คูมือพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
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คํานํา
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2535
โดยมีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหเกิดวินัยในการอนุรักษพลังงานและมีการลงทุนในการอนุรักษพลังงานใน
โรงงานและอาคารเปนสําคัญ แตเนื่องจากพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ไดใช
บังคับมานาน จึงทําใหบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน จึงไดมีการ
ปรับปรุงกฎหมายใหมีความเหมาะสม ครอบคลุมกิจกรรมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในทุกภาคสวน
โดยไดปรับปรุงเคาโครงการดําเนินการเพื่อลดภาระคาใชจายตอผูที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งใหมีการ
กําหนดเรื่องที่เปนรายละเอียดดานเทคนิค หรือเรื่องที่ตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
ดานเศรษฐกิจและสังคม โดยใหรัฐมนตรีสามารถออกเปนประกาศเพื่อเปดโอกาสใหมีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
ที่เปนรายละเอียดไดอยางรวดเร็ว และสามารถปฏิบัติไดทันเวลา
สําหรับเคาโครงการดําเนินการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ไดกําหนดให
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินการอนุรักษ
พลังงานที่ผานมาโดยทั่วไปแลวจะมุงเนนการปรับปรุงอุปกรณ ซึ่งเปนการแกไขปญหาทางวิศวกรรมเพียงดาน
เดียว ไมไดมีการดําเนินการอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบ ทําใหผลการอนุรักษพลังงานของแตละหนวยงาน
ไมมีความยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการอนุรักษพลังงานดําเนินไปอยางมีระบบและตอเนื่อง กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จึงไดพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งเปนการดําเนินการอนุรักษพลังงานทั้ง
ทางดานพฤติกรรม จิตสํานึก วิธีการจัดการการใชพลังงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการทางวิศวกรรม ที่ไดมีการบูรณา
การอยางมีระบบ ซึ่งจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกรแตละแหง
กฎกระทรวงดั ง กล า วมี แ นวทางการจั ด ทํ า โดยการอ า งอิ ง มาตรฐานต า งๆ ที่ เ ป น สากลดั ง เช น ISO
9001:2000 ISO 14001 มอก.-18001 ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy และ DA2403E:2001
Energy Management-Specifications
พพ. ตระหนักดีวาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 โรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมจําเปนตองทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอยางถูกตอง พพ. จึงไดจัดทําคูมือพัฒนา
ระบบการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฉบับนี้ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดตามกฎกระทรวงฯ ดังกลาว เพื่อใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมสามารถดําเนินการจัด
การพลังงานไดตามกฎหมาย
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บทนํา
การจัดการพลังงาน
1. วัตถุประสงคของการจัดการพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ไดเล็งเห็นถึงประโยชนของ
การจัดการพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับองคกร กลาวคือ การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรมและเปนไป
อยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงมีนโยบายใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายใน
องคกร ทั้งนี้ เพื่อใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไป
อยางตอเนื่อง
2. ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
จากขอกําหนดตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวก) ซึ่งกําหนดใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม จําเปนตองเริ่มใหมีวิธีการจัดการพลังงานเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิ ธีก ารจั ด การพลัง งานนั้ น ต องมี ก ารปฏิบัติ อยา งเปน ขั้น ตอน รวมทั้ง มีก ารวางแผนการดํา เนิน การที่ ดีแ ละ
เหมาะสมกับองคกร เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของการจัดการพลังงาน การดําเนินการสามารถแบงออกไดเปน
8 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
(3) นโยบายอนุรักษพลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
(5) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน
(6) การดํ า เนิ น การตามแผนอนุ รัก ษ พ ลั ง งาน และการตรวจสอบและวิเ คราะหก ารปฏิ บัติ ต าม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(8) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
โดยรายละเอียดการดําเนินการในแตละหัวขอจะอธิบายในบทตอไป
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1. ตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
2. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
3. กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
8. ทบทวน วิเคราะหและแกไข

4. ประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
5. กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
7. ตรวจติดตามและประเมินการจัด

พลังงาน และแผนการฝกอบรมและ

การพลังงาน

กิจกรรมสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน

6. ดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และตรวจสอบและ
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
3. คํานิยาม

• การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดําเนินงานภายในองคกรซึ่งประกอบดวย บุคลากร
ทรัพยากร นโยบาย และขั้นตอนการดําเนินการ โดยมีการทํางานประสานกันอยางมีระเบียบและ
แบบแผน เพื่อปฏิบัติงานที่กําหนดไว หรือเพื่อใหบรรลุ หรือรักษาเปาหมายที่กําหนดไว

• การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ หมายถึง การใชพลังงานที่เปนสัดสวนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบการใช
พลังงานโดยรวม และสามารถแสดงศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน

• องคกร หมายรวมถึงโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
• คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน หมายถึง กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การพลังงานทั้งหมด
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4. เคาโครงการบังคับใชตามพระราชบัญญัติฯ
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายลําดับรอง (กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวง) ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ไดกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีหนาที่
ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานดังนี้
4.1 ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานตามขอกําหนด
ในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 รวมถึงการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน และการจัดสงรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมเปนประจําทุกป ทั้งนี้ โดย
ตองผานการรับรองจากผูตรวจสอบพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ.
4.2 ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง โดยมี
จํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่และจํานวนของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ โดยกําหนดใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาด
ใหญ (ขนาดมากกวา 3 เมกะวัตต) ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสเพิ่มขึ้นอีกอยางนอย 1
คน โดยผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวตองเปนผูที่มีคุณสมบัติซึ่งสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันกับที่อธิบดีใหความ
เห็นชอบ หรือเปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งจัด
สอบโดย พพ.
(รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เรื่อ งผู รับ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานศึ ก ษาไดจ ากคูมื อ การแต งตั้ ง ผู รับ ผิ ด ชอบด า น
พลังงาน)
4.3 ตองปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี (ตามมาตรา 10 หรือ มาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แลวแตกรณี) ที่
สั่งใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อ
ตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง วาดวยเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และ
กฎกระทรวงวาดวยเรื่องเกี่ยวกับผูรับผิดชอบดานพลังงานตามขอ 1.1 และ 1.2 ดังกลาวขางตน
การดําเนินการบังคับใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหมีการประกาศใชกฎหมายลําดับรองเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศ
กระทรวงฯ ที่สําคัญมีดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (ไมมีการแกไข)
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(2) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม
(3) กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
(4) กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
(5) กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
(6) กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของเครื่องจักร อุปกรณ

พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน พ.ศ. 2535
(แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสิมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550)

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดโรงงาน/อาคารควบคุม
(ไมมีการแกไข)

กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ
และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
(ออกตามมาตรา 9(1) และ 21(1))

กฎกระทรวงกําหนด
ประเภทหรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธกี ารใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน (ออกตามมาตรา 19)

กฎกระทรวงกําหนด
จํานวน คุณสมบัติ หนาที่ และ
จํานวนของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน
(ออกตามมาตรา 9(2) และ 21(2))

กฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต
และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และ
การตออายุใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน
(ออกตามมาตรา 48/1)

กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานประสิทธิภาพ
ของเครื่องจักรอุปกรณฯ
(ออกตามมาตรา 23(1))

สําหรับคูมือฉบับนี้จะกลาวเฉพาะแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งาน สํ า หรั บ โรงงานควบคุ ม และอาคารควบคุ ม ซึ่ ง ต อ ไปจะใช คํ า ว า “วิ ธี ก ารจั ด
การพลังงาน” แทน
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บทที่ 1
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
1.1 ขอกําหนด
“ขอ 5 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน รวมทั้งกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้
(1) ดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งานให ส อดคล อ งกั บ นโยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและวิ ธี ก ารจั ด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(2) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสราง
จิตสํานึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(3) ควบคุ ม ดู แ ลให ก ารจั ด การพลั ง งานของโรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม เป น ไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมทราบ
(5) เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดหรื อ ทบทวนนโยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและวิ ธี ก ารจั ด
การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา
(6) สนั บ สนุ น เจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ในการดํ า เนิ น การตาม
กฎกระทรวงนี้”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)

1.2 ขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอกําหนด
ความสํ า เร็ จ ของการนํ า หรื อ พั ฒ นาวิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งานภายในองค ก รที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การมี
คณะทํ า งานที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพและเหมาะสม ดังนั้ น เจา ของโรงงานควบคุม หรื อ อาคารควบคุ ม ตองจั ด ให มี
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานขึ้น เพื่อทําหนาควบคุมดูแล ดําเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการจัด
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การพลังงานในองคกร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานใหเปนไปตามนโยบาย
อนุรักษ พลั งงานที่องคก รไดกําหนดขึ้น โดยคณะทํางานดานการพลั งงานที่จั ดตั้ งขึ้ นนั้น อาจอยูในรูปของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน (ในคูมือนี้จะอางอิงคําวา “คณะทํางาน” แทน “คณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน”) ซึ่งขึ้นตรงตอเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ทั้งนี้ตองมีคําสั่งประกาศแตงตั้ง
คณะทํางาน พรอมทั้งระบุ อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานใหชัดเจน และตองเผยแพรคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานใหแกพนักงานทุกคนในองคกรรับทราบอยางทั่วถึงเพื่อใหเกิดความเขาใจและใหความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

• เริ่มจากเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกําหนดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
และควรใหเปนสวนหนึ่งของโครงสรางองคกร

• เนื่องจากการจัดใหมีการจัดการพลังงานขึ้นภายในองคกรนั้น มีเปาหมายเพื่อใหเกิดการอนุรักษ
พลังงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง ดังนั้น วิธีการจัดการพลังงานจึงอาจแบงออกเปน 2 ระยะ
ได แ ก ระยะการพั ฒ นาวิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งาน (ระยะเริ่ ม แรก) และระยะบริ ห ารวิ ธี ก ารจั ด
การพลังงาน ทั้งนี้คณะทํางานที่จัดตั้งขึ้นมานั้น ตองเหมาะสมกับระยะการดําเนินการดวย

