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บทที่ 1
ความรู้ พืน้ ฐานด้านพลังงาน
(Fundamental of energy)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
ผูร้ ั บ ผิ ดชอบด้านพลังงานประจําโรงงาน (ผชร.) ระดับสามัญ จะสามารถปฏิ บัติหน้าที่ ต ามที่ กาํ หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดจําเป็ นต้องมีความรู ้พ้ืนฐานด้าน
พลังงานและประสิ ทธิ ภาพพลังงาน ตลอดจนมีความรอบรู ้เกี่ ยวกับสถานการณ์ พลังงาน และเห็นความสําคัญ
ของการใช้พลังงานที่ มีผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงาน เนื้ อหาของบทนี้ เป็ นส่ วนสําคัญที่ จะสร้าง
ฐานความรู ้ดา้ นพลังงานสําหรับนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของ ผชร.ซึ่ งประกอบด้วย
สถานการณ์พลังงาน
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน
ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงาน
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
4.1 ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC)
4.2 ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หรื อระบบ
5. ลักษณะการใช้และแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
5.1 การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
5.2 แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
1.
2.
3.
4.
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วัตถุประสงค์
1. บอกความหมายและอธิบายประเภทของพลังงานได้
2. อธิบายหน่ วยวัดพลังงานได้
3. อธิบายต้ นทุนด้ านพลังงานของโรงงานได้
4. อธิบายและคํานวณดัชนีชี้วดั ประสิ ทธิภาพพลังงานเฉพาะได้ อย่ างถูกต้ อง
5. บอกการใช้ พลังงาน/เชื้ อเพลิง ของโรงงานอุตสาหกรรมและระบบหรื อเครื่ องจักร อุปกรณ์ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมได้
6. บอกการใช้ พลังงาน/การเพิม่ ประสิ ทธิภาพพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์ พลังงานต่ าง ๆ ได้

1.1 บทนํา
เนื้ อหาในบทนี้ เป็ นการให้ความรู ้พ้ืนฐานด้านพลังงาน ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้และการดําเนิ นการเพื่อให้เกิดการ
อนุ รักษ์พ ลังงานในโรงงานแก่ ผูเ้ ข้าอบรม ซึ่ งประกอบด้วย สถานการณ์ พ ลังงาน ทั้งในภาพรวมระดับโลก
ระดับภูมิภาค จนถึงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับพลังงาน อาทิ รู ปแบบและ
หน่วยวัดพลังงาน การใช้พลังงานเพื่อให้เกิดงานและกําลังงาน เป็ นต้น ต้ นทุนด้ านพลังงานของโรงงาน รวมถึง
เชื้ อเพลิ งที่ ใช้สําหรับ โรงงาน ความหมาย การนําไปใช้ประโยชน์ และการคํานวณดัชนีชี้วัดประสิ ทธิ ภาพ
พลังงานเฉพาะของโรงงาน และระบบ หรื อเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ประเภทและลักษณะการใช้ งานของโรงงาน
ตลอดจนรู ปแบบการใช้พลังงานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ งานและการบํารุ งรักษาระบบ อุปกรณ์/
เครื่ องจักรต่างๆ ในโรงงาน เช่น ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ มอเตอร์ไฟฟ้ า ปั๊ มนํ้า ระบบอัดอากาศ
การออกแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง การเลือกและการใช้งานอุปกรณ์ รวมถึงแนวทางการประหยัดพลังงานใน
อุปกรณ์ หลักด้ านความร้ อน เช่น หม้อไอนํ้า เตาเผาและเตาอบ เป็ นต้น

1.2 สถานการณ์ พลังงาน (Energy Situation)
ภายใต้การขยายตัวของจํานวนประชากร และระบบเศรษฐกิ จที่อยู่บนฐานของอุตสาหกรรมการผลิต และการ
บริ การ พลังงานเป็ นปัจจัยพื้นฐานที่สาํ คัญต่อการดํารงอยูข่ องมนุษย์ แหล่งพลังงานพื้นฐานที่สาํ คัญที่ใช้กนั มาก
ในชีวิตประจําวันโดยทัว่ ไปคือเชื้ อเพลิงฟอสซิ ล ได้แก่ นํ้ามัน ถ่านหิ นและก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น ความต้องการ
พลังงานที่สูงขึ้นอันสื บเนื่ องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก่ อให้ เกิดวิกฤตด้ านพลังงาน ทั้งในด้ านปริ มาณและ
ราคา นอกจากนีย้ งั ส่ งผลให้ เกิดปัญหาด้ านสิ่ งแวดล้ อมอันเกิดจากการปลดปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ สะสม
ในชั้นบรรยากาศ ซึ่ งเป็ นสาเหตุสําคัญของสภาวะโลกร้อนที่ทว่ั โลกเผชิ ญอยู่ ความพยายามในการพัฒนาการใช้
พลังงานทดแทน และพลังงานรู ปแบบใหม่ ที่ ลดการปลดปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพพลังงาน เป็ นแนวทางสําคัญที่จะช่วยให้โลกฝ่ าฟั นผ่านวิกฤตดังกล่าวไปได้
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1.2.1 สถานการณ์ พลังงานโลก
มนุ ษ ย์เริ่ มรู ้ จักการนําเอาพลังงานมาใช้เพื่ อดําเนิ น กิ จกรรมต่ างๆ ทั้งการอุ ป โภคและบริ โภคเพื่ อดํารงชี วิ ต
ตลอดจนเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม โดยในยุคแรกๆ มนุ ษย์ใช้พลังงานส่ วนใหญ่
เพียงเพื่อการดํารงชี พ นับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 18 เป็ นต้นมา ระบบสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ฐานการเกษตรและกสิ กรรม กลายไปเป็ นฐานอุ ตสาหกรรมและการบริ การ พลังงานจากเชื้ อเพลิ งประเภท
ฟอสซิ ล เช่น นํ้ามัน ถ่าน และก๊าซธรรมชาติ ได้มีการนํามาใช้เพื่ออุตสาหกรรมอย่างมากมาย ต่อเนื่องและขยาย
วงกว้า งออกไปทั่ว โลก ดังตัวอย่า งที่ แ สดงได้จากปริ ม าณการผลิ ต และปริ ม าณสํ ารองนํ้า มัน ดิ บ และก๊ า ซ
ธรรมชาติ ของกลุ่มประเทศ OPEC ระหว่าง ปี ค.ศ. 1990 – 2030 ในรู ปที่ 1.2-1 ซึ่ งมีแนวโน้มสู งขึ้ น ยกเว้นใน
บางช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์พลังงาน อันเป็ นผลสื บเนื่องจากสงคราม การเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนภาวะทาง
เศรษฐกิจ

รู ปที่ 1.2-1 ปริ มาณการผลิตและปริ มาณสํารองนํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติของกลุ่มประเทศ OPEC
ในช่วงปี ค.ศ. 1990 – 2030
ที่มา: Energy Outlook 2030
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การใช้พลังงานฟอสซิ ลที่ มีปริ มาณขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง นอกจากจะก่อให้เกิ ดวิกฤตการณ์ ท้ งั ในด้านปริ มาณ
และราคาแล้วยังส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อสภาวะสิ่ งแวดล้อม อาจกล่าวได้วา่ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การ
ใช้พลังงานฟอสซิ ล และปั ญหาสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และส่ งผลกระทบซึ่ งกันและกัน จากความสัมพันธ์
ดังกล่าวเมื่ อวิเคราะห์ในรายละเอี ยดจะเห็ นได้ว่าสถานการณ์ พ ลังงานของโลก จะขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยเบื้ องต้นที่
เกี่ ยวข้องกับเศรษฐกิ จ ได้แก่ จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ปริ มาณความต้ องการใช้ พลังงานในอนาคต ปริ มาณ
สํ ารองของแหล่ งพลังงานเหล่ านี้ที่มีเหลื ออยู่ และปริ มาณของเสี ยที่จะส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม โดยแต่ละ
ปัจจัยที่กล่าวมานั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1.1 การขยายตัวของจํานวนประชากร คาดว่าความต้องการพลังงานทั่วโลกจะเพิ่ มขึ้ นกว่า 30% ในช่ วง
ระหว่างปี 2010-2040 เพราะในปี 2040 นั้น ประชากรโลกจะมีจาํ นวนเกือบ 9 พันล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 7 พันล้าน
คนในปัจจุบนั
แต่ อตั ราการเพิ่ มขึ้ นของประชากร จะมี แนวโน้มลดลงเนื่ องจากหลายประเทศใน OECD รวมทั้งจี น จํานวน
ประชากรจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อถึงปี 2040 และเมื่อนําปั จจัยดังกล่าวมารวมกับผลดีของการใช้พลังงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ จะทําให้การเพิ่มขึ้นของความต้องการพลังงานมีสัดส่ วนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั ในระยะหลาย
ทศวรรษ โดยความต้องการพลังงานทัว่ โลกจะเพิ่มขึ้น 20% ระหว่างปี 2010-2025 แต่จะเพิ่มเพียง 10% ในช่วงปี
2025-2040
ขณะที่จาํ นวนประชากรเป็ นกุญแจสําคัญที่กาํ หนดความต้องการพลังงานนั้น สัดส่ วนประชากรก็มีส่วนเช่นกัน
โดยให้ความสําคัญไปที่ ประชากรในวัยทํางานของประเทศ โดยเฉพาะผูท้ ี่ อายุระหว่าง 15 ถึง 64 ปี เนื่ องจาก
ประชากรกลุ่มนี้คือกลไกขับเคลื่อนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการพลังงาน
ในประเทศ OECD นั้น อัตราการเกิดที่ต่ าํ และองค์ประกอบอื่นๆ ส่ งผลให้เปอร์ เซ็นต์ของประชากรสู งอายุเพิ่ม
สู งขึ้ น จี นซึ่ งจะมี จาํ นวนประชากรเข้าสู่ จุดสู งสุ ดในช่ วงปี 2030 นั้น จะมี ประชากรในวัยทํางานลดลงอย่าง
รวดเร็ ว และเมื่อนํามาผนวกรวมกับนโยบายด้านการลดขนาดครอบครัวแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้จะอธิ บายได้ว่า
เหตุใดอัตราการเติ บโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) และความต้องการพลังงานของจี น จะลดลงสู่
ระดับปานกลางในทศวรรษอันใกล้
ขณะเดียวกัน อินเดียจะมีจาํ นวนประชากรเพิ่มสู งขึ้นไปพร้อมๆ กับกลุม่ ประชากรในวัยทํางาน เช่นเดียวกันกับ
แอฟริ กา แนวโน้มสัดส่ วนประชากรนี้ จะเกื้ อหนุ นให้ท้ งั อินเดี ยและแอฟริ กาก้าวขึ้ นสู่ การเป็ นสองภูมิภาคที่ มี
อัตราการเติบโตของ GDP สู งที่สุดในปี 2040 ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-2
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รู ปที่ 1.2-2 สัดส่ วนประชากรระหว่างปี ค.ศ. 2010 – 2040

ที่มา: exxonmobil.com/energyoutlook

1.2.1.2 ปริมาณการใช้ และความต้ องการใช้ พลังงานในอนาคต
เศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ อง แต่ดว้ ยอัตราที่แตกต่างกันไป เอ็กซอนโมบิลคาดว่าเศรษฐกิจของ กลุ่ม
OECD จะขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 2% ต่อปี ไปจนถึงปี 2040 ขณะที่ สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และประเทศอื่ นๆ จะ
ค่อยๆ ฟื้ นตัวและกลับมาเติ บโตอย่างยัง่ ยืน สําหรับประเทศ Non OECD นั้น จะเติ บโตรวดเร็ วกว่ามากโดยคิ ด
เป็ น 4.5% ต่อปี
การเติ บโตทางเศรษฐกิจนี้ รวมถึงมาตรฐานคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น ทําให้ตอ้ งการพลังงานมากขึ้ น เอ็กซอนโมบิ ล
คาดว่า ความต้ องการพลังงานทั่วโลกในปี 2040 จะสู งกว่ าในปี 2010 อยู่ประมาณ 30% ขณะที่การเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญนี้ จะต้องอาศัยการลงทุ นมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ การใช้พลังงานที่ เพิ่ มขึ้ นนี้ จะมีปริ มาณ
สู งขึน้ อีกกว่ า 4 เท่ าหากไม่ ได้ พฒ
ั นาประสิ ทธิภาพของการใช้ พลังงานในทุกๆ ภูมภิ าคทั่วโลก
เอ็กซอนโมบิ ล คาดว่าความต้องการพลังงานของประเทศ Non OECD จะสู งขึ้นเกื อบ 60% แม้เมื่อเข้าสู่ ปี 2040
แล้ว แม้ว่าการใช้พ ลังงานต่ อประชากร 1 คนในประเทศเหล่ านี้ จะตํ่ากว่าประชากรในกลุ่ ม OECD อยู่ 60%
ก็ตามดังแสดงในรู ปที่ 1.2-3
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รู ปที่ 1.2-3 ปริ มาณการใช้และแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของโลก

ที่มา: exxonmobil.com/energyoutlook

แม้จะมีความก้าวหน้าในการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ จะส่ งผลให้ความต้องการพลังงานโดยรวมของโลกพุ่งขึ้นสู ง ความต้องการพลังงานในทุกรู ปแบบจะ
เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยปี ละ 0.9% นับแต่ปี 2010 จนถึง 2040
นํ้ามันจะยังคงเป็ นแหล่งพลังงานอันดับหนึ่ งของโลก นําโดยความต้องการพลังงานปิ โตรเลียมเหลวที่เติบโตกว่า
70% ของประเทศ Non OECD ก๊ าซธรรมชาติจะเป็ นแหล่ งพลังงานหลักที่เติบโตเร็ วที่สุด กล่ าวคื อจะมีความ
ต้ องการทั่วโลกสู งขึน้ ราว 60% ในช่ วงปี 2010-2040 และในปี 2025 ก๊าซธรรมชาติจะก้าวขึ้นเป็ นแหล่งพลังงาน
ที่มีการใช้มากที่สุดเป็ นอันดับสองของโลก
ในทางกลับกัน ความต้ องการถ่ านหินจะสู งสุ ดในปี 2025 และจะเริ่ มลดลง อันมีผลมาจากการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
พลังงาน ที่ ต ้อ งการพลังงานที่ มี ส่ ว นผสมของคารบ์ อ นตํ่า โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในภาคการผลิ ต ไฟฟ้ า การ
เปลี่ยนแปลงนี้ จะนําโดยกลุ่ม OECD แม้กระทัง่ จีนซึ่ งในทุกวันนี้ ใช้เชื้ อเพลิงถ่านหิ นเกือบครึ่ งหนึ่ งของการใช้
ถ่านหิ นทัว่ โลก จี นจะใช้ถ่านหิ นลดลงกว่า 10% จนถึงปี 2040 นับเป็ นก้าวแรกของการลดการใช้ถ่านหิ นใน
ระยะยาวนับแต่เริ่ มการปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรม อย่ างไรก็ตาม นํ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ และถ่ านหิน รวมกันคิดเป็ น
ประมาณ 4 ใน 5 ของเชื้อเพลิงรวมทุกประเภท
1-6

