.3  การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งก าหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือแสดงเจตจ านง
และความมุ่งมัน่ในการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเขา้ใจและจิตส านึกของ
พนกังาน ลูกจา้งหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษพ์ลงังานและเป็น
แนวทางให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัในการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจดัท าเป็น
เอกสารและลงลายมือช่ือเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 

นโยบายอนุรักษพ์ลงังานดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(1) ขอ้ความระบุว่าการอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของเจา้ของโรงงานควบคุม

หรือเจา้ของอาคารควบคุม 
(2) นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณพลงังานท่ีใชใ้นโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมนั้น 
(3)  การแสดงเจตจ านงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด

การพลงังาน 
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง 
(5) แนวทางในการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในการด าเนินการตามวิธีการจดัการพลงังาน 
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นอกจากน้ี เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์
พลงังานท่ีจดัท าข้ึน โดยปิดประกาศไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดง่้ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอ่ืนท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานได ้
 2.7.4  การจดัให้มกีารประเมนิศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน 

เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน โดย
การตรวจสอบและประเมินการใช้พลงังานท่ีมีนัยส าคญัทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม โดยเร่ิมตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูลทั่วไป ขอ้มูลการผลิตและการบริการ และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการใช้
พลงังานในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใชพ้ลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพ่ือ
น าไปสูงการประเมินการใช้พลงังานในระดบัองค์กร ระดบัผลิตภณัฑ์ หรือการบริการ และระดบัเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ. 2552 
  2.7.5  การจดัให้มกีารก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน
ท่ีประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลงังานท่ีใช้เดิม หรือก าหนดระดบัของการใช้
พลงังานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย ซ่ึงแผนอนุรักษ์
พลงังานอย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยระยะเวลาของการด าเนินการ การลงทุน และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการ
ด าเนินการ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ.2552 

นอกจากน้ี เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีแผนการฝึกอบรมและจดัให้มี
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วม
ฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใชพ้ลงังาน และเผยแพร่ใหบุ้คลากรดงักล่าวทราบอยา่งทัว่ถึง 
  2.7.6  การจดัให้มกีารควบคุมดูแล การตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบัตติามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ 
                    พลงังาน 

เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลงังาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานท่ีไดจ้ดัท าข้ึน ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการเก่ียวกบั
การจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  
  2.7.7  การจดัให้มกีารตรวจตดิตาม และประเมนิการจดัการพลงังาน 

เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจดั
การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาท่ีก าหนดอยา่งเหมาะสมเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ   
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  2.7.8  การจดัให้มกีารทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน 
เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ของการจดัการพลงังานตามช่วงเวลาท่ีก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการจดั
การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  
  2.7.9  การตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน และการส่งรายงาน  

เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน
โดยผูต้รวจสอบและรับรองท่ีได้ข้ึนทะเบียนไวก้ับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตาม
กฎกระทรวงพลงังานก าหนดคุณสมบติัของผูรั้บใบอนุญาต และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับ
ใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายใุบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน พ.ศ. 2552 ดงัแสดง
ใน ภาคผนวก  ณ และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี    เวน้แต่ในปีท่ีผา่นมานั้น เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมมีระยะเวลาท่ี
ตอ้งด าเนินการจดัการพลงังานตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฯ น้ี จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม นอ้ยกว่า 180 วนั ให้
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลงังานของระยะเวลาดงักล่าวให้แก่อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายในเดือน
มีนาคมของปีถดัไป 

การจดัส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานใหก้ระท าโดยส่งเป็นเอกสารตน้ฉบบั 
พร้อมแผน่ CD ไฟลอิ์เลคทรอนิคส์ ดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) น าส่งดว้ยตนเอง หรือ 
(2) จดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ โดยใหถื้อวนัท่ีลงทะเบียนเป็นวนัส่งรายงาน 
รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการด าเนินการจดัการพลงังานและการส่งรายงานตามท่ีกล่าวไวใ้น   ขอ้ 2.7 

ให้ศึกษาไดจ้ากคู่มือการด าเนินงานตามขอ้ก าหนด มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานส าหรับ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงจดัท าโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
 
2.8   กองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ ก าหนดใหมี้การจดัตั้งกองทุนข้ึนมากองทุนหน่ึงเรียกว่า 
“กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน” ในกระทรวงพลงังาน เพ่ือให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนการด าเนินงานเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน โดยสรุปไดด้งัน้ี 
  2.8.1  แหล่งเงนิกองทุนฯ   

กองทุนฯ ประกอบดว้ยเงินและทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 
(1)  เงินโอนมาจากกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง 
(2)  เงินท่ีผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้และผูจ้  าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าชเพ่ือใชใ้นราชอาณาจกัรตอ้งน าส่งเขา้

กองทุนฯ 
(3)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า 
(4)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 



ตอนท่ี 1 บทท่ี 2 พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ ต าราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฏหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน   

 

2-18 

(5)  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือ
องคก์ารระหวา่งประเทศ 

(6)  เงินดอกผลและประโยชนท่ี์เกิดจากกองทุนน้ี 
  2.8.2  วตัถุประสงค์ของการใช้เงนิกองทุนฯ  
 มาตรา ๒๕ ไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินกองทุนฯ ไวด้งัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนส าหรับการลงทุนและด าเนินงานในการอนุรักษ์
พลงังานหรือการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพ์ลงังานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(2)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแ้ก่เอกชนส าหรับการลงทุนและด าเนินงานใน
การอนุรักษพ์ลงังานหรือเพ่ือการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการอนุรักษพ์ลงังาน  

(3)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการศึกษา หรือองค์กร
เอกชนในเร่ืองต่อไปน้ี   

(3.1)  โครงการทางดา้นการอนุรักษพ์ลงังานหรือโครงการท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพ์ลงังาน 

(3.2)  การคน้ควา้ วิจยั การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา การส่งเสริมและ
การอนุรักษพ์ลงังาน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพ์ลงังาน และเก่ียวกบัการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน 

(3.3)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเก่ียวกบัพลงังาน 
(3.4)  โครงการสาธิต หรือโครงการท่ีริเร่ิมใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการ

ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการพฒันาการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน และการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพ์ลงังาน 

(4)  เ ป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้เ ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
 
2.9  สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลอืจากกองทุนฯ 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีจะต้องจดัให้มีการอนุรักษ์พลงังาน รวมทั้งการจดัให้มีเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และวสัดุท่ีจ าเป็นเพ่ือการอนุรักษ์ๆ  หรือผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวสัดุเพ่ือใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือไดต้ามมาตรา 
40 วรรคหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติน้ีได้ตามมาตรา 40(1) โดย
ค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้านั้นเป็นมาตรการก ากบัดูแลในลกัษณะของค่าปรับท่ีใชเ้ป็นบทลงโทษส าหรับ
เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมท่ีไม่ด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ซ่ึงออก
ตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 21 (1) โดยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมผูน้ั้นตอ้งช าระ
เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าเขา้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง ทั้งน้ีจะ
ไดก้ล่าวโดยละเอียดในหวัขอ้ 2.10 ต่อไป 
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(2) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามพระราชบญัญติัน้ี 
(มาตรา 40(2)) ทั้งน้ี เน่ืองจากวตัถุประสงค์หลกัประการหน่ึงของการจดัตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานข้ึนมากเ็พ่ือใชเ้ป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนใหแ้ก่เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมใน
การด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 25 

นอกจากน้ี เจา้ของโรงงานหรือเจา้ของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีไม่มีหนา้ท่ีตอ้งจดัให้มีการ
อนุรักษพ์ลงังาน แต่ตอ้งการจะด าเนินการให้มีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้หรือระบบควบคุมการ
ท างานของตนเองเพ่ือท าการอนุรักษพ์ลงังาน ใหมี้สิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือไดเ้ช่นเดียวกนั 

 
2.10  การช าระค่าธรรมเนียมพเิศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์ 

นอกเหนือจากมาตรการก ากบัดูแลโดยมีบทลงโทษในลกัษณะของค่าปรับแลว้ พระราชบญัญติัน้ียงัมีการ
ก าหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า” ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมท่ีไม่ด าเนินการ
อนุรักษพ์ลงังานใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 21 (1) ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
พิเศษการใชไ้ฟฟ้าตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง 

ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดงักล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตาม
ปริมาณไฟฟ้าท่ีซ้ือหรือไดม้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคตามมาตรา 42 วรรคสอง ในอตัราท่ีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานก าหนดข้ึน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติตามมาตรา 43 วรรคหน่ึง 

เม่ือมีกรณีท่ีตอ้งด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า ใหอ้ธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมท่ีจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าทราบ และใหภ้าระการช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าเร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
1 ของเดือนถดัไปนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านคร
หลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผูจ้ดัเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมท่ีซ้ือหรือไดไ้ปจากตนพร้อมกบัการจดัเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจ าเดือน และน าส่งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังานภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าตามมาตรา 44 

ในระหว่างท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า  ให้
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานพิจารณาระงบัสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
แก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได ้หรือให้ระงบั หรือลดการให้การส่งเสริมหรือ
ช่วยเหลือเป็นการชัว่คราวในกรณีท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดงักล่าวไดรั้บการส่งเสริมและช่วยเหลือ
อยูแ่ลว้ไดต้ามท่ีเห็นสมควรตามมาตรา 45 

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหช้ าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้
ไฟฟ้า หากไม่เห็นดว้ยกบัหนงัสือแจง้ใหอุ้ทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้ โดยการอุทธรณ์ดงักล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบงัคบัตามกฎหมาย เวน้แต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มี
การทุเลาการบงัคบัตามกฎหมายนั้นไวช้ัว่คราวตามมาตรา 51 ทั้งน้ี รัฐมนตรีตอ้งพิจารณาการอุทธรณ์ใหเ้สร็จ
โดยเร็ว และค าวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุดตามมาตรา 52 
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2.11  บทก าหนดโทษ 
 พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ เป็นกฎหมายท่ีเนน้การส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้พระราชบญัญติัมีสภาพบงัคบั จึงตอ้งมีบทก าหนดโทษใน
ลกัษณะของค่าปรับส าหรับผูท่ี้ไม่ด าเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือ
เจา้ของอาคารควบคุมไม่ด าเนินการจดัการพลงังานตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง การไม่แจง้แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ
ดา้นพลงังาน รวมถึงการท่ีผูรั้บใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานไดร้ายงานผลการตรวจสอบฯ 
อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอ่ืนๆ ส าหรับบทก าหนดโทษของผูท่ี้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัและกฎหมายล าดบัรองของพระราชบญัญติัน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

 
ลกัษณะของการกระท าความผดิ บทลงโทษ 

1. เจา้ของโรงงานควบคุมแห่งใดแจง้รายละเอียดหรือ
เหตุผลในการมีค าขอให้อธิบดีผ่อนผันการท่ีต้อง
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีตามมาตรา 8 วรรคสาม 
อนัเป็นเทจ็   

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
150,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 53) 
 

2. เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม
ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10 และ
มาตรา 21 ท่ีสั่งให้ผูน้ั้นแจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการใช้
พลงังานเพ่ือตรวจสอบใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานเป็นไป
ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา 54) 

3. เจา้ของโรงงานควบคุม เจา้ของอาคารควบคุม หรือ
ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 
21 อนัไดแ้ก่ กฎกระทรวงในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 - การก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลงังานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุมตอ้งปฏิบติั 
- การก าหนดให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน
ประจ าในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง 
ตลอดจนก าหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบ
ดา้นพลงังาน 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท (มาตรา 55) 

4. ผูรั้บใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดั
การพลงังาน การใชพ้ลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 56) 
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ลกัษณะของการกระท าความผดิ บทลงโทษ 
และคุณภาพวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน
ตามมาตรา 48/1 ผูใ้ดรายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองตามมาตรา 47 (3) อนัเป็นเทจ็หรือไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง 

 
 

5. ผูใ้ดไม่ส่งเงินเขา้กองทุนหรือส่งเงินเขา้กองทุนไม่
ครบตามจ านวนท่ีตอ้งส่งตามมาตรา 35 มาตรา 36 หรือ
มาตรา 37 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี หรือปรับตั้ง
แต่ 100,000 บาทถึง 1,000,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(มาตรา 58) 

6. ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา 47 (2) 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา 60) 
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[2] แบบขอ้มูลการใชพ้ลงังานเพ่ือวินิจฉยัการเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

[3] พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 
[4] พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 
[5] พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน

ท่ี 87 ก. ๔ ธนัวาคม 2550, หนา้ 1-10. 
[6] พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550). 
[7] กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบติั หนา้ท่ี และจ านวนของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน พ.ศ.2552 
[8] กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552 
[9] ส่วนกองทุน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน. 2551. คู่มือความรู้

เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 ใน
ส่วนของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม. 

[10] ส่วนกองทุน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน. 2551. ตาราง
เปรียบเทียบพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 เฉพาะมาตราท่ีมีการแกไ้ขตาม
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550. 

[11] ส านกัก ากบัและอนุรักษพ์ลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน. 
2548. ขอ้แนะน าการอนุรักษพ์ลงังานตามการพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 
ส าหรับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม.  
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บทที่ 3 

การจัดการพลงังาน 

(Energy Management) 

 

ความสําคัญ 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานเล็งเห็นว่าความสําเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็น
รูปธรรม ต่อเน่ือง และยัง่ยืนของทุกองคก์รและหน่วยงาน จาํเป็นตอ้งมีการจดัการพลงังานท่ีดี มีการดาํเนินงานท่ี
ไดม้าตรฐาน เป็นสากล และไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง  

การจดัการพลงังาน หมายถึง ระบบการดาํเนินงานภายในองคก์รซ่ึงประกอบดว้ย บุคลากร ทรัพยากร 
นโยบาย และขั้นตอนการดาํเนินการ โดยมีการทาํงานประสานกนัอย่างมีระเบียบ แบบแผน เพ่ือปฏิบติังานท่ี
กาํหนดไว ้หรือเพ่ือใหบ้รรลุหรือรักษาเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้เป็นแนวทางการปฏิบติัสาํหรับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2550 โดยจะเร่ิมมีผล
ใช้บังคับภายใน 120 วนั นับจากวันประกาศกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  

พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2550 ระบุใหโ้รงงานควบคุม
และอาคารควบคุมตอ้งดาํเนินการจดัการพลงังานตามขอ้กาํหนดท่ีระบุในไวใ้นกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน 
หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังาน แทนการปฏิบติัตามมาตรา 11-16 ท่ีกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ. การส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ฉบบัเดิม โดยรายละเอียดการดาํเนินการจดัการพลงังานดงักล่าวจะกาํหนดไวใ้น
กฎหมายลาํดบัรอง คือ กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ามารถปรับเปล่ียนการกาํหนดรายละเอียดดา้นเทคนิค วิชาการ หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ี
เป็นเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคมไดง่้ายและทนัต่อสภาวการณ์ 
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วตัถุประสงค์ 

1. บอกหลกัการสาํคญัของการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎกระทรวง
กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร 

2. อธิบายการดาํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

3.1 บทนํา 

พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 กาํหนดให้โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีวิธีการจดัการพลงังานเพ่ือให้เกิดการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด วิธีการจดัการพลงังานนั้นตอ้งมีการปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงมีการวางแผนดาํเนินการท่ีรอบคอบ
เหมาะสมกับองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลงังาน การดาํเนินการจัด
การพลงังานแบ่งออกไดเ้ป็น 8 ขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองและสมัพนัธ์กนั ดงัน้ี 

 

 

รูปที่ 3.1  ขั้นตอนการจดัการพลงังาน 

รายละเอยีดการดาํเนินการตามขั้นตอนการจดัการพลงังานดงักล่าวข้างต้น มดีงัต่อไปนี ้
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3.2 การตั้งคณะผู้รับผดิชอบในการจดัการพลงังาน 

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
ขอ้ ๓ กาํหนดให้เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมต้องจดัให้มีคณะผู้ รับผิดชอบในการจัด

การพลังงาน รวมทั้งกาํหนดโครงสร้าง อาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การพลงังานของคณะผูรั้บผิดชอบในการจดัการพลงังาน โดยจดัทาํเป็นเอกสารเผยแพร่ใหบุ้คลากรไดท้ราบ 

กลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน พร้อมหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
มีดงัน้ี 

3.2.1 การปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

การดาํเนินการบังคับใช้พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัการ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดใหมี้การประกาศใชก้ฎหมายลาํดบัรองเพ่ือกาํหนด
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการปฏิบติัตามกฎหมาย  

โดยมพีระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงฯ ที่สําคัญมดีังนี ้

1.   พระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (ไม่มีการแกไ้ข) 
2.   กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม  

3.   กฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติั หนา้ท่ีและจาํนวนของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน 

4.   กฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติัของผูรั้บใบอนุญาต และหลกัเกณฑ ์ วิธีการและเง่ือนไขการขอรับ
ใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายใุบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน 

5.   กฎกระทรวงกาํหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน 

6.   กฎกระทรวงว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุเพ่ือการ
อนุรักษพ์ลงังาน 
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โดยมีเคา้โครงการบงัคบัใชต้ามพระราชบญัญติัฯ ดงัน้ี 

 
รูปที่ 3.2  เค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ 

 

เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

หน้าที่รับผดิชอบ 

1. ตอ้งดาํเนินการจดัการพลงังานตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังาน ตามขอ้กาํหนด
ในกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์ และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. 2552 รวมถึงการจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน และการจดัส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการ
จดัการพลงังานใหแ้ก่อธิบดีภายใน เดือนมีนาคมเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี โดยตอ้งผ่านการรับรองจากผูต้รวจสอบ
พลงังานท่ีข้ึนทะเบียนกบั พพ. 

2.  ตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจาํในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมี
จาํนวนและคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติั หนา้ท่ีและจาํนวนของผูรั้บผิดชอบดา้น
พลงังาน พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี โดยกาํหนดให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า                 

3 เมกะวตัต์) ตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสเพ่ิมข้ึนอีกอย่างนอ้ย 1 คน โดยผูรั้บผิดชอบดา้น
พลงังานดงักล่าวตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัซ่ึงสําเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสหรือ
การฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนักบัท่ีอธิบดีใหค้วามเห็นชอบ หรือเป็นผูท่ี้สอบไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนด
จากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงจดัสอบโดย พพ. (รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน
ศึกษาไดจ้ากคู่มือการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ซ่ึงจดัทาํโดย พพ.) 
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3. ตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของอธิบดี (ตามมาตรา 10 หรือ มาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แลว้แต่กรณี)    
ท่ีสัง่ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม แจง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพ่ือ   ตรวจสอบ
ใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์ และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ว่าดว้ยเร่ือง
เก่ียวกบัวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และกฎกระทรวงว่าดว้ยเร่ืองเก่ียวกบั
ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามขอ้ 1และ 2 ดงักล่าวขา้งตน้ 

คณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน 

หน้าที่รับผดิชอบ 

1.   ดาํเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน ของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

2.  ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบติัการตามนโยบาย อนุรักษ์
พลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้งจดัการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสํานึกของบุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

3.   ควบคุมดูแลให้การจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน 

4.  รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลงังานตามนโยบายอนุรักษ์พลงังานและวิธีการจัด
การพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมทราบ 

5.   เสนอแนะเก่ียวกบัการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังานให้
เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมพิจารณา 

6.   สนบัสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตามกฎกระทรวงน้ี” 

 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์ และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

ความสาํเร็จของการพฒันาและนาํวิธีการจดัการพลงังานมาใชภ้ายในองค์กรท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ การมี
คณะทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดงันั้นเจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้
คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานข้ึน เพ่ือทาํหนา้ควบคุมดูแล ดาํเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการจดั
การพลงังานในองคก์ร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการดาํเนินการจดัการพลงังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษ์พลงังานท่ีองค์กรไดก้าํหนดข้ึน โดยคณะทาํงานดา้นการพลงังานท่ีจดัตั้งข้ึนนั้น อาจอยู่ในรูปของ
คณะกรรมการหรือคณะทาํงาน (ในคู่มือน้ีจะอา้งอิงคาํว่า “คณะทาํงาน” แทน “คณะทาํงานดา้นการจดั
การพลงังาน”) ซ่ึงข้ึนตรงต่อเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม ทั้งน้ีตอ้งมีคาํสั่งประกาศแต่งตั้ง
คณะทาํงาน พร้อมทั้งระบุ อาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะทาํงานใหช้ดัเจน และตอ้งเผยแพร่คาํสั่ง
แต่งตั้งคณะทาํงานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบอย่างทัว่ถึงเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและให้ความ
ร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการพลงังาน 
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 1.  เร่ิมจากเจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมกาํหนดให้มีคณะทาํงานดา้นการจดั
การพลงังานและควรใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างองคก์ร 

 2.  เน่ืองจากการจดัให้มีการจดัการพลงังานข้ึนภายในองค์กรนั้น มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์
พลงังานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ดงันั้น วิธีการจดัการพลงังานจึงอาจแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 

• ระยะการพฒันาวธีิการจดัการพลงังาน (ระยะเร่ิมแรก) และ 

• ระยะบริหารวธีิการจดัการพลงังาน 

 

3.2.2  องค์ประกอบของคณะผู้รับผดิชอบด้านการจดัการพลงังาน  

  ทั้งน้ีคณะทาํงานท่ีจดัตั้งข้ึนมานั้น ตอ้งมีความเหมาะสมกบัระยะการดาํเนินการดว้ย 

  ระยะการพฒันาวธีิการจดัการพลงังาน  

โดยทัว่ไปคณะทาํงานท่ีจดัตั้งข้ึนควรประกอบดว้ย 

ก. หัวหน้าคณะทาํงาน 1 ตาํแหน่ง: มาจากตวัแทนผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีมีความสามารถในการดาํเนินการ
ประชุม มีความเขา้ใจในวิธีการจดัการพลงังานและเป็นท่ียอมรับภายในองคก์ร 

ข. เลขานุการ 1 ตาํแหน่ง: เป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นพลงังานและดาํเนินกิจกรรมดา้นพลงังานและควรเป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานในองคก์ร 

ค. สมาชิก 3-5 ตาํแหน่ง: มาจากตวัแทนแผนกหรือหน่วยงานท่ีสาํคญั เช่น วิศวกร กระบวนการผลิต 

วิศวกรไฟฟ้าหรือผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไอนํ้า ระบบเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

(ในบางกรณี องคก์รอาจแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารสาํนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีดา้นประชาสัมพนัธ์ เพ่ือช่วยงานใน
ดา้นเอกสารการประชาสัมพนัธ์และการกระจายขอ้มูล ข่าวสาร หรืออาจแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี
ดว้ยกไ็ด ้เพ่ือพิจารณาสนบัสนุนดา้นงบประมาณ) 
  ระยะการบริหารวธีิการจดัการพลงังาน  

การกาํหนดโครงสร้างและบุคลากรท่ีเหมาะสมมีความสําคญัอย่างยิ่งในระยะยาว โดยตอ้งกาํหนดให้
เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กรนั้นๆ ดงันั้นองค์กรอาจทาํการประเมินวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงสามารถใชวิ้ธี
ประเมินอยา่งง่าย ๆ ไดโ้ดยการตอบคาํถาม 2 ขอ้ คือ 

ก. องคก์รของท่านยอมรับความเส่ียงและความไม่แน่นอน (Uncertainty) ไดใ้นระดบัใด (คาํตอบ คือ 

องคก์รยอมรับไดสู้งหรือตํ่า) 
ข. องคก์รของท่านมีการมอง/วางแผนงานอยา่งไร (คาํตอบ คือ องคก์รมีการวางแผนระยะสั้นหรือระยะ

ยาว) เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัทาํหนงัสือแต่งตั้งคณะทาํงาน และกาํหนดอาํนาจ 

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะทาํงานอย่างชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือเจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของ
อาคารควบคุม หรือผูบ้ริหารระดบัสูง 

  อาํนาจหน้าที่ของคณะทํางานต้องกาํหนดให้สอดคล้องกบักฎกระทรวง โดยอย่างน้อยต้องมสีาระดงันี ้

ก. ดาํเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมท่ีกาํหนดข้ึน 

 3-6 



ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฏหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

ข. ประสานงานกบัหน่วยงานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษ์
พลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้งจดัการอบรมหรือกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้หมาะสมกบั
พนกังานในแต่ละหน่วยงาน 

ค. ควบคุมดูแลใหวิ้ธีการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดาํเนินไปอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ โดยกาํหนดใหมี้การดาํเนินการดงัน้ี 

- รวบรวมขอ้มลูการใชพ้ลงังานท่ีผา่นมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ภายในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 

- ตรวจสอบสถานภาพการใชพ้ลงังานในปัจจุบนัของหน่วยงานต่างๆ 

- ตรวจสอบผลการดาํเนินงานและการจดัการพลงังานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการ
ดาํเนินงานท่ีหน่วยงานแต่ละหน่วยไดจ้ดัทาํข้ึน 

ง. รายงานผลการดาํเนินงานใหก้บัเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมรับทราบ 

จ. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลงังานและการจัดการพลงังานอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งรวบรวม
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบายและวิธีการจดัการพลงังานให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงรับทราบ 

ฉ. ดาํเนินการดา้นอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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-ตวัอย่าง- 

 

คําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน 
 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผล จึงไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานข้ึนมา โดยประกอบดว้ยตวัแทนของ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือร่วมประสานการทาํงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามนโยบายและ
วตัถุประสงค ์ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. .................................................... ประธานคณะทาํงาน 

2. .................................................... คณะทาํงาน 

3. .................................................... คณะทาํงาน 

4. .................................................... คณะทาํงาน 

5. .................................................... คณะทาํงาน 

6. .................................................... คณะทาํงาน 

7. .................................................... คณะทาํงานและเลขานุการ 
 

โดยคณะทาํงานฯ มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

1. ดาํเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมท่ีกาํหนดข้ึน 

2. ประสานงานกบัหน่วยงานทุกฝ่ายท่ี รวมทั้งจดัการอบรมหรือกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน
ใหเ้หมาะสมกบัพนกังานในแต่ละหน่วยงาน 

3. ควบคุมดูแลใหวิ้ธีการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดาํเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยกาํหนดใหมี้การดาํเนินการดงัน้ี 

   - รวบรวมขอ้มูลการใชพ้ลงังานท่ีผา่นมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

   - ตรวจสอบสถานภาพการใชพ้ลงังานในปัจจุบนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

   - ตรวจสอบผลการดาํเนินงานและการจดัการพลงังานของหน่วยงานต่างๆ  

4. รายงานผลการดาํเนินงานใหก้บัเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมรับทราบ 

5. ทบทวนนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังานอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งรวบรวม
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบาย และวิธีการจดัการพลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมหรือผูบ้ริหารระดบัสูงรับทราบ 

6. ดาํเนินการดา้นอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

               ทั้งน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี ....................... เป็นตน้ไป 

                                                                                 ลงช่ือ.......................................... 
                                                                                       (.........................................) 

                                   ตาํแหน่ง.....(เจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบ้ริหารระดบัสูง)..... 
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3.3 การประเมนิสถานะการจดัการพลงังานเบือ้งต้น 

ในกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม ไดก้าํหนดให้เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมประเมินสถานการณ์จดัการพลงังาน
เบ้ืองตน้ โดยพิจารณาจากการดาํเนินงานดา้นพลงังานท่ีผา่นมา ก่อนการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

3.3.1 การปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีนาํวิธีการจัดการพลงังานเข้ามาใชเ้ป็นคร้ังแรก จาํเป็นตอ้งมีการ
ประเมินสถานการณ์จดัการพลงังานเบ้ืองตน้ภายในองคก์ร ทั้งน้ีเพ่ือประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อน และนาํขอ้มูลมาใช้
เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและทิศทางหรือแผนการดาํเนินการจดัการพลงังานภายใน
องคก์รใหเ้หมาะสมต่อไป 

การประเมินสถานะหรือประสิทธิภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ขององคก์รอาจทาํไดโ้ดยใชเ้กณฑห์รือ
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการจดัการพลงังานท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล คือ ตารางการประเมินองคป์ระกอบการ
จดัการพลงังาน (Energy Management Matrix)1 ซ่ึงแบ่งการพิจารณาเป็น 6 องคป์ระกอบ คือ นโยบาย การจดัองคก์ร 
การกระตุน้และสร้างแรงจูงใจ ระบบขอ้มลูข่าวสาร การประชาสมัพนัธ์ และการลงทุน โดยท่ีการประเมินจะตอ้ง
ทาํอย่างเป็นกลางเพ่ือให้ทราบสถานการณ์จดัการพลงังานท่ีเป็นจริงขององค์กร โดยให้คะแนนระหว่าง 0-4 
สาํหรับการประเมินแต่ละองคป์ระกอบ จากนั้นนาํผลการประเมินมากาํหนดเป้าหมายในแต่ละองคป์ระกอบเพ่ือ
กาํหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษพ์ลงังานใหเ้หมาะสม (ดูตารางท่ี 3.1) 

1 พฒันาโดย Energy Technology Support Unit (ETSU) ของบริษทั AEA Technology plc แห่งสหราชอาณาจกัร 
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ตารางที่ 3.1  ตารางการประเมนิองค์ประกอบการจดัการพลงังาน (Energy Management Matrix) 

ระดบั 

คะแนน 

องค์ประกอบ 

1. นโยบาย 

การจดัการพลงังาน 

2. การจัดองค์กร 3. การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 4. ระบบขอ้มลูข่าวสาร 5. การประชาสัมพนัธ์ 6. การลงทุน 

4 1.1 มีนโยบายการจดัารพลงั
งานเป็นเอกสาร และลง
นามโดยผูบ้ริหารระดบัสูง 

โดยกาํหนดใหเ้ป็นส่วน
หน่ึงของการดาํเนินงาน
ขององคก์ร มีการเผยแพร่
ใหก้บัพนกังานทราบอยา่ง
ทัว่ถึง และปฏิบติัตาม
นโยบายฯ โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

2.1 มีคาํส่ังแต่งตั้งคณะทาํงาน
ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานซ่ึง
ลงนามโดยผูบ้ริหาร
ระดบัสูง เพ่ือดาํเนินการ 

และตรวจสอบ ผลการ
ดาํเนินการจดัการพลงังาน
ภายในองคก์รมีการกาํหนด
ผูรั้บผดิชอบในการ
ดาํเนินการแต่ละ มาตรการ
ท่ีชดัเจน และมีการเผยแพร่
ใหพ้นกังานทราบอยา่ง
ทัว่ถึง 

3.1 มีแผนการอบรมเชิง
ปฏิบติัการหรือกิจกรรมท่ี
ชดัเจนซ่ึงจดัทาํ ข้ึนโดย
คณะทาํงานฯ โดยความ
เห็นชอบของผูบ้ริหารเพ่ือ
กระตุน้และสร้างแรงจูงใจ
ใหพ้นกังานทุกระดบั มี
จิตสาํนึกและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษพ์ลงังาน 

4.1 มีการจดัทาํระบบการ
จดัเก็บและการส่ือสาร
ขอ้มลูเก่ียวกบัการใช้
พลงังานและการประหยดั
พลงังานระหวา่งผูบ้ริหาร
กบัพนกังาน มีการกาํหนด
วธีิการส่ือสารท่ีชดัเจน
รวมทั้งมีการติดตามและ
ประเมินผลของการส่ือสาร 

เพ่ือหาขอ้บกพร่องและ
แนวทางแกไ้ข 

5.1 กาํหนดใหก้ารเผยแพร่
โครงการอนุรักษพ์ลงังาน
เป็นส่วนหน่ึงของแผนการ
ประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร
เพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบั
ไดรั้บทราบคุณค่าของการ
ประหยดัพลงังาน และผล
ของการดาํ เนินการจดั
การพลงังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

6.1 มีการจดัสรรงบประมาณ
ประจาํปีเพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
ในการลงทุนเพ่ือการ
อนุรักษพ์ลงังานและการจดั
การพลงังาน โดยพิจารณา
ถึงความสาํคญัของ
โครงการเป็นหลกัทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยาว 

3 1.2 มีนโยบายฯ ท่ีชดัเจนโดย
จดัทาํเป็นเอกสาร แต่ไม่ได้
ลงนาม และไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร มี
การเผยแพร่นโยบายฯ แต่
พนกังานรับทราบไม่ทัว่ถึง 

2.2 มีคาํส่ังแต่งตั้งคณะทาํงาน
ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน
โดยผูบ้ริหารระดบัสูง แต่
การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีมี
ขอบเขตจาํกดัและไม่
ชดัเจนมีการเผยแพร่คาํส่ัง
แต่งตั้งฯ แต่พนกังาน
รับทราบไม่ทัว่ถึง 

3.2 ไม่มีการกาํหนดแผนการ
อบรมฯ หรือกิจกรรมอยา่ง
ชดัเจน โดยใหค้ณะทาํงาน
ฯ เป็นช่องทางหลกัในการ
ดาํเนินการกระตุน้ และ
สร้างแรงจูงใจใหแ้ก่
พนกังาน 

4.2 ไม่มีระบบการจดัเก็บ
ขอ้มลู และการส่ือสาร
ขอ้มลูท่ีชดัเจน โดยให้
คณะทาํงานฯ และ
ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน
เป็นช่องทางหลกัในการ
ส่ือสารขอ้มลูต่างๆ 

5.2 มีการเผยแพร่ขอ้มลูการ
ดาํเนินโครงการอนุรักษ์
พลงังานและการจดัารพลงั
งานใหแ้ก่ พนกังานบาง
ระดบัอยา่งสมํ่าเสมอเฉพาะ
ในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใชพ้ลงังานโดยตรง 

6.2 พิจารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน
ท่ีใหผ้ลตอบแทนการลงทุน
สูง 
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ระดบั 

คะแนน 

องค์ประกอบ 

1. นโยบาย 

การจดัการพลงังาน 

2. การจัดองค์กร 3. การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 4. ระบบขอ้มลูข่าวสาร 5. การประชาสัมพนัธ์ 6. การลงทุน 

2 1.3 มีการจดัทาํ นโยบายฯ เป็น
เอกสาร แต่ยงัไม่ชดัเจนใน
บางขอ้ ไม่กาํหนดให้
นโยบายฯ เป็นส่วนหน่ึง 

ของการดาํเนินงานของ
องคก์รไม่ไดมี้การลงนาม
และการสนบัสนุน จาก
ผูบ้ริหาร และไม่มีการ
เผยแพร่นโยบายฯ ให้
พนกังานทราบ 

2.3 ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน
ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการ
อนุรักษพ์ลงังานและ
รายงานผลต่อ
คณะกรรมการ /

คณะทาํงานดา้นการ
อนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือ
พิจารณาและสรุปผลการ
ดาํเนินงานต่อผูบ้ริหาร 

3.3 คณะกรรมการ/คณะทาํงาน
ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน
เป็นผูด้าํเนินการเป็นคร้ัง
คราว 

4.3 คณะกรรมการเฉพาะกิจ
ทาํหนา้ท่ีในการส่ือสาร
ขอ้มลูเก่ียวกบัการใช้
พลงังานและการประหยดั
พลงังานและประเมินผล
การส่ือสารดงักล่าวเป็นคร้ัง
คราว 

5.3 มีการเผยแพร่ขอ้มลู
เก่ียวกบัการใชพ้ลงังาน
และการประหยดัพลงังาน
ใหก้บัพนกังานเป็นคร้ัง
คราวซ่ึงอาจทาํ โดยเป็น
หนงัสือเวยีนแจง้ใหท้ราบ
การประชุมช้ีแจง เป็นตน้ 

6.3 พิจารณาการลงทุน ใน
มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน
ท่ีมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

1 1.4 มีนโยบายฯ แต่ไม่ได้
จดัทาํ เป็นเอกสาร เป็น
เพียงการมอบหมายหรือ
ช้ีแจงแนวทางการปฏิบติั
โดยวาจา 

2.4 ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน
เป็น ผูด้าํเนินการ และ
รายงาน ต่อผูบ้ริหาร
โดยตรง 

3.4 มีการติดต่ออยา่งไม่เป็น
ทางการโดยวศิวกรเป็น
ผูใ้หข้อ้มลูการใชแ้ละ
ประหยดัพลงังานกบัผูใ้ช้
พลงังานโดยตรง เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจใหป้ระหยดั
พลงังาน 

4.4 มีการจดัทาํสรุปรายงาน
การใชพ้ลงังานและการ
ประหยดัพลงังานอยา่งไม่
เป็นทางการเพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้
พลงังานภายในฝ่ายของ
ตนเอง 

5.4 มีการแจง้ใหพ้นกังาน
ทราบขอ้มลูอยา่งไม่เป็น
ทางการ เช่น การแจง้ให้
ทราบขอ้มลู เก่ียวกบั
วธีิการใชพ้ลงังานภายใน
ฝ่ายของตนเองอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

6.4 พิจารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน
ท่ีมีการลงทุนตํ่า 

0 1.5 ไม่มีการกาํหนดนโยบายฯ 

และแนวทางการปฏิบติัท่ี
ชดัเจน 

2.5 ไม่มีการแต่งตั้ง
ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 

3.5 ไม่มีการติดต่อหรือการให้
ขอ้มลูเก่ียวกบัการใชแ้ละ
การประหยดัพลงังาน
ใหก้บัผูใ้ชพ้ลงังาน 

4.5 ไม่มีการรวบรวมและจดั 

เก็บขอ้มลูเก่ียวกบัปริมาณ
การใชพ้ลงังานและ
ค่าใชจ่้ายทางดา้นพลงังาน 

5.5 ไม่มีการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพนัธ์ใดๆ 

เก่ียวกบัการดาํเนินการ
อนุรักษพ์ลงังาน และการ
จดัการพลงังาน 

6.5 ไม่มีการลงทุนใดๆ ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใชพ้ลงังาน หรือการ
อนุรักษพ์ลงังานในดา้น
อ่ืนๆ 
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ตวัอย่าง  

 การประเมินสถานการณ์จดัการพลงังานของบริษทัตวัอย่างโดยใชต้ารางการจดัการดา้นพลงังาน หรือ 
Energy Management Matrix อาจเร่ิมจากการตั้งคาํถามเพ่ือประเมินการจดัการพลงังานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัของ
องค์กรตามองค์ประกอบทั้ง 6 ของการจดัการดา้นพลงังาน (ดูตวัอย่างการตั้งคาํถามและการให้คะแนนแต่ละ
องคป์ระกอบในรูปท่ี 3.3) จากนั้นให้ลากเส้นเช่ือมต่อระหว่างตาํแหน่งของคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละองคป์ระกอบ
เพ่ือแปลความหมายและวิเคราะห์การจดัการพลงังาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3  การตั้งคําถามและการให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบของการจดัการด้านพลงังาน 

คาํถาม องค์กรไมม่ีนโยบายพลงังานการจดัการพลงังาน 0 
ไมใ่ช ่

คะแนน 

ใช ่คาํถาม มีนโยบายพลงังาน แตไ่มม่ีการจดัทําเป็นเอกสาร 

เป็นเพียงการชีแ้จงโดยวาจา 1 
ไมใ่ช ่

ใช ่คาํถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แตไ่มช่ดัเจนในบางข้อ และ 

ไมม่ีการเผยแพร่ให้บคุลากรได้รับทราบ 2 
ไมใ่ช ่

ใช ่คาํถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แตไ่มไ่ด้ลงนาม และไมไ่ด้ 

รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบัสงู มีการเผยแพร่ให้ 

บคุลากรได้รับทราบ แตไ่มท่ัว่ถึง 

3 

ไมใ่ช ่

ใช ่
องค์กรมีนโยบายพลงังานเป็นเอกสารลงนามและได้รับ 

การสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบัสงู มีการเผยแพร่ให้ 

พนกังานรับทราบอยา่งทัว่ถึง และปฏิบตัิตามนโยบาย 
4 

ใช ่
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

การแปลความหมายและการวิเคราะห์สถานการณ์จดัการพลงังานทาํไดโ้ดยเปรียบเทียบลกัษณะของ
เส้นท่ีไดจ้ากการประเมินองค์ประกอบของการจัดการด้านพลงังาน 6 องค์ประกอบกบัเส้นแบบต่างๆ โดย
เลือกใชผ้ลการวิเคราะห์ของเส้นท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัเส้นท่ีไดจ้ากการประเมินมากท่ีสุด (ดูรูปท่ี 3.4-3.5 และ
ตารางท่ี 3.3) 
 

 
 

รูปที่ 3.4  การประเมนิสถานะการจดัการพลงังานเบือ้งต้นของบริษทั/โรงงานตวัอย่างโดยใช้ตารางการ 

                        จดัการพลงังาน 

 

   

 

 

 

รูปที่ 3.5  ลกัษณะเส้นแบบต่างๆ ที่ใช้วเิคราะห์สถานการณ์จดัการพลงังานขององค์กร โดยเปรียบเทียบกบัเส้น 

                    ที่ได้จากการประเมนิ 

High Balance Low Balance U-Shaped N-Shaped Trough Peak Unbalance 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

ตารางที่ 3.2  การวเิคราะห์เพือ่ประเมนิวธีิการจดัการพลงังานที่เหมาะสมสําหรับองค์กร 

ลกัษณะเส้น รายละเอยีด การวเิคราะห์ 

1. High 

Balance 

ทุกประเดน็มีคะแนนมากกวา่ 3 ระบบการจดัการดีมาก เป้าหมายคือ
ตอ้งรักษาระบบท่ีดีใหย้ ัง่ยืน 

2. Low Balance ทุกประเดน็มีคะแนนนอ้ยกวา่ 3 ตอ้งมีการพฒันาในทุกประเด็นอย่าง
เร่งด่วน 

3. U-Shaped 2 ประเดน็ดา้นนอกมีคะแนนสูงกวา่ประเดน็
อ่ืนๆ 

ความคาดหวงัสูง คือ มีนโยบายและ
การจัดสรรเงินลงทุนท่ีดี แต่ต้อง
พฒันาในดา้นอ่ืนๆ เช่น การกระตุน้ 

แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห้ กั บ
พนักงาน การจดัทาํระบบ ขอ้มูล
ข่าวสารดา้นพลงังาน เป็นตน้ 

4. N-Shaped 2 ประเดน็ดา้นนอกมีคะแนนตํ่ากวา่ประเดน็
อ่ืนๆ 

การสร้างแรงจูงใจ และการจัดทาํ
ระบบขอ้มลูข่าวสารท่ีดี ไม่ช่วยทาํให้
การจดัการพลงังานประสบผลสาํเร็จ 

เพราะไม่มีการกาํหนดนโยบายท่ีดี 

และไม่มีการสนับสนุนเงินลงทุน
หรือสนบัสนุนเงินลงทุนนอ้ยมาก 

5. Trough 1 ประเดน็มีคะแนนตํ่ากวา่ประเดน็อ่ืน ประเด็นท่ีลา้หลงั เช่น การกระตุน้
และสร้างแรงจูงใจ หรือระบบขอ้มูล
ข่าวสาร เป็นตน้ อาจทาํใหร้ะบบการ 

จดัการพลงังานไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควร 

6. Peak 1 ประเดน็มีคะแนนสูงกวา่ประเดน็อ่ืน ความสําเร็จในประเด็นท่ีคะแนน
สูงสุด เช่น การกระตุน้และการสร้าง
แรงจูงใจ หรือระบบขอ้มูลข่าวสาร 

เป็นตน้ อาจเป็นการสูญเปล่าเพราะ
ประเด็นอ่ืนๆ ยงัลา้หลงัมาก ทาํให้
ระบบไม่กา้วหนา้ โดยเฉพาะ ในดา้น
นโยบายและการลงทุน 

7. Unbalance มี 2 ประเดน็หรือมากกวา่ท่ีมีคะแนนสูงกวา่
หรือตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 

ตอ้งรีบพฒันาประเด็นท่ีมีคะแนนตํ่า
ใหสู้งข้ึนกวา่ค่าเฉล่ียโดยเร็ว 

 

สมมติเสน้ท่ีไดจ้ากการประเมินสถานการณ์จดัการพลงังานเบ้ืองตน้ของโรงงานตวัอย่างเป็นดงัรูปท่ี 3.4 

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัลกัษณะของเส้นแบบ U-Shaped ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 3.3 คือ โรงงานมีความคาดหวงัสูง
ต่อการจดัการพลงังานภายในองคก์รเน่ืองจากมีการกาํหนดนโยบายการจดัการพลงังานอย่างเป็นทางการ รวมทั้ง
ไดรั้บการสนับสนุนทั้ งทางด้านการเงินการลงทุนและทรัพยากรจากผูบ้ริหารระดบัสูง (ไดค้ะแนนสูงสุด 4 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

คะแนน ในองคป์ระกอบท่ี 1 และ 6) แต่การดาํเนินการดา้นการจดัการพลงังานยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานและความร่วมมือระหว่างผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานกบัพนกังานซ่ึงเป็นผูใ้ช้
พลงังานในองคก์ร (ไดค้ะแนนประเมินตํ่าสุด 1 คะแนน) 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินสถานการณ์จดัการพลงังานเบ้ืองตน้ทาํใหผู้บ้ริหารสามารถกาํหนด
แนวทางและนโยบายอนุรักษพ์ลงังานของโรงงานไดว้่า จะตอ้งมุ่งเนน้การจดัโครงสร้างองคก์รใหส้อดคลอ้งกบั
การดาํเนินการด้านการจัดการพลงังาน กล่าวคือจะต้องกาํหนดให้มีการจดัตั้ งหน่วยงานรับผิดชอบการจัด
การพลงังานขององค์กรอย่างเป็นทางการ รวมถึงกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานดงักล่าวอย่าง
ชดัเจน นอกจากน้ีนโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีจดัทาํข้ึนจะตอ้งระบุให้มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีเพ่ือกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร อนัจะ
นาํไปสู่ความร่วมมือและการประสานงานท่ีดีในการดาํเนินการดา้นการจดัการพลงังานและกิจกรรมดา้นการ
อนุรักษพ์ลงังานต่างๆ ต่อไป 

3.3.2 บุคคลที่เกีย่วข้อง 

กลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประเมินสถานการณ์จดัการพลงังาน พร้อมหนา้ท่ีรับผิดชอบ มี
ดงัน้ี 

  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

หน้าที่รับผดิชอบ  

กาํกับดูแล และให้คาํแนะนําการประเมินสถานะเบ้ืองต้น และให้การสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการ 

  คณะทํางาน 

หน้าที่รับผดิชอบ 

1. ประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานโดยใชต้ารางประเมินสถานภาพการจดัการดา้นพลงังาน 

2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและทิศทางการจดัการพลงังาน 

  พนักงาน 

หน้าที่รับผดิชอบ 

1. ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการจดัการพลงังาน 

2. ใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินการจดัการพลงังาน 

  

3.4 การกาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

นโยบายอนุรักษพ์ลงังานตอ้งแสดงเจตจาํนงและความมุ่งมัน่ในการจดัการพลงังานในโรงงาน 

ควบคุมและอาคารควบคุม โดยจดัทาํเป็นเอกสารและลงลายมือช่ือเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร 

ควบคุม และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.   ขอ้ความระบุวา่การอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานของเจา้ของโรงงานควบคุม
หรือเจา้ของอาคารควบคุม 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

2.   นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณพลงังานท่ีใชใ้นโรงงานควบคุม หรือ
อาคารควบคุมนั้น 

3.    การแสดงเจตจาํนงท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

4.    แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง 

5.   แนวทางในการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามวิธีการจดัการพลงังาน 

 

ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมจดัใหมี้การเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังานโดย
ปิดประกาศไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดง่้ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานได”้ 

 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร 

ควบคุม พ.ศ. 2552) 
 

นโยบายอนุรักษพ์ลงังานสามารถทาํไดท้ั้งแบบแยกดาํเนินการ และเพ่ิมเติมใหส้ามารถร่วมดาํเนินการ
กบัระบบอ่ืนได ้เช่น ในบางองค์กรท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หรือ ISO14000 

แลว้ อาจปรับเพ่ิมประเดน็การจดัการพลงังานในระบบดงักล่าวแลว้นาํไปใชเ้ป็นนโยบายอนุรักษพ์ลงังานไดเ้ลย  

 

 

รูปที่ 3.6  ปัจจยัหลกัที่มผีลต่อความสําเร็จในการกาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

 

3.4.1 การปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การดาํเนินการจดัการดา้นพลงังานใน
โรงงานหรืออาคารอยา่งเป็นรูปธรรม จริงจงั และมีความต่อเน่ือง ทั้งน้ีตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

1) กาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

2) เผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน ใหพ้นกังาน ลกูจา้งและบุคลากรในองคก์รรับทราบและปฏิบติั
ตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร 

นโยบายพลงังาน 

แรงผลกัดนั (Thrust) 

นําไปใช้ได้ (Applicability) ข้อผูกมดั (Commitment) 

การนําไปปฏิบัติ 

(Implementation) 

 

การทบทวน (Review) 
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3.4.1.1 นโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

นโยบายอนุรักษ์พลังงานท่ีจัดทําข้ึนนั้นต้องมีเน้ือหาหรือข้อความท่ีชัดเจนและเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนด โดยตอ้งเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัทาํเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ และตอ้งลงลายมือช่ือโดยเจา้ของ
หรือผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือแสดงเจตจาํนงในการจดัการพลงังาน และใชใ้นการสร้างจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษ์
พลงังาน 

 เม่ือกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเป็นท่ีเรียบร้อย และเจา้ของโรงงานหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้ง
ดาํเนินการเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังานในรูปแบบต่างๆ ให้กบัพนกังาน ลูกจา้งและบุคลากรทุกระดบัใน
องคก์รรับทราบ และใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

  เนือ้หานโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

 นโยบายอนุรักษ์พลังงานท่ีเจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมจัดทาํข้ึนนั้น ต้องมีเน้ือหาและ
สาระสาํคญัอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียด ต่อไปน้ี 

  1)   ขอ้ความระบุว่า “การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงาน” หรือเป็นภาระหนา้ท่ี
ส่วนหน่ึงขององคก์ร เพ่ือเป็นการแสดงขอ้ผกูมดั และความรับผิดชอบดา้นการใชพ้ลงังานขององคก์ร 

 2)   ขอ้ความท่ีบ่งบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ ซ่ึงมีความหมายว่า 

นโยบายอนุรักษพ์ลงังานจะตอ้งใหค้วามสาํคญัใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัลกัษณะและปริมาณพลงังานท่ีใช ้เช่น 

องค์กรมีการใชพ้ลงังานในการผลิตสูงซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัส่วนหน่ึง ดงันั้นนโยบายอนุรักษพ์ลงังานควรเป็น
นโยบายหลกัและใหค้วามสาํคญัสูง เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัปริมาณพลงังานท่ีใช ้เป็นตน้ 

 3)   ท่ีบ่งบอกถึง การปฏิบัตติามกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน 

เช่น องค์กรตอ้งดาํเนินการและพฒันาวิธีการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมายและ
ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 4)   ขอ้ความระบุถึง แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานอย่างต่อเน่ือง เช่น องคก์ร
จะดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรพลงังานอย่างต่อเน่ืองเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ และ
เทคโนโลยีท่ีใช ้เป็นตน้ 

 5)   ขอ้ความระบุถึง แนวทางในการจดัสรรทรัพยากรให้มอีย่างพอเพยีงในการดาํเนินการตามวิธีการ

จัดการพลังงาน หมายความว่า องค์กรต้องมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนทั้งทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณในการดาํเนินการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

 การดาํเนินการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์นโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

 เม่ือองค์กรมีนโยบายอนุรักษ์พลงังานท่ีเป็นรูปธรรม เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร
ควบคุมตอ้งทาํการเผยแพร่และประกาศแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและปฏิบติัตามนโยบาย วิธีการเผยแพร่
และประชาสัมพนัธ์อาจทาํไดโ้ดย การติดประกาศ การจดัทาํเอกสารแจกใหก้บัพนกังานทุกคน การใชเ้สียงตาม
สาย หรือการส่งนโยบายอนุรักษ์พลงังานให้กบัหัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งน้ีคณะทาํงานอาจจดัทาํ
เอกสารรายช่ือของพนกังานทุกคนในองคก์รลงลายมือช่ือรับทราบและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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 นอกจากการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ เจา้ของหรือผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนมี
ส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็นระยะๆ เพ่ือให้แน่ใจว่า
นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีกาํหนดข้ึนมีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัองคก์ร 

 

3.4.2   ขั้นตอนในการกาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

1)   คณะทาํงานประชุมร่วมกบัเจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุม เพ่ือจดัทาํนโยบาย
อนุรักษพ์ลงังาน ในกรณีท่ีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเร่ิมนาํวิธีการจดัการพลงังานมาใชใ้นองคก์รเป็น
คร้ังแรก จาํเป็นตอ้งนาํผลประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้มาใช้เป็นแนวทางในการกาํหนด
นโยบาย ส่วนในกรณีท่ีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีวิธีการจดัการพลงังานอยู่ก่อนแลว้ ให้นาํผลการ
ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของวิธีการจดัการพลงังานปีท่ีผา่นมา มาประกอบการกาํหนดนโยบาย 

2)   การกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานขององคก์รตอ้งครอบคลุมรายละเอียดตามหวัขอ้ (1) เป็น
อยา่งนอ้ย 

3)   เม่ือไดข้อ้สรุปนโยบายอนุรักษพ์ลงังานแลว้ คณะทาํงานตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือเอกสารท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งการประชุม ซ่ึงอาจเป็นรายงานการประชุมกไ็ด ้โดยตอ้งมีรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม และขอ้สรุป
ท่ีเกิดจากการประชุม และจดัทาํเป็นเอกสารนโยบายเพ่ือนาํเสนอเจา้ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงลงลายมือช่ือในนโยบายต่อไป 

4)  คณะทาํงานแถลงนโยบายอนุรักษพ์ลงังานต่อพนกังาน ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการติดป้ายประกาศ
นโยบายอนุรักษพ์ลงังานหนา้ประตูทางเขา้องคก์รและบอร์ดประกาศข่าวสาร (ดูตวัอยา่งประกาศในรูป) และควร
จดัใหมี้การบรรยายเก่ียวกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ทุกคร้ัง เพ่ือใหพ้นกังานทุก
คนไดท้ราบและเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน ทาํให้เกิดการปฏิบติัเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั 

5)  ภายหลงัการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลงังาน ควรจัดให้มีการแสดงความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะต่อนโยบายท่ีกาํหนดข้ึน ทั้งน้ีอาจทาํโดยออกแบบสาํรวจความคิดเห็นหรือจดัประชุมภายในองคก์ร 

แลว้นาํผลสาํรวจท่ีไดเ้สนอต่อท่ีประชุมทบทวนกบัคณะผูบ้ริหาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายท่ี
กาํหนดข้ึนกบัสถานการณ์ดา้นพลงังานในปัจจุบนัขององคก์ร 

 

3.4.3 บุคคลที่เกีย่วข้อง 

กลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน พร้อมหนา้ท่ีรับผิดชอบ มีดงัน้ี 

เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

หน้าที่รับผดิชอบ  

1. กาํกบัใหมี้การจดัทาํนโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นเอกสาร และลงลายมือช่ือ 

2. ควบคุมและดูแลให้มีการประกาศนโยบายอนุรักษ์พลงังานอย่างเป็นทางการ ให้พนักงานทุกคน
รับทราบและปฏิบติัตาม 
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  คณะทํางาน 

หน้าที่รับผดิชอบ  

1. กาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน และจดัทาํนโยบายเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ 

2. ดําเนินการประกาศและเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสม เช่น 
แถลงการณ์ ติดประกาศ ทาํโปสเตอร์ ประชุม หรือฝึกอบรม เป็นตน้ 

 พนักงาน 

หน้าที่รับผดิชอบ  

1. รับทราบนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

2. ปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

3. แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
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-ตวัอย่าง- 

ประกาศ 

ฉบบัท่ี 001/2550 

วนัท่ี 1 มกราคม 2550 

เร่ือง นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

บริษทั ศรีสยาม จาํกดั ไดด้าํเนินกิจกรรมผลิตยางรถยนตเ์พ่ือจาํหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เน่ืองจากในภาวะปัจจุบนั ประเทศชาติกาํลงัประสบปัญหาดา้นพลงังานซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมี
ความสาํคญัและมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของพนกังานและเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก ดงันั้นทางบริษทั
ฯ จึงไดด้าํเนินการนาํระบบการจดัการพลงังานมาประยกุตใ์ชภ้ายในบริษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ทั้งน้ีบริษทัเลง็เห็น
ว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่ิงสําคัญและเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคนท่ีต้องร่วมมือกันดําเนินการจัด
การพลงังานอยา่งต่อเน่ืองและใหค้งอยูต่ลอดไป 

ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานดา้นพลงังาน
และเพ่ือส่งเสริมการใช้พลงังานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งน้ี บริษทัฯ จึงกาํหนดเป็น
นโยบายดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัจะดาํเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอยา่งเหมาะสม โดยกาํหนดใหก้ารอนุรักษ์
พลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริษทัจะดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรพลงังานขององคก์รอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมกบัธุรกิจ เทคโนโลยีท่ีใช ้และแนวทางการปฏิบติังานท่ีดี 

3. บริษทัจะกาํหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละปี และส่ือสารใหพ้นกังานทุกคน
เขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

4. บริษทัถือวา่การอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้ของ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทัฯ ทุกระดบัท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนด ติดตามตรวจสอบ และ
รายงานต่อคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

5. บริษทัจะให้การสนบัสนุนท่ีจาํเป็น รวมถึงทรัพยากรดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ เวลาในการ
ทาํงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนาํเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ือพฒันางานดา้นพลงังาน 

6. ผูบ้ริหารและคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และ
แผนการดาํเนินงานดา้นพลงังานทุกปี 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 

ลงช่ือ.................................................. 

(นายมานิตย ์สะอาดเอ่ียม) 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

รูปที่3.7  ประกาศนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
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3.5 การประเมนิศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน 

3.5.1 การปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

วตัถุประสงคข์องขั้นตอนน้ีเป็นการคน้หาศกัยภาพขององคก์รในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานโดยเร่ิม
จากการเก็บขอ้มูล ตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังาน และประเมินการใชพ้ลงังานท่ีมีนยัสาํคญักล่าวคือเป็น
การมุ่งเนน้ไปยงักระบวนการและอุปกรณ์ท่ีมีการใชพ้ลงังานในสัดส่วนท่ีสูง ว่ามีการใชพ้ลงังานไดอ้ย่างคุม้ค่า
และเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ หลงัจากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทาง
ในการกาํหนดเป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลงังานต่อไป  ประโยชน์ท่ีได้จากการประเมิน
ศกัยภาพในการอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร กคื็อ 

ก. เป็นดชันีในการบ่งบอกถึงตน้ทุนทางพลงังานสาํหรับสินคา้หรือการบริการ 

ข. ใชเ้ปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานขององคก์ร
ในอดีตกบัปัจจุบนั หรือเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานเบ้ืองตน้กบัโรงงานประเภทเดียวกนั 

ค. ใชก้าํหนดเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน 

 

ในการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน มีแนวทางดาํเนินการ ดงัน้ี 

(1) รวบรวมข้อมูลการผลิต การบริการ และการใช้พลังงานของทุกฝ่ายหรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
พลงังาน โดยเป็นขอ้มูลของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปีท่ีผ่านมา และจดัทาํขอ้มูลดงักล่าวเป็น
ภาพรวมขององคก์ร 

(2) การตรวจสอบและประเมนิการใช้พลงังานขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

(2.1) การประเมนิระดบัองค์กร 

เป็นการประเมินการใชพ้ลงังานทั้งองคก์ร ไม่แยกเป็นหน่วยงานหรืออุปกรณ์ โดยขั้นแรกตอ้งทราบ
ขอ้มลูของระบบไฟฟ้าขององคก์รท่ีใช ้มีอตัราการใชไ้ฟฟ้าประเภทใด (อตัราปกติ TOD หรือ TOU) จาํนวนและ
ขนาดหมอ้แปลงท่ีติดตั้ งแลว้จึงเก็บขอ้มูลการใช้พลงังานในรอบปีท่ีผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือน
ธนัวาคม โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้า ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงและพลงังานหมุนเวียน รวมทั้งคาํนวณหาสัดส่วน
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าและเช้ือเพลิงแยกตามระบบการใชพ้ลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ระบบ
แสงสวา่ง ปรับอากาศ การทาํความเยน็ อดัอากาศ การผลิต อ่ืน ฯลฯ) การประเมินแบบน้ีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้

2 รูปแบบ 

ก. เปรียบเทียบขอ้มลูการใชพ้ลงังานในอดีต เช่น องคก์รใชพ้ลงังานมากข้ึน นอ้ยลงหรือเท่าเดิม 

เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาซ่ึงมีกาํลงัการผลิตเท่าเดิม เป็นตน้ 

ข. เปรียบเทียบขอ้มลูการใชพ้ลงังานของโรงงานหรืออาคารอ่ืน ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีคลา้ยกนั
หรือขนาดใกลเ้คียงกนั (ถา้มี) 

(2.2)  การประเมนิระดบัผลติภัณฑ์หรือการบริการ 

เป็นการเปรียบเทียบตน้ทุนทางพลงังานของการผลิตสินคา้หรือการบริการ ทาํไดโ้ดยการหาค่าการ
ใชพ้ลงังานจาํเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) จากอตัราส่วนของปริมาณการใชพ้ลงังานต่อปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการใชพ้ลงังาน ดงัน้ี 
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สําหรับโรงงานควบคุม ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชพ้ลงังานคือ หน่วยผลผลิต เช่น  นํ้าหนกัของ
เสน้ใย ในกรณีท่ีโรงงานเป็นโรงงานป่ันเสน้ดา้ย เป็นตน้ 

สําหรับอาคารควบคุม ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชพ้ลงังานอาจเป็น จาํนวนหอ้งพกัท่ี จาํหน่ายได้
ในกรณีของโรงแรม หรือ จาํนวนของผูใ้ชบ้ริการของโรงพยาบาล หรือพ้ืนท่ีใชส้อย (ตารางเมตร) ในกรณีของ
อาคารทัว่ไป เป็นตน้ 

(2.3) การประเมนิระดบัเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกั   

เป็นการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรหลกัแต่ละตวัโดยการประเมินการใช้
พลงังานท่ีมีนัยสําคญัในกระบวนการผลิตหรือการบริการของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการ
ตรวจวดัหาขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังาน ชัว่โมงการทาํงาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสีย
พลงังานในแต่ละเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกัท่ีมีการใชใ้นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั้งน้ี การประเมิน
ศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามบทน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กําหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 สาํหรับแบบประเมินการใชพ้ลงังานในองคก์รสามารถดูไดจ้ากรายงานการจดั
การพลงังานสาํหรับโรงงานควบคุม และรายงานการจดัการพลงังานสาํหรับอาคารควบคุม พร้อมทั้งคาํอธิบาย
ข้อแนะนําในการจัดทํารายงานดังกล่าว ซ่ึง พพ. ได้จัดทําข้ึนตามรายละเอียดในเว็บไซต์ พพ. 
(http://www.dede.go.th/) 

 

 3.5.2  หน้าที่ของบุคคลที่เกีย่วข้อง 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานตา 

ประกาศกระทรวง ฯ 

 หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคมุและเจ้าของอาคารควบคมุ 

กาํกบั ดูแล และใหก้ารสนบัสนุนในการดาํเนินการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 

 หน้าที่ของคณะทํางาน 

1. รวบรวมและจดัทาํขอ้มูลการใชง้านของอาคาร ขอ้มูลการผลิต และการใชพ้ลงังานสาํหรับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปีท่ีผา่นมา 

2. ประเมินหาค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรือการบริการ (อาคารควบคุม) 
3. จดัทาํแบบบนัทึกการใชพ้ลงังานของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกัท่ีมีนยัสําคญัของการใชพ้ลงังานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการหาปริมาณการใชพ้ลงังาน ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
การใชพ้ลงังาน และค่าปริมาณการสูญเสียพลงังาน 

 หน้าที่ของพนักงาน 

ใหค้วามร่วมมือในการรวบรวมขอ้มลูการใชพ้ลงังาน และการประเมินการใชพ้ลงังาน 
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วธีิการประเมนิการใช้พลงังานอย่างมนัียสําคัญ  

วิธีการประเมินการใช้พลงังานอย่างมีนัยสําคัญทาํได้โดยการบนัทึกรายละเอียดข้อมูลการใช้และการ
อนุรักษพ์ลงังานสําหรับอาคาร/โรงงาน (ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการใช้พลงังานในแบบส่งข้อมูลการใช้
พลงังานของอาคาร (บพอ.1) และโรงงาน (บพร.1)  

-ตวัอย่าง- 

แบบส่งข้อมูลการใช้พลังงานของอาคาร (บพอ.1) 
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-ตวัอย่าง- 

แบบส่งขอ้มูลการใชพ้ลงังานของอาคาร (บพอ.1)-ต่อ 
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-ตวัอย่าง- 

  ตวัอยา่งแบบส่งขอ้มูลการใชพ้ลงังานของโรงงาน (บพร.1) -ต่อ 
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  ตวัอยา่งแบบส่งขอ้มูลการใชพ้ลงังานของโรงงาน (บพร.1) -ต่อ 
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แบบประเมนิการใช้พลงังานในกระบวนการผลติ 

 

แผนก...ผลิตผลิตภณัฑ.์............. 
ผู้รับผดิชอบ..นายรักษ.์....รุ่งเรือง....                                                                                                                                                                                      วนัท่ี..1...มกราคม...2550.. 

กระบวนการ/ 
ขั้นตอน 

อุปกรณ์/ 
เคร่ืองจกัร 

ประเภท 

พลงังาน 

ปริมาณการใชพ้ลงังาน (๑) ชัว่โมงการใชง้าน (๒) ศกัยภาพการปรับปรุง (๓) 

คะ
แน

นร
วม

 

(๑
)X

(๒
)X

(๓
) 

คว
าม

สาํ
คญั

 

นอ้
ยที่

สุด
  (1

 คะ
แน

น)
 

นอ้
ย  

    
   (

2 ค
ะแ

นน
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3 ค
ะแ

นน
) 

มา
ก  

    
  (4

 คะ
แน

น)
 

มา
กที่

สุด
  (5

 คะ
แน

น)
 

นอ้
ยที่

สุด
  (1

 คะ
แน

น)
 

นอ้
ย  

    
   (

2 ค
ะแ

นน
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3 ค
ะแ

นน
) 

มา
ก  

    
  (4

 คะ
แน

น)
 

มา
กที่

สุด
  (5

 คะ
แน

น)
 

นอ้
ย  

    
   (

2 ค
ะแ

นน
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3 ค
ะแ

นน
) 

มา
ก  

    
  (4

 คะ
แน

น)
 

มา
กที่

สุด
  (5

 คะ
แน

น)
 

ขั้นตอน 1 เคร่ืองจกัร 1 ไฟฟ้า  2     2     2   8 ตํ่า 

 เคร่ืองจกัร 2 ไฟฟ้า    4      5    4 80 สูงมาก 

 เคร่ืองจกัร 3 ไฟฟ้า    4     4     4 64 สูง 

 เคร่ืองจกัร 4 ไฟฟ้า   3    2    1    6 ตํ่า 

ขั้นตอน 2 เคร่ืองจกัร 5 ไฟฟ้า     5    4    3  60 สูง 

 เคร่ืองจกัร 6 ไฟฟ้า   3      4    3  36 ปานกลาง 

 

         หมายเหต ุการให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินดูในตารางท่ี 3.4 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลงังานไฟฟ้าที่มีนัยสําคัญ 

ของอุปกรณ์/เคร่ืองจกัร  สําหรับอาคารควบคุม 

 

อาคาร…ก… 

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า.........78,325......KW-h                                                                                                                         คิดเป็นการใชพ้ลงังาน...65 %..ขององคก์ร 

 

หน่วยงาน/กิจกรรม 
ช่ืออุปกรณ์/ 
เคร่ืองจกัร 

ขนาดพิกดั จาํนวน 

ปริมาณการใช ้

พลงังานไฟฟ้า 

(kW-h) 

เปอร์เซนตก์ารใชพ้ลงังาน 

ต่อการใชพ้ลงังาน 

ของอาคาร (%) 
ต่อการใชพ้ลงังาน 

รวมขององคก์ร (%) 
หอ้ง Boiler เคร่ืองสูบนํ้า 7 HP 1 11,809 15.1 9.8 

หอ้ง Chiller เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 120 TON 1 49,405 63 40.1 

 เคร่ืองสูบนํ้า 5 HP 1 18,798 24 15.6 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

 

แบบประเมนิการใช้พลงังานในกระบวนการผลติ 

แผนก...ผลิตผลิตภณัฑ.์............. 
ผู้รับผดิชอบ..นายรักษ.์....รุ่งเรือง....                                                                                                                                                                               วนัท่ี..1...มกราคม...2551.. 
 

กระบวนการ/ 
ขั้นตอน 

อุปกรณ์/ 
เคร่ืองจกัร 

ประเภท 

พลงังาน 

ปริมาณการใชพ้ลงังาน (๑) ชัว่โมงการใชง้าน (๒) ศกัยภาพการปรับปรุง (๓) 

คะ
แน

นร
วม

 

(๑
)X

(๒
)X

(๓
) 

คว
าม

สาํ
คญั

 

นอ้
ยที่

สุด
  (1

 คะ
แน

น)
 

นอ้
ย  

    
   (

2 ค
ะแ

นน
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3 ค
ะแ

นน
) 

มา
ก  

    
  (4

 คะ
แน

น)
 

มา
กที่

สุด
  (5

 คะ
แน

น)
 

นอ้
ยที่

สุด
  (1

 คะ
แน

น)
 

นอ้
ย  

    
   (

2 ค
ะแ

นน
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3 ค
ะแ

นน
) 

มา
ก  

    
  (4

 คะ
แน

น)
 

มา
กที่

สุด
  (5

 คะ
แน

น)
 

นอ้
ย  

    
   (

2 ค
ะแ

นน
) 

ปา
นก

ลา
ง (

3 ค
ะแ

นน
) 

มา
ก  

    
  (4

 คะ
แน

น)
 

มา
กที่

สุด
  (5

 คะ
แน

น)
 

ขั้นตอน 1 เคร่ืองจกัร 1 ไฟฟ้า  2     2     2   8 ตํ่า 

 เคร่ืองจกัร 2 ไฟฟ้า    4      5    4 80 สูงมาก 

 เคร่ืองจกัร 3 ไฟฟ้า    4     4     4 64 สูง 

 เคร่ืองจกัร 4 ไฟฟ้า   3    2    1    6 ตํ่า 

ขั้นตอน 2 เคร่ืองจกัร 5 ไฟฟ้า     5    4    3  60 สูง 

 เคร่ืองจกัร 6 ไฟฟ้า   3      4    3  36 ปานกลาง 

 

หมายเหต ุการให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินดูในตารางท่ี 3.4 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

แบบบันทกึข้อมูลการใช้พลงังานที่มนัียสําคัญของอุปกรณ์/เคร่ืองจกัร 

สําหรับโรงงานควบคุม 

 

                                            การผลติ…ผลิตผลิตภณัฑ.์.ก… 

                                            ปริมาณการใช้พลงังานในกระบวนการ.........57,690......kW-h                                   คิดเป็นการใชพ้ลงังาน...52 %..ขององคก์ร 

 

กระบวนการ/ 
ขั้นตอน 

ช่ืออุปกรณ์/ 
เคร่ืองจกัรหลกั 

ขนาดพิกดั จาํนวน 

ปริมาณการใช ้

พลงังานไฟฟ้า 

(kW-h) 

เปอร์เซนตก์ารใชพ้ลงังาน 

ภายในกระบวนการ 

 (%) 

ต่อปริมาณการใช ้

พลงังาน 

ขององคก์ร (%) 
ขั้นตอนท่ี 1 เคร่ืองจกัร 2 10 HP 1 6,250 20.8 10.8 

 เคร่ืองจกัร 3 8 HP 2 5,620 18.7 9.7 

ขั้นตอนท่ี 2 เคร่ืองจกัร 5 12 HP 1 7,460 24.8 12.9 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

ตารางที่ 3.3  การใหค้ะแนนและเกณฑก์ารประเมินสาํหรับการประเมินการใชพ้ลงังานอยา่งมีนยัสาํคญั 

ระดบัคะแนนพจิารณาการใช้พลงังานอย่างมีนัยสําคัญ 

คะแนน = ปริมาณการใชพ้ลงังาน × ชัว่โมงการใชพ้ลงังาน × ศกัยภาพในการปรับปรุง 

คะแนน นัยสําคัญ 

0-20 ตํ่า 

21-50 ปานกลาง 

51-75 สูง 

76-100 สูงมาก 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ปริมาณการใช้พลงังาน คะแนน 

มากที่สุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

น้อย 2 

น้อยที่สุด 1 

 

การพจิารณา ช่ัวโมงการใช้พลงังาน คะแนน 

มกีารใช้งานทุกวัน ตลอดเวลา มากท่ีสุด 5 

มกีารใช้งานมาก ทุกสัปดาห์ มาก 4 

มกีารใช้งานเป็นคร้ังคราว ทุกเดอืน ปานกลาง 3 

มกีารใช้งานน้อย ทุกปี นอ้ย 2 

ใช้งานน้อยมาก หรือเกอืบไม่ได้ใช้ นอ้ยท่ีสุด 1 

 

การพจิารณา ศักยภาพในการปรับปรุง คะแนน 

ประสิทธิภาพตํา่ อายุการใช้งานนาน มากท่ีสุด 4 

ประสิทธิภาพตํา่ อยู่ในสภาพดี มาก 3 

ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน อยู่ในสภาพด ี ปานกลาง 2 

ประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐาน นอ้ย 1 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

การทํา Process Mapping 

กระบวนการ (Process) เป็นหน่วยย่อยท่ีสุดขององค์กรและเป็นหัวใจของการปรับปรุงทุกอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นพลงังาน คุณภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นกระบวนการหลกัในการพฒันาระบบการจดัการพลงังาน การ
ประยุกต์ใช้ Process Mapping ในระบบการจดัการพลงังานนั้น องค์กรจะตอ้งวิเคราะห์กระบวนการผลิต/
กิจกรรมของตน แลว้สร้าง Process Diagram สาํหรับ Process ของตนเอง ขอ้มูลหลกัท่ีตอ้งมีใน Diagram ไดแ้ก่ 
วตัถุดิบ พลงังาน ผลิตภณัฑ ์สาธารณูปโภค (Utilities) ท่ีใช ้เป็นตน้  

สาํหรับโรงงานควบคุม การคน้หากระบวนการผลิตหรือกิจกรรมท่ีมีการใชพ้ลงังานในสัดส่วนท่ีสูงหรือมี
นยัสําคญัอาจทาํไดโ้ดย การเขียนผงัแสดงขั้นตอนการทาํงาน (Process mapping) โดยเขียนแผนผงัแสดง
รายละเอียดของกระบวนการผลิต กาํหนดวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ ์พลงังานท่ีใช ้และความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจ
ประกอบดว้ยขั้นตอนย่อยหลายๆ ขั้นตอน จากนั้นคาํนวณปริมาณการใชพ้ลงังานในแต่ละขั้นตอนเป็นร้อยละ 

(%) เปรียบเทียบกบัปริมาณการใชพ้ลงังานทั้งหมดขององคก์ร (ดูรูปท่ี 3.8 ประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)  กระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ ์ก 

 

 

 

 

 

 

(ข) ขั้นตอนยอ่ยในกระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ ์ก 

รูปที ่3.8  ตวัอยา่งการเขียนผงัแสดงขั้นตอนการทาํงาน (Process mapping) 

 หลงัจากเขียนแผนผงัแสดงขั้นตอนการทาํงานท่ีตอ้งการประเมินการใช้พลงังานแลว้ ให้กาํหนดเกณฑ์
สัดส่วนการใชพ้ลงังานท่ีสูงหรือท่ีตอ้งการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังาน จากตวัอย่างในรูปท่ี 3.8 หากกาํหนดว่า
การใชพ้ลงังานมากกว่า 15% เป็นสัดส่วนการใชพ้ลงังานท่ีสูงหรือมีนยัสาํคญั ดงันั้นจะถือว่าขั้นตอนท่ี 1 และ 2 
ในกระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ ์ก เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัในการพิจารณาดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังาน
อยูใ่นลาํดบัตน้ๆ จากนั้นจึงประเมินการใชพ้ลงังานโดยละเอียด พร้อมทั้งจดัทาํแบบบนัทึกขอ้มูลการใชพ้ลงังาน

กระบวนการผลิต 

ผลติภณัฑ์ ก 

วตัถดุิบ ผลติภณัฑ์ 

พลงังาน 52% 

สญูเสยี 

ขัน้ตอนที่ 3 
ผลติภณัฑ์ 

11% 

ขัน้ตอนที่ 1 
วตัถดุิบ 

25% 

ขัน้ตอนที่ 2 

16% 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

ของอุปกรณ์เคร่ืองจกัรในขั้นตอนท่ี 1 และ 2 เพ่ือนาํมาใชป้ระกอบการกาํหนดแนวทางการอนุรักษพ์ลงังานท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป  

1) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลงังานขององค์กรโดยเร่ิมจากการคน้หาการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนใน
องคก์ร เช่น การสูญเสียเน่ืองจากการผลิตเกินความตอ้งการ ขั้นตอนการผลิตเกินความจาํเป็น สาํรองวสัดุคงคลงั
มากเกินไป รอการขนยา้ย ผลผลิตตอ้งการการซ่อมแซมและปรับสภาพ และพนกังานทาํงานไม่เต็มประสิทธิภาพ 
เป็นตน้ จากนั้นดาํเนินการวิเคราะห์การใชพ้ลงังานของอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีมีการใชพ้ลงังานอย่างมีนยัสาํคญั 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรนั้น ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการเปรียบเทียบกบั
เกณฑม์าตรฐาน หรือท่ีเรียกวา่การทาํ Benchmarking โดยเกณฑเ์ปรียบเทียบท่ีใชอ้าจเป็น ค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย หรือ
หาค่าสูงสุด หากมีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเคร่ืองจกัรมีค่าใกลเ้คียงกบั 

ค่าตํ่าสุด ตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

ค่าเฉล่ีย กาํหนดมาตรการปรับปรุงระยะปานกลาง 

ค่าสูงสุด วางแผนบาํรุงรักษา และมาตรการระยะยาว 

 ตวัอย่างเช่น โรงงาน ก ซ่ึงเขา้ร่วมโครงการอนุรักษพ์ลงังานแบบมีส่วนร่วมไดท้าํการประเมินการใช้
พลงังานของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ (Chiller) ขนาด 788TR พบว่ามีค่า ChP ของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ (ดชันี       ช้ีวดั
ประสิทธิภาพพลงังานจาํเพาะ (SEC) ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็) มีค่าเท่ากบั 0.75 kW/TR เม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัค่า 
ChP ของเคร่ืองทาํความเยน็แบบหอยโข่งตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 
0.69 kW/TR และค่า ChP ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบหอยโข่งประสิทธิภาพสูงในปัจจุบนัซ่ึงมีค่า ChP เฉล่ียเท่ากบั 
0.63 kW/TR ทาํใหท้ราบว่า สมรรถนะการทาํงานของเคร่ืองทาํนาํเยน็ของโรงงานท่ีใชอ้ยู่มีค่าตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย
มาตรฐาน โรงงาน ก จึงดาํเนินมาตรการเปล่ียนมาใชเ้คร่ืองทาํนํ้าเยน็ประสิทธิภาพสูงขนาด 800 TR ซ่ึงมีค่า ChP 

เท่ากบั 0.56 kW/TR โดยจากการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดงักล่าว พบว่าเกิดผลประหยดั 2,657,740 
บาท/ปี และระยะคืนทุนจากการลงทุนเท่ากบั 3.76 ปี 

  3.5.3  บุคคลที่เกีย่วข้อง 

กลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประเมินศกัยภาพการอนุรักษ์พลงังานตามประกาศกระทรวง 

พร้อมหนา้ท่ีรับผิดชอบ มีดงัน้ี 

 เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

 หน้าที่รับผดิชอบ 

กาํกบั ดูแล และใหก้ารสนบัสนุนในการดาํเนินการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 

 คณะทํางาน 

 หน้าที่รับผดิชอบ 

1) รวบรวมและจดัทาํขอ้มูลการใช้งานของอาคารและการใช้พลงังานสําหรับอาคารควบคุม และ
ขอ้มูลการผลิต และการใช้พลงังานสําหรับโรงงานควบคุมในรอบปีท่ีผ่านมา ในแบบ บพอ.1 และ บพร.1 
ตามลาํดบั 
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2) จดัทาํรายการขอ้มูลการใช้พลงังานของกระบวนการ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีมีสัดส่วนการใช้
พลงังานสูง 

3) ประเมินศกัยภาพการใชพ้ลงังานในอุปกรณ์ท่ีมีสัดส่วนการใชพ้ลงังานสูงกบัเกณฑม์าตรฐานเพ่ือ
หามาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

4) ทาํการทบทวนการประเมินศกัยภาพ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือการดาํเนินกิจกรรม
ใหม่ๆ เกิดข้ึนในองคก์ร 

 พนักงาน 

 หน้าที่รับผดิชอบ 

ใหค้วามร่วมมือในการรวบรวมขอ้มลูการใชพ้ลงังาน และการวิเคราะห์การใชพ้ลงังาน 

 

3.6 การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

3.6.1   การปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

ข้อกาํหนด 

“ขอ้ 7 เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการกาํหนดเป้าหมายและแผน
อนุรักษพ์ลงังานของพลงังานท่ีประสงค์จะให้ลดลง โดยกาํหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลงังานท่ีใชเ้ดิมหรือ
กาํหนดระดบัของการใชพ้ลงังานต่อหน่ึงหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดาํเนินการ การลงทุน และผลท่ี
คาดว่าจะไดรั้บจากการดาํเนินการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ในการดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังานตามวรรคหน่ึง เจา้ของโรงงานควบคุมและ
เจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้แผนการฝึกอบรมและจดัใหมี้กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน โดยให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขา้ร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการให้
ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้เกิดความตระหนกัถึงผลกระทบจากการใชพ้ลงังาน และเผยแพร่ใหบุ้คลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยา่งทัว่ถึง” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์ และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

3.6.1.1 วธีิการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

หลงัจากการประเมินศกัยภาพทางเทคนิคเพ่ือคน้หามาตรการอนุรักษพ์ลงังาน เจา้ของโรงงาน
ควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือนาํไปสู่การกาํหนดเป้าหมายการ
อนุรักษพ์ลงังาน และรวมทั้งจดัทาํแผนอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือใหมี้แผนงานท่ีจะดาํเนินการใหบ้รรลุสู่เป้าหมายท่ี
กาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง และมีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ และกระตุน้ให้พนกังาน ลูกจา้งและบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายและแผนฯ ท่ีกาํหนดไว ้

เม่ือดาํเนินการจดัทาํเป้าหมายและแผนดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ เจา้ของโรงงานควบและเจา้ของ
อาคารควบคุมตอ้งเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม
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ใหพ้นกังาน ลูกจา้ง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทัว่ถึงทั้งน้ี โดยมีขอ้แนะนาํ
ในการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) การกาํหนดมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

แนวทางการกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานหรือมาตรการท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ อาจใชห้ลกัการของ Cause-and-Effect Diagram หรือท่ีในบางคร้ังเรียกว่า“Fishbone 

Diagram” เป็นแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเร่ิมจากผลท่ีไดรั้บ (Effect) คืออุปกรณ์ประสิทธิภาพตํ่า
เป็นหวัปลาอยูท่างขวามือ (รูปท่ี 3.9) และพิจารณาทีละประเดน็ 

 

 
 

รูปที่ 3.9 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 

 

เร่ิมจากเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ วิธีการทาํงาน วสัดุท่ีใช ้และพนกังาน ทุกประเด็นสามารถเป็นสาเหตุท่ีทาํ
ใหมี้การใชพ้ลงังานสูงได ้จึงไม่ควรละเลย เม่ือทราบสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดการใชพ้ลงังานสูงกว่าเกณฑแ์ลว้ ลาํดบั
ถดัไปคือการกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เช่น หากหน่ึงในสาเหตุท่ีทาํใหค่้า SEC ของ Air Compressor สูงกว่า
ค่าเฉล่ีย คือ อุณหภูมิของอากาศท่ีใช ้(Air Intake) มาก ดงันั้นมาตรการท่ีควรกาํหนดคือการปรับปรุงใหอ้ากาศใช้
มีอุณหภูมิท่ีลดลง ซ่ึงอาจทาํโดยปรับปรุงระบบการถ่ายเทความร้อนของ Compressor House ก็ได ้ เป็นตน้          

รูปท่ี 3.9 แสดงแนวทางในการกาํหนดมาตรการอนุรักษ์พลงังานท่ีกาํหนดให้องค์กรท่ีนําระบบการจัด
การพลงังานมาประยกุตใ์ชต้อ้งพิจารณา ในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง  

(1.1) การใช้ระบบปัจจุบันที่มอียู่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดย 

• ควบคุมการทาํงานแนวทางเดิมใหดี้ข้ึนโดยการใช ้Standard OperatingProcedures (สาเหตุท่ีพบจาก 

 การทาํ Cause - and - Effect Analysis คือพนกังาน) 
• การปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานโดยพิจารณาจาก Best Practices (สาเหตุท่ีพบจากการทาํCause - and - 

Effect Analysis คือวิธีการทาํงาน) การปรับปรุงงานซ่อมบาํรุง โดยพิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของ
หลกัการ Total Preventive Maintenance (TPM) ซ่ึงประกอบดว้ย Preventive Maintenance, Corrective 

Maintenance, Maintenance Prevention และ Breakdown Maintenance ทั้งน้ีองคก์รไม่จาํเป็นตอ้งประยุกตใ์ชท้ั้ง 

สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได ้

ผลท่ีไดรั้บ 

(Effect) 

พนกังาน วสัดุท่ีใช ้

เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ วิธีการทาํงาน 
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4 องค์ประกอบ หากแต่ควรนาํองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัสภาพ/ความพร้อมมาใช ้ (สาเหตุท่ีพบจากการทาํ 

Cause – and -Effect Analysis คือ เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์) การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (สาเหตุท่ีพบ
จากการทาํCause - and - Effect Analysis คือวสัดุท่ีใช)้ 

(1.2) การปรังปรุงส่ิงที่มีอยู่ เช่น การปรับสภาพของ Compressor House เพ่ือให ้Air Intake มีอุณหภูมิ
ลดลง เป็นตน้ 

(1.3) การเปลี่ยนแปลงส่ิงที่มีอยู่ เช่น การติดตั้ง Air Compressor เคร่ืองใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ของเดิมเพ่ือช่วยดึงค่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององคก์ร เป็นตน้ 

 

(2) การกาํหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลงังาน 

จากมาตรการอนุรักษพ์ลงังานต่าง ๆ ท่ีกาํหนดตามแนวทางท่ีกล่าวไปแลว้ในขอ้ (1) องคก์รตดัสินใจ
กาํหนดเป้าหมายในการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการประเมินความสาํเร็จ ในการกาํหนดเป้าหมายมีอยู ่
3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

แนวทางที่ 1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กําหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลในอดีต การกาํหนด
เป้าหมายโดยวิธีน้ีเป็นการกาํหนดทิศทางและจุดหมายเพ่ือใหอ้งคก์รใชค้วามพยายามอย่างเต็มความสามารถใน
การบรรลุสู่เป้าหมายดงักล่าว ซ่ึงในทางปฏิบติัอาจจะไม่สามารถบรรลุสู่จุดหมายท่ีตั้งไวท้ั้งหมด แต่องคก์รก็จะ
ไดรั้บผลประหยดัท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงจากความพยายามดงักล่าว 

แนวทางที่ 2 การใช้ค่าตํ่าสุดของอุปกรณ์ หรือการใช้พลังงานที่องค์กรเคยทําได้ หรือการใชค่้าตํ่าสุดใน
แผนภูมิท่ีไดจ้ากความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัพลงังานท่ีใชก้บัตวัแปร (driver) ตวัอย่างเช่น แผนภูมิแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัพลงังานท่ีใชก้บัปริมาณไอนํ้าท่ีผลิตไดด้งัแสดงในรูปท่ี 3.10 เส้นทึบเป็นค่าเฉล่ีย
ระดบัการใชพ้ลงังานในอดีตในขณะท่ีเส้นปะเป็นเส้นตรงท่ีลากผ่านจุดการใชพ้ลงังานท่ีตํ่าสุด และเป็นเส้น
กาํหนดเป้าหมายอนุรักษพ์ลงังานนัน่เอง 
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รูปที่ 3.10  แผนภูมิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานท่ีใชก้บัปริมาณไอนํ้าท่ีผลิตได ้

 

แนวทางที่ 3 การใช้ข้อมูลการวเิคราะห์ที่ได้จากการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmarking): 

วิธีน้ีเป็นการใชค่้าท่ีดีในลาํดบัถดัไป เพ่ือนาํมากาํหนดเป็นเป้าหมายของอุปกรณ์ ตวัอย่างเช่น จากผล
การเปรียบเทียบเกณฑม์าตรฐานของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์ พบว่าค่าเฉล่ียมาตรฐานของค่าการใชพ้ลงังาน
จาํเพาะ (SEC) ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีค่าเท่ากบั 3.291 GJ/Ton ในขณะท่ีค่าท่ีดีท่ีสุดมีค่าเท่ากบั             

3.05 GJ/Ton ดงันั้นองคก์รอาจกาํหนดเป้าหมายใหค่้าการใชพ้ลงังานจาํเพาะท่ีตอ้งการมีค่าเท่ากบั 3.29 GJ/Ton 
เป็นตน้ในการจดัทาํ ทั้งเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานนั้น คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมนั้น อาจจดัใหมี้การประชุมร่วมกบัคณะผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือระดมความคิดและ
ขอ้เสนอแนะ โดยการนําข้อมูลการใชพ้ลงังานและข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใช้พลงังาน 

ตลอดจนผลการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงรวบรวมหรือจดัทาํข้ึนไวแ้ลว้ในบทท่ี 4 มาใชพิ้จารณา
ประกอบการจดัทาํเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน โดยในการจดัทาํเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน
ดงักล่าวตอ้งระบุถึงช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังานและตวัช้ีวดัความสําเร็จของการดาํเนินการมาตรการอนุรักษ์
พลงังานแต่ละมาตรการ ซ่ึงกาํหนดเป็นร้อยละของการใชพ้ลงังานเดิม รวมถึงเงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนใน
การดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานแต่ละมาตรการท่ีกาํหนดไวเ้ป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังาน 

ซ่ึงจากสถิตข้ิอมูลในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยการนํามาตรการจัดการพลังงานนีม้าทดลองใช้

กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยดัจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

จากการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในเบือ้งต้นที่ไม่ต้องลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5-10 เทียบ

กับการใช้พลังงานทั้งหมด ดังน้ันเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมควรตั้งเป้าหมายอนุรักษ์

พลงังานให้มกีารประหยดัได้อย่างน้อยร้อยละ 7 เทียบกบัการใช้พลงังานทั้งหมด 
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(3) วธีิการจดัทําแผนอนุรักษ์พลงังาน 

สาํหรับการจดัทาํแผนอนุรักษพ์ลงังานนั้น เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการจดัใหมี้วิธีการจดัการพลงังาน
ข้ึนในองค์กรก็เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอนุรักษ์พลงังานแลว้ยงัมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์พลงังานท่ี
ย ัง่ยืน ดงันั้นแผนอนุรักษพ์ลงังานควรประกอบไปดว้ย 

(3.1) แผนปฏิบติัการในการดาํเนินการตามมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

(3.2) แผนประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือกระตุน้หรือปลูกจิตสํานึกดา้นอนุรักษ์
พลงังานใหพ้นกังาน ลกูจา้งและบุคลากรอยา่งเหมาะสม 

(3.3) แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจ
ดา้นอนุรักษพ์ลงังานใหพ้นกังาน ลูกจา้งและบุคลากรอย่างเหมาะสมทั้งน้ี แผนอนุรักษพ์ลงังานท่ีดี ตอ้งแสดง
รายช่ือและวตัถุประสงคข์องมาตรการท่ีจะดาํเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
จากการดาํเนินการ และผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานแต่ละมาตรการ 

(4) วธีิการจดัทําแผนการฝึกอบกรมและกจิกรรมเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

สาํหรับการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานควรจะตอ้งประกอบดว้ย 

รายละเอียดเก่ียวกับช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กลุ่มเป้าหมายของผูอ้บรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม และผูรั้บผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลกัสูตรหรือ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานแต่ละกิจกรรมรายละเอียดในการจดัทาํเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลงังาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในรายงานการ
จดัการพลงังานสาํหรับโรงงานควบคุมหรือรายงานการจดัการพลงังานสาํหรับอาคารควบคุม 

 

  การคํานวณผลตอบแทนทางการเงนิ 

 หลงัจากกาํหนดเป้าหมายโดยใชแ้นวทางใดแนวทางหน่ึงขา้งตน้แลว้ องคก์รตอ้งประมาณค่าใชจ่้ายท่ี
จาํเป็นเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด องค์กรจะมีตารางแสดงมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน เป้าหมาย เงินลงทุน 
และค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานท่ีประหยดัได ้อย่างไรก็ตามองค์กรส่วนใหญ่ไม่มีทรัพยากรมากเพียงพอ ดงันั้นจึง
จาํเป็นต้องตัดสินใจเลือกลงทุนในมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ให้ผลตอบแทนดีผ่านเกณฑ์ขององค์กร การ
นาํเสนอผลการคาํนวณผลตอบแทนทางการเงินต่อผูบ้ริหารท่ีดีท่ีสุดและเป็นแนวทางท่ีไดรั้บการยอมรับ ไดแ้ก่ 
ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) และอตัราผลตอบแทนภายในหรืออตัราผลตอบแทนการลงทุน (Internal 
Rate of Return; IRR) 
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 ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period)  

 ระยะเวลาคืนทุนเป็นการคาํนวณผลตอบแทนทางการเงินแบบง่าย โดยใชส้มการต่อไปน้ี 

periodperSaving
InvestmentPeriodBackPay

  
  =  

โดยท่ี Pay Back Period คือ ระยะเวลาคืนทุน  
 Investment คือ เงินลงทุนท่ีใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือดาํเนินโครงการ/

มาตรการดา้นพลงังาน 

 Saving per period คือ อตัราผลประหยดัต่อช่วงเวลาท่ีพิจารณา 

 

ตวัอย่าง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลงังานขององค์กร ตอ้งใชเ้งินลงทุน 1 ลา้นบาท สามารถ
ประหยดัพลงังานลงไดคิ้ดเป็นเงิน 250,000 บาทต่อปี  

ดงันั้น  Pay Back Period  = 1,000,000 / 250,000 

  = 4 ปี 

ขอ้เสียของการใช ้Pay Back Period คือ มิไดน้าํค่าของเงินท่ีลดลงทุกปีมาพิจารณาร่วมดว้ย ดงันั้นจึงไม่
เหมาะกบัมาตรการท่ีมีระยะเวลานานมากกวา่ 5 ปี เพราะจะทาํใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนมาก  

 

 อตัราผลตอบแทนภายในหรืออตัราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) 

 อตัราผลตอบแทนภายใน เป็นค่าการคาํนวณท่ีใชเ้พ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องของการใช ้Pay Back Period 

เก่ียวกบัค่าของเงินท่ีลดลงทุกปี โดยจะนาํอตัราดอกเบ้ียมาใชใ้นการคาํนวณดว้ย โดย IRR คืออตัราดอกเบ้ียท่ีค่า
ของเงินลดลง เม่ือรวมกบัค่าของเงินท่ีคงเหลืออยู ่จะเท่ากบัเงินท่ีลงทุนไปในปีแรก 

 ตัวอย่าง มาตรการดา้นพลงังานตอ้งใช้เงิน 10 ลา้นบาท อายุโครงการ 15 ปี ทาํให้ลดค่าใช้จ่ายดา้น
พลงังานลงไดปี้ละ 1,5000,000 บาท จากการคาํนวณพบวา่ IRR = 12.40% ตามรูปท่ี 3.11 

 

 3-41 
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รูปที ่3.11  มลูค่าของเงินตามหลกัการคาํนวณค่า IRR 

 

 องค์กรส่วนใหญ่มีเกณฑ์ภายในท่ีใช้กําหนดค่า IRR ของโครงการท่ีจะลงทุน ซ่ึงค่าน้ีจะข้ึนกับ
วฒันธรรมองค์กร เช่น องค์กรท่ีค่อนขา้ง Conservative มกัจะมีเกณฑค่์า IRR ท่ีสูง ในขณะท่ีองค์กรท่ียอมรับ
ความเส่ียงไดสู้งจะมีค่าท่ีตํ่ากวา่ 

หลงัจากคาํนวณผลตอบแทนทางการเงินของทุกมาตรการแลว้ ให้แบ่งมาตรการออกเป็น 2 กลุ่ม ตาม
วิธีการคาํนวณผลตอบแทนทานการเงิน กล่าวคือ กลุ่มท่ี 1 เป็นมาตรการท่ีใชวิ้ธี Pay Back Period และกลุ่มท่ี 2 
เป็นมาตรการท่ีใชวิ้ธี IRR โดยกลุ่มท่ี 1 เรียงลาํดบัมาตรการท่ีมีค่า Pay Back Period สั้นท่ีสุดไปหามาตรการท่ีมี
ค่า Pay Back Period นานท่ีสุด และกลุ่มท่ี 2 เรียงลาํดบัมาตรการท่ีมีค่า IRR สูงท่ีสุด ไปหามาตรการท่ีมีค่า IRR 

ตํ่าท่ีสุด ในการเลือกดาํเนินมาตรการดา้นพลงังาน องค์กรควรเลือกดาํเนินมาตรการลาํดบัแรกก่อนเพราะมี
ผลตอบแทนทางดา้นการเงินดีกวา่ ในกรณีท่ีองคก์รไม่คดัเลือกมาตรการท่ีมีผลตอบแทนทางการเงินท่ีดีมาปฏิบติั 
องคก์รจะตอ้งแสดงเหตุผลประกอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหช้ดัเจน 

นอกจากมาตรการ 2 กลุ่มน้ีแลว้ ยงัมีมาตรการในกลุ่มท่ี 3 ซ่ึงเป็นมาตรการเพ่ือใหอ้งคก์รดาํเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปตามกฎหมายอนุรักษ์พลงังาน  ซ่ึงมาตรการในกลุ่มน้ีถือว่ามีนัยสําคญัสูงและตอ้งดาํเนินการอย่าง
เร่งด่วนแมว้า่จะมีผลตอบแทนทางดา้นการเงินตํ่ากวา่มาตรการอ่ืน 

 

3.6.2 รูปแบบและคําอธิบายในการจดัทํารายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

ในการจดัทาํรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานสามารถทาํไดโ้ดยใชรู้ปแบบตามรายงานเป้าหมาย
และแผนอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึง พพ. จดัทาํข้ึนโดยมีรายละเอียดและคาํอธิบายในการกรอกขอ้มูลต่างๆ ในตาราง 
ดงัน้ี 
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 ตารางสรุปเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
 ชองที่ (๑) ใหแสดงช่ือของมาตรการในการปรับปรุงระดับการใชพลังงานท่ีดําเนินการ รวมท้ังผลการ
ตรวจวัดเครื่องจักรหรืออุปกรณกอนการปรับปรุงและเปาหมายภายหลังการปรับปรุง 
 ชองที่ (๒) ใหระบุเปาหมายการประหยัดในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน โดยแบงตามชนิดของ
พลังงาน คือ 
 พลังงานไฟฟา ใหระบุคากําลังไฟฟาท่ีลดลงไดของเครื่องจักร/อุปกรณ เปนกิโลวัตต (kW) ปริมาณท่ี
ประหยัดไดตอป เปนกิโลวัตต-ช่ัวโมง (kW-h) มูลคาผลประหยัดตอป (บาท) และรอยละผลประหยัดเทียบจาก   
ปฐาน (%) 

กําลังไฟฟาท่ีลดลง (kW) = กําลังไฟฟากอนปรับปรุง (kW) - กําลังไฟฟาหลงัปรับปรุง (kW) 

ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีประหยัดตอป (kW-h) = กําลังไฟฟาท่ีลดลง (kW) x ช่ัวโมงทํางานตอวัน (h/d) x วันตอป 
(d) 

มูลคาผลประหยัดตอป (บาท) = ปริมาณพลังงานท่ีประหยัดตอป (kW-h) x อตัราคาไฟฟาเฉล่ีย (บาท/kW-h) 

100×=
h)-(kW วมในปฐานชพลังงานรปริมาณการใ

h)-(kW ยัดตอปงานที่ประหปริมาณพลัง
  (%) จากปฐานะหยัดเทียบรอยละผลปร  

 พลังงานเชื้อเพลิง ใหระบุชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใชในแตละเครื่องจักรหรืออุปกรณตามมาตรการท่ี
ดําเนินการ ปริมาณของเช้ือเพลิงท่ีประหยัดไดตอป (หนวย) มูลคาผลประหยัดตอป (บาท) และรอยละผล
ประหยัดเทียบจากปฐาน (%) 

มูลคาผลประหยัดตอป (บาท) = ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยัดตอป (หนวย) x ราคาเช้ือเพลิง (บาท/หนวย) 

100×=
านชรวมในปฐอเพลิงท่ีใปริมาณเชื้
 อประหยัดไดตอเพลิงท่ีปปริมาณเชื้

  (%) จากปฐานะหยัดเทียบรอยละผลปร  

 ชองที่ (๓) ใหระบุจํานวนเงินลงทุนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร/อุปกรณและมาตรการ
อนุรักษพลังงาน รวมท้ังคํานวณระยะเวลาคืนทุนของมาตรการท่ีดําเนินการ 

ระยะคืนทุน (ป) = จํานวนเงินลงทุน (บาท) / มูลคาผลประหยัดตอป (บาท/ป) 
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รายละเอยีดมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

รายละเอยีด คาํอธิบาย 

๑) ช่ือมาตรการ จาํนวนอุปกรณ์ท่ี
ปรับปรุง และสถานท่ีปรับปรุง 

๑) ใหแ้สดงช่ือมาตรการท่ีดาํเนินการปรับปรุง จาํนวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง และ
สถานท่ีปรับปรุง 

๒) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๒) ใหแ้สดงเป้าหมายเชิงปริมาณของพลงังานท่ีประหยดัไดจ้ากการดาํเนินมาตรการ 
ดงัน้ี 

กรณีไฟฟ้า ใหแ้สดงกาํลงัไฟฟ้าท่ีลดลงได ้พลงังานท่ีประหยดัได ้และมูลค่าผล
ประหยดัต่อปี 

กรณีเช้ือเพลิง ใหแ้สดงปริมาณเช้ือเพลิง ปริมาณความร้อนเทียบเท่า (MJ) มูลค่า
ผลประหยดัต่อปี 

๓) ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อน
การปรับปรุง 

๓) ใหแ้สดงปริมาณการใชพ้ลงังานก่อนการปรับปรุงในลกัษณะเดียวกบัขอ้ ๒) 

๔) ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมาย
หลงัการปรับปรุง 

๔) ใหแ้สดงปริมาณการใชพ้ลงังานหลงัการปรับปรุงในลกัษณะเดียวกบัขอ้ ๒) 

๕) เงินลงทุนทั้งหมด ๕) ใหแ้สดงจาํนวนเงินลงทุนทั้งหมดของมาตรการท่ีดาํเนินการ 

๖) ระยะเวลาคืนทุน ๖) ใหแ้สดงระยะเวลาคืนทุนของมาตรการท่ีดาํเนินการ 

๗) สภาพท่ีเป็นอยู ่

๗) ใหร้ะบุสภาพท่ีเป็นอยูข่องเคร่ืองจกัรอุปกรณ์หรือสภาพการใชง้านก่อน
ดาํเนินการปรับปรุงเพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลการใชพ้ลงังานอา้งอิง (energy base line) 
เช่น การระบุชนิด ขนาด จาํนวน ลกัษณะการติดตั้ง สภาพการใชง้าน จาํนวน
ชัว่โมงการใชง้าน อตัราค่าพลงังานเฉล่ียต่อหน่วย ผลการตรวจวดัการใชพ้ลงังาน 
เป็นตน้ 

๘) สภาพการดาํเนินการปรับปรุง ๘) ใหร้ะบุวธีิการปรับปรุงเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

๙) วธีิการตรวจสอบผลการ
ประหยดั 

๙) ใหร้ะบุวธีิการตรวจสอบ ตรวจวดั และวเิคราะห์ประเมินผลการประหยดัพลงังาน 
โดยใหเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลงัการปรับปรุงมีสภาวะการใชง้านบน
พ้ืนฐานเดียวกนั แลว้เปรียบเทียบการใชพ้ลงังานเพ่ือประเมินผลการประหยดั
พลงังาน 

 ตารางแผนอนุรักษ์พลงังาน 

ช่องที่ (๑)  ใหร้ะบุช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังานตามเป้าหมายในการดาํเนินการ 

ช่องที่ (๒)  ใหแ้สดงวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

ช่องที่ (๓)  ให้ระบุระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรอุปกรณ์และ
มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน โดยระบุเวลาเร่ิมตน้ดาํเนินการและเวลาแลว้เสร็จ 

ช่องที่ (๔)  ใหร้ะบุจาํนวนเงินลงทุน โดยนาํขอ้มูลเงินลงทุนจากตารางเป้าหมายในการดาํเนินการใน
ช่องท่ี (๒) มากรอกในช่องน้ี 

ช่องที่ (๕)  ใหร้ะบุช่ือผูท้าํหนา้ท่ีรับผิดชอบดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

(ดูตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มลูในตารางแผนอนุรักษพ์ลงังานในตารางท่ี 3.6) 
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 สรุปมาตรการอนุรักษ์พลงังานและตารางแผนอนุรักษ์พลงังาน 

ช่องที่ (๑)  ใหร้ะบุช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังานตามเป้าหมายในการดาํเนินการ 

ช่องที่ (๒)  ใหร้ะบุแผนอนุรักษพ์ลงังาน โดยระบุเวลาเร่ิมตน้ดาํเนินการและเวลาแลว้เสร็จ 

ช่องที่ (๓)  ใหร้ะบุเป้าหมายการประหยดัต่อปี โดยนาํขอ้มูลจากตารางเป้าหมายในการดาํเนินการใน
ช่องท่ี (๒) มากรอกในช่องน้ี 

ช่องที่ (๔)  ใหร้ะบุจาํนวนเงินลงทุน โดยนาํขอ้มูลเงินลงทุนจากตารางเป้าหมายในการดาํเนินการใน
ช่องท่ี (๓) มากรอกในช่องน้ี 

(ดูตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มลูในตารางสรุปมาตรการและแผนอนุรักษพ์ลงังาน ในตารางท่ี 3.7) 
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ตารางที่ 3.4  ตวัอยา่งแผนการฝึกอบรมประจาํปี 

แผนการฝึกอบรมประจาํปี 2550 

 

ลาํดบั หลกัสูตร 

กลุ่ม 

ผู้เข้าฝึกอบรม 

เดอืน  

ผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 
ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค

. 