• ระยะการพั ฒ นาวิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งาน โดยทั่ ว ไป
คณะทํางานที่จัดตั้งขึ้นควรประกอบดวย
ก. หัวหนาคณะทํางาน 1 ตําแหนง: มาจากตัวแทน
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ มี ค วามสามารถในการ
ดํ า เนิ น การประชุ ม มี ค วามเข า ใจในวิ ธี ก ารจั ด
การพลังงาน และเปนที่ยอมรับภายในองคกร
ข. เลขานุการ 1 ตําแหนง: เปนผูที่มีความรูดานพลังงาน
และดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน และควรเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานในองคกร
ค. สมาชิก 3-5 ตําแหนง: มาจากตัวแทนแผนกหรือหนวยงานที่สําคัญ เชน วิศวกรกระบวนการ
ผลิต วิศวกรไฟฟา หรือ ผูที่มีความรูเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เชน ระบบไอน้ํา ระบบ
เครื่องปรับอากาศ เปนตน (ในบางกรณี องคกรอาจแตงตั้งเจาหนาที่ฝายบริหารสํานักงานหรือ
เจาหนาที่ดานประชาสัมพันธ เพื่อชวยงานในดานเอกสาร การประชาสัมพันธและการกระจาย
ขอมูล ขาวสาร หรืออาจแตงตั้งเจาหนาที่ฝายการเงินและบัญชีดวยก็ได เพื่อพิจารณาสนับสนุน
ดานงบประมาณ)

• ระยะการบริ ห ารวิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งาน การกํ า หนดโครงสร า งและบุ ค ลากรที่ เ หมาะสมมี
ความสําคัญอยางยิ่งในระยะยาว โดยตองกําหนดใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรนั้นๆ ดังนั้น
องคกรอาจทําการประเมินวัฒนธรรมองคกร ซึ่งสามารถใชวิธีประเมินอยางงายๆ ไดโดยการตอบ
คําถาม 2 ขอ คือ
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ก. องคกรของทานยอมรับความเสี่ยงและความไมแนนอน (uncertainty) ไดในระดับใด (คําตอบ
คือ องคกรยอมรับไดสูงหรือต่ํา)
ข. องคกรของทานมีการมอง/วางแผนงานอยางไร (คําตอบ คือ องคกรมีการวางแผนระยะสั้นหรือ
ระยะยาว)
เมื่อไดคําตอบเปนที่เรียบรอยแลว องคกรสามารถประเมินวัฒนธรรมขององคกรไดโดยการ
เปรียบเทียบกับรูปที่ 1.1 ซึ่งรายละเอียดของแตละวัฒนธรรมองคกรไดแสดงในตารางที่ 1.1

ระดับความไมแนนอน
ที่ยอมรับไดสูง

การวางแผนระยะสั้น

การวางแผนระยะยาว

ระดับความไมแนนอน
ที่ยอมรับไดต่ํา
รูปที่ 1.1 การประเมินวัฒนธรรมองคกร
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ตารางที่ 1.1 ลักษณะวัฒนธรรมองคกร
วัฒนธรรมขององคกร

ลักษณะวัฒนธรรมองคกร

1. แบบ Entrepreneurial

• ยอมรับความเสี่ยงไดสูง
• มีจุดมุงหมายระยะสั้น
• เปนองคกรขนาดเล็กหรือธุรกิจแบบ

2. แบบ Team

3. แบบ Hierarchic

โครงสรางที่เหมาะสม

ควรใหคณะทํางานเปนศูนยกลาง และตองไดรับ
การสนั บ สนุ น จากเจ า ของ ซึ่ ง จะทํ า ให ส ามารถ
ดําเนินงานขามหนวยงานตางๆ ได การลงทุนควรมุง
ที่โครงการที่ใหผลตอบแทนสูงและระยะเวลาคืนทุน
ครอบครัว
เร็ว
ในกรณี ที่ อ งค ก รขนาดเล็ ก มี พ นั ก งานไม ม าก
เจ า ของกิ จ การอาจจะเป น หั ว หน า คณะทํ า งานด ว ย
ตนเอง โดยมีพนักงานในองคกรรวมเปนคณะทํางาน
ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับขนาดขององคกรนั้นๆ
• มองการณไกลและรับความเสี่ยงไดสูง คณะทํางานควรมาจากตัวแทนของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการใชพลังงาน เพื่อกําหนดทิศทางการ
• มีความเปนประชาธิ ปไตยและความ อนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน และช ว ยกั น ผลั ก ดั น มาตรการ
รวมมือในองคกรสูง
อนุรักษพลังงาน
• อํานาจการตัดสินใจอยูที่คณะกรรมการ
• เนนความอยูรอดขององคกร ไมชอบ กําหนดใหการจัดการพลังงานเปนสวนหนึ่งใน
โครงสรางองคกร มีขั้นตอนการรายงานที่ชัดเจน มี
ความเสี่ยง
การทํางานเปนระบบ เชน ระบบการรายงานขอมูล
• ผูนํามักเปนพวกอนุรักษนิยม
ระบบการติดตามตรวจสอบ เปนตน
• เนนการควบคุม ความปลอดภัยและ
ความมั่นใจ

• คุนเคยกับกฎระเบียบ ใหความสําคัญ
กับโครงสราง

• อํานาจการตัดสินใจถูกกําหนดภายใต
กฎระเบียบ
4. แบบ Market

• มีแนวทางการปฏิบัติขององคกร
• รับความเสี่ยงไดต่ํา มองผลระยะสั้น
• ตอบรั บ ความต อ งการลู ก ค า ได เ ป น
อยางดี

• ผูบริหารมักเปนผูกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน

• เนนผลผลิต การแขงขัน และผลสําเร็จ
8

มี ค ณะทํ า งานด า นพลั ง งานย อ ยหลายๆ หน ว ย
โดยมีการทํางานขึ้นตรงตอคณะทํางานดานการจัด
การพลั ง งานกลาง พร อ มทั้ ง มี ก ารสร า งระบบการ
รายงานขอมูลการติดตามและการตรวจสอบ

• เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดทําหนังสือแตงตั้งคณะทํางาน และ
กําหนดอํา นาจ หนาที่ และความรับผิด ชอบของคณะทํ างานอยางชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ
เจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานตองกําหนดใหสอดคลองกับกฎกระทรวง โดยอยางนอยตองมี
สาระดังนี้
ก. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมที่กําหนดขึ้น
ข. ประสานงานกับหนวยงานทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมดานการอนุรักษ
พลังงานใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละหนวยงาน
ค. ควบคุมดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการดําเนินการดังนี้
- รวบรวมขอมูลการใชพลังงานที่ผานมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบสถานภาพการใชพลังงานในปจจุบันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหนวยงานตางๆ จากรายงานผล
การดําเนินงานที่หนวยงานแตละหนวยไดจัดทําขึ้น
ง. รายงานผลการดําเนินงานใหกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมรับทราบ
จ. ทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งรวบรวม
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมหรือผูบริหารระดับสูงรับทราบ
ฉ. ดําเนินการดานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

• เจาของโรงงานควบคุมหรือเจ าของอาคารควบคุมต องประกาศคําสั่งแต งตั้งคณะทํางานให
พนักงานทุกคนในองคกรรับทราบ และมีสวนรวมในการดําเนินการ ทั้งนี้ใหสื่อสารหรือเผยแพร
คําสั่งแตงตั้งโดยการติดประกาศหรือจัดทําเปนหนังสือเวียนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับองคกร
(ดูตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดังรูปที่ 1.2)
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คําสั่งแตงตัง้ คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงไดแตงตั้ง
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบดวยตัวแทนของหนวยงานตางๆ เพื่อรวมประสานการทํางานดานการอนุรักษ
พลังงานใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. ....................................................
ประธานคณะทํางาน
2. ....................................................
เลขานุการ
3. ....................................................
คณะทํางาน
4. ....................................................
คณะทํางาน
5. ....................................................
คณะทํางาน
6. ....................................................
คณะทํางาน
7. ....................................................
คณะทํางาน
โดยคณะทํางานมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่กําหนดขึ้น
2. ประสานงานกับหนวยงานทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละหนวยงาน
3. ควบคุม ดู แ ลใหวิ ธี การจัด การพลัง งานของโรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ มดํ า เนิ น ไปอยา งมีป ระสิ ท ธิภ าพ โดย
กําหนดใหมีการดําเนินการดังนี้
- รวบรวมขอมูลการใชพลังงานที่ผานมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบสถานภาพการใชพลังงานในปจจุบันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหนวยงานตางๆ จากรายงานผลการดําเนินงานที่หนวยงาน
แตละหนวยไดจัดทําขึ้น
4. รายงานผลการดําเนินงานใหกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมรับทราบ
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย
และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผูบริหารระดับสูงรับทราบ
6. ดําเนินการดานอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ....................... เปนตนไป
ลงชื่อ..........................................
(.........................................)
ตําแหนง.....(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง).....

