
 

ประวตันิโยบายการอนรุกัษพ์ลงังาน 

 

ค าน า 

เอกสารเรือ่ง "ประวตันิโยบายการอนรุกัษพ์ลงังาน" เป็นสว่นหนึง่ของ โครงการศกึษาวจัิยและจัดท าประวตั ิ
การพัฒนาพลังงานของประเทศไทย ซึง่ บรษัิท เบอรร์า่ จ ากัด จัดท าเสนอตอ่ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับนโยบาย การพัฒนาพลังงานของประเทศในดา้นตา่งๆ 
ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุัน โดยเอกสารสว่นนีเ้ป็นการน าขอ้มลูทีม่กีารรวบรวมไวม้าเรยีบเรยีงเป็นรอ้ยแกว้ เพือ่ให ้
ผูอ้า่นไดเ้ห็นภาพพัฒนาการของนโยบายมาเป็นล าดับตามเหตกุารณ์ทีเ่กดิ ขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่การ
คน้ควา้และใหค้วามรูแ้กค่นรุน่หลังตอ่ไป 

การจัดท าเอกสารทีเ่ป็นประวตัศิาสตรจ์ าเป็นตอ้งอาศัยขอ้มลูจากเอกสารการ วจัิยทีม่ผีูจั้ดท าไวแ้ตใ่นอดตีเป็น
ส าคัญ รวมทัง้ กฎหมายทีม่อียู ่และมตคิณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการสมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งใน
อดตีจนถงึปัจจบุันเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู หรอืขอ้คดิเห็นทีอ่าจไมป่รากฏอยูใ่นเอกสาร ผูจั้ดท าขอขอบคณุผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งในการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การ จัดท าเอกสารเลม่นี ้และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารเลม่นีจ้ะ
เป็นประโยชนต์อ่ผูท้ีส่นใจไมม่ากก็ นอ้ย 

มรกต ลิม้ตระกลู - เรยีบเรยีง 
เทยีนไชย จงพรีเ์พยีร - บรรณาธกิาร 
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กอ่นเกดิวกิฤตการณ์น ้ามันในปี พ.ศ. 2516 การจัดหาพลังงานของประเทศมุง่เนน้การจัดการดา้นการจัดหา 
(Supply Side Management) แตเ่พยีงอยา่งเดยีว เพือ่ใหส้ามารถสนองตอบ ความตอ้งการพลังงานไดอ้ยา่ง
เพยีงพอ แตเ่มือ่เกดิภาวะการขาดแคลนน ้ามันในปี พ.ศ 2516 และสบืเนือ่งเรือ่ยมาจนถงึปี พ.ศ. 2524 เรยีกได ้
วา่เป็นชว่งของยคุน ้ามันแพง การเกดิภาวะดังกลา่ว สง่ผลใหท่ั้วโลก รวมทัง้ ประเทศไทย เริม่เรยีนรูท้ีจ่ะ
ประหยัดการใชพ้ลังงาน ส าหรับประเทศไทยไดม้กีารออกพระราชก าหนดแกไ้ขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น ้ามัน เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2516 ซึง่ใหอ้ านาจนายกรัฐมนตรใีนการออกมาตรการตา่งๆ เพือ่ลดการใชพ้ลังงานลง 
แตก็่เป็นเพยีงมาตรการชัว่คราวเทา่นัน้ 
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ในปี พ.ศ. 2533 ไดเ้กดิวกิฤตการณ์น ้ามันขึน้อกีครัง้ ในชว่งนีรั้ฐเริม่ใหค้วามส าคัญกับ มาตรการประหยัด
พลังงานอยา่งจรงิจัง โดยเริม่ใหค้วามส าคัญกับการจัดการดา้นความตอ้งการ (Demand Side Management) 
อยา่งเป็นรปูธรรม แทนการจัดการดา้นการจัดหา แตเ่พยีงอยา่งเดยีว เริม่จากการจัดท าแผนงานการจัดการดา้น
การใชไ้ฟฟ้าในปี พ.ศ. 2534 และการออกพระราชบัญญัตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ในปี พ.ศ. 2535 
เพือ่ใหม้กีารจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน และด าเนนิการอนุรักษ์พลังงานอยา่งจรงิจัง 

นโยบายของรัฐในการอนุรักษ์พลังงานมวีตัถปุระสงค ์เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารใชพ้ลังงาน อยา่ง
ประหยัดและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ลดการน าเขา้พลังงานจากตา่งประเทศ และลด ตน้ทนุการผลติของสาขาการ
ผลติตา่งๆ ในทีน่ีจ้ะกลา่วถงึนโยบาย และมาตรการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ทีไ่ดม้กีารด าเนนิการมาตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจบุัน โดยจะแบง่ออกเป็น 4 ชว่ง คอื ชว่งกอ่นออกกฎหมายเกีย่วกับการอนุรักษ์พลังงาน ชว่ง
หลังจากออกกฎหมายเกีย่วกับการอนุรักษ์พลังงานชว่งแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที ่1 และระยะที ่2 และชว่ง
แผนยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์พลังงานระยะ 10 ปี 

 

1. ชว่งกอ่นออกกฎหมายเกีย่วกบัการอนุรกัษพ์ลงังาน 

ในปี พ.ศ. 2516 ประเทศผูผ้ลติน ้ามันในตะวนัออกกลาง หรอืกลุม่โอเปค (Organization of Petroleum 
Exporting Countries : OPEC) สามารถแยง่อ านาจในการควบคมุการผลติและจ าหน่ายน ้ามันดบิจากบรษัิทคา้
น ้ามัน ทีด่ าเนนิกจิการอยูใ่นหลายๆ ประเทศไดเ้ป็นผลส าเร็จ กอ่ใหเ้กดิการใชอ้ านาจทางการเมอืงในการ
ตัดสนิใจเรือ่งราคาและน ้ามันดบิทีจ่ะ สง่ออก สง่ผลใหร้าคาน ้ามันดบิ ในตลาดโลกเพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเร็ว และ
ตอ่เนือ่งมาจนถงึปี พ.ศ. 2524 โดยราคาน ้ามันดบิในตลาดโลกไดป้รับตัวสงูขึน้จาก 5.12 เหรยีญสหรัฐฯ/
บารเ์รล ในปี พ.ศ. 2516 มาเป็น 34 เหรยีญสหรัฐฯ/บารเ์รล ในปี พ.ศ. 2524 

ชว่งเวลาดังกลา่วเรยีกไดว้า่เป็น "ยคุน ้ามันแพง" รัฐบาลจงึไดอ้อกพระราชก าหนดแกไ้ขและป้องกันภาวะการ
ขาดแคลนน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2516 เพือ่ใหอ้ านาจนายกรัฐมนตรใีนการก าหนดมาตรการตา่งๆ เพือ่แกไ้ขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน ้ามัน สว่นใหญเ่ป็นการก าหนดมาตรการเพือ่ลดการใชน้ ้ามันและประหยัดไฟฟ้าใน
การด าเนนิ กจิกรรมตา่งๆ ซึง่เป็นมาตรการชัว่คราวเทา่นัน้ ตอ่มาไดเ้กดิสงครามในตะวนัออกกลางในเดอืน
สงิหาคม 2533 สง่ผลใหเ้กดิวกิฤตการณ์น ้ามันอกีครัง้ ในชว่งนีรั้ฐบาลไดใ้หค้วามส าคัญกับการประหยัด
พลังงานอยา่งจรงิจังโดยมกีาร ออกกฎหมายเพือ่การอนุรักษ์พลังงาน และมแีผนการด าเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรม
มากขึน้ โดยสามารถล าดบัพัฒนาการของมาตรการประหยัดพลังงานทีส่ าคัญของรัฐบาลแตล่ะสมยั ไดด้ังนี ้

รฐับาลนายสญัญา ธรรมศกัด ิ ์(14 ตลุาคม 2516 - 15 กมุภาพนัธ ์2518) 

เนือ่งจากราคาน ้ามันดบิในตลาดโลกสงูขึน้เป็นล าดับและน ้ามันดบิหาซือ้ได ้ยาก สง่ผลใหร้าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ
ในประเทศสงูขึน้และเกดิภาวะการขาดแคลนน ้ามัน โดยเฉพาะน ้ามันเตาเพือ่ใชใ้นการผลติไฟฟ้า จงึมกีารออก
พระราชก าหนดแกไ้ขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2516 ซึง่มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่
27 ธันวาคม 2516 กฎหมายดังกลา่วไดใ้หอ้ านาจนายก รัฐมนตรใีนการก าหนดมาตรการเพือ่ประโยชนใ์นการ
แกไ้ขและป้องกันการขาดแคลน น ้ามันเชือ้เพลงิ ดังนี ้