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ความต้ องการทั่วโลกสํ าหรั บเชื้ อเพลิงคาร์ บอนตํ่าที่สุด เช่ น ก๊ าซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงาน
หมุนเวียน จะเพิ่มขึ้นมากกว่ าอัตราโดยเฉลี่ย พลังงานนิ วเคลียร์ จะเติ บโตต่ อไปในอัตราเฉลี่ ยต่ อปี ประมาณ
2.2% แต่ยงั คงตํ่ากว่าที่วางแผนไว้ สื บเนื่องจากเหตุการณ์สึนามิในปี 2011 ที่สร้างความเสี ยหายต่อโรงไฟฟ้ าฟุกุ
ชิมะในญี่ปุ่น
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และเชื้ อเพลิงชี วภาพ จะเติบโตอย่างมากเช่นกัน ในปี 2040 พลังงานเหล่านี้คิด
เป็ น 4% ของความต้องการพลังงานทัว่ โลก พลังงานลมจะเติบโตรวดเร็ วเป็ นพิเศษ คื อ เติ บโตราว 8% ต่ อปี
หรื อสู งกว่า 900% ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-4

รู ปที่ 1.2-4 ปริ มาณการใช้และแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานตามประเภทแต่ละชนิด

ที่มา: exxonmobil.com/energyoutlook

1.2.1.3 ปริมาณแหล่ งพลังงานสํ ารองของโลก การสํารวจแหล่งพลังงานต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากซาก
ดึกดําบรรพ์ จากข้อมูลหลังการสํารวจปริ มาณของแหล่งพลังงานเหล่านี้ แล้ว ทําให้ตอ้ งคิดและตระหนักถึงการ
ใช้ห รื อ การบริ โ ภคพลังงานและการแสวงหาแหล่ งพลังงานใหม่ ๆ ขึ้ นมาทดแทน เพราะว่าปริ มาณแหล่ ง
พลังงานสํารองของโลกในปัจจุบนั นี้ เหลือน้อยลง จากข้อมูลการรายงานของบริ ษทั บีพี ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ยักษ์ใหญ่
ในการสํารวจและผลิตนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ได้รายงานถึงปริ มาณแหล่งพลังงานสํารองของโลกในเอกสารที่
มี ชื่ อ ว่ า BP Statistical Review of World Energy 2017 พบว่ า ในปี ค.ศ.1996, ค.ศ.2006, ค.ศ.2016 โลกมี
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ปริ มาณนํ้ามันสํารองที่ คน้ พบเท่ ากับ 1148.8 , 1388.3 , 1706.7 พันล้านบาร์ เรล ตามลําดับ โดยในปี ค.ศ.2016
แหล่งนํ้ามันที่มีเหลืออยูส่ ่ วนใหญ่ ยังคงอยูใ่ นแถบตะวันออกกลาง มีประมาณ 47.7% รองลงมาคืออเมริ กากลาง
รวมกับอเมริ กาใต้ 19.2% อเมริ กาเหนื อ 13.3% บริ เวณยุโรปรวมกับยูเรเชี ยมี 9.5% แอฟริ กามีประมาณ 7.5%
และเอเชียแปซิ ฟิก 2.8% ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-5

รู ปที่ 1.2-5 บริ เวณและปริ มาณสํารองนํ้ามันของโลก

ที่มา: BP Statistical Review of World Energy 2017

ในปี ค.ศ.1996, ค.ศ.2006, ค.ศ.2016 โลกมี ปริ มาณก๊าซธรรมชาติ สํารองที่ ค ้นพบเท่ ากับ 123.5, 158.2, 186.6
ล้านล้านลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ โดยในปี ค.ศ.2016 แหล่งก๊าซธรรมชาติ ที่มีเหลื ออยู่ส่วนใหญ่ อยู่ในแถบ
ตะวันออกกลาง 42.5% ยุโรปรวมกับยูเรเชี ยมี ประมาณ 30.4% เอเชี ยแปซิ ฟิก 9.4% แอฟริ กา 7.6% อเมริ กา
เหนือ 6.0% และอเมริ กากลางรวมถึงอเมริ กาใต้ 4.1% ตามลําดับ ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-6
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รู ปที่ 1.2-6 บริ เวณและปริ มาณสํารองก๊าซธรรมชาติของโลก

ที่มา: BP Statistical Review of World Energy 2017

ส่ ว นถ่ า นหิ น ในปี ค.ศ.1996, ค.ศ.2006, ค.ศ.2016 มี ป ริ มาณสํ า รองที่ ค ้น พบเท่ า กับ 1,254,453 1,131,907
1,139,331 ล้านตัน ตามลําดับ โดยในปี ค.ศ.2016 แหล่งถ่านหิ นที่มีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ อยู่ในแถบเอเชี ยแปซิ ฟิก
46.5% ยุโรปรวมกับยูเรเชี ย 28.3% อเมริ กาเหนื อ 22.8% ตะวัน ออกกลางและแอฟริ กา 1.3% อเมริ กากลาง
รวมถึงอเมริ กาใต้ 1.2% ตามลําดับ ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-7

รู ปที่ 1.2-7 บริ เวณและปริ มาณสํารองถ่านหิ นของโลก

ที่มา: BP Statistical Review of World Energy 2017
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1.2.1.4 ผลกระทบจากการใช้ พ ลังงานและภาวะโลกร้ อน จากแนวโน้มการใช้และความต้องการใช้พลังงาน
จะเห็นว่า แหล่งพลังงานส่ วนใหญ่ที่ใช้กนั มาก และมีความต้องการใช้มากขึ้ นเรื่ อยๆ ในอนาคต คื อ พลังงานที่
ได้มาจากแหล่งพลังงานซากดึกดําบรรพ์เกือบทั้งหมด จากการใช้พลังงานเหล่านี้ คือสาเหตุหลักที่ ทาํ ให้เกิดผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกและมนุษย์ทุกคน ผลเสี ยจากการใช้พลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตตลอดถึงการใช้ และย้อนกลับมาทําลายตัวมนุษย์เอง โดยเริ่ มจากการทําลายสิ่ งแวดล้อมก่อน ผลกระทบใน
วงกว้างระดับโลกอันเกิ ดจากการใช้พลังงานซากดึ กดําบรรพ์ คือ การเกิ ดปรากฏการณ์ สภาวะอากาศของโลก
เปลี่ยนไป (climate change) และมลพิ ษทางอากาศ (air pollution) การเผาไหม้ของเชื้ อเพลิงที่ ได้จากซากดึ กดํา
บรรพ์ มีการปล่อยก๊าซต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหลายอย่างด้วยกัน เช่น ซัลเฟอร์ ไนโตรเจนออกไซด์
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์ บอน รวมทั้งสารโลหะหนักต่างๆ และที่สาํ คัญคือปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่ งเป็ นต้นเหตุหลักของการเกิดปฏิกิริยาเรื อนกระจก (Greenhouse effect)
จากข้ อ มู ล ในรายงานของ อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล เอ็ น เนอร์ ยี เอาท์ ลุ ค ได้ ร ายงานถึ ง ข้ อ มู ล ของปริ มาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากแหล่งพลังงานต่างๆ ทั้งนํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิ น พร้อมกับมีการทํานาย
ถึ ง ปริ มาณคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นจนถึ ง ปี ค.ศ. 2025 ซึ่ งจากข้อ มู ล ในปี ค.ศ. 2001 ปริ มาณ
คาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นประมาณ 23.9 พันล้านเมตริ กตัน โดยจะเพิ่มขึ้นเป็ น 27.7 พันล้านเมตริ กตัน ในปี
2010 และเพิ่มขึ้นเป็ น 37.1 พันล้านเมตริ กตัน ในปี 2025 ดังแสดงไว้ในรู ปที่ 1.2-8 ซึ่ งจะเห็นว่าตลอด 30 ปี มานี้
และอีก 20 ปี ต่อจากนี้ ไป ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์โดยรวมที่ เกิ ดขึ้ นมีปริ มาณเพิ่มขึ้ นและมีแนวโน้มที่ จะ
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
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รู ปที่ 1.2-8 ปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งพลังงานซากดึกดําบรรพ์แต่ละชนิด
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1.2.2 สถานการณ์ พลังงานประเทศไทย
ประเทศไทยจําเป็ นต้องพึ่ งพาการนําเข้าแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นํ้ามันดิ บ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ
และความเป็ นอยู่ของประชาชน ดังนั้น สถานการณ์ พลังงานของประเทศจึ งขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกซึ่ งมัก
เป็ นสถานการณ์ที่ตึงเครี ยดหรื อล่อแหลมต่อการเกิดสงครามระหว่างประเทศ สําหรับประเทศไทยในช่ วง 10
เดือน ของปี 2560 มีปริ มาณ 66,074 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 0.4 คิด
เป็ นมูลค่าการใช้พลังงาน รวมกว่า 856,911 ล้านบาท โดยมีการใช้พลังงานเชิ งพาณิ ชย์ใน สัดส่ วน ร้อยละ 84.9
ของการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด พลังงานหมุนเวียนและพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 9.0 และ 6.1
ทั้งนี้ การใช้พลังงานเชิ งพาณิ ชย์ มีปริ มาณ 56,076 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 1.2 ประกอบด้วย นํ้ามันสําเร็ จรู ป มีการใช้ 33,454 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ไฟฟ้ ามี
การใช้ 13,872 พันตันเที ยบเท่านํ้ามันดิ บ เพิ่มขึ้ น ร้อยละ 1.9 ถ่านหิ น/ลิกไนต์ มีการใช้ 3,946 พันตันเที ยบเท่ า
นํ้ามันดิบเท่ากับช่วงเดียวกันของปี ที่ ผ่านมา และก๊าซธรรมชาติ มีการใช้ 4,804 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง
ร้อยละ 4.8 สําหรับพลังงานหมุนเวียน (ฟื น แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และก๊าซชีวภาพ) มี
การใช้ 5,938 พันตันเที ยบเท่ านํ้ามันดิ บ เพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 1.97 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิ ม (ฟื น ถ่าน แกลบ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) มีการใช้ 4,060 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 11.8 แสดงดังตารางที่ 1.2-1
ตารางที่ 1.2-1 การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายจําแนกตามชนิดพลังงาน ปี 2560

ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 1
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็ นตัวเลขเบือ้ งต้ น
* ประกอบด้ วย ฟื น แกลบ กากอ้ อย วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ขยะและก๊ าซชีวภาพ
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อย่างไรก็ตาม นํ้ามันสําเร็ จรู ปยังคงมีการใช้ในสัดส่ วนที่สูงกว่าพลังงานชนิ ดอื่น โดยมีการใช้ร้อยละ 50.6 ของ
การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด และมีการใช้ไฟฟ้ า ถ่านหิ น/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 21.0 6.0 7.3 9.0 และ 6.1 ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-9
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รู ปที่ 1.2-9 การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายจําแนกตามชนิดพลังงาน ปี 2560

ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 1
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็ นตัวเลขเบือ้ งต้ น
* ประกอบด้ วย ฟื น แกลบ กากอ้ อย วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ขยะและก๊ าซชีวภาพ
** ประกอบด้ วย ฟื น ถ่ าน แกลบ วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรที่ใช้ ในบ้ านอยู่อาศัย และอุตสาหกรรมในครั วเรื อน

ตารางที่ 1.2-2 พบว่าปี 2560 การผลิตพลังงาน มีปริ มาณ 61,865 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 5.8 โดยมีการผลิตพลังงานเชิงพาณิ ชย์ ในสัดส่ วน ร้อยละ 64.8 ของการผลิตพลังงาน
ทั้งหมด พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 24.4 และ 10.8
การผลิตพลังงาน เชิงพาณิ ชย์ มีปริ มาณ 40,071พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 5.1 จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน ประกอบด้วย นํ้ามันดิบ มีการผลิต 5,970 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 12.4 ลิกไนต์ มีการ
ผลิต 3,491 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 2.5 ก๊าซธรรมชาติ มีการผลิต 26,593 พันตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 5.0 ส่ วนคอนเดนเสท มีการผลิต 3,680 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1
และไฟฟ้าพลังนํ้าและอื่นๆ มีการผลิต 337 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.3 สําหรับพลังงาน
หมุนเวียน และพลังงานอื่นๆ (ฟื น แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิง
ชีวภาพ แบล็คลิเคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) มีการผลิต 15,121 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง
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ร้อยละ 2.1 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟื น แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) มีการผลิต 6,673 พันตัน
เทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 16.5
ตารางที่ 1.2-2 การผลิตพลังงานจําแนกตามชนิดพลังงาน ปี 2560

ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 2
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็ นตัวเลขเบือ้ งต้ น

ตารางที่ 1.2-3 พบว่าปี 2560 การนําเข้าพลังงานมี ปริ มาณ 66,359 พันตัน เที ยบเท่ านํ้ามันดิ บ เพิ่มขึ้ นจาก ช่ วง
เดี ยวกันของปี ก่ อนร้ อยละ 7.3 โดยมี การนําเข้าพลังงาน เชิ งพาณิ ช ย์ในสัดส่ วน ร้ อยละ 99.9 ของการนําเข้า
พลังงานทั้งหมด และ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1
การนําเข้าพลังงานเชิ งพาณิ ชย์มีปริ มาณ 66,302 พันตันเที ยบเท่านํ้ามันดิ บ เพิ่มขึ้ นร้อยละ 7.3 จากช่วงเดี ยวกัน
ของปี ก่อนประกอบด้วย นํ้ามันดิบ มีการนําเข้า 38,348 พันตันเที ยบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.1 ถ่านหิ นมี
การนําเข้า 11,699 พัน ตันเที ยบเท่ านํ้ามัน ดิ บ เพิ่ มขึ้ น ร้ อยละ 2.9 ก๊ าซธรรมชาติ มี การนําเข้า 11,639 พัน ตัน
เที ยบเท่านํ้ามันดิ บ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.9 และไฟฟ้ า มีการนําเข้า 1,728 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิ บ เพิ่มขึ้น ร้อยละ
23.3 ส่ วนคอนเดนเสท มีการนําเข้า 568 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 31.6 และนํ้ามันสําเร็ จรู ปมีการ
นําเข้า 2,320 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 2.8 สําหรับพลังงานหมุนเวียน (ฟื น) ไม่มีการนําเข้า และ
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) มีการนําเข้า 57 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.6
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ตารางที่ 1.2-3 การนําเข้าพลังงานจําแนกตามชนิดพลังงาน ปี 2560

ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 3
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็ นตัวเลขเบือ้ งต้ น

ตารางที่ 1.2-4 พบว่าปี 2560 การส่ งออกพลังงาน มีปริ มาณ 9,614 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.6
จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน โดยมี การส่ งออกพลังงานเชิ งพาณิ ช ย์ ในสัด ส่ วน ร้ อยละ 99.9 ของการส่ งออก
พลังงานทั้งหมด และ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1
การส่ งออกพลังงานเชิงพาณิ ชย์ มีปริ มาณ 9,603 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.8 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ประกอบด้วย นํ้ามันสําเร็ จรู ป มี การส่ งออก 8,016 พันตันเที ยบเท่ านํ้ามันดิ บ เพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 12.1
นํ้ามันดิ บ มี การส่ งออก 1,450 พันตันเที ยบเท่ านํ้ามันดิ บ เพิ่ มขึ้ น ร้ อยละ 16.2 และถ่านหิ น มี การส่ งออก 24
พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.1 ส่ วนไฟฟ้ า มีการส่ งออก 73 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อย
ละ 33.0 และก๊ าซโซลี น ธรรมชาติ มี ก ารส่ งออก 40 พัน ตัน เที ย บเท่ านํ้ามัน ดิ บ ลดลง ร้ อ ยละ 36.5 สําหรั บ
พลังงานทดแทน (เอทานอล) ไม่มีการส่ งออก และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิ ม (ถ่าน) มี การส่ งออก 11 พันตัน
เทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 42.1