รูปที่ 1.2 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
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1.3 หนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ
หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลตางๆ ที่มีตอการจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
หนาที่ของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
1. แตงตั้งคณะทํางาน และลงนามคําสั่ง
2. กําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางาน
3. จัดใหมีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
4. รับทราบและติดตามการทํางานของคณะทํางาน พรอมทั้งใหการสนับสนุนการดําเนินงาน เชน บุคลากร
งบประมาณ เปนตน
หนาที่ของคณะทํางาน
1. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
3. จัดใหมีการฝกอบรมหรือกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหแกพนักงาน
4. ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานเปนไปตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
5. รายงานผลการอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมทราบ
6. เสนอแนะการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมพิจารณา
7. สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. 2552
หนาที่ของพนักงาน
1. รับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน และอํานาจหนาที่ของคณะทํางาน
2. ใหความรว มมือในการดํ าเนิ น การจัดการพลั งงานในหน วยงานของตนอยางเต็มที่ รวมทั้ง ให
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นตอการดําเนินการจัดการพลังงานของคณะทํางาน
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บทที่ 2
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
2.1 ขอกําหนด
“ขอ 3 วรรคสองในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนครั้งแรกให
เจ าของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน โดย
พิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
2.2 ขอเสนอแนะการปฏิบตั ิตามขอกําหนด
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่เริ่มนําวิธีการจัดการพลังงานเขามาใชในองคกรขึ้นเปนครั้งแรกนั้น
อาจจะไมทราบถึงสถานภาพของการจัดการพลังงานที่เปนอยูของตนเอง เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมจึงตองจัดใหมีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองคกรเบื้องตน สําหรับใชในการ
ประเมินเปรียบเทียบเพื่อทําใหทราบถึงการจัดการดานพลังงานขององคกรในปจจุบันวา มีจุดออนหรือจุดแข็งใน
ดานใด และนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผน
ดําเนินการจัดการพลังงานภายในองคกรตอไป ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่มประเมิน
จากหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอน แลวจึงนําผลการประเมินมา
ประเมินเปนภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอีกครั้ง
ในการประเมินสถานภาพเบื้องตนขององคกร คณะทํางานตองดําเนินการโดยใชตารางประเมินการ
จัดการดานพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) ดังตารางที่ 2.1 ในการประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานขององคกร จะพิจารณาองคประกอบสําคัญตางๆ 6 สวน คือ นโยบาย การจัดองคกร การกระตุน
และสรางแรงจูงใจ ระบบขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ และการลงทุน โดยแตละองคประกอบจะมีคะแนน
ระหวาง 0-4 คะแนน คณะทํางานจะตองทําการประเมินองคกรในแตละสวนอยางเปนกลาง เพื่อใหทราบถึง
สถานภาพการจัดการที่เปนจริงในปจจุบัน จากนั้นทําการกําหนดเปาหมายในแตละองคประกอบเพื่อกําหนด
ทิศทางของนโยบายอนุรักษพลังงานตอไป
การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนนี้ จะใชเฉพาะเมื่อมีการนําวิธีการนี้มาใชเปนครั้งแรก
เทานั้น เมื่อระบบการจัดการพลังงานดําเนินการไปไดครบถวนตามขอกําหนดแลว ผลจากการทบทวน วิเคราะห
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และแกไ ขข อบกพรองของการจัดการพลังงาน (บทที่ 8) จะนํ าไปใช ใ นการทบทวนนโยบายและพิจารณา
ปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานในรอบตอไป
ตัวอยางการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของโรงงานตัวอยางโดยการใชตารางประเมินการจัดการดาน
พลังงาน อาจเริ่มจากการตั้งคําถามเพื่อประเมินการจัดการพลังงานในปจจุบันขององคกรตามองคประกอบของ
การจัดการพลังงานทั้ง 6 สวน (ดังตัวอยางคําถามในรูปที่ 2.1) เมื่อไดคะแนนจากการประเมินจากคําถามในทุก
องค ป ระกอบแล ว ให ทํ า การลากเส น เชื่ อ มต อ ระหว า งจุ ด ตามคะแนนที่ ไ ด และทํ า การวิ เ คราะห ก ารจั ด
การพลังงานของโรงงาน โดยเปรียบเทียบรูปรางของลักษณะเสนที่
ไดจากการประเมินกับรูปรางของเสนแบบตางๆ ที่แสดงในตารางที่
2.2 เพื่อแปลความหมาย หากลักษณะเสนที่ไดไมตรงกับรูปแบบที่
กําหนดไว ก็ใหใชรูปรางของเสนที่มีความใกลเคียงกันมากที่สุด
สมมติรูปรางของเสนที่ไดจากการประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องตนของโรงงานตัวอยางเปนดังรูปที่ 2.2 ลักษณะ
เสนที่ไดจะอยูในแบบ U-Shaped ซึ่งอาจวิเคราะหไดวาโรงงานมี
ความคาดหวังสูงตอการจัดการพลังงานภายในองคกร เนื่องจากมีการ
กําหนดนโยบายการจัดการพลังงานอยางเปนทางการ รวมทั้งไดรับ
การสนั บ สนุ น จากผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ทั้ ง ทางด า นเงิ น ลงทุ น และ
ทรัพยากรในดานตางๆ (ไดคะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ใน
องคประกอบที่ 1 และ 6) แตการดําเนินการดานการจัดการพลังงาน
ในดานตางๆ ยังไมเปนตามเปาหมายที่วางไว โดยเฉพาะอยางยิ่งการประสานงานและความรวมมือระหวาง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานกับพนักงานทุกคน (ผูใชพลังงาน) ในองคกร (ไดคะแนนประเมินต่ําสุด 1 คะแนน)
จากการวิเคราะหผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทําใหทราบวานโยบายอนุรักษ
พลังงานที่จะจัดทําขึ้นของโรงงานตัวอยาง จําเปนตองมุงเนนในการจัดโครงสรางขององคกรใหใหสอดคลองกับ
การดําเนินงานดานการจัดการพลังงาน โดยตองกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะทํางานเขามารับผิดชอบในการจัด
การพลังงานขององคกรอยางเปนทางการ รวมทั้งกําหนดอํานาจและหนาที่ของคณะทํางานดังกลาวอยางชัดเจน
นอกจากนี้นโยบายอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นจําเปนตองระบุใหมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
อยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานทุกคนในองคกรรับทราบ และเพื่อนําไปสู
ความร วมมือและประสานงานในการดําเนินงานดานการจัดการพลั งงาน รวมถึงกิจกรรมดานการอนุ รัก ษ
พลังงานตาง ๆ ที่จัดขึ้น
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ตารางที่ 2.1 ตารางประเมินการจัดการดานพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM)
ระดับ
4

3

2

1

0

1. นโยบายการจัดการพลังงาน

2. การจัดองคกร

3.การกระตุนและสรางแรงจูงใจ

4. ระบบขอมูลขาวสาร

3.1 มีการประสานงานระหวาง 4.1 กํ าหนดเปาหมายที่ ครอบคลุ ม
ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน
ติ ดตามผล หาข อผิ ดพลาด
และที มงานทุกระดับอย าง
ประเมินผลและควบคุมการใช
สม่ําเสมอ
งบประมาณ
3.2 คณะทํางานดานจัดการพลังงาน 4.2 แจงผลการใชพลังงานจาก
มิ เ ตอร ย อ ยให แ ต ล ะฝ า ย
เป นช องทางหลั กในการ
ทราบ แต ไ ม มี ก ารแจ ง ถึ ง
ดําเนินงาน
ผลการประหยัดที่เกิดขึ้น
3.3 คณะกรรมการเฉพาะกิจเปน 4.3 ทํ ารายงานติ ดตามประเมิ น
ผูดําเนินการ
ผลโดยดู จากมิ เตอร ให
คณะกรรมการเฉพาะกิจเขามา
เกี่ยวของกับการตั้งงบประมาณ
3.4 มีการติดตออยางไมเปนทางการ 4.4 มี ก ารสรุ ป รายงานด าน
คาใชจายการใชพลังงานเพื่อ
ระหว า งผู รั บ ผิ ด ชอบด า น
พลั งงานกั บผู ใ ช พลั งงาน
ใชกันภายในฝายวิศวกรรม
(พนักงาน) ในหนวยงาน
2.5 ไมมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน 3.5 ไม มี การติ ดต อกั บผู ใช 4.5 ไม มี ร ะบบรวบรวมข อ มู ล
พลังงาน
และบัญชีการใชพลังงาน

5. ประชาสัมพันธ

6. การลงทุน

1.1 มีนโยบายการจัดการพลังงาน 2.1 มี ก ารจั ด องค ก รและเป น
โครงสร า งส ว นหนึ่ ง ของ
จากฝ ายบริ หารและถื อเป น
ฝายบริหาร กําหนดหนาที่
ส วนหนึ่ งของนโยบายของ
ความรับผิดชอบไวชัดเจน
บริษัท
1.2 มีนโยบายและมีการสนับสนุน 2.2 ผู รั บผิ ดชอบด านพลั งงาน
เปนครั้งคราวจากฝายบริหาร
รายงานโดยตรงตอคณะทํางาน
ด านการจั ดการพลั งงานซึ่ ง
ประกอบดวยหัวหนาฝายตางๆ
1.3 ไมมีการกําหนดนโยบายที่ 2.3 มีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ชัดเจนโดยผูบริหาร
รายงานต อ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ แตสายงานบังคับ
บัญชาไมชัดเจน
1.4 ไมมีแนวทางปฏิบัติที่ทําไว 2.4 ผูรับผิดชอบดานพลังงานมี
เปนลายลักษณอักษร
ขอบเขตหนาที่ความรับผิด
ขอบจํากัด

5.1 ประชาสัมพันธคุณคาของการ 6.1 จั ด สรรงบประมาณ โดย
พิจารณาถึงความสําคัญของ
ประหยั ดพลั งงานและผลการ
โครงการ
ดํ าเนิ นงานของการประหยั ด
พลังงาน
5.2 ใหพนักงานรับทราบโครงการ 6.2 ใชระยะเวลาคุมทุนเปนหลัก
ในการพิจารณาการลงทุน
อนุรักษพลังงานและใหมีการ
ประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ

1.5 ไมมีนโยบายที่ชัดเจน

5.5 ไมมีการสนับสนุนการประหยัด 6.5 ไม มี การลงทุ นใดๆ ในการ
พลังงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงาน
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5.3 จั ด ฝ ก อบรมให พ นั ก งาน 6.3 ลงทุ น โดยดู ม าตรการที่ มี
รับทราบเปนครั้งคราว
ระยะเวลาคุมทุนเร็ว

5.4 แจงใหพนักงานทราบอยางไม 6.4 พิจารณาเฉพาะมาตรการที่
ลงทุนต่ํา
เปนทางการเพื่อสงเสริมการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ใช

คําถาม องคกรไมมีนโยบายพลังงาน

คะแนน

0

ไมใช
คําถาม มีน โยบายพลั งงาน แต ไมมี ก ารจัด ทํา เป น
เอกสาร เปนเพียงการชี้แจงโดยวาจา

ใช

1

ไมใช
คํ า ถาม มี น โยบายเป น เอกสาร แต ไ ม ไ ด มี ก าร
เผยแพรใหบุคลากรไดรับทราบ

ใช

2

ไมใช
คํ า ถาม มี น โยบายเป น เอกสาร แต ไ ม ไ ด มี ก าร
เผยแพรใหบุคลากรไดรับทราบ และไมไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง

ใช

ไมใช
องค ก รมี น โยบายพลั ง งานเป น เอกสาร บุ ค ลากร
รับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย ผูบริหารระดับสูง
ใหการสนับสนุน

ใช

3

4

รูปที่ 2.1 ตัวอยางคําถามเพื่อการประเมินนโยบายการจัดการพลังงาน
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U‐Shaped

(ก)

รักษาให
ยั่งยื น

กํ าหนดนโยบาย
เพื่ อปรับปรุง

(ข)
รูปที่ 2.2 ตัวอยางการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนของโรงงานตัวอยาง
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ตารางที่ 2.2 ลักษณะเสนแบบตางๆ และการวิเคราะหเพื่อประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
ลักษณะเสน