 การผลติ การจ าหน่าย การขนสง่ การมไีวใ้นครอบครอง การส ารองและการสง่ออกนอก
ราชอาณาจักร และการน าเขา้มาในราชอาณาจักรซึง่น ้ามันเชือ้เพลงิทกุชนดิ 

 การผลติ หรอืการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า หรอืพลังงานอืน่ 
 การใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ พลังงานไฟฟ้า หรอืพลังงานอืน่ หรอืการด าเนนิกจิการทีต่อ้งใชน้ ้ามัน

เชือ้เพลงิ พลังงานไฟฟ้า หรอืพลังงานอืน่ เชน่ 
o ก าหนดวนั เวลา และเงือ่นไขการด าเนนิกจิการโรงงาน 
o ก าหนดวนัเวลาในการเปิดและปิด และเงือ่นไขในการด าเนนิกจิการของโรงมหรสพ โรง

ภาพยนตร ์สถานบรกิาร ภัตตาคาร หรอืสถานบันเทงิอืน่ ๆ 
o ก าหนดวนั เวลา และเงือ่นไขในการใชย้านพาหนะ ไมว่า่จะเป็นยานพาหนะทีใ่ชใ้น

กจิการสาธารณะ หรอืยานพาหนะสว่นบคุคล 
o การใชพ้ลังงานไฟฟ้าในอาคาร ในการโฆษณา และในสถานทีอ่ืน่ ๆ 

 การปันสว่นน ้ามันเชือ้เพลงิทกุชนดิ 



การออกมาตรการตา่งๆ อาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดดังกลา่วในการออกเป็นค าสัง่นายกรัฐมนตร ีระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตร ีและมตคิณะรัฐมนตร ีมาตรการประหยัดพลังงานในชว่งนีเ้นน้การกวดขนัใหห้น่วยงานของ
รัฐประหยัดการ ใชน้ ้ามันและไฟฟ้า รวมทัง้ ใหม้กีารส ารวจการใชไ้ฟฟ้าเป็นประจ าทกุเดอืน นอกจากนี ้ไดอ้อก
ค าสัง่หา้มสถานบรกิารเปิดท าการในวนัอาทติยต์ัง้แตเ่วลา 01.00 น. ถงึ 24.00 น. และหา้มใชไ้ฟฟ้าในการ
โฆษณาสนิคา้กอ่นเวลา 19.00 น. และหลังเวลา 22.00 น. 

รฐับาลพลตร ีม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช (14 มนีาคม 2518 - 20 เมษายน 2519) และรฐับาลนาย
ธานนิทร ์กรยัวเิชยีร (8 ตลุาคม 2519 - 20 ตลุาคม 2520) 

ในชว่งนีย้ังคงเป็นปัญหาการขาดแคลนน ้ามันเตาเพือ่ใชใ้นการผลติไฟฟ้าเป็น หลัก นายกรัฐมนตร ีพลตร ีม.ร.ว. 
คกึฤทธิ ์ปราโมช ไดเ้ดนิทางไปเมอืงจนีเพือ่จัดท าโครงการความรว่มมอืเรือ่งน ้ามันมติรภาพ และไดน้ ้ามันเชยีง
ลจีากจนีมาใชใ้นการผลติไฟฟ้า นอกจากนีไ้ดม้กีารออกค าสัง่นายกรัฐมนตรกี าหนดมาตรการประหยัดการใช ้

น ้ามันและ ไฟฟ้าเมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2518 และแกไ้ขเพิม่เตมิเมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2519 และวนัที ่28 
ธันวาคม 2519 รวมทัง้ ออกค าสัง่เพิม่เตมิเมือ่วนัที ่19 กันยายน 2520 (ดภูาคผนวกที ่1) สรปุไดด้ังนี ้

1. ใหห้น่วยงานของรัฐลดการใชน้ ้ามันเตาลงรอ้ยละ 10 
2. ก าหนดขนาดเครือ่งยนตท์ีใ่ชใ้นหน่วยงานของรัฐไมเ่กนิ 1,800 ซ.ีซ.ี 
3. ใหใ้ชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ โดยเฉพาะรถไฟ ในการเดนิทางไปราชการ 
4. ใหส้ถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิจ าหน่ายน ้ามันเชือ้เพลงิไดเ้ฉพาะในระหวา่งเวลา 05.00 น. ถงึ 

21.00 น. ของทกุวนั 
5. ก าหนดสถานทีจ่อดรถแทก๊ซี ่และรถสามลอ้เครือ่ง รวมทัง้หา้มวิง่รถเปลา่ในพืน้ทีท่ีจ่ราจรตดิขดั 
6. ใหม้กีารจัดตัง้กองทนุรักษาระดับราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
7. รณรงคใ์หป้ระชาชนเห็นความจ าเป็นทีต่อ้งประหยัดไฟฟ้าและน ้ามัน 
8. เพิม่สดัสว่นการผลติน ้ามันภายในประเทศ 
9. ลดการใชไ้ฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐลงรอ้ยละ 10 โดยเฉพาะลดการใชเ้ครือ่งปรับอากาศ 
10. ก าหนดเวลาปิด-เปิดสถานโีทรทัศน ์โดยใหถ้า่ยทอดถงึเวลา 24.00 น. 
11. ก าหนดเวลาปิด-เปิดไฟโฆษณา ระหวา่งเวลา 19.00 - 22.00 น. 
12. ใหเ้ปิดไฟสาธารณะตามถนนใหญด่วงเวน้ดวง สว่นในตรอกซอยใหปิ้ดไฟ 
13. เรยีกเก็บอตัราคา่กระแสไฟฟ้าแบบกา้วหนา้ประเภทธรุกจิฟุ่ มเฟือย 
14. เพิม่ภาษีขาเขา้สนิคา้ฟุ่ มเฟือย เชน่ โทรทัศนส์ ีเครือ่งปรับอากาศ 

รฐับาลพลเอกเกรยีงศกัด ิ ์ชมะนนัทน ์(11 พฤศจกิายน 2520 - 3 มนีาคม 2523) 

ในชว่งทีเ่กดิวกิฤตการณ์น ้ามันระหวา่งปี พ.ศ. 2517 - 2522 รัฐบาลไดพ้ยายามตรงึราคาและชะลอการขึน้ราคา
พลังงานไวไ้มใ่หเ้พิม่ขึน้ตาม ความเป็นจรงิ เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคไมใ่หไ้ดรั้บผลกระทบจากราคาน ้ามันใน
ตลาดโลกทีเ่พิม่ สงูขึน้ ในขณะเดยีวกันความตอ้งการใชพ้ลังงานในประเทศยังคงเพิม่ขึน้ สง่ผลใหป้ระเทศตอ้ง
ใชเ้งนิตราตา่งประเทศเป็นจ านวนมากในการน าเขา้น ้ามัน เป็นสาเหตใุหป้ระเทศตอ้งขาดดลุการคา้เป็นอยา่ง
มากจนเขา้ขัน้อันตรายตอ่ฐานะ การเงนิของประเทศ คณะท างานวางมาตรการประหยัดการใชพ้ลังงานและ
น ้ามันเชือ้เพลงิ จงึไดอ้อกมาตรการเพือ่ประหยดัการใชไ้ฟฟ้าและน ้ามันซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2521 (ดภูาคผนวกที ่2) ประกอบดว้ย 

มาตรการที ่1 ใหม้กีารประกาศและบังคับใชทั้นท ีประกอบดว้ย 

1.1 ก าหนดเป็นระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรใีหม้กีารประหยัดน ้ามันและไฟฟ้า ดังนี้ 

การประหยัดน ้ามัน 

 ใหห้น่วยงานของรัฐลดการใชน้ ้ามันลงรอ้ยละ 10 โดยมสี านักงบประมาณ เป็นผูค้วบคมุและ
ตดิตามผล 

 ใหใ้ชบ้รกิารขนสง่สาธารณะในการเดนิทางไปราชการ 
 ใหห้ลกีเลีย่งการซอ่มถนนในชัว่โมงเรง่ดว่น 

การประหยัดไฟฟ้า 



 ใหห้น่วยงานของรัฐลดการใชไ้ฟฟ้าลงรอ้ยละ 10 โดยมสี านักงบประมาณ เป็นผูค้วบคมุและ
ตดิตามผล 

 ก าหนดเวลาปิด-เปิดไฟโฆษณาระหวา่งเวลา 18.00-23.00 น. และใหม้กีารควบคมุโดย
เครง่ครัด 

 ใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยใชแ้หลง่พลงัน ้าขนาดเล็กผลติไฟฟ้า 

1.2 รณรงคใ์หป้ระชาชนประหยัดการใชน้ ้ามัน 

มาตรการที ่2 เป็นมาตรการทดสอบศกัยภาพ ประกอบดว้ย 

2.1 เปลีย่นเวลาเขา้เรยีนในกรงุเทพมหานคร เป็นเวลา 07.30 น. 