1-14

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1.2-4 การส่ งออกพลังงานจําแนกตามชนิดพลังงาน ปี 2560

ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 3
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็ นตัวเลขเบือ้ งต้ น

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีโรงกลัน่ นํ้ามันรวม 7 โรง มีกาํ ลังการกลัน่ รวมทั้งสิ้ น 1,234,500 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้
ยังมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 6 โรง มีขนาดรวม 2,660 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และโรงแยกก๊าซพลังเพชร ซึ่ งทํา
การผลิ ตก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลวเป็ นหลักอี ก 1 โรงมี ขนาด 120 ล้านลูกบาศก์ฟุ ต ต่ อวัน โดยพบว่า มี การผลิ ต
นํ้ามันสําเร็ จรู ปซึ่ งประกอบด้วย นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิ น ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว นํ้ามันเครื่ องบิน นํ้ามันเตา และ
นํ้ามันก๊าด คิ ดเป็ นสัดส่ วน ร้อยละ 45.0 17.4 12.9 11.4 10.3 และ 3.0 ตามลําดับ ทั้งนี้ ไม่รวมนํ้ามันกึ่งสําเร็ จรู ป
ปริ มาณ 1,107 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-10
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รู ปที่ 1.2-10 สัดส่ วนการผลิตนํ้ามันสําเร็ จรู ป ปี 2560

ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 4

การใช้เชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า ในช่ วง 10 เดื อนของ ปี 2560 พบว่า มีการใช้เชื้ อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ
58.6 ของการใช้เชื้ อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้ าทั้งหมด ถ่านหิ น/ลิกไนต์ ร้อยละ 17.5 นํ้ามันเตา และนํ้ามันดีเซลร้อยละ
0.2 ที่เหลือเป็ นพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ (แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชี วภาพ
แบล็คลิเคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) คิดเป็ นสัดส่ วน ร้อยละ 23.7 ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-11

รู ปที่ 1.2-11 สัดส่ วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปี 2560
ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 4
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ตารางที่ 1.2-5 สถานการณ์ การใช้พลังงานทดแทนในช่ วง 10 เดื อนของปี 2560 ประเทศไทยมีการใช้พลังงาน
ทดแทน 9,551 พันตันเที ยบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 3.9 โดยมีการใช้ในรู ปของ
ไฟฟ้ า ความร้อน และเชื้ อเพลิงชีวภาพ (ประกอบด้วย เอทานอล และ ไบโอดีเซล) ในสัดส่ วนร้อยละ 14.46 ของ
การใช้พลังงาน ขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด
การใช้ไฟฟ้ า และความร้อนที่ ผลิ ต ได้จากพลังงานทดแทน (ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิ ตย์ พลังงานลม
พลังงานนํ้า ชี วมวล ก๊ า ซชี ว ภาพ และขยะ) มี ป ริ ม าณ 2,026 พัน ตัน เที ย บเท่ า นํ้า มัน ดิ บ และ 5,941 พัน ตัน
เที ยบเท่ านํ้ามันดิ บ ตามลําดับ ส่ วนเชื้ อเพลิ งชี วภาพ มี ปริ มาณการใช้ ประกอบด้วย เอทานอล 608 พันตัน
เทียบเท่านํ้ามันดิบ และไบโอดีเซล 976 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-12
ตารางที่ 1.2-5 ปริมาณการใช้ พลังงานทดแทน ปี 2560

รู ปที่ 1.2-12 ปริ มาณการใช้พลังงานทดแทน ปี 2560

ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 5
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1.2.2.1 การใช้ ไฟฟ้ า
กําลังผลิตในระบบไฟฟ้ า ณ เดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 41,556 เมกะวัตต์ (ไม่รวม VSPP) เพิ่มขึ้นจํากปี ก่อน 2,741
เมกะวัตต์ เนื่ องจากโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนแควน้อยบํารุ งแดน เครื่ องที่ 1-2 และโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมพระ
นครเหนื อ ชุ ดที่ 2 เข้าระบบเดื อนมกราคม โรงไฟฟ้ าหงสา หน่ วยที่ 3 ของ สปป.ลาว เข้าระบบเดื อนมี นาคม
โรงไฟฟ้ าขนอมหน่ วยที่ 4 เข้าระบบเดื อนมิถุนายน ทดแทนหน่ วยที่ 2 และ 3 ที่ ปลดจากระบบในเดื อนเดี ยวกัน
โรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์ทบั สะแก เครื่ องที่ 1 เข้าระบบเดือนกันยายน โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าเขื่ อนบางลางเพิ่มกําลัง
ผลิต ตลอดจนมีโรงไฟฟ้ า SPP เข้าระบบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คิดเป็ นการผลิตติดตั้งของ กฟผ. ร้อยละ 40 รับซื้ อจาก IPP
ร้อยละ 36 รับซื้ อจาก SPP ร้อยละ 15 และนําเขํ้าจาก สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซี ย ร้อยละ 9
ความต้ องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดสุ ทธิในระบบของ กฟผ. เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น.
ที่ระดับ 29,619 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากปี ก่อน
การใช้ ไฟฟ้ า ในปี 2559 อยู่ที่ 182,847 ล้านหน่ วย เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 4.6 โดยเพิ่ มขึ้ นในทุ กสาขาเศรษฐกิ จยกเว้น
การใช้เพื่ อสู บนํ้าในภาคเกษตรกรรมที่ มีการใช้ไฟฟ้ าลดลง ร้ อยละ 30.9 เนื่ องจากภาวะภัยแล้ง ทั้งนี้ การใช้
ไฟฟ้ าในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากการใช้ไฟฟ้ าของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ภาค
ครัวเรื อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 จากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวสะสมต่อเนื่อง ส่ งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อความเย็น
เพิ่มขึ้น ภาคธุ รกิจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 ไม่คิดมูลค่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 และสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7
การผลิตไฟฟ้ า ในปี 2559 อยู่ที่ 199,567 กิกะวัตต์ชวั่ โมง (รวม VSPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 โดยการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหิ น/ลิกไนต์ พลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้ านําเข้า/แลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้ นร้อยละ 7.3 ร้อยละ 24.7 และร้อยละ
37.5 ตามลําดับ ขณะที่การผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 1.8 เนื่ องจากมีช่วงที่เมียนมาหยุดจ่ายก๊าซ
การผลิตไฟฟ้ าพลังนํ้าลดลง ร้อยละ 5.8 จากภาวะภัยแล้งช่ วงต้นปี และการผลิตไฟฟ้ าจากนํ้ามันเตาและนํ้ามัน
ดีเซล ลดลงร้อยละ 46.7
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รู ปที่ 1.2-13 ปริ มาณการใช้และการผลิตไฟฟ้าปี 2559

ที่มา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, หน้ า 23

จากรู ป ที่ 1.2-14 พบว่าปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าของไทยมี แ นวโน้มเพิ่ มขึ้ น โดยในปี 2559 การใช้ไฟฟ้ ารวมทั้ง
ประเทศ อยูท่ ี่ระดับ 182,847 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากสภาพอากาศที่ร้อนกว่า
ปี ก่อน ส่ งผลให้มีการใช้ไฟฟ้ าเพื่อทําความเย็นมากขึ้ น ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุ รกิ จ
บริ การและการส่ งออกที่ ฟ้ื นตัวดี ข้ ึน ทั้งนี้ สาขาที่มีสัดส่ วนการใช้ไฟฟ้ าสู งที่ สุด คือ สาขาอุตสาหกรรมคิ ดเป็ น
ร้อยละ 47.5 ของการใช้ไฟฟ้ าทั้งประเทศ รองลงมาคื อการใช้ไฟฟ้ าในธุ รกิจและครัวเรื อนในสัดส่ วนเท่ากันที่
ร้อยละ 24
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รู ปที่ 1.2-14 การใช้ไฟฟ้ารายสาขาปี 2559
ที่มา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, หน้ า 154

จากรู ปที่ 1.2-15 พบว่าการใช้ไฟฟ้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญส่ วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2545 ถึง
ปี 2550 หลังจากนั้น ในช่ วงปี 2551 ถึ งปี 2552 มี แ นวโน้มลดลง เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิ จโลกที่ ช ะลอตัวลง
ประกอบกับภาวะความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศไทย ภายหลังจากปี 2553 การใช้ไฟฟ้ าใน
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและ
โลหะพื้นฐาน มีการใช้ไฟฟ้ าค่อนข้างชะลอตัว ส่ วนอุตสาหกรรมสิ่ งทอมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้ าลดลงจากการ
ย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ในปี 2559 การใช้ไฟฟ้าของอุตสาหกรรมที่
สําคัญส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการฟื้ นตัวของการส่ งออก
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รู ปที่ 1.2-15 การใช้ไฟฟ้าในสาขาอุตสาหกรรมปี 2559
ที่มา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, หน้ า 155

จากรู ป ที่ 1.2-16 พบว่าการใช้ไฟฟ้ าในสาขาธุ รกิ จส่ วนใหญ่ มีแ นวโน้มเพิ่ มขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง โดยในปี 2559
ธุรกิจที่มีการใช้ไฟฟ้าในสัดส่ วนที่สูง ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า อพาร์ทเม้นท์และเกสต์เฮ้าส์ โรงแรมขายปลีก และ
บริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์ มีการใช้ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น ซึ่ งมีปัจจัยหลักมาจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล
การท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี และการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนที่ขยายตัว

รู ปที่ 1.2-16 การใช้ไฟฟ้าในสาขาธุรกิจปี 2559

ที่มา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, หน้ า 156
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จากรู ป ที่ 1.2-17 การใช้พ ลังงานในอดี ตและแนวโน้มความต้องการใช้พ ลังงานของประเทศไทยในอนาคต
(กรณี Business-as-usual, BAU) แสดงให้เห็ นว่า ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า หากไม่ มีมาตรการอนุ รักษ์และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานหรื อปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมและระบบขนส่ งที่ มีนัยสําคัญ ความต้องการ
พลังงานในกรณี ปกติ (Business-as-usual, BAU) จะเพิ่มขึ้นจาก 71,000 ktoe (พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ) ต่อปี ใน
ปั จ จุ บ ัน เป็ น 151,000 ktoe หรื อ ประมาณ 2.1 เท่ า ของปั จ จุ บัน หรื อ เพิ่ ม ขึ้ นเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 3.9 ต่ อ ปี ภายใต้
สมมติ ฐานที่ GDP จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี โดยที่ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุ รกิ จ
ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นในอัตราที่สูงกว่าภาคอื่นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากภาคพลังงานก็
เช่ นเดี ยวกัน ตามข้อตกลงระหว่างผูน้ าํ ประเทศของกลุ่มเอเปคเมื่ อปี 2550 (ค.ศ.2007) ที่ นครซิ ดนี ย ์ ประเทศ
ออสเตรเลีย เอเปคได้ต้ งั เป้ าหมายให้มีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อความมัน่ คงด้านพลังงานของภูมิภาค และเพื่อการ
แก้ปั ญ หาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ โดยการลด “ความเข้มการใช้พ ลังงาน” (Energy Intensity) หรื อ
ปริ มาณพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030)
โดยใช้ปี 2548 (ค.ศ. 2005) เป็ นปี ฐาน เนื่ องจากเมื่อปี 2548 ความเข้มการใช้พลังงานของประเทศไทยคื อ 16.2
ktoe (พัน ตัน เที ย บเท่ านํ้ามัน มัน ดิ บ ) ต่ อ พัน ล้านบาท GDP (คิ ด ค่ าคงที่ ปี 2531 หรื อ ค.ศ. 1988) ดังนั้น หาก
ประเทศไทยมุ่งมัน่ ที่ จะดําเนิ นมาตรการอนุ รักษ์พ ลังงานตามข้อตกลงดังกล่าว ความเข้มการใช้พลังงานใน
ภาพรวมของประเทศไทยในปี 2573 จะต้องไม่ เกิ น 12.1 ktoe ต่ อพันล้านบาท GDP หรื อการใช้พ ลังงานขั้น
สุ ดท้าย (final energy) ในปี ดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 121,000 ktoe (ภายใต้สมมติฐานที่ เศรษฐกิจจะขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 4.2 ต่อปี ) หรื อต้องตํ่ากว่าความต้องการพลังงานในกรณี ปกติที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (Businessas-usual, BAU) 30,000 ktoe หรื อตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของความต้องการในกรณี ปกติ

รู ปที่ 1.2-17 การใช้พลังงานในอดีตและแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยในอนาคต
(กรณี Business-as-usual, BAU)
ที่มา: แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) ,กระทรวงพลังงาน
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1.2.2.2 การใช้ พลังงานตามสาขาเศรษฐกิจ
การใช้ พ ลัง งานขั้น สุ ด ท้า ยจํา แนกตามสาขาเศรษฐกิ จ พบว่ า มี ก ารใช้ พ ลัง งานในแต่ ล ะสาขาเศรษฐกิ จ
ประกอบด้วย การใช้พลังงานในสาขาเกษตรกรรม 2,132 พันตันเที ยบเท่านํ้ามันดิ บ ลดลง ร้อยละ 17.7 สาขา
อุตสาหกรรม 23,008 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 4.1
สาขาบ้านอยู่อาศัย 8,657 พันตันเที ยบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 7.2 สาขาธุ รกิ จการค้า 5,503 พันตันเที ยบเท่า
นํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.6 และสาขาขนส่ ง 26,774 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.3 ทั้งนี้ สาขา
เกษตรกรรม มี การใช้พลังงานในสัดส่ วนร้ อยละ 3.2 ของการใช้พ ลังงานขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด และมี การใช้ใน
สาขาอุตสาหกรรม บ้านอยูอ่ าศัย ธุรกิจการค้า และขนส่ ง ร้อยละ 34.8 13.1 8.4 และ 40.5 แสดงดังตารางที่ 1.2-6
และรู ปที่ 1.2-18
ดังตารางที่ 1.2-6 แสดงการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ

รู ปที่ 1.2-18 การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายจําแนกตามชนิดพลังงาน ปี 2560
ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 2
* สาขาอุตสาหกรรมประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิต 22,849 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เหมืองแร่ 100 พันตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิบ และก่อสร้าง 59 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ)
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1.3 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับพลังงาน (Basic knowledge of energy)

