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บทคัดยอ 
 

 บทความนี้นําเสนอผลการศึกษาการพัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึก เพื่อใช 
เปนเคร่ืองมือในการวางมาตรการการอนุรักษพลังงานแบบยั่งยืน โดยแบงออกเปน 8 ดานดังนี้ 
1. การจัดการพลังงานทางออม (Passive Energy Management: PEM), 2. กิจกรรมและรางวัลองคกร 
(Energy Activity & Award: EAA), 3. การจัดการความรู (Energy Knowledge Management: EKM), 
4. นวัตกรรมองคกร (Energy Innovation of Organization: EIO), 5 การจัดการกระบวนการผลิต 
(Process Operation Management: POM), 6 ระบบสารสนเทศพลังงาน (Energy Information Tech-
nology: EIT), 7 การจัดการของเสีย (Energy & Waste Management: EWM) และ 8 การสราง
วัฒนธรรมขององคกร (Organization Culture Measuring: OCM) 

  การพัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึกสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เปนระเบียบ
วิธีในการอนุรักษพลังงานท่ีถูกพัฒนาขึ้น เพื่อหามาตรการ และเปนแนวทางในการลดการใช
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางยังยืน โดยในการศึกษาจะดําเนินการพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานในโรงงานประเภทส่ิงทอ ซ่ึงมีการกําหนดเคร่ืองมือในการทํางานออกเปน 8 ดานไดแก  
การจัดการพลังงานทางออม, กิจกรรมและรางวัลองคกร,การจัดการความรู, นวัตกรรมองคกร, การ
จัดการกระบวนการผลิต, ระบบสารสนเทศ, การจัดการของเสียและการสรางวัฒนธรรมองคกร  
เพื่อนํามาใชในการวางแผนและกําหนดมาตรการในการอนุรักษพลังงาน สามารถที่จะลดการใช
พลังงานใหกับองคกรไดท้ังหมด 15% 
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ABSTRACT 

 
 This report presents is the findings of the study aimed at developing energy manage-
ment techniques in an in-depthmanner ,to serve as the tools in devising sustainable energy 
conservation measures. The study has been classified into 8 aspect , namely, and 8 organization 
Culture Measuring :OCM  respectively. 
 The development of advance energy management techniques for factories. serves as 
the procedures on energy conservation , developed to find the measures and practice guidelines 
leading to the reduction in energy consumption for industrial plants in a sustainable manner. The 
study aims to develop energy management system for textile manufacturing plants, by classifying 
the tools into 8 aspects , namely, and Organization Culture Measuring (Cultivation) respectively. 
These tools are used for planning and devising energy conservation measures, resulting in the 
reduction in energy conservation for the organization by as much as 15%. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันการดําเนินการจัดการดานพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผานมาไมวา
จะเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญก็ตาม พบวามีปญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวอันไดแก ผูบริหารไมใสใจ ไมใหการ
สนับสนุนอยางเต็มท่ี ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก ความไมเขาใจในเรื่องของความคุมคา เม่ือใหมีการ
ดําเนินการ เชน การลงทุนของเคร่ืองจักร และการเปนภาระในการทํางานประจําของพนักงานท่ี
รับผิดชอบ การขาดความรวมมือ และความเสียสละของพนักงานท้ังองคกร นอกจากนี้การขาดความ
ผูพันในการพัฒนาองคกร และขาดแรงจูงใจจากผูบริหารในเร่ืองของคาตอบแทนตางๆ หรือแมแต
รางวัลปลอบใจ การขาดจิตสํานึกในเร่ืองการประหยัดพลังงาน เนื่องจากเปนเร่ืองของทัศนคติของ
แตละคนท่ีแตกตางกัน อีกท้ังโรงงานอุตสาหกรรมโดยสวนใหญยังขาดกิจกรรมท่ีรณรงค และ
ประชาสัมพันธ ท่ีมีความตอเนื่องดานการประหยัดพลังงาน พนักงานในองคกรยังขาดความรู ความ
เขาใจ ในเร่ืองของการประหยัดพลังงาน และการดําเนินโครงการประหยัดพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมบางมาตรการ ถาตองการเห็นผลการประหยัดพลังงานจึงจําเปนตองใชงบประมาณใน
การลงทุน ในขณะท่ีบางโรงงานอุตสาหกรรมยังมองถึง เพียงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนวาเปนตนทุน ไมนา
ลงทุน หรือบางมาตรการตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง องคกรจึงไมสนับสนุนดานงบประมาณใน
การทํางาน และทายสุดเปนเร่ืองของการปรับเปล่ียนผูรับผิดชอบบอยข้ึน ซ่ึงสงผลใหเกิดปญหาของ
การ เขา-ออกงานบอยคร้ัง จึงทําใหการดําเนินการดานพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเกิดการ
หยุดชะงัก หรือตองลมเลิกไปในท่ีสุด 
 ในชวง 20 ปท่ีผานมาประเทศไทยนําเขาพลังงานเพ่ือใชในเชิงพาณิชย จากตางประเทศ
ประมาณรอยละ 61 ของพลังงานท้ังหมด(ท่ีมา:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน)
ท้ังนี้จากการขยายตัวอยางรวดเร็วในสวนของภาคเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการ
เพิ่มจํานวนประชากรอยางตอเนื่อง ทําใหความตองการพลังงานภายในประเทศสูงข้ึนโดยตลอดโดย
เฉล่ียรอยละ 13 ตอป (ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน)  และมีแนวโนมท่ีจะ
สูงข้ึนเร่ือยๆในอัตราท่ีสูง พลังงานมีความสําคัญอยางสูงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต
ภาวะการแขงขันและความผันผวนทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ทําใหกลายเปน
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ปจจัยสําคัญข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตของประชาชนท้ังโลกตองมีการใชพลังงานไฟฟา
ท่ีเพิ่มมากข้ึนอีกท้ังการอนุรักษพลังงานจึงทวีความสําคัญมากข้ึนเปนลําดับ เนื่องจากการลดลงของ
แหลงพลังงานส้ินเปลืองอีกท้ังในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทตางๆท่ีตองใชพลังงานเพื่อผลิต
สินคาตอบสนองความตองการ และปจจัยตางๆ ของมนุษยโดยเฉพาะในดานความสะดวกสบายใน
การดําเนินชีวิตต้ังแตมนุษยชาติมาโดยตลอด จากสถานการณราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีมีความผัน
ผวน และมีแนวโนมวาจะเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับประเทศไทยเปนประเทศที่มีอัตราการนําเขาของ
น้ํามันเช้ือเพลิงสูง อีกทั้งยังมีแนวโนมในการใชพลังงานในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  ตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจของไทย ท้ังหมดลวนสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนในกระบวนการผลิต รวมถึง
ความเจริญกาวหนาของประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในสองชวงทศวรรษท่ี
ผานมาต้ังแตระหวางป พ.ศ. 2520-2540 เปนตนมาทําใหสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
มีความรุนแรงทางการแขงขันและระบบการเงินเกิดความผันผวนตอเนื่องท้ังขาข้ึนและขาลง 
ตลอดจนเห็นไดชัดกับสภาวะที่ผานมาจากเร่ืองดังกลาว สงผลตอการใชพลังงานของประเทศไทย มี
การขยายตัวข้ึนสูงในอัตราเฉล่ียถึงรอยละ 10-15 ตอป โดยในป 2540 ความตองการใชไฟฟาสูงสุด
ของประเทศมีปริมาณเทากับ 14,506 เมกกะวัตต และคาดการณวา ในป 2554 ความตองการใช
ไฟฟาของประเทศไทยจะสูงถึง 30,587 เมกกะวัตต และจะมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องจนถึงใน 
ป 2560 นอกจากนั้นยังสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใน
อากาศ (ณัฐนนท ทีสี, 2548) ขณะเดียวกันปญหาราคาน้ํามันปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะท่ี
ปจจุบันไทยไดใชพลังงานเชิงพาณิชยสูงถึง 1.5 ลานบารเรลตอวัน ซ่ึงเปนคาใชจายดานพลังงานถึง
รอยละ 15 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและโดยที่ราคาน้ํามันสูงถึงกวา 50 ดอลลารตอ
บารเรล ทําใหการใชพลังงานนับวาเปนสัดสวนท่ีสูงเทียบเทากับ GDP ไดรับการเพ่ิมสูงข้ึนมาก
ทีเดียว ประเทศไทยเปนผูนําเขาน้ํามัน และสามารถผลิตใชไดเองภายในประเทศ เพียงรอยละ 10 ท่ี
เหลือเปนการนําเขามาถึง 90 เปอรเซ็นต ดังนั้นจากราคาน้ํามันท่ีสูงในป (2552) ท่ีผานมาไทยจึงตอง
นําเขาน้ํามันมีมูลคาสูงถึง  550,000 ลานบาท ถาคิดเปนสัดสวนตอ GDP แลวคิดถึงประมาณรอยละ 
8 ก็ตองถือวาเปนตัวเลขท่ีคอนขางจะสูงมาก 
 สัดสวนของการใชพลังงานในประเทศไทยแบงตามแตละภาคเศรษฐกิจ  (ดังตารางท่ี 
1.1)  พบวามีการใชพลังงานในภาคขนสงมีมากถึงรอยละ 38 ภาคท่ีอยูอาศัยและภาคธุรกิจอัตรา 
รอยละ 35.5 ภาคอุตสาหกรรมอัตรารอยละ 20.3 ภาคการเกษตรอัตรารอยละ 5.7 และเหมืองแรและ
การกอสรางอัตรารอยละ 0.54 ตามลําดับ จากการประเมินการใชพลังงานในประเทศไทย พบวามี
ศักยภาพท่ีจะอนุรักษพลังงานในสวนของการขนสงไดถึง 56 %  สาขาอุตสาหกรรมไดประมาณ   
30 % สําหรับในสวนของที่พักอาศัยและภาคธุรกิจประมาณ 6 % และ 7 % ตามลําดับ เกิดจากการใช
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เช้ือเพลิง 4 ประเภท คือ กาซโซลีน (28%) ไฟฟา (23%) เช้ือเพลิงเจ็ท (15%) และนํ้ามันดีเซล (12%) 
จะเห็นไดวา 3 ใน 4 ประเภทของพลังงานน้ันเปนแหลงพลังงานของการขนสง สําหรับศักยภาพใน
การอนุรักษพลังงานไฟฟานั้น ภาคอุตสาหกรรมจะมีศักยภาพสูงสุดท่ีประมาณ 54 %  รองลงมาคือ 
ภาคธุรกิจท่ี 30%  และท่ีพักอาศัยท่ี 17% ตามลําดับ ดังนั้นการสนับสนุนใหเกิดการอนุรักษพลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรมจึงมีความสําคัญท่ีจะดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง แตอยางไรก็ดี มีปจจัย
หลายอยางท่ีจะเปนส่ิงท่ีสนับสนุนใหการดําเนินการนั้นประสบความสําเร็จ (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน,2547) 
 

ตารางท่ี 1.1  ตารางแสดงศักยภาพที่จะอนุรักษพลังงานตามภาคสวน 
หนวย : รอยละ 

ภาคสวน ศักยภาพท่ีจะอนุรักษพลังงาน % ลําดับท่ี 

การขนสง 56 1 

สาขาอุตสาหกรรม 30 2 

ภาคธุรกิจ  7 3 

ท่ีพักอาศัย  6 4 

 
ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1  สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงตางๆ 
ท่ีมา :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 
  กาซธรรมชาต ิ ลิกไนต/ถานหิน พลังนํ้า นําเขาและอ่ืนๆ นํ้า

ภาพท่ี 1.1  สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงตางๆ 
ท่ีมา :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 
  กาซธรรมชาต ิ ลิกไนต/ถานหิน พลังนํ้า นําเขาและอ่ืนๆ นํ้า

ภาพท่ี 1.1  สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงตางๆ 
ท่ีมา :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 
  กาซธรรมชาต ิ ลิกไนต/ถานหิน พลังนํ้า นําเขาและอ่ืนๆ นํ้า

ภาพท่ี 1.1  สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงตางๆ 
ท่ีมา :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 
  กาซธรรมชาต ิ ลิกไนต/ถานหิน พลังนํ้า นําเขาและอ่ืนๆ นํ้า

ภาพท่ี 1.1 สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงตางๆ 
 

ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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1.2 สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิดตางๆ ป 2551 
(ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) 

 การศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมพบวามีการสูญเสียกับ
การใชพลังงานไฟฟาโดยไมจําเปนจํานวนมากมายท้ังในระบบการทํางานของเคร่ืองจักร และระบบ
อุปกรณตางๆของโรงงาน การใชพลังงานส้ินเปลืองของบรรดาโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือพิจารณา
คาใชจายในการดําเนินการท้ังหมด ถาเปรียบเทียบตอหนวยตอช้ิน พบคาใชจายทางดานพลังงาน
ไฟฟามีสัดสวนคอนขางสูงมาก ดังนั้นผลการประหยัดพลังงานไฟฟาท่ีไดมาของโรงงาน
อุตสาหกรรม จะรวมถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการทํางาน และระบบอุปกรณตางๆ 
ใหทํางานไดดีข้ึน และลดคาใชจายในการดําเนินการใชต่ําลง สงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมมีทุน
เหลือเพิ่มข้ึน เพื่อสําหรับการใชสอยในการพัฒนาระบบดานอ่ืนๆ ได เชน เกี่ยวกับอุปกรณ และ
กระบวนการผลิต รวมทั้งกําลังคน เพื่อใหโรงงานอุตสาหกรรมมีการพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในการประหยัดพลังงานจําเปนอยางยิ่งท่ีแตละบริษัท
ควรใสใจ และถือเปนนโยบายดานพลังงาน ท่ีจําเปน เพื่อใหพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบ
รวมกัน เพ่ือประโยชนขององคกร  แตในปจจุบัน เจาของกิจการสวนใหญไมวาจะเปนธุรกิจขนาด
เล็ก ขนาดกลาง หรือแมแตธุรกิจขนาดใหญ ยังขาดความรูความเขาใจรวมถึงตระหนักถึงความ 
สําคัญของการใชพลังงานอยางคุมคา และใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหในแตละป ประเทศไทยตอง
สูญเสียเงินตราเปนจํานวนมาก ในการจัดหาน้ํามันและเช้ือเพลิงนําเขาจากตางประเทศ ดังนั้นการ
ตระหนักถึงความสําคัญ ดังกลาวจึงทําใหเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานข้ันสูง
ข้ึนมา เพื่อใหความรู สรางวัฒนธรรมใหกับองคกร มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร และ
รวมท้ังการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ รวมถึงการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานในการทํากิจกรรมตางๆ 
เพื่อใหเกิดแนวทางทั้งกับพนักงานและตอสังคมไดเห็นคุณคาของการใชพลังงานอยางประหยัด 
และเปนประโยชนอยางยิ่งเพื่อใหกับองคกรแบบบูรณาการ นอกจากนี้ยังชวยประเทศชาติในการลด
การนําเขา ประเภทน้ํามันและเช้ือเพลิง จากประเทศตางๆ อีกทางหนึ่ง 
 ภาพรวมพลังงานของประเทศไทย ป 2551 (ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณ
แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2551 ขยายตัวรอยละ 4.0 อัตราเงินเฟออยู ท่ีระดับ 5.6 ดุลบัญชี
เดินสะพัดขาดดุลประมาณ 300  ลานดอลลาร สรอ. ท้ังนี้เนื่องจากอุปสงคภายในประเทศและการ
สงออกชะลอลงในไตรมาสท่ีสาม ซ่ึงเกิดจากผลกระทบของปญหาภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา และ
คาดวาเศรษฐกิจไทยป 2552 มีแนวโนมชะลอตัวลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ
การเงินโลกชะลอตัวอยางชัดเจนมากข้ึน และทําใหการสงออกชะลอตัวมาก ในขณะท่ีการใชจาย
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และการลงทุนในประเทศยังขยายตัวต่ํา จึงคาดวาโดยรวมเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 2.0-3.0 
อัตราเงินเฟอเทากับรอยละ 2.5-3.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ 1.2 ของ GDP โดยปจจัย
เหลานี้สงผลตภาพรวมการใชพลังงานของประเทศซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1.2  การใช การผลิต การนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตน 

 (หนวย: ลานบาท) 

ชนิด 2547 2548 2549 2550 2551* 

การใช 
การผลิต 
การนําเขา (สุทธิ) 
การนําเขา/การใช (%) 

 1,450 
 676 
 998 
 68 

 1,520 
 743 
 980 
 64 

 1,548 
 765 
 978 
 63 

 1,606 
 794 
 998 
 62 

 1,639 
 859 
 973 
 59 

อัตราการเปล่ียนแปลง 
การใช 
การผลิต 
การนําเขา (สุทธิ) 

 7.7 
 1.5 
 13.8 

 4.8 
 9.9 
 -1.9 

 1.8 
 3.0 
 -0.2 

 3.8 
 3.7 
 2.0 

 2.0 
 8.2 
 -2.4 

GDP (%)  6.3  4.5  5.0  4.8  4.0 
                           
                  เม่ือพิจารณาการนําเขาพลังงานในป 2551 มีมูลคารวม 1,239,314 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก
ปกอน 359,236 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 40.8 โดยมูลคาการนําเขาน้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และ
ถานหินเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีมูลคาการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูป และไฟฟาลดลง  
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ตารางท่ี 1.3  มูลคาการนําเขาพลังงานของประเทศไทย 
 (หนวย: ลานบาท) 

ชนิด 2547 2548 2549 2550 2551* 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
2549 2550 2551* 

น้ํามันดิบ 
น้ํามันสําเร็จรูป 
กาซธรรมชาติ 
ถานหิน 
ไฟฟา 

 486,627 
 41,533 
 46,053 
 12,275 
 5,659 

 644,933 
 5568 
 62827 
 15422 
 7114 

 753,783 
 60,253 
 77,843 
 18,896 
 8,294 

 715,789 
 48,317 
 78,901 
 29,656 
 7,414 

1,070,472 
 35,259 
 92,292 
 37,229 
 4,062 

 16.9 
 8.2 
 23.9 
 22.5 
 16.6 

 -5.0 
 -19.8 
 1.4 
 56.9 
 -10.6 

 49.6 
 -27.0 
 17.0 
 25.5 
 -45.2 

รวม  592,148  785,976  919,068  880,078  1239314  16.9  -4.2  40.8 
 

 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกพุงสูงข้ึนเปนประวัติการณ โดยในป 2551 ชวงเดือน
มกราคมราคาน้ํามันดิบดูไบเฉล่ียอยูท่ีระดับ 87.36 เหรียญสหรัฐตอบารเรล และเพิ่มสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่องโดยในเดือนเมษายนราคาเฉล่ียอยูท่ีระดับ 103.41 เหรียญสหรัฐตอบารเรล จนกระท่ังถึงใน
เดือนกรกฎาคม ซ่ึงมีระดับราคาสูงสุดอยูท่ี 140.77 เหรียญสหรัฐตอบารเรล หลังจากนั้นราคาคอยๆ 
ปรับลดลงแตยังคงทรงตัวอยูในระดับสูงท่ีราคา 100 กวาเหรียญสหรัฐตอบารเรล และปรับลดลงมา
อยางเร็วในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมจนถึงระดับ 40 เหรียญสหรัฐตอบารเรลในเดือนธันวาคม 
ซ่ึงมีผลใหไทยมีมูลคาการนําเขาน้ํามันดิบในป 2551 เพิ่มข้ึนรอยละ 49.6 และมีปริมาณการนําเขา
เพิ่มข้ึนรอยละ 2.6 ท้ังนี้เนื่องจากคาการกล่ันอยูในระดับสูง ถึงแมวาความตองการใชภายในประเทศ
จะลดลง แตสามารถสงออกเพ่ิมข้ึนซ่ึงยังไดกําไรมากอยู ทําใหโรงกล่ันน้ํามันไมลดการกล่ันลง จึงมี
ผลทําใหปริมาณการนําเขาน้ํามันดิบไมลดลง 
 
ตารางท่ี 1.4  อัตราการนําเขาน้ํามันดิบภายในประเทศไทย 

(หนวย: ลานบาท) 

ชนิด 2548 2549 2550 2551* 
อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 
2549 2550 2551* 

ปริมาณ (พันบารเรล/วัน) 
มูลคา  (พันลานบาท) 