2.2 เปลีย่นชว่งเวลาปลอ่ยรถประจ าทางในชว่งเรง่รัดตอนเชา้ทกุ 1 นาท ีระหวา่งเวลา 05.45 - 07.45 น. และ
ทกุ 2 นาท ีระหวา่งเวลา 07.45 - 08.45 น. 

มาตรการที ่3 เป็นมาตรการเพือ่ใชย้ามฉุกเฉนิ ประกอบดว้ย 

3.1 งดการจ าหน่ายน ้ามันเชือ้เพลงิในวนัสดุสปัดาห ์ในกรณีเกดิวกิฤตกิารขาดดลุการช าระหนี ้หรอืมกีาร
เคลือ่นไหวดา้นราคาจากตะวนัออกกลาง ซึง่จะมกีารเปลีย่นมาใชร้ะบบขนสง่มวลชนมากขึน้ โดยใหเ้รง่ปรับปรงุ
บรกิารรถโดยสารประจ าทางในเขตกรงุเทพมหานครใหส้ะดวกยิง่ ขึน้ 

3.2 ลดชัว่โมงการท างานในกจิการเรงิรมย ์และไฟโฆษณาในเขตกรงุเทพมหานครใหน้อ้ยลง 

มาตรการที ่4 ใหม้กีารศกึษาความเหมาะสมในเรือ่งตอ่ไปนี ้

4.1 การเก็บภาษีรถยนตน่ั์งสว่นบคุคลไมเ่กนิ 7 คน 

4.2 การปันสว่นน ้ามัน (Rationing) ในยามฉุกเฉนิ 

4.3 การพัฒนาเอทธลิแอลกอฮอลท์ีผ่ลติจากออ้ยมาผสมน ้ามันเบนซนิ 

4.4 ปรับปรงุประสทิธภิาพและแผนประสานงานระหวา่งการขนสง่ระบบตา่งๆ เชน่ การใชข้นสง่ทางน ้าใหม้ากขึน้ 

4.5 เพิม่ประสทิธภิาพของเครือ่งจักรเครือ่งยนตท์ีใ่ชใ้นโรงงานอตุสาหกรรม 

4.6 มาตรการดา้นราคาและภาษีทีจ่ะสนับสนุนใหเ้กดิการประหยดัพลังงาน 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2522 คณะรัฐมนตรไีดเ้ห็นชอบใหม้กีารออกมาตรการประหยัดการใชไ้ฟฟ้าและ
น ้ามันที ่เขม้ขน้ขึน้อกีซึง่มทัีง้มาตรการบังคับและสมัครใจ (ดภูาคผนวกที ่3) ดังนี ้

มาตรการที ่1 ออกเป็นกฎหมายบังคับใหม้กีารด าเนนิการดังนี ้

1.1 หา้มเปิดไฟโฆษณาอยา่งเด็ดขาด 

1.2 จ ากัดความเร็วรถยนตน่ั์งสว่นบคุคลไมเ่กนิ 100 กโิลเมตร/ชัว่โมง รถขนสง่และรถยนตโ์ดยสารสาธารณะไม่
เกนิ 80 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

1.3 ก าหนดเวลาหา้มจอดรถยนตใ์นถนนสายตา่งๆ ทีม่กีารจราจรตดิขดัในเขตกรงุเทพมหานคร รวมทัง้หมด 39 
สาย 

1.4 ก าหนดเวลาปิด-เปิดสถานบรกิาร ในวนัธรรมดาตัง้แตเ่วลา 18.00-24.00 น. และวนัหยดุราชการตัง้แตเ่วลา 
14.00-24.00 น. 



มาตรการที ่2 ออกเป็นค าสัง่นายกรัฐมนตรใีหห้น่วยงานรัฐประหยัดพลังงาน ดังนี ้

2.1 ลดจ านวนหน่วยการใชไ้ฟฟ้าใหไ้ดร้อ้ยละ 10 ภายใน 1 ปี 

2.2 ใหใ้ชบ้รกิารขนสง่สาธารณะในการเดนิทางไปราชการ 

2.3 เปิดเครือ่งปรับอากาศเทา่ทีจ่ าเป็น และอณุหภมูติอ้งไมต่ า่กวา่ 27 องศาเซลเซยีส 

มาตรการที ่3 ใหม้กีารประหยัดพลังงานโดยความสมัครใจ ดังนี ้

3.1 ขอรอ้งใหป้ระชาชนเปิดไฟภายในอาคารหรอืนอกอาคารเทา่ทีจ่ าเป็น 

3.2 สง่เสรมิและแนะน าใหป้ระชาชนประหยัดการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิในการด ารงชวีติประจ าวนั 

3.3 ใหเ้ปิดเครือ่งปรับอากาศในอาคารและทีอ่ยูอ่าศยัเทา่ทีจ่ าเป็น และอณุหภมูติอ้งไมต่ า่กวา่ 27 องศา
เซลเซยีส 

มาตรการที ่4 ใหจั้ดสง่เจา้หนา้ทีเ่ทคนคิ ออกไปใหค้ าแนะน าแกป่ระชาชนและผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม ที่
ไมม่เีจา้หนา้ทีเ่ทคนคิเฉพาะ เพือ่ใหค้ าแนะน าในการปรับปรงุ และเพิม่ประสทิธภิาพเครือ่งจักรเครือ่งกล ทัง้ใน
เมอืงและชนบท 

รฐับาลพลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์(3 มนีาคม 2523 - 4 สงิหาคม 2531) 

ราคาน ้ามันดบิในตลาดโลกยังมรีาคาสงู และรัฐตอ้งขาดดลุการคา้ในการน าเขา้พลังงานจากตา่งประเทศเป็น
จ านวนมาก ดังนัน้ จงึยังคงด าเนนิมาตรการประหยัดพลังงานอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมกีารกวดขนัและสอดสอ่งการ
ใชไ้ฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐ และคณะรัฐมนตรไีดเ้ห็นชอบใหม้กีารออกมาตรการเพิม่เตมิเมือ่วนัที ่2 ธันวาคม 
2523 (ดภูาคผนวกที ่4) ดังนี ้

 ก าหนดเวลาจ าหน่ายน ้ามันเชือ้เพลงิ ตัง้แตเ่วลา 06.00-18.00 น. และหา้มจ าหน่ายในวนั
อาทติย ์

 ก าหนดเวลาใชไ้ฟฟ้าโฆษณาป้ายสนิคา้และบรกิาร ตัง้แตเ่วลา 18.00-21.00 น. ส าหรับป้ายชือ่
ภาพยนตรใ์หใ้ชไ้ฟฟ้าเฉพาะระหวา่งก าหนดเวลาฉายภาพยนตรเ์ทา่ นัน้ 

 ก าหนดเวลาปิด-เปิดสถานบันเทงิและสถานวีทิยโุทรทัศนใ์หเ้ป็นไปตามก าหนด เวลาเดมิ 
ยกเวน้ในระหวา่งเทศกาลขึน้ปีใหมอ่นุญาตใหเ้ปิดไดโ้ดยเสร ี