เนื้ อหาในส่ วนนี้จะเป็ นการให้ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน รวมถึงข้อมูลที่ใช้สาํ หรับอ้างอิงในกฎหมายและ
เอกสารต่างๆ ของหน่วยงานด้านพลังงาน โดยเฉพาะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ งเป็ น
หน่ วยงานที่ กาํ กับดูแลการอนุ รักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานให้ถูกต้องตรงกัน และสอดคล้องกับกฎหมายอนุรักษ์พลังงานที่บงั คับใช้ดว้ ย
1.3.1 ความหมายและประเภทของพลังงาน
คําว่า “พลังงาน” ตามความหมายใน พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 3 หมายถึ ง
ความสามารถในการทํา งานซึ่ งมี อ ยู่ในตัวของสิ่ งที่ อาจให้งานได้ ได้แ ก่ พลังงานหมุ น เวี ยน และพลังงาน
สิ้ นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่ งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็ นต้น
ดังนั้นเพื่ อให้สอดคล้องกับความหมายของพลังงานตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวข้างต้น จึ งแบ่ งพลังงานจําแนกตาม
ลักษณะการนํามาใช้ป ระโยชน์เป็ น 2 ประเภท คื อ พลังงานสิ้ นเปลื อง (Conventional energy) และพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable energy)
ความหมายตาม พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 “พลังงานสิ้ นเปลือง” หมายถึง พลังงานที่ได้
จากถ่ านหิ น หิ น นํ้ามัน ทรายนํ้ามัน นํ้ามัน ดิ บ นํ้ามัน เชื้ อเพลิ ง ก๊ าซธรรมชาติ และนิ ว เคลี ยร์ เป็ นต้น ส่ วน
“พลังงานหมุนเวียน” หมายถึ ง พลังงานที่ ได้จากไม้ ฟื น แกลบ กากอ้อย ชี วมวล นํ้า แสงอาทิ ตย์ ความร้อนใต้
พิภพ ลม และคลื่น เป็ นต้น
1.3.1.1 พลังงานสิ้นเปลือง คือ พลังงานใช้แล้วหมดไป หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า พลังงานฟอสซิ ล (Fossil Fuels)
ได้แก่ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น รวมทั้งหิ นนํ้ามันและทรายนํ้ามัน (ความหมายตามพจนานุกรมปิ โตรเลียม
ของกรมเชื้ อเพลิงธรรมชาติ) ที่เรี ยกว่าใช้แล้วหมดไป ก็เพราะว่าหามาทดแทนไม่ทนั การใช้ พลังงานฟอสซิ ลนี้
เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทบั ถมจมอยูใ่ ต้พ้ืนพิภพเป็ นเวลานานหลายพันล้านปี โดยอาศัยแรงอัดของเปลือกโลก
และความร้ อนใต้ผิวโลก มี ท้ งั ที่ อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ปกติ จะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้ นมาก็
สามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ บางครั้งจึงเรี ยกว่า พลังงานสํารอง
1.3.1.2 พลังงานหมุนเวียน ก็คือพลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ ึ งสามารถเกิดขึ้ นใหม่ได้ดว้ ยตัวเองโดย
ธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ป่ าไม้ เป็ นต้น หรื ออาจเกิดขึ้นและแพร่ ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้นโดยการกระทํา
ของมนุษย์ (กรมเชื้ อเพลิงธรรมชาติ, 2551) ปั จจุบนั พลังงานหมุนเวียนถูกพัฒนามาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิ ล
เพิ่ มมากขึ้ นเรื่ อยๆ พลังงานหมุนเวียนที่ ถูกนํามาใช้มากในประเทศไทย ได้แก่ ชี วมวล พลังงานแสงอาทิ ต ย์
พลังนํ้า พลังความร้อนใต้พิภพ พลังลม ตามลําดับ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2549)
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1.3.2 รู ปแบบและหน่ วยวัดพลังงาน
รู ปแบบของพลังงาน
รู ปแบบของพลังงานสามารถจําแนกโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ได้หลายแบบ ดังนี้
การจําแนกรู ปแบบของพลังงานจากธรรมชาติโดยทางฟิ สิ กส์ ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. พลังงานศักย์
เป็ นพลังงานที่ สะสมไว้ในสิ่ งต่างๆ เนื่ องจากที่ ต้ งั ของสิ่ งนั้น หรื อเพราะสิ่ งนั้นถูกกระทํา
(Potential energy) โดยสิ่ งอื่ น เช่ น พลังงานในสิ่ งของหนักที่ ถูกยกขึ้ น พลังงานในลวดสปริ งที่ เป็ นลานของ
นาฬิกา พลังงานในคันธนูที่ถูกโก่ง พลังงานในอ่างนํ้าที่อยูใ่ นที่สูง เป็ นต้น
2. พลังงานจลน์
(Kinetic energy)

เป็ นพลังงานของการเคลื่อนไหวที่ มีอยู่ในวัตถุที่กาํ ลังเคลื่อนที่ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั มวลสาร (mass)
และความเร็ ว (velocity) ที่ วตั ถุ น้ ันเคลื่ อนที่ ดังนั้น วัตถุ ใดมี มวลสารมาก (หนักมาก) และ
เคลื่อนที่ ดว้ ยความเร็ วสู ง จึ งเป็ นวัตถุที่มีพลังงานจลน์มาก ตัวอย่างเช่ น พลังงานในขบวน
รถไฟ พลังงานในลม พลังงานในคลื่น เป็ นต้น

การจําแนกรู ปแบบของพลังงานโดยทั่วๆ ไป ออกเป็ น 6 รู ปแบบ ดังนี้
1. พลังงานเคมี
เป็ นพลังงานพื้ นฐานของกระบวนการต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสิ่ งมี ชีวิต พลังงานที่ สะสมไว้จะ
(chemical energy) สามารถปล่อยออกมาโดยปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่างเช่ น พลังงานในขนมช็อกโกแลต พลังงาน
ในกองฟื น พลังงานในถังนํ้ามัน พลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ เป็ นต้น
2. พลังงานกล
เป็ นพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ต่างๆ
(mechanical
energy)
3. พลังงานความ เป็ นพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงต่างๆ ความร้อนทําให้โมเลกุลเคลื่อนไหวเร็ วขึ้น
ร้อน (heat energy) ตัวอย่างเช่ น พลังงานในเปลวไฟ พลังงานที่ เสี ยออกไปจากจอคอมพิ วเตอร์ พลังงานใน
ของเหลวร้อนใต้พ้ืนพิภพ พลังงานของนํ้าในหม้อต้มนํ้า เป็ นต้น
4. พลังงานรังสี
(radiant energy)

เป็ นพลังงานที่ เคลื่ อ นที่ ในลัก ษณะคลื่ น ของพลังงานที่ ป ระกอบด้วยโฟตอน (Photon)
ตัวอย่างเช่ น พลังงานที่ ได้รับจากดวงอาทิ ตย์ พลังงานจากเสาส่ งสัญญาณที วี พลังงานจาก
หลอดไฟ พลังงานจากเตาไมโครเวฟ พลังงานจากเลเซอร์ที่ใช้อ่านแผ่นซี ดี เป็ นต้น

5. พลังงานไฟฟ้า เป็ นพลังงานที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนในเส้นลวดหรื อตัวนําไฟฟ้ าอื่น ตัวอย่างเช่ น
(electrical energy) พลังงานที่เกิดจากการผ่านขดลวดไปในสนามแม่เหล็ก พลังงานที่ใช้ขบั เครื่ องคอมพิวเตอร์
พลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานที่ได้จากกังหันลม เป็ นต้น
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6. พลังงาน
หมายถึ งพลังงานไม่ว่าในลักษณะใดซึ่ งเกิ ดจากการปลดปล่อยออกมาเมื่ อมี การแยก รวม
นิวเคลียร์ (nuclear หรื อ แปลงนิ วเคลี ย ส (หรื อ แกน) ของ ปรมาณู คํา ที่ ใ ช้แ ทนกัน ได้คื อ พลังงานปรมาณู
(Atomic energy) ซึ่ งเป็ นคําที่ เกิ ด ขึ้ นก่ อนและใช้กนั มาเป็ นเวลานาน โดย อาจเป็ นเพราะ
energy)
มนุ ษย์เรี ยนรู ้ถึงเรื่ องของปรมาณู (Atom) มานานก่อนที่ จะเจาะลึกลงไปถึงระดับนิ วเคลียส
แต่การใช้ศพั ท์ ที่ ถูกต้องควร ใช้คาํ ว่า พลังงานนิ วเคลียร์ อย่างไรก็ดีคาํ ว่า Atomic energy
ยัง เป็ นคํา ที่ ใช้กัน อยู่ ในกฎหมาย ของหลายประเทศ สํ าหรั บ ประเทศไทยได้ก ํา หนด
ความหมายของคําว่าพลังงานปรมาณู ไว้ในมาตรา 3 แห่ ง พ.ร.บ. พลังงานปรมาณู เพื่อสันติ
พ.ศ.2504 ในความหมายที่ตรงกับคําว่า พลังงานนิวเคลียร์ และ ต่อมาได้บญั ญัติไว้ในมาตรา
3 ให้ครอบคลุมไปถึงพลังงานรังสี เอกซ์ดว้ ย (ตามความหมายของพลังงานนิ วเคลี ยร์ ของ
กองวิศวกรรมนิวเคลียร์ ฝ่ ายวิศวกรรมเครื่ องกล การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การจําแนกรู ปแบบของพลังงานตามแหล่ งที่มาของพลังงาน ออกเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. พลังงานปฐม
ภูมิ (Primary
energy)

หมายถึ ง แหล่ งพลังงานที่ เกิ ด ขึ้ นหรื อมี อยู่ตามธรรมชาติ ส ามารถนํามาใช้ประโยชน์ไ ด้
โดยตรง ได้แก่ นํ้า แสงอาทิตย์ ลม เชื้ อเพลิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น นํ้ามันดิบ ถ่านหิ น
ก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิ วเคลียร์ (แร่ นิวเคลียร์ ) ไม้ฟืน แกลบ
ชานอ้อย เป็ นต้น

2. พลังงานทุติยภูมิ หมายถึง พลังงานซึ่ งได้มาโดยการนําพลังงานปฐมภูมิหรื อพลังงานรู ปแบบดั้งเดิมมาแปรรู ป
(Secondary
(Transform) ปรับปรุ ง ปรุ งแต่ง ให้อยู่ในรู ปที่ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ
energy)
กันตามความต้องการ เช่ น พลังงานไฟฟ้ า ผลิ ตภัณ ฑ์ปิ โตรเลียม ถ่านไม้ ก๊าซปิ โตรเลี ยม
เหลว เป็ นต้น
หน่ วยวัดพลังงาน
พลังงานมีหลายรู ปแบบ และแต่ละชนิ ดให้งานไม่เท่ากัน แม้จะใช้น้ าํ หนักเท่ากันหรื อตวงเป็ นลิตรเท่ากันก็ตาม
หรื อบางชนิ ดไม่สามารถตวงเป็ นลิ ตรหรื อชั่งเป็ นกิ โลกรัมได้ เช่ น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิ ตย์ เป็ นต้น
ดังนั้นการเปรี ยบเทียบพลังงานหรื อเชื้ อเพลิงที่ต่างรู ปแบบกันจึงต้องพิจารณาที่ปริ มาณพลังงานที่เกิดขึ้นจากการ
ผลิตของเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ หรื อที่เรี ยกว่า “ค่ าความร้ อนสุ ทธิ (Energy content or Net Calorific Value; NCV
of fuel)” แทน
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ค่ าความร้ อนของเชื้อเพลิงแบ่ งเป็ น 2 ชนิด ดังนี้
1. ค่าพลังงานของเชื้ อเพลิง (Energy Content of Fuel) หรื อค่าความร้อนของเชื้ อเพลิง (Calorific Value of Fuel)
หรื อ (Heating Value of Fuel) หรื อค่าความร้อนขั้นต้นของเชื้อเพลิง (Gross Calorific Value of Fuel)
เป็ นค่าความร้อนทั้งหมดที่เกิดจากการเผาไหม้สมบูรณ์ที่ความดันและอุณหภูมิคงที่ วัดที่อุณหภูมิอา้ งอิง (ระบบ
สากลกําหนดอุณหภูมิอา้ งอิงที่ 25°C)
2. ค่าความร้อนสุ ทธิ ของเชื้อเพลิง (Net Calorific Value of Fuel)
เป็ นค่ าความร้อนของเชื้ อเพลิง หลังหักค่าความร้อนแฝงจากการกลายเป็ นไอของไอนํ้าในเชื้ อเพลิง เนื่ องจาก
ในทางปฏิบตั ิ ผลการเผาไหม้เชื้ อเพลิง จะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกินกว่าจุดเดือดของนํ้า ทําให้ไอนํ้าที่เกิดจาก
การเผาไหม้ไฮโดรเจนที่ เป็ นส่ วนประกอบของเชื้ อเพลิงกลายเป็ นไอและดู ดซับความร้อนแฝงการเป็ นไอไป
ส่ วนหนึ่ง ทําให้ค่าความร้อนที่ได้จริ งลดลง
หน่ วยวัดมาตรฐานสากลหรื อหน่ วยวัดในระบบ SI (เป็ นคําย่อจากภาษาฝรั่งเศส Le Systèm International d’Unitèd
เทียบเท่ากับชื่อในภาษาอังกฤษว่า International System of Unit) ที่ใช้วดั ปริ มาณพลังงาน คือ จูล (Joules; J) โดย
1 จูล คือ งานที่ได้จากการที่แรง 1 นิวตัน (แรงที่ทาํ ให้วตั ถุมวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ ง 1 เมตร/วินาที2
เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 1 เมตร) หรื อความร้อนที่ได้จากกระแสไฟฟ้ า 1 แอมแปร์ ไหลผ่านความต้านทาน 1 โอห์ม
ในช่วงเวลา 1 วินาที
นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกใช้หน่วยอื่นๆ ในการวัดปริ มาณพลังงานได้อีก อาทิ
 กิโลวัตต์ -ชั่วโมง นิยมใช้วดั ปริ มาณพลังงานไฟฟ้า
 แคลอรี นิ ยมใช้วดั ปริ มาณความร้อนที่ ทาํ ให้น้ าํ บริ สุทธิ์ หนัก 1 กรั ม มี อุณ หภูมิเพิ่ มขึ้ น 1 องศาเซลเซี ยส
โดยที่ 1 แคลอรี เท่ากับ 4.2 จูล
 บี.ที.ยู นิ ยมใช้วดั ปริ มาณความร้อนที่ทาํ ให้น้ าํ บริ สุทธิ์ หนัก 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์
โดยที่ 1 บี.ที.ยู เท่ากับ 1,055 จูล
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ตอนที่ 1 บทที่ 1 ความรู้พืน้ ฐานด้านพลังงาน

การเลือกใช้ หน่ วยวัดแบบใดขึน้ อยู่กบั ลักษณะการใช้ งาน ดังนี้
1. หน่วยวัดกายภาพ พลัง งานแต่ ล ะชนิ ด จะนิ ย มใช้ห น่ ว ยวัด กายภาพที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป เช่ น นํ้ามัน
(Physical unit)
ปิ โตรเลียมนิยมวัดเป็ นบาร์ เรลหรื อแกลลอน ก๊าซธรรมชาตินิยมวัดเป็ นลูกบาศก์ฟุต ถ่าน
หิ นนิยมวัดเป็ นตัน ไฟฟ้านิยมวัดเป็ นกิโลวัตต์-ชัว่ โมง พลังงานความร้อนที่ได้จากอาหาร
นิ ยมวัดเป็ นแคลอรี พลังงานความร้อนที่ได้จากการแตกตัวทางเคมีอื่นๆ นิ ยมวัดเป็ นจูล
เป็ นต้น
2. หน่วยวัดร่ วม
(Common unit)

หากต้องการเปรี ยบเที ยบพลังงานหรื อเชื้ อเพลิ งหลายชนิ ด จําเป็ นต้องแปลงหน่ วยวัด
ต่ า งๆ เหล่ า นั้ นให้ อ ยู่ ใ นรู ป เดี ย วกัน ก่ อ น โดยหน่ ว ยวัด ร่ ว มที่ นิ ย มใช้ สํ า หรั บ การ
เปรี ยบเที ย บพลัง งาน ได้แ ก่ จู ล (Joule) บี ที ยู (British Thermal Units; Btu) บาร์ เรล
เที ยบเท่ า นํ้ ามั น ดิ บ (barrels of oil equivalents) ตั น เที ยบเท่ า นํ้ ามั น ดิ บ (tons of oil
equivalents) และ ตันเทียบเท่าถ่านหิ น (tons of coal equivalents)