870 
487 

828 
645 

829 
754 

825 
1,070 

  0.2 
16.9 

-3.0 
-5.0 

+ 2.6 
+ 4.6 

 
หมายเหตุ: ปริมาณการนําเขาเพิ่มข้ึนปริมาณการปรับตัวลดลง 
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 จากปญหาท่ีเกิดข้ึนกับโรงงานอุตสาหกรรมการใชพลังงานขางตนภาครัฐจึงไดตรา”
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ข้ึนใชบังคับโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2551 เปนตนไป 
 โดยท่ีพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) 
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนให “โรงงานควบคุม” และ”อาคาร
ควบคุม” ดําเนินการอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริม
การใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานข้ึนในประเทศ และใหมีการใชอยางแพรหลาย 
ฉะนั้นกลุมเปาหมายท่ีรัฐมุงเขาไปกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุน เพื่อใหเกิดการดําเนินการ
อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบดวย 3 กลุม ดังนี้ 
 1. โรงงานควบคุม 
 2. อาคารควบคุม 
 3. ผูผลิตหรือจําหนายเคร่ืองจักร หรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมท้ังวัสดุหรือ
อุปกรณ เพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 จากแนวคิดดังกลาวทําใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ผูศึกษาจึงใหความสนใจทําการศึกษา และวิเคราะหเร่ือง การพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานข้ันสูงของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนํามาเปนขอมูลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ
เปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการในการวางมาตรการอนุรักษพลังงาน และพัฒนาเคร่ืองมือใน
การชวยเหลือผูรับผิดชอบดานพลังงานในการทํางานดานการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงาน
ควบคุมตามกฎหมายตอไป 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในเชิงลึกในโรงงานอุตสาหกรรม 
 2. เพื่อพัฒนากระบวนการในการวางมาตรการการอนุรักษพลังงาน แบบบูรณาการเพื่อใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
 3. เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือในการชวยเหลือผูรับผิดชอบดานพลังงานในการทํางานดานการอนุรักษ
พลังงานตามกฎหมาย 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การวิจัยนี้จะทําท่ีโรงงานไทยวาโก ถนนพระราม 3 เทานั้น 
 2. ในการวิจัยจะทํางานการจัดการพลังงานเชิงลึก 8 ดาน คือ  
  - การจัดการพลังงานทางออม 
  - กิจกรรมและรางวัลดานอนุรักษพลังงาน 
  - การจัดการใหความรูดานพลังงาน 
  - การพัฒนานวัตกรรมเฉพาะทางดานพลังงานสําหรับองคกร 
  - การบริหารจัดการกระบวนการผลิต 
  - การพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน 
  - การนําพลังงานกลับมาใชใหม 
  - การสรางวัฒนธรรมองคกร 
 3. การประเมินผลดานเศรษฐศาสตรของโครงการตางๆ จะทําโดยใชวิธีการ Simple payback 
period เทานั้น 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อนําเทคนิคการจัดการพลังงานข้ันสูง เพื่อใชในการอนุรักษพลังงานใหกับโรงงานควบคุม 
 2. ใชเปนเคร่ืองมือในการลดตนทุนพลังงานของในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 3. ใชเปนเคร่ืองมือในการวางแผนการอนุรักษพลังงานตามพ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน ป พ.ศ. 2550 
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1.6 ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ในการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึกสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม” มีระยะเวลาการดําเนินการ 6 เดือน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 

รายการ 
ระยะเวลา 

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค 

1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตน 
2. ศึกษาและสํารวจโรงงานท่ีมีการใชพลังงาน 
3. การวางระบบการจัดการพลังงานขั้นสูง 
4. การวางนโยบายดานพลังงาน 
5. การดําเนินการวางระบบการจัดการพลังงาน 
6. การวางแผนตามมาตรการหลักท้ัง 8 ดาน 
7. การนําไปใชปฎิบัติและการเก็บขอมูล 
8. การวิเคราะหและประเมินผล 
9. การทํารูปเลมวิทยานิพนธ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในสภาวะการณปจจุบันรูปแบบการใชพลังงานไดเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเปนมูลเหตุ
ใหอัตราการใชพลังงานเพิ่มข้ึนทุกๆ ปนั้นเปนภาระหนักตอฐานะทางการเงิน การลงทุนของ
ประเทศท่ีจะตองจัดหาพลังงานมาใหเพียงพอกับความตองการ และเหมาะสมโดยตองคํานึงถึง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาวะโลกรอน ซ่ึงประเทศไทยเราใหความสําคัญมาก
ยิ่งข้ึน และในการดําเนินการโครงการอนุรักษพลังงานในรูปแบบตางๆ ในหนวยงานหรือองคกรนั้น 
คณะทํางานท่ีรับผิดชอบโครงการตางๆ จําเปนตองมีความรูดานการจัดการพลังงาน เพื่อนํามา
พัฒนาและจัดการพลังงานในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยองคกรตางๆ ท่ีนิยมนํา
ระบบมาใชในองคกร คือ ระบบการจัดการพลังงาน และการมีสวนรวมของพนักงานรวมถึง
วิศวกรรมคุณคา ซ่ึงระบบเหลานี้เปนระบบท่ีไมยุงยาก และไมซับซอน จึงทําใหสามารถนํามาใชกับ
หนวยงาน หรือองคกรท่ีมีแนวความคิดท่ีจะคิดริเร่ิมดําเนินการอนุรักษพลังงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการดานพลังงาน 
 2.1.1 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม (ท่ีมา: www.bpic.ac.th การจัดการพลังงานใน
อุตสาหกรรม) 
 การอนุรักษพลังงาน หรือการประหยัดพลังงานใหมีประสิทธิภาพนั้นหมายถึงวิธีการ
อนุรักษพลังงานมากกวาการงดใชหรือใชนอยลงจนทําใหประสิทธิภาพการทํางานตํ่าลง การ
อนุรักษพลังงานจะตองดําเนินกิจกรรมจนครบวงจร ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาได 4 ประเด็นหลัก ๆ 
คือ 
 1. การออกแบบและแนวคิดท่ีดี (Good design and good concept) 
 2. การดูแลและการบํารุงรักษาท่ีดี 
 3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
 4. การเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักร 
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 1. การออกแบบและแนวคิดท่ีดี หมายถึงการดําเนินการใดๆ ตั้งแตข้ันตอนการ
ออกแบบและวางแนวคิดการดําเนินการระบบการผลิต การใชเคร่ืองจักร อุปกรณ ตองคํานึงถึงเร่ือง
การอนุรักษพลังงานตลอดเวลา ใหใชพลังงานอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพและลดคาใชจาย
การดูแลและการบํารุงรักษาในอนาคต 
 2. การดูแลและการบํารุงรักษา หลังจากการออกแบบโรงงานอาคารและระบบตางๆ 
หรือเคร่ืองจักร อุปกรณไดรับการออกแบบมาอยางดี หากผูใชงานไมคํานึงถึงการใชงานอยาง
อนุรักษพลังงานและไมดูแลรักษาอยางเหมาะสม ทําใหเกิดการร่ัวไหล การสูญเสียพลังงานอยาง
งายดาย 
 3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ระหวางการดําเนินการตองศึกษาหาความรู 
ติดตามเทคโนโลยี เพื่อใหตามทันความกาวหนาของกระบวนการและวิธีการประหยัดพลังงาน 
เพราะปจจุบันมีเทคนิคและอุปกรณไดรับการพัฒนาใหประหยัดพลังงานไดมากจนคุมคาการลงทุน
ปรับเปล่ียนไดในระยะเวลาส้ัน ๆ  
 4. การเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักร การอนุรักษพลังงานโดยการเปล่ียนเคร่ืองจักร เปนการ
ลงทุนจะตองศึกษาขอมูลวามีความคุมทุนเพียงใดท่ีจะเปล่ียน หรือเคร่ืองจักรเกาท่ีชํารุดเสียหาย หาร
ซอมอาจจะถูกกวาแตอาจไมคุมทุนเทากับการลงทุนเปล่ียนใหม โดยเลือกเคร่ืองจักรหรือระบบท่ี
ประหยัดพลังงาน 
 2.1.2 ความสําคัญของการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
 การดําเนินการใดๆ ไมมีใครคนใดคนหนึ่งสามารถอนุรักษพลังงานไดดวยตนเอง 
เพราะการอนุรักษพลังงานแทรกอยูในกระบวนการผลิตทุกข้ึนตอน และตองการความเอาใจใส
เพื่อใหทราบปญหาการร่ัวไหลหรือสูญเสียพลังงาน ดวยเหตุนี้การอนุรักษพลังงานจึงตองอาศัย
บุคคลในบทบาทหนาท่ีตางๆ กัน 
 2.1.3 บทบาทการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 
 1. ผูบริหาร ตองเล็งเห็นและเขาใจประโยชนท่ีไดรับจากการอนุรักษพลังงาน กลา
ตัดสินใจและกลาลงทุนสนับสนุนใหเกิด การอนุรักษพลังงานอยางจริงจัง 
 2. ผูรับผิดชอบพลังงาน นอกจากจะตองมีความรูดานวิศวกรรมแลวตองมีความ 
สามารถทางจิตวิทยา มีทักษะการส่ือสาร มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เนื่องจากการอนุรักษพลังงานตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ผูรับผิดชอบพลังงานตองสามารถประสานงานและสรางการมีสวน
รวมของทุกคนในองคกร 
 3. พนักงานระดับปฏิบัติงาน เปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด เปนตัวแปรท่ีสําคัญของความ 
สําเร็จในการอนุรักษพลังงาน เนื่องจากพนักงานระดับปฏิบัติงานตอสัมผัสกับเครื่องจักรอุปกรณ
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ดวยตัวเอง การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น มีสวนรวม ช่ืนชมความสามารถและใหรางวัล 
ตอบแทนเล็กๆ นอย ๆ สามารถสรางความรูสึกท่ีดี นํามาซ่ึงความรวมมือไดเปนอยางดี 
 2.1.4 การจัดการใหเกิดการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
 การอนุรักษพลังงานท่ีทุกฝายใหความรวมแรงรวมใจนี้เรียกวา การอนุรักษพลังงานวิธี
เดียวท่ีบรรลุวัตถุประสงคการอนุรักษพลังงาน กอใหเกิดผลการประหยัดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
และยั่งยืน การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมตองอาศัยหลักการและดําเนินการอยางเปนข้ันตอน 
ดังนี้ 
 1. สรางความตองการอนุรักษพลังงาน 
 2. ตั้งทีมอนุรักษพลังงาน 
 3. ตรวจ วิเคราะห กําหนดเปาหมายและมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 4. ปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 
 5. ประเมินผล 
 6. สรางความตองการอนุรักษพลังงาน เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด เปนกระบวนการ 
สรางความรู ความเขาใจของทุกคนในองคกรใหเขาใจความสําคัญของพลังงานและตองการความ
รวมแรงจากทุกฝายท่ีจะแกไขปญหา หากข้ันตอนนี้ไมสามารถสรางความตองการอนุรักษพลังงาน
ของทุกคนในองคกรได การอนุรักษพลังงานไมสามารถเกิดข้ึนเปนรูปธรรมและตอเนื่องได แมวา
จะดําเนินการในข้ันตอๆ ไปจนครบ 5 ข้ันตอน 
 การสรางความตองการอนุรักษพลังงานอาจใชวิ ธีจัดกิจกรรมเพ่ือใหทุกคนได
แลกเปล่ียนความคิดและรับความรูเร่ืองการอนุรักษพลังงานรวมกัน อาจเชิญผูเช่ียวชาญเร่ือง
พลังงานและการมีสวนรวมมาช้ีแนะใหเกิดความรู ความเขาใจและเกิดความตระหนักในเร่ืองการ
อนุรักษพลังงาน 
 2.1.5 ตั้งทีมอนุรักษพลังงาน 
 ทีมงานอนุรักษพลังงานเปนกลุมคนระดับหัวหนางานท่ีตองวิธีการจัดการ เพื่อให
พนักงานทุกคนเกิดความตองการอนุรักษพลังงานรวมกันแลว เปนข้ันตอนแรกที่ถือวาเปนการ
เร่ิมตนดําเนินการแบบมีสวนรวมอยางจริงจัง ทีมอนุรักษพลังงานตองมาจากตัวแทนของทุกฝาย
หรือทุกแผนกโดยสมัครใจ ไมควรใชการส่ังการหรือแตงต้ังโดยไมสมัครใจเพราะน่ันไมใชการมี
สวนรวม 
 2.1.6 ตรวจวิเคราะห กําหนดเปาหมายและมาตรการอนุรักษพลังงาน 

 ในการวางแผนดานการอนุรักษพลังงานทีมอนุรักษพลังงานท่ีประกอบดวยตัวแทน 
ฝายตางๆ ก็จะเร่ิมตนดวยการสํารวจ ตรวจสอบการใชพลังงานขององคกรอยางละเอียด เดินตรวจ
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ตราในทุกจุด ทุกกระบวนการจากนั้นก็รวบรวมขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห เพ่ือใหทราบสาเหตุของ
ปญหาการร่ัวไหลและสูญเสียพลังงานอยางแทจริง แลวจึงกําหนดเปาหมายและมาตรการอนุรักษ
พลังงานทีสอดตองกับปญหาอันจะนําไปสูการประหยัดพลังงานอยางไดผล 
 2.1.7 ปฏิบัติการอนุรักษพลังงาน 
   เพื่อใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ เปาหมาย  วิธีการทํางานตลอดจนวิธีการ
ประเมินผล แลวถึงข้ันตอนการปฏิบัติจริงในระหวางการลงมือปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด 
จําเปนตองมีการสนับสนุน สงเสริม จูงใจและใหกําลังใจ ซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากฝาย
บริหารและหัวหนาทีมในการอนุรักษพลังงานเพื่อรักษาใหความต้ังใจและความมุงม่ันของทุกคนคง
อยูตลลอดไป 
 2.1.8 การประเมินผล 

 ในการติดตามกระบวนการดานอนุรักษพลังงานแลวจะตองประเมินผลเปนระยะๆ ดวย 
เนื่องจากการประเมินผลจะทําใหทราบวาการดําเนินการกาวหนาไปแคไหน อยางไร มาถูกทาง
หรือไม หากไมเปนไปตามข้ันตอน หรือเปาหมายท่ีกําหนดไวจะไดหาสาเหตุ ปญหาอุปสรรคท่ี
แทจริงทําใหสามารถปรับปรุงแกไขไดทันการ 

 การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม นอกจากจะทําใหเกิดการประหยัดพลังงานซ่ึงเปน
การลดตนทุนการผลิตแลวยังเปนการปรับปรุงขบวนการทํางานภายในองคกร เปดโอกาสให
พนักงานไดระดมสมอง ชวยกันแกไขปญหาทําใหเกิดความรู เพิ่มพูนทักษะในการทํางานและ
สามารถนําประยุกตใชกับกิจกรรมอ่ืน ไดเปนอยางดี 

 ในการดําเนินการอนุรักษพลังงานใหไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
จําเปนตองมีระบบการจัดการดานพลังงานอยางเหมาะสม และมีปจจัยหลายอยางท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จของการจัดการดานพลังงาน เชน  

 1. นโยบายการบริหารจัดการดานพลังงานเปนท่ียอมรับจากผูบริหาร 
 2. มีบุคคลากร / องคกรท่ีสามารถดําเนินการ และช้ีนําในเร่ืองการจัดการพลังงาน 
 3. มีพนักงานในองคกรตระหนักและยอมรับถึงความสําคัญของการจัดการพลังงาน     

อยางกวางขวาง 
 4. มีแผนปฏิบัติตามแผนอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 5. มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติการอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
 6. รณรงคและประชาสัมพันธผลงานอยางตอเนื่อง 
 7. สรางวัฒนธรรมองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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2.2 ทฤษฎีองคการ และการจัดการ (ท่ีมา: www.bloggang.com) 
 องคการตางๆ ไมวาจะมีขนาด ประเภท หรือสถานท่ีตั้งอยางไร จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
มีการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงการจัดการท่ีดีเปนจุดเร่ิมตนของการดําเนินงานขององคการ การเติบโต
และการดํารงอยูตอไปของ องคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการในยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงตองเผชิญ 
กับปจจัยแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน 
และเทคโนโลยี ทําใหองคการตองมีแนวทางในการจัดการท่ีทันสมัย เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลง
ท่ีรวดเร็วนี้ องคการสมัยใหมจึงตองมีระบบการจัดการ ขบวนการจัดการรวมถึงบทบาทของการ
จัดการ และรวมถึงคุณสมบัติของนักบริหารที่ประสบความสําเร็จเปนส่ิงท่ีตองศึกษา 
 2.2.1 องคการสมัยใหม (Modern organization) 

 การจัดการเกิดข้ึนในองคการ และในมุมมองดานการจัดการ องคการหมายถึง การที่มี
คนมาทํางานรวมกันอยางเปนระบบเพื่อใหไดบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงองคการมี
ลักษณะรวมกันอยู 3 ประการ ไดแก 
 1. ทุกองคการตองมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายของตนเอง 
 2. ทุกองคการตองมีคนรวมกันทํางาน  
 3. องคการตองมีการจัดโครงสรางงานแบงงานหนาท่ีรับผิดชอบของคนในองคการ  
 ตามท่ีกลาวขางตนพบวา องคการปจจุบันตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา ดังนั้นองคการตองมีการปรับเปล่ียนอยูเสมอ แนวคิดเกี่ยวกับองคการในแบบเดิมกับ
องคการสมัยใหมมีความแตกตางกัน เชน การจัดการแบบคงเดิมกับแบบพลวัตร รูปแบบท่ีไม
ยืดหยุนกับแบบยืดหยุน มีการเนนท่ีตัวงานกับเนนทักษะ รวมท้ังการมีสถานท่ีทํางานและเวลา
ทํางานท่ีเฉพาะคงท่ีกับการทํางานไดทุกท่ีทุกเวลา องคการแบบเดิมจะมีลักษณะการจัดการท่ีคงท่ีไม
มีการเปล่ียนแปลง ถาจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนบางก็เปนในชวงส้ันๆ แตองคการปจจุบันการ
เปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา อีกท้ังยังมีความคงท่ีบางจะเปนการเปล่ียนแปลงชวงส้ันๆ จึงมี
การจัดการแบบพลวัตรท่ีสามารถปรับเปล่ียนใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอม
ตลอดเวลา องคการแบบเดิมโดยสวนใหญจะมีการจัดการแบบไมยืดหยุน สวนในองคการสมัยใหม
จะมีการจัดการท่ียืดหยุนข้ึน กลาวคือในองคการสมัยใหมจะไมยึดติดกับแนวทางปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งเทานั้น และมักจะใหมีความยืดหยุนในการปฏิบัติ สามารถปรับเปล่ียนไดถาสถานการณ
แตกตางไป องคการแบบเดิมลักษณะของงานจะคงท่ี พนักงานแตละคนจะไดรับมอบหมายงาน
เฉพาะ และทํางานในกลุมเดิมไมคอยเปล่ียน แตในองคการสมัยใหมพนักงานตองเพ่ิมศักยภาพของ
ตนท่ีจะเรียนรู และสามารถทํางานท่ีเกี่ยวของไดรอบดาน และมีการสับเปล่ียนหนาที่และกลุมงาน
อยูเปนประจํา ตัวอยางเชน ในบริษัทผลิตรถยนต พนักงานในแผนกผลิต ตองสามารถใชงาน
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เคร่ืองจักรท่ีควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรไดดวย ซ่ึงในคําบรรยายลักษณะงาน (job description) 
เดียวกันนี้เม่ือ 20 ปกอนไมมีการระบุไวดังนั้นในองคการสมัยใหมจะพัฒนาบุคลากรใหเพิ่มทักษะ
การทํางานไดหลากหลายมากข้ึนซ่ึงจะสงผลโดยตรงในการพิจารณาคาตอบแทนการทํางาน 
(compensation) ในองคการสมัยใหมมีแนวโนมที่จะตอบแทนตามทักษะ (skill based) ยิ่งมีความ 
สามารถในการทํางานหลายอยาง มากข้ึนก็ไดคาตอบแทนมากข้ึน แทนการใหคาตอบแทนตาม
ลักษณะงานและหนาท่ีรับผิดชอบ (job based) องคการแบบเดิม พนักงานจะทํางานในสถานท่ี
ทํางานและเปนเวลาท่ีแนนอน แตในองคสมัยใหมมีแนวโนมท่ีจะใหอิสระกับพนักงานในการ
ทํางานท่ีใดก็ไดเม่ือไรก็ได แตตองไดผลงานตามท่ีกําหนด เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีเอ้ือให
สามารถส่ือสารถึงกันไดแมทํางานคนละแหง รวมท้ังความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และโลกาภิวัตน
ทําใหคนตองทํางานแขงกับเวลามากข้ึนจนเบียดบังเวลาสวนตัวและครอบครัว ดังนั้นองคการสมัย 
ใหมจะใหเกิดความยืดหยุนในการทํางานท้ังเร่ืองเวลาและสถาน ท่ีเพื่อใหสอดรับกับแนวโนมวิถี
การดําเนินชีวิตของพนักงานยุคใหม  
 2.2.2 ความหมายของการจัดการ (Defining management) 
   การจัดการ (Management) หมายถึง ขบวนการที่ทําใหงานกิจกรรมตางๆสําเร็จลงได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดวยคนและทรัพยากรขององคการ (Robbins and DeCenzo, 
2004; Certo, 2003) ซ่ึงตามความหมายนี้องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ ไดแก ขบวนการ 
(process) ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ขบวนการ (process) ใน
ความหมายของการจัดการนี้หมายถึงหนาท่ีตางๆ ดานการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ 
การโนมนําองคการ และการควบคุม ซ่ึงจะไดอธิบายละเอียดในหัวขอตอไปเกี่ยวกับ หนาท่ีและ
ขบวนการจัดการ  
 2.2.3 ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) 

