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              ปญหาดานพลังงานและส่ิงแวดลอมที่มีความรุนแรงข้ึนสวนใหญเปนผลมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องทําใหทั่วโลกใหความสนใจกับระบบการจัดการพลังงานและ
หาวิธีการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและลดคาใชจายรวมถึงลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม จึงเกิดการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 เพื่อขับเคล่ือนให
องคกรตางๆหันมาใสใจดานการจัดการพลังงาน  งานวิจัยนี้ดําเนินการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของ ISO 50001:2011 โดยนําขอมูลระบบการจัดการพลังงานภายในอาคารควบคุม
ขนาดใหญจํานวน 3 แหง เปรียบเทียบหาปญหาและอุปสรรคระหวางผลของการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ตามขอปฏิบัติ 
8 ข้ันตอนและการดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ทั้ง 7 ข้ันตอน ผลของงานวิจัยจากการ
เปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากระบบจัดการพลังงานทั้ง 3 อาคาร พบวาอาคารควบคุมที่ปฏิบัติตามระบบ
การจัดการพลังงานสามารถปรับปรุงและนํา ISO 50001:2011 เขามาใชได อาคารที่มีความพรอมหรือ
มีมาตรฐานสากลในดานตางๆ จะสามารถปรับใชรวมกันได โดยอาคาร A ซึ่งมีความพรอมในดาน
เอกสารและการวางระบบการจัดการพลังงานที่ดีตองเก็บขอมูลทางดานเทคนิคของเคร่ืองจักรรวมถึง
ตองดําเนินการตรวจวัดประสิทธิภาพเพื่อเปนฐานขอมูลในระบบวิศวกรรมตาง ๆ  แตมีความเปนไปได
หากมีการลงทุนและมีการเก็บขอมูลอยางละเอียด ในขณะที่ อาคาร B และ C ยังขาดความพรอมใน
ดานเอกสารขอมูลซึ่งตองมีกระบวนการปรับปรุงมากกวาอาคาร A จากผลการเปรียบเทียบและความ
พรอม และอุปสรรคที่ตางกันทั้ง 3 อาคาร  สามารถเปนแนวทางสําหรับอาคารควบคุมอ่ืน ๆ ใชเปน
ขอมูลเปรียบเทียบพัฒนาการจัดการระบบการจัดการพลังงาน และตัดสินใจในการขอรับการรับรอง 
ISO 50001:2011 ตามข้ันตอนตอไป 
 
คําสําคัญ:  การจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 
 
 
 
 
 
 



  

EVALUATION OF LIMITATION FOR ISO 50001:2011 AFFECTED TO ENERGY 
MANAGEMENT IN LARGE DESIGNATED BUILDING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

YUTTANA KHAOMEESRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Science Degree in Engineering Management 

  at Srinakharinwirot University 
October 2012 



   

Yuttana Khaomeesri. (2012). Evaluation of Limitation for ISO 50001:2011 Affected to   
          Energy Management in Large Designated Building .Master thesis, M.Sc.  
            (Engineering Management). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot    
            University.  Advisor Committee: Dr. Wichakorn Charusiri, Asst. Prof. Dr. Kitti  
            Sathapornprasath. 
  
            The energy and environmental problems have become more severe, mainly resulting from 
the growth of economic and industrial development; therefore, many countries becomes attend to 
the energy management systems and procedures to increasing energy efficiency and reducing 
production cost and consumption in order to minimize the environmental impacts. From energy 
consumption therefore, developed the energy management system (ISO 50001:2011) had been 
implement to industry sector and business & Services Sector to accredited the international 
standard. This research was carried to comparative compliance will the requirements of ISO 
50001:2011 by using the data of energy management systems and energy audit of 3 large 
designated buildings and find problems and obstacles between the results of compliance by 
following 8 step of the Energy Conservation  Promotion  Act B.E. 2535 (Amendments B.E.2550) and 
7-step of ISO 50001:2011 Standard. The results shows the comparison energy management 
systems of 3 large designated buildings could improvement energy management procedures by 
using ISO 50001:2011 standard to be collectively used in buildings which had the readiness and 
met the international standard in different aspects; whereas, Building-A had the readiness in terms 
of paper works and effective energy management system and collected the technical data of 
machinery and energy efficiency measurement in the database for however, it was possible that if 
there were more investments and gathering of a bit more detailed data, ISO 50001:2011 Standard 
could be used. In order to Building-B and Building-C, Energy management with ISO 50001:2011 
are lack the readiness in terms of paper works and the improvement there of must take longer time 
than Building-A. According to the results of comparison and readiness and different obstacles in 
all 3 buildings, it could be used as guidelines for other designated buildings to develop the energy 
management systems and to make the decisions to implement for accreditation under ISO 
50001:2011 Standard.  
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 บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ปญหาดานวิกฤตพลังงานและภาวะโลกรอนเปนประเด็นที่มีการกลาวถึงกันอยางแพรหลาย
องคกรตางๆทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจตางใหความสําคัญทั้งในระดับประเทศและระดับสากล การ
เพิ่มข้ึนของตนทุนดานพลังงานที่มีความไมแนนนอนและปรับตัวสูงข้ึนอยูตลอดเวลารวมถึงการ
แสวงหาแหลงวัตถุดิบที่นํามาผลิตพลังงานปจจุบันมีปริมาณลดนอยลง  ทําใหองคกรตางๆหันมาสนใจ
เร่ืองระบบจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อวาจะสามารถลดการใชพลังงานและการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกใหลดลงได โดยเปนวิธกีารแกปญหาที่ทุกประเทศกําลังดําเนินการรวมทั้งประเทศไทย
 จากพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับที่2) พ.ศ 2550[1 ]

กําหนดใหอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมที่อยูในขายตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม
และกฎกระทรวงกําหนดใหตองมีมาตรฐานการจัดการพลังงานและสงผลรายงานการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
ปจจุบันประเทศไทยมีอาคารควบคุมจํานวน 2,099[2] แหงและโรงงานควบคุมจํานวน 3,844[3] แหง 
อาคารควบคุมถือวามีการใชพลังงานในการดําเนินธุรกิจและบริการมีอัตราการเพิ่มมากข้ึนเพื่อรองรับ
การพัฒนาดานธุรกิจอยางตอเนื่อง  จากการสงรายงานการจัดการพลังงานฉบับแรกป 2553 ที่อาคาร
ควบคุมและโรงงานควบคุมไดสงโดยมีการสรุปรายงานสงคืนใหกับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
เพื่อรับทราบและรับรองรายงาน จากจํานวนอาคารควบคุมเอกชนทั้งหมดจํานวน 949[4] แหงพบวามี
อาคารที่สงรายงาน จํานวน 428[5] แหงและไมสงรายงานจํานวน 521[6] แหง รายงานที่สงมามี
รายละเอียดข้ันตอนการบันทึกและการดําเนินการดานระบบการจัดการพลังงานที่ยังไมถูกตองและไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการตามกฎหมาย สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการจัดการพลังงานของ
อาคารควบคุมที่อาจมีปญหาและไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตองปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานและ
สรางความเขาใจในการปฏิบัติเพื่อใหถูกตองครบถวนสมบูรณเพื่อใหการจัดการพลังงงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด   
 การใหความสําคัญกับระบบการจัดการดานพลังงานในประเทศตางๆ ทําใหองคกรระหวาง
ประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization For Standardization) ไดจัดทํามาตรฐานการ
จัดการพลังงานคือ ISO 50001:2011 โดยประกาศใชอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2554[7]  
เพื่อเปนแรงขับเคล่ือนใหองคกรตางๆทั่วโลกใหความใสใจมาตรฐานการอนุรักษพลังงานและเปน      
กลยุทธในการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผูไดรับการรับรองจะตองปฏิบัติอยาง                                    
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ตอเนื่องตามหลัก P-D-C-A คือ วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) แกไขและปรับปรุง    
(Action) สามารถนําไปใชไดกับองคกรทุกขนาดและทุกประเภท ทําใหองคกรสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพดานการจัดการและการอนุรักษพลังงานไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังสามารถบูรณาการเขา
กับระบบมาตรฐานอ่ืนๆไดตามความเหมาะสม  ระบบและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการใชพลังงาน
เพิ่มโอกาสในการสรางความเชื่อม่ันใหกับองคกร การนํา ISO 50001:2011 มาใชจะครอบคลุมถึงการ
จัดหาพลังงาน การตรวจวัด และการรายงานการใชพลังงานตลอดจนการจัดซื้อและการออกแบบและ
สนับสนุนใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดีในดานการจัดการพลังงาน สรางความเชื่อม่ันกับผูไดรับบริการ
จากองคกร 
 หลักการและวัตถุประสงคของระบบ ISO 50001:2011 ที่มีความใกลเคียงสอดคลองกับ
ระบบจัดการพลังงานในอาคารควบคุมที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 ที่การดําเนินการในปจจุบัน ซึ่งพบปญหาในการปฏิบัติและ
ขาดความเขาใจในอยูหลายประการจากรายงานการจัดการพลังงาน  จึงมีความเปนไปไดที่จะ
ทําการศึกษาขอกําหนดตางๆใน ISO 50001:2011 และนําเขามาใชปรับปรุงมาตรฐานการจัด
การพลังงานในอาคารควบคุมเพื่อใหการดําเนินการตามระบบการจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพและ
งายข้ึนตอการปฏิบัติเพื่อเปนตนแบบในการจัดการพลังงานอยางยั่งยืนใหกับอาคารควบคุมตอไป 
 งานวิจัยนี้ไดใชอาคารควบคุมเอกชนขนาดใหญจํานวน 3 แหง เปนแนวทางศึกษาโดยนํา
ขอกําหนดและข้ันตอนตางๆ ตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 เปรียบเทียบหาขอจํากัดและอุปสรรคใน
การปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบกับระบบการจัดการพลังงานที่อาคารควบคุมตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550  โดยผลการศึกษา
และวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม
ในอาคารควบคุมขนาดใหญอ่ืนๆ ในประเทศตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. ศึกษาการปฏิบัติตามข้ันตอนตามขอกําหนดระบบ ISO 50001:2011เปรียบเทียบกับ
ข้ันตอนการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานออกตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 ในอาคารควบคุม
ขนาดใหญ 
 2. วิเคราะหขอจํากัดและอุปสรรคของการนํามาตรฐาน ISO 50001:2011 มาใชรวมกับ
ระบบจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานออก
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550ในอาคารควบคุม
ขนาดใหญ 
 3. ศึกษาวิธีการจัดระบบการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมขนาดใหญที่เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและเปนแนวทางใหอาคารควบคุมขนาดใหญพิจารณาตัดสินใจเลือกใชระบบ
มาตรฐาน ISO 50001:2011 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การพิจารณาขอมูลและข้ันตอนในการวิจัยใชขอมูลจากการปฏิบัติตามระบบการจัด
การพลังงานในอาคารควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 
ในอาคารควบคุมขนาดใหญ จํานวน 3 แหง  
 2. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคจากระบบการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมขนาดใหญ   
ทั้ง 3 แหง โดยใชขอมูลจากข้ันตอนการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ
วิธีการจัดการพลังงานออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ 2550 เปรียบเทียบรวมกับขอกําหนดและข้ันตอนการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 50001:2011หา
ขอจํากัดและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใชรวมกัน 
 3. การประเมินขอจํากัดและอุปสรรคเนนการปฏิบัติตามข้ันตอนตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 เปนหลักโดยนําข้ันตอนและการปฏิบัติที่ดีและเปนมาตรฐาน
ของ ISO 50001:2011มาชวยเสริมและปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการใหดีข้ึน  
 
 



4 
 
กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
  แนวคิดในการวิจัยเปนการศึกษาความพรอมของอาคารควบคุมดาน ระบบการจัด
การพลังงานที่ปฏิบัติเปรียบเทียบความพรอมในการใชรวมกับระบบการจัดการพลังงานตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานออกตามพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535(ฉบับที่  2) พ.ศ 2550 และระบบการจัดการพลังงาน
มาตรฐานสากล (ISO 50001:2011) เพื่อหาขอจํากัดและหาวิธีลดขอจํากัดรวมถึงปญหาและอุปสรรค 
เพื่อปรับปรุงใหเกิดการพัฒนาระบบจัดการในอาคารควบคุมสูมาตรฐานสากลและนําไปสูการจัด
การพลังงานและส่ิงแวดลอมที ่ตามภาพประกอบ 1  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1. อาคารควบคุมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง โดยใชแนวทางและข้ันตอน
การจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 มาปรับปรุงใชรวมกัน 
 2. ผลการประเมินที่ไดจากการวิจัยเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานและส่ิงแวดลอมในอาคารควบคุมขนาดใหญใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 3. ผลการประเมินขอจํากัดที่ได ใชเปนแนวทางในการพิจารณาขอการรับรองมาตรฐาน      
ISO.50001:2011 
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   1. นโยบาย 
2. โครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบ 
3. การวางแผนพลังงาน 

4. การดําเนินการปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงาน 

5. การตรวจสอบและปฏิบัติการแกไข 

6. การทบทวน 

1. แตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
2. ประเมินสถานะภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
3. กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
4. ประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
5. กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานและ 
แผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

1. นโยบายพลังงาน 
2. การวางแผน 

6. ดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานและตรวจ 
สอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ  
แผนอนุรักษพลังงาน 

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

8. การทบทวนและวิเคราะหแกไขขอบกพรองของการ 
จัดการพลังงาน 

3. การดําเนินการและการปฏิบัติ 
4. การเฝาระวังตรวจวัดและวิเคราะห 

5. การไมเปนไปตามขอกําหนดการแกไข  
การปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกัน 
6. การตรวจประเมินภายใน 

7. การทบทวนการจัดการ 

ขอจํากัดและอุปสรรคการดําเนินการตามระบบการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงออกตาม พรบ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ท้ัง 8 ขั้นตอน 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมเขาสูระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล 

มาตรฐานการจัดการพลังงานและทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ีดีเปนท่ียอมรับ 

ระบบจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 
ตามหลักการ P D C A 

ระบบจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ 
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550) 

ระบบจัดการพลังงานมาตรฐาน ISO 50001:2011 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

5 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดงานวิจยัการประเมินขอจํากัดของ ISO 50001:2011 ที่มีผลตอระบบการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมขนาดใหญ 5 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. คุณลักษณะของอาคารควบคุม[8] 
 อาคารควบคุมตามขอกําหนดของอาคารควบคุมที่อยูภายใตเลขที่บานเดียวกันอาคารที่เขา
ขายเปนอาคารควบคุมนั้นจะมีลักษณะการใชพลังงานอยางใดอยางหนึ่งดังนี้      
 1.2 ไดรับการติดตั้งเคร่ืองวัดไฟฟาตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั้งแต 1,000 กิโลวัตต
ข้ึนไปหรือถาติดตั้งหมอแปลงไฟฟาขนาดตั้งแต 1,175 กิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป 
 1.3 มีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาความรอนจากไอน้ําหรือพลังงานส้ินเปลืองอยางใดอยาง
หนึ่งรวมกันตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ผานมาปริมาณเทียบเทาพลังงานไฟฟา
ตั้งแต 20 ลานเมกะจูลตอปข้ึนไปการคํานวณปริมาณการใชพลังงานเปนหนวยเมกะจูลใหคํานวณตาม
หลักเกณฑที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกําหนด โดยใหใชคาความรอนเฉล่ีย ซึ่ง
พลังงานส้ินเปลืองตามกฏหมายอนุรักษพลังงานรวมถึงพลังงานที่ไดจากถานหิน  หินน้ํามัน ทราย 
น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาต ิและ นิวเคลียร เปนตน  อาคารที่ไดรับการยกเวนไดแกอาคารที่
ใชเปนพระที่นั่ง พระราชวัง อาคารที่ทําการสถานฑูตหรือสถานกงสุนตางประเทศ อาคารที่ทําการของ
องคการระหวางประเทศ หรือที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งข้ึนตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลตางประเทศ  โบราณสถาน วัดวาอาราม หรือ อาคารตางๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฏหมาย
ควบคุมการกอสรางโดยเฉพาะ 
 
2. การบังคับใชตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน                
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 [9] 
  พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ไดมีการแกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายลําดับรอง 
(กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  ไดกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานดังนี้ 
 2.1 ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานตาม 
ขอกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ.2552 รวมถึงการจัดทํารายงาน การจัดการพลังงานและการจัด  สงรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมเปนประจําทุกป ทั้งนี้     
ตองผานการรับรองจากผูตรวจสอบพลังงานที่ข้ึนทะเบียนกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
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พลังงาน:(พพ.) ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต
ละแหงโดยมีจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนด ไว ในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่และ
จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ โดยกําหนดใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ขนาดใหญ (ขนาดมากกวา 3 เมกะวัตต) จะตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสเพิ่มข้ึนอีก    
อยางนอย  1  คน  โดยผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวตองเปนผูที่มีคุณสมบัติซึ่งสําเร็จการฝกอบรม
หลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส หรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันกับที่อธิบดีให
ความเห็นชอบหรือเปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งจัด
สอบโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน:(พพ.)  เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม ตองแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานให     
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวย เร่ืองเกี่ยวกับวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมและกฎกระทรวงวาดวยเร่ืองเกี่ยวกับผูรับผิดชอบ     
ดานพลังงาน 
 2.2 การดําเนินการบังคับใช พระราชบัญญัติการสง เสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญตัิการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหมีการประกาศ
ใชกฎหมายลําดับรองเพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีพระราช
กฤษฎีกากฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ ที่สําคัญมีดังนี ้
  2.2.1 พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมและพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร
ควบคุม 
   2.2.2 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  
   2.2.3 กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่และจํานวนของผูรับผิดชอบดาน พลังงาน 
    2.2.4 กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  และการตออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน พ.ศ. 2552 
   2.2.5 กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 
   2.2.6  กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร อุปกรณ  
และวัสดุเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 
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ภาพประกอบ 2 กฎหมายพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
  

ที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. (2550). พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดอาคารควบคุม. 
 
3. ข้ันตอนระบบจัดการพลังงานตามกฎหมายการอนุรักษพลังงาน[10] 
 จากขอกําหนดตามกฏกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดใหโรงงานควบคุม จําเปนตองเร่ิมใหมีวิธีการ
จัดการพลังงานเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการจัดการพลังงานนั้นตอง
มีการปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดําเนินการที่ดี และเหมาะสมกับองคกร เพื่อให
บรรลุตามเปาหมายของการจัดการพลังงาน การดําเนินการสามารถแบงออกไดเปน 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  

 

พระราชกฤษฎีกา กําหนดโรงงานควบคุม  
 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน 

ควบคุมและอาคารควบคุม ออกตามมาตรา9(1)และ
21(1) 

 

 กฎกระทรวงกําหนด 
คุณสมบัติหนาท่ีและจํานวนของผู
รับผิดชอบดานพลังงานออกตาม      

มาตรา9(2)และ21(2) 

กฎกระทรวงกําหนด 
คุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขการ ขอรับใบอนุญาต      
การอนุญาต  และการตออายุใบอนุญาต
ตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน                   

(ออกตามมาตรา 48/1) 

กฎกระทรวงกําหนด 
ประเภทหรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ

พลังงาน(ออกตามมาตรา 19) 

 

กฎกระทรวงกําหนด  
มาตรฐานประสิทธิภาพขอ

เครื่องจักรอุปกรณ   
(ออกตามมาตรา 23 (1) 

) 
 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2550 

พระราชกฤษฎีกา กําหนดอาคารควบคุม  
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 3.1 การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 3.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
 3.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 3.5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานและแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 3.6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานและการตรวจสอบวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 3.7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
 3.8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ข้ันตอนระบบการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง พ.ศ.2552 
 

ที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. (2550). พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดอาคารควบคุม. 

    1. การแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

3. การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

5.การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานและแผนการฝกอบรมและกิจกรรม

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

6.การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานและตรวจสอบ 
และวิเคราะหการปฎิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

8. การทบทวนวิเคราะหและแกไข 
ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

7. การตรวจติดตามและประเมิน 
การจัดการพลังงาน 
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4. ระบบการจัดการพลังงานตามหลักการ PDCA[11] 
  การจัดระบบการจัดการพลังงาน หมายถึง การกําหนดนโยบายดานพลังงาน และโครงสราง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในการนําไปปฏิบัติใชจะตองมีการวางแผนที่ดี มีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานและขอกําหนดตาง ๆ ดานพลังงาน และมีการติดตามผลเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อให
สามารถจัดการพลังงานไดอยางเรียบรอยราบร่ืน มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และ
ดําเนินการไดอยางยั่งยืน เปนที่มาของระบบการจัดการพลังงานในการจัดระบบการจัดการพลังงาน 
ระบบการจัดการพลังงานเร่ิมแรกที่อาคารควบคุมใชอยูปจจุบันมีความคลายคลึงกับระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีกระบวนการหลัก คือ การ
วางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และ การแกไขปรับปรุง (Action) เพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงอยางตอเนื่องของระบบการจัดการ โดยมีองคประกอบหลักที่สําคัญเพื่อใหการ
ดําเนินงานในการจัดทําและดําเนินการตามระบบการจัดการพลังงานใหสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4  ข้ันตอนระบบจัดการพลังงานตามแบบ PDCA 
 

ที่มา:  บูรณะศักดิ์ มาดหมาย. (2551).ระบบการจัดการพลังงานตามแบบ PDCA. 

นโยบายพลังงาน 

โครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบ 

การวางแผนการพลังงาน 

การดําเนินการปฏิบัติงและ 
ควบคุมการปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบและปฏิบัติการแกไข 

การทบทวนโดยฝายบริหาร 

P 

D A 

C 
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 4.1 นโยบายพลังงาน 
จัดทําเปนเอกสารและลงนามโดยผูบริหารระดับสูงเพื่อเปนการแสดงเจตจํานงในการจัดการพลังงาน
และเพื่อสรางจิตสํานึกดานพลังงานรณรงคใหบุคลากรทุกระดับมีความเขาใจ และมี โดยมี 3 ข้ันตอน 
คือ 
  4.1.1 กําหนดนโยบายพลังงาน 
  4.1.2 การเผยแพรนโยบาย 
  4.1.3 การติดตามการดําเนินการตามนโยบาย 
 4.2 โครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 เพื่อดําเนินการวางแผนอนุรักษพลังงาน โดยผูรับผิดชอบดําเนินการพลังงาน ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบดําเนินการทั้งหมดขององคกรจะตองมีความรู ความเขาใจในการอนุรักษพลังงานเปนอยางดี 
และตองรวบรวมมาตรฐานและขอกําหนดตาง ๆ ในการอนุรักษพลังงานของอุปกรณแตละประเภท เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการกําหนด และดําเนินการอนุรักษพลังงานแลวนําไปปฏิบัติ แกไขและติดตาม
ตรวจสอบ และนําเสนอแนวทางการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  4.2.1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ในการวางแผน ดําเนินงานและติดตามการใช
พลังงานใหเปนไปตามนโยบายพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรและลงนามโดยผูบริหาร
ระดับสูงใหทุกคนในองคกรทราบทุกระดับอยางทั่วถึง 
  4.2.2 แตงตั้งผูจัดการพลังงานเพื่อทําหนาที่กระตุนจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน 
ดูแลการจัดการพลังงานใหเปนไปอยางตอเนื่องและรายงานผลการปฏิบัติงานการอนุรักษพลังงานตอ
ผูบริหาร 
  4.2.3 บุคลากรที่ใชพลังงานหรือมีสวนเกี่ยวของในการใชพลังงานตองมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและไดรับการฝกอบรมใหใชพลังงานอยางถูกตองโดยมีการประเมินความรูความสามารถ
อยางสมํ่าเสมอ 
 4.3 การวางแผนการอนุรักษพลังงาน 
 ตองระบุลักษณะการใชพลังงานในแตละกระบวนการและผลกระทบตอคุณภาพโอกาสการ
นํากลับคืนพลังงานและทรัพยากรที่ใชแลวในกรณีที่มีการดําเนินการกิจกรรมใหมหรือมีการ
เปล่ียนแปลงกิจกรรม องคกรตองทบทวน การระบุลักษณะการใชพลังงานและผลกระทบตอคุณภาพ 
  4.3.1.ตองรวบรวมรายการอุปกรณที่มีการใชพลังงานในสัดสวนที่สูงและประสิทธิภาพ
ของอุปกรณที่มีการใชพลังงานในสัดสวนที่สูง 
   4.3.2 ตองรวบรวมขอกําหนดตามกฎหมาย ขอกําหนดอ่ืนๆ และ การดําเนินงานที่ดี และ
มีวิธีการติดตามใหทันสมัยอยูเสมอ 
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  4.3.3 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ซึ่งจะตอง
วัดผลสําเร็จของเปาหมายในเชิงปริมาณได 
  4.3.4 ตองวางแผนการดําเนินงานอนุรักษพลังงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
 4.4 การดําเนินการปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงาน 
  4.4.1 ตองดําเนินการตามแผนดําเนินงานอนุรักษพลังงานใหบรรลุเปาหมายทีกําหนดมี
การติดตามการดําเนินงานตามแผน 
  4.4.2 ตองกําหนดผูรับผิดชอบเปด-ปดอุปกรณที่มีการใชพลังงานและแสดงสถานะ   
เปด-ปด  
  4.4.3 ตองจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการวางแผนการใชศักยภาพพลังงาน 
  4.4.4 ตองจัดทําวิธีการปฏิบัติงานใชงานเคร่ืองจักรอุปกรณที่มีการใชพลังงานอยางมี
นัยสําคัญ 
  4.4.5 ตองจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการซอมบํารุงเคร่ืองจักร ที่มีการใช
พลังงาน 
  4.4.6 ตองจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อเคร่ืองจักรที่มีการใชพลังงาน
โดยพิจารณาถึงตนทุนในการจัดซื้อและคาใชจายการใชพลังงาน คาใชจายอ่ืนๆ 
  4.4.7 ตองจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในกรณีที่แหลงพลังงานขัดของ  
 4.5 การตรวจสอบและปฏิบัติการแกไข 
  4.5.1 ตองตรวจสอบผลดําเนินงานตามแผนดําเนินงานอนุรักษพลังงานเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนดหากไมบรรลุเปาหมายตองหาสาเหตุและดําเนินการแกไขหากบรรลุ เปาหมายให
จัดทําเปนมาตรฐานวิธีการทํางานไว 
  4.5.2 ตองติดตาม ตรวจวัด การใชพลังงานอุปกรณตางๆ ตามกฎหมายขอกําหนดอ่ืนๆ 
และการดําเนินงานที่ดี  
  4.5.3 ตองติดตาม ตรวจวัด การใชพลังงานเทียบกับผลผลิต โดยกําหนดกระบวนการ
ผลผลิตกระบวนการ และติดตั้งเคร่ืองวัดการใชพลังงานตรวจวัดพลังงานเทียบกับผลผลิตโดยจัดทํา
มาตรฐานการใชพลังงานเทียบกับผลผลิตและติดตาม ควบคุม ปรับปรุง การใชพลังงานเทียบกับ
ผลผลิตในแตละกระบวนการ 
  4.5.4 ตองจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ การแกไขในกรณีที่การติดตาม ตรวจวัด 
การใชพลังงานอุปกรณตางๆ ตามกฏหมาย ขอกําหนดอ่ืนๆและการดําเนินงานที่ดี ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด การติดตาม ตรวจวัด การใชพลังงานเทียบกับผลผลิตไมเปนไปตามาตรฐาน 
  
 



13 
 
 4.6  การทบทวนโดยฝายบริหาร 
 ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองทบทวนระบบการจัดการพลังงานตามระยะเวลาที่กําหนดให
แนนใจวาการจัดการพลังงานมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพโดยตองพิจารณาส่ิงตางๆคือ แผนงาน
เปาหมายโครงการและมาตรการตางๆ ผลการดําเนินงาน ผลติดตามตรวจวัด การใชพลังงานอุปกรณ
ตามกฏหมาย  
 
5. แนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองตามมาตรฐานระบบ ISO 50001:2011[12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ข้ันตอนระบบจัดการพลังงานตามระบบ ISO 50001:2011 
 

                          ที่มา: www.tisi.go.th. สืบคนเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555. 
 