1 การอนุรักษ์พลงังานแบบมส่ีวนร่วม 1 พนกังานทุกคน             นายรักษ ์พลงังาน 80,000 

2 เทคนิคการบํารุงรักษาหม้อไอนํา้ แผนกซ่อมบาํรุง             นายรักษ ์พลงังาน 30,000 

3 การบํารุงรักษาเชิงป้องกนั (PM) แผนกซ่อมบาํรุง             นายรักษ ์พลงังาน 30,000 

4 การอนุรักษ์พลงังานแบบมส่ีวนร่วม 2 พนกังานทุกคน             นายรักษ ์พลงังาน 80,000 

5 วธีิการจดัการพลงังาน แผนกวศิวกรรม             นายรักษ ์พลงังาน 40,000 

6 ผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน (PRE) แผนกวศิวกรรม             นายรักษ ์พลงังาน 40,000 

                 

 

                                                                                                                   ลงช่ือ................................................หวัหนา้คณะทาํงาน 

                                                                                                                                                                                              นายอนุรักษ ์ พลงังาน 

                                                                                                                                                                                        วนัท่ี........../................/............. 
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ตารางที่ 3.5  ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มลูในตารางสรุปเป้าหมายในการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังาน 

 

เป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์พลงังานรายมาตรการ 

1. สรุปเป้าหมายในการดาํเนินการ 

ลาํดบั 

ท่ี 

(๑) มาตรการในการปรับปรุงระดบัการใชพ้ลงังาน (๒) เป้าหมายการประหยดัต่อปี (๓) การลงทุน 

มาตรการ 

ผลตรวจวดั 

ก่อนปรับปรุง 

เป้าหมาย 

การปรับปรุง 

ไฟฟ้า เช้ือเพลิง เงินลงทุน 

(บาท) 
ระยะเวลา 

คืนทุน 

(ปี) 
kW kWh/ปี บาท/ปี % 

ประหยดั 

ชนิด ปริมาณ 

หน่วย/ปี 

บาท/ปี % 

ประหยดั 

1 ตั้งอุณหภูมิเทอร์โมสตรัท
เคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสม 

26.1 kW 25.06 kW 1.04 4,601 11,502 0.73       

2 ลดอตัราร่ัวไหลในระบบอดัอากาศ 45 kW 42.97 kW 3.03 19,360 49,075 3.13       

3 บลัลาสตอิ์เล็คทรอนิคส์แทน 

บลัลาสตแ์กนเหล็ก 

23 kW 18.4 kW 4.60 23,204 58,109 3.70     158,531 2.73 

4 ติดตั้ง Inverter ในเคร่ือง AHU 6.54 kW 3.15 kW 3.39 46,672 117,180 7.48     193,845 1.65 

5 การหุ้มฉนวนท่อส่งไอนํ้า       นํ้ามนัเตา C 59,593 744,912 3.05 250,000 0.33 

              

รวมทุกมาตรการ - 94,307 235,866 15.04  59,593 744,912 3.05 602,376 4.71 

หมายเหตุ   1) ร้อยละของการประหยดัเทียบจากฐานปี พ.ศ. 2550 

                    2) อตัราค่าไฟฟ้า 2.50 บาท/kWh 

                    3) อตัราเช้ือเพลิง 12.50 บาท/ลิตร 
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-ตวัอย่าง- 

 

รายละเอยีดมาตรการอนุรักษ์พลงังาน                                                                 (กรณีมาตรการดา้นความร้อน) 
 

๑) ช่ือมาตรการ : การหุม้ฉนวนท่อส่งไอนํ้า 

     จาํนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง : ฉนวนใยแกว้สาํหรับหุม้ท่อ ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 65 mm 

                                                      ฉนวนหนา 50 mm. ความยาวท่อ 150 m. พร้อมแผน่โลหะห่อหุม้ 

     สถานทีป่รับปรุง : โรงงาน 1  

 ลิตร/ปี MJ/ปี บาท/ปี 

๒)  เป้าหมายเชิงปริมาณ 59,593 2,042,600 744,912 

๓)  ระดบัการใช้พลงังานอ้างองิก่อนการปรับปรุง 74,491 2,553,250 931,137 

๔)  ระดบัการใช้พลงังานเป้าหมายหลงัการปรับปรุง 14,898 510,650 186,225 

๕)  เงนิลงทุนทั้งหมด  250,000 บาท 

๖)  ระยะเวลาคืนทุน  0.33 ปี 

๗)  สภาพที่เป็นอยู่ 

 ท่อส่งไอนํ้าท่ีบริเวณโรงงาน 1 ขนาดท่อ 65 mm. ความยาวท่อ 150 m. ยงัไม่มีการหุม้ฉนวนความร้อน
และบางส่วนท่ีมีการหุม้ฉนวนแลว้สภาพฉนวนมีการชาํรุด  จากการตรวจวดัอุณหภูมิผิวท่อส่งไอนํ้ามีค่าอุณหภูมิ
เฉล่ีย 160 ° C และอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบมีอุณหภูมิเฉล่ีย 30 ° C โรงงานผลิตไอนํ้าโดยใชเ้ช้ือเพลิงนํ้ามนัเตา
เกรด C ประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า 83.6 % ทาํงาน 24 ชัว่โมงต่อวนั 330 วนัต่อปี อตัราค่าเช้ือเพลิง 12.50 บาท/

ลิตร 

๘) การดาํเนินการปรับปรุง 

 หุม้ฉนวนท่อส่งไอนํ้าดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยฉนวนใยแกว้พร้อมวสัดุแผน่โลหะห่อหุม้ฉนวนภายนอก 

๙) วธีิการตรวจสอบผลการประหยดั 

 ตรวจวดัอุณหภูมิผิวท่อส่งไอนํ้า  อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ ก่อนการปรับปรุง และตรวจวดัอุณหภูมิ
ผิววสัดุแผ่นโลหะห่อหุ้มฉนวนภายนอก  อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ หลงัการปรับปรุงและคาํนวณผลการ
ประหยดัพลงังาน 
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                   ตารางที่ 3.6  ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มลูในตารางสรุปเป้าหมายในการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังาน 

ลาํดบั  
(๑) 

มาตรการ 

(๒) 
วตัถุประสงค ์

(๓) ระยะเวลา (๔) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(๕) 
ผูรั้บผดิชอบ เดือน เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

1 ตั้งอุณหภูมิเทอร์โมสตรัท
เคร่ืองปรับอากาศใหเ้หมาะสม 

ลดการใชพ้ลงังานใน
ระบบปรับอากาศ 

- ม.ค. 2551 - - นายรักษ ์พลงังาน 

2 ใชบ้ลัลาสตอิ์เลค็ทรอนิคส์แทนบลั
ลาสตแ์กนเหลก็ 

ลดพลงังานสูญเสียใน
ระบบแสงสวา่ง 

1 เดือน มี.ค. 2551 เม.ย. 2551 158,531 นายรักษ ์พลงังาน 

3 ลดอตัราร่ัวไหลในระบบอดัอากาศ ลดพลงังานสูญเสียใน
ระบบอดัอากาศ 

1 สปัดาห์ มี.ค. 2551 มี.ค. 2551 - นายรักษ ์พลงังาน 

4 ติดตั้ง Inverter ในเคร่ือง AHU เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทาํงานเคร่ือง AHU 

1 สปัดาห์ ส.ค. 2551 ส.ค. 2551 193,845 นายรักษ ์พลงังาน 

5 หุม้ฉนวนท่อส่งไอนํ้ า ลดความร้อนสูญเสียท่ี
ผนงัท่อส่งไอนํ้ า 

1 สปัดาห์ ต.ค. 2551 ต.ค. 2551 250,000 นายรักษ ์พลงังาน 

   

               ผูจ้ดัทาํ.........นายรักษ ์ พลงังาน..........                                                                                                   ผูอ้นุมติั.........นายประธาน  พลงังาน.......... 
                 วนัท่ี...3......./...มกราคม..../..2551.....                                                                                                        วนัท่ี...5......./...มกราคม..../..2551..... 
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ตารางที่ 3.7  ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มลูในตารางสรุปมาตรการและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

บริษทั อนุรักษพ์ลงังาน จาํกดั 

1)  การใชพ้ลงังาน 

1.1 พลงังานไฟฟ้า      ..626,400..kWh/ปี  มลูค่า..1,566,000..บาท/ปี 

1.2 พลงังานเช้ือเพลิง    ..850,000..ลิตร  มลูค่า..5,678,000..บาท/ปี 

       2)  สรุปมาตรการและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

 

ลําดบั 

ที่ 

(๑) 

มาตรการ 

(๒) แผนดําเนินการ (๓) เป้าหมายการประหยดัตอ่ปี (๔) การลงทนุ 

เร่ิมต้น 

เดือน/พ.ศ. 

สิน้สดุ 

เดือน/พ.ศ. 

ไฟฟ้า เชือ้เพลิง เงินลงทนุ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

คืนทนุ 

(ปี) 

kW kWh/ปี บาท/ปี ชนิด ปริมาณ 

หน่วย/ปี 

บาท/ปี 

1 ตัง้อณุหภมิูเทอร์โมสตรัทเคร่ืองปรับอากาศ

ให้เหมาะสม 

ม.ค. 2551 - 1.04 4,601 11,502      

2 ลดอตัราร่ัวไหลในระบบอดัอากาศ มี.ค. 2551 เม.ย. 2551 3.03 19,360 49,075      

3 ใ ช้บัลล าสต์ อิ เล็คทรอนิคส์แทนบัลล า

สต์แกนเหล็ก 

มี.ค. 2551 เม.ย. 2551 4.60 23,204 58,109    158,531 2.73 

4 ติดตัง้ Inverter ในเคร่ือง AHU ส.ค. 2551 ส.ค. 2551 3.39 46,672 117,180    193,845 1.65 

5 หุ้มฉนวนทอ่สง่ไอนํา้ ต.ค. 2551 ต.ค. 2551    นํา้มนัเตา C 59,593 744,912 250,000 0.33 

            

รวม - 94,307 235,866  59,593 744,912 602,376 4.71 

หมายเหตุ 
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3.6.2.1 บุคคลที่เกีย่วข้อง 

กลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ ง
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พร้อมหนา้ท่ีรับผิดชอบ มีดงัน้ี 

  เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

 หน้าที่รับผดิชอบ 

กาํกบั ดูแล และมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย แผนอนุรักษพ์ลงังาน และแผนการฝึกอบรมพร้อมทั้งใหก้าร
สนบัสนุนทางดา้นงบประมาณและบุคลากรท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการ 

  คณะทํางาน 

  หน้าที่รับผดิชอบ 

1) กาํหนดและจดัทาํเป้าหมายและแผนการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด 

2) ดาํเนินการวางแผนและจดัใหมี้การฝึกอบรมและกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

3) กาํหนดผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน การฝึกอบรมและกิจกรรม 

4) ประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจดัทาํประวติัการฝึกอบรม
ของพนกังานทุกคน 

5) เผยแพร่เป้าหมาย แผนอนุรักษพ์ลงังาน และแผนการฝึกอบรมให้พนกังานทุกคนในองคก์ร
รับทราบ 

  พนักงานที่เกีย่วข้อง 

  หน้าที่รับผดิชอบ 

     ให้ความร่วมมือกบัคณะทาํงานในการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังานขององค์กร 
รวมทั้งเขา้ฝึกอบรม และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

 

3.7 การดาํเนินตามแผนอนุรักษ์พลงังาน และการตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบัตติามป้าหมายและแผนการ 

         อนุรักษ์พลงังาน 

3.7.1 การปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

ภายหลงัจากท่ีเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานผ่านการอนุมติัจากเจา้ของโรงงานหรือเจา้ของอาคาร
ควบคุมแลว้ คณะทาํงานมีหน้าท่ีในการควบคุมดูแลให้มีการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์พลงังาน รวมถึง
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ของการ
ปฏิบติังานว่ามีการดาํเนินการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นแผนงานหรือไม่ ซ่ึงหากมีความล่าช้าหรือ
ปฏิบติัไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานท่ีวางไว ้คณะทาํงานจะตอ้งทาํการหาสาเหตุว่าทาํไมการดาํเนินงาน
ถึงไม่ประสบผลสาํเร็จตามท่ีวางไว ้พร้อมทั้งหาแนวทางแกไ้ขในการดาํเนินงานเพ่ือปรับปรุงในการทาํงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย เพ่ือนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป 
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ในการดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมาย
และแผนอนุรักษพ์ลงังาน คณะทาํงานควรดาํเนินการดงัน้ี 

(1) ควบคุมให้มีการดาํเนินมาตรการตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในแผนอนุรักษ์พลงังานและแผนการ
ฝึกอบรมฯ โดยการใหผู้รั้บผิดชอบในแต่ละมาตรการรายงานผลการดาํเนินการ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยการรายงานความกา้วหนา้อาจระบุในรูปของเปอร์เซ็นตข์องผลสาํเร็จในการดาํเนินงาน รวมทั้ง
พิจารณาปรับเปล่ียนแผนดาํเนินการ ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น 

(2) ตรวจสอบผลการดาํเนินงานในแต่ละแผนงานหรือแต่ละมาตรการโดยเทียบกบัแผนอนุรักษ์
พลงังานและแผนการฝึกอบรมฯท่ีกาํหนดไว ้

(3) หากมาตรการใดมีการดาํเนินการล่าชา้ ไม่เป็นไปตามแผน ตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้การ
ดาํเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย อาจใชวิ้ธีท่ีเรียกว่าไดอะแกรมแบบกา้งปลา (Fishbone Diagram) ในการหา
สาเหตุ (ตวัอย่างดงัรูปท่ี 3.12) เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขและสรุปผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนไวใ้นรายงานผลการ
ดาํเนินงานต่อไป 

ดําเนิน

มาตรการ

ล่าช้า

วิธีทํางาน พนักงาน

วัตถุดิบ เคร่ืองจักร

ขาดงบประมาณ
ขาดการวางแผน

ขาดบุคลากร

ไม่ให้ความร่วมมอืขาดความรู้

อยู่ระหว่างสั่งซ้ือ
มีผลกระทบต่อ

กระบวนการผลิต
อยู่ระหว่างซ่อมบํารุง

 

รูปที ่3.12  ตวัอยา่งการเขียนแผนผงัแบบกา้งปลา 

 

(4) สาํหรับมาตรการท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จตามท่ีกาํหนดไว ้ คณะทาํงานตอ้งจดัให้มีการดาํเนินการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนฯ ทั้งน้ีอาจมอบหมายให้พนักงานท่ีรับผิดชอบ
มาตรการน้ีเป็นผูค้วบคุมการตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบใหก้บัคณะทาํงานอีกทีหน่ึง 

5) การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานดงักล่าว ใหร้วมทั้ง
การตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน โดยควรทาํเป็นประจาํ อย่างนอ้ย 3 เดือต่อ
คร้ัง และจดัทาํเป็นรายงานเสนอใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมทราบ โดยในรายงาดงักล่าว
ตอ้งประกอบดว้ย 

 

 3-52 



ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

• ผลสรุปการติดตามการดาํเนินการของมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน โดยระบุช่ือมาตรการอนุรักษ์
พลงังาน สถานภาพการดาํเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

• ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามมาตรการอนุรักษ์พลงังานแยกตามมาตรการดา้น
ไฟฟ้าและมาตรการดา้นความร้อน โดยระบุช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีดาํเนินการแต่ละมาตรการ ระยะเวลา
การดาํเนินการแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง สถานภาพการดาํเนินงานท่ี
เกิดข้ึนจริง เงินลงทุนตามแผนและเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ผลการอนุรักษพ์ลงังานตามแผนและท่ีเกิดข้ึนจริง
ปัญหาและอุปสรรคในระหวา่งการดาํเนินการ และความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

• ผลสรุปการตรวจติดตามการดาํเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน โดยระบุช่ือหลกัสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน สถานภาพการ
ดาํเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ (ถา้มี) และจาํนวนผูเ้ขา้อบรม 

รายละเอียดในการจัดทาํรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในรายงานการจดัการพลงังาน
สาํหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจดัการพลงังานสาํหรับอาคารควบคุม 

3.7.2 รูปแบบและคําอธิบายในการจัดทํารายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ   

  แผนอนุรักษ์พลงังาน 

ในการจดัทาํรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานสามารถ
ทาํไดโ้ดยการนาํเสนอในรูปของตารางซ่ึงแสดงผลการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานรายมาตรการและแผนอนุรักษ์
พลงังานดงัน้ี 

 ตวัอยา่งการจดัทาํผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานแสดงดงั
ตารางท่ี 3.4 โดยการกรอกขอ้มลูในตารางสามารถทาํไดด้งัน้ี 

 ช่องท่ี 1 (/1) ให้แสดงช่ือมาตรการท่ีดาํเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษพ์ลงังาน เช่น ตั้งอุณหภูมิเทอร์โมสตทัเคร่ืองปรับอากาศใหเ้หมาะสม 

 ช่องท่ี 2 (/2) ให้ระบุระยะเวลาของมาตรการ และระบุจาํนวนมาตรการทั้ งหมดท่ีมีอยู่ในรายงาน
เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน เช่น ลาํดบัมาตรการท่ี 1 จากจาํนวนมาตรการทั้งหมด 5 มาตรการ 

 ช่องท่ี 3 (/3) ใหร้ะบุระยะเวลาดาํเนินการของมาตรการโดยกรอก เดือนและ พ.ศ. ท่ีเร่ิมตน้ดาํเนินการ
และส้ินสุดการดาํเนินการทั้งท่ีระบุในรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน และท่ีดาํเนินมาตรการจริงเช่น 
ตั้งแต่ ม.ค. 2551 ถึง มี.ค. 2551 

 ช่องท่ี 4 (/4) ใหร้ะบุสถานภาพดาํเนินการ เช่น ยงัไม่ไดด้าํเนินการ กาํลงัดาํเนินการอยู่ หรือดาํเนินการ
เสร็จส้ินแลว้ 

 ช่องท่ี 5 (/5) ให้ระบุจาํนวนเงินท่ีไดป้ระเมินไวต้ามแผนและจาํนวนเงินท่ีลงทุนจริง ถามาตรการท่ี
ดาํเนินการไม่มีการลงทุน ใหร้ะบุวา่ ไม่มีเงินลงทุน 
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ตารางที่ 3.8  ตวัอยา่งการจดัทาํผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

ช่ือมาตรการ/1 ตั้งอุณหภูมิเทอร์โมสตทัเคร่ืองปรับอากาศใหเ้หมาะสม 

มาตรการลาํดบัท่ี/2 1 จากทั้งหมด/2 5 มาตรการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ/3 
สถานภาพดาํเนินการ/4 

การลงทุน/5 ผลการอนุรักษ์พลงังาน/6 

ตามแผน ดาํเนินการจริง ตามแผน ลงทุนจริง ตามเป้าหมาย ที่ได้รับจริง 

ม.ค. 51-มี.ค. 51 ม.ค. 51-มี.ค. 51 ดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้ ไม่มีเงินลงทุน ไม่มีเงินลงทุน พลงังานไฟฟ้า 

4,601 kWh 

11,502 บาท 

พลงังานไฟฟ้า 

4,300 kWh 

10,749.5 บาท 

ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการ/7 ความเห็นและข้อเสนอแนะ/8 หมายเหตุ/9 

ไม่มีปัญหาอุปสรรค - - 
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ช่องท่ี 6 (/6) ให้ระบุผลการอนุรักษพ์ลงังานทั้งท่ีไดจ้ากการประเมินไวต้ามแผนและท่ีไดจ้ริง โดยให้
กรอกรายละเอียด ดงัน้ี 

 ชนิดพลงังาน ใหร้ะบุเป็นพลงังานเช้ือเพลิง หรือพลงังานไฟฟ้า สําหรับพลงังานเช้ือเพลิงใหร้ะบุชนิด
ของเช้ือเพลิงดว้ย เช่น ดีเซล นํ้ามนัเตา เป็นตน้ 

 ผลการประหยดั โดยให้ระบุทั้งปริมาณและมูลค่าการประหยดั พร้อมทั้งระบุหน่วยดว้ย ในกรณีเป็น
ไฟฟ้าใหร้ะบุหน่วยกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

 ช่องท่ี 7 (/7) ให้ระบุปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนหรือพบในระหว่างการดาํเนินการ ถา้ไม่พบ
ปัญหาและไม่มีอุปสรรคเกิดข้ึน ใหร้ะบุวา่ไม่มี 

 ช่องท่ี 8 (/8) ใหร้ะบุความเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการดาํเนินมาตรการ 

 ช่องท่ี 9 (/9) ช่องหมายเหตุ ใหร้ะบุขอ้มลูต่างๆ ท่ีตอ้งการใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) 

  เทคนิคการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัตติามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

 เทคนิคท่ีใชโ้ดยทัว่ไปคือการสร้างแผนภูมิควบคุม (Control Chart) ซ่ึงมีหลายรูปแบบท่ีองคก์รสามารถ
เลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 

รูปแบบที่ 1 แผนภูมิควบคุมแบบธรรมดา (Simple Control Chart) เป็นการสร้างแผนภูมิของค่า 
parameter ท่ีควบคุม โดยแผนภูมิจะแสดงค่า Upper Control Limit (UCL) และค่า Lower Control Limit (LCL) 
เพ่ือให้ผูค้วบคุมสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนว่าการดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวห้รือไม่          
(ดูรูปท่ี 3.12) 

รูปแบบที่ 2 แผนภูมคิวบคุมแบบค่าเฉลีย่เคลือ่นที่ (Moving Average Chart) เป็นการสร้างแผนภูมิของ
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี ซ่ึงเหมาะสมในกรณีท่ีสามารถเกบ็ขอ้มลูไดเ้พียง 1 ค่าต่อ 1 ช่วงเวลาท่ีคงท่ี ตวัอย่างเช่น ในกรณี
ของขอ้มลูในตารางท่ี 3.10 หากสามารถบนัทึกค่าไดเ้พียง 1 ค่า (สมมติเป็นค่าท่ี 1) และกาํหนดใหใ้ชค่้าเฉล่ียของ
ขอ้มูล 3 ค่า จะไดค่้าเฉล่ียเคล่ือนท่ีค่าแรกเกิดข้ึนเม่ือเวลา 10:00 น.โดยใชค่้าท่ีเก็บไดข้องเวลา 8:00, 9:00 และ 
10:00 น. นาํมาเฉล่ีย ซ่ึงจะไดเ้ท่ากบั 51.33 ส่วนค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีลาํดบัถดัไปจะใชค่้าท่ีเก็บไดข้องเวลา 9:00, 
10:00 และ 11:00 น. นาํมาเฉล่ีย ซ่ึงจะไดเ้ท่ากบั 51.33 เช่นเดียวกนั ทาํเช่นเดียวกนัน้ีไปจนถึงค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี
ลาํดบัสุดทา้ยคือ ณ เวลา 7:00 น. ซ่ึงจะใชค่้าค่าท่ีเก็บไดข้องเวลา 5:00, 6:00 และ 7:00 น. นาํมาเฉล่ีย ซ่ึงจะได้
เท่ากบั 53.33 (ดูตารางท่ี 3.10 และรูปท่ี 3.13) 
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ตารางที่ 3.9  ตวัอย่างข้อมูลที่ใช้ในการแสดงแผนภูมคิวบคุม 

เวลา ค่าที่ 1 ค่าที่ 2 ค่าที่ 3 ค่าเฉลี่ย
ค่า Moving Average

 ของค่าที่ 1

8:00 56.00 54.00 58.00 56.00
9:00 50.00 52.00 58.00 53.33

10:00 48.00 52.00 59.00 53.00 51.33
11:00 56.00 56.00 51.00 54.33 51.33
12:00 58.00 53.00 52.00 54.33 54.00
13:00 59.00 54.00 52.00 55.00 57.67
14:00 51.00 59.00 56.00 55.33 56.00
15:00 52.00 58.00 53.00 54.33 54.00
16:00 52.00 52.00 54.00 52.67 51.67
17:00 56.00 51.00 59.00 55.33 53.33
18:00 53.00 50.00 58.00 53.67 53.67
19:00 54.00 47.00 52.00 51.00 54.33
20:00 59.00 44.00 51.00 51.33 55.33
21:00 58.00 59.00 50.00 55.67 57.00
22:00 52.00 61.00 47.00 53.33 56.33
23:00 51.00 55.00 44.00 50.00 53.67
0:00 50.00 52.00 59.00 53.67 51.00
1:00 47.00 53.00 61.00 53.67 49.33
2:00 44.00 50.00 55.00 49.67 47.00
3:00 59.00 48.00 52.00 53.00 50.00
4:00 61.00 56.00 53.00 56.67 54.67
5:00 55.00 58.00 50.00 54.33 58.33
6:00 52.00 59.00 48.00 53.00 56.00
7:00 53.00 51.00 56.00 53.33 53.33
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รูปที ่3.11  ตวัอยา่งแผนภูมิควบคุมแบบธรรมดา โดยใชข้อ้มลูจากตารางท่ี 3.10 
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รูปที ่3.12  ตวัอยา่งแผนภูมิควบคุมแบบค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี โดยใชข้อ้มลูจากตารางท่ี 3.10 
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UCL 
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3.7.3 บุคคลที่เกีย่วข้อง 

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังานและแผนการ
ฝึกอบรมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน และแผนการ
ฝึกอบรมฯ 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคมุและเจ้าของอาคารควบคมุ 

กาํกบั และดูแลใหมี้การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้งตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน และแผนการฝึกอบรมฯ 

หน้าที่ของคณะทํางาน 

1. ติดตามและควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และแผนการฝึกอบรมฯ 

2. ตรวจสอบการปฏิบติังานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงแผนการฝึกอบรมฯ ของฝ่าย
หรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข หากเกิดปัญหาในการดาํเนินการ 

4. จดัทาํรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ ์

   พลงังานรวมถึงแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน และรายงานให ้

ผูบ้ริหารทราบ 

หน้าที่ของพนักงาน 

ให้ความร่วมมือกบัคณะทาํงานในการตรวจสอบการดาํเนินการตามเป้าหมายและแผน สําหรับผูท่ี้มี
หนา้ท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังาน และรายงานความกา้วหนา้ของการดาํเนินการใหค้ณะทาํงานทราบเป็นระยะ 

 

3.8 การตรวจตดิตามและประเมนิการจดัการพลงังาน 

3.8.1 การปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

ข้อกาํหนด 

“ขอ้ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการ

จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานตามช่วงเวลาที่

กาํหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจําอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด
ในราชกิจจานุเบกษา” (ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์ และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดน้ี ใหพิ้จารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจดัการพลงังานขององคก์ร 

เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการท่ีผ่านมา องค์กรควรจดัให้มีคณะผูต้รวจประเมินการจดั
การพลงังานภายในองคก์รเพ่ือติดตามและตรวจสอบวิธีการจดัการพลงังานท่ีจดัทาํข้ึนว่ามีการปฏิบติังานตาม
แผน และดาํเนินการจดัการพลงังานท่ีจดัทาํข้ึนหรือไม่ รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือจดัทาํเป็น
รายงานการตรวจติดตามขององคก์ร สาํหรับช่วงเวลาและความถ่ีในการตรวจติดตามนั้นตอ้งกาํหนดใหเ้หมาะสม
และสมํ่าเสมอ โดยความถ่ีของการตรวจติดตามนั้นสามารถกาํหนดข้ึนเองโดยองคก์รแต่ควรทาํเป็นประจาํอย่าง
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นอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในส่วนของคณะผูต้รวจประเมินฯนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และความเขา้ใจในวิธีการจดั
การพลงังาน อีกทั้งตอ้งมีความเป็นกลางและเป็นอิสระต่อกิจกรรมท่ีจะทาํการประเมินการดาํเนินการตรวจ
ติดตามภายในควรกาํหนดแผนงาน และขอบเขตของการตรวจประเมินท่ีแน่นอนในการตรวจติดตามและ
ประเมินวิธีการจดัการพลงังาน คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานควรดาํเนินการดงัน้ี 

(1) ดาํเนินการประชุมร่วมกบัเจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุม เพ่ือจดัตั้งคณะผูต้รวจ
ประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร พร้อมทั้งกาํหนดวาระการทาํงานของคณะผูต้รวจประเมินฯ ตามความ
เหมาะสม คณะผูต้รวจประเมินฯ ควรมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 2 คน ซ่ึงอาจประกอบดว้ยบุคคลท่ีมาจากภายนอกหรือ
ภายในองคก์รกไ็ดท้ั้งน้ี แลว้แต่ความเหมาะสมและอตัรากาํลงัคนขององคก์รนั้น  

 (2) เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุม ลงนามคาํสัง่แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ และ
เผยแพร่ใหพ้นกังานขององคก์รรับทราบ 

 (3) ขอ้กาํหนดของการจดัการพลงังานท่ีตอ้งไดรั้บการตรวจประเมินมีหวัดงัน้ี 

ก. การจดัตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

ข. การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 

ค. การมีนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

ง. การประเมินศกัยภาพอนุรักษพ์ลงังาน 

จ. การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน 

ฉ. การดาํ เนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมาย 

และแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

ช. การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน 

ซ. การทบทวนวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

(4) การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังานของคณะผูต้รวจประเมินฯ ตามขอ้ (3) ให้
ดาํเนินการโดยการประเมิน 

ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลกัฐานต่างๆ ท่ีคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานจดัทาํข้ึนหรือจดัเก็บ 

เช่น แผนการฝึกอบรม เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน การเขา้รับการฝึกอบรมของพนกังาน และการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน เป็นตน้ 

ข. จากการสอบถามพนกังาน โดยการสัมภาษณ์หรือใหต้อบแบบสอบถาม เป็นตน้ การตรวจเอกสาร 

หลกัฐานต่างๆ จะเป็นลกัษณะของการตรวจว่ามีหรือไม่มีเอกสารหลกัฐาน และเอกสาร หลกัฐานนั้นมีแลว้
ครบถว้นหรือไม่ พร้อมทั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ ตอ้งเสนอขอ้ปรับปรุงหรือเสนอแนะในกรณีท่ีการดาํเนินการ
จดัการพลงังานไม่เป็นไปตามวิธีการท่ีกาํหนด 

(5) ภายหลงัการตรวจสอบและประเมินการจดัการพลงังานตามขอ้ (4) เรียบร้อยแลว้ คณะผูต้รวจ
ประเมินฯ ตอ้งทาํการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจดัการพลงังานดงักล่าว พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ
รับรองโดยประธานคณะผูต้รวจประเมินฯ และจดัส่งให้กบัคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานและเจา้ของ
โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมร่วมกนัพิจารณาผลการตรวจประเมินการจดัการพลงังาน เพ่ือทาํการ
ทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่อง  
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3.8.2 รูปแบบและคําอธิบายในการสรุปผลการตรวจตดิตามและประเมนิวธีิการจดัการพลงังาน 

ข้อกาํหนด 

“ขอ้ 9 เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การตรวจติดตาม และประเมินการ
จดัการพลงังาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่

กาํหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจําอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด
ในราชกิจจานุเบกษา” (ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์ และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

การดาํเนินการ น้ี เป็นการดาํเนินการ โดยนาํผลการประเมินการจดัการพลงังานจากการตรวจติดตาม
ภายในมาวิเคราะห์ความเหมาะสม จุดอ่อน/จุดแข็ง กิจกรรมหรือการดาํเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
พลงังานขององค์กร รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดต่างๆ ของวิธีการจดั
การพลงังาน (นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน แผนฝึกอบรม หรือเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน เป็นตน้) ในกรณีท่ี
พบอุปสรรคหรือปัญหาในการดาํเนินการ โดยคณะทาํงานตอ้งทาํการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากขอ้บกพร่อง
ของการจดัการพลงังานวา่มาจากปัจจยัภายในองคก์ร หรือเน่ืองมาจากปัจจยัภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแกไ้ข
และปรับปรุงวิธีการจดัการพลงังานใหม่ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการ
พฒันาวิธีการจดัการพลงังานอยา่งต่อเน่ืองในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของวิธีการจดั
การพลงังานนั้นตอ้งจดัข้ึนเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และกาํหนดข้ึนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยผูเ้ขา้
ประชุมควรประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง ประธานและคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน รวมทั้งตวัแทน 

จากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ในการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องวิธีการจดัการพลงังาน คณะทาํงานดา้นการจดั
การพลงังานควรดาํเนินการดงัน้ี 

(1) จดัให้มีการประชุมทบทวนผลการดาํเนินการภายหลงัการตรวจประเมินภายใน โดยแจง้ให้
ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานหรือตวัแทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงวตัถุประสงค ์รูปแบบ กาํหนดเวลา และ
เขา้ร่วมประชุม 

(2) การจดัการประชุมทบทวนผลการดาํเนินการ ควรมีตวัแทนจากทุกฝ่ายเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น
และรับทราบผลการประชุม ดงันั้นควรใหมี้การเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งจากฝ่ายบริหาร คณะทาํงาน และตวัแทน
พนกังานทุกระดบัจากหน่วยงานต่างๆ 

(3) รวบรวมผลประเมินการดาํเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร แลว้ทาํการสรุปผลการ
ทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน และรายงานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือ
เจา้ของอาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุปดงักล่าว ควรประกอบ ดว้ยผลการทบทวนการดาํเนินการจดัการพลงังาน
ในแต่ละขั้นตอนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงฯ วา่มีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง พร้อมทั้งระบุขอ้บกพร่อง
ท่ีตรวจพบในกรณีท่ีเห็นวา่สมควรตอ้งมีการปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงขอ้บกพร่องดงักล่าว ท่ีเกิดในแต่
ละขั้นตอนของการดาํเนินการจดัการพลงังาน 

(4) ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจดัการพลงังาน ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งในส่วนท่ีเป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อการดาํเนินการ โดยใน
กิจกรรมหรือการดาํเนินการใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาวิธีการจดัการพลงังาน ก็ควรให้การสนบัสนุน

 3-60 



ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

และส่งเสริมต่อไป สาํหรับปัญหา อุปสรรค หรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ควรร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุ และ
แนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

(5) ผูบ้ริหารระดบัสูงควรนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมทบทวนฯ ไปใชใ้นการปรับปรุงวิธีการจดั
การพลงังานใหดี้ข้ึน เพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

(6) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธีการจัด
การพลงังาน รวมทั้งแนวปฏิบติัในการทาํงานเพ่ือพฒันาวิธีการจดัการพลงังานซ่ึงไดจ้ากการประชุมผลสรุปการ
ทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานท่ีจดัทาํข้ึนตามขอ้ (3) ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ี
กาํหนดในรายงานการจดัการพลงังานสําหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจดัการพลงังานสําหรับอาคาร
ควบคุม 

 

ในการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลงังานจะได้ด้วยการติดตามและตรวจสอบการ
ดาํเนินการตามขั้นตอนทั้ง 8 ของวิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้งขอ้กาํหนดต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนโดยการสาํรวจ
สถานท่ีจริงและตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ซ่ึงอาจใชต้ารางต่อไปน้ีในการดาํเนินการ 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

                                          ตารางที ่3.10  ตวัอย่างการบันทึกข้อมูลในตารางตรวจตดิตามการดาํเนินการจดัการพลงังาน 

ขอ้กาํหนด ส่ิงท่ีตอ้งมี 

การ
ตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งครบถว้น 

ตามขอ้กาํหนด 
ขอ้เสนอแนะ/ 
ส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข 

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ 

1.หน่วยงานดา้นการจดั
การพลงังาน 

1.1 หน่วยงานดา้นการจดัการพลงังาน
เป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างองคก์ร 

X  X   

1.2 เอกสารแต่งตั้งคณะทาํงานท่ีระบุ
อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

X  X   

1 . 3  เ อ ก ส า ร ห น้ า ท่ี แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

X  X   

1.4 การส่ือสารหรือเผยแพร่คําสั่ง
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ทํา ง า น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร
รับทราบ 

X  X   

2. การประเมินสถานการณ์    การ
จดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 

2.1 เกณฑห์รือขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ
จัดการพลังงานท่ีเป็นท่ียอมรับ เช่น 
Energy Management Matrix 

X  X   

2.2 การประเมินการจัดการพลังงาน
ในองคก์รท่ีผา่นมา 

X  X   
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

                                          ตารางที่ 3.10  ตวัอย่างการบันทกึข้อมูลในตารางตรวจตดิตามการดาํเนินการจดัการพลงังาน (ต่อ) 

ขอ้กาํหนด ส่ิงท่ีตอ้งมี 

การ
ตรวจสอบ 

ความถูกตอ้ง
ครบถว้น 

ตามขอ้กาํหนด 

ขอ้เสนอแนะ/ 
ส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข 

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ 

3. นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน (ต่อ) - การส่ือสารหรือเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน X   X ปรับปรุงวธีิการเผยแพร่ใหท้ัว่ถึง 

- การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน
ของบุคลากรทุกระดบั 

 X   ดาํเนินการสอบถามความคิดเห็น
ของพนกังาน 

4. การประเมินศกัยภาพการอนุรักษ์
พลงังาน 

- ข้อมูลการใช้พลังงานขององค์กรยอ้นหลังตั้ งแต่
เดือนมกราคมถึงธนัวาคมของปีท่ีผา่นมา 

X  X   

- ข้อมูลการใช้พลังงานในกระบวนการ/อุปกรณ์/
เคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

X  X   

- วิเคราะห์และประเมินข้อมูลการใช้พลังงานท่ีมี
นยัสาํคญั 

X  X   

- ทบทวนการประเมินศกัยภาพ เม่ือมีการเปล่ืยนแปลง
การใชพ้ลงังาน 

X  X   

5. การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลงังาน 

- เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน X  X   

- แผนการฝึกอบรมและกิจกรรม X  X   

- แบบประเมินผลการฝึกอบรมและกิจกรรม X  X   
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

                                  ตารางที่ 3.10  ตวัอย่างการบันทึกข้อมูลในตารางตรวจตดิตามการดําเนินการจดัการพลงังาน (ต่อ) 

ขอ้กาํหนด ส่ิงท่ีตอ้งมี 
การตรวจสอบ 

ความถูกตอ้ง
ครบถว้น 

ตามขอ้กาํหนด 

ขอ้เสนอแนะ/ส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข 

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ  

5. การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลงังาน 

- ส่ือสาร/เผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรม X   X  

- ประวติัการฝึกอบรมและกิจกรรมของพนกังาน X   X  

6. การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน 
และการตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบติั
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

- รายงานผลการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลงังาน 

X  X   

- รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

X  X   

- รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
รับทราบ 

X  X   

- เผยแพร่ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังานให้พนักงาน
ทุกคนทราบ 

X  X   

7. การตรวจติดตามและประเมินวธีิการจดั
การพลงังาน 

- คาํสัง่แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมิน X  X   

- รายงานผลการตรวจประเมิน X  X   
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

ตารางที่ 3.10  ตวัอย่างการบันทกึข้อมูลในตารางตรวจติดตามการดาํเนินการจดัการพลงังาน (ต่อ) 

ขอ้กาํหนด ส่ิงท่ีตอ้งมี 
การตรวจสอบ 

ความถูกตอ้ง
ครบถว้น 

ตามขอ้กาํหนด 

ขอ้เสนอแนะ/ 
ส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข 

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ  

8. การทบทวน วเิคราะห์ และ
แกไ้ข ขอ้บกพร่องของวธีิการจดั
การพลงังาน 

- หลกัฐาน/เอกสารแสดงผลการประชุมทบทวน
และวเิคราะห์วธีิการจดัการพลงังาน 

X  X   

- แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของวิ ธีการจัด
การพลงังาน 

X  X   

- รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนว
ทางแกไ้ขขอ้บกพร่องของวธีิการจดัการพลงังาน 

X  X   
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

              ตารางที่ 3.11  ตวัอย่างการบันทึกข้อมูลในตารางสรุปผลการตรวจตดิตามและประเมนิวธีิการจัดการพลงังาน 

 

ขั้นตอนการจดัการพลงังาน 

เอกสาร/หลกัฐานแสดงการดาํเนินการ 

ตามขอ้กาํหนด 

ผลการประเมิน  

ขอ้ควรปรับปรุง/ขอ้เสนอแนะ 

มีครบถว้น ไม่ครบถว้น ไม่มี ผา่น ไม่ผา่น 

1.หน่วยงานดา้นการจดัการพลงังาน X - - X - - 

2.การประเมินสถานการณ์การจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ X - - X - - 

3.นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน - X - - X 1. รอการอนุมติัจากผูบ้ริหาร 

2. เผยแพร่ใหท้ัว่ถึงมากข้ึน 

3. รับฟังความคิดเห็นมากข้ึน 

4.การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน X - - X - - 

5.กาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน - X - - X เผยแพร่มากข้ึน/ขอ้มลูใหท้นัสมยั 

6.การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และการตรวจสอบและ
วเิคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและอนุรักษพ์ลงังาน 

X - - X - ควรเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบ 

7.การตรวจติดตามและประเมินวธีิการจดัการพลงังาน (ดาํเนินการอยู)่ 

8.การทบทวน วเิคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

ของวธีิการจดัการพลงังาน 

X - - X - - 

                        ลงช่ือ ........................................... ประธานคณะผูต้รวจประเมิน                                                                                     วนัท่ี............./................/.............. 
                                   นายประหยดั   ไฟฟ้า                                                                                             วนัท่ีรายงานผลการตรวจสอบและประเมินวิธีการจดัการพลงังาน 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 3 การจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

  การตรวจตดิตามการดาํเนินการจดัการพลงังาน 

 การบนัทึกขอ้มลูลงในตารางท่ี 3.11 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

ช่องที่ (๑)  ใหร้ะบุหวัขอ้ของการตรวจติดตามตามขั้นตอนทั้ง 8 ของวิธีการจดัการพลงังาน 

ช่องที่ (๒)  ให้ระบุขอ้กาํหนดต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของวิธีการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวง 
กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ช่องที่ (๓)  ให้ระบุผลของการตรวจสอบว่าโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมีการดาํเนินการตาม
ขอ้กาํหนดต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของวิธีการจดัการพลงังานหรือไม่ 

ช่องที่ (๔)  ใหร้ะบุวา่การดาํเนินการตามขอ้กาํหนดต่างๆ นั้นมีรายละเอียดสมบูรณ์ครบถว้นหรือไม่ 

ช่องที่ (๕)  ใหร้ะบุขอ้เสนอแนะ/ส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข (ถา้มี) 

 สรุปผลการตรวจตดิตามและประเมนิวธีิการจดัการพลงังาน 

 การบนัทึกขอ้มลูลงในตารางท่ี 3.12 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

ช่องที่ (๑)  ใหร้ะบุขั้นตอนทั้ง 8 ของวิธีการจดัการพลงังาน 

ช่องที่ (๒)  ใหร้ะบุว่าการดาํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ มีเอกสาร/หลกัฐานแสดงการดาํเนินการตาม
ขอ้กาํหนดต่างๆ หรือไม่ ถา้มี เอกสาร/หลกัฐานนั้นมีรายละเอียดครบถว้นสมบูรณ์หรือไม่ 

ช่องที่ (๓)  ใหร้ะบุผลของการประเมินวิธีการจดัการพลงังานในแต่ละขั้นตอนว่าผ่านเกณฑท่ี์กาํหนด
ไวห้รือไม่ 

ช่องที่ (๔)  ใหร้ะบุขอ้ควรปรับปรุงหรือขอ้เสนอแนะ (ถา้มี) 
3.8.3 บุคคลที่เกีย่วข้อง 

กลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจดัการพลงังาน พร้อมหนา้ท่ี
รับผิดชอบ มีดงัน้ี 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคมุและเจ้าของอาคารควบคมุ 

1. ควบคุมใหมี้การดาํเนินการทบทวนผลการดาํเนินวิธีการจดัการพลงังาน 

2. ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการดาํเนินการจดัการพลงังาน 

3. แสดงเจตจาํนงใหมี้การปรับปรุงวิธีการจดัการพลงังานอยา่งต่อเน่ือง 

หน้าที่ของคณะทํางาน 

1. รวบรวมขอ้มลูและสรุปผลการประเมินการดาํเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร 

2. ดาํเนินการจดัการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานเผยแพร่
และประชาสมัพนัธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบติัท่ีไดจ้ากการประชุมใหพ้นกังานทุกคนรับทราบ 

หน้าที่ของพนักงาน 

คดัเลือกผูแ้ทนเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแกไ้ขในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
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3.9 การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน 

3.9.1 การปฏิบัตติามข้อกาํหนด 

การดาํเนินการส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองจากการดาํเนินการข้อ 3.6 โดยนําผลการประเมินวิธีการจัด
การพลังงานจากการตรวจติดตามภายใน มาวิเคราะห์ความเหมาะสม จุดอ่อน/จุดแข็ง กิจกรรมหรือการ
ดาํเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร รวมทั้งประสิทธิภาพของวิธีการตามขอ้กาํหนด
ต่างๆ ของวิธีการจัดการพลงังาน (นโยบายอนุรักษ์พลงังาน แผนฝึกอบรม หรือเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลงังานเป็นต้น) ในกรณีท่ีพบอุปสรรคหรือปัญหาในการดาํเนินการตอ้งทาํการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิด
ขอ้บกพร่องของวิธีซ่ึงมาจากปัจจยัภายในองคก์ร หรือเน่ืองมาจากปัจจยัภายนอก จากนั้นหาแนวทางแกไ้ขและ
ปรับปรุงวิธีการจดัการจดัการพลงังานใหม่ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันา
วิธีการจดัการพลงังานอยา่งต่อเน่ือง 

 ในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของวิธีการจดัการพลงังานนั้นตอ้งจดัข้ึนเป็นประจาํ
อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง และกาํหนดข้ึนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมโดยผูเ้ขา้ประชุมควรประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง หวัหนา้และคณะทาํงาน รวมทั้งตวัแทนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องวิธีการจดัการพลงังาน คณะทาํงานควรดาํเนินการดงัน้ี 

1. คณะทาํงาน ตอ้งดาํเนินการจดัการประชุมทบทวนผลการดาํเนินการ ภายหลงัการตรวจประเมิน
ภายใน โดยแจ้งให้ผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานหรือตัวแทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบถึง วตัถุประสงค ์
รูปแบบ กาํหนดเวลา และผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีกาํหนด (ดูตารางท่ี 3.13 และรูปท่ี 3.14 ประกอบ) 

2. การจดัการประชุมทบทวนผลการดาํเนินการ ควรมีตวัแทนจากทุกฝ่ายเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น
และรับทราบผลการประชุม ดงันั้นควรใหมี้การเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งจากฝ่ายบริหาร คณะทาํงานและตวัแทน
พนกังานทุกระดบัจากหน่วยงานต่างๆ 
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-ตวัอย่าง- 

 

กาํหนดการประชุม คร้ังที่ 1 

การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง 

 

เร่ือง การทบทวนวิธีการจดัการเก่ียวกบันโยบายอนุรักษ์พลงังาน การจดัองค์กร และการ
จดัสรรทรัพยากร 

วตัถุประสงค์ เพ่ือพฒันาวิธีการจดัการพลงังานในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังาน การจัด
องคก์ร และการจดัสรรทรัพยากร 

รูปแบบการประชุม การระดมความคิดเห็น 

ระยะเวลาประชุม 25 พฤศจิกายน 2550 

เวลา 9.00-12.00 น. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 2. คณะทาํงาน 

 3. คณะผูต้รวจประเมิน 

 4. ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน 

 5. หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 

 6. ตวัแทนจากฝ่ายบุคคล 

 

ลงช่ือ.................................................. 

(นายอนุรักษ ์ พลงังาน) 
ประธานคณะทาํงาน 

วนัท่ี............../................./................... 

รูปที่ 3.13  ตวัอยา่งกาํหนดการประชุมเพ่ือทบทวนวิธีการจดัการพลงังาน
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ตารางที่ 3.12  ตวัอยา่งแผนการทบทวนประจาํปีของฝ่ายบริหาร 

คร้ังที่ เร่ือง ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ทบทวนนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน การจดัองคก์ร และ 

การจดัสรรทรัพยากร 

           

2 ทบทวนระบบขอ้มลูข่าวสาร การประชาสมัพนัธ์ และการ
กระตุน้และสร้างแรงจูงใจดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 
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ตารางที่ 3.13  ตวัอยา่งสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขวิธีการจดัการพลงังานประจาํปี 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ขั้นตอน 
ผลการทบทวน 

ส่ิงที่ตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง 

1. นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน  × 1. ยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหาร 

2. พนกังานบางส่วนยงัไม่ทราบนโยบายฯ 

3. นโยบายไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนัขององคก์ร เน่ืองจากราคา
นํ้ามนัเช้ือเพลิงสูงข้ึน 

1. แจง้ใหผู้บ้ริหารทราบเพ่ือดาํเนินการ
ลงนามอนุมติั 

2. จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์นโยบาย
โดยใชเ้สียงตามสาย 

3. ปรับนโยบายใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั 

 

2.       

3.       

4.       

5.       
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3. คณะทาํงานตอ้งรวบรวมผลประเมินการดาํเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร แลว้ทาํการ
สรุปภาพรวมการจดัการพลงังานขององค์กร ซ่ึงอาจประกอบไปดว้ย สถานะของดาํเนินการ ผลการปฏิบติังาน
ตามขอ้กาํหนดต่างๆ ผลสําเร็จท่ีไดรั้บ และประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน นอกจากน้ีควรมีการนาํเสนอแนว
ปฏิบัติหรือกิจกรรมท่ีทาํให้การดาํเนินการประสบผลสําเร็จ รวมทั้ งปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
ดาํเนินการ หรือขอ้บกพร่องท่ีพบ 

4. ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจดัการพลงังาน ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งในส่วนท่ีเป็นเชิงลบต่อการดาํเนินการ โดยในกิจกรรมหรือ
ดาํเนินการใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาวิธีการจดัการพลงังาน ก็ควรใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมต่อไป 
สาํหรับปัญหา อุปสรรค หรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ควรร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางในการแกไ้ขท่ี
เหมาะสม 

5. ผูบ้ริหารระดับสูงควรนําขอ้มูลท่ีได้จากการประชุมทบทวนฯ ไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัด
การพลงังานใหดี้ข้ึน เพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

6. คณะทาํงาน ตอ้งเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวน
วิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้งแนวปฏิบติัในการทาํงานเพ่ือพฒันาวิธีการจดัการพลงังานซ่ึงไดจ้ากการประชุม          
(ดูตารางท่ี 3.14 ประกอบ) 
 

3.9.2 รูปแบบและคําอธิบายในการทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของวธีิการจดัการพลงังาน 

ในการจดัทาํรายงานการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของวิธีการจดัการพลงังาน สามารถทาํได้
โดยการนาํเสนอในรูปของตารางซ่ึงแสดงผลการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องวิธีการจดัการพลงังาน
ท่ีไดจ้ากการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกนัระหวา่งเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม หวัหนา้
และคณะทาํงาน รวมทั้งตวัแทนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 รูปแบบของการจดัทาํรายงานการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องวิธีการจดัการพลงังานสามารถ
แสดงไดด้งัตารางท่ี 3.6 โดยการกรอกขอ้มลูในตารางสามารถทาํไดด้งัน้ี 

 ช่องท่ี 1 (/1) ให้ระบุขั้นตอนวิธีการจัดการพลังงาน ท่ีดําเนินการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ขอ้บกพร่อง ซ่ึงไดแ้ก่  

ขั้นตอนท่ี 1  หน่วยงานดา้นการจดัการพลงังาน 

ขั้นตอนท่ี 2  การประเมินสถานการณ์การจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 

ขั้นตอนท่ี 3  นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 

ขั้นตอนท่ี 5  การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

ขั้นตอนท่ี 6  การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติั
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

ขั้นตอนท่ี 7  การตรวจติดตามและประเมินวิธีการจดัการพลงังาน 

ขั้นตอนท่ี 8  การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของวิธีการจดัการพลงังาน 
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 ช่องท่ี 2 (/2) ใหร้ะบุผลการทบทวนในแต่ละขั้นตอนการดาํเนินการจดัการพลงังานในองคก์ร ท่ีไดจ้าก
การระดมความคิดเห็น จากการประชุม ทั้งน้ีใหร้ะบุวา่การดาํเนินการในขั้นตอนนั้นๆ มีความเหมาะสมแลว้ หรือ
วา่ควรปรับปรุง 

 ช่องท่ี 3 (/3) ใหร้ะบุส่ิงท่ีพบ 

 ในกรณีผลการทบทวนมีความเหมาะสม ให้ระบุจุดแข็งหรือประเด็นท่ีควรนาํมาเผยแพร่ เพ่ือเป็น
แบบอยา่งการดาํเนินการท่ีดี 

 ในกรณีผลการทบทวนระบุวา่ควรปรับปรุง จะตอ้งระบุประเดน็หรือส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข 

 ช่องท่ี 4 (/4) ให้ระบุแนวทางการปรับปรุง ในกรณีผลการทบทวนระบุว่า ขั้นตอนนั้นควรไดรั้บการ
ปรับปรุง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาวิธีการจดัการพลงังานใหมี้ประสิทธิภาพและยัง่ยืน ช่อง
ท่ี 5 (/5) ช่องหมายเหตุ ใหร้ะบุขอ้มลูต่างๆ ท่ีตอ้งการใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) 

3.9.3 บุคคลที่เกีย่วข้อง 

กลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการจัด
การพลงังาน พร้อมหนา้ท่ีรับผิดชอบ มีดงัน้ี 

  เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

หน้าที่รับผดิชอบ 

1. ควบคุมใหมี้การดาํเนินการทบทวนผลการดาํเนินวิธีการจดัการพลงังาน 

2. ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการดาํเนินการจดัการพลงังาน 

3. แสดงเจตจาํนงใหมี้การปรับปรุงวิธีการจดัการพลงังานอยา่งต่อเน่ือง 

  คณะทํางาน 

 หน้าที่รับผดิชอบ 

1. รวบรวมขอ้มลูและสรุปผลการประเมินการดาํเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร 

2. ดาํเนินการจดัการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขวิธีการจดัการพลงังาน 

3. เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบติัท่ีไดจ้ากการประชุมใหพ้นกังานทุก
คนรับทราบ 

  พนักงาน 

 หน้าที่รับผดิชอบ 

คดัเลือกผูแ้ทนเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแกไ้ขในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
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3.10  บทสรุป 

 จากการปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้ ง 8 ขั้นตอนตามข้อ 3.1-3.8 ข้างต้น จะนําไปสู่การสร้างวิธีการจัด
การพลงังานให้เกิดข้ึนภายในองค์กร อย่างไรก็ตามวิธีการจดัการพลงังานท่ีดีนั้น จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาและ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือนาํไปสู่การอนุรักษพ์ลงังานท่ีย ัง่ยืน ส่ิงสาํคญัในการพฒันาวิธีการจดัการพลงังานนั้น
คือ การสร้างบุคลากรในองค์กรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และจิตสํานึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งองค์กร
จาํเป็นตอ้งมีระบบการจดัเอกสารและฐานขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการ
ดาํเนินการจดัการพลงังาน 

ในการประเมินวิธีการจดัการพลงังานนั้น นอกจากการตรวจประเมินภายในโดยคณะผูต้รวจประเมินท่ี
องค์กรจัดให้มีข้ึนแลว้ วิธีการจัดการพลงังานยงัจาํเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากทีมผูต้รวจ
ประเมินภายนอก ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวง และท่ีกาํหนดใหผู้ต้รวจ
และรับรองการจดัการจากภายนอกตอ้งข้ึนทะเบียนกบั พพ. 

นอกจากน้ีองคก์รตอ้งจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน รวมทั้งแนบผลการตรวจสอบและรับรอง พร้อม
จดัส่งรายงานใหแ้ก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.14  ขั้นตอนการดาํเนินงานเพือ่พฒันาวธีิการจดัการพลังงาน 

(ดูตวัอย่างรายงานการจดัการพลงังานในเวบ็ไซต์ พพ. (http://www.dede.go.th/)) 

พฒันาวธีิการจดัการพลงังาน 

จดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน 

ตรวจสอบรายงานโดย 

ทมีงานผู้ตรวจสอบพลงังานทีข่ึน้ทะเบียนกบั พพ. 

ส่งรายงานผลการตรวจสอบและ 

รับรองการจดัการพลงังาน 
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3.11  การจดัส่งเอกสาร 

 เจา้ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตอ้งรวบรวมขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังานในปัจจุบนัเพ่ือจดัทาํ
รายงานการจดัการพลงังาน และจดัส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานใหแ้ก่อธิบดีกรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัปีเป็นประจาํทุกปีโดยรายงานท่ี
จดัทาํข้ึนดงักล่าวนั้นจะประกอบดว้ยผลการดาํเนินการตามวิธีการจดัการพลงังานท่ีจดัทาํข้ึนพร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานตามขอ้กาํหนดต่างๆ ของวิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้งตอ้งผ่านการรับรองจากทีมงานผูต้รวจสอบ
พลงังานก่อนนาํส่ง พพ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ซ่ึงสามารถดาํเนินการได ้2 ช่องทางดงัน้ีคือ 

1) นาํส่งดว้ยตนเอง 

2) จดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ โดยจะถือเอาวนัท่ีลงทะเบียนเป็นวนัส่งรายงาน 

 

เรียน 

อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  

17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั  
กทม. 10330 

โทรศพัท ์0-2223-0021-9 โทรสาร 0-2225-3785 

 

 

โดยตอ้งแนบแผ่น CD ไฟลอิ์เลค็ทรอนิคส์ของรายงานมาดว้ย 
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 3-76 



 

ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

บทที่ 4 

การจัดทํารายงานการจัดการพลงังาน 

(Energy Management Report) 

 

ความสําคัญ 

จากขอ้กาํหนดตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  ซ่ึงกาํหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จาํเป็นตอ้งเร่ิมให้มี
วิธีการจดัการพลงังานเพ่ือใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการจดัการพลงังานนั้นตอ้งมี
การปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดาํเนินการท่ีดีและเหมาะสมกบัองคก์ร เพ่ือใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายของการจดัการพลงังาน การดาํเนินการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 ขั้นตอนดงัรายละเอียดในบทท่ี 3 และ
ตอ้งจดัทาํรายงานการจดัการพลังงาน รวมทั้งแนบผลการตรวจสอบและรับรองจากทีมงานผูต้รวจสอบพลงังาน
ภายนอกท่ีข้ึนทะเบียนกบั พพ. ใหแ้ก่อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี (นาํส่ง 1 คร้ังต่อปี) เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

การจดัเตรียมและบนัทึกขอ้มูลลงในแบบบันทึก รวมถึงการจดัทาํรายงานการจัดการพลงังานจึงมี
ความสาํคญัอย่างยิ่ง เพราะรายงานดงักล่าวตอ้งมีความถูกตอ้งและครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือใหผ้่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูต้รวจสอบพลงังาน จึงจะสามารถนาํส่งใหแ้ก่ พพ. เพ่ือตรวจรับได ้

 

วตัถุประสงค์ 

1. บอกขั้นตอนวิธีการจดัทาํรายงานการจดัการพลงังานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 

2. อธิบายวิธีการจดัเตรียมและบนัทึกขอ้มลูในแบบบนัทึกขอ้มลูต่างๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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4.1 บทนํา 

รายงานการจดัการพลงังานมีเน้ือหาเป็นรายละเอียดการดาํเนินงานตามวิธีการจดัการพลงังานทั้ง 8 ขั้นตอน
นั่นเอง นอกจากน้ีในส่วนแรกของรายงานยงัมีขอ้มูลเบ้ืองต้นของโรงงาน/อาคารเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
สาํหรับการตรวจสอบรับรองดว้ย และจดัส่งรายงานการจดัการพลงังานใหผู้ต้รวจสอบพลงังานตรวจสอบความ
ถกูตอ้งและความครบถว้นใหเ้รียบร้อย 

เนือ้หาของรายงานการจดัการพลงังาน 

รายงานการจดัการพลงังานตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหาส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

รายงานผลการตรวจประเมนิการจดัการพลงังาน 

ขอ้มลูเบ้ืองตน้ 

 ก. ขอ้มลูทัว่ไป 

 ข. ขอ้มลูการใชอ้าคาร (สาํหรับอาคารควบคุม) / ขอ้มลูการผลิต (สาํหรับโรงงานควบคุม) 
ขอ้มลูดา้นการจดัการพลงังาน 

 ขั้นตอนท่ี 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

 ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 

 ขั้นตอนท่ี 3 นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 

ขั้นตอนท่ี 5 การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน และแผนการฝึกอบรมและ 

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

 ขั้นตอนท่ี 6 การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

 ขั้นตอนท่ี 7 การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน 

 ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

 

โดยรายละเอียดการจดัเตรียม/บนัทึกขอ้มลู และจดัทาํรายงานแต่ละส่วนดงักล่าวขา้งตน้ มีดงัต่อไปน้ี 

 

4.2 ข้อมูลเบือ้งต้น 

แสดงขอ้มลูเบ้ืองตน้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม โดยขอ้มูลท่ีปรากฏในส่วนน้ีประกอบขอ้มูลทัว่ไป 
และขอ้มลูการใชอ้าคารสาํหรับอาคารควบคุมหรือขอ้มลูการผลิตสาํหรับโรงงานควบคุมดงัน้ี  

1) ช่ือโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม  
2) TSIC ID 

3) ระบุกลุ่มโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

4) ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์โทรสาร ของโรงงาน/อาคาร 

5) ท่ีตั้งสาํนกังาน เบอร์โทรศพัท ์โทรสาร ของสาํนกังาน 
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ข้อมูลเบือ้งต้น 

 

ก.1 ช่ือนิติบุคคล:   

 ช่ือโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม:   

TSIC_ID:   

ก. 2 ระบุกลุ่มโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1: โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมท่ีใช้เคร่ืองวดัไฟฟ้าหรือติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้ารวมกนั
น้อยกว่าสามพนักิโลวตัต์หรือสามพนัห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์หรืออาคาร
ควบคุมท่ีใช้พลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อนจากไอนํ้ า หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนๆ 
โดยมีปริมาณพลงังานเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตํ่ากวา่หกสิบลา้นเมกะจูล 

 กลุ่มท่ี 2: โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมท่ีใช้เคร่ืองวดัไฟฟ้าหรือติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้ารวมกนั
ตั้งแต่สามพนักิโลวตัต์หรือสามพนัห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ข้ึนไปหรือ
โรงงานควบคุมท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอนํ้ า หรือพลังงาน
ส้ินเปลืองอ่ืนๆ โดยมีปริมาณพลงังานเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่หกสิบลา้นเมกะจูล
ข้ึนไป 

ก. 3 ท่ีอยูอ่าคาร 

เลขท่ี…..........................................ถนน ………………..………….……ตาํบล………………...…… 

อาํเภอ....................................................จงัหวดั………………..………. รหสัไปรษณีย…์………… 

โทรศพัท:์  ……………………………โทรสาร:………………………..อีเมล: ……..……………… 

 

 

6) ขอ้มลูเบ้ืองตน้ 

6.1) โรงงานควบคุม 

• ประเภทอุตสาหกรรม 

• วนัท่ีเร่ิมดาํเนินการผลิต 

• เวลาทาํงาน 

• ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน 

• ปริมาณการผลิต ระบุช่ือผลิตภณัฑ ์กาํลงัการผลิตต่อปี และผลผลิตจริงต่อปี ของทุก
ผลิตภณัฑข์องโรงงาน 

• ขอ้มูลการผลิตในรอบ 1 ปี ระบุผลผลิตหลกั วตัถุดิบหลกั รวมถึงขอ้มูลเดือนท่ีผลิต 
ชัว่โมงทาํงาน หน่วยผลผลิต กาํลงัการผลิตติดตั้ง และปริมาณผลผลิต เป็นรายเดือน 
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6.2) อาคารควบคุม 

• ประเภทอาคาร 

• วนัท่ีเร่ิมดาํเนินการ 

• เวลาทาํงาน 

• ขนาดของอาคาร ระบุจาํนวนหอ้งพกัสาํหรับอาคารประเภทโรงแรม ระบุจาํนวนเตียง
คนไขส้าํหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล 

• พ้ืนท่ีของอาคาร โดยระบุพ้ืนท่ีทั้งหมด พ้ืนท่ีใช้สอบรวม พ้ืนท่ีปรับอากาศ พ้ืนท่ีไม่
ปรับอากาศ และพ้ืนท่ีจอดรถในตวัอาคาร เป็นตารางเมตร 

• พ้ืนท่ีใช้งานจริงในรอบปี โดยระบุช่วงเวลาท่ีใช้งาน ชั่วโมงการทาํงาน พ้ืนท่ีปรับ
อากาศและไม่ปรับอากาศของอาคารทุกประเภทเป็นตารางเมตร ร้อยละของห้องท่ี
จาํหน่าย/เดือนของอาคารประเภทโรงแรมหรืออาคารชุด จาํนวนคนไขใ้น (เตียง-วนั) 
และคนไขน้อก (คน) ของสถานพยาบาล 
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สําหรับโรงงานควบคุม 

ก.5 ประเภทอุตสาหกรรม 

                  กระดาษ   เคมี   ไม ้   ส่ิงทอ 

   ผลิตภณัฑจ์ากโลหะ โลหะ   อโลหะ   อาหาร 

   อ่ืน ๆ (ระบุ)………. 
ก.6 โรงงานเร่ิมดาํเนินการผลิต เม่ือ ……… …………………………………………………………….. 
ก.7 เวลาทาํงาน 

  ส่วนสาํนกังาน: จาํนวนชัว่โมงทาํงาน…………….ชัว่โมง/วนั   
    จาํนวนวนัทาํงาน…………………วนั/ปี 

    รวมจาํนวนชัว่โมงทาํงาน…………ชัว่โมง/ปี 

  ส่วนโรงงาน:  จาํนวนชัว่โมงทาํงาน…………….ชัว่โมง/วนั   
    จาํนวนวนัทาํงาน…………………วนั/ปี 

    รวมจาํนวนชัว่โมงทาํงาน…………ชัว่โมง/ปี 

  สาํหรับโรงงานท่ีไม่ไดด้าํเนินการผลิตต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  ระบุระยะเวลาท่ีดาํเนินการจริง 

  ตั้งแต่  เดือน……………………  ถึง เดือน  ………………..………รวมเป็น  ………....เดือน 

 ก.8 ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน  

ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ คุณสมบติั*** ทะเบียนเลขท่ี 

        ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประเภทท่ี 1 

      ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประเภทท่ี 2 

 

        ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประเภทท่ี 1 

      ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประเภทท่ี 2 

 

 

***คุณสมบัติผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน 

ประเภทที่ 1 : (ก) เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทาํงานในโรงงานอยา่งนอ้ยสามปีโดยมีผลงานดา้นการ
อนุรักษพ์ลงังานตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุม 

 (ข) เป็นผูไ้ดรั้บปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์  หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานตามการรับรอง
ของเจา้ของโรงงานควบคุม 

 (ค) เป็นผูส้ําเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงค์คล้ายคลึงกันท่ีอธิบดีให้ความ
เห็นชอบ 

 (ง) เป็นผูส้าํเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวโุส ท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ 

 (จ) เป็นผูท่ี้สอบไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน 

ประเภทที่ 2 :  (ก) เป็นผูส้าํเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวโุส ท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ 

 (ข) เป็นผูท่ี้สอบไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน 
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ข.  ข้อมูลการผลติ  

 ข.1 ปริมาณการผลิต 

ตารางที่ ข-1 ปริมาณการผลิตจาํแนกตามผลิตภณัฑ ์

 

ลาํดบัที ่

 

 

ช่ือผลติภณัฑ์ 

 

 

กาํลงัการผลติ 

(ระบุหน่วย/ปี) 

 

ผลผลติจริง 

(ระบุหน่วย/ปี) 

    

    

    

    

    

    

 
 ข.2 รายละเอียดขอ้มลูการผลิตในรอบปีท่ีผา่นมา 

ตารางที่ ข-2 ขอ้มลูการผลิตในรอบปี………. 

ลาํดบัท่ี ..... ……….(ช่ือผลิตภณัฑ)์………. 

วตัถุดิบหลกั ……………………………….. 

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

ชัว่โมงทาํงาน             

หน่วยผลผลิต             

ปริมาณผลผลิต             

กาํลงัผลิตติดตั้ง             

หมายเหตุ กรณีมีหลายผลิตภณัฑห์ลกัใหเ้พ่ิมตารางตามจาํนวนชนิดของผลิตภณัฑ ์
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สําหรับอาคารควบคุม 

ก.4 ประเภทอาคาร 

                  สาํนกังาน  โรงแรม   โรงพยาบาล  ศูนยก์ารคา้ 

  สถานศึกษา  อ่ืน ๆ (ระบุ)……….     

ก.5 อาคารเร่ิมเปิดดาํเนินการ เม่ือปี พ.ศ. …………….. 

ก.6 จาํนวนอาคารทั้งหมด: ................................. อาคาร (รายละเอียดจาํนวนอาคารแสดงในตารางท่ี ข-1) 

ก.7 สาํหรับอาคารประเภทโรงแรม 

       จาํนวนหอ้งพกัทั้งหมด ............................. หอ้ง (รายละเอียดจาํนวนหอ้งพกัท่ีจาํหน่ายได ้แสดงในตารางท่ี ข-2) 

ก.8 สาํหรับอาคารประเภทพยาบาล 

จาํนวนเตียงคนไขใ้นทั้งหมด...................... เตียง (รายละเอียดจาํนวนคนไขใ้นแสดงในตารางท่ี ข-2) 

ก.9 ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน  

ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ คุณสมบติั*** ทะเบียนเลขท่ี 

        ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประเภทท่ี 1 

      ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประเภทท่ี 2 

 

        ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประเภทท่ี 1 

      ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประเภทท่ี 2 

 

 

***คุณสมบัติผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน 

ประเภทที่ 1 : (ก) เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทาํงานในอาคารอยา่งน้อยสามปีโดยมีผลงานดา้นการ
อนุรักษพ์ลงังานตามการรับรองของเจา้ของอาคารควบคุม 

 (ข) เป็นผูไ้ดรั้บปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์  หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานตามการรับรอง
ของเจา้ของอาคารควบคุม 

 (ค) เป็นผูส้ําเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงค์คล้ายคลึงกันท่ีอธิบดีให้ความ
เห็นชอบ 

 (ง) เป็นผูส้าํเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวโุส ท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ 
 (จ) เป็นผูท่ี้สอบไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน 

ประเภทที่ 2 : (ก) เป็นผูส้าํเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวโุส ท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ 

 (ข) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดจากการจดัสอบผู้ รับผิดชอบด้านพลงังาน ซึง่จดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนรัุกษ์พลงังาน 
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ข.  ข้อมูลการใช้อาคาร  

ข.1 รายละเอียดการใชง้านอาคาร (สาํหรับอาคารทุกประเภท) 

ตารางที่ ข-1 รายละเอียดการใชง้านอาคาร 

ลาํดบัท่ี ช่ืออาคาร 

ปี พ.ศ. 
ท่ีเปิด 

ใชง้าน 

เวลาทาํงาน 
พ้ืนท่ีทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) 

(1) พ้ืนท่ีใชส้อย (2) 
พ้ืนท่ีจอดรถ 

ในตวัอาคาร 

(3)=(2)+(1) 
รวม ชัว่โมง/วนั วนั/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม 

          

          

          

          

          

รวม      
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ข.2 การใชป้ระโยชนพ้ื์นท่ีใชส้อยท่ีใชง้านจริงในแต่ละเดือน 

ตารางที่ ข-2 รายละเอียดการใชป้ระโยชนพ้ื์นท่ีใชส้อยท่ีใชง้านจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี .... 

เดือน 

สาํหรับอาคารทุกประเภท 

การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีใชส้อยท่ีใชง้านจริง 

สาํหรับอาคารประเภท 

โรงแรม 

สาํหรับอาคารประเภท 

โรงพยาบาล 

พ้ืนท่ีปรับอากาศ 

(ตารางเมตร) 
พ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศ 

(ตารางเมตร) 
รวม 

(ตารางเมตร) 
จาํนวนหอ้งพกัท่ีจาํหน่ายได ้

(หอ้ง-วนั) 
จาํนวนคนไขน้อก 

(คน) 
จาํนวนคนไขใ้น 

(เตียง-วนั) 

ม.ค.       

ก.พ.       

มี.ค.       

เม.ย.       

พ.ค.       

มิ.ย.       

ก.ค.       

ส.ค.       

ก.ย.       

ต.ค.       

พ.ย       

ธ.ค.       

รวม    
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

 

หมายเหตุ  (1) พ้ืนท่ีใช้สอยสําหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พ้ืนท่ีส่วนสาธารณะ ส่วนบริการ
ดา้นหนา้ และส่วนบริการดา้นหลงั 

(2) พ้ืนท่ีใชส้อยสาํหรับโรงพยาบาล ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีปรับอากาศและพ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศในบริเวณพ้ืนท่ี
ทางการแพทย ์และการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยท์ั้งหมด โดยไม่รวมถึงหอพกัแพทย ์หอพกัพยาบาล หอ้งเรียน
นกัศึกษาแพทย ์

(3) จาํนวนห้องพกัท่ีจาํหน่ายไดใ้นแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพกัท่ีให้บริการคูณจาํนวน
วนัท่ีใหบ้ริการ เช่น หอ้งพกัหมายเลข 1 มีผูใ้ชบ้ริการในรอบ 1 เดือน รวมกนัทั้งส้ิน 20 วนั หรือเท่ากบั 20 หอ้ง-วนั/
เดือน ห้องพกัหมายเลข 2 มีผูใ้ชบ้ริการในรอบ 1 เดือน รวมกนัทั้งส้ิน 15 วนั หรือเท่ากบั 15 ห้อง-วนั/เดือน รวม
จาํนวนหอ้งพกัท่ีจาํหน่ายไดใ้นรอบ 1 เดือน รวมกนัทั้งส้ิน  35 หอ้ง-วนั/เดือน เป็นตน้  

(4) จาํนวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในท่ีให้บริการคูณจาํนวนวนัท่ี
ใหบ้ริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไขใ้นใชบ้ริการในรอบ 1 เดือน รวมกนัทั้งส้ิน 20 วนั หรือเท่ากบั 20 เตียง-วนั/
เดือน เตียงหมายเลข 2 มีคนไขใ้นใชบ้ริการในรอบ 1 เดือน รวมกนัทั้งส้ิน 15 วนั หรือเท่ากบั 15 เตียง-วนั/เดือน รวม
จาํนวนคนไขใ้นใชบ้ริการในรอบ 1 เดือน รวมกนัทั้งส้ิน  35 เตียง-วนั/เดือน เป็นตน้ 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

4.3 ข้อมูลด้านการจดัการพลงังาน 

4.3.1 ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน 

นาํเสนอผลการดาํเนินการตั้งคณะผูรั้บผิดชอบในการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซ่ึง
ประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1) โครงสร้างองคก์ร ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างองคก์ร แผนผงัแสดงโครงสร้างองคก์ร 
การจดัตั้งและการประชาสมัพนัธ์หน่วยงาน/คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน  

2) หลกัฐานประกอบการดาํเนินการเก่ียวกับหน่วยงานด้านการจัดการพลงังาน ซ่ึงประกอบด้วย 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดา้นการจดัการพลงังาน เอกสาร/ส่ิงต่างๆ ท่ีบ่งบอกถึงการเผยแพร่คณะทาํงานดา้น
การจดัการพลงังาน และเอกสารท่ีแสดงวา่พนกังานรับทราบการแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

 

4.3.2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งต้น 

นาํเสนอผลการดาํเนินการประเมินสถานะการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1) วิธีการประเมินสถานะการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ ระบุวิธีการท่ีใชใ้นการประเมินสถานะการจดั
การพลงังานเบ้ืองตน้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม เช่น ใช ้Energy Management Matrix เป็นตน้ 

2) หลกัฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงการประเมินสถานะการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

-ตวัอย่าง- 

การประเมนิสถานะการจดัการพลงังานเบือ้งต้นโดยใช้ Energy Management Matrix 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

4.3.3 ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

นําเสนอผลการดําเนินการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซ่ึง
ประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1) การจดัทาํนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน นาํเสนอรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการในการกาํหนดนโยบาย
อนุรักษพ์ลงังาน เช่น การจดัประชุม การสาํรวจความคิดเห็นจากพนกังานโดยใชแ้บบสอบถาม เป็นตน้ 

2) รายละเอียดการเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

3) หลกัฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลงังานให้กับพนักงานใน
องคก์ร เช่น ประกาศเร่ืองนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน แบบสาํรวจความเห็นเร่ืองนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เป็นตน้ 

 

4.3.4 การประเมนิศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน 

นาํเสนอผลการดาํเนินการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซ่ึง
ประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1) แนวทางการประเมินศกัยภาพทางเทคนิคในการอนุรักษพ์ลงังาน 

2) หลกัฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการประเมินศกัยภาพทางเทคนิคในการอนุรักษพ์ลงังาน 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

- ตัวอย่าง - 

แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลงังานความร้อนทีม่นัียสําคญัของ 

เคร่ืองจักร/อปุกรณ์หลกั 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

4.3.5 การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

นาํเสนอผลการดาํเนินการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซ่ึง
ประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1) แนวทางการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) การฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

3) หลกัฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

- ตัวอย่าง - 

มาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์พลงังาน 

ลาํดบัท่ี มาตรการ 

เป้าหมายการประหยดั 

ร้อยละ 

ผลประหยดั 

เงินลงทุน 
(บาท) 

ระยะเวลาคืน
ทุน (ปี) 

ไฟฟ้า เช้ือเพลิง 

กิโลวตัต ์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี ชนิด 
ปริมาณ 

(หน่วย/ปี) 
บาท/ปี 

ดา้นไฟฟ้า 

           

           

รวม         

ดา้นความร้อน 

           

           

รวม         

หมายเหตุ :  1. ร้อยละผลประหยดั คิดเทียบจากขอ้มลูการใชพ้ลงังานรวมในปีท่ีผา่นมา 

              2. อตัราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย ............................... บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

3. อตัราค่าเช้ือเพลิง ……………………….. บาท/(ระบุหน่วย) 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

- ตัวอย่าง - 

แผนอนุรักษ์พลงังานด้านไฟฟ้า 

ลาํดบัท่ี มาตรการ วตัถุประสงค ์

ระยะเวลา 

เงินลงทุน 

(บาท) 
ผูรั้บผดิชอบ เร่ิมตน้ 

(เดือน/ปี) 

ส้ินสุด 

(เดือน/ปี) 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

- ตัวอย่าง - 

แผนอนุรักษ์พลงังานด้านความร้อน 

ลาํดบัที ่ มาตรการ วตัถุประสงค์ 

ระยะเวลา 

เงนิลงทุน 

(บาท) 
ผู้รับผดิชอบ เร่ิมต้น 

(เดือน/ปี) 

ส้ินสุด 

(เดือน/ปี) 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

  

 

- ตัวอย่าง - 

รายละเอยีดมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

(สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) 

1) มาตรการลาํดบัท่ี: ........................  

2) ช่ือมาตรการ: ……………………………………………….....….............................…….. 
3) ผูรั้บผิดชอบมาตรการ: ..........................................................  ตาํแหน่ง........................... 
4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: ……………...................................................................................... 
5) จาํนวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: ……......…หน่วย (ระบุ) 
6) สถานท่ีปรับปรุง: ……………......................................................................................... 
7) สาเหตุการปรับปรุง: ………............................................................................................ 
       ……………………………….……………………………………………………………….. 
 กิโลวตัต ์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 

8)   เป้าหมายเชิงปริมาณ    

9)  ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง
  

   

10)  ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการปรับปรุง    

11)  เงินลงทุนทั้งหมด     บาท 

12)  ระยะเวลาคืนทุน    ปี 

13) รายละเอียดการดาํเนินการปรับปรุง: 
……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

14)  วิธีการตรวจสอบผลการประหยดัหลงัปรับปรุง 

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

15) แสดงวิธีการคาํนวณประกอบ 

 ..............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

  

 

 

- ตัวอย่าง - 

รายละเอยีดมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

(สําหรับมาตรการด้านความร้อน) 

1) มาตรการลาํดบัท่ี:  ........................  

2) ช่ือมาตรการ: ……………………………………………….....….............................…….. 
3) ผูรั้บผิดชอบมาตรการ:..........................................................  ตาํแหน่ง........................... 
4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: ……………...................................................................................... 
5) จาํนวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: ……......…หน่วย(ระบุ) 
6) สถานท่ีปรับปรุง: ……………......................................................................................... 
7) สาเหตุการปรับปรุง: ………............................................................................................ 
       ……………………………….……………………………………………………………….. 
 หน่วย(ระบุ)/ปี เมกะจูล/ปี บาท/ปี 

8)   เป้าหมายเชิงปริมาณ    

9)  ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง
  

   

10)  ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการปรับปรุง    

11)  เงินลงทุนทั้งหมด     บาท 

12)  ระยะเวลาคืนทุน    ปี 

13) รายละเอียดการดาํเนินการปรับปรุง  : 
……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

14)  วิธีการตรวจสอบผลการประหยดัหลงัปรับปรุง 

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

15) แสดงวิธีการคาํนวณประกอบ 

 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................     
 ..............................................................................................................................................     
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

- ตัวอย่าง - 

แผนการฝึกอบรมและกจิกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ประจําปี .................... 

 

ลาํดบัที ่ หลกัสูตร/กจิกรรม 
กลุ่ม 

ผู้เข้าอบรม 

เดอืน 
ผู้รับผดิชอบ 

ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

4.3.6 ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

นาํเสนอผลการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์พลงังาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงประกอบดว้ยรายงาน หลกัฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการปฏิบติั
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

 

- ตัวอย่าง - 

สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลงังาน 

ลาํดบัท่ี มาตรการ สถานภาพการดาํเนินการ หมายเหต ุ

  

[   ]  ดาํเนินการตามแผน 

[   ] ไม่ไดด้าํเนินการ เน่ืองจาก.................................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
[    ] ล่าชา้ เน่ืองจาก..........……...............…………. 
............................................................................... 
............................................................................... 

 

  

[   ]  ดาํเนินการตามแผน 

[   ] ไม่ไดด้าํเนินการ เน่ืองจาก.................................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
[    ]  ล่าชา้ เน่ืองจาก..........……...............…………. 
............................................................................... 
............................................................................... 

 

  

[   ]  ดาํเนินการตามแผน 

[   ] ไม่ไดด้าํเนินการ เน่ืองจาก.................................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
[    ]  ล่าชา้ เน่ืองจาก..........……...............…………. 
............................................................................... 
............................................................................... 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

- ตัวอย่าง - 

ผลการตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏบัิติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า 

ช่ือมาตรการ: …...........................................................................................................................................................................  

มาตรการลาํดบัท่ี:  .......................................................................  จากจาํนวนทั้งหมด:  ................................................ มาตรการ 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
สถานภาพการ

ดาํเนินการ 

เงินลงทุน 
ผลการอนุรักษพ์ลงังาน 

ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง 

ตามแผน
ดาํเนินการ 

ท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตามแผน 

(บาท) 
ลงทุนจริง 

(บาท) 
ไฟฟ้า ไฟฟ้า 

กิโลวตัต ์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี กิโลวตัต ์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 

 

 

 

          

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลาํดบั โดยกรอก 1 แผน่ ต่อ 1 มาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งดาํเนินการ: ….......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................... 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ: …................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

- ตัวอย่าง - 

ผลการตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏบัิติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

สําหรับมาตรการด้านความร้อน 

ช่ือมาตรการ: …...........................................................................................................................................................................  

มาตรการลาํดบัท่ี:  .......................................................................  จากจาํนวนทั้งหมด:  ................................................ มาตรการ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
สถานภาพการ

ดาํเนินการ 

เงินลงทุน 
ผลการอนุรักษพ์ลงังาน 

ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง 

ตามแผน
ดาํเนินการ 

ท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตามแผน 

(บาท) 
ลงทุนจริง 

(บาท) 
เช้ือเพลิง เช้ือเพลิง 

ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) บาท/ปี ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) บาท/ปี 

 

 

 

          

หมายเหตุ: ระบมุาตรการเรียงตามลําดบั โดยกรอก 1 แผ่น ตอ่ 1 มาตรการ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งดาํเนินการ: …........................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ: …...................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                             
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  
  

 

- ตัวอย่าง - 

สรุปสถานภาพการดําเนินงานตามหลกัสูตรการฝึกอบรมและ 

กจิกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

ลาํดบัท่ี ช่ือหลกัสูตร/กิจกรรม สถานภาพการดาํเนินการ 
จาํนวนผูเ้ขา้

อบรม หมายเหต ุ

  [   ]  ดาํเนินการตามแผน 

[   ] ไม่ไดด้าํเนินการ เน่ืองจาก......................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
[   ]  ล่าชา้ เน่ืองจาก.................…….…………. 
....................................................................... 
....................................................................... 

  

  [   ]  ดาํเนินการตามแผน 

[   ] ไม่ไดด้าํเนินการ เน่ืองจาก......................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
[   ]  ล่าชา้ เน่ืองจาก.................…….…………. 
....................................................................... 
....................................................................... 

  

  [   ]  ดาํเนินการตามแผน 

[   ] ไม่ไดด้าํเนินการ เน่ืองจาก......................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
[   ]  ล่าชา้ เน่ืองจาก.................…….…………. 
....................................................................... 
....................................................................... 

  

  [   ]  ดาํเนินการตามแผน 

[   ] ไม่ไดด้าํเนินการ เน่ืองจาก......................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
[   ]  ล่าชา้ เน่ืองจาก.................…….…………. 
....................................................................... 
....................................................................... 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

4.3.7 ขั้นตอนที่ 7 การตรวจตดิตามและประเมนิการจดัการพลงังาน 

นาํเสนอผลการดาํเนินการตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดการ
แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินภายในองคก์ร รายงานผลการตรวจประเมินภายในองคก์ร และหลกัฐานหรือเอกสาร
ต่างๆ ท่ีแสดงผลการตรวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

- ตัวอย่าง - 

การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลงังาน 

 

รายการตรวจประเมนิ ส่ิงทีต้่องมเีอกสาร/หลกัฐาน 
ผลการตรวจสอบ 

ความถูกต้องครบถ้วนตาม

ข้อกาํหนด 
ข้อควรปรับปรุง/

ข้อเสนอแนะ 
ม ี ไม่ม ี ครบ ไม่ครบ 

1. คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน  
 

1. คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน ท่ีระบุโครงสร้าง 
อาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะทาํงาน 

     

2. เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการ
จดัการพลงังานใหบุ้คลากรรับทราบดว้ยวธีิการต่างๆ 

     

3. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................      

2. การประเมินสถานภาพ 

การจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 

1. ผลการประเมินการดาํเนินงานดา้นพลงังานท่ีผา่นมา โดยใช ้
ตารางการประเมินการจดัการพลงังาน (Energy Management 

Matrix) 
     

2. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................      

3. นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 1. นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน      

2. เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังานให ้

       บุคลากรรับทราบดว้ยวธีิการต่างๆ 
     

3. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................      
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

- ตัวอย่าง - 

การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลงังาน (ต่อ) 

ผลการ

ตรวจสอบ 

ความถูกต้องครบถ้วน

ตามข้อกําหนด รายการตรวจประเมิน สิ�งที�ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน 

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ 

ข้อควรปรับปรุง/

ข้อเสนอแนะ 

1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร      

2. การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์      

3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื�องจักร/อุปกรณ ์      

1. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์

พลังงาน 

4. อื�น ๆ (ระบ)ุ....................................................      

1. มาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน      

2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า      

3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน      

4. แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน      

5. การกําหนดเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงาน 

 

5. อื�น ๆ (ระบ)ุ....................................................       

1. ผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน      

2. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ

แผนอนุรักษ์พลังงานสําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า 
     

3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ

แผนอนุรักษ์พลังงานสําหรับมาตรการด้านความร้อน 
     

4. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรม

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
     

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์

พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์

การปฏิบัติตาม เป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงาน 

5. อื�น ๆ (ระบ)ุ....................................................      
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 4 การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
  

 

- ตัวอย่าง - 

การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลงังาน (ต่อ) 

 

รายการตรวจประเมนิ ส่ิงทีต้่องมเีอกสาร/หลกัฐาน 
ผลการตรวจสอบ 

ความถูกต้องครบถ้วนตาม

ข้อกาํหนด 
ข้อควรปรับปรุง/

ข้อเสนอแนะ 
ม ี ไม่ม ี ครบ ไม่ครบ 

7.    การตรวจติดตามและประเมินการจดั
การพลงังาน 

 

1. คาํสัง่แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายใน
องคก์ร 

     

2. รายงานผลการตรวจประเมิน      

3. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................      

8. การทบทวน วเิคราะห์ และแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

1. แผนการทบทวนการดาํเนินงานการจดัการพลงังาน      

2. รายงานสรุปผลการทบทวน วเิคราะห์และแนวทางแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

     

3. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................      

 

              ลงช่ือ  ………………....................................……   

            (                                                    ) 

           ประธานคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร 

                          วนัท่ี  ................/.............................../..................                        
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4.3.8 ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน 

นําเสนอผลการดําเนินการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการจัดการพลงังาน                    

ซ่ึงประกอบด้วยรายงาน/เอกสารแสดงผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการจัด
การพลงังาน 

 

 

- ตัวอย่าง - 

การทบทวนการดําเนินงานการจดัการพลงังาน ประจําปี……….. 

คร้ังท่ี 
เดือน 

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

แบบแจ้งวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลงังาน 
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- ตัวอย่าง - 

สรุปผลการทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน ประจําปี……….. 