 เม่ือพิจารณาลักษณะของการจัดการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเปนดรรชนีช้ีวัด 
ท่ีสําคัญตัวหนึ่งโดยประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานอยางถูกวิธี เปนการเปรียบเทียบระหวาง 
ปจจัยนําเขา (inputs) กับผลผลิต (outputs) หากสามารถทํางานไดผลผลิตท่ีมากข้ึนในขณะท่ีใช
ปจจัยนําเขา เทากัน หมายถึงระบบสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพเต็มท่ีหรือประสิทธิภาพเต็ม
รอยเปอรเซนต ซ่ึงปจจัยนําเขาในการจัดการคือทรัพยากรขององคการ ไดแก คน เงิน วัตถุดิบ 
อุปกรณ เคร่ืองจักร และทุน ทรัพยากรเหลานี้มีจํากัด และเปนตนทุนในการดําเนินงานขององคการ 
ดังนั้นในการจัดการท่ีดีจึงตองพยายามทําใหมีการใชทรัพยากรนอยท่ีสุดและใหเกิดผลผลิตมาก
ท่ีสุด อีกปจจัยท่ีตองพิจารณาในการจัดการ คือประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การทํางานได
บรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว การจัดการท่ีมีเพียงประสิทธิภาพนั้นยังไม
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พอเพียงตองคํานึงถึงผลผลิตนั้นเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม เชน สถาบันศึกษาที่ผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาพรอมกันท่ีละมากๆ หากไมคํานึงถึงคุณภาพการศึกษาจะทําใหไดประสิทธิภาพ 
คือใชทรัพยากรในการผลิตหรือตนทุนตอผูเรียนตํ่า แตจะไมไดประสิทธิผลในการศึกษาคือมีคน
สําเร็จการศึกษานอย เปนตน และในทางกลับกันหากทํางานท่ีไดประสิทธิผลอยางเดียวโดยไม
คํานึงถึงประสิทธิภาพจะสงผลใหตนทุนการผลิตและผลผลิตตํ่า ซ่ึงเปนการส้ินเปลืองพลังงาน เชน 
บริษัท Hewlett-Packard ทําตลับหมึกสีสําหรับเคร่ือง Laser printer ท่ีมีสีเหมือนจริงและทนนาน
มากกวาเดิมได แตตองใชเวลา แรงงาน และวัตถุดิบท่ีสูงข้ึนมาก ทางดานประสิทธิผลออกมาดี   
แตนับวาไมมีประสิทธิภาพ เพราะตนทุนรวมสูงข้ึนมาก เปนตน ในการบริหารจัดการใหเกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ตองอาศัยความเขาใจในสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ ไดแก ดาน
มนุษยศาสตร เศรษฐศาสตร ปรัชญา การเมือง จิตวิทยา และ สังคมศาสตร เพ่ือใหเขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ความไดเปรียบในการแขงขัน การคาเสรี ความขัดแยง การใชอํานาจ 
และความสัมพันธของมนุษยในสังคม  
 2.2.4 ขบวนการจัดการ (Management process) 

 ในชวงตนของศตวรรษท่ี 20 Henri Fayol ไดเสนอไววา ผูจัดการหรือผูบริหารทุกคน
ตองทํากิจกรรมเก่ียวกับการจัดการ หรือท่ีเรียกวา ขบวนการจัดการ 5 อยาง ไดแก การวางแผน 
(planning) การจัดองคการ (organizing) การส่ังการ (commanding) การประสานงาน (coordinating) 
และการควบคุม (controlling) หรือ POCCC และตอมาในชวงกลางปทศวรรษ 1950 นักวิชาการจาก 
UCLA ไดดําเนินการปรับปรุงมาเปน การวางแผน (planning) การจัดองคการ(organizing) การ
จัดการพนักงาน (staffing) การส่ังการ (directing) และการควบคุม (controlling) หรือ POSDCซ่ึง
ขบวนการจัดการ (POSDC) เปนท่ีนิยมอยางมากและใชเปนกรอบในการเขียนตํารามากวา 20 ป 
และตอมาในชวงหลังนี้ไดยอขบวนการจัดการ 5 ประการนี้ เปนหนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก 
การวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การโนมนํา (leading /influencing) และการ
ควบคุม (controlling) อยางไรก็ตามงานในแตละสวนของขบวนการจัดการท่ีกลาวขางตนนี้มี
ความสัมพันธและมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน ประกอบดวย  
 2.2.5 การวางแผน (Planning) 

 การวางแผนจักเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายขององคการ สรางกล
ยุทธเพื่อแนวทางในการดําเนินไปสูเปาหมาย และกระจายจากกลยุทธไปสูแผนระดับปฏิบัติการ 
โดยกลยุทธและแผนในแตละระดับและแตละสวนงานตองสอดคลองประสานกัน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในสวนงานของตนและเปาหมายรวมขององคการดวย  
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 2.2.6 การจัดองคการ(Organizing)  
 ในดานการจัดการองคกรซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีทําเกี่ยวกับการจัดโครงสรางขององคการ 
โดย พิจารณาวา การที่จะทําใหไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวนั้น ตองมีงานอะไรบาง และงาน
แตละอยางจะสามารถจัดแบงกลุมงานไดอยางไร มีใครบางเปนผูรับผิดชอบในแตละสวนงานนั้น 
และมีการรายงานบังคับบัญชาตามลําดับข้ันอยางไร ใครเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ  
 2.2.7 การโนมนําพนักงาน (Leading/influencing)  

 การโนมนําพนักงานเปนเ ร่ืองเกี่ ยวกับการจัดการใหพนักงานทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงตองใชการประสานงาน การติดตอส่ือสารท่ีดี การจูงใจในการ
ทํางาน ผูบริหารตองมีภาวะผูนําท่ีเหมาะสม ลดความขัดแยงและความตรึงเครียดในองคการ  
 2.2.8 การควบคุม (Controlling) 

 เม่ือองคการมีเปาหมาย และไดมีการวางแผนแลวก็ทําการจัดโครงสรางองคการ วาจาง
พนักงาน ฝกอบรม และสรางแรงจูงใจใหทํางาน และเพื่อใหแนใจวาส่ิงตางๆ จะดําเนินไปตามท่ี
ควรจะเปนผูบริหารก็ตองมีการควบคุมติดตามผลการปฏิบัติการ และเปรียบเทียบผลงานจริงกับ
เปาหมายหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว หากผลงานจริงเบ่ียงเบนไปจากเปาหมายก็ตองทําการปรับให
เปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงขบวนการติดตามประเมินผล เปรียบเทียบ และแกไขคือขบวนการควบคุม 
 2.2.9 บทบาทของการจัดการ (Managerial roles) 
 เม่ือกลาวถึงหนาท่ี ท่ีเกี่ยวกับการจัดการในองคการมักมุงไปท่ีหนาท่ีตางๆ ในขบวนการ
จัดการ 4 ประการ (การวางแผน การจัดองคการ การโนมนํา และการควบคุม) ดังท่ีกลาวขางตน ซ่ึง
ผูบริหารแตละคนใหความสําคัญและเวลาในการทําหนาท่ีการจัดการเหลานี้แตกตางกัน นอกจากนี้
ยังข้ึนกับลักษณะการดําเนินงานขององคการท่ีแตกตางกันดวย (เชน มีลักษณะการดําเนินงานเปน
องคการที่แสวงหากําไรหรือองคการท่ีไมแสวงหากําไร) ระดับของผูบริหารที่ตางกัน (ระดับตน 
ระดับกลาง ระดับสูง) และขนาดขององคการที่ตางกัน ตัวอยางเชน ผูบริหารท่ีอยูในระดับบริหารท่ี
แตกตางกันจะใหเวลาในการทํากิจกรรมของแตละหนาท่ีแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาถึงกิจกรรม
ของผูบริหารในองคการแลว Mintzberg เห็นวาบทบาทของ การจัดการสามารถจัดแบงไดเปน 3 
กลุม หรือท่ีเรียกวา บทบาทดานการจัดการของ Mintzberg (Mintzberg’s managerial roles) ไดแก 
บทบาทดานระหวางบุคคล (interpersonal roles) บทบาทดานขอมูล (informational roles) และ
บทบาทดานการตัดสินใจ (decisional roles) โดยแตละกลุมของบทบาทมีบทบาทยอยดังตอไปน้ี  
บทบาทระหวางบุคคล (interpersonal roles) เปนบทบาทดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
ประกอบดวย บทบาทยอย ไดแก  
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 1. บทบาทตามตําแหนง (figurehead) ทําหนาท่ีประจําวันตางๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
กฎหมาย หรือตามท่ีสังคมกําหนด เชน การตอนรับแขกขององคกร ลงนามในเอกสารตามกฎหมาย 
เปนตน  
 2. บทบาทผูนํา (leader)  ตองรับผิดชอบสรางแรงจูงใจและกระตุนการทํางานของ
พนักงาน  รับผิดชอบในการจัดหาคน ฝกอบรม  และงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  
 3. บทบาทการสรางสัมพันธภาพ (liaison) โดยสรางเครือขายภายใน และภายนอกเพื่อ
การกระจายขอมูลใหท่ัวถึง บทบาทดานขอมูล (informational roles) เปนบทบาทดานการกระจาย
และ สงผานขอมูล ประกอบดวย บทบาทยอย ดังนี้  
 4. ผูติดตามประเมินผล (monitor) เปนการติดตามเลือกรับขอมูล ซ่ึงเปนเหตุการณ
ปจจุบัน เพื่อเขาใจความเคล่ือนไหวขององคการและส่ิงแวดลอม เปนเสมือนศูนยกลางของระบบ 
 5. ผูกระจายขอมูล (disseminator) รับบทบาทสงผานขอมูลไปยังพนักงานในองคการ 
บางขอมูลก็เกี่ยวกับขอเท็จจริง บางขอมูลเกี่ยวกับการแปลผลและรวบรวมความแตกตางกันท่ี
เกิดข้ึนในองคการ 
 6. โฆษก (spokesperson) ทําหนาท่ีประชาสัมพันธ สงตอขอมูลไปยังหนวยงาน
ภายนอก เกี่ยวกับ แผนงาน นโยบาย กิจกรรม และผลงานขององคการ เชน เปนผูเช่ียวชาญใน
อุตสาหกรรม บทบาทดานการตัดสินใจ (decisional roles) ทําหนาท่ีตัดสินใจในการดําเนินงานของ
องคการ ประกอบดวยบทบาทยอย ดังนี้  
 7. ผูประกอบการ (entrepreneur) หาโอกาสและริเร่ิมส่ิงใหมๆ เชน การปรับปรุง
โครงการ เพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบโครงการ โดยการ
จัดใหมีการทบทวนและกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาโปรแกรมใหมๆ  
 8. ผูจัดการความสงบเรียบรอย (disturbance hander) รับผิดชอบแกไขการดําเนินงาน
เม่ือองคการเผชิญกับความไมสงบเรียบรอย โดยการทบทวนและกําหนดกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับความ
ไมสงบและวิกฤติการณในองคการ  
 9. ผูจัดสรรทรัพยากร (resource allocator) เปนผูรับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากร
ตางๆ ในองคการ เชน ทําการตัดสินใจและอนุมัติในประเด็นท่ีสําคัญตางๆ ขององคการ โดยจัด 
ลําดับ และกระจายอํานาจ ดูแลกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเร่ืองงบประมาณ และจัดการเกี่ยวกับการทํางาน
ของพนักงาน  
  10. ผูตอรอง (negotiator) รับผิดชอบในการเปนตัวแทนตอรองในเร่ืองสําคัญของ
องคการ เชน มีสวนรวมในการทําสัญญากับสหภาพแรงงานขององคการ หรือการตอรองกับผูจัดหา  
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2.3 การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ (ท่ีมา: คูมือการจัดการพลังงานสําหรับธุรกิจขนาดกลางและ
 ขนาดยอม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม) 
 การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ หมายถึง การบริหารจัดการพลังงานท้ังระบบ คือ ตอง
มีการจัดการและการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (การบริหารจัดการคน) และตองมีการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกคนในองคกร ท้ังนี้สามารถแบงแนวทางการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานภายในโรงงานออกเปน 3 แนวทาง ดังนี้ 
 แนวทางท่ี 1: เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติการและการจัดการพลังงาน 
  อาศัยแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชพลังงาน ใหผูใชทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรฐานการใชท่ีถูกตองและดีท่ีสุด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของผูใช ซ่ึงประเด็น
สําคัญท่ีสุดคือ ความรวมมือกันของพนักงานทุกคน เร่ิมต้ังแตผูบริหาร ผูจัดการ หัวหนางานไป
จนถึงผูปฏิบัติงานในแตละสวนของโรงงาน 
 แนวทางท่ี 2: ปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณพลังงานท่ีจําเปน และใชอุปกรณตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 
  อาศัยเทคนิคทางวิศวกรรม โดยการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณตางๆ ให
สูงข้ึน หรือเปล่ียนอุปกรณใหมท่ีจําเปน ใชงานอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดใหมากข้ึน โดยตองมี
แผนการบํารุงรักษาท่ีดีและเหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพของอุปกรณใหดีอยูตลอดเวลา 
 แนวทางท่ี 3: นํากระบวนการผลิตใหมท่ีประหยัดพลังงานมากกวากระบวนการเดิมมา
ใช 
  ในกรณีท่ีโรงงานมีการใชกระบวนการผลิตเดิมท่ีมีอยูอยางเต็มพิกัดแลวจําเปนตอง
พิจารณาถึงแนวทางการปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้ันตอนในกระบวนการผลิตใหดีข้ึน โดยการเลือก 
ใชกระบวนการผลิตท่ีมีตนทุนตํ่าใหมากข้ึน หรือเปล่ียนกระบวนการผลิตใหมท่ีประหยัดพลังงาน
มากกวากระบวนการเดิมมาใช 
 2.3.1 กลยุทธเพื่อยกระดับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 พื้นท่ีภายในโรงงานทุกจุดมีศักยภาพท่ีจะอนุรักษพลังงานได ท้ังการจัดการพลังงาน
แบบสมบูรณ จะมีการดําเนินการอยางเปนข้ันตอน ตามลําดับควบคูไปกับ “การควบคุมคุณภาพ”  
โดยการใช  “วงจรการจัดการ: PDCA” ซ่ึงเปนการกระทําซํ้าหมุนเวียนไปดวยความระมัดระวังใน
แตละข้ันตอนจนกวาการดําเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ประกอบดวย 
 - Plan (วางแผน) 
  เกิดจากการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงงาน 
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 - Do (ดําเนินการตามแผน) 
  ตองลงมือปฏิบัติตามท่ีไดวางแผนไว 
 - Check (ตรวจสอบ) 
  ตองตรวจสอบวางานท่ีทําสอดคลองตามท่ีวางแผนไว หรือไม ทําไดหรือไม 
 - Action (ปฏิบัติ) 
 การนําผลมาวิเคราะหดูวาจะตองแกไขอะไรบาง เรียนรูอะไรบาง ทํานายอะไรไดบาง 
 กลยุทธ์ิเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถดําเนินการ
โดยใช “บันไดสูความสําเร็จ 10 ข้ัน” ดังรูปท่ี 2.1 
 