ภาวะการขาดแคลนพลังงานทีเ่กดิขึน้ และการอดุหนุนกจิการสาธารณูปโภคเพือ่ตรงึราคาคา่บรกิารไว ้สง่ผลให ้
มกีารใชจ้า่ยเงนิงบประมาณแผน่ดนิเป็นจ านวนมากในชว่งทีผ่า่นมา ดังนัน้ ในชว่งของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาตฉิบับที ่5 (พ.ศ. 2525 - 2529) จงึก าหนด เป้าหมายใหม้กีารประหยัดการใชน้ ้ามันอยา่งจรงิจัง 
เพือ่ลดปรมิาณการน าเขา้น ้ามันลงรอ้ยละ 3 ตอ่ปี และใหม้กีารด าเนนิการประหยัดพลังงานในสาขาการผลติ
ตา่งๆ อยา่งเป็นระบบมากขึน้ เชน่ ในสาขาอตุสาหกรรมก าหนดใหโ้รงงาน หรอืกจิการอตุสาหกรรมตอ้งจด
บันทกึและรายงานการใชพ้ลังงานตอ่หน่วยงานของรัฐ ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นประจ าทกุเดอืน ในสาขาคมนาคมขนสง่
ใหม้กีารใชก้ารขนสง่ทางน ้ามากขึน้ เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่5 ไดก้ าหนดใหม้กีารสง่เสรมิและสนับสนุนการวจัิยและพัฒนา การผลติ และ
การใชพ้ลังงานนอกแบบชนดิใหม่ๆ  ทีคุ่ม้คา่ในเชงิพาณชิย ์หรอืชว่ยประหยัดพลังงาน รวมทัง้ ใหเ้พิม่หลักสตูร
การประหยัดพลังงานไวใ้นการศกึษาทกุระดับ และประชาสมัพันธป์ลกูฝังใหป้ระชาชนประหยัดพลังงาน ในดา้น
นโยบายราคาพลังงานแทนทีจ่ะใหม้กีารตรงึราคาไว ้รัฐมนีโยบายใหป้รับราคาน ้ามันเพือ่ใหส้ะทอ้นคณุคา่ในเชงิ
เศรษฐกจิของพลังงาน และความเป็นจรงิ โดยมใิหม้กีารชดเชยจากงบประมาณ เพือ่ใหป้ระชาชนตระหนักวา่
น ้ามันเป็นทรัพยากรทีข่าดแคลน สง่ผลใหก้ารพัฒนาประเทศในชว่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่5 สามารถลดการ
ขาดดลุการคา้และ ดลุบัญชเีดนิสะพัดลง รวมทัง้ สามารถลดการน าเขา้น ้ามันจากตา่งประเทศลงได ้

รฐับาลพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั (4 สงิหาคม 2531 - 23 กมุภาพนัธ ์2534) 



ผลการพัฒนาประเทศในชว่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่5 ชว่ยพยงุฐานะเศรษฐกจิของประเทศไมใ่หป้ระสบ
ปัญหารนุแรงไปตามภาวะเศรษฐกจิโลก ทีซ่บเซาลงอยา่งมาก และมคีวามผันผวนตดิตอ่กันมาเป็นเวลานาน 
การขยายตัวทางเศรษฐกจิของประเทศโดยรวมเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 5.3 ตอ่ปี เป็นอัตราการขยายตัวทีส่งูกวา่
เศรษฐกจิของโลกเกอืบ 2 เทา่ตัว สว่นใหญเ่ป็นผลมาจากการขยายตัวของความตอ้งการรวมภายในประเทศใน
อัตราทีส่งู ผดิปกต ิสง่ผลใหเ้กดิการขาดดลุการคา้เพิม่สงูขึน้เป็นอยา่งมาก นอกจากนี ้ราคาน ้ามันในตลาดโลก
และอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุหลักยังมคีวามไมแ่น่นอน 

ดังนัน้ ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาพลังงานในชว่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2530 - 2535) 
รัฐบาลจงึจ าเป็นตอ้งปรับกลไกการจัดหาและการก าหนดราคาพลังงานใหม้คีวาม ยดืหยุน่มากขึน้ พรอ้มทีจ่ะ
ปรับตัวเขา้กับสถานการณ์พลังงานทีม่คีวามผันผวนในหลายรปูแบบได ้โดยในสว่นของมาตรการประหยัดการใช ้

พลังงานไดส้ง่เสรมิใหม้กีารประหยัดพลังงาน ในสาขาคมนาคม อตุสาหกรรม อาคารพาณชิยแ์ละทีอ่ยูอ่าศัย 
โดยสนับสนุนการจัดตัง้องคก์รทีม่คีวามคลอ่งตัวเพือ่ด าเนนิการประหยัดพลังงาน อยา่งมปีระสทิธภิาพ และให ้
ปรับปรงุเงือ่นไขตา่งๆ ทีจ่ะเอือ้อ านวยใหเ้กดิการประหยัดพลังงานในสาขาตา่ง ๆ อยา่งจรงิจัง 

อยา่งไรก็ตามในเดอืนสงิหาคม 2533 ไดเ้กดิเหตกุารณ์อรัิคบกุยดึคเูวต ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามันดบิของ
โลกมปีรมิาณสงูกวา่ปกต ิเนือ่งจากผูบ้รโิภคเกดิความตืน่กลัวจงึกกัตนุและเพิม่ปรมิาณส ารองน ้ามัน อยา่งเต็มที ่
นอกจากนี ้สหประชาชาตไิดม้มีตใิหปิ้ดลอ้มทางเศรษฐกจิตอ่อรัิคและคเูวต ท าใหป้รมิาณการผลติน ้ามันดบิใน
สว่นทีเ่ป็นโควตา้ของทัง้ 2 ประเทศหายไปจากตลาดโลก สง่ผลใหร้าคาน ้ามันปรับตัวสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว 
ในขณะทีค่วามตอ้งการใชพ้ลังงานของประเทศยังคงเพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเร็ว แตก่ารพัฒนาแหลง่พลังงานใน
ประเทศในชว่งนีย้ังไมเ่พยีงพอและการลงทนุพัฒนา พลังงานท าใหภ้าระการลงทนุของรัฐเพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย 
รัฐบาลจงึใหน้ ามาตรการประหยัดพลังงานมาใชบ้ังคับเป็นการชัว่คราว และเรง่รัดใหม้กีารออกกฎหมายเกีย่วกับ
การอนุรักษ์พลังงานใหม้ผีลบังคับใช ้โดยเร็ว เพือ่สง่เสรมิการประหยัดพลังงานใหเ้ป็นไปอยา่งกวา้งขวางขึน้ 
รวมทัง้ ใหเ้รง่ก าหนดมาตรการดา้นการจัดการใชไ้ฟฟ้าเพือ่ลดตน้ทนุการผลติของการไฟฟ้า ฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) 

รฐับาลนายอานนัท ์ปนัยารชุน (2 มนีาคม 2534 - 7 เมษายน 2535 และ 10 มถินุายน 2535 - 23 
กนัยายน 2535) 

กฟผ. ไดจั้ดท า "แผนงานการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า (Demand Side Management Program)" 
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่3 ธันวาคม 2534 แผนงานดังกลา่ว มวีตัถปุระสงคเ์พือ่
สง่เสรมิใหม้กีารประหยัดการใชไ้ฟฟ้าโดยความสมัครใจ โดยการ 1) กระตุน้ให ้ผูผ้ลติและผูน้ าเขา้ในประเทศ 
ผลติและน าเขา้อปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการประหยัดพลังงาน 2) ใหค้วามรูแ้ละสิง่จงูใจเพือ่ใหผู้บ้รโิภค
ตระหนักถงึความส าคัญของการอนุรักษ์ พลังงาน และ 3) สนับสนุนและสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยกีารจัด
การพลังงานทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน ์สงูสดุแกผู่บ้รโิภคและประเทศโดยรวม (ดภูาคผนวกที ่5) 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2535 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิห ้กฟผ. จัดตัง้ "ส านกังานการจดัการดา้นการใช้

ไฟฟ้า" ขึน้ เป็นหน่วยงานใหมใ่น กฟผ. เพือ่ด าเนนิการตามแผนงานการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟ้าและใหม้กีาร
แตง่ตัง้ "คณะอนกุรรมการการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า" เพือ่ท าหนา้ทีพ่จิารณาเสนอแนะแผนปฏบิัตทิี่
เหมาะสม ประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และตดิตามการปฏบิัตงิานตามแผนงานดังกลา่ว ซึง่มี
ก าหนดระยะเวลาด าเนนิงาน 5 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535 - 2539 โดยมเีป้าหมายเพือ่ลดการใชไ้ฟฟ้าใหไ้ด ้226 
เมกะวตัต ์ตัง้แตปี่ที ่5 เป็นตน้ไป อยา่งไรก็ตาม แผนงานดังกลา่วไดข้ยายระยะเวลาด าเนนิการมาจนถงึปัจจบุัน 
(ดภูาคผนวกที ่6) 

แผนงานทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้ ไดแ้ก ่การสง่เสรมิใหป้ระชาชนใชห้ลอดและบัลลาสตป์ระหยดัไฟฟ้า การตดิ
ฉลากแสดงประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานของตูเ้ย็นและเครือ่งปรับอากาศ พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหป้ระชาชนเลอืกใช ้

ตูเ้ย็นและเครือ่งปรับอากาศทีม่กีารตดิ ฉลากแสดงประสทิธภิาพ และการเสรมิสรา้งทัศนคตขิองประชาชนใน
การประหยัดไฟฟ้า เป็นตน้ การด าเนนิการตามแผนงานดังกลา่วตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535 - 2544 สามารถลดการใช ้

ไฟฟ้าลงได ้646.1 เมกะวตัต ์และลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ด ้2.7 ลา้นตัน 

ในขณะเดยีวกัน การยกรา่งกฎหมายเกีย่วกับการอนุรักษ์พลังงานไดแ้ลว้เสร็จ โดยไดม้กีารประกาศใช ้" 
พระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535" เพือ่เป็นเครือ่งมอื ในการก าหนดมาตรการ
ก ากับดแูลและสง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลังงานอยา่งม ีประสทิธภิาพ มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่3 เมษายน 2535 เป็น
ตน้มา พระราชบัญญัตดิังกลา่วไดก้ าหนดใหม้กีารจัดตัง้กองทนุเพือ่สง่เสรมิการ อนุรักษ์พลังงานขึน้ ในขัน้แรก



ไดม้กีารโอนเงนิจากกองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิมาเป็นจ านวน 1,500 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2535 และ
ก าหนดใหม้กีารเก็บเงนิเขา้กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานจาก น ้ามันเบนซนิ น ้ามันกา๊ด น ้ามันดเีซล 
และน ้ามันเตา ทีจ่ าหน่าย ในประเทศในอัตราลติรละ 7 สตางค ์ตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2535 (ดภูาคผนวกที ่
7) 

 

2. ชว่งหลงัจากออกกฎหมายเกีย่วกบัการอนุรกัษพ์ลงังาน 

การประกาศใชพ้ระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหเ้กดิ
วนัิยในการอนุรักษ์พลังงาน และใหม้กีารด าเนนิการลงทนุในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร โดยใช ้

มาตรการบังคับใหป้ฏบิัตติามบทบัญญัตขิองกฎหมาย ในขณะเดยีวกันก็มมีาตรการจงูใจโดยม ี"กองทุนเพือ่
สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน" ใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิในลักษณะของเงนิทนุหมนุเวยีน เงนิชว่ยเหลอื 
หรอื เงนิอดุหนุนส าหรับการด าเนนิการอนุรักษ์ พลังงานของสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ และภาคเอกชน ตลอดจน
เป็นเงนิชว่ยเหลอื เงนิอดุหนุนแกส่ว่นราชการและรัฐวสิาหกจิ หรอืองคก์รเอกชน และสถาบันการศกึษา 
เกีย่วกับการศกึษา วจัิย การสาธติ การฝึกอบรม และเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการอนุรักษ์พลังงาน การแกไ้ข
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม และการก าหนดนโยบายและการวางแผนพลังงาน 

ในสว่นทีเ่ป็นมาตรการบังคับ พระราชบัญญัตฉิบับนี ้จะเขา้ไปก ากับดแูลและใหก้ารสง่เสรมิชว่ยเหลอืแกก่ลุม่ทีม่ี
การใชพ้ลังงานใน ปรมิาณมาก และมศีักยภาพพรอ้มทีจ่ะด าเนนิการอนุรักษ์พลังงานไดทั้นท ีซึง่ไดแ้ก ่กลุม่
โรงงานอตุสาหกรรม และกลุม่อาคารธรุกจิ โดยการออกกฎหมายก าหนดเกีย่วกับอาคารควบคมุ และโรงงาน
ควบคมุ ประกอบดว้ย 1) พระราชกฤษฎกีาก าหนดอาคารควบคมุ พ.ศ. 2538 มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่12 
ธันวาคม 2538 และกฎกระทรวงเกีย่วกับอาคารควบคมุมผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่15 พฤศจกิายน 2538 และ 2) 
พระราชกฤษฎกีาก าหนด โรงงานควบคมุ พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวงเกีย่วกบัโรงงานควบคมุ ซึง่มผีลบังคับใช ้

พรอ้มกัน ตัง้แตว่นัที ่17 กรกฎาคม 2540 เป็นตน้มา 

เมือ่ไดม้กีารออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคมุ และโรงงานควบคมุ และมี
ผลบังคับใชเ้ป็นเวลา 3 ปีแลว้ หากเจา้ของอาคารควบคมุ หรอื โรงงาน ควบคมุไมป่ฏบิัตติามกฎกระทรวงก็ตอ้ง
เสยีคา่ธรรมเนยีมพเิศษการใชไ้ฟฟ้า หรอืตอ้งระวางโทษ จ าคกุ มโีทษตัง้แตจ่ าคกุไมเ่กนิ 1 เดอืน ถงึไมเ่กนิ 3 
เดอืน หรอืโทษปรับ มอีัตราตัง้แตไ่มเ่กนิหา้หมืน่บาทถงึไมเ่กนิหนึง่แสนหา้หมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับความผดิตามทีร่ะบไุวใ้นกฎหมาย 

ลักษณะของอาคาร หรอืโรงงานทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอาคาร หรอืโรงงานควบคมุ คอื 1) อาคารหรอืโรงงาน
ทีไ่ดรั้บอนุมตัจิากการไฟฟ้าใหใ้ชไ้ฟฟ้าตัง้แต ่1,000 กโิลวตัต ์หรอืไดรั้บอนุมัตจิากการไฟฟ้าใหต้ดิตัง้หมอ้
แปลงไฟฟ้าชดุเดยีวหรอืหลายชดุ รวมกันตัง้แต ่1,175 กโิลวตัตแ์อมแปรข์ ึน้ไป หรอื 2) อาคารหรอืโรงงานทีใ่ช ้

ไฟฟ้า และหรอืใชพ้ลังงานสิน้เปลอืง และหรอืความรอ้นจากไอน ้าจากผูผ้ลติรายอืน่ ในรอบปีทีผ่า่นมารวมกัน
เทยีบเทา่พลังงานไฟฟ้าตัง้แต ่20 ลา้นเมกะจลู ขึน้ไป 

เจา้ของอาคารหรอืโรงงานทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอาคารควบคมุ หรอืโรงงานควบคมุ จงึมหีนา้ทีต่อ้ง
ด าเนนิการอนุรักษ์พลังงาน ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด คอื 1) จัดใหม้ผีูรั้บผดิชอบดา้นพลังงานอยา่งนอ้ย
หนึง่คนประจ าทีอ่าคารหรอืโรงงาน ควบคมุแตล่ะแหง่ 2) สง่ขอ้มลูเกีย่วกับการผลติ การใชพ้ลังงาน และการ
อนุรักษ์พลังงาน 3 )จัดใหม้กีารบันทกึขอ้มลูการใชพ้ลังงาน การตดิตัง้ หรอืเปลีย่นแปลงเครือ่งจักร หรอื
อปุกรณ์ทีม่ผีลตอ่การใชพ้ลังงานและอนุรักษ์พลังงาน4) ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานของอาคาร
ควบคมุ หรอืโรงงานควบคมุ 5) ตรวจสอบและวเิคราะหก์ารปฏบิัตติามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 6) 
อนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ ์และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

นอกจากการก ากับดแูลและสง่เสรมิชว่ยเหลอืแกก่ลุม่โรงงานอตุสาหกรรม และอาคารธรุกจิแลว้ ยังมกีลุม่ของ
ผูผ้ลติ ผูจ้ าหน่ายเครือ่งจักร อปุกรณ์และวสัดทุีใ่ชใ้นการอนุรักษ์พลังงาน ก็จะไดรั้บการสง่เสรมิและชว่ยเหลอื 
เพือ่ใหม้กีารผลติและจ าหน่ายเครือ่งจักรและอปุกรณ์ประสทิธภิาพสงู ตลอดจน วสัดใุนการอนุรักษ์พลงังาน
ใหก้ับประชาชนในราคาทีเ่หมาะสม โดยกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามพระราชบัญญัต ิ
การสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 จะใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกผู่ท้ีป่ระสงคจ์ะลงทนุท าการ
อนุรักษ์พลังงาน แตก็่มบีทลงโทษส าหรับโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุทีล่ะเลยไมป่ฏบิตัติามกฎ กระทรวง 