รายละเอียด

การวิเคราะห

1. High Balance

ทุกประเด็นมีคะแนนมากกวา 3

ระบบการจัดการดีมาก เปาหมายคือ
รักษาใหยั่งยืน

2. Low Balance

ทุกประเด็นคะแนนนอยกวา 3

เปนอาการของการพัฒนาที่
สม่ําเสมอหรือภาวะนิ่งเฉยไมมี
ความกาวหนา

3. U-Shaped

2 ประเด็นดานนอกมีคะแนนสูงกวา
ประเด็นอืน่ ๆ

ความคาดหวังสูง อาจจําเปนตอง
เปลี่ยนผูรับผิดชอบดานพลังงาน

4. N-Shaped

2 ประเด็นดานนอกมีคะแนนต่ํากวา
ประเด็นอืน่ ๆ

ความสําเร็จทีบ่ รรลุในประเด็นที่มี
คะแนนสูงเปนการเสียเปลา

5. Trough

1 ประเด็นมีคะแนนต่ํากวาประเด็นอืน่

ประเด็นที่ลาหลังอาจทําใหระบบ
ไมกาวหนาเทาที่ควร

6. Peak

1 ประเด็นมีคะแนนสูงกวาประเด็นอืน่

ความสําเร็จในประเด็นที่คะแนน
สูงสุดจะเปนการสูญเปลา

7. Unbalanced

มี 2 ประเด็นหรือมากกวาที่มคี ะแนนสูงกวา ยิ่งมีความไมสมดุลเทาไร ยิ่งจัดการ
หรือต่ํากวาคาเฉลี่ย
ยาก
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หนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ
หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลตางๆ ที่มีตอการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
หนาที่ของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําการประเมินสถานการจัดการพลังงานเบื้องตน และใหการสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งงบประมาณและกําลังคนที่จําเปนตอการดําเนินการ
หนาที่ของคณะทํางาน
1. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยใชตารางประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
2. วิเคราะหผลการประเมินเพือ่ เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดการพลังงาน
หนาที่ของพนักงาน
1. ใหความรวมมือในการดําเนินการใดๆ ที่เกีย่ วของกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
2. ใหขอเสนอแนะและความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
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บทที่ 3
นโยบายอนุรักษพลังงาน
3.1 ขอกําหนด
“ขอ 4 ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมอาจ
ตั้งคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได
นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ขอ ความระบุ ว า การอนุ รั ก ษพ ลั ง งานเป น ส ว นหนึ่ง ของการดํ า เนิน งานของเจ า ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมนั้น
(3) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการจัดการพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง
(5) แนวทางในการจั ด สรรทรั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น การตามวิ ธี ก ารจั ด
การพลังงาน
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน
โดยปดประกาศไวในที่ซึ่งเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม
เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
3.2 ขอเสนอแนะการปฏิบตั ติ ามขอกําหนด
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองกํากับดูแลใหมีการดําเนินการจัดการดานพลังงาน
ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอยางเปนรูปธรรม จริงจัง และมีความตอเนื่อง ทั้งนี้ตองดําเนินการ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
(2) เผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน ใหพนักงาน ลูกจางและบุคลากรในองคกรรับทราบและปฏิบัติ
ตามนโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร
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นโยบายอนุรักษพลังงาน ที่จัดทําขึ้นนั้นตองมีเนื้อหาหรือขอความที่ชัดเจนและเปนไปตามขอกําหนด
(ดูหัวขอ 3.2.1) โดยตองเขียนเปนลายลักษณอักษรและจัดทําเปนเอกสารที่สมบูรณ และตองลงลายมือชื่อโดย
เจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง เพื่อแสดงเจตจํานงในการจัดการพลังงาน และ
ใชในการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน
เมื่อกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเปนที่เรียบรอยแลว
เจ า ของโรงงานหรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ต อ ง
ดําเนินการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานในรูปแบบ
ต า งๆ (ดู หั ว ข อ 3.2.2) ให กั บ พนั ก งาน ลู ก จ า งและ
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ในองค ก รรั บ ทราบ และใช เ ป น
แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงาน
3.2.1 เนื้อหานโยบายอนุรักษพลังงาน
นโยบายอนุรักษพลังงานที่เจาของโรงงานควบคุม
หรื อ อาคารควบคุ ม จั ด ทํ า ขึ้ น นั้ น ต อ งมี เ นื้ อ หาและ
สาระสําคัญอยางนอยตองมีรายละเอียด ตอไปนี้
ก. ขอความระบุวา “การอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน” หรือเปนภาระหนาที่สวนหนึ่ง
ขององคกร เพื่อเปนการแสดงขอผูกมัด และความรับผิดชอบดานการใชพลังงานขององคกร
ข. ขอความที่บงบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช ซึ่งมีความหมายวา นโยบาย
อนุรักษพลังงานจะตองใหความสําคัญใหเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช เชน
องคกรมีการใชพลังงานในการผลิตสูงซึ่งเปนตนทุนหลักสวนหนึ่ง ดังนั้นนโยบายอนุรักษพลังงานควร
เปนนโยบายหลักและใหความสําคัญสูง เพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณพลังงานที่ใช เปนตน
ค. ข อ ความที่ บ ง บอกถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและการจั ด
การพลังงาน เชน องคกรตองดําเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอยางเหมาะสม และสอดคลอง
กับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
ง. ขอความระบุถึง แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง เชน องคกรจะ
ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานอยางตอเนื่อง เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และ
เทคโนโลยีที่ใช เปนตน
จ. ขอความระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรใหมีอยางพอเพียงในการดําเนินการตามวิธีการจัด
การพลังงาน หมายความวา องคกรตองมีการสงเสริมและใหการสนับสนุนทั้งทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณในการดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งานอย า งเหมาะสม เพื่ อ ใหก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปอย า ง
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
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3.2.2 การดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน
เมื่อองคกรมีนโยบายอนุรักษพลังงานที่เปนรูปธรรม เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ตองทําการเผยแพรและประกาศแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธซึ่งอาจทําไดโดยการติดประกาศ การจัดทําเปนเอกสารแจกใหกับพนักงานทุกคน การใชเสียง
ตามสาย หรือการสงนโยบายอนุรักษพลังงานใหกับหัวหนางานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งนี้คณะทํางานอาจจัดทํา
เอกสารรายชื่อของพนักงานทุกคนในองคกรลงลายมือชื่อรับทราบและเก็บไวเปนหลักฐาน
นอกจากการเผยแพรและประชาสัมพันธ เจาของหรือผูบริหารควรเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนมีสวน
รวมในการใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมทั้งควรใหมีการทบทวนเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวานโยบาย
อนุรักษพลังงานที่กําหนดขึ้นนั้นมีความทันสมัยและเหมาะสมกับองคกร

3.3 ขั้นตอนในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
3.3.1 คณะทํางานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม เพื่อจัดทํานโยบายอนุรักษ
พลังงาน ในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเริ่มนําวิธีก ารจัดการพลั งงานมาใชใ น
องคกรเปนครั้งแรก จําเปนตองนําผลประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนมาใชเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบาย สวนในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมีวิธีการจัด
การพลังงานอยูกอนแลว ใหนําผลการทบทวน และวิเคราะหผลการดําเนินงานของวิธีการจัด
การพลังงานปที่ผานมา มาประกอบการกําหนดนโยบาย
3.3.2 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานขององคกรตองครอบคลุมรายละเอียดตามหัว 3.2.1 เปน
อยางนอย
3.3.3 เมื่อไดขอสรุปนโยบายอนุรักษพลังงานแลว คณะทํางานตองเก็บรวบรวมขอมูลหรือเอกสารที่
เกิดขึ้นในระหวางการประชุม ซึ่งอาจเปนรายงานการประชุมก็ได โดยตองมีรายชื่อผูเขารวม
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ประชุม และขอสรุปที่เกิดจากการประชุม และจัดทําเปนเอกสารนโยบายเพื่อนําเสนอเจาของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูงลงลายมือชื่อในนโยบายตอไป
3.3.4 คณะทํางานแถลงนโยบายอนุรักษพลังงานตอพนักงาน ซึ่งอาจทําไดโดยการติดปายประกาศ
นโยบายอนุรักษพลังงานหนาประตูทางเขาองคกรและบอรดประกาศขาวสาร (ดูตัวอยางประกาศ
ในรูปที่ 3.1) และควรจัดใหมีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษพลังงานในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหมทุกครั้ง เพื่อใหพนักงานทุกคนไดทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงคของนโยบาย
อนุรักษพลังงาน ทําใหเกิดการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน
3.3.5 ภายหลั ง การเผยแพร น โยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน ควรจั ด ให มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะตอนโยบายที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้อาจทําโดยออกแบบสํารวจความคิดเห็นหรือจัด
ประชุมภายในองคกร แลวนําผลสํารวจที่ไดเสนอตอที่ประชุมทบทวนกับคณะผูบริหาร เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายที่กําหนดขึ้นกับสถานการณดานพลังงานในปจจุบันของ
องคกร
3.4 หนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ
หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ที่มีตอการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
หนาที่ของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
1. กํากับใหมีการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานที่เปนเอกสาร และลงลายมือชื่อ
2. ควบคุมและดูแลใหมีการประกาศนโยบายอนุรักษพลังงานอยางเปนทางการ ใหพนักงานทุกคน
รับทราบและปฏิบัติตาม
หนาที่ของคณะทํางาน
1. กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และจัดทํานโยบายเปนเอกสารที่สมบูรณ
2. ดํ า เนิ น การประกาศและเผยแพร น โยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานโดยวิ ธี ก ารต า งๆ ที่ เ หมาะสม เช น
แถลงการณ ติดประกาศ ทําโปสเตอร ประชุม หรือฝกอบรม เปนตน
หนาที่ของพนักงาน
1. รับทราบนโยบายอนุรักษพลังงาน
2. ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงาน
3. แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอนโยบายอนุรักษพลังงาน
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นโยบายอนุรักษพลังงาน
..................