  
 

นโยบายพลังงาน 

การวางแผนพลังงาน 

การดําเนินการและ
การปฏิบัติการ 

การตรวจสอบ 
การเฝาระวังการ

ตรวจวัดและวิเคราะห 

การทบทวนการ
จัดการ 

การไมเปนไปตามขอกําหนดการแกไข การ
ปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกัน 

การตรวจประเมิน
ภายในของ EnMS 



14 
 
 5.1 ขอกําหนดท่ัวไปท่ีตองปฏิบัติ 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 จัดทําเอกสารคูมือการจัดการพลังงานที่สามารถแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตาม
ขอกําหนด เพื่อใหบรรลุการปรับปรุงอยางตอเนื่องของสมรรถนะดานพลังงานโดย กําหนดขอบขายและ
ขอบเขตของการดําเนินการ สมรรถนะพลังงาน รวมถึง การใชพลังงาน ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
ปริมาณการใชพลังงาน ความเขมของพลังงานที่เปนสัดสวนการใชตอการผลิตหรืออ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 แนวคิดสมรรถนะพลังงาน 
 

ที่มา:  สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส. www.tisi.go.th สืบคนเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555. 
 

 ปจจัยสูความสําเร็จ 
 ควรมีการจัดทําคูมือการจัดการพลังงานที่สามารถบูรณาการเขาไดกับระบบการจัดการอ่ืนๆ 
เชน ระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมพรอมทําการทบทวนสถานะเร่ิมตนโดย
ตนเองเพื่อใหรูสถานะขององคกรในการจัดการพลังงาน 
  
 

         
     สมรรถนะพลังงาน 

     ปริมาณ
การใชพลังงาน 

  ลักษณะการ   
   ใชพลังงาน 

   ความเขม   
    พลังงาน 

ประสิทธิภาพ 
   พลังงาน 

      อ่ืนๆ 
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 5.2 ความรับผิดชอบของฝายผูบริหาร 
  5.2.1 ขอกําหนดท่ัวไป   
  แนวทางการปฏิบัติ   
  ผูบริหารระดับสูงตองมีความมุงม่ันในการดําเนินการ โดยมีหนาที่ คือ 
    5.2.1.1 รับผิดชอบในการดําเนินงานดานพลังงาน 
    5.2.1.2 กําหนดขอบขายและขอบเขตของการจัดการพลังงาน 
    5.2.1.3 กําหนดและส่ือสารความมุงม่ันในการดําเนินงานดานพลังงาน 
    5.2.1.4 จัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัดทําและดําเนินระบบการจัดการพลังงาน 
    5.2.1.5 กําหนดและทบทวนรายละเอียดการบริหารงานดานพลังงาน เพื่อใหม่ันใจวา
การดําเนินงานสอดคลองกับความมุงม่ันที่ไดกําหนดไวในนโยบายเพื่อใหระบบการจัดการพลังงาน
สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ปจจัยสูความสําเร็จ 
  ผูบริหารระดับสูงควรดําเนินการเพื่อใหเกิดความสําเร็จดังนี้ 
       1. เปนแบบอยางที่ดีในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
        2. เปนผูนําในการประชุมที่เกี่ยวของกับการประหยัดพลังงาน 
        3. จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ 
       4. มีการส่ือสารเกี่ยวกับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพกับพนักงานอยาง
ตอเนื่อง 
       5. พิจารณาตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงานและกําหนดคาฐานพลังงานอางอิงที่เปนจริง
และสามารถดําเนินการได 
   5.2.2 บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาท่ี 
   แนวทางการปฏิบัติ   
    ผูบริหารระดับสูงควรแตงตั้งผูแทนฝายบริหารดานการจัดการพลังงานหรือผูจัดการ
พลังงานและคณะทํางานจัดการพลังงานเพื่อทําใหม่ันใจวา 
      1. มีการจัดทําและดําเนินระบบการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามแผนที่วางไว 
      2. มีการรายงานผลการดําเนินระบบการจัดการพลังงานใหผูบริหารรับทราบอยาง
สมํ่าเสมอ 
      3. ในการดําเนินระบบการจัดการพลังงานมีการประสานงานกันระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
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  ปจจัยสูความสําเร็จ 
       1. ผูบริหารระดับสูงขององคกรดําเนินการแตงตั้งผูจัดการพลังงานหรือคณะทํางานจัด
การพลังงาน โดยการเลือกบุคคลที่จะมาเปนผูจัดการพลังงานนั้น ข้ึนอยูกับโครงสรางบริหารขององคกร 
เชน ผูจัดการสวนผลิตหรือสวนควบคุมคุณภาพหรือผูที่ทางผูบริหารระดับสูงเห็นวาเหมาะสมทําหนาที่
เปนผูจัดการพลังงาน 
        2..ผูจัดการพลังงานควรมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการทําใหม่ันใจวามี
การจัดทําระบบและดําเนินการอยางตอเนื่องและผูจัดการพลังงานเปนผูรายงานผลการดําเนินงานของ
ระบบการจัดการพลังงานใหผูบริหารระดับสูงรับทราบ 
  5.3  นโยบายพลังงาน 
  แนวทางการปฏิบัติ   
  นโยบายพลังงานเปนการประกาศความมุงม่ันของผูบริหารระดับสูงอยางเปนทางการและ
เปนลายลักษณอักษร ในการที่จะพัฒนาการผลิตและปรับปรุงการดําเนินการดานพลังงงานขององคกร 
ซึ่งนโยบายนี้จะเปนแนวทางสําหรับการวางแผนงานและการดําเนินระบบเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอไป
เนื่องจากนโยบายพลังงานตองเปนกรอบในการดําเนินระบบการจัดการ อีกทั้งยังเปนกรอบสําหรับการ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการดานพลังงานขององคกรใหดี
ข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นควรมีการส่ือสารนโยบายพลังงานไปยังพนักงานทุกระดับและผูที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเขาใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายและเพื่อใหวัตถุประสงคและเปาหมาย
ขององคกรที่กําหนดไวประสบผลสําเร็จ 
 ปจจัยสูความสําเร็จ 
    1. ทบทวนและทําความเขาใจนโยบายขององคกรในปจจุบัน เชน นโยบายคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมหรือการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อใชในการกําหนดนโยบายพลังงานไป
ในแนวทางเดียวกันหรือมีการบูรณาการ 
    2. นโยบายพลังงานที่มีการกําหนดข้ึนมานั้น ควรที่จะสอดคลองกับผลิตภัณฑกิจกรรม 
และบริการขององคกร รวมถึงควรพิจารณาลักษณะปญหาดานพลังงานขององคกร เพื่อชวยใหมีความ
เขาใจถึงความสัมพันธระหวางการดําเนินกิจกรรมขององคกรกับพลังงาน และสามารถกําหนดนโยบาย
พลังงานที่เหมาะสมกับองคกร 
    3..นโยบายพลังงานตองไมซับซอน และพนักงานสามารถทําความเขาใจไดงาย 
    4..ผูบริหารระดับสูงควรเปนผูทบทวนและอนุมัตินโยบาย 
    5..ม่ันใจวาพนักงานในองคกรรับทราบ และมีความเขาใจในนโยบายโดยแนวทางในการ
ส่ือสารนโยบายพลังงานใหกับพนักงาน ไดแก การติดประกาศ ฝกอบรม และหนังสือเวียน เปนตน 
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รวมถึงควรทดสอบความเขาใจของพนักงานอยางสมํ่าเสมอ โดยใหพนักงานอธิบายถึงสาระสําคัญของ
นโยบายและวิธีปฏิบัติตนใหสอดคลองกับนโยบายนั้น 
  5.4 การวางแผน 
   5.4.1 บทท่ัวไป  
    แนวทางการปฏิบัติ   
   การวางแผนเปนการแปลงนโยบายพลังงานสูการดําเนินการจึงเปนกระบวนการที่สําคัญ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายสมรรถนะพลังงานตามที่องคกรตองการ การวางแผนเกิดจากการใชขอมูลตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แนวคิดกระบวนการวางแผนดานพลังงาน 
 

ที่มา:  สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส. www.tisi.go.th. สืบคนเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555. 
 
 
 

Planning  Input 

การใชพลังงานในอดีต
และอนาคต 

-ตัวแปรท่ีเกี่ยวของท่ีมี
ผลกระทบตอการใชพลังงาน
อยางมีนัยสําคัญ 
-สมรรถนะ 
 

การทบทวนพลังงาน Planning  output 

A.การวิเคราะห การใช
พลังงาน และ ปริมาณการ
ใชพลังงาน 

B.ระบุพ้ืนท่ีการใชพลังงาน
อยางมีนัยสําคัญและ
ปริมาณการใชพลังงาน 

C.ระบุโอกาสสําหรับการ
ปรับปรุงการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

-ขอมูลพ้ืนฐานพลังงาน 
-EnPIS 
-วัตถุประสงค 
-เปาหมาย 
-แผนงานปฏิบัติการ 
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  ปจจัยสูความสําเร็จ 
  ขอมูลนําเขาท่ีองคกรตองใชในการวางแผน 
    1..บิลคาใชจายเกี่ยวกับพลังงานตางๆ เชน คาไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิงตางๆ  คา
กาซหุงตม  คากาซธรรมชาติ  คาไอน้ํา และอ่ืนๆ 
    2..ผังกระบวนการผลิต 
    3..โครงสรางขององคกร 
    4..รายการเคร่ืองจักร 
    5..ขอมูลทางดานการเงินที่เกี่ยวของ 
     6.ตัวแปรที่ทําใหเกิดคาพลังงานที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง เชน อุณหภูมิภายนอก ยอดการ
ผลิตเปนตน 
    7..การใชพลังงานของอาคารสํานักงาน 
    8..กฏหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ  
    9..นโยบายพลังงาน 
   10.และอ่ืนๆ 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห 
    1..กราฟ 
    2..ตาราง 
    3..การเปรียบเทียบ (benchmarks) 
    4..แผนที่พลังงาน (energy map) 
    5..การบํารุงรักษา 
    6..ผังกางปลา 
    7..การวิเคราะหระยะคืนทุน 
    8..และอ่ืนๆ 
  ผลลัพธท่ีไดจากการวางแผน 
    1..ฐานพลังงานอางอิง  
    2..ดัชนีชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน  
    3..วัตถุประสงค   
    4..เปาหมาย และ 
    5..แผนงาน 
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  5.4.2  กฏหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ 
   แนวทางการปฏิบัติ   
   ในกรณีที่กฎหมายเปล่ียนแปลงหรือมีกฎหมายใหมเกิดข้ึน องคกรควรปรับปรุงแกไข
องคประกอบตางๆ ในระบบการจัดการพลังงาน เชน วัตถุประสงคและเปาหมายการจัดการพลังงาน
ขององคกร และทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดอ่ืน ๆ เปนตน นอกจากนี้การที่องคกรติดตามแนวโนม
ของกฎหมาย และขอกําหนดอ่ืนๆ ที่จะออกมาบังคับใช และพยายามปรับปรุงการดําเนินการของ
องคกรใหสอดคลองกับกฎหมายนั้น จะชวยใหองคกรสามารถหลีกเล่ียงสภาพที่ไมสอดคลองกับ
กฎหมายและลดคาใชจายที่ตองเสียในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหผลกระทบเปนไปตามขอกฎหมายที่
กําหนด 
   ปจจัยสูความสําเร็จ 
   การปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการขององคกรนั้นไม
สามารถทําใหเสร็จเรียบรอยไดในคร้ังเดียว เนื่องจากกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ นั้นมีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นองคกรจึงควรกําหนดแนวทาง รวมทั้งหนาที่และความรับผิดชอบใน
การติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและแนวโนมของกฎหมายใหมๆ ที่กําลังจะนํามาบังคับใช 
     1..แหลงขอมูลกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ดานพลังงาน ไดแก 
     2..ราชกิจจานุเบกษา 
     3..หนวยงานราชการตางๆ เชน กรมควบคุมมลพิษ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงพลังงาน เปนตน 
     4..บริษัทที่ปรึกษา บริษัทแม หรือบริษัทในเครือ ลูกคา และสมาคมที่เกี่ยวของ 
     5..อินเทอรเน็ต 
     6..ควรกําหนดความถี่ในการติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือการออก
กฎหมายใหม เชน ทุก ๆ 3 เดือน หรือทันทีที่ไดรับขาวสาร 
     7..ทําความเขาใจความตองการในกฎหมาย และทบทวนปรับปรุงทะเบียนความ
ตองการในกฎหมายและขอกําหนดอ่ืน ๆ ใหทันสมัย 
     8..ปรับปรุงระบบในสวนของขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหยังคงสอดคลองตามความ
ตองการในกฎหมายที่เปล่ียนแปลงไป หรือกฎหมายใหมที่จะประกาศใช เชน ทบทวนปรับปรุงการ
ติดตามและตรวจวัดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมทั้งแผนงานการจัดการใหมข้ึนมารองรับ 
และทบทวนปรับปรุงการควบคุมการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงเปนตน 
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  5.4.3 การทบทวนดานพลังงาน 
  แนวทางการปฏิบัติ   
   การกําหนดพื้นที่ที่มีนัยสําคัญดานพลังงานสามารถกําหนดไดโดยองคกร การทบทวน
ดานพลังงาน ตองเปนปจจุบันตามชวงเวลาที่กําหนด และตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงที่สําคัญตอ
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก อุปกรณ ระบบ หรือกระบวนการ บุคลากรที่ทํางานในนามขององคกร
รวมถึง ผูรับจางชวง พนักงานชั่วคราว และ พนกังานจางเปนชวงเวลา ข้ันตอนที่สําคัญในการทบทวน
ดานพลังงาน การดําเนินการจะตองใหตรวจสอบใหแนนชัดวาอุปกรณใดมีการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
มีผลตอการใชพลังงานภายในอาคารมาก เนื่องจากการดําเนินการใดๆของอุปกรณตางๆอาจสงผล
กระทบทางตรงและทางออมกับระบบการจัดการพลังงานภายในอาคารการที่บุคลากรมีความรู
ความสามารถที่จะเขาใจการทํางานของอุปกรณเปนส่ิงสําคัญและตองมีการฝกอบรมใหพนักงานมี
ความเขาใจ ขอมูลที่นํามาทบทวนมาจากแหลงตางๆที่สามารถมีความเชื่อถือได มีการกําหนดพื้นที่ที่มี
นัยสําคัญเพื่อการตรวจสอบและนําขอมูลตางๆเกี่ยวกับระบบมาวิเคราะหหาสาเหตุการเพิ่มข้ึนและ
ลดลงของพลังงานภายในพื้นที่ควรมีการชี้แจงปญหาใหพนักงานทุกคนที่รับผิดชอบพื้นที่ไดทราบถึง
การเพิ่มข้ึนรวมถึงปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติมาตรการตางๆในการดูแล การบํารุงรักษาอุปกรณ
การวัดตางๆใหอยูในสภาพพรอมใชงานและมีความคงทนนั้นเปนปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานใน
อาคารทั้งส้ินอุปกรณสวนใหญที่มีการใชพลังงานในอาคารมากคือ ระบบปรับอากาศ ซึ่งใชพลังงานกวา 
70% ของพลังงานทั้งหมดภายในอาคาร การเฝาตรวจสอบและติดตามจึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง
การชํารุดของอุปกรณตองมีนอยหรือไมมีเลยจะทําใหการรักษาประสิทธิภาพการจัดการพลังงานเปนไป
อยางดีและสามารถตรวจสอบไดงาย การเผยแพรองคความรูตางๆตองสอดคลองกับการดําเนินการ
ตามนโยบายของบริษัท และทั่วถึงทุกหนวยงานใหรับทราบและเขาใจ การนําขอมูลมาวิเคราะหและทํา
การกําหนดตัวชี้วัดตองมีความเที่ยงตรงและชัดเจนเพื่อมิใหเกิดการผิดพลาดในการวิเคราะหการใช
พลังงานในอาคาร 
   ปจจัยสูความสําเร็จ 
   วัตถุประสงคของข้ันตอนนี้ เปนการคนหาศักยภาพขององคกรในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการพลังงานและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยเร่ิมจากการเก็บขอมูล ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน และ
ประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ กลาวคือเปนการมุงเนนไปยังกระบวนการและอุปกรณที่มีการใช
พลังงานในสัดสวนที่สูง วามีการใชพลังงานไดอยางคุมคาและเปนไปตามขอกําหนดที่ควรจะเปนของ
แตละอุปกรณหรือไม หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายและ
วางแผนงานพลังงานตอไป 
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การช้ีบงและประเมินการใชพลังงาน 
การชี้บงและประเมินการใชพลังงานขององคกรโดยสามารถแบงออกเปน 4  ระดับ  คือ 
           1. การช้ีบงและประเมินระดับองคกร 
             เปนการประเมินการใชพลังงานทั้งองคกร ไมแยกเปนหนวยงานหรืออุปกรณ โดยข้ันแรกตอง
ทราบแหลงพลังงานทั้งหมดที่ใชภายในองคกร เชน ไฟฟา เชื้อเพลิงตางๆ ไอน้ํา เปนตน แลวจึงเก็บ
ขอมูลการใชพลังงานที่ผานมาตามระยะเวลาที่กําหนด เชน รอบระยะเวลา 1 ป ตัวอยางกรณีการใช
พลังงานไฟฟา ขอมูลของระบบไฟฟาขององคกรที่ใช มีอัตราการใชไฟฟาประเภทใด (time of day หรือ 
time of use) จํานวนและขนาดหมอแปลงที่ติดตั้ง แลวจึงเก็บขอมูลการใชพลังงานที่ผานมา โดย
พิจารณาจากบิลคาไฟฟา รวมทั้งคํานวณหาสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบการใชพลังงาน 
เชน ระบบแสงสวาง เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองทําความเย็น เคร่ืองอัดอากาศ อุปกรณการผลิตอ่ืนๆ  เปน
ตน  การประเมินแบบนี้สามารถใชประโยชนได 2 รูปแบบ คือ เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานในอดีต 
เชน องคกรใชพลังงานมากข้ึน นอยลง หรือเทาเดิม เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตในรอบ
ระยะเวลาที่ผานมา หรือการเปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานของโรงงานอ่ืน ที่มีกระบวนการผลิตที่
คลายกัน  
        2. การช้ีบงและประเมินระดับผลิตภัณฑหรือการบริการ 
  เปนการเปรียบเทียบปริมาณการใชพลังงานของการผลิตสินคาหรือการบริการ ทําไดโดยการ
หาคาการใชพลังงานจําเพาะ (specific energy consumption: SEC) จากอัตราสวนของปริมาณการ
ใชพลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน ตัวอยางปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน 
เชนการเปล่ียนแปลงอัตราการผลิตสงผลตอปริมาณการใชพลังงานที่แตกตางกัน  
          3. การช้ีบงและประเมินระดับเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 
 เปนการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณหรือเคร่ืองจักรหลักแตละตัวโดยการประเมินการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญในกระบวนการผลิตหรือการบริการ โดยการตรวจวัดหาขอมูลปริมาณการใช
พลังงาน ชั่วโมงการทํางาน และวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแตละ
เคร่ืองจักร/อุปกรณหลักที่มีการใช  
       4. การช้ีบงและประเมินบุคลากรท่ีใชพลังงาน 
 เปนการวิเคราะหในเร่ืองพฤติกรรมการใชพลังงานของบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน พนักงาน
ควบคุมเคร่ืองจักร อุปกรณและส่ิงอํานวนความสะดวกตางๆ ชางบริการจากภายนอก ชางซอมบํารุง
ภายใน พนักงานทําความสะอาด พนักงานหองปฏิบัติการ ผูจัดการ ผูควบคุมงาน เปนตน โดยการ
ประเมินโดยทวนสอบพฤติกรรมการใชพลังงาน 
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การกําหนดพื้นท่ีท่ีมีนัยสําคัญ  
 เปนการกําหนดพื้นที่ที่ มีนัยสําคัญในการใชพลังงานขององคกรจากผลการชี้บงการใช
พลังงานขององคกร ตัวอยางเชนปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจากจํานวนทั้งหมดที่ไดจากขอมูลการ
จัดเก็บ พบวา 51 เปอรเซนตของปริมาณการใชพลังงานเกิดจากเคร่ืองทําความเย็นและ 40 เปอรเซนต 
เกิดจาก มอเตอรในระบบตางๆ ซึ่งรวมกัน เปน 91 เปอรเซนตของการพลังงานไฟฟาทั้งหมดในอาคาร
ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีนัยสําคัญ  
การจัดลําดับในการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน 
 หลังจากที่มีการกําหนดพื้นที่ที่มีนัยสําคัญแลว นํามากําหนดทางเลือกของมาตรการ โครงการ 
หรือแผนการดําเนินการตางๆ จากนั้นจึงทําการเรียงลําดับความสําคัญของโครงการตางๆ ขางตน ที่
สงผลตอการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน ส่ิงที่ควรพิจารณาเม่ือมีการจัดลําดับมีดังนี ้
         1. กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ 
         2. ใชตนทุนต่ํา มีระยะคืนทุนในเวลานอยกวา 1 ป 
         3. สามารถสรางจิตสํานึกดานการใชพลังงานใหกับพนักงานไดดี แตใชคาใชจายนอย 
เชนในเร่ืองแสงสวาง 
         4. ใชเทคโนโลยีอยางงาย 
         5. ประหยัดพลังงานไดมาก 
         6. ผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร 
         7. อ่ืนๆ 
   5.4.4  ฐานพลังงานอางอิง 
   แนวทางการปฏิบัติ   
   การกําหนดฐานพลังงานอางอิงมีความสําคัญเนื่องจากเปนขอมูลในการปรับปรุง
สมรรถนะดานพลังงานขององคกร องคกรควรทําการประเมินคาการใชและปริมาณการใชพลังงานของ
องคกรในชวงระยะเวลาที่ผานมาเพื่อกําหนดเปนฐานพลังงานอางอิง โดยอาจอยูในรูปของ การใช
พลังงานตอคาความผันแปร คาการใชพลังงานจําเพาะ (specific energy consumption: SEC) ตอ
ผลผลิต หรือตอคาตัวแปรตางๆ ที่มีผลกระทบตอการใชและปริมาณการใชพลังงาน ตัวอยางเชน 
กิโลวัตต-ชั่วโมงตอหนึ่งหนวยการผลิต 
   ปจจัยสูความสําเร็จ 
  การกําหนดฐานพลังงานอางอิงควรเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสะทอน
สมรรถนะดานพลังงานขององคกรและสามารถนําไปเทียบกับองคกรอ่ืนๆ ได สําหรับองคกรที่มีการเก็บ
ขอมูล 1 ปมาแลว ใหใชขอมูลชวง 1 ป ที่กระบวนการผลิตหรือการบริการใชพลังงานตางๆ โดยไมมีการ
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ปรับปรุงใด หากองคกรเพิ่งเร่ิมเก็บขอมูลใหใชขอมูลอยางนอย 3 เดือน ในการกําหนดฐานพลังงาน
อางอิง 
   5.4.5  ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะดานพลังงาน 
   แนวทางการปฏิบัติ   
   การระบุดัชนีชี้วัดสมรรถนะดานพลังงานเพื่อใชในการกําหนดสมรรถนะดานพลังงาน และ 
ประเมินความกาวหนาตามวัตถุประสงคและเปาหมาย วิธีการทีใ่ชสําหรับการกําหนดและการทําใหเปน
ปจจุบัน ของดัชนีชี้วัดสมรรถนะดานพลังงานตองมีการบันทึกและทบทวนเปนระยะดัชนีชี้วัดสมรรถนะ
ดานพลังงานตองมีการทบทวนและเปรียบเทียบกับคาฐานพลังงานอางอิงเปนระยะ 
   ปจจัยสูความสําเร็จ 
   ดัชนีวัดผลการดําเนินงานดานพลังงานตองทบทวนและมีการเปรียบเทียบอยางสมํ่าเสมอ 
   5.4.6 วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงาน 
   แนวทางการปฏิบัติ   
   การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการจัดการพลังงานใหประสบผลสําเร็จไดนั้น 
องคกรควรพยายามรวมวัตถุประสงคและเปาหมายเหลานั้นเขาไปเปนสวนหนึ่งของแผนการดําเนิน
ธุรกิจขององคกร ซึ่งจะเปนการรวมการบริหารงานดานพลังงานเขากับแนวการบริหารจัดการทั้งหมด
ขององคกรที่มี เพื่อใหงายตอการนําไปปฏิบัติในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการจัด
การพลังงานขององคกรที่ดีนั้นควรใหเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานขององคกรและสอดคลองกับ
นโยบายซึ่งแสดงถึงเจตนาและแนวทางที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อใชและบริโภคพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงทางเลือกดานเทคโนโลยี การเงินขององคกร ขอกําหนดดาน
ธุรกิจอ่ืนๆ และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
   ปจจัยสูความสําเร็จ 
                        1..การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรที่มา
จากแผนกตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งบุคลากรเหลานี้ตองเปนผูจัดทําแผนงานและดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งการใหบุคลากรจากหลายหนวยงานเขามามีสวนรวมจะเปนการสรางบทบาทและ
ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
                         2..พยายามใหผูบริหารระดับสูงมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 
เพื่อใหผูบริหารรับทราบบทบาทหนาที่ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตางๆ ในการดําเนินการ เพื่อให
บรรลุผลที่กําหนดไว รวมถึงชวยในการผลักดันวัตถุประสงคและเปาหมายเขาไปในแผนการดําเนิน
ธุรกิจขององคกร 
                         3. ควรส่ือสารวัตถุประสงคและเปาหมายไปยังพนักงานอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหงาย
ตอการทําความเขาใจและปฏิบัติตาม 
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                          4..วัตถุประสงคที่กําหนดข้ึน ควรจะสอดคลองกับแผนงานและแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจโดยรวม รวมถึงความมุงม่ันหลักในนโยบายขององคกร  
                          5..ควรใหผูรับผิดชอบในกิจกรรมที่ตองดําเนินการปรับปรุงเปนผูกําหนดแนวทางใน
การปฏิบัติดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ / รับผิดชอบตอแผนงานการปรับปรุง 
                          6..ควรมีการส่ือสารความคืบหนาของการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายใหกับพนักงานในองคกรไดรับทราบเชน รายงานความคืบหนาเหลานั้นในการประชุม
พนักงาน 
                          7..ควรกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการจัดการพลังงานที่สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 
แนวทางในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 
                 1..รวมกันกําหนดโดยคณะทํางานที่มีตัวแทนจากหลายหนวยงาน  
                 2..พิจารณาวาเอกสารและขอมูลใดที่จําเปนตองใชในการกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมาย รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและขอมูลเหลานั้นจัดทํารายการวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยส่ิง
ที่องคกรตองพิจารณาถึงสําหรับการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย ไดแก 
                     2.1.ลักษณะปญหาพลังงานที่มีนัยสําคัญขององคกร 
                     2.2.กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
                     2.3.มีความเปนไปไดทางดานเทคโนโลยี 
                     2.4.คาใชจายเหมาะสมกับสถานะขององคกร 
                     2.5.สอดคลองกับแผนงานหรือเปาหมายอ่ืนๆ ขององคกร 
                3. วัตถุประสงคและเปาหมายที่จัดทําข้ึนควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
                     3.1..Specific - มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
                     3.2..Measurable - สามารถตรวจวัดได 
                     3.3..Agree-to -ไดรับความเห็นชอบจากองคกรและสอดคลองกับนโยบาย 
                     3.4..Reasonable - สมเหตุสมผล และมีความเปนไปได 
                     3.5..Timeframe - กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
                4..กําหนดดัชนีวัดผลการดําเนินการของแตละวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 
                5..กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค 
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แผนงานดานพลังงาน 
             จุดประสงคหลักประการหนึ่งของการดําเนินระบบการจัดการพลังงานคือ เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานพลังงานขององคกรใหดี ข้ึนอยางตอเนื่องการที่องคกรจะดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดข้ึนนั้น ควรมีการกําหนดแผนการดําเนินงานข้ึนมารองรับหรือ
เรียกวาแผนงานการจัดการ แผนงานการจัดการพลังงานควรกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และ
อนุมัติโดยผูบริหารระดับสูง รวมทั้งตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายการจัด
การพลังงานที่กําหนดข้ึน ซึ่งหมายความวา แผนงานที่ดีควรที่จะทําหนาที่ในการแปลจุดมุงหมายและ
ความมุงม่ันขององคกรออกมาอยูในรูปของข้ันตอนดําเนินการที่สามารถปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไวได  
 กําหนดแผนงานการจัดการพลังงานควรครอบคลุมถึงประเด็นดังตอไปนี้  
         1..รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 
         2..ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
         3..งบประมาณ 
         4..หนวยงานหรือผูที่รับผิดชอบ 
  ปจจัยสูความสําเร็จ 

   1..พยายามกําหนดแผนงานการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับแผนงานของระบบการ
จัดการอ่ืนที่มีอยูเดิม เชน แผนงานความปลอดภัย หรือแผนงานคุณภาพเปนตน 

   2..ควรใหพนักงานมีสวนรวมตั้งแตตน ในการกําหนดแผนงานการจัดการรวมถึงการ
ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดข้ึน 

   3..ส่ือสารความคาดหวังและหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนงาน
ใหกับพนักงานที่เกี่ยวของ  

   4..พิจารณาทบทวนแผนงานการจัดการ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ กิจกรรม 
และบริการที่อาจจะกระทบตอการดําเนินแผนงานการจัดการ โดยอาจจะรวมกระบวนการทบทวน
แผนงานการจัดการพลังงานเขาไปในข้ันตอนการพิจารณาการเปล่ียนแปลงที่มีอยูเดิมขององคกร 

   5..พยายามจัดทําแผนงานการจัดการพลังงานที่เขาใจงายและไมซับซอน และ
ดําเนินงานโดยมุงเนนการปรับปรุงผลการดําเนินงานดานพลังงานอยางตอเนื่อง 

   6..การดําเนินแผนงานการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจสามารถ
เพิ่มโอกาสในการลดคาใชจายใหแกองคกร 

   7..ในกรณีที่วัตถุประสงคและเปาหมายการจัดการพลังงานตองใชระยะเวลานานกวาจะ
สามารถบรรลุผลสําเร็จ แผนงานการจัดการควรรองรับวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว สามารถ
จัดทําเปนแผนงานระยะส้ันและแผนงานระยะยาว เพื่อใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่ทํา
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ไดกอนตามแผนงานระยะส้ัน จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตอตามแผนงานระยะยาว 
เพื่อใหวัตถุประสงคและเปาหมายบรรลุผลสําเร็จในที่สุด 
 5.5  การนําไปปฏิบัติ และการดําเนินการ 
       5.5.1 บทท่ัวไป 
     แนวทางการปฏิบัติ   
        องคกรควรกําหนดขีดความสามารถและการฝกอบรมที่จําเปน เพื่อใหม่ันใจไดวา
บุคลากรสามารถบรรลุไดถึงขีดความสามารถที่กําหนด  องคกรมักจะเกิดกิจกรรมเหลานี้ข้ึนมา อาทิ
เชน การสอนงาน การอบรมขามฝาย การปรับหนาที่งาน การโอนยาย การเปล่ียนขอกําหนดของงาน 
และการอบรมเชิงเทคนิค  โดยองคกรอาจใช เคร่ืองมือบางอยางนํามาชวย เชน แผนประกาศ การอบรม 
กลองขอเสนอแนะ การประชุม และอ่ืนๆพนักงานทุกคนควรมีบทบาทในการจัดทําและดําเนินการตาม
ระบบการจัดการพลังงาน เพื่อใหแนวทางปฏิบัติของพนักงานในองคกรเปนไปในแนวทางเดียวกันนั้น 
พนักงานทุกคนควรจะมีความรูความเขาใจในหัวขอหลักๆ ดังตอไปนี้ 
          1. นโยบายพลังงาน 

 2. ฐานพลังงานอางอิงและดัชนีชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน 
 3. บทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบในการดําเนินระบบการจัดการพลังงาน 
 4. แนวทางการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ 
 5. ความสําคัญของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับขอกําหนดของระบบการจัด

การพลังงาน 
 6. ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบการจัดการพลังงาน

อยางไรก็ตาม พนักงานแตละคน แตละแผนก มีบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบในระบบการจัด
การพลังงานที่แตกตางกัน ดังนั้น องคกรจึงควรวิเคราะหความตองการฝกอบรม และจัดการฝกอบรมที่
เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับความตองการของพนักงานแตละคนในแตละระดับขององคกร อยางไร
ก็ดีการฝกอบรมเปนเพียงองคประกอบหนึ่งในการเสริมสรางจิตสํานึก และความ สามารถของพนักงาน 
นอกเหนือไปจากความรู และประสบการณที่มีอยูเดิมของพนักงาน นอกจากนี ้องคกรควรจัดทําเกณฑ
การประเมินความรูและความเขาใจของพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานที่เกี่ยวของกับงานที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอการจัดการพลังงานที่รุนแรง 
       ปจจัยสูความสําเร็จ 

         ข้ันตอนสําคัญข้ันตอนแรกในการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับพนักงานคือการวิเคราะห
ความจําเปนในการฝกอบรม ในการวิเคราะหความจําเปนในฝกอบรมของพนักงานควรวิเคราะหทั้ง
ความจําเปนในดารฝกอบรมทั่วไปและความจําเปนในการฝกอบรมเฉพาะของพนักงานแตละคน โดย
คําถาม เหลานี้ชวยในการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม เชน 
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  1. ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของกับพลังงานหรือระบบการจัดการพลังงานขององคกรที่
พนักงานควรจะทราบมีอะไรบาง 

  2. งานที่พนักงานทําอยูกอใหเกิดปญหาดานพลังงานอะไรบาง 
  3. อะไรคือกระทบที่เกิดตามมา ถาพนักงานไมปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานเหลานั้น 
  4. วิธีปฏิบัติงานดานการจัดการพลังงานอะไรบางที่ตองดําเนินการ 
   5. ในการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม เพื่อเพิ่มความสามารถใหกับ

พนักงานอาจจะเร่ิมตนจากการฝกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดของกฎหมาย 

   6. ควรวิเคราะหความจําเปนในฝกอบรมใหกับพนักงานระดับผูจัดการ และบุคลากร
ภายใน ที่จะทําหนาที่เปนวิทยากรฝกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการในเร่ืองตางๆ เนื่องจากในบาง
หัวขอนั้นผูจัดการ/ วิทยากรภายในควรไดรับการฝกอบรม และมีประกาศนียบัตรรับรองความรู 
ความสามารถกอนที่จะมาสอนพนักงาน 

   7. ในกรณีที่มีพนักงานชั่วคราวเขามาทํางาน องคกรตองทําการวิเคราะหความ
จําเปนในการฝกอบรมใหกับพนักงานชั่วคราวเหลานั้นดวย รวมถึงความตระหนักในดานการจัด
การพลังงานดวย 

    8. จัดการฝกอบรมระบบการจัดการพลังงานเบื้องตนใหแกพนักงานในระดับหัวหนา
งานและจัดเก็บบันทึกการฝกอบรมไวเปนหลักฐาน 
    5.5.2 ระบบเอกสาร 
    แนวทางการปฏิบัต ิ  
   ผูบริหารควรกําหนดการจัดทําเอกสาร รวมถึงบันทึกที่เกี่ยวของ ความตองการในการ
จัดทํา การนําไปถือปฏิบัติ และคงรักษาไวซึ่งระบบการจัดการพลังงาน และเพื่อสนับสนุนประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของกระบวนการตางๆ ขององคกร 
รูปแบบ และจํานวนของเอกสาร ควรใหเปนไปตามสัญญา ขอบงัคับตางๆ และขอกําหนดของกฎหมาย 
และความจําเปนและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียและผูสนใจอ่ืนๆ และควรเหมาะสมกับ
องคกร เอกสาร อาจจะอยูในรูปส่ือแบบใดก็ได ที่เหมาะสมกับองคกร     
   ปจจัยสูความสําเร็จ 
   เพื่อที่จะจัดหาเอกสารใหตรงกับความตองการและความคาดหวังตางๆ ของผูมีสวนได
สวนเสีย ผูบริหารควรพิจารณาถึงเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี ้
     1..ขอกําหนดตามสัญญาจากลูกคา และจากผูสนใจอ่ืนๆ 
     2..มาตรฐานการยอมรับระดับนานาชาติ,ระดับชาติ,ระดับภาคและสวนอุตสาหกรรม 
     3..กฎขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย 
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     4..การตัดสินใจขององคกร 
     5..แหลงขอมูลขาวสารจากภายนอกที่เกี่ยวกับการปรับปรุงความสามารถขององคกร 
     6..ขาวสารเกี่ยวกับความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
     7..การออกเอกสาร, การใชและควบคุมเอกสาร ควรจะมีการประเมิน ตาม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกรเทียบกับเกณฑ เชน 
         7.1..ความตองการในการใชของเอกสารนั้น (ความเร็วของการออกเอกสาร) 
         7.2..การอานไดงายสะดวกตอการใชงาน 
        7.3..การใชทรัพยากรตางๆ ในการออกเอกสาร 
    5.5.3 การควบคุมการปฏิบัต ิ
    แนวทางการปฏิบัต ิ  
   การควบคุมการปฏิบัติงาน หมายถึง แนวทางในการควบคุมการดําเนินงานซึ่งอาจจะอยู
ในรูปของเอกสาร ที่แสดงถึงข้ันตอนในการดําเนินการหรือขอหามและขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะดานพลังงานที่สําคัญขององคกรและสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอการใชพลังงานอยาง
มีนัยสําคัญ ซึ่งในการจัดทําการควบคุมการปฏิบัติงานนั้น เร่ิมตนจากการระบุกิจกรรมที่จําเปนตอง
ควบคุมโดยสามารถพิจารณาไดจากคุณลักษณะดานพลังงานที่มีนัยสําคัญ วัตถุประสงคและ
เปาหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวของ  จุดมุงหมายในการควบคุมการปฏิบัติงาน มีดังตอไปนี้ 
       1..เพื่อใหการปฏิบัติการตางๆ สอดคลองกับนโยบายดานพลังานและวัตถุประสงค
และเปาหมายการจัดการพลังงานขององคกร 
                         2..เพื่อทําใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ ไดมีการดําเนินการภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดไว 
                        3..เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 
                        4..เพื่อเปนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
   ปจจัยสูความสําเร็จ 
   เร่ิมจากการทบทวนดานพลังงานที่มีนัยสําคัญ และทะเบียนความตองการในกฏหมาย
และขอกําหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ แลวพิจารณาวาการดําเนินการหรือกิจกรรมใดขององคกรที่กอใหเกิด
ผลกระทบดานพลังงาน และเกี่ยวของกับกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน จากนั้นพิจารณาถึงการกําหนด
วิธีการควบคุมการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอดานพลังงานเหลานั้นเพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมายองคกรสามารถใช Flow Chart กระบวนการผลิต ที่ทําข้ึนใน
ข้ันตอนการทบทวนระบบการจัดการพลังงานเบื้องตนเพื่อชวยในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่ควรมี
การควบคุมการปฏิบัติงาน 
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     1. กิจกรรมที่ถูกระบุวาตองมีการควบคุมการปฏิบัติงาน ควรมีความสอดคลองกับ
การใชพลังงานและปริมาณการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ และวัตถุประสงคและเปาหมาย สมรรถนะ
ดานพลังงานขององคกร 
                       2. เคร่ืองจักรและอุปกรณใดตองมีการบํารุงรักษาเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการใช
พลังงานและปริมาณการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ และวัตถุประสงคและเปาหมายสมรรถนะดาน
พลังงานขององคกร 
                       3. ระบบการจัดการพลังงานไมไดกําหนดจํานวนของเอกสารวิธีปฏิบัติงานที่องคกร
จะตองจัดทําข้ึน อยางไรก็ตามองคกรควรพยายามระบุกิจกรรมที่จําเปนตองมีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานใหครอบคลุมการใชพลังงานและปริมาณการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ 
     5.5.4  การสื่อสาร 
    แนวทางการปฏิบัต ิ  
    การมีสวนรวมของพนักงานในองคกรมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดทําและดําเนิน
ระบบการจัดการพลังงาน ในบางกรณีอาจตองอาศัยความรวมมือจากองคกรหรือบุคคลที่สนใจ ดังนั้น
การดําเนินระบบการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิผลและเปนประโยชน  องคกรควรมีแนวทางการ
ส่ือสารทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพจะชวยองคกรในเร่ือง
ตอไปนี้ 
      1..แสดงถึงความมุงม่ันของผูบริหารระดับสูง 
                        2..กระตุนจิตสํานึกของพนักงาน 
     3..ทําใหเกิดการมีสวนรวมและการยอมรับในแผนการจัดการพลังงานจากพนักงาน 
     4..ชวยอธิบายถึงนโยบายพลังงาน ระบบการจัดการพลังงานและความเกี่ยวของกัน
ของระบบการจัดการพลังงานและการดําเนินงานขององคกร 
     5..ชวยอธิบายถึงหนาที่ และความรับผิดชอบของพนักงานรวมถึงความคาดหวังของ
องคกรในการดําเนินระบบการจัดการพลังงาน 
     6..ชวยในการติดตามและประเมินประสิทธิผลการดําเนินระบบการจัดการพลังงาน
ขององคกร 
     7..ชวยบงชี้โอกาสในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานขององคกร 
   การส่ือสารที่ดีตองมีแนวทางในการส่ือสารขอมูลจากผูบริหารระดับสูงไปยังพนักงานและ
จากพนักงานไปยังผูบริหารระดับสูง รวมถึงการส่ือสารระหวางหนวยงานเนื่องจากพนักงานเปน
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่และรับทราบถึงปญหาที่มีในพื้นที่ดีที่สุด ดังนั้นพนักงานจึงเปนแหลงขอมูลและ
ความคิดในการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการพลังงานการส่ือสารกับบุคคลภายนอกที่มีสวนไดสวน
เสีย เปนกระบวนการที่สําคัญขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีการตัดสินใจตอการแสดงขอมูล
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ในดานสมรรถนะของพลังงานตอภายนอก การตอบสนองดังกลาวอยางสมเหตุสมผลยอมสงผลดีตอ
องคกร แตหากองคกรไมมีกระบวนการในการตัดสินใจการส่ือสารจากภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และ
ไมมีการตอบสนองตามที่ควรจะเปน ซึ่งอาจนําไปสูความสูญเสีย เชน คาปรับในกรณีที่การดําเนินงาน
ไมสอดคลองกับกฎหมาย หรือความสูญเสียตอชื่อเสียงและภาพพจนของ องคกรควรเร่ิมจากการ
จําแนกกลุมบุคคลที่องคกรตองการส่ือสารขอมูลตางๆใหรับทราบ โดยจัดทําเปนรายการผูรับการ
ส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 การสื่อสารภายใน 
   1..จดหมายขาว 
   2..เครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
   3..การประชุมพนักงาน 
   4..ติดประกาศ 
   5..เสียงตามสาย 
   6..ฝกอบรม 
 การสื่อสารภายนอก 
   1..ประชุมชี้แจง 
   2..เว็บไซด หรืออินเตอรเนต 
   3. แถลงขาว 
   4..รายงานประจําป 
   5..โฆษณา 
  ปจจัยสูความสําเร็จ 
 ในการส่ือสารขอมูลใหกับพนักงานไมควรส่ือสารเฉพาะส่ิงที่ตองปฏิบัติเทานั้น ควรส่ือสารถึง
เหตุผลวาทําไมตองปฏิบัติดวย เชน ในกรณีที่จะส่ือสารขอปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ควรที่
จะอธิบายพนักงานถึงกฎหมาย และความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายนอกจากนี้ควรอธิบายถึง
ความเกี่ยวของของกฎหมายกับงานที่ทําอยู และการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมาย 
พยายามใหขอมูลที่จะส่ือสารไปยังผูรับนั้นงายตอการเขาใจ ชัดเจนและถูกตองแนวทางการจัดการกับ
การส่ือสารขอมูลขาวสารหรือการรองขอที่มาจากหนวยงานภายนอกนั้นควรมีแนวทางที่ไมซับซอน เชน 
จัดเก็บขอมูลที่ไดรับการติดตอในแฟมเดียวกับแนวทางการตอบสนองโดยหลักการก็คือองคกรสามารถ
ที่จะแสดงใหเห็นไดวามีกระบวนการในการรวบรวมและตอบสนองตอการติดตอส่ือสารที่มาจาก
หนวยงานภายนอก 
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   5.5.5  การออกแบบ 
   แนวทางการปฏิบัต ิ  
    ผูบริหารระดับสูงควรม่ันใจวาองคกรไดกําหนด, ดําเนินการ และคงรักษาไวซึ่ง
กระบวนการออกแบบที่จําเปน เพื่อตอบสนองอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอสมรรถนะดาน
พลังงานที่ดีข้ึนอยางตอเนื่องเม่ือมีการออกแบบที่มีผลตอสมรรถนะดานพลังงานที่มีนัยสําคัญ ผูบริหาร
ควรม่ันใจวา องคกรไมไดเพียงพิจารณาสมรรถนะและองคประกอบพื้นฐานขององคกรเทานั้น แต
พิจารณาองคประกอบทั้งหมดที่สนับสนุนใหบรรลุถึงสมรรถนะดานพลังงานที่คาดหวัง ตัวอยางเชน 
การใชพลังงานของเคร่ืองจักรและอุปกรณในระยะส้ัน กลางและยาว การพยากรณการใชพลังงาน การ
พิจารณาการใชพลังงานตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ การใชพลังงานทดแทน การใชพลังงานทางเลือก 
ความสึกหรอของเคร่ืองจักรและอุปกรณ การปลอยสารที่ทําลายชั้นบรรยากาศโลก ความเชื่อถือได
อุปทานพลังงานที่ใช เทคโนโลยีที่ทันสมัยและอ่ืนๆ  
    ปจจัยสูความสําเร็จ 
    องคกรควรแตงตั้งผูที่รับผิดชอบในการออกแบบ โดยอาจเปนทีมงานหรือเพียงหนึ่งคนซึ่ง
ข้ึนอยูกับขนาดและความซับซอนของโครงการที่ออกแบบ โดยผูที่รับผิดชอบควรเปนผูที่มีความรูและ
ความสามารถบนพื้นฐานความรูทางเทคนิคทางดานพลังงานเพื่อผลของการออกแบบที่ดี 
องคกรควรชี้บงปจจัยนําเขาที่มีผลกระทบตอการออกแบบ ขององคกรเพื่อใหบรรลุสมรรถนะดาน
พลังงานที่องคกรคาดหวังดังปจจัยทั้ง 2 ประการ 
    ปจจัยนําเขาจากภายนอก  
        1..ความตองการและความคาดหวังตอสมรรถนะดานพลังงาน 
        2..การสนับสนุนจากผูสงมอบและขอมูลดานพลังงาน 
        3..ปจจัยนําเขาจากผูใช เพื่อบรรลุการออกแบบและพัฒนาที่เปนประโยชนตอการใช
พลังงาน 
       4..การเปล่ียนแปลงขอบังคับ และขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของ 
       5..มาตรฐานตางๆ ระหวางประเทศ และในประเทศ, และ 
       6..ขอปฏิบัติทางอุตสาหกรรม 
   ปจจัยนําเขาจากภายใน  
       1..นโยบาย และวัตถุประสงค 
       2..ความตองการและความคาดหวังขององคกรตอสมรรถนะดานพลังงาน 
       3..การพัฒนาทางเทคโนโลยี 
       4..โครงงานตางๆ ในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน 
       5..ขอกําหนดดานความสามารถของคนดานการออกแบบและพัฒนา 
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      6..แบบและพื้นที่การติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
       7..ความสามารถในการลงทุน 
       8..ความคุมคาในการลงทุน 
       9..อ่ืนๆ 
   ปจจัยนําเขาท่ีช้ีบงคุณลักษณะของกระบวนการตางๆหรือผลิตภัณฑท่ีสําคัญ เชน 
       1..ขอกําหนดการดําเนินงาน 
       2..ปริมาณการใชพลังงานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
       3..การใชพลังงานของบุคลากร 
       4..ตัวแปรที่มีผลกระทบดานพลังงาน เชน อุณหภูมิภายนอก เปนตน 
   การทบทวนการออกแบบ 
   ผูบริหารระดับสูงควรม่ันใจวาบุคลากรที่มีหนาที่ในการทบทวนการออกแบบมี ความรู
ความสามารถบนพื้นฐานทางเทคนิคดานพลังงานที่เหมาะสม  การทบทวนนี้อาจจะดําเนินการในจุดที่
เลือกไวในโครงการของการออกแบบหรือทบทวนทั้งหมดของโครงการ ตัวอยางของหัวขอในการทบทวน 
อาจจะรวมถึง 
      1..ความเพียงพอและถูกตองของปจจัยนําเขา  
      2..ความกาวหนาของการวางแผนกระบวนการออกแบบและพัฒนา 
      3..การบรรลุเปาหมายของการตรวจพิสูจน และการยืนยันการใชได 
           4..การประเมินผลกระทบอ่ืนๆ ทีต่ามมา ในกระบวนการผลิตหรือบริการ เชน เร่ืองอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม คุณภาพของผลิตภัณฑ การลดทอนกําลังการผลิต เปนตน 
      5..ความคุมคาในการลงทุน 
      6..ความถูกตองของการออกแบบและพัฒนา 
      7..ประสิทธิภาพดานพลังงาน 
      8..การกําหนดรายละเอียดของการจัดซื้อเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 
      9..ความสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร 
            10. การชี้บงและการแกไขปญหาตางๆ 
                         11. โอกาสในการปรับปรุงโครงการในอนาคต 
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  5.5.6  การจัดหาบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑ อุปกรณและพลังงาน 
   5.5.6.1  การจัดหาบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑและอุปกรณ 
   เม่ือมีการจัดหาบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑและอุปกรณ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอการใชพลังงาน องคกรตองแจงใหผูสงมอบทราบวาการจัดหานั้นจะมีการประเมินผู
สงมอบบนพื้นฐานของสมรรถนะดานพลังงาน องคกรตองกําหนดเกณฑสําหรับการประเมินการใช
พลังงานตลอดแผนงานหรือที่คาดหวังไวตลอดชวงอายุการใชพลังงานของผลิตภัณฑ อุปกรณและการ
บริการที่อาจมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญของสมรรถนะดานพลังงานขององคกร 
          5.5.6.2  การจัดหาพลังงาน 
        องคกรตองระบุรายละเอียดขอกําหนดการจัดซื้อพลังงานตามความเหมาะสม สําหรับ
สมรรถนะดานพลังงานที่มีประสิทธิผล 
        แนวทางการปฏิบัติ   
       การจัดซื้อจะเปนโอกาสที่สําคัญในการปรับปรุงในสวนของสมรรถนะดานพลังงานได
อยางชัดเจน ตลอดไปจนถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑและการบริการ  และรวมไปถึงความสัมพันธงาน
ที่เกิดข้ึนในหวงโซอุปทาน และอิทธิพลที่มีตอพฤติกรรมการใชพลังงานในกรณีที่องคกรมีทางเลือกใน
การจัดซื้อพลังงานได องคกรควรจะตองมีการระบุไดถึงรายละเอียดที่สําคัญในการจัดซื้อพลังงาน
ดังกลาว  
       ปจจัยสูความสําเร็จ 
        การจัดซื้อบริการดานพลังงานและจัดซื้อพลังงาน องคกรควรมีการระบุเกณฑการ
ประเมินดังตอไปนี ้
      1..คุณภาพพลังงาน 

