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บทที่ 1 

ความรู้พืน้ฐานด้านพลงังาน 

(Fundamental of energy) 
 

 

ความสําคัญของเน้ือหาวชิา 

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจาํโรงงาน (ผชร.) ระดับสามญั จะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้น

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจาํเป็นตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานดา้น

พลงังานและประสิทธิภาพพลงังาน ตลอดจนมีความรอบรู้เก่ียวกบัสถานการณ์พลงังาน และเห็นความสําคญั

ของการใชพ้ลงังานท่ีมีผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงาน เน้ือหาของบทน้ีเป็นส่วนสําคญัท่ีจะสร้าง

ฐานความรู้ดา้นพลงังานสาํหรับนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานของ ผชร.ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. สถานการณ์พลงังาน 

2. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลงังาน 

3. ตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงาน 

4. ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

4.1   ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะ   (Specific Energy Consumption; SEC) 

4.2   ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ หรือระบบ 

5. ลกัษณะการใชแ้ละแนวทางการประหยดัพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 5.1   การใชพ้ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 5.2   แนวทางการประหยดัพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.1  บทนํา      

 

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการใหค้วามรู้พ้ืนฐานดา้นพลงังาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ละการดาํเนินการเพ่ือให้เกิดการ

อนุรักษ์พลงังานในโรงงานแก่ผูเ้ขา้อบรม  ซ่ึงประกอบดว้ย สถานการณ์พลังงาน ทั้งในภาพรวมระดบัโลก  

ระดบัภูมิภาค จนถึงสถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพลังงาน อาทิ รูปแบบและ

หน่วยวดัพลงังาน   การใชพ้ลงังานเพ่ือใหเ้กิดงานและกาํลงังาน เป็นตน้ ต้นทุนด้านพลงังานของโรงงาน รวมถึง

เช้ือเพลิงท่ีใช้สําหรับโรงงาน  ความหมาย  การนาํไปใช้ประโยชน์ และการคาํนวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ

พลังงานเฉพาะของโรงงาน และระบบ หรือเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ ประเภทและลักษณะการใช้งานของโรงงาน  

ตลอดจนรูปแบบการใชพ้ลงังานและแนวทางการอนุรักษพ์ลงังาน การใช้งานและการบํารุงรักษาระบบ อุปกรณ์/

เคร่ืองจกัรต่างๆ ในโรงงาน  เช่น ระบบทาํความเยน็  ระบบปรับอากาศ  มอเตอร์ไฟฟ้า  ป๊ัมนํ้า  ระบบอดัอากาศ

การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  การเลือกและการใชง้านอุปกรณ์  รวมถึงแนวทางการประหยัดพลงังานใน

อุปกรณ์หลกัด้านความร้อน  เช่น  หมอ้ไอนํ้า  เตาเผาและเตาอบ  เป็นตน้ 

 

1.2  สถานการณ์พลงังาน (Energy Situation) 

 

ภายใตก้ารขยายตวัของจาํนวนประชากร และระบบเศรษฐกิจท่ีอยู่บนฐานของอุตสาหกรรมการผลิต และการ

บริการ พลงังานเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสาํคญัต่อการดาํรงอยูข่องมนุษย ์ แหล่งพลงังานพ้ืนฐานท่ีสาํคญัท่ีใชก้นัมาก

ในชีวิตประจาํวนัโดยทัว่ไปคือเช้ือเพลิงฟอสซิล ไดแ้ก่ นํ้ามนั ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ ความตอ้งการ

พลงังานท่ีสูงข้ึนอนัสืบเน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดวิกฤตด้านพลังงาน ทั้งในด้านปริมาณและ

ราคา นอกจากนีย้งัส่งผลให้เกดิปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมอนัเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม

ในช้ันบรรยากาศ ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคญัของสภาวะโลกร้อนท่ีทัว่โลกเผชิญอยู่  ความพยายามในการพฒันาการใช้

พลังงานทดแทน และพลังงานรูปแบบใหม่ท่ีลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพพลงังาน เป็นแนวทางสาํคญัท่ีจะช่วยใหโ้ลกฝ่าฟันผา่นวิกฤตดงักล่าวไปได ้

วตัถุประสงค์ 

1. บอกความหมายและอธิบายประเภทของพลงังานได้ 

2. อธิบายหน่วยวดัพลงังานได้ 

3. อธิบายต้นทุนด้านพลงังานของโรงงานได้ 

4. อธิบายและคํานวณดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะได้อย่างถูกต้อง 

5. บอกการใช้พลังงาน/เช้ือเพลิง ของโรงงานอุตสาหกรรมและระบบหรือเคร่ืองจักร  อุปกรณ์  ในโรงงาน

อุตสาหกรรมได้           

6. บอกการใช้พลงังาน/การเพิม่ประสิทธิภาพพลงังานจากมาตรการอนุรักษ์พลงังานต่าง ๆ ได้    
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1.2.1  สถานการณ์พลงังานโลก 

มนุษยเ์ร่ิมรู้จักการนําเอาพลงังานมาใช้เพ่ือดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการอุปโภคและบริโภคเพ่ือดาํรงชีวิต 

ตลอดจนเพ่ือการพฒันาประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยในยุคแรกๆ มนุษยใ์ชพ้ลงังานส่วนใหญ่

เพียงเพ่ือการดาํรงชีพ นบัตั้งแต่ปลายทศวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ระบบสังคมและเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงจาก

ฐานการเกษตรและกสิกรรม กลายไปเป็นฐานอุตสาหกรรมและการบริการ พลงังานจากเช้ือเพลิงประเภท

ฟอสซิล เช่น นํ้ามนั ถ่าน และก๊าซธรรมชาติ ไดมี้การนาํมาใชเ้พ่ืออุตสาหกรรมอย่างมากมาย ต่อเน่ืองและขยาย

วงกวา้งออกไปทั่วโลก ดังตัวอย่างท่ีแสดงได้จากปริมาณการผลิตและปริมาณสํารองนํ้ ามันดิบและก๊าซ

ธรรมชาติของกลุ่มประเทศ OPEC ระหว่าง ปี ค.ศ. 1990 – 2030 ในรูปท่ี 1.2-1 ซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึน ยกเวน้ใน

บางช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์พลงังาน อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากสงคราม การเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนภาวะทาง

เศรษฐกิจ 

 

 

 
 

รูปที่ 1.2-1 ปริมาณการผลิตและปริมาณสาํรองนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติของกลุ่มประเทศ OPEC 

ในช่วงปี ค.ศ. 1990 – 2030 

ท่ีมา: Energy Outlook 2030 
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การใชพ้ลงังานฟอสซิลท่ีมีปริมาณขยายตวัอย่างต่อเน่ือง นอกจากจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทั้งในดา้นปริมาณ

และราคาแลว้ยงัส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อสภาวะส่ิงแวดลอ้ม อาจกล่าวไดว้า่ การขยายตวัของเศรษฐกิจ การ

ใชพ้ลงังานฟอสซิล และปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั จากความสัมพนัธ์

ดงักล่าวเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นไดว้่าสถานการณ์พลงังานของโลก จะข้ึนอยู่กบัปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ปริมาณความต้องการใช้พลังงานในอนาคต ปริมาณ

สํารองของแหล่งพลังงานเหล่านี้ที่มีเหลืออยู่ และปริมาณของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยแต่ละ

ปัจจยัท่ีกล่าวมานั้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1.2.1.1 การขยายตัวของจํานวนประชากร คาดว่าความตอ้งการพลงังานทั่วโลกจะเพ่ิมข้ึนกว่า 30% ในช่วง

ระหวา่งปี 2010-2040 เพราะในปี 2040 นั้น ประชากรโลกจะมีจาํนวนเกือบ 9 พนัลา้นคน เพ่ิมข้ึนจาก 7 พนัลา้น

คนในปัจจุบนั 

แต่อตัราการเพ่ิมข้ึนของประชากร จะมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากหลายประเทศใน OECD รวมทั้งจีน จาํนวน

ประชากรจะเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยเม่ือถึงปี 2040 และเม่ือนาํปัจจยัดงักล่าวมารวมกบัผลดีของการใชพ้ลงังานท่ีมี

ประสิทธิภาพ จะทาํใหก้ารเพ่ิมข้ึนของความตอ้งการพลงังานมีสัดส่วนลดนอ้ยลงอย่างเห็นไดช้ดัในระยะหลาย

ทศวรรษ โดยความตอ้งการพลงังานทัว่โลกจะเพ่ิมข้ึน 20% ระหว่างปี 2010-2025 แต่จะเพ่ิมเพียง 10% ในช่วงปี 

2025-2040 

ขณะท่ีจาํนวนประชากรเป็นกญุแจสาํคญัท่ีกาํหนดความตอ้งการพลงังานนั้น  สัดส่วนประชากรก็มีส่วนเช่นกนั   

โดยให้ความสําคญัไปท่ีประชากรในวยัทาํงานของประเทศ โดยเฉพาะผูท่ี้อายุระหว่าง 15 ถึง 64 ปี เน่ืองจาก

ประชากรกลุ่มน้ีคือกลไกขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความตอ้งการพลงังาน 

ในประเทศ OECD นั้น อตัราการเกิดท่ีตํ่าและองคป์ระกอบอ่ืนๆ ส่งผลใหเ้ปอร์เซ็นตข์องประชากรสูงอายุเพ่ิม

สูงข้ึน จีนซ่ึงจะมีจาํนวนประชากรเข้าสู่จุดสูงสุดในช่วงปี 2030 นั้น จะมีประชากรในวยัทาํงานลดลงอย่าง

รวดเร็ว  และเม่ือนาํมาผนวกรวมกบันโยบายดา้นการลดขนาดครอบครัวแลว้ การเปล่ียนแปลงน้ีจะอธิบายไดว้่า

เหตุใดอตัราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) และความตอ้งการพลงังานของจีน จะลดลงสู่

ระดบัปานกลางในทศวรรษอนัใกล ้

ขณะเดียวกนั อินเดียจะมีจาํนวนประชากรเพ่ิมสูงข้ึนไปพร้อมๆ  กบักลุ่มประชากรในวยัทาํงาน เช่นเดียวกนักบั

แอฟริกา แนวโนม้สัดส่วนประชากรน้ีจะเก้ือหนุนให้ทั้งอินเดียและแอฟริกากา้วข้ึนสู่การเป็นสองภูมิภาคท่ีมี

อตัราการเติบโตของ GDP สูงท่ีสุดในปี 2040 ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-2 
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รูปที่ 1.2-2 สดัส่วนประชากรระหวา่งปี ค.ศ. 2010 – 2040 

ท่ีมา: exxonmobil.com/energyoutlook 

 

1.2.1.2 ปริมาณการใช้และความต้องการใช้พลงังานในอนาคต     

เศรษฐกิจโลกยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่ดว้ยอตัราท่ีแตกต่างกนัไป เอก็ซอนโมบิลคาดว่าเศรษฐกิจของ กลุ่ม 

OECD จะขยายตวัเฉล่ียประมาณ 2% ต่อปีไปจนถึงปี 2040 ขณะท่ีสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศอ่ืนๆ จะ

ค่อยๆ ฟ้ืนตวัและกลบัมาเติบโตอย่างย ัง่ยืน สําหรับประเทศ Non OECD นั้น จะเติบโตรวดเร็วกว่ามากโดยคิด

เป็น 4.5% ต่อปี   

การเติบโตทางเศรษฐกิจน้ี รวมถึงมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทาํให้ตอ้งการพลงังานมากข้ึน เอ็กซอนโมบิล    

คาดวา่  ความต้องการพลงังานทั่วโลกในปี 2040 จะสูงกว่าในปี 2010 อยู่ประมาณ 30% ขณะท่ีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัสําคญัน้ี  จะตอ้งอาศยัการลงทุนมูลค่านับลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ การใช้พลงังานท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีจะมีปริมาณ

สูงขึน้อกีกว่า 4 เท่าหากไม่ได้พฒันาประสิทธิภาพของการใช้พลงังานในทุกๆ ภูมภิาคทั่วโลก      

เอก็ซอนโมบิล คาดว่าความตอ้งการพลงังานของประเทศ Non OECD จะสูงข้ึนเกือบ 60% แมเ้ม่ือเขา้สู่ปี 2040 

แลว้ แมว้่าการใช้พลงังานต่อประชากร 1 คนในประเทศเหล่าน้ีจะตํ่ากว่าประชากรในกลุ่ม OECD อยู่ 60%        

กต็ามดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-3 

 



ตอนที่ 1 บทที่ 1 ความรู้พืน้ฐานด้านพลงังาน 
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รูปที่ 1.2-3 ปริมาณการใชแ้ละแนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานของโลก  

ท่ีมา: exxonmobil.com/energyoutlook 

 

แมจ้ะมีความกา้วหนา้ในการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ จะส่งผลใหค้วามตอ้งการพลงังานโดยรวมของโลกพุ่งข้ึนสูง ความตอ้งการพลงังานในทุกรูปแบบจะ

เพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียปีละ 0.9% นบัแต่ปี 2010 จนถึง 2040 

 

นํ้ามนัจะยงัคงเป็นแหล่งพลงังานอนัดบัหน่ึงของโลก นาํโดยความตอ้งการพลงังานปิโตรเลียมเหลวท่ีเติบโตกว่า 

70% ของประเทศ Non OECD  ก๊าซธรรมชาติจะเป็นแหล่งพลังงานหลักที่เติบโตเร็วที่สุด กล่าวคือจะมีความ

ต้องการทั่วโลกสูงขึน้ราว 60% ในช่วงปี 2010-2040 และในปี 2025 ก๊าซธรรมชาติจะกา้วข้ึนเป็นแหล่งพลงังาน

ท่ีมีการใชม้ากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของโลก 

 

ในทางกลับกนั  ความต้องการถ่านหินจะสูงสุดในปี 2025 และจะเร่ิมลดลง  อนัมีผลมาจากการเพ่ิมประสิทธิภาพ

พลังงาน ท่ีต้องการพลังงานท่ีมีส่วนผสมของคารบ์อนตํ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตไฟฟ้าการ

เปล่ียนแปลงน้ีจะนาํโดยกลุ่ม OECD แมก้ระทัง่จีนซ่ึงในทุกวนัน้ีใชเ้ช้ือเพลิงถ่านหินเกือบคร่ึงหน่ึงของการใช้

ถ่านหินทัว่โลก จีนจะใชถ่้านหินลดลงกว่า 10% จนถึงปี 2040 นับเป็นกา้วแรกของการลดการใช้ถ่านหินใน

ระยะยาวนบัแต่เร่ิมการปฏิวติัอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม  นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน รวมกันคิดเป็น

ประมาณ 4 ใน 5 ของเช้ือเพลงิรวมทุกประเภท  
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ความต้องการทั่วโลกสําหรับเช้ือเพลิงคาร์บอนตํ่าที่สุด  เช่น  ก๊าซธรรมชาติ  พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงาน

หมุนเวียน จะเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราโดยเฉลี่ย พลงังานนิวเคลียร์จะเติบโตต่อไปในอตัราเฉล่ียต่อปีประมาณ 

2.2%  แต่ยงัคงตํ่ากวา่ท่ีวางแผนไว ้สืบเน่ืองจากเหตุการณ์สึนามิในปี 2011 ท่ีสร้างความเสียหายต่อโรงไฟฟ้าฟุกุ

ชิมะในญ่ีปุ่น 

 

พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์และเช้ือเพลิงชีวภาพ จะเติบโตอย่างมากเช่นกนั ในปี  2040 พลงังานเหล่าน้ีคิด