ขั้นตอน 
ผลการทบทวน 

ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ 

เหมาะสม ควรปรับปรุง 

1. คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน      

2. การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้      

3. นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน      

4. การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน      

5. การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงั งาน      

6. การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน การตรวจสอบและ  

    วเิคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 
     

7. การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน      
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บทที่ 5 

การวเิคราะห์การลงทุนการอนุรักษ์พลงังาน 

(Financial analysis techniques for energy conservation) 

 
ความสําคัญ 

ปัจจยัในการพิจารณาเพ่ือการลงทุนนั้น มีหลกัเกณฑท่ี์สาํคญั 2 ประการท่ีตอ้งพิจารณา คือปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอกของโครงการท่ีมีผลเก่ียวขอ้งต่อการดาํเนินการ นั่นคือผลกระทบใดๆ ท่ีจะส่งผลต่อการ
ดาํเนินงาน หรือกระทบต่อความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ หรือชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

 ก่อนท่ีจะทาํการลงทุนใดๆ   ตอ้งแน่ใจวา่ไดมี้การพิจารณาโครงการท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนก่อน หรือควร
พิจารณาโครงการท่ีก่อให้เกิดผลการประหยดัพลงังานต่ออาคาร/โรงงานและเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู่เดิมก่อน รวมถึง
ตรวจสอบราคาค่าเช้ือเพลิงท่ีเลือกใชว้่ามีเสถียรภาพและเป็นราคาตํ่าท่ีสุดแลว้  ตลอดจนดา้นเทคนิคต่างๆ เช่น 
การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงไดท้าํอยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดแ้ละมีการปฏิบติั ดูแลบาํรุงรักษา
อย่างดีและสมํ่าเสมอโดยมีผูรั้บผิดชอบโดยตรง  จากนั้นจึงพิจารณามาตรการท่ีต้องอาศัยเงินลงทุนซ่ึงใน
โครงการท่ีจะดาํเนินการนั้นควรตอ้งพิจารณาในรายการค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีอาจจะตอ้งลงทุนเพ่ิมเติม ซ่ึงในการ
วิเคราะห์การลงทุนมกัพิจารณาเพียงผลตอบแทนทางการเงินเพียงดา้นเดียว ซ่ึงมกัยงัไม่พิจารณาถึงตน้ทุนท่ี
แทจ้ริงของโครงการท่ีมีต่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได ้

 เกิดความคุ้มค่าต่อระบบเศรษฐกิจมากท่ีสุด ซ่ึงจะพิจารณาต้นทุนท่ีแท้จริงด้านราคาสินค้า ราคา
พลงังาน รวมถึงพิจารณาดา้นผลกระทบอ่ืนๆ เช่น ผลท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ โดยขั้นตอนหรือแนวทาง
วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นั้นมีอยูห่ลายวิธีซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 

1. อธิบายพ้ืนฐานดา้นเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมได ้
2. อธิบายหลกัวิธีการวิเคราะห์การลงทุนสาํหรับการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงาน/อาคารได ้
3. อธิบายวิธีการวิเคราะห์หาผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการดา้นอนุรักษพ์ลงังาน 

 

บทนํา (Introduction) 
การดาํเนินการวางแผนลดตน้ทุนดา้นพลงังาน โครงการหรือมาตรการอนุรักษพ์ลงังานจะเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีสาํคญั ต่อเป้าหมายหรือวตัถุประสงคห์ลกัของหน่วยงานท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการผ่านการวิเคราะห์ผล
ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิคต่อกระบวนการต่างๆ ในเชิงวิศวกรรมว่าเป็นวิธีการดาํเนินการท่ีดีและเหมาะสม
ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ดา้นผลตอบแทนต่อการดาํเนินการดา้นพลงังาน 
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การลงทุนในมาตรการอนุรักษพ์ลงังานนั้น ประเด็นสําคญัก็เพ่ือท่ีจะเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมกบักบั
กระบวนการดาํเนินการและตามวตัถุประสงคข์องโครงการ มีการจดัการบริหารกาํกบัโครงการอย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนทางดา้นการเงินท่ีเหมาะสมท่ีทาํให้มัน่ใจในการดาํเนินการว่าสามารถเกิด
ผลตอบแทนท่ีดี นอกจากนั้นควรตอ้งพิจารณาผลท่ีมีต่อโดยรวมของระบบเศรษฐกิจเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาโครงการลงทุน ซ่ึงจะมีการวิเคราะห์ถึงโครงการ
ก่อนท่ีจะมีการลงทุน เม่ือมีการลงทุนแลว้จะใชร้ะยะเวลาคืนทุนเท่าไร  มูลค่าสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุน รวมถึง
วิธีการหาอตัราผลตอบแทนท่ีนิยมใช ้ 

 

5.1 หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณาการลงทุน (Criteria used for business investment) 

การดาํเนินการลงทุนของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานปัจจยัสาํคญั 2 ประการท่ีตอ้งพิจารณาว่า ควรท่ีจะตอ้งมี
การลงทุนดา้นประสิทธิภาพพลงังานหรือไม่คือ  

• ปัจจยัภายใน   :  ผลท่ีเกิดข้ึนต่อการดาํเนินงานภายใน 
• ปัจจยัภายนอก :  ผลกระทบต่อความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ และชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

เพ่ือชักจูงองค์กรท่านให้คาํมัน่สัญญาต่อการลงทุนในดา้นประสิทธิภาพพลงังาน  ท่านตอ้งสามารถ
แสดงถึงส่ิงต่อไปน้ี  

• ขนาดของปัญหาพลงังานท่ีประสบอยูใ่นขณะน้ี 
• มาตรการทางเทคนิคและการบาํรุงรักษาท่ีดีนาํไปสู่การลดการสูญเสีย 
• ผลตอบแทนท่ีคาดคะเนจากการลงทุนต่างๆ  
• ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงท่ีไดรั้บจากมาตรการต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 
แผนงานลดตน้ทุนดา้นพลงังานท่ีดี จะตอ้งมีโครงการหรือมาตรการท่ีดี มีรายละเอียดการดาํเนินการ

บรรจุอยา่งชดัเจนท่ีสามารถเช่ือมโยงจากกลยทุธ์ไปสู่เป้าหมาย โดยมีองคป์ระกอบต่อการวิเคราะห์ดงัน้ี 

 

สถานการณ์ปัจจุบัน (The existing situation) 

การลงทุนใดๆ จะตอ้งถูกมองว่ามีส่วนเพ่ิมของการจดัการดา้นพลงังานเพ่ือการควบคุมการใชพ้ลงังานทัว่
ทั้งองคก์รใหไ้ดผ้ลมากข้ึนแต่การเพ่ิมนั้น จะตอ้งไม่ใช่การนาํไปทดแทนส่วนอ่ืน การใชจ่้ายเงินเพ่ือปรับปรุงดา้น
เทคนิคระยะท่ี 2 ของโปรแกรมการจดัการดา้นพลงังานของท่านไม่สามารถชดเชยการละเลยเอาใจใส่ท่ีผ่านมา
ของการควบคุมการใช้พลงังานในระยะท่ี 1 ดังนั้นก่อนท่ีท่านจะทาํการลงทุนใดๆ เป็นส่ิงสําคัญท่านต้อง        
แน่ใจวา่   

• ท่านไดแ้สดงใหเ้ห็นผลงานการประหยดัท่ีดีท่ีสุดจากอาคาร/โรงงาน และเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู ่
• ค่าเช้ือเพลิงท่านไดเ้ลือกท่ีราคาตํ่าท่ีสุดแลว้ 
• การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีท่านไดท้าํถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
• มีการปฏิบติั ดูแลบาํรุงรักษาอยา่งดีและสมํ่าเสมอโดยมีผูรั้บผิดชอบโดยตรง 
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  การระบุโอกาส (Identifying opportunities) 

แนวทางธรรมดาท่ีสุดในการตดัสินใจว่าจะลงทุนในการเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังาน ณ ท่ีใดและเม่ือใด 
แน่นอนอนัดบัแรกจะตอ้งจดัการกบัสถานท่ี ท่ีเสียค่าใชจ่้ายพลงังานมากท่ีสุด น่ีคือผลประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ัด 
สดัส่วนในการประหยดัท่ีมากข้ึนสามารถพิจารณาจากใบเสร็จท่ีเสียค่าใชจ่้ายมากท่ีสุด น่ีสามารถเป็นกลยทุธ์ท่ีดี
ถา้ความตอ้งการของท่านในขณะน้ีคือแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการจดัการดา้นพลงังานใหผ้ลตอบแทนทางการ
เงิน แต่ถา้ท่านไม่มีกลไกสาํหรับรักษาสัดส่วนของการประหยดัท่ีท่านทาํได ้แนวทางน้ีจะก่อใหเ้กิดขอ้จาํกดัใน
ตวัเอง 

วิธีการท่ีทนัสมยัและเป็นระบบในการสร้างโอกาสการลงทุน เป็นส่ิงท่ีตอ้งการและเม่ือใดท่ีท่านรู้
ปริมาณการใชพ้ลงังานของแต่ละอาคาร ท่านสามารถทาํตารางง่ายๆ สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดส่ิงท่ี
ถกูตอ้ง ซ่ึงจะนาํไปสู่ขอ้แนะนาํในการปรับปรุงดา้นเทคนิคแก่อาคาร/โรงงานของท่าน 

 

การจดัลาํดบัความสําคัญ (Setting priorities) 

เม่ือจดัลาํดบัโอกาสการลงทุน ปัจจยัท่ีจาํเป็นตอ้งพิจารณามีดงัต่อไปน้ี 
• การใชพ้ลงังานของอาคาร/โรงงานต่อหน่วยพ้ืนท่ี 
• สภาวะปัจจุบนัของอาคารหรือโรงงานในส่วนของการซ่อมแซมประสิทธิภาพพลงังานและการ

บริการรวมทั้งการควบคุม 
• เง่ือนไขสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่ ไม่เฉพาะอุณหภูมิห้องแต่รวมถึงคุณภาพอากาศภายใน และอตัรา

การถ่ายเทอากาศ   ความแห้ง   การทาํความร้อนน้อยหรือมากไป  การมีไอนํ้ าเกาะ  ความเพียงพอของแสง
ธรรมชาติและแสงเทียม รวมถึงแสงท่ีแยงตา (Glare) เป็นตน้ 

• ช่วงอายท่ีุเหลือ หรือระยะเวลาการเช่าอาคาร/โรงงาน 
• ผลของมาตรการท่ีนาํเสนออ่ืนๆ ต่อทศันคติและพฤติกรรมของทีมงานใหค้วามสนใจต่อปัจจยัเหล่าน้ี

เม่ือท่านกาํลงัชัง่นํ้าหนกัโอกาสของการลงทุนถา้ท่านละเลยส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ท่านอาจจะประหยดัพลงังานไดใ้น
ระยะสั้น แต่ในระยะยาวท่านอาจเสียช่ือเสียง และความสามารถในการจดัการดา้นพลงังานภายในองค์กรของ
ท่าน 

ตวัอย่างเช่น ถา้ท่านจดัลาํดับความง่ายๆ โดยจัดหาเงินทุนในมาตรการทางเทคนิคในอาคาร  โดย
พิจารณาจากใบเสร็จท่ีมีค่าใชจ่้ายพลงังานสูงสุด โดยปราศจากการสนใจปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีเลวร้ายภายใน 
ท่านอาจสูญเสียการสนับสนุนและความเห็นใจจากผูท่ี้ตอ้งทนกับส่ิงน้ี ในทาํนองเดียวกันถา้ท่านลงทุนใน
มาตรการท่ีประหยดัเงินแต่ไม่ประหยดัพลงังาน เช่น การเลือกพลงังานราคาตํ่าหรือการใชเ้ช้ือเพลิงทดแทน ท่าน
จะดาํเนินการดว้ยความเส่ียงท่ีจะบาดหมางกบับุคคลท่ีสนใจประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตอ้ระลึกไวเ้สมอว่าในการ
ดาํเนินงานระยะยาว การลงทุนท่ีก่อให้เกิดความบาดหมางกบัสมาชิกของทีมงาน อาจทาํให้ค่าใชจ่้ายของท่าน
และองค์กรของท่านเพ่ิมข้ึนมากกว่าผลท่ีท่านคาดหวงัว่าจะไดรั้บจากการประหยดัในมาตรการท่ีสนใจ เช่น 
ประสิทธิภาพการผลิตลดลง สูญเสียการบาํรุงรักษาท่ีดี เกิดขอ้ผิดพลาดในการควบคุมหรือมีการบาํรุงรักษา
ในทางท่ีผิด 
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การแสดงถึงมูลค่าของเงนิ  (Proving value for money) 

หน่ึงในปัญหาท่ียากท่ีสุดท่ีผูจ้ดัการพลงังานส่วนใหญ่พบคือช้ีให้เห็นว่าทาํไมองค์กรควรลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพพลงังาน โดยเฉพาะเม่ือมีส่ิงอ่ืนท่ีสําคญักว่าในการลงทุนปัญหาน้ีบ่อยคร้ังดาํเนินไปแบบมีขอ้
ผกูพนั คือ 

• องคก์รโดยทัว่ไปใหล้าํดบัความสาํคญัของการลงทุนในส่ิงท่ีพวกเขาเห็นวา่เป็นเร่ืองสาํคญัหลกัหรือ
กิจกรรมท่ีทาํกาํไรท่ีน่าพอใจมากกวา่การเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังาน 

• ถึงแมว้า่พวกเขาทาํการลงทุนในการประหยดัพลงังาน พวกเขามุ่งท่ีจะตอ้งการอตัราการคืนทุนท่ีเร็ว
ท่ีสุดมากกวา่ท่ีพวกเขาตอ้งการลงทุนประเภทอ่ืน 

การสร้างประเดน็เพือ่การลงทุน (Building a case for investment) 

ในฐานะผูจ้ดัการพลงังาน ท่านตอ้งระบุใหเ้ห็นว่าการประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัการดา้นพลงังาน 
สามารถนาํมาปรับใชอ้ย่างไรภายในองคก์รของท่านเอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด การทาํ   ส่ิงน้ีท่านตอ้ง
กาํหนดประเดน็ข้ึนมา ในกรณีของท่านประโยชนข์องการเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังานจะเป็นจุดขายท่ีดีท่ีสุดเม่ือ : 

• ลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน / การผลิต 
• เพ่ิมความสบาย และความเป็นอยูท่ี่ดีของลูกจา้ง 
• ปรับปรุงตน้ทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness) และ / หรือผลกาํไร 
• ปกป้องกิจกรรมหลกัไม่ใหมี้เงินลงทุนตํ่าเกินไป 
• ส่งเสริมคุณภาพของบริการหรือการใหบ้ริการท่ีใส่ใจต่อลกูคา้ 
• รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ตวัอยา่งเฉพาะของผลประโยชนแ์ต่ละกรณีสามารถใชเ้ป็นฐานเพ่ือผลกัดนักิจกรรมไปขา้งหนา้ในแต่ละ

ปี ทั้งในระดบัคณะกรรมการการจดัการดา้นพลงังานระหว่างแผนกจนถึงคณะกรรมการบริหาร เพ่ือรักษาระดบั
หรือเพ่ิมระดบัการลงทุน 

ตวัอย่างเช่น ฝ่ายบริหารระดบัสูงของ บริษทั Sainsbury ใหก้ารสนบัสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพพลงังานเพ่ิมข้ึน และรักษารูปแบบน้ีไวเ้ม่ือฝ่ายบริหารเขา้ใจวา่น่ีไม่เพียงแต่ทาํใหพ้วกเขาเหนือกว่า
คู่แข่งดา้นตลาดเท่านั้น แต่ยงัทาํใหผ้ลกาํไรของบริษทัเพ่ิมข้ึนในทนัที และเม่ือความสมัพนัธ์เกิดข้ึน ประเด็นดา้น
พลงังานเปล่ียนจากการให้ความสนใจเพียงเล็กนอ้ย ไปสู่โอกาสการลงทุนอย่างแทจ้ริงท่ีมีความมัน่คงและมี
ความสาํคญัท่ีส่งเสริมความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั 

ตวัอย่างของบริษทั Sainsbury น้ีไม่ควรมองว่าเป็นเร่ืองน่าประหลาดหรือเป็นกรณีเฉพาะ เพราะ
หลงัจากจดัตั้งทีมงานและกาํหนดสถานท่ี บ่อยคร้ังท่ีพลงังานเป็นค่าใชจ่้ายท่ีแปรผนัมากท่ีสุดองคก์ร  ดว้ยเหตุน้ี
การประหยดัพลงังานจึงตอ้งดาํเนินการตั้งแต่ระดบัล่าง การประหยดัพลงังานเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั โดยเฉพาะ
ในองคก์รของภาครัฐซ่ึงเผชิญกบัปัญหาเงินสดขาดแคลน ดงันั้น พลงังานอาจเป็นค่าใชจ่้ายแปรผนัเพียงตวัเดียว
ท่ีสมารถลดลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบริการท่ีจดัใหใ้น       แนวทางน้ีกิจกรรมหลกัท่ีทาํเงินไดน้อ้ย 
สามารถไดรั้บการอดัฉีดเงินตามตอ้งการจากผลการประหยดัท่ี   ลดลงไดจ้ากค่าใชจ่้ายพลงังาน 
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ตวัอย่างในมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ ท่ีมีใบเสร็จค่าพลงังานประมาณ 2 ลา้นปอนด์ ค่าใชจ่้ายพลงังานท่ี
ลดลงได ้5 % สามารถจา้งอาจารยเ์พ่ิมข้ึนได ้5 คน หรือสามารถจ่ายเงินให้หอ้งสมุดเพ่ิมข้ึนอีก 15 % เพ่ือซ้ือ
หนงัสือหรือวารสาร ไม่ว่าท่านทาํงานในภาคเศรษฐศาสตร์ใดอยู่ เม่ือท่านทราบค่าใชจ่้ายและผลการประหยดั
พลงังานประจาํปีคลา้ยคลึงกบัหน่วยงานอ่ืน ท่านสามารถคาํนวณไดว้่าองค์กรของท่านสามารถประหยดัได้
เท่าใด 

การประเมนิค่าการลงทุน (Investment appraisal) 

เช่นเดียวกบัท่ี Somervell และ Talbot ไดท้าํ “Educated Energy Management” องคก์รอ่ืน ๆ ก็มีโอกาสท่ี
เป็นไปไดส้ําหรับการลงทุนท่ีมากกว่าเงินท่ีตอ้งใชจ่้ายดงันั้นองค์กรตอ้งตดัสินใจว่าจะนาํเงินท่ีมีอยู่ไปลงทุนท่ี
ไหนและอยา่งไรจึงจะไดป้ระโยชนสู์งสุด 

เอกสารอธิบายวา่จะประยกุตเ์กณฑก์ารประเมินค่าการลงทุนในมาตรการประสิทธิภาพพลงังานในองคก์าร
อยา่งไร เอกสารเหล่าน้ีอธิบายถึงปัจจยัท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาในตวัอยา่งการประเมินแบบต่าง ๆ  และบอกถึงความ
แตกต่างระหว่างประเภทของเกณฑท่ี์สามารถนาํมาประยุกต์ใชใ้นการลงทุนแบบเฉพาะ ครอบคลุมตั้งแต่การ
คาํนวณ การคืนทุนแบบง่ายๆ จนถึงคาํนวณตอ้นทุนแบบ “life cycle cost” วตัถุประสงคข์องการประเมินค่าการ
ลงทุน คือ  

• เพ่ือกาํหนดวา่การลงทุนประเภทใดท่ีคุม้ค่าทีสุดกบัเงินท่ีมีอยู่ 
• เพ่ือใหแ้น่ใจถึงผลประโยชนท่ี์เหมาะสมท่ีสุดจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึน 
• เพ่ือใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดจากการลงทุน 
• เพ่ือจดัเตรียมพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ภายหลงั สาํหรับผลการดาํเนินงานของการลงทุน 
การลงทุนเพ่ือลดการใชพ้ลงังานมกัถกูจดัลาํดบัความสาํคญัไวต้ํ่าไป การจดัการดา้นการเงินขององคก์ร 

ไดส้ร้างภาพเหล่าน้ีใหเ้ห็นเพราะหลายองคก์รกาํหนดการลงทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบาํรุงรักษา ท่ีธุรกิจ
ตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพพลงังานตอ้งการเงินลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดผลประหยดัในค่าใชจ่้ายในอนาคตดงันั้น
ค่าใชจ่้ายในการลงทุนในหน่ึงปีจะตอ้งแยกออกจากรายรับท่ีไดใ้นปีอ่ืน นอกจากน้ีในองคก์รส่วนมากระบบบญัชี
มุ่งบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แต่ผลประโยชน์จากการลงทุนในประสิทธิภาพพลงังาน โดยมากจะมองไม่เห็น
เน่ืองจากรายงานบนัทึกเฉพาะรายจ่ายของเช้ือเพลิงและมาตรการดา้นประสิทธิภาพพลงังานเท่านั้น แต่ไม่ไดว้ดั
ตน้ทุนท่ีประหยดัไดจ้ากค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานท่ีลดลง หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน การลงทุนดงักล่าวใน
สถานการณ์เหล่าน้ี ท่านตอ้งดาํเนินการ 2 ขั้นตอน เพ่ือปกป้องช่ือเสียงของท่าน : 

• การดูแลเป็นพิเศษเพ่ือเตรียมการการประเมินค่าการลงทุนโดยละเอียดสาํหรับมาตรการต่าง ๆ ท่ี
ท่านประสงคจ์ะขอรับเงินสนบัสนุนพร้อมทั้งแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงเงินสดท่ีประหยดัไดใ้นปีต่อมา 

• รวบรวมและจดัทาํบนัทึกตน้ทุนและผลประโยชนท์ั้งหมดท่ีเกิดจากมาตรการประสิทธิภาพพลงังาน
อยา่งถกูตอ้งดว้ยตวัเอง เม่ือไม่มีคนอ่ืนรวบรวมขอ้มลูเพ่ือรองรับกิจกรรมของท่าน 
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แหล่งที่มาของเงนิทุนของโครงการ 

โดยทัว่ไปโครงการมกัมีกระแสเงินสดสุทธิของโครงการในปีแรกๆ ติดลบ ดงันั้นเจา้ของโครงการ
จาํเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนมาสนบัสนุนการดาํเนินงานในช่วงปีตน้ๆ ดงันั้นจึงควรตอ้งสร้างความมัน่ใจต่อผู ้
ร่วมลงทุนหรือทีมงานในการดาํเนินงานใหช้ดัเจน ซ่ึงโดยทัว่ไปของแหล่งท่ีมาเงินทุนมาจาก 
 ๏  เงินทุนจากการดาํเนินงานหรือรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 
 ๏   เงินส่วนของเจา้ของหรือเงินทุนจากผูร่้วมประกอบการ 
 ๏   เงินกู ้แยกเป็น เงินกูร้ะยะสั้นและเงินกูร้ะยะยาว 
 ๏   เงินอุดหนุน 
 

5.2 โครงการและแผนงานและการวเิคราะห์และประเมนิโครงการ 

ในทุกๆ โครงการควรจะตอ้งมีลกัษณะโครงการดงัน้ี 
1. ต้องมีวัตถุประสงค์ ไดแ้ก่ ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจะบรรลุผล หรือคือส่ิงท่ีโครงการมุ่งหมายท่ีจะไดรั้บ

ภายในเวลาท่ีกาํหนด ดงันั้นวตัถุประสงค์ของโครงการจึงเป็นขอ้ความของผลท่ีไดรั้บท่ีคาดว่าจะบรรลุผลเม่ือ
การผลิตหรือการบริการของโครงการประสบผลสําเร็จ หลกัเกณฑ์ท่ีใช้วดัเรียกความสําเร็จหรือเป้าหมาย 
(Target) จึงเป็นมาตรฐานดา้นปริมาณหรือคุณภาพท่ีใชว้ดัผลสาํเร็จของการผลิตหรือการบริการหรือใชว้ดัการ
บรรลุวตัถุประสงคโ์ครงการ 

2. ต้องมขีอบเขตที่ชัดเจน เพ่ือการทีจะบรรลุวตัถุประสงคโ์ครงการควรจะตอ้งมีการกาํหนดกิจกรรมท่ี
จะดาํเนินการใหแ้น่นอนและตอ้งพิจารณาให้แน่ชดัว่ากิจกกรมนั้นมีผลเพียงพอท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
ซ่ึงควรมีการกาํหนดระยะเวลาให้แน่ชดัว่าจะเร่ิมและส้ินสุดเม่ือใด ซ่ึงขอบเขตของโครงการจดัแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภทดงัน้ี 

2.1 ขอบเขตดา้นกายภาพ   ไดแ้ก่ ขอบเขตทางดา้นกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสนอเพ่ือ 
การดาํเนินงานและอาจรวมถึงขอบเขตดา้นสถานท่ีตั้งของงานดว้ย 
2.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ไดแ้ก่ ช่วงระยะเวลาเร่ิมตน้จนส้ินสุดการดาํเนินงานตามท่ีคาดการณ์ตาม

วตัถุประสงค ์ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัอายโุครงการดว้ย 
 อายุโครงการ  (Life Project) คือ ระยะเวลาการดาํเนินงาน (Operation) หลงัจากท่ีโครงการไดก่้อสร้าง
หรือดาํเนินงานแลว้ โดยมกัแบ่งประเภทอายโุครงการเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

 อายุโครงการทางเศรษฐกิจ (Economic Life) จะเร่ิมจากเวลาท่ีโครงการใหผ้ลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั
จนถึงเวลาท่ีคาดวา่ค่าใชจ่้ายและค่าบาํรุงรักษาสูงเกินกวา่ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

 อายุโครงการทางเทคนิค (Technical Life) จะเร่ิมจากเวลาท่ีโครงการเร่ิมดาํเนินการจนถึงเวลาท่ี
เคร่ืองจกัรหมดสภาพใชง้านหรือการเลิกการบริการในทางเทคนิค 

3. สถานที่ตั้งของโครงการ การพิจารณาเลือกท่ีตั้งมีความสาํคญัต่อการดาํเนินงานเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจาก
ในบางคร้ังหากเลือกท่ีตั้งผิดแลว้อาจจะตอ้งมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามมาอีกก็ได ้ดงันั้นโครงการท่ีดีควร
จะตอ้งพิจารณาในหลายๆปัจจยัโดยเฉพาะดา้นการผลิตหรือดา้ยบริการไดแ้ก่ วตัถุดิบ แรงงาน การขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภค ฯลฯ   

 

5-6 
 



ตอนท่ี 1 บทท่ี 5 การวเิคราะห์การลงทุนการอนุรักษพ์ลงังาน  ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

ข้อได้เปรียบของการดาํเนินการในรูปโครงการ 

1. ถา้ดาํเนินงานในรูปโครงการแลว้ จะเป็นกรอบท่ีใชร้วบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลูข่าวสารจากแหล่ง
ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. จะเป็นกรอบใหผู้เ้ช่ียวชาญฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมพิจารณาและทาํงานไดอ้ยา่งมีระบบ 
3. แสดงใหเ้ห็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดเป็นรายปี ทาํใหส้ามารถจดัสรรทรัพยากรเพ่ือใชใ้นการวางแผนได ้
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
5. ถา้เป็นโครงการเพ่ือการลงทุนกส็ามารถช่วยตดัสินใจไดง่้ายและเท่ียงตรงยิ่งข้ึน 
6. สามารถกาํหนดเป็นทิศทางในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืนๆ ได ้

ข้อจาํกดัของการดาํเนินการในรูปโครงการ 
1. คุณภาพของการวิเคราะห์โครงการจะข้ึนอยูก่บัคุณภาพของขอ้มลูท่ีมีและใชก้นัอยูใ่นโครงการ 
2. ความยากในการตีมลูค่าของความสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วดัเป็นตวัเงินไม่ได ้
3. ไม่สามารถทดแทนเพ่ือการตดัสินใจในเชิงการเมือง 

ประโยชน์ของการวเิคราะห์โครงการ 

1. ช่วยใหเ้กิดการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบและมีความชดัเจน 
2. ช่วยกาํหนดทางเลือกในการดาํเนินการจากหลายๆทางเลือกท่ีมี 
3. ช่วยจดัสรรทรัพยากรท่ีมีจาํกดัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. ช่วยในการติดตามและประเมินผลการใชท้รัพยากรต่างๆได ้

 
5.3 การวเิคราะห์โครงการด้านเทคนิค 

หมายถึง การวิเคราะห์โครงการดา้นความถูกตอ้งและมีความเหมาะสมเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการตาม
ทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจว่าจะดาํเนินงานหรือลม้เลิก
โครงการ ซ่ึงหากการวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิคมีความเหมาะสมผ่านเกณฑพิ์จารณาแลว้จึงนาํไปสู่กระบวนการ
วิเคราะห์ขั้นต่อไป เช่น ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และด้านสังคม รวมไปถึง การจัดทาํแผนการ
ดาํเนินงานของโครงการ 
 

แนวทางการวเิคราะห์ทางด้านเทคนิค   ควรพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. การคัดเลอืกเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

1.1 ความสอดคลอ้งกบัขนาดและคุณภาพของการผลิต 
1.2 ความเหมาะสมของวตัถุดิบและทรัพยากรอ่ืนๆ  
1.3 การพิจารณายืนยนัในกระบวนการท่ีจะเลือก 
1.4 เทคโนโลยีท่ีเลือกมีความทนัสมยั 
1.5 มีอายกุารใชง้านท่ีนานพอต่อระดบัของประสิทธิภาพ 
1.6 ความสะดวกในการใชง้าน การบาํรุงรักษา และอะไหล่ช้ินส่วนอุปกรณ์ต่างๆ 
1.7 ผลกระทบโดยรวมต่อสภาพแวดลอ้ม 
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2. การเลอืกขนาดของโครงการ 

 ปริมาณของผลผลิตและแนวโนม้ของตลาดตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายของโครงการราคาของผลผลิต
ท่ีไดจ้ากการดาํเนินการโครงการตน้ทุนผลผลิตต่อการจาํหน่ายผลผลิตมูลค่าการประหยดัท่ีเกิดข้ึนจากการเลือก
ขนาด 

3. การเลอืกจุดที่ตั้งโครงการ ต้องเป็นจุดที่มต้ีนทุนต่อการดาํเนินงานตํา่สุด 

� ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆจากภาครัฐ 
� ดา้นแหล่งวตัถุดิบ 
� ดา้นแรงงาน 
� ดา้นระบบสาธารณูปโภค 
� ดา้นการตลาด 
� ดา้นแหล่งพลงังาน 
� ดา้นการบาํบดัของเสีย 
� ดา้นชุมชน 

4. การเลอืกเวลาการลงทุน 

� ดา้นการเมืองหรือคู่แข่งทางการคา้ 
� ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัจากภาครัฐ 
� ดา้นงบประมาณ 
� ดา้นตน้ทุนวตัถุดิบหรือตน้ทุนการผลิต 
� ดา้นราคาสินคา้ท่ีผลิต 

5. การออกแบบโครงสร้างของโครงการ 

� ขั้นตอนกระบวนการผลิต 
� สถานท่ีกกัเกบ็วตัถุดิบและผลผลิต 
� ลกัษณะความสามารถในการขนถ่ายวตัถุดิบและผลผลิต 
� ระบบสาธารณูปโภค 
� การติดต่อส่ือสารระหวา่งการทาํงาน 
� การพิจารณาแผนงานในอนาคต 
� สภาพแวดลอ้มของการทาํงาน 
� ระบบการกาํจดัของเสีย 

6. การกาํหนดแผนดําเนินการ 

� แผนปฏิบติั 
� ตวัแปรท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน 
� งบประมาณ 
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ต้นทุน 

คือ  มลูค่าของปัจจยัการผลิตหรือทรัพยากรต่างๆ ท่ีใชไ้ปในโครงการ ซ่ึงก็คือจาํนวนเงินหรือมูลค่าของ
โครงการทั้งหมดตอ้งจ่ายในการจดัหาปัจจยัการดาํเนินการผลิต 

ต้นทุนทางบัญชี หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีเป็นตวัเงินจริงท่ีจ่ายออกไป 
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ตน้ทุนทางบญัชีและค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นในรูปของตวัเงินจริงท่ีจ่าย

ออกไป เช่น การดาํเนินการปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์ประหยดัพลงังานภายในโรงงาน ท่ีใชแ้รงงานของโรงงานหรือ
อาคารเอง ในทางบัญชีจะไม่นํามาคิดเพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีรวมในค่าตอบแทนเงินเดือนแล้ว แต่ในทาง
เศรษฐศาสตร์จะนาํมาพิจารณาเน่ืองจากเป็นงานท่ีไม่ไดท้าํเป็นประจาํของแรงงาน เพราะแรงงานนั้นสามารถ
นาํไปใชใ้นการทาํงานดา้นอ่ืนๆ ตามปกติได ้นอกจากนั้นยงัรวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนและอาจส่งผลกระทบ
ต่อบุคคลอ่ืนๆ หรือสภาพภายนอกสถานประกอบการดว้ย 

ประเภทของต้นทุน 

แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 
1. ต้นทุนที่จบัต้องได้  (Tangible Costs) แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทดงัน้ี 
 ต้นทุนตามหน้าที่ (Function) 

- ค่าใช้จ่ายลงทุน (Investment Costs) 

- ทรัพยสิ์นคงท่ี ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร ส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองจกัร ฯลฯ 
- ค่าออกแบบและวางแผนงาน 
- ค่าพฒันาปรับปรุงท่ีดิน ฐานเคร่ืองจกัร ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคฯลฯ 
- ค่าซ้ือหาวสัดุอุปกรณ์สาํนกังานเร่ิมตน้  
- ค่าอ่ืนๆ ก่อนการเร่ิมโครงการ เช่น ดอกเบ้ีย ฝึกอบรมพนกังาน  
 ท่ีปรึกษา โฆษณาประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 
- ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานและบํารุงรักษา (Operating and Maintenance Costs) 

- ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการผลิต 
- ค่าจา้งและเงินเดือน 
- ค่าไฟฟ้าและเช้ือเพลิง 
- ค่าเช่า 
- ค่าธรรมเนียมหรือคอมมิสชัน่ 
- ค่าอ่ืนๆ เช่น ภาษี ค่าประกนั ฯลฯ 

 ต้นทุนตามลักษณะ เป็นการพิจารณาตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายว่าเป็นการเกิดข้ึนภายในหรือภายนอก
โครงการ แบ่งเป็น 

- ค่าใชจ่้ายขั้นตน้  คือ ค่าจ่ายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากโครงการ 
- ค่าใชจ่้ายขั้นรอง คือ ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นโครงการ 
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ต้นทุนตามพฤตกิรรม 

- ค่าใชจ่้ายคงท่ี  (Fixed Costs) คือค่าใชจ่้ายท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิตกล่าวคือไม่
ว่าการผลิตจะไดป้ริมาณเท่าใดก็ยงัคงตอ้งมีค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเกิดข้ึน เช่น ค่าเช่า ค่าโฆษณา ฯลฯ แต่อย่างไรก็ดี
ค่าใชจ่้ายคงท่ีก็สามารถลดลงไดต้ามการเฉล่ียต่อหน่วยการผลิต เช่น ผลิตสินคา้ได ้10,000 หน่วย และมีค่าเช่า
ท่ีดินเดือนละ 150,000 บาท ดงันั้นค่าใชจ่้ายคงท่ีเฉล่ียต่อหน่วยคือ หน่วยละ 15 บาท แต่เม่ือเดือนต่อมาปริมาณ
การผลิตเพ่ิมเป็น 15,000 หน่วย ค่าใชจ่้ายคงท่ีเฉล่ียต่อหน่วยกล็ดลงเป็นหน่วยละ 10 บาท 

- ค่าใชจ่้ายแปรผนั ( Variable Cost ) คือ ค่าใชจ่้ายท่ีมีลกัษณะเปล่ียนไปตามปริมาณการผลิต หรือ
เม่ือผลผลิตมีมากเท่าใดตน้ทุนผนัแปรก็จะนอ้ยลง เช่น ผลิตสินคา้ไดเ้ดือนละ 10,000 หน่วย ค่าวตัถุดิบการผลิต
ต่อเดือนๆละ 100,000 บาท ดงันั้นตน้ทุนผนัแปรจึงเป็นหน่วยละ 10 บาทแต่เม่ือมีความตอ้งการเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตเป็น 20,000 หน่วย ตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนเป็น 180,000 บาท ดงันั้นตน้ทุนผนัแปรจึงเป็นหน่วยละ 9 บาท
เป็นตน้ 

 ต้นทุนเพือ่การตดัสินใจ เน่ืองจากขอ้มลูค่าใชจ่้ายเป็นส่วนสาํคญัต่อการวิเคราะห์และประเมินโครงการ 
ดงันั้นการกาํหนดค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริงจึงเป็นส่วนสาํคญัต่อการตดัสินใจซ่ึง ค่าสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

- ค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม เป็นค่าใชจ่้ายโดยตรงของโครงการและคิดในราคามลูค่าปัจจุบนั เช่น ท่ีดิน
ซ้ือมาในราคาเม่ือสิบปีก่อนมลูค่า 1,000,000 บาท แต่ปัจจุบนัมีมูลค่าเพ่ิมเป็น 5,000,000 บาท ดงันั้นมูลค่าท่ีดินท่ี
นาํมาคิดจึงควรเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

- ค่าเสียโอกาส ( Opportunity Cost ) เป็นค่าท่ีสะทอ้นมูลค่าแทจ้ริงของทรัพยากรหรือปัจจยัการ
ผลิต ดงันั้นค่าใชจ่้ายโครงการจึงควรคิดตามส่วนน้ี เช่น โครงการอนุรักษพ์ลงังานตอ้งมีการว่าจา้งท่ีปรึกษาจึงมี
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี แต่เม่ือตดัสินใจใชแ้รงงานภายในท่ีมีงานประจาํอยู่ใหม้าช่วยดาํเนินการดงันั้นค่าเสียโอกาส
จึงควรมีมลูค่าเท่ากบัการจา้งท่ีปรึกษา ฯลฯ 

- ตน้ทุนจม ( Sunk Cost )คือ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีตและมีการนาํมาใชใ้หม่ในโครงการ แต่จะไม่
นาํมาคิดเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ เช่น มีรถยนต์คนัเก่าซ้ือมาเม่ือ 3 ปีท่ีแลว้และไม่ไดน้าํมาใชง้านแต่เม่ือเกิด
โครงการน้ีและมีความจาํเป็นตอ้งซ้ือรถใหม่มาใช้งานและเม่ือนาํรถยนต์คนัเดิมมาช่วยในโครงการ จะไม่นาํ
มลูค่าของรถยนตค์นัเก่ามาใชใ้นการคาํนวณเพ่ือการตดัสินใจ 

2. ต้นทุนที่จบัต้องไม่ได้ (Intangible Costs) คือ ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถคาํนวณเป็นตวัเงินได ้
ค่าใชจ่้ายประเภทน้ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้ยากท่ีจะกาํหนดมลูค่าท่ีไดรั้บไดช้ดัเจนแต่มีผลต่อการรับรู้หรือความรู้สึกท่ี
เกิดข้ึนได ้เช่นโครงการดา้นการสร้างถนนในชนบท การสร้างสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีห่างไกล เป็นตน้   
 
5.4 การวเิคราะห์โครงการด้านการเงนิ  

คือ การดาํเนินการเพ่ือประเมินวา่โครงการจะมีผลกาํไรทางธุรกิจท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่ โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัๆ 4 ประการดงัน้ี 

1. เพ่ือประเมินความเป็นไปไดท้างการเงิน คือ การประเมินความสามารถในการทาํกาํไรของโครงการ
นัน่คือโครงการก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้คุม้กบัค่าใชจ่้ายต่างๆ และมีอตัราผลตอบแทนท่ีดี 

2. การประเมินแรงจูงใจ เช่น เม่ือจะทาํโครงการผลท่ีไดรั้บจะเพียงพอต่อค่าเหน่ือยหรือความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนหรือไม่ หรือสามารถบรรลุวตัถุประสงคท์างการเงินท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
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3. เพ่ือจดัใหมี้แผนการเงินท่ีดี คือเพ่ือจะใหโ้ครงการมีผลตอบแทนและกาํไรท่ีดี ควรจะตอ้งมีการวาง
แผนการจดัหาเงินทุนเพ่ือท่ีจะใหไ้ดม้าตามจาํนวนและวนัท่ีตอ้งการโดยใหมี้ค่าใชจ่้ายตํ่าสุด 

4. เพ่ือประเมินขีดความสามารถในการบริหารทางการเงิน โดยทัว่ไปมกัใชก้บัโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ 
ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาวา่ควรจดัใหมี้การพิจารณาปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอยา่งไร สามารถตรวจสอบและควบคุมได้
อยา่งไร 

ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงิน (Cost) คือรายจ่าย (Expenditure) ส่วนผลตอบแทนทางการเงิน (Benefit) คือรายรับ 
(Revenue) ถา้โครงการผลิตสินค้าหรือบริการเพ่ือจาํหน่ายรายรับท่ีไดใ้นแต่ละปีจากการจาํหน่ายจะเป็น
ผลตอบแทนของโครงการ ส่วนตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจะเป็นรายจ่ายท่ีเกิดจากการลงทุนและการดาํเนินงาน 

1. การตค่ีาผลตอบแทน   

 ผลตอบแทนทางการเงินวดัจากมลูค่าตลาดของผลผลิตในโครงการ กล่าวคือ ถา้ผลผลิตของโครงการมีการ
จาํหน่ายในตลาดท่ีมีการแข่งขนั ราคาตลาดของผลผลิตก็จะเท่ากบัราคาอุปสงค ์(Demand Price) ซ่ึงจะเป็นราคา
ท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจะจ่ายในแต่ละระดบัการผลิต 

2. การตค่ีาต้นทุน 

  ราคาท่ีโครงการจ่ายใหแ้ก่ปัจจยัการผลิตจะเป็นราคาท่ีเหมาะสมในการตีค่าตน้ทุนทางการเงินของโครงการ
ราคาดงักล่าวอาจเป็นราคาท่ีรวมค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าสมัปทานหรือเงินอุดหนุน และเม่ือราคาตลาดท่ีจ่ายจริง
เป็นตน้ทุนของโครงการ การตีค่าตน้ทุนของโครงการจึงนาํราคาน้ีมาใช ้

3. ราคาปัจจุบันหรือราคาแท้จริง 

ราคาท่ีนาํมาใชใ้นการตีค่าปัจจยัการผลิตและผลผลิตนั้น เป็นราคาปัจจุบนั (Current Price) หรือราคาคงท่ี 
(Constant Prices) ซ่ึงโดยทัว่ไปราคาและตน้ทุนต่อหน่วยท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ทางการเงินควรอยู่ในรูปของ
ราคาคงท่ีดว้ยการใชปี้ใดปีหน่ึงเป็นฐานทั้งน้ีเพราะ 

- ตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการจะเกิดข้ึนในแต่ละปีตลอดอายุโครงการ จุดเนน้ของโครงการจะ
อยู่ท่ีการใชท้รัพยากรแทจ้ริงและผลผลิตของโครงการ เช่นโครงการการขนส่งตอ้งใชน้ํ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง 
ส่ิงท่ีโครงการใส่ใจคือ จาํนวนนํ้ามนัท่ีนาํมาใชแ้มว้า่ราคาจะปรับข้ึนหรือลดลงเท่าใดกต็าม 

- เน่ืองจากการคาดคะเนราคา หรืออตัราเงินเฟ้อในอนาคตเป็นเร่ืองยาก ดงันั้นจึงไม่นาํมาพิจารณา 
4. ผลผลติและปัจจยัการผลติส่วนเพิม่ 

ในการคิดตน้ทุนและผลตอบแทนโครงการ จะคิดเฉพาะตน้ทุนและผลตอบแทนในส่วนเพ่ิมเท่านั้น นัน่คือ
ความแตกต่างระหวา่งผลผลิตและปัจจยัการผลิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการมีและไม่มีโครงการ เช่น การเพ่ิมขีด
ความสามารถการผลิตตอ้งคิดจากผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและตน้ทุนท่ีเพ่ิมเท่านั้น 

กระแสเงนิสดทางการเงิน 

เม่ือเราทราบผลตอบแทนและตน้ทุนแลว้กน็าํมาหากระแสผลตอบแทนสุทธิหรือกระแสเงินสด ดงันั้น
กระแสเงินสดของโครงการจึงเป็นกระแสตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงินหรือกคื็อ กระแสรายจ่ายและ
รายรับท่ีเกิดข้ึนในโครงการในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงมกันิยมเป็นรายปี ค่าแตกต่างท่ีไดจึ้งนบัเป็นกระแสเงินสดสุทธิ 
(Net Cash Flow) มกัแสดงเป็นตารางท่ีแสดงประมาณการตน้ทุน รายจ่ายและรายรับดงัน้ี 
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กระแสเงนิสด  = ผลตอบแทนต่อช่วงระยะเวลา (ปี) – ค่าใช้จ่ายต่อช่วงระยะเวลา (ปี) 

องค์ประกอบของกระแสเงนิสด 

1. กระแสเงินสดช่วงเร่ิมตน้ ในช่วงน้ีจะคงมีแต่เฉพาะค่าลงทุนซ่ึงมกัเป็นค่าใชจ่้ายในทรัพยสิ์น เช่น 
ท่ีดิน โรงงาน ยานพาหนะ เคร่ืองจกัร รวมถึงค่าฝึกอบรมพนกังาน ค่าวสัดุส้ินเปลือง ฯลฯ 

2. กระแสเงินสดช่วงดาํเนินงาน จะมีทั้งรายรับและรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานตามโครงการ 
3. กระแสเงินสดเม่ือส้ินสุดโครงการ เป็นกระแสเงินท่ีเกิดข้ึนในปีสุดทา้ยของการวิเคราะห์โครงการ

ซ่ึงจะประกอบดว้ยค่าซากของทรัพยสิ์นคงท่ีและเงินสดของโครงการ 
4. กระแสเงินสดสุทธิ คือความแตกต่างระหว่างกระแสรายรับและกระแสรายจ่ายรวมทั้งตน้ทุนท่ี

เกิดข้ึนจริงของโครงการ 

ตารางที่ 5.1 กระแสเงนิสดโครงการ 

         หน่วย  :  ล้านบาท 

รายการ ปีท่ี 

 0 1 2 3 4 5 
กระแสเงินสดเข้า 

 ๏ รายได้จากการขาย 
 
- 

 
5,000 

 
7,000 

 
8,000 

 
7,500 

 
7,000 

กระแสเงินสดออก 

๏ ค่าลงทุน 
    -  ท่ีดิน 
    -  อาคาร 
    -  เคร่ืองจกัร 
    -  ยานพาหนะ 
    -  อุปกรณ์สาํนกังาน 
๏  เงินทุนหมุนเวียน 

๏  ค่าใช้จ่ายในการผลติ 
    -  วตัถุดิบ 
    -  แรงงาน 
    -  สาธารณูปโภค 
    -  วสัดุส้ินเปลือง 
    -  ซ่อมบาํรุง 
๏  ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
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50 
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- 
- 
- 
- 
- 
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1,500 
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100 
 

3,200 
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250 
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320 

 
 

(550) 
(200) 
(300) 
(20) 

- 
(120) 

 
3,500 
1,650 
300 
250 
180 
350 

ต้นทุนรวม 1,250 4,510 4,050 5,520 5,930 5,040 

กระแสเงินสดสุทธิ -1,250 490 2,950 2,480 1,570 1,960 
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ข้อพจิารณาในการทํากระแสเงินสด 

1. อายุโครงการ  มกันิยมคิดตามอายุทางเทคนิคของเคร่ืองจกัรหรือส่ิงท่ีสาํคญัสุดในโครงการ แต่ควร
คาํนึงถึงความเจริญทางเทคนิค วตัถุดิบ หรือการเปล่ียนแปลงทางกฎระเบียบดว้ย ซ่ึงอายุโครงการหากพิจารณา
แลว้สั้นกวา่อายทุางเทคนิค ในปีสุดทา้ยสามารถนาํมูลค่าซากของอุปกรณ์ท่ีสามารถประเมินราคาไดม้าพิจารณา
ดว้ย 

2. การเปรียบเทียบมูลค่าที่ได้รับระหว่างการมีโครงการกับการที่ไม่มีโครงการ ซ่ึงมกัจะตอ้งพิจารณา
ส่วนแตกต่าง ในบางคร้ังอาจติดลบกไ็ดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของโครงการ 

3. เงนิเฟ้อ โดยทัว่ไปการประมารราคาต่างๆ มกัพิจารณาในรูปแบบราคาคงท่ี แต่เน่ืองจากโครงการมี
ระยะเวลาท่ียาวนานไปในอนาคต ดงันั้นราคาท่ีกาํหนด ณ ปัจจุบนัอาจไม่แน่นอนต่อราคาในอนาคตจึงควรตอ้ง
พิจารณาถึงภาวะเงินเฟ้อในอนาคตต่อราคาตน้ทุนและราคาผลผลิตของโครงการดว้ย 

4. ค่าเส่ือมราคา โดยทัว่ไปค่าเส่ือมราคาจะไม่รวมในตน้ทุนโครงการ แต่จะพิจารณาในทางตน้ทุนทาง
บญัชี ทั้งน้ีเพราะตน้ทุนทรัพยสิ์นดงักล่าวไดร้วมในช่วงเร่ิมตน้โครงการแลว้ 

5. ต้นทุนจม  ในการคิดผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากโครงการกรณีท่ีมีหลายโครงการแยกจากกนัหรือเม่ือมี
โครงการน้ีภายหลงัจากโครงการเก่าจบลง ตน้ทุนของโครงการเก่าหรือโครงการอ่ืนๆ จะไม่นบัเขา้อยู่ในตน้ทุน
โครงการ 

6. การจัดหาเงินทุน  หรืออาจเรียกไดว้่าตน้ทุนท่ีมาจากเงินกูห้รือดอกเบ้ียการพิจารณาทางการเงินจะ
ไม่นบัมานบัเน่ืองจากการวิเคราะห์จะเนน้เร่ืองการทาํกาํไรท่ีเกิดจากโครงการแต่อย่างไรก็ดีควรพิจารณาภายหลงั
จากท่ีผลตอบแทนของโครงการรายปีท่ีคิดไวเ้ทียบกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูซ่ึ้งหากผลตอบแทนสูงกว่าก็นบัว่าเป็น
โครงการท่ีดี 

7. ภาษี  กรณีท่ีผลตอบแทนท่ีไดจ้ากโครงการถูกนบัไปในการหักภาษี กระแสเงินสดท่ีไดจ้ะตอ้งคิด
จากรายไดห้ลงัหกัภาษีเท่านั้น  

นอกจากนั้นเพ่ือใหก้ารวิเคราะห์มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ควรจะตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงสภาพความ
เส่ียงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน การวิเคราะห์งบการเงินและการวิเคราะห์ความคุม้ทุนอีกดว้ย  

 
การวเิคราะห์สภาพความไว (Sensitivity analysis)  

เป็นการวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีหากเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างไร เช่น หากราคาสินคา้ผลผลิต
ไม่เป็นตามท่ีกาํหนดไวต้ามท่ีวางแผน จะส่งผลใหร้ายไดข้องโครงการเป็นอยา่งไร ฯลฯ 

ตวัอย่าง  ราคานํ้ ามนัเตาคิดท่ี 12 บาทต่อลิตรเม่ือคาํนวณผลตอบแทนสุทธิต่อปีของโครงการ จาํนวน 
200,000 บาทแต่ต่อมาเม่ือผา่นไปแลว้ 2 ปี ราคานํ้ามนัเตาข้ึนเป็นลิตรละ 15 บาทจะทาํใหผ้ลตอบแทนสุทธิลดลง
เท่าใด 

 
การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน (Break even analysis) 

เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ความไวท่ีมีผลต่อจุดคุม้ค่าต่อการลงทุน ซ่ึงหากปัจจยัหลกัเปล่ียนแปลงในทิศ
ทางตรงขา้มกบัท่ีประมาณไวจ้ะทาํใหเ้กิดผลต่อรายรับอยา่งไร 
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รูปที่ 5.1    การแสดงจุดคุ้มทุน 

 

5.5  การวเิคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

การวิเคราะห์โครงการดา้นเศรษฐศาสตร์เนน้การส่งเสริมทางดา้นเศรษฐกิจท่ีวดัในรูปรายไดท่ี้แทจ้ริงใหก้บั
ประเทศโดยส่วนรวม ดงันั้นการวิเคราะห์น้ีจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัเพ่ือการพฒันาประเทศ ซ่ึงโครงการส่วนใหญ่
เป็นโครงการของภาครัฐหรือมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาครัฐเช่น การใหเ้งินสนบัสนุนในโครงการต่างๆ ฯลฯ ทั้งน้ี
เน่ืองจากสาเหตุหลกัๆ ดงัน้ี 

๏  การพิจารณาโครงการและแผนงานต่างๆ ของภาครัฐมุ่งเนน้ไปใหค้วามสาํคญัต่อสภาพความเป็นอยู่
ของส่วนรวมมากกวา่ผลตอบแทนในรูปตวัเงินในเชิงธุรกิจ  

๏  การพิจารณาโครงการมกัมีการบิดเบือนราคาตลาดเสมอ ซ่ึงทาํใหไ้ม่สามารถสะทอ้นมูลค่าแทจ้ริง
ของทรัพยากรนั้นๆ 

ดงันั้นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จึงแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางการเงินเน่ืองจากต้องมีการ
ปรับแกไ้ขดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. การปรับรายการเงินจ่ายโอนออกนอกกระแสเงินสดของโครงการ 
2. การรวมส่วนเกินผูบ้ริโภคในผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 
3. ใชร้าคาเงาหรือราคาทางเศรษฐศาสตร์ในการตีราคามูลค่าผลผลิตและปัจจยัการผลิตเพ่ือปรับแก้

การบิดเบือนราคา 
4. การรวมค่าผลกระทบภายนอกโครงการเขา้รวมในการวิเคราะห์โครงการ 
5. การเลือกใชอ้ตัราส่วนลดท่ีเหมาะสมในการปรับลดกระแสเงินสดของโครงการ 

 

 

 

ต้นทนุผนัแปร 

ตน้ทุนคงท่ี 

ตน้ทุนรวม 

ขาดทุน 

กาํไร 

รายรับ 

รายรับและตน้ทุน 

ปริมาณการผลติ 

จุดคุ้มทุน 
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ขั้นตอนการวเิคราะห์ 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จะเร่ิมจากการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนต่างๆของโครงการจากนั้น
ใหตี้ราคาปรับใหมี้ค่าตามมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และนาํมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น IRR 
ฯลฯ หลงัจากนั้นควรนาํมาวิเคราะห์ความไวเพ่ือตรวจสอบถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในโครงการท่ีจะ
ส่งผลต่อ ตน้ทุนรายปี ผลตอบแทน หลงัจากนั้นถา้เป็นไปไดใ้หน้าํมาวิเคราะห์ในส่วนท่ีตีค่าเป็นมูลค่าไม่ไดเ้ช่น 
คุณภาพชีวิต การกระจายรายได ้ฯลฯ ซ่ึงอาจมีส่วนสาํคญัต่อการตดัสินใจกไ็ด ้ซ่ึงในบางคร้ังโครงการท่ีมีค่าท่ีวดั
เป็นมลูค่าไม่ไดอ้าจมีความสาํคญัและจาํเป็นมากกวา่โครงการท่ีมีค่าตอบแทน IRR สูงก็ได ้เช่น การสร้างทางเขา้
สู่ชุมชนในพ้ืนท่ีห่างไกล การสร้างสาธารณูปโภคใหก้บัชุมชน ฯลฯ 

การประเมนิราคาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

โดยทัว่ไปตน้ทุนทางการเงินจะไมเท่ากบัตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ เพราะราคาทางการเงินของสินคา้และ
บริการต่างๆ เช่น ท่ีดิน แรงงาน หรืออตัราแลกเปล่ียนถกูแทรกแซงโดยรัฐบาล ซ่ึงอาจจะสูงกว่าหรือตํ่ากว่าราคา
ทางเศรษฐศาสตร์ และถึงแมรั้ฐบาลจะไม่เขา้แทรกแซงราคาแต่ตลาดก็อาจมีการบิดเบือนไดจ้ากค่าภาษี เงิน
อุดหนุน และระเบียบขอ้บงัคบัทางการคา้ต่างๆ การคาํนวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ จึงอาจเร่ิมจากราคาทาง
การเงินแลว้ปรับเป็นค่าเศรษฐศาสตร์เพ่ือสะทอ้นมลูค่าท่ีแทจ้ริงของปัจจยัการผลิตและของผลผลิต 

1. การประเมนิราคา Traded Goods 

Traded Goods คือ ผลผลิตหรือปัจจยัการผลิตท่ีมีการซ้ือขายระหวา่งประเทศ ท่ีมีมลูค่าทางการตลาด 
แตกต่างกบัมลูค่าเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีการแทรงแซงกรณีเป็นสินคา้นาํเขา้ ดงัน้ี 

๏  ราคา CIF ของสินคา้ 
๏  ค่าภาษีและเงินอุดหนุน 
๏  ส่วนเหล่ือมทางการคา้ (Trade Margin) ของผูจ้าํหน่ายภายในประเทศซ่ึงไดแ้ก่ ค่าขนส่ง ค่าบรรจุ ค่า

เกบ็รักษาและค่าการตลาด 
๏  ค่าขนยา้ยจากท่าเรือถึงท่ีตั้งของผูจ้าํหน่ายภายในประเทศ 

 
ตารางที่ 5.2 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงนิและทางเศรษฐศาสตร์กรณีสินค้านําเข้า 

            หน่วย  :  บาท 
รายการ ต้นทุนทางการเงนิ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

ราคาสินคา้ CIF 100,000 100,000 
ค่าภาษี 4,000 - 
ค่าธรรมเนียม 400 - 
ส่วนเหล่ือมการคา้ 30,000 30,000 
ค่าขนส่งในประเทศ 1,000 1,000 

รวม 135,400 131,000 

หมายเหตุ  :  ราคา CIF เป็นราคาสินคา้จากภายนอกประเทศท่ีไดร้วมค่าประกนัภยัและค่าขนส่งมายงั ณ จุดผา่นสินคา้ 
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ส่วนสินคา้ส่งออกท่ีนาํมาใชใ้นโครงการ โดยทัว่ไปราคาทางการเงินประกอบดว้ย ราคาท่ีจ่ายใหผู้ผ้ลิต 
ค่าภาษี ค่าขนส่ง และค่าขนถ่ายสินคา้ แต่ในการคาํนวณจะไม่ใชวิ้ธีการปรับราคาเป็นมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ แต่
จะใชวิ้ธีวดัในรูปของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีสูญเสียไปจากมลูค่าการส่งออกท่ีนอ้ยลง 

 
ตารางที่ 5,3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงนิและทางเศรษฐศาสตร์กรณีสินค้าส่งออก 

            หน่วย  :  บาท 
ต้นทุนทางการเงนิ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

ราคาผูผ้ลิต 1,000 ราคาผูผ้ลิต 1,000 
ค่าขนส่ง 150 ค่าภาษี 50 
  ค่าขนส่งและขนถ่าย 120 
  ราคา FOB 1,170 

  คา่ระวางสินคา้ 100 
  ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ลบค่าขนส่งไปยงั

โครงการ 

1,070 

  ตน้ทุนเศรษฐศาสตร์ค่าขนส่งในประเทศ 120 
รวม 1,150 รวม 1,190 

 

5.6 ต้นทุนของเงนิ (Cost of money) 

ตน้ทุนของเงิน ข้ึนอยู่กบัทุกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราดอกเบ้ีย ท่ีข้ึนอยู่กบั อตัราเงินเฟ้อปัจจุบนั หรือ
อตัราเงินเฟ้อท่ีคาดการณ์เอาไวร้ะหว่างระยะเวลาท่ีกูย้ืม ระยะเวลากูย้ืม ทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ดุลพินิจกบัความเส่ียง
ของผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัเจนอีกตวัอย่างหน่ึง คือการคิดดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคาร ท่ีเกิดจากอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีมีการประกาศใชแ้ละความเส่ียงทั้งหมดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ซ่ึงธนาคารจะพิจารณาความเส่ียงพ้ืนฐานของ
โครงการจากองคป์ระกอบดงัน้ี 

- ความมัน่คงขององคก์ร 
- ความเส่ียงทางเทคนิค 
- ผลตอบแทนการลงทุน 
- ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- คุณภาพของการจดัการโครงการ 
- การคืนเงินตามกาํหนดเวลาท่ีแน่นอน 
- ความน่าเช่ือถือของผูจ้าํหน่วยอุปกรณ์ 
- การรับประกนัอุปกรณ์ 
- ความสามารถท่ีจะจดัการกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 
การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียสาํหรับโครงการหน่ึง ธนาคารจะคิดจากอตัราท่ีใชใ้นประเทศ โดยดูจากอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคาร แต่ในทางธุรกิจจะสูงข้ึน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเส่ียงของแต่ละโครงการ 
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การอนุรักษพ์ลงังานมีจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการก่อใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน ทาํใหส้ามารถลดค่าใชจ่้าย
ดา้นการดูแลรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ส่งผลใหส้ามารถเพ่ิมคุณภาพและปริมาณของผลิตภณัฑ ์ การ
กาํหนดแนวทาง/มาตรการในการอนุรักษพ์ลงังานซ่ึงทาํไดห้ลายวิธี ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของกิจกรรมใน
สถานท่ีแต่ละแห่ง ในการตดัสินใจอนุรักษพ์ลงังานนั้นตอ้งพิจารณาค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีอาจจะตอ้งลงทุนเพ่ิมเติม 
ซ่ึงจะต้องอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยเพ่ือให้เกิดความคุม้ค่ามากท่ีสุดโดยวิธีการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นั้นมีอยูห่ลายวิธี  

 

5.7 หลกัเกณฑ์การประเมนิโครงการ 

เป็นการวิเคราะห์เพ่ือช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจในการตดัสินใจท่ีจะพิจารณาตดัสินความคุม้ค่าของโครงการ 
ซ่ึงจะมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

5.7.1   การประเมินแบบไม่ปรับค่าเวลา คือ เป็นการพิจารณาโดยไม่ใชช่้วงหรือระยะเวลาในอนาคตเขา้มา
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ซ่ึงมีอยู ่5 หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1)  ความจาํเป็นเร่งด่วน (Urgency)  

มกัพิจารณาจากความจาํเป็นและสาํคญัอยา่งสูงและหากไม่เร่งดาํเนินการอาจส่งผลเสียหายอยา่งรุนแรง 
2)  การตรวจสอบอย่างง่ายๆ (Ranking by Inspection) 

๏  พิจารณาจากระยะเวลาผลตอบแทนท่ีนานกวา่กรณีมีมลูค่าการลงทุนเท่ากนั 
๏  พิจารณาจากผลตอบแทนสุทธิ 
๏  พิจารณาจากมลูค่าการลงทุนกรณีท่ีโครงการใหผ้ลตอบแทน 
     ในระดบัความพึงพอใจท่ีเท่ากนั 
3)  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
หมายถึง ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากบัมลูค่าการลงทุนในโครงการ 
4)  อตัราผลตอบแทนทางบัญชี หรืออตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return of Investment) โดยทัง่ไป

จะพิจารณาระหวา่งกาํไรกบัมลูค่าการลงทุนในรูปของร้อยละ 
5)  การพิจารณาตามความสําคัญหรือการให้คะแนน (Scoring)   เป็นการเน้นหลกัเกณฑ์หรือ

ความสําคญัทางดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นการเฉพาะ เช่น ดา้นการทาํกาํไร ดา้นรายรับ ฯลฯ โดยกาํหนดเกณฑก์าร
พิจารณาโครงการข้ึนมาเองและใหค้ะแนนการพิจารณาในหลายๆ โครงการและนาํมารวมโดยตดัสินจากคะแนน
รวมเป็นหลกั 

โดยสรุปแลว้แนวทางการประเมินแบบไม่ค่าเวลามีจุดอ่อนคือไม่คาํนึงถึงมูลค่าของเงินในอนาคต 
เพราะต่างมองแต่ค่าของเงิน ณ เวลาปัจจุบนัซ่ึงในความเป็นจริงมูลค่าเงินในแต่ละช่วงเวลามีไม่เท่ากนั ทั้งน้ี
เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจมีทั้งภาวะเงินเฟ้อ มีการกูย้ืมเงินจึงมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงถือเป็นการออมเงินในวนัน้ี
เพ่ือนาํไปใชใ้นวนัขา้งหนา้นัน่เอง ดงันั้นเพ่ือจะใหต้น้ทุนการผลิตและผลตอบแทนในแต่ละปีมีค่าเท่ากนัจึงตอ้ง
มีการปรับลดค่าใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั หรือท่ีเรียกวา่ “อตัราส่วนลด” (Discount Rate)  
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5.7.2   การประเมนิแบบปรับค่าเวลา 
เป็นการวิเคราะห์แบบใช้อตัราส่วนลดตามสภาพท่ีเหมาะสมกบัอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียเพ่ือให้

มลูค่าในรายปีเท่ากนั  
การปรับค่าของเวลาเป็นกระบวนการของการวดัมลูค่าท่ีคิดเป็นเงินของผลตอบแทนและของค่าใชจ่้ายหรือ

จากผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากโครงการในแต่ละช่วงเวลาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต นาํมาปรับให้อยู่ในช่วงเวลา
เดียวกนัหรือในช่วงเวลาปัจจุบนั หรือท่ีเรียกวา่ มลูค่าปัจจุบนั (Present Value)   

การปรับค่าจากมูลค่าผลตอบแทนท่ีเราคาํนวณไดจ้ากโครงการในอนาคตนั้น เราสามารถปรับค่าให้เป็น
มลูค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราส่วนลด (Discount Rate) ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าการปรับลดคือการคาํนวณหาดอกเบ้ียทบ
ตน้ (Compound Interest)  

1) การหาเงินรวม  เช่น ถา้มีการลงทุน (P) ในอตัราดอกเบ้ีย (i) ดงันั้นเม่ือส้ินปีท่ี 1 ดอกเบ้ียจะมีมูลค่า
เท่ากบั  i x P ซ่ึงเม่ือรวมเงินตน้จะเป็นมูลค่า เท่ากบั P + iP  หรือ P ( 1 + i) และเม่ือส้ินปีท่ี 2 จาํนวนเงินรวมก็จะ
เป็น P ( 1 + i ) + iP ( 1 + i ) หรือเท่ากบั P ( 1 + i )2  ดงันั้นเม่ือตอ้งการหามลูค่าเงินรวมของปีใดๆ (n ) ก็จะเป็นปี
ท่ี n นั้น จึงนาํมาจดัเป็นสูตรไดด้งัน้ี 

S = P ( 1+ i )n  
S = มลูค่าเงินรวมเม่ือส้ินปีท่ี n  
P = มลูค่าของเงินในปัจจุบนั 
i = อตัราดอกเบ้ีย 

ค่าของการหาเงินรวมสามารถหาเพ่ิมเติมได้จากตาราง Compounding and Discounting หรือ 
Compounding Factor ซ่ึงแสดงในตารางตามคู่มือหนงัสือทางการเงินต่างๆ  

ตวัอยา่งเช่น นาํเงินไปฝากธนาคารจาํนวน 1,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ถา้ตอ้งการ
ทราบวา่เม่ือส้ินปีท่ี 5 ยอดเงินรวมจะเป็น 

S = 1,000 x ( 1 + .07)5 
 = 1,000 x ( 1.403)  = 1,403 บาท 

แต่ถา้ตอ้งการหาผลรวมของเงินงวดท่ีจาํนวนเท่ากนัในทุกงวดเวลาติดต่อกนั เรียกว่า Sinking Fund 

Factor ดงัสูตร 
S = R    ( 1 + i )n – 1    

   i                
R = ค่าของเงินท่ีลงทุนในจาํนวนท่ีเท่ากนัในทุกๆปี 

โดยท่ีค่า Sinking Fund Factor จะเป็นส่วนกลบัของค่า Compounding Factor 
ตวัอย่างเช่น นาํเงินไปฝากธนาคารจาํนวน 1,000 บาท ในทุกๆปี เป็นจาํนวนเท่ากนั ระยะเวลา 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ถา้ตอ้งการทราบวา่เม่ือส้ินปีท่ี 5 ยอดเงินรวมจะเป็น 
 

S = 1,000   (1 + 0.07)5 - 1 
        0.07       
 = 1,000 x 5.751  = 5,751 บาท 
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2) การหาค่าใช้จ่ายต่อปีที่เท่ากัน  ถา้ตอ้งการหารายจ่ายต่อปีท่ีเท่ากนั (R) ท่ีเกิดข้ึนจากเงินกูย้ืมธนาคาร 
จาํนวน n ปี โดยมีเงินตน้ 10,000 บาทและกาํหนดใชคื้นเงินตน้และดอกเบ้ียในจาํนวนเท่ากนัทุกปี ตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีกาํหนด คาํนวณไดด้งัน้ี  

R =  P x  i ( 1 + i )n  
  ( 1 + i )n – 1    

ค่าของสูตรน้ีกาํหนดเรียกวา่ Uniform series capital recovery factor 
 
ตวัอยา่ง หากกูเ้งิน 4,000 บาท กาํหนดเวลาใชคื้น 5 ปี ๆละเท่ากนัอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ดงันั้นจะตอ้งมี

การใชคื้นปีละ 
R  = 4,000 x   0.06 ( 1 + 0.06 )5 

      ( 1 + 0.06 )5 - 1  
   = 4,000 x 0.237  = 948 บาท 
 

3) การหามูลค่าปัจจุบัน   เป็นการหามลูค่ายอ้นหลงัจากการหามลูค่าของเงินรวมดงัสมการ 
  P =  S  x  1 

( 1 + i )n  
 ตวัอยา่ง หากตอ้งการทราบค่าเงิน 1,000 บาทท่ีจะไดรั้บในปีหนา้จะมีค่าเป็นเท่าใดเม่ือเทียบในปัจจุบนั 

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10  
P = 1,000 x 1 

            ( 1 + 0.1 )1  
 = 1,000 x 0.909  =  909  บาท 

 ค่าของสูตรน้ีกาํหนดเรียกวา่ Discount  factor 
 
4)   การหามูลค่าปัจจุบันในกรณีเงิน เป็นการหาค่าในกรณีท่ีการลงทุนในโครงการใดท่ีมีผลตอบแทนใน

จาํนวนท่ีเท่ากนัทุกๆปี หรือมีค่าใชจ่้ายในอนาคตท่ีเป็นจาํนวนเท่ากนัทุกปีดงัสมการ 
 

P = R   x   ( 1 + i )n  -  1 
                 i ( 1 + i )n  

ค่าของสูตรน้ีกาํหนดเรียกวา่ Present Worth factor 
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ตัวอยางโครงการอนุรักษพลังงานในโรงงานแหงหน่ึงมีผลตอบแทนปละ 1,000 บาท โดยมีอายุ
โครงการ 10 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 10 ดังน้ันมูลคาผลตอบแทนเปน 

 
P = 1,000  x   ( 1 + 0.1)10 – 1 

                  0.1 x ( 1 + 0.1 )10 
  = 1,000  x  6.145  = 6,145  บาท 
 

สําหรับการประเมินแบบปรับคาของเวลาท่ีใชมีอยู 4 หลักเกณฑ ดังน้ี 
1) มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV)  
2) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C Ratio) 
3)   อัตราผลตอบแทนของโครงการ ( Internal Rate of Return : IRR)  
4) อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสุทธิตอการลงทุน  
       (Net benefit Investment Ratio : N/K) 

 
สําหรับหลักเกณฑในการวิเคราะหโครงการดานการอนุรักษพลังงานที่นิยมใชมีดังนี้ 

 
ระยะเวลาคืนทุน (Pay back period)  

 

คือ ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนินงานมีคาเทากับมูลคาการลงทุนของโครงการ ซึ่งหลักเกณฑ
นี้พิจารณาจํานวนชวงเวลาท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีคุมกับเงินลงทุน นิยมใชกันมากในวงการธุรกิจ โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีมีการลงทุนสูงและมีความเส่ียงสูง เชน กรณีผลผลิตใหมหรือใชวิธีการใหมๆ ท่ีไมมีการคุมครอง
สิทธิบัตร สิ่งท่ีคิดคนอาจถูกลอกเลียนแบบจากคูแขงขันไดภายในระยะเวลาสั้นจึงมี  ความเส่ียงสูงน่ันเอง หรือ
กรณีท่ีนโยบายทางการเมืองมีผลตอโครงการลงทุนซ่ึงอาจเปนผลใหเกิดความ ไมแนนอนในการดําเนินการ 
ดังน้ันนักลงทุนจึงมักนิยมใชเครื่องมือประเภทนี้ในการพิจารณาผลตอบแทนโครงการ 

วิธีนี้เปนการหาระยะเวลาท่ีจะไดรับผลตอบแทนจากการดําเนินงาน มีคาเทากับคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดจาก
การลงทุน การกอสราง การติดต้ัง และเดินเครื่อง ระยะเวลาคืนทุนสามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 

ดรายป ่ีประหยัดไจํานวนเงินท
คาใชจาย

นทุนระยะเวลาคื =  

ระยะเวลาคืนทุนเปนวิธีท่ีใชกันอยางแพรหลาย และเปนผลตอบแทนดานการเงินท่ีคํานวณไดงายท่ีสุด 
โดยนําตนทุนโครงการมาหารดวยมูลคาพลังงานรวมท่ีประหยัดไดในแตละปมีหนวยเปนระยะเวลาท่ีโครงการ
ไดรับเงินลงทุนคืนกลับมาท้ังหมด เชนหลังจากลงทุนเครื่องจักรไปแลวจะตองรอเวลาระยะหน่ึงเพ่ือใหไดรับ
เงินท่ีลงทุนคืนกลับมาท้ังหมดจากผลประหยัดท่ีเกิดข้ึน 
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15,000 

ตารางที่ 5.4 การหาค่าระยะเวลาคืนทุน 

(1) (2) (3) (4) (5) = (4) – (3) – (2) (6)  

ระยะเวลา (ปี) มูลค่าการลงทุน ค่าใช้จ่ายรายปี กาํไรต่อปี ผลตอบแทนสุทธิรายปี ผลตอบแทนสุทธิสะสม 

0 15,000 - - -15,000 -15,000 
1 - 2,000 6,000 4,000 -11,000 
2 - 2,000 7,000 5,000 - 6,000 
3 - 2,000 8,000 6,000 0 
4 - 2,000 9,000 7,000 7,000 
5 - 2,000 10,000 8,000 15,000 

รวม 15,000 10,000 40,000 15,000 15,000 
 

จากตารางการหาค่าระยะเวลาคืนทุนน้ีจะเห็นว่าโครงการน้ีมีผลตอบแทนสุทธิท่ีเท่ากบัมูลค่าการลงทุน
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ดงันั้นระยะเวลาคืนทุนของโครงการน้ีจึงเท่ากบั 3 ปี ตามหลกัเกณฑน้ี์ โครงการใดยิ่งมี
ระยะเวลาผลตอบแทนสั้นยิ่งดี ซ่ึงโดยปกติผูล้งทุนมกัจะมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ในใจอยู่แลว้ ซ่ึงถา้ผลตอบแทน
ตรงตามตอ้งการแลว้ กม็กัตดัสินใจลงทุน แต่หลกัเกณฑน้ี์กมี็ขอ้จาํกดัในการพิจารณาอยูเ่ช่นกนัดงัน้ี 

1. ไม่คาํนึงถึงมูลค่าเงินท่ีเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา (Time value of money) นัน่คือเป็นการรวม
กระแสผลตอบแทนสุทธิโดยไม่มีการปรับค่าตามระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงก็ขัดกบัหลกัการท่ีว่ากระแส
ผลตอบแทนสุทธิจากการดาํเนินการท่ีเกิดข้ึนในเวลาท่ีแตกต่างกนั จะสามารถรวมกนัหรือหกัลบกนัไดก้็ต่อเม่ือมี
การทาํส่วนลด (Discounting) เพ่ือใหอ้ยูใ่นฐานเดียวกนัท่ีคิดเป็นค่าปัจจุบนั (Present Value) แลว้เท่านั้น 

2. ไม่คาํนึงถึงกระแสผลตอบแทนสุทธิจากการดาํเนินงานหลงัระยะเวลาคืนทุน ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการ
ตดัสินใจท่ีมีความผิดพลาดไดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ระยะเวลา (ปี) ผลตอบแทนโครงการ ก. ผลตอบแทนโครงการ ข. 

0 -100,000 -100,000 
1 50,000 10,000 
2 30,000 20,000 
3 20,000 30,000 
4 10,000 40,000 
5 10,000 50,000 
6 - 60,000 

รวม 20,000 110,000 
 

ซ่ึงตามหลกัเกณฑน้ี์ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ ก. จะสั้นกว่าโครงการ ข. เพราะมีระยะเวลาท่ีสั้น
กว่าเพียง 3 ปี ส่วนโครงการ ข.มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี ทั้งๆ ท่ีโครงการ ข. จะมีกระแสเงินท่ีเขา้สู่โครงการท่ี
มากกว่าในช่วงปีท่ี 5 เป็นตน้ไป ซ่ึงจากตวัอย่างน้ีผูล้งทุนคงตอ้งพิจารณาในตอนก่อนเร่ิมตน้โครงการว่า
ผลตอบแทนโครงการ จะเป็นในลกัษณะใด เหมาะท่ีจะเลือกในลกัษณะใด 
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n 

t = 1 

Bt  -  Ct 
(1+r)t 

NPV  = ∑ 

3. ผลตอบแทนสุทธิจากการดาํเนินงานท่ีใชต้ามหลกัเกณฑน้ี์จะเป็นตวัเลขกาํไรก่อนหกัภาษี ซ่ึง
โดยทัว่ไปตวัเลขท่ีเหมาะสมควรเป็นตวัเลขผลตอบแทนท่ีหกัภาษีแลว้ 
 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ ( Net Present Value: NPV)  

คือ มลูค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนสุทธิของกระแสเงินสดโครงการ ซ่ึงคาํนวณไดด้ว้ยการทาํ
ส่วนลดกระแสผลตอบแทนสุทธิตลอดชัว่อายขุองโครงการใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั หรืออาจคาํนวณหาค่า NPV 
จากความแตกต่างระหวา่งมลูค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนรวมและมลูค่าปัจจุบนัของกระแสตน้ทุนรวม 
ซ่ึงเขียนเป็นสูตรการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 

 

เม่ือ  Bt = ผลตอบแทนในปี t 
  Ct = ตน้ทุนในปี t 
  r = อตัราส่วนลดท่ีเหมาะสม 

 n = จาํนวนปีทั้งส้ินของโครงการ 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลตอบแทนประเภทน้ีเป็นวิธีการท่ีนาํเอามูลค่าของเงินเขา้มาพิจารณาหรือเป็น

การคิดท่ีราคาปัจจุบัน ซ่ึงละเอียดซับซ้อนกว่าระยะเวลาคืนทุน จึงถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญ ท่ีใช้
เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายการลงทุนเฉพาะโครงการใหญ่ๆ  

ส่ิงท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ  คือ เงินเฟ้อ  และค่าอตัราส่วนลด  
 

เงนิเฟ้อ   

คือ ค่าของเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลามีค่าผนัแปรตามอตัราเจริญเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจ(ดอกเบ้ีย)  
ตวัอยา่งของเงินเฟ้อ เช่น เงินเฟ้อ 10 % หมายถึงค่าพลงังาน 1,000 บาท ณ ปัจจุบนัจะเท่ากบั 1,100 บาทในปีหนา้ 
หรือค่าพลงังาน 1,100 บาทในปีหนา้ มีค่าเท่ากบั 1,000 บาท ณ ปัจจุบนั 

 

ค่าอตัราส่วนลด  

ตวัอยา่งในกรณี อตัราดอกเบ้ีย 10 % 
- เงิน 1,000 บาท ในปีหนา้จะมีมลูค่าปัจจุบนัเท่ากบั 1,000/1.1  = 909.1 บาท  
 ในปัจจุบนั 
- เงิน 1,000 บาท ใน 2 ปีขา้งหนา้จะมีมลูค่าปัจจุบนัเท่ากบั 
 1,000 บาท/(1.1x1.1)= 826.4 บาท ในปัจจุบนั 
- เงิน 1,000 บาท ใน 3 ปีขา้งหนา้จะมีมลูค่าปัจจุบนัเท่ากบั  
 1,000 / (1.1 x 1.1 x 1.1) = 751.3 บาท ในปัจจุบนั 
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ตวัอย่างมูลค่าปัจจุบัน 

ท่านมีรถยนต์ 1 คนัท่ีตอ้งการขาย เม่ืออายุใช้งานครบ 4 ปี อตัราส่วนลดมีค่า 8 % ถา้ท่านสามารถขาย
รถยนต์ไดโ้ดยไม่หักค่าเส่ือมราคาจากมูลค่าขาย ให้คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของเงินท่ีท่านไดรั้บจากการขาย
รถยนตอี์ก 4 ปีขา้งหนา้ในราคา 160,000 บาท 

 

วธีิคํานวณ 

ค่าส่วนลด = 1/(1+0.08)4  = 0.735 
มลูค่าปัจจุบนัคิดจาก 160,000 x 0.735 = 117,600 บาท 

มูลค่าของกระแสเงินสดคิดจากรายรับและรายจ่ายของแต่ละปีท่ีดาํเนินโครงการเทียบกลบัมาเป็น 
ค่าเงิน ณ วนัน้ี คือมลูค่าเงินปัจจุบนัในแต่ละปี ส่วนมลูค่าเงินปัจจุบนัสุทธิ เป็นผลรวมของมูลค่ากระแสเงินสดท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดตลอดอายุโครงการ วิธีน้ีจะพิจารณาจากผลตอบแทนสุทธิ ซ่ึงเป็นค่าความแตกต่างระหว่างมูลค่า
ปัจจุบนัของรายได ้ค่าใชจ่้าย ซ่ึงหากมีค่ามากกวา่ศูนย ์จะสามารถยอมรับโครงการดงักล่าวได ้
 

 

ตารางที่ 5.5 การคํานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 

 

ปี 

ค่าใชจ่้ายของโครงการ 

ตน้ทุนผลิต รวมรายจ่าย ผลตอบแทน 
ผลตอบแทน

สุทธิ 

อตัรา
ส่วนลด = 
1/(1+i)n 
(i=12%) 

มูลค่าปัจจุบนั 
(PV) การลงทุน ค่า O&M 

1 7,500 - - 7,500 0 -7,500 .893 -6,698 
2 6,000 - - 6,000 0 -6,000 .797 -4,782 
3 - 600 700 1,300 6,000 4,700 .712 3,346 
4 - 600 700 1,300 6,000 4,700 .636 2,989 
5 - 600 700 1,300 6,000 4,700 .567 2,665 
6 - 600 700 1,300 6,000 4,700 .507 2,383 
7 - 600 700 1,300 6,000 4,700 .452 2,124 

รวม 13,500 3,000 3,500 20,000 30,000 10,000 - 2,027 

 
จากตารางค่า NPV ของโครงการคาํนวณได้จากการทาํส่วนลดผลตอบแทนสุทธิในแต่ละปีด้วย           

ค่าอตัราส่วนลด (Discount Factor: DF) และเม่ือรวมผลตอบแทนสุทธิของโครงการดงัตารางแลว้ (กาํหนดอายุ
โครงการ 7 ปี) จะเห็นวา่ค่าผลรวมของมลูค่าปัจจุบนัมีค่าเท่ากบั 2,027   

โดยท่ีค่า NPV หมายถึง มลูค่าปัจจุบนัท่ีเกิดจากกระแสรายไดจ้ากการลงทุน ดงันั้นกฎการตดัสินใจของ
โครงการก็คือ ค่าของ NPV จะตอ้งมีค่ามากกว่าศูนย ์ซ่ึงหากยิ่งมากก็ยิ่งดี แต่ถา้ค่าท่ีไดต้ํ่ากว่าศูนยก์็ไม่ควรท่ีจะ
เลือกตดัสินใจลงทุนเพราะจะทาํใหไ้ม่คุม้ค่า ควรเลือกท่ีจะนาํเงินไปฝากกบัสถาบนัเงินทุนจะดีกว่า แต่ขอ้เสีย
ของหลกัเกณฑป์ระเภทน้ีคือ ถา้ในช่วงสถานการณ์ท่ีค่าอตัราส่วนลดในอนาคตมีค่าท่ีไม่แน่นอนอาจส่งผลให้
ค่าท่ีวิเคราะห์เบ่ียงเบนได ้
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B/C   =    
PV of benefits 

PV of costs 

Bt  n 

t = 1 (1+r)t 
∑ 

Ct n 

t = 1 (1+r)t 
∑ 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน  (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) 
คือ อตัราส่วนระหวา่งมลูค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนกบัมลูค่าปัจจุบนัของกระแสตน้ทุน ซ่ึงเขียน

เป็นสูตรไดด้งัน้ี 
  

หรือ  
 
 

 

หลกัเกณฑก์ารตดัสินใจท่ีเหมาะสมค่าของ B/C Ratio ควรมีค่าไม่นอ้ยกว่า 1 นัน่คือ ใหมู้ลค่าปัจจุบนั
ของผลตอบแทนมีมากกว่ามูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนนัน่เอง และไม่ควรเลือกค่าท่ีนอ้ยกว่า 1 เพราะจะไม่คุม้กบั
การลงทุนแต่มีขอ้สังเกตว่าค่าของ B/C Ratio จะผนัแปรตามค่าอตัราส่วนลดท่ีกาํหนดเพราะค่าอตัราส่วนลดยิ่ง
สูงค่าท่ีไดจ้ะยิ่งตํ่า  

 

ตารางที่ 5.6 การคํานวณค่า B/C Ratio 

ปี 
ค่าใชจ่้ายของโครงการ 

ตน้ทุนผลิต ค่าใชจ่้าย 
อตัราส่วนลด 

= 1/(1+i)n  
(i=12%) 

PV 
ค่าใชจ่้าย 

ผลตอบแทน 
PV

ผลตอบแทน 
การลงทุน ค่า O&M 

1 7,500 - - 7,500 .893 6,698 - - 
2 6,000 - - 6,000 .797 4,782 - - 
3 - 600 700 1,300 .712 926 6,000 4,272 
4 - 600 700 1,300 .636 827 6,000 3,816 
5 - 600 700 1,300 .567 737 6,000 3,402 
6 - 600 700 1,300 .507 659 6,000 3,042 
7 - 600 700 1,300 .452 588 6,000 2,712 

รวม 13,500 3,000 3,500 20,000 - 15,217 30,331 17,244 

จากตารางจะเห็นว่าค่า B/C Ratio มีค่าเท่ากบั 17,244 /15,217 = 1.13   ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 ถือเป็นค่าเกณฑท่ี์คุม้ค่า
ต่อการลงทุน  
 

อตัราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)  

คือ อตัราส่วนลดท่ีทาํใหค่้า NPV มีค่าเท่ากบัศูนย ์ดงันั้นค่า IRR จึงหมายถึงค่า r ท่ีทาํให ้  NPV = 0 
IRR เป็นหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากแนวความคิดของ IRR มีความสอดคลอ้งกบั

อตัราผลกาํไรของโครงการ ทาํใหเ้ขา้ใจง่ายและไม่ตอ้งมีการกาํหนดอตัราส่วนลดก่อน 
ขอ้ไดเ้ปรียบของหลกัเกณฑป์ระเภทน้ีคือ ทาํใหท้ราบอตัราผลตอบแทนท่ีโครงการไดรั้บจากมูลค่าการ

ลงทุน ดงันั้นโครงการส่วนใหญ่นิยมใชค่้า IRR เป็นตวัเทียบเคียงกบัอตัราดอกเบ้ียจากการลงทุนถา้ค่า IRR สูง
กวา่กต็ดัสินใจลงทุนไดแ้ต่หากมีค่าตํ่ากวา่กไ็ม่ควรลงทุน  

ในทางปฏิบติัสาํหรับโครงการดา้นพลงังานนิยมใชก้ารวิเคราะห์ใน 2 ลกัษณะคือการวิเคราะห์ผลดา้น
เศรษฐกิจการเงินก็จะเรียกว่า อตัราผลตอบแทนภายในทางการเงิน (Financial Internal Rate of Return: FIRR) 
ส่วนการวิเคราะห์ดา้นเศรษฐศาสตร์จะเรียกว่า อตัราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of 
Return: EIRR)  
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อตัราผลตอบแทนภายในทางการเงนิ (FIRR) 

เป็นผลตอบแทนต่อผูล้งทุนโดยตรง โดยท่ีมลูค่าของเงินทุน ค่าใชจ่้ายต่างๆ จะคิดจากมลูค่าท่ีไดจ่้ายจริง 
โดยไม่คาํนึงการหกัภาษีคืนหรือค่าการสนบัสนุนจากภาครัฐหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ท่ีไดรั้บ 
 

อตัราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) 

เป็นผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยจะคาํนึงถึงตน้ทุนและผลท่ีไดจ้ากระบบเศรษฐกิจ
ทั้งหมดรวมถึงอตัราค่าพลงังานท่ีจ่ายในโครงการจะคิดจากตน้ทุนท่ีใชผ้ลิตพลงังาน ซ่ึงก็คือ ค่าจากโครงการทั้ง
ดา้นรับและจ่ายท่ีคิดจากตน้ทุนท่ีหกัค่าภาษีและเงินสนบัสนุนช่วยเหลือต่างๆ  รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆแลว้
ก่อนการคาํนวณ 

ข้อดขีองอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

- แสดงผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต ์ทาํใหส้ามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียไดท้นัที 
- คาํนึงถึงมลูค่าของเงินตามเวลา 
 

ข้อเสียของอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

- มีค่าไดห้ลายค่า (Multiple Rate of Return) เม่ือกระแสเงินสดมีการเปล่ียนลกัษณะการใชจ่้าย 
 
ตวัอย่าง  การหุม้ฉนวน ถา้หากค่าอตัราส่วนลดเพ่ิมข้ึนมูลค่าปัจจุบนัสุทธิจะเป็นอยา่งไร  พิจารณาจาก

ตารางขา้งล่าง  
อตัราส่วนลด มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

10 377,021 
11 167,288 
12 -24,662 
13 -200,691 
14 -362,437 
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อัตราผลตอบแทนภายใน
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เพ่ือท่ีจะหาตวัเลขท่ีแน่นอน จึงควรเขียนกราฟ เพ่ือหาค่าอตัราผลตอบแทนภายในของการหุม้ฉนวนจะไดด้งัรูป 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2 กราฟ เพือ่หาค่าอตัราผลตอบแทนภายในของการหุ้มฉนวน 

 

จากรูปท่ี 5.2 จะเห็นวา่เส้นกราฟตดัแกน x ท่ีระดบัอตัราส่วนลดประมาณ 11-12% (จุดท่ีค่า NPV = 0) 
ซ่ึงหมายถึงค่าอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) อยูร่ะหวา่ง 11 – 12% 

 
5.8 การวเิคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการ ซ่ึงโดยทัว่ไปการวิเคราะห์ประเมินดา้น
ส่ิงแวดลอ้มจะเป็นการประเมินในเร่ืองดงัน้ี 

1. เม่ือเกิดโครงการแลว้ ทรัพยากรท่ีใชไ้ปและสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร ส่งผลอย่างไร
ต่อความเป็นอยูข่องส่ิงรอบขา้ง เช่น โครงการการผลิตพลงังานความร้อนร่วมเม่ือสร้างแลว้ส่งผลต่อสภาพแม่นํ้า
ลาํคลองในย่านนั้นอย่างไร อุณหภูมินํ้ ามีการเปล่ียนแปลงมากนอ้ยเพียงใดรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตวน์ํ้ า
เป็นอยา่งไร 

2. ระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือในทอ้งถ่ินจะมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร เช่น  การก่อสร้าง
อาคารประหยดัพลงังาน ช่วยใหเ้กิดการสร้างงานในทอ้งถ่ินนั้นอย่างไร มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีดินช่วยมีการกระจาย
รายไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

3. ผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงรวมหมายถึง ประชาชนผูอ้ยู่อาศยัในย่านนั้นไดรั้บประโยชน์ท่ี
เพ่ิมข้ึนมากนอ้ยเพียงใดจากการท่ีไม่มีโครงการ 
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ขั้นตอนการวเิคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

    

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.9   กจิกรรม (Activity) 

5.9.1  กรณีศึกษา (Case studies) 

1) ความเป็นมา 

คณะทาํงานดา้นพลงังานไดศึ้กษาแนวทางลดตน้ทุนพลงังานโดยเฉพาะเช้ือเพลิง (คิดเป็น 60% ของ
ตน้ทุนพลงังาน) ซ่ึงถูกนาํมาใชผ้ลิตความร้อนสําหรับกระบวนการเผาปูนดว้ยระบบหมอ้เผา แบบ Separated 
Line Cclciner (SLC) ถึงแมว้่าระบบการเผาไหมใ้นหมอ้แปลงเผาปูน มีการใชพ้ลงังานความร้อนค่อนขา้งตํ่า คือ
ประมาณ 740 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมวตัถุดิบ เพราะมีการนาํอากาศร้อนอุณหภูมิ 1,100-1,200 0C จากการทาํให้
ปูนเมด็เยน็ตวักลบัมาป้อนเป็นอากาศ ลาํดบัท่ีสอง (Secondary Air) แต่จากศึกษารูปแบบใหม่ๆ พบว่า สามารถ
ลดปริมาณการใชพ้ลงังานความร้อนได ้โดยลดปริมาณการใชอ้ากาศลาํดบัแรกซ่ึงเป็นอากาศเยน็จากภาวะปกติ
ใหน้อ้ยลงและเพ่ิมปริมาณการใชอ้ากาศลาํดบัท่ีสองแทน 

2) วตัถุประสงค์ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม ้โดยติดตั้งหัวเผาท่ีใช้ปริมาณอากาศลาํดับแรกตํ่า และสามารถ
ควบคุมรูปร่างเปลวไฟ (Flame Shape) และโมเมนตมัของเปลวไฟ (Flame Momentum) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 

โครงการดา้นพลงังาน 

ระบุผลกระทบท่ีสาํคญั ไม่สาํคญั 

กาํหนดผลกระทบเชิงปริมาณ 

ท่ีมีผลกระทบเป็นตวัเงิน 

ประเมินโครงการท่ีมีผลกระทบ 
(NPV , B/C Ratio , IRR) 

สาํคญั 

ไม่เป็นปริมาณ 

ตีค่าไม่ได ้

บรรยายผลกระทบ
ท่ีตีค่าไม่ได ้

เป็นปริมาณ 

ตีค่าได ้
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3) การดาํเนินการ 

เร่ิมจากการศึกษาความเหมาะสมดา้นเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของหวัเผาท่ีใชป้ริมาณอากาศลาํดบัแรก
ตํ่า เม่ือผลการศึกษาแสดงถึงความเหมาะสม จึงดาํเนินการขออนุมติัจากผูบ้ริหาร เพ่ือดาํเนินการจัดซ้ือโดย
พิจารณาจากราคา การบริการ ประสบการณ์ และผลงานท่ีเคยดาํเนินการติดตั้งหวัเผาท่ีใชป้ริมาณอากาศ ลาํดบั
แรกตํ่า เป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการทาํงานของหัวเผาให้คงท่ีเจา้หนา้ท่ีจะทาํการวดั
ปริมาณอากาศและความดนัท่ีป้อนเขา้สู่หมอ้เผาอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งตรวจสอบสภาพและซ่อมบาํรุงประจาํ  
ทุก ๆ 6 เดือน 

4) รายละเอยีดเทคโนโลย ี

หวัเผาท่ีใชป้ริมาณอากาศลาํดบัแรกตํ่า ออกแบบใหมี้ Flame Stabilizer Plate ทาํหนา้ท่ีควบคุมเปลวไฟ
ให้มีรูปร่างพอเหมาะ โดยมีแนวการป้อนเช้ือเพลิงระหว่างแนวของอากาศลาํดบัแรกท่ีแยกเขา้สู่ห้องเผาไหม ้2 
กระแส คือ กระแสตามแนวแกน (Axial Air) และกระแสท่ีสองเป็นลกัษณะหมุนวน (Swirl Air) ท่ีถูกป้อนเขา้
โดยพดัลมความดนัสูง และการปรับปริมาณอากาศสามารถทาํไดโ้ดยการปรับพ้ืนท่ีหน้าตดัของปลายหัวฉีด
อากาศ (Burner Tip) แทนวาลว์ผีเส้ือ (Butterfly Valve) ซ่ึงทาํให้ไม่เกิดการลดลงของความดนั สามารถลด
ปริมาณอากาศลาํดบัแรกลงไดใ้นขณะท่ีค่าโมเมนตมัของเปลวไฟคงเดิม 

5) ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

ลดปริมาณการใชพ้ลงังานความร้อนลงได ้5 กิโลแคลอรี/กิโลกรัมปูนเมด็ คิดเป็นปริมาณการใชลิ้กไนต์
ประมาณ 3,200  ตนั/ปี(มลูค่า 3.5 ลา้นบาท/ปี) ซ่ึงคืนทุนภายในเวลา 2 ปี 6 เดือน 

 

กรณีตวัอย่างการวเิคราะห์การลงทุน 

มาตรการการบุฉนวนกันความร้อนของฝ้าเพดานของพืน้ที่ปรับอากาศ 

(โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปวิเคราะห์) 
  อาคารแห่งหน่ึงมีการใชไ้ฟฟ้าในอตัรา TOD มีพ้ืนท่ีหลงัคารวมเท่ากบั 1,955.87 ตารางเมตร โดยมีการ
คาํนวณค่าการถ่ายเทความร้อนของหลงัคารวม (RTTV) เท่ากบั 43.20 วตัตต่์อตารางเมตร และจากการวิเคราะห์
ถา้ใชฉ้นวนกนัความร้อนท่ีหลงัคาจะสามารถลดความร้อนจากภายนอกท่ีถ่ายเทเขา้หลงัคา จะทาํใหค่้า RTTV 
ลดลง 12 W/m2   
 
ค่า  RTTV ท่ีลดลง  = 43.20 – 12  = 31.20    W/m2 
พ้ืนท่ีหลงัคา      = 1,955.87  m2 
วตัตค์วามร้อนท่ีลดลง  = 31.2 x 1,955.87 / 103     = 61.02  kW 
เทียบค่า  ( 1 kW ความร้อน = 3,412 Btu/hr) = 61.02 x 3,412  = 208,200.24 Btu/hr 
       = 17.35  Ton 

 
 

5-28 
 



ตอนท่ี 1 บทท่ี 5 การวเิคราะห์การลงทุนการอนุรักษพ์ลงังาน  ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

อตัราส่วนประสิทธิภาพพลงังานโดยรวมเฉล่ียรวมของเคร่ืองปรับอากาศเท่ากบั 0.74 kW/Ton R 
ดงันั้นช่วง Partial Peak  

ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าท่ีลดลง = 17.35 x 0.74 x 1 = 12.84 kW 
ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง  = 12.84 x 1 x 292 = 3,784.99 kWh/y 

ดงันั้นช่วง Off Peak  
ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าท่ีลดลง = 17.35 x 0.74 x 1 = 12.84 kW 
ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง  = 12.84 x 9 x 292 = 33,740.89 kWh/y 

คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้  
= (( kWh/ปี  x (ค่าพลงังานไฟฟ้า + ค่า Ft) + ( kW x ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า x 12 )) 
= (((  3,748.99 + 33,740.89 ) x ( 1.0582 + 0.43 ) + ( 12.84 x 58.88 x 12 ))) 
= 64,864.67  บาทต่อปี 

 

การลงทุน 

 ติดตั้งฉนวนกนัความร้อนพ้ืนท่ีรวม 1,955.87 ตารางเมตร ราคาฉนวนกนัความร้อนตารางเมตรละ 242 
บาท ค่าแรงติดตั้งตารางเมตรละ 100 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 668,907.54 บาท มีระระยะเวลาคืนทุนประมาณ 
10.31 ปี อตัราผลตอบแทนการลงทุน FIRR เท่ากบั 6.15% 
 

หมายเหตุ 

อตัราส่วนประสิทธิภาพพลงังานโดยเฉล่ียรวมของเคร่ืองปรับอากาศคิดเฉล่ียจาก Chiller ทั้ง 6 ตวั 
เปอร์เซ็นต ์Use Factor ของระบบปรับอากาศเท่ากบั 100%     
จาํนวนชัว่โมงและวนัทาํงานต่อปีเท่ากบั   1 x 292  และ 9 x 292 
ค่าปรับปรุงตน้ทุนการผลิต Ft คาํนวณจากบิลค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.43 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 5 การวเิคราะห์การลงทุนการอนุรักษพ์ลงังาน  ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

รายงานผลการวเิคราะห์ 

ช่ือกจิการ อาคารร่วมใจ 

ช่ือมาตรการ การปรับปรุงฉนวนหลังคา 

  เงินลงทุน 668,908  บาท 

   ค่า FIRR  6.147% 

 
 

  โครงการ 

   ๏  ได้รับการขอรับเงินสนับสนุน 

   O ไม่มีสิทธ์ิในการขอรับเงินสนับสนุน 

  เหตผุลท่ีไม่ได้รับสิทธ์ิในการขอรับเงินสนับสนุน  : 

  

    ค่า FIRR สูงกว่า (MRR + 2)% 

  ผลการคาํนวณเงินสนับสนุนสูงสุดท่ีคาดว่าโครงการนีจ้ะได้รับ 

   จากเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแบบขัน้บันได 

     401,345  บาท 

  

ผลการคํานวณเงินสนับสนุนที่จะทําให้ค่า FIRR ของโครงการเท่ากบั (MRR + 2)% 

     

165,627  บาท 

 

จาํนวนเงินสนับสนนุที่โครงการน้ีควรจะได้รับจากทางกองทุนฯ 

      
165,627  บาท 

 
    ค่า FIRR ของโครงการหลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุน 

      

10.75% 

 

หมายเหตุ  :  กองทุนฯ จะสนบัสนุนเฉพาะการลงทุนในคร้ังแรก 
 

 

 

 

สรุปผลการพจิารณา 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 5 การวเิคราะห์การลงทุนการอนุรักษพ์ลงังาน  ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

 

ผลการวเิคราะห์รายมาตรการ 

 

ช่ือมาตรการ  การปรับปรุงฉนวนหลงัคา 

 

EIRR 14.198% 

FIRR 6.147% 

 

ข้อมูล ปริมาณ (หน่วย) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) : เศรษฐศาสตร์ 

กรณีปกติ    
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(kWh/ปี) 
ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(kW) 

n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 

กรณี TOU    
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(kWh/ปี) 

On-Peak 
Off-Peak 
Off-Peak (วนัอาทิตย)์ 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

ความตอ้งการไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(kWh/ปี) 
On-Peak 
Off-Peak 
Off-Peak (วนัอาทิตย)์ 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

กรณี TOD    
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(kWh/ปี) 

On-Peak 
Partial-Peak 
Off-Peak 

37,489.88 
0.00 

33,740.89 
3,748.99 

55,792.44 
0.00 

50,213.19 
5,579.25 

76,572.28 
0.00 

72,492.64 
4,079.64 

ความตอ้งการไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(kWh/ปี) 
On-Peak 
Partial-Peak 
Off-Peak 

12.84 
0.00 
12.84 
12.84 

9,072.23 
0.00 

9,072.23 
0.00 

30,959.29 
0.00 

30,959.29 
30,959.29 

พลงังานเช้ือเพลิงอ่ืนๆท่ีประหยดัได ้(บาท/ปี) n.a. 0.00 0.00 
คา่ใชจ่้ายผนัแปรอ่ืนท่ีประหยดัได ้(บาท/ปี) n.a. 0.00 0.00 
ค่าแรงท่ีประหยดัได ้(บาท/ปี) n.a. 0.00 0.00 
การลงทุน    

อุปกรณ์ 
แรงงาน 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของอุปกรณ์ 

n.a. 
n.a. 
n.a. 