Do

Chack

Action

ข้ันท่ี 1 กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร

ข้ันท่ี 2 กําหนดนโยบายและเปาหมาย

ข้ันท่ี 3 จัดต้ังทีมอนุรักษพลังงาน

ข้ันท่ี 4 พัฒนาบุคลากร

ข้ันท่ี 5 ศึกษาและคัดเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสม

ข้ันท่ี 7  จัดทําแผนการอนุรักษพลังงานและสรางจิตสําคัญ

ข้ันท่ี 10 ดําเนินงานอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

ขั้นท่ี 10 ดําเนินงานอยางตอเน่ือง

ขั้นท่ี 8 ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด

ขั้นท่ี9 ติดตามและประเมินผล

ขั้นท่ี 7  จัดทําแผนการอนุรักษพลังงานและสรางจิตสําคัญ

ขั้นท่ี 6  ประเมินความความเปนไปไดของทางเลือก

ขั้นท่ี 5 ศึกษาและคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม

ขั้นท่ี 4 พัฒนาบุคลากร

ขั้นท่ี 3 จัดตั้งทีมอนุรักษพลังงาน

ข้ันท่ี 2 กําหนดนโยบายและเปาหมาย

ขั้นท่ี 1 กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารPlan

Do

Check

Action

สนับสนุน
ขอมูล

วิเคราะหขอมูล
และทบทวน
แผนการ
ดําเนินงาน

 
ภาพท่ี 2.1  บันไดสูความสําเร็จ 10 ข้ัน 
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 ขั้นท่ี 1  กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร 
 ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุนและผลักดันใหกิจกรรมการ
อนุรักษพลังงานประสบความสําเร็จเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยบทบาทของผูบริหารที่ดีควร
มีลักษณะดังนี้ 
 1. มีทัศนคติท่ีดีตองการอนุรักษพลังงานและแสดงเจตนารมณสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน โดยประกาศนโยบายการอนุรักษพลังงานของบริษัทใหพนักงานทุกระดับทราบ 
 2. สนับสนุนกําลังคนและงบประมาณในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 3. ติดตามความกาวหนาของกิจกรรม 
 4. สรางแรงจูงใจในการดําเนินกิจกรรมโดยมีผลตอบแทนแกพนักงาน เม่ือสามารถ
ดําเนินการประหยัดพลังงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 ขั้นท่ี 2  การกําหนดนโยบาย และเปาหมาย 
 นโยบายเปรียบเสมือนใบประกาศแสดงเจตนารมณของผูบริหารระดับสูงและเปน
กรอบในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษพลังงานเพ่ือใหบุคลากรทุกฝายรวมมือกันทํากิจกรรมให
บรรลุผลตามเปาหมาย ดังนั้นนโยบายท่ีดีจะตองแสดงความมุงม่ันของผูบริหาร มีเปาหมายและ
จะตองประกาศใหพนักงานทั้งองคกรทราบ และท่ีสําคัญจะตองมีการทบทวนนโยบายและเปาหมาย
เปนประจําทุกป 
 การกําหนดนโยบาย  ตองมีความชัดเจน งายตอการเขาใจ และมีความสอดคลองกับ
สถานะปจจุบันและอนาคตของบริษัท สามารถปรับเปล่ียนใหทันตอเหตุการณและขอมูลอยูเสมอ 
 การกําหนดเปาหมาย  ควรกําหนดเปนเชิงปริมาณ เพื่อสะดวกตอการตรวจวัดและ
ประเมินผล และควรอยูในระดับท่ีสูงพอท่ีจะกระตุนใหเกิดความพยายามและมีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ 
 ขั้นท่ี 3  จัดตั้งทีมอนุรักษพลังงาน 
 สมาชิกควรประกอบดวยตัวแทนจากหนวยตางๆ ในองคกร และตองมีการกําหนด
หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนแกสมาขิกในทีม โดยทีมอนุรักษพลังงานจะมีหนาท่ีสงเสริม
กิจกรรมอนุรักษพลังงาน สรางจิตสํานึกและกระตุนใหพนักงานมีความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมและท่ีสําคัญ คือ  หนาท่ีรวบรวมขอมูลพลังงานสนับสนุนขอมูลใหผูบริหารในการประกาศ
นโยบายและเปาหมายของบริษัทสํารวจและวิเคราะหปญหาพลังงาน กําหนดแนวทางการอนุรักษ
พลังงาน เปาหมาย แผนงาน วิธีการดําเนินงาน การแกไขปญหา การติดตามและประเมินผล 
ตลอดจนประชาสัมพันธกิจกรรม และเม่ือจัดต้ังทีมอนุรักษพลังงานไดแลวผูบริหารจะตองประกาศ
โครงสรางทีมอนุรักษพลังงานและบทบาทหนาท่ีใหพนักงานทราบท่ัวท้ังองคกรดวย 
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 ขั้นท่ี 4  พัฒนาบุคคลากร 
 การพัฒนาบุคคลากรท่ีดีควรทําอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคไมเพียงแตตองการให
เรียนรูเทานั้นยังตองการเปล่ียนทัศนคติใหมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบท่ีดีตองานท่ีทํา และจะ
ชวยใหพนักงานเกิดแนวความคิดใหมๆ มีโอกาสแลกเปล่ียนขอคิดเห็นและประสบการณกับ
ผูเช่ียวชาญและผูเขาอบรมอ่ืนๆ และมีความรูสึกเช่ือม่ันเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีท่ีตนตองทํา ท้ังนี้การ
พัฒนาบุคลากรควรกระทําดังนี้ 
 1. การสรางจิตสํานึก  และความรูแกพนักงานสามารดําเนินการโดยตรง  หรือใหความ 
รูผานส่ือตางๆ เชน การเปดโทรทัศนหรือเสียงตามสายระหวางพักกลางวัน จัดบอรดประชาสัมพันธ
และควรจัดกิจกรรมเพื่อใหพนักงานมีสวนรวมเสมอ เชน การตอบปญหาดานการอนุรักษพลังงาน 
การจัดทําขอเสนอแนะดานการอนุรักษพลังงาน เปนตน 
 2. อบรมความรูดานเทคนิคในการประหยัดพลังงานใหแกพนักงานแตละแผนก เพื่อให
พนักงานสามารถใชเคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นท่ี 5  ศึกษาและคัดเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
 1. การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการกําหนดดัชนี 
  ขอมูลท่ีควรรวบรวมคือ ใบเสร็จคาไฟฟา ใบเสร็จคาเช้ือเพลิง ใบเสร็จคาน้ํา ปริมาณ
การผลิต และปริมาณวัตถุดิบยอนหลังอยางนอย 12 เดือน เพ่ือดูแนวโนมการเปล่ียนแปลงและผล
ของตนทุนการผลิตดานพลังงานท่ีสูงและตํ่าในแตละเดือน อีกท้ังยังสามารถนําไปกําหนดเปน
เปาหมายและดัชนีในการอนุรักษพลังงานได 
  ดัชนีการใชพลังงานและเปาหมายในการลดการใชพลังงาน  ตนทุนการผลิตของ
โรงงานมีอยูมากมาย เชน คาแรงงาน คาวัตถุดิบ คาซอมบํารุง คาพลังงาน เปนตน ดังนั้นเม่ือ
พลังงานเปนตนทุนการผลิตตัวหนึ่ง ดัชนีการใชพลังงานของโรงงานในแตละเดือนจะบอกใหทราบ
วาในแตละเดือนมีการใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด และถานําไปเปรียบเทียบกับ
โรงงานประเภทเดียวกันก็จะทราบวาตนทุนการผลิตของเราสูงหรือตํ่ากวา ถาตํ่ากวาแสดงวาเราจะมี
ศักยภาพในการลดการใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ ลงได ซ่ึงจะมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความ  
สามารถของผูบริหาร และเจาหนาท่ีทุกคนท่ีอยูในโรงงาน ดังนั้น หลังจากมีการปรับปรุงในการลด
ต่ําลง  นั่นคือคาเฉล่ียดัชนีการใชพลังงานจะลดลง        
  ดัชนีการใชพลังงานไฟฟา เปนสัดสวนระหวางพลังงานไฟฟาท่ีใชตอปริมาณการ
ผลิตหรือตอปริมาณวัตถุดิบ เชน kWh/กระปอง kWh/Ton หรือ MJ/Ton  เปนตน 
  ดัชนีการใชเชื้อเพลิง  เปนสัดสวนระหวางปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชตอปริมาณการผลิต
ตอปริมาณวัตถุดิบ เชน ลิตร/กระปอง หรือ ลิตร Ton หรือ kg/Ton หรือ MJ/Ton เปนตน 
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  ดัชนีการใชพลังงาน เปนสัดสวนระหวางพลังงานท่ีใชรวมของท้ังโรงงานคือ นํา
พลังงานตางๆ แปลงหนวยเปนพลังงานในหนวยเดียวกัน เชน MJ, kJ หรือ Btu เปนตน แลวหาร
ปริมาณการผลิตหรือปริมาณวัตถุดิบ 
 2. การรวบรวม และคัดเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสม (ท่ีมา: คูมือการจัดการพลังงาน
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม กรมสงเสริมอุตสากรรม) 
  เทคนิคในการหาปญหาและแนวทางการแกไขปญหา ลําดับแรกเราตองรูกอนวาใน
พื้นท่ีมีอุปกรณใดบางท่ีมีการใชพลังงาน และประเมินสภาพการใชงานในปจจุบันวามีความ
เหมาะสมหรือไม โดยใชเทคนิคการ “การทํากิจกรรมกลุมยอย (Small group activity: SGA)” ซ่ึง
ประกอบดวย 
  ยั้ง - ยับยั้ง การใชอุปกรณในชวงเวลาท่ีไมจําเปน เชน ไมเปดไฟฟาแสงสวางกอน 
และหลังเวลาทํางาน หรือไมมีคนทํางาน 
  หยุด - หยุด การหยุดการใชอุปกรณสวนท่ีไมจําเปน เชน ปดไฟฟาแสงสวางท้ังหมด
ในชวงพักกลางวันและเม่ือไมมีการใชงาน 
  ลด - เปนการลดปริมาณ ความดัน อุณหภูมิ ความเร็ว ความสวาง คุณภาพ ฯลฯ ท่ี
เกินความจําเปน เชน ลดความสวางบริเวณท่ีไมมีความจําเปน 
  กัน - การปองกันไมใหเกิดพลังงานร่ัวไหล หรือสูญเปลา เชน ลดชองเปดเพ่ือลด
ความรอนสูญเสียสูบรรยากาศ 
  แกไข  - การทําการบํารุงรักษาปรับปรุง  ซอมแซม  เคร่ืองจักรอุปกรณ  ใหมี
ประสิทธิภาพสูง ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตในเชิงประหยัดพลังงาน เชน เปล่ียนแผนโปรงแสงบน
หลังคา 
  เก็บ - เก็บ คืนพลังงานท่ีจะท้ิงแลวมาใชอีก เชน นําความรอนจากไอเสียมาอุนน้ํามัน
เตาแทน Heater ไฟฟา 
  เปล่ียน -  เปนกระบวนการวิธีการใชหรือชนิดหรือแหลงของพลังงานใหเหมาะสม
ท้ังในทางเทคนิคและเศรษฐกิจ เชน เปล่ียนเกรดน้ํามันเตาใหมีความเหมาะสม การเปล่ียนระบบ
ไฟฟาในเตาอบหรือเคร่ืองเช่ือมมาใชกาซ 
  เพิ่มผลผลิต - การเพ่ิมผลผลิตให มีผลใหการใชพลังงานตอหนวยผลิตภัณฑลดลง 
เชน การปรับปรุงช้ันตอนกระบวนการผลิต 
 3. หลักเกณฑการพิจารณาเพื่อคัดเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
  การทํากิจกรรมมีท้ังมาตรการท่ีไมตองลงทุน และมาตรการท่ีตองลงทุน และในแต
ละมาตรการมีกิจกรรมหรือทางเลือกในการอนุรักษพลังงานมากมาย ดังนั้นเพื่อใหสามารถคัดเลือก
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กิจกรรมที่เหมาะสมและไดประสิทธิภาพมากท่ีสุด จําเปนจะตองมีการศึกษา และพิจารณาความ
เปนไปไดและศักยภาพในการดําเนินกิจกรรม โดยพิจารณาจาก 
  1) ผลการประหยัดพลังงาน  กิจกรรมท่ีมีการประหยัดพลังงานมากจะเปนทางเลือก 
ท่ีนาสนใจมากกวากิจกรรมท่ีประหยัดพลังงานไดนอยกวา 
  2) เงินลงทุนท่ีใช  กิจกรรมใดท่ีมีเงินลงทุนตํ่าหรือไมจําเปนตองใชเงินลงทุน แตมี
ผลการประหยัดพลังงานมากถือเปนมาตรการท่ีมีความนาสนใจท่ีจะดําเนินการมาก 
  3) ระยะเวลาคืนทุนและอายุการใชงานของอุปกรณ  กิจกรรมใดท่ีมีระยะเวลาคืน
ทุนส้ันเม่ือเทียบกับอายุการใชงาน ถือเปนมาตรการท่ีนาสนใจ เนื่องจากหลังจากท่ีคืนทุนแลวผล
การประหยัดพลังงานท่ีไดคือกําไร 
  4) ระยะเวลาในการดําเนินการ  กิจกรรมท่ีดําเนินการงาย และใชระยะเวลานอย อีก
ท้ังไมกระทบกับกระบวนการผลิตของโรงงานจัดเปนมาตรการท่ีนาสนใจ 
  5) กําลังคนท่ีตองใช กิจกรรมท่ีตองใชคนมากมักจะเปนกิจกรรมท่ียุงยาก 
  6) ความสําคัญตอผูบริหาร และชื่อเสียงบริษัท  บางกิจกรรมอาจจะมีผลตอบแทนท่ี
ไมนาสนใจ แตสามารถสรางภาพลักษณใหผูบริหาร และสรางช่ือเสียง 
  7) ความเสี่ยงของโครงการ บางกิจกรรมมีผลตอบแทนดีมาก แตมีความเส่ียงสูงใน
แฟคเตอรตางๆ อาจจะทําใหความสําคัญลดตํ่าลงได 
 ขั้นท่ี 6 ประเมินความเปนไปไดของทางเลือก 
 การกําหนดวากิจกรรมใด หรือทางเลือกใดควรดําเนินการกอนหลัง ควรประเมินดังนี้ 
 1. การประเมินเบื้องตน สามารถทําใหเห็นลักษณะความซับซอน และศักยภาพ
เบ้ืองตนของแตละกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมท่ีเปล่ียนวิธีทํางานไดงาย ลงทุนตํ่า และสงผลกระทบตอ
ดานอ่ืนๆ ต่ํา สามารถลงมือปฏิบัติไดในทันที และอาจไมจําเปนตองศึกษาประเมินละเอียดในข้ัน
ตอไป ควรไดรับการพิจาณาเปนระดับตน ตัวอยางไดแก การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการฝก 
อบรมใหแกพนักงาน 
 2. การประเมินทางเทคนิค  สามารถทําการประเมินโดยการทดลองจริงในบางสวน
ของการผลิต หรือใชประสบการณจากบริษัทอ่ืนหรือความรูจากผูเช่ียวชาญ 
 3. การประเมินทางเศรษฐศาสตร ควรพิจารณาขอเสนอ หรือกิจกรรมท่ีใหผล  
ตอบแทนท่ีคุมคาการลงทุนมากท่ีสุด และมีระยะเวลาคืนทุนส้ันท่ีสุด วิธีการประเมินแบบงายและ
เปนท่ีนิยมคือ การประเมินจากระยะเวลาคืนทุน (payback period) ซ่ึงสามารถคํานวณงายๆ ดังนี้ 
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  IRR =    I    ตามสมการ (2.1) 
           S     
เม่ือ 
  IRR  =  ระยะเวลาการคืนทุน; ป 
  I      =   เงินลงทุนในโครงการ; ป 
  S      =   ผลประหยัดท่ีเกิดข้ึนตอป; บาท/ ป 
 
 ขั้นท่ี 7  จัดทําแผนอนุรักษพลังงานและสรางจิตสํานึก 
 หลังจากไดขอสรุปของทางเลือกแลว ส่ิงสําคัญท่ีจะตองทําตอไป คือการนําทางเลือก
ตางๆ มาจัดทําเปนแผนเพื่อท่ีจะนําไปปฏิบัติตอไป แผนงานการอนุรักษพลังงานควรจะรวมถึง
แผนการรณรงคสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงานโดยแตละแผนงานควรประกอบดวย 
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ และการประเมินผล 
 
ตารางท่ี 2.1 ตัวอยางแผนอนุรักษพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนงาน 
ระยะเวลา(เดือน) 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ผูตรวจสอบ 

1. ปดไฟเมื่อไมมีคนอยู นายประหยัด   

2. ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน 30 นาที นางสาวออม   

3. ลดกระแสเครื่องเช่ือม ใหไดตาม 
    มาตรฐานลวดเช่ือม 

นายมัธยัสถ   

4. ปดเครื่องเช่ือมหลังใชงาน นางสาวถนอม   

 

DPU



 26

ตารางท่ี 2.2 ตัวอยางแผนรณรงคสรางจิตสํานึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นท่ี 8 ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 
  
 เม่ือแผนการดําเนินงานไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร กิจกรรมตางๆ ในแผนการ
ดําเนินงานจะถูกนํามาปฏิบัติโดยผูรับผิดชอบท่ีระบุไวในแตละกิจกรรมโดยความรวมมือจาก 
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
 

 ขั้นท่ี 8  ติดตาม และประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลที่ดีจะตองทําอยางสม่ําเสมอและควรนําผลการประเมินไป
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานและเปาหมายของแตละกิจกรรมท่ีกําหนดไว รวมทั้งจะตองมี
การวิเคราะหหาสาเหตุและปญหาในกรณีท่ีประเมินพบวา ไมสามารถปฏิบัติตามแผนงานหรือ
เปาหมายท่ีวางไวได และทบทวนปรับแผนการดําเนินงานเปนระยะ ท่ีสําคัญจะตองนําผลการประเมิน 
ท่ีไดไปติดบอรดเพื่อประชาสัมพันธ ใหพนักงานในองคกรทราบจะไดเกิดความกระตือรือรนในการ 
ทํากิจกรรมตอไป ซ่ึงสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ 
 1. การประเมินผลระยะส้ัน เพื่อติดตาม ผลการปฏิบัติ 
 2. การประเมินผลระยะยาว เปนการประเมินผลทั้งหมดของโครงการ เพื่อวิเคราะห  
และวางแผนงานในคร้ังตอไป 
 การตรวจประเมินควรทําการตรวจประเมินเปนแบบ 3 ระดับ คือ 
 1. Self Audit เปนการตรวจประเมินดวยตนเองภายในกลุมยอย หรือหนวยงาน ตาม
แบบฟอรมท่ีกําหนดให (ตรวจทุกเดือน) 

รายละเอียดแผนงาน 
ระยะเวลา

(เดือน) ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ผูตรวจสอบ 

1. แสดงผลประหยัดพลังงานทุก 1 เดือน นายประหยัด  นายละเอียด 
2. ประเมินดําเนินงานทุก 1 เดือน นางสาวออม  นายละเอียด 
3. จัดกิจกรรมอนุรักษพลังงานทุกๆ  
 6 เดือน 

นายมัธยัสถ  นายละเอียด 

4. จัดกิจกรรมตามหามาตรการเพ่ือ 
 ทําแผนอนุรักษพลังงาน 

*     * นางสาวถนอม  นายละเอียด 

5. ใหรางวัลสวนงานที่ดําเนินการได 
 อยางมีประสิทธิภาพ 

     *    
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 2. Section Manager Audit เปนการตรวจประเมินโดยผูจัดการแผนกหรือ ผูจัดการสวน
ท่ีดูแลรับผิดชอบในหนวยงานนั้นๆ เพ่ือยกระดับมาตรฐานความเขมขนของการดําเนินกิจกรรมให
สูงข้ึนจากระดับปฏิบัติการ (ตรวจทุก 3 เดือน) 
 3. Top Management Audit เปนการตรวจประเมินโดยผูบริหารระดับสูงขององคกร 
และใหนําผลของการตรวจประเมินโดยผูบริหารระดับสูงขององคกรไปเปนคะแนน สําหรับ
พิจารณาการปรับคาผลตอบแทนประจําป (ตรวจทุก 6 เดือน) 
 ขั้นท่ี 9  ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 การอนุรักษพลังงานควรบรรจุเปนงานประจําและแผนงานของโรงงาน เพ่ือใหเกิดการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนระบบ โดยบรรจุกิจกรรมการอนุรักษพลังงานไวเปนสวนหนึ่งใน
นโยบายหลักของบริษัท รวมท้ังบรรจุไวในแผนดําเนินธุรกิจขององคกร และหลังจากทําการ
ประเมินผลลัพธและแกไข ปรับปรุง ขอบกพรองตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายแลว หากแผนงานใด
ท่ีดําเนินการไปไดดีตามเปาหมายหรือเกินกวาท่ีคาดไว ควรมีการรวบรวมไวเพื่อเปนแนวปฏิบัติใน
การกําหนดและจัดทําเปน “มาตรฐานการทํางาน” และดําเนินการทบทวนขอมูลเพื่อจัดเตรียม
แผนงาน สําหรับดําเนินกิจกรรมใหมๆ ตอไป 
 
2.4  พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และโครงสรางของ

กฎหมาย (ท่ีมา: คูมือการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน) 

 เนื่องจากความตองการใชพลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไดเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงาน
ท้ังในและนอกประเทศไวใชตามความตองการที่เพิ่มข้ึนดังกลาว และปจจุบันการดําเนินการอนุรักษ
พลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
กอใหเกิดการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงและวัสดุท่ีใชในการอนุรักษพลังงาน
ข้ึนภายในประเทศน้ัน ยังไมสามารถเรงรัดดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จึงไดยกรางกฎหมายสงเสริมการอนุรักษพลังงานข้ึนมา เพ่ือ
กําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือเกี่ยวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนด 
นโยบายอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ
พลังงาน การกําหนดระดับการใชพลังงานในเคร่ืองจักรและอุปกรณ การจัดต้ังกองทุนเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการเพ่ือ
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สงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง หรือวัสดุเพ่ือใช
ในการอนุรักษพลังงาน จึงไดตรา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550” ข้ึนใชบังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551 เปนตนไป  
 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงไดแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงคหลักอยู 3 
ประการดังนี้ 
 1. เพื่อกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนใหผูท่ีตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตาม
กฎหมายมีการอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
 2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง รวมท้ังวัสดุท่ีใชในการอนุรักษพลังงานข้ึนใชในประเทศ และใหมีใชอยางแพรหลาย 
 3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม โดยการ 
จัดต้ัง “กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” เพื่อใชเปนกลไกในการใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกผูท่ีตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)
ประกอบดวยบทบัญญัติท้ังส้ิน 9 หมวด ดังนี้   
 บทบัญญัติท่ัวไปและคํานิยามศัพท (มาตรา 1-6) 
 หมวด 1 การอนุรักษพลังงานในโรงงาน (มาตรา 7-16) 
 หมวด 2 การอนุรักษพลังงานในอาคาร (มาตรา 1-22) 
 หมวด 3 การอนุรักษพลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุ หรือ  
อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน (มาตรา 23) 
 หมวด 4 กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (มาตรา 24-39) 
 หมวด 5 มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ (มาตรา 40-41) 
 หมวด 6 คาธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา 42-46) 
 หมวด 7 พนักงานเจาหนาท่ี (มาตรา 47-49) 
 หมวด 8 การอุทธรณ (มาตรา 50-52) 
 หมวด 9 บทกําหนดโทษ (มาตรา 53-61) 
 2.4.1 ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติ 
  โดยท่ีพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) 
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนให “โรงงานควบคุม” และ “อาคาร
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ควบคุม” ดําเนินการอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการผลิตเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมท้ัง
สงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานขึ้นในประเทศ และใหมีการใชอยาง
แพรหลาย ฉะนั้น กลุมเปาหมายท่ีรัฐมุงเขาไปกํากับดูแล สงเสริม และสนันสนุนเพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบดวย 3 กลุม ดังนี้ 
   1. โรงงานควบคุม 
   2. อาคารควบคุม 
   3. ผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรือ
อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน  
 ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารท่ีมีหนาท่ีตองดําเนิน 
การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไข
เพิ่มเติม) ซ่ึงโรงงานหรืออาคารท่ีเขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะตองมีลักษณะ
การใชพลังงานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  1. เปนโรงงานหรืออาคารที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเคร่ืองวัดไฟฟา
หรือใหติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต้ังแต 1,000 กิโลวัตต หรือ 
1,175 กิโลโวลทแอมแปรข้ึนไป 
  2. เปนโรงงานหรืออาคารท่ีใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจาก
ไอน้ําจากผูจําหนายพลังงาน หรือพลังงานส้ินเปลืองจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใด
อยางหน่ึงหรือรวมกันต้ังแตวันท่ี 1 มกราคมถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณพลังงาน
ท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต้ังแต 20 ลานเมกะจูลข้ึนไป 
 การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติฯ 
 การอนุรักษพลังงานในโรงงาน 
 การอนุรักษพลังงานในโรงงานตามมาตรา 7 ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง
ตอไปนี้ 
 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเช้ือเพลิง 
 2. การปองกันการสูญเสียพลังงาน 
 3. การนําพลังงานท่ีเหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม 
 4. การเปล่ียนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง 
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 5. การปรับปรุงการใชัไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความ
ตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟาให
เหมาะสมภาระและวิธีการอ่ืน 
 6. การใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางาน
และวัสดุท่ีชวยในการอนุรักษพลังงาน 
 7. การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 2.4.2 หนาท่ีของโรงงานควบคุม 
 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ และกฎหมายลําดับรองตาม
พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดหใจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีหนาท่ีตอง
ดําเนินการอนุรักษพลังงานดังตอไปนี้ 
 1. จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแตละ
แหง โดยมีจํานวนและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และ
จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน  
 2. จัดใหมีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม  
 3. ปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีตามมาตรา 10 หรือมาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แลว
กรณีท่ีส่ังใหผูนั้นแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงาน
เปนไปตามมาตราฐานหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตาม (1) และ (2)   
 การจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 การจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละ
แหงมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีความรูเฉพาะทางเปนผูชวยเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ตอไปนี้ 
 1. เปนผูไดรับประกาศณียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงาน
หรืออาคารอยางนอย 3 ป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
 2. เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการ
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อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
 3. เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมท่ีมีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ 
 4. เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสท่ีอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ 
 5. เปนผูท่ีสอบไดตามเกณฑท่ีกําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซ่ึงจัด
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 
2.5  การจัดการพลังงานสําหรับโรงงาน 
 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนใหเปนไปตามมาตราฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควลคุมและอาคารควบคุม โดยมีแผนผังของโครงสรางการจัดการพลังงานดังตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  แผนผังโครงสรางการจัดการพลังงาน 

 1.  การแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

 2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

 3. การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

7. การตรวจติดตาม และประเมิน 
 การจัดการพลังงาน 

 5.  การกําหนดเปาหมายและ 
  แผนอนุรักษพลังงาน 

 6. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห 
  การปฏิบัติตามเปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 

8. การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรอง 
 ของการจัดการพลังงาน 

 4. การประเมินศักยภาพ 
 การอนุรักษพลังงาน 
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 2.5.1 การจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานข้ึนมาคณะหนึ่ง ข้ึนตรงตอเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม พรอมท้ัง
กําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดย
จัดทําเปนเอกสารเพ่ือเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 
 อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 
 1. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอบคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงาน และวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
 2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสราง
จิตสํานึกของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
 3. ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไป
ตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
 4. รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังานและ
วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
 5. เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบ 
 6. สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมใหมีการดําเนินการตาม
กฎกระทรวงนี้ 
 2.5.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 
 ในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก เจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมอาจยังไมทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานท่ีเปนอยูของตนเอง จึง
ตองมีการประเมินสถานภาพเบ้ืองตน โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานท่ีผานมา เพื่อให
ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน มีจุดออน หรือจุดแข็งในดาน
ใด และนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและ
แผนดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตอไป 
 ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตนนั้น ใหคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานใชตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมิน
สถานภาพเบ้ืองตน ซ่ึงในตารางดังกลาวนั้น จะพิจารณาระบบซ่ึงแบงออกเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 
6 สวน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองคกร การกระตุนและสรางแรงจูงใจ ระบบขอมูล
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ขาวสาร การประชาสัมพันธและการลงทุน โดยแตละองคประกอบจะมีคะแนนระหวาง 0-4 คะแนน 
ซ่ึงคณะทํางานฯ จะตองทําการประเมินองคประกอบแตละสวนดังกลาวนั้นอยางเปนกลาง เพ่ือให
ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานท่ีเปนจริงในปจจุบันไดมากท่ีสุด หลังจากนั้นจึงกําหนด
เปาหมายในองคประกอบแตละสวน เพื่อกําหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษพลังงานตอไป 
 2.5.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
เพื่อแสดงเจตจํานงและความมุงม่ันในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
สรางความเขาใจ และจิตสํานึกของพนักงาน ลูกจางหรือบุคลากรที่เกี่ยวของในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมในการอนุรักษพลังงานและเปนแนวทางใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติในการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
 นโยบายอนุรักษพลังงานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
 2. นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณท่ีใชในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมนั้น 
 3. การแสดงเจตนํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
การจัดการพลังงาน 
 4. แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
 5. แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ
จัดการพลังงาน 
 2.5.4 การจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึน
ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเร่ิมตั้งแตการรวบรวมขอมูลท่ัวไป ขอมูลการผลิตและ
การบริการ และขอมูลท่ีเกี่ยวกับการใชพลังงานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ และภาพรวมของการใช
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนําไปสูการประเมินการใชพลังงานในระดับ
องคกร ระดับผลิตภัณฑ หรือการบริการ และระดับเคร่ืองจักร อุปกรณ ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงานเร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
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 2.5.5 การจัดการใหมีกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานท่ีใชเดิม 
หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตหรือบริการ รวมท้ังระบุเวลาดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงแผนอนุรักษพลังงานอยางนอยตองประกอบดวยระยะเวลาของการ
ดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงานเร่ือง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
 2.5.6 การจัดใหมีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย และ
แผนอนุรักษพลังงาน 
 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน รวมท้ังตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานท่ีไดจัดทําข้ึน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 
 2.5.7 การจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามชวงเวลาท่ีกําหนดอยาง
เหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศ
กระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมฯ 
 2.5.8 การจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และ
แกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามชวงเวลาท่ีกําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอย
ปละ 1 คร้ัง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ
และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 
 2.5.9 การตรวจสอบและการรับรองการจัดการพลังงาน และการสงรายงาน 
 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ
อนุรักษพลังงานตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
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การพลังงาน และสงรายงานดังกลาวใหแกอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป เวนแตในปท่ีผานมานั้น เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมมีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม นอยกวา 180 วัน ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนั้นจัดสงรายงานผล
การตรวสอบและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 
 การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสงเปน
เอกสารตนฉบับ หรอมแผน CD ไฟลดิเลคทรอนิคส ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