เป็น 4% ของความตอ้งการพลงังานทัว่โลก พลังงานลมจะเติบโตรวดเร็วเป็นพิเศษ คือ เติบโตราว 8% ต่อปี 

หรือสูงกวา่ 900% ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-4 

 

 
รูปที่ 1.2-4 ปริมาณการใชแ้ละแนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานตามประเภทแต่ละชนิด 

ท่ีมา: exxonmobil.com/energyoutlook 

 

1.2.1.3 ปริมาณแหล่งพลังงานสํารองของโลก  การสาํรวจแหล่งพลงังานต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งพลงังานจากซาก

ดึกดาํบรรพ ์จากขอ้มูลหลงัการสาํรวจปริมาณของแหล่งพลงังานเหล่าน้ีแลว้  ทาํใหต้อ้งคิดและตระหนกัถึงการ

ใช้หรือการบริโภคพลงังานและการแสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ  ข้ึนมาทดแทน เพราะว่าปริมาณแหล่ง

พลงังานสาํรองของโลกในปัจจุบนัน้ีเหลือนอ้ยลง จากขอ้มูลการรายงานของบริษทั บีพ ีซ่ึงเป็นบริษทั ยกัษใ์หญ่

ในการสาํรวจและผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ไดร้ายงานถึงปริมาณแหล่งพลงังานสาํรองของโลกในเอกสารท่ี

มีช่ือว่า BP Statistical Review of World Energy 2017 พบว่าในปี  ค.ศ.1996, ค.ศ.2006, ค.ศ.2016  โลกมี



ตอนที่ 1 บทที่ 1 ความรู้พืน้ฐานด้านพลงังาน 
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ปริมาณนํ้ ามนัสํารองท่ีคน้พบเท่ากบั 1148.8 , 1388.3 , 1706.7 พนัลา้นบาร์เรล ตามลาํดบั โดยในปี ค.ศ.2016   

แหล่งนํ้ามนัท่ีมีเหลืออยูส่่วนใหญ่ ยงัคงอยูใ่นแถบตะวนัออกกลาง มีประมาณ 47.7% รองลงมาคืออเมริกากลาง

รวมกบัอเมริกาใต ้19.2% อเมริกาเหนือ 13.3% บริเวณยุโรปรวมกบัยูเรเชียมี 9.5%  แอฟริกามีประมาณ 7.5%   

และเอเชียแปซิฟิก 2.8% ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-5 

 

 
 

รูปที ่1.2-5 บริเวณและปริมาณสาํรองนํ้ามนัของโลก  

ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy 2017 

 

ในปี ค.ศ.1996, ค.ศ.2006, ค.ศ.2016 โลกมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสํารองท่ีค้นพบเท่ากบั 123.5, 158.2, 186.6 

ลา้นลา้นลูกบาศก์เมตร ตามลาํดบั โดยในปี ค.ศ.2016 แหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีมีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ อยู่ในแถบ

ตะวนัออกกลาง  42.5%  ยุโรปรวมกบัยูเรเชียมีประมาณ 30.4% เอเชียแปซิฟิก  9.4% แอฟริกา 7.6% อเมริกา

เหนือ 6.0% และอเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต ้ 4.1% ตามลาํดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-6 
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รูปที ่1.2-6 บริเวณและปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของโลก  

ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy 2017 

 

ส่วนถ่านหินในปี  ค.ศ.1996, ค.ศ.2006, ค.ศ.2016 มีปริมาณสํารองท่ีค้นพบเท่ากับ  1,254,453  1,131,907   

1,139,331  ลา้นตนั ตามลาํดบั โดยในปี ค.ศ.2016 แหล่งถ่านหินท่ีมีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ อยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิก  

46.5% ยุโรปรวมกับยูเรเชีย  28.3% อเมริกาเหนือ 22.8% ตะวนัออกกลางและแอฟริกา 1.3% อเมริกากลาง

รวมถึงอเมริกาใต ้1.2% ตามลาํดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-7 
 

 
รูปที่ 1.2-7 บริเวณและปริมาณสาํรองถ่านหินของโลก  

ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy 2017 
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1.2.1.4  ผลกระทบจากการใช้พลังงานและภาวะโลกร้อน  จากแนวโน้มการใช้และความตอ้งการใช้พลงังาน     

จะเห็นว่า แหล่งพลงังานส่วนใหญ่ท่ีใชก้นัมาก และมีความตอ้งการใชม้ากข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต คือ พลงังานท่ี

ไดม้าจากแหล่งพลงังานซากดึกดาํบรรพเ์กือบทั้งหมด จากการใชพ้ลงังานเหล่าน้ี คือสาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดผล

กระทบต่อสภาพแวดลอ้มของโลกและมนุษยทุ์กคน ผลเสียจากการใชพ้ลงังานเหล่าน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่กระบวนการ

ผลิตตลอดถึงการใช ้และยอ้นกลบัมาทาํลายตวัมนุษยเ์อง โดยเร่ิมจากการทาํลายส่ิงแวดลอ้มก่อน ผลกระทบใน

วงกวา้งระดบัโลกอนัเกิดจากการใชพ้ลงังานซากดึกดาํบรรพ ์คือ การเกิดปรากฏการณ์สภาวะอากาศของโลก

เปล่ียนไป (climate change) และมลพิษทางอากาศ (air pollution) การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากซากดึกดาํ

บรรพ ์มีการปล่อยก๊าซต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศหลายอยา่งดว้ยกนั เช่น ซลัเฟอร์ ไนโตรเจนออกไซด ์ 

คาร์บอนมอนอกไซด ์ไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งสารโลหะหนกัต่างๆ และท่ีสาํคญัคือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์  

ซ่ึงเป็นตน้เหตุหลกัของการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (Greenhouse effect)    

จากข้อมูลในรายงานของ อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็นเนอร์ยี  เอาท์ลุค  ได้รายงานถึงข้อมูลของปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดจากแหล่งพลงังานต่างๆ ทั้งนํ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน พร้อมกบัมีการทาํนาย

ถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีจะเกิดข้ึนจนถึง ปี  ค.ศ. 2025 ซ่ึงจากข้อมูลในปี ค.ศ. 2001 ปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซดเ์กิดข้ึนประมาณ  23.9  พนัลา้นเมตริกตนั โดยจะเพ่ิมข้ึนเป็น  27.7 พนัลา้นเมตริกตนั ในปี 

2010 และเพ่ิมข้ึนเป็น 37.1 พนัลา้นเมตริกตนั ในปี 2025 ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 1.2-8 ซ่ึงจะเห็นว่าตลอด 30 ปีมาน้ี   

และอีก 20 ปีต่อจากน้ีไป ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะ

เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  

 

 

รูปที่ 1.2-8 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากแหล่งพลงังานซากดึกดาํบรรพแ์ต่ละชนิด 
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1.2.2 สถานการณ์พลงังานประเทศไทย 

 

ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้แหล่งพลงังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นํ้ ามนัดิบ เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

และความเป็นอยู่ของประชาชน  ดงันั้น  สถานการณ์พลงังานของประเทศจึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัทั้ งภายในและ

ภายนอกประเทศ  อาทิ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกซ่ึงมกั

เป็นสถานการณ์ท่ีตึงเครียดหรือล่อแหลมต่อการเกิดสงครามระหว่างประเทศ  สําหรับประเทศไทยในช่วง 10 

เดือน ของปี 2560 มีปริมาณ 66,074 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 0.4 คิด

เป็นมูลค่าการใชพ้ลงังาน รวมกวา่ 856,911 ลา้นบาท โดยมีการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยใ์น สัดส่วน ร้อยละ 84.9 

ของการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด พลงังานหมุนเวียนและพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 9.0 และ 6.1   

ทั้งน้ี  การใชพ้ลงังานเชิงพาณิชย ์มีปริมาณ 56,076 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ร้อยละ 1.2 ประกอบดว้ย นํ้ามนัสาํเร็จรูป มีการใช ้33,454 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.0 ไฟฟ้ามี

การใช ้13,872 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.9 ถ่านหิน/ลิกไนต ์มีการใช ้3,946 พนัตนัเทียบเท่า

นํ้ามนัดิบเท่ากบัช่วงเดียวกนัของปีท่ี ผา่นมา และก๊าซธรรมชาติ มีการใช ้4,804 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง 

ร้อยละ 4.8 สาํหรับพลงังานหมุนเวียน (ฟืน แกลบ กากออ้ย วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ขยะ และก๊าซชีวภาพ) มี

การใช ้5,938 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.97 และพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟืน ถ่าน แกลบ 

วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร) มีการใช ้4,060 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 11.8  แสดงดงัตารางท่ี 1.2-1   

ตารางที่ 1.2-1 การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจาํแนกตามชนิดพลงังาน ปี 2560 

 
 ท่ีมา: สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, หน้า 1 

หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็นตัวเลขเบือ้งต้น 

                * ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะและก๊าซชีวภาพ  
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อย่างไรก็ตาม นํ้ามนัสําเร็จรูปยงัคงมีการใชใ้นสัดส่วนท่ีสูงกว่าพลงังานชนิดอ่ืน โดยมีการใชร้้อยละ 50.6 ของ

การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด และมีการใชไ้ฟฟ้า ถ่านหิน/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ พลงังานหมุนเวียนและ

พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 21.0 6.0 7.3 9.0 และ 6.1  ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-9 

 

 
รูปที่ 1.2-9 การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจาํแนกตามชนิดพลงังาน ปี 2560 

  

ท่ีมา: สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, หน้า 1 

หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็นตัวเลขเบือ้งต้น 

                * ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะและก๊าซชีวภาพ 

                ** ประกอบด้วย ฟืน ถ่าน แกลบ วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีใช้ในบ้านอยู่อาศัย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 

ตารางท่ี 1.2-2 พบวา่ปี 2560 การผลิตพลงังาน มีปริมาณ 61,865 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลงจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 5.8 โดยมีการผลิตพลงังานเชิงพาณิชย ์ในสดัส่วน ร้อยละ 64.8 ของการผลิตพลงังาน

ทั้งหมด พลงังานหมุนเวียนและพลงังานอ่ืนๆ พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 24.4 และ 10.8 

การผลิตพลงังาน เชิงพาณิชย ์มีปริมาณ 40,071พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 5.1 จากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน ประกอบดว้ย นํ้ามนัดิบ มีการผลิต 5,970 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 12.4 ลิกไนต ์ มีการ

ผลิต 3,491 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 2.5 ก๊าซธรรมชาติ มีการผลิต 26,593 พนัตนัเทียบเท่า

นํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 5.0 ส่วนคอนเดนเสท มีการผลิต 3,680 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.1 

และไฟฟ้าพลงันํ้าและอ่ืนๆ มีการผลิต 337 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 34.3 สาํหรับพลงังาน

หมุนเวียน และพลงังานอ่ืนๆ (ฟืน แกลบ กากออ้ย วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ เช้ือเพลิง

ชีวภาพ แบลค็ลิเคอ และก๊าซเหลือใชจ้ากขบวนการผลิต) มีการผลิต 15,121 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง 

0          5,000        10,000       15,000       20,000      25,000       30,000      35,000      

พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ 
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ร้อยละ 2.1 และพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟืน แกลบ วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร) มีการผลิต 6,673 พนัตนั

เทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 16.5 

ตารางที่ 1.2-2 การผลิตพลงังานจาํแนกตามชนิดพลงังาน ปี 2560 

 
ท่ีมา: สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, หน้า 2 

หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็นตัวเลขเบือ้งต้น 

 

ตารางท่ี 1.2-3 พบว่าปี 2560 การนาํเขา้พลงังานมีปริมาณ 66,359 พนัตนั เทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนจาก ช่วง

เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 7.3 โดยมีการนําเข้าพลงังาน เชิงพาณิชยใ์นสัดส่วน ร้อยละ 99.9 ของการนําเข้า

พลงังานทั้งหมด และ พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1 

การนาํเขา้พลงังานเชิงพาณิชยมี์ปริมาณ 66,302 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.3 จากช่วงเดียวกนั 

ของปีก่อนประกอบดว้ย นํ้ ามนัดิบ มีการนาํเขา้ 38,348 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9.1 ถ่านหินมี

การนําเข้า 11,699 พนัตันเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.9 ก๊าซธรรมชาติ มีการนําเข้า 11,639 พนัตัน

เทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.9 และไฟฟ้า มีการนาํเขา้ 1,728 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

23.3 ส่วนคอนเดนเสท มีการนาํเขา้ 568 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 31.6 และนํ้ามนัสาํเร็จรูปมีการ

นาํเขา้ 2,320 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 2.8 สาํหรับพลงังานหมุนเวียน (ฟืน) ไม่มีการนาํเขา้ และ

พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) มีการนาํเขา้ 57 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9.6 
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ตารางที่ 1.2-3 การนาํเขา้พลงังานจาํแนกตามชนิดพลงังาน ปี 2560 

 
ท่ีมา: สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,  หน้า 3 

หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็นตัวเลขเบือ้งต้น 

 

ตารางท่ี 1.2-4 พบวา่ปี 2560 การส่งออกพลงังาน มีปริมาณ 9,614 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11.6 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการส่งออกพลงังานเชิงพาณิชย ์ในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 ของการส่งออก

พลงังานทั้งหมด และ พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1 

การส่งออกพลงังานเชิงพาณิชย ์มีปริมาณ 9,603 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11.8 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน ประกอบดว้ย นํ้ ามนัสําเร็จรูป มีการส่งออก 8,016 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.1 

นํ้ ามนัดิบ มีการส่งออก 1,450 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 16.2 และถ่านหิน มีการส่งออก 24 

พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9.1 ส่วนไฟฟ้า มีการส่งออก 73 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อย

ละ 33.0 และก๊าซโซลีนธรรมชาติ มีการส่งออก 40 พันตันเทียบเท่านํ้ ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 36.5 สําหรับ

พลงังานทดแทน (เอทานอล) ไม่มีการส่งออก และพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) มีการส่งออก 11 พนัตนั

เทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 42.1 
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ตารางที่ 1.2-4 การส่งออกพลงังานจาํแนกตามชนิดพลงังาน ปี 2560 

 
ท่ีมา: สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,  หน้า 3 

หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็นตัวเลขเบือ้งต้น 

 

 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงกลัน่นํ้ามนัรวม 7 โรง มีกาํลงัการกลัน่รวมทั้งส้ิน 1,234,500 บาร์เรลต่อวนั นอกจากน้ี 

ยงัมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 6 โรง มีขนาดรวม 2,660 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั และโรงแยกก๊าซพลงัเพชร ซ่ึงทาํ

การผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นหลกัอีก 1 โรงมี ขนาด 120 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั โดยพบว่า มีการผลิต 

นํ้ามนัสาํเร็จรูปซ่ึงประกอบดว้ย นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเบนซิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ามนัเคร่ืองบิน นํ้ามนัเตา และ 

นํ้ามนัก๊าด คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 45.0 17.4 12.9 11.4 10.3 และ 3.0 ตามลาํดบั ทั้งน้ีไม่รวมนํ้ามนัก่ึงสําเร็จรูป

ปริมาณ 1,107 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ  ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-10  
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รูปที่ 1.2-10 สดัส่วนการผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูป ปี 2560 

ท่ีมา: สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,  หน้า 4 

 

การใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ในช่วง 10 เดือนของ ปี 2560 พบว่า มีการใช้เช้ือเพลิงจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 