473,320.54 
195,587.00 

0.00 

458,410.93 
195,587.00 

0.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของมาตรการ n.a. 0.00 0.00 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 5 การวเิคราะห์การลงทุนการอนุรักษพ์ลงังาน  ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

กระแสเงินสดตามราคาตลาด (Cash flow at Market Prices) 

 

ประเภทของค่าใช้จ่าย ปี 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

ค่าไฟฟ้าที่ประหยดัได้ 

ค่าพลงังานไฟฟ้า 

ค่าความต้องการพลงัไฟฟ้า 

พลงังานอืน่ที่ประหยัดได้ 

ค่าใช้จ่ายผนัแปรอืน่ที่ประหยดัได้ 

ค่าแรงที่ประหยดัได้ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

แรงงานติดตั้ง 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ของอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

-473,321 

-195,587 

0 

0 

 

56,350 

9,163 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

56,914 

9,255 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

57,483 

9,347 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

58,058 

9,441 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

58,638 

9,535 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

59,225 

9,630 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

59,817 

9,727 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

รวมกระแสเงนิสด -668,908 65,513 66,168 66,830 67,498 68,173 68,855 69,544 

MRR 

NPV@MRR+2% 

FIRR 

8.75% 

-165,627 

6.15% 

 

 

 

      

MRR+2% 10.75% เงนิลงทุน 

 (ค่าบวก) 

668,908 NPV@MRR+2% (ค่าบวก) : กรณมีี 

Reinvest จะถูกหักลบด้วยเงนิที่ลงทุนซ้ํา 

165,627 

 

กระแสเงินสดตามราคาตลาด (Cash flow at Market Prices)  (ต่อ) 

ประเภทของค่าใช้จ่าย ปี 

 8 9 10 11 12 13 14 15 

ค่าไฟฟ้าที่ประหยดัได้ 

ค่าพลงังานไฟฟ้า 

ค่าความต้องการพลงัไฟฟ้า 

พลงังานอืน่ที่ประหยัดได้ 

ค่าใช้จ่ายผนัแปรอืน่ที่ประหยดัได้ 

ค่าแรงที่ประหยดัได้ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

แรงงานติดตั้ง 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ของอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในมาตรการ 

 

60,415 

9,824 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

61,019 

9,922 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

61,630 

10,021 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

62,246 

10,122 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

62,868 

10,223 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

63,497 

10,325 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

64,132 

10,428 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

64,773 

10,533 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

รวมกระแสเงนิสด 70,239 70,942 71,651 72,367 73,091 73,822 74,560 75,306 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 5 การวเิคราะห์การลงทุนการอนุรักษพ์ลงังาน  ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

มลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ ณ ปีที ่0  (Economic Value at Year 0 Prices) 

 

ประเภทของค่าใช้จ่าย ปี 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

ค่าไฟฟ้าที่ประหยดัได้ 

ค่าพลงังานไฟฟ้า 

ค่าความต้องการพลงัไฟฟ้า 

พลงังานอืน่ที่ประหยัดได้ 

ค่าใช้จ่ายผนัแปรอืน่ที่ประหยดัได้ 

ค่าแรงที่ประหยดัได้ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

แรงงานติดตั้ง 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ของอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

-458,411 

-195,587 

0 

0 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

รวมมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ -653,998 107,532 107,532 107,532 107,532 107,532 107,532 107,532 

NPV@9% 

EIRR 

212,781 

14.20% 

 

 

      

 

มลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ ณ ปีที ่0 (Economic Value at Year 0 Prices)   (ต่อ) 

ประเภทของค่าใช้จ่าย ปี 

 8 9 10 11 12 13 14 15 

ค่าไฟฟ้าที่ประหยดัได้ 

ค่าพลงังานไฟฟ้า 

ค่าความต้องการพลงัไฟฟ้า 

พลงังานอืน่ที่ประหยัดได้ 

ค่าใช้จ่ายผนัแปรอืน่ที่ประหยดัได้ 

ค่าแรงที่ประหยดัได้ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

แรงงานติดตั้ง 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ของอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในมาตรการ 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

76,572 

30,959 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

รวมมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 107,532 107,532 107,532 107,532 107,532 107,532 107,532 107,532 
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 5 การวเิคราะห์การลงทุนการอนุรักษพ์ลงังาน  ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

ข้อมูลมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

 

ช่ือกจิการ อาคารร่วมใจ 

ช่ือมาตรการ การปรับปรุงฉนวนหลงัคา 

 

การใช้ไฟฟ้าในอตัรา TOD 

 

ช่วงการใช้ไฟฟ้ากรณ ีTOD ก่อนใช้มาตรการ หลงัใช้มาตรการ 

 กโิลวตัต์ช่ัวโมงต่อปี กโิลวตัต์ % Incidence factor กโิลวตัต์ช่ัวโมงต่อปี กโิลวตัต์ % Incidence factor 

ช่วง On Peak 

(เวลา 18.30 – 21.30 น. ทุกวนั) 

378,369.40 632.00 100% 378,269.40 632.00 100% 

ช่วง Partial Peak 

(เวลา 8.30 – 18.30 น. ทุกวนั) 

2,519,512.00 1,108.00 100% 1,485,771.31 1,095.16 100% 

ช่วง Off Peak 

(เวลา 21.30 – 8.30 น. ทุกวนั) 

708,218.40 1,060.00 100% 704,469.41 1,047.16 100% 

รวม 3,606,000.00 2,800.00 100% 3,568,510.12 2,774.32 100% 

 

Distortion Adjustment Factor 0.98 

 

พลงังานเช้ือเพลงิประเภทอืน่ 

 

พลงังานทีใ่ช้ หน่วย ปริมาณทีใ่ช้รวม / ปี ราคา/หน่วย ราคา/หน่วย 

  ก่อนใช้มาตรการ หลงัใช้มาตรการ  เศรษฐศาสตร์ 

นํ้ามนัเตา      

นํ้ามนัดีเซล      

นํ้ามนัเบนซิน      

นํ้ามนัก๊าด      

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว      

ก๊าซธรรมชาติ      

ถ่านหินนาํเขา้      

ลิกไนต ์      

อ่ืน ๆ (ระบุ)      
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ตอนท่ี 1 บทท่ี 5 การวเิคราะห์การลงทุนการอนุรักษพ์ลงังาน  ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

ค่าใช้จ่ายด้านอืน่ๆ 

ประเภท ก่อนใช้มาตรการ หลงัใช้มาตรการ 

 มูลค่า มูลค่า (เศรษฐศาสตร์) มูลค่า มูลค่า (เศรษฐศาสตร์) 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร (บาท/ปี)  1     

ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน (บาท/ปี)  1     

หมายเหตุ :  1 ค่าใชจ่้ายผนัแปร เช่น ค่าดูแลรักษา และค่าซ่อมบาํรุง เป็นตน้ และค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานเป็น
ค่าใช้จ่ายซ่ึงมีข้ึนก่อนการดาํเนินมาตรการ มิใช่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนภายหลงัการดาํเนิน
มาตรการ 

 

ข้อมูลด้านอุปกรณ์ และวสัดุอืน่ๆ (เพือ่การดาํเนินมาตรการ) 

 

อายขุองโครงการ (ปี) 15 

 
ประเภทของ
อุปกรณ์/วสัดุ 

รหสั 
1
 หน่วย 

2
 ยีห่อ้ ขนาด 

3
 อายกุารใช้

งาน (ปี) 
จาํนวน ราคา/หน่วย 

(ไม่รวม 
VAT) 

อตัราการ
บิดเบือน 

ค่าติดตั้ง/
หน่วย 

ค่าติดตั้ง/หน่วย 
(เศรษฐศาสตร์) 

ค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ/
หน่วย 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ/
หน่วย 

(เศรษฐศาสตร์) 

Reinvestment 

ฉนวนใยแกว้
ติดฟอยล ์ 
2 ดา้น 

7019.901 เมตร
3
 ราคากลาง หนา 

2 น้ิว 
15 1,956 242.00 7.62 100.00 100.00 0.00 0.00  

              

              

              

หมายเหตุ  :  1 รหสัประเภทยอ่ยตามพิกดัอตัราอากรขาเขา้ 
1 หน่วยท่ีเรียกใชแ้ทนจาํนวนของวสัดุหรืออุปกรณ์เช่น หลอดฟลอูอเรสเซ็นต ์มีหน่วยเป็น “หลอด” 
หรือ ฝ้าติดผนงั มีหน่วยเป็น “ตารางเมตร” 
2 ขนาดท่ีแบ่งตามกาํลงัไฟฟ้าท่ีใช ้ รูปร่าง ฯลฯ ของแต่ละอุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่น หลอดฟลอูอเรสเซ็นต์
ขนาด 18 วตัต ์

 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ คร้ังเดยีว ณ เร่ิมโครงการ 

รายการ มูลค่า (บาท/ปี) มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (บาท/ปี) 
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5.9.2  แบบฝึกหัดวเิคราะห์การลงทุน  

ใหค้าํนวณระยะเวลาคืนทุนของโครงการ โดยมีค่าใชจ่้ายลงทุน 25,000 บาท อายโุครงการ 5 ปี โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ี 8% และผลประหยดัต่อปีเท่ากนัทุกปีๆละ 8,000 บาท 
 

5.9.3  เฉลยแบบฝึกหัดวเิคราะห์การลงทุน  

 
ระยะเวลาคืนทุน =   ค่าใชจ่้ายลงทุน 
   ผลประหยดัรายปี 

   = 25,000 / 8,000 
   = 3.1 ปี 
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บทที ่6 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 
(Climate change and Clean Development Mechanism: CDM) 

 

6.1   การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 

6.1.1 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศอนัเป็นผลจาก

กิจกรรมของมนุษยท่ี์เปล่ียนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยออ้มและท่ีเพ่ิมเติมจากความ
แปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติท่ีสังเกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืน 
ปริมาณนํ้ าฝน ฤดูกาล ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงอยูข่องส่ิงมีชีวิตท่ีจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาพภูมิอากาศ
ในบริเวณท่ีส่ิงมีชีวิตนั้นอาศยัอยู ่

เราเร่ิมไดย้นิการกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศบ่อยข้ึนในปัจจุบนัเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศกาํลงั
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว โดยนกัวิทยาศาสตร์เช่ือวา่การเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) ซ่ึงเป็นแหล่ง
พลงังานสาํคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมในช่วง 200 ปีท่ีผา่นมา เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้ความเขม้ขน้ของก๊าซ
เรือนกระจก (greenhouse gas) ในบรรยากาศเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) 
หรือภาวะโลกร้อน (global warming) 

ภาวะโลกร้อนน้ีมีผลต่อการอยู่รอดของส่ิงมีชีวิต เน่ืองจากอุณหภูมิโดยรวมสูงข้ึน ทาํให้ฤดูกาลต่างๆ 
เปล่ียนแปลงไป ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปได ้ก็จะค่อยๆ ตายลงและอาจ
สูญพนัธุ์ไปในท่ีสุด สาํหรับผลกระทบต่อมนุษยน์ั้น อุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอาจทาํใหบ้างพ้ืนท่ีกลายเป็นทะเลทราย 
ประชาชนขาดแคลนอาหารและนํ้ าด่ืม บางพ้ืนท่ีประสบปัญหานํ้ าท่วมหนกัเน่ืองจากฝนตกรุนแรงข้ึน นํ้าแขง็ขั้ว
โลกและบนยอดเขาสูงละลาย ทาํใหป้ริมาณนํ้ าทะเลเพิ่มสูงข้ึน พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลไดรั้บผลกระทบโดยตรง อาจทาํ
ให้บางพ้ืนท่ีจมหายไปอยา่งถาวร ดงันั้น ปัญหาดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัญหาสาํคญัท่ีมวล
มนุษยชาติจะตอ้งร่วมมือกนัป้องกนั และเสริมสร้างความสามารถในการรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
 
6.1.2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) 
ภูมิอากาศของโลกเกิดจากการไหลวนของพลงังานจากดวงอาทิตย ์พลงังานน้ีส่วนใหญ่เขา้มาสู่โลกในรูป

แสงแดด ประมาณร้อยละ 30 ของพลงังานท่ีเดินทางมาสู่โลก ไดส้ะทอ้นกลบัไปสู่ห้วงอวกาศ แต่อีกร้อยละ 70 
ไดถ้กูดูดซบัโดยผา่นชั้นบรรยากาศ ลงมาใหค้วามอบอุ่นกบัพ้ืนผวิโลก 

โลกตอ้งส่งพลงังานเหล่าน้ีกลบัสู่อวกาศในรูปของแสงอินฟราเรด เน่ืองจากโลกมีบรรยากาศท่ีเยน็กวา่ดวง
อาทิตยม์าก จึงไม่สามารถส่งพลงังานในรูปแสงไดเ้ช่นเดียวกบัดวงอาทิตย ์แต่จะส่งกลบัพลงังานในรูปของ
อินฟราเรดหรือรังสีความร้อน การท่ีโลกไดส้ะทอ้นเอาความร้อนออกไปบา้งช่วยทาํใหโ้ลกไม่ร้อนจนเกินไปซ่ึง
คลา้ยๆ กบัการท่ีเราดึงเอาถ่านร้อนๆ ออกจากเตาก่อนท่ีเหลก็ท่ีวางอยูบ่นเตาจะร้อนจนแดงนัน่เอง 
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"ก๊าซเรือนกระจก" ในบรรยากาศเป็นส่ิงขวางกั้นแสงอินฟราเรดท่ีโลกสะท้อนกลับจากพ้ืนผิวสู่
บรรยากาศไดเ้หมือนกบัแสงสว่าง ดงันั้น พลงังานท่ีส่งออกจากพ้ืนผิวของโลกจึงเป็นการส่งออกโดยกระแสลม
และเมฆท่ีอยูบ่นชั้นบรรยากาศท่ีหนาแน่นไปดว้ยก๊าซเรือนกระจก 

ปรากฏการณ์ท่ีความร้อนถูกกกัเก็บไวใ้นชั้นบรรยากาศน้ี เป็นท่ีรู้จกักนัว่า "ปรากฏการณ์เรือนกระจก" 
(Greenhouse Effect) เน่ืองจากเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัสภาพท่ีเกิดข้ึนภายในเรือนกระจกท่ีใช้
สําหรับปลูกพืชในประเทศเขตหนาว โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในเรือนกระจกได ้แต่
กระจกสามารถสะทอ้นไม่ให้ความร้อนออกไปจากเรือนกระจก จึงสามารถคงอุณหภูมิภายในเรือนกระจกไม่ให้
หนาวเยน็เหมือนภายนอกได ้

 

6.1.3  ก๊าซเรือนกระจกคอือะไร  
ถึงแมว้่าก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ท่ีเกิดข้ึนและแพร่กระจายปกคลุมอยู่บนโลกมีมากมายหลาย

ชนิด ทั้งท่ีสามารถเกิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์แต่พิธีสารเกียวโตกาํหนดก๊าซ

เรือนกระจกท่ีเป็นตวัการสาํคญัท่ีทาํให้เกิดภาวะโลกร้อนไว ้ 6 ชนิด คือ คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) มีเทน (CH4) 

ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลู

โอไรด ์(SF6) โดยก๊าซแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อน (radioactive efficiency) ท่ีแตกต่างกนั 

ดงันั้น ในการคาํนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก จึงใหค้าํนวณเป็นปริมาณเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์โดยใช้

ค่าศกัยภาพของก๊าซแต่ละชนิดท่ีทาํให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) เป็นตวัคูณ สาํหรับ

ค่าศกัยภาพในการทาํให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดในช่วงพนัธกรณีแรก จะเป็นไปตาม

รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC Second Assessment 

Report 1995) ดงัแสดงในรูปท่ี 6.1 
 

อายุคงอยู่

IPCC 1996 IPCC 2001 ในช้ันบรรยากาศ (ปี)

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 1 1 200 - 450

มเีทน (CH4) 21 23 11

ไนตรัสออกไซด์ (N2O) 310 296 120

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 140 - 11,700 12 - 12,000  2 - 19

เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) 6,500 - 9,200 5,700 - 11,900  > 1,000
ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ (SF6) 23,900 22,200 3,200

ศักยภาพในการทาํให้โลกร้อน (GWP)

 

รูปท่ี 6.1 ค่าศักยภาพของก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดที่ทําให้เกดิภาวะโลกร้อน 
หมายเหตุ :ค่าศกัยภาพของก๊าซเรือนกระจกท่ีทาํให้เกิดภาวะโลกร้อน มีหน่วยเป็น เท่าของคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยในปัจจุบนัจะใชค่้าตาม IPCC 1996 

ท่ีมา : IPCC,2001 
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6.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

การเป ล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศ  (Climate change) ตามคําอธิบายของ United Nations Framework 
Convention on Climate Change หมายถึง “การเปล่ียนแปลงใดๆ ของอากาศ ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม ท่ีนอกเหนือไปจากการเปล่ียนแปลงโดยธรรมชาติ ซ่ึงทาํให้ส่วนประกอบของบรรยากาศ
โลกเปล่ียนแปลงไป...” ซ่ึงตามความเป็นจริงแลว้อุณหภูมิของโลกมีการเปล่ียนแปลงเป็นวฏัจกัรตลอดเวลา
หลายหม่ืนปีท่ีผา่นมาดว้ยสาเหตุทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภูเขาไฟระเบิด ปริมาณแสงอาทิตยท่ี์ส่องลงมายงัโลก ก๊าซ
เรือนกระจก ตลอดจนตาํแหน่งท่ีเปล่ียนแปลงไปของโลกเม่ือเทียบกบัดวงอาทิตย ์ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศของโลกโดยธรรมชาติ 

แต่จากการเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเน่ืองจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ระบบภูมิอากาศ
ของโลกตอ้งปรับตวัตามการเพ่ิมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเพ่ือรักษาสมดุล
ระหว่างพลงังานท่ีเขา้และออกจากโลก โดยการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิพ้ืนผิวโลกและชั้นบรรยากาศ แต่การเพิ่ม
อุณหภูมิข้ึนน้ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงบางอยา่งตามมา ไดแ้ก่ การปกคลุมของเมฆ กระแสทิศทางลม เป็นตน้ 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเน่ืองและทาํให้อุณหภูมิสูงข้ึน ในขณะท่ีบางพ้ืนท่ีมี
อุณหภูมิลดลง ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ฤดูกาลต่างๆ เปล่ียนแปลง ซ่ึงส่งผลกระทบโดยรวมทั้ง
ต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ 

ทั้งน้ี ได้มีการกาํหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของโลกให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม เพ่ือจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศโลกร่วมกนั ภายใตว้ตัถุประสงคสู์งสุดท่ีกาํหนดไว้
ของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) คือ “เพ่ือรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้ น
บรรยากาศให้มีค่าคงท่ี ในระดบัท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นอนัตรายของระบบภูมิอากาศโลก 
อนัเป็นผลมาจากการกระทาํของมนุษย”์ 

 
ตารางที ่6.1  ข้อเสนอเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ประเภทของเป้าหมาย Peak year 2020 Reduction targets 2050 Reduction targets 

Annex I - 25-40% จากระดบัปี 1990 80-95% จากระดบัปี 1990 

Non - Annex I - 15-30% จากระดบั BAU - 

CO2 - World 2000-2015 - 50-80% จากระดบัปี 2000 
ท่ีมา: den Elzen and Hohne (2008) และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, ประเดน็ทา้ทายขอ้เสนอเชิงนโยบายและการเจรจาของไทยเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก, พฤศจิกายน 2553 

 
จากตารางท่ี 6.1 ผลการศึกษาของ IPCC พบว่าหากประชาคมโลกตอ้งการควบคุมเป้าหมายเชิงความ

เขม้ขน้ ให้อยูใ่นยา่นใกลเ้คียงระดบั 450 ppm CO2eq ควรจะตอ้งปรับลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
กลุ่มประเทศต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) และ ปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ในระดบัต่อไปน้ี (ท่ีมา: IPCC 
2007; den Elzen and Hohne 2008; den Elzen and Hohne 2009) 
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 เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสาํหรับปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 
o ประเทศในกลุ่ม Annex I (ประเทศพฒันาแลว้) ควรลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกลง 25-40% เทียบกบัปริมาณการปล่อยท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2533 
(ค.ศ. 1990) 

o ประเทศในกลุ่ม Non-Annex I (ประเทศกาํลงัพฒันา) ควรลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลง 15-30% เทียบกบัปริมาณการปล่อยท่ีน่าจะเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 
2563 (ค.ศ. 2020) ในการดาํเนินงานตามปกติ (Business as Usual: BAU) 

 เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสาํหรับปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) 
o ประเทศในกลุ่ม Annex I ควรลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 80-95% 

เทียบกบัปริมาณการปล่อยท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) 
 
นอกจากน้ี ในรายงานของ IPCC ยงัไดมี้การรายงานปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์จาํเป็นในการ

บรรลุเป้าหมายความเขม้ขน้ในระดบัต่างๆ โดยพบว่า หากประชาคมโลกตอ้งการควบคุมเป้าหมายเชิงความ
เขม้ขน้ ให้อยู่ในย่านใกลเ้คียงระดบั 450 ppmCO2eq แลว้ ควรจะตอ้งปรับลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 รวม
ของโลกในระดบัดงัน้ี (ท่ีมา: IPCC, 2007) 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 รวมของโลก ควรจะตอ้งถูกควบคุมให้มีค่าสูงสุดและเร่ิมลดลง 
(Peaking) ภายในช่วงปี พ.ศ. 2543-2558 (ค.ศ. 2000-2015) 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 รวมของโลกในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ควรจะตอ้งลดลงในช่วง 
50-85% เทียบกบัปริมาณการปล่อยในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 

 

6.2.1 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบท่ีเกดิขึน้  
1. การเพิ่มข้ึนของอุณหภมิูพื้นผวิโลก 
จากรายงานเก่ียวกบัอุณหภูมิพ้ืนผิวโลกของ NASA ดงัแสดงในรูปท่ี 6.2 แสดงถึงอุณหภูมิเฉล่ียรายปี และ

ค่าเฉล่ียแบบกา้วหนา้ทุก 5 ปี จะเห็นวา่อุณหภูมิเฉล่ียของพ้ืนผิวโลกทั้งอุณหภูมิผวิดินและอุณหภูมิในมหาสมุทร
มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนมาตลอดระหวา่งปี พ.ศ. 2423-2553 (ค.ศ. 1880-2010) ประมาณ 0.8-0.9oC และมีแนวโนม้
เพ่ิมสูงข้ึน  
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รูปท่ี 6.2 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมพิืน้ผวิโลกระหว่างปี พ.ศ. 2423-2553 (ค.ศ. 1880-2010) 

ท่ีมา: NASA Goddard Institute for Space Studies 

 
จากภาพจาํลองของ NASA ในรูปท่ี 6.3 แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิบนพ้ืนผิวโลก

ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2553 (ค.ศ. 1884-2010) สีนํ้ าเงินเขม้บอกถึงบริเวณท่ีมีอุณหภูมิเยน็กว่าเกณฑ์เฉล่ียปกติ 
ส่วนสีนํ้าตาลเขม้แสดงถึงบริเวณท่ีมีอุณหภมิูสูงกวา่เกณฑเ์ฉล่ียปกติ  

 

 
รูปท่ี 6.3 ระดับอุณหภูมพิืน้ผวิโลกระหว่างปี พ.ศ. 2427-2553 (ค.ศ. 1884-2010) 

ท่ีมา: NASA Goddard Institute for Space Studies 

 
  



ตอนท่ี 1 บทท่ี 6 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการพฒันาท่ีสะอาด   ตาํราฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

6 -6 

2. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พิ่มสูงข้ึน 
ก๊าซ CO2 เป็นก๊าซหลักท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนซ่ึงเกิดจากการกระทําของมนุษย์ จากรายงานของ 

National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) พบว่าปัจจุบันปริมาณก๊าซ  CO2 มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงข้ึนเร่ือยๆ จากรูปท่ี 6.4 ความเขม้ขน้ของ CO2 ท่ีปกคลุมโลกอยูต่ ั้งแต่ 400,000 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2493 
(ค.ศ. 1950) มีปริมาณในช่วง 180-280 parts per million แต่ในเวลา 60 ปีต่อมา กลบัมีการเพิ่มข้ึนของ CO2 อยา่ง
รวดเร็วจาก 280 ppm ในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) เพิ่มเป็นประมาณ 392 ppm ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)  

 

 
รูปท่ี 6.4 ปริมาณก๊าซ CO2 ที่เกดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2555 (ค.ศ. 2005-2012) 

ท่ีมา: National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) 

 
3. การละลายของนํ้าแขง็ในขั้วโลกเหนือ 
จากการศึกษาของนกัวิทยาศาสตร์พบวา่ นํ้าแขง็แถบบริเวณขั้วโลกกาํลงัลดในอตัราร้อยละ 11.5 ทุกๆ 10 ปี 

จากสถิติระหวา่งปี พ.ศ. 2522-2556 (ค.ศ. 1979-2013) พบวา่มีอตัราการลดลงของปริมาณนํ้ าแขง็ในแถบขั้วโลก
อยา่งต่อเน่ือง รายละเอียดแสดงดงัรูปท่ี 6.5 

 

  
รูปท่ี 6.5 ปริมาณนํา้แข็งที่ลดตํา่ลงในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2522-2556 (ค.ศ. 1979-2013)  

ท่ีมา: U.S. Environmental Protection Agency 
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4. การเพิ่มข้ึนของระดบันํ้ าทะเล 
เม่ืออุณหภูมิมหาสมุทรสูงข้ึน ไดส่้งผลใหร้ะดบันํ้ าทะเลสูงข้ึน (Sea level rise) จากการขยายตวัของมวลนํ้ า

ทะเลจากท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนและการเพ่ิมข้ึนของปริมาณนํ้ าทะเล เน่ืองจากการละลายของธารนํ้ าแข็งบนแผ่นดิน
และการละลายของนํ้ าแข็งขั้วโลก จากขอ้มูลทางธรณีวิทยา พบวา่เม่ือ 6,000 ปีท่ีผ่านมาระดบันํ้ าทะเลของโลก
สูงข้ึนในอตัราเฉล่ียประมาณ 0.5 มม./ปี และในระยะ 3,000 ปีท่ีผา่นมา สูงข้ึนเฉล่ีย 0.1-0.2 มม./ปี (ท่ีมา: IPCC, 
2001) แต่จากขอ้มูลตรวจวดัในศตวรรษท่ี 20 ดงัแสดงในรูปท่ี 6.6 ระดบันํ้ าทะเลของโลกสูงข้ึนในอตัราเฉล่ีย 1–
2 มม./ปี  

 

 
รูปท่ี 6.6 ระดับนํา้ทะเล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝร่ังเศส และ โปแลนด์  

สูงขึน้ในศตวรรษท่ี 20 เม่ือเปรียบเทียบกบัศตวรรษที่ 19 
ท่ีมา: Association for Canadian Educational Resources 

 
การเพ่ิมข้ึนของระดบันํ้ าทะเล จะส่งผลให้พายุและคล่ืนท่ีพดัเขา้หาชายฝ่ังทะเลมีความถ่ีและความรุนแรง

เพ่ิมข้ึนและมีการเปล่ียนทิศทาง จนเกิดการกดัเซาะรุนแรงจนสูญเสียเน้ือท่ีชายฝ่ังทะเลและเกิดแผ่นดินทรุดตวั
ตามแนวชายฝ่ังเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีอยูอ่าศยัลดลงเกิดปัญหาการอพยพยา้ยท่ีอยู ่ระดบันํ้ าและนํ้ าทะเลท่ีเพิ่มข้ึนทาํใหเ้กิด
การกดัเซาะดินพงัทลายลง ทาํให้แหล่งนํ้ าต้ืนเขิน เกิดปัญหาการอพยพยา้ยท่ีอยูอ่าศยั ตวัอยา่งพ้ืนท่ีท่ีสูญเสียไป
จากระดบันํ้าทะเลท่ีสูงข้ึนแสดงดงัรูปท่ี 6.7 
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รูปที่ 6.7 ตวัอย่างพืน้ที่ท่ีสูญเสียไปจากระดับนํา้ทะเลที่สูงขึน้ 

 
5. การเปล่ียนแปลงปริมาณและการกระจายของฝน 
ในศตวรรษท่ี 20 พื้นท่ีแผน่ดินส่วนใหญ่ในบริเวณซีกโลกเหนือในเขตละติจูดกลางและละติจูดสูงมีปริมาณ

นํ้าฟ้า (นํ้าท่ีตกลงมาจากฟ้าทั้งในสถานะของเหลวและของแขง็ ไดแ้ก่ ฝน หิมะ ลูกเห็บ) สูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ 5-10 
และลดลงประมาณร้อยละ 3 สาํหรับพื้นท่ีบริเวณก่ึงเขตร้อน รายละเอียดแสดงดงัรูปท่ี 6.8 

 

 
รูปท่ี 6.8 ปริมาณนํา้ฟ้าของโลกช่วงศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงส่วนมากสูงขึน้บริเวณพืน้ทวปีนอกเขตร้อน  

และลดลงบริเวณทะเลทรายในแอฟริกาและอเมริกาใต้  
ท่ีมา: IPCC, 2001  

 
จากการเปล่ียนแปลงของฝน ส่งผลให้ฤดูกาลของฝนเปล่ียนแปลงไป กระบวนการระเหยและการกลัน่ตวั

เร็วข้ึน คือความถ่ีของการเกิดฝนเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีนํ้ าก็จะมีอตัราการระเหยเร็วข้ึนเช่นกนั ทาํให้ดินแห้งเร็วกว่า
ปกติ ทาํให้พืชขาดนํ้ าในฤดูกาลเพาะปลูก บางประเทศอาจประสบสภาวะแห้งแลง้แบบไม่เคยปรากฏมาก่อน 
ตวัอยา่งปัญหาท่ีพบจากการเปล่ียนแปลงของฝนมีทั้งมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนและลดลงแสดงดงัรูปท่ี 6.9 
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รูปท่ี 6.9 ปัญหาท่ีพบจากการเปลีย่นแปลงของฝนมท้ัีงมีแนวโน้มเพิม่ขึน้และลดลง 

 
6. ผลผลิตดา้นการเกษตรบริเวณเขตร้อนลดลง 
จากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ฝน ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง 

ระยะเวลาในการเก็บเก่ียวสั้ นลง ผลไมสุ้กเร็วข้ึนและระยะในการเก็บรักษาสั้ นลง นอกจากน้ียงัมีผลกระทบ
ทางอ้อม เช่น การระบาดของโรคพืช ศตัรูพืชและวชัพืช พนัธ์ุพืชในเขตละติจูดต่างๆ จะเปล่ียนไป ตวัอย่าง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงผลผลิตดา้นการเกษตรแสดงดงัรูปท่ี 6.10 

 

 
รูปท่ี 6.10 ผลกระทบท่ีเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงผลผลติด้านการเกษตร 

 
7. ผลกระทบต่อมนุษย ์
จากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษยไ์ด ้โดยผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีเกิดข้ึน ประกอบดว้ย 
 ผลกระทบโดยตรงจากความรุนแรงของสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง เช่น คล่ืนความร้อน ความ

หนาวเยน็ในฤดูหนาว พาย ุนํ้าท่วม ความแหง้แลง้ เป็นตน้ 
 ผลกระทบผา่นกระบวนการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ ซ่ึงเป็นผลจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศทาํใหย้งุและแมลงท่ีเป็นพาหะนาํโรคเพิ่มจาํนวนมากข้ึน เช้ือโรค
ท่ีปนเป้ือนในนํ้ าและอาหารสามารถเพ่ิมจาํนวนได้เร็วข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกาํลงั
พฒันาในเขตร้อนและก่ึงเขตร้อน 

 ผลกระทบผ่านการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทาํให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้
ความขัดแยง้จนทาํให้เกิดความอ่อนแอ การติดเช้ือ ปัญหาสุขภาพจิต และอ่ืนๆ ท่ีเกิดจาก
ประชาชนท่ีขาดความมัน่ใจและเสียขวญั และอพยพยา้ยถ่ินฐานท่ีอยู ่

 
ตวัอยา่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษยแ์สดงดงัรูปท่ี 6.11 
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รูปท่ี 6.11 ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ 

 
6.2.2 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของปัญหาด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของประเทศไทยใน

อนาคต 
1. สถานการณ์ปัจจุบนั 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเร่ิมทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2554 

(ค.ศ. 2011) นบัเป็นปีท่ีโลกตอ้งเผชิญภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีหนกัหนาท่ีสุดกว่า 820 คร้ัง ไม่ว่าจะเป็นอุทกภยั 
พายุประเภทต่างๆ ภยัแลง้ ไปจนถึงไฟป่า ซ่ึงกว่าร้อยละ 90 ของภยัพิบติัทั้งหมดเก่ียวโยงกบัสภาพภูมิอากาศ 
แผนท่ีการเกิดภยัพิบติัโลกปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) แสดงดงัรูปท่ี 6.12 ทั้งน้ีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศไม่นบัรวมเร่ืองของแผน่ดินไหว และสึนามิ 

 

 
รูปท่ี 6.12 แผนที่การเกดิภัยพบิัติโลกปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) 

ท่ีมา: มิวนิครี 

 
จากขอ้มูลของ “มิวนิครี” ซ่ึงเป็นบริษทัรับประกนัภยัรายใหญ่ของโลก พบว่า จาก 10 อนัดบัความเสียหาย

สูงสุดจากภยัพิบติัในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเร่ิมทวีความ
รุนแรงมากข้ึน ถึง 8 อนัดบั มูลค่าความเสียหายประมาณ 37,100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ รายละเอียดแสดงดงัรูปท่ี 
6.13 
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รูปท่ี 6.13 10 อนัดับความเสียหายสูงสุดจากภยัพบิัตใินปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) 

ท่ีมา: มิวนิครี 

 
ตวัอย่างของภยัพิบติัท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 

2554 (ค.ศ. 2011) จนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
 เดือนธนัวาคม 2553-มกราคม 2554: นํ้ าท่วมออสเตรเลีย 
 เดือนมกราคม 2554: นํ้าท่วมเมืองเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย 
 เดือนมกราคม 2554: นํ้าท่วม-โคลนถล่มท่ีบราซิล 
 เดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2554: นํ้าท่วมศรีลงักา 
 เดือนมีนาคม 2554: นํ้าท่วมภาคใตป้ระเทศไทย 
 เดือนเมษายน 2554: พายทุอร์นาโดถล่มภาคใตข้องสหรัฐ ใน 6 รัฐ 

 
 เดือน ส.ค.-พ.ย. 2554: มหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ ภาคกลางประเทศไทย 
สถานการณ์อุทกภัย  ตั้ งแต่วนั ท่ี  25 กรกฎาคม  พ .ศ . 2554 จนถึง 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มีพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 65 จงัหวดั ไดรั้บความ
เดือดร้อน 13,425,869 คน เสียชีวิต 813 ราย คนงานเกือบ 650,000 คน ตก
งาน ส่งผลเศรษฐกิจเสียหาย 1.425 ลา้นลา้นบาท ธนาคารโลกจดัให้เป็น
ความเสียหายในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) อนัดบั 4 ของโลก 

 

 
 

 พายุไตฝุ้่ น "ไห่เยี่ยน" เป็นพายุหมุนเขตร้อนท่ีรุนแรงท่ีสุดในรอบปี มี
ความเร็วลมมากท่ีสุด 1 ใน  4 ของโลก นับตั้ งแต่ท่ี เคยมีการบันทึกใน
ประวติัศาสตร์ พายุดังกล่าวพัดเข้าถล่มประเทศฟิลิปปินส์ เม่ือวนัท่ี  8 
พฤศจิกายน 2556 โดยมีจาํนวนผูเ้สียชีวิตกว่า 6,195 ราย, บาดเจ็บและสูญ
หาย 1,785 ราย  

นํา้ท่วมออสเตรเลีย, 2011 

พายทุอร์นาโดถลม่ภาคใต้ของสหรัฐ, 2011 



ตอนท่ี 1 บทท่ี 6 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการพฒันาท่ีสะอาด   ตาํราฝึกอบรมผูร้ับผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

6 -12 

2. แนวโนม้ของปัญหาดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของประเทศไทยในอนาคต  
ในการคาดการณ์ สถานการณ์ การเป ล่ียนแปลงสภาพ ภู มิอากาศ  (Climate change) ในอนาคต 

นกัวิทยาศาสตร์ไดใ้ชก้ารเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศในอดีต ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ฝน พายุ หรือระดบันํ้ าทะเล นาํมา
คาํนวณเพ่ือพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงถึงลกัษณะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พ้ืนท่ีต่างๆ สาํหรับประเทศไทย มีดงัน้ี 

 อุณหภูมิร้อนข้ึนและร้อนยาวนานข้ึนแทบทุกภาคของประเทศ  
อุณหภูมิจะร้อนมากยิ่งข้ึนในบริเวณท่ีราบภาคกลางในเขตลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยาและภาคอีสาน

ตอนล่างจะร้อนมากกว่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จากท่ีมีอุณหภูมิสูงประมาณ 33-35 oC อาจจะเพ่ิมข้ึนไปมากกวา่ 37 
oC ได ้โดยมีจาํนวนวนัท่ีมีอากาศร้อนมากกวา่ 35 oC ยาวนานประมาณ 5-8 เดือน/ปี ในบางพื้นท่ี  
 

 
รูปท่ี 6.14 ภาพแสดงอุณหภูมสูิงสุดในรอบปี (oC) เฉลีย่รายทศวรรษ 

ท่ีมา: PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies)  

 
รูปท่ี 6.14 แสดงถึงอุณหภูมิสูงสุดของปี สีแดงเขม้ แสดงว่าพ้ืนท่ีบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 

44-46 oC ซ่ึงจะเห็นวา่มีแนวโนม้อุณหภมิูสูงข้ึนเร่ือยๆ ในทุกๆ พ้ืนท่ีของประเทศ 
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 ปริมาณฝนจะตกหนกัมากข้ึน นํ้าจะท่วมบ่อยข้ึน 

ประเทศไทยในอนาคตจะมีฤดูฝนท่ีมีความยาวนานเช่นเดียวกบัปัจจุบนั แต่ปริมาณฝนในรอบปี 
(mm.) เฉล่ียรายทศวรรษจะมากข้ึน โดยในพื้นท่ีท่ีเคยมีปริมาณนํ้ าฝนตํ่ากวา่ 1,000 มิลลิเมตร/ปี (สีขาว) 
จะเพ่ิมข้ึนเป็น 1.5 เท่า โดยอยูใ่นช่วง 1,000-1,500 มิลลิเมตร/ต่อปี (สีเหลือง) และบางพื้นท่ีอาจสูงถึง 2 
เท่า คือ 1,500-2,000 มิลลิเมตร/ปี (สีเขียว) ดงัแสดงในรูปท่ี 6.15 ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหานํ้ าท่วมฉบัพลนั นํ้ า
หลาก และภยัธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาอีกหลายชนิด ไดแ้ก่ โคลนถล่ม ดินถล่ม เป็นตน้ 

 

 
รูปท่ี 6.15 ปริมาณฝนในรอบปี (mm.) เฉลีย่รายทศวรรษ  

ท่ีมา: PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies)  

 
 อากาศหนาวจะหดสั้นลงหรือหายไปเลย 

อากาศหนาวจะมีระยะเวลาสั้นลงหรืออาจหายไปเลย เหลือเพียงแค่ทางตอนเหนือของประเทศท่ี
ยงัมีอากาศหนาวเท่านั้นท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว่า 16 oC ยาวนานกว่า 2 เดือน และมีระยะเวลาสั้นลงอีกดว้ย 
ส่วนพ้ืนท่ีสีขาวในรูปท่ี 6.16 คือ พ้ืนท่ีท่ีจะมีวนัท่ีหนาวกวา่ 16 องศาเซลเซียส ไม่ถึง 10 วนัเท่านั้น  
 



ตอนท่ี 1 บทท่ี 6 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการพฒันาท่ีสะอาด   ตาํราฝึกอบรมผูร้ับผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

6 -14 

 
รูปท่ี 6.16 จํานวนวนัที่อากาศเยน็ในรอบปี (ตํ่ากว่า 16 oC) เฉลีย่รายทศวรรษ 

ท่ีมา: PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies)  

 
 ลมจะแรงข้ึนเลก็นอ้ย ประมาณร้อยละ 3-5  

ลมจะแรงข้ึนเลก็นอ้ย ประมาณร้อยละ 3-5 ความรุนแรงของพายมีุแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตามอุณหภมิูนํ้ า
ทะเลท่ีสูงข้ึน  

 
 ความรุนแรงของพายมีุแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

เม่ือมีความร้อนสะสมมากข้ึน มีพายุเพิ่มข้ึน ความรุนแรงของพายุเพ่ิมข้ึน โดยมีสถิติท่ีค่อนขา้ง
ชดัเจนว่า พายุเกิดถ่ีมากข้ึน จากโดยเฉล่ียประมาณ 8 ปีเกิดพายุ 1 คร้ัง แต่ปัจจุบนัมีพายุเกิดข้ึน 3 ปีต่อ
คร้ัง และเป็นพายขุนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ไตฝุ้่ น ซ่ึงมีระดบัความเร็วลมมากกวา่ 117 กิโลเมตรต่อชัว่โมงข้ึน
ไป ในขณะท่ีพายุขนาดเล็กระดบัดีเปรสชัน่มีจาํนวนท่ีเกิดข้ึนลดลงมาก ทาํให้จาํนวนพายุขนาดเล็ก
โดยรวมมีจาํนวนลดลง แต่พายท่ีุมีขนาดใหญ่กลบัมีสดัส่วนมากข้ึน ดงัแสดงในรูปท่ี 6.17 
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รูปที่ 6.17 สถิตจํิานวนพายุหมุนเขตร้อนในพืน้ที่ระหว่างละติจูด 0-25oN ลองจิจูด 90-120oE 

ท่ีมา: สาํนกัพฒันาอุตุนิยมวทิยา  

 
 ระดบันํ้าทะเลจะสูงข้ึน นํ้าจะท่วมเมืองท่ีอยูใ่กลท้ะเลและแม่นํ้า จะเกิดการอพยพคร้ังใหญ่ 

ประเทศไทยได้มีการวดัระดบันํ้ าทะเลใน
อ่าวไทย พบว่ามีแนวโน้มสูงข้ึน และหากนํา
อตัราการทรุดตวัของแผ่นดินโดยเฉพาะบริเวณ
ปากแม่นํ้ าเจ้าพระยามาประกอบการพิจารณา 
พบว่าการเพิ่มข้ึนของระดบันํ้ าทะเลในอ่าวไทย
จะยิ่งมีอตัราสูงข้ึน ทาํให้เกิดความเส่ียงต่อการท่วมของนํ้ าทะเลเพิ่มข้ึน (ท่ีมา: รายงานการสังเคราะห์
และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย คร้ังท่ี 1, สํานกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวิจยั)  

 
6.3  ข้อกําหนดในการดําเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด ในระดับ

นานาชาต ิ

การพฒันาหรือการดาํเนินโครงการภายใตก้ลไกการพฒันาท่ีสะอาด เป็นการส่งเสริมมาตรการในการลด

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการดาํเนินการโครงการต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอีกทางหน่ึง และเพื่อให้

รูปแบบและแนวทางในการดาํเนินโครงการเป็นไปตามการลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

การกาํหนดนโยบาย หรือการออกกฎหมาย ตลอดจนการจดัทาํแผนพฒันาต่างๆ ทั้งในระดบัโลกและระดบัชาติ 

ถือไดว้า่เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูพ้ฒันาโครงการต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีเกิดข้ึน 
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6.3.1  อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC) เป็นอนุสัญญาท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือหาแนวทางยบัย ั้งการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัมนุษย ์ซ่ึงครอบคลุมถึงการดาํเนินงานและความร่วมมือท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศทั้งหมด โดยมีสาระสาํคญัของอนุสญัญา ดงัน้ี 

  1) ใหม้นุษยชาติตระหนกัร่วมกนัวา่กิจกรรมต่างๆ ของมนุษยไ์ดท้าํใหร้ะดบัของก๊าซเรือนกระจกใน

บรรยากาศเพิ่มสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก การเพิ่มข้ึนน้ีทาํใหป้รากฏการณ์เรือนกระจกในธรรมชาติทวีความรุนแรงข้ึน 

โดยทาํให้พ้ืนผิวและบรรยากาศของโลกร้อนมากข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติและมวล

มนุษยชาติ 

  2) สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งท่ีผ่านมาในอดีตและในปัจจุบนัส่วนใหญ่มาจากประเทศ

พฒันาแลว้ ในขณะท่ีสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อประชากรของประเทศกาํลงัพฒันายงัมีระดบั

ตํ่า แต่มีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

  3) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติระดบัโลกท่ีตอ้งการความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ โดยจาํเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมและการแกปั้ญหาร่วมกนัระหวา่งประเทศท่ีเหมาะสมและมี

ประสิท ธิภ าพ  ตามหลักการความ รับผิดชอบ ร่วมในระดับ ท่ี แตก ต่ าง  (Common but Differentiated 

Responsibilities) และเป็นไปตามความสามารถและสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

  4) วตัถุประสงค์หลักของอนุสัญญาฯ เพ่ือรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกใน

บรรยากาศให้คงท่ีในระดบัท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อระบบสภาวะอากาศ ซ่ึงวตัถุประสงค์น้ีควรท่ีจะบรรลุภายใน

ระยะเวลาอนัพอเหมาะกบัการให้ระบบนิเวศปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศอยา่งเป็นธรรมชาติ 

และเพ่ือเป็นการป้องกนัผลกระทบท่ีรุนแรงต่อการผลิตอาหาร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจท่ี

ย ัง่ยนื 

 สาํหรับพนัธกรณีภายใตอ้นุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีกาํหนดให้
ประเทศภาคท้ัีงปวงคาํนึงถึงความรับผดิชอบร่วมกนัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยมรีะดับความ
รับผดิชอบของแต่ละประเทศภาคท่ีีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของการพฒันาประเทศและภูมิภาค ซ่ึง
สามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1) กาํหนดรูปแบบปฏิบัติ เผยแพร่ และปรับปรุงตามแผนระดับประเทศและระดับภูมิภาคอย่าง

เหมาะสม โดยมีมาตรการเพ่ือบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากแหล่งกาํเนิดอนัเกิดจากการกระทาํของมนุษยแ์ละการกาํจดัโดยการกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งปวง พร้อมทั้ง

มาตรการต่างๆ ท่ีช่วยใหมี้การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศอยา่งเพียงพอ 

2) ส่งเสริมและร่วมมือในการพฒันา การใช ้การเผยแพร่ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิธีปฏิบติัและ

กระบวนการท่ีควบคุม ลด หรือป้องกนัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพิธีสารมอนทรี
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ออล(1) จากกิจกรรมของมนุษยใ์นสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาคพลงังาน ขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม     

ป่าไมแ้ละการจดัการของเสีย 

3) ส่งเสริมการจดัการแบบย ัง่ยนื รวมทั้งส่งเสริมและร่วมมือในการอนุรักษแ์ละการขยายแหล่งรองรับ

และเกบ็กกัก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตพิ้ธีสารมอนทรีออล (1) ตามความเหมาะสม รวมทั้งชีวมวล ป่าไม ้

และมหาสมุทร ตลอดจนระบบนิเวศบนบก ชายฝ่ัง ทะเล และอ่ืนๆ 

4) ร่วมมือในการเตรียมการเพ่ือปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูประเทศ การพฒันา

และการผสมผสานแผนการท่ีเหมาะสมในการจดัการเขตชายฝ่ังทรัพยากรนํ้ า และการเกษตร เพ่ือการคุม้ครอง

และฟ้ืนฟพูื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากความแห้งแลง้และการเปล่ียนแปลงสภาพเป็นทะเลทราย ตลอดจนอุทกภยั 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคพ้ืนแอฟริกา 

5) คาํนึงถึงประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นส่วนท่ีเก่ียวกบันโยบายและ

การดาํเนินการดา้นสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้มและใชวิ้ธีการอนัเหมาะสม เช่น การประเมินผลกระทบ

ในการสร้างแบบแผนและกาํหนดโครงการหรือมาตรการในระดับประเทศท่ีประเทศภาคีจะได้ปฏิบติัเพ่ือ

บรรเทาหรือปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงการลดผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดต่อ

เศรษฐกิจ การสาธารณสุข และคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

6) ส่งเสริมและร่วมมือในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ เพ่ือการ

สงัเกตการณ์อยา่งเป็นระบบ รวมถึงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบัระบบภูมิอากาศ โดยมุ่งเสริมสร้างความ

เขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุ ผลกระทบ ขนาดความรุนแรง และระยะเวลาของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

7) ส่งเสริมและร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สงัคม เศรษฐกิจ

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบภมิูอากาศและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

8) ส่งเสริมและร่วมมือในการให้การศึกษา การฝึกอบรม และสร้างจิตสาํนึกกบัประชาชนเก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งกวา้งขวาง 

ภายใตอ้นุสัญญาฯ ไดมี้การแบ่งประเทศภาคีออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I และ

ประเทศนอกกลุ่มภาคผนวกท่ี I โดยประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I แสดงดงัตารางท่ี 6.2 

 

  

 

 (1) พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) เป็นพิธีสารท่ีเกิดข้ึนภายใตอ้นุสัญญาเวียนนา โดยมีกฎขอ้บงัคบัให้ประเทศภาคีดาํเนินการลดและเลิกใช ้

(Phase –Out) สารท่ีทาํลายชั้นบรรยากาศโอโซนหลายรายการ เช่น สารเคมีจาํพวก CFC Halon เมทิลโบรไมดซ่ึ์งไดมี้การใชม้าตรการจาํกดัการนาํเขา้ การ

ส่งออก การบริโภค และการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิต ตลอดจนควบคุมการผลิตเพื่อให้มีการลดการใชส้ารเคมีเหล่าน้ีแต่ละรายการอยา่งเป็นขั้นตอน

จนกระทัง่เลิกใชใ้นท่ีสุด สารเหลา่น้ีนอกจากมีศกัยภาพในการทาํลายชั้นบรรยากาศโอโซนแลว้ยงัมีศกัยภาพในการทาํใหเ้กิดสภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 
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ตารางท่ี 6.2 ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที ่I ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ออสเตรเลีย (Australia) กรีซ (Greece) โรมาเนีย (Romania) 

ออสเตรีย (Austria) ฮงัการี (Hungary) สหพนัธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) 

เบลารุส (Belarus)* ไอซ์แลนด ์(Iceland) สโลวาเกีย (Slovakia) 

เบลเยยีม (Belgium) ไอร์แลนด ์(Ireland) สโลวีเนีย (Slovenia) 

บลัแกเรีย (Bulgaria) อิตาลี (Italy) สเปน (Spain) 

แคนาดา (Canada) ญ่ีปุ่น (Japan) สวีเดน (Sweden) 

โครเอเชีย (Croatia)* ลตัเวีย (Latvia) สวิตเซอร์แลนด ์(Switzerland) 

สาธารณรัฐเช็ก (Czech 

Republic) 

ลิกเตนสไตน ์(Liechtenstein) ตุรกี (Turkey) 

เดนมาร์ก (Denmark) ลิทวัเนีย (Lithuania) ยเูครน (Ukraine) 

เอสโตเนีย (Estonia) ลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์

เหนือ (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) 

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งยโุรป 

 (European Community) 

โมนาโก (Monaco)* สหรัฐอเมริกา (United States of America)* 

ฟินแลนด ์(Finland) เนเธอร์แลนด ์(Netherlands)  

ฝร่ังเศส (France) นิวซีแลนด ์(New Zealand)  

เยอรมนี (Germany) นอร์เวย ์(Norway)   

โปรตุเกส (Portugal) โปแลนด ์(Poland)  
ท่ีมา:  UNFCCC website (http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php) 

หมายเหตุ  * ประเทศในภาคผนวกท่ี I ท่ี ไม่ เขา้ร่วมในพิธีสารเกียวโต 

 

6.3.2  การประชุมสมชัชาประเทศภาคอีนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและ

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกจิ 

ภายใตเ้ง่ือนไขของอนุสญัญาฯ ก่อใหเ้กิดขอ้ตกลงต่างๆ อนัมีผลบงัคบัใชท้ั้งแก่ประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี 

I และนอกภาคผนวกท่ี I จึงก่อให้เกิดการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties: COP) ข้ึนเพ่ือการเจรจากาํหนดขอ้ตกลงต่างๆ ร่วมกนัใน

กลุ่มประเทศสมาชิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อกาํหนดแนวทางการดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกนั โดย

คาํนึงถึงศกัยภาพและสถานการณ์ของแต่ละประเทศ โดยโครงสร้างและหนา้ท่ีของการประชุมภายใตอ้นุสญัญาฯ 

สามารถแสดงไดใ้น รูปท่ี 6.18 ดงัน้ี 
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รูปที่ 6.18 โครงสร้างการประชุมภายใต้อนุสัญญาฯ  

ทีม่า: โครงการการศึกษาเพื่อจดัทาํนโยบายและแผนงาน 15 ปี ดา้นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลงังานของประเทศไทย, 2554 

 

จาก รูปท่ี 6.18 ขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ภายใต ้กรอบอนุสญัญาฯ จะมีการประชุมนานาชาติวา่ดว้ยการแกไ้ข

ปัญหาการเป ล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศ  อันได้แก่การประชุมของ  Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice (SBSTA) หรือองค์กรย่อยว่าดว้ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Subsidiary Body for 

Implementation (SBI) หรือองค์กรย่อยว่าด้วยการดําเนินงาน ซ่ึงอยู่ภายใต้การประชุมสมัชชาประเทศภาคี

อนุสัญญาฯ (Conference of the Parties: COP) ท่ีจดัข้ึนเพื่อการเจรจาขอ้ตกลงต่างๆ ร่วมกนัของทุกประเทศ โดย

จะมีประชุมปีละ 2 คร้ัง คือ รอบกลางปี และรอบปลายปีท่ีนาํผลจากรอบกลางปีเขา้ท่ีประชุม COP และยงัมีการ

ประชุมคณะทาํงานแต่ละเร่ืองท่ีถูกมอบหมาย ของคณะทาํงานเฉพาะกิจดา้นการกาํหนดความร่วมมือระยะยาว 

Ad-hoc Working Group on Long-term Cooperative Action: AWG-LCA เพื่อการเจรจาหาแนวทางข้อตกลง

ระยะยาว โดยเฉพาะมาตรการเพ่ือการลดก๊าซเรือนกระจกภายหลงัปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) และการประชุม

คณะทาํงานเฉพาะกิจดา้นการกาํหนดพนัธกรณีถดัไปในการลดก๊าซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโต Ad-hoc 

Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol; AWG-KP เพื่ อ ก าร

เจรจาหาแนวทางข้อตกลงของมาตรการภายใต้พิธีสารเกียวโตภายหลงัปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) เช่น แนว

ทางการดาํเนินการของมาตรการ CDM ภายหลงัปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)  
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การประชุมสมชัชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties; COP) ถูกจดัข้ึนทุกปี โดย COP 1 

เร่ิมจดัข้ึนในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) และมีการประชุมต่อเน่ืองจนถึง COP 18 ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ซ่ึง

ขอ้สรุปเน้ือหาการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม. 2554) 

 

6.3.2 (ก) COP 3 (The Kyoto Protocol on Climate Change) 

การประชุม COP 3 จดัเป็นการประชุมท่ีสําคัญ ท่ีเป็นการพิจารณาและรับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto 

Protocol) จดัข้ึนท่ีกรุงเกียวโตประเทศญ่ีปุ่นในระหว่างวนัท่ี 1-11 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)มีประเทศ

สมาชิกเขา้ร่วมประชุม 158 ประเทศ นอกจากน้ีมีผูแ้ทนจากสาํนกังานต่างๆ และโปรแกรมความร่วมมือตลอดจน

หน่วยงานพิเศษต่างๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติเข้าร่วมด้วยอีกจาํนวนหน่ึงกลุ่มประเทศ Annex B ซ่ึง

ประกอบไปด้วยประเทศพฒันาแลว้และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรปกลางบางประเทศได้บรรลุขอ้ตกลงใน

พนัธกรณีเก่ียวกบัการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงโดยเฉล่ียร้อยละ 6 ถึง 8 จากปริมาณการปล่อยก๊าซฯในปี 

พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 1990)โดยให้มีผลบงัคบัในปี พ.ศ. 2551-2555 (ค.ศ. 2008-2012)ซ่ึงกาํหนดให้เป็นเป้าหมายใน

ระยะแรก ขณะเดียวกนัก็ไดมี้การเรียกร้องใหป้ระเทศสหรัฐอเมริกา ลดการปล่อยก๊าซฯ ลงร้อยละ 7 จากปริมาณ

การปล่อยก๊าซฯ ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามได้มีการนําพิธีสารเกียวโตเข้าสู่การ

พิจารณาในรัฐสภาทั้งในสมยัประธานาธิบดีคลินตนัและประธานาธิบดีบุช แต่ในปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) รัฐสภา

ของสหรัฐอเมริกาไดป้ฏิเสธในการรับรองพิธีสารเกียวโต 

วาระการประชุมท่ีสาํคญั  

 -  การใหก้ารรับรองในพิธีสารเกียวโตและเคร่ืองมือทางดา้นกฎหมายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ “Berlin Mandate”  

 

6.3.2 (ข) COP 7 (Marrakech Accord) 

การประชุม COP 7 จดัข้ึนท่ีกรุงมาร์ราเกซ ประเทศโมร็อคโค ระหว่างวนัท่ี 29 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 170 ประเทศ นอกจากน้ีมีผูแ้ทนจากสํานักงานต่างๆ 

และโปรแกรมความร่วมมือ รวมทั้งหน่วยงานพิเศษต่างๆ ภายใตอ้งคก์ารสหประชาชาติเขา้ร่วมดว้ยอีกจาํนวน

หน่ึง  

วาระและมติการประชุมท่ีสาํคญั  

- การปรับปรุงรายช่ือสมาชิกในกลุ่ม Annex II ของอนุสญัญาฯ  
- แนวทางสาํหรับการจดัเตรียมแผนปฏิบติัของโปรแกรมการปรับตวัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภมิูอากาศแห่งชาติ 
- การรวบรวมและวิเคราะห์รายงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 จากสมาชิกประเทศในกลุ่ม Non-Annex I ของ

อนุสญัญาฯ  
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- กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญด้านท่ีปรึกษาเก่ียวกับรายงานแห่งชาติ จากสมาชิกในกลุ่ม Non-Annex I ของ
อนุสญัญาฯ  

- เร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกบัรายงานแห่งชาติ จากสมาชิกในกลุ่ม Non-Annex I ของอนุสญัญาฯ  
- การปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเขา้ร่วมของสตรีในฐานะตวัแทนของสมาชิกในองคก์รท่ีจดัตั้งภายใต ้

UNFCCC และภายใตพิ้ธีสารเกียวโต 
 

6.3.2 (ค) COP 13 (Bali Action Plan) 

จดัข้ึนท่ีเมืองบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย ในระหวา่งวนัท่ี 3-15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) มีสมาชิกเขา้

ร่วมประชุมทั้งหมด 188 ประเทศ นอกจากน้ียงัมีผูแ้ทนจากสาํนกังานต่างๆ และโปรแกรมความร่วมมือ 

ตลอดจนหน่วยงานพิเศษต่างๆ ภายใตอ้งคก์ารสหประชาชาติเขา้ร่วมดว้ยอีกจาํนวนหน่ึง  

วาระและมติการประชุมท่ีสาํคญั  

- แผนปฏิบติัการบาหลี (Bali Action Plan)  
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทาํลายป่าในประเทศกาํลงัพฒันา  
- การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยภีายใตค้ณะทาํงาน SBSTA และ SBI  
- การทบทวนคร้ังท่ี 4 ของกลไกทางดา้นการเงิน  
- แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมสาํหรับกองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก  
- การต่อวาระการปฏิบติังานสาํหรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศดอ้ยพฒันา  
- การปรับปรุงแผนงานนิวเดลฮีตามมาตรา 6 ของอนุสญัญาฯ  
- การรวบรวมและวิเคราะห์รายงานแห่งชาติฉบบัท่ี 4  
- รายงานระบบสงัเกตการณ์สาํหรับสภาพภมิูอากาศ  

 

6.3.2 (ง) COP 15 (Copenhagen Accord) 

การประชุม COP 15 จดัข้ึนท่ีเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ในระหว่าง วนัท่ี 7 ถึง 18 ธนัวาคม พ.ศ. 

2552 (ค.ศ. 2009) มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้ งหมด 192 ประเทศ ตลอดจนหน่วยงานพิเศษภายใต้องค์การ

สหประชาชาติเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ดว้ยอีกดว้ย 

วาระและมติการประชุมท่ีสาํคญั  

- Copenhagen Accord 
- การกาํหนดเป้าหมายควบคุมอุณหภมิูเฉล่ียของโลกไม่ใหเ้พ่ิมสูงข้ึนไปกวา่ 2 องศาเซลเซียส บน

พ้ืนฐานของ pre-industrial levels 
- ยทุธศาสตร์การพฒันาแบบคาร์บอนตํ่า 
- พนัธกรณีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศพฒันาแลว้ (Annex I Parties) 
- พิธีสารเกียวโต (Annex I Parties to the Kyoto Protocol) 
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกาํลงัพฒันา (Non-Annex I Parties) 
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- การจดัทาํรายงานแห่งชาติและบญัชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศกาํลงัพฒันา (Non-Annex I 
Parties) 

- การทาํ MRV ในประเทศกาํลงัพฒันา (Non-Annex I Parties) 
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดการตดัไมท้าํลายป่าและการอนุรักษป่์า (REDD-

Plus) 
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใชก้ลไกตลาด (Market mechanism) 
- การสนบัสนุนทางการเงิน และขอ้ตกลงของ Copenhagen Green Climate Fund 
- การเจรจาเพ่ือกาํหนดเป้าหมายและแนวทางของการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I ภายหลงัปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 
 

6.3.2 (จ) COP 16 (Cancun Agreement) 

การประชุม COP 16 จัดข้ึนท่ีเมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ในระหว่าง วนัท่ี 29 พฤศจิกายน ถึง 10 

ธนัวาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 194 ประเทศ ตลอดจนหน่วยงานพิเศษภายใต้

องคก์ารสหประชาชาติเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ เพ่ือเจรจาจดัทาํระบอบระหว่างประเทศดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศโลกหลงัปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

วาระและมติการประชุมท่ีสาํคญั  

 -  Cancun Agreements 

 -  พนัธกรณีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศพฒันาแลว้ (Annex I) 

 -  National arrangement ดา้นบญัชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศพฒันาแลว้ 

 -  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยประเทศกาํลงัพฒันา (Non-Annex I) 

 -  กรณีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกาํลงัพฒันาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนระหวา่ง

ประเทศ และภายในประเทศ 

 -  แนวทางการส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีรวมถึงการใชก้ลไกตลาด (Market based 

mechanisms) 

 -  การสนบัสนุนทางการเงินและการดาํเนินการของ Green Environmental Fund 

 -  กาํหนดเป้าหมายโลก (Global Goal) ควบคุมอุณหภมิูโลก ใหเ้พ่ิมข้ึนไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ใน

ปลายศตวรรษ (ค.ศ. 2100) “Below 2 degrees Celsius” เม่ือเทียบกบัช่วง Pre-industrial level 

 

6.3.2 (ฉ) COP 17 (Durban Platform) 

การประชุม COP 17 จัดข้ึนท่ีกรุงเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ ในระหว่าง วนัท่ี 28 พฤศจิกายน  - 9 

ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 195 ประเทศ เพื่อเจรจาจดัทาํระบอบระหว่าง

ประเทศดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศโลกหลงัปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 
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วาระและมติการประชุมท่ีสาํคญั  

- เห็นชอบขอ้พิจารณาเร่ืองช่วงระยะเวลาการบงัคบัใช้ของพนัธกรณีท่ี 2 ภายใตพิ้ธีสารเกียวโต ใน 2 
ทางเลือก กล่าวคือ 1) ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) และส้ินสุดในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2020) หรือ 2) ให้ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 
2013) และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ทั้ งน้ีให้มีการตดัสินในการประชุม 
AWG-KP คร้ังท่ี 17 

- ทุกประเทศยงัคงสนับสนุนให้มีการดาํเนินการต่อไปของกลไก CDM แต่ทั้ งน้ีหลายๆ ประเทศเช่น 
Venezuela, Bolivia และ Saudi Arabia ไดก้ล่าววา่จะตอ้งมีมติในการมีพนัธกรณีท่ี 2 ภายใตพิ้ธีสารเกียว
โตและมี Quantified Emission Limitation and Reduction Objectives (QELROs) จึงจะมี CDM 

- จดัตั้งคณะทาํงานเฉพาะกิจ AWG-DP (Ad-hoc Working Group on Durban Platform) เพ่ือพิจารณาใน
ประเดน็ ดงัต่อน้ี 

 การจดัทาํขอ้ตกลงท่ีมีผลผกูพนัตามกฏหมายกบัทุกประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยใหด้าํเนินการจดัทาํขอ้ตกลงฯใหแ้ลว้เสร็จและไดรั้บการรับรองภายในปี ค.ศ. 
2015 (COP21) และใหข้อ้ตกลงฯมีผลบงัคบัใชห้ลงั ค.ศ. 2020 

 

6.3.2 (ช) COP 18 2 

การประชุม COP 18 จดัข้ึนท่ีกรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ในระหวา่งวนัท่ี 24 พฤศจิกายน ถึง  7 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

สามารถสรุปผลการประชุมในประเด็นดา้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (MITIGATION ISSUES) ไดด้งัน้ี 

- คณะทาํงานเฉพาะกิจว่าดว้ยพนัธกรณีระยะถดัไปภายใตพิ้ธีสารเกียวโตของประเทศในภาคผนวกท่ี 1 
(AWG-KP) มีการประชุมเจรจาเก่ียวกบัรอบพนัธกรณีท่ี 2 ภายใตพิ้ธีสารเกียวโต ของกลุ่มประเทศใน
ภาคผนวกท่ี 1 โดยท่ีประชุมมีขอ้ตดัสินใจให้การดาํเนินงานตามพนัธกรณี ท่ี 2 ของพิธีสารเกียวโต เร่ิม
ข้ึนตั้ งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 
2020)  โดยมีภาคีประเทศพฒันาแลว้จาํนวน 38 ประเทศ ส่งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือ
ดาํเนินงานภายใตพิ้ธีสารฯ 

- คณะทาํงานเฉพาะกิจว่าดว้ยความร่วมมือระยะยาว ภายใตอ้นุสัญญาฯ (AWG-LCA) ในการประชุมใน
คร้ังน้ี เป็นการส้ินสุดงานของ AWG-LCA โดยท่ีประชุมมีขอ้ตดัสินใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบสาํคญัต่างๆ 
ท่ีดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการบาหลี (Bali Action Plan) 

- คณะทาํงานเฉพาะกิจ Ad-Hoc Working Group on Durban Platform (AWG-DP) ท่ีถูกจดัตั้งข้ึนภายใต้
ขอ้ตดัสินใจของ 1/CP.17 ท่ีประชุม COP 18 มีขอ้พิจารณา 2 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การจดัทาํพิธีสาร หรือ
ตราสารกฎหมาย หรือขอ้ตกลงท่ีมีผลทางกฎหมาย ภายใตอ้นุสญัญาฯ เพ่ือบงัคบัใชก้บัทุกประเทศภาคี 

 
2 ข้อมูลจาก สรุปผลการประชุมเจรจาสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที ่18 และการ

ประชุมสมัชชารัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 ในประเด็นด้านการลดก๊าซเรอืนกระจก (MITIGATION ISSUES) ขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 จาก 
http://www.tgo.or.th/download/Article/COP/COP18/Summary_AWG_KP17_2_CMP8.pdf 
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ในการดาํเนินงานดา้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 
และ (2) การบ่งช้ี และแสวงหาทางเลือก สาํหรับขอบเขตการดาํเนินงานดา้นการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2563 หรือ ก่อนท่ีพิธีสารตวัใหม่จะถูกนาํมาบงัคบัใช ้
 

โดยสรุปแลว้ สามารถสรุปความเคล่ือนไหวและความกา้วหน้าในการดาํเนินงานระดบันานาชาติดา้นการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศทั้งในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตไดใ้น รูปท่ี 6.19  

 

 
รูปที่ 6.19 Timeline แสดงพฒันาการที่เกีย่วข้องกบัการดําเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ทีม่า: www.climatechange.gov.au 

 

6.3.3  สรุปความเป็นมาด้านการจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก 

จากการก่อตั้ งของ IPCC และ UNFCCC ไปสู่พิธีสารเกียวโต จะสามารถสรุปเหตุการณ์สําคัญต่างๆ 

เก่ียวกบัการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในระดบัประชาคมโลกไดด้งัตารางท่ี 6.3 

 

ตารางท่ี 6.3 สรุปเหตุการณ์สําคญัเกีย่วกบัการจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในประชาคมโลก 

พ.ศ.  สรุปเหตุการณ์สําคญัเกีย่วกบัการจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในประชาคมโลก 
2531 คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 

Panel on Climate Change: IPCC) ไดรั้บการก่อตั้งข้ึน 
2533 IPCC เผยแพร่รายงานฉบบัแรก  
2533 การประชุมสภาพภมิูอากาศโลก คร้ังท่ี 1 (First World Climate Conference) 
2534 ท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติเห็นชอบจดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือการเจรจาระหวา่งรัฐบาล 

(Intergovernmental Negotiating Committee) เพื่อการเจรจาจดัทาํอนุสญัญาสหประชาชาติ  
2535 ยกร่าง “อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ” (United Nations 
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พ.ศ.  สรุปเหตุการณ์สําคญัเกีย่วกบัการจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในประชาคมโลก 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เป็นผลสาํเร็จ และไดเ้ปิดใหมี้การลง
นามรับรองอนุสญัญาฯ ในการประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) 

2538 การประชุมสมชัชาประเทศภาคีอนุสญัญาฯ คร้ังท่ี 1 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนันี 
2539 การประชุมสมยัท่ี 2 ณ กรุงเจนิวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์
2540 การประชุมสมยัท่ี 3 ณ กรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น โดยไดร่้วมกนัยกร่างพิธีสารเกียวโต (Kyoto 

Protocol) และไดมี้การบรรจุกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: 
CDM) ไวเ้ป็นมาตราหน่ึงในร่างพิธีสารดงักล่าวดว้ย 

2541 การประชุมสมยัท่ี 4 ณ กรุงบวัโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา 
2542 การประชุมสมยัท่ี 5 ณ กรุงบอนน ์ประเทศเยอรมนันี 
2543 การประชุมสมยัท่ี 6 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์
2544 การประชุมสมยัท่ี 7 ณ กรุงมาราเคช ประเทศโมรอคโค โดยไดร่้วมยกร่างหลกัเกณฑค์วาม

ร่วมมือระหวา่งสหประชาชาติภายใตก้รอบของอนุสญัญาฯ และพิธีสารแห่งอนุสญัญาฯ รวมทั้ง
หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด ท่ีเรียกวา่ Marrakesh Accords ข้ึน 

2545 การประชุมสมยัท่ี 8 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยไดร่้วมกนัทบทวนและกาํหนด
หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

2546 การประชุมสมยัท่ี 9 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอน
การดาํเนินโครงการดา้นป่าไมภ้ายใตก้ลไกการพฒันาท่ีสะอาด ไดแ้ก่ โครงการประเภทการ
ปลูกป่า (Afforestation) และประเภทฟ้ืนฟูป่า (Reforestation) 

2547 การประชุมสมยัท่ี 10 ณ กรุงบวัโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา โดยในท่ีประชุมไดห้ารือ
เก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงไดแ้ก่ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ การใชม้าตรการปรับตวั การนาํนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไป
ใชแ้ละผลท่ีไดรั้บ รวมทั้งประเดน็เก่ียวกบัเทคโนโลยอีีกดว้ย 

2548 การประชุมสมยัท่ี 11 ณ กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยถือเป็นการประชุมคร้ังสาํคญั
เน่ืองจากพิธีสารเกียวโตกาํลงัจะมีผลบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณ์ 

2549 การประชุมสมยัท่ี 12 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา โดยมีการร่วมหารือของคณะทาํงานเฉพาะ
กิจ หรือ Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the 
Kyoto Protocol (AWG) เพ่ือวางแผนและกาํหนดรูปแบบพนัธกรณีสาํหรับประเทศภาคีภายใต้
พิธีสารเกียวโตเม่ือช่วงพนัธกรณีแรกหมดลง ทั้งน้ี เป็นการหารือคร้ังท่ี 2 นบัตั้งแต่ไดรั้บการ
จดัตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2548 ระหวา่งการประชุมสมยัท่ี 11 

2550 การประชุมสมยัท่ี 13 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการการกาํหนดแผนท่ีนาํทาง
บาหลี (Bali roadmap) ท่ีกาํหนดกรอบเวลาการทาํงานของคณะทาํงานใน 2 หวัขอ้ใหญ่ 
ประกอบดว้ย กรอบเวลาการทาํงานของ Bali action plan (ซ่ึงกาํหนดนิยามและกาํหนด
เป้าหมายเก่ียวกบัการลดก๊าซเรือนกระจกของโลกในระยะยาวหรือ Long-term global goal for 
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พ.ศ.  สรุปเหตุการณ์สําคญัเกีย่วกบัการจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในประชาคมโลก 
reduction of greenhouse gas emissions) ผา่นการประชุมคณะทาํงานเฉพาะกิจดา้นการกาํหนด
ความร่วมมือระยะยาว (Ad-hoc Working Group on Long-term Cooperative Action: AWG-
LCA) ถือเป็นคณะทาํงานท่ีจะพิจารณาการเจรจาต่างๆ เพ่ือเตรียมการกาํหนดเน้ือหารายละเอียด
เบ้ืองตน้ในการกาํหนดพนัธกรณีถดัไปต่อจากพิธีสารเกียวโต และ กรอบเวลาการทาํงานของ
คณะทาํงานท่ีจะกาํหนดเป้าหมายเบ้ืองตน้ในการลดก๊าซเรือนกระจก (Proposed emission 
reductions) ของประเทศในภาคผนวกท่ี 1 หลงัพิธีสารเกียวโตหมดอายลุงผา่นการประชุม
คณะทาํงานเฉพาะกิจดา้นการกาํหนดพนัธกรณีถดัไปในการลดก๊าซเรือนกระจก สาํหรับ
ประเทศพฒันาแลว้ (Ad-hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties 
under the Kyoto Protocol: AWG-KP) 

2551 การประชุมสมยัท่ี 14 นครปอซนนั ประเทศโปแลนด ์ซ่ึงท่ีประชุมไดต้กลงกนัในหลกัการ
ช่วยเหลือดา้นการเงินใหก้บัประเทศยากจนในการต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

2552 การประชุมสมยัท่ี 15 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ไดมี้การจดัทาํขอ้ตกลง
โคเปนเฮเกน (Copenhagen accord) นาํโดยสหรัฐและจีน ซ่ึงตกลง (แต่ไม่ผกูมดั) กนัถึง
เป้าหมายในการใหก้ารสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศใน
รูปของกองทุน และตระหนกัถึงความจาํเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยา่งเร่งด่วน 

2553 การประชุมสมยัท่ี 16 ณ นครแคนคูน ประเทศเมก็ซิโก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือตกลงพิธีสารหรือ
กฎหมายระหวา่งประเทศฉบบัใหม่ เพ่ือใชต่้อจากพิธีสารเกียวโต โดยไดมี้การกาํหนดเป้าหมาย
โลก (Global Goal) ควบคุมอุณหภมิูโลก ใหเ้พ่ิมข้ึนไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ในปลายศตวรรษ 
(ค.ศ. 2100) “Below 2 degrees Celsius” เม่ือเทียบกบัช่วง Pre-industrial level 

2554 การประชุมสมยัท่ี 17 ณ เมืองเดอร์บนั ประเทศแอฟริกาใต ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสนอแผน
ดาํเนินการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (NAMA) โดยสามารถตรวจสอบ 
รายงานผล และทวนสอบ (MRV) การลดก๊าซเรือนกระจกนั้นได ้

2555 การประชุมสมยัท่ี 18 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ สรุปวา่ พิธีสารเกียวโต ท่ีเดิมจะส้ินสุด
พนัธกรณีแรกในปี 2555 จะมี Commitment period ใหม่ ไปเป็นส้ินสุดในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 
2020) 

2556 การประชุมสมยัท่ี 19 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด ์ เนน้ย ํ้าขอ้ผกูพนัของประเทศพฒันา
แลว้ ในการระดมเงินให้ถึง 100,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อปี ภายในปี ค.ศ. 2020 เพ่ือช่วยเหลือ
การดาํเนินงานดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของประเทศกาํลงัพฒันา 

2557 การประชุมสมยัท่ี 20 ณ กรุงลิมา  ประเทศเปรู ไดรั้บร่างขอ้ติดสินใจ (draft decision) ให้มีช่ือ
เรียกว่า “Lima Call For Climate Action” ซ่ึงเป็นการเดินหน้าผลักดันการเจรจาของ 2015 
Agreement รวมถึงกระบวนการในการยืน่เสนอและพิจารณาการกาํหนดเป้าหมายสนบัสนุนใน
ระดบัประเทศอย่างมุ่งมัน่ (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) และการ
ยกระดบัการดาํเนินงานก่อนปี 2020 (Pre2020) 
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รูปท่ี 6.20 พฒันาการของการประชุม COP ที่ผ่านมา 

ทีม่า: องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

 

กล่าวโดยสรุปคือ หลงัปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ขอ้ตกลงฉบบัใหม่จะมีผลผกูพนัตามกฎหมายกบัทุกประเทศใน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รูปแบบการเจรจาท่ีผ่านมาพบว่าประเทศกาํลงัพฒันาเน้นย ํ้าให้ประเทศพฒันาแลว้

แสดงความรับผิดชอบและความเป็นผูน้าํในการเพิ่มเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากข้ึน เพื่อไม่ให้

ขอ้ตกลงปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เป็นเพียงเคร่ืองมือในการผลกัภาระความรับผิดชอบในการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากประเทศพฒันาแลว้มายงัประเทศกาํลงัพฒันา และตอ้งการให้ประเทศพฒันาแลว้ให้ความช่วยเหลือประเทศ

กาํลงัพฒันาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ งในการดาํเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว โดยเฉพาะความ

ช่วยเหลือทางการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถ ทั้ งน้ีความก้าวหน้าและการ

ดาํเนินการลดก๊าซเรือนกระจกก่อนปี ค.ศ. 2020 จะเป็นขอ้มูลท่ีสําคญัสําหรับการกาํหนดขอ้ตกลงฉบบัใหม่ หรืออาจ

กล่าวไดว้่าขอ้ตกลงฉบบัใหม่จะเป็นรูปธรรมไดก้็ต่อเม่ือมีความชดัเจนของแผนดาํเนินการเพิ่มการลดก๊าซเรือนกระจก

ก่อนปี ค.ศ. 2020  

 

6.3.4  พธีิสารเกยีวโต 

นกัวิทยาศาสตร์ต่างเร่ิมกงัวลวา่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษยสู่์ชั้นบรรยากาศ จะ

ส่งผลให้สภาวะเรือนกระจกทวีความรุนแรงข้ึน โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Environment Programme: UNEP) ร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  (World Meteorological Organization: 

WMO) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel 

on Climate Change: IPCC) ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2531 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพ่ือเตรียมมาตรการและกลยุทธ์ท่ีเป็นไปไดใ้นการ

บริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 IPCC ไดจ้ดัทาํรายงานมี
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ขอ้สรุปยืนยนัว่ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษยส่์งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจริง ทาํให้ปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของนานาประเทศ 

จากจุดเร่ิมตน้ดังกล่าว จึงเกิดการประชุมระดับนานาชาติข้ึนเพ่ือหาแนวทางยบัย ั้งการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับมนุษย์ โดยได้มีการลงนามรับรอง  อนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 

Change: UNFCCC) เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2535 ณ สาํนกังานใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ   นครนิวยอร์ค ต่อมา

ประเทศต่างๆ จาํนวนมากกว่า 150 ประเทศ ไดล้งนามให้สัตยาบนัในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ย

ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (United Nations Conference on Environment and Development: UNCED) หรือ การ

ประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 

ผลจากการลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดงักล่าว ทาํให้มี

การประชุมสมชัชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ข้ึนทุกปี โดยในการประชุมสมยัท่ี 3 (3rd Conference of the Parties: 

COP 3) ณ กรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น ไดมี้การยกร่างพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2540 เพ่ือจดัการกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดสาระสาํคญั

ของพิธีสาร ดงัน้ี 

1) ประเทศภาคีในภาคผนวกท่ี I ให้มีการปฏิบติัและหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดในนโยบาย และมาตรการ 

ตามสถานการณ์ของประเทศ อาทิ  

 การเพิ่มประสิทธิภาพของการใชพ้ลงังาน การปกป้องรักษาและการขยายแหล่งรองรับและท่ี

กกัเก็บก๊าซเรือนกระจก โดยตอ้งกระทาํอยา่งสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่าง

ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยืน การฟ้ืนฟปู่าและ

การปลูกป่า 

 การส่งเสริมรูปแบบการเกษตรท่ีย ัง่ยนืโดยการคาํนึงการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 การศึกษาวิจัยและส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมการใช้พลังงานในรูปแบบใหม่ๆ โดยใช้

เทคโนโลยีท่ี ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ี รักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 

 ลดหรือเลิกการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสาขาท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีขดัต่อ

วตัถุประสงคข์องอนุสญัญาฯ 

 จดัให้มีการพฒันาองคค์วามรู้ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสมเพ่ือเป้าหมายในการส่งเสริม

นโยบายและมาตรการท่ีจาํกดัหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่ไดค้วบคุมโดยพิธีสาร

มอนทรีออล 

 การดาํเนินมาตรการจาํกดัและหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่ไดค้วบคุมโดยพิธีสาร

มอนทรีออลในสาขาการคมนาคมขนส่ง และจาํกดัและหรือลดการปล่อยก๊าซมีเทนโดยวธีิการ

นาํกลบัมาใชใ้หม่ในการจดัการของเสีย การผลิต การคมนาคมขนส่ง และการกระจายพลงังาน 
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ทั้งน้ี สามารถร่วมมือกบัประเทศภาคีอ่ืนในการเพ่ิมประสิทธิภาพของนโยบายและมาตรการ

ของประเทศตนเองหรือร่วมกนั 

2) ประเทศภาคีในภาคผนวกท่ี I ตอ้งจาํกดัหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่ไดค้วบคุมโดยพิธี

สารมอนทรีออลจากการคมนาคมขนส่งทางอากาศและท่ีขนส่งทางทะเล โดยการประสานความร่วมมือกับ

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และองค์การ

พาณิชยน์าวีระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization: IMO) 

3) ประเทศภาคีในภาคผนวกท่ี I แต่ละประเทศหรือหลายประเทศร่วมกนัตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ให้ตํ่ากวา่ระดบัท่ีปล่อยในปี พ.ศ. 2533 อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 เม่ือคิดเป็นปริมาณ

เทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ภายในช่วงพนัธกรณีแรก คือ ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 ถึง 2555  

4) ให้ประเทศภาคีทุกๆ ประเทศจดัทาํรายงานบญัชีปริมาณการปล่อยก๊าซท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

จากแหล่งต่างๆ และการกาํจดัโดยแหล่งรองรับก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดท่ีไม่ไดค้วบคุมโดยพิธีสาร        มอนทรี

ออล ตลอดจนมาตรการในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการในการ

อาํนวยความสะดวกในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5) ประเทศภาคีสามารถเขา้ร่วมในกลไกการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3 รูปแบบ คือ 

การดาํเนินการร่วมกนั (Joint Implementation: JI) กลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: 

CDM) และการซ้ือขายก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading: ET) โดยกลไกทั้ ง 3 มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดภาระ

ค่าใชจ่้ายในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคผนวกท่ี I ซ่ึงมีสาระสาํคญั ดงัน้ี  

 การดาํเนินการร่วมกนั (Joint Implementation: JI) เป็นกลไกตามมาตรา 6 ท่ีเปิดโอกาสให้

ประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I ร่วมกันดาํเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเพ่ิมเติมจากมาตรการท่ีมีอยูแ่ลว้ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ โดยผูด้าํเนินโครงการจะ

ได้รับ Emission Reduction Unit (ERU) สําหรับก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถลดได้และผ่าน

การตรวจวดัแลว้ 

 กลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เป็นกลไกตามมาตรา 12 

ท่ีเป็นกลไกท่ีดาํเนินการร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I และประเทศนอก

ภาคผนวกท่ี I เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมเติมจากมาตรการท่ีจะเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ใน

การดาํเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นการช่วยเหลือประเทศภาคีท่ีอยู่นอกภาคผนวกท่ี I ให้

สามารถบรรลุถึงการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน โดยผูด้ ําเนินโครงการจะได้รับ Certified Emission 

Reduction (CER) สาํหรับก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถลดไดแ้ละผา่นการรับรองแลว้ 

 การซ้ือขายก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading: ET) เป็นกลไกตามมาตรา 17 ท่ีเป็นการซ้ือ

ขายใบอนุญาตในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I ได้รับ โดย

ใบอนุญาตน้ีเรียกวา่ Assigned Amount Unit (AAU) 
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6) พิธีสารน้ีจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้กาํหนด 90 วนั นบัจากวนัท่ีภาคีตามอนุสญัญาฯ ไม่ 

นอ้ยกว่า 55 ประเทศ ไดม้อบสัตยาบนัสาร สารยอมรับ สารเห็นชอบ หรือสารภาคยานุวติัของตน ทั้งน้ี ภาคีทั้ง 

55 ประเทศดงักล่าว ให้หมายความรวมถึงภาคีท่ีมีช่ือรวมอยูใ่นภาคผนวกท่ี I ดว้ย โดยประเทศท่ีมีช่ือรวมอยูใ่น

ภาคผนวกท่ี I ตอ้งมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมกนัอยา่งนอ้ยร้อยละ 55 ของการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดท์ั้งหมดในปี พ.ศ. 2533 ของภาคีท่ีมีช่ืออยูใ่นภาคผนวกท่ี I 

   ทั้งน้ี พิธีสารเกียวโตมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 ซ่ึงเป็นไปตามมาตราท่ี 25 

เม่ือสหพนัธรัฐรัสเซียไดล้งนามให้สตัยาบนั ส่งผลให้ปริมาณรวมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี พ.ศ. 

2533 คิดเป็นร้อยละ 61.6 ปัจจุบนัมีประเทศต่างๆ เขา้ร่วมในพิธีสารเกียวโตรวมทั้งส้ินกวา่ 175 ประเทศ  

   สําหรับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และ

ประเทศไทยไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มภาคผนวกท่ี I จึงไม่มีพนัธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกในช่วงพนัธกรณีแรก แต่

ประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดจ้ากการดาํเนินโครงการกลไกการพฒันา

ท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ตามท่ีนิยามไวใ้นมาตราท่ี 12 ของพิธีสารเกียวโต  

 

6.3.5 Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs  

หลงัหมดพนัธกรณีแรก (วาระแรก) ของพิธีสารเกียวโต ไดเ้กิดแนวคิดการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก
หรือ NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions) ท่ีเหมาะสมของประเทศกาํลงัพฒันาท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างกนั โดยคาดวา่จะอาศยัหลกัการเดิม คือ ประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศพฒันาแลว้จะรับผิดชอบดา้น
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกนั แต่ดว้ยความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัตามศกัยภาพของแต่ละประเทศ 
รวมทั้งการดาํเนินการในมาตรการ NAMAs จะตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจผา่นการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากประเทศ
พฒันาแลว้ แนวคิด NAMAs น้ีสามารถสรุปรายละเอียดหลกั ไดด้งัน้ี 
 ประเทศกาํลงัพฒันาจะดาํเนินการลดก๊าซเรือนกระจก (NAMAs) ในบริบทของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดย

ไดรั้บการสนบัสนุนทางเทคโนโลยีการเงินและการเสริมสร้างศกัยภาพเพ่ือให้บรรลุการลดก๊าซเรือน
กระจกลงจากการปล่อยตามปกติ ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)  

 รับทราบ (Take note) วา่การลดก๊าซเรือนกระจกท่ีจะดาํเนินการโดยประเทศกาํลงัพฒันา  
 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 4 วรรค 3 ของอนุสัญญาฯ ประเทศพฒันาแล้วต้องให้การสนับสนุนทาง

การเงิน เทคโนโลยี และเสริมศกัยภาพต่อประเทศกาํลงัพฒันา สําหรับการเตรียมการและดาํเนินการ 
NAMAs รวมทั้งยกระดบัดา้นการรายงานผล 

 ให้จดัตั้ งระบบลงทะเบียน (Registry) เพ่ือบันทึกกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกท่ีต้องการขอรับการ
สนบัสนุนระหว่างประเทศ และช่วยจบัคู่การสนบัสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมศกัยภาพ 
ต่อกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกดงักล่าว และให้สํานักเลขาธิการฯเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลกิจกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจกและการสนบัสนุน ลงในส่วนของการลงทะเบียนต่อไป 

 เรียกร้อง (Request) ให้เลขาธิการฯ ทาํการบนัทึก และปรับปรุงขอ้มูลท่ีไดจ้ากประเทศสมาชิกในระบบ
ลงทะเบียน ดงัน้ี 
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 NAMAs ท่ีกาํลงัหาการสนบัสนุน 
 การสนบัสนุนจากประเทศกาํลงัพฒันาท่ีมีใหแ้ก่การดาํเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 การสนบัสนุนท่ีมีใหแ้ก่ NAMAs 

 กรณีการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ  (Internationally supported 
mitigation actions) ให้มีการตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบอย่างน้อยภายในประเทศ (MRV 
domestically) และควรจะตอ้งมีการตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบตามแนวทางระหวา่งประเทศท่ี
จะพฒันาข้ึนภายใตอ้นุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดย
ยดึหลกัของ “TACCC” คือ โปร่งใส (Transparent) ถูกตอ้ง (Accurate) สอดคลอ้ง (Consistent) สมบูรณ์ 
(Complete) และสามารถเปรียบเทียบกนัได ้(Comparable)  

 กรณีการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีไดรั้บการสนบัสนุนภายในประเทศ (Domestically supported mitigation 
actions) ให้มีการตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบ (Measuring, Reporting and Verified: MRV) 
อยา่งนอ้ยภายในประเทศ (MRV domestically) ตามแนวทางท่ีจะพฒันาข้ึนภายใตอ้นุสญัญาฯ 

 ใหจ้ดัตั้ง Work program เพ่ือพฒันา Modalities and guidelines ต่างๆ ไดแ้ก่ 
 การช่วยเหลือดา้นการสนบัสนุนต่อ NAMAs ผา่นระบบ Registry 
 MRV ของกิจกรรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุน และการสนบัสนุนท่ีให ้
 รายงานทุก 2 ปี ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึง ของรายงานแห่งชาติของประเทศกาํลงัพฒันา 
 Domestic verification ของ Domestic NAMAs 
 กระบวนการ International Consultation and Analysis 

 
ความหมายและการจาํแนกประเภทของ NAMAs ทั้ งจากการทบทวนเอกสารของ UNFCCC และตาม

การศึกษาของ Zhakata (2009) และ สกว. (พ.ศ. 2553) ท่ีไดจ้ดัแบ่ง NAMAs ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 Domestically supported mitigation actions หรือการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการสนับสนุน

ภายในประเทศ 
 Internationally supported mitigation actions หรือการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการสนับสนุน

ระหวา่งประเทศ 
 

สําหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้คณะผูแ้ทนไทย

สามารถแจง้ขอ้มูลเร่ืองการแสดงเจตจาํนงการดาํเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (NAMAs) 

รวมทั้ ง ตัวเลขศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่าง ร้อยละ 7–20 ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมยัท่ี 20 (COP20) รายละเอียดแสดงดงัรูปท่ี 6.21 
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รูปท่ี 6.22 รายละเอยีดการแสดงเจตจํานงการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) 
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นอกจากน้ี ส่ิงท่ีมีความสาํคญัควบคู่ไปกบัแผน NAMAs คือระบบการตรวจวดั รายงานผล และทวนสอบ

ผล (Measurement, Reporting, and Verification หรือ MRV) ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ดงัรูปท่ี 6.23 ซ่ึงเป็นผลสรุป

จากการประชุม COP17 ท่ี Durban 

 

 
รูปที่ 6.23 แผนภาพแสดงแนวทางดําเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ของประเทศกาํลงัพฒันาหลงัปี ค.ศ.2012 
ทีม่า: องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) (2554) 

 
6.3.6 การยกระดบัรายงานผลการดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ประเทศกาํลงัพฒันาตอ้งเตรียมความพร้อมในการยกระดบัรายงานผลการดาํเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกให้ไดม้าตรฐาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยให้เสนอรายงานความกา้วหนา้ราย 2 ปี  (Biennial 

Update Report; BUR) เพิ่มเติมอีก 1 ฉบบั นอกเหนือจาการส่งรายงานแห่งชาติ (National Communication; NC) 

ซ่ึงตอ้งส่งทุก 4 ปี โดยรายงาน BUR มีวตัถุประสงคเ์พื่อยกระดบัการจดัทาํรายงานท่ีเก่ียวกบัก๊าซเรือนกระจกให้มี

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทนัต่อเหตุการณ์ องคป์ระกอบของรายงาน BUR จะตอ้งประกอบดว้ย (1) 

บญัชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (National Greenhouse Gas Inventory) (2) ขอ้มูลการดาํเนินงานดา้นการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Mitigation) ทั้งในส่วนท่ีดาํเนินการเองภายในประเทศและส่วนท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุนจากต่างประเทศ  (3) รายละเอียดความตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนและการสนบัสนุนท่ีไดรั้บแลว้จาก

ต่างประเทศทั้ งในด้านการเงิน ด้านเทคนิคและการเสริมสร้างขีดความสามารถ ซ่ึง BUR จะถูกทวนสอบโดย

คณะทาํงานดา้นเทคนิคของ UNFCCC หรือ International Consultation and Analysis (ICA) 
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6.4  นโยบาย ยุทธศาสตร์ และองค์กรดําเนินงานเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการบริหารจัดการ 

       ก๊าซเรือนกระจก ในประเทศไทย 

นบัตั้งแต่ท่ีประเทศไทยไดต้กลงใหค้วามร่วมมือกบันานาประเทศในการแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของโลก โดยให้สตัยาบนัต่อพิธีสารเกียวโตไปเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 จึงส่งผลให้ภารกิจและ

ความรับผิดชอบในการดาํเนินงานภายใตน้โยบายและมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ก็มีความชดัเจนและมีแนวทางสาํหรับการดาํเนินงาน

อยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน ทั้งในมิติของการกาํหนดนโยบาย การออกกฎหมาย ตลอดจนการจดัทาํแผนพฒันาและ

ยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั้ งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน เพ่ือรองรับและตอบสนองต่อการดาํเนินงานด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

เน่ืองจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของประเทศไทย มาจากภาคพลงังาน ทั้งดา้นการผลิตและใช ้

โดยในรายงานแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (Second National Communication) ท่ีจดัทาํโดยสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลงังานในปี พ.ศ. 2543 

(ค.ศ.2000) มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 69.57 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งประเทศ ในขณะท่ีขอ้มูลในปี พ.ศ. 

2551 ภาคพลงังานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 54.2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งหมดของประเทศดงัแสดงรายละเอียดในรูปท่ี 6.24 

 

 
(ก) สดัส่วนในปี พ.ศ. 2543 (ข) สดัส่วนในปี พ.ศ. 2551  

รูปท่ี 6.24 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลงังาน 
ที่ม า: รูป  (ก ) Thailand’s Second National Communication under UNFCCC by Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

(เผยแพร่ พ.ศ. 2553) ประเมินโดย JGSEE ตาม 1996 IPCC Guidelines 

รูป (ข) โครงการจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาเศรษฐกิจท่ีสาํคญั โดย ERM-Siam เสนอต่อองคก์ารบริหาร

จดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน))(เผยแพร่ พ.ศ. 2553) ตาม 2006 IPCC Guidelines 

 
ดงักล่าวทาํใหป้ระเทศไทยโดยเฉพาะภาคพลงังานมีการตอบสนอง (Response) ต่อปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศน้ี แบ่งเป็นการตอบสนองดา้นนโยบายระดบัประเทศ และ การตอบสนองดา้นนโยบายจากภาค

Energy, 
217,721 

พนัตนั CO2‐e 
(54.2%)

Industrial 
Process 31,642 

พนัตนั CO2‐e 
(7.9%)

Agriculture, 
Land Use 
Change &  
Forestry  
122,579 

พนัตนั CO2‐e 
(30.5%)

Wastes  

29,423 พนัตนั 
CO2‐e (7.3%)
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พลงังาน โดยสามารถสรุปกรอบการดาํเนินการในระดบันโยบายท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ของประเทศไทย แยก

ตามกระทรวงต่างๆ แสดงดงัรูปท่ี 6.25 

 

 
รูปท่ี 6.25 สรุปกรอบการดาํเนินการในระดับนโยบายท่ีสําคญัที่เกีย่วข้องต่างๆ ของประเทศไทย 

 

6.4.1  แผนพฒันาและยุทธศาสตร์ที่เกีย่วกบัการดําเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

   •  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เลง็เห็นว่าปัญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยตอ้งเผชิญในอนาคต ทาํให ้

สศช. พยายามเรียนรู้วิกฤติเพื่อสร้างโอกาส ให้ประเทศไทยสามารถปรับตวัรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอ้ยา่งเท่าทนั รวดเร็ว ทั้งน้ีเพ่ือให้การพฒันาประเทศในระยะยาว 

สามารถมุ่งสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของโลกและของประเทศท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดโดยสังเขปดงัน้ี 

  วิจยัและพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลงังานจากพืชพลงังาน เพ่ือลดตน้ทุนและ

การนําเขา้จากต่างประเทศ และลดมลภาวะแก่ชุมชน โดยการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุพืช

พลงังานท่ีเหมาะสมกบัประเทศและให้ผลผลิตสูง และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิ่มปริมาณ
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ผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึน รวมทั้งศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

พลงังานจากพืช เพื่อใหส้ามารถผลิตพลงังานไดม้ากข้ึนในปริมาณพืชเท่ากนั 

  ส่งเสริมการใช้พลงังานสะอาดและพฒันาพลงังานทางเลือก เพ่ือเพ่ิมแหล่งพลงังานให้มี

ความหลากหลายมากข้ึน ส่งเสริมการวิจยัพฒันาพลงังานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจงั 

รวมทั้งกาํหนดมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสมในการสนับสนุนการผลิตและการใชพ้ลงังาน

ทดแทนทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้าและภาคขนส่ง โดยเฉพาะการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพและ

ชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล ์ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว ์เป็นตน้ รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้การ

ผลิตและใชพ้ลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชน หมู่บา้น 

  เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในทุกระดบัเพ่ือให้เกิดการประหยดัพลงังานมากข้ึน โดย

ปรับปรุงโครงสร้างราคาพลงังานให้สามารถสะทอ้นตน้ทุน และสร้างแรงจูงใจในการลด

การใช้พลงังานตั้ งแต่ระดบัรายบุคคล ครัวเรือน ชุมชน องค์กร และประเทศ รวมทั้ ง

สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมในภาคการผลิตท่ีก่อให้เกิดการประหยดั

และใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 

  สร้างจิตสํานึกในการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า โดยส่งเสริมการสร้าง

จิตสํานึกในการอนุรักษ์พลงังานอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองตั้งแต่วยัเด็ก และการสร้างองค์

ความรู้ให้แก่ประชาชนในทุกระดบัทั้งในดา้นการอนุรักษ์พลงังาน และการใชพ้ลงังาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาพลงังานทางเลือกใน

อนาคตผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาพลงังานทางเลือกในอนาคต  

 

   •  ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ได้จดัทาํยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจดัการการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ พ.ศ. 2551-2555 โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

   • เพ่ือสร้างความพร้อมให้กบัประเทศในการรับมือและปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

   • เพ่ือร่วมกบัประชาคมโลกในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยดาํเนินการบนพ้ืนฐานของการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืและตามหลกัของความรับผดิชอบท่ีแตกต่าง 

   • เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในกระบวนการวางแผนและการดาํเนินงานเพ่ือ

แกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของประเทศอยา่งเป็นระบบ 
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 ทั้งน้ี เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารดาํเนินดงักล่าว ยทุธศาสตร์แห่งชาติฯ ไดก้าํหนดประเด็นยทุธศาสตร์

พร้อมเป้าหมายหลกัๆ ดงัตารางท่ี 6.4 

 

ตารางท่ี 6.4  ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาตว่ิาด้วยการจัดการการเปลีย่นแปลง 

   สภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2551 - 2555 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ๆ เป้าหมาย 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  

การสร้างความสามารถในการปรับตวัเพ่ือรับมือ

และลดความล่อแหลมต่อผลกระทบจากสภาพ

ภมิูอากาศ 

ป้ องกัน  รักษ าห รือ เพ่ิ มมู ล ค่ า /คุณ ค่ าของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกนัรักษาหรือปรับปรุง

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชน

จากผลกระทบทางสภาพภูมิอากาศ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  

การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

และเพ่ิมแหล่งดูดซบัก๊าซ บนพ้ืนฐานการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับปรุงฐานของ

เทคโนโลยีการผลิตสู่เทคโนโลยีท่ีสะอาดอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  

การสนับสนุนงานวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างความ

เข้ าใจ ท่ี ชัด เจน ต่อก าร เป ล่ี ยน แปลงสภ าพ

ภมิูอากาศ 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดองค์

ความรู้อยา่งต่อเน่ืองและมีฐานขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการบริหารจดัการเชิงนโยบาย การวางแผน และ

ดาํเนินงาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  

การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมใน

การแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประชาชนมีความตระหนักรู้ มีจิตสํานึกรับผิดชอบ 

และมีส่วนร่วมตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  

การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในการดาํเนินการดา้นการเปล่ียนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

องค์กรและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นวิชาการ การ

วางแผน การดาํเนินงานและการติดตามประเมินผล 

มีความสามารถและศักยภาพในการทํางาน ท่ี

รับผดิชอบและทาํงานร่วมกนัเชิงบูรณาการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6  

ก ารพัฒ น างาน ใน กรอบ ความ ร่วม มื อกับ

ต่างประเทศ 

สร้างศกัยภาพขององคก์รและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใน

การดําเนิน งานภายใต้กรอบความ ร่วม มือกับ

ต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการดาํเนินงานอยา่งบูรณา

การและต่อเน่ืองและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้

ภายในและระหวา่งองคก์รและพฒันาการทาํงานเป็น

ทีมท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั 
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 (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (2556–2593) 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ได้รับมอบหมายให้เป็น

หน่วยงานกลางเพ่ือการประสานงานดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ทั้งน้ี 
สผ. ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการประสานงานไดริ้เร่ิมร่างแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศข้ึน โดยแผนแม่บทดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) จนถึงปี พ.ศ. 
2593 (ค.ศ. 2050) ไดร้ะบุให้จดัทาํแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเปิดโอกาสใหทุ้กภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา และตลอดจนประชาชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมจดัทาํแผนแม่บทดงักล่าว 
แผนแม่บทฉบบัน้ีสามารถใชเ้ป็นกรอบแนวทางการดาํเนินงานในการรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยา่งเป็นระบบทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ประกอบดว้ยยุทธศาสตร์ท่ีสาํคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 

1) การปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Adaptation)  
2) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) และเพ่ิมแหล่งกักเก็บคาร์บอน  (Carbon sink 

enhancement)  
3) การสร้างขีดความสามารถของบุคลากร องค์กรและประเทศด้านการบริหารจัดการ การ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Capacity building)  
 
มีขอ้เสนอกลไกการขบัเคล่ือนประเดน็ยทุธศาสตร์และการติดตามประเมินผลแผนแม่บท ไดแ้ก่ 
1) กลไกในการขบัเคล่ือนและการแปลงแผนแม่บทไปสู่การปฏิบติั 
2) กลไกในการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนแม่บท 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การปรับตวัต่อการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) มี

แนวทางการดาํเนินงานแบ่งเป็น 7 ดา้นไดแ้ก่ 
 การปรับตวัต่อ Extreme events 
 การปรับตวัดา้นการเกษตร 
 การปรับตวัดา้นสาธารณสุข 
 การปรับตวัดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 การปรับตวัดา้นทรัพยากรนํ้า 
 การปรับตวัดา้นทรัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 
 การปรับตวัดา้นอ่ืนๆ  

 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) และเพ่ิมแหล่งกกัเก็บคาร์บอน (Carbon 

sink enhancement) มีแนวทางการดาํเนินงานแบ่งเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ 
 ดา้นอุตสาหกรรม การคา้ และการบริการ 
 ดา้นพลงังาน 



ตอนท่ี 1 บทท่ี 6 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการพฒันาท่ีสะอาด   ตาํราฝึกอบรมผูร้ับผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

6 -39 

 ดา้นการขนส่ง 
 ดา้นป่าไม ้
 ดา้นการเกษตร 

 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างขีดความสามารถของบุคลากร องคก์ร และประเทศ ดา้นการบริการจดัการการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Capacity building) มีแนวทางการดาํเนินงานแบ่งเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ 
 ดา้นการวิจยัและพฒันา 
 ดา้นกฎหมาย การเงิน การคลงั 
 ดา้นร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 ดา้นอ่ืน 

 
6.4.2  คณะกรรมการและองค์กรดําเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการบริหารจัดการ 

     ก๊าซเรือนกระจก 

 

 
รูปท่ี 6.26 โครงสร้างการดําเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

ท่ีมา: สาํนกังานประสานการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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• คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาติ 

คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ แต่งตั้งข้ึนภายใตร้ะเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการดําเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550  มีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและ

ยทุธศาสตร์ ตลอดจนแนวทาง หลกัเกณฑ ์มาตรการและกลไกต่างๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภมิูอากาศของประเทศไทย 

องคป์ระกอบ 
- ประธาน: นายกรัฐมนตรี 
- รองประธาน: รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (รมว.ทส.) 

และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ (รมว.กต.) 
- กรรมการ: 13 ปลัดกระทรวง, ปลัดกรุงเทพมหานคร, เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เลขาธิการ สศช .), ผู ้อ ํานวยการสํานัก
งบประมาณ (สงป.) 

- ผูท้รงคุณวฒิุ: 9 ดา้น 
- กรรมการและเลขานุการ: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(ปกท.ทส.) 
- กรรมก ารและผู ้ ช่ ว ย เลข านุ ก าร : เล ข าธิ ก ารสํ านั ก ง านน โยบ ายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ลสผ.) และองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือน
กระจก (องคก์ารมหาชน) (อบก.) 

อาํนาจหนา้ท่ี 
- กาํหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
- กาํหนดนโยบาย แนวทาง หลกัเกณฑ์ และกลไกการดาํเนินงานร่วมกบันานาชาติดา้น

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
- เสนอแนวทางแก้ไข เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการ

ดาํเนินงานตามพนัธกรณี 
- กาํหนดท่าทีในการเจรจาเก่ียวกบัอนุสญัญาและพิธีสาร 
- ผลกัดนั กาํกบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการประเมินผลการปฏิบติังานให้เป็นไป

ตามท่ีกาํหนดไว ้
- พิจารณาและสนบัสนุนใหมี้การจดัสรรงบประมาณแก่หน่วยงานรัฐ 
- กําหนดมาตรการเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนในการ

ดาํเนินการ 
- พิจารณาเสนอแนะต่อ ครม. ในการแต่งตั้ง กรรมการในคณะกรรมการ อบก. 
- แต่งตั้ง อนุกรรมการ/คณะทาํงานเพื่อปฏิบติังานตามท่ีกรรมการมอบหมาย 
- ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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• คณะอนุกรรมการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวชิาการ 

องคป์ระกอบ 
- ประธาน: ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ปกท.ทส.) 
- อนุกรรมการ: 7 หน่วยงานระดบักระทรวง, 9 หน่วยงานระดบักรม, สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 
- ผูท้รงคุณวฒิุ: 5 ท่าน 
- อนุกรรมการและเลขานุการ: เลขาธิการสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม (ลสผ.) 
อาํนาจหนา้ท่ี 

- เสนอแนะข้อคิดเห็นทางวิชาการในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

- เสนอแนะข้อคิดเห็นในการกําหนดนโยบายแนวทาง หลักเกณฑ์ และกลไกการ
ดาํเนินงานร่วมกบันานาชาติดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

- เสนอแนะมาตรการท่ีจาํเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงาน 
- เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานรัฐและเอกชนในการ

ดาํเนินการ 
- เสนอแนะแนวทางและขอ้มูลวิชาการประกอบการเจรจา 
- ติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามยุทะศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 
- จดัตั้ง คณะทาํงานดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
• คณะอนุกรรมการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีไทยในการเจรจา 

องคป์ระกอบ 
- ประธานร่วม: อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ, เลขาธิการสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ลสผ.) 
- ท่ีปรึกษา: ท่านอษัฎา ชยันาม อดีตทูต UN, เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ (รมว.กต.), เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (รมว.ทส.) 

- อนุกรรมการ: 4 หน่วยงานระดบักระทรวง, 11 หน่วยงานระดบักรม, สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าไทย, สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพฒันาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม, อ.แสงจนัทร์ ล้ิมจิรกาล 

- อนุกรรมการและเลขานุการ: กองกิจการเพ่ือการพฒันา, สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) 
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อาํนาจหนา้ท่ี 
- ประสานกับหน่วยงานต่างๆ  ของไทยเพ่ือพิจารณาประเด็นท่ี เก่ียวข้องสําหรับ

ประกอบการพิจารณากาํหนดเป็นท่าทีในการเจรจา 
- เสนอขอ้มูล/ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค ์ในการดาํเนินงานในมิติระหว่าง

ระเทศ 
- จดัตั้งคณะทาํงานดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
• คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการจัดทําแนวทางการแสดงเจตจํานง (Pledge) การ

ดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (NAMAs) 

องคป์ระกอบ 
- ประธาน: ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ปกท.ทส.) 
- รองประธาน: รองปลดักระทรวงพลงังาน (ร.ปกท.พน.) 
- อนุกรรมการ: 12 หน่วยงานระดับกรม, สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม 3 

สถาบนัภาคเอกชน (กกร.) 
- ผูท้รงคุณวฒิุ: 1 ท่าน 
- อนุกรรมการและเลขานุการ: สํานักงานประสานการจัดการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (สปอ.), สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.), องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
(อบก.) 

อาํนาจหนา้ท่ี 
- พิจารณาจดัทาํแนวทาง Pledge NAMAs 
- พิจารณาแนวทางในการ MRV สาํหรับ NAMAs 
- ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

• สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (สผ.)  