สําหรับประเทศไทย หน่วยงานด้านพลังงานรวมถึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ใช้
หน่ วยวัดร่ วมเป็ นตันเทียบเท่ านํ้ามันดิบ (ton of oil equivalent; toe) ซึ่ งหมายถึง พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้
ของนํ้ามันดิบ 1 ตัน หรื อประมาณ 42 จิกะจูล (GJ)
สํานักงานพลังงานสากล (International Energy Association; IEA) และสหประชาชาติ (UN) กําหนดให้
1 ตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ
= 41.868 จิกะจูล (GJ)
= 11.630 เมกะวัตต์-ชัว่ โมง (MWh)
= 10 จิกะแคลอรี่ (Gcal)
ความสั มพันธ์ ของพลังงาน งาน และกําลัง
พลังงาน (Energy) เป็ นปริ มาณพื้ นฐานอย่างหนึ่ งของกระบวนการในระบบกายภาพทุ กอย่าง พลังงาน ตาม
ความหมายใน พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 หมายถึง ความสามารถในการทํางาน (Work)
ซึ่ งมีอยู่ในสิ่ งที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้ นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่ งที่
อาจให้งานได้ เช่ น เชื้ อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้ า เป็ นต้น พลังงานและงาน มีหน่ วยเป็ น วัตต์ -ชั่ วโมง (Wh)
หรื อจูล (J) หรื อนิวตัน-เมตร (Nm)
กําลัง (Power) คือ งานที่ทาํ ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา

กําลัง
โดยที่

กําลัง
งาน
เวลา

มีหน่วยเป็ น
มีหน่วยเป็ น
มีหน่วยเป็ น

=

งาน (J) / เวลา (t)

วัตต์ (W) หรื อ จูล/วินาที (J/s)
จูล (J) หรื อนิวตัน-เมตร (Nm)
วินาที (s)
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กําลังงาน คือ อัตราส่ วนระหว่างพลังงานต่อหน่วยเวลา

กําลังงาน
 กําลังงานทางไฟฟ้ า
 กําลังงานทางกล

โดย
และ

มีหน่วยเป็ น
มีหน่วยเป็ น
1W
1 HP

=

พลังงาน/เวลา

วัตต์ (Watt; W)
จูล/วินาที (J/sec) หรื อแรงม้า (HP)
= 1 J/sec
= 746 W

1.3.3 การแปลงหน่ วยปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง
การแปลงหน่ วยปริ มาณพลังงานของเชื้ อเพลิ ง ให้ใช้ค่าการแปลงหน่ วย (Conversion factors) หรื อ ค่ าตัวคู ณ
(Multipliers) ดังนี้
ประเภท(หน่ วย)

กิโลแคลอรี/หน่ วย
ตันเทียบเท่ า
(kcal/unit) นํา้ มันดิบ/ล้ านหน่ วย
(toe/106 UNIT)

เมกะจูล/หน่ วย
MJ/UNIT

พันบีทียู/หน่ วย
103 Btu/UNIT

พลังงานเชิงพาณิชย์
1. นํา้ มันดิบ (ลิตร)
2. คอนเดนเสท (ลิตร)
3. ก๊ าซธรรมชาติ

3.1 ชื้น (ลูกบาศก์ฟุต)
3.2 แห้ง (ลูกบาศก์ฟุต)

8,680
7,900

860.00
782.72

36.33
33.07

34.44
31.55

248
244

24.57
24.18

1.04
1.02

0.98
0.97

6,360
7,520
8,250
8,250
8,700
9,500
9,840
8,400
860

630.14
745.07
817.40
817.40
861.98
941.24
974.93
832.26
85.21

26.62
31.48
34.53
34.53
36.42
39.77
41.19
35.16
3.60

25.24
29.84
32.74
32.74
34.52
37.70
39.05
33.33
3.41

2,236

221.54

9.36

8.87

4. ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม

4.1 ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (ลิตร)
4.2 นํ้ามันเบนซิ น (ลิตร)
4.3 นํ้ามันเครื่ องบิน (ลิตร)
4.4 นํ้ามันก๊าด (ลิตร)
4.5 นํ้ามันดีเซล (ลิตร)
4.6 นํ้ามันเตา (ลิตร)
4.7 ยางมะตอย (ลิตร)
4.8 ปิ โตรเลียมโค๊ก (กก.)
5. ไฟฟ้ า(กิโลวัตต์ ชั่วโมง)
6. ไฟฟ้ าพลังนํา้
(กิโลวัตต์ ชั่วโมง)
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ประเภท(หน่ วย)

7. พลังงานความร้ อนใต้ พภิ พ
(กิโลวัตต์ ชั่วโมง)
8. ถ่ านหินนําเข้ า (กก.)
9. ถ่ านโค๊ ก (กก.)
10. แอนทราไซต์ (กก.)
11. อีเทน (กก.)

กิโลแคลอรี/หน่ วย
ตันเทียบเท่ า
(kcal/unit)
นํา้ มันดิบ/ล้ านหน่ วย
(toe/106 UNIT)

เมกะจูล/หน่ วย
MJ/UNIT

พันบีทียู/หน่ วย
103 Btu/UNIT

9,500

941.24

39.77

37.70

6,300
6,600
7,500
11,203
11,256

624.19
653.92
743.09
1,110.05
1,115.34

26.37
27.63
31.40
46.89
47.11

25.00
26.19
29.76
44.45
44.67

13.1 ลี้(กก.)
13.2 กระบี่(กก.)
13.3 แม่เมาะ(กก.)
13.4 แจ้คอน(กก.)
พลังงานหมุนเวียน

4,400
2,600
2,500
3,610

435.94
257.60
247.70
357.67

18.42
10.88
10.47
15.11

17.46
10.32
9.92
14.32

1. ฟื น(กก.)
2. ถ่ าน (กก.)
3. แกลบ (กก.)

3,820
6,900
3,440
1,800
1,160
2,600
3,030

378.48
683.64
340.83
178.34
114.93
257.60
300.21

15.99
28.88
14.40
7.53
4.86
10.88
12.68

15.16
27.38
13.65
7.14
4.60
10.32
12.02

12. โปรเพน (กก.)
13. ลิกไนต์

4. กากอ้ อย (กก.)
5. ขยะ (กก.)
6. ขีเ้ ลื่อย (กก.)
7. วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร (กก.)

1.4 ต้ นทุนด้ านพลังงานของโรงงาน (Energy cost of factory)
ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็ นต้นทุนอย่างหนึ่ งของโรงงานทุกประเภท ถึงแม้วา่ ค่าใช้จ่ายด้าน พลังงาน
อาจมี สั ด ส่ ว นไม่ ม ากนัก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ค่ าใช้จ่ายด้า นบุ ค ลากร วัต ถุ ดิ บ และค่ าการตลาด แต่ การลด
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ ก็จะช่วยเพิ่มกําไรให้แก่โรงงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางธุ รกิจที่รุนแรงมากขึ้ น
ซึ่ งทําให้ค่าใช้จ่ายในส่ วนอื่น อาทิ ค่าจ้างบุคลากร ค่าวัตถุดิบ ควบคุมได้ยาก ประกอบกับราคานํ้ามัน และไฟฟ้ า
ที่ มีความผันผวนและมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง การลดค่ าใช้จ่ายด้านพลังงานจึ งได้รับความสนใจจาก
เจ้าของโรงงานมากขึ้น
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จากข้อมูลการศึ กษาของสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย พบว่า เหตุ ผลหรื อแรงจูงใจที่ สําคัญในการดําเนิ นการด้าน
อนุรักษ์พลังงานของผูป้ ระกอบการ คือ เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนเป็ นหลัก ส่ วนในด้านการสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรและการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายยังมีความสําคัญในระดับรองลงไป โดยที่ การลดต้นทุนด้านพลังงาน
นอกจากจะช่ วยลดต้นทุ นการผลิ ตให้กบั ผูป้ ระกอบการแล้ว ยังเป็ นการสร้างมูลค่ าเพิ่ มให้แก่ ผลผลิ ต ทําให้
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดสู งขึ้นอีกด้วย

1.5 ประสิ ทธิภาพการใช้ พลังงาน
1.5.1 ดัชนีชี้วดั ประสิ ทธิภาพพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC)
ดัชนี ช้ ี วดั ประสิ ทธิ ภาพพลังงานเฉพาะคื อ ค่ าการใช้พ ลังงานต่ อหนึ่ งหน่ วยผลผลิต หรื อที่ รู้จกั กันทัว่ ไปว่า
ค่า SEC (Specific Energy Consumption; SEC) เป็ นเครื่ องมื อในการวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานระดับมูล
ฐานที่สุดของโรงงานหรื อกลุ่มโรงงานที่มีผลผลิตอย่างเดียวกัน
ตัวอย่างค่า SEC สําหรับระบบหรื ออุตสาหกรรมแต่ละชนิดแสดงในตารางด้านล่าง
ชนิดอุตสาหกรรม/ระบบ

ค่ า SEC

การผลิตอิฐ

เมกะจูล/ตันของอิฐที่ผลิตได้

การอบเหล็ก

เมกะจูล/ตันของเหล็กที่ถูกอบ

การผลิตไอนํา้

เมกะจูล/กิโลกรัมไอนํ้าที่ผลิตได้

การปรับอากาศ

กิโลวัตต์/ตันความเย็น

ระบบแสงสว่ าง

วัตต์/ตารางเมตร

ค่า SEC สามารถคํานวณได้จากสู ตรต่อไปนี้

SEC
เมื่อ SEC
∑E

=
=

∑P

=

=

∑E
∑P

ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพพลังงาน หรื อค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต
ผลรวมของพลังงาน ซึ่ งได้จากค่าความร้อนคูณกับปริ มาณไฟฟ้ าและเชื้ อเพลิงที่ ใช้
โดยคิดจากพลังงานสุ ทธิ คือพลังงานที่ซ้ื อทั้งหมดหักลบด้วยพลังงานที่ขาย
ผลรวมของปริ มาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน

ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานจะใช้ขอ้ มูลราย 6 เดื อน หรื อรายปี สําหรับกรณี ของโรงงานที่มีการผลิตตาม
ฤดูกาล ส่ วนโรงงานที่มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อขาย ค่า SEC จะต้องหักพลังงานส่ วนที่ขายออกด้วย
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Average SEC/Reference SEC
กรณี การวัดประสิ ทธิ ภาพพลังงานของโรงงานควบคุมในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีขอ้ จํากัดมากขึ้น เนื่องจาก
โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจะมีผลผลิตที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมีท้ งั
ผลผลิ ตอาหารแช่ แ ข็งที่ มีหน่ วยวัดเป็ นตัน และผลผลิ ต เครื่ องดื่ มที่ มีหน่ วยวัด เป็ นลิ ต ร เป็ นต้น ดังนั้นจึ งใช้
Average SEC/Reference SEC Ratio เป็ นตัวชี้ วัด ประสิ ทธิ ภ าพพลังงานในภาพรวม โดยเป็ นการประเมิ น ค่ า
ปริ มาณพลังงานที่ใช้ในรอบปี ที่สนใจเทียบกับปริ มาณการใช้พลังงานที่ควรจะเป็ นหากค่าประสิ ทธิ ภาพพลังงาน
หรื อค่า SEC ในปี ปัจจุบนั เท่ากับค่าอ้างอิง ดังนี้

PE I
เมื่อ PEI
∑E

p

PP
SEC B

=
=
=
=

=

∑ EP
∑ ( PP ×SECB )

ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพพลังงานในภาพรวม (Physical Energy Index)
ปริ มาณพลังงานรวมที่ใช้ในปี ปัจจุบนั
ปริ มาณผลผลิตแต่ละอย่างในปี ปัจจุบนั
ค่า SEC อ้างอิงของผลผลิตนั้นๆ

1.5.2 ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หรื อระบบ
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หรื อระบบต่างๆ สามารถคํานวณได้จากปริ มาณกําลังงาน
หรื องานที่ ผลิตได้ต่อพลังงานที่ ป้อนเข้า โดยประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หรื อระบบแต่ละชนิ ด จะมี
รู ปแบบที่แตกต่างกันไปตามความนิยม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.5.2.1 หม้ อไอนํา้
จุดประสงค์ของหม้อไอนํ้าและระบบส่ งจ่ายความร้อน คื อ การจ่ายความร้อนหรื อความชื้ น ประสิ ทธิ ภาพของ
หม้อไอนํ้าสามารถวัดได้หลายรู ปแบบ รู ปที่ 1.5-1 แสดงประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้า ซึ่ งจะต้องพิจารณาทั้งการ
ใช้เชื้ อเพลิ งป้ อ นเข้า ปริ มาณไอนํ้าที่ ได้ และการสู ญ เสี ยอันเนื่ องมาจาก การโบลดาวน์ การแผ่ รังสี และการ
สู ญเสี ยทางปล่ อง
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สูญเสียทางปล่อง 18%

ไอน้ํา 76 %

สูญเสียจากการแผ่รังสี 2%

ประสิทธิภาพ ~76%
สูญเสียจากการโบลดาวน์ 4%
เชื้อเพลิงป�อนเข้า 100%

รู ปที่ 1.5-1 แสดงประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้า
หม้อ ไอนํ้ าเป็ นส่ ว นประกอบส่ ว นหนึ่ งของระบบผลิ ต ความร้ อ นหรื อไอนํ้ าเท่ า นั้ น ในการตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบจะต้องพิจารณาส่ วนประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น ระบบส่ งจ่าย ระบบปรับสภาพนํ้า เป็ นต้น
วิธีคาํ นวณประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้า
ประสิ ทธิ ภาพ (%) =

ความร้อนในไอนํ้าที่ใช้ประโยชน์ได้ x 100
ความร้อนในเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้า

หรื ออาจเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้าโดยใช้ดชั นีการใช้พลังงาน ซึ่ งสามารถคํานวณได้ดงั นี้
ดัชนีการใช้พลังงานของหม้อไอนํ้า = อัตราความร้อนในเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้าหม้อไอนํ้า (เมกะจูล/ชัว่ โมง)
(เมกะจูล/กิโลกรัมไอนํ้า)
อัตราการผลิตไอนํ้า (กิโลกรัม/ชัว่ โมง)

1.5.2.2 ระบบทําความเย็น
ประสิ ทธิ ภาพของระบบทําความเย็นมีคาํ เฉพาะที่ นิยมใช้กนั ทัว่ ไปคื อ สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ (Coefficient of
Performance) หรื อซี โอพี (COP) เป็ นค่าที่ แสดงความเย็นที่ผลิตได้ (หรื อค่าความร้อนที่อีวาพอเรเตอร์ สามารถ
ดึ งออกจากบริ เวณทําความเย็น) ต่ องานที่ ใส่ ให้กบั ระบบหรื อกําลังไฟฟ้ าที่ ใช้สําหรั บ อัดสารทําความเย็นที่
คอมเพรสเซอร์ โดยค่า COP ที่สูงจะหมายถึงประสิ ทธิภาพของเครื่ องทําความเย็นที่สูงหรื อมีประสิ ทธิภาพดี
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วิธีคาํ นวณประสิ ทธิ ภาพของระบบทําความเย็น
COP

=

ความเย็นที่ได้จากอีวาพอเรเตอร์ (หน่วยเป็ นวัตต์: WR )
งานไฟฟ้าที่ใส่ ให้คอมเพรสเซอร์ (หน่วยเป็ นวัตต์: We)

ตัวอย่างเช่ น ต้องการหาสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะของเครื่ องทําความเย็นขนาด 13,185 WR โดยใส่ งานไฟฟ้ าที่
คอมเพรสเซอร์ 5,480 วัตต์ (We) จะสามารถคํานวณค่า COP ได้ดงั นี้
COP