58.6 ของการใชเ้ช้ือเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ถ่านหิน/ลิกไนต ์ร้อยละ 17.5 นํ้ามนัเตา และนํ้ามนัดีเซลร้อยละ 

0.2 ท่ีเหลือเป็นพลงังานหมุนเวียนและพลงังานอ่ืนๆ (แกลบ กากออ้ย วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ 

แบลค็ลิเคอ และก๊าซเหลือใชจ้ากขบวนการผลิต) คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 23.7 ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-11 

 
รูปที่ 1.2-11 สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปี 2560 

ท่ีมา: สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,  หน้า 4 
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ตารางท่ี 1.2-5 สถานการณ์การใชพ้ลงังานทดแทนในช่วง 10 เดือนของปี 2560 ประเทศไทยมีการใช้พลงังาน

ทดแทน 9,551 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 3.9 โดยมีการใชใ้นรูปของ 

ไฟฟ้า ความร้อน และเช้ือเพลิงชีวภาพ (ประกอบดว้ย เอทานอล และ ไบโอดีเซล) ในสดัส่วนร้อยละ 14.46 ของ

การใชพ้ลงังาน ขั้นสุดทา้ยทั้งหมด  

การใชไ้ฟฟ้า และความร้อนท่ีผลิต ไดจ้ากพลงังานทดแทน (ประกอบดว้ย พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 

พลังงานนํ้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) มีปริมาณ 2,026 พันตันเทียบเท่านํ้ ามันดิบ และ 5,941 พันตัน

เทียบเท่านํ้ ามนัดิบ ตามลาํดับ ส่วนเช้ือเพลิงชีวภาพ มีปริมาณการใช้ ประกอบด้วย เอทานอล 608 พันตัน

เทียบเท่านํ้ามนัดิบ และไบโอดีเซล 976 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ  ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-12 
 

ตารางที่ 1.2-5 ปริมาณการใช้พลงังานทดแทน ปี 2560 

 
 

 
รูปที่ 1.2-12 ปริมาณการใชพ้ลงังานทดแทน ปี 2560 

ท่ีมา: สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,  หน้า 5 
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1.2.2.1 การใช้ไฟฟ้า 

 

กาํลังผลิตในระบบไฟฟ้า ณ เดือนธนัวาคม 2559 อยู่ท่ี 41,556  เมกะวตัต ์(ไม่รวม VSPP) เพ่ิมข้ึนจาํกปีก่อน 2,741  

เมกะวตัต ์เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนแควนอ้ยบาํรุงแดน เคร่ืองท่ี 1-2  และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมพระ

นครเหนือ ชุดท่ี 2 เข้าระบบเดือนมกราคม โรงไฟฟ้าหงสา หน่วยท่ี 3 ของ สปป.ลาว เขา้ระบบเดือนมีนาคม 

โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยท่ี 4 เขา้ระบบเดือนมิถุนายน ทดแทนหน่วยท่ี 2 และ 3 ท่ีปลดจากระบบในเดือนเดียวกนั 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท์บัสะแก เคร่ืองท่ี 1 เขา้ระบบเดือนกนัยายน โรงไฟฟ้าพลงันํ้าเข่ือนบางลางเพ่ิมกาํลงั

ผลิต ตลอดจนมีโรงไฟฟ้า SPP เขา้ระบบเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีคิดเป็นการผลิตติดตั้งของ กฟผ. ร้อยละ 40 รับซ้ือจาก IPP 

ร้อยละ 36 รับซ้ือจาก SPP ร้อยละ 15 และนาํเขํ้าจาก สปป.ลาว และแลกเปล่ียนกบัมาเลเซีย ร้อยละ 9 

 

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. เกิดข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น.  

ท่ีระดบั 29,619 เมกะวตัต ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.3 จากปีก่อน 

 

การใช้ไฟฟ้า ในปี 2559 อยู่ท่ี 182,847 ลา้นหน่วย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 โดยเพ่ิมข้ึนในทุกสาขาเศรษฐกิจยกเวน้ 

การใช้เพ่ือสูบนํ้ าในภาคเกษตรกรรมท่ีมีการใช้ไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 30.9 เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ ทั้ งน้ี การใช้

ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4 จากการใชไ้ฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีเพ่ิมข้ึน ภาค

ครัวเรือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.4 จากสภาพอากาศท่ีร้อนอบอา้วสะสมต่อเน่ือง ส่งผลใหมี้การใชไ้ฟฟ้าเพ่ือความเยน็

เพ่ิมข้ึน ภาคธุรกิจ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 ตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว องคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไร 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.4 ไม่คิดมูลค่า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.0 และสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.7 

 

การผลติไฟฟ้า ในปี 2559 อยู่ท่ี 199,567 กิกะวตัตช์ัว่โมง (รวม VSPP) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.8 โดยการผลิตไฟฟ้าจาก

ถ่านหิน/ลิกไนต ์พลงังานหมุนเวียน และไฟฟ้านาํเขา้/แลกเปล่ียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.3 ร้อยละ 24.7 และร้อยละ 

37.5 ตามลาํดบั ขณะท่ีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 1.8 เน่ืองจากมีช่วงท่ีเมียนมาหยุดจ่ายก๊าซ 

การผลิตไฟฟ้าพลงันํ้าลดลง ร้อยละ 5.8 จากภาวะภยัแลง้ช่วงตน้ปี และการผลิตไฟฟ้าจากนํ้ ามนัเตาและนํ้ ามนั

ดีเซล ลดลงร้อยละ 46.7 
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รูปที่ 1.2-13 ปริมาณการใชแ้ละการผลิตไฟฟ้าปี 2559 

ท่ีมา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560, สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, หน้า 23   

 

จากรูปท่ี 1.2-14 พบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2559 การใช้ไฟฟ้ารวมทั้ ง

ประเทศ อยูท่ี่ระดบั 182,847 กิกะวตัตช์ัว่โมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากสภาพอากาศท่ีร้อนกว่า

ปีก่อน ส่งผลใหมี้การใชไ้ฟฟ้าเพ่ือทาํความเยน็มากข้ึน ประกอบกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ

บริการและการส่งออกท่ีฟ้ืนตวัดีข้ึน ทั้งน้ีสาขาท่ีมีสัดส่วนการใชไ้ฟฟ้าสูงท่ีสุด คือ สาขาอุตสาหกรรมคิดเป็น

ร้อยละ 47.5 ของการใชไ้ฟฟ้าทั้งประเทศ  รองลงมาคือการใชไ้ฟฟ้าในธุรกิจและครัวเรือนในสัดส่วนเท่ากนัท่ี  

ร้อยละ 24 
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รูปที่ 1.2-14 การใชไ้ฟฟ้ารายสาขาปี 2559 

ท่ีมา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560, สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, หน้า 154   

 

จากรูปท่ี 1.2-15 พบว่าการใชไ้ฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีสําคญัส่วนใหญ่มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในช่วงปี 2545 ถึง

ปี 2550 หลงัจากนั้นในช่วงปี 2551 ถึงปี 2552 มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลง

ประกอบกบัภาวะความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศไทย ภายหลงัจากปี 2553 การใชไ้ฟฟ้าใน

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยานยนตมี์แนวโนม้เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เหลก็และ

โลหะพ้ืนฐาน มีการใชไ้ฟฟ้าค่อนขา้งชะลอตวั ส่วนอุตสาหกรรมส่ิงทอมีแนวโนม้การใชไ้ฟฟ้าลดลงจากการ

ยา้ยฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น ทั้งน้ี ในปี 2559 การใชไ้ฟฟ้าของอุตสาหกรรมท่ี 

สาํคญัส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศและการฟ้ืนตวัของการส่งออก 

 



     คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 
 

 1-21 

 
 

รูปที่ 1.2-15 การใชไ้ฟฟ้าในสาขาอุตสาหกรรมปี 2559 

ท่ีมา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560, สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, หน้า 155   

 

จากรูปท่ี 1.2-16 พบว่าการใช้ไฟฟ้าในสาขาธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2559 

ธุรกิจท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าในสดัส่วนท่ีสูง ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ อพาร์ทเมน้ทแ์ละเกสตเ์ฮา้ส์ โรงแรมขายปลีก และ

บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์มีการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีปัจจยัหลกัมาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล 

การท่องเท่ียวท่ีขยายตวัไดดี้ และการใชจ่้ายภาคครัวเรือนท่ีขยายตวั 

 

 
รูปที่ 1.2-16 การใชไ้ฟฟ้าในสาขาธุรกิจปี 2559 

ท่ีมา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560, สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, หน้า 156   
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จากรูปท่ี 1.2-17 การใช้พลงังานในอดีตและแนวโน้มความตอ้งการใช้พลงังานของประเทศไทยในอนาคต  

(กรณี Business-as-usual, BAU) แสดงให้เห็นว่า ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า หากไม่มีมาตรการอนุรักษ์และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลงังานหรือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและระบบขนส่งท่ีมีนัยสําคญั ความตอ้งการ

พลงังานในกรณีปกติ (Business-as-usual, BAU) จะเพ่ิมข้ึนจาก 71,000 ktoe (พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ) ต่อปีใน

ปัจจุบัน เป็น 151,000 ktoe หรือประมาณ  2.1 เท่าของปัจจุบัน  หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.9 ต่อปี  ภายใต้

สมมติฐานท่ี GDP จะขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 4.2 ต่อปี โดยท่ีความตอ้งการในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ

ยงัคงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่าภาคอ่ืนๆ ทั้งน้ีแนวโนม้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลงังานก็

เช่นเดียวกนั ตามขอ้ตกลงระหว่างผูน้าํประเทศของกลุ่มเอเปคเม่ือปี 2550 (ค.ศ.2007) ท่ีนครซิดนีย  ์ประเทศ

ออสเตรเลีย เอเปคไดต้ั้งเป้าหมายใหมี้การอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือความมัน่คงดา้นพลงังานของภูมิภาค และเพ่ือการ

แกปั้ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการลด “ความเขม้การใช้พลงังาน” (Energy Intensity) หรือ

ปริมาณพลงังานท่ีใชต่้อหน่วยผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) ลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) 

โดยใชปี้ 2548 (ค.ศ. 2005) เป็นปีฐาน เน่ืองจากเม่ือปี 2548 ความเขม้การใชพ้ลงังานของประเทศไทยคือ 16.2 

ktoe (พันตันเทียบเท่านํ้ ามันมันดิบ) ต่อพันล้านบาท GDP (คิดค่าคงท่ีปี2531 หรือ ค.ศ. 1988) ดังนั้ น หาก

ประเทศไทยมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินมาตรการอนุรักษ์พลงังานตามขอ้ตกลงดงักล่าว ความเข้มการใช้พลงังานใน

ภาพรวมของประเทศไทยในปี 2573 จะต้องไม่เกิน 12.1 ktoe ต่อพนัลา้นบาท GDP หรือการใช้พลงังานขั้น

สุดทา้ย (final energy) ในปีดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 121,000 ktoe (ภายใตส้มมติฐานท่ีเศรษฐกิจจะขยายตวัเฉล่ีย

ร้อยละ 4.2 ต่อปี) หรือตอ้งตํ่ากวา่ความตอ้งการพลงังานในกรณีปกติท่ีไม่มีมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน (Business-

as-usual, BAU) 30,000 ktoe หรือตํ่ากวา่ร้อยละ 20 ของความตอ้งการในกรณีปกติ 

 
 

รูปที่ 1.2-17 การใชพ้ลงังานในอดีตและแนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศไทยในอนาคต   

(กรณี Business-as-usual, BAU)   

ท่ีมา: แผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) ,กระทรวงพลงังาน 
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1.2.2.2 การใช้พลงังานตามสาขาเศรษฐกจิ 

 

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ พบว่า มีการใช้พลังงานในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ

ประกอบดว้ย การใชพ้ลงังานในสาขาเกษตรกรรม 2,132 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 17.7 สาขา

อุตสาหกรรม 23,008 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 4.1 

สาขาบา้นอยู่อาศยั 8,657 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 7.2 สาขาธุรกิจการคา้ 5,503 พนัตนัเทียบเท่า

นํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.6 และสาขาขนส่ง 26,774 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.3 ทั้งน้ี สาขา

เกษตรกรรม มีการใช้พลงังานในสัดส่วนร้อยละ 3.2 ของการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด และมีการใชใ้น

สาขาอุตสาหกรรม บา้นอยูอ่าศยั ธุรกิจการคา้ และขนส่ง ร้อยละ 34.8 13.1 8.4 และ 40.5 แสดงดงัตารางท่ี 1.2-6 

และรูปท่ี 1.2-18 

ดงัตารางท่ี 1.2-6 แสดงการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจาํแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 

 
 

 

รูปที่ 1.2-18 การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจาํแนกตามชนิดพลงังาน ปี 2560 

ท่ีมา: สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,  หน้า 2 

* สาขาอุตสาหกรรมประกอบดว้ย อุตสาหกรรมการผลิต 22,849 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เหมืองแร่ 100 พนัตนัเทียบเท่า

นํ้ามนัดิบ และก่อสร้าง 59 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ) 
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1.3  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัพลงังาน (Basic knowledge of energy) 

เน้ือหาในส่วนน้ีจะเป็นการใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลงังาน รวมถึงขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับอา้งอิงในกฎหมายและ

เอกสารต่างๆ ของหน่วยงานดา้นพลงังาน โดยเฉพาะกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงเป็น

หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยตรง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความ

เขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลงังานใหถู้กตอ้งตรงกนั และสอดคลอ้งกบักฎหมายอนุรักษพ์ลงังานท่ีบงัคบัใชด้ว้ย 

 

1.3.1  ความหมายและประเภทของพลงังาน 

คาํว่า “พลงังาน” ตามความหมายใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 มาตรา 3 หมายถึง 

ความสามารถในการทาํงานซ่ึงมีอยู่ในตัวของส่ิงท่ีอาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลงังาน

ส้ินเปลือง และใหห้มายความรวมถึงส่ิงท่ีอาจใหง้านได ้เช่น เช้ือเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นตน้ 

ดงันั้นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความหมายของพลงังานตาม พ.ร.บ. ดงักล่าวขา้งตน้ จึงแบ่งพลงังานจาํแนกตาม

ลกัษณะการนาํมาใช้ประโยชน์เป็น 2 ประเภท คือ พลังงานส้ินเปลือง (Conventional energy) และพลังงาน

หมุนเวยีน (Renewable energy) 

ความหมายตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 “พลงังานส้ินเปลือง” หมายถึง พลงังานท่ีได้

จากถ่านหิน หินนํ้ ามัน ทรายนํ้ ามัน นํ้ ามันดิบ นํ้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น ส่วน 

“พลงังานหมุนเวียน” หมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากไม ้ฟืน แกลบ กากออ้ย ชีวมวล นํ้ า  แสงอาทิตย ์ความร้อนใต้

พิภพ  ลม   และคล่ืน เป็นตน้  

1.3.1.1 พลังงานส้ินเปลือง คือ พลงังานใชแ้ลว้หมดไป หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuels) 

ไดแ้ก่ นํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน รวมทั้งหินนํ้ามนัและทรายนํ้ามนั (ความหมายตามพจนานุกรมปิโตรเลียม 

ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ) ท่ีเรียกว่าใชแ้ลว้หมดไป ก็เพราะว่าหามาทดแทนไม่ทนัการใช ้พลงังานฟอสซิลน้ี