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.)เป็นหน่วยงานหลกัในการ
กาํหนดและขบัเคล่ือนนโยบายและแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีได้รับ
ความเช่ือมัน่จากทุกภาคส่วนเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
อาํนาจ/หนา้ท่ี/ภารกิจ 
 จดัทาํนโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ประสานและจดัทาํแผนฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
 กาํหนดมาตรการเพ่ือประกาศเขตพ้ืนท่ีคุม้ครอง 
 ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  และแผน   และจัดทํารายงาน

สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
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 ดาํเนินการเก่ียวกบัการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
 บริหารงานกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 
 พิจารณากาํหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารท่ีดิน   
 ประสานความร่วมมือกบัองคก์รระหวา่งประเทศและต่างประเทศ ดา้นโยบายแผน และการบริหาร

จดัการ 
 เสนอแนะนโยบายและยุทธสาสตร์การป้องกัน และ แก้ไขปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 
 

จากการท่ีประเทศไทยได้ลงนาม และให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) โดยอยูใ่นฐานะกลุ่มประเทศ
นอกภาคผนวกท่ี 1 (Non-Annex I) และคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบให้ประเทศไทยให้สัตยาบนัต่อ
พิธีสารเกียวโต เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) โดยมีพนัธกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การจดัทาํ
รายงานแห่งชาติ (National Communication: NC) และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ งในด้านการปรับตวัเพ่ือลดผลกระทบ (Adaptation) และการลดก๊าซ
เรือนกระจก (Mitigation) ตามศกัยภาพของประเทศ 

สํานักงานประสานการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ซ่ึงอยู่ภายใตส้ํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานหลกัแห่งชาติ 
(National Focal Point) และ องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็น
หน่วยงานสนบัสนุน โดย สํานักงานประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) มีอาํนาจ
หนา้ท่ี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สผ./ทส. พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ดงัน้ี 
 เสนอแนะเพ่ือให้มีการกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 
 เสนอแนะแนวทาง หลกัเกณฑ์ และกลไกในการดาํเนินงานระดบัชาติ/นานาชาติ เก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ รวมทั้ง แนวทางและท่าทีในการเจรจา 
 เสนอแนะมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในการดาํเนินการ 
 ติดตามและประสานกบัภาครัฐและภาคเอกชนในการดาํเนินการ 
 ปฏิบติังานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แห่งชาติ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน): อบก. (Thailand Greenhouse Gas Management 

Organization (Public Organization): TGO)  

จดัตั้ งข้ึนตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ งองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 
2550 (ค.ศ. 2007) ภายใตก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีวตัถุประสงค์
หลกัในการวิเคราะห์ กลัน่กรองและใหค้าํรับรองโครงการท่ีลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาด รวมทั้ งติดตามประเมินผลโครงการท่ีได้รับคาํ
รับรอง ส่งเสริมการพฒันาโครงการและตลาดซ้ือขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีไดรั้บ

การรับรองเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ดาํเนินงาน ดา้นก๊าซเรือนกระจกจดัทาํฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
โครงการท่ีไดรั้บคาํรับรองและการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีไดรั้บการรับรอง ส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพ 
ตลอดจนให้คาํแนะนําแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเก่ียวกบัการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงมี
ภารกิจดงัต่อไปน้ี 

 พฒันาหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
 เสนอแนะประเภทและขนาดโครงการ หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข แบบ และวิธีการขอรับความเห็นชอบ

โครงการ 
 วิเคราะห์ กลัน่กรอง และเสนอความเห็นเก่ียวกบัการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และ

การใหค้วามเห็นชอบโครงการ 
 ส่งเสริมการพฒันาโครงการและการตลาดสาํหรับการซ้ือขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีไดรั้บการ

รับรอง 
 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในการดาํเนินงานดา้นการจดัการ

ภาวะเรือนกระจก 
 ติดตามประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บความเห็นชอบ และโครงการท่ีไดรั้บการรับรอง 
 ประสาน และจดัทาํระบบแหล่งทุนท่ีให้การสนับสนุนด้านการจดัการก๊าซเรือนกระจก และ

ประสานงานกบัแหล่งทุน เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจในประเทศไทยสามารถเขา้ถึงแหล่งทุนได ้
 เสนอแนะการกําหนด ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ ในการวิเคราะห์

โครงการเพื่อขอการรับรองโครงการ และการตรวจสอบ ติดตามผลโครงการ รวมทั้งการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ 

 เสนอแนะการกาํหนดหลกัเกณฑ์อตัราการเรียกเก็บเงินจากค่าธรรมเนียมจากการซ้ือขายปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรอง (Carbon credit) ได้ต่างหากจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
โดยทัว่ไป โดยเสนอคณะกรรมการบริหารองคก์ารใหค้วามเห็นชอบ 

 เป็นศูนยก์ลางข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ดาํเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก เพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจในเชิงนโยบายของประเทศ ในส่วนท่ีเก่ียวกบันโยบายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Mitigation) และเป็นขอ้มูลท่ีให้บริการภาคเอกชนในการจดัทาํโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลฐาน (Base line data)  
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 พฒันาระบบและจัดทําฐานข้อมูล (Clearing house) เก่ียวกับโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบ 
โครงการท่ีได้รับการรับรอง โครงการท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน และการขายปริมาณก๊าซเรือน
กระจกท่ีไดรั้บการรับรอง รวมทั้งการจดัทาํบญัชีซ้ือขายก๊าซเรือนกระจกท่ีไดรั้บการรับรองและ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานก๊าซเรือนกระจก 

 เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัก๊าซเรือนกระจก 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจดัให้มีหรือให้

ทุนเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นก๊าซเรือนกระจก (ตามมาตรา 10 และ 11)  
 เป็นศูนยก์ลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่าง

ประเทศ 
 

6.5 แนวทางในการดําเนินโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

  พิธีสารเกียวโตไดจ้าํกดัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศอุตสาหกรรม หรือท่ีเรียกว่าประเทศใน

กลุ่มภาคผนวกท่ี I (Annex I Countries) ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีพ.ศ. 2533 

ประมาณร้อยละ 5 โดยจะตอ้งดาํเนินการใหไ้ดภ้ายในช่วงปี พ.ศ.2550-2555 (ค.ศ.2008-2012)   

      ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศกาํลงัพฒันา หรือกลุ่มนอกภาคผนวกท่ี I (non-Annex I Countries) ไม่ไดถู้ก

จาํกดัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใตพิ้ธีสารเกียวโตภายในระยะเวลาและปริมาณท่ีกาํหนดไว ้แต่สามารถร่วม

ดาํเนินโครงการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดโ้ดยสมคัรใจตามแต่ศกัยภาพของประเทศ  

      โครงการท่ีเกิดข้ึนในประเทศกาํลงัพฒันา และสามารถพิสูจน์ไดว้่าลดก๊าซเรือนกระจกไดจ้ริง จะไดรั้บ

เครดิตท่ีเรียกว่า Certified Emission Reductions (CERs) จากการดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด   

(Clean Development Mechanism: CDM) 

      คาร์บอนเครดิต หรือ CERs น้ี สามารถนาํไปหักลบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศกลุ่ม

ภาคผนวกท่ี I ได ้ประเทศเหล่าน้ีจึงมีความตอ้งการซ้ือ CERs เพ่ือให้ประเทศของตนสามารถบรรลุพนัธกรณีใน

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ และประเทศกาํลงัพฒันายงัสามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการ

พัฒนาอย่างย ั่งยืนได้อีกด้วย  (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  (องค์การมหาชน ) สืบค้นใน 

http://www.tgo.or.th) 

จากความจริงท่ีวา่ ปัญหาโลกร้อนท่ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของปริมาณก๊าซเรือนกระจก  ไม่ได้

เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงเท่านั้น แต่เป็นปัญหาท่ีไดแ้พร่กระจายและขยายผลกระทบเป็น

บริเวณกวา้งแทบทุกพ้ืนท่ีทัว่โลก ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีอยูน่อกภาคผนวกท่ี I ท่ีไม่ตอ้งมีพนัธกรณีเพ่ือลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใตพ้ิธีสารเกียวโต แต่ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคญัต่อการแก้ไข

ปัญหาภาวะโลกร้อนให้ทุเลาเบาบางลงเช่นเดียวกบันานาประเทศ จึงตอ้งการมีส่วนร่วมและแสดงเจตนาอย่าง

ชัดเจนในการตอบสนองต่อการดาํเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและการ
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เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดว้ยการดาํเนินตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาด หรือ CDM รวมถึงแนวทางอ่ืนๆ อยา่ง

เป็นรูปธรรม  

ดว้ยความมุ่งเมน้และเจตนารมณ์ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการช่วยแกปั้ญหาและลดผลกระทบจากภาวะโลก

ร้อนอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการท่ีชัดเจน ประเทศไทยจึงได้มีการจดัตั้ ง

องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรือ อบก. (Thailand Greenhouse Gas Management 

Organization (Public Organization) : TGO) ภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2550 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการดาํเนินงานดา้นการลดก๊าซเรือนกระจกและ

โครงการตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาดซ่ึงเป็นไปตามขอ้ตกลงมาราเคช ท่ีกาํหนดให้ประเทศนอกภาคผนวกท่ี I 

ท่ีมีความประสงคเ์ขา้ร่วมดาํเนินโครงการ CDM จะตอ้งดาํเนินการแต่งตั้งหน่วยงานท่ีมีอาํนาจรับรองโครงการท่ี

ดํา เนิ น งานตามกลไกการพัฒ น าท่ี สะอ าด  (Designated National Authority for the Clean Development 

Mechanism : DNA-CDM) 

6.5.1 หลกัการพืน้ฐานของโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

  1) โดยสมคัรใจ(Voluntary)  

- เป็นการดาํเนินงานดว้ยความสมคัรใจ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากประเทศภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ประเทศผูล้งทุน ประเทศท่ีโครงการตั้งอยู ่(Host country)  

  2) ส่วนเพิ่มเติม (Additionality)  

- เป็นโครงการท่ีแสดงให้เห็นว่า มีการดาํเนินการเพ่ิมเติมจากการดาํเนินงานตามปกติ (NOT 

Business as Usual) ในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นเทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้ม การเงิน และการลงทุน 

- เป็นโครงการท่ี ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงไดม้ากกว่า มาตรฐานท่ีประเทศโครงการตั้งอยู ่

(Host country) กาํหนดไว ้  

  3) การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development)  

- สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ของประเทศท่ีโครงการตั้งอยู ่  

  4) ความโปร่งใสและเช่ือถือได ้(Transparency & Accountable)  

- ตอ้งมีการดาํเนินงานดว้ย ความโปร่งใสและตรวจวดัได ้ 

  5) การรับรอง (Certify)  

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากโครงการ CDM จะต้องได้รับการรับรองจาก 

UNFCCC CDM-Executive Board ซ่ึงตั้งอยู ่ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี 

 

6.5.2  ประเภทของโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด ท่ีพธีิสารเกยีวโตกาํหนด 

1) อุตสาหกรรมผลิตพลงังาน (จากแหล่งพลงังานหมุนเวียน และพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป)  

(Energy industries : Renewable/non-Renewable sources) 

2) การจาํหน่ายพลงังาน (Energy distribution) 
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3) การใชพ้ลงังาน (Energy demand) 

4) อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing industries) 

5) อุตสาหกรรมเคมี (Chemical industries) 

6) การก่อสร้าง (Construction) 

7) การขนส่ง (Transport) 

8) การทาํเหมืองและการถลุงแร่ (Mining/Mineral production) 

9) การผลิตโลหะ (Metal Production) 

10)  การร่ัวไหลของก๊าซเรือนกระจกจากเช้ือเพลิง (Fugitives emissions from fuels ;solid, oil and gas) 

11)  การ ร่ัวไหลของก๊ าซ เรือนกระจกจากกระบวนการผ ลิตและการใช้  halocarbons และ 

sulphurhexafluoride(Fugitives emissions from production and consumption of halocarbons and 

sulphurhexafluoride) 

12)  การใชส้ารละลาย (Solvent use) 

13)  การจดัการของเสีย (Waste handling and disposal) 

14)  การปลูกป่าและการฟ้ืนฟปู่า (Afforestation and reforestation) 

15)  การเกษตร (Agriculture)  

 

6.5.3  ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

การพฒันาหรือการดาํเนินโครงการภายใตก้ลไกการพฒันาท่ีสะอาดสําหรับโครงการทุกประเภท    จะมี

ขั้นตอนดาํเนินการเช่นเดียวกนั เพียงแต่รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนอาจมีความแตกต่างกนับา้งในเน้ือหาและ

วิธีการ แต่ขั้นตอนหลกัๆ ท่ีผูป้ระกอบการสามารถนาํไปเป็นแนวทางดาํเนินโครงการไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้โครงการ

จนกระทัง่ถึงไดรั้บการออกใบรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกนั้น แสดงไดด้งั รูปท่ี 6.27 
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รูปท่ี 6.27   ขั้นตอนในการดําเนินโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาด 
 

หมายเหตุ DNACDM หมายถึง หน่วยงานกลางท่ีทาํหนา้ท่ีประสานการดาํเนินงานตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาด  

   (Designated National Authority for the Clean Development Mechanism) 

 DOE หมายถึง หน่วยงานปฏิบติัการท่ีไดรั้บมอบหมายในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities) 

 CDM EB หมายถึง คณะกรรมการบริหารกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Executive Board of CDM) 

 PDD หมายถึง เอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document) 

 GHG หมายถึง ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)  

 

6.5.4 การจัดเตรียมเอกสารที่เกีย่วข้องในการดําเนินโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

ในการดาํเนินโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด หรือ CDM ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งจดัเตรียมรายละเอียด

ของเอกสารท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมด เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการในขั้นตอนต่างๆ ทั้ งเพ่ือยื่นเพ่ือพิจารณา

โครงการต่อองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการขอหนังสือรับรองโครงการ   

(Letter of Approval: LoA) และขั้นตอนอ่ืนๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 6.28 
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รูปท่ี 6.28 เอกสารที่เกีย่วข้องในการดําเนินโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

 

  1) เอกสารประกอบแนวคดิโครงการ (Project Idea Note: PIN) 

การจดัทาํเอกสารประกอบแนวคิดโครงการ (Project Idea Note: PIN) เป็นการจดัทาํเอกสาร เพื่อให้ผู ้

ดาํเนินโครงการ CDM สามารถเห็นภาพรวมของโครงการ CDM ได้ง่ายข้ึน ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีใช้ประกอบในการ

จดัทาํ PIN ยงัสามารถนาํไปใช้ในการจดัทาํเอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document: PDD) เพื่อ

เสนอขอข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ CDM กบั Executive Board (EB) ไดอี้กดว้ย 

 

สําหรับหัวขอ้ในการจดัทาํ PIN นั้นไม่มีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานแน่นอน แต่โดยทัว่ไปจะประกอบด้วย 

ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ ลกัษณะของโครงการ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมดา้นการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืของประเทศ และขอ้มูลดา้นการเงินของโครงการ ซ่ึงรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ไดแ้สดงไวใ้น ตารางท่ี 6.5 
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ตารางท่ี 6.5  รายละเอยีดในเอกสารประกอบแนวคดิโครงการ (PIN) 

หวัขอ้ ประเดน็สาํคญัในเอกสารประกอบแนวคิดโครงการ 

ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ  ช่ือโครงการ 

 วนัท่ีส่งมอบเอกสาร 

 วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ   

 เทคโนโลยท่ีีจะใช ้

 ผูพ้ฒันาโครงการ 

 ผูส้นบัสนุนทางการเงินของโครงการ 

 ตารางเวลาการดาํเนินโครงการ 

ลกัษณะของโครงการ  ขนาดของโครงการ 

 ประเภทของโครงการ  (ตอ้งเลือกประเภทและระบุรายละเอียด) 

 ท่ีตั้งของโครงการ 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)  ประเภทของก๊าซเรือนกระจกท่ีโครงการจะลดได ้

 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดประมาณ (กรณีฐาน 

และ กรณีท่ีมีโครงการ CDM) 

การส่งเส ริมด้านการพัฒนาท่ี ย ั่งยืนของ

ประเทศไทย 

 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 ผลกระทบดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ 

 ผลกระทบดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ขอ้มูลดา้นการเงินของโครงการ  การประมาณค่าใชจ่้ายทั้งหมดในโครงการ 

 แหล่งเงินทุน 

 ผูรั้บซ้ือคาร์บอนเครดิต 

 ราคาคาร์บอนเครดิต 

 ผลตอบแทนการลงทุนท่ีคาดการณ์ 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2550 

 

อย่างไรก็ตาม  การจดัทาํ PIN มิได้เป็นขั้นตอนท่ีจาํเป็นในการดาํเนินโครงการภายใตก้ลไกการพฒันาท่ี

สะอาดตามขอ้กาํหนดของ EB แต่เป็นเพียงการจดัทาํเอกสารเพ่ือพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการก่อนท่ีจะ

ดาํเนินโครงการจริง 
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2) เอกสารประกอบโครงการ (Project Designed Document: PDD) 

การจดัทาํเอกสารประกอบโครงการ (Project Design Document: PDD) เป็นการจดัทาํเอกสารเพื่อนาํเสนอ

รายละเอียดของโครงการตามรูปแบบท่ี EB กาํหนด ซ่ึงปัจจุบันรูปแบบของเอกสารดังกล่าว แบ่งออกเป็น            

5 หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

A รายละเอียดของโครงการ 

B  วิธีการท่ีใชใ้นการคาํนวณและแผนการติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

C ขอ้มูลระยะเวลาของอายโุครงการ และระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 

D  ขอ้มูลผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

E ขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

 

นอกจากหัวข้อหลักทั้ ง 5 หัวข้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในรูปแบบการจดัทาํ PDD ยงักาํหนดให้นําเสนอ

ภาคผนวก ซ่ึงประกอบดว้ย รายละเอียดเก่ียวขอ้งผูป้ระสานงานโครงการ ขอ้มูลการไดรั้บการสนับสนุนการ

ดําเนินโครงการ ข้อมูลฐานท่ีเก่ียวข้องกับการคาํนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก และแผนการติดตามการ

ดาํเนินงานของโครงการอีกดว้ย 

 

2.1) รายละเอยีดของโครงการ 

รายละเอียดของโครงการ เป็นการรายงานรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะทั่วไปของโครงการ            

อนัประกอบดว้ย ช่ือโครงการ ลกัษณะโครงการ รายละเอียดเจา้ของโครงการ ท่ีตั้งโครงการ รายละเอียดดา้น

เทคนิคเก่ียวกบัโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอบเขตของโครงการ การประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือน

กระจก ช่วงเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต และการไดรั้บการสนบัสนุนทุนจากรัฐบาล 

 

2.2) ระเบียบวธีิคํานวณและแผนการตดิตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก 

ระเบียบวิธีคาํนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Methodology คือแนวทางสาํหรับคาํนวณปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกท่ีกิจกรรมโครงการ CDM สามารถลดได ้ซ่ึงรายละเอียดของระเบียบวิธีจะประกอบไปด้วย

ขอ้กาํหนดของโครงการท่ีสามารถใชร้ะเบียบวิธีนั้นๆ สมการท่ีใชใ้นการคาํนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิด

จากกรณีฐาน (Baseline emissions) และท่ีเกิดจากกิจกรรมของโครงการ (Project emissions) และขอ้มูลท่ีตอ้งมี

การตรวจวดัเพ่ือใช้ในการคาํนวณดังกล่าว ทั้ งน้ี โครงการ CDM แต่ละโครงการอาจใช้ระเบียบวิธีคาํนวณ

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 1 วิธีการ เพ่ือให้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้อย่าง

เหมาะสม 
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ณ ปัจจุบนั มีระเบียบวิธีคาํนวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีไดรั้บการรับรองจาก CDM 

EB แลว้ (Approved methodologies) รวมทั้งส้ิน 114 วิธีการ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551) โดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่มหลกัตามประเภทโครงการ CDM ไดแ้ก่ 

1) ระเบียบวิธีสาํหรับโครงการ CDM ทัว่ไป 66 วิธีการ แบ่งออกเป็น: 

 ระเบียบวิธีปกติจาํนวน 52 วิธีการ  

 ระเบียบวิธีท่ีเกิดข้ึนจากการควบรวมระเบียบวิธีมากกว่า 1 วิธีการเข้าเป็นระเบียบวิธี

เดียวกนั เรียกวา่ Consolidated Methodology จาํนวน 14 วิธีการ  

2) ระเบียบวิธีสาํหรับโครงการ CDM ดา้นป่าไม ้จาํนวน 11 วธีิการ แบ่งออกเป็น: 

 วิธีการปกติจาํนวน 10 วิธีการ  

 Consolidated Methodology จาํนวน 1 วิธีการ  

3) ระเบียบวิธีสาํหรับโครงการ CDM ขนาดเลก็ จาํนวน 34 วิธีการ 

4) ระเบียบวิธีสาํหรับโครงการ CDM ดา้นป่าไมข้นาดเลก็ จาํนวน 3 วิธีการ  

นอกจากน้ี ในการจดัทาํเอกสารประกอบโครงการ ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งมีการจดัทาํผลการพิจารณา

โครงการ เพ่ือพิสูจน์ว่าโครงการท่ีเสนอในการดาํเนินโครงการ CDM เป็นโครงการท่ีอยู่นอกเหนือจากการ

ดาํเนินการท่ีเกิดข้ึนโดยปกติอยูแ่ลว้ หรือเป็นส่วนเพ่ิม (additionality) โดยใชเ้คร่ืองมือในการประเมินส่วนเพ่ิม 

(Tool for the demonstration and assessment of additionality) ท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก EB ซ่ึงสามารถแบ่งขั้นตอน

ในการประเมินออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัแสดงในรูปท่ี 6.29 
 

 

รูปท่ี 6.29 Additionality Tool 
ท่ีมา:  CDM-Executive Board, 2006 

 

 
การบ่งชี้ถึงทางเลือกอื่น 

 
การวิเคราะห์การลงทุน 

การวิเคราะห์ลักษณะโครงการ 
ที่เกิดขึ้นทั่วไป 

ไม่ใช่

ใช่

Additionality 

ใช่

ไม่ใช่ Additionality 

ไม่ใช่

ไม่ใช่

 
การวิเคราะห์อุปสรรค 

ใช่ 
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1. การบ่งชี ้ถ ึงทางเลือกอื ่น  (Identification of options) เป็นการบ่งช้ีถึงทางเลือกในการดําเนิน

โครงการ เพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์เช่นเดียวกบัโครงการท่ีเสนอและเป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมายของประเทศเจา้

บา้น 

2. การวิเคราะห์การลงทุน (Investment analysis) เป็นการวิเคราะห์ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือช้ีให้เห็นว่า

โครงการท่ีเสนอขอข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ CDM มีผลตอบแทนในการลงทุนท่ีดอ้ยกว่า  กรณีฐาน หรือเพ่ือ

แสดงใหเ้ห็นวา่ในฐานะนกัลงทุน โครงการท่ีเสนอมีผลตอบแทนในการลงทุนท่ีไม่น่าสนใจ  

3. การวิเคราะห์อุปสรรค (Barrier analysis) มีวตัถุประสงคเ์พื่อช้ีให้เห็นถึงอุปสรรคต่างๆ ท่ีขดัขวาง

ไม่ใหโ้ครงการท่ีเสนอในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเกิดข้ึนได ้ 

4. การวิเคราะห์ลักษณะโครงการท่ีเกิดขึ้นทั่วไป (Common practice analysis)  เป็นการวิเคราะห์

ลกัษณะโครงการในประเทศเจา้บา้น เพ่ือเป็นการตรวจสอบวา่โครงการท่ีเสนอเป็นโครงการ CDM  

 

ทั้ งน้ี ในการวิเคราะห์ additionality ในขั้นตอนท่ี 2 (การวิเคราะห์การลงทุน) และขั้นตอนท่ี 3    (การ

วิเคราะห์อุปสรรค) ผูท้าํการวเิคราะห์สามารถทาํไดท้ั้ง 2 ขั้นตอนหรือสามารถเลือกทาํขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงกไ็ด ้

 

สําหรับแผนการติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใชใ้นการประกอบการจดัทาํเอกสาร

ประกอบโครงการนั้น จะเป็นแผนการติดตามที่สอดคลอ้งกบัวิธีการคาํนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกตามที่ EB ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ ทั้งน้ี แผนการติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเป็นแผนการติด

ตามท่ีใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัในการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการในอนาคตภายหลงัจากท่ีโครงการ

ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ CDM แลว้ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  

 ขอ้มูลและตวัแปรในการคาํนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 วิธีท่ีใชใ้นการติดตามผลและการเก็บขอ้มูล  

 รายละเอียดแผนการติดตาม 

ขอ้สาํคญั คือ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้นการติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะตอ้งคาํนึงถึง

คุณภาพของขอ้มูลและวิธีท่ีใชใ้นการควบคุมคุณภาพของขอ้มูลดว้ย 

 

2.3) ข้อมูลระยะเวลาของอายุโครงการ และระยะเวลาการคดิคาร์บอนเครดิต 

ในการดาํเนินโครงการภายใตก้ลไกการพฒันาท่ีสะอาด ผูด้าํเนินโครงการจะตอ้งนาํเสนอระยะเวลาของ

อายโุครงการจริงทั้งหมด และระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต (Crediting period) ดงัแสดงในรูปท่ี 6.30 ดงัน้ี  
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รูปท่ี 6.30 ระยะเวลาของอายุโครงการ และระยะเวลาการคดิคาร์บอนเครดิต 
ท่ีมา:  Institute for Global Environmental Strategies (IGES), 2008 

 

 ช่วงเวลาแบบคงท่ี (Fixed Crediting Period) กาํหนดเวลาสูงสุด 10 ปี โดยนบัจากวนัท่ีข้ึน

ทะเบียนโครงการ และไม่สามารถต่ออายไุด ้ 

 ช่วงเวลาแบบต่ออายุได้ (Renewable Crediting Period) เป็นเวลาสูงสุด 7 ปี โดยนับจาก

วนัท่ีข้ึนทะเบียนโครงการ แต่สามารถต่ออายุไดเ้พียง 2 คร้ัง หากกรณีฐานของโครงการ

ยงัคงใชไ้ดอ้ยู่ หรือไดมี้การปรับปรุงให้เขา้กบัขอ้มูลใหม่ รวมระยะเวลาสูงสุดในการคิด

คาร์บอนเครดิต 21 ปี 
 

อย่างไรก็ตาม  ในการต่ออายุโครงการ CDM ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 จะตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติมว่ากรณี

ฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกยงัใชไ้ดอ้ยูห่รือไม่ โดยมีประเด็นต่างๆ ท่ีจะตอ้ง

นาํมาพิจารณา เช่น โครงการจะยงัคงส่งผลให้ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงหรือไม่ กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ และหากมีการเปล่ียนแปลงจะมีผลกบัการกาํหนดกรณีฐานอยา่งไร ซ่ึง

วิธีการในการคาํนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐานของช่วงเวลาในการคิดคาร์บอนเครดิต
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ระยะท่ี 2 หรือ ระยะท่ี 3 ควรจะเป็นวิธีเดียวกบัการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะแรก 

ซ่ึงหน่วยงานท่ีจะตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการประเมินเหล่าน้ี คือ DOE  

 

2.4) ข้อมูลผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

ขอ้มูลผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี

อาจจะเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการ โดยในเอกสารประกอบโครงการ จะต้องอธิบายถึงผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการ  

 

2.5) ข้อคดิเห็นจากผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 

ขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นการรวบรวมบทสรุปขอ้คิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ โดย

ในเอกสารประกอบโครงการจะตอ้งระบุถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง รายละเอียดสรุป

ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และแนวทางในการปรับปรุงโครงการ ซ่ึงรวมถึงการตอบสนองของผูพ้ฒันา

โครงการเม่ือไดรั้บขอ้คิดเห็นดงักล่าว 

 

3) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

เบือ้งต้น (IEE) 

องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ไดก้าํหนดให้ผูพ้ฒันาโครงการ CDM ตอ้งจดัทาํ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งใดอยา่งหน่ึง ตามประเภทและขนาดของโครงการ ดงัน้ี 

3 .1) โครงการท่ี ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  (Environmental Impact 

Assessment: EIA)(3) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองกาํหนดประเภทและ

ขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนท่ีต้องจดัทาํรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยให้

ผูพ้ฒันาโครงการจดัทาํรายงาน EIA เสนอต่อสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งผ่านการอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ผูพ้ฒันาโครงการสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม

เก่ียวกับวิธีการจัดทํารายงาน EIA และขั้นตอนการพิจารณารายงาน  EIA ได้ท่ี สํานักวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม หรือ www.onep.go.th/eia 

 
(3) การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) เป็นการศกึษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิง่แวดล้อมทัง้ในทางบวกและทางลบจากการพฒันาโครงการหรอืกจิการที่

สาํคญั เพือ่กาํหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและใชป้ระกอบการตดัสนิใจพฒันาโครงการ/กจิการ  
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3.2) โครงการท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น (Initial Environmental 

Evaluation: IEE)(4) คือ โครงการประเภทท่ีไม่เข้าข่ายตอ้งจดัทาํรายงาน EIA โดยองค์การบริหารจดัการก๊าซ

เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ไดก้าํหนดให้ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งจดัทาํรายงาน IEE ตามแนวทางการจดัทาํ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น สําหรับโครงการภายใต้กลไกการพฒันาท่ีสะอาดใน

ประเทศไทย ท่ีจัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในปี พ.ศ. 2550 (ปัจจุบนัปรับปรุงโดย อบก.) โดยตอ้งนาํเสนอรายละเอียดท่ี

สําคญั ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์โครงการ เหตุผลและความจาํเป็นในการดาํเนินโครงการ ขอบเขตการศึกษา

และวิธีการ ท่ีตั้งโครงการ ทางเลือกท่ีตั้งโครงการ วิธีการดาํเนินโครงการ รายละเอียดโครงการ สภาพแวดลอ้ม

ในปัจจุบนั ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการ มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ มาตรการติดตาม

ผลกระทบ และตารางสรุปผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั 

 

 ทั้งน้ี ถึงแมว้่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ หรือ IEE ไม่จาํเป็นตอ้งผ่านความ

เห็นชอบของสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) นั้นแต่ในทางปฏิบติั การ

จดัทาํรายงาน IEE ตอ้งมีเน้ือหาและรายละเอียดท่ีครอบคลุมลกัษณะผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั

หรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการ CDM เช่น การปนเป้ือนในนํ้ าท้ิง คุณภาพอากาศ เสียง

รบกวน และการกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ การอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้ 

พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของมาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Quality 

Monitoring Measures) เหล่าน้ีอยา่งครบถว้นดว้ย 

 อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่การดาํเนินโครงการ CDM จาํเป็นตอ้งมีการจดัทาํรายงาน EIA หรือ IEE อยา่งใดอยา่ง

หน่ึงนั้น การนําเสนอรายละเอียดของข้อมูลของรายงานดังกล่าวควรสอดคล้องกับรายละเอียดท่ีปรากฏใน

เอกสารประกอบโครงการ หรือ PDD ดว้ย 

 

4) รายงานการมีส่วนร่วมของชุมชนเพือ่รับทราบและให้ข้อคดิเห็นต่อโครงการ  

   (Project Participants Report : PP Report) 

องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ไดก้าํหนดให้ผูพ้ฒันาโครงการ CDM จะตอ้งมีการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการดาํเนินโครงการ โดยรูปแบบในการดาํเนินการนั้น 

ผูพ้ ัฒนาโครงการสามารถนําวิธีการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ

 
(4) การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ (IEE) เป็นการตรวจสอบเบือ้งตน้ถงึผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิจากโครงการทีเ่สนอ มกัใชข้อ้มลูเบือ้งตน้ทีม่อียู่

หรอืขอ้มลูทีส่ามารถหาไดท้นัท ี
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ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจดัทาํโดยสาํนกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาใชไ้ด ้ดงัขั้นตอนเบ้ืองตน้ต่อไปน้ี 

 จาํแนกหวัขอ้ดา้นสงัคมและการมีส่วนร่วม 

 จาํแนกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 จดัทาํแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ใหข้อ้มูลกบัประชาชน 

 ดาํเนินการปรึกษาหารือ โดยดาํเนินการร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 สรุปผลการดาํเนินการปรึกษาหารือ และจดัทาํแผนการดาํเนินการดา้นชุมชนของโครงการ  
 

สําหรับรายละเอียดการจดัประชุมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือรับทราบและให้ขอ้คิดเห็นต่อโครงการ

นั้น ผูป้ระกอบการหรือผูพ้ฒันาโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองแนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ี จั ด ทํ า โ ด ย สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ไ ด้ ท่ี 

http://www.onep.go.th/eia/pp_book/pp_book1.pdf  แต่อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวอยา่งนอ้ย ควร

ใหค้รอบคลุมรายละเอียดดงัน้ี 

 ควรมีการจดัประชุมการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือบางคร้ังเรียกวา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) 

อยา่งนอ้ย 1 คร้ังก่อนเร่ิมโครงการ (ในบางกรณี บางโครงการอาจมีการสาํรวจความคิดเห็นของชุมชน 

(Attitude survey) ร่วมดว้ย ถึงแมว้่าโครงการจะจดัทาํเพียงรายงานการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

หรือ IEE เท่านั้น) 

 องคป์ระชุมสาํหรับการจดัประชุมดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยชุมชนรอบโครงการ โดยเชิญผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีอยูร่อบโครงการในรัศมีไม่นอ้ยกวา่ 3 กิโลเมตรเขา้ร่วมประชุม โดยส่วนใหญ่ตวั

แทนท่ีเขา้ร่วมประชุมตามแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบดว้ย ผูน้าํชุมชน เช่น กาํนัน 

ผูใ้หญ่บา้น (รวมถึงผูน้าํศาสนาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรอบโครงการ) หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น 

องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เทศบาล/สาํนกังานเขต อุตสาหกรรมจงัหวดั ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

ตวัแทนสํานักงานชลประทานในพ้ืนท่ีโครงการ เป็นตน้ และ ผูป้ระกอบการ เพื่อช้ีแจงรายละเอียด

โครงการ รวมทั้งมาตรการในการควบคุมและป้องกนัผลกระทบในดา้นต่างๆ อย่างชดัเจน ในกรณีน้ี

อาจรวมถึงท่ีปรึกษาในการพฒันาโครงการ CDM เพ่ือช่วยสนับสนุนขอ้มูลและช้ีแจงรายละเอียด

เพ่ิมเติม 

 ในการจดัประชุมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับทราบและให้ขอ้คิดเห็นต่อโครงการ ควรเก็บ

รวบรวมหลกัฐานของหนงัสือเชิญผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ประชุม และการลงทะเบียนการเขา้ร่วม

ประชุมขององคป์ระชุมแบบลายลกัษณ์อกัษร พร้อมบนัทึกภาพถ่ายขณะทาํการประชุม ซ่ึงในกรณีน้ี

บางโครงการอาจมีการเชิญส่ือมวลชนทอ้งถ่ินเขา้ร่วมประชุม เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์โครงการ 
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CDM สู่สาธารณชนอย่างแทจ้ริง กอปรกบัเป็นหลกัฐานส่วนสําคญัท่ีสามารถอา้งอิงกระบวนการ

จดัการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโครงการดว้ย 

 เพ่ือแสดงถึงความพร้อมในการดาํเนินโครงการ CDM ของผูป้ระกอบการแต่ละราย ในการประชุม

การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือรับทราบและให้ขอ้คิดเห็นต่อโครงการ ควรเก็บรวบรวมเอกสารการ

นําเสนอข้อมูลในการประชุมในรูปแบบต่างๆ  ท่ีทางผู ้ประกอบการจัดทําข้ึน  เช่น  เอกสาร

รายละเอียดโครงการ (Presentation) แผน่พบัประชาสมัพนัธ์และใหข้อ้มูลโครงการ (Pamphlets) วีดิ

ทัศน์แนะนําโครงการ (Video) และส่ือการนําเสนอข้อมูลในลักษณะอ่ืนๆ เป็นต้น ตลอดจน

รายละเอียดของขอ้ซกัถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม พร้อมคาํตอบของตวัแทนหรือผูป้ระกอบการอยา่ง

ชดัเจน 

 เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมให้กับผูป้ระกอบการในการจดัประชุมดังกล่าว หลงัการประชุมควรให้

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการจดัประชุมผา่น “แบบประเมินผลการประชุม” ซ่ึงก็จะ

ช่วยใหผู้ป้ระกอบการหรือผูพ้ฒันาโครงการ รวมถึงท่ีปรึกษาในการพฒันาโครงการ รับทราบขอ้มูล

ยอ้นกลบั (Feedback data) ในประเดน็ต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินโครงการในอนาคต  

 

ทั้งน้ีประเด็นท่ีควรระบุไวใ้นแบบประเมินผลการประชุม เพ่ือให้เป็นขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชเ้พ่ือ

วางแผน ปรับปรุง ตลอดจนเพ่ิมเติมส่ิงท่ีควรจะดาํเนินการภายใตก้ารดาํเนินโครงการกลไกการ

พฒันาท่ีสะอาด เช่น ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการและการดาํเนินโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

ความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการท่ีผูป้ระกอบการเสนอเพ่ือควบคุมและป้องกัน

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการ การพฒันาโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ช่องทางและรูปแบบการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลงัจากน้ี ตลอดจน

ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อการยอมรับหรือปฏิเสธในโครงการ เป็นตน้ 

 

5)  เอกสารผลการประเมนิข้อเสนอโครงการโดยผู้พฒันาโครงการ (Self-Assessment Form) 

รายละเอยีดเอกสาร 

องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กาํหนดให้ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งแสดงและเสนอ

รายละเอียดขอ้มูลโครงการตามเอกสารผลการประเมินขอ้เสนอโครงการตามแบบการประเมิน      (Self-Assessment 

Form) เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาโครงการ CDM ในลกัษณะของแบบสอบถาม 3 รายการ ซ่ึงประกอบดว้ย  

 แบบสอบถามสถานะโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (แบบสอบถาม 1-2550) เป็น

แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัข้อมูลทัว่ไปของโครงการ เช่น ช่ือโครงการ ประเภทโครงการ เอกสารโครงการท่ี

เก่ียวขอ้ง การดาํเนินงานท่ีผา่นมา ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ และรายละเอียดของโครงการเบ้ืองตน้ 

 แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาท่ียั่งยืน (แบบสอบถาม 2-2550) เป็นแบบ

ประเมินท่ีใหผู้ด้าํเนินโครงการ CDM กรอกขอ้มูลของโครงการ เพ่ือแสดงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพฒันา



ตอนท่ี 1 บทท่ี 6 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการพฒันาท่ีสะอาด   ตาํราฝึกอบรมผูร้ับผดิชอบดา้นพลงังาน(ผชพ) กฎหมายและการจดัการ ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

6 -59 

ท่ีย ัง่ยืนของประเทศไทย ซ่ึงมีหัวขอ้ในการประเมิน 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้น

สงัคม ดา้นการพฒันาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและดา้นเศรษฐกิจ 

 แบบสรุปรายละเอียดโครงการ (แบบสอบถาม 3-2550) เป็นแบบสอบถามท่ีสรุปรายละเอียดทั้งหมด

ของโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ยหัวขอ้หลกัๆ ดงัน้ี ขอ้มูลทางดา้นเทคนิค  ขอ้มูลการลงทุนทั้งหมดของโครงการ 

ขอ้มูล Certified Emission Reduction และขอ้มูลประโยชนต่์อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของประเทศ 

 

6.5.5  การพจิารณาเกณฑ์การประเมิน 

 จากหลกัเกณฑก์ารพฒันาอยา่งย ัง่ยืนสาํหรับการพิจารณาโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด ท่ีผูป้ระกอบการ

หรือผูพ้ฒันาโครงการ CDM แต่ละโครงการจาํเป็นต้องทาํการประเมินพร้อมทั้ งสรุปรายละเอียดเพ่ือนําส่งให้

องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) พิจารณาเพ่ือให้การรับรองว่าเป็นโครงการ CDM และมี

ส่วนช่วยใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในประเทศไทยแลว้นั้น ผูป้ระกอบการควรพิจารณารายละเอียดของหลกัเกณฑ์

การประเมินและการใหค้ะแนนในแต่ละดชันีช้ีวดั ตามแนวทางดงัน้ี 

 1)  หลกัเกณฑก์ารประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ  

 กรณีท่ี 1 – ใชป้ระเมินโครงการใหม่ท่ียื่นขอความเห็นชอบเป็นโครงการ CDM โดยพิจารณา

จากเอกสารโครงการท่ีผูพ้ฒันาโครงการเสนอ (PDD) 

 กรณีท่ี 2 – ใช้ประเมินโครงการท่ีได้เร่ิมดําเนินการแล้ว และยื่นขอความเห็นชอบเป็น

โครงการ CDM 

 กรณีท่ี 3 – ใช้ประเมินเพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ CDM ท่ีได้รับความ

เห็นชอบแลว้ (หลกัเกณฑก์รณีท่ี 3 น้ี อาจมีการปรับปรุงรายละเอียดเพ่ิมเติมในอนาคตไดต้าม

ความเหมาะสม) 

 2)  การใหค้ะแนน 

 สาํหรับประเทศไทยเพ่ือให้การพิจารณาประเมินแต่ละดชันีภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กาํหนดมีประสิทธิภาพใน

ระดบัสากล และมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั การใหค้ะแนนเป็นดงัน้ี  

 คะแนนท่ีมากกว่า  0  หมายถึง   กิจกรรมของโครงการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดชันีน้ี สามารถ

ทาํไดดี้กวา่เกณฑท่ี์มาตรฐานกาํหนดไว ้ซ่ึงบ่งช้ีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืตามหลกัเกณฑก์ารพฒันาท่ี

ย ัง่ยืนสาํหรับโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

 คะแนนท่ีเท่ากับ  0   หมายถึง   กิจกรรมของโครงการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดชันีน้ี ทาํได้

เทียบเท่ากบัเกณฑ์ท่ีมาตรฐานกาํหนดไว ้ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

ต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามหลกัเกณฑ์การพฒันาท่ีย ัง่ยืนสําหรับโครงการกลไกการพฒันาท่ี

สะอาด 
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 คะแนนท่ีน้อยกว่า  0  หมายถึง   กิจกรรมของโครงการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดชันีน้ี ทาํไดต้ํ่า

กว่าเกณฑท่ี์มาตรฐานกาํหนดไว ้ซ่ึงบ่งช้ีว่าก่อให้เกิดกระทบในทางลบต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

ตามหลกัเกณฑก์ารพฒันาท่ีย ัง่ยนืสาํหรับโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

 ไม่เก่ียวข้อง   หมายถึง  กิจกรรมของโครงการ ไม่มีการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดชันีน้ี 

 

  ทั้งน้ี โครงการท่ีผา่นหลกัเกณฑจ์ะตอ้งได ้“ผลคะแนนรวมท้ังหมดเป็นบวก” และ “คะแนนรวมของ

แต่ละหมวดดัชนีจะต้องเป็นบวก” ดว้ย ซ่ึงหมายความว่า โครงการนั้นมีการบ่งช้ีท่ีดีว่าก่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

ในพ้ืนท่ี 

  ทั้งน้ี องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) กาํหนดให้ผูป้ระกอบการตอ้งแสดง

และเสนอรายละเอียดขอ้มูลโครงการตามเอกสารผลการประเมินขอ้เสนอโครงการตามแบบการประเมิน (Self-

Assessment Form) รายละเอียดในแต่ละแบบสอบถาม ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถคน้ขอ้มูลและแบบฟอร์มดงักล่าว

ไดท่ี้ http://www.tgo.or.th/index.php 

 

6.5.5 ผลท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 

ผูป้ระกอบการแต่ละราย อาจมีขอ้สงสัยว่าการดาํเนินโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด หรือ CDM จะมี

ส่วนก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง เน่ืองจากโครงการแต่ละโครงการจะมีลักษณะโครงการ  ขนาดและ

ประเภทท่ีแตกต่างกนั แต่ในภาพรวมแลว้การดาํเนินโครงการ CDM เปรียบเสมือนแรงจูงใจให้ประเทศกาํลงั

พฒันาริเร่ิมหรือหนัมาใชเ้ทคโนโลยสีะอาดเพ่ิมมากข้ึน อนัจะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศลด

น้อยลง ซ่ึงหากไม่มีแรงจูงใจดังกล่าวแล้ว ประเทศนอกภาคผนวกท่ี I หรือประเทศกาํลังพฒันาจะยงัคงใช้

เทคโนโลยีแบบเดิมท่ีมีตน้ทุนตํ่าและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก โดยแรงจูงใจท่ีกล่าวถึงน้ี คือ 

คาร์บอนเครดิต หรือ CERs ท่ีผูด้าํเนินโครงการหรือผูป้ระกอบการจะไดรั้บและสามารถนาํไปขายให้กบัประเทศ

ในภาคผนวกท่ี I (ประเทศพฒันาแลว้) ไดน้ัน่เอง ส่วนผลประโยชน์ท่ีประเทศเจา้ของโครงการหรือท่ีเรียกวา่ Host 

Country จะไดรั้บคือ การพฒันาอย่างย ัง่ยืนบนพ้ืนฐานหลกัใน 3 มิติ คือ มิติดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและมิติดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม (รูปท่ี 6.31)  ทั้งน้ี ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดสามารถแบ่งออกเป็น 2 

ระดบั คือระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ รายละเอียดดงั ตารางท่ี 6.6 
 

 
รูปท่ี 6.31 การพฒันาอย่างยัง่ยนื 3 มติิ ท่ีได้จากการดาํเนินโครงการ CDM 

เศรษฐกิจ

สงัคมส่ิงแวดล้อม
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ตารางท่ี 6.6  ประโยชน์จากการดําเนินโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาด 

ผลประโยชน์ ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 

ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

 มีการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระดบัชุมชนในพ้ืนท่ี
โครงการ 

 ลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน  โดยการนํามาใช้เป็น
เช้ือเพลิงพลงังาน 

 ลดการใชท้รัพยากรเช้ือเพลิงท่ีไม่สามารถทดแทนได ้

 คุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยรวมของ
ประเทศดีข้ึน 

 มีการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี
ท่ีสะอาดทั้ งจากต่างประเทศและ
ภายในประเทศ 

ดา้นเศรษฐกิจ  กรณีท่ีเป็นโครงการดา้นพลงังานทดแทนจะช่วยให้
นําผ ลิตผลทางการเกษตร  เช่น  ปาล์ม  มะพร้าว 
ทานตะวนั ผลสบู่ดาํ ฯลฯ มาเป็นวตัถุดิบในการผลิต
พลงังาน 

 เกษตรกรสามารถนาํวสัดุเหลือใช ้เช่น แกลบ ใบออ้ย 
เศษไม้ ฯลฯ ไปขายเพ่ือเป็นวตัถุดิบในการดาํเนิน
โครงการ CDM 

 กระตุน้เศรษฐกิจในระดบัชุมชนให้เกิดการจา้งงาน
มากข้ึน 

 มีการผลิตสินคา้ดว้ยวธีิการท่ีสะอาดข้ึน 

 ลดการพ่ึงพาการนําเข้าเช้ือเพลิง
พลงังาน 

 กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชาติและ
เพ่ิมความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

 มีรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากการซ้ือขาย CERs  

 ลดภาระของประเทศท่ีภาครัฐจะตอ้ง
ลงทุนในการรักษาส่ิงแวดล้อมและ
อนุรักษพ์ลงังาน 

ดา้นสงัคม  ประชาชน มี คุณ ภาพ ชี วิตความ เป็ น อยู่ ท่ี ดี ข้ึ น
โด ย เฉ พ าะด้ าน สุ ขภ าพ อน ามั ย จ าก คุณ ภ าพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 

 เพ่ิมทางเลือกในการประกอบกิจการท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสภาวะแวดลอ้ม 

 มีบทบาทในเวทีโลกในการแกไ้ข
ปัญหาระดบันานาชาติ 

 ทําให้ เพ่ิมอํานาจต่อรองในการ
เจรจาระหวา่งประเทศ 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2549 

 

6.6  ตลาดคาร์บอน 

“ตลาดคาร์บอน” หรือตลาดซ้ือขายคาร์บอน (Carbon Market) เร่ิมมีแนวคิดท่ีใชก้ลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ

ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกาํหนดให้ “คาร์บอนเครดิต” เป็นสินคา้สาํหรับการซ้ือขายได ้จึงทาํให้

เกิดเป็น “ตลาดคาร์บอน” ข้ึน รวมทั้งยงัทาํให้เกิดการการกาํหนดราคาของคาร์บอนเครดิตดว้ย ซ่ึงตามทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์แลว้ กลไกการตลาดดงักล่าวจะเป็นการทาํให้ตน้ทุนของการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าท่ีสุด 

ตลาดคาร์บอนสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตลาดทางการและตลาดแบบสมคัรใจ 

1. ตลาดทางการ (Mandatory market / Compliance Market / Regulated Market)  

บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้น Kyoto Protocol โดยใชต้น้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุด จึงมีการกาํหนดกลไกต่างๆ 

ข้ึนมาในตลาดทางการ ไดแ้ก่  
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 การดาํเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกนั (Joint Implementation : JI) เป็นโครงการ

ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหวา่งประเทศในภาคผนวก 1 ท่ีมีพนัธกรณีตอ้งลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกค่อนขา้งตํ่า ได้แก่ ประเทศบูลกาเรีย โครเอเทีย สาธารณรัฐเชค เอสโทเนีย 

ฮงัการี แลตเวีย ลิทูเอเนีย โปแลนด ์รัสเซีย สโลเวเนีย และยเูครน ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ท่ีลดลงของโครงการในกลไก JI จะเรียกว่า Emission Reduction Units (ERUs) ซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 1 ตนั คาร์บอร์ไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

 กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  (Clean Development Mechanism : CDM) กลไกล  CDM มี

ลกัษณะเดียวกับโครงการแบบ JI เพียงแต่ประเทศท่ีทาํโครงการต้องเป็นประเทศนอก

ภาคผนวก 1/B และเป็นผูเ้สนอวา่โครงการจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดเ้ป็น

จาํนวนเท่าใด ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงของโครงการซ่ึงสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของ

กลไก CDM เกรียกวา่ Certified Emissions Reductions (CERs)  

 การซ้ือขายก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ (Emissions trading :ET) เป็นกลไกท่ีมีเอ้ือให้

เกิดการซ้ือขายก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับจัดสรรระหว่างประเทศในกลุ่มภาคผนวก 1 

เน่ืองจากประเทศต่างๆ ท่ีเป็นภาคีในภาคผนวก 1 มีพนัธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก

ภายในประเทศแตกต่างกนั ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีต้องควบคุมตามกลไกน้ี เรียกว่า 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีไดรั้บการจดัสรรและอนุญาตใหป้ล่อย (assigned amounts units: 

AAUs) โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2008 และส้ินสุดในปี 2012 ประเทศท่ีไม่สามารถลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดต้ามพนัธกรณี สามารถเขา้สู่กลไก ET เพ่ือซ้ือ CERs และ ERUs 

ได ้นอกจากน้ี ประเทศหรือกลุ่มของประเทศก็สามารถพฒันาโครงการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในระดบัท้องถ่ินของตนเองไดเ้พ่ือให้การปล่อย CO2 เป็นไปตามเป้าหมาย

ของประเทศ การซ้ือ CERs และ ERUs ผ่านกลไก ET สามารถซ้ือเพ่ือครอบคลุมปริมาณ

การปล่อยก๊าซบางส่วนหรือทั้งหมดได ้ 

ตวัอย่างเช่น ตลาด EU Emission Trading Scheme (EU ETS) ของสหภาพยุโรป ซ่ึงตั้งข้ึน

เม่ือเดือนมกราคม 2005 โดยการผลกัดนัของประเทศเยอรมนี และสหราชอาณาจกัร เพ่ือ

รองรับกลไกของพิธีสารเกียวโตในช่วงปี 2008 – 2012 โดยท่ี EU ETS กาํหนดระบบ

การคา้คาร์บอนแบบ “Cap and Trade” กล่าวคือมีการกาํหนดเพดานการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก และจดัสรรสิทธ์ิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เฉพาะก๊าซ CO2) ในรูปของ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีอนุญาตให้ปล่อยได้ (Emission allowance) ในอุตสาหกรรม

ปลายนํ้ า 5 ประเภท ไดแ้ก่ นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ การผลิตพลงังานไฟฟ้า กระดาษและ

เยือ่กระดาษ ซีเมนตแ์ละกระจก และอุตสาหกรรมเหลก็ 
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2. ตลาดแบบสมคัรใจ (voluntary market) 

ตลาดแบบสมคัรใจเป็นตลาดท่ีมีการซ้ือขายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงซ่ึงเรียกว่า 

Verified Emission Reductions (VERs) ซ่ึงเกิดจากโครงการตามกลไก CDM/JI แต่ไม่ไดข้อใบรับรองจาก

หน่วยงานกลางของประเทศท่ีเป็นเจา้ของโครงการ หรือไม่ไดล้งทะเบียนกบัคณะกรรมการกลางของ 

UNFCCC ดงันั้นจึงได ้VERs ท่ีมีราคาตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ CERs นอกจากน้ี ในตลาดทางการบางตลาด ไม่นบั

รวมโครงการป่าไมเ้ป็นโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถนาํไปซ้ือขายคาร์บอนได ้ดงันั้น 

จึงมีผูน้ ําโครงการป่าไม้เหล่าน้ีไปขายในตลาดแบบสมคัรใจได้ เน่ืองจากผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายเห็นว่า

ชุมชนจะได้ประโยชน์ร่วมในการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการป่าไม้ ตลาดแบบสมัครใจ 

โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ตลาดคือ 1) ตลาด Chicago Climate Exchange (CCX) และ 2) ตลาด Over-the-

Counter (OTC) 

 

3. ท่ีตั้งของตลาดคาร์บอน (เฉพาะ CERs) 

การซ้ือขาย CERs ส่วนมากทาํกนัแบบทวิภาคี (OTC) และมีส่วนหน่ึงประมาณร้อยละ 25 ท่ีซ้ือขาย

ในตลาดสาํคญั ไดแ้ก่ NORDpOOL, ecx, Blue Next และ Climex 

 

การพฒันาหรือการดาํเนินโครงการภายใตก้ลไกการพฒันาท่ีสะอาดสาํหรับโครงการทุกประเภท ยอ่มจะตอ้ง

มีการลงทุนในโครงการ ดงันั้นผูพ้ฒันาโครงการจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ ในเร่ืองของรูปแบบของการลงทุน

ในโครงการ CDM วิธีการซ้ือ-ขายคาร์บอนเครดิตท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ตลอดจนองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือ - 

ขายคาร์บอนเครดิต ทั้งน้ีเป็นขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจในการดาํเนินโครงการสาํหรับผูพ้ฒันาโครงการต่อไป 

6.6.1  รูปแบบการลงทุนโครงการ CDM 

รูปแบบการลงทุนในโครงการ CDM นั้นแบ่งออกเป็น 4 แนวทางหลกั ดงัน้ี 

 6.6.1.1 Unilateral Funding 

เป็นรูปแบบของการลงทุนในกรณีท่ีเจา้ของโครงการเป็นหน่วยงานจากภาครัฐ หรือเอกชนของ

ประเทศเจา้บา้นเป็นผูบ้ริหารจดัการการลงทุน และดาํเนินกิจกรรมแต่เพียงผูเ้ดียว ดงันั้นเจา้ของโครงการจึงมี

สิทธ์ิในปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ หรือ CERs และสามารถนาํไปเสนอขายเพื่อนาํรายไดม้าบริหารและ

ดาํเนินโครงการ 

6.6.1.2 Bilateral Funding 

เป็นรูปแบบของการลงทุนในกรณีท่ีเจา้ของโครงการเป็นการร่วมมือกนัระหวา่งประเทศเจา้บา้นและผู ้

ลงทุนจากประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของการตกลงซ้ือขายคาร์บอนเครดิตล่วงหนา้ โดย

ท่ีผูล้งทุนจากประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I สามารถยื่นขอ้เสนอผกูพนัและตกลงราคาซ้ือคาร์บอนเครดิต และจ่าย

ผลตอบแทนดงักล่าวล่วงหน้าก่อน ท่ีโครงการจะเร่ิมดาํเนินโครงการได ้(Advance payment) หรืออยู่ในรูปแบบ
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ของการร่วมลงทุน ในกรณีน้ีผูล้งทุนจากประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I จะมีสิทธ์ิร่วมในโครงการ รวมทั้งมีสิทธ์ิ

ร่วมในคาร์บอนเครดิตท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการดว้ย 

6.6.1.3 Multilateral Funding 

เป็นรูปแบบของการลงทุนในกรณีท่ีผูล้งทุนมาจากหลายประเทศ แต่อยู่ในกลุ่มของภาคผนวกท่ี I ทาํ

การร่วมมือกนัจดัสรรกองทุนเพ่ือนาํไปพฒันาโครงการ CDM ในประเทศนอกภาคผนวกท่ี I หรือประเทศเจา้บา้น 

ทาํให้ประเทศผูล้งทุนมีสิทธ์ิในคาร์บอนเครดิตท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนของเงินท่ีลงทุนของ

แต่ละประเทศ 

6.6.1.4 Open – ended Funding 

เป็นรูปแบบการลงทุนในกรณีท่ีเอารูปแบบการลงทุนข้างต้นมาผสมใช้ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น            

ผูล้งทุนเอกชนและหน่วยงานจากภาครัฐของประเทศเจา้บา้นร่วมมือกนัจดัสรรเงินเพ่ือตั้งกองทุนเพ่ือการลงทุนใน

โครงการ CDM หรือประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I ร่วมมือกนัจดัตั้งกองทุนเพ่ือพฒันาโครงการ CDM ทาํการรับ

ซ้ือ CERs จากโครงการทุกชนิดและจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการขายคาร์บอนเครดิตระหว่างกนัตาม

สดัส่วนของการลงทุน เป็นตน้ 

 

6.6.2  บทบาทขององค์กรการเงนิระหว่างประเทศ 

บทบาทท่ีสาํคญัของสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีเห็นไดช้ดั คือ การสนบัสนุนการทาํโครงการ CDM ใน

ประเทศท่ีกาํลังพฒันา โดยให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู้ แก่บริษทัท่ีร่วมลงทุน หรือการจดัตั้ ง

กองทุนเพ่ือรับซ้ือคาร์บอนเครดิตจากโครงการ CDM ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการ

ดาํเนินการโครงการ CDM ทั้งหลาย โดยมีตวัอยา่งขององคก์รการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

  6.6.2.1 ธนาคารเพือ่การพฒันาเอเซีย (Asian Development Bank: ADB)   

ADB ได้ทาํการจดัตั้ งโครงการ Carbon Market Initiative หรือ CMI เพ่ือส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และ

สนับสนุนการใช้พลงังานสะอาดเพื่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีสําคญัของภาวะโลกร้อน 

นอกจากการใหค้วามช่วยเหลือในรูปของเงินกูแ้ก่โครงการต่างๆ ในประเทศแถบเอเซีย-แปซิฟิกแลว้ ADB ยงัไดใ้ห้

การสนบัสนุนเจา้ของโครงการเหล่านั้น ใหท้าํการจดทะเบียน (Register) โครงการในฐานะโครงการภายใตก้ลไกการ

พฒันาท่ีสะอาด หรือ CDM เพ่ือผลิตคาร์บอนเครดิตอีกดว้ย โดย ADB ไดส่้งเสริมโครงการ CDM โดยการนาํเอา

กระบวนการการดาํเนินโครงการ CDM มารวมเขา้กบักระบวนการการปล่อยเงินกูข้อง ADB เพ่ือลดตน้ทุน และ

ก่อใหเ้กิดโครงการใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน  

 6.6.2.2 ธนาคารเพื่ อความร่วมมื อระหว่างประเทศแห่ งญ่ี ปุ่น  (Japan Bank for International 

Cooperation: JBIC) และบริษัท Japan Carbon Fund Ltd. (JCF)  

    รัฐบาลญ่ีปุ่นให ้JBIC ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สนบัสนุนการคา้คาร์บอนเครดิต โดยจดัตั้ง

กองทุน Japan Greenhouse Gas Reduction Fund (JGRF) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยความร่วมมือของ
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บริษทัเอกชนในประเทศญ่ีปุ่น 31 แห่ง และธนาคารเพ่ือการพฒันาแห่งประเทศญ่ีปุ่น มีวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง

เพ่ือใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงินทุนกบับริษทัดา้นพลงังานของประเทศญ่ีปุ่น ใหเ้งินกูย้มืดา้นการลงทุนสถาบนัการเงิน

เพ่ือการลงทุนต่างๆ ในการดาํเนินโครงการ CDM และ JI และรับซ้ือคาร์บอนเครดิตประเภท ERUs, CERs, AAUs 

และ Verified Emission Reduction (VERs) จากบริษัท  Japan Carbon Fund ท่ีทําการรับซ้ือคาร์บอนเครดิตจาก

ผูด้าํเนินการโครงการ CDM และJI ในประเทศกาํลงัพฒันา และประเทศในแถบยุโรปตะวนัออก โดยใชเ้งินทุนจาก

ผูใ้หทุ้นหลกั 

  6.6.2.3 ธนาคารโลก (World Bank) 

  ธนาคารโลกไดส้นบัสนุนและกระตุน้ใหป้ระเทศกาํลงัพฒันาเร่งส่งเสริมศกัยภาพการพฒันาโครงการท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และสร้างรายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิต โดยธนาคารโลก ไดจ้ดัตั้งกองทุนท่ีมีช่ือว่า 

Carbon Fund ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีเก่ียวกบัโครงการ CDM (The World Bank Carbon Finance Unit: CFU) ทั้ งส้ิน 10 

กองทุน ดงัตารางท่ี 6.7 เพื่อทาํหนา้ท่ีในการรับซ้ือคาร์บอนเครดิตจากประเทศกาํลงัพฒันา และนาํไปขายต่อใหก้บั

ประเทศพฒันาแลว้ท่ีตอ้งการลดก๊าซเรือนกระจก เกณฑ์สาํหรับโครงการ CDM ท่ีสามารถขอทุนจากกองทุนของ

ธนาคารโลกได้ ต้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง ไม่ตํ่ากว่าปีละ 50,000 ตนัคาร์บอน โดยไม่

กาํหนดว่าจะตอ้งเป็นโครงการของภาครัฐหรือเอกชน การดาํเนินการของธนาคารโลก จะดาํเนินการซ้ือคาร์บอน

เครดิตของประเทศท่ีกาํลงัพฒันาผ่านทางโครงการ CFU โดยทางธนาคารโลกจะเป็นผูซ้ื้อ มิใช่ผูใ้ห้กูห้รือผูใ้ห้ยืม

ตามโครงการเพ่ือการพฒันาอ่ืนๆ ของธนาคารโลก 
 

ตารางท่ี 6.7  กองทุนบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของธนาคารโลก 

ลาํดับท่ี กองทุน เงินทุน (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

1. Prototype Carbon Fund 180.0 

2. Community Development Carbon Fund 128.6 

3. BioCarbon Fund Tranche I 53.8 

4. Umbrella Carbon Facility 73.6 

5. Netherlands Clean Development Mechanism Facility 268.3 

6. Italian Carbon Fund  155.6 

7. Netherlands European Carbon Facility 56.6 

8. Spanish Carbon Fund 282.4 

9. Danish Carbon Fund 69.4 

10. Carbon Fund for Europe 66.5 

รวม 1,334.8 
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6.6.3 หน่วยงานที่เกีย่วข้องกบัการซ้ือ-ขายคาร์บอนเครดิต 

ผูรั้บซ้ือคาร์บอนเครดิต หรือ ผูใ้ห้การสนับสนุนในการดาํเนินโครงการภายใตก้ลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

ได้แก่ ประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I ซ่ึงได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต โดยประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I 

สามารถนํา CERs จากการดาํเนินโครงการ CDM ท่ีได้ไปใช้ในการเป็นส่วนลด ในการคิดคาํนวณปริมาณการ

ปล่อยก๊าซโดยรวมทั้งหมดในประเทศของตน ทั้งน้ี ผูรั้บซ้ือคาร์บอนเครดิตสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

(สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2549 : 16) 

1) รัฐบาลของประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I (Annex I Government)  

ประเทศท่ีมีพนัธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐเป็นผูจ้ดัหา Carbon 

Credit เพื่อบรรลุพนัธกรณีในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตน โดยรัฐบาลเป็นผูจ้ดัสรร

งบประมาณใหก้บัหน่วยงานรัฐไปดาํเนินการ   

2) กองทุนก๊าซเรือนกระจก (Carbon Fund) 

เป็นกองทุนท่ีรวบรวมมาจากแหล่งทุนของรัฐบาล หรือกลุ่มบริษทัเอกชนท่ีตอ้งการซ้ือปริมาณก๊าซเรือน

กระจกท่ีลดได ้เช่น กองทุนของของประเทศญ่ีปุ่นท่ีรวบรวมเงินทุนจากบริษทัเอกชนต่างๆ และให้เอกชนเขา้มา

บริหารจดัการ  

3) ตวักลางรับซ้ือคาร์บอนเครดิต (Carbon Broker) 

เป็นนายหนา้ท่ีทาํหนา้ท่ีในการนาํคาร์บอนเครดิตไปขายให้กบับริษทัเอกชนหรือรัฐบาลของประเทศใน

กลุ่มภาคผนวกท่ี I โดยทาํงานในลกัษณะเดียวกนักบั Broker ของตลาดหุน้ 

โดยรายช่ือของตวัอยา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละประเภทแสดงดงัรูปท่ี 6.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.32 ผู้รับซ้ือคาร์บอนเครดิต 

ผูร้บัซือ้คารบ์อนเครดติ ท ัง้ 3ประเภท

1. Annex I Government 2.Carbon Fund 3.Carbon Broker 

 ประเทศองักฤษ  
- Department for 

Environment Food 
And Rural Affairs 

 ประเทศเดนมารก์ 
- Ministry of Foreign 

Affairs 
 ประเทศเยอรมน ี

- Deutsche 
Gesellschaft for 
Technische 
Zusammenarbeit 

 ธนาคารโลกเป็นผูด้แูลแหลง่
ทนุทีช่ ือ่ Prototype 
Carbon Fund และ 
Community 
Development Carbon 
Fund 

 BioCarbon Fund 
 The Netherlands CDM 

Facility 
 The Netherlands 

European Carbon 
Facility 

 Italian Carbon Fund 
 Danish Carbon Fund 
 Spanish Carbon Fund 
 Japan Carbon Finance  

 Asia Carbon 
Exchange   ของ
ประเทศสงิคโปรเ์ป็น
ตัวกลางในการทําหนา้ที่
เปิดประมลู CERs และคดิ
คา่นายหนา้เป็นเงนิรอ้ยละ 
2 ของรายไดจ้าก CERs 

 Tradition Finance 
Service ของประเทศ
องักฤษ 

 Tradition Emission 
PLC ของประเทศอังกฤษ 
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6.6.4 แนวทางการซ้ือ-ขายคาร์บอนเครดิต 

การซ้ือขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ CDM ในปัจจุบนัเป็นการซ้ือขายในลกัษณะการตกลงกนัระหว่างผู ้

ดาํเนินโครงการและผูท่ี้สนใจจะซ้ือคาร์บอนเครดิต ซ่ึงราคาการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตจะเป็นไปตามอุปสงคแ์ละ

อุปทานของตลาด ทั้งน้ี เน่ืองจากโครงการ CDM ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัยงัไม่ได้รับการรับรองการลดก๊าซเรือน

กระจกหรือการออก CERs และยงัไม่มีตลาดกลางในการซ้ือขาย CERs  

สําหรับการประเมินราคาของ CERs ท่ีได้จากการดาํเนินโครงการ CDM นั้น จะต้องพิจารณาจากประเด็น

สาํคญั 2 ประเด็น คือ  

  6.6.4.1 ราคาและสัญญาซ้ือขายไม่เป็นมาตรฐาน   

เน่ืองจากตลาดซ้ือขาย CERs นั้นเป็นตลาดท่ีกระจดักระจาย จึงเป็นการยากท่ีจะนาํราคาซ้ือขายของแต่

ละโครงการมาเปรียบเทียบกนัโดยตรง อีกทั้ งยงัมีเง่ือนไขของสัญญาท่ีแตกต่างกนั เช่น เง่ือนไขในการจ่ายเงิน 

เง่ือนไขของการผิดสัญญา ขอ้ตกลงเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ เป็นตน้ ซ่ึงมีผลทาํให้ราคา CERs ของ

โครงการ CDM แต่ละประเภทมีความแตกต่างกนั 

 6.6.4.2 การไม่เปิดเผยราคาซ้ือขายที่แท้จริง  

เน่ืองจากไม่มีตลาดกลาง อีกทั้งโดยปกติแลว้ผูซ้ื้อผูข้ายมกัจะไม่เปิดเผยราคา โดยเฉพาะกรณีท่ีผูซ้ื้อเป็น

บริษทัเอกชน เน่ืองจากไม่มีขอ้กาํหนดให้ตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ดงันั้น จึงทาํให้โครงการ CDM หลายประเภทไม่มี

ขอ้มูลราคาซ้ือขายท่ีแทจ้ริง 

อย่างไรก็ตาม ราคาการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตก็ยงัข้ึนอยู่กบัแนวโน้มของการประเมินความตอ้งการ

คาร์บอนเครดิตในช่วงพนัธกรณีต่อไปดว้ย ทั้งน้ี ราคาการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตจะมีการปรับข้ึน – ลง ตามอุปสงค์

และอุปทานของตลาดคาร์บอน โดยมีปัจจยัเพ่ิมเติม เช่น สภาวะเศรษฐกิจของโลก, สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

นั้นๆ, ราคานํ้ ามนัดิบ, และราคาพลังงานในระยะเวลานั้นๆ เป็นตน้  ตารางท่ี 6.8 แสดงถึงตวัอย่างราคาซ้ือขาย  

CERs และ ERUs (ซ่ึงมาจากโครงการ JI ท่ีประเทศไทยไม่เก่ียวขอ้ง) ในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2551 

 

ตารางท่ี 6.8  ปริมาณและราคาซ้ือขาย CERs และ ERUs ในปี พ.ศ. 2549-2551 

ประเภท 

คาร์บอนเครดิต 

2549 2550 2551 

ปริมาณ 

(MtCO2) 

ปริมาณ 

(MtCO2) 

ปริมาณ 

(MtCO2) 

มูลค่า 

(M.US$) 

ปริมาณ 

(MtCO2) 

มูลค่า 

(M.US$) 

Primary CDM 537 5,804 552 7,433 389 6,519 

Secondary CDM 25 445 240 5,451 1,072 26,277 

JI 16 141 41 499 20 294 

รวม 578 6,390 833 13,376 1,481 33,090 
ท่ีมา: The World Bank, 2009 
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6.7  ตวัอย่างโครงการ CDM ของประเทศไทย 

ในส่วนน้ี จะเป็นการเสนอตวัอยา่งโครงการ CDM จากชีวมวลของประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึง

ใช้ข้อมูลจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศ  (United Nations 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)  โ ด ย สื บ ค้ น ส่ ว น ข้ อ มู ล จ า ก 

http://cdm.unfccc.int/Projects/registered.html  ซ่ึงมีตวัอย่างในกรณีของการผลิตไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าชีว

มวลโดยใชแ้กลบ กากออ้ย ของประเทศไทยเป็นหลกั 
 

1) รายละเอยีดโครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power Project in Pichit, Thailand  

โครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power Project in Pichit, Thailand  
วนัท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบั CDM EB 18 มิถุนายน 2550 
ลกัษณะโครงการ   
โครงการจดัอยูใ่นประเภท 1 : Energy industries (renewable - / non-renewable sources) 
ขนาดโครงการ ขนาดใหญ่ 
ก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากโครงการ คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) และมีเทน (CH4) 
กิจกรรมท่ีดาํเนินการ โรงงานไฟฟ้าท่ีใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิงหลกั โดยมีระบบไฟฟ้าติดตั้ง

ขนาด 22 MW และไดท้าํสัญญาขายไฟฟ้า ประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้าราย
เลก็ (SPP) แบบสญัญาระยะยาว 25 ปี กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

เทคโนโลยท่ีีใช ้ Suspension-fired boilers ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีก่อใหเ้กิดข้ีเถา้คุณภาพ
ดีจากการเผาไหม ้ข้ีเถา้ท่ีเกิดข้ึนสามารถนาํไปใชเ้ป็นส่วนผสมของ
ปูนซีเมนต ์

สถานทีต่ั้ง  
ประเทศ ไทย 
จงัหวดั/เมือง จงัหวดัพิจิตร 
ผู้ดําเนินโครงการ  
ผูด้าํเนินโครงการ 1 บจก.เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ (A.T. Biopower  Company Limited) 
ผูด้าํเนินโครงการ 2 Chubu Electric Power Co, Inc., Japan. 
ผูด้าํเนินโครงการ 3 Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. Japan. 
แผนการดําเนินงาน  
อายโุครงการ อยา่งนอ้ย 25 ปี 
วนัเร่ิมตน้โครงการ 5 มกราคม 2547 
ประเภท crediting period 7 ปี (แบบต่ออายไุด ้2 คร้ัง) 
วนัเร่ิมตน้ crediting period 21 ธนัวาคม 2548 - 20 ธนัวาคม 2555 (ต่ออาย)ุ 
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การคาํนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก  
ปริมาณก๊าซท่ีจะลดไดเ้ฉล่ียต่อปี 70,772 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
ปริมาณก๊าซท่ีจะลดไดต้ลอดระยะเวลา crediting 
period 

495,405 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า  

กรณีฐานในการพิจารณา พลงังานไฟฟ้า 
ระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยท่ีดาํเนินการอยูแ่ลว้และท่ีอยูใ่น
แผนการดาํเนินงานต่อในอนาคต 
การใชป้ระโยชนจ์ากแกลบ 
การนาํแกลบไปท้ิงใหย้อ่ยสลายเองหรือเผาท้ิงกลางแจง้ โดยไม่ไดใ้ช้
ประโยชนท์างดา้นพลงังานแต่อยา่งใด 
 

Additionality  - ความเส่ียงในการนาํเทคโนโลยใีหม่มาใชก้บัโครงการ เช่น ปัญหา
จากการใช ้boiler กบัคุณลกัษณะเฉพาะของแกลบในประเทศไทย 
ปัญหาจากบุคลากรท่ีขาดประสบการณ์กบัการใชเ้ทคโนโลย ี
- ความไม่แน่นอนของวตัถุดิบ (แกลบ) เน่ืองจากโรงไฟฟ้า A.T. 
Biopower ไม่มีผูจ้ดัส่งวตัถุดิบหลกั เม่ือเทียบกบัโรงไฟฟ้าแกลบเดิม
ท่ีมีอยู ่แต่รับวตัถุดิบจากผูจ้ดัส่งรายยอ่ยจาํนวนมาก 
- เน่ืองจากผูด้าํ เนินโครงการตอ้งการลดผลกระทบทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากข้ีเถา้ โดยการลดปริมาณข้ีเถา้ท่ีเกิดจาก
เผาเช้ือเพลิงชีวมวลใหม้ากท่ีสุดผา่นการจาํหน่ายข้ีเถา้ใหก้บัผูผ้ลิต
ปูนซีเมนต ์จึงเกิดความเส่ียงในเร่ืองของคุณลกัษณะของข้ีเถา้วา่จะ
เหมาะสมกบัอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตเ์พียงพอหรือไม่ 
- แมว้า่โรงงานไฟฟ้าแกลบจะเกิดข้ึนมาก่อนแลว้ 9 โครงการใน
ประเทศไทย แต่โรงไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนแลว้ทั้งหมดตั้งข้ึนใกลก้บัหรือ
เป็นเจา้ของโดยโรงสีขา้วหรือโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
โรงไฟฟ้าเหล่านั้นมีผูจ้ดัส่งวตัถุดิบหลกัจึงมีความเส่ียงทางดา้นการ
ขาดแคลนวตัถุดิบตํ่า 

Methodology ท่ีใช ้ ACM0006 “Consolidated methodology for grid-connected 
electricity generation from biomass residues” (Version 4) 
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ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม  
ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน - มลพิษทางอากาศ ในรูปของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และ

ฝุ่ นละอองในอากาศ 
- นํ้าเสียจากกิจกรรมของโครงการ 
- ข้ีเถา้ท่ีเกิดจากการเผาเช้ือเพลิงชีวมวล 
- เสียงรบกวน 

แนวทางในการป้องกนั/ลดผลกระทบขา้งตน้ - แผนการเฝ้าติดตามตรวจวดัมลพิษทางอากาศอยา่งต่อเน่ือง 
- ติดตามตรวจสอบระดบัเสียงตามจุดต่างๆใกลพ้ื้นท่ีโรงงานไฟฟ้า 
- แมจ้ะไม่มีการปล่อยนํ้ าเสียออกนอกบริเวณโรงงาน โดยปล่อยให้
นํ้าเสียในบ่อกกัเกบ็ระเหยเอง ผูด้าํเนินโครงการจะจดัใหมี้การ
ตรวจวดันํ้ าเสียในบ่อ เพือ่ควบคุมคุณภาพนํ้ า 
- หากข้ีเถา้ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการเหลือจากการขาย จะมี
การฝังกลบในพ้ืนท่ีโครงการ 

ความคดิเห็นจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียจาก
โครงการ 

 

วิธีการ การจดัประชุมและการสาํรวจความคิดเห็นจากผูน้าํชุมชนและผูอ้ยู่
อาศยัในชุมชนรอบขา้ง 

ความคิดเห็นท่ีไดรั้บ - การสาํรวจความคิดเห็น ร้อยละ 87 เห็นดว้ยกบัโครงการ และร้อย
ละ2.7 ไม่เห็นดว้ย 
- การจดัทาํประชาพิจารณ์ ร้อยละ 89 เห็นดว้ยกบัการจดัทาํโครงการ
ซ่ึงผลการสาํรวจทั้ง 2 คร้ัง อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่เกณฑท่ี์เป็นท่ี
เห็นชอบทั้งในการจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการเขา้
ร่วมโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

แนวทางในการมีส่วนร่วมกบัชุมชน - ผูด้าํเนินโครงการไดจ้ดัตั้งกองทุนเพื่อป้องกนัผลกระทบทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ 
- การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยรอบโครงการ
ประกอบดว้ย การจา้งงานในชุมชนระหว่างการก่อสร้างและการ
ดาํเนินงานของโครงการ การพฒันาฝีมือแรงงาน การปันไอนํ้าจาก
โครงการบางส่วนเพื่อใชใ้นการอบขา้ว การเพิ่มมูลค่าแกลบ เป็นตน้ 
- นอกจากน้ี ผูด้าํเนินโครงการไดจ้ดัตั้งกองทุนเพื่อการพฒันาชุมชน
โดยกรรมการกองทุน ประกอบดว้ยผูน้าํชุมชน ตวัแทนผูด้าํเนิน
โครงการ และท่ีปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก โดยกองทุนน้ีจะไดใ้ช้
ประโยชนท์างดา้นการศึกษาของเยาวชน ศิลปวฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
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ผลจากโครงการต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืของประเทศไทย (ประเทศเจ้าบ้าน) 
- ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล ช่วยลดการพึ่งพาพลงังานฟอสซิล 
- ช่วยเสริมสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานไฟฟ้าในประเทศ 
- สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศในการส่งเสริมการพฒันาทางดา้นพลงังานทดแทน 
 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก คู่มือการดาํเนินโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด โดยสาํนกัสนธิสัญญาและยทุธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ 

เอกสารประกอบโครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power Plant in Pichit, Thailand (version 02) ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2550 
 

2) รายละเอยีดโครงการ Dan Chang Bio-Energy Cogeneration project (DCBC) 

โครงการ Dan Chang Bio-Energy Cogeneration project (DCBC) 
วนัท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบั CDM EB 19 ตุลาคม 2550 
ลกัษณะโครงการ  
โครงการจดัอยูใ่นประเภท 1 : Energy industries (renewable - / non-renewable 

sources) 
ขนาดโครงการ ขนาดใหญ่ 
ก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากโครงการ คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) และมีเทน (CH4) 
กิจกรรมท่ีดาํเนินการ โรงงานไฟฟ้าท่ีใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกั โดยมีระบบ

ไฟฟ้าติดตั้งขนาด 41 MW และไดท้าํสญัญาขายไฟฟ้า 
ประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) แบบสัญญาระยะยาว 
21 ปี กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

เทคโนโลยท่ีีใช ้ เป็นระบบผลิตไฟฟ้า-ความร้อนร่วม (Cogeneration) โดย
ระบบหมอ้นํ้ าแรงดนัสูงขนาด 70 bar จาํนวน 2 ชุดผลิตไอ
นํ้ าจากกากออ้ยและนาํไอนํ้าไปผลิตไฟฟ้าผา่นกงัหนัไอนํ้า
แบบ Double-casing 41 MW  

สถานทีต่ั้ง  
ประเทศ ไทย 
จงัหวดั/เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ผู้ดําเนินโครงการ  
ผูด้าํเนินโครงการ 1 บริษทั ด่านชา้ง ไบโอ-เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (Dan Chang Bio-

Energy  Company Limited) 
ผูด้าํเนินโครงการ 2 Trading Emissions PLC., United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland 
ผูด้าํเนินโครงการ 3 - 
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แผนการดําเนินงาน  
อายโุครงการ 25 ปี 
วนัเร่ิมตน้โครงการ กรกฎาคม 2545 
ประเภท crediting period 10 ปี 
วนัเร่ิมตน้ crediting period 1 พฤศจิกายน 2547 - 31 ตุลาคม 2557 (Fixed) 
การคาํนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก  
ปริมาณก๊าซท่ีจะลดไดเ้ฉล่ียต่อปี 93,129 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
ปริมาณก๊าซท่ีจะลดไดต้ลอดระยะเวลา crediting period 931,286 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
กรณีฐานในการพิจารณา พลงังานไฟฟ้า 

ระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยท่ีดาํเนินการอยูแ่ลว้และ
ท่ีอยูใ่นแผนการดาํเนินงานต่อในอนาคต 
 
การใชป้ระโยชนจ์ากกากออ้ย 
การนาํกากออ้ยไปท้ิงใหย้อ่ยสลายเองหรือเผาท้ิงกลางแจง้ 
โดยไม่ไดใ้ชป้ระโยชนท์างดา้นพลงังานแต่อยา่งใด 

Additionality  - ความเส่ียงในการลงทุน เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยท่ีีมี
ราคาสูงและใหม่ต่อประเทศไทย แมว้า่จะเป็นท่ียอมรับ
และพิสูจน์แลว้จากต่างประเทศ 
- ความเส่ียงในเชิงทกัษะการทาํงานของพนกังานท่ีขาด
ประสบการณ์ในการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา 
- ขั้นตอนการนาํเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรแบบชีว
มวลมาใชอ้าจดาํเนินการไดไ้ม่สมบูรณ์ เน่ืองจากการขาด
ทกัษะ 
- ความเส่ียงในการท่ีเม่ือมีการติดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลแลว้ 
จะทาํใหป้ระสิทธิภาพการใชพ้ลงังานรวมมีค่าท่ีต ํ่าลง 
เน่ืองจากพนกังานจะเขา้ใจวา่สามารถผลิตพลงังานไดเ้อง 

Methodology ท่ีใช ้ ACM0002 “Consolidated methodology for grid-
connected electricity generation from renewable 
sources” (Version 6) และ 
ACM0006 “Consolidated methodology for grid-
connected electricity generation from biomass residues” 
(Version 4) 
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ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม  
ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน - มลพษิทางอากาศ ในรูปของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

(SO2) และฝุ่ นละอองในอากาศ ซ่ึงทางโรงงานไดใ้ช ้Wet 
scrubber เป็นตวัดกั รวมถึงมีการออกแบบระบบกนัการ
ฟุ้งกระจายของกากออ้ย 
- นํ้าเสียจากกิจกรรมของโครงการ 

แนวทางในการป้องกนั/ลดผลกระทบขา้งตน้ - แผนการเฝ้าติดตามตรวจวดัมลพิษทางอากาศอยา่ง
ต่อเน่ือง ทุก 6 เดือน โดยหน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
- มีการพน่ละอองนํ้าท่ีสต๊อกกากออ้ยทุกๆ 4 ชัว่โมงเพื่อ
ลดการฟุ้ งกระจาย รวมถึงการติดตั้งตาขา่ยป้องกนัการฟุ้ ง
กระจายของสต๊อกกากออ้ยดว้ย 
- แมจ้ะไม่มีการปล่อยนํ้ าเสียออกนอกบริเวณโรงงาน โดย
ปล่อยใหน้ํ้าเสียผา่นการบาํบดัก่อนท่ีจะไปสู่ระบบบาํบดั
ของโรงงานนํ้าตาลอีกคร่ัง ผูด้าํเนินโครงการจะจดัใหมี้
การตรวจวดันํ้าเสียในบ่อ เพือ่ควบคุมคุณภาพนํ้าดว้ย 

ความคดิเห็นจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียจากโครงการ  
วิธีการ การจดัประชุมและการสาํรวจความคิดเห็นจากผูน้าํชุมชน

และผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนรอบขา้ง โดยดาํเนินการ 3 ขั้นตอน
คือ การจดัประชุมกบัชุมชนท่ีอยูภ่ายในรัศมี 10 กิโลเมตร
จากโรงไฟฟ้า การทาํประชาพจิารณ์ และการสาํรวจ
ทศันคติของชุมชน ตามขั้นตอนของการจดัทาํรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบทางสิงแวดลอ้ม (EIA) 

ความคิดเห็นท่ีไดรั้บ - มีการตอบคาํถามของชุมชน ผา่นการประชุมกลุ่มและ
การประชาพจิารณ์ท่ีชดัเจน 
- การสาํรวจความคิดเห็น ในส่วนของทอ้งถ่ิน 14 แห่งจาก 
18 แห่งเห็นดว้ยกบัโครงการ และไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย  
- การสาํรวจความคิดเห็นในส่วนของผูน้าํชุมชน 9 คนจาก 
11 คนเห็นดว้ย ในขณะท่ีอีก 2 คนไม่ออกความเห็น 
- การสาํรวจความคิดเห็น ในส่วนของชาวบา้น ร้อยละ 78 
เห็นดว้ยกบัโครงการ ในขณะท่ีมีผูไ้ม่เห็นดว้ยร้อยละ 3.4 

แนวทางในการมีส่วนร่วมกบัชุมชน - การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
โดยรอบโครงการประกอบดว้ย การจา้งงานในชุมชน
ระหวา่งการก่อสร้างกว่า 200 คน และการดาํเนินงานของ
โครงการใชที้มงานชุดเดิม เม่ือเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าแลว้  
- นอกจากน้ี ผูด้าํเนินโครงการไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ
ไตรภาคี ประกอบดว้ย ตวัแทนจากหน่วยงานราชการใน
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ทอ้งถ่ิน ตวัแทนชุมชน และตวัแทนโรงไฟฟ้า เพื่อร่วมกนั 
เพือ่เสนอแนะแนวทางในการนาํรายไดไ้ปใชป้ระโยชน์
ทางดา้นการศึกษาของเยาวชน  กีฬาศิลปวฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

ผลจากโครงการต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืของประเทศไทย (ประเทศเจ้าบ้าน) 
- ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล ช่วยลดการพึ่งพาพลงังานฟอสซิล 
- ช่วยเสริมสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานไฟฟ้าในประเทศ และรวมถึงเสถียรภาพระบบไฟฟ้าในทอ้งถ่ิน 
- สอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศในการส่งเสริมการพฒันาทางดา้นพลงังานทดแทน 
- ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการเผากากออ้ยหรือกา้นออ้ย 
- เป็นกรณีศึกษาท่ีดี “Best practices” ในการบริหารจดัการในอุตสาหกรรมนํ้ าตาลและการปลูกออ้ย 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยการจดัการภายในชุมชนผา่นระบบคณะกรรมการไตรภาคี (กลุ่ม
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน กลุ่มชาวบา้น และกลุ่มผูป้ระกอบการของโรงไฟฟ้า) 
- สร้างการจา้งงาน ทั้งในระยะก่อสร้างโรงไฟฟ้า การเพาะปลูกของเกษตรกร และการผลิตไฟฟ้าในการดาํเนิน
โครงการ 
ท่ีมา: เอกสารประกอบโครงการ Dan Chang Bio-Energy Cogeneration project (DCBC) (version 05) ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2550 
 

3) รายละเอยีดโครงการ Surat Thani Biomass Power Generation Project in Thailand (the Project) 

โครงการ Surat Thani Biomass Power Generation Project in Thailand (the Project) 
วนัท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบั CDM EB 10 พฤษภาคม 2551 
ลกัษณะโครงการ  
โครงการจดัอยูใ่นประเภท 1 : Energy industries (renewable - / non-renewable 

sources) 
ขนาดโครงการ ขนาดใหญ่ 
ก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากโครงการ คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) และมีเทน (CH4) 
กิจกรรมท่ีดาํเนินการ โรงงานไฟฟ้าท่ีใชท้ะลายปาลม์ (Empty fruit bunch of 

palm) เป็นเช้ือเพลิงหลกั โดยมีระบบไฟฟ้าติดตั้งขนาด 
9.9 MW gross (8.9 MW net) และไดท้าํสัญญาขายไฟฟ้า 
ประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP)  

เทคโนโลยท่ีีใช ้ เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน (Thermal power plant) ใช้
หมอ้นํ้ าแบบ Dynamic Watercooled 
Stepgrate (DWS) tail end type ซ่ึงเหมาะกบัเช้ือเพลิงท่ีมี
ความช้ืนสูงและมีจุดหลอมละลายของข้ีเถา้ตํ่า อยา่ง
ทะลายปาลม์ โดยมีการควบคุมความช้ืนของทะลายปาลม์
ใหไ้ม่เกิน 48% ก่อนท่ีจะเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้ 

สถานทีต่ั้ง  
ประเทศ ไทย 
จงัหวดั/เมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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ผู้ดําเนินโครงการ  
ผูด้าํเนินโครงการ 1 Surat Thani Green Energy Co., Ltd. (SGEC) 
ผูด้าํเนินโครงการ 2 Agritech Marketing Co. Ltd., Japan 
ผูด้าํเนินโครงการ 3  
แผนการดําเนินงาน  
อายโุครงการ 25 ปี 
วนัเร่ิมตน้โครงการ กรกฎาคม 2547 
ประเภท crediting period 7 ปี (แบบต่ออายไุด ้2 คร้ัง) 
วนัเร่ิมตน้ crediting period 10 พฤษภาคม 2551 - 9 พฤษภาคม 2558 (ต่ออาย)ุ 
การคาํนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก  
ปริมาณก๊าซท่ีจะลดไดเ้ฉล่ียต่อปี 106,592 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
ปริมาณก๊าซท่ีจะลดไดต้ลอดระยะเวลา crediting period 746,142 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
กรณีฐานในการพิจารณา พลงังานไฟฟ้า 

ระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยท่ีดาํเนินการอยูแ่ลว้และ
ท่ีอยูใ่นแผนการดาํเนินงานต่อในอนาคต 
 
การใชป้ระโยชนจ์ากทะลายปาลม์ 
การนาํทะลายปาลม์ไปท้ิงใหย้อ่ยสลายเองหรือเผาท้ิง
กลางแจง้ โดยไม่ไดใ้ชป้ระโยชนท์างดา้นพลงังานแต่
อยา่งใด ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดก๊าซมีเทน 

 Additionality - ความเส่ียงในการลงทุน เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยท่ีีมี
ราคาเร่ิมตน้สูงและใหม่ต่อประเทศไทย แมว้า่จะเป็นท่ี
ยอมรับและพสูิจนแ์ลว้จากต่างประเทศ ทาํใหโ้อกาสใน
การลงทุนหรือร่วมทุนตํ่า 
- การใชท้ะลายปาลม์ เป็นเช้ือเพลิงหลกัมีความเส่ียง
เน่ืองจากทะลายปาลม์มีความช้ินสูง เม่ือเทียบกบัใยและ
กะลาปาลม์ ทาํใหป้ระสิทธิภาพการเผาไหมข้องหมอ้นํ้ า
ต ํ่าลง 
- ความเส่ียงในเชิงทกัษะการทาํงานของพนกังานท่ีขาด
ประสบการณ์ในการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา 

Methodology ท่ีใช ้ ACM0002 “Consolidated methodology for grid-
connected electricity generation from renewable 
sources” (Version 6) และ 
ACM0006 “Consolidated methodology for grid-
connected electricity generation from biomass residues” 
(Version 4) 
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ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม  
ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน - มลพษิทางอากาศ ในรูปของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

(SO2) และฝุ่ นละอองในอากาศ 
- นํ้าเสียจากกิจกรรมของโครงการ 

แนวทางในการป้องกนั/ลดผลกระทบขา้งตน้ - การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศอยา่งเคร่งครัด 

ความคดิเห็นจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียจากโครงการ  
วิธีการ การจดัประชุมเพ่ือรับฟังความเห็นจากจากหน่วยงาน

ราชการในทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชน วดั และผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน
รอบขา้ง โดยมีการจดัประชุม 1 คร้ัง 

ความคิดเห็นท่ีไดรั้บ - มีการตอบคาํถามของชุมชน ผา่นการประชุมท่ีชดัเจน
และหลากหลาย  
- คาํถามโดยส่วนใหญ่เป็นคาํถามในเชิงสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชน้ํ้า ปัญหาดา้นเสียงและกล่ิน
รบกวน ปัญหาการจราจรท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงไดมี้การช้ีแจง
ผลกระทบต่างๆ โดยละเอียดในการประชุม 
 

แนวทางในการมีส่วนร่วมกบัชุมชน - การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
โดยรอบโครงการประกอบดว้ย การจา้งงานในชุมชน
ระหวา่งการก่อสร้างกว่า 150 คน และการดาํเนินงานของ
โครงการตลอดอายโุครงการ 25 ปี ท่ีราว 20-30 คน  
 

ผลจากโครงการต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืของประเทศไทย (ประเทศเจ้าบ้าน) 
- ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล ช่วยลดการพึ่งพาพลงังานฟอสซิล 
- ช่วยเสริมสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานไฟฟ้าในประเทศ 
- เป็นการนาํของเหลือท้ิง (ทะลายปาลม์) มาใชป้ระโยชน ์
- สร้างการจา้งงาน ทั้งในระยะก่อสร้างโรงไฟฟ้า การปลูกปาลม์ของเกษตรกร และการผลิตไฟฟ้าในการดาํเนิน
โครงการ 
ท่ีมา: เอกสารประกอบโครงการ Surat Thani Biomass Power Generation Project in Thailand (the project) (version 03) ลงวนัท่ี 25 

กรกฎาคม 2550 

 

6.8  ตวัอย่างทะเบียนกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการดําเนินโครงการ CDM 

มิติการพฒันาท่ีย่ังยนื  :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

มลพษิทางอากาศ : ตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง  กาํหนดค่าปริมาณสารเจือในอากาศท่ี ระบายออกจาก

โรงงาน พ.ศ.2549 
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2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก

โรงงาน ผลิต ส่ง หรือ จาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 

3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก

โรงงานปูนซีเมนต ์พ.ศ.2549  

4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ตอ้งติดตั้งเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องอตัโนมติั พ.ศ.2544 

5) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจดัทาํรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออก

จากโรงงาน พ.ศ. 2550 

6) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณเขม่าควนัท่ีเจือปนในอากาศท่ีระบายออก
จากปล่องของหมอ้นํ้าของโรงงาน พ.ศ. 2549 

7) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณเขม่าควนัท่ีเจือปนในอากาศท่ีระบายออก
จากปล่องของหมอ้นํ้ าโรงสีขา้วท่ีใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2549 

8) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีเจือปนใน
อากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ซ่ึงใชน้ํ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหม ้พ.ศ. 2547 

9) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก
ปล่องเตาเผาส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ท่ีเป็นอนัตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 

10) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออก
จากโรงงานกรณีการใช้นํ้ ามนัใชแ้ลว้ท่ีผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเช้ือเพลิงสังเคราะห์
เป็นเช้ือเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 

11) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การส่งขอ้มูลเขา้สู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก
ปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง(Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) พ.ศ. 
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12) ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง กาํหนดเขตพ้ืนท่ีให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2550 

13) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อย
ท้ิงอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนตท่ี์ใชข้องเสียเป็นเช้ือเพลิงหรือเป็นวตัถุดิบในการผลิต 

14) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อย
ท้ิงอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

15) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า 

16) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2542) เร่ือง การ
กาํหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าเก่า  

17) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจวดั
และจุดตรวจวดัฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายจากโรงสีขา้ว 
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มลพษิทางเสียง : ตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

1) ค่ามาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 

2540) 

2) ค่ามาตรฐานระดบัเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ.