1. นําสงดวยตนเอง หรือ 
2. จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหถือวันท่ีลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน 

 2.5.10 บทกําหนดโทษ 
 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ เปนกฎหมายท่ีเนนการสงเสริมและ
ชวยเหลือแกโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แตอยางไรก็ตามเพ่ือใหพระราชบัญญัติมีสภาพ
บังคับ จึงตองมีบทกําหนดโทษในลักษณะของคาปรับสําหรับผูท่ีไมดําเนินการตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนเร่ืองการที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไมดําเนินการจัดการพลังงาน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง การไมแจงแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมถึงการท่ีผูรับใบ 
อนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานไดรายงานผลการตรวจสอบฯ อันเปนเท็จหรือไม
ตรงตามความเปนจริง และอ่ืนๆ สําหรับบทกําหนดโทษของผูท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
และกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังตอไปนี้ 
 2.5.11 ลักษณะของการกระทําความผิด  
 เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคําขอใหอธิบดีผอน
ผันการท่ีตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 8 วรรคสามอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 150,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 53) 
 1. เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดี
ตามมาตรา 10 และมาตรา 21 ท่ีส่ังใหผูนั้นแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบให
การอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท (มาตรา 54) 
 2. เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานผูใดไม
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 21 อันไดแก กฎกระทรวงในเร่ือง
ตางๆ ดังนี้ 
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  1) การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ 
  2) การกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนด
คุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท 
(มาตรา 55) 
 3. ผู รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานใน
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามมาตรา 48/1 ผูใด
รายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา 47 (3) อันเปนเท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 65) 
 4. ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนท่ีตองสง 
ตามมาตรา 35 มาตรา 36 หรือมาตรา 37 ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต 3 เดือนถึง 2 ป หรือปรับตั้งแต 
100,000 บาทถึง 1,000,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 58) 
 5. ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตาม
มาตรา 47 (2) ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท (มาตรา60) 
  “พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซ่ึงมีอยูในตัวของสิ่งท่ีอาจใหงาน
ได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานส้ินเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงท่ีอาจใหงานได 
เชน เช้ือเพลิง ความรอนและไฟฟา เปนตน 
 “พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานท่ีไดจาก ไม ฟน แกลบ กากออย ชีว
มวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอยใตพิภพ ลม และคล่ืน เปนตน 
 “พลังงานส้ินเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานท่ีไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทราย
น้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียรเปนตน 
 “เช้ือเพลิง” หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเช้ือเพลิง กาซ
ธรรมชาติ กาซเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและส่ิงอ่ืน ตามท่ีคณะ
กรรมนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “น้ํามันเช้ือเพลิง” หมายความวา กาซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองบิน 
น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอ่ืนๆ ท่ีคลายกับน้ํามันท่ีไดออกช่ือมาแลวและผลิตภัณฑป
โตเลียมอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “อนุรักษพลังงาน” หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด 
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 “ตรวจสอบ” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 “อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 “เจาของอาคาร” หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนซ่ึงครอบครองอาคารดวย 
 “พนักงานเจ าหนา ท่ี” หมายความวา  ผู ซ่ึ ง รัฐมนตรีแตง ต้ังใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน หรือผู
ซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน มอบหมาย 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
  
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ดาวัลย  วิวรรธนะเดช “พลังงานกับการพัฒนาท่ียั่งยืน” (2546) การบริโภคพลังงานและ
ทรัพยากร ธรรมชาติอยางฟุมเฟอยในยุคโลกาภิวัฒน ไดสงผลกระทบตอ 3 เสาหลักของการพัฒนา
อยางยั่งยืน คือเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะผลกระทบดานการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือวิกฤติภาวะโลกรอน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตและการบริโภคใหสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการลดการบริโภคอยางฟุมเฟอย และใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
มีประสิทธิภาพและประหยัด รวมท้ังการใชเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต นอกจากจะชวย
ลดวิกฤตดังกลาวแลว ยังเปนผูนําทางธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมไดอีกดวย 
 ประทีป  ชวยเกิด “วิศวกรรมคุณคาเพื่อการอนุรักษพลังงาน” (2546) วิศวกรรมคุณคา 
(Value Engineering, VE) เปนเทคนิคการจัดการท่ีใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเพ่ือการลด
ตนทุน โดยเนนการวิเคราะหประโยชนใชงานเปนหลัก และเม่ือนํามาประยุกตใชรวมกับเทคนิค 
DSM by HAT ซ่ึงเนนคนเปนหลัก พบวาสามารถลดตนทุนดานพลังงานไดอยางเห็นผลเปนท่ีนา
พอใจ จึงไดรับการบรรจุไวในแผนการอนุรักษพลังงานแหงชาติ ระหวางป พ.ศ. 2543-2547 ท้ังนี้
เนื่องจาก VE เนนการวิเคราะหประโยชนใชงานเพื่อคนหาความสูญเปลาอันเกิดจาก 5M’s (Man, 
Machine, Material, Method, Management) ขณะท่ี DSM by HAT เนนท่ีการพัฒนา “คน” ใหคิด
เปน ทําเปน แกปญหาเปน การอนุรักษพลังงานดวยเทคนิคนี้จึงจะเปนการแกปญหาแบบริเร่ิม
สรางสรรคอยางแทจริง 
 ประทีป  ชวยเกิด “การอนุรักษพลังงานดวยเทคนิคการจัดการเชิงบูรณาการ” (2547) 
การอนุรักษพลังงานสามารถดําเนินการไดดวยเทคนิคการจัดการควบคูกับเทคนิคเฉพาะทาง โดย
การนําขอดีของแตละเทคนิคมาบูรณาการรวมกัน เพื่อกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีมีความ
เปนไปไดท้ังทางดานเทคนิคและทางดานเศรษฐศาสตร โดยท่ีเทคนิคการจัดการเชิงวิศวกรรมคุณคา 
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(Value Engineering, VE) เปนกลไกในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย ขณะท่ีเทคนิคเฉพาะทาง
อันไดแก วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟาและวิศวกรรมเคมี เปนตน จะเพิ่มความม่ันใจใหแก
ผูประกอบการและคณะกรรมการอนุรักษพลังงานวามาตรการท่ีดําเนินการปรับปรุงจะไดผลตาม
ความคาดหมาย เนื่องจากมีขอมูลทางเทคนิคประกอบการพิจารณา 
 สุชาดา ไชยสวัสด์ิ, อุทัย  ฉันทวิท, ธีรศักดิ์  ลือชาพงษทิพย และธวัชชัย  ชยาวณิช “การ
พัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการพลังงาน” (2550) ปญหาดานพลังงานเปนปญหาหลักท่ีรัฐบาลให
ความสําคัญและสนับสนุนใหทุกหนวยงานในภาครัฐและเอกชนจัดระบบการจัดการพลังงานท่ี
เหมาะสมเพื่อใหสามารถเกิดการลดการใชพลังงาน จึงไดจัดทําระบบฐานขอมูลการจัดการพลังงาน
ข้ึนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลดานพลังงานภายในอาคารของมหาวิทยาลัยใหมี
ความรวดเร็วและเปนระบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะเปนประโยชนในการจัดการพลังงาน 
และนําไปใชหาแนวทางการลดการใชพลังงานท่ีเหมาะสมสําหรับแตละอาคาร จํานวน 6 อาคาร
พบวา มจธ.บางขุนเทียนมีการใชพลังงานไฟฟาท้ังส้ิน 295,000 กิโลวัตต- ช่ัวโมงตอป แบงเปนการ
ใชพลังงานในระบบปรับอากาศ ระบบไฟแสงสวางและระบบอ่ืนๆ รอยละ 64.89, 10.73 และ 24.38 
ตามลําดับ 
 สมิทธ์ิ ซงสมบุญ, โจเซฟ  เคดารี, พงศกร เกิดชาง และติกะ บุนนาค “การอนุรักษ 
พลังงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอการผลิตพรม” (2550) การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมเปนวิธี 
การประหยัดพลังงานวิธีหนึ่ง ท่ีมุงเนนการสรางจิตสํานึกและการพัฒนาบุคคล ชวยใหทราบถึง
ปญหาที่ถูกมองขามท่ีกอใหเกิดการสูญเสียพลังงาน ซ่ึงถือไดวาเปนแนวทางการอนุรักษพลังงานท่ี
ยั่งยืน และเหมาะสมสําหรับประเทศไทย การศึกษาผลของการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอการผลิตพรม การดําเนินงานพบวา ดัชนีการใชพลังงานรวม ลดลง 0.563 เมกกะ
จูล/ตารางเมตร และมีประสิทธิผลการดําเนินการ 4.18 เปอรเซ็นต จากการวิเคราะหศักยภาพทาง 
ดานความรอน พบวา สามารถท่ีจะทําใหเกิดการประหยัดได 917,129 บาท/ป ดวยเงินทุน 34,436 
บาท ระยะเวลาคุมทุน 0.2 ป ซ่ึงไดจัดทําเปนเปาหมายและแผนดําเนินการในระยะเวลา 3 ป สามารถ
ประหยัดได 2,325,500 บาท ระยะเวลาคุมทุน 0.69 ป 
 จากการสัมภาษณทีมอนุรักษพลังงานของบริษัทพบวา ปจจัยสูความสําเร็จของการ
อนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมประกอบไปดวย, นโยบายการอนุรักษพลังงาน และการสนับสนุน
ดานการเงิน,การทํากิจกรรมระดมสมอง,การเผยแพรขอมูลขาวสารดานอนุรักษพลังงาน และขวัญ
กําลังใจของพนักงานในองคกร 
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บทที่ 3 
การดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงศึกษาและสํารวจ ดานการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
ข้ันสูงประเภทอุตสาหกรรมในโรงงานไทยวาโก โดยการศึกษาวิจัยไดดําเนินการศึกษาการจัด
การพลังงานเชิงลึก 8 ดานคือ การศึกษา การจัดการพลังงานทางออม (Passive Energy Management: 
PEM), กิจกรรมและรางวัลดานอนุรักษพลังงาน (Energy Activity & Award: EAA), การจัดการให
ความรูดานพลังงาน (Energy Knowledge Management: EKM), การพัฒนานวัฒตกรรมเฉพาะ
ทางดานพลังงานสําหรับองคกร (Energy Innovation of Organization: EIO), การบริหารจัดการ
กระบวนการผลิต (Process Operation Management: POM) การพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน
(Energy Information Technology: EIT) การนําพลังงานกลับมาใชใหม (Energy & Waste Manage-
ment: EWM) และการสรางวัฒนธรรมองคกร (Organization Culture Measuring: OCM) เพื่อ
รวบรวมแนวคิด และทฤษฎีของระบบการจัดการพลังงานจากเอกสารเผยแพร จากผลงานวิจัย และ
การนําระบบการจัดการพลังงานมาวิเคราะหวาสามารถนํามาใชจริงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
โดยผูวิจัยไดคัดเลือกโรงงานของบริษัท ไทยวาโก มาดําเนินการตามโครงการ เพื่อสอบถามขอมูล
การดําเนินการท้ัง 8 ดาน ท่ีจัดทําข้ึน เพื่อนําเสนอตอไปในบทท่ี 5 
 
3.1 สถานท่ีท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 ในการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานข้ันสูงประเภทอุตสาหกรรมใน
โรงงานจะใชโรงงานบริษัท ไทยวาโก จํากัด(มหาชน) เปนโรงงานควบคุม ซ่ึงต้ังอยูท่ีถนนพระราม
สาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 ขอมูลโรงงาน 
  ช่ือโรงงาน: อาคาร 2 เปนโรงงานควบคุมเลขท่ี TSIC-ID :32202-0014 

 ท่ีตั้งโรงงาน: 930/1 ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม 
 กรุงเทพมหานคร 10120 
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ภาพท่ี 3.1  บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 
  
 โรงงานไทยวาโก (อาคาร 2) เปนโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 กอสรางแลวเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2532 เปนโรงงาน 2 ช้ัน มีพื้นที่ใชสอยรวม
ท้ังหมด  4,900 ตารางเมตร พนักงานจํานวน 400 คน เวลา ทํางาน 08.00 – 17.00 น. มีสัดสวนการใช
พลังงาน ณ ป 2552 เพื่อใชในกระบวนการผลิต ชุดช้ันในดังนี้  ระบบปรับอากาศ 65 %  ระบบแสง
สวาง 20 %   และระบบอื่นๆ 15 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.2 การวางระบบการจัดการพลังงานขั้นสูง 
 ในการดําเนินการดานจัดการพลังงานในโรงงาน เพื่อการควบคุมการใชพลังงานของ
โรงงานใหเปนแบบยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงานใหกับองคกร โดยตองมีการวางแผน
ดําเนินงานอยางมีระบบ โดยในงานวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงาน การมีสวน
รวมของพนักงาน การสงเสริมความรู ความเขาใจ ดานพลังงาน การจัดทํานวัตกรรมใหมๆ การนํา
ของเสียกลับมาใชใหมใหเกิดประโยชน และการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร ใหมีทัศคติที่ดีในการ

ภาพท่ี 3.2  สัดสวนการใชพลังงาน 
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ชวยกันประหยัดพลังงานใหกับองคกร โดยคํานึงถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในองคกร
ใหยั่งยืน รวมถึงคาใชจายท่ีจะนํามาดําเนินโครงการนั้นไมมาก แตไดผลตอบแทนท่ีคุมคา 
 
3.3 การดําเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนนี้เปนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานมาทดลองใชในโรงงานไทยวาโก
(อาคาร 2)  โดยมีการดําเนินการตามข้ันตอนของระบบการจัดการพลังงานดังนี้ 
 การจัดการพลังงานขององคกรข้ันสูง (Advance Energy  Management : AEM) เปนการ
ปรับปรุง และลดตนทุนขององคกรในทุกสวนงาน ซ่ึงไมเพียงแตเฉพาะดานพลังงานเทานั้น ยัง
รวมถึงการสรางบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหกับองคกร โดยการดําเนินการโครงการลดตนทุน
พลังงานในองคกรแบบบูรณาการโดยใชการจัดการพลังงานขององคกรข้ันสูง (AEM) 
 รายละเอียดการพัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึกสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
 การพัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึก มี  8 ข้ันตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. Passive Energy Management (PEM) คือเปนการใชพลังงานของเครื่องจักร ซ่ึง
ทํางานในสภาพการทํางานจริง อันมีผลกระทบจากส่ิงแวดลอม, การติดต้ัง, เง่ือนไขของการทํางาน
ซ่ึงผิดจากการทดสอบ  หาประสิทธิภาพในหองทดสอบสงผลใหระบบมีประสิทธิภาพลดลง และใช
พลังงานเพิ่มข้ีน พลังงานสวนท่ีเพิ่มข้ึนนี้เรียกวา พลังงานทางออม 
 ชนิดของพลังงานทางออม 
 พลังงานทางออมสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ พลังงานทางออมท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติ (Natural Passive Energy) และพลังงานทางออมท่ีเกิดแบบไมธรรมชาติ (Un Natural 
Passive Energy) Natural Passive Energy (NPE) เปนพลังงานทางออมท่ีเกิดในระบบเคร่ืองจักรและ
อุปกรณท่ีมีการทํางานแบบ ติด–ตอ ทุกประเภท เชน ระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ หรือระบบ 
เตาอบหรือเตารีด เปนตน ซ่ึงระบบเหลานี้จะมีอุปกรณควบคุม ท่ีจะควบคุมใหเปนไปตามคาท่ีผูใช
กําหนด ซ่ึงหากมีการติดต้ัง หรือการใชงานในเง่ือนไขท่ีผิดไปจากเง่ือนไขของการทดสอบจะสงผล
ใหระบบนั้นมีอัตราการทํางาน ของเคร่ืองที่เปล่ียนไป ซ่ึงอัตราการทํางานของเคร่ืองนี้เรียกวา   
Work Ratio  

 
 
 
 
 

W   = 
Tr      
TT 
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 เม่ือ WR =  อัตราสวนการทํางานของเคร่ืองจักร 

  Tr = ชวงเวลาที่เคร่ืองจักรทํางาน 

  TT = ชวงเวลาทั้งหมดท่ีทํางาน 

 อัตราสวนการทํางานท่ีผิดไปจากการทดสอบจะสงผลใหการใชพลังงานเพิ่มมากข้ึน 
ไดทันที ดังนั้น ถาในการทดสอบคา WR ท่ีทดสอบไดในหองทดสอบมีคาเปน 0.6 แตเม่ือติดต้ัง 
และใชงานจริง แลวคา WR มีคาเพิ่มข้ึนเปน 0.8 นั้นคือ ระบบจะมีการใชพลังงานท่ีเพิ่มข้ึน  33% 
Un Natural Passive Energy (UPE) เปนพลังงานทางออมท่ีเกิดข้ึนในระบบ หรือเคร่ืองจักรท่ัวไป 
อันเปนผลมาจากการเส่ือมสภาพของเคร่ืองจักรอุปกรณ ซ่ึงสงผลใหเวลาในการทํางานของเคร่ือง
นั้น เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงคาดังกลาวเรียกวา Passive Indese หาไดจาก 

 

 
 T  = คาความแตกตางของเวลาท่ีใชในการทํางาน 
       TN = เวลาในการทํางานของเคร่ืองจักรใหมตามคูมือ 
       To = เวลาท่ีใชในการทํางานของเคร่ืองจักรในปจจุบัน 
 E = คาพลังงานสวนเพิ่ม 
      En = พลังงานของเคร่ืองจักรท่ีใชตามคูมือ 
    Eo = พลังงานของเคร่ืองจักรท่ีใชในปจจุบันจากการตรวจวัด  

 โดยคา Passive Indese จะเปนตัวกําหนดพลังงานทางออมท่ีเกิดข้ึนแบบไมธรรมชาติ 
อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปน NPE หรือ UPE จะสามารถเกิดข้ึนไดในอุปกรณท่ีใชพลังงานทุก
ประเภท ท่ีมีการติดต้ังผิดพลาด, ออกแบบใหญเกินขนาด อันทําใหการใชพลังงานเปล่ียนมากข้ึน
กวาท่ีควรจะเปน หรือการขาดการบํารุงรักษา จนทําใหระบบเกิดคา Passive Indese ท่ีเปล่ียนไป ซ่ึง
คา Passive Indese ท่ีนอยลง แสดงใหเห็นถึงการใชพลังงานในอุปกรณมีคาเพิ่มข้ึนตามไปดวย 
 2. Energy Activity & Award (EAA) คือการดําเนินการเพ่ือสงเสริมภาพลักษณของ
องคกร รวมถึงการสงเสริมการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองคกร การสงเสริมใหองคกร
หรือบุคลากรไดรับรางวัลจากองคกรภายนอกเพ่ือเชิดชูองคกรใหมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักอยาง
แพรหลาย เชน โครงการ Thailand Energy Award โครงการประกวดนวัตกรรมในเครือสหพัฒน 
เปนตน 