เกิดจากซากพืชซากสตัวท่ี์ทบัถมจมอยูใ่ตพ้ื้นพิภพเป็นเวลานานหลายพนัลา้นปี โดยอาศยัแรงอดัของเปลือกโลก

และความร้อนใตผ้ิวโลก มีทั้งท่ีอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ปกติจะอยู่ใตดิ้น ถา้ไม่ขุดข้ึนมาก็

สามารถเกบ็ไวใ้ชใ้นอนาคตได ้บางคร้ังจึงเรียกวา่ พลงังานสาํรอง 

1.3.1.2 พลังงานหมุนเวียน ก็คือพลงังานท่ีไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงสามารถเกิดข้ึนใหม่ไดด้ว้ยตวัเองโดย

ธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย ์ลม ป่าไม ้เป็นตน้ หรืออาจเกิดข้ึนและแพร่ขยายใหไ้ดผ้ลิตผลมากข้ึนโดยการกระทาํ

ของมนุษย ์(กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ, 2551) ปัจจุบนัพลงังานหมุนเวียนถูกพฒันามาใชท้ดแทนพลงังานฟอสซิล

เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ พลงังานหมุนเวียนท่ีถูกนํามาใช้มากในประเทศไทย ไดแ้ก่ ชีวมวล พลงังานแสงอาทิตย ์   

พลงันํ้า พลงัความร้อนใตพิ้ภพ พลงัลม ตามลาํดบั (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2549) 
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1.3.2  รูปแบบและหน่วยวดัพลงังาน 

รูปแบบของพลงังาน 

รูปแบบของพลงังานสามารถจาํแนกโดยใชห้ลกัเกณฑต่์างๆ ไดห้ลายแบบ ดงัน้ี  

การจาํแนกรูปแบบของพลงังานจากธรรมชาตโิดยทางฟิสิกส์ ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1. พลงังานศกัย ์

(Potential energy) 

เป็นพลงังานท่ีสะสมไวใ้นส่ิงต่างๆ เน่ืองจากท่ีตั้งของส่ิงนั้น หรือเพราะส่ิงนั้นถูกกระทาํ

โดยส่ิงอ่ืน เช่น พลงังานในส่ิงของหนักท่ีถูกยกข้ึน พลงังานในลวดสปริงท่ีเป็นลานของ

นาฬิกา พลงังานในคนัธนูท่ีถูกโก่ง พลงังานในอ่างนํ้าท่ีอยูใ่นท่ีสูง เป็นตน้ 

2. พลงังานจลน ์

(Kinetic energy) 

เป็นพลงังานของการเคล่ือนไหวท่ีมีอยู่ในวตัถุท่ีกาํลงัเคล่ือนท่ี ซ่ึงข้ึนอยู่กบัมวลสาร (mass) 

และความเร็ว (velocity) ท่ีวตัถุนั้นเคล่ือนท่ี ดังนั้น วตัถุใดมีมวลสารมาก (หนักมาก) และ

เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูง จึงเป็นวตัถุท่ีมีพลงังานจลน์มาก ตวัอย่างเช่น พลงังานในขบวน

รถไฟ พลงังานในลม  พลงังานในคล่ืน เป็นตน้ 

  

การจาํแนกรูปแบบของพลงังานโดยทั่วๆ ไป ออกเป็น 6 รูปแบบ ดงันี ้

1. พลงังานเคมี  

(chemical energy) 

เป็นพลงังานพ้ืนฐานของกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต พลงังานท่ีสะสมไวจ้ะ

สามารถปล่อยออกมาโดยปฏิกิริยาเคมี ตวัอย่างเช่น พลงังานในขนมช็อกโกแลต พลงังาน

ในกองฟืน พลงังานในถงันํ้ามนั พลงังานท่ีเกบ็ไวใ้นแบตเตอร่ี เป็นตน้ 

2. พลงังานกล 

(mechanical 

energy) 

เป็นพลงังานท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีต่างๆ 

3. พลงังานความ

ร้อน (heat energy) 

เป็นพลงังานท่ีไดจ้ากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงต่างๆ ความร้อนทาํใหโ้มเลกุลเคล่ือนไหวเร็วข้ึน 

ตวัอย่างเช่น พลงังานในเปลวไฟ พลงังานท่ีเสียออกไปจากจอคอมพิวเตอร์ พลงังานใน

ของเหลวร้อนใตพ้ื้นพิภพ พลงังานของนํ้าในหมอ้ตม้นํ้า เป็นตน้ 

4. พลงังานรังสี 

(radiant energy) 

เป็นพลังงานท่ีเคล่ือนท่ีในลักษณะคล่ืนของพลังงานท่ีประกอบด้วยโฟตอน (Photon) 

ตวัอย่างเช่น พลงังานท่ีไดรั้บจากดวงอาทิตย ์พลงังานจากเสาส่งสัญญาณทีวี พลงังานจาก

หลอดไฟ พลงังานจากเตาไมโครเวฟ พลงังานจากเลเซอร์ท่ีใชอ่้านแผน่ซีดี เป็นตน้ 

5. พลงังานไฟฟ้า 

(electrical energy) 

เป็นพลงังานท่ีเกิดจากการไหลของอิเลก็ตรอนในเส้นลวดหรือตวันาํไฟฟ้าอ่ืน ตวัอย่างเช่น

พลงังานท่ีเกิดจากการผา่นขดลวดไปในสนามแม่เหลก็  พลงังานท่ีใชข้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

พลงังานท่ีไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตย ์พลงังานท่ีไดจ้ากกงัหนัลม เป็นตน้ 
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6. พลงังาน

นิวเคลียร์ (nuclear 

energy) 

หมายถึงพลงังานไม่ว่าในลกัษณะใดซ่ึงเกิดจากการปลดปล่อยออกมาเม่ือมีการแยก รวม

หรือแปลงนิวเคลียส (หรือแกน) ของ ปรมาณู คําท่ีใช้แทนกันได้คือพลังงานปรมาณู 

(Atomic energy) ซ่ึงเป็นคาํท่ีเกิดข้ึนก่อนและใช้กนัมาเป็นเวลานาน โดย อาจเป็นเพราะ

มนุษยเ์รียนรู้ถึงเร่ืองของปรมาณู (Atom) มานานก่อนท่ีจะเจาะลึกลงไปถึงระดบันิวเคลียส 

แต่การใชศ้พัท์  ท่ี ถูกตอ้งควร ใชค้าํว่า พลงังานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ดีคาํว่า Atomic energy 

ยงัเป็นคําท่ีใช้กันอยู่ ในกฎหมาย ของหลายประเทศ สําหรับประเทศไทยได้กําหนด

ความหมายของคาํว่าพลงังานปรมาณู ไวใ้นมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. พลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติ 

พ.ศ.2504 ในความหมายท่ีตรงกบัคาํวา่ พลงังานนิวเคลียร์ และ ต่อมาไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 

3 ให้ครอบคลุมไปถึงพลงังานรังสีเอกซ์ดว้ย (ตามความหมายของพลงังานนิวเคลียร์ ของ

กองวิศวกรรมนิวเคลียร์ ฝ่ายวิศวกรรมเคร่ืองกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

  

การจาํแนกรูปแบบของพลงังานตามแหล่งที่มาของพลงังาน ออกเป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้

1. พลงังานปฐม

ภูมิ (Primary 

energy) 

หมายถึง แหล่งพลงังานท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู่ตามธรรมชาติสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้

โดยตรง ไดแ้ก่ นํ้ า แสงอาทิตย ์ลม เช้ือเพลิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น นํ้ามนัดิบ ถ่านหิน 

ก๊าซธรรมชาติ พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ พลงังานนิวเคลียร์ (แร่นิวเคลียร์) ไมฟื้น แกลบ 

ชานออ้ย เป็นตน้ 

2. พลงังานทุติยภูมิ 

(Secondary 

energy) 

หมายถึง พลงังานซ่ึงไดม้าโดยการนาํพลงังานปฐมภูมิหรือพลงังานรูปแบบดั้งเดิมมาแปรรูป 

(Transform) ปรับปรุง ปรุงแต่ง ให้อยู่ในรูปท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในลกัษณะต่างๆ 

กนัตามความตอ้งการ เช่น พลงังานไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ถ่านไม ้ก๊าซปิโตรเลียม

เหลว เป็นตน้ 

  

หน่วยวดัพลงังาน 

พลงังานมีหลายรูปแบบ และแต่ละชนิดใหง้านไม่เท่ากนั แมจ้ะใชน้ํ้ าหนกัเท่ากนัหรือตวงเป็นลิตรเท่ากนัก็ตาม 

หรือบางชนิดไม่สามารถตวงเป็นลิตรหรือชั่งเป็นกิโลกรัมได ้ เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ 

ดงันั้นการเปรียบเทียบพลงังานหรือเช้ือเพลิงท่ีต่างรูปแบบกนัจึงตอ้งพิจารณาท่ีปริมาณพลงังานท่ีเกิดข้ึนจากการ

ผลิตของเช้ือเพลิงชนิดนั้นๆ หรือท่ีเรียกวา่ “ค่าความร้อนสุทธิ (Energy content or Net Calorific Value; NCV 

of fuel)” แทน  
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ค่าความร้อนของเช้ือเพลงิแบ่งเป็น 2 ชนิด ดงันี ้

1. ค่าพลงังานของเช้ือเพลิง (Energy Content of Fuel) หรือค่าความร้อนของเช้ือเพลิง (Calorific Value of Fuel) 

หรือ (Heating Value of Fuel) หรือค่าความร้อนขั้นตน้ของเช้ือเพลิง (Gross Calorific Value of Fuel) 

เป็นค่าความร้อนทั้งหมดท่ีเกิดจากการเผาไหมส้มบูรณ์ท่ีความดนัและอุณหภูมิคงท่ี  วดัท่ีอุณหภูมิอา้งอิง (ระบบ

สากลกาํหนดอุณหภูมิอา้งอิงท่ี 25°C) 

2. ค่าความร้อนสุทธิของเช้ือเพลิง (Net Calorific Value of Fuel) 

เป็นค่าความร้อนของเช้ือเพลิง หลงัหักค่าความร้อนแฝงจากการกลายเป็นไอของไอนํ้ าในเช้ือเพลิง เน่ืองจาก

ในทางปฏิบติั ผลการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง จะทาํใหอุ้ณหภูมิสูงข้ึนจนเกินกว่าจุดเดือดของนํ้า ทาํใหไ้อนํ้าท่ีเกิดจาก

การเผาไหมไ้ฮโดรเจนท่ีเป็นส่วนประกอบของเช้ือเพลิงกลายเป็นไอและดูดซับความร้อนแฝงการเป็นไอไป

ส่วนหน่ึง ทาํใหค่้าความร้อนท่ีไดจ้ริงลดลง 

 

หน่วยวดัมาตรฐานสากลหรือหน่วยวดัในระบบ SI (เป็นคาํย่อจากภาษาฝร่ังเศส Le Systèm International d’Unitèd 

เทียบเท่ากบัช่ือในภาษาองักฤษวา่ International System of Unit) ท่ีใชว้ดัปริมาณพลงังาน คือ จูล (Joules; J) โดย 

1 จูล คือ งานท่ีไดจ้ากการท่ีแรง 1 นิวตนั (แรงท่ีทาํใหว้ตัถุมวล 1 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีดว้ยความเร่ง 1 เมตร/วินาที2 

เคล่ือนท่ีไดร้ะยะทาง 1 เมตร) หรือความร้อนท่ีไดจ้ากกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ไหลผ่านความตา้นทาน 1 โอห์ม 

ในช่วงเวลา 1 วินาที 

นอกจากน้ี ยงัสามารถเลือกใชห้น่วยอ่ืนๆ ในการวดัปริมาณพลงังานไดอี้ก อาทิ  

 กโิลวตัต์-ช่ัวโมง นิยมใชว้ดัปริมาณพลงังานไฟฟ้า 

 แคลอรี  นิยมใชว้ดัปริมาณความร้อนท่ีทาํให้นํ้ าบริสุทธ์ิหนกั 1 กรัม มีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1 องศาเซลเซียส   

โดยท่ี  1  แคลอรี  เท่ากบั  4.2  จูล 

 บี.ที.ยู  นิยมใชว้ดัปริมาณความร้อนท่ีทาํใหน้ํ้ าบริสุทธ์ิ หนกั 1 ปอนด ์มีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1 องศาฟาเรนไฮต ์

โดยท่ี  1  บี.ที.ย ู เท่ากบั 1,055  จูล 
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การเลือกใช้หน่วยวดัแบบใดขึน้อยู่กบัลกัษณะการใช้งาน ดงันี ้

1. หน่วยวดักายภาพ 

(Physical unit) 

พลังงานแต่ละชนิดจะนิยมใช้หน่วยวัดกายภาพท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น นํ้ ามัน

ปิโตรเลียมนิยมวดัเป็นบาร์เรลหรือแกลลอน ก๊าซธรรมชาตินิยมวดัเป็นลูกบาศกฟ์ุต ถ่าน

หินนิยมวดัเป็นตนั ไฟฟ้านิยมวดัเป็นกิโลวตัต-์ชัว่โมง พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากอาหาร

นิยมวดัเป็นแคลอรี พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากการแตกตวัทางเคมีอ่ืนๆ นิยมวดัเป็นจูล 

เป็นตน้ 

2. หน่วยวดัร่วม 

(Common unit) 

หากตอ้งการเปรียบเทียบพลงังานหรือเช้ือเพลิงหลายชนิด จาํเป็นตอ้งแปลงหน่วยวดั

ต่างๆ เหล่านั้ นให้อยู่ในรูปเดียวกันก่อน โดยหน่วยวัดร่วมท่ีนิยมใช้สําหรับการ

เปรียบเทียบพลังงาน ได้แก่ จูล (Joule) บี ทียู  (British Thermal Units; Btu) บาร์เรล

เที ยบ เท่ านํ้ ามัน ดิบ  (barrels of oil equivalents) ตัน เที ยบ เท่ านํ้ ามัน ดิบ  (tons of oil 

equivalents) และ ตนัเทียบเท่าถ่านหิน (tons of coal equivalents) 

 

สาํหรับประเทศไทย หน่วยงานดา้นพลงังานรวมถึงกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) ใช้

หน่วยวดัร่วมเป็นตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ (ton of oil equivalent; toe) ซ่ึงหมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากการเผาไหม้

ของนํ้ามนัดิบ 1 ตนั หรือประมาณ 42 จิกะจูล (GJ) 

สาํนกังานพลงังานสากล (International Energy Association; IEA) และสหประชาชาติ (UN) กาํหนดให ้ 

1 ตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ  = 41.868 จิกะจูล (GJ)  

= 11.630 เมกะวตัต-์ชัว่โมง (MWh)  

= 10 จิกะแคลอร่ี (Gcal) 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน งาน และกาํลงั 

พลังงาน (Energy) เป็นปริมาณพ้ืนฐานอย่างหน่ึงของกระบวนการในระบบกายภาพทุกอย่าง พลงังาน ตาม

ความหมายใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 หมายถึง ความสามารถในการทาํงาน (Work) 

ซ่ึงมีอยู่ในส่ิงท่ีอาจใหง้านได ้ไดแ้ก่ พลงังานหมุนเวียน และพลงังานส้ินเปลือง และใหห้มายความรวมถึงส่ิงท่ี

อาจให้งานได ้เช่น เช้ือเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นตน้ พลังงานและงาน มีหน่วยเป็น วัตต์-ช่ัวโมง (Wh) 

หรือจูล (J) หรือนิวตนั-เมตร (Nm) 

กาํลงั (Power) คือ งานท่ีทาํไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา  