โดยมอีงคก์รทีก่ ากับดแูลการอนุรักษ์พลังงาน และวธิกีารจัดสรรเงนิกองทนุฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อง
พระราชบัญญัตดิังกลา่ว โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

2.1 องคก์รก ากบัดแูลการอนรุกัษพ์ลงังาน 

ในการด าเนนิการดา้นอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตกิารสง่เสรมิการ อนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 มี
องคก์รทีท่ าหนา้ทีเ่สนอนโยบาย เป้าหมาย หรอืก าหนดมาตรการเกีย่วกับการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนก ากับ
ดแูลการอนุรักษ์พลังงานใหเ้ป็นไปตามเจตนารมยข์องกฎหมาย ประกอบดว้ย องคก์รในรปูของคณะกรรมการ 
และองคก์รทีเ่ป็นหน่วยงานราชการ ดังนี ้

2.1.1 องคก์รในรปูของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการทีม่อี านาจหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานใหเ้ป็นไป ตามบทบัญญัตขิองกฎหมาย 
ประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิและ 2) คณะกรรมการกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์
พลังงาน โดยมอีงคป์ระกอบและอ านาจหนา้ทีด่ังนี้ 

1) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ

แตง่ตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ท าหนา้ทีเ่สนอแนะนโยบาย 
แผนการบรหิารและพัฒนาพลังงาน และมาตรการดา้นพลังงานของประเทศตอ่คณะรัฐมนตร ี

องคป์ระกอบของคณะกรรมการประกอบดว้ย นายกรัฐมนตร ีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรทีีน่ายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นรองประธาน และกรรมการประกอบดว้ย รองนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรทีี่
นายกรัฐมนตรมีอบหมาย รัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง รัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม รัฐมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรม ปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรม เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ อธบิดกีรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน และมเีลขาธกิาร
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิท าหนา้ทีเ่ป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดังกลา่วมอี านาจหนา้ทีเ่สนอแนะนโยบายและมาตรการพลังงานใน ภาพรวมของประเทศตาม
พระราชบัญญัตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ขณะเดยีวกันก็มอี านาจหนา้ทีใ่นการ
สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานตามพระราช บัญญัตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ดังนี ้

 เสนอนโยบาย เป้าหมาย หรอืมาตรการเกีย่วกับการอนุรักษ์พลังงานตอ่คณะรัฐมนตร ี
 เสนอตอ่คณะรัฐมนตรใีนการออกพระราชกฤษฎกีาตามบทบัญญัตขิองกฎหมาย 
 ใหค้ าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามบทบัญญัตขิองกฎหมาย 
 ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และล าดับความส าคัญของการใชจ้า่ยเงนิxกองทนุเพือ่

สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 
 ก าหนดชนดิของน ้ามันเชือ้เพลงิทีไ่มต่อ้งสง่เงนิเขา้กองทนุฯ 
 ก าหนดอัตราการสง่เงนิเขา้กองทนุฯ ส าหรับน ้ามันเชือ้เพลงิ 
 ใหค้วามเห็นชอบอัตราคา่ธรรมเนยีมพเิศษ 
 ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ ์และเงือ่นไขการใหก้ารสง่เสรมิและชว่ยเหลอืแกโ่รงงาน อาคาร 

ผูผ้ลติหรอืผูจ้ าหน่ายเครือ่งจักรหรอือปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และผูผ้ลติ หรอืผูจ้ าหน่ายวสัดุ
เพือ่ใชใ้นการอนุรักษ์พลังงาน 

 ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบัญญัตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

2) คณะกรรมการกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน แตง่ตัง้ข ึน้ตามพระราชบัญญัตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 ประกอบดว้ย รองนายกรัฐมนตรคีนหนึง่ทีน่ายกรัฐมนตรมีอบหมาย เป็นประธาน ปลัด
กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม เลขาธกิารคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิเลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม อธบิดี
กรมบัญชกีลาง อธบิดกีรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน อธบิดกีรมโยธาธกิาร อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม 



ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย นายกวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ ์และ
ผูท้รงคณุวฒุไิมเ่กนิเจ็ดคนซึง่คณะรัฐมนตรแีตง่ตัง้ เป็นกรรมการ และมเีลขาธกิารคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหง่ชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ ดังกลา่วมอี านาจหนา้ทีต่ามพระราชบัญญัตฯิ 
ดังนี ้

 เสนอแนวทาง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และล าดับความส าคัญของการใชจ้า่ยเงนิกองทนุฯ ตาม
วตัถปุระสงคข์องกฎหมาย ตอ่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ

 พจิารณาจัดสรรเงนิกองทนุฯ เพือ่ใชต้ามวตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดไว ้ตามบทบัญญัตขิองกฎหมาย 
และตามแนวทาง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และล าดับความส าคัญทีค่ณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหง่ชาตกิ าหนด 

 ก าหนดระเบยีบเกีย่วกับหลักเกณฑ ์และวธิกีารขอจัดสรร ขอเงนิชว่ยเหลอื หรอืขอเงนิอดุหนุน
จากกองทนุฯ 

 เสนออัตราการสง่เงนิเขา้กองทนุฯ ส าหรับน ้ามันเชือ้เพลงิตอ่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหง่ชาต ิ

 เสนอชนดิของน ้ามันเชือ้เพลงิทีไ่ดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งสง่เงนิเขา้กองทนุฯ ตอ่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ

 ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนยีมพเิศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหง่ชาต ิ

 ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมพเิศษ 
 พจิารณาอนุมัตคิ าขอรับการสง่เสรมิและชว่ยเหลอืตามบทบัญญัต ิของกฎหมาย และตาม

แนวทาง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และล าดับความส าคญัทีค่ณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาติ
ก าหนด 

 ก าหนดระเบยีบเกีย่วกับหลักเกณฑแ์ละวธิกีารขอรับการสง่เสรมิ และชว่ยเหลอืตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย 

 ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้นบทบัญญัตขิองกฎหมายฉบับนี้ 

2.1.2 องคก์รทีเ่ป็นสว่นราชการ 

สว่นราชการหลักทีม่อี านาจหนา้ทีต่ามพระราชบัญญัตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 หรอื
กฎหมาย หรอืระเบยีบอืน่ทีอ่อกตามพระราชบัญญัตฉิบับนี ้ประกอบดว้ย 1) ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหง่ชาต ิสงักัดส านักนายกรัฐมนตร ี(ปัจจบุันคอื ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน สงักัดกระทรวง
พลังงาน) ท าหนา้ทีเ่ป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิและคณะกรรมการกองทนุ
เพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 2) กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน สงักัดกระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
และสิง่แวดลอ้ม (ปัจจบุันคอื กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สงักัดกระทรวงพลังงาน) ก ากับ
ดแูลเกีย่วกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ รวมทัง้ อาคารของรัฐ และ 3) กรม บัญชี

กลาง สงักัดกระทรวงการคลัง ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษาเงนิและทรัพยส์นิของกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์ 
พลังงาน และด าเนนิการเบกิจา่ยเงนิกองทนุฯ ตามพระราชบัญญัตฉิบับนี้ 

2.2 วธิกีารจดัสรรเงนิกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน 

กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานซึง่จัดตัง้ข ึน้ตามพระราชบัญญัต ิการสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2535 มวีตัถปุระสงคห์ลักเพือ่ใชเ้ป็นทนุหมนุเวยีน หรอืเงนิอดุหนุนให ้โรงงานและอาคารควบคมุด าเนนิการ
อนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย และการใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่อ้ ืน่ทีม่คีวามประสงคจ์ะอนุรักษ์พลังงานดว้ย 
รวมทัง้ สนับสนุนการด าเนนิโครงการเกีย่วกับพลังงานหมนุเวยีน การคน้ควา้ วจัิย การศกึษาเกีย่วกับพลังงาน 
การประชาสมัพันธ ์และใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานตามกฎหมาย 