  2..ความสมํ่าเสมอในการจัดหาให 
  3..ปริมาณที่เพียงพอ 
  4. เกณฑความผันแปรที่เกินกําหนด 
  5..ใบแจงรายละเอียดการใชพลังงานและตนทุน 
  6..ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
  7..การนํากลับมาใชใหม 
  8..ขอกําหนดอ่ืนๆที่เหมาะสมโดยองคกร 
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 5.6  การตรวจสอบสมรรถนะ 
  5.6.1 การเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห 
  แนวทางการปฏิบัต ิ
   การดําเนินระบบการจัดการพลังงาน การติดตามและตรวจวัดคุณลักษณะดานพลังงาน
จะชวยองคกรในเร่ือง 
    1..ประเมินผลการดําเนินงานดานพลังงาน 

  2..ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดตางๆ 
  3..ปรับปรุงการดําเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

   การติดตามและตรวจวัดดานพลังงานจะชวยปรับปรุงการจัดการใชพลังงานขององคกรให
ดีข้ึน เนื่องจากโอกาสในการปรับปรุงอ่ืนๆ จะกําหนดไดงายและเหมาะสมมากข้ึนถาองคกรมีขอมูลการ
ติดตามและตรวจวัดดานพลังงานที่ถูกตองและเชื่อถือได องคกรควรกําหนดแนวทางการติดตามและ
ตรวจวัดดานพลังงานใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 
          1..การตรวจวัดการดําเนินงานขององคกรเทียบกับกฎหมายและขอกําหนดตางๆ 
          2..การติดตามและตรวจวัดลักษณะที่สําคัญของกิจกรรมที่กอใหเกิดหรืออาจ
กอใหเกิดผลกระทบของการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ 
          3. การติดตามความคืบหนาของการดําเนินระบบการจัดการพลังงานซึ่งรวมถึงความ
คืบหนาของการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายการจัดการพลังงานการกําหนดแผนการ
ติดตามและตรวจวัดกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญตอการใชพลังงานและปริมาณการใช
พลังงาน ควรกําหนดใหครอบคลุมถึงประเด็นดังตอไปนี้ 
                 3.1.ส่ิงที่ตองตรวจติดตาม 
                 3.2.จุดตรวจวัด 
                 3.3.เกณฑที่ใชเปรียบเทียบ 
                 3.4 ความถี่ในการตรวจวัด 
                 3.5 .ผูรับผิดชอบ 
  ปจจัยสูความสําเร็จ 

 การติดตามและตรวจวัดคุณลักษณะดานพลังงานตองใชทรัพยากรในการดําเนินการ 
ดังนั้นข้ันตอนที่สําคัญในจัดทําแผนงานการติดตามและตรวจวัดดานพลังงานขององคกรก็คือ การ
กําหนดวัตถุประสงคของการติดตามและตรวจวัด เพื่อองคกรจะไดนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนอยาง
แทจริงทบทวนการติดตามและตรวจวัดเทียบกับกฎหมายและการตรวจติดตามของระบบการจัดการ
อ่ืนๆ เชน คุณภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมที่องคกรทําอยูในปจจุบันพิจารณาวาการติดตาม
และตรวจวัดเหลานั้นสามารถนํามาประยุกตใชไดกับระบบการจัดการพลังงานหรือไมและองคกรควรที่
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จะมีการติดตามและตรวจวัดในเร่ืองใดเพิ่มเติมบางองคกรสามารถเร่ิมตนจากการกําหนดการติดตาม
และตรวจวัดที่งายและไมซับซอนแลวจึงปรับปรุงใหดีข้ึนตามลําดับระบบการจัดการพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพสวนใหญจะทําการติดตามและตรวจวัดทั้งกิจกรรมและผลที่เกิดจากกิจกรรมเหลานั้น 
การตรวจวัดผลที่เกิดจากกิจกรรมจะมองที่ส่ิงที่ออกมาจากกระบวนการหรือกิจกรรมนั้นๆ เชน ปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่เกิดข้ึน ปริมาณน้ํามันที่ใชไปในการใหพลังงานความรอน เปนตน สวนการตรวจวัด
กิจกรรมนั้นจะมองที่ปจจัยที่ใชในกิจกรรมนั้น เชน คากระแสไฟฟาที่ใชในชวงระยะเวลาหนึ่ง คา
อุณหภูมิในหองเย็น คาแรงดันของปมในกระบวนการ คาพารามิเตอรของการเผาไหม เปนตนลักษณะ
ของแผนการติดตามและตรวจวัดดานพลังงานที่ดี 
            1..งายตอการทําความเขาใจ 

  2..สามารถปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
  3..กําหนดความถี่ในการตรวจวัดไวสมํ่าเสมอ 
  4..ผลการตรวจวัดที่ไดมีความนาเชื่อถือ 
  5..มีการส่ือสารผลการตรวจวัดใหพนักงานรับทราบ 

  5.6.2  การประเมินความสอดคลองตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ 
  แนวทางการปฏิบัต ิ
      องคกรตองทําการประเมินความสอดคลองตามขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนด
อ่ืนๆ  ที่องคกรระบุวาเกี่ยวของ ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเปนการเฝาระวังในการดําเนินงานของ
องคกรวามีความสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ อยูตลอดเวลา ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถ
หลีกเล่ียงสภาพที่ไมสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ได 
   ปจจัยสูความสําเร็จ                                                                               
      การประเมินความสอดคลองตามขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ  เปน
เคร่ืองมือที่ชวยใหองคกรสามารถเฝาระวังการดําเนินงานที่ไมสอดคลองตามกฎหมายและขอกําหนด
อ่ืนๆ ได โดยวิธีการในการประเมินเร่ิมจากการประเมินความเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของตามกฎหมาย
และขอกําหนดอ่ืนๆ ตามขอกําหนด 4.4.2 แลวทําการประเมินความสอดคลองโดยพิจารณาจากเนื้อหา
ในกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ เทียบกับการดําเนินงานในปจจุบันขององคกร หากเปรียบเทียบแลวไม
สอดคลองใหดําเนินการจัดทําแผนงานใหสอดคลองตามที่กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ระบุ ในกรณีที่
ในเนื้อหาของกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ระบุวาองคกรจะตองดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด 
เชน การสงรายงานตางๆ ใหทางภาครัฐ หรือ การติดตั้งอุปกรณพิเศษบางอยางที่มีระยะเวลาในการ
บังคับใช เชน 3 ป นับจากวันที่ประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา องคกรควรจัดทําแผนงานในการ
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ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใชในการเฝาระวัง การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ตามความถี่
และระยะเวลาที่กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ระบ ุ

  5.6.3 การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการพลังงาน 
  แนวทางการปฏิบัต ิ
  เม่ือองคกรไดจัดทําและเร่ิมดําเนินการตามระบบการจัดการพลังงาน การตรวจสอบการ
ดําเนินระบบการจัดการพลังงานขององคกรจะมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากการดําเนินระบบการจัด
การพลังงานใหมีประสิทธิภาพนั้น  องคกรควรมีกระบวนการในการชี้บงและแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึน
สําหรับองคกรขนาดกลางและเล็ก การจัดใหมีการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานเปนชวงเวลา
อยางตอเนื่อง มีความสําคัญมากเนื่องจากผูจัดการหรือหัวหนางานคอนขางที่จะคุนเคยกับการทํางาน
ในพื้นที่ทําใหบางทีมองขามการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมไป ดังนั้นการที่มีการตรวจประเมินอยูเปน
ประจําจะชวยกระตุนใหพนักงานปฏิบัติใหถูกตองและสอดคลองกับขอกําหนดของระบบการจัด
การพลังงานการจัดทําแผนการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานควรเปนไปดังตอไปนี้ 
           1..กําหนดข้ันตอนการตรวจประเมิน และแบบตรวจสอบที่ใชในการดําเนินการตรวจ
ประเมินโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
                1.1..การวางแผนการตรวจประเมิน 
                1.2..ขอบเขตของการตรวจประเมิน(พื้นที่ของแตละกิจกรรมที่เขาไปทําการตรวจ
ประเมิน) 
                1.3..ความถี่ในการตรวจประเมิน 
                1.4..วิธีการตรวจประเมิน 
                1.5..ผูรับผิดชอบ 
                1.6..การรายงานผล 
                1.7..การจัดเก็บบันทึกที่ไดจากการตรวจประเมิน 
                1.8..คุณสมบัติของผูตรวจประเมินที่ดี คือ 
                1.9..ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมการดําเนินงานที่ไปตรวจประเมิน 
               1.10..ไมนําเร่ืองสวนตัวมาเกี่ยวของ 
               1.11..ไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 
           2..กําหนดความถี่ในการตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากความสําคัญของกิจกรรม
และผลการตรวจประเมินคร้ังที่ผานมา 
            3..แตงตั้งและฝกอบรมผูตรวจประเมินภายใน 
            4..จัดเก็บบันทึกการตรวจประเมิน 
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  ผลการตรวจประเมินที่ไดควรมีการกําหนดแนวทางแกไขและปองกันการเกิดซ้ํา  เพื่อ
ปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานใหดีข้ึน การตรวจประเมินเปนข้ันตอนที่ใชเวลาคอนขางมาก แต
อยางไรก็ตามข้ันตอนนี้มีความจําเปนอยางมากตอการดําเนินระบบการจัดการพลังงาน การตรวจ
ประเมินระบบการจัดการพลังงานอยางเปนระบบและรายงานผลการตรวจประเมินใหผูบริหารรับทราบ 
มีประโยชนตอองคกรดังตอไปนี้ 
    1..เสริมสรางความสนใจทางดานพลังงงานของผูบริหารใหมีอยางตอเนื่อง 
    2..พัฒนาระบบการจัดการพลังงานและสมรรถนะดานพลังงาน 
    3..ม่ันใจวาการดําเนินระบบการจัดการพลังงานเปนการลงทุนที่คุมคา 
    ปจจัยสูความสําเร็จ 
   การกําหนดความถี่ที่เหมาะสม ในการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานขององคกร 
ควรพิจารณาจาก 
   1..ลักษณะและการดําเนินการขององคกร 
   2..คุณลักษณะพลังงานที่มีนัยสําคัญและผลกระทบดานพลังงาน 
   3..ผลการติดตามและตรวจวัดดานพลังงาน 
   4..ผลการตรวจประเมินที่ผานมา 
 อยางไรก็ตามองคกรควรตรวจประเมินทุกองคประกอบและขอกําหนดของระบบการจัด
การพลังงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยอาจจะตรวจประเมินทุกขอกําหนด หรือภายในคร้ังเดียวหรือ
อาจจะแบงตรวจเปนสวนแตหลายคร้ังก็ได (การกําหนดความถี่ในการตรวจประเมินข้ึนอยูกับการ
ตัดสินใจขององคกร แตอยางไรก็ตามการตรวจประเมินระบบบอยคร้ังก็มีประโยชนตอการดําเนินระบบ
การจัดการพลังงาน) 
  องคกรควรคัดเลือกแตงตั้งและฝกอบรมผูตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายใน การ
ฝกอบรมผูตรวจประเมินนี้ควรจัดในคร้ังแรกที่เร่ิมดําเนินการตรวจประเมินและจัดตอเนื่องไปอยาง
สมํ่าเสมอ ซึ่งการฝกอบรมผูตรวจประเมินนี้สามารถสอบถาม ไดจากบริษัทที่ปรึกษา หรือสถานศึกษา
และเพื่อเปนการลดคาใชจายขององคกรองคกรควรจัดการฝกอบรมผูตรวจประเมินรวมกับองคกรอ่ืนๆ 
ที่กําลังจัดทําระบบการจัดการพลังงานและอยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันผูตรวจประเมินควรไดรับ
การฝกอบรมในเร่ืองเทคนิคในการตรวจประเมินและระบบการจัดการพลังงาน รวมทั้งควรมีความรู 
ความเขาใจในเร่ืองกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับกระบวนการทํางานขององคกรและความรู
พื้นฐานดานพลังงาน   การฝกอบรมผูตรวจประเมินอาจใชวิธี On-the-Job Training กลาวคือ ผูตรวจ
ประเมินคนใหมไปดําเนินการตรวจประเมินพรอมกับผูตรวจประเมิน ที่ไดรับการฝกอบรมมาแลวโดยให
ผูที่ไดรับการฝกอบรมแลวนั้นเปนผูนําในการตรวจประเมิน ในกรณีที่องคกรไดรับการรับรองระบบ
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มาตรฐานระบบการจัดการอ่ืนๆ ควรพิจารณาความเปนไปไดในการใหผูตรวจประเมินเปนคนเดียวกัน 
เนื่องจากลักษณะหรือข้ันตอนในการจัดทําและดําเนินการตรวจประเมินคลายกัน แตควรใหความรูใน
เร่ืองการตรวจประเมินระบบการพลังงานเพิ่มเติมผูบริหารระดับสูงควรใชผลการตรวจประเมินระบบ
การจัดการพลังงานในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการดําเนินระบบการจัดการพลังงานรวมทั้ง
เพื่อใหแนใจวาขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและควรบันทึกแนวทางการ
แกไขเหลานั้นไวเปนหลักฐานในการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานควรมุงเนนไปที่หลักฐานใน
การตรวจประเมินที่เปนรูปธรรม ระหวางการตรวจประเมิน ผูตรวจประเมินควรทําความเขาใจกับผูรับ
การตรวจประเมินถึงขอบกพรองที่พบในพื้นที่ ซึ่งการทําความเขาใจนี้จะชวยใหผูตรวจประเมินไดผล
การตรวจประเมินที่ถูกตองอยางแทจริงและกระตุนจิตสํานึกทางดานพลังงานของพนักงาน 
  องคกรควรฝกอบรมผูตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายในใหมีจํานวนที่เหมาะสม 
เพื่อการทํางานเปนทีม นอกจากนี้ในกรณีที่ผูตรวจประเมินคนใดคนหนึ่งไมสามารถทําหนาที่ได ก็ยังมี
อีกคนหนึ่งทํางานแทน กอนที่จะเร่ิมการตรวจประเมิน ควรส่ือสารหัวขอตอไปนี้ไปยังผูรับการตรวจ
ประเมินและผูที่เกี่ยวของ 
    1..ขอบเขตและวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 
    2..เกณฑการตรวจประเมิน 
    3..กําหนดการ 
    4..ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
  การส่ือสารใหผูรับการตรวจประเมินรับทราบลวงหนา รวมถึงการอธิบายถึงวัตถุประสงคของ
การตรวจประเมินจะชวยลดความสับสนที่อาจเกิดข้ึนและทําใหการตรวจประเมินเปนไปโดยราบร่ืน
พิจารณาความเปนไปไดที่จะรวมการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานและการตรวจประเมิน
เทียบกับกฎหมายไวดวยกัน อยางไรก็ตามการส่ือสารผลการตรวจประเมินระบบการจัดุการพลังงาน
ควรส่ือสารใหพนักงานทุกระดับรับทราบ ในขณะที่ผลการตรวจความสอดคลองของการดําเนินการ
เทียบกับกฎหมายควรส่ือสารเฉพาะกลุมคนที่เกี่ยวของเทานั้น ควรระลึกไวเสมอวา การตรวจประเมิน
ระบบการจัดการพลังงานนั้นเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของการดําเนินระบบการจัดการพลังงาน
ขององคกรไมใชการตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานดังนั้น ผูตรวจประเมินจึงควร
พิจารณาประสิทธิภาพของระบบการจัดการพลังงานจากลักษณะของขอบกพรองที่ตรวจพบ ไมใช
พิจารณาจากจํานวนของขอบกพรองที่ตรวจพบ 
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  5.6.4  ความไมสอดคลองการแกไขการปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติปองกัน  
  แนวทางการปฏิบัต ิ
  ขอบกพรองของระบบการจัดการพลังงานหรือส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนด หมายถึง 
   1..ส่ิงที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือขอกําหนดของระบบการจัดการพลังงาน 
   2..การไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือขอกําหนด ของระบบการจัดการพลังงานอยาง
สมํ่าเสมอ 
      องคกรมีโอกาสที่จะคนพบปญหาจากการดําเนินระบบขององคกรเอง (โดยเฉพาะในชวง
เร่ิมตนของการดําเนินระบบ) โดยอาศัยการตรวจประเมิน การติดตามและตรวจวัด หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ระบบการจัดการพลังงานขององคกรก็จําเปนตองไดรับการปรับเปล่ียนเชนเดียวกับองคกรที่
เปล่ียนแปลงไปและเติบโตข้ึน ซึ่งจะเปนการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน ตองมี
กระบวนการเพื่อใหม่ันใจวา 
        1..มีการบงชี้และสืบสวนปญหา (รวมถึงสภาพที่ไมเปนไปตามกฎหมาย) 

 2..มีการบงชี้ตนเหตุของปญหา 
 3..มีการกําหนดและดําเนินการตามมาตรการแกไขและปองกันปญหา 
 4..มีการติดตามความคืบหนาของการแกไข และมีการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของ

การแกไขเหลานั้น 
  ส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัดการพลังงาน และขอบกพรองอ่ืนๆ ในระบบ
ตองไดรับการวิเคราะหเพื่อใหเขาใจถึงรูปแบบและแนวโนมของการเกิด การวิเคราะหหาตนเหตุของการ
เกิดส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนดจะทําใหองคกรสามารถทําการปองกัน 
ปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคตโดยทั่วไปแลว การปองกันปญหาจะมีคาใชจายนอยกวาการแกไขภาย
หลังจากที่ปญหาไดเกิดข้ึนแลว (หรือภายหลังจากที่ปญหาไดเกิดข้ึนซ้ําอีก) การพิจารณาปองกัน
ปญหาจึงเปนโอกาสของการปรับปรุงองคกร 
    ปจจัยสูความสําเร็จ 
    องคกรตองกําหนดแนวทาง วิธีการ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบสําหรับ
กระบวนการดังตอไปนี้ 
      1. บงชี้ปญหาซึ่งส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัดการพลังงาน  
             1.1 ส่ิงที่เกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบดานพลังงาน 
             1.2 ส่ิงที่ไมเปนไปตามกฎหมาย 
             1.3 ส่ิงที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายการจัดการพลังงานและ
แผนงานการจัดการพลังงาน 
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                              1.4.การดําเนินแผนงานการจัดการพลังงานไมเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยไมมีเหตุผลที่เพียงพอ 
             1.5.ส่ิงที่ไมเปนไปตามการควบคุมการปฏิบัติงานที่กําหนดไว เชน เอกสาร
วิธีการปฏิบัติงานตางๆ 
             1.6.การดําเนินงานที่ไมเปนไปตามนโยบายพลังงาน 
      2. สืบสวนเพื่อบงชี้ตนเหตุของปญหา ซึ่งตนเหตุของปญหาที่พบสวนใหญ 
             2.1 การส่ือสารที่ไมมีประสิทธิภาพ 
                 2.2 กระบวนการที่บกพรองหรือผิดพลาด 
             2.3 อุปกรณชํารุด (หรือขาดการซอมบํารุง) 
             2.4 ขาดการฝกอบรม 
             2.5 ขาดความเขาใจในขอกําหนดของระบบการจัดการพลังงาน 
             2.6 ความลมเหลวในการควบคุมใหพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
ขอบังคับที่กําหนด 
             2.7 การปฏิบัติการแกไขไมสามารถจัดการที่ตนเหตุของปญหา 
           3..กําหนดมาตรการแกไขและปองกัน ซึ่งมาตรการแกไขและปองกันส่ิงที่ไมเปนไป
ตามขอกําหนดตองมีลักษณะดังนี้ 
             3.1.สามารถจัดการตนเหตุของส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 
             3.2.เหมาะสมกับความรุนแรงของปญหาและเพียงพอกับผลกระทบพลังงาน 
     องคกรสามารถรวมบางสวนของการทบทวนโดยฝายบริหารและกระบวนการปฏิบัติการ
แกไขเขาดวยกันได โดยใชชวงเวลาหนึ่งในระหวางการประชุมทบทวนระบบการจัดการ ทําการ
พิจารณาทบทวนส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนด อภิปรายกันถึงสาเหตุและแนวโนมพรอมทั้งกําหนดแนว
ทางการแกไขและปองกัน และมอบหมายผูรับผิดชอบในการแกไขและปองกันการดําเนินการที่จําเปน
สําหรับการแกไขและปองกันจะมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับความรุนแรงของปญหาและผลกระทบ
พลังงานที่อาจเกิดข้ึนจากปญหานั้น ไมควรเนนที่รายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป เพราะบอยคร้ังที่
พบวาวิธีงายๆ กลับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรควรจัดการปญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
โดยตองม่ันใจวามีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาสําหรับการแกไขและปองกันที่ชัดเจน 
นอกจากนี้ควรมีการทบทวนความคืบหนาเปนระยะๆ และติดตามเพื่อใหม่ันใจวามาตรการแกไขและ
ปองกันที่ดําเนินการไปนั้นมีประสิทธิภาพ ตองม่ันใจวาการกําหนดมาตรการแกไขและปองกัน ไดอาศัย
ขอมูลขาวสารที่ดีและมีการวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาเปนพื้นฐาน องคกรจําเปนตองพิจารณาอยาง
ลึกซึ้งวาทําไมปญหาหลายๆ อยางจึงเกิดข้ึน การนําวิธีการหาตนเหตุของปญหา (Root Cause) เขามา
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เปนสวนหนึ่งในแนวทางการกําหนดมาตรการแกไขและปองกัน ซึ่งการหาตนเหตุของปญหาขององคกร
เหลานั้นแสดงถึงกระบวนการวิเคราะหที่มีรูปแบบชัดเจน โดยพิจารณาถึงสาเหตุพื้นฐานหรือสาเหตุที่
เดนชัด ของส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่เกิดข้ึนเพื่อคนหาวาทําไม 
  5.6.5 การควบคุมบันทึก 
   แนวทางการปฏิบัต ิ
  การบันทึกเปนส่ิงสําคัญที่แสดงไดถึงหลักฐานและผลการดําเนินการที่เกิดข้ึนจริง จาก
กิจกรรมและการปฏิบัติตางๆ ขององคกร ดังนั้นกระบวนการจดัเก็บและรักษาบันทึกจึงเปนส่ิงสําคัญที่
องคกรจะตองมีรูปแบบในการควบคุม และสามารถใชในการเปรียบเทียบหรือทวนสอบกลับไปยังขอมูล
ยอนหลังได  
  ปจจัยสูความสําเร็จ 
รูปแบบของบันทึกโดยปกติจะอยูในรูปของกระดาษ แตสามารถอยูในรูปของส่ืออิเล็คทรอนิกสก็ได โดย
จะตองมีการระบุรูปแบบการควบคุมที่สําคัญไดแก 
     1.1.บงชี้บันทึก 
     1.2.อายุการจัดเก็บ 
     1.3.สถานที่จัดเก็บ 
     1.4 ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ 
     1.5.ผูอนุมัติการทําลาย 
  การจัดเก็บบันทึกในรูปของส่ืออิเลคทรอนิกส ควรมีการสํารองขอมูลเพื่อปองกันการสูญหาย
ของขอมูล ก็จัดไดวาเปนรูปแบบการควบคุมบันทึกรูปแบบหนึ่งไดเชนเดียวกัน 
 5.7 การทบทวนฝายบริหาร 
  แนวทางการปฏิบัต ิ
 ระบบการจัดการพลังงานควรไดรับการทบทวนจากผูบริหารอยางสมํ่าเสมอเพื่อที่จะรักษา
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบการจัดการพลังงานไว การทบทวนฝายบริหารเปนกุญแจ
หลักของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และชวยใหม่ันใจไดวาระบบการจัดการพลังงานสอดคลองกับความ
ตองการขององคกรที่เปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้การทบทวนฝายบริหารยังชวยองคกรในการหาโอกาส
ในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน ใหมีประสิทธิภาพและชวยลดคาใชจายใหแกองคกร 
ยกตัวอยางเชน บางองคกรพบวาการควบคุมการปฏิบัติงานหรือเอกสารบางอยางที่ใชอยู  อาจไม
จําเปนหรือไมชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ปฏิบัติแลวไมเกิด
ประโยชนกับระบบการจัดการพลังงานขององคกร ควรถูกยกเลิกคําถามหลักที่ผูบริหารควรใชและตอง
หาคําตอบในการทบทวน คือ "ระบบการจัดการพลังงานที่ดําเนินการอยูยังใชไดอยางเหมาะสมหรือไม 
(เชน เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพรวมทั้งใหในส่ิงที่ องคกรตองการหรือไม)" องคกรควรจัดให
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มีการทบทวนฝายบริหารตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อติดตามความกาวหนาและแกไขปญหาอุปสรรค
หรือใหการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานอยางตอเนื่อง 
 ปจจัยสูความสําเร็จ 
 องคกรตองกําหนดคณะบุคคลที่เปนเจาหนาที่ระดับบริหาร ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจ
ปรับปรุงแกไขหรือเปล่ียนแปลงระบบการจัดการพลังงานเขารวมในการทบทวน โดยการกําหนดคณะ
บุคคล อาจทําไดหลายวิธีเชน ประกาศแตงตั้ง หรือกําหนดไวในคูมือพลังงาน / ระเบียบปฏิบัติงาน
บุคลากรที่ควรที่มีสวนรวมในการทบทวนฝายบริหารคือ 
        1.1.ผูบริหารสูงสุด ทําหนาที่เปนประธาน 
        1.2.ผูแทนฝายบริหารทําหนาที่เปนเลขานุการ 
        1.3.บุคลากรที่มีขอมูลหรือความรู ที่ตองการในขณะนั้น 
        1.4.บุคลากรที่มีอํานาจในการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร 
 