 

โดยท่ี กาํลงั มีหน่วยเป็น วตัต ์(W) หรือ จูล/วินาที (J/s) 

 งาน  มีหน่วยเป็น  จูล (J) หรือนิวตนั-เมตร (Nm) 

 เวลา  มีหน่วยเป็น  วินาที (s) 

กาํลงั     =  งาน (J) / เวลา (t) 
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กาํลงังาน คือ อตัราส่วนระหวา่งพลงังานต่อหน่วยเวลา 

 

 

 กาํลงังานทางไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วตัต ์(Watt; W) 

 กาํลงังานทางกล  มีหน่วยเป็น  จูล/วินาที (J/sec) หรือแรงมา้ (HP) 

โดย    1 W  =  1  J/sec 

และ 1 HP =  746  W 

 

1.3.3   การแปลงหน่วยปริมาณพลงังานของเช้ือเพลงิ 

การแปลงหน่วยปริมาณพลงังานของเช้ือเพลิง ให้ใช้ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factors) หรือ ค่าตวัคูณ 

(Multipliers) ดงัน้ี 

ประเภท(หน่วย) กโิลแคลอรี/หน่วย 

(kcal/unit) 

ตนัเทียบเท่า 

นํา้มันดบิ/ล้านหน่วย 

(toe/106 UNIT) 

เมกะจูล/หน่วย 

MJ/UNIT 

พนับีทียู/หน่วย 

103 Btu/UNIT 

พลงังานเชิงพาณิชย์ 

1. นํา้มนัดบิ (ลติร) 8,680 860.00 36.33 34.44 

2. คอนเดนเสท (ลติร) 7,900 782.72 33.07 31.55 

3. ก๊าซธรรมชาต ิ

3.1 ช้ืน (ลูกบาศกฟ์ุต) 248 24.57 1.04 0.98 

3.2 แหง้ (ลูกบาศกฟ์ุต) 244 24.18 1.02 0.97 

4. ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม 

4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ลิตร) 6,360 630.14 26.62 25.24 

4.2 นํ้ามนัเบนซิน (ลิตร) 7,520 745.07 31.48 29.84 

4.3 นํ้ามนัเคร่ืองบิน (ลิตร) 8,250 817.40 34.53 32.74 

4.4 นํ้ามนัก๊าด (ลิตร) 8,250 817.40 34.53 32.74 

4.5 นํ้ามนัดีเซล (ลิตร) 8,700 861.98 36.42 34.52 

4.6 นํ้ามนัเตา (ลิตร) 9,500 941.24 39.77 37.70 

4.7 ยางมะตอย (ลิตร) 9,840 974.93 41.19 39.05 

4.8 ปิโตรเลียมโค๊ก (กก.) 8,400 832.26 35.16 33.33 

5. ไฟฟ้า(กโิลวตัต์ช่ัวโมง) 860 85.21 3.60 3.41 

6. ไฟฟ้าพลงันํา้ 

     (กโิลวตัต์ช่ัวโมง) 
2,236 221.54 9.36 8.87 

                                  กาํลงังาน         =          พลงังาน/เวลา 
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ประเภท(หน่วย) กโิลแคลอรี/หน่วย 

(kcal/unit) 

ตนัเทียบเท่า 

นํา้มันดบิ/ล้านหน่วย 

(toe/106 UNIT) 

เมกะจูล/หน่วย 

MJ/UNIT 

พนับีทียู/หน่วย 

103 Btu/UNIT 

7. พลงังานความร้อนใต้พภิพ    

     (กโิลวตัต์ช่ัวโมง) 
9,500 941.24 39.77 37.70 

8. ถ่านหินนําเข้า (กก.) 6,300 624.19 26.37 25.00 

9. ถ่านโค๊ก (กก.) 6,600 653.92 27.63 26.19 

10. แอนทราไซต์ (กก.) 7,500 743.09 31.40 29.76 

11. อเีทน (กก.) 11,203 1,110.05 46.89 44.45 

12. โปรเพน (กก.) 11,256 1,115.34 47.11 44.67 

13. ลกิไนต์ 

13.1 ล้ี(กก.) 4,400 435.94 18.42 17.46 

13.2 กระบ่ี(กก.) 2,600 257.60 10.88 10.32 

13.3 แม่เมาะ(กก.) 2,500 247.70 10.47 9.92 

13.4 แจค้อน(กก.) 3,610 357.67 15.11 14.32 

พลงังานหมุนเวยีน 

1. ฟืน(กก.) 3,820 378.48 15.99 15.16 

2. ถ่าน (กก.) 6,900 683.64 28.88 27.38 

3. แกลบ (กก.) 3,440 340.83 14.40 13.65 

4. กากอ้อย (กก.) 1,800 178.34 7.53 7.14 

5. ขยะ (กก.) 1,160 114.93 4.86 4.60 

6. ขีเ้ล่ือย (กก.) 2,600 257.60 10.88 10.32 

7. วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กก.) 3,030 300.21 12.68 12.02 

 

1.4  ต้นทุนด้านพลงังานของโรงงาน (Energy cost of factory)  
 

ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานเป็นตน้ทุนอย่างหน่ึงของโรงงานทุกประเภท  ถึงแมว้่าค่าใชจ่้ายดา้น พลงังาน

อาจมีสัดส่วนไม่มากนัก  เม่ือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร วตัถุดิบ และค่าการตลาด แต่การลด

ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีก็จะช่วยเพ่ิมกาํไรใหแ้ก่โรงงานได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงมากข้ึน

ซ่ึงทาํใหค่้าใชจ่้ายในส่วนอ่ืน อาทิ ค่าจา้งบุคลากร ค่าวตัถุดิบ ควบคุมไดย้าก ประกอบกบัราคานํ้ามนั และไฟฟ้า

ท่ีมีความผนัผวนและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง การลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานจึงไดรั้บความสนใจจาก

เจา้ของโรงงานมากข้ึน 
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จากขอ้มูลการศึกษาของสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย พบว่า เหตุผลหรือแรงจูงใจท่ีสําคญัในการดาํเนินการดา้น

อนุรักษพ์ลงังานของผูป้ระกอบการ คือ เพ่ือลดค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนเป็นหลกั ส่วนในดา้นการสร้างภาพลกัษณ์

ขององค์กรและการปฏิบติัตามกฎหมายยงัมีความสําคญัในระดบัรองลงไป โดยท่ีการลดตน้ทุนดา้นพลงังาน

นอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตให้กบัผูป้ระกอบการแลว้ ยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิต ทาํให้

ศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดสูงข้ึนอีกดว้ย 

 

1.5  ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน 
 

1.5.1  ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC) 

ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะคือ  ค่าการใช้พลังงานต่อหน่ึงหน่วยผลผลิต หรือท่ีรู้จกักนัทัว่ไปว่า         

ค่า SEC (Specific Energy Consumption; SEC) เป็นเคร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานระดบัมูล

ฐานท่ีสุดของโรงงานหรือกลุ่มโรงงานท่ีมีผลผลิตอยา่งเดียวกนั  

 

ตวัอยา่งค่า SEC สาํหรับระบบหรืออุตสาหกรรมแต่ละชนิดแสดงในตารางดา้นล่าง 

ชนิดอุตสาหกรรม/ระบบ ค่า SEC 

การผลติอฐิ เมกะจูล/ตนัของอิฐท่ีผลิตได ้

การอบเหลก็ เมกะจูล/ตนัของเหลก็ท่ีถูกอบ 

การผลติไอนํา้ เมกะจูล/กิโลกรัมไอนํ้าท่ีผลิตได ้

การปรับอากาศ  กิโลวตัต/์ตนัความเยน็ 

ระบบแสงสว่าง วตัต/์ตารางเมตร 

 

ค่า SEC สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 

 

เม่ือ  SEC  =  ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังาน หรือค่าการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลผลิต 

   ∑E  =  ผลรวมของพลงังาน ซ่ึงไดจ้ากค่าความร้อนคูณกบัปริมาณไฟฟ้าและเช้ือเพลิงท่ีใช ้

โดยคิดจากพลงังานสุทธิคือพลงังานท่ีซ้ือทั้งหมดหกัลบดว้ยพลงังานท่ีขาย   

   ∑P    =  ผลรวมของปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกนั  

ขอ้มูลการผลิตและการใชพ้ลงังานจะใชข้อ้มูลราย 6 เดือน หรือรายปีสาํหรับกรณีของโรงงานท่ีมีการผลิตตาม

ฤดูกาล ส่วนโรงงานท่ีมีการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขาย ค่า SEC จะตอ้งหกัพลงังานส่วนท่ีขายออกดว้ย 

SEC       =          
∑
∑

P
E  
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Average SEC/Reference SEC  

กรณีการวดัประสิทธิภาพพลงังานของโรงงานควบคุมในระดบักลุ่มอุตสาหกรรมจะมีขอ้จาํกดัมากข้ึน เน่ืองจาก

โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัจะมีผลผลิตท่ีแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมีทั้ง

ผลผลิตอาหารแช่แข็งท่ีมีหน่วยวดัเป็นตนั และผลผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีหน่วยวดัเป็นลิตร เป็นต้น ดังนั้นจึงใช ้

Average SEC/Reference SEC Ratio เป็นตัวช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานในภาพรวม โดยเป็นการประเมินค่า

ปริมาณพลงังานท่ีใชใ้นรอบปีท่ีสนใจเทียบกบัปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีควรจะเป็นหากค่าประสิทธิภาพพลงังาน

หรือค่า SEC ในปีปัจจุบนัเท่ากบัค่าอา้งอิง ดงัน้ี 

 

เม่ือ  PEI  =  ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานในภาพรวม (Physical Energy Index) 

   ∑E p
 =  ปริมาณพลงังานรวมท่ีใชใ้นปีปัจจุบนั   

   PP  =  ปริมาณผลผลิตแต่ละอยา่งในปีปัจจุบนั  

 SECB   =  ค่า SEC อา้งอิงของผลผลิตนั้นๆ   

 

1.5.2  ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ หรือระบบ 

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ หรือระบบต่างๆ สามารถคาํนวณไดจ้ากปริมาณกาํลงังาน

หรืองานท่ีผลิตไดต่้อพลงังานท่ีป้อนเขา้ โดยประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ หรือระบบแต่ละชนิด จะมี

รูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตามความนิยม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1.5.2.1  หม้อไอนํา้ 

จุดประสงค์ของหมอ้ไอนํ้ าและระบบส่งจ่ายความร้อน คือ การจ่ายความร้อนหรือความช้ืน ประสิทธิภาพของ

หมอ้ไอนํ้าสามารถวดัไดห้ลายรูปแบบ รูปท่ี 1.5-1 แสดงประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาทั้งการ

ใช้เช้ือเพลิงป้อนเขา้ ปริมาณไอนํ้ าท่ีได้ และการสูญเสียอนัเน่ืองมาจาก การโบลดาวน์ การแผ่รังสี และการ

สูญเสียทางปล่อง 

PE I               =           
∑ ×

∑
)( BP

P

SECP
E  
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สูญเสียทางปล่อง 18%

เชื้อเพลิงป�อนเข้า 100%

สญูเสียจากการโบลดาวน์ 4%

สูญเสียจากการแผ่รังสี 2% ไอน้ํา 76 %

ประสทิธิภาพ  ~76%

 

รูปที่ 1.5-1 แสดงประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า 

 

หม้อไอนํ้ าเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงของระบบผลิตความร้อนหรือไอนํ้ าเท่านั้ น ในการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบจะตอ้งพิจารณาส่วนประกอบอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ระบบส่งจ่าย ระบบปรับสภาพนํ้า เป็นตน้ 
 

วิธีคาํนวณประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า 

ประสิทธิภาพ (%)   =      ความร้อนในไอนํ้าท่ีใชป้ระโยชนไ์ด ้   x 100 

    ความร้อนในเช้ือเพลิงท่ีป้อนเขา้ 

หรืออาจเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้าโดยใชด้ชันีการใชพ้ลงังาน ซ่ึงสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

  ดชันีการใชพ้ลงังานของหมอ้ไอนํ้ า =  อตัราความร้อนในเช้ือเพลิงท่ีป้อนเขา้หมอ้ไอนํ้ า (เมกะจูล/ชัว่โมง) 

         (เมกะจูล/กิโลกรัมไอนํ้ า)           อตัราการผลิตไอนํ้ า (กิโลกรัม/ชัว่โมง) 

 

1.5.2.2  ระบบทําความเยน็ 

ประสิทธิภาพของระบบทาํความเยน็มีคาํเฉพาะท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปคือ สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of 

Performance) หรือซีโอพี (COP) เป็นค่าท่ีแสดงความเยน็ท่ีผลิตได ้(หรือค่าความร้อนท่ีอีวาพอเรเตอร์สามารถ

ดึงออกจากบริเวณทาํความเย็น) ต่องานท่ีใส่ให้กบัระบบหรือกาํลงัไฟฟ้าท่ีใช้สําหรับอดัสารทาํความเย็นท่ี

คอมเพรสเซอร์ โดยค่า COP ที่สูงจะหมายถงึประสิทธิภาพของเคร่ืองทําความเย็นที่สูงหรือมปีระสิทธิภาพด ี
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วิธีคาํนวณประสิทธิภาพของระบบทาํความเยน็ 

COP = ความเยน็ท่ีไดจ้ากอีวาพอเรเตอร์ (หน่วยเป็นวตัต:์ WR ) 

 งานไฟฟ้าท่ีใส่ใหค้อมเพรสเซอร์ (หน่วยเป็นวตัต:์ We)          

ตวัอย่างเช่น ตอ้งการหาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของเคร่ืองทาํความเยน็ขนาด 13,185 WR โดยใส่งานไฟฟ้าท่ี

คอมเพรสเซอร์ 5,480 วตัต ์(We) จะสามารถคาํนวณค่า COP ไดด้งัน้ี 

COP = 13,185  WR =  2.4 

   5,480 We   

นอกจากค่า COP ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ค่าท่ีใชแ้สดงประสิทธิภาพของระบบทาํความเยน็ท่ีนิยมใชอี้กค่าหน่ึงคือ

ประสิทธิภาพการให้ความเยน็ (Energy Efficiency Ratio) หรือค่าอีอีอาร์ (EER) เป็นค่าท่ีแสดงอตัราส่วนของ

ความเยน็ท่ีเคร่ืองปรับอากาศสามารถทาํไดจ้ริง (Output) กบักาํลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองนั้นตอ้งใชใ้น

ก ารทําค วาม เย็น นั้ น  (Input) มี ห น่ วย เป็ น  (Btu/h)/W เค ร่ื อ งป รับ อ าก าศ ท่ี มี ค่ า  EER สู งก็ แ ส ด งว่ า

เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองน้ันมปีระสิทธิภาพในการใช้พลงังานที่ดหีรือประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้มากนัน่เอง 

กฎกระทรวง ว่าดว้ยกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารควบคุม (พ.ศ. 2538) ซ่ึง

ออกตามความในพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดใหใ้ชค่้าสมรรถนะของ

เคร่ืองทาํความเยน็ (Chiller Performance; ChP) เป็นมาตรฐานของระบบปรับอากาศในอาคาร 

     ค่าสมรรถนะของเคร่ืองทาํความเยน็(กิโลวตัต/์ตนัความเยน็)  

=    กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชข้องเคร่ืองทาํความเยน็ท่ีภาระเตม็พิกดั (กิโลวตัต)์ 

         ความสามารถในการทาํความเยน็ท่ีภาระเตม็พิกดั (ตนัความเยน็) 