2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน  

หมายเหตุ : ค่าระดบัการรบกวนตามคู่มือเสียงรบกวนของกรม ควบคุมมลพิษ และตาราง Excel 

ช่วยคาํนวณของกรมควบคุม มลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/air_excelnoise.html   

3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงท่ีเกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

4) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มี
การรบกวนการตรวจวดัและคาํนวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การคาํนวณค่าระดบัการรบกวน 
และแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน 

มลพษิทางกลิน่ : ตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

กฎกระทรวง เร่ือง การกาํหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกล่ินในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 

มลพษิทางนํา้ : ตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2539) เร่ือง กาํหนดคุณลกัษณะของนํ้ าท้ิงท่ีระบาย

ออกจากโรงงาน 

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 เร่ือง กาํหนดคุณลกัษณะของนํ้ าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน 

3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดให้โรงงานท่ีตอ้งมีระบบบาํบดันํ้ าเสียต้องติดตั้ ง
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษและเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2548 

4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดให้โรงงานท่ีตอ้งมีระบบบาํบดันํ้ าเสียต้องติดตั้ ง
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษและเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์เพ่ิมเติม พ.ศ. 2547 

5) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของนํ้ าท้ิงจาก
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือฟ้ืนฟคุูณภาพนํ้าในแม่นํ้ าเจา้พระยา พ.ศ. 2551 

6) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง กาํหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอนุญาตให้
ระบายนํ้ าท้ิง ให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงท่ีกาํหนดไวใ้น
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2539) เร่ือง กาํหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากแหล่งกาํเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม 

7) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีเกบ็ตวัอยา่งนํ้ าท้ิง ความถ่ี และระยะเวลาในการเก็บตวัอยา่งนํ้ า
ท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
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8) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เร่ือง กําหนดให้การเล้ียงสุกรเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดลอ้ม 

9) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
นํ้าท้ิงจากแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร 

10) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2539) เร่ือง กาํหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากแหล่งกาํเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม 

11) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 45 /2541 เร่ือง หลกัเกณฑท์ัว่ไปในการระบาย
นํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 

12) ประกาศกรมเจา้ท่า ท่ี 67/2534 เร่ือง ใหมี้การขออนุญาตการปล่อยนํ้าท้ิงทุกประเภทลงสู่ลาํนํ้ า 
13) ประกาศกรมเจา้ท่า ท่ี 419/2540 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากแหล่งกาํเนิด

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
14) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการ

ในทางวิชาการสําหรับการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 
พ.ศ. 2551 

การจัดการของเสีย : ตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงปฏิกลูหรือ
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้จากโรงงาน โดยทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547 

3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกาํกบัการขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547 
4) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการ ส่ิงปฏิกลู

หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ.2551 
5) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การกาํหนดอตัราค่าปรับสาํหรับการนาํขยะอุตสาหกรรม

ออกไปบาํบดัหรือกาํจดัท่ีมีลกัษณะไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 

การจัดการของเสียอนัตราย : ตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

1) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง ใหจ้ดัส่งขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
    รับข้ึนทะเบียนวตัถุอนัตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 

2) ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการกาํหนดอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติ วตัถุ

อันตราย พ .ศ. 2535 สําหรับความผิดเก่ียวกับวตัถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น

ผูรั้บผิดชอบ พ.ศ. 2549 

3) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง คู่มือการเกบ็รักษาสารเคมีและวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550 
4) พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551 
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5) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การใหแ้จง้ขอ้เท็จจริงของผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไว ้
ในครอบครอง ซ่ึงวตัถุอนัตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบ พ.ศ. 2547 

มลพษิดิน : ตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 25 (พ.ศ.2547) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

การปนเป้ือนของนํา้ใต้ดิน : ตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

ประกาศคณะกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 20 (พ.ศ.2535)   เร่ือง กาํหนดค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้ า

ใตดิ้น  

ความต้องการใช้นํา้และประสิทธิภาพการใช้นํา้ : ตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

1) หนงัสือขออนุญาตฝังท่อ วางท่อและใชน้ํ้ าในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน แบบ ผย.38 

2) ระเบียบการขออนุญาตใชน้ํ้ าจากทางนํ้ าชลประทาน แบบ ผย.33 

3) พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้ าไทย  พระพุทธศกัราช 2456 แกไ้ขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. การ

เดินเรือในน่านนํ้ าไทย ฉบบัท่ี 14 มาตรา 23  

4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบญัญติันํ้ าบาดาล 

พ.ศ. 2520 เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการใช้นํ้ าบาดาลแบบ

อนุรักษ ์

5) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบญัญติันํ้ าบาดาล 

พ.ศ. 2520 เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการใช้นํ้ าบาดาลแบบ

อนุรักษ ์

6) ระเบียบกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาลว่าด้วยการดาํเนินการเก่ียวกับคาํขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการแกไ้ข
ใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล พ.ศ. 2550 

7) ระเบียบกรมทรัพยากรธรณีวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนใบอนุญาตและการออก
ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้ าบาดาล พ.ศ. 2540 

8) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์ และ มาตรการ
ในทางวิชาการสาํหรับการเจาะนํ้ าบาดาลและการเลิกเจาะนํ้าบาดาล พ.ศ. 2551 

 

มิติการพฒันาท่ีย่ังยนื  :  ด้านสังคม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน : ตวัอยา่งกฎหมาย หรือขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

1) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางสังคมใน

กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

2) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
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6 -81 

การสนับสนุนกจิกรรมพฒันาสังคม: ตวัอยา่งกฎหมาย หรือแนวทางและขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

1) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรฐานความรับผิดชอบของผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสงัคม 

2) เกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าดว้ยการแสดงความรับผิดชอบของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อสังคม(Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : 
CSR-DIW) 

สุขภาพอนามยัของคนงานและชุมชนโดยรอบ: ตวัอยา่งกฎหมาย หรือแนวทางและขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

1) กฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 5 / 2538 เร่ือง  กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 12 / 2542 เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

(ฉบบัท่ี 2) 

4) พระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
5) พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
6) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัหมอ้นํ้า 
7) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง ความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม (สารเคมี) 
8) บนัทึกหลกัการและเหตุผลประกอบกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ พ.ศ. 2547 
9) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร 
10) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน 

พ.ศ. 2535 เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการดาํเนินงาน 
11) กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2549 
12) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3596 (พ.ศ. 2549) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั : แนวทางการตรวจประเมินระบบการจดัการ
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

13) กฎกระทรวง กาํหนดมาตรการความปลอดภยัเก่ียวกบัหมอ้นํ้ าหมอ้ตม้ท่ีใชข้องเหลวเป็นส่ือนาํ
ความร้อน และภาชนะรับแรงดนัในโรงงาน พ.ศ. 2549 

14) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง อุปกรณ์ความปลอดภยัสําหรับหมอ้นํ้ าและหมอ้ตม้ท่ีใช้
ของเหลวเป็นส่ือนาํความร้อน พ.ศ. 2549 
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มิติการพฒันาท่ีย่ังยนื  :  ด้านการพฒันาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การฝึกอบรมบุคลากร: ตวัอยา่งกฎหมาย หรือแนวทางและขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
1) ระเบียบกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลกัสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยัในการทาํงาน พ.ศ. 2549 
2) กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีว   อนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2549 
3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกาํหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กาํหนดวิธีการ

ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดคุณสมบติั
ของผูค้วบคุม ผูป้ฏิบติังานประจาํและหลกัเกณฑ์ข้ึนทะเบียนผูค้วบคุมดูแลสําหรับระบบ
ป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2545 

 

มิติการพฒันาท่ีย่ังยนื  :  ด้านเศรษฐกจิ 

พลงังาน: ตวัอยา่งกฎหมาย หรือแนวทางและขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

1) พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
2) พระราชบญัญติัการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 
3) กฎกระทรวง ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการส่งขอ้มูลและการบนัทึกขอ้มูล

เก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2547 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อปฏิบติัอ่ืน  ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัสถานประกอบการท่ีเป็นประโยชน์กฎหมาย ต่อการดําเนิน

โครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

1) ระเบียบคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานว่าดว้ยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2551 

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง กาํหนดจาํนวน ขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ท่ีไม่ใหต้ั้งหรือขยายในทุกทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2550 

3) ประกาศคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน เร่ือง การกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข
การขอต่ออายใุบอนุญาต พ.ศ. 2551 

4) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การกาํหนดหลกัเกณฑ์สําหรับการยื่นคาํขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

5) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่ือง กาํหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีต้องจดัทาํ
รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2551 

6) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดชนิดของวตัถุดิบท่ีจะนาํมาใชห้รือผลิตในโรงงาน 
7) ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยการข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชน 

พ.ศ. 2551  
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8) ขอ้กาํหนดการดาํเนินงานตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001,14001, ISO/มอก. 18001, 
SA / มรท. 8000 และ ISO 26000 เป็นตน้ 

 

6.9 รายช่ือของแหล่งข้อมูลสําหรับโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาด(Clean Development mechanism: CDM) 

 

  

ลาํดับ ช่ือหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล เวบ็ไซต์ 

1 องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(องคก์ารมหาชน) 

http://www.tgo.or.th/ 

2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย http://www.egat.co.th/index.php/Table/

การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ 

3 ศูนยป์ระสานงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลย ี

ก๊าซชีวภาพ 

http://www.thaibiogas.net/th/taxonomy/ 

term/15 

4 มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม http://www.efe.or.th/home.php 

5 สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

http://www.onep.go.th/CDM/cdm.html 

6 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน http://www.dede.go.th 

7 กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://www.diw.go.th/treaty/index.asp 

8 อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

http://www.unfccc.int 

9 The world Bank http://www.worldbank.org 

10 สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ http://www.erdi.or.th/cdm/ 
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6.10  โครงการลดก๊าซเรือนกระจกอืน่ๆ 

6.10.1 Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 

Reduction Program: T-VER) คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 

พฒันาข้ึนเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความ

สมคัรใจ และสามารถนาํปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน ท่ีเรียกว่าคาร์บอนเครดิต ซ่ึงภายใต้

โครงการ T-VER น้ีเรียกว่า “TVER” ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจในประเทศได ้ทั้งน้ี อบก. ไดก้าํหนด

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการพฒันาโครงการ ระเบียบวิธีการในการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การข้ึน

ทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยจะตอ้งเป็นโครงการท่ีก่อให้เกิดการลด/ ดูดซับก๊าซเรือน

กระจกท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 สาขา ไดแ้ก่ 

1. สาขาการผลิตและใชพ้ลงังาน อุตสาหกรรม การจดัการของเสีย และการขนส่ง 

2. สาขาป่าไมแ้ละการเกษตร 

 

ประโยชน์ของการเขา้ร่วม T-VER นอกจากจะเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุ

ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถจาํหน่ายคาร์บอนเครดิต (TVERs) ท่ีเกิดจากกิจกรรมของ

โครงการจาํหน่ายเพ่ือสร้างรายได้แล้ว การดาํเนินโครงการ T-VER ยงัก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมทั้ งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เช่น ลดตน้ทุนการใชพ้ลงังาน ทาํให้คุณภาพส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน การสร้างงาใน

ทอ้งถ่ิน และช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร เป็นตน้ 

แม้ว่าโครงการ T-VER จะเป็นการดําเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจภายในประเทศ 

องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ไดค้าํนึงถึงการประกนัความน่าเช่ือถือของ

คาร์บอนเครดิต (TVERs) โดยกาํหนดกรอบการดาํเนินโครงการ T-VER สอดคลอ้งตามมาตรฐาน ISO 14064-2 

และยงัจดัให้มีผูป้ระเมินภายนอกสําหรับโครงการ ภาคสมคัรใจ (Validation and Verification Body: VVB) ท่ี

ไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบั อบก. เป็นผูต้รวจสอบ และทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโครงการ 

ซ่ึงสอดคลอ้งตามมาตรฐาน ISO 14064-3 

ขั้นตอนการพฒันาโครงการ T-VER แสดงดงัรูปท่ี 6.33 
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รูปท่ี 6.33 แสดงขั้นตอนการพฒันาโครงการ T-VER 

 

ทั้งน้ีสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ http://tver.tgo.or.th หรือดาวน์โหลดคู่มือการพฒันาโครงการลดก๊าซ

เรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program:T-

VER) ไดท่ี้ http://tver.tgo.or.th/file/news/Draft_T-VER_Manual_Public_Hearing_45.pdf  
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6.10.2 Crown Standard 

องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)(อบก.) ไดพ้ฒันา 

"มาตรฐานมงกุฎไทย" สาํหรับโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (CDM Project) 

เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานแสดงคุณภาพโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดของประเทศ

ไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานระดบัสากล ควบคู่กบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งผูพ้ฒันาโครงการ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเป็นการ

ผลกัดนัให้คาร์บอนเครดิตจากโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดของประเทศไทย 

เป็นท่ียอมรับในตลาดโลกและมีมลูค่าสูงข้ึน 

ในช่วงปี 2552 ท่ีผ่านมา อบก. ไดติ้ดต่อประสานกบัมูลนิธิมาตรฐานทองคาํ (Gold Standard Foundation) 

ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในวงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดระดบัสากลให้ศึกษากลไกการรับรองโครงการกลไกการ

พฒันาท่ีสะอาดของประเทศไทย ซ่ึงมูลนิธิมาตรฐานทองคาํไดใ้หก้ารยอมรับวา่การใหก้ารรับรองโครงการกลไก

การพฒันาท่ีสะอาดในประเทศไทย มีความน่าเช่ือถือและไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนซ่ึงเป็นหลกัการ

สาํคญัของโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดตามหลกัสากล ดงันั้น "มาตรฐานมงกุฎไทย" จึงเป็นท่ียอมรับของ 

Gold Standard Foundation ด้วย โดย อบก . ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรผูมี้อ ํานาจตามพิธีสารเกียวโต 

(Designated National Authority: DNA) รายแรกของโปรแกรม Gold Standard Foundation's DNA Program จน

บรรลุข้อตกลงและลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อบก. และมูลนิธิมาตรฐานทองคาํ ทั้ งน้ี เพ่ือ

สนบัสนุนและผลกัดนัให้ มาตรฐานมงกุฎไทยเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล อนัจะส่งผลให้

คาร์บอนเครดิตของโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดของประเทศไทยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนผา่นกลไกและภาพลกัษณ์

ของ Gold Standard 

การดาํเนินการให้ไดรั้บการรับรอง มาตรฐานมงกุฎไทย ก็เป็นเร่ืองท่ีไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น ดาํเนินทุกขั้นตอน

ตามแนวทางการยื่นขอคาํรับรองโครงการตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาด LoA ตามปรกติ ไม่ไดมี้ใบสมคัรแยก

ต่างหากแต่อย่างใด เพียงแค่ดาํเนินการยื่นคาํขอให้ได้คะแนนในหมวดดชันีทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และ

คะแนนรวมจากเกณฑก์ารพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งหมดตั้งแต่ 50% ข้ึนไป และการดาํเนินการมีการคาํนึงถึงการมีส่วน

ร่วม การสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาสังคม รวมไปจนถึงสุขภาพอนามยัของประชาชนและชุมชนโดยรอบ เพียง

เท่าน้ีก็จะผ่านเกณฑ์การให้คาํรับรองมาตรฐานมงกุฎไทยซ่ึงจะส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อภาพลกัษณ์โครงการ 

เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการเพ่ิมโอกาสการขอรับมาตรฐานทองคําได้ง่ายข้ึน  ในระยะเวลาท่ีสั้ นกว่า 

ค่าธรรมเนียมท่ีอาจจะลดลง แต่ยงัเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อโครงการ ท่ีตรงตามมาตรฐาน ความ

รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตามเกณฑข์องกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยงั

เป็นจุดเร่ิมตน้ของการดาํเนินการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินโครงการตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาด CDM ซ่ึง

ในอนาคตอาจจะเป็นมาตรฐานเฉพาะสําหรับโครงการ CDM ท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐาน ISO ท่ี

ควบคุมคุณภาพการจดัการและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มขององคก์รหรือโรงงานท่ีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
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มาตรฐานมงกุฎไทยน้ี จะมอบให้โครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดท่ีไดค้ะแนนประเมินดชันีช้ีวดัการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื ตามเกณฑด์งัน้ี 

1. คะแนนรวมจากเกณฑก์ารพฒันาท่ีย ัง่ยนื ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

2. คะแนนในหมวดดชันีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

3. คะแนนดา้นการมีส่วนร่วมชองประขาขนในลกัษณะของการจดัให้มีการส่วนร่วม หรือการจดัให้มี

คณะกรรมการพหุพาคี ไดค้ะแนน +1 ข้ึนไป 

4. คะแนนดา้นการสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาสงัคม วฒันธรรม และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไดค้ะแนน +1 ข้ึนไป หรือคะแนนดา้นสุขภาพอนามยัของคนงานและชุมชนขา้งเคียง ไดค้ะแนน +2 

 

6.10.3 Verified Carbon Standard (VCS) 

มาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS) เป็นมาตรฐานท่ีกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ สําหรับใช้ในการ

ตรวจสอบโครงการท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการทวนสอบผลการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ

เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจและภาคบงัคบั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัดงัน้ี 

1) กาํหนดเกณฑ์และระเบียบขั้นตอนในการปฎิบติัให้ชดัเจนเพ่ือนาํไปสู่ความสําเร็จในการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างคาร์บอนยนิูตท่ีมีคุณภาพสูง 

2) สร้างความเช่ือมัน่ในคาร์บอนยนิูตท่ีเกิดข้ึน (Verified Carbon Credit, VCU) 

3) กระตุน้ใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ๆ ของกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงรวมถึงระเบียบวิธีปฏิบติั 

4) นาํเสนอระบบการข้ึนทะเบียนท่ีประกนัไดว้่าจะไม่มีการซํ้ าซอ้นของปริมาณคาร์บอนยนิูตท่ีไดรั้บ

การรับรองจากระบบมาตรฐาน VCS และมีความโปร่งใส 

5) แสดงให้เห็นถึงขอบข่ายงานท่ีสามารถทาํไดจ้ริงและสามารถถูกใช้ร่วมกบัมาตรฐานการรับรอง

อ่ืนๆ ได ้

6) ทาํใหผู้ล้งทุน ผูข้าย และตลาดเช่ือมัน่วา่คาร์บอนยนิูตเป็นส่ิงท่ีซ้ือขายไดจ้ริง 

7) เช่ือมโยงกบัตลาดคาร์บอนอ่ืนๆ ทัว่โลกดว้ยวธีิการท่ีสอดคลอ้งกนั 

 

หลกัการพ้ืนฐานเป็นหลกัการท่ีทาํให้แน่ใจว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นั้นเช่ือถือไดแ้ละยุติธรรม โดยหลกัการพ้ืนฐานขา้งล่างน้ีเป็นหลกัการเบ้ืองตน้สําหรับผูท่ี้จะพฒันาโครงการ

ภายใตม้าตรฐาน VCS 

หลกัการพื้นฐานน้ีนาํมาจากระบบ ISO 14064-2:2006 ขอ้กาํหนดท่ี 3 

 ความสัมพันธ์กัน (Relevance) การเลือกแหล่งกาํเนิดก๊าซเรือนกระจก แหล่งรองรับและกกัเก็บก๊าซ

เรือนกระจก ขอ้มูลและระเบียบวิธีดาํเนินการตอ้งมีความเหมาะสมกบัโครงการนั้นๆ 
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 ความสมบูรณ์ (Completeness) ความครบสมบูรณ์ในความสัมพนัธ์กนัของแหล่งกาํเนิดก๊าซเรือน

กระจก และขอ้มูลสนบัสนุนขอ้กาํหนดและขั้นตอนในการพฒันาโครงการท่ีสมัพนัธ์กนักบัโครงการ

ท่ีกาํลงัถูกพฒันา 

 ความสอดคล้อง (Consistency) ขอ้มูลสนบัสนุนการพฒันาโครงการตอ้งมีความหมายและสามารถ

เปรียบเทียบไดก้บัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ความแม่นยาํ (Accuracy) ลดความขดัแยง้และความไม่แน่นอนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้

 ความโปร่งใส (Transparency) เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดเ้พื่อท่ีใหส้ามารถตดัสินไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล 

 ความเป็นเชิงอนุรักษ์ (Conservativeness) ใช้สมมติฐานในเชิงอนุรักษ์เพ่ือให้แน่ใจว่าการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการกกัเกบ็ก๊าซเรือนกระจกไม่ถูกประมาณการมากเกิดความเป็นจริง 

 

ในบางกรณีการเพ่ิมความความแม่นยาํของขอ้มูลนั้นก่อให้เกิดการลงทุนท่ีสูงซ่ึงอาจจะเป็นขอ้จาํกดัของ

การพฒันาโครงการดงันั้นการใชค่้าเชิงอนุรักษใ์นการประมาณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงสามารถทาํได ้

 

6.10.4 กลไกทวภิาค ีระหว่างรัฐบาลญ่ีปุ่นและรัฐบาลไทย เร่ืองกลไก Joint Crediting Mechanism: JCM 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ได้เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมอย่างเป็นทางการ ระหว่าง
ผูแ้ทนภาครัฐ และภาคเอกชน ของประเทศไทย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงการ
ต่างประเทศ และกระทรวงพลงังาน และคณะกรรมการร่วม 3 สถาบนัภาคเอกชน) กบัผูแ้ทนประเทศญ่ีปุ่น โดยมี
นายวิจารย ์สิมาฉายา รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นประธาน เพ่ือหารือเก่ียวกบัการ
จดัทาํขอ้ตกลงทวิภาคี ระหวา่งรัฐบาลญ่ีปุ่นและรัฐบาลไทย เร่ืองความร่วมมือกลไก Joint Crediting Mechanism 
หรือ กลไก JCM เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

กลไก JCM เป็นกลไกท่ีประเทศญ่ีปุ่นพฒันาข้ึน เพ่ือขอทาํความตกลงแบบทวิภาคีกบัประเทศกาํลงัพฒันาท่ี
สนใจ โดยประเทศญ่ีปุ่นร่วมลงทุนพฒันาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนตํ่า จาก
ประเทศญ่ีปุ่นมาสู่ประเทศกาํลงัพฒันา อาทิ  

 การผลิตพลงังานจากขยะ (Waste-to-Energy)  
 การเพิ่มสมรรถนะดา้นพลงังาน (Energy efficiency)  
 การพฒันาพลงังานหมุนเวียนและพลงังานทดแทน  

การดาํเนินโครงการจะตอ้งมีกระบวนการพิสูจน์ตรวจสอบ และทวนสอบ “ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลด
ได”้ จากโครงการ JCM (หน่วยเป็น “ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า”) ทั้งน้ี JCM Joint Committee ท่ีรัฐบาล
ทั้งสองฝ่ายจดัตั้งข้ึนร่วมกนั จะเป็นองคค์ณะผูพิ้จารณาการออกคาร์บอนเครดิต และการแบ่งสัดส่วนคาร์บอน
เครดิตท่ีเกิดข้ึน โดยคาร์บอนเครดิตท่ีเกิดจากโครงการ JCM ประเทศญ่ีปุ่นประสงคจ์ะขอแบ่งสดัส่วน ไปใชเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศญ่ีปุ่น 
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ประเทศญ่ีปุ่นประสงคจ์ะร่วมดาํเนินกลไก JCM จากปัจจุบนั ไปจนถึงปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ปัจจุบนั มี
ประเทศท่ีไดท้าํขอ้ตกลง JCM ร่วมกบัประเทศญีปุ่นแลว้ จาํนวน 12 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว 
กมัพชูา มลัดีฟส์ บงัคลาเทศ มองโกเลีย เอธิโอเปีย เคนยา คอสตาริกา หมู่เกาะปาเลา และเมก็ซิโก ประเทศท่ีอยู่
ระหว่างพิจารณาจัดทําข้อตกลง JCM ได้แก่  อินเดีย พม่า และไทย ทั้ งน้ี  ในกลุ่มอาเซียน  อินโดนิเซีย มี
ความก้าวหน้ามากท่ีสุด โดยได้จดัตั้ ง Joint Committee และเร่ิมพฒันาโครงการ JCM ร่วมกนัแล้ว ในขณะท่ี
ประเทศอ่ืนๆ อยูร่ะหวา่งจดัทาํหลกัเกณฑ ์และแนวทางพฒันาโครงการ 

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการพฒันาโครงการ ภายใต้กลไก JCM โดยได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลญ่ีปุ่น ดงัน้ี 

 เงินลงทุน Upfront payment ให้แก่โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ท่ีไดรั้บการคดัเลือก ให้เป็น
โครงการ JCM ในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ 

 การถ่ายทอด เทคโนโลยีคาร์บอนตํ่า ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีของประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือนาํไปสู่การลด
ก๊าซเรือนกระจกท่ีตรวจวดัได ้

 การวิเคราะห์ความเป็นไปได ้และศกัยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก ของโครงการ ตลอดจน 
ความคุม้ค่าของการลงทุน 

 ระบบตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ (ระบบ MRV) ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ให้แก่
โครงการท่ีไดรั้บการคดัเลือก 

 
นอกจากน้ี การลงทุนในโครงการ JCM จะช่วยก่อใหเ้กิดการจา้งงานสีเขียว (Green jobs) อีกดว้ย 
 

 
รูปท่ี 6.34 รูปแบบการดําเนินงานของกลไก JCM 

 
ปัจจุบัน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อยู่ระหว่างกระบวนการนํา

ขอ้เสนอของรัฐบาลญ่ีปุ่น เร่ืองกลไก JCM เขา้สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
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6.11  ฉลากคาร์บอน 

 

6.11.1 คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลติภัณฑ์ 

การส่งเสริมการใชค้าร์บอนฟุตพร้ินท ์(Carbon 

Footprint) ของผลิตภัณฑ์  การป ล่อยก๊าซ เรือน

กระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษยอ์ย่างต่อเน่ือง 

ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้พลังงาน  การเกษตร การ

พฒันาและขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง 

รวม ถึ งก ารตัด ไม้ทํ าล าย ป่ า  และการทําล าย

ส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบอ่ืนๆ ลว้นเป็นสาเหตุสาํคญัของการเกิดภาวะโลกร้อน ซ่ึงไดส่้งผลกระทบ ต่อการดาํรง

ชีพของมนุษย ์ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอ้มท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน ดงันั้น การลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเพ่ือลดภาวะโลกร้อน  จึงเป็นหน้าท่ีของผู ้ท่ี เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  ทั้ งภาคอุตสาหกรรมและภาค

เกษตรกรรมในฐานะผูผ้ลิต ภาคบริการในฐานะผูข้บัเคล่ือนกิจกรรม รวมถึงภาคประชาชนในฐานะผูบ้ริโภค 

การเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ย จึงเป็นทางหน่ึง ท่ีผูบ้ริโภคจะมีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก และยงัเป็นกลไกทางการตลาด ในการกระตุน้ให้ผูผ้ลิตพฒันาสินคา้ ท่ีลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในฐานะหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนให้

คาํแนะนาํแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก จึงไดพ้ฒันาโครงการส่งเสริม

การใชค้าร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) ของผลิตภณัฑข้ึ์นเพ่ือส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมีขอ้มูลการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดประกอบการตดัสินใจ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

ไทยในการแข่งขนัในตลาดโลก 

"คาร์บอนฟุตพร้ินท"์ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภณัฑแ์ต่ละหน่วย ตลอดวฎั

จกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การขนส่ง การประกอบช้ินส่วน การใชง้าน และการจดัการ

ซากผลิตภณัฑห์ลงัใชง้าน โดยคาํนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

เคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ท่ีจะติดบนสินคา้หรือผลิตภณัฑต่์างๆ นั้น เป็นการแสดงขอ้มูลให้ผูบ้ริโภค

ไดท้ราบว่า ตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์เหล่านั้นมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่ 

ตั้งแต่กระบวนการหาวตัถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใชง้าน และการกาํจดัเม่ือกลายเป็นของเสีย ซ่ึงจะช่วยใน

การตดัสินใจช้ือของผูบ้ริโภค และกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน การใช้คาร์บอนฟุตพร้ินท์ยงัช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกดว้ย 

เน่ืองจากขณะน้ีในหลายประเทศเร่ิมมีการนําคาร์บอนฟุตพร้ินท์มาใช้กันแล้ว  ทั้ งในอังกฤษ  ฝร่ังเศส 

สวิสเซอร์แลนด ์แคนาดา ญ่ีปุ่น และเกาหลี เป็นตน้ และมีการเรียกร้องให้สินคา้ท่ีนาํเขา้จากประเทศไทยตอ้งติด
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เคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพร้ินท์ดว้ย นอกจากนั้น หากประเทศไทยมีการดาํเนินโครงการและเก็บขอ้มูลการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีชัดเจน จะช่วยให้เรามีอาํนาจในการต่อรองมากข้ึนในการประชุมระดบัโลกเพ่ือ

กาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน 

ขั้นตอนข้ึนทะเบียนและการต่อสญัญาคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์แสดงดงัรูปท่ี 6.35 

 

 
รูปท่ี 6.35 แสดงขั้นตอนขึน้ทะเบียนและการต่อสัญญาคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลติภัณฑ์ 
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ตวัอยา่งการจดัทาํคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์
ขณะน้ีในหลายประเทศทัว่โลกเร่ิมมีการนาํคาร์บอนฟุตพร้ินทม์าใชก้นัอยา่งมาก และมีการเรียกร้องให้

สินคา้ท่ีนาํเขา้จากประเทศไทยตอ้งติดเคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพร้ินท์ดว้ย นอกจากนั้นหากประเทศไทยมีการ
ดาํเนินโครงการและเก็บขอ้มูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีชดัเจน จะช่วยให้มีอาํนาจในการต่อรองมาก
ข้ึนในการประชุมระดบัโลกเพื่อกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน ตวัอยา่งการระบุปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของสินคา้และฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ในประเทศต่างๆ แสดงดงัรูปท่ี 6.36-6.37 และฉลาก
คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องประเทศไทยแสดงดงัรูปท่ี 6.38 

 

 
รูปที่ 6.36 ตัวอย่างการระบุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าในประเทศองักฤษ 

ท่ีมา: องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

 

 
รูปท่ี 6.37 ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ในต่างประเทศ 
ท่ีมา: องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

 

 
รูปท่ี 6.38 ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของประเทศไทย 

ท่ีมา: องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
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ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยมีผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ใชเ้คร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์
แลว้มีจาํนวน 1,185 ผลิตภณัฑ์ จาก 274 บริษทั ดงัแสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ใชเ้คร่ืองหมาย
คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑใ์นรูปท่ี 6.39 (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), 2557)  

 

 
รูปท่ี 6.39 ตวัอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัตใิห้ใช้เคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลติภัณฑ์ 

ท่ีมา: องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
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6.11.2 ฉลากลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลติภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน 

เคร่ืองหมายลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ หรือ ฉลากลด

โลกร้อน  คือ ฉลากท่ีแสดงว่าผลิตภณัฑ์ได้ผ่านการประเมินคาร์บอน

ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ผลิตภณัฑ์ได้ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ 

การขนส่ง กระบวนการผลิต การใชง้าน และการจดัการซากผลิตภณัฑ์

หลงัใช้ โดยมีรูปแบบสําหรับการประเมินประกอบด้วย การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ในปี

ปัจจุบนั การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ์ในปีฐาน (Base Year)  การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพ

ร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ในปีปัจจุบนักบัปีฐาน และนาํผลการเปรียบเทียบพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินเพ่ือข้ึน

ทะเบียนเคร่ืองหมายลดคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์เม่ือผา่นตามเกณฑท่ี์กาํหนดสามารถติดเคร่ืองหมายลด

คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์บนผลิตภณัฑ ์หรือเผยแพร่บนส่ือต่างๆ 
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1. ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ลดลงจากเดิม (เปรียบเทียบกับค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

ผลิตภณัฑ์ในปีฐาน): ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ์ปีปัจจุบนั เทียบกบั

ขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ์ในปีฐานแลว้พบว่าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของผลิตภณัฑล์ดลงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 2 หรือ 

2. ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ์ตํ่ากว่าหรือเท่ากบัเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) 

ของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ ์: ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ ์เม่ือนาํมาเทียบ

กบัเกณฑเ์ปรียบเทียบสมรรถนะของผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนัพบวา่ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของผลิตภณัฑต์ํ่ากวา่หรือเท่ากบัเกณฑเ์ปรียบเทียบสมรรถนะ 

หมายเหตุ: คณะทาํงานพฒันาและส่งเสริมฉลากคาร์บอน จะทาํการพิจารณาร้อยละการลดลงของค่า

คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑอี์กคร้ังหลงัส้ินสุดโครงการนาํร่อง และสาํหรับเกณฑเ์ปรียบเทียบ

สมรรถนะของผลิตภัณฑ์  สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ฉลากคาร์บอนของ  อบก . 

(http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/download/Benchmark.pdf) ห รือ อ้ า ง อิ งม าจ าก แห ล่ งข้ อ มู ล

อุตสาหกรรมในประเทศ หรือต่างประเทศท่ีน่าเช่ือถือ และเม่ือภาคอุตสาหกรรมมีความพร้อมมาก

ข้ึน ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเคร่ืองหมายลดคาร์บอนฟุต พร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ ตอ้งผ่าน

เกณฑท์ั้ง 2 ขอ้ 
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6.11.3 คูลโหมด 

CoolMode หรือคูลโหมด  เป็นฉลากท่ีมอบให้กับ เส้ือผ้า  หรือ

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัพิเศษในการซบัเหง่ือและระบายความร้อนไดดี้ ทาํ

ให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อนอบอา้ว สามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องท่ีมีอุณ

ภูมิเคร่ืองปรับอากาศ 25๐c ไดโ้ดยไม่รู้สึกอึดอดั เน่ืองจากวสัดุท่ีใชใ้น

การตดัเยบ็เป็นผา้ท่ีมีการพฒันาให้มีคุณสมบติัพิเศษในการซบัเหง่ือจากผิวหนงัและระเหยออก จึงช่วยเพ่ิมความ

สบายและความเย็นในขณะสวมใส่ เส้ือผา้ CoolMode จึงช่วยรองรับการเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี

ตอ้งการมีส่วนช่วยลดการใชก้ระแสไฟฟ้าจากเคร่ืองปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

เส้ือผา้ช่วยลดภาวะโลกร้อนไดอ้ยา่งไร 

จ าก ก า ร ท่ี ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า

ประมาณร้อยละ 60 ในเขตเมือง

ขนาดใหญ่ใช้ไปกับระบบปรับ

อากาศ เน่ืองจากประเทศไทยอยูใ่น
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เขตร้อนช้ืน การออกแบบอาคารสมยัใหม่ทาํให้ตอ้งติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศมากข้ึน และการแต่งกายในการ

ทาํงานยงันิยมแบบสากลคือมีเส้ือผา้หลายชั้น การใส่สูท/แจ๊คเก็ท และการตดัเยบ็ท่ียงัไม่มีการเลือกชนิดผา้ท่ีมี

คุณลกัษณะเหมาะสม จึงทาํให้ต้องใช้เคร่ืองปรับอากาศตอ้งปรับอุณหภูมิตํ่ากว่าท่ีควร การส่งเสริมให้มีการ

พฒันาวสัดุส่ิงทอและออกแบบเคร่ืองนุ่งห่มโดยเฉพาะชุดทาํงานท่ีสวมใส่แลว้ไม่ร้อนอบอ้าวสามารถอยู่ใน

อาคารหรือห้องท่ีปรับอุณหภูมิ 25°C ไดโ้ดยไม่อึดอดั ก็จะช่วยลดการใชก้ระแสไฟฟ้าสาํหรับเคร่ืองปรับอากาศ 

และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางออ้มได ้ 

องค์การบริหาจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงได้ร่วมมือกับสถาบันพฒันา

อุตสาหกรรมส่ิงทอ (ในกาํกบัของกระทรวงอุตสาหกรรม) และกลุ่มผูผ้ลิตส่ิงทอ จดัทาํโครงการส่งเสริมการ

พฒันาเส้ือผา้ลดโลกร้อน หรือ คูลโหมด ข้ึน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคในการใชเ้ส้ือผา้ท่ีสามารถลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริมใหเ้กิดผูผ้ลิตและตลาดสินคา้ส่ิงทอท่ีลดโลกร้อนในประเทศไทย 

 

คูลโหมด...ปลอดภยัต่อสุขภาพ เยน็สบายยามสวมใส่ 

ผ้าลดโลกร้อน  ท่ี เรียกว่า “คูลโหมด” คือผ้าท่ี มี

คุณสมบติัเยน็สบายยามสวมใส่ ทาํความสะอาดไดง่้ายเพ่ือลด

การใช้พลงังานในเคร่ืองปรับอากาศ การซักทาํความสะอาด 

และการใชน้ํ้ า เป็นตน้ โดยมีคุณสมบติัพิเศษ 3 ประการ ดงัน้ี 

1) ปลอดภยัต่อสุขภาพผูส้วมใส่ เน่ืองจากผลิตด้วยสารเคมี

และสียอ้มท่ีปลอดภยัจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนกั 

2) คุณภาพและความคงทน มีคุณสมบติัความแข็งแรง คงทน

ต่อการเปล่ียนแปลงของขนาดหลงัการซกั คงทนของสีต่อแสง 

การซกั และเหง่ือ สามารถใชง้านไดเ้ทียบเท่ามาตรฐาน มอก. 

และ มาตรฐานสากล 

3) คุณลกัษณะลดความร้อน เป็นคุณสมบติัพิเศษมีผลช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย ทาํให้ผูส่้วมใส่รู้สึกเยน็ และ

ช่วยลดการใชพ้ลงังานจากเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงประกอบดว้ย 

 

สาํนกังานกบัการลดโลกร้อนดว้ยคูลโหมด... 

หน่วยงานและสาํนกังานต่างๆ สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าซ่ึงส่งผลใหช่้วยลดค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้า

ในระบบปรับอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อนไปพร้อมกนั ด้วยการนาํผา้คูลโหมดไปใชต้ดัชุดยนิูฟอร์มของ

สาํนกังาน รวมทั้งการนาํไปตดัเป็นเส้ือผา้สาํหรับใชใ้นกิจกรรมหรือวาระต่างๆ ทั้งตดัเป็นเส้ือทีเช็ต เส้ือสูท ชุด

กีฬา โดยการแจง้ใหบ้ริษทัท่ีรับตดัเยบ็เส้ือผา้ตดัเลือกใชผ้า้คูลโหมด หรือสามารถติดต่อกบัผูป้ระกอบการส่ิงทอ

ท่ีมีผา้คูลโหมดโดยตรง 
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ขั้นตอนข้ึนทะเบียนคูลโหมดแสดงดงัรูปท่ี 6.40 

 

 
รูปท่ี 6.40 แสดงขั้นตอนการขึน้ทะเบียนคูลโหมด 
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6.11.4 คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร คือการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษยอ์ย่างต่อเน่ืองทั้งการใช้

พลงังาน การเกษตรกรรม การพฒันาและการขยายตวัของ

ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตดัไมท้าํลายป่า รวมทั้งการ

ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบอ่ืนๆ 

ลว้นเป็นสาเหตุสาํคญัของการเกิดภาวะโลกร้อน และนบัวนั

ปัญหาดงักล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ทาํให้ประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่ืนตวั

ในการดาํเนินงานเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจดัทาํคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร (Carbon Footprint 

for Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวิธีการประเภทหน่ึงในการแสดงข้อมูลปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากการดาํเนินงานขององคก์ร อนัจะนาํไปสู่การกาํหนดแนวทางการบริหาร จดัการเพ่ือ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้ งในระดับโรงงาน  ระดับอุตสาหกรรม  และ

ระดบัประเทศ 

ซ่ึงปัจจุบนั องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ไดจ้ดัทาํโครงการส่งเสริมการจดัทาํ

คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร ดงัน้ี 

1. คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์รในภาคอุตสาหกรรม 

2. คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์รในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร 

เช่น  การเผาไหม้ของเช้ือเพลิง  การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย  และการขนส่ง  วัดออกมาในรูปตัน

คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า โดยพิจารณาจาก 3 ส่วนหลกั แบ่งเป็น SCOPE ดงัน้ี 

 SCOPE I: การคาํนวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

โดยตรง เช่น การเผาไหมข้องเคร่ืองจกัร การใชพ้าหนะขององคก์ร (ท่ีองคก์รเป็นเจา้ของเอง) การใช้

สารเคมีในการ บาํบดันํ้ าเสีย การร่ัวซึม/ร่ัวไหล จากกระบวนการหรือกิจกรรม เป็นตน้ 

 SCOPE II: การคาํนวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ทางออ้มจากการใช้พลงังาน (Energy Indirect Emissions) 

ไดแ้ก่ การซ้ือพลงังานมาใชใ้นองคก์ร ไดแ้ก่ พลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อน พลงังานไอนํ้ า เป็นตน้ 

 SCOPE III: การคาํนวณคาร์บอนฟุตพร้ินทท์างออ้มดา้นอ่ืนๆ การเดินทางของพนกังานดว้ยพาหนะท่ี

ไม่ใช่ขององคก์ร การเดินทางไปสมัมนานอกสถานท่ี การใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
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ประโยชนข์องการทาํ CFO 

 ภาคธุรกิจ สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร สามารถ

จาํแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีนยัสาํคญัและหาแนวทางเพ่ือลดขนาดของ CF ปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง อาจนาํไปขายเป็นคาร์บอนเครดิต หรือทาํการชดเชยคาร์บอนกบัองคก์รอ่ืนๆ 

 ภาครัฐ ใช้ในการขบัเคล่ือนให้เกิดการบริหารจดัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพ่ือ

ประโยชนส่์วนรวมของประเทศ 

 
ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนการแสดงคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์รแสดงดงัรูปท่ี 6.41 

 
รูปท่ี 6.41 แสดงขั้นตอนการขึน้ทะเบียนการแสดงคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 
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6.12 สรุปภาพรวมการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการดําเนินงานที่เกีย่วข้อง 
การเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานสาํคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมในช่วง 

200 ปีท่ีผ่านมา เป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) ในบรรยากาศ
เพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) หรือภาวะโลกร้อน (global warming) และ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีชดัเจนข้ึนมากมาย 

เพ่ือรักษาระดบัความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศใหมี้ค่าคงท่ี ในระดบัท่ีจะป้องกนัไม่ให้
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นอนัตรายของระบบภูมิอากาศโลก อนัเป็นผลมาจากการกระทาํของมนุษยท์าํให้เกิด
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change: UNFCCC) การประชุมสมชัชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties: COP) และขอ้ตกลงในการดาํเนินการต่างๆ ข้ึนมากมาย อาทิพิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol) กลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) การดาํเนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) เป็นตน้ 

ประเทศไทยไดต้กลงใหค้วามร่วมมือกบันานาประเทศในการแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ
ของโลก โดยให้สัตยาบนัต่อพิธีสารเกียวโตไปเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 จึงส่งผลให้ภารกิจและความ
รับผิดชอบในการดาํเนินงานภายใตน้โยบายและมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้การดาํเนินการโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
มากมาย อาทิ CDM, T-VER, VCS และ JCM เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีฉลากคาร์บอนเพ่ือให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริภคใน
การใชสิ้นคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่นคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ,์ ฉลากลดโลกร้อน, คูล
โหมด และคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร เป็นตน้ 

ในส่วนของภาคพลงังานทั้งดา้นการผลิตและใชพ้ลงังานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุดของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้ งหมดของประเทศ โดยในรายงานแห่งชาติฉบับท่ี 2 (Second National Communication) 
พบวา่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลงังานในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 69.57 ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งประเทศ ในขณะท่ีขอ้มูลในปี พ.ศ. 2551 ภาคพลงังานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 54.2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ การดาํเนินการต่างๆ ในการ
อนุรักษพ์ลงังาน หรือการใชพ้ลงังานหมุนเวียน โดยเฉพาะจากการดาํเนินงานของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน จึงมี
ส่วนช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยงัมี
ผลพลอยไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิตท่ีเกิดข้ึนอีกดว้ย 



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พลังงาน”  หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจ

ใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงที่อาจให
งานได เชน เช้ือเพลิง ความรอนและไฟฟา เปนตน 

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

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

“เช้ือเพลิง”  หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง 
กาซธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและสิ่งอ่ืน ตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“น้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา กาซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอื่นๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกช่ือมาแลวและ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๓ ก/หนา ๑/๒ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

“กาซ”  หมายความวา กาซปโตรเลียมเหลวที่ใช เปนกาซหุงตมหรือกาซ
ไฮโดรคารบอนเหลว ซึ่งไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ 

“โรงกลั่น”  หมายความวา โรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและ
สารละลายดวย 

“ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย พ ลั ง ง า น แ ห ง ช า ติ ”  ห ม า ย ค ว า ม ว า 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ 

“อนุรักษพลังงาน”  หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด 

“ตรวจสอบ”  หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล 
“โรงงาน”  หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
“เจาของโรงงาน”  หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานดวย 
“อาคาร”  หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
“เจาของอาคาร”  หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารดวย 
“กองทุน”  หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

*หรือผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มอบหมาย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน** 
 
มาตรา ๔  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ

นี้ ใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอนโยบาย เปาหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอ

คณะรัฐมนตร ี
(๒)  เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ และ

มาตรา ๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)๒ ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๓ 

 (๔)  กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ (๑) 

(๕)  กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุนตาม มาตรา ๒๘ 
(๕) 

(๖)  กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงตาม มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 

(๗)  ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓ 
(๘)  กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือ

แกโรงงาน อาคาร ผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และผูผลิต
หรือผูจําหนายวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๐ 

(๙)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดตาม (๕) และ (๖) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕  หนังสือหรือคําส่ังที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหเจาหนาที่นําสงในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคล
นั้น หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใดๆ ใหสงโดยวิธี
ปดหนังสือหรือคําส่ังไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ที่อยู สํานักงาน หรือบานที่บุคคลนั้นมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอใน
หนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้นก็ได 

เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวา
บุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคําส่ังนั้นแลว 

 
มาตรา ๖๓ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงหรือประกาศ ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
                                                 

๒ มาตรา ๔ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 
 
 

หมวด ๑ 
การอนุรักษพลังงานในโรงงาน 

   
 

มาตรา ๗  การอนุรักษพลังงานในโรงงานไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(๑)  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเช้ือเพลิง 
(๒)  การปองกันการสูญเสียพลังงาน 
(๓)  การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม 
(๔)  การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง 
(๕)  การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลด

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟา
ใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น 

(๖)  การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุม
การทํางานและวัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน 

(๗)  การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘  การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน หรือ

วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เจาของโรงงานควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือปริมาณที่กําหนดใน

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวาหกเดือน เจาของโรงงานควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคํา
ขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได ในกรณีที่มีคําขอ
ดังกลาว ใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไมผอนผันและมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงานควบคุม
ทราบโดยเร็ว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๔ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงาน
ควบคุมตองปฏิบัติ 

(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในโรงงานควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงาน
ควบคุมใดใหไดรับยกเวนจากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะ
กําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือเร่ืองอ่ืนใดที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก็ได 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของ
โรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงาน
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ และให
เจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้น 

 
มาตรา ๑๑๕   
 
มาตรา ๑๒๖ 
 
มาตรา ๑๓๗   
 
มาตรา ๑๔๘  
 

                                                 
๔ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
๕ มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐  
๖ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐  
๗ มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐  
๘ มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๙  
 
มาตรา ๑๖๑๐ 

 
หมวด ๒ 

การอนุรักษพลังงานในอาคาร 
   

 
มาตรา ๑๗  การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึง่

ดังตอไปนี ้
(๑)  การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร 
(๒)  การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายใน

อาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
(๓)  การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง

คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ 
(๔)  การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
(๕)  การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ

พลังงานในอาคาร 
(๖)  การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ 
(๗)  การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๘  การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และ

วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
ใหนํามาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙๑๑ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสราง

หรือดัดแปลงใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่
จะตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

                                                 
๙ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐  
๑๐ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐  
๑๑ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) 
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เร่ืองอ่ืนใดที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได 

 
มาตรา ๒๐  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙  ถาคณะกรรมการควบคุม

อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับ
การควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมี
ผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล
ใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวา
อาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองที่ที่ ยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เก่ียวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๑๑๒ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคาร
ควบคุมตองปฏิบัติ 

(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในอาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

ใหนํามาตรา ๙ วรรคสองและมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๒๑๓   

 
 
 
 

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
๑๓ มาตรา ๒๒ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ 

และสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน๑๔ 
   

 
มาตรา ๒๓๑๕ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ 

รวมทั้งใหมีการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ 

(๒) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน 
อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักร หรือ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง 

(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและ
มาตรฐานอยางใด เปนวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคา
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

ผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณ หรือวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการ
อนุรักษพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) มีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ได 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เร่ืองอ่ืนใดที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได 
ถาคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเห็นสมควรจะกําหนดใหมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมใดตองเปนไปตามมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ไดกําหนด
ไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้ใหสํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมดําเนนิการตาม
กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 
 

หมวด ๔ 
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

                                                 
๑๔ หมวด ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑๕ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๒๔๑๖ ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(๑) เงินที่โอนจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและ
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) เงินที่สงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา ๔๒ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี ้
ใหกระทรวงพลังงานเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการ

เบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๔/๑๑๗ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินจาก

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๕  เงินกองทุนใหใชเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ

ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานของ
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการ
ลงทุนและดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพ่ือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน 

(๓)  เปนเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเรื่องดังตอไปนี ้

(ก)  โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เก่ียวกับการปองกัน
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑๗ มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข)  การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริมและการอนุรักษ
พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานและเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายและวางแผนพลังงาน 

(ค)  โครงการสาธิต หรือโครงการริเร่ิมที่เก่ียวกับการอนุรักษพลังงานหรือการ
ปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

(ง)  การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 
(จ)  การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเก่ียวกับการพัฒนา 

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน 

(๔)  เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๖  องคกรเอกชนที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนตาม

มาตรา ๒๕ (๓) ตองมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศที่มี
กิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษพลังงานหรือการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจาก
การอนุรักษพลังงาน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกลาว 

 
มาตรา  ๒๗๑๘ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ งประกอบดวย  รอง

นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายกสภา
วิศวกร นายกสภาสถาปนิก และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 
และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากบุคคล ซึ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตรการเงิน วิทยาการ
พลังงานและการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย 

 
มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ 

(๒)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา 
๒๕ ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ (๔) 

(๓)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ 
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 

(๔ )   เ สนออั ต ร าก า รส ง เ งิ น เ ข า กอ งทุ นสํ า ห รับน้ํ า มั น เ ชื้ อ เพ ลิ งต อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ

(๕)  เสนอชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุนตอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ

(๖ )   กํ า ห น ด อั ต ร า ค า ธ ร ร ม เ นี ย มพิ เ ศ ษ โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(๗)  ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ 
(๘)  พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ (๒) ตาม

แนวทาง หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ 
(๘) 

(๙)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามมาตรา ๔๑ 

(๑๐)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดตาม (๓) (๗) และ (๙) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๙ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)   คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอน

ความสามารถ 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตั้งไวแลวนั้น 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแต

ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๓๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๔๑๙ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลมาให
ขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ได
ตามความจําเปน 

ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ (๒) 
คณะกรรมการกองทุนอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกองทุนใหแกกิจการ แผนงาน หรือโครงการไดเทาที่ไมเกินจากวงเงิน
ที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรรให ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

ใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งข้ึนตามวรรคหนึ่งเชิญบุคคล
มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ไดตามความจําเปนและใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔/๑๒๐ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจําหนายทรัพยสิน

ของกองทุนและการบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๐ มาตรา ๓๔/๑ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔/๒๒๑ ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน และใหทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของกองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานผล
การสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการกองทุนภายในหนึ่งรอยหา
สิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง ใหรัฐมนตรีเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๕  ใหผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพ่ือใชใน

ราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจําหนายเพื่อใชใน
ราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระ
ภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

 
มาตรา ๓๖  ใหผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุน

ตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคา
ภาษีอากรสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ใหผูซื้อหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการ

ป โตรเลียมซึ่ ง เปนผูผลิตไดจากการแยกก าซธรรมชาติ  สง เ งินเข ากองทุนในอัตราที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*พรอมกับ
การชําระคาภาคหลวงสําหรับกาซ ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กําหนด 

 
มาตรา ๓๘๒๒ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

หรือมาตรา ๓๗ ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสงกองทุน

                                                                                                                                            
 
๒๑ มาตรา ๓๔/๒ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๒ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภายในเวลาที่กําหนดแกกรมสรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพือ่
ใชในราชอาณาจักร หรือกรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สําหรับผูที่ซื้อหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมใหกรม
สรรพสามิต หรือกรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี ดําเนินคดีตามมาตรา 
๕๘ โดยเร็ว เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่ผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นสงเงินตามจํานวนที่ตอง
สงหรือตามจํานวนที่ขาด พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับ
แตวันที่ครบกําหนดสงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต กรมศุลกากรหรือกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี 

(๒) ในกรณีที่กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
แลวแตกรณี ตรวจพบวามีกรณีดังกลาว และแจงเปนหนังสือใหผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนสงเงิน
เขากองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดและผูนั้นไดสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือตามจํานวนที่ขาด 
พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละหกตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันที่ครบกําหนดสงเงิน
เขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิตกรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแต
กรณี ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เมื่อผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไดดําเนินการตามที่กําหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ผู
นั้นไมมีความผิด 

ใหถือวาเงินเพิ่มเปนเงินที่ตองสงเขากองทุนดวย และในการคํานวณระยะเวลา
เพ่ือการคํานวณเงินเพิ่มตาม (๑) หรือ (๒) นั้น หากมีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๓๙  เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให

ถือวาเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร 
 

หมวด ๕ 
มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ 

   
 

มาตรา ๔๐  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะตองจัดใหมีการอนุรักษ
พลังงาน รวมทั้งมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนเพื่อการนั้นๆ  หรือ
ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษ
พลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือไดดังตอไปนี้ 

(๑)  ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา ๒๕ 
เจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมี

การอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง แตประสงคที่จะจัดใหมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ 
                                                                                                                                            

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เครื่องใชหรือระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงานใหมีสิทธิขอรับการ
สงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๔๑  คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ใหย่ืนตอ

คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือ

สถาบันใด ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือเช่ียวชาญทําการศึกษาและรายงานหรือใหความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 

ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตาม
แนวทางหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ 
(๘) และแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริม
หรือใหความชวยเหลือแกผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป 

ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนาที่ติดตามใหผูไดรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ 
 

หมวด ๖ 
คาธรรมเนียมพิเศษ 
   

 
มาตรา ๔๒๒๓ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ 

(๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) ใชบังคับ ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนหรือใน
วันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณี
เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ ถาเจาของโรงงาน
ควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุมผู ใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองชําระ
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้ 

คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหถือวามีผลบังคับเชนเดียวกับการเรียกเก็บคา
ไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานคร
หลวง หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค แลวแตกรณี 

 
ม า ต ร า  ๔๓   ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 

                                                 
๒๓ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกับตนทุนรวมในการผลิต
และจายไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ตนทุนรวมตามวรรคสองหมายความวา คาลงทุนในระบบผลิตและระบบจาย
ไฟฟา คาใชจายในการจัดหาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา คาใชจายในการบํารุงรักษา คาใชจายใน
การบริหาร ความสูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอื่นๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและให
รวมถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมหรือประชาชนอันเกิดจากการผลิตและจายไฟฟานั้นที่ไมเปน
ภาระโดยตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคดวย 

 
มาตรา ๔๔  เมื่อมีกรณีที่ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ การใช

ไฟฟาตามมาตรา ๔๒ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ที่จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการ
ใชไฟฟาเร่ิมมีผลตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปนับแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบดี 

ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อ
หรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสงกองทุนภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 

 
มาตรา  ๔๕   ในระหวางที่ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระ

คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาระงับสิทธิการ
ขอรับการสงเสริมและชวยเหลือแกโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือ
ใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริมหรือชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๖๒๔ เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียม

พิเศษการใชไฟฟาไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) แลว
ใหแจงใหอธิบดีทราบ 

ใหอธิบดีดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับ
แจงวาโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ 
(๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) หรือไม ในกรณีที่ไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ให

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อธิบดีมีคําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบ 

คําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคสอง ใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวนัที่หนึง่ของเดือนถัดไป 

หมวด ๗ 
พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๗  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑)  มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาใหถอยคําหรือ

แจงขอเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดๆ เพ่ือตรวจสอบหรือ
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒)  เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึน
ถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพ
โรงงาน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ และส่ิงที่เก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานและ
อาคาร รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานของบุคคลใดๆ ในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจตรวจสอบ
เครื่องจักรและอุปกรณ หรือนําวัสดุปริมาณพอสมควรเทาที่เปนไปไดไปเปนตัวอยางเพ่ือการ
ตรวจสอบได 

(๓)๒๕ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออุปกรณและคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ให

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซึ่งเก่ียวของหรืออยูในสถานที่
นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๘/๑๒๖ ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๗ (๓) เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
๒๖ มาตรา ๔๘/๑ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามมาตรา ๔๗ (๓) อธิบดีอาจอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการแทนพนักงาน
เจาหนาที่ได 

การกําหนดคุณสมบัติ การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตของบุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘/๒๒๗ ผู รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการ

ตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จ หรือไมตรงตามความเปนจริงและศาลไดมี
คําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้แลว ใหอธิบดีส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๔๘/๓๒๘ กรณีที่ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ถูกฟองตอศาลวาได

กระทําความผิดตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอ
คําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 

หามมิใหผูรับอนุญาตที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
 
มาตรา ๔๘/๔๒๙ ผู รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณตอ

รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ัง 
คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณคําส่ังรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ัง

พักใชใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก

บุคคลซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๘ 
การอุทธรณ 

   
 

                                                 
๒๗ มาตรา ๔๘/๒ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๘ มาตรา ๔๘/๓ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๙ มาตรา ๔๘/๔ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  ผูไดรับหนังสือแจงผลตามมาตรา ๘ วรรคสามผูใดไมเห็นดวยกับ
หนังสือแจงดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรอการดําเนินการไวกอน
จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหผูย่ืนคํารองทราบแลว 

 
มาตรา ๕๑  ผูไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งผูใดไมเห็นดวยกับ

หนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแต รัฐมนตรีจะ

เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวช่ัวคราว 
 
มาตรา ๕๒  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรี

พิจารณาโดยเร็ว 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๓  เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลตาม

มาตรา ๘ วรรคสาม อันเปนเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๔  เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่ส่ังตาม

มาตรา ๑๐ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่ส่ังตามมาตรา ๑๐ ซึ่ง
ไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๕๓๐ เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๕๖๓๑ ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช

พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานตาม
มาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จหรือไม

                                                 
๓๐ มาตรา ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓๑ มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตรงตามความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗๓๒   
 
มาตรา ๕๘  ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่

ตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสามเดือนถึงสอง
ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสิบลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล กรรมการ หรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๖๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรียบเทยีบ

คดีที่รัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายสามคนมีอํานาจ
เปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่ไดเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๓๒ มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากความตองการใช
พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ี
สูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใชตามความ
ตองการที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวและปจจุบัน การดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการใช
พลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพและวัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศ นั้น ยังไมสามารถเรงรัด
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได สมควรกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และ
ชวยเหลือเก่ียวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน
การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและ
อนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการ
เพ่ือสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือ
ใชในการอนุรักษพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

อรดา/สุนนัทา/จักรกฤษณ/จารุวรรณ/จัดทํา 
๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕๓๓ 
 

มาตรา ๓๓  ในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ใหแกไขคําวา “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “กระทรวงพลังงาน” คํา
วา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน” คําวา “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและพลังงาน” เปน 
“ปลัดกระทรวงพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” เปน “อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง” คําวา “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “ผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” และคําวา “กรมทรัพยากรธรณี” เปน “กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ” 
 

                                                 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่ง
ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 

พัชรินทร/เนติมา/ผูจัดทาํ 
๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

 
เชิงชาย/วาทินี/ปรับปรุง 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
เชิงชาย/ปรับปรุง 

๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ 
 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณใน
ปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน 
การอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทัน
ตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ การเก็บ
รักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจนการมอบหมายให
บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงานในเครื่องจักรหรือ

                                                 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๘๗ ก/หนา ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



ภาคผนวก ข



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓   มาตรา  ๔๑   และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

“(๓)  ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๓” 
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  มีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  กับออกกฎกระทรวง  
หรือประกาศ  ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๙  เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมตองปฏิบัติ 
(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงาน

ควบคุมแตละแหง  ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเภท  ชนิด  หรือขนาดของโรงงานควบคุมใดใหไดรับ

ยกเวนจากการตองปฏิบัติในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดก็ได  และกฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดรายละเอียด
ทางดานเทคนิค  วิชาการ  หรือเร่ืองอื่นใดที่เปนเร่ืองที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และ
มาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง  
ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
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(๑) กําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่จะตองมีการออกแบบ
เพื่อการอนุรักษพลังงาน 

(๒) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม  (๑)  เพื่อการ
อนุรักษพลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค  วิชาการ  หรือเร่ืองอื่นใดที่เปนเร่ือง
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๑  เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม  ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ 
(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในอาคาร

ควบคุมแตละแหง  ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   
ใหนํามาตรา  ๙  วรรคสองและมาตรา  ๑๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
มาตรา ๙ ใหยกเลิกมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกชื่อหมวด  ๓  การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร  อุปกรณและสงเสริม

การใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน  และความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

 

“หมวด  ๓ 
การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร  หรืออุปกรณ 

และสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 

 

มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร  หรืออุปกรณ  รวมทั้งใหมีการ
สงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 
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(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร  หรืออุปกรณ 
(๒) กําหนดเครื่องจักร  หรืออุปกรณตามประเภท  ขนาด  ปริมาณการใชพลังงาน  อัตราการ

เปลี่ยนแปลงพลังงาน   และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด  เปนเคร่ืองจักร  หรืออุปกรณ 
ที่มีประสิทธิภาพสูง 

(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท  คุณภาพและมาตรฐาน
อยางใด  เปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักร  หรืออุปกรณ  ตองแสดงคาประสิทธิภาพการใช
พลังงาน 

ผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ  หรือวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
ที่มีประสิทธิภาพสูงตามวรรคหนึ่ง  (๒)  หรือ  (๓)  มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา  ๔๐  ได 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค  วิชาการ  หรือเร่ืองอื่นใด 
ที่เปนเร่ืองที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากไ็ด 

ถาคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายว าดวยมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมเห็นสมควรจะกําหนดใหมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใด  
ตองเปนไปตามมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้  
ใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดําเนินการตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๔  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา  “กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน”  
ในกระทรวงพลังงาน  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การอนุรักษพลังงาน  โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(๑) เงินที่โอนจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและปองกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) เงินที่สงตามมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗ 
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา  ๔๒ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว  ๆ 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 
ใหกระทรวงพลังงานเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุน

ตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๔/๑  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนรัุกษ

พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๒๔/๑  ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้สิน  และเงินจากกองทุนเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน  ในกระทรวงการคลัง  ไปเปนของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๗  ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย  รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เลขาธิการสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
นายกสภาวิศวกร  นายกสภาสถาปนิก  และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปน
กรรมการ  และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  เปนกรรมการและเลขานุการ” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๔  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย  ตลอดจนเชิญบุคคลมาใหขอเท็จจริง  คําอธิบาย  
คําแนะนํา  หรือความเห็น  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดตามความจําเปน 

ในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการตามมาตรา  ๒๘  (๒)  คณะกรรมการ
กองทุนอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกองทุน
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ใหแกกิจการ  แผนงาน  หรือโครงการไดเทาที่ไมเกินจากวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรรให  ทั้งนี้  
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

ใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงต้ังข้ึนตามวรรคหนึ่งเชิญบุคคลมาใหขอเท็จจริง  
คําอธิบาย  คําแนะนํา  หรือความเห็น  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดตามความจําเปน  
และใหนาํมาตรา  ๓๓  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๓๔/๑  และมาตรา  ๓๔/๒  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๓๔/๑  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจําหนายทรัพยสินของกองทุนและ
การบัญชี  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา  ๓๔/๒  ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูสอบบัญชีของกองทุน  และใหทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ
กองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานผลการสอบ
และรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการกองทุนภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแต
วันส้ินปงบประมาณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง  ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
นําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  หรือมาตรา  ๓๗  
ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสงกองทุนภายในเวลาที่กําหนดแก
กรมสรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง  ณ  โรงกล่ันและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร  หรือ
กรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสําหรับผูที่ซ้ือหรือไดมาซ่ึงกาซ
จากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมใหกรมสรรพสามิต  หรือกรมศุลกากร  หรือกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ  แลวแตกรณี  ดําเนินคดีตามมาตรา  ๕๘  โดยเร็ว  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
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(๑) ในกรณีที่ผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว  ใหผูนั้นสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือ 
ตามจํานวนที่ขาด  พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันที่ครบกําหนด
สงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต  กรมศุลกากรหรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  แลวแตกรณี 

(๒) ในกรณีที่กรมสรรพสามิต  กรมศุลกากร  หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  แลวแตกรณี  ตรวจพบวา
มีกรณีดังกลาว  และแจงเปนหนังสือใหผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนสงเงินเขากองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด  
และผูนั้นไดสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือตามจํานวนที่ขาด  พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละหกตอเดือน
ของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันที่ครบกําหนดสงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต   
กรมศลุกากร  หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  แลวแตกรณี  ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เมื่อผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไดดําเนินการตามที่กําหนดไวใน  (๑)  หรือ  (๒)  ผูนั้นไมมีความผิด 
ใหถือวาเงินเพิ่มเปนเงินที่ตองสงเขากองทุนดวย  และในการคํานวณระยะเวลาเพื่อการคํานวณ

เงินเพิ่มตาม  (๑)  หรือ  (๒)  นั้น  หากมีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน” 
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๔๒  เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙  (๑)  หรือ

มาตรา  ๒๑  (๑)   ใชบังคับ  ในกรณีที่ เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ  หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีเปนโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ  ถาเจาของโรงงานควบคุม  หรือ
เจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว  ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
ตามหมวดนี้” 

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๖  เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาได
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙ (๑)  หรือมาตรา  ๒๑  (๑)  แลวใหแจงใหอธิบดีทราบ 

ใหอธิบดีดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ไดรับแจงวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙ (๑)  หรือมาตรา  ๒๑ (๑)  
หรือไม  ในกรณีที่ไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว  ใหอธิบดีมีคําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคมุทราบ 
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คําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคสอง  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่
หนึ่งของเดือนถัดไป” 

มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๓)  ของมาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๓)  ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ  
และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๘/๑  มาตรา  ๔๘/๒  มาตรา  ๔๘/๓  และ
มาตรา  ๔๘/๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๔๘/๑  ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงาน
ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ  และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๗ (๓)  
อธิบดีอาจอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการแทนพนักงานเจาหนาที่ได 

การกําหนดคุณสมบัติ  การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  และการตออายุใบอนุญาตของบุคคล
หรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๔๘/๒  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๘/๑  ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง
ตามมาตรา  ๔๗  (๓)  อันเปนเท็จ  หรือไมตรงตามความเปนจริงและศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดให
ลงโทษตามมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัตินี้แลว  ใหอธิบดีส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา  ๔๘/๓  กรณทีี่ผูรับอนุญาตตามมาตรา  ๔๘/๑  ถูกฟองตอศาลวาไดกระทําความผิดตาม
มาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัตินี้  ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได  

หามมิใหผูรับอนุญาตที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
มาตรา  ๔๘/๔  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต  มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ัง 
คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณคําส่ังรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชใบอนญุาต”  
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน  
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“มาตรา  ๕๕  เจาของโรงงานควบคุม  เจาของอาคารควบคุม  หรือผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองแสนบาท” 

มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๖  ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออุปกรณ  และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามมาตรา  ๔๘/๑  ผูใดรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรา  ๔๗  (๓)  อันเปนเท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกมาตรา  ๕๗  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  สมควรแกไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน การอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพ

และสามารถปรับเปล่ียนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี  กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพ

ของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ  การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

ตลอดจนการมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงาน 

ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ  และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาท่ี

เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



ภาคผนวก ค
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ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เปนปที่ ๕๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดอาคารบางประเภทใหเปนอาคารควบคุม เพ่ือประโยชนในการอนุรักษ 

พลังงาน 
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๘ วรรค
หน่ึง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปน้ี 

 
 

มาตรา ๑   พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 

มาตรา ๒   พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

            มาตรา ๓ ใหอาคารที่มิใชอาคารที่ใชเปนพระที่น่ังหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือ
สถานกงสุลตางประเทศ อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศหรือที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ที่ใชเพ่ือ
การศาสนา   ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ   ที่มีการใชพลังงานดังตอไปน้ีเปนอาคาร 
ควบคุม 

(๑) อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากผู 
จําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแตหน่ึง
พันกิโลวัตต หรือหน่ึงพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป 
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        (๒) อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ใชไฟฟาจากระบบ
ของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือของตนเอง
อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณ
พลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไป 

 

มาตรา ๔  การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓ (๒)  ใหคํานวณเปนหนวยเมกะจูล  
ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

               (๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย 
๓.๖๐ 

               (๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปน้ี 
 

                            Es = (hs - hw) x S x eff. 
  

               โดย   Es   หมายถึง   ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวย             
                                           เปน เมกะจูล/ป 
                       hs   หมายถึง   คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปน เมกะจูล/ตัน จากตาราง    
                                          ไอนํ้า (steam table) ทั่วไป 
                      hw   หมายถึง   คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความ 
                                          ดันหนึ่งบรรยากาศ  ในที่น้ีใหใชคาเทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน 
                      S   หมายถึง   ปริมาณไอน้ําที่ใช หนวยเปน ตัน/ป ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ํา        
                                         ของอาคาร 
                      eff. หมายถึง     ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา 
                                         เทียบเทา ในที่น้ีใหใชคา ๐.๔๕ 
               (๓)  กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืน  ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลอืง 
อ่ืน เปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา  โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 

 

                               Ef = F x HHV x eff. 
  

               โดย   Ef   หมายถึง   ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเปนปริมาณพลังงาน      
                                  ไฟฟาเทียบเทา หนวยเปน  เมกะจูล/ป 
                         F หมายถึง   ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง  หนวยเปน หนวยน้ําหนักหรือ   
                                         ปริมาตรตอป 
                    HHV หมายถึง   คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่       
                                         ใช หนวยเปน เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร 
                      eff. หมายถึง    ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา 
                                         เทียบเทา  ในที่น้ีให ใชคา ๐.๔๕ 
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                  ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานกําหนด 

 

   มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 
 
 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวนัที่ ๑๔ สงิหาคม ๒๕๓๘ 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีคือ โดยที่เปนการสมควรกาํหนดอาคาร
ที่ไดรับอนุมัตจิากผูจําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา   หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชดุเดียวหรือหลายชุดรวมกัน 
ขนาดตั้งแตหน่ึงพันกิโลวตัต  หรือหน่ึงพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป หรืออาคารที่มีการใช
ไฟฟาจากระบบของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้าํจากผูจําหนาย หรือพลังงานสิน้เปลืองอ่ืนจากผูจําหนายหรอื
ของตนเอง อยางหนึ่งอยางใด หรือรวมกันในรอบปปฏทิินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สบิลานเมกะจูล
ขึ้นไป  ใหเปนอาคารควบคุม  และโดยที่มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง   แหงพระราชบญัญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน  และ
วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้  
 
 

 



ภาคผนวก ง
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พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดโรงงานควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                                                

(พระปรมาภิไธย)  ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรงงานบางประเภทใหเปนโรงงานควบคุม เพ่ือประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา 
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา    ๓     ใหโรงงานที่มีการใชพลังงานดังตอไปน้ีเปนโรงงานควบคุม 
                    (๑) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากผู

จําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมี
ขนาดตั้งแตหน่ึงหม่ืนกิโลวัตต หรือหน่ึงหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป 

                    (๒) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ใชไฟฟาจากระบบ 
ของผูจําหนายพลังงาน  ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายพลังงาน  หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู
จําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตสองรอยลานเมกะจูลขึ้น
ไป 

 

มาตรา ๔ เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มี
การใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ 
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               (๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่มีขนาดตั้งแตสามพันกิโลวัตตแตไมถึงหนึ่ง
หมื่นกิโลวัตต หรือตั้งแตสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหา
สิบกิโลโวลทแอมแปร 

               (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน 
ไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูลแตไมถึงสองรอยลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๕ เม่ือพนกําหนดสองปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มีการ
ใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔ 

                (๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่มีขนาดตั้งแตสองพันกิโลวัตตแตไมถึงสามพัน
กิโลวัตต หรือตั้งแตสองพันสามรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลท 
แอมแปร 

                (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน 
ไฟฟาตั้งแตสี่สิบลานเมกะจูลแตไมถึงหกสิบลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๖ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มี
การใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ 

                (๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่มีขนาดตั้งแตหน่ึงพันกิโลวัตตแตไมถึงสองพัน
กิโลวัตต หรือตั้งแตหน่ึงพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงสองพันสามรอยหาสิบกิโลโวลท
แอมแปร 

                (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน
ไฟฟาตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลแตไมถึงสี่สิบลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๗ การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓ (๒) มาตรา ๔ (๒) มาตรา ๕ 
(๒) และมาตรา ๖ (๒) ใหคํานวณเปนหนวยเมกะจูลตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

               (๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณ
ดวย ๓.๖๐ 

               (๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปน
พลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปน้ี 

 
 

                            Es = (hs - hw) x S x eff 

 
 

     โดย   Es   หมายถึง    ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา  
                                หนวยเปน เมกะจูล/ป 
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             hs   หมายถึง     คา  Enthalpy  ของไอน้ําที่ใช  หนวยเปน  เมกะจูล/ตัน     
                                            จากตารางไอน้ํา (steam table) ทั่วไป 
             hw   หมายถึง    คา  Enthalpy  ของน้ําที่อุณหภูมิ  ๒๗   องศาเซลเซียส       
                                            และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่น้ีใหใชคาเทากับ ๑๑๓  
                                            เมกะจูล/ตัน 
             S   หมายถึง    ปริมาณไอน้ําที่ใช   หนวยเปน   ตัน/ป  ดูจากเครื่องวัด   
                                           ปริมาณไอน้ําของโรงงานควบคุม 
                    eff   หมายถึง    ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน  
                                          ไฟฟาเทียบเทา ในที่น้ีใหใชคา ๐.๔๕ 

     (๓)   กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืน    ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้น 
เปลืองอ่ืนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปน้ี 

 
 

               Ef = F x HHV x eff 

 
 

     โดย  Ef    หมายถึง  ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเปนปริมาณ          
                                พลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปน เมกะจูล/ป 

                    F    หมายถึง  ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง  หนวยเปน  หนวยน้ํา      
                                          หนัก หรือปริมาตรตอป 
                   HHV   หมายถึง   คาความรอนสูง  (higher heating value)  ของพลังงาน      
                                          สิ้นเปลืองที่ใช  หนวยเปน  เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือ   
                                         ปริมาตร 
                      eff   หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน   
                                         ไฟฟาเทียบเทา ในที่น้ีใหใชคา ๐.๔๕ 

     ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนา 
และสงเสริมพลังงานกําหนด 

 
 

มาตรา ๘ โรงงานใดที่กําหนดใหเปนโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกานี้แลว มิใหนํา
บทบัญญัติวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมมาใชบังคับกับโรงงานดังกลาว  
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มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  
 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
 

(ลงนาม) พล อ. ชวลิต ยงใจยุทธ  
      นายกรัฐมนตรี  

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรงงานที่
ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายใหใชเครื ่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุด
รวมกันขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ ้นไป หรือ
โรงงานที่มีการใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายพลังงาน 
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันในรอบป
ปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไปใหเปนโรงงานควบคุม และโดยที่มาตรา 
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนด
โรงงานประเภทใด ขนาดปริมาณการใชพลังงาน หรือวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ให
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้  
 
 
 



ภาคผนวก จ



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการ 

ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖   วรรคสอง  และมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติ 

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
ประเภทและขนาดของอาคาร 

 

 

ขอ ๒ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารดังตอไปนี้   หากมีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้น 

ในหลังเดียวกันต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๒) สถานศึกษา 

(๓) สํานักงาน 

(๔) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

(๕) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๖) อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๗) อาคารโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๘) อาคารสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(๙) อาคารหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร 

 

 

สวนที่  ๑ 
ระบบกรอบอาคาร 

 

 

ขอ ๓ คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร   

(๑) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศ 

ในแตละประเภทของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอก 

ของอาคาร  (วัตตตอตารางเมตร) 
(ก) สถานศึกษา  สํานักงาน   
(ข) โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ 
 หางสรรพสินคา  อาคารชุมนุมคน   
(ค) โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด 

๕๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 

คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศ  ใหคํานวณ

จากคาเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนักของคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดานรวมกัน 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศในแตละประเภท

ของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร 

(วัตตตอตารางเมตร) 
(ก) สถานศึกษา  สํานักงาน   
(ข) โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ 
 หางสรรพสินคา  อาคารชุมนุมคน   
(ค) โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด 

๑๕ 
 

๑๒ 
๑๐ 

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ  พื้นที่แตละสวนตองใชขอกําหนดของระบบ
กรอบอาคารตามลักษณะการใชงานของพื้นที่แตละสวนนั้น 

สวนที่  ๒ 
ระบบไฟฟาแสงสวาง 

 

 

ขอ ๔ การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร  โดยไมรวมพื้นที่จอดรถ   
(๑) การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร  ตองใหไดระดับความสองสวางสําหรับงานแตละ

ประเภทอยางเพียงพอ  และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะ 
วาดวยการนั้นกําหนด 

(๒) อุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางภายในอาคารตองใชกําลังไฟฟาในแตละประเภท 
ของอาคารมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด 

(วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน) 
(ก) สถานศึกษา  สํานักงาน   
(ข) โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ 
 หางสรรพสินคา  อาคารชุมนุมคน   
(ค) โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด 

๑๔ 
 

๑๘ 
๑๒ 

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ  พื้นที่แตละสวนตองใชคาในตารางตามลักษณะ
การใชงานของพื้นที่สวนนั้น 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๓ 
ระบบปรับอากาศ 

 

 

ขอ ๕ ระบบปรับอากาศ  ประเภทและขนาดตาง ๆ  ของระบบปรับอากาศที่ติดต้ังภายใน
อาคาร  ตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่า  คาประสิทธิภาพการใหความเย็น  และคาพลังไฟฟาตอตัน
ความเย็น  เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สวนที่  ๔ 
อุปกรณผลิตน้ํารอน 

 

 

ขอ ๖ อุปกรณผลิตน้ํารอนที่ ติดต้ังภายในอาคาร   ตองมีคาประสิทธิภาพข้ันตํ่าและ 
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่าดังตอไปนี้ 

(๑) หมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน   

ประเภท คาประสิทธิภาพข้ันตํ่า  (รอยละ) 
(ก) หมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง  (oil  fired  steam  boiler) ๘๕ 
(ข) หมอตมน้ํารอนที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง  (oil  fired  hot  
 water  boiler) 

 
๘๐ 

(ค) หมอไอน้ําที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง  (gas  fired  steam  boiler) ๘๐ 
(ง) หมอตมน้ํารอนที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง  (gas  fired  hot  water  
 boiler) 

๘๐ 

(๒) เคร่ืองทําน้ํารอนชนิดฮีตปมแบบใชอากาศเปนแหลงพลังงาน  (air-source  heat  pump  
water  heater) 

ภาวะพิกัด 

คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่า ลักษณะ 
การออกแบบ 

อุณหภูมิ 
น้ําเขา 

อุณหภูมิ 
น้ําออก 

อุณหภูมิอากาศ 

(องศาเซลเซียส) 
(ก)  แบบที่  ๑ ๓๐.๐ ๕๐.๐ ๓๐.๐ ๓.๕ 
(ข)  แบบที่  ๒ ๓๐.๐ ๖๐.๐ ๓๐.๐ ๓.๐ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๕ 
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 

 

 

ขอ ๗ การขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตามขอ  ๒  ที่ไมเปนไปตามเกณฑ 
ที่กําหนดไวในหมวด  ๒  สวนที่  ๑  สวนที่  ๒  หรือสวนที่  ๓  ใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณา 
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 

เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคารตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคาการใชพลังงานโดยรวม 
ของอาคารดังกลาวตํ่ากวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงที่มีพื้นที่การใชงาน  ทิศทาง  และ
พื้นที่ของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง  และมีคาของระบบ
กรอบอาคาร  ระบบไฟฟาแสงสวาง  และระบบปรับอากาศ  เปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ 

สวนที่  ๖ 
การใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ  ของอาคาร 

 

 

ขอ ๘ เมื่อมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร  ใหยกเวนการนับรวมการใชไฟฟาบางสวน 

ในอาคารในกรณีที่ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารที่มีการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติเพื่อการสองสวาง

ภายในอาคารในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร  ใหถือเสมือนวาไมมีการติดต้ังอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 

ในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารนั้น  โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ตองแสดงอยางชัดเจนวา  มีการออกแบบสวิตชที่สามารถเปดและปดอุปกรณไฟฟา 

แสงสวางที่ใชกับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร  โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจากกรอบ

อาคารไมเกิน  ๑.๕  เทาของความสูงของหนาตางในพื้นที่นั้น  และ 

(๒) กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม  (๑)  ตองมีคาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์ 

การบังแดด  (effective  shading  coefficient)  ไมนอยกวา  ๐.๓  และอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน  

(light  to  solar  gain)  มากกวา  ๑.๐  และพื้นที่กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม  (๑)  ตองไมนอยกวา

พื้นที่ผนังทึบ   

ขอ ๙ อาคารที่มีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร  สามารถนํา 

คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคาร 

 

 

ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารตามหมวด  ๒  ใหเปนไปตาม 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๑ แบบของอาคารที่ไดย่ืนคําขออนุญาตหรือไดแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร 
ท่ีจะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่ตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน  และกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการในการออกแบบอาคารตามประเภท  หรือขนาดของอาคารดังกลาวเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



ภาคผนวก ฉ



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติ  หนาที่  และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๙  (๒)  และมาตรา  ๒๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
ขอ ๒ ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ

อาคารอยางนอยสามป  โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร  โดยมีผลงานดานการ

อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๓) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค

คลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๔) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรม 

ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๕) เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งจัดโดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตาม  (๑)   หรือ  (๒)   

ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓ ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงาน 

เปนระยะ ๆ 

(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 

(๓) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุม 

(๔) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดี 

ตามมาตรา  ๑๐ 

ขอ ๔ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจ าของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผู รับผิดชอบ 

ดานพลังงานประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เปน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที  โดยตองมีจํานวนและคุณสมบัติ  

ดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน  โดยตองมีคุณสมบติัอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๒   



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 (ก) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผู จําหนายพลังงานใหใช
เค ร่ืองวัดไฟฟาหรือให ติด ต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน   มีขนาดตํ่ากว า 
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปร  หรือ 

 (ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา  พลังงานความรอนจากไอน้ํา  
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น  จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน  ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปที่ผานมา  มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาตํ่ากวาหกสิบลานเมกะจูล   

(๒) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานไมนอยกวาสองคน  โดยอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  (๕)  
สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๒   

 (ก) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผู จําหนายพลังงานใหใช
เค ร่ืองวัดไฟฟาหรือให ติด ต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน   มีขนาดต้ังแต 
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป  หรือ 

 (ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา  พลังงานความรอนจากไอน้ํา  
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น  จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน  ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปที่ผานมา  มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาต้ังแตหกสิบลานเมกะจูลข้ึนไป   

ขอ ๕ ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่  อันทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ  ๔  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที 
(๒) จัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผู รับผิดชอบ 

ดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่  และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 
ขอ ๖ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๑)  (ก)  

หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  อยูแลว   
ใหแจงใหอธิบดีทราบ  และใหผู รับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผู รับผิดชอบดานพลังงาน 
ตามกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่งยังมิไดจัดใหมี

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ 

ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   

ขอ ๗ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  

(ก)  หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  อยูแลว  

ใหแจงใหอธิบดีทราบ  และใหผู รับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผู รับผิดชอบดานพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงนี้ 

เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่ง  

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัด ใหมี ผู รับผิ ดชอบด านพลั งง านตามจํ านวนและคุณสมบั ติ ต ามที่ กํ าหนด   

ในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  แลวแจงใหอธิบดี

ทราบโดยทันที 

(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  

(๕)  ภายในระยะเวลาตาม  (๑)  ได  โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุม  ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี  และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ

ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหเจาของโรงงานควบคุม

หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ  แลวแจงให

อธิบดีทราบโดยทันที 

ขอ ๘ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  

(ก)  หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมดําเนินการตามขอ  ๗  (๑)  และ  (๒) 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๙ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  
(ก)  หรือ  (ข)  นับแตวันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังไมพนระยะเวลาสองปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที  กรณีที่ไมสามารถ
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  (๕)  ภายในระยะเวลาดังกลาวได  
โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม  ใหเจาของโรงงานควบคุม 
หรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตามขอ  ๗  (๒) 

ขอ ๑๐ กรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  (๕)  พนจาก
หนาที่ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  อันทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ  ๔  ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมมีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานโดยทันที  และดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  
ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  
(๕)  ภายในระยะเวลาตาม  (๑)  ได  โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม  ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี  และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ  แลวแจง
ใหอธิบดีทราบโดยทันที 

ขอ ๑๑ วิธีการแจงการแตงต้ังผู รับผิดชอบดานพลังงานพรอมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๙  (๒)  และมาตรา  ๒๑  (๒)  
แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมแตละแหง  ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   
เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



ภาคผนวก ช



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้   
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม 

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน  เปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก  ใหเจาของ

โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  โดยพิจารณา

จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได   

นโยบายอนรัุกษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ  พลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม  โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุม  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน

ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

(๓) การแสดง เจตจํ านงที่ จะปฏิบั ติตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข องกับการอนุ รักษ และ 

การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 

(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน  โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  หรือโดยวิธีการอื่น

ที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานได 
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ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ 

จัดการพลังงาน  รวมทั้งกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   

(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 

ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม

นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน   

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมทราบ   

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(๖)   สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ 

ตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ 

การอนุรักษพลังงาน   โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง  โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ

พลังงานที่ใชเดิม  หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต  รวมทั้งระบุระยะเวลา 

การดําเนินการ  การลงทุน  และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน   

และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ

ตามแผนอนุรักษพลังงาน   

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําข้ึนตามขอ  ๗  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจ  ติดตาม   

และประเมินการจัดการพลังงาน   รวมถึงการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการ 

จัดการพลังงานตามชวงเวลาที่ กํ าหนดอยางเหมาะสมเปนประจํ า   อยางนอยปละหนึ่ งค ร้ัง   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ข้ันตอน   และวิธีการที่ รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน

มีนาคมของทุกป  เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 
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การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  เพ่ือใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการจัดการพลังงาน  และเปนฐานขอมูลของรัฐในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน  ประกอบกับมาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



ภาคผนวก ซ
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ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  ขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  ขอ  ๘  วรรคสอง  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  วรรคสอง  
และขอ  ๑๑  วรรคสอง  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม   

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“องคกร”  หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี 
“ตรวจสอบ”  หมายความวา  สํารวจ  ตรวจวัด  และเก็บขอมูล 
“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน”  หมายความวา  กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
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“อุปกรณ”  หมายความรวมถึง  เคร่ืองจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ”  หมายความถึง  การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง  เมื่อเปรียบเทียบ

กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร  ระบบ  หรืออุปกรณ  นั้น 

หมวด  ๑ 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

 

 

ขอ ๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมของตน  เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน  รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสีย
ดังกลาว 

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน  ไดแก  ขนาด  
การใชพลังงาน  ชั่วโมงการใชงาน  และศักยภาพในการปรับปรุง 

ขอ ๓ ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ  ๒  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร  
ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  และระดับอุปกรณ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) การประเมินระดับองคกร  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา  การผลิตหรือการบริการ  และการใชพลังงาน  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคมของปที่ผานมา  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ  หรือกระบวนการ
ผลิตตาง ๆ  ทั้งนี้เพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร 

(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการผลิต
และบริการ  ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ  ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน  
ของการผลิตสินคาหรือบริการ  โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใช
พลังงานจําเพาะ  (Specific  energy  consumption)  จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัย 
ที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

 (ก) โรงงานควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) อาคารควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช

พลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร  เชน  จํานวนหองพักที่จําหนายได  

ในกรณีของโรงแรม  หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล  หรือจํานวนพื้นที่ 

ใชสอยที่  ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป  เปนตน 

(๓) การประเมินระดับอุปกรณ  ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละอุปกรณหลัก  

รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ 

ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  

รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน  ซ่ึงตองสงใหอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 

 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ  ๗  

และขอ  ๘  ตามลําดับ   

ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน  

การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  ใหนําขอมูลการใชพลังงานและ

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน  ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน  และมาตรการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด  ๑  มาใชประกอบการกําหนด

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดวย 

ขอ ๗ การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา

และดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

แตละมาตรการ  ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช

พลังงานรวมของปที่ผานมา 

(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๘ แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 

(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุระยะเวลา
เร่ิมตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ 

(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ   
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนในขอ  ๘  ใหเจาของโรงงาน

ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม   
(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(๔) ผู รับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม 
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรม 

และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ทราบอยางทั่วถึง 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามหมวด  ๒ 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ  ๑๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษพลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน   และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการ 
ตามแผนดงักลาวใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ   

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ  ๑๒  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบ 
และวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม 

การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย  
สามเดือนตอคร้ัง  และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววา   
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของ
การไมบรรลุผลนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นิยมใชและเชื่อถือได  และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ในรายงานผล  การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ  ๑๔  เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผน
อนรัุกษพลังงานตอไป 

ขอ ๑๔ เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานตามขอ   ๑๓   แลว   ให เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการ 
ใหคณะทํางานดาน  การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการตามที่กําหนดในเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบ 
และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน   สถานภาพการดําเนินการ  และปญหา 
และอุปสรรคในการดําเนินการ  (ถามี) 

(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับ
มาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลา  ที่เกิดข้ึนจริง 
 (ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดข้ึนจริง 
 (ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดข้ึนจริง 
 (จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง 
 (ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการ 
 (ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
(๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ   (ถามี)  และจํานวนผูเขาอบรม 

ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดี   
ตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๔ 
การตรวจติดตาม  และประเมินการจัดการพลังงาน  การทบทวน  วิเคราะห 

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 

สวนที่  ๑ 
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๑๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน  โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมเพื่อแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซ่ึงมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลงังาน  มีความเปนกลาง  และเปนอิสระ
ในการดําเนินการ 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําส่ังแตงต้ัง 
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 (ก) การจัดต้ังคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน   
 (ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธี   การจัด

การพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก 
 (ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซึ่งลงลายมือชื่อ  โดยเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 (ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 (จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมตลอดจนกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 (ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ

ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 (ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 (ซ) การทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้   

ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสาร 
และหลักฐาน  ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงให 
คณะผูตรวจประเมิน  การจัดการพลังงานภายในองคกร 

ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร

และหลักฐานที่ เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานตามขอ  ๑๖  วามีและครบถวนหรือไม  ซ่ึงอาจรวมถึง 

การสอบถามหรือสัมภาษณบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และจัดทําสรุปผลการตรวจ

ติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร  สงใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุม 

หรือเจาของอาคารควบคุม 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน

การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่ง 

รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

สวนที่  ๒ 
การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๑๘ หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ  

ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่  ๑  แลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร

ควบคุมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุม  ตามชวงเวลาที่ เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยนําผลสรุปการตรวจติดตาม 

การดําเนินการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๑๗  มาวิเคราะหความเหมาะสม  และแนวทางการปรับปรุง 

การดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของ  

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุม 

หรือเจาของอาคารควบคุมทราบ  โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละ

ข้ันตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง 

หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ  พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรอง  

แตละข้ันตอน 

การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ขอ ๑๙ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน  วิเคราะห  

และแกไขขอบกพรองตามขอ   ๑๘   ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน  ใหดําเนินการแกไข

ขอบกพรองนั้นโดยเร็ว 



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม  ตลอดจน  
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน   วิเคราะห   
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่ จัดข้ึนตามขอ   ๑๘  เปนสวนหนึ่งของรายงาน 
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๕ 
วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป   

ในกรณีที่อธิบดีไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่  รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับ 
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได 

ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ  ๒๑  เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง  ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
และหลักฐาน  ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการ 
จัดการพลังงานดังตอไปนี้ 

(๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
(๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
(๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน 
(๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
(๕) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๖) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(๘) การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๒๔ การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๒๓   

มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร  การสัมภาษณบุคลากร
ที่เกี่ยวของ  และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ  
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด  และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผล 
การพิจารณาวาผานการตรวจสอบ 

(๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ  หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด  โดยแบง 
ความไมสอดคลองออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้ 

 (ก) ประเภทรายแรง  (Major)  หมายถึง  การไมมีเอกสารในการดําเนินการจัดการ  
พลังงาน  หรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด  ขอหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง  

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง  ไดแก   

  (ก.๑) การไมมี คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร   

การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนด

ไวในกฎกระทรวง   

  (ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอย

ตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการ   

จัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก   
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  (ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร  การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้   

  (ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  การไมติดตามผลการดําเนินการ 
ของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๖) การไมมีคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
เปนเอกสาร  การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  
การไมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนําเสนอ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน   เพื่อทบทวน   วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานในรอบป  การไมมีผลการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

  (ก.๗) การไม เ ผยแพร คํ า ส่ั งแต ง ต้ั งคณะทํ า งานด านการจั ดการพลั งงาน   
การไมเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  รวมถึงการไมเผยแพร
ในเรื่องของนโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ดวยวิธีการใด ๆ  ใหบุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง   

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผาน 
การตรวจสอบ 

 (ข) ประเภทไมรายแรง  (minor)  หมายถึง  ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบติัจริง  ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง  ไดแก   
  (ข.๑) การมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  การมีคําส่ังแตงต้ัง 

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร 
แตยังไมไดลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
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  (ข.๒) การกํ าหนดอํ านาจหน าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานด านการ 

จัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การประเมินสถานภาพ 

การจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด  การกําหนด

นโยบายอนุรักษสอดคลองกบัสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  มีการประเมินศักยภาพ

การอนุรักษพลังงาน  การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน  และการทบทวน  วิเคราะหและแกไข

ขอบกพรองของการจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในประกาศนี้   

  (ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน  รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 

และดานความรอน  และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ

พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม  ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว   

  (ข.๔) มกีารเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  คําส่ังแตงต้ัง

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  นโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว  แตบุคลากรของโรงงานควบคุม 

หรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง  เปนตน 

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   

ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการ

ตรวจสอบแตตองแกไขในปตอไป 

ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมตามขอ  ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 

จัดการพลังงานในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับ
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ขอกําหนดของวิธีการ  จัดการพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง   

แตมีโอกาสที่จะปรับปรุง  การดําเนินการในแตละข้ันตอนใหดีย่ิงข้ึนกวาที่เปนอยูเดิม 
ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการ

ดําเนินการตามขอกําหนด  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน  
ผลการตรวจประเมินว ามีหรือไมมีหลักฐาน   ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่ อของหลักฐาน   
ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐานกับขอกําหนด  รวมถึงการระบุประเภทของความ 
ไมสอดคลองในกรณีรายแรง  หรือไมรายแรง  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 
จัดการพลังงานแตละข้ันตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๗ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ  
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําข้ึน
ตามขอ  ๒๖  มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุม  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย  ชื่อรายการตรวจประเมิน  ผลการตรวจ
ประเมิน  และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

ทั้งนี้  การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รับรอง   พรอมทั้ งผูชํ านาญการและผูชวยผูชํ านาญการที่ ดํ า เนินการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงาน  ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

หมวด  ๖ 
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๗  ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป  การจัดสง
รายงานดังกลาว  ตองประกอบดวย  รายงานการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๑  และรายการตรวจสอบ 
การจัดการพลังงานตามขอ  ๒๖ 
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ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสง
เปนเอกสารตนฉบับ  พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) นําสงดวยตนเอง   
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



ภาคผนวก ฌ



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  
 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต   

และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา   ๖   วรรคสอง   และมาตรา  ๔๘/๑   วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”  หมายความว่า  ตรวจสอบและรับรองการจัดการ 

พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
“โรงงานควบคุม”  หมายความว่า  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“อาคารควบคุม”  หมายความว่า  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นอาคารควบคุม 

ตามมาตรา  ๑๘ 
ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
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 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น 

 (ค) เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 (ง) มีผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔ 
 (จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคย
ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
 (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ 

หรือให้บริการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน  หรือการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน 
 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑)  (ง)  และ  (จ) 
 (ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล 

อย่างน้อยหนึ่งคน  ต้องมีคุณสมบัติตาม  (๑)  (ก)  (ข)  และ  (ค) 
 (ง) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล 

ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑)  (จ) 
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีผู้ชํานาญการและผู้ชว่ยผู้ชํานาญการซ่ึงมีจํานวน  หน้าที่  และคุณสมบัต ิ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคน  ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  โดยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่ง 
ในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  ทั้งนี้  ผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๑)  (ก)  (ข)  (ค)  และ  (จ) 

(๒) ผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน  ทําหน้าที่ช่วยผู้ชํานาญการในการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงาน  และช่วยผู้ชํานาญการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
โดยผู้ช่วยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่งในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม  ทั้งนี้  ผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๑)  
(ก)  (ค)  และ  (จ) 
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ข้อ ๕ ผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องไม่เป็นผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนในเวลาเดียวกัน  และต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ข้อ ๖ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง 
ต้องดําเนนิการโดยผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน 

ข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๘ เม่ืออธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  
และหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  หรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับ
ใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  อธิบดีจะมีคําส่ังออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เม่ือปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓ 

อธิบดีต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังออกใบอนุญาต  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังออกใบอนุญาต  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า 
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาต  อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  

หรือประสงค์จะจัดให้มีผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่น
คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดี  พร้อมด้วย 
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วย 
ผู้ชํานาญการ 
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ในการพิจารณาคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 
ให้นําความในข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการเลิกดาํเนินการ  พร้อมส่ง 
ใบอนุญาตคืนให้แก่อธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาตต่อไป 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต  โดยระบุคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านบนของใบอนุญาต 
ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวน

ผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อารักษ์  ชลธาร์นนท ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได้บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน   
และมาตรา  ๔๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ได้บัญญัติให้ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานตามมาตรา  ๔๗  (๓)  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจอนุญาตให้บุคคล 
หรือนิติบุคคลเป็นผู้ดําเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  โดยการกําหนดคุณสมบัติ  การขอรับใบอนุญาต   
และการอนุญาตดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้อง 
ออกกฎกระทรวงน้ี 



ภาคผนวก ญ



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  (๒)  และวรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“เคร่ืองปรับอากาศ”  หมายความวา  เคร่ืองปรับอากาศสําหรับหอง  แบบแยกสวนที่ระบายความรอน

ดวยอากาศ  โดยออกแบบแยกเปน  ๒  ชุด  ทํางานรวมกัน  ซ่ึงไดแก  ชุดคอนเดนซิง  (condensing  unit)  
และชุดแฟนคอยล  (fan-coil  unit)  ที่ใชไฟฟากระแสสลับที่ความถี่  ๕๐  เฮิรตซ  สําหรับใชเพื่อ
ลดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่ไหลผานชุดแฟนคอยล  ตามขนาดที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

“คาประสิทธิภาพพลังงาน”  หมายความวา  คาประสิทธิภาพการใชไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ  
ซ่ึงเปนอัตราสวนระหวางขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศตอพิกัด
กําลังไฟฟาที่ใช  มีหนวยเปนวัตตตอวัตต  ตามวิธีการคํานวณที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๒ เคร่ืองปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงตองมีคาประสิทธิภาพพลังงานไมนอยกวา 
คาประสิทธิภาพพลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ  นโยบาย 
ดานพลังงานของรัฐบาล  ความพรอมของการผลิตและจําหนายเคร่ืองปรับอากาศ  ตลอดจนการสงเสริม
และชวยเหลือผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองปรับอากาศ 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

คาประสิทธิภาพพลังงาน  ใหกําหนดตามขนาดของเครื่องปรับอากาศที่ผูผลิตระบุตามตาราง
ดังตอไปนี้ 

ขนาดของเครื่องปรับอากาศ 
(วัตต) 

คาประสิทธิภาพพลังงาน 
(วัตตตอวัตต) 

ไมเกิน  ๘,๐๐๐ ๓.๒๒ - ๔.๑๐ 
มากกวา  ๘,๐๐๐  แตไมเกิน  ๑๒,๐๐๐ ๓.๒๒ - ๔.๑๐ 

 
ขอ ๓ การคํานวณหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ  ใหใชสูตรการคํานวณ

ดังตอไปนี้ 
คาประสิทธิภาพพลังงาน  =  ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ 
      พิกัดกําลังไฟฟา 
โดย “ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ”  หมายถึง  ความสามารถทั้งหมด 
    ของเครื่องปรับอากาศที่จะระบายความรอนสัมผัส  และความรอนแฝงออกจากบริเวณที่ 
    ปรับอากาศตอหนวยเวลา  มีหนวยเปนวัตต 
 “พิกัดกําลังไฟฟา”  หมายถึง  กําลังไฟฟาทีใ่ชพรอมกนัของเครื่องอัดกาซ  พัดลม  อุปกรณ 
    ควบคุม  และอุปกรณอื่นที่ประกอบใชกับเคร่ืองปรับอากาศนั้น ๆ  มีหนวยเปนวัตต 
ขอ ๔ การทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ   ตองกระทําโดย

หนวยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ขอ ๕ มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ   

ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
 
 
 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหเครื่องปรับอากาศ
ท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงานไมนอยกวาคาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  เปนเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง  
เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงาน  เพ่ือใหผูผลิตและผูจําหนายมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือ 
จากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   และเพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกใชเครื่องปรับอากาศ 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงอันเปนการประหยัดพลังงานของประเทศและชวยลดมลภาวะ  จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 



ภาคผนวก ฎ



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  (๒)  และวรรคสาม  
แหงพระราชบัญญั ติการสงเสริมการอนุ รักษพลังงาน   พ .ศ .   ๒๕๓๕   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“เคร่ืองทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ”  หมายความวา  อุปกรณที่ทําใหน้ําที่ไหลผาน 

มีอุณหภูมิตํ่าลงเพื่อนําไปใชในการปรับอากาศหรือหลอเย็นโดยใชวัฏจักรการทําความเย็นโดยการอัดไอ 
“คาประสิทธิภาพพลังงาน”  หมายความวา  คาประสิทธิภาพการใชไฟฟาของเครื่องทําน้ําเย็น

สําหรับระบบปรับอากาศ  โดยกําหนดในรูปของคาสมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบ 
ปรับอากาศ 

“คาสมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ”  หมายความวา  อัตราสวนไฟฟา
ที่ใชไปซ่ึงมีหนวยเปนกิโลวัตต  ตอคาความสามารถในการทําความเย็นที่ภาระเต็มพิกัดของเครื่องทํา 
น้ํา เ ย็นสําหรับระบบปรับอากาศซึ่งมีหนวยเปนตันความเย็น   ตามวิธีการคํานวณที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒ เคร่ืองทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงตองมีคาประสิทธิภาพ
พลังงานไมเกินกวาคาประสิทธิภาพพลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงสภาพ
เศรษฐกิจ  นโยบายดานพลังงานของรัฐบาล  ความพรอมของการผลิตและจําหนายเคร่ืองทําน้ําเย็น
สําหรับระบบปรับอากาศ  ตลอดจนการสงเสริมและชวยเหลือผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองทําน้ําเย็น
สําหรับระบบปรับอากาศ 

คาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ  ใหกําหนดตามขนาด
ความสามารถในการทําความเย็นที่ภาระเต็มพิกัดของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่ผูผลิต
ระบตุามตารางดังตอไปนี้ 

ประเภทของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ 

ชนิดการระบายความรอน แบบของเครื่องอัด 

ขนาดความสามารถในการทํา 
ความเย็นที่ภาระเต็มพิกัด 
ของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับ 

ระบบปรับอากาศ 
(ตันความเย็น) 

คาประสิทธิภาพพลังงาน 
(กิโลวัตตตอตันความเย็น) 

ระบายความรอนดวยอากาศ ทุกแบบ ทุกขนาด ๑.๑๒ - ๐.๙๕ 
แบบลูกสูบ ทุกขนาด ๐.๘๘ - ๐.๗๕ 
แบบโรตารี   
แบบสกรู  หรือ
แบบสครอลล 

ทุกขนาด ๐.๗๐ - ๐.๖๐ 

นอยกวา  ๓๐๐ ๐.๖๗ - ๐.๕๔ 

ระบายความรอนดวยน้ํา 

แบบแรงเหวี่ยง 
ต้ังแต  ๓๐๐  ข้ึนไป ๐.๖๑ - ๐.๕๐ 

ขอ ๓ การคํานวณหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ  
ใหใชสูตรการคํานวณดังตอไปนี้ 
 
 

 โดย ChP  หมายถึง คาสมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ   
    มีหนวยเปนกิโลวัตตตอตันความเย็น 

  P  หมายถึง กําลังไฟฟาที่ใชสําหรับเครื่องอัดไอ  มีหนวยเปนกิโลวัตต 
  wm  หมายถึง อัตราการไหลของน้ําที่ไหลผานเครื่องระเหย  มีหนวยเปน 

    ลูกบาศกเดซิเมตรตอวินาที 
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=



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

  pC  หมายถึง คาความจุความรอนจําเพาะของน้ําซ่ึงมีคาเทากับ  ๔.๑๘๗   
    มีหนวยเปนกิโลจูลตอกิโลกรัม - องศาเซลเซียส 

  it  หมายถึง อุณหภูมิของน้ําที่ไหลเขาเครื่องระเหย  มีหนวยเปนองศาเซลเซียส 
  et  หมายถึง อุณหภูมิของน้ําที่ไหลออกจากเครื่องระเหย  มีหนวยเปน 

    องศาเซลเซียส 
ขอ ๔ การทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ  

ตองกระทําโดยหนวยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ขอ ๕ มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาคาประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับ

ระบบปรับอากาศ  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหเครื่องทําน้ําเย็น
สําหรับระบบปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานไมเกินกวาคาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  เปนเครื่องทํา
น้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงาน  เพ่ือใหผูผลิตและ 
ผูจําหนายมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  และเพื่อให
ผูบริโภคสามารถเลือกใชเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงอันเปนการประหยัด
พลังงานของประเทศและชวยลดมลภาวะ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



ภาคผนวก ฏ



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  (๓)  และวรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติการสง เสริมการอนุรักษพลังงาน   พ .ศ .  ๒๕๓๕   ซ่ึงแกไขเพิ่มเ ติมโดย
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“กระจก”  หมายความวา  กระจกที่ใชเปนสวนประกอบของผนังดานนอกของอาคารที่ชวย 

ในการอนุรักษพลังงาน  โดยการลดความรอนจากรังสีอาทิตยที่สองผานกระจก  และสงเสริมการใช
ประโยชนจากการนําแสงธรรมชาติเพื่อการสองสวางภายในอาคาร 

“คามาตรฐานพลังงาน”  หมายความวา  คาประสิทธิภาพของกระจกโดยกําหนดคาในรูปของ 
คาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย   และคาการสองผานของแสงธรรมชาติ 
ตอคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย 

“คาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย”  หมายความวา  คาตัวประกอบการคูณ
ปริมาณรังสีอาทิตยที่ตกกระทบกระจก  ซ่ึงใชบงบอกความสามารถในการยอมใหปริมาณความรอน
เนื่องจากรังสีอาทิตยสองผานเนื้อกระจกที่รวมถึงรังสีอาทิตยที่สองผานโดยตรงและความรอนที่ถายเท
จากเนื้อกระจกโดยการนํา  การพา  และการแผรังสีความรอน 



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

“คาการสองผานของแสงธรรมชาติตอคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย”  
หมายความวา  คาสัดสวนที่แสงในชวงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นสามารถสองผานกระจก   

ขอ ๒ กระจกเพื่อการอนุรักษพลังงานจะตองมีคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสี
อาทิตยไมมากกวา  และมีคาการสองผานของแสงธรรมชาติตอคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจาก
รังสีอาทิตยไมนอยกวาคามาตรฐานพลังงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงสภาพ
เศรษฐกิจ  นโยบายดานพลังงานของรัฐบาล  ความพรอมของการผลิตและจําหนายกระจก  ตลอดจน 
การสงเสริมและชวยเหลือผูผลิตและผูจําหนายกระจก   

คามาตรฐานพลังงาน  ใหกําหนดตามตารางดังตอไปนี้ 
คาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจากรังสีอาทติย ๐.๕๕ - ๐.๓๐ 
คาการสองผานของแสงธรรมชาติตอคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนจาก
รังสีอาทิตย 

๑.๒๐ - ๑.๖๐ 

ขอ ๓ การทดสอบหาคามาตรฐานพลังงานของกระจก   ตองกระทําโดยหนวยงาน 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ขอ ๔ การคํานวณ  มาตรฐาน  และวิธีการทดสอบหาคามาตรฐานพลังงานของกระจก   
ใหใชตามมาตรฐาน  ISO  9050  และ  ISO  10292 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหกระจกที่มีคา
สัมประสิทธ์ิการสงผานความรอนจากรังสีอาทิตย  และคาการสองผานของแสงธรรมชาติตอคาสัมประสิทธ์ิ 
การสงผานความรอนจากรังสีอาทิตยสอดคลองกับคาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  เปนกระจกเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานและสงเสริมการใชวัสดุเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  เพ่ือใหผูผลิต
และผูจําหนายมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  และเพื่อให
ผูบริโภคสามารถเลือกใชกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงานอันเปนการประหยัดพลังงานของประเทศและชวยลด
มลภาวะ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



ภาคผนวก ฐ



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง  การกําหนดคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่า  คาประสิทธิภาพการใหความเย็น 
และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดต้ังใชงานในอาคาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕  แหงกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร   

และมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมาย 

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานจึงออกประกาศไวดังนี้   

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 

“ระบบปรับอากาศ”  หมายความรวมถึง  สวนประกอบอื่น ๆ  ของระบบปรับอากาศดวย 

“เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก”  หมายความวา  เครื่องปรับอากาศสําหรับหองแบบแยกสวน 

ที่ระบายความรอนดวยอากาศ  หรือระบายความรอนดวยน้ํา  โดยออกแบบแยกเปนสองชุดทํางาน

รวมกัน  ซ่ึงไดแก  ชุดคอนเดนซิง  (Condensing  unit)  และชุดแฟนคอยล  (Fan-coil  unit)  ที่ใชไฟฟา

กระแสสลับที่ความถี่  ๕๐  เฮิรตซ  สําหรับใชเพื่อลดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่ไหลผานชุดแฟนคอยล  

ตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงนี้ 

“เคร่ืองทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ”  หมายความวา  อุปกรณที่ทําใหน้ําที่ไหลผานมีอุณหภูมิ

ตํ่าลงเพื่อนําไปใชในการปรับอากาศหรือหลอเย็นโดยใชวัฏจักรการทําความเย็นโดยการอัดไอ  หรือ 

การดูดกลนื 

“คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ”  หมายถึง  อัตราสวนระหวางขีดความสามารถทําความเย็น 

รวมสุทธิของระบบปรับอากาศ  หนวยเปนวัตต  กับพิกัดกําลังไฟฟา  หนวยเปนวัตต 

“คาประสิทธิภาพการใหความเย็น”  หมายความวา  คาประสิทธิภาพการใหความเย็นของระบบ

ปรับอากาศโดยกําหนดในรูปของคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

“อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน”  หมายถึง  อัตราสวนระหวางขีดความสามารถทําความเย็น
รวมสุทธิของระบบปรับอากาศ  หนวยเปนบีทียูตอชั่วโมง  กับพิกัดกําลังไฟฟา  หนวยเปนวัตต 

“คาพลังไฟฟาตอตันความเย็น”  หมายถึง  อัตราสวนระหวางพิกัดกําลังไฟฟา  หนวยเปนกิโลวัตต  
กับขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องทําน้ําเย็น  หนวยเปนตันความเย็น 

ขอ ๒ ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดตาง ๆ   ที่ ติดต้ังใชงานในอาคาร  ตองมี 
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  คาประสิทธิภาพการใหความเย็นในรูปของอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน  
และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นดังตอไปนี้ 

(๑) เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะหรืออัตราสวนประสิทธิภาพ
พลังงานขั้นตํ่าดังตอไปนี้ 

ขนาดของเครื่องปรับอากาศ คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน 
(วัตต) (วัตตตอวัตต) (บีทียูตอชั่วโมงตอวัตต) 

ไมเกิน  ๑๒,๐๐๐ ๓.๒๒ ๑๑ 

(๒) ระบบปรับอากาศขนาดใหญตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น 
และสวนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศดังตอไปนี้ 

 (ก) เคร่ืองทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นไมเกินกวา
ที่กําหนดไวดังตอไปนี้ 

ประเภทของเครื่องทําน้ําเย็น 
สําหรับระบบปรับอากาศ 

ขนาดความสามารถ คาพลังไฟฟา 
ในการทําความเย็น ตอตันความเย็น 
ที่ภาระพิกัดของ (กิโลวัตตตอตัน 

ชนิดการระบายความรอน แบบของเครื่องอัด 
เคร่ืองทําน้ําเย็น ความเย็น) 
(ตันความเย็น)  

ระบายความรอนดวยอากาศ ทุกชนิด 
นอยกวา  ๓๐๐ ๑.๓๓ 
มากกวา  ๓๐๐ ๑.๓๑ 

ระบายความรอนดวยน้ํา 

แบบลูกสูบ ทุกขนาด ๑.๒๔ 
แบบโรตารี่  แบบสกรู นอยกวา  ๑๕๐ ๐.๘๙ 
หรือแบบสครอลล มากกวา  ๑๕๐ ๐.๗๘ 

แบบแรงเหวี่ยง 
นอยกวา  ๕๐๐ ๐.๗๖ 
มากกวา  ๕๐๐ ๐.๖๒ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) สวนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟา  ซ่ึงประกอบดวย  

ระบบระบายความรอน  ระบบจายน้ําเย็น  และระบบสงลมเย็น  ตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น

รวมกันไมเกิน  ๐.๕  กิโลวัตตตอตันความเย็น 

(๓) เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบดูดกลืนตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่าแลวแตกรณีดังตอไปนี้  

ทั้งนี้  การคิดคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะใหคิดเฉพาะคาความรอนเทานั้น  โดยไมรวมกําลังไฟฟาในระบบ 

 (ก) กําหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ําระบาย  ความรอน 

เขาเครื่องควบแนนดังตอไปนี้ 

ชนิดของ 
เคร่ืองทํา   
น้ําเย็น 

แบบดูดกลืน 

ภาวะพิกัด 

คาสัมประสิทธิ์ 
สมรรถนะ 

 

ดานน้ําเย็น ดานน้ําระบายความรอน 
อุณหภูมิ 
น้ําเย็นเขา 

อุณหภูม ิ
น้ําเย็นออก 

อุณหภูม ิ
น้ําเขาเครื่อง 
ควบแนน 

อัตราการไหล 
ของน้ําเขา 

เคร่ืองควบแนน 

(องศาเซลเซียส) 
(ลิตรตอวินาที 
ตอกิโลวัตต) 

ก.  ชัน้เดียว ๑๒.๐ ๗.๐ ๓๒.๐ ๐.๑๐๕ ๐.๖๕ 
ข.  สองชั้น ๑๒.๐ ๗.๐ ๓๒.๐ ๐.๐๗๙ ๑.๑๐ 

 (ข) กําหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิน้ําระบายความรอนเขาและออกจากเครื่อง
ควบแนนดังตอไปนี้ 

ชนิดของ 
เคร่ืองทํา 
น้ําเย็น 

แบบดูดกลืน 

ภาวะพิกัด 

คาสัมประสิทธิ์ 
สมรรถนะ 

 

ดานน้ําเย็น ดานน้ําระบายความรอน 
อุณหภูมิ 
น้ําเย็นเขา 

อุณหภูม ิ
น้ําเย็นออก 

อุณหภูม ิ
น้ําเขาเครื่อง 
ควบแนน 

อุณหภูมิ 
น้ําออกจาก 

เคร่ืองควบแนน 
(องศาเซลเซียส) 

ก.  ชัน้เดียว ๑๒.๐ ๗.๐ ๓๒.๐ ๓๗.๕ ๐.๖๕ 
ข.  สองชั้น ๑๒.๐ ๗.๐ ๓๒.๐ ๓๗.๕ ๑.๑๐ 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๓ คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน  และคาพลังไฟฟา 
ตอตันความเย็นที่กําหนดไวในขอ  ๒  ไมใชบังคับกับระบบปรับอากาศที่ใชแหลงพลังงานจากแสงอาทิตย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



ภาคผนวก ฑ



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เรื่อง  แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๑  แหงกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ  หนาที่  และจํานวนของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน  ออกประกาศไวดังนี้   

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม   ตองแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานตออธิบดีตามจํานวน  คุณสมบัติ  และระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  
วรรคสอง  ขอ  ๗  วรรคสอง  ขอ  ๙  และขอ  ๑๐  ตามแบบ  บพช.๑  ทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ไกรฤทธิ์  นิลคูหา 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 



เลขที่รับ..................................... 
วันที่.......เดือน................พ.ศ...... 
ลงช่ือ..........................ผูรับหนังสือ 

สําหรับเจาหนาที ่

แบบ บพช.๑ 
 
 
 

 
 

หนังสือแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 
      วันที่........เดือน..........................พ.ศ......................... 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).....................................................อายุ...............ป สัญชาติ................ 
อยูบานเลขที่...............หมูที่............ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ตําบล/แขวง........................... 
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................ในฐานะ............................................ของบริษัท/
หางหุนสวนจํากัด...............................................................ตั้งอยูเลขที่..............................หมูที่............ตรอก/
ซอย..............................ถนน...............................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต............................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย......................................โทรศัพท................................................
โทรสาร.....................................อีเมล................................................ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัท.........................................................................ทะเบียนเลขที่.........................................และ
หนังสือมอบอํานาจลงวันที่.....................เดือน............................พ.ศ…........ซ่ึงเปนเจาของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมชื่อ...........................................TSIC-ID...............................ไดรับอนุมัติขึ้นทะเบียนเปนโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมเมื่อวันที่.............เดือน.......................พ.ศ.......ตั้งอยูตามแผนที่แนบทายหนังสือนี้ 
เลขที่.................หมูที่.....................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................ตําบล/
แขวง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อําเภอ / เขต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .จังหวัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท...........................โทรสาร.......................... 

ขอแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของผูไดรับ
การแตงตั้งตออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ดังนี้   

          ๑. ขอแจงวา(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................อายุ..................ป  
สัญชาติ............................หมายเลขประจําตัวประชาชน................................................................................. 
อยูบานเลขที่.....................หมูที่...........ตรอก/ซอย.................ถนน.........................ตําบล/แขวง...................... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท................................โทรสาร.................................อีเมล................................................. ไดรับการ
แตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ดังกลาวขางตน ตามหลักฐานการ
ตกลงยินยอมเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานที่แนบทายหนังสือนี้   
 



-๒- 
แบบ บพช.๑ 

 
๒.  ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................เปนผูที่มี

คุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่  และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดในขอที่ไดทําเครื่องหมาย [  ] ไวเปนสําคัญ ดังนี้ 

       [  ] ๒.๑ เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางานใน
โรงงานหรืออาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

       [  ] ๒.๒ เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร หรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดาน
การอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

       [  ]  ๒.๓ เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

       [  ]  ๒.๔ เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝก 
อบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

       [  ] ๒.๕ เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน      
ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
 

ขาพเจารับรองวาขอความและหลักฐานทั้งหมดที่แจงมานี้ถูกตองตามความเปนจริงทุก 
ประการ 
 
     ลงชื่อ.....................................................ผูแจง 
      (                     ) 
     ตําแหนง................................................. 
                                                                    ประทับตรานติิบุคคล    
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
แบบ บพช.๑ 

หมายเหตุ 
๑.  การแจงการแตงตั้ง ผูแจงจะตองเปนเจาของโรงงานควบคมุ/อาคารควบคุมหรือเปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือ  
     เปนผูที่ไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐานซึ่ง สามารถใชแบบหนังสือมอบอํานาจ          
     ตามตัวอยางแนบทาย บพช.๑  หรือจัดทําขึ้นใหมโดยมีสาระสําคัญครบถวนตามที่กําหนดไวก็ได 

                ๒.   ใหโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเคร่ืองวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟา             
                   ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดต่ํากวา ๓,๐๐๐ กิโลวัตตหรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลตแอมแปร หรือใชพลังงานไฟฟา             
                   พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเองอยางหนึ่งอยางใดหรือ              
                   หลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธนัวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทา           
                   พลังงานไฟฟาต่ํากวา ๖๐ ลานเมกะจูล ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง 
                   อยางใดตามขอ ๒ 

                  ๓.   ใหโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทีไ่ดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเคร่ืองวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟา                
                        ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต ๓,๐๐๐ กิโลวัตตหรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือใชพลังงานไฟฟา   
                        พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงาน หรือของตนเองอยางหนึ่งอยางใดหรือ           
                        หลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธนัวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทยีบเทา                
                        พลังงานไฟฟาตั้งแต ๖๐  ลานเมกะจูลขึ้นไป ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา ๒ คน โดยอยางนอย        
                        หนึ่งคนตองเปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึง 
                        กันที่อธิบดีใหความเห็นชอบตามขอ ๒.๔ หรือเปนผูที่สอบไดตามเกณฑทีก่ําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน  
                        ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานตามขอ ๒.๕ สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานที่เหลือตองมี 
                        คุณสมบัติตามขอหนึ่งขอใดในขอ ๒ 
 ๔.  แนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูแจง  และรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๕.  แนบหลักฐานทะเบียนการคา  โดยผูแจงเปนผูรับรองสําเนาถูกตอง  กรณีผูแจงมิไดเปนนิติบุคคล 
 ๖.   แนบหลักฐานหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  ที่ออกไวไมเกิน ๖ เดือน กรณีเปนนิติบุคคล                   
    โดยผูแจงเปนผูรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๗.  ผูแจงจะตองรับรองความถูกตองของแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
 ๘.  แบบ บพช.๑ ใชสําหรับแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง ๑ คน/ชุด เทานั้น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
เอกสารแนบ บพช.๑ 

แผนที่แสดงทีต่ั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
ของ............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขอรับรองวา ที่ตั้งของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมตั้งอยูในตามแผนที่นี้จริงทุกประการ 
 
               ลงชื่อ....................................................ผูแจง 
                (                                     ) 
                ตําแหนง.............................................. 
               ประทับตรานติิบุคคล 



-๕- 
เอกสารแนบ บพช.๑ 

หนังสือรับเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

                     วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ................... 
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................อายุ......................................ป   

สัญชาติ............................หมายเลขประจําตัวประชาชน................................................................................อยู
บานเลขที่.........................หมูที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................ตําบล/
แขวง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อําเภอ / เขต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .จังหวัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท............................................โทรสาร..........................................อี
เมล...........................................................จบการศึกษาระดับ..........................................เมื่อ ป พ.ศ.................
คณะ.................................. .....................................สาขาวิชา....................................................................
สถาบันการศึกษา................................................................................เปนผูมีคุณสมบัติสามารถทํางานดานการอนุรักษพลังงาน
ตามหลักฐานที่แนบทายหนังสือนี้  ไดตกลงรับเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ช่ือ....................................................................................ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด...............................................ต้ังแต
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ................เปนตนไป 

เพื่อเปนหลักฐานในการรับเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวขางตน  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอ
หนาพยาน 
     
                                        ลงช่ือ............................................................ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
                                (                                                ) 
   
                                      ลงช่ือ............................................................พยาน 
 (                                               ) 
  

                                          ลงช่ือ............................................................พยาน 

 (                                         ) 
 
หมายเหตุ   หลักฐานแนบทายหนังสือของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 

  ๑. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและรับรองสําเนาถูกตอง พรอมหนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ    
  บพช.๒ หรือ บพช.๓ กรณีมีคุณสมบัติตามขอ  ๒.๑  หรือขอ ๒.๒  ในแบบ บพช.๑ 

    ๒. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและวุฒิบัตรการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค  
    คลายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาฯใหความเห็นชอบ และรับรองสําเนาถูกตอง  กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๓ ในแบบ บพช.๑ 
    ๓. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและวุฒิบัตรการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มี       
                           วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาฯใหความเห็นชอบ และรับรองสําเนาถูกตอง กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๔  
                          ในแบบ บพช.๑ 
            ๔. ภาพถายวุฒิบัตรการศึกษาและใบประกาศที่ระบุวาสอบไดตามเกณฑทีก่ําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งจัด            
                         โดยกรมพัฒนาฯ และรับรองสําเนาถูกตอง  กรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๕ ในแบบ บพช.๑ 
    ๕. ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูถูกแจงแตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน  
                         และรับรองสําเนาถูกตอง   



-๖- 
เอกสารแนบ บพช.๑ 

หนังสือมอบอํานาจ 

                  วันที่...........เดือน................................พ.ศ......... 
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อายุ................ป สัญชาติ....................... 

อยูบานเลขที่.............................หมูที่..........ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/
เขต.................................จังหวัด.................................ในฐานะ...............................................................  ของบริษัท/หางหุนสวน
จํากัด............................................ต้ังอยูเลขที่........................หมูที่..................ตรอก/ซอย.....................ถนน.........................ตําบล/
แขวง..........................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด.......................ขอมอบอํานาจให(นาย/นาง/นางสาว).....
........................................อายุ..........ปสัญชาติ..................อยูบานเลขที่...........ตรอก/ซอย..................ถนน..........................ตําบล/
แขวง......................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................เปนผูมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้ 
  ๑.  แจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตามแบบ บพช.๑ 

๒.  แจงรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ บพช.๒  และ/หรือแบบ บพช.๓ 
ตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การใดที่ผูรับมอบอํานาจกระทําไปภายใตขอบขายที่ไดรับอํานาจนี้  ขาพเจาขอยอมรับผิดผูกพันเสมือนได
กระทําดวยตัวเองทุกประการ 

เพื่อเปนหลักฐานทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

    ลงช่ือ...........................................................ผูมอบอํานาจ                    
                                                    (                                            ) 
 
    ลงช่ือ...........................................................ผูรับมอบอํานาจ 
     (                                            ) 
 
                                           ลงช่ือ...........................................................พยาน 
     (                                            ) 
 
    ลงช่ือ............................................................พยาน 
     (                                            ) 
หมายเหตุ 

  ๑. หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ใชในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล                      
           ไมไดเปนผูแจงการแตงตั้งหรือรับรองผลงาน  แตมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูแจงแตงตั้งหรือรับรองผลงาน 

  ๒. แนบภาพถายบตัรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ                                         
                           โดยเจาของหลักฐานเปนผูรับรองสําเนาถูกตอง 
                 ๓. ติดอากร  ๓๐.๐๐  บาท 
 

 
ติดอากร 

๓๐.๐๐ บาท 



ภาคผนวก ฒ



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เรื่อง  แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒  วรรคสอง  แหงกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ  หนาที่   
และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ออกประกาศไวดังนี้   

แบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม  พรอมทั้งเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ในกรณีท่ีปฏิบัติงาน 
ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ใหเปนไปตามแบบ  บพช.๒  ทายประกาศนี้  และในกรณ ี
ท่ีปฏิบัติงานในโรงงานหรืออาคารที่มิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ใหเปนไปตามแบบ  
บพช.๓  ทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ไกรฤทธิ์  นิลคูหา 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 



เลขที่รับ............................................ 
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ........... 
ลงชื่อ....................................ผูรับหนังสือ 
                                             สําหรับเจาหนาที ่

 
แบบ บพช.๒  

 
 
 
 

 
 

หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบตัิงานในโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุม 

 
         วันที่..........เดอืน......................พ.ศ. .........  
 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...............................................อายุ..........ป สัญชาติ.................... 

อยูบานเลขที่...........................หมูที่...........ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................ตําบล/แขวง
..................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด......................................ในฐานะ
...............................................ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด..................................................ตั้งอยูเลขที่
.................หมูที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง
...................................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย
.......................โทรศัพท..........................โทรสาร.........................อีเมล..............................ตามหนังสือรับรอง
ของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท.........................................................................ทะเบียนเลขที่
.................................และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ........ซ่ึงเปนเจาของโรงงาน/
อาคารชื่อ.......................................................... TSIC-ID.....................................ขอรับรองวา(นาย/นาง/
นางสาว)............................................................อายุ.........ป สัญชาติ................หมายเลขประจําตัวประชาชน
.............................................อยูบานเลขที่.......................หมูที่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน
...................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด
..................................เปนผูมีผลงานดานการอนุรักษพลังงาน แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางขางทายนี้ 
 



-๒- 
แบบ บพช.๒ 

ผลงานดานการอนุรักษพลังงานของ(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................. 
ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด................................................................... 
 

(๑) 
ลําดับที่ 

(๒) 
รายละเอียดผลงาน 

(๓) 
ชื่อโรงงาน/อาคาร
และสถานที่ตั้ง 

(๔) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

(๕) 
เงินลงทุน 

(บาท) 

(๖) 
ผลการอนุรักษ/ป 

(๗) 
หมายเหตุ 

เริ่ม 
(เดือน/พ.ศ.) 

แลวเสร็จ 
(เดือน/พ.ศ.) 

ชนิดพลังงาน จํานวน๑/ 
(หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

          
          
          
          
          
          

รวม      
 

ขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 

ชื่อ.................................................................................ผูรับรอง 
                                                                                                                        (...................................................................) 
หมายเหตุ ๑.   ผูรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานจะตองเปนเจาของโรงงาน/อาคาร หรือเปนผูไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐาน 

๒. หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ บพช.๒ ใชสําหรับกรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑ 
๓. แบบ บพช.๒ ใชสําหรับรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง ๑ คน /ชุด เทานั้น 
๔. ๑/ หากผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาใหระบุจํานวนทั้งหนวยกิโลวัตต และ กิโลวัตต-ชั่วโมง 
๕. แนบรายละเอียดการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 



เลขที่รับ............................................ 
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ........... 
ลงชื่อ....................................ผูรับหนังสือ 
                                             สําหรับเจาหนาที ่

       แบบ บพช.๓  

 
 
 
 

 
 

หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการปฏิบตัิงานในโรงงาน/อาคาร 
ท่ีมิใชเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

 

 
               วันที่............เดือน........................พ.ศ.....  
 
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).....................................................อายุ......................ป สัญชาติ.................. 

อยูบานเลขที่..................หมูที่...........ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง
........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................ในฐานะ
...............................................ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด..............................................................ตั้งอยูเลขที่.................
หมูที่.............ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท
............................โทรสาร..........................อีเมล...................................ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท......................................................................................ทะเบียนเลขที่..............................................และหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ.........ซ่ึงเปนเจาของโรงงาน/อาคารชื่อ...............................................................
ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................อายุ.......ป สัญชาติ..................หมายเลข
ประจําตัวประชาชน................................................อยูบานเลขที่............................หมูที่................ตรอก/ซอย
.....................................ถนน...................................ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต
........................................จังหวัด..........................................เปนผูมีผลงานดานการอนุรักษพลังงาน โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางขางทายนี้ 
 



-๒- 
แบบ บพช.๓ 

ผลงานดานการอนุรักษพลังงานของ(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................. 
ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ประจําโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด................................................................... 
 

(๑) 
ลําดับที่ 

(๒) 
รายละเอียดผลงาน 

(๓) 
ชื่อโรงงาน/อาคาร
และสถานที่ตั้ง 

(๔) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

(๕) 
เงินลงทุน 

(บาท) 

(๖) 
ผลการอนุรักษ/ป 

(๗) 
หมายเหตุ 

เริ่ม 
(เดือน/พ.ศ.) 

แลวเสร็จ 
(เดือน/พ.ศ.) 

ชนิดพลังงาน จํานวน๑/ 
(หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

          
          
          
          
          
          

รวม      
 

ขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 

ชื่อ.................................................................................ผูรับรอง 
                                                                                      (...................................................................) 
หมายเหตุ ๑.   ผูรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานจะตองเปนเจาของโรงงาน/อาคาร หรือเปนผูไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนหลักฐาน 

๒. หนังสือรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามแบบ บพช.๓ ใชสําหรับกรณีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑ 
๓. แบบ บพช.๓ ใชสําหรับรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานไดเพียง ๑ คน /ชุด เทานั้น 
๔. ๑/ หากผลการอนุรักษพลังงานไฟฟาใหระบุจํานวนทั้งหนวยกิโลวัตต และ กิโลวัตต-ชั่วโมง 
๕. แนบรายละเอียดการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 



ภาคผนวก ณ



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารแตละระบบ   

การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร  และการใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ  ของอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๐  แหงกฎกระทรวงกําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร  
และมาตรฐาน  หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ  และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยใชอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  จึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา  อาคารตามขอ  ๒  ของกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดประเภท   

หรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมและการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“อาคารอางอิง”  หมายความวา  อาคารที่มีการออกแบบใหมีพื้นที่การใชงาน  ที่ต้ัง  ทิศทาง  
พื้นที่กรอบอาคารแตละดาน  และลักษณะการใชงานเชนเดียวกับอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง   
โดยอาคารดังกลาวนั้นตองมีคาของระบบกรอบอาคาร  ระบบไฟฟาแสงสวาง  และระบบปรับอากาศ
เปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ 

หมวด  ๑ 
การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของระบบกรอบอาคาร 

 

 

สวนที่  ๑ 
การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกอาคาร 

 

 

ขอ ๒ การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร  ใหคํานวณ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้   



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร  (overall  thermal  transfer  

value,  OTTV) 

 (๑.๑) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดาน  (OTTVi)  ใหคํานวณ

จากสมการดังนี้   

))()()(())()(())(1)(( ESRSCSHGCWWRTWWRUTDWWRUOTTV feqwi +Δ+−=  

เมื่อ iOTTV  คือ คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกดานที่พิจารณา   

    มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 

 wU   คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังทึบ  มีหนวยเปนวัตต   

    ตอตารางเมตร - องศาเซลเซียส  (W/(m2.  ๐C)) 

 WWR  คือ อัตราสวนพื้นที่ของหนาตางโปรงแสง  และ/หรือของผนังโปรงแสง 

    ตอพื้นที่ทั้งหมดของผนังดานที่พิจารณา 

 eqTD  คือ คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (equivalent  temperature  difference) 

    ระหวางภายนอกและภายในอาคารซึ่งรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตย 

    ของผนังทึบ  มีหนวยเปนองศาเซลเซียส  (๐C) 

 fU   คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังโปรงแสง  หรือกระจก   

    มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร - องศาเซลเซียส  (W/(m2.  ๐C)) 

 TΔ  คือ คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคารมีหนวยเปน 

    องศาเซลเซียส  (๐C) 

 SHGC  คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตยที่สงผานผนังโปรงแสง

    หรือกระจก 

 SC  คือ สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด 

 ESR  คือ คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอนผานผนังโปรงแสง  และ/หรือ   

    ผนังทึบ  มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2)   



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (๑.๒) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร  (OTTV)  คือ  คาเฉลี่ย 
ที่ถวงน้ําหนักของคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกแตละดาน  (OTTVi)  รวมกัน  ใหคํานวณจาก
สมการดังนี้ 
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เมื่อ wiA  คือ พื้นที่ของผนังดานที่พิจารณาซึ่งรวมพื้นที่ผนังทึบและพื้นที่หนาตางหรือ 
    ผนังโปรงแสง  มีหนวยเปนตารางเมตร  (m2) 

 iOTTV  คือ คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกดานที่พิจารณา  มีหนวย 
    เปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2)   
(๒) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังทึบ  ( wU ) 
 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังทึบดานนอกอาคาร  ( wU )  แตละดาน  

ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 
 (๒.๑) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม  (U) 
   สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม  (U)  คือ  สวนกลับของคาความตานทาน

ความรอนรวม  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 
1

T

U
R

=  

เมื่อ  TR  คือ คาความตานทานความรอนรวม  (total  thermal  resistance)  มีหนวย 
     เปนตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.  ๐C)/W  ) 

 (๒.๒) คาความตานทานความรอน  (R) 
   คาความตานทานความรอนของวัสดุใด ๆ  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 

k

x
R

Δ
=  

เมื่อ  R   คือ คาความตานทานความรอน  มีหนวยเปนตารางเมตร - องศาเซลเซียส 
     ตอวัตต  ((m2.  ๐C)/W  ) 

  xΔ  คือ ความหนาของวัสดุ  มีหนวยเปนเมตร  (m) 
  k   คือ สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุ  มีหนวยเปนวัตตตอเมตร -  

     องศาเซลเซียส  (W/(m.  ๐C))   



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (๒.๓) คาความตานทานความรอนรวมของผนังอาคาร   

   การคํานวณคาความตานทานความรอนรวมของผนังอาคารขึ้นอยูกับชนิดของ  

ผนังอาคาร  ในกรณีตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

   (๒.๓.๑) กรณีผนังอาคารประกอบดวยวัสดุหลายชนิด 

     คาความตานทานความรอนรวม  (RT)  ของสวนใด ๆ  ของผนังอาคาร

ซ่ึงประกอบดวยวัสดุ  n  ชนิดที่แตกตางกัน  ใหคํานวณจากสมการดังนี้   
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เมื่อ  TR   คือ คาความตานทานความรอนรวมของผนังอาคาร   มีหนวยเปน 

     ตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.  ๐C)/W) 

  oR    คือ คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศภายนอกอาคารมีหนวยเปน 

     ตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.  ๐C)/W) 

  iR   คือ คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศภายในอาคารมีหนวยเปน 

     ตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.  ๐C)/W) 

nxxxx ΔΔΔΔ ,...,,, 321   คือ คาความหนาของวัสดุแตละชนิดที่ประกอบเปนผนังอาคารมีหนวย 

     เปนเมตร  (m) 

nkkkk ,...,,, 321  คือ สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุแตละชนิดที่ประกอบเปนผนังอาคาร 

 

 

     ดานนอก    1xΔ      2xΔ       nxΔ                        ดานใน 

    oR           1k        2k                    nk             iR    

  

รูปที่ ๑ สภาพการถายเทความรอนผานผนังอาคาร  ซ่ึงมีโครงสรางประกอบขึ้นจากวัสดุ 

  แตกตางกัน  n  ชนิด 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  (๒.๓.๒) กรณีผนังอาคารมีชองวางอากาศอยูภายใน 
    คาความตานทานความรอนรวม  (RT)  ของสวนใด ๆ  ของผนังอาคาร  

ซ่ึงประกอบดวยวัสดุ  n  ชนิดที่แตกตางกัน  และมีชองวางอากาศภายใน  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 
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เมื่อ  aR    คือ คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศภายในผนังอาคารมีหนวย 
     เปนตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.  ๐C)/W) 

 
 
    ดานนอก               1xΔ      2xΔ       nxΔ                                         ดานใน 

    oR            1k        2k                     aR                   nk             iR    
 

รูปที่ ๒ สภาพการถายเทความรอนผานผนังอาคาร  ซ่ึงมีโครงสรางประกอบขึ้น 
    จากวัสดุแตกตางกัน  n  ชนิด  และมีชองวางอากาศภายใน 
 (๒.๔) คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศและชองวางอากาศ 
   คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศบนพื้นผิวของผนังอาคารขึ้นอยูกับ

การเคลื่อนไหวของอากาศที่บริเวณโดยรอบพื้นผิวของผนังอาคารและคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีความรอน  
(thermal  emittance)  ของผนังอาคารตามคาที่กําหนดในตารางที่  ๑.๑  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  ๑.๑  คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศสําหรับผนังอาคาร 

ชนิดของผิววัสดุท่ีใชทําผนัง 
คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ 

((m2.  ๐C)/W) 
ท่ีผิวผนังดานใน  (Ri) ท่ีผิวผนังดานนอก  (Ro) 

กรณีท่ีพ้ืนผิวผนังมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีสูง ๐.๑๒๐ ๐.๐๔๔ 

กรณีท่ีพ้ืนผิวผนังมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีต่ํา ๐.๒๙๙ - 

   กรณีที่พื้นผิวผนังมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง  ใชสําหรับพื้นผิวผนังทั่วไป 
ซ่ึงถือวามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง  กรณีที่พื้นผิวผนังมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า  ใหใชเฉพาะ
กรณีที่พื้นผิวของผนังอาคารเปนผิวสะทอนรังสี  เชน  ผนังที่มีการติดแผนฟอยลสะทอนรังสี  เปนตน 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

   คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูภายในผนังอาคารขึ้นอยูกับ 
คาสัมประสิทธิ์การแผรังสีความรอนของพื้นผิวของผนังดานที่อยูติดกับชองวางอากาศตามคาที่กําหนด
ในตารางที่  ๑.๒  ดังตอไปนี้ 

ตารางที่  ๑.๒  คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูภายในผนังอาคาร 

ชนิดของผิววัสดุท่ีใชทําผนังดานใน 

ชองวางอากาศ 

คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ 

ตามความหนาของชองวางอากาศ  ((m2.  ๐C)/W) 

๕  มิลลิเมตร ๒๐  มิลลิเมตร ๑๐๐  มิลลิเมตร 

กรณีท่ีพ้ืนผิวผนังมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีสูง ๐.๑๑๐ ๐.๑๔๘ ๐.๑๖๐ 

กรณีท่ีพ้ืนผิวผนังมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีต่ํา ๐.๒๕๐ ๐.๕๗๘ ๐.๖๐๖ 

   คาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่าใชกับกรณีที่ผิวดานใดดานหนึ่ง  หรือทั้งสองดาน

ในชองวางอากาศเปนผิวสะทอนแสง  เชน  กรณีที่มีการติดแผนอลูมิเนียมในชองวางอากาศเปนตน  

สําหรับในกรณีทั่วไปใหถือวาพื้นผิวผนังดานในชองวางอากาศมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง 

   สําหรับกรณีที่ชองวางอากาศภายในผนังมีความหนาระหวาง  ๕  มิลลิเมตร   

ถึง  ๒๐  มิลลิเมตร  หรือระหวาง  ๒๐  มิลลิเมตร  ถึง  ๑๐๐  มิลลิเมตร  ใหใชวิธีประมาณคาในชวงที่ตองการ

ดวยวิธีเชิงเสนตรง  (linear  interpolation)  เพื่อหาคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ 

ที่ตองการ  ในกรณีที่ชองวางอากาศมีความหนาเกินกวา  ๑๐๐  มิลลิเมตร  ใหใชคาความตานทานความรอน

ของชองวางอากาศที่มีความหนา  ๑๐๐  มิลลิเมตร 

 (๒.๕) คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน  (k)  และคุณสมบัติอื่น ๆ  ของวัสดุ 

   สําหรับวัสดุที่ใชในงานกอสรางทั่ว ๆ  ไป  ใหใชคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน

ของวัสดุ  (thermal  conductivity,k)  ซ่ึงมีหนวยเปนวัตตตอเมตร - องศาเซลเซียส  (W/(m  .๐C))  ความหนาแนน

ของวัสดุ   (density, ρ )  ซ่ึงมีหนวยเปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  (kg/m3)  และคาความรอนจําเพาะ  

(specific  heat, pc )  ซ่ึงมีหนวยเปนกิโลจูลตอกิโลกรัม - องศาเซลเซียส  (kJ/(kg.๐C))  ตามที่กําหนด 

ในตารางที่  ๑.๓  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ตารางที่  ๑.๓  คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน  (k)  ความหนาแนน  ( ρ )  และคาความรอนจําเพาะ  ( pc )   
ของวัสดุชนิดตาง ๆ 

ลําดับ วัสดุ 
k 

(W/(m  .  ๐C)) 
ρ  

(kg/m3) 
pc  

(kJ/(kg.  ๐C)) 
๑ วัสดุมุงหลังคา/ดาดฟา 

 (ก)  กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีต ๐.๙๙๓ ๒๔๐๐ ๐.๗๙ 
 (ข)  กระเบ้ืองซีเมนตใยหินลอนเล็ก ๐.๓๘๔ ๑๗๐๐ ๑.๐๐ 
 (ค)  กระเบ้ืองซีเมนตใยหินลอนใหญ ๐.๔๔๑ ๒๐๐๐ ๑.๐๐ 
 (ง)  กระเบ้ืองซีเมนตใยหินลอนคู ๐.๓๙๕ ๒๐๐๐ ๑.๐๐ 
 (จ)  วัสดุหลังคาแอสฟลต ๐.๔๒๑ ๑๕๐๐ ๑.๕๑ 
 (ฉ)  กระเบ้ืองปูดาดฟามวลเบา ๐.๓๔๑ ๙๓๐ ๐.๘๘ 
 (ช)  กระเบ้ืองใยแกวโปรงแสงเรียบ ๐.๒๑๓ ๑๓๔๐ ๑.๘๘ 
 (ซ)  กระเบ้ืองใยแกวโปรงแสงลอนใหญ ๐.๑๘๑ ๑๗๐๐ ๑.๘๘ 
 (ฌ)  กระเบ้ืองลูกฟูกโปรงแสง ๐.๑๖๐ ๑๓๔๐ ๑.๘๘ 
 (ญ)  กระเบ้ืองใยแกวลอนคูสีขาวขุน ๐.๒๐๘ ๑๕๐๐ ๑.๘๘ 
๒ วัสดุปูพ้ืน/ผนัง 
 (ก)  ไลโนเลียม  (พรมน้ํามัน) ๐.๒๒๗ ๑๒๐๐ ๑.๒๖ 
 (ข)  กระเบ้ืองยาง ๐.๕๗๓ ๑๙๐๐ ๑.๒๖ 
 (ค)  กระเบ้ืองเซรามิค ๐.๓๓๘ ๒๑๐๐ ๐.๘๐ 
 (ง)  หินออน ๑.๒๕๐ ๒๗๐๐ ๐.๘๐ 
 (จ)  หินแกรนิต ๑.๒๗๖ ๒๖๐๐ ๐.๗๙ 
 (ฉ)  หินกาบ ๐.๒๙๐ ๒๖๔๐ ๐.๙๖ 
 (ช)  หินทราย ๐.๗๒๑ ๒๔๔๐ ๐.๙๖ 
 (ซ)  ไมปารเก ๐.๑๖๗ ๖๐๐ ๐.๙๖ 
๓ ผนังอิฐ/คอนกรีต 
 (ก)  อิฐมอญไมฉาบ ๐.๔๗๓ ๑๖๐๐ ๐.๗๙ 
 (ข)  อิฐมอญฉาบปูนสองหนา ๑.๑๐๒ ๑๗๐๐ ๐.๗๙ 
 (ค)  อิฐฉาบปูนหรือปดดวยแผนโมเสดหรือ 

 กระเบ้ือง  หนาเดียว 
๐.๘๐๗ ๑๗๖๐ ๐.๘๔ 

 (ง)  คอนกรีตบล็อกกลวง  ๘๐  มม.  ไมฉาบ ๐.๕๔๖ ๒๒๑๐ ๐.๙๒ 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ลําดับ วัสดุ 
k 

(W/(m  .  ๐C)) 
ρ  

(kg/m3) 
pc  

(kJ/(kg.  ๐C)) 

 (จ)  คอนกรีตสแลบ ๑.๔๔๒ ๒๔๐๐ ๐.๙๒ 
 (ฉ)  ปูนฉาบ  (ซีเมนตผสมทราย) ๐.๗๒ ๑๘๖๐ ๐.๘๔ 
๔ คอนกรตีมวลเบา  ความหนาแนนตาง ๆ 
 (ก)  ๖๒๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๑๘๐ ๖๒๐ ๐.๘๔ 
 (ข)  ๗๐๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๒๑๐ ๗๐๐ ๐.๘๔ 
 (ค)  ๙๖๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๓๐๓ ๙๖๐ ๐.๘๔ 
 (ง)  ๑๑๒๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๓๔๖ ๑๑๒๐ ๐.๘๔ 
 (จ)  ๑๒๘๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๔๗๖ ๑๒๘๐ ๐.๘๔ 
 (ฉ)  ปูนฉาบสําหรับคอนกรีตมวลเบา ๐.๓๒๖ ๑๒๐๐ ๐.๘๔ 
๕ วัสดุทําฝาเพดาน/ผนัง 
 (ก)  แผนยิปซ่ัม ๐.๒๘๒ ๘๐๐ ๑.๐๙ 
 (ข)  กระเบื้องซีเมนตใยหินแผนเรียบ ๐.๓๙๗ ๑๗๐๐ ๑.๐๐ 
 (ค)  ไมอัด ๐.๒๑๓ ๙๐๐ ๑.๒๑ 
 (ง)  แผนไฟเบอร  (fiber  board) ๐.๐๕๒ ๒๖๔ ๑.๓๐ 
 (จ)  เซลโลกรีตชนิดธรรมดา ๐.๑๐๖ ๕๐๐ ๑.๓๐ 
 (ฉ)  เซลโลกรีตชนิดโฟม ๐.๐๖๘ ๓๐๐ ๑.๓๐ 
 (ช)  แผนไฟเบอรชานออย ๐.๐๕๒ ๒๕๐ ๑.๒๖ 
 (ซ)  แผนไมกอก ๐.๐๔๒ ๑๔๔ ๒.๐๑ 
 (ฌ)  พลาสเตอรฉาบยิปซ่ัม ๐.๒๓๐ ๗๒๐ ๑.๐๙ 
๖ ฉนวนใยแกว  (ไฟเบอรกลาส) 
 แบบมวน  (blanket)  แบบแผน  (rigid  board)  และแบบทอสําเร็จ  (rigid  pipe  section) 

 (ก)  ความหนาแนน  ๑๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๔๖ ๑๐ ๐.๙๖ 

 (ข)  ความหนาแนน  ๑๒  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๔๒ ๑๒ ๐.๙๖ 

 (ค)  ความหนาแนน  ๑๖  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๘ ๑๖ ๐.๙๖ 

 (ง)  ความหนาแนน  ๒๔  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๕ ๒๔ ๐.๙๖ 
 (จ)  ความหนาแนน  ๓๒ - ๔๘  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๓ ๓๒ - ๔๘ ๐.๙๖ 
 (ฉ)  ความหนาแนน  ๕๖ - ๖๙  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๑ ๕๖ - ๖๙ ๐.๙๖ 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ลําดับ วัสดุ 
k 

(W/(m  .  ๐C)) 
ρ  

(kg/m3) 
pc  

(kJ/(kg.  ๐C)) 

๗ ฉนวนใยหินแบบมวน  (blanket)  และแบบแผน  (rigid  board) 

 ความหนาแนน  ๖.๔ - ๓๒ ๐.๐๓๙ ๖.๔ - ๓๒ ๐.๘ 

๘ ฉนวนชนิดโฟมโพลีสไตรีน  แบบขยายตัว 

 (ก)  ความหนาแนน  ๙  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๔๗ ๙ ๑.๒๑ 

 (ข)  ความหนาแนน  ๑๖  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๗ ๑๖ ๑.๒๑ 

 (ค)  ความหนาแนน  ๒๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๖ ๒๐ ๑.๒๑ 

 (ง)  ความหนาแนน  ๒๔ - ๓๒  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๕ ๒๔ - ๓๒ ๑.๒๑ 

๙ โฟมโพลเีอทิลนี ๐.๐๒๙ ๔๕ ๑.๒๑ 

๑๐ โฟมโพลยีรูีเทน ๐.๐๒๓ - 

๐.๐๒๖ 

๒๔ - ๔๐ ๑.๕๙ 

๑๑ ไม 

 (ก)  ไมเนือ้แข็ง ๐.๒๑๗ ๘๐๐ ๑.๓๐ 

 (ข)  ไมเนื้อแข็งปานกลาง ๐.๑๗๖ ๖๐๐ ๑.๓๐ 

 (ค)  ไมเนื้อออน ๐.๑๓๑ ๕๐๐ ๑.๓๐ 

 (ง)  ไมอัดชิพบอรด ๐.๑๔๔ ๘๐๐ ๑.๓๐ 

๑๒ กระดาษอัด ๐.๐๘๖ ๔๐๐ ๑.๓๘ 

๑๓ แผนกระจก 

 (ก)  กระจกใส ๐.๙๖๐ ๒๕๐๐ ๐.๘๘ 

 (ข)  กระจกสชีา ๐.๙๑๓ ๒๕๐๐ ๐.๘๘ 

 (ค)  กระจกสะทอนแสง ๐.๙๓๑ ๒๕๐๐ ๐.๘๘ 

 (ง)  กระจกเงา ๐.๘๕๓ ๒๕๐๐ ๐.๘๘ 

๑๔ โลหะ 

 (ก)  โลหะผสมของอลูมิเนยีม  แบบธรรมดา ๒๑๑ ๒๖๗๒ ๐.๘๙๖ 

 (ข)  ทองแดง ๓๘๘ ๘๗๘๔ ๐.๓๙๐ 

 (ค)  เหล็กกลา ๔๗.๖ ๗๘๔๐ ๐.๕๐๐ 
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   กรณีที่ใชวัสดุผนังแตกตางไปจากวัสดุที่กําหนดในตารางที่  ๑.๓  ใหใชผลจาก
การทดสอบหรือคาที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได 

(๓) คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (equivalent  temperature  difference,TDeq)   

 คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  คือ  คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายนอก

และภายในอาคาร  รวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตยของผนังทึบ  ซ่ึงข้ึนกับชวงระยะเวลาในการดูดกลืน

รังสีอาทิตย  สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย  มวลของวัสดุผนัง  ทิศทางและมุมเอียงของผนัง   

โดยมีสมการที่ใชในการคํานวณดังตอไปนี้ 

 (๓.๑) สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

   สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของพื้นผิวดานนอกของผนังทึบซ่ึงใชในการ

คํานวณคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทาใหใชคาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๔ 

ตารางที่  ๑.๔  สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของวัสดุผนังและสีภายนอกของผนังชนิดตาง ๆ   

ที่ใชประกอบการหาคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา 

พ้ืนผิวของผนงัภายนอกอาคาร สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสอีาทิตย หมายเหตุ 

วัสดุท่ีใชฉาบหรือปดผิว 

 แผนสะทอนแสงทําดวยอลูมิเนียม 

 หินออนสีขาว 

 กรวดลางสีขาว 

สีทาภายนอก 

 สีขาว 

 สีเงิน 

 สีเงินหรือสีบรอนซสะทอนแสง 

๐.๓ วัสดุท่ีมีผิวสะทอนแสง 

และวัสดุท่ีมีผิวขาว 

วัสดุท่ีใชฉาบหรือปดผิว 

 หินออนสีครีมหรือสีออน 

 หินแกรนิตสีครีมหรือสีออน 

 กรวดลางสีครีมหรือสีออน 

 วัสดุปดผิวสีออน 

๐.๕ 

 

 

 

 

วัสดุท่ีมีผิวสีออน 
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พ้ืนผิวของผนงัภายนอกอาคาร สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสอีาทิตย หมายเหตุ 

สีทาภายนอก 

 สีครีม 

 สีฟาออน 

 สีเขียวออน 

 สีเหลืองออน 

 สีสมออน 

  

ตารางที่  ๑.๔  สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของวัสดุผนังและสีภายนอกของผนังชนิดตาง ๆ   
ที่ใชประกอบการหาคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (ตอ) 

พ้ืนผิวของผนงัภายนอกอาคาร สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสอีาทิตย หมายเหตุ 

วัสดุท่ีใชฉาบหรือปดผิว 

 คอนกรีตไมทาสี 

 อิฐไมทาสี 

 แผนไฟเบอรไมทาสี 

 กรวดลางสีเทา 

 แผนซีเมนตแอสเบสทอสไมทาสี 

สีทาภายนอก 

 สีแดง 

 สีฟา 

 สีเขียว 

 สีสม 

 สีสนิม  (Rustic) 

๐.๗ วัสดุท่ีมีผิวสีคอนขางเขม 

วัสดุท่ีใชฉาบหรือปดผิว 

 อิฐสีแดง 

 แอสฟลต 

 คอนกรีตสีเทาเขมและสีดํา 

 วัสดุมุงหลั งคาสี เขียวเขมและ 

 สีแดงเขม 

๐.๙ วัสดุท่ีมีผิวสีเขม 
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พ้ืนผิวของผนงัภายนอกอาคาร สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสอีาทิตย หมายเหตุ 
สีทาภายนอก 
 สีน้ําเงินหรือสีเขียวเขม 
 สีเทาเขม 
 สีน้ําตาลเขม 
 สีดํา 

  

 (๓.๒) ผลคูณของความหนาแนนและความรอนจําเพาะ  (density - specific  heat  product,  
DSH)  ของวัสดุผนัง 

   กรณีที่ผนังทึบประกอบดวยวัสดุ  i  เพียงชนิดเดียวที่มีความหนาแนนเทากับ  iρ   
ความรอนจําเพาะเทากับ  pic   และมีความหนาเทากับ  ixΔ   ผลคูณของความหนาแนนและความรอนจําเพาะ  
ใหคํานวณจากสมการดังนี้   

))()(( ipiii xcDSH Δ= ρ  

   สําหรับกรณีที่ผนังทึบประกอบดวยวัสดุที่แตกตางกัน  n  ชนิด  ผลคูณของ 
ความหนาแนนและความรอนจําเพาะ  ใหคํานวณจากสมการดังนี้   

nDSHDSHDSHDSH +⋅⋅⋅++= 21  

เมื่อ  iDSH  คือ ผลคูณของความหนาแนนและความรอนจําเพาะของวัสดุ  i  มีหนวย 
      เปนกิโลจูลตอตารางเมตร - องศาเซลเซียส  (kJ/(m2.๐C)) 

   iρ   คือ ความหนาแนนของวัสดุ  i  มีหนวยเปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร   
      (kg/m3)  ตามคาที่กําหนดในตารางที่  ๑.๓ 

   pic  คือ ความจุความรอนจําเพาะของวัสดุ  i  มีหนวยเปนกิโลจูลตอกิโลกรัม  
      องศาเซลเซียส  (kJ/(kg  .๐C))  ตามคาที่กําหนดในตารางที่  ๑.๓ 

   ixΔ  คือ ความหนาของวัสดุ  i  มีหนวยเปนเมตร  (m) 
   กรณีที่ผนังมีชองวางอากาศอยูภายใน  ใหถือวาชองวางอากาศดังกลาวนั้นไมทําให 

ผลคูณของความหนาแนนและความรอนจําเพาะของผนังเปลี่ยนแปลงไป 
 (๓.๓) มุมเอียงของผนัง  คือ  มุมที่ผนังกระทํากับพื้นผิวโลกหรือพื้นดิน  โดยกําหนดให

ผนังแนวต้ังมีคามุมเอียงเทากับ  ๙๐  องศา   
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 (๓.๔) คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (TDeq)  ของผนังทึบ 

   คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทาของผนังทึบสําหรับอาคารแตละประเภท   

ซ่ึงข้ึนอยูกับคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของพื้นผิวดานนอกของผนัง  คาผลคูณของ 

ความหนาแนนและความรอนจําเพาะของวัสดุผนัง  ทิศทางและมุมเอียงของผนังใหเปนไปตามคา 

ที่กําหนดในตารางภาคผนวกทายประกาศนี้ 

(๔) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของกระจกหรือผนังโปรงแสง  (Uf) 

 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของกระจกหรือผนังโปรงแสงใหคํานวณโดยใช

วิธีการเดียวกับการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังทึบตามขอ  ๒  (๒)   

โดยเลือกใชสมการ  ในขอ  ๒  (๒)  (๒.๓)  (๒.๓.๑)  หรือ  (๒.๓.๒)  แลวแตกรณี  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ 

ชนิดของกระจกหรือผนังโปรงแสง   

 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมนี้ใหใชคาจากผูผลิต  โดยคาสัมประสิทธิ์ดังกลาว

ตองมีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได  ในกรณีที่ไมมีคา

ดังกลาวจากผูผลิต  ใหใชวิธีการคํานวณตามสมการดังตอไปนี้ 

 (๔.๑) กระจกชั้นเดียว 

   คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของกระจกหรือผนังโปรงแสงชั้นเดียว  

ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

f
f R

U
1

=   และ 

o
g

if R
k

x
RR +

Δ
+=  

เมื่อ fR  คือ คาความตานทานความรอนรวมของกระจกหรือผนังโปรงแสง  มีหนวยเปน

ตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.๐C)/W)   

iR   และ oR  คือ คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศภายในและภายนอกอาคาร   

มีหนวยเปนตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.๐C)/W)  ใหเปนไปตามคาที่กําหนดในตารางที่  ๑.๑ 

 xΔ  คือ ความหนาของกระจกหรือผนังโปรงแสง  มีหนวยเปนเมตร  (m)   

 gk  คือ สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุกระจกหรือผนังโปรงแสง  มีหนวย

เปนวัตตตอเมตร - องศาเซลเซียส  (W/(m  .๐C)) 
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 (๔.๒) กระจกลามิเนต 
   คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของกระจกลามิเนต  ใหคํานวณโดยใช  

สมการในขอ  ๒  (๒)  (๒.๓)  (๒.๓.๑) 
 (๔.๓) ระบบหนาตางที่ประกอบดวยกระจกหรือผนังโปรงแสงหลายชั้น  และมีชองวาง

อากาศภายใน 
  ในการคํานวณคาความตานทานความรอนของระบบหนาตางที่ประกอบดวยกระจก

หรือผนังโปรงแสงหลายชั้น  ใหใชสมการในขอ  ๒  (๒)  (๒.๓)  (๒.๓.๒)  และใหใชคาความตานทาน
ความรอนของชองวางอากาศตามที่กําหนด  ในตารางที่  ๑.๕  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  ๑.๕  คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูระหวางแผนกระจกหรือผนังโปรงแสง 

ความหนาของชองวางอากาศ 
(mm) 

คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ 
((m2.๐C)/W) 

พ้ืนผิวผนังมีคาสัมประสิทธิ ์
การแผรังสีสูง 

พ้ืนผิวผนังมีคาสัมประสิทธิ ์
การแผรังสีตํ่า 

๑๓ ๐.๑๑๙ ๐.๓๔๕ 
๑๐ ๐.๑๑๐ ๐.๒๗๘ 
๗ ๐.๐๙๗ ๐.๒๐๘ 
๖ ๐.๐๙๑ ๐.๑๙๖ 
๕ ๐.๐๘๔ ๐.๑๖๗ 

 สําหรับชองวางอากาศระหวางวัสดุกระจกหรือผนังโปรงแสงทั่วไป  ใหใชคาพื้นผิวผนัง 
ที่มีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง  ในกรณีที่กระจกหรือผนังโปรงแสงดานที่ติดชองวางอากาศนั้น 
ถูกเคลือบผิวดวยวัสดุที่มีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า  ใหใชคาพื้นผิวผนังมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า 

 สําหรับกรณีความหนาของชองวางอากาศมีคาอยูระหวางคาที่กําหนดใหในตารางที่  ๑.๕  
ใหใชวิธีเชิงเสนประมาณคาในชวงที่ตองการเพื่อหาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ  ในกรณี
ที่ชองวางอากาศมีความหนาเกินกวา  ๑๓  มิลลิเมตร  ใหใชคาความตานทานความรอนของชองวาง
อากาศที่ความกวาง  ๑๓  มิลลิเมตร 

(๕) คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคาร  ( TΔ ) 
 คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคาร  คือ  คาความแตกตาง

ระหวางอุณหภูมิของอากาศภายในบริเวณปรับอากาศของอาคารกับอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร   
ซ่ึงใชในการคํานวณการนําความรอนผานกระจกหรือผนังโปรงแสง  ในสมการคํานวณคา  OTTVi   
ในขอ  ๒  (๑)  (๑.๑)  คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคารสําหรับอาคาร 
แตละประเภทใหใชคาที่กําหนดในตารางที่  ๑.๖  ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่  ๑.๖  คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคารสําหรับอาคารแตละประเภท 

ประเภทอาคาร 
คาความแตกตางอุณหภูมิภายใน 
และภายนอกอาคาร  TΔ (๐C) 

สถานศึกษา  สํานักงาน ๕ 
โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ  หางสรรพสินคา  

๕ อาคารชุมนุมคน 

โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด ๓ 

(๖) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย  (solar  heat  gain  coefficient,SHGC) 
 สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย  คือ  อัตราสวนของรังสีอาทิตยที่สงผาน

วัสดุผนังและหลังคาสวนที่โปรงแสงหรือโปรงใสของชองแสง  และกอใหเกิดการถายเทความรอน 
เขาภายในอาคาร  คาดังกลาวรวมผลของรังสีอาทิตยที่สงผานกระจกหรือวัสดุโปรงแสงโดยตรงกับการ
ถายเทความรอนที่เกิดจากรังสีอาทิตยที่ถูกดูดกลืนไวในตัวกระจกหรือวัสดุโปรงแสงเขามายังภายในอาคาร   

 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตยใหใชคาจากผูผลิตกระจกหรือวัสดุ  
โปรงแสงที่มีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณที่ไดรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได  ในกรณีที่ไมมีคา
ดังกลาวใหใชคาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๗  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  ๑.๗  คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย  (SHGC)  และคาการสงผานรังสี 
ที่ตามองเห็น  (visible  transmittance, visτ )  ของกระจกชนิดตาง ๆ 

ความหนา 
ของกระจก  

(mm) 
ชนิดของกระจก 

คาการสงผานรังส ี
ท่ีตามองเห็น 

( visτ ) 

สัมประสิทธิ ์
การถายเทความรอน 
จากรังสีอาทิตย 

(SHGC) 
 กระจกชั้นเดียว  ไมเคลือบผิว     

๖ กระจกใส ๐.๘๘ ๐.๗๓ 
๖ กระจกสีบรอนซ ๐.๕๔ ๐.๕๔ 
๖ กระจกสีเขียว ๐.๗๖ ๐.๕๔ 
๖ กระจกสีเทา ๐.๔๖ ๐.๕๒ 
๖ กระจกสีฟาอมเขียว ๐.๗๕ ๐.๕๕ 
 กระจกสะทอนแสงชั้นเดียว     
๖ กระจกใสเคลือบโลหะสเตนเลส  ๒๐% ๐.๒๐ ๐.๒๘ 
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ความหนา 
ของกระจก  

(mm) 
ชนิดของกระจก 

คาการสงผานรังส ี
ท่ีตามองเห็น 

( visτ ) 

สัมประสิทธิ ์
การถายเทความรอน 
จากรังสีอาทิตย 

(SHGC) 

๖ กระจกใสเคลือบไทเทเนียม  ๒๐%   ๐.๒๐ ๐.๒๗ 

๖ กระจกใสเคลือบไทเทเนียม  ๓๐% ๐.๓๐ ๐.๓๕ 

 กระจกสองชั้น  ไมเคลือบผิว     

๖ กระจกใส - กระจกใส ๐.๗๘ ๐.๖๐ 

๖ กระจกสีบรอนซ - กระจกใส ๐.๔๗ ๐.๔๑ 

๖ กระจกสีเขียว - กระจกใส ๐.๖๘ ๐.๔๑ 

๖ กระจกสีเทา - กระจกใส ๐.๔๑ ๐.๓๙ 

๖ กระจกสีฟาอมเขียว - กระจกใส ๐.๖๗ ๐.๔๓ 

๖ กระจกสีเขียวคุณภาพสูง - กระจกใส ๐.๕๙ ๐.๓๓ 

 กระจกสะทอนแสงสองชั้น     

๖ กระจกใสเคลือบไทเทเนียม  ๓๐%  และกระจกใส ๐.๒๗ ๐.๒๕ 

กระจกเคลือบสารท่ีมีสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่าสองชัน้  (สัมประสิทธิ์การแผรังสเีทากับ  ๐.๒) 

๖ กระจกเคลือบสารท่ีมีสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า

และกระจกใส 

๐.๗๓ ๐.๕๓ 

กระจกเคลือบสารท่ีมีสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่าสองชัน้  (สัมประสิทธิ์การแผรังสเีทากับ  ๐.๑) 

๖ กระจกเคลือบสารท่ีมีสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า

และกระจกใส 

๐.๗๒ ๐.๔๔ 

๖ กระจกสีเขียวคุณภาพสูง - กระจกเคลือบสารท่ีมี

สัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า 

๐.๕๗ ๐.๒๗ 

(๗) สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด  (shading  coefficient,  SC) 

 คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดดภายนอกอาคาร  คือ  อัตราสวนของรังสี

อาทิตยที่ลอดผานอุปกรณบังแดดไปตกกระทบยังสวนโปรงแสงหรือกระจกของหนาตาง  ใหคํานวณ

จากสมการดังตอไปนี้ 
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 (๗.๑) ตําแหนงและทิศทางของดวงอาทิตย 
   ตําแหนงและทิศทางของดวงอาทิตยที่กระทําตอจุดใด ๆ  บนพื้นโลก  สามารถระบุ

ไดโดยอาศัยมุมเงยหรือมุมยกข้ึนของดวงอาทิตย  (altitude,  sα )  ซ่ึงเปนมุมที่แนวรังสีตรงของดวงอาทิตย
กระทํากับแนวระดับของพื้นโลก  และมุมอะซิมุทของดวงอาทิตย  (azimuth,  sγ )  ซ่ึงเปนมุมที่ตําแหนง
ดวงอาทิตยในแนวระนาบกระทํากับทิศใตของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่  ๓  ตําแหนงและทิศทางของดวงอาทิตยที่สัมพันธกับตําแหนงของอาคารบนพื้นโลก 
  ตําแหนงและทิศทางของดวงอาทิตย  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 
   (๗.๑.๑) เวลาสุริยะ  (solar  time) 
     เวลาสุริยะ  คือ  เวลาที่สอดคลองกับตําแหนงของดวงอาทิตย  โดยเวลา

ที่ตําแหนงของดวงอาทิตยที่มีคามุมเงยหรือมุมยกข้ึน  (altitude)  สูงสุด   คือ   เวลาเที่ยงสุริยะ   
(solar  noon)  เวลาสุริยะ  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 

     qtglgsls ELLtt +−−= )(4  

เมื่อ st  คือ เวลาสุริยะ 
 lt  คือ เวลามาตรฐานทองถิ่น 
 gsL  คือ เสนแวงหลักมาตรฐานสําหรับประเทศไทยเทากับ  ๑๐๕  องศาตะวันออก 
 glL  คือ เสนแวงของตําแหนงที่พิจารณาสําหรับประเทศไทย  ใหใชคาเทากับ 

   ๑๐๐.๕  องศาตะวันออก 
 qtE  คือ สมการของเวลา  (equation  of  time)  หรือผลตางของเวลาสุริยะกับ 

   เวลาปกติ  มีหนวยเปนนาที 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

สมการของเวลาคํานวณไดจาก 

 )(sin5.1)(cos53.7)2(sin87.9 BBBEqt −−=  

 364
)81)(360( −

=
Ο

djB    

เมื่อ dj  คือ วันจูเลียน  (Julian  date)  คือ  ลําดับที่ของวันในหนึ่งป   

   เชน  ๑  =  วันที่  ๑  มกราคม  หรือ  ๑๕๒  =  วันที่  ๑  มิถุนายน  เปนตน 

   (๗.๑.๒) ความสัมพันธเชิงคณิตศาสตรของตําแหนงของดวงอาทิตยมุมเงย 

และมุมอะซิมุทของดวงอาทิตย  สามารถคํานวณไดจากสมการดังนี้ 

    ))(cos)(cos(cos))(sin(sinsin ωδδα tts LL +=  

    
)(cos

))(sin(cossin
s

s α
ωδγ =  

เมื่อ  tL  คือ เสนรุง  (latitude)  ของตําแหนงที่พิจารณา  เชน  กรุงเทพมหานคร   

    ใหใชคาเทากับ  ๑๓.๗  องศาเหนือ 

  δ  คือ มุมเบี่ยงของดวงอาทิตย  หรือมุมเดคลิเนชั่น  (declination  angle)   

    มีหนวยเปนเรเดียน  (rad) 

  ω  คือ มุมแทนตําแหนงของดวงอาทิตยกอนหรือหลังเวลาเที่ ยงสุ ริยะ   

    (solar  hour  angle)  มีหนวยเปนเรเดียน  (rad) 

12/)12( −= stπω  

    มุมเบี่ยงของดวงอาทิตย  คือ  มุมที่แนวลําแสงอาทิตยไปยังจุดกึ่งกลาง

ของโลกกระทํากับระนาบเสนศูนยสูตร  มุมเบี่ยงของดวงอาทิตยสําหรับวันจูเลียน  (jd)  ใด ๆ   

ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=

365
)284)(360(sin45.23 dj

o

δ  
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 (๗.๒) การคํานวณคาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด 

   ตําแหนงและทิศทางของดวงอาทิตย  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 

 
รูปที่ ๔ ตําแหนงและทิศทางของระนาบและจุดตาง ๆ  บนระนาบที่สัมพันธกับตําแหนง 

ของดวงอาทิตย 
  พิจารณาพิกัด  (x1  ,x2  ,x3)  ซ่ึงถูกกําหนดดวยเสนซีนิธ  (zenith)  ทศิตะวันออก   

และทิศเหนอื  เวคเตอรแสดงทิศทางของดวงอาทิตย  (โซลารเวคเตอร,  Vs
x)  และเวคเตอรของระนาบเอียง  

(Vn
x)  ซ่ึงต้ังฉากกับระนาบเอียง  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

       
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅−
⋅−=

ss

ss

s
x

sV
γα
γα

α

coscos
sincos

sin
  ,  โซลารเวคเตอร 

       
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅−

⋅−=

p

p

x

nV
γβ

γβ
β

cossin
sinsin

cos
  ,  เวคเตอรของระนาบเอียง 

เมื่อ  θ   คือมุมระหวางเวคเตอรทั้งสอง  ใหคํานวณคา  θcos   จากสมการดังนี้ 

( )x
n

x
s VV ,cos =θ  

 ))(cos)(sin)(cos(cos))(sin)(sin)(sin(cos))(cos(sin psspsss γβγαγβγαβα ++=  

เมื่อ β  คือ มุมเอียง  (inclination  angle)  ของระนาบที่พิจารณา 

 pγ  คือ มุมอะซิมุทของระนาบที่พิจารณา  (azimuth  of  surface)   
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θcos  คือ โคซายนของมุมระหวางระนาบที่พิจารณากับทิศทางของดวงอาทิตย   
   (โซลารเวคเตอร) 
   (๗.๒.๑) รังสีอาทิตยบนระนาบที่ไมมีการบังแดด 
     กรณีที่ชองแสงของผนังหรือระนาบใด  ๆ ไมมีการบังแดดปริมาณรังสีรวม

ของดวงอาทิตยทั้งหมดที่ตกกระทบลงบนระนาบดังกลาว  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 
( )1 cos

cos
2

+
= +et es edE E Eθ

β
θ  

เมื่อ esE  คือ รังสีตรงของดวงอาทิตย  มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 
 edE  คือ รังสีกระจายของดวงอาทิตยบนพื้นผิวแนวนอน   มีหนวยเปน วัตต 

    ตอตารางเมตร  (W/m2) 
   (๗.๒.๒) ตําแหนงเกิดเงาเหนือระนาบที่พิจารณา 
    จากรูปที่  ๕  หากกําหนดให  pX   เปนเวคเตอรแสดงพิกัดของจุด  P   

ซ่ึงอยูเหนือระนาบที่พิจารณาและใหระยะทางจากระนาบเอียงถึงจุด  P   เทากับ  h  
    ให  S   เปนเงาของจุด  P   ที่ตกลงบนระนาบที่พิจารณาเมื่อไดรับ

แสงอาทิตย  เวคเตอร  sX   แสดงพิกัดของจุด  S   เวคเตอร  sX   เวคเตอร  pX   และเวคเตอร  x
sV    

มีความสัมพันธกันดังนี้ 

θcos

x
s

ps

hV
XX −=  

    เงาจะเกิดข้ึนบนระนาบที่พิจารณา  ก็ตอเมื่อจุดที่ทําใหเกิดเงาอยูเหนือ
หรือหนาระนาบที่พิจารณา  และเมื่อดวงอาทิตยหันเขาหาระนาบที่พิจารณา 

   (๗.๒.๓) เงาที่เกิดจากอุปกรณบังแดด 
    ใหพิจารณาอุปกรณบังแดดแนวนอนที่ติดต้ังอยูดานหนาของหนาตาง  

ในรูปดังนี้ 

 
รูปที่  ๕  การบังแดดโดยอุปกรณบังแดดแนวนอนที่ติดต้ังอยูดานหนาของหนาตาง   
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    หนาตางหันไปทางทิศเหนือ  จุด  P   จะอยูที่มุมของอุปกรณบังแดด   

ถาพิกัดของจุด  P   แทนดวย  pX   พิกัดของจุด  S   หรือจุดเงาที่เกิดข้ึนบนระนาบของหนาตางอันเนื่องมาจาก

จุด   P   แทนดวย   sX   เวคเตอร  sX คํานวณไดจากสมการในขอ   ๒   (๗)   (๗ .๒)  (๗ .๒.๒)   

สําหรับกรณีนี้  h   คือ  ระยะทางระหวางอุปกรณบังแดดกับหนาตาง  พื้นที่ของเงาที่เกิดข้ึน  คือ  พื้นที่ที่เกิด

จากการตอจุดของจุดเงาที่เกิดจากมุม  แตละมุมของอุปกรณบังแดด  พื้นที่  Afs  คือ  พื้นที่ที่เกิดเงาบนหนาตาง  

ซ่ึงก็คือพื้นที่ที่ไมไดรับรังสีตรงจาก  ดวงอาทิตย  พื้นที่  Afu  คือ  พื้นที่ที่ไมเกิดเงาบนหนาตาง  ทั้งรังสีตรง

และบางสวนของรังสีกระจายของดวงอาทิตย  จึงตกลงบนพื้นที่สวน  Afuนี้  ขณะที่มีเฉพาะรังสีกระจาย

บางสวนของดวงอาทิตยเทานั้นที่ตกลงบนพื้นที่สวน  Afs 

   (๗.๒.๔) รังสีอาทิตยที่ตกกระทบหนาตางที่มีอุปกรณบังแดด 

    ถาพื้นที่ของหนาตางที่ไมอยูภายใตเงาคือ  Afu  และพื้นที่หนาตางทั้งหมด

คือ  Af  รังสีอาทิตยที่ผานอุปกรณบังแดดมาตกกระทบบนหนาตาง  (Eew)  สําหรับหนาตางที่มีมุมเอียง β   

ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 

(1 cos )( / )( )(cos ) ( )
2

+
= +ew fu f es edE A A E E

βθ  

   (๗.๒.๕) สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดดภายนอกอาคาร  (SC) 

    คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดดภายนอกอาคาร  (SC)   

ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 

θet

ew

E

E
SC =  

เมื่อ ewE  คือ รังสีอาทิตยที่ผานอุปกรณบังแดดมาตกกระทบบนหนาตาง  ที่พิจารณา 

   มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 

 θetE  คือ รังสีรวมของดวงอาทิตยทั้งหมดที่ตกกระทบบนหนาตางที่พิจารณา 

   เสมือนหนึ่งไมมีอุปกรณบังแดด  มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 
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คาเฉลี่ยตลอดปของคาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด  หาไดจากอัตราสวนของ

ผลรวมของปริมาณรังสีอาทิตยที่ผานอุปกรณบังแดดมาตกกระทบบนหนาตางที่พิจารณาตลอดชวงเวลา

การใชงานอาคารในแตละวันของวันอางอิง   ๔   วัน  ตอผลรวมของปริมาณรังสีอาทิตยทั้งหมด 

ที่ตกกระทบบนหนาตางที่พจิารณาเสมือนหนึ่งไมมีอุปกรณบังแดดในชวงเวลาเดียวกัน  โดยที่วันอางอิง

ทั้ง  ๔  วัน  คือวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๒  มิถุนายน  ๒๓  กันยายน  และ  ๒๒  ธันวาคม 

คาเฉลี่ยตลอดปของคาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 
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เมื่อ ySC)(  คือ คาเฉลี่ยตลอดปของคาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด 

   ภายนอกอาคาร   

  i  และ  n   คือ ชั่วโมงที่ดวงอาทิตยข้ึนและตก   

รังสีตรง  (Ees)  และรังสีกระจาย  (Eed)  ของดวงอาทิตยบนพื้นผิวแนวนอน  สําหรับวันอางอิง  

๔  วัน  ใหใชคาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๘  ดังตอไปนี้ 

ตารางที่  ๑.๘  รังสีตรง  (beam,  Ees)  และรังสีกระจาย  (diffuse,  Eed)  ของดวงอาทิตย  สําหรับวันอางอิง  ๔  วัน 
 พลังงานของรังสีอาทิตย  (W/m2) 

เวลา ๒๑  มีนาคม ๒๒  มิถุนายน ๒๓  กันยายน ๒๒  ธันวาคม 

 beam diffuse beam diffuse beam diffuse beam diffuse 

๑.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๒.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๓.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๔.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๕.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๖.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๗.๕ ๕.๖ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๗.๐๐ ๖๘.๕ ๔๔.๙ ๑๐๕.๐ ๗๗.๘ ๙๔.๔ ๗๗.๑ ๖๔.๔ ๑๙.๙ 
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 พลังงานของรังสีอาทิตย  (W/m2) 

เวลา ๒๑  มีนาคม ๒๒  มิถุนายน ๒๓  กันยายน ๒๒  ธันวาคม 

 beam diffuse beam diffuse beam diffuse beam diffuse 

๘.๐๐ ๑๘๕.๗ ๑๒๑.๖ ๑๙๖.๒ ๑๔๕.๔ ๒๐๒.๓ ๑๖๕.๑ ๒๗๐.๐ ๘๓.๕ 

๙.๐๐ ๒๙๐.๑ ๑๙๐.๐ ๒๗๕.๖ ๒๐๔.๓ ๒๙๖.๒ ๒๔๑.๘ ๔๕๔.๔ ๑๔๐.๕ 

๑๐.๐๐ ๓๗๔.๘ ๒๔๕.๕ ๓๓๘.๖ ๒๕๐.๙ ๓๖๙.๙ ๓๐๒.๐ ๖๐๓.๓ ๑๘๖.๕ 

๑๑.๐๐ ๔๓๓.๘ ๒๘๔.๑ ๓๘๑.๒ ๒๘๒.๖ ๔๑๘.๓ ๓๔๑.๔ ๗๐๔.๙ ๒๑๗.๙ 

๑๒.๐๐ ๔๖๓.๒ ๓๐๓.๔ ๔๐๑.๑ ๒๙๗.๓ ๔๓๗.๙ ๓๕๗.๕ ๗๕๑.๓ ๒๓๒.๒ 

๑๓.๐๐ ๔๖๑.๐ ๓๐๑.๙ ๓๙๗.๐ ๒๙๔.๒ ๔๒๗.๖ ๓๔๙.๐ ๗๓๘.๙ ๒๒๘.๔ 

๑๔.๐๐ ๔๒๗.๓ ๒๗๙.๘ ๓๖๙.๑ ๒๗๓.๖ ๓๘๘.๐ ๓๑๖.๗ ๖๖๘.๗ ๒๐๖.๗ 

๑๕.๐๐ ๓๖๔.๕ ๒๓๘.๗ ๓๑๙.๑ ๒๓๖.๕ ๓๒๑.๗ ๒๖๒.๖ ๕๔๖.๑ ๑๖๘.๘ 

๑๖.๐๐ ๒๗๖.๗ ๑๘๑.๒ ๒๕๐.๐ ๑๘๕.๓ ๒๓๓.๕ ๑๙๐.๖ ๓๘๐.๘ ๑๑๗.๗ 

๑๗.๐๐ ๑๗๐.๐ ๑๑๑.๓ ๑๖๕.๙ ๑๒๓.๐ ๑๒๙.๒ ๑๐๕.๕ ๑๘๕.๖ ๕๗.๔ 

๑๘.๐๐ ๕๑.๗ ๓๓.๙ ๗๒.๐ ๕๓.๓ ๑๖.๑ ๑๓.๑ ๐.๐ ๐.๐ 

๑๙.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๒๐.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๒๑.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๒๒.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๒๓.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๒๔.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

(๘) คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน  (effective  solar  radiation,  ESR) 

 คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน  คือ  รังสีอาทิตยรวมที่ตกกระทบบนผนัง 

ที่มีมุมเอียงแตกตางกันในแตละทิศทาง  การวัดคามุมเอียงของผนังของอาคาร  ใหวัดจากมุมที่ผนังอาคาร

กระทํากับพื้นผิวโลก  (หรือพื้นดิน)  โดยผนังในแนวต้ังจะมีคามุมเอียงเทากับ  ๙๐  องศา  ขณะที่ผนัง 

ในแนวระนาบนอน  (หรือหลังคาแบบเรียบ)  จะมีคามุมเอียงเทากับ  ๐  องศา 

 คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอนสําหรับมุมเอียงและทิศทางผนังตาง ๆ   

ของอาคารแตละประเภท  ใหใชคาที่กําหนดในตารางที่  ๑.๙  ตารางที่  ๑.๑๐  และตารางที่  ๑.๑๑   

(กรณีที่มุมเอียงและทิศทางไมตรงกับคาในตาราง  ใหใชวิธีประมาณคาในชวง)  ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่  ๑.๙  คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน  (ESR)  สําหรับอาคารประเภทสถานศึกษา  
หรือสํานักงาน   

มุมเอียง 
(องศา) 

คารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอนตามทิศทางของผนัง  (W/m2) 

เหนือ 
ตะวันออก 

ตะวันออก 
ตะวันออก 

ใต 
ตะวันตก 

ตะวันตก 
ตะวันตก 

เฉียงเหนือ เฉียงใต เฉียงใต เฉียงเหนือ 
๐ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ 
๑๕ ๔๐๕.๐๐ ๔๒๑.๗๔ ๔๓๓.๖๑ ๔๔๐.๐๐ ๔๔๑.๖๒ ๔๓๘.๙๐ ๔๓๑.๕๑ ๔๑๙.๕๓ 
๓๐ ๓๕๘.๙๙ ๓๙๐.๒๐ ๔๑๒.๙๖ ๔๒๕.๔๘ ๔๒๘.๕๙ ๔๒๒.๙๘ ๔๐๘.๓๙ ๓๕๘.๖๕ 
๔๕ ๓๐๖.๖๘ ๓๔๘.๓๑ ๓๗๙.๕๘ ๓๙๗.๑๗ ๔๐๑.๔๗ ๓๙๓.๒๐ ๓๗๒.๕๗ ๓๔๑.๖๑ 
๖๐ ๒๕๕.๓๗ ๓๐๑.๖๐ ๓๓๗.๖๑ ๓๕๘.๔๔ ๓๖๓.๔๕ ๓๕๓.๑๘ ๓๒๘.๖๒ ๒๙๓.๓๓ 
๗๕ ๒๑๒.๓๙ ๒๕๕.๖๐ ๒๙๑.๒๑ ๓๑๒.๖๕ ๓๑๗.๗๐ ๓๐๖.๕๒ ๒๘๑.๑๑ ๒๔๖.๗๐ 
๙๐ ๑๘๕.๐๖ ๒๑๕.๘๔ ๒๔๔.๕๓ ๒๖๓.๑๔ ๒๖๗.๔๑ ๒๕๖.๘๒ ๒๓๔.๕๘ ๒๐๗.๖๒ 

ตารางที่  ๑.๑๐  คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน  (ESR)  สําหรับอาคารประเภทโรงมหรสพ  
ศูนยการคา  สถานบริการ  หางสรรพสินคา  หรืออาคารชุมนุมคน   

มุมเอียง 
(องศา) 

คารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอนตามทิศทางของผนัง  (W/m2) 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ตะวันออก 

ตะวันออก 
เฉียงใต ใต 

ตะวันตก 
เฉียงใต ตะวันตก 

ตะวันตก 
เฉียงเหนือ 

๐ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ 
๑๕ ๓๐๓.๑๕ ๓๐๗.๙๐ ๓๑๕.๖๖ ๓๒๓.๖๓ ๓๓๐.๑๔ ๓๓๓.๘๐ ๓๓๑.๙๑ ๓๒๑.๓๑ 
๓๐ ๒๖๘.๐๘ ๒๗๘.๖๐ ๒๙๓.๘๒ ๓๐๘.๔๔ ๓๑๙.๔๒ ๓๒๔.๓๕ ๓๑๙.๑๐ ๒๙๙.๓๒ 
๔๕ ๒๒๗.๔๖ ๒๔๓.๐๗ ๒๖๔.๒๗ ๒๘๓.๗๑ ๒๙๗.๑๘ ๓๐๑.๕๙ ๒๙๒.๕๐ ๒๖๖.๐๔ 
๖๐ ๑๘๗.๔๑ ๒๐๕.๗๐ ๒๓๐.๒๙ ๒๕๒.๒๐ ๒๖๖.๒๑ ๒๖๘.๙๐ ๒๕๖.๕๓ ๒๒๖.๙๗ 
๗๕ ๑๕๔.๐๖ ๑๗๐.๙๒ ๑๙๕.๑๒ ๒๑๖.๖๓ ๒๒๙.๓๑ ๒๒๙.๖๖ ๒๑๕.๕๕ ๑๘๗.๕๖ 
๙๐ ๑๓๓.๕๒ ๑๔๓.๑๑ ๑๖๒.๐๔ ๑๗๙.๗๕ ๑๘๙.๒๗ ๑๘๗.๒๖ ๑๗๓.๙๘ ๑๕๓.๓๑ 

ตารางที่  ๑.๑๑  คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน  (ESR)  สําหรับอาคารประเภทโรงแรม  
สถานพยาบาล  หรืออาคารชุด 

มุมเอียง 
(องศา) 

คารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอนตามทิศทางของผนัง  (W/m2) 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ตะวันออก 
ตะวันออก 
เฉียงใต 

ใต 
ตะวันตก 
เฉียงใต 

ตะวันตก 
ตะวันตก 
เฉียงเหนือ 
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สวน  ๒ 

การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร 
 

 

ขอ ๓ การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร  ใหคํานวณตามหลักเกณฑ

และวิธีการ  ที่กําหนด  ดังนี้ 

(๑) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร  (roof  thermal  transfer  value,  RTTV) 

 (๑.๑) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารแตละสวน  (RTTVi)  ใหคํานวณจาก

สมการดังตอไปนี้ 
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เมื่อ iRTTV  คือ คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารสวนที่พิจารณามีหนวย 

     เปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 

 rU   คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาทึบมีหนวยเปนวัตต 

     ตอตารางเมตร - องศาเซลเซียส  (W/(m2.๐C))   

 SRR   คือ อัตราสวนพื้นที่ของหลังคาโปรงแสงตอพื้นที่ทั้งหมดของหลังคาสวนที่ 

     พิจารณา 

 eqTD   คือ คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (equivalent  temperature  difference)   

     ระหวางภายนอกและภายในของหลังคาซึ่งรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตย 

     ของหลังคา  มีหนวยเปนองศาเซลเซียส  (๐C) 

 sU    คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาโปรงแสง  มีหนวยเปนวัตต 

     ตอตารางเมตร - องศาเซลเซียส  (W/(m2.๐C)) 

 TΔ   คือ คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกหลังคา  มีหนวยเปน 

     องศาเซลเซียส  (๐C) 

 SHGC  คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตยที่สงผานหลังคาโปรงแสง 

 SC   คือ สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด 

 ESR   คือ คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอนผานหลังคาโปรงแสงและ/ 

     หรือ  หลังคาทึบแสง  มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2)  



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (๑.๒) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร  (RTTV)  คือ  คาเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนัก

ของคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาแตละสวน  (RTTVi)  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 
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เมื่อ wiA    คือ พื้นที่ของหลังคาสวนที่พิจารณา  ซ่ึงรวมพื้นที่หลังคาทึบและพื้นที่ 

     หลังคาโปรงแสง  มีหนวยเปนตารางเมตร  (m2) 

 iRTTV  คือ คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารแตละสวนมีหนวยเปน 

     วัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 

(๒) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาทึบ  ( rU ) 

 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของหลังคาทึบ  ( rU )  แตละสวน  ใหคํานวณโดยใช

วิธีการดังตอไปนี้   

 (๒.๑) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม  (U) 

   ใหคํานวณโดยใชวิธีการเชนเดียวกับขอ  ๒  (๒)  (๒.๑) 

 (๒.๒) คาความตานทานความรอนของหลังคาอาคาร  (R) 

   ใหคํานวณโดยใชวิธีการเชนเดียวกับขอ  ๒  (๒)  (๒.๒) 

 (๒.๓) คาความตานทานความรอนรวมของหลังคาอาคาร  (RT)  ใหคํานวณโดยใชวิธีการ

ดังตอไปนี้ 

   (๒.๓.๑) กรณีหลังคาอาคารประกอบดวยวัสดุหลายชนิด  ใหคํานวณโดยใช

วิธีการเชนเดียวกับขอ  ๒  (๒)  (๒.๓)  (๒.๓.๑)   

   (๒.๓.๒) กรณีหลังคาอาคารมีชองวางอากาศอยูภายใน  ใหคํานวณโดยใชวิธีการ

เชนเดียวกับขอ  ๒  (๒)  (๒.๓)  (๒.๓.๒)   

 (๒.๔) มุมเอียงของหลังคา 

   มุม เอียงของหลังคา   คือ   มุมที่หลังคากระทํากับพื้นผิวโลกหรือพื้น ดิน   

โดยกําหนดใหหลังคาแบบเรียบมีคามุมเอียงเทากับ  ๐  องศา 
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 (๒.๕) ความตานทานความรอนของฟลมอากาศและชองวางอากาศ 
   คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศและชองวางอากาศ  ใหคํานวณตาม

วิธีการดังตอไปนี้ 
   (๒.๕.๑) คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศสําหรับหลังคาอาคารใหใช

คาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๑๒  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  ๑.๑๒  คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศสําหรับหลังคาอาคาร 

ชนิดของผิววัสดุท่ีทําหลังคา 

คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ 

((m2.๐C)/W) 

ท่ีผิวหลังคาดานใน  (Ri) 

ท่ีมุมเอียงตาง ๆ  กันจากแนวระนาบ 

ท่ีผิวหลังคา   

ดานนอก  (Ro)   

ท่ีมุมเอียงใด ๆ ๐  องศา ๒๒.๕  องศา ๔๕  องศา ๖๐  องศา 

กรณีท่ีพ้ืนผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์ 

การแผรังสีสูง 
๐.๑๖๒ ๐.๑๔๘ ๐.๑๓๓ ๐.๑๒๖ 

๐.๐๕๕ 
กรณีท่ีพ้ืนผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์ 

การแผรังสีตํ่า 
๐.๘๐๑ ๐.๕๙๕ ๐.๓๙๑ ๐.๒๔๙ 

   (๒.๕.๒) คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูภายในหลังคา
อาคารใหใชคาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๑๓  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  ๑.๑๓  คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูภายในหลังคาอาคาร 

ชนิดของวัสดุท่ีใชทําผิวหลงัคาดานนอก 

คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ 
ตามความหนาของชองวางอากาศ 

((m2.๐C)/W) 

๕  มิลลิเมตร ๒๐  มิลลิเมตร ๑๐๐  มิลลิเมตร 
กรณีท่ีพ้ืนผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง 

ความลาดเอียงจากพื้นผิวแนวระนาบ 
๐  องศา ๐.๑๑ ๐.๑๔๘ ๐.๑๗๔ 

๒๒.๕  องศา ๐.๑๑ ๐.๑๔๘ ๐.๑๖๕ 
๔๕  องศา ๐.๑๑ ๐.๑๔๘ ๐.๑๕๘ 

กรณีท่ีพ้ืนผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า 

ความลาดเอียงจากพื้นผิวแนวระนาบ 
๐  องศา ๐.๒๕ ๐.๕๗๒ ๑.๔๒๓ 

๒๒.๕  องศา ๐.๒๕ ๐.๕๗๑ ๑.๐๙๕ 
๔๕  องศา ๐.๒๕ ๐.๕๗๐ ๐.๗๖๘ 
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สําหรับกรณีทั่วไปใหถือวาพื้นผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง  สวนกรณีพื้นผิว
หลังคามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า  ใหใชเฉพาะกรณีที่พื้นผิวของหลังคาดานติดชองวางอากาศ 
เปนผิวสะทอนรังสี  เชน  หลังคาที่มีการติดแผนฟอยลสะทอนรังสี  เปนตน 

สําหรับกรณีที่ชองวางอากาศที่อยูภายในหลังคามีความหนาระหวาง  ๕  มิลลิเมตร  ถึง  ๒๐  มิลลิเมตร  
หรือระหวาง  ๒๐  มิลลิเมตร  ถึง  ๑๐๐  มิลลิเมตร  ใหใชวิธีเชิงเสนประมาณคาในแตละชวงที่ตองการ
เพื่อหาคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ  ในกรณีที่ชองวางอากาศหนาเกินกวา  ๑๐๐  มิลลิเมตร  
ใหใชคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่ความหนา  ๑๐๐  มิลลิเมตร 

   (๒.๕.๓) คาความตานทานความรอนของชองว างอากาศระหวางหลังคา 
และเพดานในกรณีที่หลังคาหางจากเพดานเกินกวา  ๒๐๐  มิลลิเมตร  และไมมีชั้นวัสดุระหวางกลาง   
ใหใชคาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๑๔  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  ๑.๑๔  คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศระหวางหลังคาและเพดาน 

ชนิดของผิววัสดุท่ีใชทําเพดาน 
คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ 

((m2.๐C)/W) 
กรณีท่ีพ้ืนผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง ๐.๔๕๘ 
กรณีท่ีพ้ืนผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า ๑.๓๕๖ 

 (๒.๖) สัมประสิทธิ์การนําความรอน  (k)  และคุณสมบัติอื่น ๆ  ของวัสดุใหใชคาตามที่
กําหนดในตารางที่  ๑.๓ 

(๓) คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (TDeq)   
 คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  คือ  คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายในและ

ภายนอกหลังคาอาคารรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตยของหลังคา  ซ่ึงข้ึนกับชวงระยะเวลาในการ
ดูดกลืนรังสีอาทิตย  สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย  มวลของวัสดุหลังคา  รวมถึงทิศทางและ 
มุมเอียงของหลังคา  โดยมีวิธีการคํานวณดังตอไปนี้ 

 (๓.๑) สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
   สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของพื้นผิวดานนอกของหลังคาซ่ึงใชในการ

คํานวณคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  ใหใชคาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๔   
 (๓.๒) ผลคูณของความหนาแนนและความรอนจําเพาะ  (density - specific  heat  product,  

DSH)  ของวสัดุหลังคาทึบ 
   ผลคูณของความหนาแนนและความรอนจําเพาะของหลังคาทึบ  ใหคํานวณโดยใช

วิธีการเชนเดียวกับขอ  ๒  (๓)  (๓.๒) 
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 (๓.๓) คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (TDeq)  ของหลังคาทึบ 
   คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (TDeq)  ของหลังคาทึบสําหรับอาคารแตละประเภท  

ใหใชคาตามที่กําหนดในตารางภาคผนวกทายประกาศนี้ 
(๔) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาโปรงแสง  (Us) 
 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาโปรงแสงใหใชคาจากผูผลิต   

โดยคาสัมประสิทธิ์ดังกลาวตองมีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณที่ไดรับการรับรองจากหนวยงาน 
ที่เชื่อถือได  ในกรณีที่ไมมีคาดังกลาวจากผูผลิต  ใหใชวิธีการคํานวณเชนเดียวกับคาสัมประสิทธิ์ 
การถายเทความรอนรวมของกระจกหรือผนังโปรงแสง  (Uf)  ตามขอ  ๒  (๔)  สําหรับคาความตานทาน
ความรอนของฟลมอากาศและชองวางอากาศภายในหลังคาโปรงแสง  ใหใชคาจากตารางที่  ๑.๑๒  
ตารางที่  ๑.๑๓  และตารางที่  ๑.๑๔ 

(๕) คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคาร  ( TΔ ) 
 คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคาร   คือ  คาความแตกตาง

ระหวางอุณหภูมิของอากาศในบริเวณปรับอากาศภายในหลังคาและอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร   
ซ่ึงใชในการคํานวณการนําความรอนผานกระจกหรือผนังโปรงแสง  ในสมการคํานวณคา  RTTVi   
ในขอ  ๓  (๑)  (๑.๑)  คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกหลังคาสําหรับอาคาร 
แตละประเภทใหเปนไปตามที่กําหนดในในตารางที่  ๑.๖  เชนเดียวกับในกรณีของผนังอาคาร 

(๖) คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย  (solar  heat  gain  coefficient,  SHGC) 
 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย  คือ  คาอัตราสวนของรังสีอาทิตย 

ที่สงผานวัสดุหลังคาสวนโปรงแสงและกอใหเกิดความรอนข้ึนภายในอาคาร  คาดังกลาวเปนผลรวม 
ของรังสีอาทิตยที่สงผานหลังคาโปรงแสงโดยตรงกับการแผรังสีอาทิตยที่ถูกดูดกลืนไวในวัสดุหลังคา
โปรงแสงและถายเทเขามายังภายในอาคาร  คาสัมประสทิธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตยใหใชคา
จากผูผลิตที่มีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได  ในกรณี 
ที่ไมมีคาดังกลาว  ใหใชคาที่กําหนดตามตารางที่  ๑.๗ 

(๗) สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด  (shading  coefficient,  SC) 
 คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดดภายนอกอาคารสําหรับหลังคา  ใหคํานวณ

โดยใชวิธีการเชนเดียวกับขอ  ๒  (๗) 
(๘) คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน  (effective  solar  radiation,  ESR) 
 คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอนสําหรับหลังคาอาคารแตละประเภท  ใหใช

คาที่กําหนดตามตารางที่  ๑.๙  ตารางที่  ๑.๑๐  และตารางที่  ๑.๑๑  เชนเดียวกับในกรณีของผนังอาคาร   
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หมวด  ๒ 
การคํานวณคากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุดของระบบไฟฟาแสงสวาง 

 

 

ขอ ๔ การคํานวณคากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุดในอาคาร  ใหคํานวณตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้ 

คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุดที่ติดต้ังในพื้นที่  i  คือ  คากําลังไฟฟาสองสวางที่ติดต้ังเฉลี่ย 
ตอหนวยพื้นที่ใชสอยทั้งหมดของบริเวณพื้นที่  i  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

i

iii
i A

NWBWLW
LPD

)( −+
=  

เมื่อ iLPD  คือ กําลังไฟฟาสองสวางที่ติดต้ังเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่  i  มีหนวยเปนวัตต 
    ตอตารางเมตร  (W/m2) 

 iLW  คือ ผลรวมของคาพิกัดกําลังไฟฟาของหลอดไฟฟาทั้งหมดที่ติดต้ังในพื้นที่   
    i  มีหนวยเปนวัตต  (W) 

 iBW  คือ ผลรวมของกําลังไฟฟาสูญเสียของบัลลาสตทั้งหมดที่ติดต้ังในพื้นที่   
    i  มีหนวยเปนวัตต  (W) 

 iNW  คือ ผลรวมของคาพิกัดกําลังไฟฟาของระบบไฟฟาแสงสวางในพื้นที่   
    i  ที่ถูกทดแทนดวยแสงธรรมชาติภายใตเง่ือนไขการใชพลังงานหมุนเวียน 

    ในอาคาร  มีหนวยเปนวัตต  (W)  ในหมวด  ๖ 
 iA   คือ พื้นที่ใชสอยทั้งหมดของบริเวณพื้นที่  i  มีหนวยเปนตารางเมตร  (m2) 
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุดที่ติดต้ังในอาคาร  คือ  คากําลังไฟฟาสองสวางที่ติดต้ังเฉลี่ย 

ตอหนวยพื้นที่อาคารโดยไมรวมพื้นที่ที่จอดรถ  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 
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เมื่อ LPD  คือ กําลังไฟฟาสองสวางที่ติดต้ังเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่อาคาร   มีหนวย 
    เปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 
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หมวด  ๓ 
การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  คาประสิทธิภาพการใหความเย็น 

และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศ 
 

 

ขอ ๕ ในการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  คาประสิทธิภาพการใหความเย็น  และ 

คาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดต้ังใชงานในอาคาร  ใหคํานวณตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก 

 คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  (coefficient  of  performance,  COP)  คือ  อัตราสวนระหวาง

ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของระบบปรับอากาศ  หนวยเปนวัตต  กับพิกัดกําลังไฟฟา  หนวย

เปนวัตต  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

W

Q
COP =  

เมื่อ Q  คือ ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของระบบปรับอากาศมีหนวยเปนวัตต  (W) 
 W คือ พิกัดกําลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ  มีหนวยเปนวัตต  (W) 
คาประสิทธิภาพการใหความเย็น  คือ  คาประสิทธิภาพการใหความเย็นของระบบปรับอากาศ  

โดยกําหนดในรูปของคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน 
อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน  (energy  efficiency  ratio,  EER)  คือ  อัตราสวนระหวาง 

ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของระบบปรับอากาศ  หนวยเปนบีทียูตอชั่วโมง  กับพิกัด
กําลังไฟฟา  หนวยเปนวัตต  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

)(412.3 COPEER =  

เมื่อ EER  คือ อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน   มีหนวยเปนบีที ยูตอชั่วโมงตอวัตต   

   ((Btu/h)  /W) 

(๒) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ 

 เคร่ืองทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่ติดต้ังใชงานในอาคารที่เปนระบบขนาดใหญ  

การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น  ใหคํานวณตามวิธีการดังนี้ 
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 คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  ใหคํานวณเชนเดียวกับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
 คาพลังไฟฟาตอตันความเย็น  คือ  อัตราสวนระหวางพิกัดกําลังไฟฟา  หนวยเปนกิโลวัตต  

กับขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องทําน้ําเย็น  หนวยเปนตันความเย็น  ใหคํานวณจาก
สมการดังตอไปนี้ 

TON

kW
CHP =  

เมื่อ CHP  คือ คาพลังไฟฟาตอตันความเย็น  มีหนวยเปนกิโลวัตตตอตันความเย็น 
 kW  คือ พิกัดกําลังไฟฟาที่ใชของสวนทําน้ําเย็นที่ภาระเต็มพิกัด  มีหนวยเปน 

   กิโลวัตต  (kW)  ใหใชคาจากผลการทดสอบหรือรับรองโดยผูผลิต 
   อุปกรณหรือสถาบันการทดสอบที่เชื่อถือได 

 TON  คือ ขีดความสามารถการทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องทําน้ําเย็นที่ภาระ 
   เต็มพิกัดมีหนวยเปนตันความเย็น  (refrigeration  ton,  RFT)  ใหใชคา 
   จากผลการทดสอบหรือรับรอง  โดยผูผลิตอุปกรณหรือสถาบันการทดสอบ 
   ที่เชื่อถือได 

สวนการคํานวณคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นสําหรับสวนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศ 
ที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟาซ่ึงประกอบดวย  ระบบระบายความรอน  ระบบจายน้ําเย็น  และระบบสงลมเย็น  
ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้  

TON

FWPWCW
MP

++
=  

เมื่อ MP  คือ คาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของสวนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศ 
   ที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟา  มีหนวยเปนกิโลวัตตตอตันความเย็น 

 CW  คือ พิกัดกําลังไฟฟาที่ใชในระบบระบายความรอน  มีหนวยเปนกิโลวัตต   
   (kW)  ใหใชคาจากผลการทดสอบหรือรับรองโดยผูผลิตอุปกรณหรือ 
   สถาบันการทดสอบที่เชื่อถือได 

 PW  คือ พิกัดกําลังไฟฟาที่ใชในระบบจายน้ําเย็น  มีหนวยเปนกิโลวัตต  (kW)   
   ใหใชคาจากผลการทดสอบหรือรับรองโดยผูผลิตอุปกรณหรือสถาบัน 
   การทดสอบที่เชื่อถือได 
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 FW  คือ พิกัดกําลังไฟฟาที่ใชในระบบสงลมเย็น  มีหนวยเปนกิโลวัตต  (kW)   
   ใหใชคาจากผลการทดสอบหรือรับรองโดยผูผลิตอุปกรณหรือสถาบัน 
   การทดสอบที่เชื่อถือได 

หมวด  ๔ 
การคํานวณคาประสิทธิภาพและคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของอุปกรณผลิตน้ํารอน 

 

 

ขอ ๖ การคํานวณคาประสิทธิภาพและคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของอุปกรณผลิตน้ํารอน 

ที่ติดต้ังภายในอาคาร  ใหคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) การคํานวณคาประสิทธิภาพของหมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน 

 คาประสิทธิภาพของหมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

( )( )
100s wh h

Eff S
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เมื่อ Eff  คือ คาประสิทธิภาพของหมอไอน้ําหรือหมอตมน้ํารอน  (รอยละ) 

 sh  คือ คาเอนทัลป  (enthalpy)  ของไอน้ําหรือน้ํารอนที่หมอไอน้ําและหมอ 

   ตมน้ํารอนผลิตได  มีหนวยเปนเมกะจูลตอตัน  (MJ/ton)  จากตาราง 

   ไอน้ํา  (steam  table)  ทั่วไปกรณีไอน้ํา  และจากตาราง  enthalpy  ทั่วไป 

   กรณีน้ํารอน 

 wh  คือ คาเอนทัลป  (enthalpy)  ของน้ําที่อุณหภูมิ  ๒๗  องศาเซลเซียส  และ 

   ความดันหนึ่งบรรยากาศ  ในที่นี้ใหใชคาเทากับ  ๑๑๓  เมกะจูลตอตัน 

 S  คือ ปริมาณไอน้ําหรือน้ํารอนที่ผลิตได  มีหนวยเปนตันตอวัน  (ton/d)   

   ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ําหรือน้ํารอน 

 F  คือ ปริมาณการใชน้ํามันหรือแกส  มีหนวยเปนตันตอวัน  (ton/d)   

 HHV  คือ คาความรอนสูง  (higher  heating  value)  ของน้ํามันหรือแกสที่ใช   

   มีหนวยเปนเมกะจูลตอตัน  (MJ/ton) 
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(๒) การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องทําน้ํารอนชนิดฮีตปม  แบบใชอากาศเปน

แหลงพลังงาน  (air - source  heat  pump  water  heater) 

 คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องทําน้ํารอนชนิดฮีตปม  แบบใชอากาศเปนแหลงพลังงาน  

คือ  อัตราสวนระหวางความสามารถในการทําน้ํารอนตอกําลังไฟฟาที่ใชไป  ใหคํานวณจากสมการ

ดังตอไปนี้ 

W

Q
COP =  

เมื่อ COP  คือ สัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องทําน้ํารอนชนิดฮีตปม  แบบใชอากาศ 

   เปนแหลงพลังงาน 

 Q  คือ ความรอนที่ใชในการทําน้ํารอน  มีหนวยเปนวัตต  (W) 

 W  คือ พิกัดกําลังไฟฟาที่ใช  มีหนวยเปนวัตต  (W) 

หมวด  ๕ 

การคํานวณการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 
 

 

ขอ ๗ การคํานวณคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 

กรณีที่ประสิทธิภาพของอุปกรณหรือระบบใดระบบหนึ่งหรือมากกวาของอาคารที่พิจารณา  

ไมผานเกณฑประสิทธิภาพพลังงานของระบบที่กําหนดในหมวด  ๑  หมวด  ๒  หรือหมวด  ๓  อาคาร

ดังกลาวสามารถนําเขาสูการพิจารณาประเมินตามเกณฑการพิจารณาการใชพลังงานโดยรวม 

ของทั้งอาคารได  โดยคํานวณคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารดังกลาวในรอบ  ๑  ป  นํามา

เปรียบเทียบกับคาการใชพลังงานโดยรวมในรอบ  ๑  ป  ของอาคารอางอิง  อาคารจะผานเกณฑการใช

พลังงานโดยรวมไดก็ตอเมื่อคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารนั้นทั้งปตํ่ากวาคาการใชพลังงาน

โดยรวมทั้งปของอาคารอางอิง  ซ่ึงมีพื้นที่การใชงาน  ทิศทาง  และพื้นที่ของกรอบอาคารแตละดาน 

เปนเชนเดียวกับอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง  และอาคารที่ใชอางอิงตองมีคาระบบกรอบอาคาร  

ระบบไฟฟาแสงสวาง  และระบบปรับอากาศเปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

การคํานวณปริมาณการใชพลังงานโดยรวมของอาคารทั้งสองกรณี  ใหคํานวณจากสมการ

ดังตอไปนี้ 
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เมื่อ iLPD  คือ กําลังไฟฟาสองสวางที่ติดต้ังเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่  i  มีหนวยเปนวัตต 

   ตอตารางเมตร  (W/m2)   

 iEQD  คือ กําลังไฟฟาที่ใชสําหรับอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ  ตอหนวยพื้นที่  i   

   มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 

 iOCCU  คือ ความหนาแนนของผูใชอาคารในพื้นที่  i  มีหนวยเปนคนตอตารางเมตร   

   (person/m2)   

 iVENT  คือ อัตราการระบายอากาศตอพื้นที่  สําหรับพื้นที่  i  มีหนวยเปนลิตร 

   ตอวินาที  (l/s)   

 iCOP  คือ คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่าของระบบปรับอากาศขนาดเล็กหรือ 

   ระบบปรับอากาศขนาดใหญที่ใชงานสําหรับพื้นที่  i   

 iA  คือ พื้นที่สวนปรับอากาศ  i  (พื้นที่  i)  มีหนวยเปนตารางเมตร  (m2)   

 PVE คือ คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยรายปที่ผลิตโดยเซลลแสงอาทิตย  มีหนวยเปน 

   กิโลวัตตชั่วโมง  (kWh)  (อางอิงในหมวด  ๖)  สําหรับการคํานวณ 

   การใชพลังงาน  โดยรวมในอาคารอางอิง  จะไมมีคา  PVE  ในสมการ   

กรณีที่มีสวนที่เปนผนังภายนอกอาคารลอมรอบพื้นที่  i   

 iOTTV  คือ คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกดานที่พิจารณา  มีหนวย 

   เปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 iRTTV  คือ คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารสวนที่พิจารณา  มีหนวย 
   เปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 

 wiA  คือ พื้นที่ของผนังดานที่พิจารณา  ซ่ึงรวมพื้นที่ผนังทึบและพื้นที่หนาตาง 
   หรือผนังโปรงแสง  มีหนวยเปนตารางเมตร  (m2) 

 riA  คือ พื้นที่ของหลังคาสวนที่พิจารณา  ซ่ึงรวมพื้นที่หลังคาทึบและพื้นที่ 
   หลังคาโปรงแสง  มีหนวยเปนตารางเมตร  (m2) 
   oel CCC ,, และ  vC  คือ สัมประสิทธิ์ สัดสวนความรอนที่ เปนภาระแกระบบปรับอากาศ   
   จากไฟฟาแสงสวาง  อุปกรณและเคร่ืองใชไฟฟาตาง ๆ  ผูใชอาคาร   
   และการระบายอากาศ  ตามลําดับ  ใหใชคาสัมประสิทธิ์นี้จากตารางที่  ๑.๑๕ 
   ซ่ึงแสดงคาสัมประสิทธิ์สัดสวนความรอนที่ เปนภาระแกระบบ 
   ปรับอากาศและจํานวนชั่วโมงใชงานสําหรับอาคารแตละประเภท   

 hn  คือ จํานวนชั่วโมงใชงานสําหรับอาคารแตละประเภท 
ตารางที่  ๑.๑๕  คาสัมประสิทธิ์สัดสวนความรอนที่เปนภาระแกระบบปรับอากาศ  และจํานวนชั่วโมงใช
งานสําหรับอาคารแตละประเภท 