6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ดาวัลย วิวรรธนะเดช[13] ศึกษาการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมเปนการอนุรักษพลังงาน
เชิงบูรณาการ ประยุกตมาจากหลักการของวิศวกรรมคุณคา (Value Engineering) เปนวิธีการจัดการ
ทางวิศวกรรมที่นําไปสูการประหยัดพลังงานและลดตนทุน ดวยการวิเคราะหประโยชนการใชงาน 
(Function  Analysis) เพื่อคนหาและขจัดความสูญเปลาที่เกิดจาก 5 M’s ซึ่งสวนใหญเกิดจากการ
มองขามของ คน หรือ ผูปฏิบัติงาน การอนุรักษแบบมีสวนรวมมุงเนนที่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
มนุษยแทนที่จะเปล่ียนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณตามแนวทางแบบดั้งเดิม การมีสํานึกของคนในองคกรจะ
เปนแนวทางที่จะนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินการ 
 ชัยอนุชิต หาสูงเนิน[14] ศึกษาเทคนิคการวิเคราะหการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารควบคุม
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยจะใชมาตรการเพื่อลดการใช
พลังงานใหไดไมนอยกวา 5 % โดยเก็บขอมูลการใชพลังงานของอุปกรณในอาคารควบคุม 3 อาคาร 
และนํามาวิเคราะหและนํามาตรการตางๆมาใชโดยลดการใชพลังงานไฟฟาไดสูงกวาคาที่กําหนดไว
ตามมาตรการดานการอนุรักษพลังงานไฟฟาสําหรับอาคารควบคุม ตามพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม[15] จัดตั้งคณะกรรมการวิชาการมาตรฐานการจัด
การพลังงานเพื่อใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับรางมาตรฐานการจัดการพลังงานที่กําหนดโดย ISO รวมทั้งยัง
จัดเตรียมความพรอมในการผลักดันใหองคกรตางๆเห็นถึงความสําคัญของมาตรฐาน ISO 50001 และ
นําหลักการไปเปนแนวทางใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ดารณ ีศิลพร[16] ศึกษาและจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550  เพื่อเปนแนวทางใหอาคารควบคุม
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษพลังงานไดอยางถูกตอง  โดยศึกษาพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ซึ่งไดบังคับใหเจาของอาคารควบคุมตอง
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ตามรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  
 อมรรัตน บุญใจใหญ[17] ศึกษาและจัดทําคูมือการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สําหรับโรงงานควบคุม เพื่อเปน
แนวทางใหโรงงานควบคุมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดถูกตอง เพื่อกระตุนใหโรงงานควบคุมมีการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานเปนระบบเดียวกัน ทําการวัดผลคูมือการอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึน โดย
การสอบถามความคิดเห็นจากผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม ซึ่งผลการทดสอบพบวา
ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุมใน 9 กลุมอุตสาหกรรมเห็นดวยกับคูมือการอนุรักษ
พลังงานที่จัดทําข้ึน  
 พรศักดิ์ เจียมสวางพร[18] ศึกษาการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิผลในอาคาร
สํานักงานใหเชา โดยแบงเปน 3 สวน คือ (1) การเขาสํารวจและดําเนินการอาคารที่กําลังจะมีการใช
ระบบการจัดการพลังงาน (2) การเขาสํารวจอาคารที่มีการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน และ (3) 
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในอาคารสํานักงานใหเชา ในกรณีที่ 1 พบวาพนักงานสวนใหญ
ละเลยการปฏิบัติถึงแมจะไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ตองมีการรณรงคและสรางจิตสํานึก
หรือกระตุน อยางตอเนื่อง กรณีที่ 2 สํารวจ 2 อาคาร โดยอาคารที่ 1มีการดําเนินการโดรงการในระยะ 
2-3 เดือนแรก ยังคงมีการดําเนินการตามเปาหมายที่มีการวางแผนไว แตภายหลังบุคคลากรสวนใหญ
ไมมีความกระตือรือรนที่จะดําเนินการตามแผนที่วางไวอยางตอเนื่อง ในอาคารที่ 2 ภายหลังจากที่มี
การดําเนินโครงการฯ จนถึงปจจุบัน ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบยังคงมีการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนการจัดการพลังงานที่วางไว ในกรณีที่ 3 พบวาควรจะเนนในสวนของการรณรงค ประชาสัมพันธ 
สรางจิตสํานึก การกระตุนและการสงเสริมศักยภาพของบุคคลากรในองคกร ใหมีมากยิ่งข้ึนและจะตอง
มีการวางโครงสรางอยางเปนระบบเพื่อที่จะทําใหเกิดการมีสวนรวมในการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 
 ไตรทศ โถวสกุล[19]  ศึกษาการพัฒนาระบบการอนุรักษพลังงานข้ันสูงเพื่อใชในการอนุรักษ
พลังงานในเชิงลึกโดยพัฒนาระบบการทํางานแบบเชิงลึก (Advance Energy Mangement Program 
:AEM) โดยมีรายละเอียดการทํางานใน 8 ดาน คือ การจัดการพลังงานทางออม กิจกรรมและรางวัล
องคกร การจัดความรูนวตกรรมองคกร การจัดการกระบวนการระบบสารสนเทศพลังงาน การจัดการ
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ของเสียและการสรางนวัตกรรมขององคกร  จากการศึกษาการจัดการทั้ง 8 ดาน สามารถหามาตรการ
และจัดระบบการจัดการที่สามารถลดการใชพลังงานในอาคารที่ศึกษาไดถึง 18 %  
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม[20] จัดทําคูมือแนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการพลังงานและ ดําเนินของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางยั่งยืนดวยระบบการ
จัดการพลังงานสากล ISO 50001:2011 ภายใตแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา เพื่อกระตุน
และสรางจิตสํานึกใหผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดเห็นถึงความสําคัญของการจัดการพลังงาน
และเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานภาคอุตสาหกรรม โดยรับสมัครโรงงานเขารวม
โครงการ 90 โรงงาน โดยใหผูประกอบการที่เขารวมสามารถลดการใชพลังงานลงไดเฉล่ียรอยละ 10 
ตอป 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การศึกษาเร่ืองขอจํากัดและผลกระทบของการนําระบบ ISO 50001: 2011 มาใชในอาคาร
ควบคุมขนาดใหญ ซึ่งมีขนาดหมอแปลงไฟฟาที่ใชในอาคารรวมมากกวา 3,530 กิโลโวลตแอมแปร 
โดยเปนการศึกษาเพื่อประเมินขอจํากัดและความพรอมรวมถึงผลกระทบของขอกําหนดตามมาตรฐาน
การจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 เปรียบเทียบกับระบบการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงานพ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 เพื่อพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพความ
ยั่งยืนและความพรอมในการไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงานระดับสากล โดยมีปญหา
และอุปสรรคที่เปนภาวะคุกคามตอการดําเนินการนอยที่สุด  
 
1. ขอมูลและแหลงขอมูล  
ดําเนินการรวบรวมขอมูลของระบบการจัดการพลังงานที่ใชในอาคารควบคุมขนาดใหญที่มีขนาดหมอ
แปลงไฟฟาที่ใชในอาคารรวมมากกวา 3,530 กิโลโวลตแอมแปร จํานวน 3 แหง ดังนี้ 
 1.1 ขอมูลการจัดการพลังงานตามขอกําหนดขององคกร 
 1.2 ขอมูลการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุ รักษพลังงาน         
พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 จากการจัดทํารายงานการอนุรักษพลังงานที่สงกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 1.3 ขอมูลการอนุรักษพลังงานและมาตรการตางๆในอาคารทั้ง 3 แหง 
 1.4  รายงานการดําเนินการปรับปรุงแกไขที่ไดรับคืนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 

 
2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ทําการประเมินผลการจัดการพลังงานเบื้องตนภายในองคกรโดยใช 
 2.1 ตารางการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนของอาคารควบคุมขนาดใหญ
ทั้ง 3 แหง (Energy Management Matrix : EMM) 
 2.2  CHECK LISTการดําเนินการตามมาตรฐานการจัดการพลังงานตาพระราชบัญญัต ิการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 และ ตามระบบมาตรฐาน ISO 
50001:2011  
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล   
ผูศึกษาเขารวบรวมขอมูลจากอาคารควบคุมขนาดใหญที่มีขนาดหมอแปลงไฟฟาที่ใชในอาคารรวม
มากกวา 3,530 กิโลโวลตแอมแปรที่ดําเนินการประสานงานจํานวน 3 แหง โดยเก็บขอมูล     
 3.1 การใชพลังงานไฟฟาและความรอนภายในอาคาร 
 3.2 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารควบคุมที่ศึกษา  
  3.2.1 นโยบายดานระบบการจัดการพลังงานและการมีสวนรวมของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน 
  3.2.2 คาใชจายดานพลังงาน เชน คาไฟฟา ,คาเชื้อเพลิง เปนตน 
  3.2.3 อุปสรรคและวิธีการขจัดปญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 และ ISO 50001:2011 
  
4. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล   
นําขอมูลการจัดการพลังงานที่ไดจากอาคารควบคุมแตละอาคารมาวิเคราะหระบบการจัดการพลังงาน
ที่ใชอยูปจจุบันวาสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆหรือไมมีสวนใดที่ครบและไมครบโดยนําระบบ
การจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 เขาไปปรับปรุงแกไขข้ันตอนและดําเนินงาน โดย 
 4.1 นําปญหาที่พบมาเสนอแนะแนวทางในการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม  
 4.2 ตรวจวัดผลการประหยัดพลังงานที่ดําเนินการหรือคํานวณมาตรการตางๆวาดีข้ึนหรือไม
จากการปรับปรุง 
 4.3 สรุปผลและขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการวิจัยในระยะตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
   ในบทนี้ทางผูวิจัยไดนําผลการศึกษาขอมูลระบบการจัดการพลังงานเบื้องตนของอาคาร
ควบคุมขนาดใหญ จํานวน 3 แหง ซึ่งเปนสํานักงานและศูนยการคาบางสวนโดยทางอาคารทั้ง 3 แหง 
ไมขอเปดเผยชื่ออาคารจึงไดสมมุติชื่ออาคารทั้ง 3 แหง ในงานวิจัยนี้เปน อาคาร A  อาคาร B และ 
อาคาร C โดยนําขอมูลจากรายงานการจัดการพลังงานป 2553 และ ป 2554 ที่ไดดําเนินการจัดสงให
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานและผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานที่ไดรับคืนตลอดจนขอมูลดานการจัดการพลังงานที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่และ
ผูบริหารมาวิเคราะหและหาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่ง
ออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 โดยนํา
ระบบมาตรฐาน ISO 50001:2011 เขามาชวยปรับปรุงและหาอุปสรรคและขอจํากัดที่เกิดข้ึนเพื่อใหได
แนวทางปฏิบัติที่งายและมีประสิทธิภาพในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมเพิ่มมากข้ึน 
 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลอาคารควบคุม 
 1.1.ขอมูลเบื้องตนของอาคารควบคุมขนาดใหญท้ัง 3 อาคาร 
  อาคาร A   
  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
   ที่ตั้งอาคาร : แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 
   อาคารเปด : เม่ือ พ.ศ. 2532 
   อายุอาคาร : ประมาณ 22  ป 
   จํานวนชั้น : ทั้งหมด  29  ชั้น  และชั้นใตดินจํานวน   1  ชั้น 
   เวลาทํางาน : 12  ชั่วโมงตอวัน  245  วันตอป 
   พื้นที่ทั้งหมด : ของอาคาร  90,290.74  ตารางเมตร    
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ตาราง 1 สัดสวนพื้นที่อาคารตามการใชงาน อาคาร A 
 

ลักษณะการใชงาน พื้นท่ี(ตารางเมตร) สัดสวนพื้นท่ี % 

พื้นที่ใชสอยรวม (ไมรวมพื้นที่จอดรถ)         61,917.74          68.57 % 
พื้นที่จอดรถ (ภายในอาคาร)         28,373          31.42 % 
พื้นที่ปรับอากาศทั้งหมด         56,593.04          62.67 % 
พื้นที่ไมปรับอากาศ(ไมรวมพื้นที่จอดรถ)         5,324.70            5.89 % 

   
  สวนที่  2  ขอมูลเคร่ืองจักร 
 
ตาราง 2 รายละเอียดและอุปกรณหลักที่มีนัยสําคัญ อาคาร A 
 

ประเภทเคร่ืองจักร ขนาดกําลังผลิต หนวย 
 
จํานวน 
(หนวย) 

ระบบไฟฟา    
      -.หมอแปลงไฟฟา 1600 , 800 กิโลโวลทแอมป 6 , 2 
ระบบปรับอากาศ    
      -.เคร่ืองปรับอากาศแบบชุด 27-37 ตันตอชั่วโมง 25 
      -.หอผ่ึงเย็น 400 ตันตอชั่วโมง 4 

-.หอผ่ึงเย็น 300 ตันตอชั่วโมง 8 
-.ปมน้ําระบายความรอน 75 กิโลวัตต 4 
-.ปมน้ําระบายความรอน 45 กิโลวัตต 8 

ระบบแสงสวาง    
-.บัลลาสตสูญเสียต่ํา 5 วัตต 1,579 
-.บัลลาสตอิเล็กทรอนิคส 4 วัตต 360 
-.หลอด Fluorescent แสงสวาง 36 วัตต 1,579 
-.หลอด T5 แสงสวาง 28 วัตต 200 
-.หลอด Compact แสงสวาง 18 วัตต 710 
-.หลอด Compact แสงสวาง 14 วัตต 200 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ประเภทเคร่ืองจักร ขนาดกําลังผลิต หนวย 
 
จํานวน 
(หนวย) 

ระบบสุขาภิบาล    
      - ปมน้ําดี 55 กิโลวัตต 6 
      - ปมน้ําดี 52 กิโลวัตต 1 
ระบบระบายอากาศ    
      --พัดลมระบายอากาศ 25 กิโลวัตต       3 
ระบบขนสง    
      --ลิฟต 27 กิโลวัตต 10 
      --บันไดเล่ือน 33 กิโลวัตต 6 

 
  สวนที่ 3  ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน 
   3.1 ประเภทผูใชไฟฟาประกอบกิจการขนาดใหญ อัตรา (time of use:TOU) 
   3.2 ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด    13,290,674.4  เมกะจูลตอป 
   3.3 คาใชจายดานพลังงานทั้งหมด     13,855,102    บาทตอป 
 
ตาราง 3 ปริมาณการใชพลังงานในชวงระยะเวลา 12  เดือน (ม.ค.2553 – ธ.ค.2553) อาคาร A 
 

ประเภท
พลังงาน 

หนวยวัด รวม 

ตัวแปลง
หนวย     

(เมกะจูล/
หนวยวัด) 

ปริมาณ
พลังงาน  
(เมกะจูล) 

สัดสวน
การใช

พลังงาน 
% 

ไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง 3,691,854 3.60 13,290,674 99.83 
น้ํามันดีเซล ลิตร 600 36.42 21,852 0.16 
ปริมาณพลังงาน
รวม 

    
13,312,526 

 
100.00 
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ตาราง 4 คาใชจายการใชพลังงานในชวงระยะเวลา 12 เดือน (ม.ค.2553 – ธ.ค.2553) อาคาร A 
 
ประเภท
พลังงาน 

หนวยวัด คาใชจาย
พลังงานตอ
หนวยวัด 

คาใชจายพลังงาน 
(บาท) 

สัดสวนการใช
พลังงาน 

% 
ไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง 3.75 13,837,889 99.87 
น้ํามันดีเซล ลิตร 28.68 17,213 0.12 
ปริมาณ
พลังงานรวม 

        
      13,855,102 

         
       100.00 

 
  อาคาร B  
  สวนที่ 1. ขอมูลทั่วไป 
                ที่ตั้งอาคาร :  แขวงดินแดง เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพฯ 

  อาคารเปด :   เม่ือ พ.ศ. 2535 
       อายุอาคาร :  จนถึงปจจุบันประมาณ  19  ป 
       จํานวนชั้น : ทั้งหมด  30  ชั้น  และชั้นใตดินจํานวน  1  ชั้น 

    เวลาทํางาน : 10  ชั่วโมงตอวัน  304  วันตอป 
   พื้นที่ทั้งหมด : ของอาคาร 32,403 ตารางเมตร    
 

ตาราง 5 สัดสวนพื้นที่ตามการใชงาน อาคาร B 
 

ลักษณะการใชงาน พื้นท่ี(ตารางเมตร) สัดสวนพื้นท่ี % 

พื้นที่ใชสอยรวม (ไมรวมพื้นที่จอดรถ)          32,403         100  % 
พื้นที่จอดรถ (ภายในอาคาร)               -           - 
พื้นที่ปรับอากาศทั้งหมด           31,305        34.67 % 
พื้นที่ไมปรับอากาศ(ไมรวมพื้นที่จอดรถ)            1,098         1.21 % 
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  สวนที่  2  ขอมูลเคร่ืองจักร 
 
ตาราง 6 รายละเอียดและอุปกรณหลักที่มีนัยสําคัญ อาคาร B 
 

ประเภทเคร่ืองจักร ขนาดกําลังผลิต หนวย 
จํานวน 
(หนวย) 

ระบบไฟฟา    
     -.หมอแปลงไฟฟา 1600 กิโลโวลทแอมป 4 
ระบบปรับอากาศ    
     -.เคร่ืองปรับอากาศแบบชุด 15.8 ตันตอชั่วโมง 37 
     -.เคร่ืองปรับอากาศแบบชุด 20 ตันตอชั่วโมง 2 
     -.เคร่ืองปรับอากาศแบบชุด 27.8 ตันตอชั่วโมง 38 
     -.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน 3 ตันตอชั่วโมง 8 
     -.หอผ่ึงเย็น 450 ตันตอชั่วโมง 4 
     -.หอผ่ึงเย็น 250 ตันตอชั่วโมง 1 
     -.ปมน้ําระบายความรอน 55 กิโลวัตต 4 
     -.ปมน้ําระบายความรอน 22 กิโลวัตต 1 
     -.ปมเติมน้ําระบบหลอเย็น 4 กิโลวัตต 2 
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ตาราง 6 (ตอ)  
 

ประเภทเคร่ืองจักร ขนาดกําลังผลิต หนวย 
จํานวน 
(หนวย) 

ระบบแสงสวาง    
     -.หลอด Fluorescent แสงสวาง (สวนกลาง) 36 วัตต 502 
     -.หลอด Fluorescent แสงสวาง (สวนกลาง) 18 วัตต 257 
     -.หลอด Compact แสงสวาง (สวนกลาง) 11 วัตต 365 
     -.หลอด LED ปายทางหนีไฟ (สวนกลาง) 2 วัตต 63 
     -.หลอด Fluorescent แสงสวาง (ผูเชา) 36 วัตต 7,397 
     -.หลอด Fluorescent แสงสวาง (ผูเชา) 18 วัตต 411 
     -.หลอด Fluorescent แสงสวาง (ผูเชา) 28 วัตต 436 
     -.หลอด Compact แสงสวาง (ผูเชา) 36 วัตต 46 
     -.หลอด Compact แสงสวาง (ผูเชา) 18 วัตต 528 
     -.หลอด Compact แสงสวาง (ผูเชา) 15 วัตต 57 
     -.หลอด Compact แสงสวาง (ผูเชา) 11 วัตต 208 
     -.หลอด Compact แสงสวาง (ผูเชา) 7 วัตต 16 
     -.หลอด Incandescent แสงสวาง (ผูเชา) 70 วัตต 11 
     -.หลอด Incandescent แสงสวาง (ผูเชา) 40 วัตต 30 
     -.หลอด Halogen แสงสวาง (ผูเชา) 50 วัตต 179 
     -.หลอด LED แสงสวาง (ผูเชา) 4 วัตต 41 
ระบบระบายอากาศ    
     -.พัดลมระบายอากาศ 3 กิโลวัตต       2 
     -.พัดลมระบายอากาศ 0.1 กิโลวัตต       5 
     -.พัดลมอัดอากาศ 2.45 กิโลวัตต       2 
ระบบขนสง    
     -.ลิฟต 55 กิโลวัตต 1 
     -.ลิฟต 40 กิโลวัตต 6 
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ตาราง 7 รายละเอียดและอุปกรณหลักที่มีนัยสําคัญ อาคาร B 
 

ประเภทเคร่ืองจักร ขนาดกําลังผลิต หนวย 
จํานวน 
(หนวย) 

ระบบสุขาภิบาล    
     -.ปมน้ําด ี 22 กิโลวัตต 2 
     -.ปมน้ําด ี 12 กิโลวัตต 2 
     -.ปมเติมอากาศ 22 วัตต 2 
     -.ปมบอบําบัด 1.7 วัตต 2 
     -.ปมบอบําบัด 1.7 กิโลวัตต 4 
     -.ปมรักษาระดับแรงดัน 1.7 กิโลวัตต 1 
     -.ปมเพิ่มแรงดัน 1.4 กิโลวัตต 2 
    