 

 

1.5.2.3  มอเตอร์ 

ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะข้ึนอยู่กบัค่าของการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในตวัมอเตอร์ ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเน่ืองจาก 

การสูญเสียท่ีแกนเหลก็ (Core losses)  การสูญเสียจากแรงลมท่ีตา้นทานการหมุน การสูญเสียท่ีสเตเตอร์ (Stator 

losses) การสูญเสียท่ีโรเตอร์ (Rotor losses)  และการสูญเสียจากภาระการใชง้าน (Stray losses)   

วิธีคาํนวณประสิทธิภาพของมอเตอร์ 

 ประสิทธิภาพ (%) = 100x
)อินพุต(วัตต์

)เอาต์พุต(แรงม้าx746

 



     คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 
 

 1-35 

หรืออาจเขียนอยูใ่นรูปท่ีแสดงค่ากาํลงังานสูญเสียของมอเตอร์ดว้ยกไ็ด ้ดงัน้ี 

 ประสิทธิภาพ (%) =                        กาํลงังานเอาตพ์ุต (วตัต)์         x  100 

    กาํลงังานเอาตพ์ุต (วตัต)์ + กาํลงังานสูญเสีย (วตัต)์  

 

ปริมาณของกาํลงัไฟฟ้าอินพุตท่ีใช้ผลิตแรงมา้ตามพิกดันั้น จะต่างกนัสําหรับมอเตอร์แต่ละตัว มอเตอร์ที่มี

ประสิทธิภาพสูงกว่าจะต้องการกําลังงานอินพุตน้อย  เม่ือเปรียบเทียบกบัมอเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพตํ่ากว่าท่ีให้

เอาตพ์ุตเท่ากนั 

 
 

1.6  ลกัษณะการใช้และแนวทางการประหยดัพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

เน้ือหาส่วนน้ีจะกล่าวถึง ลกัษณะการใช้พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การใช้ไฟฟ้าและเช้ือเพลิง    

ในภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ตลอดจนการใช้และเพ่ิม

ประสิทธิภาพพลงังานของระบบ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม  

1.6.1  การใช้พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีกระบวนการผลิต เทคโนโลยี ชนิดของเช้ือเพลิงและ

พลงังานท่ีใช้แตกต่างกนั ดงันั้น เพ่ือความสะดวกและเป็นระบบ จึงกาํหนดมาตรการอนุรักษ์พลงังานตาม

ประเภทพลงังานท่ีใช ้คือ พลงังานไฟฟ้า และพลงังานความร้อน 

การใช้พลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ จะมีการใช้ประเภทพลงังานหรือเช้ือเพลิงท่ีหลากหลาย 

มากกว่าในอาคาร เน่ืองจากมีอุปกรณ์และระบบการผลิตท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ตอ้งมีการแข่งขนัดา้นการลงทุน 

ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงพยายามเลือกใช้พลงังานหรือเช้ือเพลิงท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุด  แสดงดงัตารางท่ี 1.6-1 และ    

รูปท่ี 1.6-1 
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ตารางที่ 1.6-1 การใชพ้ลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจาํแนกตามชนิดพลงังาน 

 
 

 

รูปที่ 1.6-1  การใชพ้ลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจาํแนกตามชนิดพลงังาน 

 ท่ีมา: รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2559, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, หน้า 18 
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ตารางที่ 1.6-2 การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจาแนกตามสาขายอ่ย 

 

 ท่ีมา: รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2559, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, หน้า 23 
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1.6.2  แนวทางการประหยดัพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

1.6.2.1  แนวทางการประหยดัพลงังานในอุปกรณ์หลกัด้านไฟฟ้า 

1. ระบบทําความเยน็และปรับอากาศ 

ส่ิงสําคญัในอุตสาหกรรมการผลิต   เกือบทุกประเภท  คือ  คุณภาพและความสะอาดของผลิตภณัฑ์  โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม   ดงันั้น  ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงจาํเป็นตอ้งควบคุมสภาวะแวดลอ้ม

ของกระบวนการผลิต  อาทิ  อุณหภูมิ   ความสะอาด   ความช้ืน ฯลฯ   ให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

ของลูกคา้  

จากการท่ีตอ้งควบคุมสภาวะแวดลอ้มภายในโรงงานดงักล่าวขา้งตน้   ทาํใหโ้รงงานอุตสาหกรรมโดยทัว่ไป ถูก

ออกแบบใหมี้ลกัษณะปิด   และจาํเป็นตอ้งมีระบบทาํความเยน็และปรับอากาศในเกือบทุกพ้ืนท่ีของโรงงาน  ทั้ง

ในพ้ืนท่ีส่วนการผลิตท่ีตอ้งควบคุมคุณภาพและความสะอาดของผลิตภณัฑ์  และในพ้ืนท่ีส่วนสํานักงานท่ี

ต้องการความสบายและคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ผูท้ ํางาน  ดังนั้นการใช้พลังงานในส่วนน้ีจึงมีค่าสูงมาก   การ

ดาํเนินการมาตรการอนุรักษพ์ลงังานและการบาํรุงรักษาระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ   นอกจากจะช่วยลด

ตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมแลว้   ยงัทาํใหต้น้ทุนการผลิตสินคา้ลดลง  ส่งผลใหศ้กัยภาพการ

แข่งขนัดา้นการคา้ของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนดว้ย 

มาตรการอนุรักษพ์ลงังานในระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ    สามารถดาํเนินการไดท้ั้งมาตรการท่ีไม่เสีย

ค่าใชจ่้ายและมาตรการท่ีตอ้งลงทุน ดงัน้ี 

1.1 มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

1) ปรับตั้งอุณหภูมิใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส  ในบริเวณพ้ืนท่ีทาํงานทัว่ไปและ 

    พ้ืนท่ีส่วนกลาง  เพราะการตั้งอุณหภูมิตํ่าจนเกินไปจะทาํใหส้ิ้นเปลืองพลงังาน 

2) สาํหรับหอ้งท่ีมีการใชง้านไม่เตม็พ้ืนท่ี ควรกาํหนดใหเ้คร่ืองทาํความเยน็ทาํงานเป็นส่วนๆ  ตามพ้ืนท่ีท่ีใชง้าน 

3) ลดชัว่โมงการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศ  เช่น  เปิดเคร่ืองปรับอากาศใหช้า้ลงและปิดใหเ้ร็วข้ึน  

4) กรณีปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลาพกัเท่ียง  และเปิดเม่ือกลบัเขา้มาทาํงานในเวลา 13:00 น.   เพ่ือไม่ให ้ 

    เคร่ืองปรับอากาศทาํงานพร้อมกนัจาํนวนมาก  อาจใชก้ารลดการทาํงานของคอมเพรสเซอร์แทน โดยการ 

    ปรับเทอร์โมสตทัไปท่ีอุณหภูมิสูงสุดหรือ Fan Mode ในช่วงพกัเท่ียงเพ่ือใหค้อมเพรสเซอร์หยดุการทาํงาน 

    เม่ือกลบัเขา้ทาํงานกป็รับไปท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หรือ Cool Mode ตามปกติ   ทั้งน้ีการปรับเทอร์ 

    โมสตทัตามคาํแนะนาํดงักล่าว เคร่ืองปรับอากาศจะยงัคงทาํงานในส่วนของพดัลมจ่ายลมเยน็  ซ่ึงใชพ้ลงังาน 

     ไม่มากและจะทาํใหห้อ้งทาํงานไม่ร้อนจนเกินไปเม่ือกลบัเขา้ทาํงาน   นอกจากน้ียงัช่วยลดภาระการทาํงาน 

     ของเคร่ืองปรับอากาศเม่ือเปิดเคร่ืองปรับอากาศใหม่หลงัเวลา 13:00 น. ไดอี้กดว้ย 

5) เปิดเคร่ืองระบายอากาศเท่าท่ีจาํเป็น 

6) ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศสูงจากพ้ืนพอสมควรเพ่ือใหล้มเยน็กระจายไปทัว่ถึงบริเวณท่ีใชง้าน 
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7) ปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสวา่งท่ีไม่จาํเป็น   เพ่ือช่วยลดปริมาณความร้อนภายในอาคารท่ีเป็น 

    ภาระของระบบปรับอากาศ 

8) ลดปริมาณความร้อนจากภายนอกเขา้สู่อาคาร  โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นรังสีตรงจากดวงอาทิตย ์(direct sun)  

    หรือบริเวณท่ีรับแสงแดดโดยตรง  

9) บาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสมํ่าเสมอ โดย 

- ทาํความสะอาดแผงกรองอากาศท่ีอยู่ภายในชุดเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร อย่างสมํ่าเสมอทุกๆ 

เดือน เพราะนอกจากจะช่วยใหป้ระหยดัพลงังานแลว้ ยงัดีต่อสุขภาพของผูใ้ชอ้าคารอีกดว้ย 

- ทาํความสะอาดชุดระบายความร้อนท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ทุก ๆ 6 เดือน 

10) ลดภาระการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศ โดย 

- ป้องกนัความร้อนเขา้สู่อาคารโดยการติดตั้งกนัสาดหรือปลูกตน้ไมเ้พ่ือให้เกิดร่มเงา  บริเวณโดยรอบ

อาคาร 

- ตรวจสอบและซ่อมแซมจุดร่ัวต่างๆ ของหอ้งเป็นประจาํ 

- ยา้ยสมัภาระส่ิงของท่ีไม่จาํเป็นออกจากหอ้งปรับอากาศ 

- เปิด- ปิดประตู เขา้-ออก ของห้องท่ีมีการปรับอากาศเท่าท่ีจาํเป็น  ระมดัระวงัไม่เปิดประตู-หนา้ต่าง

หอ้งปรับอากาศท้ิงไว ้     

- สําหรับอาคารท่ีต้องมีการเข้า-ออก บ่อยๆ ควรติดตั้ งประตูบานสวิงท่ีปิดได้เอง  และหมั่นดูแล

บาํรุงรักษาใหบ้านสวิงทาํงานไดดี้อยูต่ลอดเวลา 

- หลีกเล่ียงการติดตั้ง  และใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดความร้อนในหอ้งปรับอากาศ  เช่น ตูเ้ยน็   

ตูน้ํ้าเยน็ กระติกนํ้าร้อน เตาไมโครเวฟ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 

1.2 มาตรการที่ต้องลงทุน 

1) ปรับปรุงกรอบอาคารเพ่ือลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเขา้สู่อาคาร  เช่น  ติดตั้งฉนวนบุเพดานและผนงั 

    ดา้นท่ีรับแสงแดดมาก ติดตั้งกระจก 2 ชั้น  ซ่ึงมีค่าความตา้นทานความร้อนสูงกวา่ทดแทนกระจกธรรมดา  

2) ติดตั้งเคร่ืองควบคุมการจ่ายลมเพ่ือช่วยควบคุมอุณหภูมิใหเ้หมาะสม 

3) ติดตั้งม่านหรือกนัสาดเพ่ือป้องกนัไม่ใหแ้สงแดดตกกระทบหนา้ต่างโดยตรง  

4) ติดตั้งแผน่สะทอ้นความร้อนจากแสงอาทิตย ์

5) ติดตั้งระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าอตัโนมติั  

6) เลือกใชเ้คร่ืองทาํความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 

7) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มโดยรอบอาคาร  ใหมี้ความร่มร่ืนเยน็สบายโดยการปลูกตน้ไม ้หรือทาํสนามหญา้แทน 

    พ้ืนคอนกรีต 

8) ระบบปรับอากาศจะทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ    จะตอ้งอาศยัการระบายความร้อนท่ีดี ดงันั้นการติดตั้ง  

    เอาใจใส่ดูแล และบาํรุงรักษาหอผึ่งนํ้า (Cooling Tower)  ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของระบบปรับ 

    อากาศจึงเป็นส่ิงสาํคญั โดยอาจดาํเนินการไดด้งัน้ี 

8.1) ติดตั้ งหอผึ่ งนํ้ าในบริเวณท่ีถูกต้องเหมาะสม คือ บริเวณเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเวน้

ระยะห่างตามท่ีผูผ้ลิตกาํหนด  โดยหลีกเล่ียงการติดตั้งหอผึ่งนํ้ าไวใ้กลก้บับริเวณท่ีมีแก๊สจากสารเคมี 
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ความร้อนจากหมอ้ไอนํ้า  ปล่องควนัไอเสีย  สายไฟแรงสูงหรือหมอ้แปลงไฟฟ้า  และท่ีสาํคญัพ้ืนท่ีทาํ

การติดตั้งหอผึ่งนํ้าตอ้งไดร้ะดบั ไม่เอียง 

8.2)  ตรวจสอบการทาํงานของหอผึ่งนํ้าและคุณภาพนํ้า เป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ 

8.3)  นาํความร้อนจากระบบปรับอากาศมาใชใ้หม่ 

8.4)  ระบายนํ้าท้ิง เพ่ือลดความเขม้ขน้ของสารต่างๆ ท่ีหอผึ่งนํ้า 

             การระบายนํ้าท้ิงเพ่ือลดความเขม้ขน้ของสารต่าง ๆ ท่ีหอผึ่งนํ้าสามารถทาํได ้3 วิธี คือ  

(1) การระบายท้ิงท่ีท่อนํ้าลน้  (over flow)  

(2) ระบายท้ิงท่ีท่อนํ้าท้ิง (drain) 

(3) ระบายนํ้าท้ิงท่ีท่อทางส่งป๊ัมนํ้าคอยลร้์อน (condenser water pump) 

8.5)  บาํรุงรักษาหอผึ่งนํ้า โดยใชน้ํ้าสะอาดท่ีผา่นการกรองและปรับปรุงคุณภาพนํ้าในระบบระบายความร้อน  

8.6)  หมัน่ระบายนํ้าในระบบระบายความร้อนท้ิง   แลว้เติมนํ้าใหม่เพ่ือลดการสะสมของสารละลายต่าง ๆ ซ่ึง 

        จะช่วยใหป้ระสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีข้ึน  ประหยดัพลงังาน  และยืดอายกุารใชง้านของ 

        คอยลร้์อนดว้ย 

2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

2.1 การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

1) ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและระบบอ่ืนๆ  เพ่ือเอ้ือใหมี้การใชแ้สงสวา่งจากธรรมชาติอยา่งเตม็ท่ี   

   โดยเฉพาะอาคารท่ีใชง้านเฉพาะเวลากลางวนั   เช่น  

- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัระดบัแสงสวา่ง   เพ่ือควบคุมการ  เปิด-ปิด  หรือหร่ีแสงหลอดไฟฟ้าโดยอตัโนมติั 

- ออกแบบให้มีช่องรับแสงในตาํแหน่ง  ทิศทาง  และช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้ได้รับแสงสว่าง

ปริมาณมาก แต่ปราศจากความร้อนหรือไดรั้บความร้อนนอ้ยท่ีสุด 

- ทิศทางและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเปิดรับแสงสว่างธรรมชาติ  ได้แก่  ทิศเหนือหรือทิศ

ตะวนัตก ในช่วงเชา้ก่อน 8:00 น. หรือช่วงเยน็หลงั 16:00 น. 