ประกาศ ณ วันที่......................................
ลงชื่อ......................................................
(....................................................)
..............................
ตําแหนง...(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง)...
ประธานกรรมการ/เจาของ

รูปที่ 3.1 ตัวอยางประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน
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บทที่ 4
การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษพลังงาน
4.1 ขอกําหนด
“ขอ 6 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ”
(ที่มา : กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
4.2 ขอเสนอแนะการปฏิบตั ติ ามขอกําหนด
วัตถุประสงคของขั้นตอนนี้เปนการคนหาศักยภาพขององคกรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
โดยเริ่มจากการเก็บขอมูล ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน และประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
กลาวคือเปนการมุงเนนไปยังกระบวนการและอุปกรณที่มีการใชพลังงานในสัดสวนที่สูง วามีการใชพลังงานได
อยางคุมคาและเปนไปตามขอกําหนดที่ควรจะเปนของแตละอุปกรณหรือไม หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาใช
เปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายและวางแผนงานดานการอนุรักษพลังงานตอไป
ประโยชนที่ไดจากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษพลังงานขององคกร ก็คือ
ก. เปนดัชนีในการบงบอกถึงตนทุนทางพลังงานสําหรับสินคาหรือการบริการ
ข. ใชเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพลังงานไมวาจะเปนการเปรียบเทียบการใชพลังงานขององคกร
ในอดีตกับปจจุบัน หรือเปรียบเทียบการใชพลังงานเบื้องตนกับโรงงานประเภทเดียวกัน
ค. ใชกําหนดเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและอนุรกั ษพลังงาน
ในการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
(1) รวบรวมขอมูลการผลิต การบริการ และการใชพลังงานของทุกฝายหรือแผนกที่เกี่ยวของกับการใช
พลังงาน โดยเปนขอมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปที่ผานมา และจัดทําขอมูล
ดังกลาวเปนภาพรวมขององคกร
(2) การตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานขององคกร โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
(2.1) การประเมินระดับองคกร
เปนการประเมินการใชพลังงานทั้งองคกร ไมแยกเปนหนวยงานหรืออุปกรณ โดยขั้นแรก
ตองทราบขอมูลของระบบไฟฟาขององคกรที่ใช มีอัตราการใชไฟฟาประเภทใด (อัตราปกติ TOD
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หรือ TOU) จํานวนและขนาดหมอแปลงที่ติดตั้งแลวถึงเก็บขอมูลการใชพลังงานในรอบปที่ผานมา
ตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม โดยพิจารณาจากบิลคาไฟฟา ปริมาณการใชเชื้อเพลิงและ
พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งคํานวณหาสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงแยกตามระบบ
การใชพลังงาน (ระบบแสงสวาง ปรับอากาศ การทําความเย็น อัดอากาศ การผลิต อื่น ฯลฯ)
การประเมินแบบนี้สามารถใชประโยชนได 2 รูปแบบ
ก. เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานในอดีต เชน องคกรใชพลังงานมากขึ้น นอยลง หรือเทา
เดิม เมื่อเทียบกับปที่ผานมาซึ่งมีกําลังการผลิตเทาเดิม เปนตน
ข. เปรี ย บเที ย บข อ มู ลการใช พ ลัง งานของโรงงานหรื ออาคารอื่ น ที่ มีก ระบวนการผลิ ต ที่
คลายกันหรือขนาดใกลเคียงกัน
(2.2) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือการบริการ
เปนการเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงานของการผลิตสินคาหรือการบริการ ทําไดโดยการหา
คาการใชพลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) จากอัตราสวนของปริมาณการ
ใชพลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน
สําหรับโรงงานควบคุม ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานคือ หนวยผลผลิต เชน น้ําหนัก
ของเสนใย ในกรณีที่โรงงานเปนโรงงานปนเสนดาย เปนตน
สําหรับอาคารควบคุม ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานอาจเปน จํานวนหองพักในกรณี
ของโรงแรม หรือ ปริมาณของผูใชบริการของอาคาร หรือพื้นที่ใชสอย (ตารางเมตร) เปนตน
(2.3) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณหลัก
เป น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพของ
อุปกรณหรือเครื่องจักรหลักแตละตัวหรือทีเ่ รียก
วาการทํา Benchmarking โดยใชหลักเกณฑ
วิเคราะหการใชพลังงานที่เปนที่ยอมรับและใช
กั นในป จจุ บั น คื อ ค าการใช พลั งงานจํ าเพาะ
(Specific Energy Consumption, SEC) ของ
อุปกรณ แลวทําการเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
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(3) เปรียบเทียบผลประเมินการใชพลังงาน เพื่อพิจารณาหา “การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ” (การใช
พลังงานในสัดสวนที่สูง) โดยมุงเนนและใหความสําคัญกับกระบวนการผลิต อุปกรณและ
เครื่องจักรหลักที่มีการใชพลังงานสูง โดยการใชแบบประเมินการใชพลังงานในอาคารหรือโรงงาน
เพื่อพิจารณาวาอุปกรณหรือเครื่องจักรใดมีการใชพลังงานอยางมีนัยสําคัญ จากนั้นจึงจัดทําแบบ
บันทึกขอมูลการใชพลังงานของอุปกรณหรือเครื่องจักรที่มีนัยสําคัญในแตระบบที่มีการใชพลังงาน
เพื่อหาสัดสวน (รอยละ) ของการใชพลังงานตอปริมาณการใชพลังงานรวมขององคกร เพื่อใชเปน
ขอมูลสําหรับการวิเคราะหหาศักยภาพการอนุรักษพลังงานตอไป (รายละเอียดของวิธีการประเมิน
การใชพลังงานอยางมีนัยสําคัญอยูในภาคผนวก ข) สําหรับโรงงานควบคุม การคนหาการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญของกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมที่ตองการประเมิน สามารถใช Process
mapping โดยการกําหนดวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ พลังงานที่ใช และความสูญเสียที่เกิดในกระบวนการ
ผลิต แลวทําการเขียนแผนผังรายละเอียดของกระบวนการผลิตนั้น ซึ่งอาจประกอบดวยขั้นตอนยอย
ตางๆ หลายขั้นตอน พรอมทั้งแสดงคาอินพุทและเอาทพุทของกระบวนการ จากนั้นทําการคํานวณ
ปริมาณการใชพลังงานในแตละขั้นตอนในรูปรอยละเทียบกับปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดของ
องคกร (ดูรูปที่ 4.1)

พลังงาน 52%
วัตถุดิบ

กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ ก

ผลิตภัณฑ

สูญเสีย
(ก) กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ ก
25%

วัตďĿ
ถุ₣ดิบĞő¾şń

ขั น้ ตอนที่ 1

16%

ขั น้ ตอนที่ 2

11%

ขั น้ ตอนที่ 3

ขั้นตอนยอยในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ ก
รูปที่ 4.1 ตัวอยางการทํา Process mapping

26

ผลิ₣ ต¯ภั¼
ć ąń
Ŀณ³ฑź

เมื่อไดแผนผังแจกแจงกระบวนการผลิตซึ่งตองการประเมินศักยภาพ ใหทําการเลือกเกณฑที่
จะกําหนดการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ จากตัวอยางหากสมมติวาการใชพลังงานมากกวา 15% เปน
การใชพลังงานในสัดสวนที่สูง ดังนั้นจะถือวาขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ ก
ตองการการพิจารณาหาศักยภาพการอนุรักษพลังงานในลําดับตนๆ จากนั้นจึงทําการประเมินการ
ใชพลังงานในกระบวนการเพื่อดูวาอุปกรณหรือเครื่องจักรใดในกระบวนการมีการใชพลังงานอยาง
มี นั ย สํ า คั ญ พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า แบบบั น ทึ ก ข อ มู ล การใช พ ลั ง งานสํ า หรั บ อุ ป กรณ ดั ง กล า วต อ ไป
(ดูตัวอยางดังตารางที่ 1.3 และ 1.4 ในภาคผนวก ข)
(4) วิเ คราะห ป ระสิ ทธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานของ
องคกรโดยเริ่มจากการคนหาการสูญเสียที่อาจ
เกิ ดขึ้นในองค กร เช น การสูญเสียเนื่องจาก
การผลิตเกินความตองการ ขั้นตอนการผลิต
เกิ น ความจํ า เป น สํ า รองวั ส ดุ ค งคลั ง มาก
Energy rating
เกิ น ไป รอการขนย า ย ผลผลิ ต ต อ งการการ
ซอมแซมและปรับสภาพ และพนักงานทํางาน
ไม เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เป น ต น จากนั้ น
ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ก ารใช พ ลั ง งานของ
อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งจั ก รที่ มี ก ารใช พ ลั ง งานอย า งมี นั ย สํ า คั ญ เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช
พลังงานของอุปกรณและเครื่องจักรนั้น ซึ่งอาจทําไดโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน หรือที่
เรียกวาการทํา Benchmarking โดยเกณฑเปรียบเทียบที่ใชอาจเปนคาต่ําสุด คาเฉลี่ย หรือคาสูงสุด
หากประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักรมีคาใกลเคียงกับ
คาต่ําสุด ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน
คาเฉลี่ย กําหนดมาตรการปรับปรุงระยะปานกลาง
คาสูงสุด วางแผนบํารุงรักษา และมาตรการระยะยาว
ตัวอยางเชน โรงงาน ก ไดทําการประเมินการใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) ขนาด 788 TR พบวามีคา ChP
ของเครื่องทําน้ําเย็น (คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) ของเครื่องทําน้ําเย็น) มีคาเทากับ 0.75 kW/TR เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคา
ChP ของเครื่องทําความเย็นแบบหอยโขงตามพ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งมีคาเทากับ 0.69 kW/TR และ
คา ChP ของเครื่องทํานําเย็นแบบหอยโขงประสิทธิภาพสูงในปจจุบันซึ่งมีคา ChP เฉลี่ยเทากับ 0.63 kW/TR ทําใหทราบวา
สมรรถนะการทํางานของเครื่องทําน้ําเย็นของโรงงานที่ใชอยูมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยมาตรฐานมาก โรงงาน ก จึงดําเนินมาตรการ
เปลี่ยนมาใชเครื่องทําน้ําเย็นประสิทธิภาพสูงขนาด 800 TR ซึ่งมีคา ChP เทากับ 0.56 kW/TR โดยจากการดําเนินมาตรการ
อนุรักษพลังงานดังกลาว พบวาเกิดผลประหยัด 2,657,740 บาท/ป และระยะคืนทุนจากลงทุนเทากับ 3.76 ป
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4.3 หนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ
หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ที่มีตอการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตาม
ประกาศกระทรวงฯ
หนาที่ของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
กํากับ ดูแล และใหการสนับสนุนในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
หนาที่ของคณะทํางาน
1. รวบรวมและจัดทําขอมูลการใชงานของอาคาร ขอมูลการผลิต และการใชพลังงานสําหรับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปที่ผานมา
2. จัดทํารายการขอมูลการใชพลังงานของกระบวนการ อุปกรณ และเครื่องจักรที่มีสัดสวนการใช
พลังงานสูง
3. ประเมินศักยภาพการใชพลังงานในอุปกรณที่มีสัดสวนการใชพลังงานสูงกับเกณฑ มาตรฐานเพื่อ
หามาตรการอนุรักษพลังงาน
4. ทํ า การทบทวนการประเมิ น ศั ก ยภาพ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกิ จ กรรมหรื อ มี ก ารดํ า เนิ น
กิจกรรมใหมๆ เกิดขึ้นในองคกร
หนาที่ของพนักงาน
ใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูลการใชพลังงาน และการวิเคราะหการใชพลังงาน
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บทที่ 5
การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
5.1 ขอกําหนด
“ขอ 7 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานที่ใชเดิม
หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนินการ การลงทุน
และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยใหบุคลากร
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการให
ความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากร
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
5.2 ขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอกําหนด
วิธีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิคเพื่อคนหามาตรการอนุรักษพลังงาน เจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานเพื่อนําไปสูการกําหนดเปาหมาย
การอนุรักษพลังงาน และ รวมทั้งจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน เพื่อใหมีแผนงานที่จะดําเนินการใหบรรลุสู
เปา หมายที่กํ าหนดไว ไ ดอย า งเปนระบบและมี การดํ า เนิ นการอย างต อเนื่ อง โดยมี ขอ แนะนํา ในการ
ดําเนินการดังนี้
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• การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน
แนวทางการกํ า หนดมาตรการอนุ รัก ษพ ลัง งานหรือ มาตรการที่ ช ว ยแก ไ ขปญ หาเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ อาจใชหลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือที่ใน
บางครั้งเรียกวา “Fishbone Diagram” เปนแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผลที่
ไดรับ (Effect) คืออุปกรณประสิทธิภาพต่ําเปนหัวปลาอยูทางขวามือ (รูปที่ 5.1) และพิจารณาทีละ
ประเด็น
เครื่องจักร/อุปกรณ