=

13,185 WR
5,480 We

= 2.4

นอกจากค่า COP ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ค่าที่ใช้แสดงประสิ ทธิ ภาพของระบบทําความเย็นที่นิยมใช้อีกค่าหนึ่ งคื อ
ประสิ ทธิ ภาพการให้ความเย็น (Energy Efficiency Ratio) หรื อค่ าอี อีอาร์ (EER) เป็ นค่าที่ แสดงอัตราส่ วนของ
ความเย็นที่เครื่ องปรับอากาศสามารถทําได้จริ ง (Output) กับกําลังไฟฟ้ าที่เครื่ องปรับอากาศเครื่ องนั้นต้องใช้ใน
การทํ า ความเย็ น นั้ น (Input) มี ห น่ วยเป็ น (Btu/h)/W เครื่ องป รั บ อากาศที่ มี ค่ า EER สู งก็ แ สดงว่ า
เครื่ องปรับอากาศเครื่ องนั้นมีประสิ ทธิภาพในการใช้ พลังงานที่ดหี รื อประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้ มากนัน่ เอง
กฎกระทรวง ว่าด้วยกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม (พ.ศ. 2538) ซึ่ ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้กาํ หนดให้ใช้ค่าสมรรถนะของ
เครื่ องทําความเย็น (Chiller Performance; ChP) เป็ นมาตรฐานของระบบปรับอากาศในอาคาร
ค่าสมรรถนะของเครื่ องทําความเย็น(กิโลวัตต์/ตันความเย็น)
=

กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของเครื่ องทําความเย็นที่ภาระเต็มพิกดั (กิโลวัตต์)
ความสามารถในการทําความเย็นที่ภาระเต็มพิกดั (ตันความเย็น)

1.5.2.3 มอเตอร์
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ จะขึ้ นอยู่กบั ค่าของการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในตัวมอเตอร์ ซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเนื่ องจาก
การสู ญเสี ยที่แกนเหล็ก (Core losses) การสู ญเสี ยจากแรงลมที่ตา้ นทานการหมุน การสู ญเสี ยที่สเตเตอร์ (Stator
losses) การสู ญเสี ยที่โรเตอร์ (Rotor losses) และการสู ญเสี ยจากภาระการใช้งาน (Stray losses)
วิธีคาํ นวณประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์
ประสิ ทธิ ภาพ (%)

=

746 x แรงม้า ( เอาต์พุต)
วัตต์ ( อินพุต)
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หรื ออาจเขียนอยูใ่ นรู ปที่แสดงค่ากําลังงานสู ญเสี ยของมอเตอร์ดว้ ยก็ได้ ดังนี้
ประสิ ทธิ ภาพ (%)

=

x 100
กําลังงานเอาต์พุต (วัตต์)
กําลังงานเอาต์พุต (วัตต์) + กําลังงานสู ญเสี ย (วัตต์)

ปริ มาณของกําลังไฟฟ้ าอิ นพุต ที่ ใช้ผลิ ต แรงม้าตามพิ กดั นั้น จะต่ างกันสําหรั บมอเตอร์ แต่ ละตัว มอเตอร์ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพสู งกว่ าจะต้ องการกําลังงานอินพุตน้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับมอเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพตํ่ากว่าที่ ให้
เอาต์พุตเท่ากัน

1.6 ลักษณะการใช้ และแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เนื้ อหาส่ วนนี้ จะกล่าวถึง ลักษณะการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้ไฟฟ้ าและเชื้ อเพลิ ง
ในภาคอุ ต สาหกรรม การใช้พ ลังงานในโรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทต่ า งๆ ตลอดจนการใช้แ ละเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพพลังงานของระบบ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
1.6.1 การใช้ พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมมี หลายประเภท แต่ ละประเภทมี กระบวนการผลิ ต เทคโนโลยี ชนิ ดของเชื้ อเพลิ งและ
พลังงานที่ ใช้แตกต่ างกัน ดังนั้น เพื่ อความสะดวกและเป็ นระบบ จึ งกําหนดมาตรการอนุ รักษ์พ ลังงานตาม
ประเภทพลังงานที่ใช้ คือ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน
การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิ ตต่ างๆ จะมีการใช้ประเภทพลังงานหรื อเชื้ อเพลิ งที่ หลากหลาย
มากกว่าในอาคาร เนื่ องจากมี อุปกรณ์และระบบการผลิตที่ แตกต่างกัน ทําให้ตอ้ งมีการแข่งขันด้านการลงทุ น
ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึ งพยายามเลื อกใช้พ ลังงานหรื อเชื้ อเพลิ งที่ มีตน้ ทุ นตํ่าสุ ด แสดงดังตารางที่ 1.6-1 และ
รู ปที่ 1.6-1
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ตารางที่ 1.6-1 การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจําแนกตามชนิดพลังงาน

รู ปที่ 1.6-1 การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจําแนกตามชนิดพลังงาน
ที่มา: รายงานการอนุรักษ์ พลังงานของประเทศไทย 2559, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 18

1-36

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1.6-2 การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจาแนกตามสาขาย่อย

ที่มา: รายงานการอนุรักษ์ พลังงานของประเทศไทย 2559, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 23
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1.6.2 แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
1.6.2.1 แนวทางการประหยัดพลังงานในอุปกรณ์ หลักด้ านไฟฟ้ า
1. ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
สิ่ งสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิ ต เกื อบทุ กประเภท คื อ คุ ณภาพและความสะอาดของผลิ ตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม ดังนั้น ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงจําเป็ นต้องควบคุมสภาวะแวดล้อม
ของกระบวนการผลิต อาทิ อุณหภูมิ ความสะอาด ความชื้ น ฯลฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเป็ นที่ ยอมรับ
ของลูกค้า
จากการที่ตอ้ งควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงงานดังกล่าวข้างต้น ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป ถูก
ออกแบบให้มีลกั ษณะปิ ด และจําเป็ นต้องมีระบบทําความเย็นและปรับอากาศในเกือบทุกพื้นที่ของโรงงาน ทั้ง
ในพื้ นที่ ส่ วนการผลิ ต ที่ ตอ้ งควบคุ มคุ ณ ภาพและความสะอาดของผลิ ตภัณ ฑ์ และในพื้ นที่ ส่วนสํานักงานที่
ต้อ งการความสบายและคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี แ ก่ ผูท้ ํางาน ดังนั้น การใช้พ ลังงานในส่ วนนี้ จึ งมี ค่ าสู งมาก การ
ดําเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการบํารุ งรักษาระบบทําความเย็นและปรับอากาศ นอกจากจะช่วยลด
ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังทําให้ตน้ ทุนการผลิตสิ นค้าลดลง ส่ งผลให้ศกั ยภาพการ
แข่งขันด้านการค้าของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นด้วย
มาตรการอนุ รักษ์พลังงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ สามารถดําเนิ นการได้ท้ งั มาตรการที่ไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายและมาตรการที่ตอ้ งลงทุน ดังนี้
1.1 มาตรการที่ไม่ ต้องเสี ยค่ าใช้ จ่าย
1) ปรับตั้งอุณหภูมิให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซี ยส ในบริ เวณพื้นที่ทาํ งานทัว่ ไปและ
พื้นที่ส่วนกลาง เพราะการตั้งอุณหภูมิต่าํ จนเกินไปจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงาน
2) สําหรับห้องที่มีการใช้งานไม่เต็มพื้นที่ ควรกําหนดให้เครื่ องทําความเย็นทํางานเป็ นส่ วนๆ ตามพื้นที่ที่ใช้งาน
3) ลดชัว่ โมงการทํางานของเครื่ องปรับอากาศ เช่น เปิ ดเครื่ องปรับอากาศให้ชา้ ลงและปิ ดให้เร็ วขึ้น
4) กรณี ปิดเครื่ องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง และเปิ ดเมื่อกลับเข้ามาทํางานในเวลา 13:00 น. เพื่อไม่ให้
เครื่ องปรับอากาศทํางานพร้อมกันจํานวนมาก อาจใช้การลดการทํางานของคอมเพรสเซอร์แทน โดยการ
ปรับเทอร์โมสตัทไปที่อุณหภูมิสูงสุ ดหรื อ Fan Mode ในช่วงพักเที่ยงเพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดการทํางาน
เมื่อกลับเข้าทํางานก็ปรับไปที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส หรื อ Cool Mode ตามปกติ ทั้งนี้การปรับเทอร์
โมสตัทตามคําแนะนําดังกล่าว เครื่ องปรับอากาศจะยังคงทํางานในส่ วนของพัดลมจ่ายลมเย็น ซึ่ งใช้พลังงาน
ไม่มากและจะทําให้หอ้ งทํางานไม่ร้อนจนเกินไปเมื่อกลับเข้าทํางาน นอกจากนี้ยงั ช่วยลดภาระการทํางาน
ของเครื่ องปรับอากาศเมื่อเปิ ดเครื่ องปรับอากาศใหม่หลังเวลา 13:00 น. ได้อีกด้วย
5) เปิ ดเครื่ องระบายอากาศเท่าที่จาํ เป็ น
6) ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศสู งจากพื้นพอสมควรเพื่อให้ลมเย็นกระจายไปทัว่ ถึงบริ เวณที่ใช้งาน
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7) ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จาํ เป็ น เพื่อช่วยลดปริ มาณความร้อนภายในอาคารที่เป็ น
ภาระของระบบปรับอากาศ
8) ลดปริ มาณความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ อาคาร โดยเฉพาะบริ เวณที่เป็ นรังสี ตรงจากดวงอาทิตย์ (direct sun)
หรื อบริ เวณที่รับแสงแดดโดยตรง
9) บํารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ โดย
- ทําความสะอาดแผงกรองอากาศที่ อยู่ภายในชุ ดเครื่ องปรับอากาศภายในอาคาร อย่างสมํ่าเสมอทุกๆ
เดือน เพราะนอกจากจะช่วยให้ประหยัดพลังงานแล้ว ยังดีต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้อาคารอีกด้วย
- ทําความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ทุก ๆ 6 เดือน
10) ลดภาระการทํางานของเครื่ องปรับอากาศ โดย
- ป้ องกันความร้อนเข้าสู่ อาคารโดยการติ ดตั้งกันสาดหรื อปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิ ดร่ มเงา บริ เวณโดยรอบ
อาคาร
- ตรวจสอบและซ่อมแซมจุดรั่วต่างๆ ของห้องเป็ นประจํา
- ย้ายสัมภาระสิ่ งของที่ไม่จาํ เป็ นออกจากห้องปรับอากาศ
- เปิ ด- ปิ ดประตู เข้า-ออก ของห้องที่ มีการปรับอากาศเท่ าที่ จาํ เป็ น ระมัดระวังไม่เปิ ดประตู-หน้าต่ าง
ห้องปรับอากาศทิ้งไว้
- สํา หรั บ อาคารที่ ต ้อ งมี ก ารเข้า -ออก บ่ อ ยๆ ควรติ ด ตั้ง ประตู บ านสวิ ง ที่ ปิ ดได้เอง และหมั่น ดู แ ล
บํารุ งรักษาให้บานสวิงทํางานได้ดีอยูต่ ลอดเวลา
- หลีกเลี่ยงการติดตั้ง และใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่เป็ นแหล่งกําเนิ ดความร้อนในห้องปรับอากาศ เช่น ตูเ้ ย็น
ตูน้ ้ าํ เย็น กระติกนํ้าร้อน เตาไมโครเวฟ เครื่ องถ่ายเอกสาร เป็ นต้น
1.2 มาตรการที่ต้องลงทุน
1) ปรับปรุ งกรอบอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ อาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนบุเพดานและผนัง
ด้านที่รับแสงแดดมาก ติดตั้งกระจก 2 ชั้น ซึ่ งมีค่าความต้านทานความร้อนสู งกว่าทดแทนกระจกธรรมดา
2) ติดตั้งเครื่ องควบคุมการจ่ายลมเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม
3) ติดตั้งม่านหรื อกันสาดเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดตกกระทบหน้าต่างโดยตรง
4) ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์
5) ติดตั้งระบบเปิ ด-ปิ ดไฟฟ้าอัตโนมัติ
6) เลือกใช้เครื่ องทําความเย็นและเครื่ องปรับอากาศประสิ ทธิ ภาพสู ง
7) ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร ให้มีความร่ มรื่ นเย็นสบายโดยการปลูกต้นไม้ หรื อทําสนามหญ้าแทน
พื้นคอนกรี ต
8) ระบบปรับอากาศจะทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ จะต้องอาศัยการระบายความร้อนที่ดี ดังนั้นการติดตั้ง
เอาใจใส่ ดูแล และบํารุ งรักษาหอผึ่งนํ้า (Cooling Tower) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ระบายความร้อนของระบบปรับ
อากาศจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ โดยอาจดําเนินการได้ดงั นี้
8.1) ติ ด ตั้งหอผึ่ งนํ้าในบริ เวณที่ ถูกต้อ งเหมาะสม คื อ บริ เวณเปิ ดโล่ ง อากาศถ่ ายเทได้ส ะดวก และเว้น
ระยะห่ างตามที่ ผูผ้ ลิตกําหนด โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งหอผึ่งนํ้าไว้ใกล้กบั บริ เวณที่ มีแก๊สจากสารเคมี
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ความร้อนจากหม้อไอนํ้า ปล่องควันไอเสี ย สายไฟแรงสู งหรื อหม้อแปลงไฟฟ้ า และที่สาํ คัญพื้นที่ทาํ
การติดตั้งหอผึ่งนํ้าต้องได้ระดับ ไม่เอียง
8.2) ตรวจสอบการทํางานของหอผึ่งนํ้าและคุณภาพนํ้า เป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
8.3) นําความร้อนจากระบบปรับอากาศมาใช้ใหม่
8.4) ระบายนํ้าทิ้ง เพื่อลดความเข้มข้นของสารต่างๆ ที่หอผึ่งนํ้า
การระบายนํ้าทิ้งเพื่อลดความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ที่หอผึ่งนํ้าสามารถทําได้ 3 วิธี คือ
(1) การระบายทิ้งที่ท่อนํ้าล้น (over flow)
(2) ระบายทิ้งที่ท่อนํ้าทิ้ง (drain)
(3) ระบายนํ้าทิ้งที่ท่อทางส่ งปั๊มนํ้าคอยล์ร้อน (condenser water pump)
8.5) บํารุ งรักษาหอผึ่งนํ้า โดยใช้น้ าํ สะอาดที่ผา่ นการกรองและปรับปรุ งคุณภาพนํ้าในระบบระบายความร้อน
8.6) หมัน่ ระบายนํ้าในระบบระบายความร้อนทิ้ง แล้วเติมนํ้าใหม่เพื่อลดการสะสมของสารละลายต่าง ๆ ซึ่ ง
จะช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพในการระบายความร้อนดีข้ ึน ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของ
คอยล์ร้อนด้วย
2. ระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
2.1 การออกแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
1) ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบอื่นๆ เพื่อเอื้อให้มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะอาคารที่ใช้งานเฉพาะเวลากลางวัน เช่น
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแสงสว่าง เพื่อควบคุมการ เปิ ด-ปิ ด หรื อหรี่ แสงหลอดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
- ออกแบบให้มีช่ อ งรั บ แสงในตําแหน่ ง ทิ ศ ทาง และช่ วงเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ได้รับ แสงสว่าง
ปริ มาณมาก แต่ปราศจากความร้อนหรื อได้รับความร้อนน้อยที่สุด
- ทิ ศ ทางและช่ ว งเวลาที่ เหมาะสมสําหรั บ การเปิ ดรั บ แสงสว่างธรรมชาติ ได้แ ก่ ทิ ศ เหนื อ หรื อ ทิ ศ
ตะวันตก ในช่วงเช้าก่อน 8:00 น. หรื อช่วงเย็นหลัง 16:00 น.
2) อาคารที่ใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืน ควรออกแบบระบบแสงสว่างที่เหมาะสมสําหรับการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดทั้งสองช่วงเวลา โดยติดตั้งสวิตช์เปิ ด-ปิ ดไฟฟ้าเป็ น 2 ชุด แยกจากกัน
3) เลือกวิธีการให้แสงสว่างและระดับความสว่างที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน โดยต้องคํานึงถึงความ
สบายตา และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบํารุ งด้วย
4) การให้แสงสว่างเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
2.2 การเลือกใช้ อุปกรณ์
1) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างเหมาะสมกับงาน คือ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในสถานที่ที่มีระดับเพดาน
ตํ่า ใช้หลอดแสงจันทร์หรื อหลอดโซเดียมความดันไอสู ง ในสถานที่ที่มีเพดานสู ง และใช้หลอดไฟฟ้าที่มี
ประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างสู ง ซึ่ งกินกระแสไฟมากเฉพาะในตําแหน่งที่จาํ เป็ นและเปิ ดในเวลาที่ตอ้ งใช้งาน
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2) เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง เช่น ใช้หลอดตะเกียบหรื อหลอด LED แทนหลอดไส้ ใช้บลั ลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์หรื อบัลลาสต์ขดลวดสู ญเสี ยตํ่าแทนบัลลาสต์ขดลวดชนิดแกนเหล็กธรรมดา และใช้โคมไฟฟ้า
ประสิ ทธิ ภาพสู ง
3) แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถ เปิ ด-ปิ ด ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจําเป็ น
ในการใช้งาน โดยเฉพาะในบริ เวณที่ใช้งานเพียงบางช่วงเวลา เช่น ห้องประชุม ห้องเรี ยน ห้องนํ้า ระเบียง
2.3 การใช้ งาน
1) เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพและปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
2) ใช้ตารางเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการส่ องสว่างของหลอดไฟชนิดต่างๆ เพื่อออกแบบและปรับปรุ งการใช้
พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง
3) ลดการใช้ที่ไม่จาํ เป็ น อาทิ ลดจํานวนหลอดไฟในบริ เวณที่สว่างมากเกินความจําเป็ น เช่น โถงทางเดิน หรื อ
พิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟ เป็ นต้น
4) ปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่หรื อช่วงเวลาที่ไม่ใช้งาน
5) ลดความสว่างหรื อหรี่ หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ในบริ เวณที่ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความสว่างมากนัก
2.4 การบํารุ งรักษา
1) ทําความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผ่นสะท้อนแสง อย่างสมํ่าเสมอทุก 3-6 เดือน
3. มอเตอร์ ไฟฟ้ า
มอเตอร์ ไฟฟ้ าเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในหลาย ๆ แห่ งภายในโรงงาน เช่ น ระบบขนส่ งภายในอาคาร ได้แก่ ลิฟต์ ระบบ
ประปา ระบบบําบัดนํ้าเสี ย ซึ่ งได้แก่ ปั๊ มนํ้า เป็ นต้น โดยปกติมอเตอร์ มีอายุการทํางานประมาณ 10-20 ปี แต่หากใช้
งานไม่เหมาะสม ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของมอเตอร์ ย่อมตํ่าลง ส่ งผลให้ใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งกว่าที่ ควรจะเป็ น
ดังนั้นการใช้งานและการบํารุ งรักษามอเตอร์ อย่างเหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับการดําเนิ นการเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานของระบบที่ขบั เคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า มาตรการต่างๆ ที่สามารถนํามาใช้มีดงั นี้
3.1 มาตรการที่ไม่ ต้องเสี ยค่ าใช้ จ่าย
1) เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า เปรี ยบเทียบกับค่าพิกดั ซึ่ งจะช่วยให้ทราบประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถนําไปประกอบการตัดสิ นใจเลือกขนาดมอเตอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภาระการใช้งานต่อไป
2) ตรวจสอบและบํารุ งรักษาการระบายความร้อน และระบบทางกลของมอเตอร์ให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
3) หลีกเลี่ยงการเดินมอเตอร์ตวั เปล่าโดยไม่มีโหลด เพราะจะทําให้สูญเสี ยกําลังไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์
4) หลีกเลี่ยงการเริ่ มเดินเครื่ องและกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่ ในช่วงเวลาที่มีความต้องการ
กําลังไฟฟ้าสู งสุ ด (Peak Demand)
5) ติดตั้งมอเตอร์ในบริ เวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะการใช้งานมอเตอร์ในที่อุณหภูมิสูงจะทําให้กาํ ลัง
สู ญเสี ยของมอเตอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้านทานของขดลวดมีค่าสู งขึ้น