ประเภทของอาคาร Cl Ce Co Cv nh 

สถานศึกษา  สํานักงาน ๐.๘๔ ๐.๘๕ ๐.๙๐ ๐.๙๐ ๒๓๔๐ 

โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ  หางสรรพสินคา   
อาคารชุมนุมคน 

๐.๘๔ ๐.๘๕ ๐.๙๐ ๐.๙๐ ๔๓๘๐ 

โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๘๗๖๐ 

หมวด  ๖ 
การคํานวณคาประสิทธิผล  คาอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน  และคาการผลิตพลังงานไฟฟา 

เฉลี่ยรายปของการใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ  ของอาคาร 
 

 

ขอ ๘ การไมนับรวมการใชไฟฟาบางสวนในอาคารที่มีการใชพลังงานหมุนเวียน  ในกรณี 
ที่อาคารนั้นมีการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติเพื่อการสองสวางเปนไปตามขอกําหนด  และเง่ือนไข
ที่วากระจกหนาตางตามแนวทางกรอบอาคารตองมีคาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์การบังแดด 
ไมนอยกวา  ๐.๓  และอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอนมากกวา  ๑.๐  โดยใชวิธีการคํานวณ
ดังตอไปนี้   



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) คาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจก  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

( )( )viseff SCSC τ=  

เมื่อ effSC  คือ ประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์การบังแดด 
 SC  คือ คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด   
 visτ  คือ คาการสงผานรังสีที่ตามองเห็น  (visible  transmittance) 
(๒) คาอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอนของกระจก  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

SHGC
LSG visτ

=  

เมื่อ LSG  คือ คาอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน 
 SHGC  คือ คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรังสีอาทิตย 
กรณีที่อาคารมีการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร  ใหอาคารดังกลาวสามารถ 

นําคาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารกอนเปรียบเทียบกับ
การใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงในหมวด  ๕ 

คาพลังงานที่ผลิตไดจากแสงอาทิตยใหคิดจากคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยรายปที่ผลิตโดยเซลล
แสงอาทิตยที่ไดจากการคํานวณตามสมการดังนี้   

( )( )( )
1000

)365)(9( mod PVsys ESRA
PVE

η
=  

เมื่อ PVE  คือ คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยรายปที่ผลิตโดยเซลลแสงอาทิตย  มีหนวยเปน 
   กิโลวัตตชั่วโมง  (kWh) 

 )365)(9(  คือ จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่เซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดใน   
   ๑  ป  โดย  (9)  คือ  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่มีแสงอาทิตยใน  ๑  วัน  และ   
   (365)  คือ  จํานวนวันใน  ๑  ป 

 modA  คือ พื้นที่รวมทั้งหมดของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ ติดต้ัง  มีหนวยเปน 
   ตารางเมตร  (m2) 

 sysη  คือ ประสิทธิภาพรวมของระบบ 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 PVESR  คือ คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอนที่มุมเอียงและทิศทาง 
   ที่ตรงกับการติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตย  มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร   
   (W/m2)  ใหใชคาที่กําหนดตามตารางที่  ๑.๙  สําหรับอาคารทุกประเภท   
   (กรณีที่  มุมเอียงและทิศทางไมตรงกับคาในตาราง  ใหใชวิธีประมาณ 
   คาในชวง) 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



ภาคผนวก 
 

ตารางที ่๑ คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) ของผนังทึบสําหรับอาคารประเภทสถานศึกษา และ 
              สํานักงาน 
 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๐ ทุกทิศทาง ๑๕ ๑๖.๕ ๒๕.๐ ๓๓.๖ ๔๒.๑ 
๓๐ ๑๖.๒ ๒๔.๖ ๓๓.๐ ๔๑.๕ 
๕๐ ๑๕.๗ ๒๔.๐ ๓๒.๓ ๔๐.๖ 
๑๐๐ ๑๔.๔ ๒๒.๓ ๓๐.๓ ๓๘.๒ 
๒๐๐ ๑๒.๑ ๑๙.๑ ๒๖.๑ ๓๓.๑ 
๓๐๐ ๑๐.๕ ๑๖.๘ ๒๓.๐ ๒๙.๒ 
๔๐๐ ๑๐.๒ ๑๖.๒ ๒๒.๒ ๒๘.๓ 

๑๕ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๕.๘ ๒๓.๖ ๓๑.๕ ๓๙.๓ 
๓๐ ๑๕.๔ ๒๓.๒ ๓๑.๐ ๓๘.๗ 
๕๐ ๑๔.๙ ๒๒.๖ ๓๐.๒ ๓๗.๙ 
๑๐๐ ๑๓.๗ ๒๑.๐ ๒๘.๓ ๓๕.๖ 
๒๐๐ ๑๑.๖ ๑๘.๐ ๒๔.๕ ๓๐.๙ 
๓๐๐ ๑๐.๑ ๑๕.๙ ๒๑.๖ ๒๗.๔ 
๔๐๐ ๙.๘ ๑๕.๔ ๒๐.๙ ๒๖.๕ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๖.๒ ๒๔.๔ ๓๒.๖ ๔๐.๘ 
๓๐ ๑๕.๘ ๒๔.๐ ๓๒.๑ ๔๐.๒ 
๕๐ ๑๕.๔ ๒๓.๔ ๓๑.๔ ๓๙.๔ 

  ๑๐๐ ๑๔.๑ ๒๑.๘ ๒๙.๔ ๓๗.๐ 
  ๒๐๐ ๑๑.๙ ๑๘.๗ ๒๕.๔ ๓๒.๒ 
  ๓๐๐ ๑๐.๔ ๑๖.๔ ๒๒.๔ ๒๘.๔ 
  ๔๐๐ ๑๐.๑ ๑๕.๙ ๒๑.๗ ๒๗.๕ 

 
 
 
 
 

 
๑ 



 
มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๑๕ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๖.๔ ๒๔.๙ ๓๓.๓ ๔๑.๘ 
๓๐ ๑๖.๑ ๒๔.๔ ๓๒.๘ ๔๑.๒ 
๕๐ ๑๕.๖ ๒๓.๘ ๓๒.๑ ๔๐.๓ 
๑๐๐ ๑๔.๔ ๒๒.๒ ๓๐.๑ ๓๗.๙ 

 ๒๐๐ ๑๒.๑ ๑๙.๐ ๒๕.๙ ๓๒.๙ 
๓๐๐ ๑๐.๕ ๑๖.๗ ๒๒.๘ ๒๙.๐ 
๔๐๐ ๑๐.๒ ๑๖.๒ ๒๒.๑ ๒๘.๑ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๖.๖ ๒๕.๑ ๓๓.๗ ๔๒.๓ 
๓๐ ๑๖.๒ ๒๔.๗ ๓๓.๒ ๔๑.๗ 
๕๐ ๑๕.๗ ๒๔.๑ ๓๒.๔ ๔๐.๘ 
๑๐๐ ๑๔.๕ ๒๒.๔ ๓๐.๔ ๓๘.๔ 
๒๐๐ ๑๒.๒ ๑๙.๒ ๒๖.๒ ๓๓.๒ 
๓๐๐ ๑๐.๖ ๑๖.๘ ๒๓.๑ ๒๙.๓ 
๔๐๐ ๑๐.๒ ๑๖.๓ ๒๒.๓ ๒๘.๔ 

ทิศใต ๑๕ ๑๖.๖ ๒๕.๒ ๓๓.๘ ๔๒.๕ 
๓๐ ๑๖.๒ ๒๔.๘ ๓๓.๓ ๔๑.๘ 
๕๐ ๑๕.๘ ๒๔.๒ ๓๒.๖ ๔๑.๐ 
๑๐๐ ๑๔.๕ ๒๒.๕ ๓๐.๕ ๓๘.๕ 
๒๐๐ ๑๒.๒ ๑๙.๓ ๒๖.๓ ๓๓.๔ 
๓๐๐ ๑๐.๖ ๑๖.๙ ๒๓.๑ ๒๙.๔ 
๔๐๐ ๑๐.๓ ๑๖.๓ ๒๒.๔ ๒๘.๕ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๖.๕ ๒๕.๑ ๓๓.๗ ๔๒.๒ 
๓๐ ๑๖.๒ ๒๔.๗ ๓๓.๑ ๔๑.๖ 
๕๐ ๑๕.๗ ๒๔.๐ ๓๒.๔ ๔๐.๗ 
๑๐๐ ๑๔.๕ ๒๒.๔ ๓๐.๔ ๓๘.๓ 

  ๒๐๐ ๑๒.๒ ๑๙.๒ ๒๖.๒ ๓๓.๒ 
  ๓๐๐ ๑๐.๖ ๑๖.๘ ๒๓.๐ ๒๙.๓ 
  ๔๐๐ ๑๐.๒ ๑๖.๓ ๒๒.๓ ๒๘.๓ 

 

 

 

๒ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๑๕ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๖.๔ ๒๔.๘ ๓๓.๒ ๔๑.๖ 
๓๐ ๑๖.๐ ๒๔.๔ ๓๒.๗ ๔๑.๐ 
๕๐ ๑๕.๕ ๒๓.๗ ๓๑.๙ ๔๐.๑ 

 ๑๐๐ ๑๔.๓ ๒๒.๑ ๒๙.๙ ๓๗.๗ 
๒๐๐ ๑๒.๐ ๑๘.๙ ๒๕.๘ ๓๒.๗ 
๓๐๐ ๑๐.๕ ๑๖.๖ ๒๒.๗ ๒๘.๘ 
๔๐๐ ๑๐.๒ ๑๖.๑ ๒๒.๐ ๒๗.๙ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๖.๑ ๒๔.๓ ๓๒.๕ ๔๐.๖ 
๓๐ ๑๕.๘ ๒๓.๙ ๓๑.๙ ๔๐.๐ 
๕๐ ๑๕.๓ ๒๓.๒ ๓๑.๒ ๓๙.๑ 
๑๐๐ ๑๔.๑ ๒๑.๖ ๒๙.๒ ๓๖.๗ 
๒๐๐ ๑๑.๘ ๑๘.๕ ๒๕.๒ ๓๑.๙ 
๓๐๐ ๑๐.๓ ๑๖.๓ ๒๒.๒ ๒๘.๒ 
๔๐๐ ๑๐.๐ ๑๕.๘ ๒๑.๕ ๒๗.๓ 

๓๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๔.๗ ๒๑.๖ ๒๘.๕ ๓๕.๔ 
๓๐ ๑๔.๔ ๒๑.๒ ๒๘.๐ ๓๔.๙ 
๕๐ ๑๓.๙ ๒๐.๖ ๒๗.๓ ๓๔.๐ 
๑๐๐ ๑๒.๘ ๑๙.๒ ๒๕.๕ ๓๑.๙ 
๒๐๐ ๑๐.๘ ๑๖.๕ ๒๒.๑ ๒๗.๘ 
๓๐๐ ๙.๕ ๑๔.๖ ๑๙.๗ ๒๔.๘ 
๔๐๐ ๙.๓ ๑๔.๒ ๑๙.๑ ๒๔.๐ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๕.๕ ๒๓.๑ ๓๐.๗ ๓๘.๓ 
๓๐ ๑๕.๒ ๒๒.๗ ๓๐.๒ ๓๗.๗ 
๕๐ ๑๔.๗ ๒๒.๑ ๒๙.๕ ๓๖.๙ 
๑๐๐ ๑๓.๖ ๒๐.๖ ๒๗.๗ ๓๔.๘ 
๒๐๐ ๑๑.๕ ๑๗.๘ ๒๔.๑ ๓๐.๓ 

  ๓๐๐ ๑๐.๑ ๑๕.๗ ๒๑.๓ ๒๖.๙ 
  ๔๐๐ ๙.๘ ๑๕.๒ ๒๐.๖ ๒๖.๐ 

 

 

 

๓ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๓๐ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๖.๐ ๒๔.๑ ๓๒.๑ ๔๐.๑ 
๓๐ ๑๕.๗ ๒๓.๖ ๓๑.๖ ๓๙.๕ 

 ๕๐ ๑๕.๒ ๒๓.๐ ๓๐.๙ ๓๘.๗ 
๑๐๐ ๑๔.๐ ๒๑.๕ ๒๙.๐ ๓๖.๔ 
๒๐๐ ๑๑.๘ ๑๘.๕ ๒๕.๑ ๓๑.๗ 
๓๐๐ ๑๐.๓ ๑๖.๓ ๒๒.๒ ๒๘.๑ 
๔๐๐ ๑๐.๐ ๑๕.๗ ๒๑.๔ ๒๗.๑ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๖.๓ ๒๔.๖ ๓๒.๘ ๔๑.๑ 
๓๐ ๑๕.๙ ๒๔.๑ ๓๒.๓ ๔๐.๕ 
๕๐ ๑๕.๔ ๒๓.๕ ๓๑.๖ ๓๙.๖ 
๑๐๐ ๑๔.๒ ๒๑.๙ ๒๙.๖ ๓๗.๓ 
๒๐๐ ๑๒.๐ ๑๘.๘ ๒๕.๖ ๓๒.๔ 
๓๐๐ ๑๐.๔ ๑๖.๕ ๒๒.๖ ๒๘.๖ 
๔๐๐ ๑๐.๑ ๑๖.๐ ๒๑.๘ ๒๗.๗ 

ทิศใต ๑๕ ๑๖.๓ ๒๔.๗ ๓๓.๐ ๔๑.๔ 
๓๐ ๑๖.๐ ๒๔.๒ ๓๒.๕ ๔๐.๗ 
๕๐ ๑๕.๕ ๒๓.๖ ๓๑.๗ ๓๙.๙ 
๑๐๐ ๑๔.๓ ๒๒.๐ ๒๙.๗ ๓๗.๕ 
๒๐๐ ๑๒.๐ ๑๘.๘ ๒๕.๗ ๓๒.๕ 
๓๐๐ ๑๐.๕ ๑๖.๕ ๒๒.๖ ๒๘.๗ 
๔๐๐ ๑๐.๑ ๑๖.๐ ๒๑.๙ ๒๗.๘ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๖.๒ ๒๔.๔ ๓๒.๗ ๔๐.๙ 
๓๐ ๑๕.๙ ๒๔.๐ ๓๒.๑ ๔๐.๓ 
๕๐ ๑๕.๔ ๒๓.๔ ๓๑.๔ ๓๙.๔ 
๑๐๐ ๑๔.๑ ๒๑.๘ ๒๙.๔ ๓๗.๐ 
๒๐๐ ๑๑.๙ ๑๘.๖ ๒๕.๔ ๓๒.๑ 
๓๐๐ ๑๐.๔ ๑๖.๔ ๒๒.๔ ๒๘.๔ 

  ๔๐๐ ๑๐.๑ ๑๕.๙ ๒๑.๗ ๒๗.๕ 
 

 

 

๔ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๓๐ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๕.๙ ๒๓.๙ ๓๑.๘ ๓๙.๗ 
 ๓๐ ๑๕.๕ ๒๓.๔ ๓๑.๒ ๓๙.๑ 

๕๐ ๑๕.๐ ๒๒.๘ ๓๐.๕ ๓๘.๒ 
๑๐๐ ๑๓.๘ ๒๑.๑ ๒๘.๕ ๓๕.๘ 
๒๐๐ ๑๑.๖ ๑๘.๑ ๒๔.๖ ๓๑.๐ 
๓๐๐ ๑๐.๒ ๑๖.๐ ๒๑.๗ ๒๗.๕ 
๔๐๐ ๙.๙ ๑๕.๕ ๒๑.๑ ๒๖.๗ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๕.๔ ๒๒.๙ ๓๐.๔ ๓๗.๙ 
๓๐ ๑๕.๐ ๒๒.๔ ๒๙.๘ ๓๗.๒ 
๕๐ ๑๔.๖ ๒๑.๘ ๒๙.๑ ๓๖.๔ 
๑๐๐ ๑๓.๓ ๒๐.๒ ๒๗.๑ ๓๔.๐ 
๒๐๐ ๑๑.๓ ๑๗.๔ ๒๓.๔ ๒๙.๕ 
๓๐๐ ๙.๙ ๑๕.๔ ๒๐.๘ ๒๖.๓ 
๔๐๐ ๙.๖ ๑๔.๙ ๒๐.๒ ๒๕.๕ 

๔๕ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๓.๕ ๑๙.๔ ๒๕.๒ ๓๑.๐ 
๓๐ ๑๓.๒ ๑๘.๙ ๒๔.๗ ๓๐.๔ 
๕๐ ๑๒.๗ ๑๘.๔ ๒๔.๐ ๒๙.๗ 
๑๐๐ ๑๑.๗ ๑๗.๐ ๒๒.๔ ๒๗.๘ 
๒๐๐ ๙.๙ ๑๔.๗ ๑๙.๕ ๒๔.๓ 
๓๐๐ ๘.๙ ๓.๒ ๑๗.๕ ๒๑.๙ 
๔๐๐ ๘.๖ ๒.๘ ๑๗.๐ ๒๑.๒ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๔.๗ ๒๑.๔ ๒๘.๒ ๓๔.๙ 
๓๐ ๑๔.๓ ๒๑.๐ ๒๗.๗ ๓๔.๔ 
๕๐ ๑๓.๙ ๒๐.๕ ๒๗.๑ ๓๓.๗ 
๑๐๐ ๑๒.๘ ๑๙.๑ ๒๕.๔ ๓๑.๘ 
๒๐๐ ๑๐.๙ ๑๖.๖ ๒๒.๒ ๒๗.๙ 
๓๐๐ ๙.๗ ๑๔.๘ ๑๙.๘ ๒๔.๙ 
๔๐๐ ๙.๔ ๑๔.๓ ๑๙.๑ ๒๔.๐ 

 

 

 

๕ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๔๕ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๕.๓ ๒๒.๗ ๓๐.๑ ๓๗.๔ 
๓๐ ๑๕.๐ ๒๒.๓ ๒๙.๖ ๓๖.๙ 
๕๐ ๑๔.๕ ๒๑.๗ ๒๘.๙ ๓๖.๑ 
๑๐๐ ๑๓.๔ ๒๐.๓ ๒๗.๒ ๓๔.๐ 
๒๐๐ ๑๑.๔ ๑๗.๖ ๒๓.๗ ๒๙.๘ 
๓๐๐ ๑๐.๑ ๑๕.๖ ๒๑.๑ ๒๖.๕ 
๔๐๐ ๙.๗ ๑๕.๐ ๒๐.๓ ๒๕.๖ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๕.๗ ๒๓.๔ ๓๑.๑ ๓๘.๘ 
๓๐ ๑๕.๓ ๒๓.๐ ๓๐.๖ ๓๘.๒ 
๕๐ ๑๔.๙ ๒๒.๔ ๒๙.๙ ๓๗.๔ 
๑๐๐ ๑๓.๗ ๒๐.๙ ๒๘.๐ ๓๕.๑ 
๒๐๐ ๑๑.๖ ๑๘.๐ ๒๔.๓ ๓๐.๗ 
๓๐๐ ๑๐.๒ ๑๕.๙ ๒๑.๖ ๒๗.๓ 
๔๐๐ ๙.๙ ๑๕.๔ ๒๐.๘ ๒๖.๓ 

ทิศใต ๑๕ ๑๕.๘ ๒๓.๕ ๓๑.๓ ๓๙.๑ 
๓๐ ๑๕.๔ ๒๓.๑ ๓๐.๘ ๓๘.๕ 
๕๐ ๑๔.๙ ๒๒.๕ ๓๐.๐ ๓๗.๖ 
๑๐๐ ๑๓.๗ ๒๐.๙ ๒๘.๑ ๓๕.๓ 
๒๐๐ ๑๑.๖ ๑๘.๐ ๒๔.๓ ๓๐.๗ 
๓๐๐ ๑๐.๒ ๑๕.๙ ๒๑.๖ ๒๗.๓ 
๔๐๐ ๙.๙ ๑๕.๔ ๒๐.๙ ๒๖.๔ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๕.๖ ๒๓.๒ ๓๐.๘ ๓๘.๔ 
๓๐ ๑๕.๒ ๒๒.๗ ๓๐.๒ ๓๗.๘ 
๕๐ ๑๔.๗ ๒๒.๑ ๒๙.๕ ๓๖.๙ 
๑๐๐ ๑๓.๕ ๒๐.๕ ๒๗.๕ ๓๔.๕ 
๒๐๐ ๑๑.๔ ๑๗.๖ ๒๓.๘ ๓๐.๐ 
๓๐๐ ๑๐.๐ ๑๕.๖ ๒๑.๑ ๒๖.๗ 
๔๐๐ ๙.๘ ๑๕.๑ ๒๐.๕ ๒๕.๙ 

 

 

 

๖ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๔๕ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๕.๒ ๒๒.๔ ๒๙.๖ ๓๖.๘ 
  ๓๐ ๑๔.๘ ๒๑.๙ ๒๙.๐ ๓๖.๑ 

๕๐ ๑๔.๓ ๒๑.๓ ๒๘.๒ ๓๕.๒ 
๑๐๐ ๑๓.๑ ๑๙.๗ ๒๖.๓ ๓๒.๙ 
๒๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๙ ๒๒.๗ ๒๘.๕ 
๓๐๐ ๙.๗ ๑๕.๐ ๒๐.๒ ๒๕.๕ 
๔๐๐ ๙.๕ ๑๔.๖ ๑๙.๗ ๒๔.๗ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๔.๕ ๒๑.๑ ๒๗.๗ ๓๔.๓ 
๓๐ ๑๔.๑ ๒๐.๖ ๒๗.๑ ๓๓.๖ 
๕๐ ๑๓.๖ ๒๐.๐ ๒๖.๔ ๓๒.๗ 
๑๐๐ ๑๒.๔ ๑๘.๕ ๒๔.๕ ๓๐.๕ 
๒๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๙ ๒๑.๒ ๒๖.๕ 
๓๐๐ ๙.๓ ๑๔.๒ ๑๙.๐ ๒๓.๘ 
๔๐๐ ๙.๑ ๑๓.๘ ๑๘.๕ ๒๓.๑ 

๖๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๒.๔ ๑๗.๑ ๒๑.๙ ๒๖.๖ 
๓๐ ๑๒.๐ ๑๖.๗ ๒๑.๔ ๒๖.๑ 
๕๐ ๑๑.๖ ๑๖.๒ ๒๐.๘ ๒๕.๔ 
๑๐๐ ๑๐.๖ ๑๔.๙ ๑๙.๓ ๒๓.๗ 
๒๐๐ ๙.๑ ๑๓.๐ ๑๖.๙ ๒๐.๙ 
๓๐๐ ๘.๒ ๑๑.๘ ๑๕.๔ ๑๙.๐ 
๔๐๐ ๘.๐ ๑๑.๕ ๑๕.๐ ๑๘.๕ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๓.๗ ๑๙.๕ ๒๕.๓ ๓๑.๑ 
๓๐ ๑๓.๔ ๑๙.๑ ๒๔.๙ ๓๐.๗ 
๕๐ ๑๒.๙ ๑๘.๖ ๒๔.๓ ๓๐.๐ 
๑๐๐ ๑๑.๙ ๑๗.๔ ๒๒.๙ ๒๘.๔ 
๒๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๓ ๒๐.๒ ๒๕.๒ 
๓๐๐ ๙.๒ ๑๓.๗ ๑๘.๒ ๒๒.๗ 
๔๐๐ ๘.๙ ๑๓.๒ ๑๗.๕ ๒๑.๘ 

 

 

 

๗ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๖๐ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๔.๕ ๒๑.๐ ๒๗.๕ ๓๔.๐ 
  ๓๐ ๑๔.๒ ๒๐.๖ ๒๗.๑ ๓๓.๕ 
  ๕๐ ๑๓.๗ ๒๐.๑ ๒๖.๕ ๓๒.๙ 

๑๐๐ ๑๒.๗ ๑๘.๘ ๒๔.๙ ๓๑.๑ 
๒๐๐ ๑๐.๙ ๑๖.๔ ๒๑.๙ ๒๗.๔ 
๓๐๐ ๙.๗ ๑๔.๗ ๑๙.๗ ๒๔.๖ 
๔๐๐ ๙.๔ ๑๔.๑ ๑๘.๙ ๒๓.๗ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๔.๙ ๒๑.๘ ๒๘.๗ ๓๕.๕ 
๓๐ ๑๔.๖ ๒๑.๔ ๒๘.๒ ๓๕.๐ 
๕๐ ๑๔.๑ ๒๐.๘ ๒๗.๕ ๓๔.๒ 
๑๐๐ ๑๓.๐ ๑๙.๔ ๒๕.๘ ๓๒.๒ 
๒๐๐ ๑๑.๑ ๑๖.๙ ๒๒.๖ ๒๘.๓ 
๓๐๐ ๙.๙ ๑๕.๑ ๒๐.๒ ๒๕.๔ 
๔๐๐ ๙.๖ ๑๔.๕ ๑๙.๕ ๒๔.๕ 

ทิศใต ๑๕ ๑๕.๐ ๒๒.๐ ๒๘.๙ ๓๕.๙ 
๓๐ ๑๔.๖ ๒๑.๕ ๒๘.๔ ๓๕.๒ 
๕๐ ๑๔.๑ ๒๐.๙ ๒๗.๖ ๓๔.๔ 
๑๐๐ ๑๓.๐ ๑๙.๔ ๒๕.๘ ๓๒.๓ 
๒๐๐ ๑๑.๑ ๑๖.๘ ๒๒.๕ ๒๘.๒ 
๓๐๐ ๙.๘ ๑๕.๐ ๒๐.๑ ๒๕.๓ 
๔๐๐ ๙.๕ ๑๔.๕ ๑๙.๕ ๒๔.๔ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๔.๘ ๒๑.๕ ๒๘.๓ ๓๕.๑ 
๓๐ ๑๔.๔ ๒๑.๑ ๒๗.๗ ๓๔.๔ 
๕๐ ๑๓.๙ ๒๐.๔ ๒๖.๙ ๓๓.๕ 
๑๐๐ ๑๒.๗ ๑๘.๙ ๒๕.๑ ๓๑.๒ 
๒๐๐ ๑๐.๘ ๑๖.๓ ๒๑.๗ ๒๗.๒ 
๓๐๐ ๙.๖ ๑๔.๕ ๑๙.๕ ๒๔.๕ 
๔๐๐ ๙.๓ ๑๔.๑ ๑๘.๙ ๒๓.๗ 

 

 

 

๘ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๖๐ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๔.๓ ๒๐.๖ ๒๖.๙ ๓๓.๒ 
  ๓๐ ๑๓.๙ ๒๐.๑ ๒๖.๓ ๓๒.๕ 
  ๕๐ ๑๓.๓ ๑๙.๔ ๒๕.๕ ๓๑.๕ 
  ๑๐๐ ๑๒.๑ ๑๗.๙ ๒๓.๖ ๒๙.๓ 

๒๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๓ ๒๐.๔ ๒๕.๔ 
๓๐๐ ๙.๒ ๑๓.๘ ๑๘.๔ ๒๓.๐ 
๔๐๐ ๙.๐ ๑๓.๔ ๑๗.๙ ๒๒.๓ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๓.๕ ๑๙.๑ ๒๔.๗ ๓๐.๔ 
๓๐ ๑๓.๑ ๑๘.๖ ๒๔.๑ ๒๙.๗ 
๕๐ ๑๒.๖ ๑๘.๐ ๒๓.๔ ๒๘.๘ 
๑๐๐ ๑๑.๔ ๑๖.๕ ๒๑.๖ ๒๖.๗ 
๒๐๐ ๙.๗ ๑๔.๒ ๑๘.๗ ๒๓.๒ 
๓๐๐ ๘.๗ ๑๒.๘ ๑๗.๐ ๒๑.๑ 
๔๐๐ ๘.๕ ๑๒.๕ ๑๖.๕ ๒๐.๕ 

ทิศเหนือ ๑๕ ๑๑.๔ ๑๕.๒ ๑๙.๑ ๒๓.๐ 
๓๐ ๑๑.๐ ๑๔.๘ ๑๘.๖ ๒๒.๔ 
๕๐ ๑๐.๖ ๑๔.๓ ๑๘.๑ ๒๑.๘ 
๑๐๐ ๙.๗ ๑๓.๒ ๑๖.๗ ๒๐.๓ 
๒๐๐ ๘.๓ ๑๑.๕ ๑๔.๘ ๑๘.๐ 
๓๐๐ ๗.๖ ๑๐.๖ ๑๓.๖ ๑๖.๖ 
๔๐๐ ๗.๕ ๑๐.๔ ๑๓.๒ ๑๖.๑ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๒.๗ ๑๗.๖ ๒๒.๕ ๒๗.๔ 
๓๐ ๑๒.๔ ๑๗.๓ ๒๒.๑ ๒๗.๐ 
๕๐ ๑๒.๐ ๑๖.๘ ๒๑.๖ ๒๖.๕ 
๑๐๐ ๑๑.๑ ๑๕.๘ ๒๐.๔ ๒๕.๑ 
๒๐๐ ๙.๗ ๑๓.๙ ๑๘.๒ ๒๒.๕ 
๓๐๐ ๘.๘ ๑๒.๗ ๑๖.๖ ๒๐.๕ 
๔๐๐ ๘.๕ ๑๒.๒ ๑๕.๙ ๑๙.๖ 

       
    
    

๙ 



 
มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๗๕ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๓.๖ ๑๙.๑ ๒๔.๗ ๓๐.๓ 
  ๓๐ ๑๓.๒ ๑๘.๘ ๒๔.๓ ๒๙.๘ 
  ๕๐ ๑๒.๘ ๑๘.๓ ๒๓.๘ ๒๙.๓ 
  ๑๐๐ ๑๑.๙ ๑๗.๒ ๒๒.๕ ๒๗.๗ 
  ๒๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๒ ๒๐.๐ ๒๔.๘ 

๓๐๐ ๙.๓ ๑๓.๗ ๑๘.๑ ๒๒.๕ 
๔๐๐ ๙.๐ ๑๓.๒ ๑๗.๔ ๒๑.๕ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๔.๐ ๑๙.๙ ๒๕.๘ ๓๑.๗ 
๓๐ ๑๓.๖ ๑๙.๕ ๒๕.๔ ๓๑.๒ 
๕๐ ๑๓.๒ ๑๙.๐ ๒๔.๘ ๓๐.๕ 
๑๐๐ ๑๒.๒ ๑๗.๗ ๒๓.๓ ๒๘.๘ 
๒๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๕ ๒๐.๖ ๒๕.๖ 
๓๐๐ ๙.๕ ๑๔.๑ ๑๘.๖ ๒๓.๒ 
๔๐๐ ๙.๒ ๑๓.๕ ๑๗.๙ ๒๒.๓ 

ทิศใต ๑๕ ๑๔.๑ ๒๐.๐ ๒๖.๐ ๓๒.๐ 
๓๐ ๑๓.๗ ๑๙.๖ ๒๕.๕ ๓๑.๔ 
๕๐ ๑๓.๒ ๑๙.๐ ๒๔.๘ ๓๐.๖ 
๑๐๐ ๑๒.๑ ๑๗.๖ ๒๓.๑ ๒๘.๖ 
๒๐๐ ๑๐.๔ ๑๕.๓ ๒๐.๓ ๒๕.๒ 
๓๐๐ ๙.๔ ๑๓.๙ ๑๘.๔ ๒๒.๙ 
๔๐๐ ๙.๑ ๑๓.๔ ๑๗.๘ ๒๒.๑ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๓.๘ ๑๙.๖ ๒๕.๔ ๓๑.๒ 
๓๐ ๑๓.๔ ๑๙.๑ ๒๔.๘ ๓๐.๔ 
๕๐ ๑๒.๙ ๑๘.๔ ๒๔.๐ ๒๙.๕ 
๑๐๐ ๑๑.๗ ๑๗.๐ ๒๒.๒ ๒๗.๔ 
๒๐๐ ๑๐.๐ ๑๔.๗ ๑๙.๓ ๒๔.๐ 
๓๐๐ ๙.๑ ๑๓.๓ ๑๗.๖ ๒๑.๘ 
๔๐๐ ๘.๘ ๑๓.๐ ๑๗.๑ ๒๑.๒ 

 
 

 

๑๐ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๗๕ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๓.๓ ๑๘.๖ ๒๔.๐ ๒๙.๓ 
  ๓๐ ๑๒.๙ ๑๘.๑ ๒๓.๓ ๒๘.๕ 
  ๕๐ ๑๒.๓ ๑๗.๔ ๒๒.๕ ๒๗.๖ 
  ๑๐๐ ๑๑.๑ ๑๕.๙ ๒๐.๖ ๒๕.๔ 
  ๒๐๐ ๙.๕ ๑๓.๗ ๑๗.๙ ๒๒.๑ 
  ๓๐๐ ๘.๖ ๑๒.๕ ๑๖.๔ ๒๐.๓ 

๔๐๐ ๘.๔ ๑๒.๒ ๑๖.๐ ๑๙.๘ 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๒.๕ ๑๗.๒ ๒๑.๙ ๒๖.๖ 

๓๐ ๑๒.๑ ๑๖.๗ ๒๑.๓ ๒๕.๙ 
๕๐ ๑๑.๖ ๑๖.๐ ๒๐.๕ ๒๕.๐ 
๑๐๐ ๑๐.๔ ๑๔.๖ ๑๘.๘ ๒๓.๐ 
๒๐๐ ๘.๙ ๑๒.๖ ๑๖.๓ ๒๐.๑ 
๓๐๐ ๘.๑ ๑๑.๖ ๑๕.๐ ๑๘.๕ 
๔๐๐ ๘.๐ ๑๑.๓ ๑๔.๗ ๑๘.๑ 

๙๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๐.๘ ๑๔.๑ ๑๗.๔ ๒๐.๗ 
๓๐ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๖.๙ ๒๐.๑ 
๕๐ ๑๐.๐ ๑๓.๒ ๑๖.๓ ๑๙.๕ 
๑๐๐ ๙.๑ ๑๒.๑ ๑๕.๑ ๑๘.๑ 
๒๐๐ ๗.๙ ๑๐.๖ ๑๓.๔ ๑๖.๑ 
๓๐๐ ๗.๓ ๙.๙ ๑๒.๕ ๑๕.๑ 
๔๐๐ ๗.๑ ๙.๖ ๑๒.๒ ๑๔.๗ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๑.๙ ๑๖.๐ ๒๐.๑ ๒๔.๒ 
๓๐ ๑๑.๖ ๑๕.๗ ๑๙.๘ ๒๓.๘ 
๕๐ ๑๑.๒ ๑๕.๓ ๑๙.๓ ๒๓.๔ 
๑๐๐ ๑๐.๔ ๑๔.๓ ๑๘.๓ ๒๒.๒ 
๒๐๐ ๙.๑ ๑๒.๘ ๑๖.๕ ๒๐.๒ 
๓๐๐ ๘.๔ ๑๑.๘ ๑๕.๒ ๑๘.๖ 
๔๐๐ ๘.๑ ๑๑.๓ ๑๔.๕ ๑๗.๘ 

    
 

๑๑ 



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๙๐ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๒.๖ ๑๗.๒ ๒๑.๙ ๒๖.๕ 
  ๓๐ ๑๒.๓ ๑๖.๙ ๒๑.๕ ๒๖.๑ 
  ๕๐ ๑๑.๙ ๑๖.๕ ๒๑.๑ ๒๕.๖ 
  ๑๐๐ ๑๑.๑ ๑๕.๕ ๒๐.๐ ๒๔.๔ 
  ๒๐๐ ๙.๘ ๑๓.๙ ๑๘.๐ ๒๒.๒ 
  ๓๐๐ ๙.๐ ๑๒.๘ ๑๖.๖ ๒๐.๔ 
  ๔๐๐ ๘.๖ ๑๒.๒ ๑๕.๘ ๑๙.๔ 
 ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๓.๐ ๑๗.๙ ๒๒.๗ ๒๗.๖ 

๓๐ ๑๒.๖ ๑๗.๕ ๒๒.๓ ๒๗.๒ 
๕๐ ๑๒.๒ ๑๗.๐ ๒๑.๘ ๒๖.๕ 
๑๐๐ ๑๑.๓ ๑๕.๙ ๒๐.๕ ๒๕.๑ 
๒๐๐ ๙.๙ ๑๔.๑ ๑๘.๔ ๒๒.๖ 
๓๐๐ ๙.๑ ๑๓.๐ ๑๖.๙ ๒๐.๘ 
๔๐๐ ๘.๗ ๑๒.๕ ๑๖.๒ ๑๙.๙ 

ทิศใต ๑๕ ๑๓.๐ ๑๘.๐ ๒๒.๙ ๒๗.๘ 
๓๐ ๑๒.๗ ๑๗.๕ ๒๒.๓ ๒๗.๑ 
๕๐ ๑๒.๒ ๑๖.๙ ๒๑.๖ ๒๖.๓ 
๑๐๐ ๑๑.๑ ๑๕.๖ ๒๐.๑ ๒๔.๖ 
๒๐๐ ๙.๗ ๑๓.๗ ๑๗.๘ ๒๑.๙ 
๓๐๐ ๘.๙ ๑๒.๗ ๑๖.๕ ๒๐.๓ 
๔๐๐ ๘.๖ ๑๒.๒ ๑๕.๙ ๑๙.๕ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๒.๘ ๑๗.๖ ๒๒.๓ ๒๗.๐ 
๓๐ ๑๒.๔ ๑๗.๐ ๒๑.๖ ๒๖.๓ 
๕๐ ๑๑.๘ ๑๖.๓ ๒๐.๘ ๒๕.๓ 
๑๐๐ ๑๐.๗ ๑๔.๙ ๑๙.๑ ๒๓.๓ 
๒๐๐ ๙.๒ ๑๓.๐ ๑๖.๗ ๒๐.๕ 
๓๐๐ ๘.๕ ๑๒.๐ ๑๕.๕ ๑๙.๐ 
๔๐๐ ๘.๓ ๑๑.๗ ๑๕.๑ ๑๘.๕ 

 
๑๒ 



    
มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๙๐ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๒.๓ ๑๖.๗ ๒๑.๑ ๒๕.๕ 
  ๓๐ ๑๑.๙ ๑๖.๒ ๒๐.๔ ๒๔.๗ 
  ๕๐ ๑๑.๓ ๑๕.๕ ๑๙.๖ ๒๓.๗ 
  ๑๐๐ ๑๐.๒ ๑๔.๐ ๑๗.๘ ๒๑.๖ 
  ๒๐๐ ๘.๗ ๑๒.๑ ๑๕.๕ ๑๘.๙ 
  ๓๐๐ ๘.๑ ๑๑.๒ ๑๔.๔ ๑๗.๖ 
  ๔๐๐ ๗.๙ ๑๑.๐ ๑๔.๑ ๑๗.๒ 
 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๑.๗ ๑๕.๖ ๑๙.๕ ๒๓.๔ 

๓๐ ๑๑.๒ ๑๕.๐ ๑๘.๙ ๒๒.๗ 
๕๐ ๑๐.๗ ๑๔.๔ ๑๘.๑ ๒๑.๘ 
๑๐๐ ๙.๖ ๑๓.๐ ๑๖.๔ ๑๙.๙ 
๒๐๐ ๘.๒ ๑๑.๓ ๑๔.๓ ๑๗.๔ 
๓๐๐ ๗.๖ ๑๐.๕ ๑๓.๔ ๑๖.๓ 
๔๐๐ ๗.๕ ๑๐.๓ ๑๓.๑ ๑๖.๐ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๓ 



 
ตารางที ่๒  คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) ของผนังทึบสําหรับอาคารประเภทหางสรรพสินคา 
  ศูนยการคา สถานบริการ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ 

 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๐ ทุกทิศทาง ๑๕ ๑๒.๑ ๑๗.๘ ๒๓.๔ ๒๙.๐ 

๓๐ ๑๒.๔ ๑๘.๓ ๒๔.๒ ๓๐.๐ 
๕๐ ๑๒.๗ ๑๘.๘ ๒๔.๙ ๓๑.๐ 
๑๐๐ ๑๓.๑ ๑๙.๖ ๒๖.๐ ๓๒.๕ 
๒๐๐ ๑๒.๖ ๑๙.๐ ๒๕.๕ ๓๑.๙ 
๓๐๐ ๑๑.๕ ๑๗.๕ ๒๓.๕ ๒๙.๕ 
๔๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๙ ๒๒.๗ ๒๘.๕ 

๑๕ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๑.๗ ๑๖.๙ ๒๒.๑ ๒๗.๔ 
๓๐ ๑๑.๙ ๑๗.๔ ๒๒.๘ ๒๘.๒ 
๕๐ ๑๒.๒ ๑๗.๙ ๒๓.๕ ๒๙.๒ 
๑๐๐ ๑๒.๕ ๑๘.๕ ๒๔.๕ ๓๐.๔ 
๒๐๐ ๑๒.๑ ๑๘.๐ ๒๔.๐ ๒๙.๙ 
๓๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๖ ๒๒.๑ ๒๗.๗ 
๔๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๙ ๒๑.๓ ๒๖.๗ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๑.๘ ๑๗.๑ ๒๒.๕ ๒๗.๘ 
๓๐ ๑๒.๑ ๑๗.๖ ๒๓.๑ ๒๘.๗ 

  ๕๐ ๑๒.๔ ๑๘.๑ ๒๓.๙ ๒๙.๖ 
  ๑๐๐ ๑๒.๗ ๑๘.๘ ๒๔.๙ ๓๑.๐ 
  ๒๐๐ ๑๒.๒ ๑๘.๓ ๒๔.๔ ๓๐.๕ 
  ๓๐๐ ๑๑.๒ ๑๖.๙ ๒๒.๖ ๒๘.๒ 
  ๔๐๐ ๑๐.๗ ๑๖.๒ ๒๑.๘ ๒๗.๓ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



 
มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๑๕ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๑.๙ ๑๗.๔ ๒๒.๙ ๒๘.๓ 
๓๐ ๑๒.๒ ๑๗.๙ ๒๓.๖ ๒๙.๒ 
๕๐ ๑๒.๕ ๑๘.๔ ๒๔.๓ ๓๐.๒ 
๑๐๐ ๑๒.๙ ๑๙.๑ ๒๕.๔ ๓๑.๖ 
๒๐๐ ๑๒.๔ ๑๘.๖ ๒๔.๙ ๓๑.๑ 

 ๓๐๐ ๑๑.๓ ๑๗.๑ ๒๓.๐ ๒๘.๘ 
๔๐๐ ๑๐.๘ ๑๖.๕ ๒๒.๒ ๒๗.๘ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๒.๑ ๑๗.๗ ๒๓.๓ ๒๘.๘ 
๓๐ ๑๒.๔ ๑๘.๒ ๒๔.๐ ๒๙.๘ 
๕๐ ๑๒.๗ ๑๘.๗ ๒๔.๘ ๓๐.๘ 
๑๐๐ ๑๓.๐ ๑๙.๔ ๒๕.๘ ๓๒.๒ 
๒๐๐ ๑๒.๖ ๑๘.๙ ๒๕.๓ ๓๑.๗ 
๓๐๐ ๑๑.๕ ๑๗.๔ ๒๓.๔ ๒๙.๓ 
๔๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๘ ๒๒.๖ ๒๘.๓ 

ทิศใต ๑๕ ๑๒.๒ ๑๗.๙ ๒๓.๖ ๒๙.๓ 
๓๐ ๑๒.๕ ๑๘.๔ ๒๔.๓ ๓๐.๓ 
๕๐ ๑๒.๘ ๑๙.๐ ๒๕.๑ ๓๑.๓ 
๑๐๐ ๑๓.๒ ๑๙.๗ ๒๖.๒ ๓๒.๘ 
๒๐๐ ๑๒.๗ ๑๙.๒ ๒๕.๗ ๓๒.๒ 
๓๐๐ ๑๑.๖ ๑๗.๖ ๒๓.๗ ๒๙.๘ 
๔๐๐ ๑๑.๑ ๑๗.๐ ๒๒.๙ ๒๘.๘ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๒.๒ ๑๘.๐ ๒๓.๘ ๒๙.๕ 
๓๐ ๑๒.๖ ๑๘.๖ ๒๔.๕ ๓๐.๕ 

   ๕๐ ๑๒.๙ ๑๙.๑ ๒๕.๔ ๓๑.๖ 
  ๑๐๐ ๑๓.๓ ๑๙.๙ ๒๖.๕ ๓๓.๑ 
  ๒๐๐ ๑๒.๘ ๑๙.๔ ๒๖.๐ ๓๒.๕ 
  ๓๐๐ ๑๑.๖ ๑๗.๘ ๒๓.๙ ๓๐.๑ 
  ๔๐๐ ๑๑.๒ ๑๗.๑ ๒๓.๑ ๒๙.๑ 

 
 
 

๑๕ 



 
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๑๕ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๒.๒ ๑๗.๙ ๒๓.๗ ๒๙.๔ 

๓๐ ๑๒.๕ ๑๘.๕ ๒๔.๔ ๓๐.๔ 
๕๐ ๑๒.๘ ๑๙.๐ ๒๕.๒ ๓๑.๔ 
๑๐๐ ๑๓.๒ ๑๙.๘ ๒๖.๔ ๓๒.๙ 
๒๐๐ ๑๒.๗ ๑๙.๓ ๒๕.๘ ๓๒.๔ 

 ๓๐๐ ๑๑.๖ ๑๗.๗ ๒๓.๘ ๒๙.๙ 
๔๐๐ ๑๑.๑ ๑๗.๑ ๒๓.๐ ๒๙.๐ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๒.๐ ๑๗.๖ ๒๓.๑ ๒๘.๗ 
๓๐ ๑๒.๓ ๑๘.๑ ๒๓.๙ ๒๙.๖ 
๕๐ ๑๒.๖ ๑๘.๖ ๒๔.๖ ๓๐.๖ 
๑๐๐ ๑๓.๐ ๑๙.๓ ๒๕.๗ ๓๒.๐ 
๒๐๐ ๑๒.๕ ๑๘.๘ ๒๕.๒ ๓๑.๕ 
๓๐๐ ๑๑.๔ ๑๗.๓ ๒๓.๒ ๒๙.๑ 
๔๐๐ ๑๐.๙ ๑๖.๗ ๒๒.๔ ๒๘.๑ 

๓๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๑.๐ ๑๕.๖ ๒๐.๒ ๒๔.๙ 
๓๐ ๑๑.๒ ๑๖.๐ ๒๐.๘ ๒๕.๖ 
๕๐ ๑๑.๔ ๑๖.๔ ๒๑.๔ ๒๖.๓ 
๑๐๐ ๑๑.๗ ๑๖.๙ ๒๒.๒ ๒๗.๔ 
๒๐๐ ๑๑.๒ ๑๖.๔ ๒๑.๗ ๒๖.๙ 
๓๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๒ ๒๐.๐ ๒๔.๙ 
๔๐๐ ๙.๘ ๑๔.๖ ๑๙.๓ ๒๔.๐ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๑.๒ ๑๖.๑ ๒๐.๙ ๒๕.๘ 
๓๐ ๑๑.๕ ๑๖.๕ ๒๑.๖ ๒๖.๖ 

  ๕๐ ๑๑.๘ ๑๗.๐ ๒๒.๒ ๒๗.๔ 
  ๑๐๐ ๑๒.๑ ๑๗.๖ ๒๓.๑ ๒๘.๖ 
  ๒๐๐ ๑๑.๖ ๑๗.๒ ๒๒.๗ ๒๘.๒ 
  ๓๐๐ ๑๐.๗ ๑๕.๙ ๒๑.๐ ๒๖.๒ 
  ๔๐๐ ๑๐.๒ ๑๕.๒ ๒๐.๓ ๒๕.๓ 

 
 
 

๑๖ 



 
มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๓๐ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๑.๕ ๑๖.๖ ๒๑.๗ ๒๖.๘ 
๓๐ ๑๑.๘ ๑๗.๑ ๒๒.๔ ๒๗.๗ 
๕๐ ๑๒.๑ ๑๗.๖ ๒๓.๑ ๒๘.๖ 
๑๐๐ ๑๒.๔ ๑๘.๒ ๒๔.๑ ๒๙.๙ 
๒๐๐ ๑๒.๐ ๑๗.๘ ๒๓.๖ ๒๙.๔ 

 ๓๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๔ ๒๑.๙ ๒๗.๓ 
๔๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๘ ๒๑.๑ ๒๖.๔ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๑.๘ ๑๗.๑ ๒๒.๕ ๒๗.๘ 
๓๐ ๑๒.๑ ๑๗.๖ ๒๓.๒ ๒๘.๗ 
๕๐ ๑๒.๔ ๑๘.๑ ๒๓.๙ ๒๙.๖ 
๑๐๐ ๑๒.๗ ๑๘.๘ ๒๔.๙ ๓๑.๐ 
๒๐๐ ๑๒.๓ ๑๘.๓ ๒๔.๔ ๓๐.๕ 
๓๐๐ ๑๑.๒ ๑๖.๙ ๒๒.๖ ๒๘.๓ 
๔๐๐ ๑๐.๗ ๑๖.๒ ๒๑.๘ ๒๗.๓ 

ทิศใต ๑๕ ๑๒.๐ ๑๗.๕ ๒๓.๐ ๒๘.๖ 
๓๐ ๑๒.๓ ๑๘.๐ ๒๓.๘ ๒๙.๕ 
๕๐ ๑๒.๖ ๑๘.๖ ๒๔.๕ ๓๐.๕ 
๑๐๐ ๑๓.๐ ๑๙.๓ ๒๕.๖ ๓๑.๙ 
๒๐๐ ๑๒.๕ ๑๘.๗ ๒๕.๐ ๓๑.๓ 
๓๐๐ ๑๑.๔ ๑๗.๒ ๒๓.๑ ๒๙.๐ 
๔๐๐ ๑๐.๙ ๑๖.๖ ๒๒.๓ ๒๘.๐ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๒.๑ ๑๗.๗ ๒๓.๓ ๒๘.๙ 
๓๐ ๑๒.๔ ๑๘.๒ ๒๔.๐ ๒๙.๙ 

  ๕๐ ๑๒.๗ ๑๘.๘ ๒๔.๘ ๓๐.๙ 
  ๑๐๐ ๑๓.๑ ๑๙.๕ ๒๕.๙ ๓๒.๓ 
  ๒๐๐ ๑๒.๖ ๑๙.๐ ๒๕.๓ ๓๑.๗ 
  ๓๐๐ ๑๑.๕ ๑๗.๔ ๒๓.๔ ๒๙.๔ 
  ๔๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๘ ๒๒.๖ ๒๘.๔ 

 
 
 

๑๗ 



 
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๓๐ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๒.๐ ๑๗.๕ ๒๓.๐ ๒๘.๖ 

๓๐ ๑๒.๓ ๑๘.๐ ๒๓.๘ ๒๙.๕ 
๕๐ ๑๒.๖ ๑๘.๖ ๒๔.๕ ๓๐.๕ 
๑๐๐ ๑๒.๙ ๑๙.๒ ๒๕.๕ ๓๑.๘ 
๒๐๐ ๑๒.๔ ๑๘.๗ ๒๕.๐ ๓๑.๓ 
๓๐๐ ๑๑.๔ ๑๗.๒ ๒๓.๑ ๒๘.๙ 
๔๐๐ ๑๐.๙ ๑๖.๖ ๒๒.๓ ๒๘.๐ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๑.๗ ๑๖.๙ ๒๒.๑ ๒๗.๓ 
๓๐ ๑๑.๙ ๑๗.๓ ๒๒.๗ ๒๘.๑ 
๕๐ ๑๒.๒ ๑๗.๘ ๒๓.๔ ๒๙.๐ 
๑๐๐ ๑๒.๕ ๑๘.๔ ๒๔.๓ ๓๐.๒ 
๒๐๐ ๑๒.๐ ๑๗.๙ ๒๓.๗ ๒๙.๖ 
๓๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๔ ๒๑.๙ ๒๗.๔ 
๔๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๘ ๒๑.๑ ๒๖.๕ 

๔๕ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๐.๒ ๑๔.๑ ๑๘.๐ ๒๒.๐ 
๓๐ ๑๐.๔ ๑๔.๔ ๑๘.๕ ๒๒.๕ 
๕๐ ๑๐.๕ ๑๔.๗ ๑๘.๗ ๒๓.๑ 
๑๐๐ ๑๐.๗ ๑๕.๑ ๑๙.๕ ๒๓.๘ 
๒๐๐ ๑๐.๓ ๑๔.๖ ๑๙.๐ ๒๓.๔ 
๓๐๐ ๙.๔ ๑๓.๕ ๑๗.๖ ๒๑.๗ 
๔๐๐ ๙.๐ ๑๒.๙ ๑๖.๙ ๒๐.๙ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๐.๖ ๑๔.๙ ๑๙.๑ ๒๓.๔ 
๓๐ ๑๐.๘ ๑๕.๒ ๑๙.๖ ๒๔.๑ 
๕๐ ๑๑.๐ ๑๕.๖ ๒๐.๒ ๒๔.๘ 

  ๑๐๐ ๑๑.๓ ๑๖.๑ ๒๑.๐ ๒๕.๘ 
  ๒๐๐ ๑๐.๙ ๑๕.๘ ๒๐.๖ ๒๕.๕ 
  ๓๐๐ ๑๐.๑ ๑๔.๖ ๑๙.๒ ๒๓.๘ 
  ๔๐๐ ๙.๖ ๑๔.๐ ๑๘.๔ ๒๒.๙ 

   
 

๑๘ 



 

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๔๕ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๑.๐ ๑๕.๖ ๒๐.๒ ๒๔.๘ 
๓๐ ๑๑.๓ ๑๖.๐ ๒๐.๘ ๒๕.๖ 
๕๐ ๑๑.๕ ๑๖.๕ ๒๑.๔ ๒๖.๔ 
๑๐๐ ๑๑.๘ ๑๗.๐ ๒๒.๓ ๒๗.๕ 

 ๒๐๐ ๑๑.๔ ๑๖.๗ ๒๑.๙ ๒๗.๒ 
๓๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๕ ๒๐.๔ ๒๕.๔ 
๔๐๐ ๑๐.๐ ๑๔.๘ ๑๙.๖ ๒๔.๔ 
๔๐๐ ๑๐.๐ ๑๔.๘ ๑๙.๖ ๒๔.๔ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๑.๔ ๑๖.๓ ๒๑.๒ ๒๖.๑ 
๓๐ ๑๑.๖ ๑๖.๗ ๒๑.๘ ๒๖.๙ 
๕๐ ๑๑.๙ ๑๗.๒ ๒๒.๕ ๒๗.๘ 
๑๐๐ ๑๒.๒ ๑๗.๘ ๒๓.๔ ๒๙.๐ 
๒๐๐ ๑๑.๘ ๑๗.๔ ๒๒.๙ ๒๘.๕ 
๓๐๐ ๑๐.๘ ๑๖.๐ ๒๑.๓ ๒๖.๕ 
๔๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๔ ๒๐.๕ ๒๕.๖ 

ทิศใต ๑๕ ๑๑.๖ ๑๖.๘ ๒๑.๙ ๒๗.๐ 
๓๐ ๑๑.๙ ๑๗.๒ ๒๒.๕ ๒๗.๙ 
๕๐ ๑๒.๒ ๑๗.๗ ๒๓.๒ ๒๘.๗ 
๑๐๐ ๑๒.๕ ๑๘.๓ ๒๔.๑ ๓๐.๐ 
๒๐๐ ๑๒.๐ ๑๗.๘ ๒๓.๖ ๒๙.๕ 
๓๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๔ ๒๑.๙ ๒๗.๓ 
๔๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๘ ๒๑.๑ ๒๖.๓ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๑.๗ ๑๖.๙ ๒๒.๒ ๒๗.๔ 
๓๐ ๑๒.๐ ๑๗.๔ ๒๒.๘ ๒๘.๒ 
๕๐ ๑๒.๓ ๑๗.๙ ๒๓.๕ ๒๙.๑ 
๑๐๐ ๑๒.๖ ๑๘.๕ ๒๔.๔ ๓๐.๓ 

  ๒๐๐ ๑๒.๑ ๑๘.๐ ๒๓.๙ ๒๙.๘ 
  ๓๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๕ ๒๒.๑ ๒๗.๖ 
  ๔๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๙ ๒๑.๒ ๒๖.๖ 

 
๑๙ 

 



          
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๔๕ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๑.๖ ๑๖.๗ ๒๑.๘ ๒๖.๙ 

๓๐ ๑๑.๘ ๑๗.๑ ๒๒.๔ ๒๗.๖ 
๕๐ ๑๒.๑ ๑๗.๕ ๒๓.๐ ๒๘.๕ 

 ๑๐๐ ๑๒.๔ ๑๘.๑ ๒๓.๘ ๒๙.๖ 
๒๐๐ ๑๑.๙ ๑๗.๖ ๒๓.๓ ๒๙.๐ 
๓๐๐ ๑๐.๘ ๑๖.๒ ๒๑.๕ ๒๖.๙ 
๔๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๕ ๒๐.๗ ๒๕.๙ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๑.๑ ๑๕.๘ ๒๐.๔ ๒๕.๑ 
๓๐ ๑๑.๓ ๑๖.๑ ๒๐.๙ ๒๕.๘ 
๕๐ ๑๑.๕ ๑๖.๕ ๒๑.๕ ๑๑.๕ 
๑๐๐ ๑๑.๗ ๑๗.๐ ๒๒.๒ ๒๗.๔ 
๒๐๐ ๑๑.๓ ๑๖.๔ ๒๑.๖ ๒๖.๘ 
๓๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๒ ๒๐.๐ ๒๔.๙ 
๔๐๐ ๙.๘ ๑๔.๕ ๑๙.๒ ๒๓.๙ 

๖๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๙.๔ ๑๒.๖ ๑๕.๙ ๑๙.๑ 
๓๐ ๙.๕ ๑๒.๘ ๑๖.๒ ๑๙.๕ 
๕๐ ๙.๖ ๑๓.๐ ๑๖.๕ ๑๙.๙ 
๑๐๐ ๙.๗ ๑๓.๓ ๑๖.๘ ๒๐.๔ 
๒๐๐ ๙.๓ ๑๒.๙ ๑๖.๔ ๑๙.๙ 
๓๐๐ ๘.๖ ๑๑.๙ ๑๕.๓ ๑๘.๖ 
๔๐๐ ๘.๑ ๑๑.๔ ๑๔.๖ ๑๗.๘ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๙.๙ ๑๓.๖ ๑๗.๒ ๒๐.๙ 
๓๐ ๑๐.๑ ๑๓.๙ ๑๗.๖ ๒๑.๔ 
๕๐ ๑๐.๓ ๑๔.๒ ๑๘.๑ ๒๒.๐ 
๑๐๐ ๑๐.๕ ๑๔.๖ ๑๘.๗ ๒๒.๘ 
๒๐๐ ๑๐.๒ ๑๔.๓ ๑๘.๕ ๒๒.๖ 

  ๓๐๐ ๙.๔ ๑๓.๔ ๑๗.๓ ๒๑.๒ 
  ๔๐๐ ๘.๙ ๑๒.๗ ๑๖.๕ ๒๐.๔ 

    
   

๒๐ 
    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๖๐ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๐.๔ ๑๔.๔ ๑๘.๕ ๒๒.๕ 
๓๐ ๑๐.๖ ๑๔.๘ ๑๙.๐ ๒๓.๒ 
๕๐ ๑๐.๘ ๑๕.๒ ๑๙.๕ ๒๓.๘ 
๑๐๐ ๑๑.๑ ๑๕.๗ ๒๐.๓ ๒๔.๘ 
๒๐๐ ๑๐.๘ ๑๕.๔ ๒๐.๐ ๒๔.๖ 
๓๐๐ ๑๐.๐ ๑๔.๓ ๑๘.๗ ๒๓.๑ 
๔๐๐ ๙.๕ ๑๓.๗ ๑๗.๙ ๒๒.๒ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๐.๘ ๑๕.๒ ๑๙.๖ ๒๔.๐ 
๓๐ ๑๑.๐ ๑๕.๖ ๒๐.๑ ๒๔.๖ 
๕๐ ๑๑.๓ ๑๖.๐ ๒๐.๖ ๒๕.๓ 
๑๐๐ ๑๑.๕ ๑๖.๕ ๒๑.๔ ๑๐๐ 
๒๐๐ ๑๑.๒ ๑๖.๑ ๒๑.๑ ๒๖.๐ 
๓๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๐ ๑๙.๗ ๒๔.๓ 
๔๐๐ ๙.๘ ๑๔.๓ ๑๘.๘ ๒๓.๓ 

ทิศใต ๑๕ ๑๑.๑ ๑๕.๗ ๒๐.๓ ๒๔.๙ 
๓๐ ๑๑.๓ ๑๖.๑ ๒๐.๘ ๒๕.๖ 
๕๐ ๑๑.๕ ๑๖.๕ ๒๑.๔ ๒๖.๓ 
๑๐๐ ๑๑.๘ ๑๗.๐ ๒๒.๒ ๒๗.๓ 
๒๐๐ ๑๑.๔ ๑๖.๕ ๒๑.๗ ๒๖.๙ 
๓๐๐ ๑๐.๔ ๑๕.๓ ๒๐.๒ ๒๕.๐ 
๔๐๐ ๙.๙ ๑๔.๖ ๑๙.๓ ๒๔.๐ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๑.๒ ๑๕.๙ ๒๐.๖ ๒๕.๒ 
๓๐ ๑๑.๔ ๑๖.๒ ๒๑.๑ ๒๕.๙ 
๕๐ ๑๑.๖ ๑๖.๖ ๒๑.๖ ๒๖.๖ 
๑๐๐ ๑๑.๘ ๑๗.๑ ๒๒.๓ ๒๗.๕ 
๒๐๐ ๑๑.๔ ๑๖.๖ ๒๑.๘ ๒๗.๐ 
๓๐๐ ๑๐.๔ ๑๕.๓ ๒๐.๒ ๒๕.๐ 
๔๐๐ ๙.๙ ๑๔.๖ ๑๙.๓ ๒๔.๐ 

    
   

๒๑ 
    
 



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๖๐ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๑.๐ ๑๕.๕ ๒๐.๐ ๒๔.๕ 
 ๓๐ ๑๑.๒ ๑๕.๘ ๒๐.๕ ๒๕.๑ 

๕๐ ๑๑.๔ ๑๖.๒ ๒๑.๐ ๒๕.๗ 
๑๐๐ ๑๑.๖ ๑๖.๖ ๒๑.๖ ๒๖.๖ 
๒๐๐ ๑๑.๑ ๑๖.๐ ๒๑.๐ ๒๕.๙ 
๓๐๐ ๑๐.๑ ๑๔.๘ ๑๙.๔ ๒๔.๑ 
๔๐๐ ๙.๖ ๑๔.๑ ๑๘.๖ ๒๓.๑ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๐.๔ ๑๔.๕ ๑๘.๕ ๒๒.๕ 
๓๐ ๑๐.๖ ๑๔.๗ ๑๘.๙ ๒๓.๐ 
๕๐ ๑๐.๗ ๑๕.๐ ๑๙.๓ ๒๓.๕ 
๑๐๐ ๑๐.๙ ๑๕.๓ ๑๙.๗ ๒๔.๒ 
๒๐๐ ๑๐.๔ ๑๔.๘ ๑๙.๑ ๒๐๐ 
๓๐๐ ๙.๕ ๑๓.๖ ๑๗.๗ ๒๑.๙ 
๔๐๐ ๙.๐ ๑๓.๐ ๑๗.๐ ๒๐.๙ 

๗๕ ทิศเหนือ ๑๕ ๘.๗ ๑๑.๔ ๑๔.๐ ๑๖.๗ 
๓๐ ๘.๘ ๑๑.๕ ๑๔.๒ ๑๖.๙ 
๕๐ ๘.๙ ๑๑.๗ ๑๔.๔ ๑๗.๒ 
๑๐๐ ๘.๙ ๑๑.๘ ๑๔.๖ ๑๗.๕ 
๒๐๐ ๘.๖ ๑๑.๔ ๑๔.๒ ๑๗.๐ 
๓๐๐ ๗.๙ ๑๐.๖ ๑๓.๓ ๑๖.๐ 
๔๐๐ ๗.๕ ๑๐.๐ ๑๒.๖ ๑๕.๒ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๙.๓ ๑๒.๓ ๑๕.๔ ๑๘.๕ 
๓๐ ๙.๔ ๑๒.๖ ๑๕.๗ ๑๘.๙ 
๕๐ ๙.๖ ๑๒.๘ ๑๖.๑ ๑๙.๔ 
๑๐๐ ๙.๗ ๑๓.๒ ๑๖.๖ ๒๐.๑ 
๒๐๐ ๙.๕ ๑๓.๐ ๑๖.๕ ๑๙.๙ 
๓๐๐ ๘.๘ ๑๒.๒ ๑๕.๕ ๑๘.๙ 
๔๐๐ ๘.๓ ๑๑.๖ ๑๔.๘ ๑๘.๐ 

    
    

๒๒ 
 



    
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๗๕ ทิศตะวันออก ๑๕ ๙.๘ ๑๓.๒ ๑๖.๗ ๒๐.๒ 

๓๐ ๙.๙ ๑๓.๕ ๑๗.๑ ๒๐.๗ 
๕๐ ๑๐.๑ ๑๓.๘ ๑๗.๕ ๒๑.๒ 
๑๐๐ ๑๐.๔ ๑๔.๓ ๑๘.๑ ๒๒.๐ 
๒๐๐ ๑๐.๑ ๑๔.๑ ๑๘.๐ ๒๒.๐ 
๓๐๐ ๙.๔ ๑๓.๒ ๑๗.๐ ๒๐.๘ 
๔๐๐ ๘.๙ ๑๒.๕ ๑๖.๒ ๑๙.๘ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๐.๒ ๑๔.๐ ๑๗.๘ ๒๑.๕ 
๓๐ ๑๐.๔ ๑๔.๓ ๑๘.๒ ๒๒.๑ 
๕๐ ๑๐.๕ ๑๔.๖ ๑๘.๖ ๒๒.๖ 
๑๐๐ ๑๐.๘ ๑๕.๐ ๑๙.๒ ๒๓.๔ 
๒๐๐ ๑๐.๕ ๑๔.๗ ๑๙.๐ ๒๓.๒ 
๓๐๐ ๙.๗ ๑๓.๘ ๓๐๐ ๙.๗ 
๔๐๐ ๙.๒ ๑๓.๑ ๑๗.๐ ๒๐.๙ 

ทิศใต ๑๕ ๑๐.๕ ๑๔.๕ ๑๘.๔ ๒๒.๔ 
๓๐ ๑๐.๖ ๑๔.๗ ๑๘.๘ ๒๒.๙ 
๕๐ ๑๐.๘ ๑๕.๐ ๑๙.๒ ๒๓.๕ 
๑๐๐ ๑๑.๐ ๑๕.๔ ๑๙.๘ ๒๔.๒ 
๒๐๐ ๑๐.๖ ๑๕.๐ ๑๙.๔ ๒๓.๘ 
๓๐๐ ๙.๘ ๑๔.๐ ๑๘.๑ ๒๒.๓ 
๔๐๐ ๙.๓ ๑๓.๓ ๑๗.๓ ๒๑.๓ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๐.๕ ๑๔.๖ ๑๘.๖ ๒๒.๖ 
๓๐ ๑๐.๗ ๑๔.๘ ๑๙.๐ ๒๓.๑ 
๕๐ ๑๐.๘ ๑๕.๑ ๑๙.๓ ๒๓.๖ 
๑๐๐ ๑๑.๐ ๑๕.๔ ๑๙.๘ ๒๔.๒ 
๒๐๐ ๑๐.๕ ๑๔.๙ ๑๙.๒ ๒๓.๖ 
๓๐๐ ๙.๗ ๑๓.๘ ๑๗.๙ ๒๒.๐ 
๔๐๐ ๙.๑ ๑๓.๑ ๑๗.๐ ๒๑.๐ 

    
    

๒๓ 
    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๗๕ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๐.๓ ๑๔.๒ ๑๘.๐ ๒๑.๙ 
๓๐ ๑๐.๔ ๑๔.๔ ๑๘.๓ ๒๒.๓ 
๕๐ ๑๐.๖ ๑๔.๖ ๑๘.๖ ๒๒.๗ 
๑๐๐ ๑๐.๖ ๑๔.๘ ๑๘.๙ ๒๓.๑ 
๒๐๐ ๑๐.๒ ๑๔.๒ ๑๘.๓ ๒๒.๔ 
๓๐๐ ๙.๓ ๑๓.๒ ๑๗.๐ ๒๐.๙ 
๔๐๐ ๘.๘ ๑๒.๕ ๑๖.๒ ๑๙.๙ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๙.๗ ๑๓.๒ ๑๖.๖ ๒๐.๐ 
๓๐ ๙.๘ ๑๓.๓ ๑๖.๘ ๒๐.๓ 
๕๐ ๙.๙ ๑๓.๕ ๑๗.๐ ๒๐.๕ 
๑๐๐ ๑๐.๐ ๑๓.๖ ๑๗.๒ ๒๐.๙ 
๒๐๐ ๙.๕ ๑๓.๑ ๑๖.๖ ๒๐.๒ 
๓๐๐ ๘.๗ ๑๒.๑ ๑๕.๕ ๑๘.๘ 
๔๐๐ ๘.๒ ๑๑.๕ ๔๐๐ ๘.๒ 

๙๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๘.๓ ๑๐.๖ ๑๒.๙ ๑๕.๒ 
๓๐ ๘.๔ ๑๐.๗ ๑๓.๑ ๑๕.๔ 
๕๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๒ ๑๕.๕ 
๑๐๐ ๘.๔ ๑๐.๙ ๑๓.๓ ๑๕.๗ 
๒๐๐ ๘.๑ ๑๐.๕ ๑๒.๙ ๑๕.๒ 
๓๐๐ ๗.๕ ๙.๘ ๑๒.๑ ๑๔.๔ 
๔๐๐ ๗.๐ ๙.๒ ๑๑.๔ ๑๓.๖ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๘.๘ ๑๑.๔ ๑๔.๐ ๑๖.๖ 
๓๐ ๘.๙ ๑๑.๖ ๑๔.๒ ๑๖.๙ 
๕๐ ๙.๐ ๑๑.๘ ๑๔.๕ ๑๗.๓ 
๑๐๐ ๙.๑ ๑๒.๐ ๑๔.๙ ๑๗.๘ 
๒๐๐ ๘.๙ ๑๑.๙ ๑๔.๘ ๑๗.๘ 
๓๐๐ ๘.๓ ๑๑.๒ ๑๔.๑ ๑๖.๙ 
๔๐๐ ๗.๘ ๑๐.๖ ๑๓.๔ ๑๖.๑ 

    
   
  

๒๔ 
    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๙๐ ทิศตะวันออก ๑๕ ๙.๒ ๑๒.๑ ๑๕.๐ ๑๗.๙ 
๓๐ ๙.๓ ๑๒.๓ ๑๕.๓ ๑๘.๓ 
๕๐ ๙.๕ ๑๒.๖ ๑๕.๗ ๑๘.๗ 
๑๐๐ ๙.๗ ๑๒.๙ ๑๖.๒ ๑๙.๔ 
๒๐๐ ๙.๕ ๑๒.๘ ๑๖.๑ ๑๙.๕ 
๓๐๐ ๘.๙ ๑๒.๑ ๑๕.๓ ๑๘.๕ 
๔๐๐ ๘.๓ ๑๑.๔ ๑๔.๕ ๑๗.๖ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๙.๕ ๑๒.๗ ๑๕.๙ ๑๙.๐ 
๓๐ ๙.๗ ๑๒.๙ ๑๖.๒ ๑๙.๔ 
๕๐ ๙.๘ ๑๓.๑ ๑๖.๕ ๑๙.๘ 
๑๐๐ ๑๐.๐ ๑๓.๕ ๑๖.๙ ๒๐.๔ 
๒๐๐ ๙.๗ ๑๓.๓ ๑๖.๘ ๒๐.๓ 
๓๐๐ ๙.๑ ๑๒.๕ ๑๕.๙ ๑๙.๓ 
๔๐๐ ๘.๕ ๑๑.๘ ๑๕.๐ ๑๘.๓ 

ทิศใต ๑๕ ๙.๘ ๑๓.๑ ๑๕ ๙.๘ 
๓๐ ๙.๙ ๑๓.๓ ๑๖.๖ ๒๐.๐ 
๕๐ ๑๐.๐ ๑๓.๔ ๑๖.๙ ๒๐.๓ 
๑๐๐ ๑๐.๑ ๑๓.๗ ๑๗.๒ ๒๐.๘ 
๒๐๐ ๙.๘ ๑๓.๓ ๑๖.๙ ๒๐.๔ 
๓๐๐ ๙.๑ ๑๒.๕ ๑๕.๙ ๑๙.๓ 
๔๐๐ ๘.๕ ๑๑.๘ ๑๕.๐ ๑๘.๓ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๙.๘ ๑๓.๒ ๑๖.๕ ๑๙.๘ 
๓๐ ๙.๙ ๑๓.๓ ๑๖.๗ ๒๐.๑ 
๕๐ ๑๐.๐ ๑๓.๔ ๑๖.๙ ๒๐.๓ 
๑๐๐ ๑๐.๐ ๑๓.๕ ๑๗.๐ ๒๐.๕ 
๒๐๐ ๙.๖ ๑๓.๐ ๑๖.๕ ๑๙.๙ 
๓๐๐ ๘.๙ ๑๒.๒ ๑๕.๔ ๑๘.๗ 
๔๐๐ ๘.๓ ๑๑.๔ ๑๔.๕ ๑๗.๗ 

    
   

๒๕ 
 



    
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๙๐ ทิศตะวันตก ๑๕ ๙.๗ ๑๒.๘ ๑๖.๐ ๑๙.๒ 

๓๐ ๙.๗ ๑๒.๙ ๑๖.๒ ๑๙.๔ 
๕๐ ๙.๗ ๑๓.๐ ๑๖.๓ ๑๙.๕ 
๑๐๐ ๙.๗ ๑๓.๐ ๑๖.๓ ๑๙.๖ 
๒๐๐ ๙.๒ ๑๒.๔ ๑๕.๗ ๑๘.๙ 
๓๐๐ ๘.๕ ๑๑.๖ ๑๔.๖ ๑๗.๖ 
๔๐๐ ๘.๐ ๑๐.๙ ๑๓.๗ ๑๖.๖ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๙.๒ ๑๒.๐ ๑๔.๙ ๑๗.๗ 
๓๐ ๙.๒ ๑๒.๑ ๑๕.๐ ๑๗.๘ 
๕๐ ๙.๒ ๑๒.๑ ๑๕.๑ ๑๘.๐ 
๑๐๐ ๙.๒ ๑๒.๑ ๑๕.๑ ๑๘.๐ 
๒๐๐ ๘.๗ ๑๑.๖ ๑๔.๕ ๑๗.๓ 
๓๐๐ ๘.๑ ๑๐.๘ ๑๓.๕ ๑๖.๒ 
๔๐๐ ๗.๕ ๑๐.๑ ๑๒.๗ ๑๕.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 



ตารางที ่๓ คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) ของผนังทึบสําหรับอาคารประเภทสถานพยาบาล โรงแรม  
และอาคารชุด 

 

มุมเอียงของ 
ทิศทาง DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๐ ทุกทิศทาง ๑๕ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๕ 

๓๐ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๖ 
๕๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๗ 
๑๐๐ ๗.๔ ๑๐.๙ ๑๔.๕ ๑๘.๐ 
๒๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๔.๙ ๑๘.๖ 
๓๐๐ ๗.๖ ๑๑.๔ ๑๕.๒ ๑๙.๑ 
๔๐๐ ๗.๗ ๑๑.๕ ๑๕.๔ ๑๙.๓ 

๑๕ ทิศเหนือ ๑๕ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๕ 
๓๐ ๗.๐ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๕ 
๕๐ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๔ ๑๖.๖ 
๑๐๐ ๗.๐ ๑๐.๓ ๑๓.๖ ๑๖.๙ 
๒๐๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๔ 
๓๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๘ 
๔๐๐ ๗.๓ ๑๐.๙ ๑๔.๕ ๑๘.๑ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๘ ๑๗.๑ 
๓๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๘ ๑๗.๒ 
๕๐ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 
๑๐๐ ๗.๒ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๕ 
๒๐๐ ๗.๔ ๑๐.๙ ๑๔.๕ ๑๘.๑ 
๓๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๔.๘ ๑๘.๕ 
๔๐๐ ๗.๕ ๑๑.๓ ๑๕.๐ ๑๘.๘ 

 ทิศตะวันออก ๑๕ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๑ ๑๗.๕ 
  ๓๐ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๖ 
  ๕๐ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 
  ๑๐๐ ๗.๔ ๑๐.๙ ๑๔.๔ ๑๗.๙ 
  ๒๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๔.๘ ๑๘.๕ 
  ๓๐๐ ๗.๖ ๑๑.๔ ๑๕.๒ ๑๙.๐ 
  ๔๐๐ ๗.๖ ๑๑.๕ ๑๕.๔ ๑๙.๒ 

             

 
๒๗ 



 
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๑๕ ทิศตะวันออกเฉียงใต 

 
๑๕ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 
๓๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๗ 
๕๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๙ 
๑๐๐ ๗.๔ ๑๑.๐ ๑๔.๖ ๑๘.๑ 
๒๐๐ ๗.๕ ๑๑.๓ ๑๕.๐ ๑๘.๗ 
๓๐๐ ๗.๖ ๑๑.๕ ๑๕.๓ ๑๙.๒ 
๔๐๐ ๗.๗ ๑๑.๖ ๑๕.๕ ๑๙.๕ 

ทิศใต ๑๕ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 
  ๓๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๘ 
  ๕๐ ๗.๓ ๑๐.๙ ๑๔.๔ ๑๗.๙ 
  ๑๐๐ ๗.๔ ๑๑.๐ ๑๔.๖ ๑๘.๒ 
  ๒๐๐ ๗.๕ ๑๑.๓ ๑๕.๐ ๑๘.๗ 
  ๓๐๐ ๗.๖ ๑๑.๕ ๑๕.๔ ๑๙.๒ 
  ๔๐๐ ๗.๗ ๑๑.๖ ๑๕.๖ ๑๙.๕ 

  ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๖ 
  ๓๐ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 
  ๕๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๘ 
  ๑๐๐ ๗.๔ ๑๐.๙ ๑๔.๕ ๑๘.๐ 
  ๒๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๔.๙ ๑๘.๖ 
  ๓๐๐ ๗.๖ ๑๑.๔ ๑๕.๓ ๑๙.๑ 
  ๔๐๐ ๗.๗ ๑๑.๖ ๑๕.๕ ๑๙.๓ 
 ทิศตะวันตก ๑๕ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 
  ๓๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๔ 
  ๕๐ ๗.๒ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๕ 
  ๑๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๘ 
  ๒๐๐ ๗.๔ ๑๑.๑ ๑๔.๗ ๑๘.๓ 
  ๓๐๐ ๗.๕ ๑๑.๓ ๑๕.๐ ๑๘.๘ 
  ๔๐๐ ๗.๖ ๑๑.๔ ๑๕.๒ ๑๙.๐ 

       
 

 

๒๘ 



 
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๑๕ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๖.๙ 

๓๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๗.๐ 
๕๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๘ ๑๗.๑ 
๑๐๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๔ 
๒๐๐ ๗.๓ ๑๐.๙ ๑๔.๔ ๑๗.๙ 
๓๐๐ ๗.๔ ๑๑.๑ ๑๔.๗ ๑๘.๔ 
๔๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๔.๙ ๑๘.๖ 

๓๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๖.๕ ๙.๓ ๑๒.๑ ๑๔.๙ 
๓๐ ๖.๕ ๙.๓ ๑๒.๑ ๑๕.๐ 
๕๐ ๖.๕ ๙.๔ ๑๒.๒ ๑๕.๐ 
๑๐๐ ๖.๖ ๙.๕ ๑๒.๔ ๑๕.๓ 
๒๐๐ ๖.๗ ๙.๗ ๑๒.๗ ๑๕.๗ 
๓๐๐ ๖.๘ ๙.๙ ๑๓.๐ ๑๖.๑ 
๔๐๐ ๖.๘ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๓ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๖.๘ ๙.๙ ๑๓.๐ ๑๖.๑ 
๓๐ ๖.๘ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๒ 
๕๐ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๓ 
๑๐๐ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๕ 
๒๐๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๗.๐ 
๓๐๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๔ 
๔๐๐ ๗.๒ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๖ 

ทิศตะวันออก ๑๕ ๗.๑ ๑๐.๓ ๑๓.๖ ๑๖.๘ 
๓๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๖ ๑๖.๙ 
๕๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๗.๐ 
๑๐๐ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 
๒๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๘ 
๓๐๐ ๗.๔ ๑๑.๐ ๑๔.๖ ๑๘.๒ 
๔๐๐ ๗.๔ ๑๑.๑ ๑๔.๘ ๑๘.๕ 

       
    
    

๒๙ 



 
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๓๐ ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๒ 

๓๐ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 
๕๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๔ 
๑๐๐ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 
๒๐๐ ๗.๔ ๑๑.๐ ๑๔.๖ ๑๘.๒ 
๓๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๔.๙ ๑๘.๗ 
๔๐๐ ๗.๖ ๑๑.๓ ๑๕.๑ ๑๘.๙ 

 ทิศใต ๑๕ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 
๓๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๓ 
๕๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๔ 
๑๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 
๒๐๐ ๗.๔ ๑๑.๐ ๑๔.๗ ๑๘.๓ 
๓๐๐ ๗.๕ ๑๑.๓ ๑๕.๐ ๑๘.๗ 
๔๐๐ ๗.๖ ๑๑.๔ ๑๕.๒ ๑๙.๐ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๗.๐ 
๓๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๘ ๑๗.๑ 
๕๐ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๒ 
๑๐๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๑ ๑๗.๕ 
๒๐๐ ๗.๓ ๑๐.๙ ๑๔.๕ ๑๘.๐ 
๓๐๐ ๗.๔ ๑๑.๑ ๑๔.๘ ๑๘.๕ 
๔๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๕.๐ ๑๘.๗ 

ทิศตะวันตก ๑๕ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๓ ๑๖.๕ 
๓๐ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๔ ๑๖.๖ 
๕๐ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๕ ๑๖.๗ 
๑๐๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๗.๐ 
๒๐๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๑ ๑๗.๕ 
๓๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๔ ๑๗.๙ 
๔๐๐ ๗.๔ ๑๑.๐ ๑๔.๖ ๑๘.๒ 

 
 

 

๓๐ 



 

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๓๐ 
 

 

 

 

 

 

๔๕        
 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๖.๗ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๘ 
๓๐ ๖.๘ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๙ 
๕๐ ๖.๘ ๙.๙ ๑๒.๙ ๑๖.๐ 
๑๐๐ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๒ 
๒๐๐ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๕ ๑๖.๗ 
๓๐๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๘ ๑๗.๑ 
๔๐๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 

ทิศเหนือ ๑๕ ๕.๙ ๘.๓ ๑๐.๗ ๑๓.๑ 
๓๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๒ 
๕๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๒ 
๑๐๐ ๖.๐ ๘.๕ ๑๐.๙ ๑๓.๔ 
๒๐๐ ๖.๑ ๘.๗ ๑๑.๒ ๑๓.๘ 
๓๐๐ ๖.๒ ๘.๘ ๑๑.๔ ๑๔.๑ 
๔๐๐ ๖.๒ ๘.๙ ๑๑.๖ ๑๔.๒ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๖.๔ ๙.๒ ๑๒.๐ ๑๔.๘ 
๓๐ ๖.๕ ๙.๒ ๑๒.๐ ๑๔.๘ 
๕๐ ๖.๕ ๙.๓ ๑๒.๑ ๑๔.๙ 
๑๐๐ ๖.๕ ๙.๔ ๑๒.๒ ๑๕.๑ 
๒๐๐ ๖.๖ ๙.๖ ๑๒.๖ ๑๕.๕ 
๓๐๐ ๖.๗ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๙ 
๔๐๐ ๖.๘ ๙.๙ ๑๓.๐ ๑๖.๑ 

ทิศตะวันออก ๑๕ ๖.๗ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๘ 
๓๐ ๖.๘ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๘ 
๕๐ ๖.๘ ๙.๘ ๑๒.๙ ๑๕.๙ 
๑๐๐ ๖.๘ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๒ 
๒๐๐ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๔ ๑๖.๖ 
๓๐๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๗.๐ 
๔๐๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๒ 

 

 

๓๑ 



 

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๔๕ ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๓ 
๓๐ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๒ ๑๖.๓ 
๕๐ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๔ 
๑๐๐ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๕ ๑๖.๗ 
๒๐๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๘ ๑๗.๒ 
๓๐๐ ๗.๒ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๖ 
๔๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๘ 

 ทิศใต ๑๕ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๒ ๑๖.๓ 
๓๐ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๔ 
๕๐ ๗.๐ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๕ 
๑๐๐ ๗.๐ ๑๐.๓ ๑๓.๕ ๑๖.๘ 
๒๐๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 
๓๐๐ ๗.๒ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 
๔๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๔ ๑๗.๙ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๖.๘ ๙.๙ ๑๓.๐ ๑๖.๐ 
๓๐ ๖.๘ ๙.๙ ๑๓.๐ ๑๖.๑ 
๕๐ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๒ 
๑๐๐ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๔ 
๒๐๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๖ ๑๖.๙ 
๓๐๐ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 
๔๐๐ ๗.๒ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๖ 

ทิศตะวันตก ๑๕ ๖.๖ ๙.๕ ๑๒.๔ ๑๕.๓ 
๓๐ ๖.๖ ๙.๖ ๑๒.๕ ๑๕.๔ 
๕๐ ๖.๗ ๙.๖ ๑๒.๖ ๑๕.๕ 
๑๐๐ ๖.๗ ๙.๗ ๑๒.๗ ๑๕.๘ 
๒๐๐ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๒ 
๓๐๐ ๖.๙ ๑๐.๒ ๑๓.๔ ๑๖.๖ 
๔๐๐ ๗.๐ ๑๐.๓ ๑๓.๕ ๑๖.๘ 

 

 

 

๓๒ 



 

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๔๕ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๖.๓ ๙.๐ ๑๑.๗ ๑๔.๔ 
  ๓๐ ๖.๓ ๙.๐ ๑๑.๗ ๑๔.๔ 
  ๕๐ ๖.๔ ๙.๑ ๑๑.๘ ๑๔.๕ 
  ๑๐๐ ๖.๔ ๙.๒ ๑๒.๐ ๑๔.๗ 
  ๒๐๐ ๖.๕ ๙.๔ ๑๒.๓ ๑๕.๒ 
  ๓๐๐ ๖.๖ ๙.๖ ๑๒.๕ ๑๕.๕ 
  ๔๐๐ ๖.๗ ๙.๗ ๑๒.๗ ๑๕.๗ 

๖๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๕.๔ ๗.๔ ๙.๔ ๑๑.๓ 
๓๐ ๕.๔ ๗.๔ ๙.๔ ๑๑.๔ 
๕๐ ๕.๔ ๗.๔ ๙.๔ ๑๑.๔ 
๑๐๐ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๖ ๑๑.๖ 
๒๐๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๘ ๑๑.๘ 
๓๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๙ ๑๒.๑ 
๔๐๐ ๕.๗ ๗.๙ ๑๐.๐ ๑๒.๒ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๒ 
๓๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๙ ๑๓.๓ 
๕๐ ๖.๐ ๘.๕ ๑๐.๙ ๑๓.๓ 
๑๐๐ ๖.๑ ๘.๖ ๑๑.๐ ๑๓.๕ 
๒๐๐ ๖.๒ ๘.๗ ๑๑.๓ ๑๓.๘ 
๓๐๐ ๖.๓ ๘.๙ ๑๑.๕ ๑๔.๑ 
๔๐๐ ๖.๓ ๙.๐ ๑๑.๖ ๑๔.๓ 

ทิศตะวันออก ๑๕ ๖.๓ ๙.๐ ๑๑.๗ ๑๔.๔ 
๓๐ ๖.๔ ๙.๑ ๑๑.๘ ๑๔.๕ 
๕๐ ๖.๔ ๙.๑ ๑๑.๘ ๑๔.๕ 
๑๐๐ ๖.๔ ๙.๒ ๑๒.๐ ๑๔.๗ 
๒๐๐ ๖.๖ ๙.๔ ๑๒.๓ ๑๕.๑ 
๓๐๐ ๖.๖ ๙.๖ ๑๒.๕ ๑๕.๔ 
๔๐๐ ๖.๗ ๙.๗ ๑๒.๗ ๑๕.๖ 

 
๓๓ 

 



    
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๖๐ ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๖.๕ ๙.๓ ๑๒.๒ ๑๕.๐ 
  ๓๐ ๖.๕ ๙.๔ ๑๒.๒ ๑๕.๐ 
  ๕๐ ๖.๖ ๙.๔ ๑๒.๓ ๑๕.๑ 
  ๑๐๐ ๖.๖ ๙.๕ ๑๒.๔ ๑๕.๓ 
  ๒๐๐ ๖.๗ ๙.๗ ๑๒.๘ ๑๕.๘ 
  ๓๐๐ ๖.๘ ๙.๙ ๑๓.๐ ๑๖.๑ 
  ๔๐๐ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๒ ๑๖.๓ 
 ทิศใต ๑๕ ๖.๕ ๙.๔ ๑๒.๒ ๑๕.๑ 

๓๐ ๖.๖ ๙.๔ ๑๒.๓ ๑๕.๑ 
๕๐ ๖.๖ ๙.๕ ๑๒.๓ ๑๕.๒ 
๑๐๐ ๖.๗ ๙.๖ ๑๒.๕ ๑๕.๔ 
๒๐๐ ๖.๘ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๙ 
๓๐๐ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๒ 
๔๐๐ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๔ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๖.๔ ๙.๒ ๑๑.๙ ๑๔.๗ 
๓๐ ๖.๕ ๙.๒ ๑๒.๐ ๑๔.๗ 
๕๐ ๖.๕ ๙.๓ ๑๒.๑ ๑๔.๘ 
๑๐๐ ๖.๕ ๙.๔ ๑๒.๒ ๑๕.๑ 
๒๐๐ ๖.๗ ๙.๖ ๑๒.๕ ๑๕.๕ 
๓๐๐ ๖.๘ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๘ 
๔๐๐ ๖.๘ ๙.๙ ๑๒.๙ ๑๖.๐ 

ทิศตะวันตก ๑๕ ๖.๒ ๘.๘ ๑๑.๓ ๑๓.๙ 
๓๐ ๖.๒ ๘.๘ ๑๑.๔ ๑๔.๐ 
๕๐ ๖.๒ ๘.๙ ๑๑.๕ ๑๔.๑ 
๑๐๐ ๖.๓ ๙.๐ ๑๑.๖ ๑๔.๓ 
๒๐๐ ๖.๔ ๙.๒ ๑๑.๙ ๑๔.๗ 
๓๐๐ ๖.๕ ๙.๓ ๑๒.๒ ๑๕.๐ 
๔๐๐ ๖.๖ ๙.๔ ๑๒.๓ ๑๕.๒ 

    
    

๓๔ 
    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๖๐ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๕.๙ ๘.๒ ๑๐.๕ ๑๒.๘ 
  ๓๐ ๕.๙ ๘.๒ ๑๐.๕ ๑๒.๘ 
  ๕๐ ๕.๙ ๘.๒ ๑๐.๖ ๑๒.๙ 
  ๑๐๐ ๖.๐ ๘.๓ ๑๐.๗ ๑๓.๑ 
  ๒๐๐ ๖.๑ ๘.๕ ๑๑.๐ ๑๓.๕ 
  ๓๐๐ ๖.๑ ๘.๗ ๑๑.๒ ๑๓.๗ 
  ๔๐๐ ๖.๒ ๘.๘ ๑๑.๓ ๑๓.๙ 

๗๕ ทิศเหนือ ๓๐ ๕.๐ ๖.๖ ๘.๒ ๙.๙ 
๕๐ ๕.๐ ๖.๖ ๘.๓ ๙.๙ 
๑๐๐ ๕.๐ ๖.๗ ๘.๔ ๑๐.๐ 
๒๐๐ ๕.๑ ๖.๘ ๘.๕ ๑๐.๒ 
๓๐๐ ๕.๒ ๖.๙ ๘.๗ ๑๐.๔ 
๔๐๐ ๕.๒ ๗.๐ ๘.๗ ๑๐.๕ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๕.๕ ๗.๖ ๙.๗ ๑๑.๗ 
๓๐ ๕.๖ ๗.๖ ๙.๗ ๑๑.๘ 
๕๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๘ 
๑๐๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๘ ๑๑.๙ 
๒๐๐ ๕.๗ ๗.๙ ๑๐.๐ ๑๒.๒ 
๓๐๐ ๕.๘ ๘.๐ ๑๐.๒ ๑๒.๔ 
๔๐๐ ๕.๘ ๘.๑ ๑๐.๓ ๑๒.๕ 

ทิศตะวันออก ๑๕ ๕.๙ ๘.๒ ๑๐.๖ ๑๒.๙ 
๓๐ ๕.๙ ๘.๓ ๑๐.๖ ๑๒.๙ 
๕๐ ๕.๙ ๘.๓ ๑๐.๖ ๑๓.๐ 
๑๐๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๗ ๑๓.๑ 
๒๐๐ ๖.๑ ๘.๕ ๑๑.๐ ๑๓.๔ 
๓๐๐ ๖.๒ ๘.๗ ๑๑.๒ ๑๓.๗ 
๔๐๐ ๖.๒ ๘.๘ ๑๑.๓ ๑๓.๘ 

    
    
   

๓๕ 
 



    
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๗๕ ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๖.๑ ๘.๕ ๑๑.๐ ๑๓.๕ 

  ๓๐ ๖.๑ ๘.๖ ๑๑.๐ ๑๓.๕ 
  ๕๐ ๖.๑ ๘.๖ ๑๑.๑ ๑๓.๖ 
  ๑๐๐ ๖.๒ ๘.๗ ๑๑.๒ ๑๓.๗ 
  ๒๐๐ ๖.๓ ๘.๙ ๑๑.๕ ๑๔.๑ 
  ๓๐๐ ๖.๔ ๙.๐ ๑๑.๗ ๑๔.๓ 
  ๔๐๐ ๖.๔ ๙.๑ ๑๑.๘ ๑๔.๕ 
 ทิศใต ๑๕ ๖.๑ ๘.๖ ๑๑.๐ ๑๓.๕ 
  ๓๐ ๖.๑ ๘.๖ ๑๑.๑ ๑๓.๖ 
  ๕๐ ๖.๑ ๘.๖ ๑๑.๑ ๑๓.๖ 

๑๐๐ ๖.๒ ๘.๗ ๑๑.๓ ๑๓.๘ 
๒๐๐ ๖.๓ ๘.๙ ๑๑.๖ ๑๔.๒ 
๓๐๐ ๖.๔ ๙.๑ ๑๑.๘ ๑๔.๔ 
๔๐๐ ๖.๕ ๙.๒ ๑๑.๙ ๑๔.๖ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๗ ๑๓.๑ 
๓๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๒ 
๕๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๓ 
๑๐๐ ๖.๑ ๘.๕ ๑๑.๐ ๑๓.๔ 
๒๐๐ ๖.๒ ๘.๗ ๑๑.๓ ๑๓.๘ 
๓๐๐ ๖.๓ ๘.๙ ๑๑.๕ ๑๔.๑ 
๔๐๐ ๖.๓ ๙.๐ ๑๑.๖ ๑๔.๒ 

ทิศตะวันตก ๑๕ ๕.๗ ๗.๙ ๑๐.๑ ๑๒.๓ 
๓๐ ๕.๘ ๘.๐ ๑๐.๒ ๑๒.๔ 
๕๐ ๕.๘ ๘.๐ ๑๐.๓ ๑๒.๕ 
๑๐๐ ๕.๙ ๘.๑ ๑๐.๔ ๑๒.๗ 
๒๐๐ ๖.๐ ๘.๓ ๑๐.๖ ๑๓.๐ 
๓๐๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๒ 
๔๐๐ ๖.๑ ๘.๕ ๑๐.๙ ๑๓.๔ 

    
    

๓๖ 
    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๗๕ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๕.๔ ๗.๔ ๙.๓ ๑๑.๓ 
  ๓๐ ๕.๔ ๗.๔ ๙.๓ ๑๑.๓ 
  ๕๐ ๕.๕ ๗.๔ ๙.๔ ๑๑.๔ 
  ๑๐๐ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๕ ๑๑.๕ 
  ๒๐๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๘ 
  ๓๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๙ ๑๒.๐ 
  ๔๐๐ ๕.๗ ๗.๙ ๑๐.๐ ๑๒.๑ 

๙๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๔.๗ ๖.๑ ๗.๕ ๘.๙ 
  ๓๐ ๔.๗ ๖.๑ ๗.๕ ๘.๙ 
  ๕๐ ๔.๗ ๖.๑ ๗.๕ ๘.๙ 
  ๑๐๐ ๔.๘ ๖.๒ ๗.๖ ๙.๐ 

๒๐๐ ๔.๘ ๖.๓ ๗.๗ ๙.๒ 
๓๐๐ ๔.๙ ๖.๓ ๗.๘ ๙.๓ 
๔๐๐ ๔.๙ ๖.๔ ๗.๙ ๙.๔ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๕.๒ ๖.๙ ๘.๖ ๑๐.๔ 
๓๐ ๕.๒ ๖.๙ ๘.๗ ๑๐.๔ 
๕๐ ๕.๒ ๖.๙ ๘.๗ ๑๐.๔ 
๑๐๐ ๕.๒ ๗.๐ ๘.๘ ๑๐.๕ 
๒๐๐ ๕.๓ ๗.๑ ๘.๙ ๑๐.๗ 
๓๐๐ ๕.๔ ๗.๒ ๙.๐ ๑๐.๙ 
๔๐๐ ๕.๔ ๗.๓ ๙.๑ ๑๑.๐ 

ทิศตะวันออก ๑๕ ๕.๕ ๗.๔ ๙.๔ ๑๑.๓ 
๓๐ ๕.๕ ๗.๔ ๙.๔ ๑๑.๔ 
๕๐ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๔ ๑๑.๔ 
๑๐๐ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๕ ๑๑.๕ 
๒๐๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๗ 
๓๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๘ ๑๑.๙ 
๔๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๙ ๑๒.๐ 

    
    

 
๓๗ 

    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๙๐ ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๘ 
  ๓๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๘ 
  ๕๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๘ ๑๑.๙ 
  ๑๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๙ ๑๒.๐ 
  ๒๐๐ ๕.๘ ๗.๙ ๑๐.๑ ๑๒.๒ 
  ๓๐๐ ๕.๙ ๘.๐ ๑๐.๒ ๑๒.๔ 
  ๔๐๐ ๕.๙ ๘.๑ ๑๐.๓ ๑๒.๖ 
 ทิศใต ๑๕ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๘ 
  ๓๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๘ ๑๑.๘ 
  ๕๐ ๕.๗ ๗.๗ ๙.๘ ๑๑.๙ 
  ๑๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๙ ๑๒.๐ 

๓๐๐ ๕.๙ ๘.๑ ๑๐.๓ ๑๒.๕ 
๔๐๐ ๕.๙ ๘.๒ ๑๐.๔ ๑๒.๖ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๕ ๑๑.๔ 
๓๐ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๕ ๑๑.๕ 
๕๐ ๕.๖ ๗.๖ ๙.๖ ๑๑.๖ 
๑๐๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๗ 
๒๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๙ ๑๒.๐ 
๓๐๐ ๕.๘ ๗.๙ ๑๐.๐ ๑๒.๒ 
๔๐๐ ๕.๘ ๘.๐ ๑๐.๑ ๑๒.๓ 

ทิศตะวันตก ๑๕ ๕.๓ ๗.๑ ๙.๐ ๑๐.๘ 
๓๐ ๕.๓ ๗.๒ ๙.๐ ๑๐.๙ 
๕๐ ๕.๔ ๗.๒ ๙.๑ ๑๐.๙ 
๑๐๐ ๕.๔ ๗.๓ ๙.๒ ๑๑.๑ 
๒๐๐ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๔ ๑๑.๓ 
๓๐๐ ๕.๖ ๗.๖ ๙.๕ ๑๑.๕ 
๔๐๐ ๕.๖ ๗.๖ ๙.๖ ๑๑.๖ 

    
    
    

 
๓๘ 

    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๙๐ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๕.๐ ๖.๗ ๘.๓ ๑๐.๐ 
  ๓๐ ๕.๐ ๖.๗ ๘.๓ ๑๐.๐ 
  ๕๐ ๕.๑ ๖.๗ ๘.๔ ๑๐.๑ 
  ๑๐๐ ๕.๑ ๖.๘ ๘.๕ ๑๐.๒ 
  ๒๐๐ ๕.๒ ๖.๙ ๘.๗ ๑๐.๔ 
  ๓๐๐ ๕.๓ ๗.๐ ๘.๘ ๑๐.๖ 
  ๔๐๐ ๕.๓ ๗.๑ ๘.๙ ๑๐.๖ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๙ 

      


	คำนำ
	ตำรากฎหมาย 2557 edit 21-5-57
	ตำรากฎหมาย 2557 edit 21-5-57
	ตำรากฎหมาย 2557 edit 12-5-57
	Binder1
	ตำรากฏหมาย 2557
	01_ตำรา_ท_กฎหมาย
	รายชื่อ






	010000สารบัญ (Update 2558)
	010001EHs1u1_580330_A_ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน-CR
	ตำรากฎหมาย 2557 edit 21-5-57
	010002EHs1u2_570512_A_พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
	ตำรากฎหมาย 2557 edit 21-5-57
	ตำรากฎหมาย 2557 edit 12-5-57
	Binder1
	010003EHs1u3_570512_A_การจัดการพลังงาน
	บทที่ 3
	3.1 บทนำ
	3.2 การตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการจัดการพลังงาน
	3.2.1 การปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3.2.2  องค์ประกอบของคณะผู้รับผิดชอบด้านการจัดการพลังงาน
	ทั้งนี้คณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นมานั้น ต้องมีความเหมาะสมกับระยะการดำเนินการด้วย


	3.3 การประเมินสถานะการจัดการพลังงานเบื้องต้น
	3.3.1 การปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3.3.2 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

	3.4 การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
	3.4.1 การปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3.4.1.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

	3.4.2   ขั้นตอนในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
	3.4.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

	3.5 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
	3.5.1 การปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3.5.3  บุคคลที่เกี่ยวข้อง

	3.6 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
	3.6.1   การปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3.6.1.1 วิธีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

	3.6.2 รูปแบบและคำอธิบายในการจัดทำรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน





	L121_3-43
	010003EHs1u3_530215_A_การจัดการพลังงาน(76)

	ตำรากฎหมาย 2557 edit 12-5-57
	Binder1
	010003EHs1u3_570512_A_การจัดการพลังงาน
	บทที่ 3
	3.6 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
	3.6.2 รูปแบบและคำอธิบายในการจัดทำรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
	3.6.2.1 บุคคลที่เกี่ยวข้อง


	3.7 การดำเนินตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามป้าหมายและแผนการ
	อนุรักษ์พลังงาน
	3.7.1 การปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3.7.2 รูปแบบและคำอธิบายในการจัดทำรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ     แผนอนุรักษ์พลังงาน
	3.7.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

	3.8 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
	3.8.1 การปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3.8.2 รูปแบบและคำอธิบายในการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน
	3.8.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

	3.9 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
	3.9.1 การปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3.9.2 รูปแบบและคำอธิบายในการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการจัดการพลังงาน
	3.9.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

	3.10   บทสรุป
	3.11   การจัดส่งเอกสาร


	010004EHs1u4_570512_A_การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
	บทที่ 4
	4.1  บทนำ
	4.2 ข้อมูลเบื้องต้น

	ข.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร (สำหรับอาคารทุกประเภท)
	ตารางที่ ข-1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร
	ข.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน
	ตารางที่ ข-2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี ....
	หมายเหตุ  (1) พื้นที่ใช้สอยสำหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พื้นที่ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง
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