 
  สวนที่ 3  ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน 
   3.1 ประเภทผูใชไฟฟาประกอบกิจการขนาดใหญ อัตรา (time of day:TOD) 
   3.2 ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด    9,977,000  เมกะจูลตอป 
   3.3 คาใชจายดานพลังงานทั้งหมด     17,042,305.8  บาทตอป 
 
ตาราง 8 ปริมาณการใชพลังงานในชวงระยะเวลา 12 เดือน (ม.ค.2553 – ธ.ค.2553) อาคาร B 
 

ประเภท
พลังงาน หนวยวัด รวม 

ตัวแปลง
หนวย     

(เมกะจูล/
หนวยวัด) 

ปริมาณ
พลังงาน  
(เมกะจูล) 

สัดสวนการ
ใชพลังงาน % 

ไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง 9,977,000 3.60 35,917,200 99.83 
น้ํามันดีเซล ลิตร 1,630 36.42 59364.6 0.16 
ปริมาณ
พลังงานรวม 

    
35,976,565 

 
100.00 
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ตาราง 9 คาใชจายการใชพลังงานในชวงระยะเวลา 12 เดือน (ม.ค.2553 – ธ.ค.2553) อาคาร B 
 
ประเภท
พลังงาน 

หนวยวัด คาใชจาย
พลังงานตอ
หนวยวัด 

คาใชจายพลังงาน 
(บาท) 

สัดสวนการใช
พลังงาน 

% 
ไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง 3.16 31,511,445 99.84 
น้ํามันดีเซล ลิตร 28.68 47,438.58 0.15 
ปริมาณ
พลังงานรวม 

   
31,558,884 

 
100.00 

 
  อาคาร C  
  สวนที่ 1  ทั่วไปขอมูล 
   ที่ตั้งอาคาร :  แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 
   อาคารเปด : ดําเนินการเม่ือ พ.ศ. 2522 
   อายุอาคาร : จนถึงปจจุบันประมาณ 32 ป 
   จํานวนอาคาร: ทั้งหมด  3  อาคารแบงเปน อาคารA,อาคารB และอาคารC 
    อาคาร  A  จํานวน  15  ชั้น และชั้นใตดินจํานวน 1  ชั้น (อาคาสํานักงาน) 
    อาคาร  B  จํานวน   7  ชั้น  (อาคารจอดรถ) 
    อาคาร  C  จํานวน   4  ชั้น  (อาคารใหเชา) 
   เวลาทํางาน :  12  ชั่วโมงตอวัน  265  วันตอป 
   พื้นที่ทั้งหมด :  32,364  ตารางเมตร 

    
ตาราง 10 สัดสวนพื้นที่ตามการใชงาน อาคาร C 

 
ลักษณะการใชงาน พื้นท่ี(ตารางเมตร) สัดสวนพื้นท่ี % 

พื้นที่ใชสอยรวม (ไมรวมพื้นที่จอดรถ)          21,489         66 % 
พื้นที่จอดรถ (ภายในอาคาร)          10,875         34 % 
พื้นที่ปรับอากาศทั้งหมด          16,725         52 % 
พื้นที่ไมปรับอากาศ(ไมรวมพื้นที่จอดรถ)           4,764         15 % 
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  สวนที่  2  ขอมูลเคร่ืองจักร 
 
ตาราง 11 รายละเอียดและอุปกรณหลักที่มีนัยสําคัญ อาคาร C 
 

ประเภทเคร่ืองจักร ขนาดกําลังผลิต หนวย 
จํานวน 
(หนวย) 

ระบบไฟฟา    
      -.หมอแปลงไฟฟา 1250 , 1000 กิโลโวลทแอมป 2 , 1 
ระบบปรับอากาศ    
      -.เคร่ืองผลิตน้ําเย็น 250 ตันตอชั่วโมง 1 
      -.เคร่ืองผลิตน้ําเย็น 350 ตันตอชั่วโมง 1 
      -.เคร่ืองผลิตน้ําเย็น 342 ตันตอชั่วโมง 1 
      -.หอผ่ึงเย็น 300 ตันตอชั่วโมง 3 
      -.ปมน้ําเย็น 40 กิโลวัตต 4 
      -.ปมน้ํารอน 40 กิโลวัตต 4 
      -.เคร่ืองสงลมเย็น 40 กิโลวัตต 11 
ระบบขนสง    
      -.ลิฟต 27 กิโลวัตต 10 
      -.บันไดเล่ือน 33 กิโลวัตต 6 

 
  สวนที่ 3  ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน 
   3.1 ประเภทผูใชไฟฟาประกอบกิจการขนาดใหญ อัตรา (time of use:TOU) 
   3.2 ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด     10,775,052.00     เมกะจูลตอป 
   3.3 คาใชจายดานพลังงานทั้งหมด      10,230,427.06     บาทตอป 
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ตาราง 12 ปริมาณการใชพลังงานในชวงระยะเวลา 12 เดือน (ม.ค.2553 – ธ.ค.2553) อาคาร C 
 

   ประเภท    
   พลังงาน 

หนวยวัด รวม 

ตัวแปลง
หนวย(เมกะ
จูล/หนวย

วัด) 

ปริมาณ
พลังงาน  
(เมกะจูล) 

สัดสวน
การใช

พลังงาน 
% 

ไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง 2,987,000 3.60 10,753,200 99.79 
น้ํามันดีเซล ลิตร 600 36.42 21,852 0.2 
 ปริมาณ
พลังงานรวม 

    
10,775,052 

 
100.00 

 
ตาราง 13 คาใชจายการใชพลังงานในชวงระยะเวลา 12 เดือน (ม.ค.2553 – ธ.ค.2553) อาคาร C 
 

ประเภท
พลังงาน 

หนวยวัด คาใชจาย
พลังงานตอ
หนวยวัด 

คาใชจายพลังงาน 
(บาท) 

สัดสวนการ
ใชพลังงาน 

% 
ไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง 3.42 10,213,214.06 99.83 
น้ํามันดีเซล ลิตร 28.68 17,213 0.16 
ปริมาณ
พลังงานรวม 

   
10,213,231.273 

 
100 
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 1.2 สัดสวนการใชพลังงานของอาคารควบคุมขนาดใหญ ท้ัง 3 อาคาร 
 
ตาราง 14 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ อาคาร A 
 

ระบบ 
การใชพลังงานไฟฟา 

กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอป รอยละ 
ปรับอากาศ 2,473,542.18 67 
แสงสวาง 516,859.56 14 
ลิฟต 516,859.56 14 
อ่ืนๆ 184,592.70 5 
รวม 3,691,854.00 100 

 
ตาราง 15 สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิง อาคาร  A 
 

ระบบ การใชพลังงานเช้ือเพลิง 
ชนิดเช้ือเพลิง เมกะจูลตอป รอยละ 

ไฟฟาสํารอง น้ํามันดีเซล 21,852 100 
รวม  21,852 100 

 
ตาราง 16 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ อาคาร B 
 

ระบบ 
การใชพลังงานไฟฟา 

กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอป รอยละ 
ปรับอากาศ 6,032,400.33 60.46 
แสงสวาง 1,180,550.64 11.81 
สุขาภิบาล 628,485.20 6.30 
ลิฟต 958,337.16 9.61 
อ่ืนๆ 1,202,226.67 12.05 
รวม 9,977,000.00 100 
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ตาราง 17 สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิง อาคาร B 
 

ระบบ 
การใชพลังงานเช้ือเพลิง 

ชนิดเช้ือเพลิง เมกะจูลตอป รอยละ 
ไฟฟาสํารอง น้ํามันดีเซล 22,216.20 63.59 
ปองกันอัคคีภัย น้ํามันดีเซล 12,720.78 36.41 
รวม  34,936.98 100 

 
ตาราง 18 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ อาคาร C 
 

ระบบ 
การใชพลังงานไฟฟา 

กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอป รอยละ 
ปรับอากาศ 1,782,573.47 56.72 
แสงสวาง 620,380.82 19.74 
อ่ืนๆ 739,805.7 23.54 
รวม 3,142,760.00 100 

 
ตาราง 19 สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิง อาคาร C 
 

ระบบ การใชพลังงานเช้ือเพลิง 
ชนิดเช้ือเพลิง เมกะจูลตอป รอยละ 

ไฟฟาสํารอง น้ํามันดีเซล 21,852 100 
รวม  21,852 100 
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 1.3 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของอาคารควบคุมขนาดใหญ ท้ัง 3 อาคาร 
 ลักษณะทางกายภาพการใชงานและระบบประกอบอาคารจากขอมูลพื้นฐานดานกายภาพ
ของอาคารควบคุมทั้ง 3 อาคาร  พบวาอาคารมีอายุการใชงานที่แตกตางกัน  โดยอาคารที่มีอายุการใช
งานมากที่สุด คือ อาคาร C มีอายุการใชงาน 32 ป โดยมีการปรับปรุงอาคารเฉพาะทางกายภาพเม่ือป 
พ.ศ. 2552 สวนอาคารที่มีอายุนอยคือ อาคาร B อายุใชงาน 19 ป ใกลเคียงกับอาคาร A ซึ่งมีอายุการ
ใชงาน 22 ป โดยทั้ง 3 อาคารมีคาเฉล่ียของอายุการใชงานที่ 24 ป โดยอายุของอาคารควบคุมทั้ง 3 
อาคารอยูในชวง 19-32 ป  ถือเปนกลุมอาคารใชงานมานานพอสมควร  ตามตาราง 20 
 
ตาราง 20 ขอมูลพื้นฐานของอาคารควบคุมขนาดใหญที่เปนกรณีศึกษา ทั้ง 3 อาคาร 
 
อาคาร ประเภท 

อาคาร 
    อายุ 
   อาคาร (ป) 

        จํานวนช้ัน 
             (ช้ัน) 

       พื้นท่ี 
อาคารรว (ตรม.) 

 
อาคาร A 

 
สํานักงานและ

ศูนยการคาบางสวน 

 
22 

 
29+ชั้นใตดิน 1 ชั้น 

     
90,290.74 

อาคาร B สํานักงานและ
ศูนยการคาบางสวน 

19 30+ชั้นใตดิน 1 ชั้น 32,403 

อาคาร C สํานักงานและ
ศูนยการคาบางสวน 

32 15+ชั้นใตดิน 1 ชั้น 32,364 

คาเฉล่ีย       24 24     51,689 
 
 จากผลการศึกษาระบบการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมทั้ง 3 แหง ซึ่งมีขนาดหมอแปลง
ไฟฟารวมที่ใชในอาคารมากกวา 3,530 กิโลโวลทแอมปโดยอาคาร A มีขนาดหมอแปลงไฟฟารวมมาก
ที่สุดคือ 11,200  กิโลโวลทแอมป โดยอาคาร B มีขนาด 6,400 กิโลโวลทแอมป และ อาคาร C มีขนาด
นอยที่สุดคือ 3,500 กิโลโวลทแอมป  ซึ่งเขาขายการเปนอาคารควบคุมขนาดใหญทั้ง 3 อาคารมีการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงานออกตาม พรบ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ทั้ง 3 อาคาร กับ ระบบ ISO 50001:2011 ตามตาราง 21 
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ตาราง 21 ขอมูลระบบไฟฟาและการใชพลังงานอาคารควบคุมที่ศึกษาทั้ง 3 อาคาร 
 

อาคาร 
ประเภท 
ผูใชไฟฟา 

อัตราการ 
ใชไฟฟา 

การติดตั้งหมอแปลงไฟฟา    ขนาดหมอแปลง   
        ไฟฟารวม 
    (กิโลโวลแอมป) 

      ขนาด  
 (กิโลโวลแอมป) 

จํานวน 
  (ชุด) 

อาคาร A     4.2.2      TOU    1600 , 800    6 , 2        11,200 
อาคาร B     4.1.2      TOD       1600     4         6,400 
อาคาร C     4.2.2      TOU   1250 , 1000   2 , 1         3,500 

 
 1.4 การวิเคราะหขอมูลระบบวิศวกรรมภายในอาคารควบคุมขนาดใหญท้ัง 3 อาคาร 
  จํานวนชั้นของอาคารควบคุมขนาดใหญที่เปนกรณีศึกษา ทั้ง 3 อาคารมีความสูงตั้งแต     
15-30 ชั้น มีพื้นที่ที่แตกตางกันทําใหระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานงานของอาคาร
ซึ่งสวนใหญเปนอุปกรณที่มีนัยสําคัญในการตรวจสอบและควบคุมการใชพลังงานเพื่อการอนุรักษ
พลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จาก
ขอมูลที่ไดพบวามีความแตกตางกัน สวนระบบปรับอากาศ อาคาร A และ B ใชเคร่ืองปรับอากาศชนิด 
Package Water Cool สวน อาคาร C ใชเคร่ืองปรับอากาศชนิด Water  Cooled Chiller โดยระบบ
ประกอบอาคารอ่ืนๆ เชน ลิฟต,บันไดเล่ือน,ระบบโทรศัพท,ระบบสํารองไฟฟา,ระบบปองกันอัคคีภัย
และระบบอ่ืนๆ  อาคาร A ใชระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานและ
ควบคุมการใชพลังงานที่ดี ซึ่งอาคาร B และ C กําลังหาแนวทางในการติดตั้งมีความเหมือนกันทั้ง  3 
อาคาร ตามตาราง 22 
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ตาราง 22 ขอมูลพื้นฐานดานระบบประกอบอาคารของอาคารควบคุมขนาดใหญ ทั้ง 3 อาคาร 
 

ระบบประกอบอาคาร 
           อาคารควบคุมขนาดใหญท่ีศึกษา 

อาคาร A อาคาร B อาคาร C 
  ระบบลิฟต    
  ระบบบันไดเล่ือน    
  ระบบไฟฟาและระบบไฟฟาสํารอง    
  ระบบสุขาภิบาลและบําบัดน้ําเสีย    
  ระบบปรับอากาศชนิด Chiller    
  ระบบปรับอากาศชนิด Package Water Cool    
  หอผ่ึงเย็น     
  ปมน้ํารอน    
  ปมน้ําเย็น    
  ระบบสัญญาณโทรทัศนรวม    
  ระบบระบายอากาศบันไดหนีไฟ    
  ระบบตูสาขาโทรศัพท    
  ระบบปองกันอัคคีภัย    
  ระบบรักษาความปลอดภัย    
  ระบบเสียงตามเสียงในอาคาร    
  ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ    
  ระบบแกสหุงตม    
  ระบบเรียกเก็บเงินคาจอดรถ    

 
 
2. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2550 โดยเปรียบเทียบกับ ระบบ ISO 50001:2011 
เพื่อหาขอจํากัด 

 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากรายงานการจัดการพลังงานที่ไดจัดสงในป 2553 และป 2554 ซึ่งจาก
ไดมีการตรวจสอบและสรุปรับรองโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน มาวิเคราะห
ปญหาที่เกิดข้ึน ตามข้ันตอนการตรวจสอบทั้ง 8 ข้ันตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้  



62 
 

ขอมูลเบื้องตน 
 ขอมูลเบื้องตนของอาคารควบคุมขนาดใหญ ทั้ง 3 อาคาร ซึ่งมีขนาดหมอแปลงไฟฟารวม
มากกวา 3,530 กิโลโวลตแอมปข้ึนไปจัดเปนกลุมที่2 ในการระบุในรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารจํานวนไมนอยกวา 2 คน โดยตองมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโสจํานวน 1 คน  
อาคาร A  
 ป 2553  มีผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญจํานวน 3 คน และ ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโสจํานวน 1 คน การสงรายงานลงนามไมครบโดยลงนามเพียง 2 คน โดยหากมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานมากกวา 1 คนตองลงนามใหครบ  สาเหตุอาจเกิดจากการตรวจสอบรายงานและการ
ประสานงานในการจัดทําไมถูกตองจึงเกิดความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล  
 ป 2554  มีผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ 1 คน และ ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส     2 
คน  ลงนามครบซึ่งแสดงถึงการปรับปรุงแกไขอยางถูกตองตามคําแนะนําที่ไดรับจากสรุปรายงานการ
รับรอง  
อาคาร B  
 ป 2553  มีผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญจํานวน 2 คน และ ไมมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโส  การสงรายงานลงนามไมครบโดยลงนามเพียง 1 คน ปญหาเกิดจากความเขาใจผิดของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานในการจัดทํารายงาน และยังขาดการอบรมผูรับผิดดานพลังงานอาวุโส 
 ป 2554  มีผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ 2 คน และ ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส     1 
คน  ลงนามครบซึ่งแสดงถึงการปรับปรุงแกไขอยางถูกตองตามคําแนะนําที่ไดรับจากสรุปรายงานการ
รับรอง   
อาคาร C 
 ป 2553  มีผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญจํานวน 1 คน และ ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อาวุโสจํานวน 1 คน ลงนามครบในใบคํารับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
 ป 2554  มีผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ 1 คน และ ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส 1 คน  
ลงนามครบมีความเขาใจในการปฏิบัติอยางถูกตอง 
 อาคารควบคุมตัวอยางทั้ง 3 อาคารไดปฏิบัติตามกฎหมายในการแตงตั้งผูรับผิดชอบดาน
พลังงานโดยอาคาร B ยังอยูระหวางการฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสจึงยังไมมีในป 2553 
ซึ่งไดดําเนินการแจงกับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเรียบรอยโดยทางผูวิจัยได
สรุปการแตงตั้งและการจัดสงรายงาน ตามตาราง 23 
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ตาราง 23 การสงรายงานและจํานวนผูรับผิดชอบพลังงาน ทั้ง 3 อาคาร  
 

อาคาร 
การสงรายงานการจัด
การพลังงานประจําป 

จํานวนผูรับผิดชอบดาน
พลังงานสามัญ 

จํานวนผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอาวุโส 

ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 
A สง สง 3 1 1 2 
B สง สง 2 2 - 1 
C สง สง 1 1 1 1 

 
จากการดําเนินการตามกฎหมายผูวิจัยไดมีการเปรียบเทียบการดําเนินการโดยนําระบบ ISO 

50001:2011  เขามาเปรียบเทียบเพื่อหาขอจํากัด ตามตาราง 24 
 
ตาราง 24  เปรียบเทียบการดําเนินงานตามกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงานออกตาม พรบ.  
 การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ทั้ง 3 อาคาร กับ ระบบ ISO 50001:2011  
 เพื่อหาขอจํากัดในการปฏิบัตติามขอมูลเบื้องตนขององคกร 
 

การดําเนินการตาม
กฎกระทรวงมาตรฐานการจัด
การพลังงานออกตาม พรบ.

การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับท่ี 2)         

พ.ศ. 2550 ท้ัง 3 อาคาร 

ระบบมาตรฐาน 
 ISO 50001:2011 

ประเด็นความสอดคลอง
และความแตกตางในการ

ปฏิบัต ิ

1. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดาน
พลังงานครบถวน 
2. จัดสงรายงานการจัด
การพลังงานครบทั้ง 2 คร้ัง 

1. จัดทําบันทึกปรับใชและคงไว
ซึ่งระบบการจดัการพลังงานตาม 
ขอกําหนดในมาตรฐานนี ้    
2. กําหนดและบันทึกขอบเขต 
ของระบบการจดัการพลังงาน 
3. พิจารณาและบันทึกวาจะ
บรรลุขอกําหนดตามมาตรฐาน
เพื่อไดรับการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

1. การปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ไมไดระบุให
จัดทําคูมือดังกลาวมี
เพียงแตข้ันตอนตามการ
จัดทํารายงานการจัด
การพลังงานที่ตองสงทุกป 
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ตาราง 25  เปรียบเทียบการดําเนินงานตามกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงานออกตาม พรบ.  
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ทั้ง 3 อาคาร กับ ระบบ ISO 50001:2011 
เพื่อหาขอจํากัดในการปฏิบัตติามข้ันตอนที่ 1  

 
การดําเนินการตาม 

กฎกระทรวงมาตรฐานการ
จัดการพลังงานออกตาม

พรบ.การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ท้ัง 3 อาคาร 

การดําเนินการตาม 
ISO 50001:2011 

ประเด็นความสอดคลองและ
ความแตกตางในการปฏิบัต ิ

1. มีการแตงตั้งคณะทํางาน
ดานการจัดการพลังงานและ
ลงนามโดยผูบริหารระดับสูง
พรอมกําหนดบทบาทหนาที่
การดําเนินการอยางชัดเจน
และแพรใหทุกคนในองคกร
รับทราบครบถวน 

1. ผูบริหารตองมีความมุงม่ัน
ในการดําเนินการและแตงตั้ง
ผูแทนฝายบริหารดานการจัด
การพลังงานคือ ผูจัดการ
พลังงานและคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงาน เพื่อให
ม่ันใจการดําเนินงานดานการ
จัดจัดการพลังงาน อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีบทบาท
หนาที่ที่ตองรับผิดชอบเพื่อให
ม่ันใจวามีการจัดทําระบบและ
ดําเนินการประสบความสําเร็จ
และตอเนื่อง 

1. ดานการแตงตั้งคณะทํางาน
ดานการจัดการพลังงานอาคาร
ควบคุมสามารถใชคณะทํางาน
ที่จัดทําข้ึนในการปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยใชรวมกับระบบ 
ISO 50001:2011 ได ซึ่งมีการ
ลงนามโดยผูบริหารระดับสูง 
2. ในการปฏิบัติจริง
คณะทํางานอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามตําแหนงงานที่
สูงข้ึนและมีพนักงานใหมเขามา 

 
ขั้นตอนท่ี 1  คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

 การแสดงเจตจํานงในการอนุรักษพลังงานอาคารควบคุมตองกําหนดนโยบายซึ่งมีการ
เปรียบเทียบหาขอจํากัดตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ตามตาราง 25 
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ขั้นตอนท่ี 2  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
อาคาร  A 

   จากการประเมินโดยใชตารางประเมินการจัดการพลังงาน  (Energy Management Matrix: 
EMM)พบวาการจัดการพลังงานไดรับความสําคัญในระดับสูงในองคกรแลว  โดยประเด็นการจัดองคกร
มีเปาหมายที่จะดําเนินการเพิ่มมากข้ึนจากการสนับสนุนของผูบริหารและเพิ่มความเชื่อม่ันตอการ
ลงทุนดานการอนุรักษพลังงานโดยอาศัยขอมูลที่แมนยําในการแจงใหผูบริหารไดรับทราบอยางชัดเจน 
ตามภาพประกอบ 8 

 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

นโยบาย
พลังงาน 

การจัด
องคกร 

การกระตุน
และสราง
แรงจูงใจ 

ระบบขอมูล
ขาวสาร 

ประชาสัมพันธ การลงทุน 

4       

3       

2       

1       

0       

 
    

ภาพประกอบ 8 เฉล่ียการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน ป 2553 และ ป 2554 อาคาร A 
               
อาคาร  B 
  จากการประเมินโดยใชตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix: 
EMM) พบวาควรมีการปรับปรุงดานการกระจายขาวสารและขอมูลดานพลังงานใหกับฝายตางๆได
รับทราบ เพื่อเปนการหาแนวทางในการรวมกันโดยรายละเอียดที่แจงอาจยังไมครบถวน โดยมี
เปาหมายที่จะดําเนินการปรับปรุงใหการจัดการพลังงานได รับความสําคัญในระดับสูงสุด               
ตามภาพประกอบ 9 

 
 
 
 
 

ป 2553 ป 2554 
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ระดับ
ปฏิบัติการ 

นโยบาย
พลังงาน 

การจัด
องคกร 

การกระตุน
และสราง
แรงจูงใจ 

ระบบขอมูล
ขาวสาร ประชาสัมพันธ การลงทุน 

4       

3       

2       

1       

0       

 
 

ภาพประกอบ 9 เฉล่ียการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน ป 2553 และ ป 2554 อาคาร B 
 

อาคาร C 
  จากการประเมินโดยใชตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix: 

EMM) พบวาการจัดการพลังงานไดรับความสําคัญในระดับสูงโดยยังตองพัฒนาดานการสรางแรงจูงใจ
และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานโดยการกระจายขอมูลขาวสารการส่ือสารภายในองคมากข้ึน  
ตามภาพประกอบ 10 
 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

นโยบาย
พลังงาน 

การจัด
องคกร 

การกระตุน
และสราง
แรงจูงใจ 

ระบบขอมูล
ขาวสาร 

ประชาสัมพันธ การลงทุน 

4       

3       

2       

1       

0       

 
           

ภาพประกอบ 10 เฉล่ียการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน ป 2553 และ ป 2554 อาคาร C 
 

ป 2553 ป 2554 

ป 2553  ป 2554 
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 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนของอาคารควบคุม จะแสดงรูปแบบและ
สถานะการจัดการพลังงาน รวมทั้งจุดออน จุดแข็ง เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการบริหารจัดการดาน
พลังงานใหดีข้ึน อีกทั้งเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการอนุรักษพลังงาน ใหอาคาร
ควบคุมทั้ง 3 อาคารบรรลุเปาหมายดานการจัดการพลังงาน ซึ่งพนักงานภายองคกรไดประเมินออกมา
สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวาคณะทํางานตองเรงปรับปรุงดานใด โดยผูวิจัยไดนําระบบ ISO 
50001:2011 เขามาเปรียบเทียบและหาขอจํากัดในการดําเนินการเพื่อปรับปรุงใหระบบสมบูรณเพิ่ม
มากข้ึน ตามตาราง 26 
 
ตาราง 26  เปรียบเทียบการดําเนินงานตามกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงานออกตาม พรบ.  
 การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ทั้ง 3 อาคาร กับ ระบบ ISO 50001:2011  
 เพื่อหาขอจํากัดในการปฏิบัติ ตามข้ันตอนที่ 2  
 