วิธีการทํางาน

สาเหตุที่อาจเปนไป

ผลที่ไดรับ

(Effect)

วัสดุที่ใช

พนักงาน

รูปที่ 5.1 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram)
เริ่มจากเครื่องจักร/อุปกรณ วิธีการทํางาน วัสดุที่ใช และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเปนสาเหตุที่
ทําใหมีการใชพลังงานสูงได จึงไมควรละเลย เมื่อทราบสาเหตุที่กอใหเกิดการใชพลังงานสูงกวา
เกณฑแลว ลําดับถัดไปคือการกําหนดมาตรการที่เหมาะสม เชน หากหนึ่งในสาเหตุที่ทําใหคา SEC
ของ Air Compressor สูงกวาคาเฉลี่ยคืออุณหภูมิของอากาศที่ใช (Air Intake) สูงมาก ดังนั้น
มาตรการที่ควรกําหนดคือการปรับปรุงใหอากาศที่ใชมีอุณหภูมิที่ลดลง อาจโดยปรับปรุงระบบการ
ถายเทความรอนของ Compressor House ก็ได เปนตน รูปที่ 5.2 แสดงแนวทางในการกําหนด
มาตรการอนุรักษพลังงานที่กําหนดใหองคกรที่นําระบบการจัดการพลังงานมาประยุกตใช ตอง
พิจารณา ซึ่งรวมถึง
1. การใชระบบปจจุบันที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
• ควบคุมการทํางานแนวทางเดิมใหดีขึ้นโดยการใช Standard Operating Procedures
(สาเหตุที่พบจากการทํา Cause - and - Effect Analysis คือพนักงาน)
• การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก Best Practices (สาเหตุที่พบจากการทํา
Cause - and - Effect Analysis คือวิธีการทํางาน) การปรับปรุงงานซอมบํารุง โดย
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พิจารณาใหประยุกตองคประกอบของหลักการ Total Preventive Maintenance (TPM)
ซึ่งประกอบดวย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, Maintenance
Prevention และ Breakdown Maintenance องคกรไมจําเปนตองประยุกตใชทั้ง 4
องคประกอบ หากแตควรนําองคประกอบที่เหมาะสมกับสภาพ/ความพรอมมาใช
(สาเหตุที่พบจากการทํา Cause - and - Effect Analysis คือเครื่องจักร/อุปกรณ) การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (สาเหตุที่พบจากการทํา Cause - and - Effect
Analysis คือวัสดุที่ใช)
2. การปรังปรุงสิ่งที่มีอยู เชน การปรับสภาพของ Compressor House เพื่อให Air Intake มี
อุณหภูมิลดลง เปนตน
3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู เชน การติดตั้ง Air Compressor เครื่องใหมที่มีประสิทธิภาพสูง
กวาของเดิมเพื่อชวยดึงคาประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององคกร
เปนตน
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การควบคุมการทํางาน (ลักษณะเดิม) โดยใช Standard
Operating Procedures (SPO)
การปรับเปลียนวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก
Best Practices
Preventive Maintenance

การใชระบบปจจุบันใหเกิดประโยชนสูงสุด

การปรับปรุงงานซอมบํารุง
(Total Productive Maintenance)

Corrective Maintenance
Maintenance Prevention

มาตรการอนุรักษพลังงาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
(Process Efficiency Improvement)

Breakdown Maintenance

ปรับอุปกรณ

การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู (Minor Changes)
ปรับสภาวะแวดลอม

การเปลี่ยนเปนอุปกรณใหมที่มีประสิทธิภาพสูงกวา

การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู (Major Replacements)
การติดตั้งอุปกรณใหมเพื่อใหประสิทธิภาพระบบโดยรวมสูงขึ้น

รูปที่ 5.2 แนวทางการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน
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• การกําหนดเปาหมายการอนุรักษพลังงาน
จากมาตรการอนุรักษพลังงานตางๆ ที่กําหนดตามแนวทางที่กลาวขางตน องคกรตัดสินใจ
กําหนดเปาหมายในการอนุรักษพลังงานเพื่อใชเปนหลักในการประเมินความสําเร็จ ในการกําหนด
เปาหมายมีอยู 3 แนวทาง ไดแก
แนวทางที่ 1 ผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนดเปาหมายโดยไมไดพิจารณาขอมูลในอดีต การ
กําหนดเปาหมายโดยวิธีนี้เปนการกําหนดทิศทางและจุดหมายเพื่อใหองคกรใช
ความพยายามอยางเต็มความสามารถในการบรรลุสูเปาหมายดังกลาว ซึ่งในทาง
ปฏิบัติอาจจะไมสามารถบรรลุสูจุดหมายที่ตั้งไวทั้งหมด แตองคกรก็จะไดรับผล
ประหยัดที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งจากความพยายามดังกลาว
แนวทางที่ 2 การใชคาต่ําสุดของอุปกรณ หรือการใชพลังงานที่องคกรเคยทําได หรือการใชคา
ต่ําสุดในแผนภูมิที่ไดจากความสัมพันธระหวางระดับพลังงานที่ใชกับตัวแปร
(driver) ตัวอยางเชน แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางระดับพลังงานที่ใชกับ
ปริมาณไอน้ําที่ผลิตไดดังแสดงในรูปที่ 5.3 เสนทึบเปนคาเฉลี่ยระดับการใช
พลังงานในอดีต ในขณะที่เสนปะเปนเสนตรงที่ลากผานจุดการใชพลังงานที่
ต่ําสุด และเปนเสนกําหนดเปาหมายอนุรักษพลังงานนั่นเอง

(คาเฉลี่ย)
(เปาหมาย)

รูปที่ 5.3 แผนภูมิความสัมพันธระหวางพลังงานที่ใชกับปริมาณไอน้ําที่ผลิตได
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แนวทางที่ 3 การใช ข อ มู ล การวิ เ คราะห ที่ ไ ด จ ากการเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ม าตรฐาน
(Benchmarking) : วิ ธี นี้ เ ป น การใช ค า ที่ ดี ถั ด ไปมาใช กํ า หนดเป า หมายของ
อุปกรณ ตัวอยางเชน จากผลการเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต พบวาคาเฉลี่ยมาตรฐานของคาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) ของ
อุ ต สาหกรรมปู น ซี เ มนต มี คา เท ากั บ 3.291 GJ/Ton ในขณะที่ คา ที่ ดี ที่ สุ ด มี ค า
เทากับ 3.05 GJ/Ton ดังนั้นองคกรอาจกําหนดเปาหมายใหคาการใชพลังงาน
จําเพาะที่ตองการมีคาเทากับ 3.29 GJ/Ton เปนตน
เปาหมายอนุรักษพลังงานที่องคกรกําหนดขึ้นนั้น ตอง
ระบุผลประหยัดในรูปของรอยละของปริมาณการใชพลังงาน
เดิม หรือกําหนดผลประหยัดในรูปของระดับการใชพลังงาน
ตอหนึ่งหนวยผลผลิตหรือการบริการ ซึ่งจากสถิติขอมูลใน
การดํ า เนิ น การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานโดยการนํ า มาตรการจั ด
การพลั ง งานนี้ ม าทดลองใช กั บ โรงงานควบคุ ม และอาคาร
ควบคุ ม บางส ว นที่ ผ า นมา ปรากฏว า มี ผ ลประหยั ด จาก
มาตรการอนุรักษพลังงานจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
เบื้องตนที่ไมตองลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอยางนอย
5-10% เทียบกับการใชพลังงานทั้งหมด ดังนั้นเจาของโรงงาน
หรืออาคารควบคุมควรตั้งเปาหมายอนุรักษพลังงานใหมีการ
ประหยัดไดอยางนอย 7% เทียบกับการใชพลังงานทั้งหมด
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• วิธีการจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน
สํ า หรั บ การจั ด ทํ า แผนอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานนั้ น เนื่ อ งจากวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ให มี วิ ธี ก ารจั ด
การพลังงานขึ้นในองคกรก็เพื่อใหบรรลุเปาหมายอนุรักษพลังงานแลวยังมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการ
อนุรักษพลังงานที่ยั่งยืน ดังนั้นแผนอนุรักษพลังงานควรประกอบไปดวย
ก. แผนปฏิบัติการในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน
ข. แผนประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน เพื่อกระตุนหรือปลูกจิตสํานึกดานอนุรัก ษ
พลังงานใหพนักงาน ลูกจางและบุคลากรอยางเหมาะสม
ค. แผนการฝกอบรม และกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจ
ดานอนุรักษพลังงานใหพนักงาน ลูกจางและบุคลากรอยางเหมาะสม
ทั้งนี้แผนอนุรักษพลังงานที่ดี ตองแสดงวัตถุประสงคของมาตรการที่จะดําเนินการ ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา งบประมาณ กลุมเปาหมาย และผลที่คาดวาจะไดรับ