PI   =   =   
T                 To-Tn 
E                  Eo-En    
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 3. Energy Knowledge Management (EKM) คือการดําเนินการจัดฝกอบรมเพ่ือเพิ่มพูน
ความรูใหแกบุคลากรอยางยั่งยืนในการอนุรักษพลังงาน เพื่อใหพนักงานทุกระดับช้ันมีความรู  
ความเขาใจ ในการชวยใหองคกรประหยัดคาใชจายท่ีไมจําเปน และสรางความตระหนักถึงการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมกัน ซ่ึงสามารถทําใหองคกรมีความม่ันคงและยั่งยืนตอไป 
 4. Energy Innovation of Organization (EIO) คือการดําเนินการสนับสนุนเพื่อใหเกิด
การสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในองคกร ทําใหพนักงงานเกิดการเรียนรู ท่ีจะชวยในการแกไข 
พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทํางานขององคกรในรูปแบบเฉพาะตัวของกิจการภายในองคกร
ไดเปนอยางดี เชน โครงการประกวดไคเซนในกระบวนการเย็บ หรือกระบวนการท่ีลดเวลาในการ
ผลิตใหนอยท่ีสุด เปนตน 
 5. Process Operation Management (POM) คือการบริหารกระบวนการผลิตหรือการ
ทํางานในองคกรใหดียิ่งข้ึน เพื่อการอนุรักษพลังงาน ทําใหเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลงาน 
รวมถึงทําใหพนักงานเกิดแนวคิดในการจัดการกระบวนการผลิตท่ีตนเองดูแลในสายการผลิต เชน 
การบํารุงรักษาเคร่ืองไมใหขัดของในการเดินเคร่ืองจักร  
 6. Energy Information Technology (EIT) คือการพัฒนาระบบสารสนเทศของอุปกรณ
และเคร่ืองจักรท้ังหมดภายในองคกร เพ่ือเปนการรวบรวมขอมูลท่ีสามารถนํามาใชในการวางแผน
ดานการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมเคร่ืองจักรใหมีประสิทธิภาพ ประวัติ
อายุการใชงานของเคร่ืองจักร เพื่อใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการซอมแซมหรือการส่ังซ้ือ
เคร่ืองจักรใหมได 
 7. Energy & waste Management (EWM) คือการจัดการระบบการใชพลังงานและของ
เสียท่ีไดนํากลับมาใหประโยชนท่ีมีความคุมคาในการลงทุนหรือกําจัดใหมีประสิทธิภาพและมี
คาใชจายต่ําท่ีสุดสําหรับทุกระบบ เชน การบริหารของเสียจากวัสดุสํานักงาน ความรอนหรือความ
เย็นท้ิง และเศษอาหาร การบําบัดน้ําเสียและนํากลับมาใชใหมใหเกิดประโยชน เปนตน 
 8. Organization Culture Measuring (OCM) คือการจัดการใหองคกรมีวัฒนธรรมดาน
พลังงานซ่ึงจะตองเกิดจากองคความรู จิตสํานึกของบุคลากร กฎเกณฑท่ีองคกรกําหนดข้ึน การสราง
จิตสํานึกและการจัดกิจกรรมรวม เพื่อเปนแนวทางการปฎิบัติท่ีตองทํากันทุกคน ซ่ึงข้ันตอนการ
สรางวัฒนธรรมดานพลังงานและการประหยัดพลังงานภายในองคกรนี้ถือเปนวัตถุประสงคสูงสุดท่ี
จะทําใหองคกรมีความยั่งยืนและม่ันคงในการจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางแทจริง ท้ังนี้การ
ดําเนินการการพัฒนาระบบจัดการพลังงานข้ันสูงในโรงงาน ดังกลาวจะตองดําเนินการตามแนวทาง
ท่ีไดกําหนดไวเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะตองดําเนินการเปนลําดับข้ันตอนตามแผนภาพ
ดังนี้ 
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 กอนการดําเนินการวิจัยการพัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึกสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม  นั้นจะตองมีการดําเนินการในสวนของ Energy Conservation Opportunity: ECO ซ่ึง
จะชวยในการประเมินสถานะเบ้ืองตน ศักยภาพพรอมท้ังโอกาสท่ีจะสามารถลดคาใชจายในแตละ
สวนขององคกร ท้ังนี้เพ่ือเปนการประเมินวาองคกรจะสามารถลดคาใชจายใหมีความคุมคาแกการ
ลงทุนหรือไม หากองคกรมีศักยภาพและโอกาสในการลดการใชพลังงานและตนทุนจึงจะพิจารณา
ดําเนินการในสวนของ พัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานตอไป ซ่ึงการดําเนินการอนุรักษพลังงาน
สําหรับโรงงานอุตสหกรรมนั้น จะทําใหองคกรสามารถพัฒนาอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในทุก
ดาน พรอมท้ังเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฉบับท่ี 2   
(พ.ศ. 2550) ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2551 และตามมาตรฐานการดําเนินงานอ่ืนๆ ได 
 
3.4 ขั้นตอนการวิจัย 
 การดําเนินระบบการอนุรักษพลังงานในองคกรอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฉบับท่ี 2 (ป 2550) สําหรับโรงงานควบคุม นั้นจะ
แบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงท่ี 1 การดําเนินการ Energy Conservation Opportunity: ECO และชวงท่ี 
2 การดําเนินการพัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึกโดยจะมีขอบเขตการดําเนินงานในแตละ
ชวง ดังนี้ 
 - ศึกษาขอมูลเบ้ืองตน 
 - ศึกษาและสํารวจโรงงานท่ีมีการใชพลังงาน 
 - การวางระบบการจัดการพลังงานข้ันสูง 
 - การวางนโยบายดานพลังงาน 
 - การดําเนินการวางระบบการจัดการพลังงาน 
 - การวางแผนตามมาตรการหลักท้ัง 8 ดาน 
 - การนําไปใชปฎิบัติและการเก็บขอมูล 
 - การวิเคราะหและประเมินผล 
 - การทํารูปเลมวิทยานิพนธ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การพัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึกสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
 จากการศึกษาการดําเนินการพัฒนาเทคนิคการจัดการเชิงลึกท้ัง 8 ดาน เพื่อใชในการ
อนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมแบบเชิงลึก เพื่อเปนการหาแนวทางและหามาตรการพัฒนา
ระบบการจัดการในกระบวนการผลิต นวัตกรรมใหมๆ รวมท้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให
เกิดความสะดวกและเพ่ิมศักยภาพสําหรับคนและอุปกรณเคร่ืองจักรใหมีประสิทธิภาพและลด
คาใชจายดานพลังงานใหมากท่ีสุด โดยมีข้ันตอนการดําเนินการในโรงงานไทยวาโก ดังตอไปนี้ 
 
4.1 ดานการจัดการพลังงานทางออม (Passive Energy Management: PEM) คือ เปนการใช
พลังงานของเคร่ืองจักร ซ่ึงทํางานในสภาพการทํางานจริง อันมีผลกระทบจากส่ิงแวดลอม, การ
ติดต้ัง, เง่ือนไขของการทํางานซ่ึงผิดจากการทดสอบหาประสิทธิภาพในหองทดสอบสงผลใหระบบ
มีประสิทธิภาพลดลง และใชพลังงานเพิ่มข้ีน พลังงานสวนท่ีเพิ่มข้ึนนี้เรียกวา พลังงานทางออม 
 ชนิดของพลังงานทางออม 
 พลังงานทางออมสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ พลังงานทางออมท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติ (Natural Passive Energy) และพลังงานทางออมท่ีเกิดแบบไมธรรมชาติ (Un Natural 
Passive Energy) Natural Passive Energy (NPE) เปนพลังงานทางออมท่ีเกิดในระบบเคร่ืองจักรและ
อุปกรณท่ีมีการทํางานแบบ ติด–ตอ ทุกประเภท เชน ระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ หรือระบบ 
เตาอบหรือเตารีด เปนตน ซ่ึงระบบเหลานี้จะมีอุปกรณควบคุม ท่ีจะควบคุมใหเปนไปตามคาท่ีผูใช
กําหนด ซ่ึงหากมีการติดต้ัง หรือการใชงานในเง่ือนไขท่ีผิดไปจากเง่ือนไขของการทดสอบจะสงผล
ใหระบบนั้นมีอัตราการทํางานของเคร่ืองท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงสัดสวนการทํางานของเคร่ืองท่ีเปล่ียนไปนี้
เรียกวา Work Ratio ซ่ึงสงผลโดยตรงกับการใชพลังงานไฟฟาของเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงผลกระทบ
นี้จะเกิดข้ึนตลอดเวลาในการใชงานของเคร่ืองปรับอากาศ ในสวนของการทดสอบและแกไขปญหา
ของพลังงานทางออมทําใหเกิดอัตราสวนการทํางานท่ีผิดไปจากการทดสอบการใชพลังงานเพ่ิมมาก
ข้ึนไดจากผลการทดสอบในระบบปรับอากาศขนาด 18000 BTU พบวา คาสัดสวนการทํางานของ
เคร่ืองมีคา 0.8 ซ่ึงพบวา คาท่ีควรจะเปนจากการทดสอบในหองปฎิบัติการของระบบปรับอากาศ
ประหยัดไฟเบอร 5 เคร่ืองควรมีคาการใชพลังงานอยูท่ี 0.6- 0.7 หรือเคร่ืองทํางาน 70% ตลอดจน
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การเปดเคร่ือง ท้ังนี้ เปนผลมาจากการติดต้ังระบบ และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยท่ีรอนและ
ทําใหเง่ือนไขการทํางานของระบบเปล่ียนไป และในการทดสอบการติดต้ังระบบคลูล่ิงแพค เพื่อใช
กับเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 18000 BTU จํานวน 1 ชุด สําหรับรับรองลูกคาท่ีมาติดตอ
งานกับทางบริษัท โดยสภาพกอนปรับปรุงมีการตรวจคาไดเทากับ  20 หนวยตอวัน 
            

 
 
ภาพท่ี 4.1  Condenser ดานหลังกอนทําการติดต้ังอุปกรณระบายความรอน 

 

 
 
ภาพท่ี 4.2  Condenser ท่ีทําการติดตั้งอุปกรณระบบ Cooling Pack 
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ซ่ึงเปนขอมูลท่ีถูกใสไวใน Label ซ่ึงผูบริโภคไดตัดท้ิงไปตั้งแตตน สงผลใหเกิดความเสียหายจาก
การท่ีผูบริโภคไปซ้ือสินคาของยี่หออ่ืนๆทําใหบริษัทเสียโอกาสในการขาย 
 ดังนั้นในการทําการระดมสมองในโครงการไคเซน ซ่ึงเปนกิจกรรมหลักอันหนึ่งของ
โรงงาน จึงเกิดแนวความคิดในการใช Label ท่ีไมสรางความรําคาญใหกับผูบริโภคและผูบริโภคไม
สามารถตัดท้ิงไดโดยเลือกใช Label แบบรีดดวยความรอนติดกับตัวสินคาแทนแบบเดิม อยางไร 
ก็ตามในการใช Label แบบรีดรอนจะตอง มีการใชเคร่ืองจักรประเภท Fusing (รีดดวยความรอน) 
ซ่ึงจะเกิดปญหาตามมาในดานของราคาเคร่ืองจักรท่ีมีราคาสูง อีกท้ังในดานความปลอดภัย ของ
คนงานท่ีตองทํางานใกลกับความรอนของเคร่ืองรีดแบบรอน โดยพนักงานผูใชเคร่ืองจะตองสอดผา
ท่ีจะติด Label เขาเคร่ือง ซ่ึงทําใหมือตองสัมผัสกับความรอนตลอดเวลาของการทํางาน ดังรูปท่ี 4.4 
 จากการศึกษารายละเอียดตางๆ ของเครื่องตนแบบ (Hashima) เพื่อกําหนดรายละเอียด
และพัฒนาสวนประกอบของเคร่ืองท่ีจะดําเนินการพัฒนาข้ึนดังนี้ 
 1.  อุปกรณสงกําลัง เคร่ืองตนแบบนั้นสงกําลังดวยมอเตอรไฟฟาทดแรง ซ่ึงมีราคาและ
คาใชจายในการสรางและซอมบํารุงคอนขางสูง เราจึงเปล่ียนมาใชลม ซ่ึงมีคาใชจายนอยกวา 
 2.  พื้นท่ีสําหรับรีดงาน เคร่ืองตนแบบนั้นออกแบบมาใหยึดอยูกับท่ี และออกแบบให
สามารถหมุนสลับดานในออกมาดานนอกได เพื่อความรวดเร็วในการทํางานโดยไมตองหยุดรอ
คอยเคร่ือง และมีความปลอดภัยจากความรอนของเคร่ืองจักร เพราะไมตองนํามือเขาไปในเคร่ือง 
 จากแนวคิดดังกลาวเราจึงไดเคร่ือง “Speedy Label Pressing” ผลท่ีไดตามมาคือ 
 1. ลดพฤติกรรมการตัด Label ของผูบริโภคลง 
 2. บริษัทไดตนทุนการผลิตท่ีต่ํา สามารถแขงขันดานราคากับคูแขงได 
 3. พนักงานผูใชเคร่ืองมีความปลอดภัยจากความรอนของเคร่ืองจักร 
 4. สามารถใชเวลาในการรอคอยขณะเครื่องรีดทํางานนั้น เพื่อเตรียมงานชุดตอไป 
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ข้ันตอนการพัฒนาโครงการ การใชงานของ Speedy Label Pressing   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4  Flow Chart การพัฒนานวัตกรรม 

ศึกษาความตองการของลูกคา และ 
ผูใชเคร่ืองรีดแบบเดิม 

ปญหาท่ีพบ 
1. ความเกะกะรําคาญ Label แบบเย็บติด 
2. ราคาเคร่ืองตนแบบแพง 
3.  ผูใชเคร่ืองตองยื่นมือเขาไปวางช้ินงาน 
    ในเคร่ืองท่ีรอน 
4. พนักงานรอคอยขณะเวลาท่ีเคร่ืองกําลังรีดอยู 
 

ออกแบบเคร่ืองรีด 
เพื่อแกปญหาท้ัง 4ขอ 

- ลดพฤติกรรมการตัด Label ของผูบริโภคลง 
- ลดตนทุนในการซ้ือเคร่ือง 
-  พนักงานไมตองทนกับความรอนขณะทํางาน 
-  ลดเวลารอคอย ขณะเคร่ืองทําการรีด Label 
 

- เปล่ียนจากระบบมอเตอรไฟฟามาเปนระบบลมซ่ึง
ลดคาใชจายใน เร่ืองอุปกรณไดมากกวา และซอม
บํารุงไดงายกวา 

- ออกแบบใหแผนรองรีดสามารถหมุนเขาไปใน
เคร่ืองพรอมกับหมุน แผนรองรีดดานในออกมาดาน
นอกตัวเคร่ือง เพื่อวางชิ้นงานชุดตอไป 

 
ลงมือประกอบเคร่ืองตามท่ีออกแบบไว 

 
ทดลองรีด 

สามารถแกปญหา 
ท้ัง 4 ขอ 

นําไปใชงานจริง 

ครบ 4 ขอ 

 ไมครบ 
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เม่ือพิจารณา Flow Chart ของการพัฒนานวัตกรรมในภาพท่ี 4.4 พบวา มีการกระบวนการของการ
ทํางานลดลงโดยใชระยะเวลา เพียง 27 วินาที และลดข้ันตอนในการทํางานจากท้ังหมด 9 ข้ันตอน 
เหลือ 8 ข้ันตอนจากการที่พนักงานตองนั่งสัมผัสกับความรอนและอยูกับเคร่ืองรีดเปนเวลานานๆ
 ท่ีมาของแนวคิดนวัตกรรมกอนใชนวัตกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5  แนวคิดของนวัตกรรมในการทํา Speedy Label Pressing   

 

Set คาความรอนและเวลาตาม
คุณสมบัติของวัตถุดิบ 

นําช้ินงานวางใน Block
บนแผนรองรีด ซึ่งอยู

ดานในเครื่อง 

กดปุม Start เครือ่ง 

หัวรีดจะกดทับช้ินงานจนครบ
ตามท่ีต้ังเวลาไว 

เมื่อครบเวลาหัวรีด
จะยกขึ้น 

เก็บช้ินงานท่ีรีดเสร็จ 

- จัด Block เรียงขนาด คัพ ไซส ของช้ินงาน 
- กําหนดจุดช้ิน LABEL โดย LASER  
- ตองยื่นมือวางชิ้นงานดานในเคร่ือง 
 

- ตองกด 2 ปุมพรอมกัน ชวยในเร่ือง Safety 

- รอเคร่ืองยกหัวข้ึน 
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ผลจากการใชนวัตกรรมหลังจากพัฒนานวัตกรรม โดยมีผลดําเนินตามข้ันตอน Flow Chart นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6  ข้ันตอนกระบวนการทํางานของพนักงานต้ังแตแรกเร่ิมจนแลวเสร็จ   

 

Set คาความรอนและเวลาตาม
คุณสมบัติของวัตถุดิบ 

นําช้ินงานวางใน 
Block บนแผนรองรีด 

ดานหนาเครื่อง 

กดปุม Start เครื่อง 

-  เคร่ืองจะ FEED ช้ินงานพรอมแผนรองรีดเขาไปในเคร่ือง 
-  เคร่ืองจะ FEED แผนรองรีดดานในเคร่ืองมาดานหนาเคร่ือง 

หัวรีดจะกดทับช้ินงาน
จนครบตามที่ต้ังเวลาไว 

เมื่อครบเวลาหัวรีด
จะยกขึ้น 

เก็บช้ินงานท่ีรีด
เสร็จ 

- เรียงช้ินงานชุดตอไปท่ีอยูดานหนาเคร่ือง 

- ช้ินงานที่รีดเสร็จจะถูก FEED พรอมกับแผนรอง
รีดมาดานหนาเคร่ือง 

- ช้ินงานที่เตรียมรีดดานหนาเคร่ือง จะถูก FEED 
เขาไปดานในเคร่ือง 
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ตารางท่ี 4.1  เปรียบเทียบข้ันตอนการทํางานของพนักงานประจําเคร่ือง Speedy Label Pressing 

แบบเกา แบบใหม 
 
1) หยิบงานทั้ง 3 ช้ิน 
2) เรียงงานบนเคร่ืองรีดตามตําแหนง 
3) จัดงานใหพอดีกับBLOCKกระดาษแข็ง 
4) วาง LABEL บนตําแหนงท่ี LASER ช้ีบง 
5) ใชมือท้ัง 2 ขางกดปุม เพื่อใหเคร่ืองรีดทํางาน 
6) จัดเตรียมงานเขาเคร่ือง (3 ช้ิน) 
7) รองานท่ีกําลังรีด 
8) หยิบงานทั้ง 3 ช้ินบนเคร่ืองรีด 
9) วางงานสําเร็จ เพื่อรอลอกสติกเกอร 

 
1) หยิบงานทั้ง 3 ช้ิน 
2)  เรียงงานบนเคร่ืองรีดตามตําแหนง 
3)  จัดงานใหพอดีกับBLOCKกระดาษแข็ง 
4) วาง LABEL บนตําแหนงท่ี LASER ช้ีบง 

ในขณะท่ีหวัรีดยกข้ึน เนื่องจากรีดงานเสร็จ
แลว 

5)  ใชมือท้ัง 2 ขางกดปุม เพื่อใหเคร่ืองรีดทํางาน 
6)  เคร่ืองทําการหมุนแผนรองรีดพรอมช้ินงาน

เขาไปในเคร่ือง และแผนรองรีดอีกดานหนึ่ง
หมุนออกมา พรอมช้ินงานท่ีรีดเสร็จแลว 

7)  หยิบงานทั้ง 3 ช้ินบนแผนรองรีดท่ีหมุน
ออกมา 

8) วางงานสําเร็จ เพื่อรอลอกสติ๊กเกอร 
 
 
 

1.)        2.)      3.)      4.)        5.)        6.)        7.) 

                                                    9.)        8.) 

1.)        2.)        3.)        4.)        5.)        6.)        7.) 

                                                                         8.) 