1-41

ตอนที่ 1 บทที่ 1 ความรู้พืน้ ฐานด้านพลังงาน

6) ตรวจสอบและปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์อย่างเหมาะสม ถ้าหากแรงดันไฟฟ้าสู งเกินกว่าพิกดั ที่บอก
ไว้บนป้ายเครื่ อง (Name Plate) จะทําให้เกิดกําลังสู ญเสี ยในแกนเหล็กมากขึ้นกว่าพิกดั ทําให้สมรรถนะการ
ทํางานเปลี่ยนไปและมีผลต่ออายุการใช้งานมอเตอร์ดว้ ย
3.2 มาตรการที่ต้องลงทุน
1) ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อควบคุมความเร็ วรอบของ
มอเตอร์สาํ หรับงานที่ตอ้ งการความเร็ วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ป๊ัมนํ้า มอเตอร์พดั ลมชุดส่ งลม
เย็นในระบบปรับอากาศ เป็ นต้น
2) เลือกใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งแทนมอเตอร์เดิมที่มีประสิ ทธิ ภาพตํ่า
4. เครื่ องสู บนํา้
1) เลือกเครื่ องสู บนํ้าที่มีการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดใกล้เคียงกับจุดใช้งาน
2) ไม่ควรเผื่อขนาดเครื่ องสู บนํ้าให้มีขนาดใหญ่จนเกินไป
3) พยายามเลือกใช้เครื่ องสู บนํ้าขนาดเล็กจํานวนหลายตัว ดีกว่าใช้ขนาดใหญ่แต่มีจาํ นวนน้อย
4) เลือกขนาดใบพัดให้เหมาะสมกับขนาดของตัวมอเตอร์และสู บนํ้า
5) จัดรายการซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องสู บนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ
6) ลดอัตราการไหลของนํ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยการลดรอบมอเตอร์
5. ระบบอัดอากาศ
5.1 เครื่ องอัดอากาศ
เพื่อให้เครื่ องอัดอากาศทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดเวลา ควรตรวจสอบจุดต่างๆ ต่อไปนี้ทุกๆ วัน
1) ระบบจ่ายนํ้าสําหรับลดความร้อนอากาศอัด After Cooler ทํางานดีหรื อไม่
2) ความร้อนที่เกิดจากเครื่ องอัดอากาศไม่สูงกว่าปกติใช่หรื อไม่
3) สวิตช์แรงดันสําหรับ Un-loader ทํางานปกติหรื อไม่ และค่า Set point ตั้งไว้ถูกหรื อไม่
4) เครื่ องอัดอากาศส่ งเสี ยงผิดปกติหรื อไม่
5) เครื่ องกรองอากาศด้านดูดอากาศเข้าอุดตันหรื อไม่
6) Safety Valve ทํางานเป็ นปกติหรื อไม่ และค่า Set point ตั้งไว้ถูกหรื อไม่
7) Pressure Gauge ทํางานปกติหรื อไม่
8) Air Tank Drain Ejector ทํางานปกติหรื อไม่
5.2 การควบคุมความดัน
การควบคุมความดัน จําเป็ นต้องตรวจสอบจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ความดันตํ่าสุ ดของ Line ที่ตอ้ งการมีค่าเท่าไร (ความดันตํ่าสุ ดที่การควบคุมยังมีเสถียรภาพ)
2) ความดันสู งสุ ดของ Line ที่ตอ้ งการมีค่าเท่าไร (ความดันสู งสุ ดที่การควบคุมยังมีเสถียรภาพ)
3) ค่า Proof Pressure ของ Line เป็ นเท่าไร ( ความดันที่จะทําให้อุปกรณ์ควบคุมเสี ยหาย)
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4) เพื่อตั้งค่าสวิตช์แรงดัน Safety Valve และ Relief Valve และต้องทําการตรวจสอบรายการต่อไปนี้
- ค่า Set Valve ของสวิตช์แรงดัน, Safety Valve และ Relief Valve ตั้งไว้ถูกหรื อไม่ และ ทํางานถูกต้อง
หรื อไม่
- Check Valve สามารถป้องกันการไหลกลับของลมได้หรื อไม่
- Regulator ทํางานปกติหรื อไม่
- Pressure Gauge ทํางานเป็ นปกติหรื อไม่
5.3 การควบคุมการ Drain
ควรทําการ Drain ออกทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเช้าก่อนเริ่ มเดินเครื่ อง และตรวจสอบจุดต่อไปนี้
1) สามารถ Discharge Drain ออกอย่างปกติที่ Drain Valve ของถังอากาศ ตําแหน่งตํ่าสุ ดของระบบท่อ และ
ปลายของท่อและ Air filter
2) Automatic Drain ทํางานปกติหรื อไม่
3) ทําความสะอาดอุปกรณ์ภายในของ Air Filter และ Automatic อย่างสมํ่าเสมอ
4) การควบคุมระบบท่ออากาศ
5) เกิดการรั่วจากจุดต่อ ข้อต่อหลวมหรื อไม่
6) เกิดการรั่วตามท่อหรื อสายลมต่างๆ หรื อไม่
7) Stop Valve ปิ ดสนิทหรื อไม่
1.6.2.2 แนวทางการประหยัดพลังงานในอุปกรณ์ หลักด้ านความร้ อน
1. หม้ อไอนํา้
1.1 มาตรการที่ไม่ ต้องเสี ยค่ าใช้ จ่าย
1) ปรับตั้งแรงดันไอนํ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2) เดินเครื่ องหม้อไอนํ้าให้เหมาะสมกับภาระการใช้งาน
3) เก็บข้อมูลและตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า เพื่อปรับปรุ งให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
และมีเขม่าน้อยที่สุด
4) ตรวจสอบสภาพการทํางานของหม้อไอนํ้าเป็ นประจํา
5) บํารุ งรักษาหม้อไอนํ้าอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
6) นําไอนํ้ามาอุ่นนํ้ามันเตาแทนการใช้อุปกรณ์ทาํ ความร้อนด้วยไฟฟ้า (heater)
7) อุ่นนํ้ามันเตาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม
8) นํานํ้าโบลว์ดาวน์ (นํ้าร้อนที่ปล่อยทิ้งจากหม้อนํ้า) กลับมาอุ่นนํ้าที่ป้อนหม้อไอนํ้า
9) นําคอนเดนเสท (นํ้าที่เกิดจากการควบแน่นของไอนํ้าหลังจากถูกใช้งาน) กลับมาอุ่นนํ้าที่ป้อนหม้อไอนํ้า
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1.2 มาตรการที่ต้องลงทุน
1) หุม้ ฉนวนท่อไอนํ้าเพื่อป้องกันการสู ญเสี ยความร้อนไปในอากาศ
2) ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรื อติดตั้งชุดอุ่นนํ้าก่อนเข้าหม้อไอนํ้า (economizer) เพื่อลดการใช้พลังงานของหม้อ
ไอนํ้า
3) ติดตั้งเครื่ องอุ่นอากาศเพื่อช่วยลดปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง
4) ใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งสําหรับพัดลมเป่ าอากาศเพื่อใช้ในการเผาไหม้
5) ใช้อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบกับมอเตอร์พดั ลมเป่ าอากาศ (combustion fan)
6) ใช้ชุดควบคุมปริ มาณออกซิ เจน (O2 trim control)
2. เตาเผาอุตสาหกรรมและเตาอบ
1) ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ท่ีสุด
2) ป้องกันหรื อลดการสู ญเสี ยความร้อน ทั้งทางปล่อง ช่องเปิ ด รู รั่วต่างๆ และผ่านพื้นผิวของเตา
3) ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเตาอย่างสมํ่าเสมอ
4) เปลี่ยนหัวเผาให้มีขนาดเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
5) เลือกใช้ชนิดและขนาดเตาเผาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. สถานการณ์พลังงานของโลก จะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ได้แก่ จํานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้ น ปริ มาณความต้องการใช้พลังงานในอนาคต ปริ มาณสํารองของแหล่งพลังงานเหล่านี้ ที่มีเหลืออยู่
และปริ มาณของเสี ยที่จะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
2. ความต้องการพลังงานทัว่ โลกในปี 2040 จะสู งกว่าในปี 2010 อยู่ประมาณ 30% ขณะที่ การเพิ่มขึ้ นอย่างมี
นัยสําคัญนี้ จะต้องอาศัยการลงทุนมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้ จะมีปริ มาณ
สู งขึ้นอีกกว่า 4 เท่าหากไม่ได้พฒั นาประสิ ทธิ ภาพของการใช้พลังงานในทุกๆ ภูมิภาคทัว่ โลก
3. ก๊าซธรรมชาติจะเป็ นแหล่งพลังงานหลักที่เติบโตเร็ วที่สุด กล่าวคือจะมีความต้องการทัว่ โลกสู งขึ้นราว 60%
ในช่ วงปี 2010-2040 และในปี 2025 ก๊าซธรรมชาติ จะก้าวขึ้ นเป็ นแหล่งพลังงานที่ มีการใช้มากที่ สุดเป็ น
อันดับสองของโลก
4. นํ้ามันสํารอง ในปี ค.ศ.1996, ค.ศ.2006, ค.ศ.2016 โลกมีปริ มาณนํ้ามันสํารองที่คน้ พบเท่ากับ 1148.8, 1388.3 ,
1706.7 พันล้านบาร์ เรล ตามลําดับ โดยในปี ค.ศ.2016 แหล่ งนํ้ามันที่ มีเหลื ออยู่ส่ วนใหญ่ ยังคงอยู่ในแถบ
ตะวันออกกลาง มีประมาณ 47.7% รองลงมาคื ออเมริ กากลางรวมกับอเมริ กาใต้ 19.2% อเมริ กาเหนื อ 13.3%
บริ เวณยุโรปรวมกับยูเรเชียมี 9.5% แอฟริ กามีประมาณ 7.5% และเอเชียแปซิ ฟิก 2.8%
5. ก๊าซธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1996, ค.ศ.2006, ค.ศ.2016 โลกมี ป ริ มาณก๊าซธรรมชาติ สํารองที่ คน้ พบเท่ ากับ
123.5, 158.2, 186.6 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ โดยในปี ค.ศ.2016 แหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีเหลืออยู่
ส่ วนใหญ่ อยู่ในแถบตะวันออกกลาง 42.5% ยุโรปรวมกับยูเรเชี ยมีประมาณ 30.4% เอเชี ยแปซิ ฟิก 9.4%
แอฟริ กา 7.6% อเมริ กาเหนือ 6.0% และอเมริ กากลางรวมถึงอเมริ กาใต้ 4.1%
6. ถ่ า นหิ น ในปี ค.ศ.1996, ค.ศ.2006, ค.ศ.2016 มี ป ริ มาณสํ า รองที่ ค ้น พบเท่ า กับ 1,254,453 1,131,907
1,139,331 ล้านตัน ตามลําดับ โดยในปี ค.ศ.2016 แหล่งถ่ านหิ นที่ มีเหลื ออยู่ส่ วนใหญ่ อยู่ในแถบเอเชี ย
แปซิ ฟิ ก 46.5% ยุโ รปรวมกับ ยูเรเชี ย 28.3% อเมริ กาเหนื อ 22.8% ตะวันออกกลางและแอฟริ กา 1.3%
อเมริ กากลางรวมถึงอเมริ กาใต้ 1.2%
7. การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายของประเทศไทย ปี 2560 มีปริ มาณ 66,074 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจาก
ช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน ร้อยละ 0.4 คิ ดเป็ นมูลค่าการใช้พลังงาน รวมกว่า 856,911 ล้านบาท โดยมีการใช้
พลังงานเชิงพาณิ ชย์ใน สัดส่ วน ร้อยละ 84.9 ของการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 9.0 และ 6.1
8. ปี 2560 นํ้ามันสําเร็ จรู ป มีการใช้ 33,454 พันตันเที ยบเท่ านํ้ามันดิ บ เพิ่มขึ้ นร้อยละ 2.0 ไฟฟ้ ามีการใช้ 13,872
พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.9 ถ่านหิ น/ลิกไนต์ มีการใช้ 3,946 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเท่ากับ
ช่วงเดียวกันของปี ที่ ผ่านมา และก๊าซธรรมชาติ มีการใช้ 4,804 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 4.8
9. พลังงานหมุนเวียน (ฟื น แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และก๊าซชี วภาพ) มีการใช้ 5,938
พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.97 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟื น ถ่าน แกลบ วัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร) มีการใช้ 4,060 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 11.8
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10. ปี 2560 การผลิตพลังงาน มีปริ มาณ 61,865 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อย
ละ 5.8โดยมีการผลิตพลังงานเชิ งพาณิ ชย์ ในสัดส่ วน ร้อยละ 64.8 ของการผลิตพลังงานทั้งหมด พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 24.4 และ 10.8
11. ปี 2560 การนําเข้าพลังงานมีปริ มาณ 66,359 พันตัน เทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 7.3 โดยมีการนําเข้าพลังงาน เชิ งพาณิ ชย์ในสัดส่ วน ร้อยละ 99.9 ของการนําเข้าพลังงานทั้งหมด