การดําเนินการตาม 
กฎกระทรวงมาตรฐานการ
จัดการพลังงานออกตาม

พรบ.การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ท้ัง 3 อาคาร 

การดําเนินการตาม 
ISO 50001:2011 

ประเด็นความสอดคลอง 
และความแตกตางในการ

ดําเนินการ 

1. ประเมินโดยใช ตารางการ
ประเมินการจัดการพลังงาน 
(Energy Management 
Matrix: EMM) 

1. การดําเนินการตองมีการ
ทบทวนวิเคราะหและประเมิน
การใชพลังงานและการบริโภค
พลังงานมีการระบุพื้นที่การใช
พลังงานอยางมีนัยสําคัญและ
โอกาสในการปรับปรุงดาน
พลังงาน                              
2. พิจารณาจากตัวแปรที่มี
ผลกระทบและขอมูลการใช
พลังงานในอดีตและอนาคต
ซึ่งตองมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
อาคารควบคุมตองทบทวน
การปฏิบัติตามกฎหมายครบ 

1. การเก็บขอมูลดานพลังงาน
เพื่อนํามาวิเคราะหเพื่อวางแผน
ดานพลังงานและกําหนด
เปาหมายยังไมครบถวนและถูก
ตองการ     
2. ทบทวนเร่ืองกฎหมายตางๆที่
เกี่ยวของยังไมครบถวน          
3. ผูเกี่ยวของยังขาดความรู
ความเขาใจและกฎกระทรวง   
ก็มิไดกําหนดชัดเจนวาตอง
ทบทวนจึงเปนการยากที่จะ
ทบทวนในเวลาที่รวดเร็วอาจยัง
ไมสามารถของการรับรองได 
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ตาราง 27  เปรียบเทียบการดําเนินงานตามกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงานออกตาม พรบ. 
      การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ทั้ง 3 อาคาร กับ ระบบ ISO 50001:2011  
      เพื่อหาขอจํากัดในการปฏิบัติ ตามข้ันตอนที่ 3  
 

การดําเนินการตาม 
กฎกระทรวงมาตรฐานการ        

จัดการพลังงานออกตามพรบ.การ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ท้ัง 3 อาคาร 

การดําเนินการตาม 
ISO 50001:2011 

ประเด็นความ
สอดคลองและความ

แตกตางในการ
ปฏิบัต ิ

1. มีการกําหนดและประกาศนโยบาย
อนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษร
ลงนามโดยผูบริหารระดับสูงโดย
มุงเนนใหปฏิบัติตามกฎหมายมีการ
แตงตั้งคณะทํางานดานพลังงานโดย
มุงเนนใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
2. มีการแตงตั้งคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงานโดยถือวาการอนุรักษ
พลังงานเปนหนาที่ของผูบริหารและ
พนักงานทุกคนซึ่งบริษัทจะสนับสนุน
ดานบุคลากร เงิน และ การฝกอบรม
พนักงาน                                          
3. ส่ือสารใหทุกคนในองคกรรับทราบ
และเขาใจและปฏิบัติอยางถูกตอง                                  
4. มีการทบทวนและพัฒนาการ
อนุรักษพลังงานอยางสมํ่าเสมอแตขาด
หลักฐานใหทราบวาพนักงานไดรับ
ทราบนโยบายอยางทั่วถึง 

1. ผูบริหารตองมีความมุงม่ันและ
ประกาศนโยบายพลังงานเปน
ลายลักษณอักษรพรอมลงนาม 
โดยนโยบายตองมีความ
เหมาะสมกับองคกรและมุงม่ันใน
การดําเนินการดานพลังงานอยาง
ตอเนื่อง 
2. จัดหาทรัพยากรตางๆ
สนับสนุนและตองปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับพลังงาน 
3. กําหนดกรอบแนวทางในการ
กําหนดและทบทวน วัตถุประสงค
และเปาหมายพลังงาน มีการ
สนับสนุนใหมีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑและบริการที่มี
ประสิทธิภาพดานพลังงาน 
4. การส่ือสารตองใหพนักงาน
รับทราบและเขาใจรวมถึงควร
ทดสอบความเขาใจอยาง
สมํ่าเสมอ 

1. การกําหนดนโยบาย
ตามกฎหมายยังไมมี
การกําหนดเร่ืองการ
จัดซื้ออุปกรณดาน
พลังงานเขามา          
2. ดําเนินการวิเคราะห
ความสําคัญในดาน
พลังงานจากอุปกรณ 
ซึ่งอาจทําใหการใช
พลังงานเพิ่มมากข้ึน
และขาดประสิทธิภาพ  
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ขั้นตอนท่ี 3  นโยบายอนุรักษพลังงาน 
 จากการศึกษานโยบายอนุรักษพลังงานทั้ง 3 อาคาร พบวาการกําหนดนโยบายสอดคลองกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงานออกตาม พรบ.การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยยังขาดการเผยแพรที่หลากหลายในชองทางตางๆเพื่อใหพนักงานใน
องคกรทราบและปฏิบัติ มีการลงนามโดยผูบริหารระดับสูงถูกตอง แตทั้ง 3 อาคารยังขาดหลักฐานใน
การแสดงใหเห็นวาพนักงานไดรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายได ตามตาราง 27 
 
ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินศักยภาพอนุรักษพลังงาน 
 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุมทั้ง 3 อาคาร ไดประเมินไว    3 
ระดับ คือ 1. ระดับองคกรเปรียบเทียบการใชไฟฟาและความรอนรวมทั้งหมด, 2. ระดับการบริการ
เปรียบเทียบคาการใชพลังงานจําเพาะ และ  3. ระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ เปรียบเทียบขอมูลการใช
พลังงานของเคร่ืองจักรที่มีนัยสําคัญทั้ง 3 ระดับใชขอมูลการเปรียบเทียบป พ.ศ. 2553 และ                
ป พ.ศ.2554 
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ภาพประกอบ 11 ปริมาณการใชไฟฟารวม ป 2553 และ ป 2554 ของอาคารควบคุม ทั้ง 3 แหง 
 

พลังงานไฟฟา (kwh) 
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การประเมินระดับองคกร 
 อาคาร B มีการใชปริมาณไฟฟา เฉล่ียรวมมากกวาอาคาร A และ อาคาร C  เนื่องจากมี
อัตราการเก็บที่แตกตางคือ ใชอัตราคาไฟฟาและยังมีมาตรการในการประหยัดพลังที่นอยจึงทําใหมีคา
การใชพลังงานสูงไฟฟาสูง ตามภาพประกอบ 11 
 

       อาคาร 
 

ภาพประกอบ 12 ปริมาณการใชพลังงานความรอนรวมป 2553 และ ป 2554 อาคารควบคุม ทั้ง 3 แหง 
  
 อาคาร B  มีการใชปริมาณความรอนเฉล่ียรวมมากกวาอาคาร A และ อาคาร C  เนื่องจากได
มีการเก็บขอมูลของการใชน้ํามันในการขนสง แตอาคาร A และ อาคาร C  ยังไมมีการเก็บของมูล
ดังกลาว ตามภาพประกอบ 12 
 
 การประเมินระดับองคกรไดแยกสัดสวนการใชงานตามระบบเพื่อชี้ใหเห็นชัดเจนวามีการใช
พลังงานในระบบใดมากที่สุดจากขอมูลทั้ง 3 อาคารพบวาการใชพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศมี
เปอรเซ็นตมากที่สุดรองลงมาคือ ระบบแสงสวาง สวนการใชพลังงานความรอนพบวายังมีความ
แปรปรวนตามสถานการณการบํารุงรักษาและการชํารุดของอุปกรณซึ่งอาคาร B มีการใชความรอน
มากที่สุดที่มีการแยกประเภทอยางชัดเจน โดยอาคาร A และ อาคาร C การใชในระดับคงที่และยังไมมี
การแยกประเภทการใชอยางถูกตอง ตามภาพประกอบ 13  ถึง ภาพประกอบ 18 
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ภาพประกอบ 13  สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกเปนระบบและพลังงานความรอน ป 2553     ของ

อาคาร A 
 
 
ภาพประกอบ 13 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกเปนระบบและพลังงานความรอนป 2553 อาคาร  A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 14 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกเปนระบบและพลังงานความรอนป 2554 อาคาร  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 15 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกเปนระบบและพลังงานความรอน ป 2553 อาคาร B 
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ภาพประกอบ 16 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกเปนระบบและพลังงานความรอน ป 2554 อาคาร B 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17  สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกเปนระบบและพลังงานความรอน ป 2553    ของ
อาคาร  C 

 
ภาพประกอบ 17 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกเปนระบบและพลังงานความรอน ป 2553 อาคาร C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 18 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกเปนระบบและพลังงานความรอน ป 2554 อาคาร C 
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การประเมินระดับการบริการ 
 จากผลการศึกษาจากรายงานการจัดการพลังงานประจําป 2553 และ ป 2554 โดยใชคาการ
ใชพลังงานจําเพาะของพื้นที่ที่ใชสอยภายในอาคารพบวา อาคาร A มีคาต่ําสุดคือเฉล่ีย 50.48 เมกะจูล
ตอตารางเมตร และ อาคาร C มีคาสูงสุดเฉล่ีย 113 เมกะจูลตอตาราเมตร และอาคาร B เฉล่ีย 93.92 
เมกะจูลตอตารางเมตร เนื่องจากอาคาร C เปนอาคารที่พึ่งปรับปรุงมีการใชพื้นที่นอยในชวงปรับปรุง
ประกอบกับยังมีมาตรการการจัดการพลังงานที่นอยจึงทําใหมีคาเฉล่ียมาก ตามภาพประกอบ 19   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 19 คาการใชพลังงานจําเพาะของพื้นที่ใชสอย ของอาคารควบคุม ทั้ง  3 อาคาร 

 
การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณหลัก 
 พบวาทั้ง 3 อาคารมีการประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณหลักครบโดยพิจารณาขอมูลการใช
ไฟฟาที่มีนัยสําคัญของอุปกรณหลักโดยมีการตรวจวัดและประเมินจากการคํานวณ อุปกรณเปน
อุปกรณเคร่ืองจักรเฉพาะสวนกลางที่ฝายอาคารเปนผูรับผิดชอบ ระบบปรับอากาศเปนเคร่ืองจักรที่มี
นัยสําคัญทุกอาคารและมีปริมาณการใชพลังงานมากที่สุด โดยทั้ง 3 อาคารยังคงเนนในการหา
มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดคาการใชพลังงานในสวนดังกลาว 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานมีความสําคัญกับการวางแผนดานพลังงานซึ่งอาคาร
ควบคุมตองปฏิบัติโดยจากการศึกษาพบวาข้ันตอนในการตรวจวัดเพื่อประเมินยังไมถูกตองเคร่ืองมือ
และการเก็บขอมูลยังขาดมาตรฐานตามรายละเอียด ตามตาราง 28 
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ตาราง 28  เปรียบเทียบการดําเนินงานตามกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงานออกตาม พรบ.       
 การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ทั้ง 3 อาคาร กับ ระบบ ISO 50001:2011      
 เพื่อหาขอจํากัดในการปฏิบัติ ตามข้ันตอนที่ 4  
 

การดําเนินการตาม 
กฎกระทรวงมาตรฐานการจัด
การพลังงานออกตามพรบ.

การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ท้ัง 3 อาคาร 

การดําเนินการตาม 
ISO 50001:2011 

ประเด็นความสอดคลอง
และความแตกตางในการ

ปฏิบัต ิ

1. มีการประเมินศักยภาพครบ 
ทั้ง 3 ระดับตามกฎกระทรวง         
2. ขาดเคร่ืองมือในการตรวจวัด
ที่ไดมาตรฐานและมีการสอบ
เทียบอยางสมํ่าเสมอจึงไมคอยมี
ความถูกตองในการลงขอมูลใน
รายงานการจัดการพลังงาน 

1. อาคารตองระบุแหลงพลังงาน
ที่ใชปจจุบันและประเมินการใช
พลังงานในอดีตและปจจุบัน
รวมถึงประมาณการการใช
พลังงานในอนาคต ระบุจุดทีมี
การใชพลังงานอยางมีนัยสําคัญ  
2. ระบุ เคร่ืองจักร หรือบุคคลที่มี
การใชพลังงานอยางมีนัยสําคัญ 
ตัวแปรที่มีผลตอการใชพลังงาน
อยางมีนัยสําคัญ  
3. กําหนดผลการดําเนินการดาน
พลังงานของเคร่ืองจักรหรือบุคคล
ที่มีการใชพลังงานอยางมี
นัยสําคัญ   
4.ขอมูลจากการทบทวนตอง
บันทึก และปรับปรุงใหทันสมัยใน
ชวงเวลาที่กําหนด 

1. เคร่ืองมือวัดในอาคารไม
ครอบคลุมการตรวจวัด
เคร่ืองจักรที่มีนัยสําคัญ
ครบถวนการสอบเทียบยังไม
ครบถวนทุกอุปกรณทําให
คาที่อานผิดพลาดและ
นํามาใชเปนขอมูลไมสมบูรณ 
2. พนักงานที่เกี่ยวของกับการ
ใชพลังงานตองมีการทวน
สอบพฤติกรรมการใช
พลังงาน 
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ขั้นตอนท่ี 5  การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 จากรายงานการจัดการพลังงานป 2553 พบวาอาคารควบคุมทั้ง 3 อาคารมีเปาหมายและ
มาตรการดานการอนุรักษพลังงานโดยอาคาร A ไดตั้งเปาหมายไวสูงสุด คือ 5 % โดยมีมาตรการ 3 
มาตรการ เปนมาตรการดานไฟฟา เปาหมายการประหยัดที่ 974,084 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ใชเงินลงทุน
มากถึง 10,125,130 ลานบาท จํานวนเงินที่คาดวาประหยัดได 3,409,296.5 บาทตอป ซึ่งกําลังศึกษา
รายละเอียดของมาตรการ อาคาร C สามารถหามาตรการที่ไมตองใชเงินลงทุนโดยเปาหมายการ
ประหยัดที่ 255,921.60 กิโลวัตตชั่วโมงตอปจํานวนเงินที่คาดวาประหยัดได985,725.6 บาทตอป เปน
มาตรการที่ควบคุมการเปด-ปด ระบบปรับอากาศ ซึ่งนับวาคุมคาหากดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 
ตามตาราง 29 
 
ตาราง 29  มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงานในรอบป 2553  
 

อาคาร เปาหมาย  
ท่ีตั้งไว 

     (%) 

จํานวน
มาตร 
การ 

 

มาตร 
การ
ดาน 

เปาหมาย 
การประหยัด 

(กิโลวัตต
ช่ัวโมงตอป) 

จํานวนเงิน   
ท่ีประหยัด 
(บาทตอป) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

A 5 3 ไฟฟา 974,084 3,409,296.5 10,125,130 
B 3 3 ไฟฟา 26,432.67 83,527 177,650 
C 2 1 ไฟฟา 255,921.60 985,725.60 - 

 
 จากรายงานการจัดการพลังงานป 2554 พบวาอาคารควบคุมทั้ง 3 อาคารมีเปาหมายและ
มาตรการดานการอนุรักษพลังงานโดยอาคาร B ไดตั้งเปาหมายไวสูงสุด คือ 5 % โดยมีมาตรการ 3 
มาตรการ เปนมาตรการดานไฟฟา เปาหมายการประหยัดที่ 9,720 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ใชเงินลงทุน 
7,350 บาท จํานวนเงินที่คาดวาประหยัดได 31,007บาทตอป ซึ่งกําลังดําเนินการตามมาตรการ โดยได
มีคําแนะนําจากการสรุปการตรวจสอบพบวายังกําหนดเปาหมายไมสอดคลองกับแผนอนุรักษพลังงาน
และการกรอกขอมูลยังไมถูกตอง อาคาร A ตั้งเปาหมายไว 2 % มีมาตรการ 2 มาตรการ ตั้งเปาหมาย
การประหยัดที่ 483,714.78 กิโลวัตตชั่วโมงตอป จํานวนเงินที่คาดวาประหยัดได 1,693,001.73 บาท
ตอป ใชเงินลงทุน 12,104,190 ลานบาท เปนมาตรการดานไฟฟาเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ โดยจะชวย
ลดการใชพลังงานในอุปกรณที่มีนัยสําคัญลงมากผลการคํานวณจากการตรวจสอบอาจยังไมถูกตอง
โดยควรใชคาเฉล่ีย บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมงของป 2553 คํานวณผลประหยัดพลังงาน ตามตาราง 30 
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ตาราง 30  มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงานในรอบป 2554  
 

อาคาร เปา 
หมาย  
ท่ีตั้งไว 

   (%) 

จํานวน
มาตร 
การ 

 

มาตร 
การดาน 

เปาหมาย 
การประหยัด 

(กิโลวัตตช่ัวโมง
ตอป) 

จํานวนเงิน 
ท่ีประหยัด 
(บาทตอป) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

A 2 2 ไฟฟา 483,714.78 1,693,001.73 12,104,190 
B 5 3 ไฟฟา 9,720 31,007 7,350 
C 1 2 ไฟฟา 52,781.76 184,736.16 5,600 

 
 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานพบปญหาในการดําเนินการมากมายซึ่งไดนํา ISO 50001:2011 เขามาเพื่อ
เปรียบเทียบปรับใชตามขอกําหนดใหเกิดความงายในการปฏิบัติ จากผลการศึกษาขอมูลพบวายังขาด
การฝกอบรมความรูที่ถูกตองใหกับพนักงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับเคร่ืองจักรที่มีนัยสําคัญกิจกรรมยังมีการ
ส่ือสารที่นอย ตามตาราง 31 
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ตาราง 31  เปรียบเทียบการดําเนินงานตามกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงานออกตาม พรบ.  
 การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ทั้ง 3 อาคาร กับ ระบบ ISO 50001:2011    
 เพื่อหาขอจํากัดในการปฏิบัติ ตามข้ันตอนที่ 5  
 

การดําเนินการตาม 
กฎกระทรวงมาตรฐานการจัด
การพลังงานออกตามพรบ.

การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ท้ัง 3 อาคาร 

การดําเนินการตาม 
ISO 50001:2011 

ประเด็นความ
สอดคลองและ

ความแตกตางใน
การปฏิบัต ิ

1. ยังไมสามารถปฏิบัติตามพรบ.
2550 ไดอยางถูกตองและ
สอดคลอง                               
2. การคํานวณมาตรการและการ
นําเสนอยังขาดขอมูลที่สมบูรณ
จากการตรวจวัดและวิเคราะห 
3. การวางแผนการฝกอบรมมี
แลวแตยัง 

1. อาคารตองพัฒนาและจัดทําเปนเอกสาร 
วัตถุประสงคเปาหมายตองเฉพาะเจาะจง
และวัดได  เม่ือมีการกําหนดทบทวน
วัตถุประสงคและเปาหมาย ตองพิจารณา  
กฎหมาย ระเบียบการใชพลังงานที่มีระดับ
นัยสําคัญ 
2. ตองม่ันใจวาบุคลากรมีความรูที่
เหมาะสม ตองมีการจัดเก็บบันทึกตางๆที่
เกี่ยวของกับการอบรม   
3. การส่ือสารผลการดําเนินการตองม่ันใจ
วาพนักงานทุกระดับตองมีความเขาใจ 

1. บุคลากรขาด
ความรู
ความสามารถตอง
เรงดําเนินการ
ฝกอบรม 
2. พนักงานที่
รับผิดชอบทํา
หลายหนาที่ใน
หนวยงานไมคอย
ใหความสําคัญ 

 
ขั้นตอนท่ี 6  การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบ และวิเคราะหการปฏิบัติ 
ตามเปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรม และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน 
 การดําเนินการตามแผนทั้ง 3 อาคารในป 2553 และ ป 2554 ยังไมครบถวนเนื่องจากขอมูล
ในการดําเนินการยังไมพรอมการประสานงานผูดําเนินการจากภายนอกในการตรวจสอบขอมูลลาชา
ทําใหงานที่วางแผนไวเ ล่ือนออกจากแผนงานและบางงานมิไดดําเนินการเพราะมีงบประมาณ
ดําเนินงานสูงทําใหผูบริหารตองพิจารณาความจําเปนในการดําเนินงานอยางอ่ืนๆที่สําคัญกับองคกร
กอนโดยไดทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินการเพื่อหาขอจํากัดตามระบบ ISO 50001:2011และ
พัฒนาการดําเนินการตอไป ตามตาราง 32 แล ตาราง 33 
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ตาราง 32  การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานป 2553  
 

อาคาร จํานวน
มาตรการ 

 

มาตรการท่ี
ดําเนินการ 

ผลประหยัดท่ีเกิดขึ้น
จริง 

(กิโลวัตตช่ัวโมงตอป) 

จํานวนเงินท่ี
ประหยัดจริง 
(บาทตอป) 

เงินลงทุน
จริง 

(บาท) 
A 3 1 412,740 1,444,590 673,940 
B 3 3 640 2,023.03 5,450 
C 1 1 211,200 739,200 - 

 
ตาราง 33  การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานป 2554  
 

อาคาร จํานวน
มาตรการ 

 

มาตรการท่ี
ดําเนินการ 

ผลประหยัดท่ีเกิดขึ้น
จริง 

(กิโลวัตตช่ัวโมงตอป) 

จํานวนเงินท่ี
ประหยัดจริง 
(บาทตอป) 

เงินลงทุน
จริง 

(บาท) 
A 2 - - - - 
B 3 2 7,099 22,645 3,350 
C 2 2 52,781.76 184,736.2 5,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

ตาราง 34  เปรียบเทียบการดําเนินงานตามกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงานออกตาม พรบ. 
 การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ทั้ง 3 อาคาร กับ ระบบ ISO 50001:2011    
 เพื่อหาขอจํากัดในการปฏิบัติ ตามข้ันตอนที่ 6  
 

การดําเนินการตาม 
กฎกระทรวงมาตรฐานการจัด
การพลังงานออกตามพรบ.การ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ท้ัง 3 อาคาร 

การดําเนินการตาม 
ISO 50001:2011 

ประเด็นความ
สอดคลองและความ
แตกตางในการปฏิบัต ิ

1. มีการดําเนินการตามแผนและ
เปาหมายไมครบทวนเกิดจากการ
ใชขอมูลวิเคราะหที่ผิดพลาด        
2. ขาดแนวทางที่ชัดเจนในการ
ดําเนินการตลอดจนขาดเคร่ืองมือ
ในการตรวจสอบการประสานงาน
การดําเนินการยังไมตอเนื่องเพราะ
บุคลากรมีการเปล่ียนแปลงและมี
หนาที่ในงานอ่ืนๆอีกมากทําให
กระบวนการขาดประสิทธิภาพ 
 

1. การดําเนินการตามแผนตอง
ไดรับการติดตามตรวจวัดและ
วิเคราะหตามแผนที่กําหนดไวผล
การทบทวนพลังงานในสวนที่มี
นัยสําคัญและความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตางๆที่เกี่ยวของ  
2. ตองเก็บเปนบันทึกมีการ
กําหนดชวงเวลาในการทบทวน
อุปกรณที่ตรวจวัดตองมีความ
เที่ยงตรง 
3. มีบันทึกการสอบเทียบอุปกรณ
เพื่อตรวจสอบ 

1. ขอมูลในการทบทวน
และติดตามยังมีไม
ครบถวน 
2. บุคลากรขาดความรู
และความชํานาญในการ
ดําเนินการ 
3. เคร่ืองมือไมได
มาตรฐานขาดการสอบ
เทียบยังไมมีบันทึกการ
สอบเทียบ  
4. ไมมีการติดตาม
สืบสวนและดําเนินการ
แกไขในกรณีที่ผลการ
ดําเนินการดานพลังงาน
เบี่ยงเบนจากที่ควรจะ
เปน 
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ขั้นตอนท่ี 7  การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
 การดําเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมทั้ง 3 อาคาร
ยังพบขอที่ตองดําเนินการแกไขในสวนของคณะผูตรวจสอบภายในซึ่งยังเปนบุคคลที่ซ้ํากับบุคคลใน
คณะทํางานทําใหการตรวจสอบขาดประสิทธิภาพการลงนามยังไมถูกตองและควรเพิ่มวิธีการส่ือสารให
คนในองคกรรับทราบอยางทั่วถึงปญหาที่พบจะไดเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ISO 50001:2011 เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงตอไป ตามตาราง 35 
 
ตาราง 35  เปรียบเทียบการดําเนินงานตามกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงานออกตาม พรบ. 
 การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ทั้ง 3 อาคาร กับ ระบบ ISO 50001:2011   
 เพื่อหาขอจํากัดในการปฏิบัติ ตามข้ันตอนที่ 7  
 

การดําเนินการตาม 
กฎกระทรวงมาตรฐานการ
จัดการพลังงานออกตาม

พรบ.การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550    
ท้ัง 3 อาคาร 

การดําเนินการตาม 
ISO 50001:2011 

ประเด็นความ
สอดคลอง
และความ
แตกตางใน
การปฏิบัต ิ

1. ผูประเมินขาดความรูใน
การดําเนินการเนื่องจากมี
หนาที่รับผิดชอบในงานที่ไม
เกี่ยวของกับดานพลังงาน
โดยตรง                              
2. ขาดแผนงานในการ
ดําเนินการที่ชัดเจนใชเวลา
ในการตรวจประเมินนอย
เกินไปทําใหไดผลที่ไม
สมบูรณการส่ือสารยังไม
เหมาะสมครบถวน 

1. การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
ภายในนั้นการปฏิบัติตองสอดคลองกับ
มาตรฐานหรือกฎหมายที่ปฏิบัติตองมี
ประสิทธิผลในการดําเนินการโดยจะ 
2. ตองจัดทําแผนการตรวจประเมินโดย
พิจารณาถึงสถานะและความสําคัญของ
กระบวนการและผลประเมินในคร้ังที่ผานมา
เปรียบเทียบกําหนดข้ันตอน 
3. กําหนดความถี่ในการดําเนินการพรอม
จัดเก็บบันทึกการตรวจประเมินเพื่อรายงานตอ
ผูบริหารผูตรวจประเมินตองเปนอิสระจาก
หนวยงานหรือกระบวนการที่ทําการตรวจ
ประเมิน 

1. ยังขาดการ
แตงตั้งผูตรวจ
สอบใหมี
คุณสมบัติครบ
และปฏิบัติตาม
ขอกําหนดอยาง
ถูกตอง 
2. ไมพบการ
กําหนดขอบเขต
และแผนงาน
การตรวจ
ประเมินที่
ชัดเจน 
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ขั้นตอนท่ี 8  การทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
   การทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานทั้ง 3 อาคารมีการปฏิบัติ
และทบทวนการดําเนินการจากผูบริหารระดับสูงอยางสมํ่าเสมอ โดยยังขาดความสมบูรณของข้ันตอน
การดําเนินงานและความไมสอดคลองตามกฏหมายซึ่งไดนํามาตรฐาน ISO 50001:2011 เขามา
เปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงและหาขอจํากัดที่ตองดําเนินการ  ตามตาราง 36 
 
ตาราง 36  เปรียบเทียบการดําเนินงานตามกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงานออกตาม พรบ. 
 การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ทั้ง 3 อาคาร กับ ระบบ ISO 50001:2011  
 เพื่อหาขอจํากัดในการปฏิบัติ ตามข้ันตอนที่ 8   
 

การดําเนินการตาม 
กฎกระทรวงมาตรฐานการจัด
การพลังงานออกตามพรบ.

การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2550 ท้ัง 3 อาคาร 

การดําเนินการตาม 
ISO 50001:2011 

ประเด็นความสอดคลอง
และความแตกตางในการ

ปฏิบัต ิ

1. พบการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน
ภายหลังวันที่จัดประชุมทบทวน
สงผลใหไมสามารถนําผลการ
ตรวจติดตามมาพิจารณาทบทวน 
วิเคราะห ได  
2. การประชุมทบทวนมีการเล่ือน
อยูบอยคร้ังเนื่องจากผูบริหารติด
ภารกิจและเจาหนาที่หรือ
คณะทํางานวางไมพรอมกันตอง
ดําเนินการในเร่ืองงานที่ตน
รับผิดชอบเปนหลักกอน  
3. การทบทวนในดานการอนุรักษ
พลังงานและกฎหมายยังไมครบ 

1. จัดใหมีการทบทวนฝาย
บริหารตามระยะเวลาที่
กําหนดเพื่อติดตาม
ความกาวหนาและปญหาเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 
2. การทบทวนตองพิจารณา
การเปล่ียนเปล่ียนที่เกิดข้ึนใน
องคกรที่มีผลตอระบบการจัด
การพลังงาน เชน กฎหมาย
ใหม เทคโนโลยีใหม  
3. การประชุมทบทวนตองมี
การจดบันทกึการประชุมโดย
ระบุวาระอยางชัดเจน 

1. การทบทวนการ
เปล่ียนแปลงดานกฎหมายยัง
ไมครบถวน                         
2. ตองมีการตรวจสอบอยาง
ระเอียดและติดตามอยูตลอด
ผูรวมประชมุยังขาดความรู
และความพรอม 
3. มีเพียงผูรับผิดชอบดาน
พลังงานเปนผูดําเนินการเพียง
ฝายเดียวเปนสวนใหญคน                       
4.ภายในองคยังขาดการ
ส่ือสารทีค่รบถวนจากการ
ติดตามรายงานการทบทวน
ผานส่ือตางๆ 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
.สรุปผลงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยเปรียบเทียบขอมูลระบบการจัดการพลังงานอาคารควบคุมขนาดใหญ ทั้ง     
3 แหง อาคารพบวาการปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 ยังคงมีปญหาและมีส่ิงที่ตองปรับปรุงในการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนในรายงานการจัดการพลังงานที่อาคารควบคุมทั้ง 3 อาคารไดดําเนินการสงกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานครบแลวทั้ง 2 คร้ังคือ รายงานป  พ.ศ.2553 และ รายงาน
ป พ.ศ.2554 และเกิดปญหาดัง ตาราง 37   
 จากการเปรียบเทียบข้ันตอนการดําเนินการจัดการพลังงานตามขอกําหนดและรายละเอียด
ตางๆในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน(ฉบับที่2)พ.ศ.2550 และมาตรฐาน ISO 
50001:2011 ของ International Organization for Standardization พบวามาตรฐานการจัด
การพลังงานทั้งสองพัฒนาข้ึนตามแนวทาง Plan-Do-Check-Action (PDCA) สอดคลองกันตาม       
ตาราง 38 
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ตาราง 37  ปญหาตางๆในข้ันตอนการปฏิบัติและขอเสนอแนะในการสงรายงานการจัดการพลังงาน 
 

   กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงานออกตาม
พรบ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 2 ) 

พ.ศ. 2550 
ขอเสนอแนะ 

P 

1 การแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
ปญหาท่ีพบ 
    การจัดผังโครงสรางและอํานาจหนาที่ยังไมชัดเจนรวมถึงการ
เผยแพรยังไมทั่วถึง 

       ระบุในโครงสรางคณะทํางานแยกเปนฝายตางๆ
ใหเห็นและมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะทํางานตามโครงสรางเพ่ือใหผูปฏิบัติไดเขาใจ
บทบาทของตนเองในการปฏิบัติงานโดยมีการเผยแพร
ใหพนักงานทุกหนวยงานไดรับทราบอยางทั่วถึง 
 

2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 
ปญหาท่ีพบ 
     ไมครอบคลุมทุกหนวยงานยอยและยังไมมีการแสดงถึงจํานวน
ที่มาของการประเมินวาประเมินมาจากพนักงานในองคกรสวน
ใดบาง 

       ระบุจํานวนที่มาของการประเมินและเก็บหลักฐาน
การประเมินไวเพ่ือตรวจสอบ 

3 การกําหนดนโยบายการอนุรักษพลังงาน 
ปญหาท่ีพบ (ไมมี) 
     เนื้อหามีความสอดคลองตามกฎกระทรวงโดยมีการลงนามโดย
ผูบริหารระดับสูงหรือเจาของอาคารถูกตองเรียบรอย 

        นโยบายยังตองมีเนื้อหาสอดคลองกับประกาศ
ของกระทรวงและมีการลงนามโดยผูบริหารระดับสูง
หรือเจาของอาคารเสมอ 

4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
ปญหาท่ีพบ 
       ขาดการเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังเพ่ือประเมินผลกิจกรรมที่
ดําเนินการ ขาดการประเมินระดับเครื่องจักรคาประสิทธิภาพ
สมรรถนะและปริมาณการสูญเสียพลังงาน      

        บันทึกขอมูลยอนหลังเปรียบเทียบเพ่ือประเมิน
ผลสําเร็จ กิจกรรมเพ่ิมเติมบันทึกการประเมินคา
ประสิทธิภาพสมรรถนะและปริมาณการสูญเสีย
พลังงานโดยระบุหนวยและคามาตรฐานเปรียบเทียบ 

D 

5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
ปญหาท่ีพบ 
        ขาดการระบุชื่อผูรับผิดชอบมาตรการที่ชัดเจนในบางอาคาร 

        กําหนดและระบุชื่อผูรับผิดชอบการฝกอบรมใน
แผนใหชัดเจนโดยครอบคลุมทุกกิจกรรม 

C 

6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตรวจสอบและ
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
ปญหาท่ีพบ 
        การตรวจสอบคาผลประหยัดที่เกิดข้ึนจริงขาดการตรวจวัดที่
ชัดเจนเพ่ือเปรียบเทียบกับผลประหยัดจากการคํานวณ    

        มีการตรวจวัดผลการประหยัดจากเครื่องวัดกอน
และหลังการดําเนินการโดยเครื่องวัดที่ผานการสอบ
เทียบตามมาตรฐานและมาตรการตอเนื่องขามปใหคิด
ผลประหยัดเฉพาะปที่ดําเนินการจัดการ 

7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
ปญหาท่ีพบ 
       ผลการตรวจติดตามยังไมสอดคลองกับการดําเนินการจริงและ
การ เผ ยแพรการแต ง ต้ังคณะผู ตรวจ สอบ ประ เมิน การจัด
การพลังงานยังไมทั่วถึง 

        ตรวจสอบข้ันตอนตางๆใหครบถวนอยางละเอียด
และเพ่ิมสื่อการเผยแพรใหทุกคนในองคกรรับทราบ
อยางทั่วถึง 

A 

8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงาน 
ปญหาท่ีพบ 
ผลการทบทวนไมถูกตองและสอดคลองกับข้ันตอนการปฏิบัติ  

        ควรพิจารณาผลการทบทวนในสวนที่ไมถูกตอง
หรือระบุไมครบการประชุมทบทวนควรจัดใหตรงตาม
รอบปอยูเสมอเพ่ือใหการสงรายงานไมลาชา 
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ตาราง 38  เปรียบเทียบขอกําหนดตามกฎกระทรวง กับ ISO 50001: 2011 
 

 กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงาน
ออกตามพรบ.การสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

 
ISO 50001:2011 

หัวขอ รายละเอียด หัวขอ รายละเอียด 

  จัดทํารายงาน 
4.1 General  Requirements 

จัดทําเอกสารคูมือการจัดการพลังงาน 

P 

1 จัดตั้งคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน 

4.2 Management   responsibility 
ความรับผิดชอบของฝายบริหาร 

2 ประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบ้ืองตน 

4.4 Energy  Planning 
การวางแผนดานพลังงาน 

3 กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
และเผยแพรประชาสัมพันธ 

4.3 Energy Policy 
นโยบายพลังงาน 

4 ประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน 

4.4.3 Energy  review 
การทบทวนพลังงาน 

4.4.4 Energy  baseline 
เสนฐานพลังงาน 

4.4.5 Energy Performance Indicators (EnPIs) 
ตัวช้ีวัดผลดําเนินการดานพลังงาน 

D 

5 กําหนดเปาหมายและแผนการ
อนุรักษพลังงานและแผน
ฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน 

4.4.6 Energy  objectives ,energy Targets   and EM 
action plans 
วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานการจัดกา
พลังงาน 

4.5.2 Competence,training and awareness 
ความสามารถ การฝกอบรม และความตระหนัก 

4.5.5 Operational  control 
การควบคุมการดําเนินการ 

C 

6 ดําเนินการตามแผนอนุรักษ
พลังงานและตรวจสอบและ
วิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน 

4.6.1 Monitoring measurement and analysis 
การเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห 

7 ตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงาน 

4.6.3 Internal Audit of the Energy  Mangaement 
System 
การตรวจประเมิน-ภายใน 

A 8 ทบทวน วิเคราะห และแกไขขอ
พกพรองของการจัดการพลังงาน 

4.7 Management  Review 
การทบทวนของฝายบริหาร 
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  ดังนั้นข้ันตอนการดําเนินการจัดการพลังงานของทั้งสองมาตรฐานจึงมีความสอดคลองกันมาก
ในประเด็นหลักๆ คือ การวางแผนการดําเนินการจัดการพลังงาน การดําเนินการจัดการพลังงานตาม
แผน การตรวจสอบและตรวจติดตามการดําเนินการตามแผน และสุดทายคือ การทบทวน วิเคราะห 
เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน แตทั้งนี้ก็มีความแตกตางกันในรายละเอียดเพียงเล็กนอยของแต
ละประเด็นเทานั้นซึ่งหากอาคารควบคุมที่ดําเนินการจัดการพลังงานตามขอกําหนดและรายละเอียด
ตางๆ ในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 ดีอยูแลวมีความตองการที่จะไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ก็สามารถที่จะ
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเหลานั้นเขาไปในระบบการจัดการพลังงานของทั้ง 3 อาคารไดโดยไม
จําเปนตองเปล่ียนแปลงระบบการจัดการพลังงานมากนัก ข้ึนอยูที่ความพรอมขององคกรและการ
ตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงหรือเจาของอาคาร จากขอมูลพบวา อาคาร A มีความพรอมที่จะนําระบบ
มาตรฐาน ISO 50001:2011  มาใชและขอการรับรองมาก อาคาร B และ C ซึ่งยังขาดความพรอมในการ
ปฎิบัติตามกฏหมายและการเตรียมการในดานเอกสารซึ่งตองอาศัยระยะเวลากอนดําเนินการแตจะ
สามารถนําขอกําหนดมาตรฐานISO 50001:2011มาชวยแกไขขอบกพรองในข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการพลังงานที่ทําอยูได 
 
ขอเสนอแนะ 
   การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในอาคารโดยนํามาตรฐาน ISO 50001:2011 มาใชกับ
อาคารควบคุมขนาดใหญเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรดานพลังงานไดอยางคุมคาและยั่งยืนสงผลตอ
การพัฒนาการจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอมในประเทศตอไปนั้น  ทางองคกรที่มีความตองการใช
และขอการรับรองตองมีความมุงม่ันอยางมากที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดโดยผูบริหารระดับสูงมีสวน
สําคัญมากในการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จตองใหการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ดาน
การเตรียมบุคลากรขององคกรตองพรอมและเขาใจหลักในการปฏิบัติโดยมีการฝกอบรมและทบทวนใน
ดานที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อใหระบบยังคงใชไดอยางมีประสิทธิภาพหาก
ปฏิบัติตามข้ันตอนตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไดถูกตองครบถวนและสอดคลองแลวก็จะเปนการงายที่จะนําองคกรเขาสูระบบ
มาตรฐาน ISO 50001:2011 ตอไป 
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  เปรียบเทียบ ระบบ ISO 50001:2011 กับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 

 

ISO 50001:2011 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 
ขอ เกณฑ ขอ เกณฑ ขอ เกณฑ 
- คํานํา - คํานํา - คํานํา 
- บทนํา - บทนํา - บทนํา 
1 ขอบขาย 1 ขอบขาย 1 ขอบขาย 
2 เอกสารอางอิง 2 เอกสารอางอิง 2 เอกสารอางอิง 
3 คําศัพทและคํา 

นิยาม 
3 คําศัพทและคํา นิยาม 3 คําศัพทและคํา 

นิยาม 
4 ขอกําหนดระบบ

การจัดการพลังงาน 
4 ระบบบริหารงาน

คุณภาพ 
4 ขอกําหนดระบบการ

จัดการส่ิงแวดลอม 
4.1 ขอกําหนดทั่วไป 4.1 ขอกําหนดทั่วไป 4.1 ขอกําหนดทั่วไป 
4.2 ความรับผิดชอบ

ของฝายบริหาร 
5 ความรับผิดชอบของ

ฝายบริหาร 
5 - 

4.2.1 ผูบริหารสูงสุด 5.1 ความมุงม่ันของฝาย
บริหาร 

4.4.1 ทรัพยากร บทบาท
ความรับผิดชอบและ
อํานาจหนาที ่

4.2.2 ผูแทนฝายบริหาร 5.5.1 
 

5.5.2 

ความรับผิดชอบและ
อํานาจหนาที ่
ผูแทนฝายบริหาร 

4.4.1 ทรัพยากร บทบาท
ความรับผิดชอบและ
อํานาจหนาที ่

4.3 นโยบายพลังงาน 5.3 นโยบายคุณภาพ 4.2 นโยบายส่ิงแวดลอม 
4.4 การวางแผนดาน

พลังงาน 
5.4 การวางแผน 4.3 การวางแผน 

4.4.1 ขอกําหนดทั่วไป 5.4.1 
 

7.2.1 

วัตถุประสงคดาน
คุณภาพ 
การกําหนด
ขอกําหนดที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ 

4.3 การวางแผน 
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   เปรียบเทียบ ระบบ ISO 50001:2011 กับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 (ตอ) 

ISO 50001:2011 ISO 14001:2004 ISO 14001:2004 
ขอ เกณฑ ขอ เกณฑ ขอ เกณฑ 

4.4.2 ขอกําหนดดาน
กฎหมายและ
ขอกําหนดอ่ืนๆ 

7.2.1 
 
 

7.3.2 

การกําหนด
ขอกําหนดที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ 
การออกแบบและการ
ปรับปรุง 

4.3.2 กฎหมายและ
ขอกําหนดอ่ืน 

4.3.3 การทบทวนดาน
พลังงาน 

5.4.1 
 

7.2.1 

วัตถุประสงคดาน
คุณภาพ 
การกําหนด
ขอกําหนดที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ 

4.3.1 ลักษณะปญหา
ส่ิงแวดลอม 

4.4.4 ขอมูลฐานดาน 
พลังงาน 

- - - - 

4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะ
ดานพลังงาน 

- - - - 

4.4.6 วัตถุประสงคดาน
พลังงานเปาหมาย
พลังงานและ
แผนปฏิบัติการดาน
การจัดการพลังงาน 

5.4.1 
 

7.1 

วัตถุประสงคดาน
คุณภาพ 
การวางแผนการ
ยอมรับผลิตภัณฑ 

4.3.3 วัตถุประสงค
เปาหมายและ
โปรแกรม 

4.5 การนําไปปฏิบัติ
และการดําเนินการ 

7 การยอมรับ
ผลิตภัณฑ 

4.4 การนําไปปฏิบัติและ
การดําเนินการ 

4.5.1 ขอกําหนดทั่วไป 7.5.1 การควบคุม
ผลิตภัณฑและการ
บริการ 

4.4.6 การควบคุมดาน
ปฏิบัติการ 

4.5.2 ความสามารถการ
ฝกอบรมและความ
ตระหนัก 

6.2.2 ความสามารถการ
ฝกอบรมและความ
ตระหนัก 

4.4.2 ความสามารถการ
ฝกอบรมและความ
ตระหนัก 
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   เปรียบเทียบ ระบบ ISO 50001:2011 กับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 (ตอ) 

ISO 50001:2011 ISO 14001:2004 ISO 14001:2004 
ขอ เกณฑ ขอ เกณฑ ขอ เกณฑ 

4.5.3 การส่ือสาร 5.5.3 การส่ือสารภายใน 4.4.3 การส่ือสาร 
4.5.4 เอกสาร 4.2 ขอกําหนดเอกสาร - - 

4.5.4.1 ขอกําหนดเอกสาร 4.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 4.4.4 เอกสาร 
4.5.4.2 การควบคุมบันทึก 4.2.3 การควบคุมบันทึก 4.4.5 การควบคุมบันทึก 
4.5.5 การควบคุมการ

ปฏิบัติการ 
7.5.1 การควบคุม

ผลิตภัณฑและบริการ 
4.4.6 การควบคุมดาน

ปฏิบัติการ 
4.5.6 การออกแบบ 7.3 การออกแบบและการ

ปรับปรุง 
- - 

4.5.7 การจัดหาบริการ
ดานพลังงาน
ผลิตภัณฑ 
อุปกรณและ
พลังงาน 

7.4 การจัดซื้อ - - 

4.6 การตรวจ 8 การวัด การวิเคราะห 
และการปรับปรุง 

4.5 การตรวจสอบ 

4.6.1 การเฝาระวัง การ
วัด และ การ
วิเคราะห 

8.2.3 
 

8.2.4 
 

8.4 

การเฝาระวังและการ
วัด 
กระบวนการการเฝา
ระวัง 
การวัดผลิตภัณฑการ
วิเคราะหขอมูล 

4.5.1 การเฝาระวังและ 
การวัด 

4.6.2 การประเมินการ
ปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดาน
กฎหมายและ
ขอกําหนดอ่ืน 

7.3.4 การทบทวนการ
ออกแบบและการ
ปรับปรุง 

4.5.2 การประเมินความ
สอดคลอง 
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  เปรียบเทียบ ระบบ ISO 50001:2011 กับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 (ตอ) 

 

 

 

ISO 50001:2011 ISO 14001:2004 ISO 14001:2004 
ขอ เกณฑ ขอ เกณฑ ขอ เกณฑ 

4.6.3 การตรวจประเมิน
ภายในของระบบ
การจัด
การพลังงาน 

8.2.2 การตรวจประเมิน
ภายใน 

4.5.5 การตรวจประเมิน
ภายใน 

4.6.4 ความไมเปนไป
ตามขอกําหนด
การแกไขการ
ปฏิบัติการ แกไข
และการ
ปฏิบัติการปองกัน 

8.3 
 
 

8.5.2 
8.5.3 

การควบคุม
ผลิตภัณฑที่ไมเปนไป
ตามขอกําหนด 
การปฏิบัติการแกไข 
การปฏิบัติการ
ปองกัน 

4.5.3 ความไมเปนไปตาม
ขอกําหนด การ
ปฏิบัติการแกไขและ
การปฏิบัติการ
ปองกัน 

4.6.5 การควบคุมบันทึก 4.2.4 การควบคุมบันทึก 4.5.4 การควบคุมบันทึก 
4.7 การทบทวนการ

บริหารงาน 
5.6 การทบทวนการ

บริหารงาน 
4.6 การทบทวนการ

บริหารงาน 
4.7.1 ขอกําหนดทั่วไป 5.6.1 ขอกําหนดทั่วไป 4.6 การทบทวนการ

บริหารงาน 
4.7.2 ขอมูลที่ใชในการ

ทบทวนการ
บริหารงาน 

5.6.2 ขอมูลที่ใช 4.6 การทบทวนการ
บริหารงาน 

4.7.3 ผลจากการ
ทบทวนการ
บริหารงาน 
 

5.6.3 ผลจากการทบทวน
การบริหารงาน 

4.6 การทบทวนการ
บริหารงาน 
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ภาคผนวก ข 

มาตรการและเปาหมายการอนุรักษพลังงานป 2553  

ของอาคารควบคุมขนาดใหญ 3  แหง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อาคาร  A    
มาตรการและเปาหมายการอนุรักษพลังงานป 2553   
 

ลําดับที่ มาตรการ 

เปาหมายการประหยัด 
รอยละ 

ผลประหยัด 

เงินลงทุน  

(บาท) 
ระยะเวลา
คืนทุน (ป) 

ไฟฟา เช้ือเพลิง 

กิโลวัตต กิโลวัตต-
ชั่วโมง/ป 

บาท/ป ชนิด ปริมาณ 
(หนวย/ป) 

บาท/
ป 

ดานไฟฟา 

1. ติดต้ัง VSD ปมน้ําหลอเย็นเพิ่ม  
3 ชุด 

93 412,740 1,444,590 - - - 9.85 673,940 0.5 

2. ติดต้ัง Voltage Regulator 45.40 397,721 1,392,023.5 - - - 9.50 8,000,000 5.7 

3. 
ติดต้ังมอเตอรประสิทธิติดต้ัง
มอเตอร 

ประสิทธิภาพสูง 5ชุด 
99.4 163,623 572,683 - - - 3.91 1,451,190 2.53 

รวม 974,084 3,409,296.5    23.26 10,125,130  

ดานความรอน      ไมมี 
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อาคาร  B 
มาตรการและเปาหมายการอนุรักษพลังงานป 2553   
 

ลําดับที่ มาตรการ 

เปาหมายการประหยัด 
รอยละ 

ผลประหยัด 

เงินลงทุน  

(บาท) 
ระยะเวลา
คืนทุน (ป) 

ไฟฟา เช้ือเพลิง 

กิโลวัตต กิโลวัตต-
ชั่วโมง/ป 

บาท/ป ชนิด ปริมาณ 
(หนวย/ป) 

บาท/
ป 

ดานไฟฟา 

1. การควบคุมการใชพลังงาน
ภายในหองน้ําชาย ช้ัน 29 0.20 640.20 2023.03 - - - 0.006 % 5,450 2.96 

2. 
การใชหลอด T5 แทน T8 ช้ัน 
28 4.59 

16328.47 51597.97 
- - - 

0.164 %  3.34 

3. 
การลดจํานวนลิฟตโดยสารชวง
วันเสาร-อาทิตย 

 
7.5 9464.00 29906.00 - - - 0.095 %   

รวม 26,432.67 83,527    0.265 % 177,650  

ดานความรอน      ไมมี 
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อาคาร  C 
มาตรการและเปาหมายการอนุรักษพลังงานป 2553   
 

ลําดับที่ มาตรการ 

เปาหมายการประหยัด 
รอยละ 

ผลประหยัด 

เงินลงทุน  

(บาท) 
ระยะเวลา
คืนทุน (ป) 

ไฟฟา เช้ือเพลิง 

กิโลวัตต กิโลวัตต-
ชั่วโมง/ป บาท/ป ชนิด ปริมาณ 

(หนวย/ป) 
บาท/

ป 

ดานไฟฟา 

1.  จัดตารางการเปด Chiller ตัวที่
มีประสิทธิภาพสูงเปนหลัก 96.94 255,921.60 985,725.60 - - - 24.91 - - 

รวม 255,921.60 985,725.60    24.91 -  

ดานความรอน      ไมมี 
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