2) อาคารท่ีใชง้านทั้งกลางวนัและกลางคืน   ควรออกแบบระบบแสงสวา่งท่ีเหมาะสมสาํหรับการใชไ้ฟฟ้าอยา่ง 

    ประหยดัทั้งสองช่วงเวลา   โดยติดตั้งสวิตชเ์ปิด-ปิดไฟฟ้าเป็น 2 ชุด แยกจากกนั 

3) เลือกวิธีการใหแ้สงสวา่งและระดบัความสวา่งท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้าน   โดยตอ้งคาํนึงถึงความ 

    สบายตา   และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบาํรุงดว้ย 

4) การใหแ้สงสวา่งเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยดัค่าไฟไดถึ้ง 50 เปอร์เซ็นต ์

2.2 การเลือกใช้อุปกรณ์ 

1) เลือกใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีใหค้วามสวา่งเหมาะสมกบังาน  คือ ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตใ์นสถานท่ีท่ีมีระดบัเพดาน 

    ตํ่า ใชห้ลอดแสงจนัทร์หรือหลอดโซเดียมความดนัไอสูง   ในสถานท่ีท่ีมีเพดานสูง และใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมี 

    ประสิทธิผลการส่องสวา่งสูง   ซ่ึงกินกระแสไฟมากเฉพาะในตาํแหน่งท่ีจาํเป็นและเปิดในเวลาท่ีตอ้งใชง้าน 
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2) เลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง   เช่น  ใชห้ลอดตะเกียบหรือหลอด LED แทนหลอดไส ้ใชบ้ลัลาสต ์

    อิเลก็ทรอนิกส์หรือบลัลาสตข์ดลวดสูญเสียตํ่าแทนบลัลาสตข์ดลวดชนิดแกนเหลก็ธรรมดา และใชโ้คมไฟฟ้า 

    ประสิทธิภาพสูง 

3) แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งท่ีสามารถ เปิด-ปิด ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความจาํเป็น 

   ในการใชง้าน โดยเฉพาะในบริเวณท่ีใชง้านเพียงบางช่วงเวลา  เช่น  หอ้งประชุม  หอ้งเรียน  หอ้งนํ้า  ระเบียง  

2.3 การใช้งาน 

1) เกบ็ขอ้มูลการใชพ้ลงังานของระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

2) ใชต้ารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่องสวา่งของหลอดไฟชนิดต่างๆ  เพ่ือออกแบบและปรับปรุงการใช ้ 

    พลงังานไฟฟ้าแสงสวา่ง 

3) ลดการใชท่ี้ไม่จาํเป็น  อาทิ  ลดจาํนวนหลอดไฟในบริเวณท่ีสวา่งมากเกินความจาํเป็น  เช่น โถงทางเดิน หรือ 

    พิจารณาใชแ้สงธรรมชาติจากภายนอกเพ่ือลดการใชห้ลอดไฟ เป็นตน้   

4) ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งในพ้ืนท่ีหรือช่วงเวลาท่ีไม่ใชง้าน  

5) ลดความสวา่งหรือหร่ีหลอดไฟฟ้าแสงสวา่ง    ในบริเวณท่ีไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามสวา่งมากนกั  

2.4 การบํารุงรักษา 

1) ทาํความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า   หลอดไฟ   แผน่สะทอ้นแสง  อยา่งสมํ่าเสมอทุก 3-6 เดือน 

3. มอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นหลาย ๆ แห่งภายในโรงงาน เช่น ระบบขนส่งภายในอาคาร ไดแ้ก่ ลิฟต์  ระบบ

ประปา ระบบบาํบดันํ้าเสีย  ซ่ึงไดแ้ก่  ป๊ัมนํ้า เป็นตน้ โดยปกติมอเตอร์มีอายกุารทาํงานประมาณ 10-20 ปี แต่หากใช้

งานไม่เหมาะสม ประสิทธิภาพการทาํงานของมอเตอร์ย่อมตํ่าลง ส่งผลให้ใช้พลงังานไฟฟ้าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 

ดงันั้นการใชง้านและการบาํรุงรักษามอเตอร์อย่างเหมาะสมจึงเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งสาํหรับการดาํเนินการเพ่ือการ

อนุรักษพ์ลงังานของระบบท่ีขบัเคล่ือนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า  มาตรการต่างๆ ท่ีสามารถนาํมาใชมี้ดงัน้ี 

3.1 มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

1) เกบ็ขอ้มูลการใชพ้ลงังานของมอเตอร์ไฟฟ้า  เปรียบเทียบกบัค่าพิกดั   ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบประสิทธิภาพการ 

    ทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีสามารถนาํไปประกอบการตดัสินใจเลือกขนาดมอเตอร์ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

    กบัภาระการใชง้านต่อไป 

2) ตรวจสอบและบาํรุงรักษาการระบายความร้อน  และระบบทางกลของมอเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

3) หลีกเล่ียงการเดินมอเตอร์ตวัเปล่าโดยไม่มีโหลด    เพราะจะทาํใหสู้ญเสียกาํลงัไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน ์ 

4) หลีกเล่ียงการเร่ิมเดินเคร่ืองและกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่   ในช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการ 

    กาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) 

5) ติดตั้งมอเตอร์ในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก  เพราะการใชง้านมอเตอร์ในท่ีอุณหภูมิสูงจะทาํใหก้าํลงั 

    สูญเสียของมอเตอร์เพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากความตา้นทานของขดลวดมีค่าสูงข้ึน 
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6) ตรวจสอบและปรับแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหม้อเตอร์อยา่งเหมาะสม  ถา้หากแรงดนัไฟฟ้าสูงเกินกวา่พิกดัท่ีบอก 

    ไวบ้นป้ายเคร่ือง (Name Plate) จะทาํใหเ้กิดกาํลงัสูญเสียในแกนเหลก็มากข้ึนกวา่พิกดั   ทาํใหส้มรรถนะการ 

    ทาํงานเปล่ียนไปและมีผลต่ออายกุารใชง้านมอเตอร์ดว้ย 

3.2 มาตรการที่ต้องลงทุน 

1) ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพ่ือควบคุมความเร็วรอบของ  

    มอเตอร์สาํหรับงานท่ีตอ้งการความเร็วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ป๊ัมนํ้า มอเตอร์พดัลมชุดส่งลม 

    เยน็ในระบบปรับอากาศ เป็นตน้ 

2) เลือกใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์เดิมท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า 

4. เคร่ืองสูบนํา้ 

1) เลือกเคร่ืองสูบนํ้าท่ีมีการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดใกลเ้คียงกบัจุดใชง้าน 

2) ไม่ควรเผื่อขนาดเคร่ืองสูบนํ้าใหมี้ขนาดใหญ่จนเกินไป  

3) พยายามเลือกใชเ้คร่ืองสูบนํ้าขนาดเลก็จาํนวนหลายตวั ดีกวา่ใชข้นาดใหญ่แต่มีจาํนวนนอ้ย  

4) เลือกขนาดใบพดัใหเ้หมาะสมกบัขนาดของตวัมอเตอร์และสูบนํ้า 

5) จดัรายการซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ  

6) ลดอตัราการไหลของนํ้าใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านโดยการลดรอบมอเตอร์ 

5. ระบบอดัอากาศ 

5.1 เคร่ืองอดัอากาศ 

เพ่ือใหเ้คร่ืองอดัอากาศทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ควรตรวจสอบจุดต่างๆ ต่อไปน้ีทุกๆ วนั 

1) ระบบจ่ายนํ้าสาํหรับลดความร้อนอากาศอดั  After Cooler ทาํงานดีหรือไม่ 

2) ความร้อนท่ีเกิดจากเคร่ืองอดัอากาศไม่สูงกวา่ปกติใช่หรือไม่ 

3) สวิตชแ์รงดนัสาํหรับ Un-loader ทาํงานปกติหรือไม่ และค่า Set point ตั้งไวถู้กหรือไม่ 

4) เคร่ืองอดัอากาศส่งเสียงผิดปกติหรือไม่  

5) เคร่ืองกรองอากาศดา้นดูดอากาศเขา้อุดตนัหรือไม่ 

6) Safety Valve ทาํงานเป็นปกติหรือไม่ และค่า Set point ตั้งไวถู้กหรือไม่ 

7) Pressure Gauge ทาํงานปกติหรือไม่ 

8) Air Tank Drain Ejector ทาํงานปกติหรือไม่ 

5.2 การควบคุมความดนั 

การควบคุมความดนั จาํเป็นตอ้งตรวจสอบจุดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ความดนัตํ่าสุดของ Line ท่ีตอ้งการมีค่าเท่าไร (ความดนัตํ่าสุดท่ีการควบคุมยงัมีเสถียรภาพ) 

2) ความดนัสูงสุดของ Line ท่ีตอ้งการมีค่าเท่าไร (ความดนัสูงสุดท่ีการควบคุมยงัมีเสถียรภาพ) 

3) ค่า Proof Pressure ของ Line เป็นเท่าไร ( ความดนัท่ีจะทาํใหอุ้ปกรณ์ควบคุมเสียหาย) 
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4) เพ่ือตั้งค่าสวิตชแ์รงดนั Safety Valve และ Relief Valve และตอ้งทาํการตรวจสอบรายการต่อไปน้ี 

- ค่า Set Valve ของสวิตช์แรงดนั, Safety Valve และ Relief Valve ตั้งไวถู้กหรือไม่ และ  ทาํงานถูกตอ้ง

หรือไม่ 

- Check Valve สามารถป้องกนัการไหลกลบัของลมไดห้รือไม่ 

- Regulator ทาํงานปกติหรือไม่ 

- Pressure Gauge ทาํงานเป็นปกติหรือไม่ 

5.3 การควบคุมการ Drain 

ควรทาํการ Drain ออกทุกวนั โดยเฉพาะช่วงเชา้ก่อนเร่ิมเดินเคร่ือง และตรวจสอบจุดต่อไปน้ี 

1) สามารถ Discharge Drain ออกอยา่งปกติท่ี Drain Valve ของถงัอากาศ   ตาํแหน่งตํ่าสุดของระบบท่อ และ 

    ปลายของท่อและ Air filter 

2) Automatic Drain ทาํงานปกติหรือไม่ 

3) ทาํความสะอาดอุปกรณ์ภายในของ Air Filter และ Automatic อยา่งสมํ่าเสมอ 

4) การควบคุมระบบท่ออากาศ 

5) เกิดการร่ัวจากจุดต่อ   ขอ้ต่อหลวมหรือไม่ 

6) เกิดการร่ัวตามท่อหรือสายลมต่างๆ หรือไม่ 

7) Stop Valve ปิดสนิทหรือไม่ 

1.6.2.2  แนวทางการประหยดัพลงังานในอุปกรณ์หลกัด้านความร้อน 

1. หม้อไอนํา้ 

1.1 มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

1) ปรับตั้งแรงดนัไอนํ้าใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

2) เดินเคร่ืองหมอ้ไอนํ้าใหเ้หมาะสมกบัภาระการใชง้าน 

3) เกบ็ขอ้มูลและตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหมข้องหมอ้ไอนํ้า เพ่ือปรับปรุงใหเ้กิดการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์  

    และมีเขม่านอ้ยท่ีสุด 

4) ตรวจสอบสภาพการทาํงานของหมอ้ไอนํ้าเป็นประจาํ  

5) บาํรุงรักษาหมอ้ไอนํ้าอยา่งสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง  

6) นาํไอนํ้ามาอุ่นนํ้ามนัเตาแทนการใชอุ้ปกรณ์ทาํความร้อนดว้ยไฟฟ้า (heater) 

7) อุ่นนํ้ามนัเตาใหไ้ดอุ้ณหภูมิท่ีเหมาะสม 

8) นาํนํ้าโบลวด์าวน ์(นํ้าร้อนท่ีปล่อยท้ิงจากหมอ้นํ้า) กลบัมาอุ่นนํ้าท่ีป้อนหมอ้ไอนํ้า 

9) นาํคอนเดนเสท (นํ้าท่ีเกิดจากการควบแน่นของไอนํ้าหลงัจากถูกใชง้าน) กลบัมาอุ่นนํ้าท่ีป้อนหมอ้ไอนํ้า 
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1.2 มาตรการที่ต้องลงทุน 

1) หุม้ฉนวนท่อไอนํ้าเพ่ือป้องกนัการสูญเสียความร้อนไปในอากาศ 

2) ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยห์รือติดตั้งชุดอุ่นนํ้าก่อนเขา้หมอ้ไอนํ้า (economizer) เพ่ือลดการใชพ้ลงังานของหมอ้ 

    ไอนํ้า 

3) ติดตั้งเคร่ืองอุ่นอากาศเพ่ือช่วยลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง 

4) ใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงสาํหรับพดัลมเป่าอากาศเพ่ือใชใ้นการเผาไหม ้ 

5) ใชอุ้ปกรณ์ปรับความเร็วรอบกบัมอเตอร์พดัลมเป่าอากาศ (combustion fan) 

6) ใชชุ้ดควบคุมปริมาณออกซิเจน (O2 trim control) 

2. เตาเผาอุตสาหกรรมและเตาอบ 

1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมใ้หส้มบูรณ์ท่ีสุด 

2) ป้องกนัหรือลดการสูญเสียความร้อน ทั้งทางปล่อง ช่องเปิด รูร่ัวต่างๆ และผา่นพ้ืนผิวของเตา 

3) ตรวจสอบและบาํรุงรักษาเตาอยา่งสมํ่าเสมอ 

4) เปล่ียนหวัเผาใหมี้ขนาดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง 

5) เลือกใชช้นิดและขนาดเตาเผาใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
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สรุปเน้ือหาวชิา 

1. สถานการณ์พลงังานของโลก จะข้ึนอยู่กบัปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ จาํนวนประชากรท่ี

เพ่ิมข้ึน ปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานในอนาคต ปริมาณสํารองของแหล่งพลงังานเหล่าน้ีท่ีมีเหลืออยู ่

และปริมาณของเสียท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. ความตอ้งการพลงังานทัว่โลกในปี 2040 จะสูงกว่าในปี 2010 อยู่ประมาณ 30%  ขณะท่ีการเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นยัสาํคญัน้ี จะตอ้งอาศยัการลงทุนมูลค่านบัลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ การใชพ้ลงังานท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีจะมีปริมาณ

สูงข้ึนอีกกวา่ 4 เท่าหากไม่ไดพ้ฒันาประสิทธิภาพของการใชพ้ลงังานในทุกๆ ภูมิภาคทัว่โลก 

3. ก๊าซธรรมชาติจะเป็นแหล่งพลงังานหลกัท่ีเติบโตเร็วท่ีสุด กล่าวคือจะมีความตอ้งการทัว่โลกสูงข้ึนราว 60% 

ในช่วงปี 2010-2040 และในปี 2025 ก๊าซธรรมชาติจะกา้วข้ึนเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีการใชม้ากท่ีสุดเป็น

อนัดบัสองของโลก 

4. นํ้ามนัสาํรอง  ในปี ค.ศ.1996, ค.ศ.2006, ค.ศ.2016  โลกมีปริมาณนํ้ามนัสาํรองท่ีคน้พบเท่ากบั 1148.8, 1388.3 , 

1706.7 พันลา้นบาร์เรล ตามลาํดับ โดยในปี ค.ศ.2016 แหล่งนํ้ ามนัท่ีมีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ ยงัคงอยู่ในแถบ

ตะวนัออกกลาง มีประมาณ 47.7% รองลงมาคืออเมริกากลางรวมกบัอเมริกาใต ้19.2% อเมริกาเหนือ  13.3% 

บริเวณยโุรปรวมกบัยเูรเชียมี 9.5%  แอฟริกามีประมาณ 7.5%  และเอเชียแปซิฟิก 2.8% 

5. ก๊าซธรรมชาติ  ในปี ค.ศ.1996, ค.ศ.2006, ค.ศ.2016 โลกมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสํารองท่ีคน้พบเท่ากบั 