แหลง่เงนิหรอืทรัพยส์นิของกองทนุฯ ซึง่มกีระทรวงการคลังเป็นผูเ้ก็บรักษาและด าเนนิการเบกิจา่ยตาม
พระราชบัญญัตนิี ้มทีีม่าดงันี้ 

 เงนิทีโ่อนจากกองทนุน ้ามนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายวา่ดว้ยการแกไ้ขและ ป้องกันภาวะการขาด
แคลนน ้ามันเชือ้เพลงิตามจ านวนทีน่ายกรัฐมนตรกี าหนด ซึง่ในขัน้แรกไดโ้อนเงนิมาเป็นจ านวน 
1,500 ลา้นบาท 



 เงนิทีเ่ก็บจากผูผ้ลติน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ โรงกลั่นและจ าหน่ายในราชอาณาจักร ผูน้ าเขา้น ้ามัน
เชือ้เพลงิเพือ่ใชใ้นราชอาณาจักร และผูซ้ ือ้หรอืไดม้าซึง่กา๊ซจากผูรั้บสมัปทานตามกฎหมายวา่
ดว้ยการปิโตรเลยีม ซึง่เป็นผูผ้ลติไดจ้ากการแยกกา๊ซธรรมชาต ิในอัตราที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาตกิ าหนด 

 เงนิคา่ธรรมเนยีมพเิศษการใชไ้ฟฟ้าซึง่เรยีกเก็บจากโรงงานควบคมุหรอือาคารควบคมุ 
 เงนิอดุหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆ 
 เงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดรั้บจากภาคเอกชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลตา่งประเทศ 

หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 เงนิจากดอกผลและผลประโยชนใ์ด ๆ ทีเ่กดิจากกองทนุฯ นี้ 

การพจิารณาใหเ้งนิชว่ยเหลอืหรอือดุหนุนใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องกอง ทนุฯ ไดอ้อกเป็นระเบยีบ
คณะกรรมการกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน เพือ่ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีารจัดสรรเงนิที่
สอดคลอ้งตามวตัถปุระสงคข์องการใชเ้งนิกองทนุฯ ภายใตก้รอบของโครงการทีม่กีารจัดแบง่ ดังนี ้

1) โครงการโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุทีก่ าลงัใชง้าน 

เป็นการสนับสนุนเจา้ของโรงงานและอาคารควบคมุทีก่ าลังใชง้านอยูใ่น ปัจจบุันทีม่คีวามประสงคจ์ะอนุรักษ์
พลังงานในโรงงาน หรอือาคาร ประกอบดว้ย 1) เงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่ส าหรับท าการตรวจสอบและวเิคราะหก์าร
ใชพ้ลังงานเบือ้ง ตน้ไมเ่กนิ 100,000 บาทตอ่โรงงานหรอือาคาร 2) เงนิอดุหนุนจ านวนรอ้ยละ 50 ของ
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดส าหรับท าการตรวจสอบและวเิคราะหก์ารใชพ้ลังงานโดย ละเอยีดและจัดท าเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานแตไ่มเ่กนิ 500,000 บาทตอ่โรงงานหรอือาคาร และ 3) การลงทนุในการอนุรักษ์พลังงาน
ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ในรปูของการชดเชยภาระดอกเบีย้จากการลงทนุ ทัง้นี้ การอดุหนุนจะไมเ่กนิรอ้ยละ 
60 ของเงนิลงทนุในการอนุรักษ์พลังงาน และไมเ่กนิ 10 ลา้นบาทตอ่มาตรการในแผนอนุรักษ์พลังงาน กรณี
อาคารของสว่นราชการและรัฐวสิาหกจิทีจั่ดเป็นอาคารควบคมุ สามารถรับความชว่ยเหลอืจากกองทนุฯ ไดใ้นรปู
ของเงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่ทัง้หมดในการจัดท าการศกึษา การตรวจสอบและวเิคราะหก์ารใชพ้ลังงาน การจัดท า
แผนอนุรักษ์พลังงาน และการลงทนุในการอนุรักษ์พลังงาน 

2) โครงการโรงงานและอาคารทีอ่ยูร่ะหวา่งการออกแบบหรอืกอ่สรา้ง 

เป็นการสนับสนุนแกเ่จา้ของโครงการกอ่สรา้งอาคาร หรอืโรงงานขนาดใหญ่ ทีค่าดวา่เมือ่กอ่สรา้งเสร็จและใช ้

งานแลว้ จะมปีรมิาณการใชพ้ลังงาน ในเกณฑท์ีจ่ะถกูก าหนดเป็นอาคารควบคมุ หรอืโรงงานควบคมุ สามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทนุฯ ไดใ้นลักษณะของเงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่ ส าหรับคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ข ึน้จากเดมิ 
ในการปรับปรงุแบบกอ่สรา้ง และหรอืขบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ ในการใชพ้ลังงานสงูกวา่มาตรฐานการ
อนุรักษ์พลังงานทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ไมเ่กนิรายละ 2 ลา้นบาท รวมทัง้เงนิอดุหนุนในการลงทนุเพิม่เตมิ ใน
สว่นทีป่รับปรงุจากแบบเดมิ ตามหลักเกณฑเ์ดยีวกบัอาคารและโรงงานควบคมุทีก่ าลังใชง้าน 

3) โครงการอาคารของรัฐ 

เป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของสว่นราชการและรัฐวสิาหกจิ ทีม่กีารใชไ้ฟฟ้า ตัง้แต ่100 
กโิลวตัตข์ ึน้ไป โดยจะไดรั้บความชว่ยเหลอืจากกองทนุฯ ในรปูของเงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่ทัง้หมดในการจัด
ท าการศกึษา การตรวจสอบและวเิคราะหก์ารใชพ้ลังงาน การจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน และการลงทนุในการ
อนุรักษ์พลังงาน 

4) โครงการพลังงานหมนุเวยีนและกจิกรรมการผลติในชนบท 

เป็นการสนับสนุนเจา้ของโครงการทีเ่ป็นสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ สถาบันการศกึษา องคก์รเอกชน และเจา้ของ
กจิกรรมการผลติ ภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม ทีม่คีวามตอ้งการพลังไฟฟ้าต า่กวา่ 300 กโิลวตัต ์และมี
สถานทีต่ัง้อยูน่อกเขตเทศบาลและสขุาภบิาลทีต่อ้งการด าเนนิการอนุรักษ์ พลังงาน หรอืใชพ้ลังงานหมนุเวยีน 
เพือ่สนับสนุนใหม้กีารอนุรักษ์พลังงานในชนบท และเพิม่การใชพ้ลังงานหมนุเวยีน ทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
นอ้ย โดยการใหเ้งนิสนับสนุนประกอบดว้ย 1) เงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่เพือ่จัดท าแผนของโครงการโดยละเอยีด 
2) เงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยด าเนนิโครงการแตไ่มเ่กนิ 20 ลา้นบาทตอ่รายตอ่ปี และ3) เงนิ
หมนุเวยีนส าหรับลงทนุด าเนนิโครงการ และเงนิอดุหนุนภาระดอกเบีย้จากการลงทนุ ทัง้นี้ โครงการทีข่อรับการ
สนับสนุนจะตอ้งมผีลตอบแทนการลงทนุทางเศรษฐศาสตรท์ีแ่ท ้จรงิไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 9 



5) โครงการสง่เสรมิธรุกจิดา้นการอนุรักษ์พลังงาน 

เป็นการสนับสนุนแกส่ว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ สถาบันการศกึษา องคก์รเอกชนทีป่ระสงคจ์ะเผยแพรเ่ทคโนโลยี
ในการอนุรักษ์พลังงาน และสรา้งตลาดใหแ้กเ่ครือ่งจักร อปุกรณ์ และวสัดทุีใ่ชใ้นการอนุรักษ์พลังงานทีย่ังไมไ่ด ้
มกีารใชอ้ยา่งแพรห่ลายใน ประเทศไทย โดยการใหเ้งนิสนับสนุนประกอบดว้ย 1) เงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่เพือ่
จัดท าแผนของโครงการโดยละเอยีด 2) เงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยบรหิารโครงการ 3) เงนิ
ชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่ส าหรับโครงการสาธติ 4) เงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่และหรอืเงนิอดุหนุนในการจัดตัง้ศนูยเ์ผยแพร่
ขอ้มลู ดา้นการอนุรักษ์พลังงาน และ 5) เงนิอดุหนุนคา่ลงทนุในโครงการสง่เสรมิเครือ่งจักรอปุกรณ์ทีม่ี
ประสทิธภิาพ การใชพ้ลังงานสงู และวสัดเุพือ่ใชใ้นการอนุรักษ์พลังงาน ทัง้นี ้คณะกรรมการกองทนุเพือ่สง่เสรมิ
การอนุรักษ์พลังงานจะก าหนดหลักเกณฑก์ารจา่ย เงนิเป็นกรณีๆ ไป 