 
 จากการเปรียบเทียบการทํางาน พบวา แบบใหม กระบวนการทํางานลดเวลาลงเหลือ
เพียง 3 วัน 3 ช่ังโมงตอ 1 เคร่ืองตอคน  
 

 

 

กระบวนการ 1 ถึง 9 ใชเวลา 55 

กระบวนการ 1 ถึง 8 ใชเวลา 28 
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ตารางท่ี 4.2  รายการอุปรณในการปรับปรุงเคร่ือง Speedy Label Pressing 
 

รายการอุปกรณ จํานวนเงิน (บาท) 

โครงสรางรวมโตะ    3,500 
อุปกรณทําความรอน (Heater)    2,000 
อุปกรณถายเทความรอน (Plate)    4,000 
อุปกรณ PNEUMATIC    8,000 
อุปกรณควบคุมการทํางาน    10,000 
แผนรองรีด    4,000 
อุปกรณท่ัวไป (นอต, สายไฟฯ)     500 
 
 สรุปผลการดําเนินการในการนํานวัตกรรมมาใช กอนการใชนวัตกรรมพบวา กําลังคน
ท่ีใชในการทํางาน 1 คน ตอ 6 วัน 4 ช่ัวโมง ตอ 1 เคร่ือง ผลผลิตท่ีได 10,000 ช้ินตอเดือน หลังจาก
การใชนวัตกรรม สามารถลดการทํางานลงได 1 คน เหลือ 3 วัน 3 ชั่วโมง ตอ 1 เคร่ือง (ราคาเคร่ือง
ประดิษฐ 32,000 บาท) ผลผลิต 10,000 ชิ้นตอเดือน   
 

 
 

ภาพท่ี 4.7  สงผลงานเขาประกวดงานนวัตกรรมเครือสหพัฒน 
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4.3 ดานการจัดการความรู (Energy Knowledge Management: EKM) 
 การจัดการองคความรู (Energy Knowledge Management) เปนการใชเทคโนโลยี เขา
ชวยในการพัฒนาการสงขอมูล ขาวสาร และปญหาตางๆ ในการทํางานผานระบบสารสนเทศของ
องคกร ซ่ึงจะเกี่ยวของ โดยตรงกับการรับรูและจัดการรวบรวมขอมูล รวมถึงขาวสาร และองค
ความรูท่ีองคกรตองการใหพนักงานไดรับรูทางดานพลังงาน สามารถกระจายขาวสารความรูรวม 
ถึงรวบรวมปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบการผลิต สามารถทําไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน และอีกท้ัง
สามารถระดมสมอง เพ่ือแกไขท่ีมีความสลับซับซอนมากขึ้น ไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ
ท่ีเกิดข้ึน และมีการสงขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศ ท่ีไดจัดทําข้ึนเพื่อรองรับ นอกจากนั้นทําให
บุคลากรที่ทํางานในองคกรสามารถคนหา ขอมูลดานพลังงานรวมถึง และเรียนรูไดดวยตัวเองจาก
ขอมูลในระบบที่รองรับ อีกท้ังทําใหสามารถทําความเขาใจกับองคความรูตางๆ รวมถึงการจัดการ
องคความรูในองคกร ถูกกระจายใหกับบุคลากรไดรับทราบปญหาและขอมูลไดอยางครบถวน จาก
การศึกษาพบวา ปญหาในองคกรสําหรับพนักงาน ยังขาดความรู ความเขาใจ ความเอาใจใสในเร่ือง 
การใชพลังงานอยางคุมคา ดังนั้นการจัดการองคความรู จึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับองคกร 
ไมเพียงเพราะความรูเปนธุรกิจหลักของเราเทานั้น แตเพราะองคความรูท่ีเกิดข้ึนภายในองคกรมี
มากมายท้ังท่ีชัดแจง และรูแจง ตลอดจนกระบวนการถายทอด และสนับสนุนใหบุคลากรในองคกร
ไดเขาใจ และเรียนรูจากกันและกัน ซ่ึงจะเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีนําพาใหหนวยงานพัฒนาไปสูการ
เปนองคกร แหงการเรียนรูท่ีแทจริง ซ่ึงบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําเว็บไซด ดาน
พลังงานข้ึน ซ่ึงในเว็บไซดนี้ มีความนาสนใจท่ีมีกิจกรรม และรางวัลใหพนักงานทุกคนที่สนใจได
เขารวมเยี่ยมชมเว็บไซด อยางตอเนื่องตลอดท้ังป มีขาว และกิจกรรมในโครงการที่มีการปรับปรุง
อยางตอเนื่องตลอดเวลาไมวาพนักงานแตละแผนก แตละผลิตภัณฑ ก็สามารถเขาไปหาความรู รวม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ และการอนุรักษพลังงานไดโดยตลอดเวลา และเปนการเรียนรู
ท่ีเทาเทียมกัน นอกจากนี้ยังสามารถชวยลดคาใชจายท่ีไมจําเปนใหกับบริษัทไดอีกทางหน่ึงดวย ซ่ึง
จากหนาแรกของเว็บไซดดานพลังงาน เราจะพบเมนูหลัก ดังนี้  
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ภาพท่ี 4.8  บทบาทและการพูดคุยกับผูจัดการพลังงาน 
 
 - ขาวประชาสัมพันธอนุรักษพลังงาน แสดงขอมูลรายละเอียดกิจกรรมตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนกับพนักงาน ไดแก การประกวดโครงการการประหยัดพลังงานในบาน กฏหมายที่
เกี่ยวของดนพลังงาน และกิจกรรมแจกของรางวัลทุกเดือนอีกดวย 
 - คุยกับผูจัดการพลังงาน แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหนาของโครงการตางๆ ท่ี
ทางบริษัทไดประกาศ และใหพนักงานสามารถนําไปปฏิบัติ เชน นโยบายดานพลังานท่ีทุกคนตอง
รับทราบ รวมถึงเปาหมายดานพลังงาน ในแตละป 
 - สถิติการใชพลังงาน แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการใชไฟฟาในแตละเดือน 
  - ผลการประหยัดพลังงาน แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ การประหยัดพลังงานไดในแต
ละเดือน 
  - ดัชนีการใชพลังงาน (SEC) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบการใช
พลังงาน (หนวย) กับปริมาณกําลังการผลิต (ช้ิน) 
 - มาตรการอนุรักษพลังงาน แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ มาตรการท่ีทางบริษัทฯ ได
กําหนดมาตรการที่ตองดําเนินการตามแผนงานในแตละเดือนของรอบปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมาย 
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 เว็ปไซดแสดงถึง สถิติการใชพลังงานเปรียบเทียบดัชนีการใชพลังงานเปน (MJ/ช้ิน) 
เพื่อใหพนักงานไดรับทราบการเคล่ือนไหวการใชพลังงานในแตเดือน ดังภาพท่ี 4.9 

 

 
 
ภาพท่ี 4.9  เปรียบเทียบดัชนีการใชพลังงาน (MJ/ช้ิน) 
 
 เว็ปไซดแสดงมาตรการการอนุรักษพลังงานเพื่อใหพนักงานไดรับทราบการเคล่ือนไหว
ในมาตรการตางๆ ท่ีทางบริษัทฯ จัดทําข้ึน ดังภาพท่ี 4.10 
 

 
 
ภาพท่ี 4.10  มาตรการการอนุรักษพลังงาน 
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 เว็ปไซดเกี่ยวกับการใหขอมูลสําหรับการเรียนรูเทคโนโลยีดานการอนุรักษพลังงาน 
เพื่อใหพนักงานไดรับขอมูลประกอบการศึกษาคนควา ดังภาพท่ี 4.11 
 

 
 
ภาพท่ี 4.11  การเรียนรูดานพลังงานสําหรับพนักงาน 
 
 นอกจากนี้พนักงานยังสามารถเขาไปศึกษาในเว็ปไซดดานอ่ืนๆ ในการใหความรู 
สําหรับพนักงานไดซ่ึงประกอบดวย 
 - กฏหมาย ท่ีเกี่ยวของดานพลังงานตางๆ เชน พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 เปนตน 
 - การจัดการพลังงาน เปนการดําเนินการตามกฏมาย ซ่ึงประกอบดวย 8 ข้ันตอนดังนี้ 
1. การจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 2. การประเมินสถานการจัดการเบ้ืองตน 3. การ
กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานและเผยแพรประชาสัมพันธ 4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน 5. กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานรวมท้ังแผนการฝกอบรม 6. ดําเนินการตาม
แผนฯและตรวจสอบการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน 7. ตรวจติดตาม ประเมินระบบการจัดการ 
พลังงาน 8. การทบทวน วิเคราะห แกไขระบบ 
 - คณะทํางาน ซ่ึงบริษัทโดยกรรมการผูจัดการ เปนผูแตงต้ังใหปฏิบัติงานดานพลังงาน 
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
 - นโยบาย เปนการกําหนดนโยบายดานพลังงาน เพื่อใหพนักงานทุกคนไดปฎิบัติตาม 
 - บริษัทในเครือ เปนการจัดประชุมในเครือวาโกกรุป ทุก 2 เดือน เพื่อเปนการนํา 
เสนอผลการประหยัดพลังงาน ใหกับผูบริหาร ไดรับทราบความคืบหนา และหาแนวทางรวมกัน ให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน จากผลของการนําดานการจัดการองคความรู ผานเว็บไซดใหกับพนักงาน
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4.4 นวัตกรรมองคกร (Energy Innovation of Organization: EIO) 
 ในการพัฒนานวัตกรรมเฉพาะขององคกร เปนการสนับสนุนใหกับพนักงานไดเกิด
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในการชวยแกไข ปรับปรุง พัฒนารวมถึงกระบวนการ
ผลิตใหองคกรมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมกัน เปนการชวยใหองคกรประหยัดคาใชจาย ลดข้ันตอน
การผลิตใหนอยลง และเพิ่มผลผลิตใหมากข้ึน จึงไดนําระบบจักรเย็บผามาใชในกระบวนการเย็บมา
ควบคุมการปดเคร่ืองจักรเมื่อพนักงานไมใชเคร่ืองจักรเย็บผา ซ่ึงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาท่ี
จายใหกับมอเตอรเคร่ืองจักรไดทันที โดยท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับองคกร ซ่ึงมี
ปญหาภายในองคกร โดยไดรวบรวมการใชองคความรู (Knowledge Management) นํามาแกไขเพื่อ
พัฒนาข้ึนมาใชเอง 
 เปาหมายของการทํา  Innovation 
 1. พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ 
  2. ขยายขอบเขตทางธุรกิจ 
 3. ขยายขอบเขตคุณภาพของผลิตภัณฑ 
 4. ลดตนทุนและวัตถุดิบในการผลิต 
 5. พัฒนาคุณภาพการผลิต 
 

 
 

ภาพท่ี 4.14  การทํางานของวงจรสวิทซแสงของเคร่ืองจักรเย็บผา 
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 4.4.1 หลักคิด หรือวิทยาการท่ีนํามาสูการสรางนวัตกรรม  
 จากปญหาท่ีพบทางเว็บไซด ของการจัดการดานความรูภายในองคกร ซ่ึงไดมีการระดม

สมอง และชวยกันคิดเพื่อตอบสนองนโยบายผูบริหารของบริษัทฯ ถึงเร่ืองการลดตนทุน (คาใชจาย) 

แบบถาวร ซ่ึงเปนอีกแนวทางหนึ่ง ท่ีทําใหเกิดนวัตกรรมขององคกรข้ึน จากปญหาท่ีพบ คือให

พนักงานปดสวิทซเม่ือไมใชงานเคร่ืองจักร แตก็ยังไมสามารถดําเนินการไดรอยเปอรเซ็นต หรือเม่ือ

มีการเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานเปนการยืนเย็บ เพื่อทําใหพนักงานเย็บไมตองเปนกังวล หรือ

เสียเวลาในการปดสวิทซจักรและเพิ่มความคลองตัวในการทํางานไดดียิ่งข้ึน  

 หลักการทํางานของวงจรสวิทซแสง                    

 เม่ือประกอบเขากับจักร วงจรสวิทชแสงทํางานโดย ตัดตอไฟ ท่ีจะเขามอเตอรจักร หลัง 
จากเปดสวิทชจักร กลาวคือจะตัดสายไฟ ท่ีผานสวิทชจักรมาแลว มาควบคุมการเปด-ปดเอง โดยใช 
Photo Transistor ส่ังงานให Relay ท่ีมีสายไฟของสวิทชจักร ทําการตัดตอสงไปยังมอเตอร ขณะท่ี
พนักงานปฏิบัติงาน รางกายจะแนบอยูกับโตะเคร่ืองจักร ทําใหเกิดเงาบัง Photo Transistor เคร่ืองจักร 
ก็จะทํางาน เม่ือมีการเคล่ือนยายรางกายออกจากเคร่ืองจักร ก็จะหยุดการทํางานของเคร่ืองจักรทันที 
ซ่ึงมีคาใชจายในการลงทุน ดังตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3  รายละเอียดสําหรับการลงทุน 
 

วัสดุ / อุปกรณ เงินลงทุน 

1. วงจรสวิทชทํางานดวยแสง      138 บาท 

2. หมอแปลง 220 v. - 12v.  110 บาท 

3. สายไฟ     2 บาท 

 รวมคาใชจาย   250 บาท 
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ตารางท่ี 4.4  การใชไฟฟาของ Motor เคร่ืองจักรเย็บผา  
 

BRAND MODEL  BOX 
MODEL 
MOTOR 

Watt  
Motor 

STAND BY Quantity 

Amp. Watt Pc. 
JUKI D1-CEFA  ACMF-001  550  0.1  22  66 
JUKI  D2-0A0  B1ELNP-KP  400  1.2  264     14 

PANASERVO  A20 MPMA21A11  -  0     0     37 
BROTHER  KC251  MD464  400  2.2  484   173 
BROTHER  OA25A  MD-806A  400  0     0   124 
HO SHING HVP-60-3-70  SV4413-2  550  0     0   247 

MITSUBISHI  CA-ZK402F-50  370  1.1  242       8 
BROTHER  KE-B430E-1[TK]  -  0.2   44     32 
BROTHER  LK3-BB430E-1[TK]P1-P4  -  0.1   22     27 
BROTHER  LK3-BB430E-1[TK]ABC  -  0.1   22     22 
BROTHER  LZ855[ZG]  400  0.1   22     12 
BROTHER  ZE855[ZG]  400  0    0     14 

 
 เม่ือพิจารณาผลที่ไดจการการปรับปรุง พบวา การใชไฟฟาของ MOTOR เคร่ืองจักรเย็บ
ผา มีเคร่ืองจักรเย็บผาท่ีใชกําลังไฟฟาในขณะ Stand by สูง (เปดเคร่ืองจักรท้ิงไวโดยไมมีการใช
งาน) อยูประเภทหนึ่งคือ Motor เคร่ืองจักรยี่หอ Brother รุน MD 464 ซ่ึงใชกําลังไฟฟาสูงถึง 484  
Watt จํานวน 173 เคร่ือง 
             หลังจากมีการใชนวัตกรรมเกี่ยวกับวงจรสวิทซแสง พบวา สามารถประหยัดคาไฟฟา
ของเคร่ืองจักรจากจํานวน 173 เคร่ือง ไดเปนเงินท้ังส้ิน 70,341 บาทตอป  
 
4.5 การจัดการกระบวนการผลิต (Process Operation Management: POM) 
 การบริหารกระบวนการผลิตในการทํางาน เปนการเพ่ิมผลผลิตและบริหารคุณภาพใหดี
ข้ึน โดยการนําเอาระบบการซอมบํารุงรักษามาเปนหลักเกณฑ เพื่อสรางมาตรฐานใหกับเครื่องจักร 
และเปนการบํารุงเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รูระยะเวลาในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรท่ี
ชัดเจนทําใหเคร่ืองจักรไมเกิดความเสียหายขณะทํางาน ซ่ึงสงผลใหการผลิตเปนไปอยางตอเนื่อง
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และมีประสิทธิภาพหรือเปนการเปล่ียนเคร่ืองจักรทดแทนของเดิมท่ีไมมีประสิทธิภาพ จากสภาพ
ปญหาในปจจุบัน พบวา บริษัทฯ ยังมีการใชเคร่ืองจักรเย็บผาท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า หรือมีการ
ส้ินเปลืองพลังงานในขณะไมมีการปฏิบัติงาน ซ่ึงจากเดิมใชเคร่ืองจักรแบบ Clutch Motor โดยท่ี
มอเตอรจะทํางานตลอดเวลาเม่ือเปดสวิทซจักรในชวงหยุดการผลิตทําใหเกิดการสูญเสียพลังงาน
โดยเปลาประโยชนจึงมีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนเปนจักรเย็บผาแบบ Servo Motor ซ่ึงมอเตอรเคร่ืองจักร
จะทํางานก็ตอเม่ือมีการผลิต ซ่ึงสามารถลดคาไฟฟาไดถึง 30% 
 4.5.1  Process Operation Management: POM 
 เปนการเลือกใชเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือกระบวนการผลิต ในปจจุบันมีการ
ใชจักรเย็บผาเปนจํานวนมาก แตเดิมจักรเย็บผาใชเปนแบบ Clutch Motor ซ่ึงมอเตอรจะทํางาน
ตลอดเวลาเม่ือเปดสวิทซจักรท้ิงไวในชวงหยุดการผลิตพลังงานสวนนี้จะสูญเสียโดยเปลาประโยชน 
จึงไดเปล่ียนเปนจักรเย็บผาเปนแบบ Servo Motor กลาวคือ มอเตอรจะทํางานก็ตอเม่ือมีการผลิต 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพท่ี 4.20  เปรียบเทียบเคร่ืองจักร Clutch Motor กับ Servo Moto 
 

ตารางท่ี 4.5  เปรียบเทียบอัตราการใชพลังงาน 
 

พิกัดจกัรเย็บผา Clutch  Motor Servo Motor 
กําลังไฟฟา OUTPUT  400 W  550 W 
VOLT  220 V  220 V 
PHASE  1  1 
Hz  50  50 
กระแสเม่ือเปดสวิทซจักร  1.2 A , 264 W  0.1 A, 22 W 
กระแสที่ความเร็วปกติ  1.5 A , 330 W  0.4 A, 88 W 
กระแสที่ความเร็วสูงสุด  1.6 A , 352 W  0.8 A, 176 W 
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 เม่ือผานกระบวนการ เปรียบเทียบอัตราการใชพลังงานไฟฟา จะเห็นวา ลดการใช
พลังงาน ท้ังชวงหยุดการผลิต และชวงมีการผลิตจริง จักรท่ีเปนแบบ Servo Motor จะประหยัดกวา 
Clutch Motor หลักการคํานวณผลการประหยัด เม่ือเปดสวิทซจักรยังไมมีการผลิต คิดเปน 30% ของ
เวลาทํางาน 8 ช่ัวโมง/วัน โดยดําเนินการติดต้ังไปแลวท่ี 500 ตัว ซ่ึงสามารถสรุปผลการประหยัดได
ดังนี้ 
 กอนการปรับปรุง Clutch Motor มีการใชพลังงานไฟฟา เทากับ    98,841.60  kWh / ป 
        หลังการปรับปรุง Servo Motor มีการใชพลังงานไฟฟา เทากับ     8,236.80  kWh / ป 
  ซ่ึงสามารถประหยัดคาใชจายได   เทากับ   317,116.80 บาท / ป 
 
4.6 ระบบสารสนเทศ (Energy Information Technology : EIT) 
  เปนการพัฒนา Energy Map เพื่อสามารถใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการประเมินหา
ปริมาณการใชพลังงานทุกเขตในโรงงาน และจัดใหมีการทําแผนท่ีอุปกรณใชพลังงานทุกตัวในเขต 
รวมถึงการลงรายละเอียดปริมาณพลังงานท่ีใชในทุกจุดของเขตนั้นๆ อีกดวยรวมไปถึงสามารถ
นํามาใชในการวางแผนดานการจัดพลังงานพลังงานใหมีประสิทธิภาพ โดยการนําเอาระบบ Energy 
Map มาใชในการวิเคราะหพลังงานตอวันได จากการสํารวจการใชพลังงานของระบบอุปกรณตางๆ 
ของแผนกตัด สามารถลงรายละเอียดของอุปกรณประเภทตางๆ ได ดังนี้ 
 

 
          
ภาพท่ี 4.21  ตําแหนงของเคร่ืองจักรประเภทตางๆ 
 

 เคร่ืองแบนไนฟ 

 
เคร่ืองแฮนไนฟ 

 
เคร่ืองปมเตา 

 เคร่ืองปมลูกไม 

 เคร่ืองทําบลอกมีด 

 โตะทํางาน 

 พนักงาน 
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     จากภาพท่ี 4.21 เปนการแสดงถึงตําแหนงของเคร่ืองจักรซ่ึงสามารถบอกตําแหนงของ
เคร่ืองจักรแตละประเภท โดยสามารถทําใหงายตอการหา การซอมบํารุงรักษาของเคร่ือง อายุการ
ทํางาน รวมถึงขนาดของเคร่ืองจักร ทําใหทราบถึงปริมาณการใชพลังงานในแตละพื้นท่ีไดอยาง
ถูกตอง  
 

 
 
ภาพที่ 4.22  แสดงต่ําแหนงของระบบปรับอากาศและไฟฟา 
 
              จากภาพท่ี 4.22 เปนการอธิบายถึงตําแหนงของหนากากแอรในระบบปรับอากาศ และ
ตําแหนงแสงสวางในระบบไฟฟา รวมถึงตําแหนงของมอเตอรของระบบปรับอากาศ ทําใหทราบถึง
ขนาดของมอเตอรวา มีขนาดกี่แรงมา จํานวนกี่ตัว จํานวนหนากากแอรในการสงลมเย็นใหกับพื้นท่ี
ตางๆ มีกี่ชอง และระบบไฟฟาของแสงสวางมีกี่หลอด ซ่ึงจากการทํา Energy Map นี้ทําใหงายตอ
การตัดสินใจในการเปล่ียนอุปกรณ รวมถึงการตัดสินใจของผูบริหารไดงายข้ึน โดยไมมีการติดขัด
สําหรับงบประมาณการลงทุนในแตละองคกร 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

    หนากากแอร 
    แสงสวาง  

     มอเตอร 
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดสัญลักษณเคร่ืองจักร  

 
            จากตารางท่ี 4.6 เปนการแสดงรายละเอียดสัญลักษณเคร่ืองจักร ทําใหทราบถึง Code 
เคร่ืองจักรแตละประเภท ช่ือของเคร่ืองจักร กําลังไฟฟาท่ีใช จํานวนท้ังหมดของเคร่ืองจักร เวลาการ
ใชตอวัน ซ่ึงทําใหผูดูแลและรับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพได
อยางสมบูรณ ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิต ลดคาใชจายใหกับองคกรไดเปนอยางดี 
 
4.7 การจัดการของเสีย (Energy &Waste Management: EWM) 
    คือ การนํากลับมาใชใหมในสภาพเดิม เรียกวา Reuse ซ่ึงเปนการลดปริมาณขยะ ลดการ
กอมลภาวะ และท่ีสําคัญเปนการลดภาวะโลกรอนไดอีกทางหนึ่ง จากสภาพปญหาในปจจุบันการ
จัดการของเสียในองคกร ไมวาจะเปนเศษกระดาษ หนังสือพิมพ ขวดพลาสติก หรือแมแตกลอง
กระดาษพบวา พนักงานมีพฤติกรรมนําเอากลองบรรจุสินคานําไปท้ิงขยะท้ังท่ีกลองบรรจุสินคานั้น
ยังอยูในสภาพที่สามารถนํากลับมาใชไดอีกเปนจํานวนมาก จากปญหาน้ีท่ีพบเห็นจึงไดมีแนว 
ความคิด การจากที่ไดศึกษเกี่ยวกับการจัดการองคความรู ทําใหพบวา พนักงาน มีแนวคิดในการท่ี
จะชวยบริษัท ลดคาใชจายท่ีไมจําเปน ลดปริมาณขยะใหนอยลง จึงไดเก็บรวบรวมขอมูล เปนเวลา 
26 วัน กอนและหลัง ในการที่พนักงานนํากลองบรรจุสินคาไปท้ิง ดังภาพท่ี 4.23  
 
 

สัญลักษณ Code ช่ือเคร่ืองจักร 
กําลังไฟฟา

(watt) 
Num
ber 

เวลาการ
ใช (ชม.) 