123.5, 158.2, 186.6 ลา้นลา้นลูกบาศกเ์มตร ตามลาํดบั โดยในปี ค.ศ.2016 แหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีมีเหลืออยู่

ส่วนใหญ่ อยู่ในแถบตะวนัออกกลาง 42.5%  ยุโรปรวมกบัยูเรเชียมีประมาณ 30.4% เอเชียแปซิฟิก  9.4% 

แอฟริกา 7.6% อเมริกาเหนือ 6.0% และอเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต ้ 4.1% 

6. ถ่านหิน   ในปี ค.ศ.1996, ค.ศ.2006, ค.ศ.2016 มีปริมาณสํารองท่ีค้นพบเท่ากับ 1,254,453 1,131,907   

1,139,331 ลา้นตัน ตามลาํดับ โดยในปี ค.ศ.2016 แหล่งถ่านหินท่ีมีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ อยู่ในแถบเอเชีย

แปซิฟิก 46.5% ยุโรปรวมกับยูเรเชีย  28.3% อเมริกาเหนือ 22.8% ตะวนัออกกลางและแอฟริกา 1.3% 

อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต ้1.2% 

7. การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยของประเทศไทย ปี 2560 มีปริมาณ 66,074 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนจาก

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 0.4 คิดเป็นมูลค่าการใชพ้ลงังาน รวมกว่า 856,911 ลา้นบาท โดยมีการใช้

พลงังานเชิงพาณิชยใ์น สัดส่วน ร้อยละ 84.9 ของการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด พลงังานหมุนเวียนและ

พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 9.0 และ 6.1 

8. ปี 2560 นํ้ ามนัสําเร็จรูป มีการใช ้33,454 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.0 ไฟฟ้ามีการใช ้ 13,872 

พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.9 ถ่านหิน/ลิกไนต ์มีการใช ้3,946 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบเท่ากบั

ช่วงเดียวกนัของปีท่ี ผา่นมา และก๊าซธรรมชาติ มีการใช ้4,804 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 4.8 

9. พลงังานหมุนเวียน (ฟืน แกลบ กากออ้ย วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ขยะ และก๊าซชีวภาพ) มีการใช ้ 5,938 

พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.97 และพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟืน ถ่าน แกลบ วสัดุเหลือใช้

ทางการเกษตร) มีการใช ้4,060 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 11.8 
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10. ปี 2560 การผลิตพลงังาน มีปริมาณ 61,865 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อย

ละ 5.8โดยมีการผลิตพลงังานเชิงพาณิชย ์ในสัดส่วน ร้อยละ 64.8 ของการผลิตพลงังานทั้งหมด พลงังาน

หมุนเวียนและพลงังานอ่ืนๆ พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 24.4 และ 10.8 

11. ปี 2560 การนาํเขา้พลงังานมีปริมาณ 66,359 พนัตนั เทียบเท่านํ้ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนจาก ช่วงเดียวกนัของปีก่อน

ร้อยละ 7.3 โดยมีการนาํเขา้พลงังาน เชิงพาณิชยใ์นสัดส่วน ร้อยละ 99.9 ของการนาํเขา้พลงังานทั้งหมด 

และ พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1 

12. ปี 2560 การส่งออกพลงังาน มีปริมาณ 9,614 พันตันเทียบเท่านํ้ ามันดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11.6 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โดยมีการส่งออกพลงังานเชิงพาณิชย ์ในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 ของการส่งออกพลงังาน

ทั้งหมด และ พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม   ร้อยละ  0.1 

13. โรงกลัน่นํ้ ามนัรวม 7 โรง มีกาํลงัการกลัน่รวมทั้งส้ิน 1,234,500 บาร์เรลต่อวนั นอกจากน้ี ยงัมีโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติ 6 โรง มีขนาดรวม 2,660 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และโรงแยกก๊าซพลงัเพชร ซ่ึงทาํการผลิตก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวเป็นหลกัอีก 1 โรงมี ขนาด 120 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั โดยพบว่า มีการผลิต นํ้ามนัสาํเร็จรูป

ซ่ึงประกอบดว้ย นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัเบนซิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ ามนัเคร่ืองบิน นํ้ ามนัเตา และ นํ้ ามนัก๊าด 

คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 45.0 17.4 12.9 11.4 10.3 และ 3.0 ตามลาํดบั ทั้ งน้ีไม่รวมนํ้ ามนัก่ึงสําเร็จรูปปริมาณ 

1,107 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ  

14. ปี 2560 พบว่า มีการใชเ้ช้ือเพลิงจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 58.6 ของการใชเ้ช้ือเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 

ถ่านหิน/ลิกไนต ์ร้อยละ 17.5 นํ้ ามนัเตา และนํ้ามนัดีเซลร้อยละ 0.2 ท่ีเหลือเป็นพลงังานหมุนเวียนและพลงังาน

อ่ืนๆ (แกลบ กากอ้อย วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ แบล็คลิเคอ และก๊าซเหลือใช้จาก

ขบวนการผลิต) คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 23.7 

15. ปี 2560 ประเทศไทยมีการใชพ้ลงังานทดแทน 9,551 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน ร้อยละ 3.9 โดยมีการใชใ้นรูปของ ไฟฟ้า ความร้อน และเช้ือเพลิงชีวภาพ (ประกอบดว้ย เอทานอล และ 

ไบโอดีเซล) ในสดัส่วนร้อยละ 14.46 ของการใชพ้ลงังาน ขั้นสุดทา้ยทั้งหมด 

16. การใชไ้ฟฟ้า ในปี 2559 อยู่ท่ี 182,847 ลา้นหน่วย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 โดยเพ่ิมข้ึนในทุกสาขาเศรษฐกิจยกเวน้ 

การใชเ้พ่ือสูบนํ้าในภาคเกษตรกรรมท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าลดลง ร้อยละ 30.9 เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ 

17. สาขาท่ีมีสัดส่วนการใชไ้ฟฟ้าสูงท่ีสุด คือ สาขาอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 47.5 ของการใชไ้ฟฟ้าทั้งประเทศ  

รองลงมาคือการใชไ้ฟฟ้าในธุรกิจและครัวเรือนในสัดส่วนเท่ากนัท่ี  ร้อยละ 24 

18. ปี 2559 การใชไ้ฟฟ้าของอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศและ

การฟ้ืนตวัของการส่งออก 

19. ปี 2559 พบว่าการใช้ไฟฟ้าในสาขาธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยธุรกิจท่ีมีการใช้

ไฟฟ้าในสัดส่วนท่ีสูง ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้ อพาร์ทเมน้ท์และเกสต์เฮา้ส์ โรงแรมขายปลีก และบริการ

ดา้นอสังหาริมทรัพย ์มีการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีปัจจยัหลกัมาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล 

การท่องเท่ียวท่ีขยายตวัไดดี้ และการใชจ่้ายภาคครัวเรือนท่ีขยายตวั 

20. การเผาไหมพ้ลงังานฟอสซิล จะเกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นต้นเหตุของการ

เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (greenhouse effect) และเป็นสาเหตุสาํคญัของสภาวะโลกร้อน 
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21. ในช่วงระหว่างปี 2010-2040 ความต้องการพลังงานทั่วโลกจะเพ่ิมข้ึนกว่า 30% เพราะในปี 2040   

ประชากรโลกจะมีจาํนวนเกือบ 9 พนัลา้นคน เพ่ิมข้ึนจาก 7 พนัลา้นคนในปัจจุบนั   

22. ประเทศใน OECD รวมทั้งจีน จาํนวนประชากรวยัทาํงานจะลดลง เม่ือถึงปี 2040 ส่วนอินเดียกบัแอฟริกาจะ

มีจาํนวนประชากรเพ่ิมสูงข้ึน แนวโนม้สัดส่วนประชากรน้ีจะเก้ือหนุนให้ทั้งอินเดียและแอฟริกาข้ึนสู่การ

เป็นสองภูมิภาคท่ีมีอตัราการเติบโตของ GDP สูงท่ีสุดในปี 2040 

23. ความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศ Non OECD จะสูงข้ึนเกือบ 60% แมเ้ม่ือเขา้สู่ปี 2040  เช่น จีน  อินเดีย 

24. ความตอ้งการพลงังานทุกรูปแบบจะเพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียปีละ 0.9 % นบัแต่ปี 2010 จนถึง 2040  ซ่ึงนํ้ามนัมี

ความตอ้งการมากท่ีสุดโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ Non OECD ก๊าซธรรมชาติจะมีความตอ้งการทัว่โลกสูงข้ึน

ราว 60% ในช่วงปี 2010-2040 และในปี 2025 ก๊าซธรรมชาติจะเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีการใชม้ากท่ีสุดเป็น

อนัดบัสองของโลก 

25. พลงังาน หมายถึง ความสามารถในการทาํงานซ่ึงมีอยูใ่นตวัของส่ิงท่ีอาจใหง้านได ้

26. พลงังานจาํแนกตามลกัษณะการนาํมาใชป้ระโยชน์เป็น 2 ประเภท คือ พลงังานส้ินเปลือง (Conventional 

energy) และพลงังานหมุนเวียน (Renewable energy) 

27. พลงังานส้ินเปลือง หมายถึง พลงังานใชแ้ลว้หมดไป เป็นพลงังานท่ีไดจ้ากถ่านหิน หินนํ้ ามนั ทรายนํ้ ามนั 

นํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นตน้  ท่ีเรียกว่าใชแ้ลว้หมดไป ก็เพราะว่าหามา

ทดแทนไม่ทนัการใช ้ บางคร้ังเรียก พลงังานฟอสซิล (Fossil Fuels) 

28. พลงังานหมุนเวียน หมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงสามารถเกิดข้ึนใหม่ไดด้ว้ยตวัเองโดย

ธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย ์ลม ป่าไม ้เป็นตน้ หรืออาจเกิดข้ึนและแพร่ขยายให้ไดผ้ลิตผลมากข้ึนโดยการ

กระทาํของมนุษย ์ไดแ้ก่ ชีวมวล พลงังานแสงอาทิตย ์พลงันํ้า พลงัความร้อนใตพิ้ภพ พลงัลม ตามลาํดบั 

29. หน่วยวดัมาตรฐานสากลหรือหน่วยวดัในระบบ SI ท่ีใชว้ดัปริมาณพลงังาน คือ จูล (Joules; J)  

30. หน่วยวดัพลงังานอ่ืนๆ เช่น กิโลวตัต-์ชัว่โมง (เท่ากบั 3.6 เมกะจูล), แคลอรี (เท่ากบั 4.2 จูล), บี.ที.ยู (เท่ากบั  

1055 จูล)   

31. กาํลงั (Watt) =  งาน ( J) / เวลา (t)  และ    1 แรงมา้ (HP)   =  746  W 

32. สําหรับประเทศไทยใช้หน่วยวดัร่วมเป็น ตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ (ton of oil equivalent; toe) ซ่ึงหมายถึง 

พลงังานท่ีไดจ้ากการเผาไหมข้องนํ้ามนัดิบ 1 ตนั หรือประมาณ 42 จิกะจูล (GJ) 

33. ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะ คือ ค่าการใช้พลงังานต่อหน่ึงหน่วยผลผลิต  หรือ ค่า SEC (Specific 

Energy Consumption; SEC) เป็นเคร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานระดบัมูลฐานท่ีสุดของโรงงาน  

34. ประสิทธิภาพของระบบทาํความเยน็ คือ สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Performance) หรือซีโอพี 

(COP) เป็นค่าท่ีแสดงความเยน็ท่ีผลิตได ้(หรือค่าความร้อนท่ีอีวาพอเรเตอร์สามารถดึงออกจากบริเวณทาํ

ความเยน็) ต่องานท่ีใส่ใหก้บัระบบหรือกาํลงัไฟฟ้าท่ีใชส้าํหรับอดัสารทาํความเยน็ท่ีคอมเพรสเซอร์  โดยค่า 

COP ยิ่งสูง ยิ่งดี 
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35. ค่าท่ีใช้แสดงประสิทธิภาพของระบบทาํความเย็นท่ีนิยมใช้อีกค่าหน่ึงคือประสิทธิภาพการให้ความเย็น 

(Energy Efficiency Ratio) หรือค่าอีอีอาร์ (EER) เป็นค่าท่ีแสดงอตัราส่วนของความเยน็ท่ีเคร่ืองปรับอากาศ

สามารถทาํไดจ้ริง (Output) กบักาํลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองนั้นต้องใช้ในการทาํความเย็นนั้น 

(Input) มีหน่วยเป็น (Btu-h)/W  ค่า EER ยิ่งสูงยิ่งดี 

36. กฎกระทรวงไดก้าํหนดให้ใชค่้าสมรรถนะของเคร่ืองทาํความเยน็ (Chiller Performance; ChP) ซ่ึงมีหน่วย

เป็น (กิโลวตัต/์ตนัความเยน็)  เป็นมาตรฐานของระบบปรับอากาศในอาคาร 

37. ควรปรับตั้งอุณหภูมิหอ้งปรับอากาศให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ประมาณ 25 -26 องศาเซลเซียส ในบริเวณ

พ้ืนท่ีทาํงานทัว่ไปและพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

38. ควรทาํความสะอาดชุดระบายความร้อนของเคร่ืองปรับอากาศท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ทุกๆ  6 เดือน 

39. ทิศทางและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเปิดรับแสงสว่างธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทิศเหนือหรือทิศตะวนัตก 

ในช่วงเชา้ก่อน  8:00 น. หรือช่วงเยน็หลงั  16:00 น. 

40. การใหแ้สงสวา่งเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยดัค่าไฟไดถึ้ง 50 เปอร์เซ็นต ์

41. เลือกใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตใ์นสถานท่ีท่ีมีระดบัเพดานตํ่า ใชห้ลอดแสงจนัทร์หรือหลอดโซเดียมความ

ดนัไอสูงในสถานท่ีท่ีมีเพดานสูง และใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิผลการส่องสว่างสูงซ่ึงใชก้ระแสไฟฟ้า

มากเฉพาะในตาํแหน่งท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

42. ควรทาํความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผน่สะทอ้นแสง อยา่งสมํ่าเสมอทุก 3 - 6 เดือน 

43. ในการใช้งานมอเตอร์ หากแรงดนัไฟฟ้าสูงเกินกว่าพิกดัท่ีบอกไวบ้นป้ายเคร่ือง (Name Plate) จะทาํให้เกิด

กาํลงัสูญเสียในแกนเหล็กมากข้ึนกว่าพิกดั ทาํให้สมรรถนะการทาํงานเปล่ียนไปและมีผลต่ออายุการใชง้าน

มอเตอร์ 

44. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพ่ือควบคุมความเร็วรอบของ

มอเตอร์สาํหรับงานท่ีตอ้งการความเร็วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ป๊ัมนํ้า มอเตอร์พดัลมชุดส่งลม

เยน็ในระบบปรับอากาศ 

45. หลีกเล่ียงการเร่ิมเดินเคร่ืองและกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการ

กาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) 

46. พยายามเลือกใชเ้คร่ืองป๊ัมนํ้าขนาดเลก็จาํนวนหลายตวั ดีกวา่ใชข้นาดใหญ่แต่มีจาํนวนนอ้ย  

47. บาํรุงรักษาหมอ้ไอนํ้าอยา่งสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง  

48. นาํไอนํ้ามาอุ่นนํ้ามนัเตาแทนการใชอุ้ปกรณ์ทาํความร้อนดว้ยไฟฟ้า (Heater) 
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