35

5.3 หนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ
หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ที่มีตอการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
หนาที่ของเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
กํากับ ดูแล และมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรม
และกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พรอมทั้งใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณและบุคลากรที่จําเปน
ตอการดําเนินการ
หนาที่ของคณะทํางาน
1. กําหนดและจัดทําเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามขอกําหนด
2. ดําเนินการวางแผนและจัดใหมีการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
3. กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การฝกอบรมและกิจกรรม
4. ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม หรือผูเขารวมกิจกรรม พรอมทั้งจัดทําประวัติการฝกอบรมของ
พนักงานทุกคน
5. เผยแพร เ ป า หมาย แผนอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน และแผนการฝ ก อบรมให พ นั ก งานทุ ก คนในองค ก ร
รับทราบ
หนาที่ของพนักงานที่เกี่ยวของ
ใหความรวมมือกับคณะทํางานในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานขององคกร รวมทั้งเขา
รวมฝกอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับตนเอง
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บทที่ 6
การดําเนินการตามแผนอนุรกั ษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรกั ษพลังงาน
6.1 ขอกําหนด
“ขอ 8 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตาม
แผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ซึ่งจัดทําขึ้นตามขอ 7”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
6.2 ขอเสนอแนะการปฏิบตั ติ ามขอกําหนด
ภายหลังจากที่เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน ผานการอนุมัติจากเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม หรือผูบริหารสูงสุดแลว
คณะทํางานมีหนาที่ในการควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมฯ
รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน เพื่อติดตามความกาวหนาของ
การปฏิบัติงานวามีการดําเนินการเปนไปตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในแผนงานหรือไม ซึ่งหากมีความลาชาหรือ
การปฏิบั ติไ มเป นไปตามเปาหมายและแผนงานที่วางไว คณะทํางานจะตองทําการหาสาเหตุวาทําไมการ
ดําเนินงานจึงไมประสบผลตามที่ไดวางไว พรอมทั้งหาแนวทางแกไขในการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงใหการ
ทํางานบรรลุตามเปาหมาย เพื่อนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงตอไป
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน คณะทํางานควรดําเนินการดังนี้
(1) ควบคุมใหมีการดําเนินมาตรการตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมฯ โดยการใหผูรับผิดชอบในแตละมาตรการรายงานผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคอยางสม่ําเสมอ โดยการรายงานความกาวหนาอาจระบุในรูปของเปอรเซ็นตของผลสําเร็จ
ในการดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนดําเนินการ ในกรณีที่มีความจําเปน
(2) ตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งานในแต ล ะแผนงานหรื อ แต ล ะมาตรการโดยเที ย บกั บ แผนอนุ รั ก ษ
พลังงานและแผนการฝกอบรมฯที่กําหนดไว
(3) หากมาตรการใดมีการดําเนินการลาชา ไมเปนไปตามแผน ตองวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมาย อาจใชวิธีที่เรียกวาไดอะแกรมแบบกางปลา (Fishbone Diagram)
ในการหาสาเหตุ (ตัวอยางดังรูปที่ 6.1) เพื่อหาแนวทางแกไขและสรุปผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอไป
(4) สําหรับมาตรการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามที่กําหนดไว คณะทํางานตองจัดใหมีการดําเนินการ
ตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการ ทั้งนี้อาจมอบหมายใหพนักงานที่รับผิดชอบมาตรการนี้
เปน ผูควบคุมการตรวจสอบ และสงผลการตรวจสอบใหกับคณะทํางานอีกทีหนึ่ง
(5) การวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานควรทําเปนประจํา อยางนอย 3
เดือนตอครั้ง และควรรายงานผลใหแกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ

วิธที าํ งาน
ขาดการวางแผน

พนักงาน
ขาดความรู

ไมให ความรวมมือ

ขาดบุคลากร

ขาดงบประมาณ

อยูระหวาง
การสัง่ ซื ้อ

มี ผลกระทบตอ
กระบวนการผลิต

ดําเนิน
มาตรการ
ล าช า
อยูระหวาง
การซอมบํารุง

เครื่ องจักร

วัตถุดิบ

รูปที่ 6.1 ตัวอยางไดอะแกรมแบบกางปลา
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6.3 หนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ
หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ที่มีตอการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และ
แผนการฝกอบรมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
หนาที่ของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
กํากับ และดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมฯ รวมทั้งตรวจสอบ
และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
หนาที่ของคณะทํางาน
1. ติดตามและควบคุมใหมีการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของฝายหรือแผนกที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไข หากเกิดปญหาในการดําเนินการขึ้น
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการและรายงานใหผูบริหารทราบ
หนาที่ของพนักงาน
ใหความรวมมือกับคณะทํางานในการตรวจสอบการดําเนินการตามเปาหมายและแผน สําหรับผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการฝกอบรมตองรายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินการใหคณะทํางานทราบเปนระยะ
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บทที่ 7
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
7.1 ขอกําหนด
“ขอ 9 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมิน
การจั ด การพลั ง งาน รวมถึ ง การทบทวน วิเ คราะห และแก ไขข อบกพร องของการจัด การพลั ง งานตาม
ชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
7.2 ขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอกําหนด
การปฏิบัติตามขอกําหนดในบทที่ 7 นี้ ใหพิจารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงาน
ขององคกร เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินการที่ผานมา องคกรควรจัดใหมีคณะผูตรวจประเมิน
การจัดการพลังงานภายในองคกรเพื่อติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้นวามีการปฏิบัติงาน
ตามแผน และดําเนินการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้นหรือไม รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อ
จั ด ทํ า เป น รายงานการตรวจติ ด ตามขององค ก ร สํ า หรั บ ช ว งเวลาและความถี่ ใ นการตรวจติ ด ตามนั้ น ต อ ง
กําหนดใหเหมาะสมและสม่ําเสมอ โดยความถี่ของการตรวจติดตามนั้นสามารถกําหนดขึ้นเองโดยองคกร แต
ควรทําเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ในสวนของคณะผูตรวจประเมินฯนั้นตองเปนผูที่มีความรูและความ
เขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน อีกทั้งตองมีความเปนกลางและเปนอิสระตอกิจกรรมที่จะทําการประเมิน การ
ดําเนินการตรวจติดตามภายในควรกําหนดแผนงาน และขอบเขตของการตรวจประเมินที่แนนอน
ในการตรวจติ ด ตามและประเมิ น วิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งาน คณะทํ า งานด า นการจั ด การพลัง งานควร
ดําเนินการดังนี้
(1) ดําเนินการประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อจัดตั้งคณะผูตรวจประเมิน
การจัดการพลังงานภายในองคกร พรอมทั้งกําหนดวาระการทํางานของคณะผูตรวจประเมินฯ ตาม
ความเหมาะสม คณะผูตรวจประเมินฯ ควรมีสมาชิกอยางนอย 2 คน ซึ่งอาจประกอบดวยบุคคล
ที่มาจากภายนอกหรือภายในองคกรก็ได
(2) เจาของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ และเผยแพร
ใหพนักงานขององคกรรับทราบ (ตัวอยางประกาศแตงตั้งคณะผูตรวจติดตามอยูในรูปที่ 7.1)
(3) ขอกําหนดของการจัดการพลังงานที่ตองไดรับการตรวจประเมินมีดังนี้
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ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
นโยบายอนุรักษพลังงาน
การประเมินศักยภาพอนุรักษพลังงาน
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน
ฉ. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน
ช. การตรวจติ ด ตามและประเมิ น การจั ด
การพลังงาน
ซ. การทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรอง
ของการจัดการพลังงาน
(4) การตรวจติ ด ตามและประเมิ น วิ ธี ก ารจั ด
การพลั ง งานของคณะผู ต รวจประเมิ น ฯ
ดําเนินการไดโดยการประเมิน
ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลักฐานตางๆ ที่
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานจัดทํา
ขึ้นหรือจัดเก็บ เชน แผนการเขาฝกอบรม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การเขา
รับการฝกอบรมของพนักงาน และการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับพลังงาน
เปนตน
ข. จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณ หรือแบบสอบถาม เปนตน
การตรวจเอกสาร หลักฐานตางๆจะเปนลักษณะของการตรวจวามีหรือไมเอกสาร
หลักฐาน และเอกสาร หลักฐานนั้นมีแลวครบถวนหรือไม พรอมทั้งคณะผูตรวจประเมินฯตอง
เสนอขอปรับปรุงหรือเสนอแนะในกรณีที่การดําเนินการจัดการพลังงานไมเปนไปตามวิธีการที่
กําหนด
(5) ภายหลั ง การตรวจ คณะผู ต รวจฯ ต องทํ าการสรุ ป ผลการตรวจติด ตามและประเมิ น วิธีก ารจั ด
การพลังงาน พรอมทั้งรายงานใหกับคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานหรือ
เจาของอาคารควบคุมรวมกันพิจารณาผลการตรวจประเมินวิธีการจัดการพลังงาน เพื่อทําการ
ทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 8 ตอไป
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7.3 หนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ
หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรต า งๆ ที่ มี ต อ การตรวจติ ด ตามและประเมิ น วิ ธี ก ารจั ด
การพลังงาน
หนาที่ของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
1. แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร
2. กํากับ ดูแล ใหมีการดําเนินการตรวจติดตาม และประเมินวิธีการจัดการพลังงาน
หนาที่ของคณะทํางาน
1. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการดําเนินการตามขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน
2. นําผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรอง
หนาที่ของคณะผูตรวจประเมินฯ
1. กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และแผนการดําเนินการตรวจประเมิน
2. ดําเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กําหนด
3. ทําการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานใหกับคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และผูบริหารระดับสูง
หนาที่ของพนักงาน
เตรียมความพรอมและใหความรวมมือกับคณะผูตรวจประเมินฯในการตรวจประเมินภายใน
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ประกาศแตงตัง้
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร
เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล จึงไดแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. .............................................................