และ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1
12. ปี 2560 การส่ งออกพลังงาน มี ป ริ ม าณ 9,614 พัน ตัน เที ย บเท่ านํ้ามัน ดิ บ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 11.6 จากช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีการส่ งออกพลังงานเชิ งพาณิ ชย์ ในสัดส่ วน ร้อยละ 99.9 ของการส่ งออกพลังงาน
ทั้งหมด และ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1
13. โรงกลัน่ นํ้ามันรวม 7 โรง มี กาํ ลังการกลัน่ รวมทั้งสิ้ น 1,234,500 บาร์ เรลต่ อวัน นอกจากนี้ ยังมี โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ 6 โรง มี ขนาดรวม 2,660 ล้านลูกบาศก์ฟุ ตต่ อวัน และโรงแยกก๊าซพลังเพชร ซึ่ งทําการผลิ ตก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวเป็ นหลักอีก 1 โรงมี ขนาด 120 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยพบว่า มีการผลิต นํ้ามันสําเร็ จรู ป
ซึ่ งประกอบด้วย นํ้ามันดี เซล นํ้ามันเบนซิ น ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว นํ้ามันเครื่ องบิ น นํ้ามันเตา และ นํ้ามันก๊าด
คิ ดเป็ นสัดส่ วน ร้อยละ 45.0 17.4 12.9 11.4 10.3 และ 3.0 ตามลําดับ ทั้งนี้ ไม่รวมนํ้ามันกึ่ งสําเร็ จรู ปปริ มาณ
1,107 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ
14. ปี 2560 พบว่า มีการใช้เชื้ อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58.6 ของการใช้เชื้ อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้ าทั้งหมด
ถ่านหิ น/ลิกไนต์ ร้อยละ 17.5 นํ้ามันเตา และนํ้ามันดีเซลร้อยละ 0.2 ที่เหลือเป็ นพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
อื่ นๆ (แกลบ กากอ้อย วัส ดุ เหลื อ ใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊ าซชี วภาพ แบล็ค ลิ เคอ และก๊ าซเหลื อใช้จาก
ขบวนการผลิต) คิดเป็ นสัดส่ วน ร้อยละ 23.7
15. ปี 2560 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 9,551 พันตันเที ยบเท่านํ้ามันดิ บ เพิ่มขึ้นจากช่ วงเดี ยวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 3.9 โดยมีการใช้ในรู ปของ ไฟฟ้ า ความร้อน และเชื้ อเพลิงชี วภาพ (ประกอบด้วย เอทานอล และ
ไบโอดีเซล) ในสัดส่ วนร้อยละ 14.46 ของการใช้พลังงาน ขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด
16. การใช้ไฟฟ้ า ในปี 2559 อยู่ที่ 182,847 ล้านหน่ วย เพิ่มขึ้ นร้อยละ 4.6 โดยเพิ่ มขึ้ นในทุ กสาขาเศรษฐกิ จยกเว้น
การใช้เพื่อสู บนํ้าในภาคเกษตรกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 30.9 เนื่องจากภาวะภัยแล้ง
17. สาขาที่มีสัดส่ วนการใช้ไฟฟ้ าสู งที่ สุด คือ สาขาอุตสาหกรรมคิ ดเป็ นร้อยละ 47.5 ของการใช้ไฟฟ้ าทั้งประเทศ
รองลงมาคือการใช้ไฟฟ้าในธุรกิจและครัวเรื อนในสัดส่ วนเท่ากันที่ ร้อยละ 24
18. ปี 2559 การใช้ไฟฟ้ าของอุตสาหกรรมที่สาํ คัญส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและ
การฟื้ นตัวของการส่ งออก
19. ปี 2559 พบว่าการใช้ไฟฟ้ าในสาขาธุ รกิ จส่ วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยธุ รกิ จที่ มีการใช้
ไฟฟ้ าในสัดส่ วนที่ สูง ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า อพาร์ ทเม้นท์และเกสต์เฮ้าส์ โรงแรมขายปลีก และบริ การ
ด้านอสังหาริ มทรัพย์ มีการใช้ไฟฟ้ าเพิ่ มขึ้ น ซึ่ งมีปัจจัยหลักมาจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จของรัฐบาล
การท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี และการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนที่ขยายตัว
20. การเผาไหม้พ ลังงานฟอสซิ ล จะเกิ ด การปลดปล่ อ ยก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ซึ่ งเป็ นต้น เหตุ ข องการ
เกิดปฏิกิริยาเรื อนกระจก (greenhouse effect) และเป็ นสาเหตุสาํ คัญของสภาวะโลกร้อน
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21. ในช่ ว งระหว่ า งปี 2010-2040 ความต้อ งการพลัง งานทั่ ว โลกจะเพิ่ ม ขึ้ นกว่ า 30% เพราะในปี 2040
ประชากรโลกจะมีจาํ นวนเกือบ 9 พันล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 7 พันล้านคนในปัจจุบนั
22. ประเทศใน OECD รวมทั้งจีน จํานวนประชากรวัยทํางานจะลดลง เมื่อถึงปี 2040 ส่ วนอินเดียกับแอฟริ กาจะ
มีจาํ นวนประชากรเพิ่มสู งขึ้น แนวโน้มสัดส่ วนประชากรนี้ จะเกื้อหนุนให้ท้ งั อินเดียและแอฟริ กาขึ้นสู่ การ
เป็ นสองภูมิภาคที่มีอตั ราการเติบโตของ GDP สู งที่สุดในปี 2040
23. ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ Non OECD จะสู งขึ้นเกือบ 60% แม้เมื่อเข้าสู่ ปี 2040 เช่น จีน อินเดีย
24. ความต้องการพลังงานทุกรู ปแบบจะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยปี ละ 0.9 % นับแต่ปี 2010 จนถึง 2040 ซึ่ งนํ้ามันมี
ความต้องการมากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ Non OECD ก๊าซธรรมชาติจะมีความต้องการทัว่ โลกสู งขึ้น
ราว 60% ในช่ วงปี 2010-2040 และในปี 2025 ก๊าซธรรมชาติ จะเป็ นแหล่งพลังงานที่มีการใช้มากที่ สุดเป็ น
อันดับสองของโลก
25. พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานซึ่ งมีอยูใ่ นตัวของสิ่ งที่อาจให้งานได้
26. พลังงานจําแนกตามลักษณะการนํามาใช้ประโยชน์เป็ น 2 ประเภท คื อ พลังงานสิ้ นเปลือง (Conventional
energy) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
27. พลังงานสิ้ นเปลือง หมายถึง พลังงานใช้แล้วหมดไป เป็ นพลังงานที่ได้จากถ่านหิ น หิ นนํ้ามัน ทรายนํ้ามัน
นํ้ามันดิ บ นํ้ามันเชื้ อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิ วเคลียร์ เป็ นต้น ที่เรี ยกว่าใช้แล้วหมดไป ก็เพราะว่าหามา
ทดแทนไม่ทนั การใช้ บางครั้งเรี ยก พลังงานฟอสซิ ล (Fossil Fuels)
28. พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติซ่ ึ งสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ดว้ ยตัวเองโดย
ธรรมชาติ เช่ น แสงอาทิตย์ ลม ป่ าไม้ เป็ นต้น หรื ออาจเกิดขึ้นและแพร่ ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้นโดยการ
กระทําของมนุษย์ ได้แก่ ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังนํ้า พลังความร้อนใต้พิภพ พลังลม ตามลําดับ
29. หน่วยวัดมาตรฐานสากลหรื อหน่วยวัดในระบบ SI ที่ใช้วดั ปริ มาณพลังงาน คือ จูล (Joules; J)
30. หน่วยวัดพลังงานอื่นๆ เช่น กิโลวัตต์-ชัว่ โมง (เท่ากับ 3.6 เมกะจูล), แคลอรี (เท่ากับ 4.2 จูล), บี.ที.ยู (เท่ากับ
1055 จูล)
31. กําลัง (Watt) = งาน ( J) / เวลา (t) และ 1 แรงม้า (HP) = 746 W
32. สําหรับประเทศไทยใช้หน่ วยวัดร่ วมเป็ น ตันเทียบเท่ านํ้ามันดิบ (ton of oil equivalent; toe) ซึ่ งหมายถึ ง
พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้ของนํ้ามันดิบ 1 ตัน หรื อประมาณ 42 จิกะจูล (GJ)
33. ดัชนี ช้ ี วดั ประสิ ทธิ ภาพพลังงานเฉพาะ คื อ ค่ าการใช้พลังงานต่ อหนึ่ งหน่ วยผลผลิ ต หรื อ ค่ า SEC (Specific
Energy Consumption; SEC) เป็ นเครื่ องมือในการวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานระดับมูลฐานที่สุดของโรงงาน
34. ประสิ ทธิ ภาพของระบบทําความเย็น คื อ สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ (Coefficient of Performance) หรื อซี โอพี
(COP) เป็ นค่าที่ แสดงความเย็นที่ ผลิตได้ (หรื อค่าความร้อนที่ อีวาพอเรเตอร์ สามารถดึ งออกจากบริ เวณทํา
ความเย็น) ต่องานที่ใส่ ให้กบั ระบบหรื อกําลังไฟฟ้าที่ใช้สาํ หรับอัดสารทําความเย็นที่คอมเพรสเซอร์ โดยค่า
COP ยิ่งสู ง ยิ่งดี
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35. ค่าที่ ใช้แสดงประสิ ทธิ ภาพของระบบทําความเย็นที่ นิยมใช้อีกค่ าหนึ่ งคื อประสิ ทธิ ภาพการให้ความเย็น
(Energy Efficiency Ratio) หรื อค่าอีอีอาร์ (EER) เป็ นค่าที่แสดงอัตราส่ วนของความเย็นที่เครื่ องปรับอากาศ
สามารถทําได้จริ ง (Output) กับกําลังไฟฟ้ าที่ เครื่ องปรั บอากาศเครื่ องนั้นต้องใช้ในการทําความเย็นนั้น
(Input) มีหน่วยเป็ น (Btu-h)/W ค่า EER ยิ่งสู งยิ่งดี
36. กฎกระทรวงได้กาํ หนดให้ใช้ค่าสมรรถนะของเครื่ องทําความเย็น (Chiller Performance; ChP) ซึ่ งมีหน่วย
เป็ น (กิโลวัตต์/ตันความเย็น) เป็ นมาตรฐานของระบบปรับอากาศในอาคาร
37. ควรปรับตั้งอุณหภูมิหอ้ งปรับอากาศให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม ประมาณ 25 -26 องศาเซลเซี ยส ในบริ เวณ
พื้นที่ทาํ งานทัว่ ไปและพื้นที่ส่วนกลาง
38. ควรทําความสะอาดชุดระบายความร้อนของเครื่ องปรับอากาศที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ทุกๆ 6 เดือน
39. ทิ ศทางและช่ วงเวลาที่ เหมาะสมสําหรับการเปิ ดรับแสงสว่างธรรมชาติ ได้แก่ ทิ ศเหนื อหรื อทิ ศตะวันตก
ในช่วงเช้าก่อน 8:00 น. หรื อช่วงเย็นหลัง 16:00 น.
40. การให้แสงสว่างเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
41. เลือกใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในสถานที่ ที่มีระดับเพดานตํ่า ใช้หลอดแสงจันทร์ หรื อหลอดโซเดี ยมความ
ดันไอสู งในสถานที่ ที่มีเพดานสู ง และใช้หลอดไฟฟ้ าที่ มีประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างสู งซึ่ งใช้กระแสไฟฟ้ า
มากเฉพาะในตําแหน่งที่จาํ เป็ นเท่านั้น
42. ควรทําความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผ่นสะท้อนแสง อย่างสมํ่าเสมอทุก 3 - 6 เดือน
43. ในการใช้งานมอเตอร์ หากแรงดันไฟฟ้ าสู งเกิ นกว่าพิ กดั ที่ บอกไว้บนป้ ายเครื่ อง (Name Plate) จะทําให้เกิ ด
กําลังสู ญเสี ยในแกนเหล็กมากขึ้ นกว่าพิกดั ทําให้สมรรถนะการทํางานเปลี่ยนไปและมีผลต่ออายุการใช้งาน
มอเตอร์
44. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อควบคุมความเร็ วรอบของ
มอเตอร์สาํ หรับงานที่ตอ้ งการความเร็ วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ป๊ัมนํ้า มอเตอร์พดั ลมชุดส่ งลม
เย็นในระบบปรับอากาศ
45. หลีกเลี่ยงการเริ่ มเดินเครื่ องและกลับทิ ศทางการหมุนของมอเตอร์ ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่มีความต้องการ
กําลังไฟฟ้าสู งสุ ด (Peak Demand)
46. พยายามเลือกใช้เครื่ องปั๊มนํ้าขนาดเล็กจํานวนหลายตัว ดีกว่าใช้ขนาดใหญ่แต่มีจาํ นวนน้อย
47. บํารุ งรักษาหม้อไอนํ้าอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
48. นําไอนํ้ามาอุ่นนํ้ามันเตาแทนการใช้อุปกรณ์ทาํ ความร้อนด้วยไฟฟ้า (Heater)
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