พลังงานท่ี
ใช (watt) 

ปริมาณการ
ผลิต (SEC) 

 001 เคร่ืองแบนไนฟ  750  9 8 6,750 56,433 

 002 เคร่ืองแฮนไนฟ  924  3 8 2,772 56,433 

 003 เคร่ืองปมเตา  2,250  2 8 4,500 53,645 

 004 เคร่ืองปมลูกไม  3,000  1 8 3,000 45,673 

 005 เคร่ืองทําบลอกมีด  2,000  1 8 2,000 34,562 

          006 แสงสวาง  36 246 8 8,856 - 
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  จากการเก็บขอมูลท้ังกอนและหลังพบวา กอนการดําเนินการ พนักงานนํากลองบรรจุ
สินคาไปท้ิงเปนจํานวน 4,416 กลอง/เดือน(คิดเปนเงิน เทากับ 30,912 บาท) และหลังจากใหความรู
กับพนักงานในเร่ืองการปลูกจิตสํานึกรักองคกร และการนําขยะกลับมาใชใหม พบวา จํานวนกลอง
บรรจุสินคาลดลงเหลือ 1,448 กลอง คิดเปนจํานวนเงิน เทากับ 10,136 บาท ตอเดือน (1 กลอง 
เทากับ 7 บาท) สามารถลดคาใชจายใหกับบริษัทฯ ไดถึง 20,776 บาทตอเดือน โดยไมมีการลงทุน
ใดๆ ท้ังส้ิน นอกจากนี้ยังสามารถลดปริมาณขยะและลดคาใชจายใหกับบริษัทฯไดอีกทางหนึ่งดวย 
รวมท้ังสามารถชวยลดภาวะโลกรอนไดอีก 
 
4.8 การสรางวัฒนธรรมขององคกร (Organization Culture Measuring : OCM) 
 การสรางวัฒนธรรมองคกร เปนการจัดการใหองคกรมีวัฒนธรรมดานพลังงานมาก
ยิ่งข้ึนและเปนแบบถาวรยั่งยืน ซ่ึงเปนการกอใหเกิดความรูความเขาใจใหกับพนักงาน เปนการสราง
จิตสํานึกใหพนักงานรักองคกรมากข้ึน ถือเปนกฎเกณฑท่ีองคกรกําหนดข้ึนเองรวมกัน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีทุกคนตองรวมมือรวมใจกันในการประหยัดพลังงานภายในองคกร เพื่อให
บริษัทฯ มีความม่ันคงและสามารถทําใหพนักงานเกิดการปฏิบัติรวมกัน เปนการสรางวัฒนธรรม
ใหกับองคกรไดอยางยั่งยืนและมีความม่ันคงตลอดไป 
 

 
 
ภาพท่ี 4.28  การสรางวัฒนธรรมสําหรับองคกรใหกับพนักงาน 
 
 4.8.1 หลักคิดสําหรับการสรางวัฒนธรรมในองคกร 
   การจะสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศในองคกรใหสามารถกระตุนความคิดเชิง
สรางสรรคไดบุคลากรทุกคนควรตองมีลักษณะดังนี้ 
   ขอท่ี 1  มีการปลูกฝงแนวคิดทิศทางใหสอดคลองกับกลยุทธหลักของบริษัทฯ อยาง
ตอเนื่อง ไมใชแคมาตรการชั่วคราว แตเปนการกําหนดการคิดเชิงสรางสรรค และจัดใหมีกิจกรรม 
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โครงการใหมๆ ในการดําเนินงานขององคกรใหกลายเปน “กลยุทธหลัก” ท่ีพนักงานท้ังองคกรตอง
นําไปปฏิบัติ จนกลายเปนกิจวัตรและงานประจําสวนหนึ่งในองคกร มีการจัดสรรเวลาทํางานสวน
หนึ่งใหกับงานในตําแหนงตางๆ ในระดับนโยบายขององคกร เชน ในโหมดงานปกติของพนักงาน 
จะจัดสรรเวลารอยละ 80 สําหรับงานประจําและอีกรอยละ 20 สําหรับงานท่ีเปนโครงการพัฒนา
ใหมๆ ในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนตน 
 ขอท่ี 2  ผูบริหารระดับสูงตองผลักดัน และสนับสนุนอยางจริงจัง โดยตองสนับสนุน
พนักงานในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนในเร่ืองของเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัยท่ีจะทําใหพนักงานได
สรางสรรคส่ิงใหมๆ รวมไปถึงการใหความเปนอิสระทางดานความคิด และอํานาจในการลองผิด
ลองถูกกับวิธีการ หรือไอเดียใหมๆ ท่ีพนักงานคิดคนข้ึนมา และตองส่ือสารอยางชัดเจนกับ
พนักงานวา หากเกิดความผิดพลาดในการคิดส่ิงใหม เหลานั้นแลว จะไมเอาผิดหรือลงโทษ แตจะ
นับเปนการลงทุนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตอไป  
 ขอท่ี 3  ควรนําหลักความคิดสรางสรรคท่ีไดพัฒนามาแลวปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย
เพิ่มแรงจูงใจในการนําไปปฏิบัติ และนําผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจากแนวคิดดังกลาวไปเช่ือมโยงกับการ
ประเมินผลงาน แล ผลตอบแทนจากการปฎิบัติงาน  เพื่อใหพนักงานไดตระหนักถึงผลประโยชนท่ี
เปนรูปธรรมมากข้ึน   
 ขอท่ี 4 การปลูกฝงเร่ืองการพัฒนานวัตกรรมใหเปนคานิยม และความเช่ือในการทํางาน
นั้น ไมควรใชกฎเกณฑเขามาบังคับ การใชความเชื่อรวมและการผลักดันจากเพื่อนรวมงานใน
องคกรดวยกัน จะทําใหมีประสิทธิผลสูงกวาการบังคับ โดยใชกฎระเบียบในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เปนหลักในการขับเคล่ือนจะดีกวาการบังคับพนักงาน  
 ขอท่ี 5 การสรางคานิยมสําหรับการแขงขันดานนวัตกรรมภายในองคกร เปนการทาทาย
เชิงแนวคิด ไมใชสรางความขัดแยง หรือโจมตีซ่ึงกันและกัน และในหลายองคกรมุงเนนใหเกิดการ
แขงขันระหวางกลุมงานดวยกัน หรือแผนกงาน เพื่อใหเกิดบรรยากาศของการสงเสริมการพัฒนาส่ิง
ใหมใหเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  
 ขอท่ี 6 เสาะแสวงหา และคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสม ควรตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติ
ลักษณะไมหยุดนิ่งอยูกับท่ี และพรอมท่ีจะเปดรับส่ิงใหมๆ และความทาทายอยูเสมอ  
 จากหลักคิดในการสรางวัฒนธรรมองคกร ทําใหบริษัทฯ มีวัฒนธรรมดานการจัดการ 
พลังงานท่ีมีความยั่งยืนและม่ันคง ดังน้ี 
 จากสภาพปญหาในปจจุบันพบวา พนักงานบางกลุมในสวนการผลิตไมใหความรวมมือ
กันในการใสใจดานพลังงานเทาท่ีควร สังเกตุจากชวงเวลาพักกลางวัน พบวา รอยละ 50 รีบไป
รับประทานอาหาร โดยไมใหความสําคัญในเร่ือง การชวยกันประหยัดพลังงานท่ีสูญเสียไปขณะ
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เปดไฟแสงสวางท้ิงไวเปนเวลาหนึ่งช่ัวโมง ถาคํานวณเปนจํานวนเงินคงประหยัดไดไมต่ํากวา 
53,328 บาทตอป ซ่ึงเปนการสูญเสียโดยเปลาประโยชนสําหรับบริษัทฯ 
 หลังจากมีการอบรมและใหความรู รวมถึงการใหนโยบายดานพลังงาน และเปายหมาย
ท่ีชัดเจน ทําใหพนักงานเขาใจ และเขาถึงกระบวนการในการทํางานของตนเองไดอยางถูกตอง ทุก
คนนําไปปฎิบัติ และยึดเปนแนวทางในการทํางานของตนโดยไดทําเปนกิจวัตรประจําวัน  เพื่อให
พนักงานทุกคนนําไปปฎิบัติ ตามนโยบายและเปาหมาย ของบริษัทฯตอไป  
  

     
 
ภาพท่ี 4.29  การรณรงคใหความรูกับพนักงาน 
 

      
 
ภาพท่ี 4.30 โปสเตอรประชาสัมพันธการรณรงคใหพนักงานทราบ 
 
 จากการรณรงคอยางตอเนื่องพบวา พนักงานใหความสําคัญและใหความรวมมือเปน
อยางดี ในการยึดเปนแนวทาง สําหรับองคกร ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
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วัฒนธรรมองคกร เปนการผลักดันใหบุคลากรมีพฤติกรรมในดานการอนุรักษพลังงาน โดยให 
ทุกคนยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเปนกิจวัตรประจําวัน ซ่ึงเม่ือไดรับการตอบรับ
จากบุคลากรแลว สงผลใหสามารถประหยัดพลังงานลงไดตามมาตรการท่ีกําหนด จากกรณีศึกษา
การปดไฟแสงสวางเวลาพักกลางวัน สามารถลดการพลังงานลงได 3%  (53,328.91 บาทตอป) 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 เม่ือพิจารณา จากท้ัง 8 ดาน ในดานการจัดการของเสีย และการจัดการระบบการผลิต 
ซ่ึงสามารถนํามารวมเขาดวยกันไดในสวนของกระบวนการผลิต อยางไรก็ตามในดานกิจกรรม 
และรางวัลองคกร สามารถท่ีจะรวมกันและเรียกใหมเปน การสรางแรงจูงใจดานพลังงาน (Energy 
Driving Force) ในดานของอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีความสําคัญในสวนของการวัดความสําเร็จของการ
ทํางานดานพลังงาน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
                 1.  การพัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึกสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ไดมีการ
พัฒนาองคประกอบท้ัง 8 ดาน ข้ึนมาอยางไรก็ตามในขอสรุปท้ัง 8 ดาน พบวาสามารถท่ีจะปรับ 
เปล่ียนโดยยุบรวม และเพิ่มหัวขอท่ีนาสนใจ เพื่อเปนระเบียบวิธีใหมในการทํางานท่ีกระชับมากข้ึน 
                2.  การพัฒนาคูมือการใชระบบการจัดการพลังงานเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรม 
เนื่องจากอุตสาหกรรมแบงออกเปน 8 กลุมอุตสาหกรรม ซ่ึงแตละกลุมอุตสาหกรรมมีรูปแบบของ
อุปกรณ และการทํางานท่ีแตกตางกัน ทําใหตองมีการพัฒนาคูมือในการทํางานดานการพัฒนา
เทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึกตามกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 8 กลุม  ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร,  
อุตสาหกรรมส่ิงทอ, อุตสาหกรรมไม, อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรม 
อโลหะ, อุตสาหกรรมโลหะ, และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากโลหะ 
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บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก 
 

4.1 ดานการจัดการพลังงานทางออม  (Passive Energy Management: PEM)   
  การติดต้ังระบบ Cooling Pack 
 ระยะเวลาดําเนินการ  1 เดือน 

เงินลงทุน  5,500 บาท 
พลังงานท่ีประหยัดได     1 Unit/ คิดเปน 3.50 บาท 
ผลประหยัดท่ีได   29,736  บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน  0.5 ป 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

จากการตรวจวัดและเก็บขอมูล พบวา 
กอนปรับปรุง Condenser ใชกระแสไฟฟาเฉล่ียตอวัน เทากับ 20.7 หนวย 
หลังปรับปรุง Condenser ใชกระแสไฟฟาเฉล่ียตอวัน เทากับ 7.87 หนวย 
การคํานวณ 

  พลังงานไฟฟาท่ีประหยัด  = Unit ท่ีประหยัด x จํานวนวัน x จํานวนเงิน 
  =  7.87 x 30  x 3.50    
  =  708 Unit/ ป 

 คิดเปนเงิน  =  29,736 บาท / ป 
 

4.2  ดานกิจกรรม และรางวัลองคกร (Energy Activity & Award : EAA) 
 Speedy Label Pressing 
 การลงทุน 

         เงินลงทุน  32,000 บาท  
              ระยะเวลาคุมทุน 2.7 เดือน 
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 รายการ และคาใชจายอุปกรณ 1 เคร่ือง 
 โครงสรางรวมโตะ     3,500 บาท 
 อุปกรณทําความรอน (Heater)    2,000 บาท 
 อุปกรณถายเทความรอน (Plate)    4,000 บาท 
 อุปกรณ PNEUMATIC     8,000 บาท 
 อุปกรณควบคุมการทํางาน   10,000 บาท 
 แผนรองรีด      4,000 บาท 
 อุปกรณท่ัวไป (นอต,สายไฟฯ)       500 บาท 
  รวม   32,000 บาท 
 
 จาก FLOW CHART กอนใชนวัตกรรม การทํางานของพนักงานประจําเคร่ือง 
 ดังนั้น จากรอบการรีดตอคร้ังตอ 3 ช้ิน ใชเวลาเฉล่ีย = 55 วินาที 

               1 ช่ัวโมง   =   3,600 / 55  =  65  คร้ัง 
          สามารถรีดงานไดคร้ังละ 3 ช้ิน (65 × 3) =   195  ช้ินตอช่ัวโมง 
          ทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง (195 × 8)  = 1,560 ช้ินตอวัน 
 ใบส่ังผลิตรุนท่ีมีการรีด Label  ตอเดือน   = 10,000  ตัวตอเดือน 

                               ดังนั้น  10,000 ÷1,560 = 6  วัน  4  ช่ัวโมง 
 

 จาก  FLOW CHART  หลังการใชนวัตกรรม  การทํางานของพนักงานประจําเคร่ือง 
 ดังนั้น จากรอบการรีดตอคร้ังตอ 3 ช้ิน ใชเวลาเฉล่ีย =  28  วินาที 
                                                              1 ช่ัวโมง     =   3,600 ÷ 28  =  128  คร้ัง 
     สามารถรีดงานไดคร้ังละ 3 ช้ิน (128 × 3) =  384  ช้ินตอช่ัวโมง 
     ทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง (384 × 8)        =    3,072  ช้ินตอวัน 
 ใบส่ังผลิตรุนท่ีมีการรีด LABEL ตอเดือน 10,000 ตัวตอเดือน 

                      ดังนั้น 10,000 ÷ 3,072  =  3  วัน 3 ช่ัวโมง 
 ระยะเวลาคุมทุน   = 2.7  เดือน 
 ลดคาใชจาย     = 66,000 ตอเคร่ือง 
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4.4  นวัตกรรมองคกร (Energy Innovation of Organization : EIO) 
 การทํางานวงจรสวิทซแสง 

 คํานวณการประหยัดคาไฟฟาไดดังนี้  (คาไฟฟาหนวยละ 3.50 บาท) 
    กําลังไฟฟารวม 484 วัตต   X  173 เคร่ือง         = 83,732   W   
    ระยะเวลาที่สูญเสียท้ังป  48 นาที  X 300 วันทํางาน   =   14,400  นาทีหรือ  240  ช่ัวโมง 
 ดังนั้น ประหยัดคาไฟฟาท้ังป  83  กิโลวัตต  X  240 ช่ัวโมง  X  3.50  บาท 
              =    69,720  บาทตอป 
 ตนทุนอยูท่ี 250  บาท  X 173 เคร่ือง           =     43,250  บาท 
 ระยะคืนทุน                                             =     8  เดือน 

 
 กอนการปรับปรุง 
 ใน 1 วัน ( 8 ช่ัวโมง) เคร่ืองจักรใชพลังงาน (ขณะ stand by) = 484 วัตต x  8 ช่ัวโมง 
                                                                                                 = 3.872  kwh / เคร่ือง 
 เคร่ืองจักรท่ีใช 173 เคร่ือง จะใชพลังงาน (ขณะ stand by)     = 3.872 kwh x 173 เคร่ือง 
                                                                                = 669.86  kwh 

 
 หลังปรับปรุง 
 ใน 1 วันทํางานสามารถลดเวลาสูญเสียพลังงานของเคร่ืองจักรได  48  นาที 
 (ในการคํานวณ 48 นาที ตองทําเปนสวนสิบ ซ่ึงเทากับ 0.8 ช่ัวโมงสวนรอย) 
 ใน 1 วันทํางาน เคร่ืองจักรใชพลังงาน (ขณะ stand by)      = 8 ช่ัวโมง – 0.80 ช่ัวโมง 
                                                                                = 7.2 ช่ัวโมง 

 
 เคร่ืองจักรใชพลังงาน (ขณะ stand by)                  = 484  วัตต  x  7.2  ช่ัวโมง 
                                                                    = 3.4848  kwh / เคร่ือง 

 
 เคร่ืองจักรท่ีใช 173 เคร่ือง จะใชพลังงาน (ขณะ stand by = 3.4848 kwh x 173 เคร่ือง 
      =  602.87 kwh 
 จะประหยัดพลังงานได = 669.86 kwh - 602.87 kwh   =  66.99  kwh / วัน 
 คิดคาไฟฟาเฉล่ียหนวยละ  3.50  บาท 
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 ดังนั้น ใน 1 วัน สามารถประหยัดคาไฟฟาได   = 66.99  kwh x 3.50 บาท 
                                                                         = 234.47  บาท 
 ใน 1 ป (300 วัน) สามารถประหยัดคาไฟฟาได   = 234.47  บาท  x  300 วันทํางาน 
         =  70,341   บาท 
 ระยะเวลาที่สูญเสียท้ังป  48 นาที  X  300  วันทํางาน = 14,400  นาที หรือ  240  ช่ัวโมง      
 ตนทุนอยูท่ี   250  บาท  X  173 เคร่ือง                        =  43,250    บาท 

 

4.5 การจัดการกระบวนการผลิต (Process Operation Management : POM) 
 การเลือกใชเคร่ืองจักรประสิทธิภาพสูง จากการสํารวจเคร่ืองจักร 
           กอนปรับปรุง  Clutch Motor 
     พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง 
                      = 264 W x 500 ตัว x 2.4 ช่ัวโมง x 312 วัน 
                       = 98,841.60  kWh / ป 
              หลังปรับปรุง  Servo Motor 
               พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง 
                      = 22 W x 500 ตัว x 2.4 ช่ัวโมง x 312 วัน 
                      = 8,236.80  kWh / ป 
               ผลประหยัด 
                      = 98,841.60 kWh - 8,236.80  kWh 
                      = 90,604.80  kWh / ป 
               คาไฟฟาเฉล่ีย 
                      = 3.50 บาท / kWh 
              จํานวนเงินท่ีประหยัดได 
                      = 317,116.80  บาท / ป 
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4.8 การสรางวัฒนธรรมขององคกร (Organization Culture Measuring: OCM) 
 ประหยัดพลังงานปดหลอดไฟฟาชวงพักเท่ียง 
 เนื่องจากชวงพักเท่ียงไมมีการใชแสงสวางจึงทําการปดหลอดไฟฟาท้ังหมดเปนเวลา            
1 ช่ัวโมง หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต  ขนาด 36 วัตต  จํานวน 1,044  หลอด  
                                        ขนาด 18 วัตต   จํานวน     29  หลอด 
 (มีคาความสูญเสียพลังงานไฟฟาในบัลลาส 10 วัตตตอหลอด )  
                        พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดได = [( 36+10 )*1,044]+[(18+10)*29] 
       =   48,024+812 
                                                           =   48,836  วัตต 
                                                   =   48.836  กิโลวัตต 

 
 ทํางาน 26 วันตอเดือน และ 12 เดือนตอป 
                        พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดได   = 48.836*26*1 
                                                            =   1,269.736  กิโลวัตตช่ัวโมงตอเดือน 
                                                         =   1,269.736*12 
                                                 =   15,236.832  กิโลวัตตช่ัวโมงตอป 
 

การไฟฟารียกเก็บคาไฟฟา อัตรา 3.50  บาทตอหนวย ( กิโลวัตต/ช่ัวโมง )   
            จํานวนเงินท่ีประหยัดได      = 1,269.736*3.50     
                                                       =   4,444.07  บาทตอเดือน 
                                                     =   15,236.832*3.50 
                                                               =   53,328.91 บาทตอป 
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บทความที่ไดรับการตีพิมพและนําเสนอระดับชาติ 
 

● งานการประชุมวิชาการพลังงานแหงชาติคร้ังท่ี 1 : วิกฤตพลังงานและทางรอดของประเทศไทย  
(The 1st National Energy Congress : Energy Crisis and Solution for Thailand ) 

     วันท่ี 18-19 กมุภาพันธ 2553 ณ ศูนยการประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา  
   จัดโดย คณะกรรมการพลังงาน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
   ช่ือ บทความ “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานข้ันสูงสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
  (The Development of Advance Energy Management System For Factories) 

 
● งานการประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 7 (7th  Conference on Energy 

Network of Thailand )  
  วันท่ี 3-5 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมภูเก็ตออรคิดรีสอรทแอนดสปา หาดกะรน      

จังหวดัภเูก็ต 
 จัดโดย คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ช่ือ บทความ  “การพัฒนาเทคนิคการจัดการพลังงานเชิงลึกสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
      (Development of Advance Energy Management Technic for Factories) 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล  เศรษฐนนท  กลุเสน 
ประวัติการศึกษา  ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะแพทยศาสตร 
  ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สําเร็จการศึกษา 2535 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ผูชวยหวัหนาแผนกความปลอดภัย และอนุรักษ 
  พลังงาน บริษทั ไทยวาโก จาํกัด (มหาชน)  
  136/11 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา  
  กรุงเทพมหานคร 10120 
ประสบการณ ผลงาน และรางวัล  วิทยากรเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 

  ระดับวิชาชีพ วิทยากรหลักสูตรการอนุรักษพลังงาน        
  ในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม 

  รางวัลดีเดน อันดับ 2 ประเภท Energy Saving &  
  Global Warming & Environment  เร่ืองการพัฒนา 
  ระบบการจัดการพลังงานข้ันสูง สําหรับเครือวาโกกรุป 
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