ประธาน

2. .............................................................

รองประธาน

3. .............................................................

เลขานุการ

4. .............................................................

คณะทํางาน

5. .............................................................

คณะทํางาน

โดยคณะผูตรวจประเมินทั้งหมดมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินวิธีการจัด
การพลังงานภายในองคกร ทั้งนี้กําหนดใหคณะผูตรวจประเมินชุดนีม้ ีระยะเวลาในการทํางาน 2 ป
ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ...................... เปนตนไป

ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง)

รูปที่ 7.1 ตัวอยางประกาศแตงตั้งคณะผูต รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร
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บทที่ 8
การทบทวน วิเคราะห และ
แกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
8.1 ขอกําหนด
“ขอ 9 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมิน
การจั ด การพลั ง งาน รวมถึง การทบทวน วิเคราะห และแกไ ขข อ บกพรอ งของการจั ด การพลั ง งานตาม
ชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
8.2 ขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอกําหนด
การดําเนินการตามบทที่ 8 นี้ เปนการดําเนินการที่ตอเนื่องมาจากบทที่ 7 โดยนําผลการประเมินการจัด
การพลังงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะหความเหมาะสม จุดออน/จุดแข็ง กิจกรรมหรือการดําเนินการ
ที่เปนประโยชนตอการอนุรักษพลังงานขององคกร รวมทั้งประสิทธิภาพของวิธีตามขอกําหนดตางๆ ของวิธีการ
จัดการพลังงาน (นโยบายอนุรักษพลังงาน แผนฝกอบรม หรือเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน เปนตน) ใน
กรณีที่พบอุปสรรคหรือปญหาในการดําเนินการ ตองทําการวิเคราะหหาสาเหตุวาเกิดจากขอบกพรองของวิธีซึ่ง
มาจากปจจัยภายในองคกร หรือเนื่องมาจากปจจัยภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแกไขและปรับปรุงวิธีการจัด
การพลังงานใหมใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอยาง
ตอเนื่อง
ในการประชุมทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของวิธีการจัดการพลังงานนั้นตองจัดขึ้น
เปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และกําหนดขึ้นใน
ชวงเวลาที่เหมาะสม โดยผูเขาประชุมควรประกอบดวย
ผูบริหารระดับสูง ประธานและคณะทํางานดานการจัด
การพลั ง งาน รวมทั้ ง ตั ว แทนจากหน ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ

44

ในการทบทวน วิ เ คราะห และแก ไ ขข อ บกพร อ งวิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งาน คณะทํ า งานด า นการจั ด
การพลังงานควรดําเนินการดังนี้
(1) จั ด ให มี ก ารประชุ ม ทบทวนผลการดํ า เนิ น การภายหลั ง การตรวจประเมิ น ภายใน โดยแจ ง ให
ผูรับผิดชอบดานพลังงานหรือตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงวัตถุประสงค รูปแบบ
กําหนดเวลา และเขารวมประชุม
(2) การจัดการประชุมทบทวนผลการดําเนินการ ควรมีตัวแทนจากทุกฝายเขารวมแสดงความคิดเห็น
และรับทราบผลการประชุ ม ดังนั้นควรใหมี การเชิ ญผูเขารวมประชุมทั้งจากฝายบริหาร คณะ
ทํางานฯ และตัวแทนพนักงานทุกระดับจากหนวยงานตางๆ
(3) รวบรวมผลประเมินการดําเนินการจากหนวยงานตางๆ ภายในองคกร แลวทําการสรุปภาพรวมการ
จัดการพลังงานขององคกร ซึ่งอาจประกอบไปดวย สถานะของดําเนินการ ผลการปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดตางๆ ผลสําเร็จที่ไดรับ และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน นอกจากนี้ควรมีการ
นําเสนอแนวปฏิ บัติ ห รือกิจ กรรมที่ทํา ใหการดําเนิ นการประสบผลสําเร็จ รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ หรือขอบกพรองที่พบ
(4) ในระหวางการประชุมทบทวนและวิเคราะหวิธีการจัดการพลังงาน ผูบริหารควรเปดโอกาสให
ผู เ ข า ร ว มประชุ ม แสดงความคิ ด เห็ น อย า งอิ ส ระ ทั้ ง ในส ว นที่ เ ป น เชิ ง บวกและเชิ ง ลบต อ การ
ดํา เนิน การ โดยในกิจ กรรมหรื อการดํ า เนิ น การใดๆ ที่เ ปน ประโยชนใ นการพัฒ นาวิ ธีก ารจั ด
การพลังงาน ก็ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมตอไป สําหรับปญหา อุปสรรค หรือขอบกพรอง
ที่เกิดขึ้น ควรรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุ และแนวทางในการแกไขที่เหมาะสม
(5) ผูบริหารระดับสูงควรนําขอมูลที่ไดจากการประชุมทบทวนฯ ไปใชในการปรับปรุงวิธีการจัด
การพลังงานใหดีขึ้น เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
(6) เผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ใ ห พ นั ก งานทุ ก คนรั บ ทราบถึ ง ผลการประชุ ม ทบทวนวิ ธี ก ารจั ด
การพลังงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการทํางานเพื่อพั ฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งได จากการ
ประชุม
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8.3 หนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ
หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ที่มีตอการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของ
วิธีการจัดการพลังงาน
หนาที่ของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
1. ควบคุมใหมีการดําเนินการทบทวนผลการดําเนินวิธีการจัดการพลังงาน
2. รวมทบทวน วิเคราะห และรับทราบ ผลการดําเนินการจัดการพลังงาน
3. แสดงเจตจํานงใหมีการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานอยางตอเนื่อง
หนาที่ของคณะทํางาน
1. รวบรวมขอมูลและสรุปผลการประเมินการดําเนินการของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร
2. ดําเนินการจัดการประชุมทบทวน วิเคราะห และแกไขวิธีการจัดการพลังงาน
3. เผยแพร และประชาสัมพันธผลการประชุมและแนวทางปฏิบัติที่ไดจากกาประชุมใหพนักงาน
ทุกคนรับทราบ
หนาที่ของพนักงาน
คัดเลือกผูแทนเขารวมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแกไขในสวนที่รับผิดชอบ
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บทสรุป
จากการปฏิบัติตามขอกําหนดทั้ง 8 ขั้นตอนขางตน จะนําไปสูการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานให
เกิดขึ้นภายในองคกร อยางไรก็ตามวิธีการจัดการพลังงานที่ดีนั้น จําเปนจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการอนุรักษพลังงานที่ยั่งยืน สิ่งสําคัญในการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานนั้นก็คือ การสราง
บุคลากรในองคกรใหมีความรู ความเขาใจ และจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งองคกรจําเปนตองมี
ระบบการจัดเอกสารและฐานขอมูลที่ดี เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
จัดการพลังงาน
ในการประเมินการจัดการพลังงานนั้น นอกจากการตรวจประเมินภายในโดยคณะผูตรวจประเมินฯที่
องคกรจัดใหมีขึ้นแลว วิธีการจัดการพลังงานยังจําเปนตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจากทีมงานของ
ผูตรวจพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ. (ผูตรวจประเมินภายนอก) ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
นอกจากนี้องคกรตองจัดทํารายงานการจัดการพลังงานรวมทั้งแนบผลการตรวจสอบและรับรอง พรอม
จัดสงรายงานใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป
พัฒนาและนํา
วิธีการจัดการพลังงานไปใช
จัดทํา
รายงานการจัดการพลังงาน
ตรวจสอบรายงานโดย
ทีมงานผูตรวจสอบพลังงานที่ขึ้น
ทะเบียนกับ พพ.

สงรายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน
(ภายในเดือนมีนาคมของทุกป)

นําสงดวยตนเอง

ไปรษณียลงทะเบียน

รายงาน + CD

รายงาน + CD

ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน
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การจัดสงเอกสาร
เจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน และจัดสงรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ดําเนินการโดยผูตรวจสอบพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ใหแกอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ภายในเดือน
มีนาคมของทุกป เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้น เจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ตอง
ดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม นอยกวา 180 วัน ใหสง
รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
โดยรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่จัดสงให กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานนั้น ตองประกอบดวยรายงานการจัดการพลังงาน รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน
ชองทางสําหรับการนําสงรายงานดังกลาว สามารถดําเนินการได 2 ชองทาง คือ
(1) นําสงดวยตนเอง
(2) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน
และจาหนาซองนําสงถึง

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทั้งในกรณีที่เปนการนําสงรายงานดวยตนเองหรือจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตองแนบแผน CD
ไฟลอิเล็กทรอนิกสของรายงานมาดวย
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ภาคผนวก

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๒

กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙(๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุมตาม
มาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย
“อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่ มีพ ระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดให เ ป น อาคารควบคุ ม ตาม
มาตรา ๑๘
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย
“ผูตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ขอ ๓ ใหเ จาของโรงงานควบคุมและเจ าของอาคารควบคุ มจั ดใหมี การจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และ
วิธีการจัดการพลังงาน
ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนครั้งแรก ใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดาน
พลังงานที่ผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
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ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมอาจตั้ง
คณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได
นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม
(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้น
(๓) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการจัดการพลังงาน
(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง
(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน โดย
ปดประกาศไวในที่ซึ่งเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหบุคลากร
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได
ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
รวมทั้งกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยจัดทํา
เปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกของบุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(๔) รายงานผลการอนุ รั ก ษ แ ละการจั ด การพลั ง งานตามนโยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและวิ ธี ก ารจั ด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบ
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา
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ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานที่ใชเดิม หรือ
กําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนินการ การลงทุน และผลที่
คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยใหบุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใหความรูและ
สรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง
ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผน
อนุรักษพลังงาน
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําขึ้นตามขอ ๗ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการ
จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามชวงเวลาที่
กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจํา อยางนอยปละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง
วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป เวนแต
ในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัด
การพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหสงรายงาน
ผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ขั้นตอน และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

ใหไว ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๒

วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม...............ตอนที่...............
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