6) โครงการศกึษา วจัิยและพัฒนา 

เป็นการสนับสนุนสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ สถาบันการศกึษา และองคก์รเอกชน เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการศกึษา 
วจัิย พัฒนาเทคโนโลยกีารอนุรักษ์พลังงานและโครงการสาธติ ขนาดเล็ก รวมทัง้เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเผยแพร่
ผลของงานศกึษาวจัิย โดยเป็นเงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่ ทีค่ณะกรรมการกองทนุ ฯ จะก าหนดระยะเวลาการ
จา่ยเงนิเป็นกรณีๆ ไป 

7) โครงการพัฒนาบคุลากร 

เป็นเงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่แกส่ว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ สถาบันการศกึษา ในการสรา้งและพัฒนาบคุลากรภาครัฐ
และเอกชนใหส้ามารถด าเนนิงานตามแผนอนุรักษ์ พลังงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

8) โครงการประชาสมัพันธ ์

เป็นเงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่ใหแ้กห่น่วยงานทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการ ด าเนนิการประชาสมัพันธ ์ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกับแผนอนุรักษ์พลังงาน และประชาชนท่ัวไปไดรั้บทราบขอ้มลูเกีย่วกับการอนุรักษ์พลังงาน การ
อดุหนุนของรัฐดา้นการอนุรักษ์พลังงาน และเพือ่รณรงคป์ลกูจติส านกึในการอนุรักษ์พลังงาน 

9) โครงการบรหิารงานตามกฎหมาย 

เป็นเงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่แกส่ านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิกรมพัฒนาและสง่เสรมิ
พลังงาน และกรมบัญชกีลาง เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิัตงิานของหน่วยงานดังกลา่ว 

การพจิารณาจัดสรรเงนิตามโครงการดังกลา่วขา้งตน้ ตลอดจนการก าหนดระเบยีบ หลักเกณฑ ์เงือ่นไขตา่งๆ 
เกีย่วกับกองทนุฯ เป็นอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน บทบาทของ
ภาครัฐก็คอืการสรา้งและใชก้ลไกของรัฐใหก้ารสนับสนุน และสง่เสรมิการด าเนนิการอนุรักษ์พลังงาน ของผูใ้ช ้

พลังงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์และเจตนารมยข์องกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน 

"............ในอดตีทีผ่า่นมา ความสนใจของผูบ้รหิารมักจะมุง่ไปในดา้นการจัดหาพลังงานเป็นสว่นใหญ ่แตไ่ม่
คอ่ยไดด้ดูา้นความตอ้งการใชเ้ทา่ทีค่วร อาจเป็นเพราะหนึง่คนไมค่อ่ยฉลาด สองฐานะการเงนิของประเทศเริม่
จะแย ่เพราะฉะนัน้ จงึคดิวา่หลักอยา่งหนึง่ดา้นนโยบายคอื การอนุรักษ์ ถา้อนุรักษ์ไดม้ากแคไ่หนก็จะลด
ความจ าเป็นทีจ่ะเพิม่ดา้นการผลติไดม้ากเทา่ นัน้ แตท่ีน่่าเป็นหว่งก็คอืไมม่กีลไกอะไรเลยในการอนุรักษ์ ทีผ่า่น
มาท ากันแบบไฟไหมฟ้าง พอน ้ามันแพง ก็ท าโดยหา้มดทูวี ีเป็นตน้ ซึง่เป็นการแกท้ีป่ลายเหตทัุง้นัน้ จงึคดิวา่
น่าจะมวีธิทีีด่กีวา่นีท้ีจ่ะท าในเรือ่งของการจัดการดา้นความตอ้ง การ เทา่ทีท่ าไวค้อื หนึง่ตัดเงนิสว่นหนึง่ไปจาก
กองทนุน ้ามัน และสองก าหนดใหม้รีายไดเ้ขา้กองทนุอนุรักษ์ตลอดเวลา............" 

ดร.ไพจติร เอือ้ทวกีลุ 
อดตีรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ี

 

3. ชว่งของแผนอนุรกัษพ์ลงังานระยะที ่1 และระยะที ่2 



เมือ่รัฐไดอ้อกพระราชบัญญัตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และกฎหมายอืน่ทีอ่อกตาม
พระราชบัญญัตฉิบับนี ้รวมทัง้ มกีารจัดตัง้กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุน 
ใหเ้กดิการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยแลว้ หลงัจากนัน้ไดม้กีารจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานขึน้ เป็นกรอบใน
การด าเนนิการเพือ่ใหเ้จตนารมยข์องกฎหมาย น าไปสูก่ารปฏบิัตแิละบังเกดิผลเป็นรปูธรรม โดยในระยะที ่1 
เป็นแผนอนุรักษ์พลังงานในชว่งปีงบประมาณ 2538 - 2542 เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการด าเนนิงานระยะ 5 ปี อยู่
ภายใตก้ารก ากับดแูลของคณะกรรมการกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน (ดภูาคผนวกที ่8) และตอ่มา
ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการก ากับดแูลแผนงานตา่งๆ เพือ่ชว่ยแบง่เบาภาระของคณะกรรมการกองทนุฯ 
โดยมสี านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิและกรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน เป็นหน่วยงาน
หลักทีรั่บผดิชอบ การด าเนนิงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งใหบ้รรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่1 ปีงบประมาณ 2538-2542 เป็นการด าเนนิการภายใตก้รอบวงเงนิ ทีไ่ดรั้บอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ
ตามล าดับ โดยไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิอนุรักษ์พลังงาน ในวงเงนิรวมทัง้ส ิน้ 6,237 
ลา้นบาท แบง่การด าเนนิงานออกเป็น 3 แผนงานรอง และ 10 โครงการหลัก ดังนี ้

1) แผนงานภาคบงัคบั 

กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน เป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการด าเนนิงานตาม แผนงาน โดยมี
คณะอนุกรรมการก ากับดแูลแผนงานภาคบังคับ ก ากับดแูลการด าเนนิงานและพจิารณากลั่นกรองโครงการ 
แผนงานนีไ้ดรั้บงบประมาณสนับสนุนรวม 2,124 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 4 โครงการหลัก คอื 

1.1) โครงการโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุทีก่ าลงัใชง้าน มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้ารสนับสนุน
เจา้ของโรงงานควบคมุ และอาคารควบคมุทีก่ าลังใชง้านอยูใ่นปัจจบุัน ในดา้นการวางแผนเพือ่ปรับปรงุ
ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน และดา้นการลงทนุเพือ่การอนุรักษ์พลังงาน โดยใหก้ารสนับสนุนเงนิจากกองทนุ ฯ 
ในรปูเงนิชว่ยเหลอืใหเ้ปลา่ และเงนิอดุหนุน เมือ่กฎหมายมผีลบังคับใชม้โีรงงาน ทีอ่ยูใ่นขา่ยควบคมุจ านวน 
2,557 ราย และอาคารทีอ่ยูใ่นขา่ยควบคมุจ านวน 1,378 แหง่ ทีต่อ้งด าเนนิการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 

1.2) โครงการโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุทีอ่ยูร่ะหวา่งการออกแบบหรอืกอ่สรา้ง มวีตัถปุระสงค์
เพือ่ใหก้ารสนับสนุนเจา้ของโรงงานและอาคารในการปรับปรงุแบบ กอ่สรา้ง ทีค่าดวา่เมือ่การกอ่สรา้งโรงงาน
หรอือาคารแลว้เสร็จและใชง้านแลว้ จะมปีรมิาณการใชพ้ลังงานอยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา ให ้
เป็นโรงงานควบคมุหรอือาคารควบคมุ โดยในแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่1 มโีรงงานและอาคารทีจ่ะด าเนนิการ
ตามแผนจ านวน 40 แหง่ 

1.3) โครงการโรงงานและอาคารท ัว่ไป มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้ารสนับสนุนเจา้ของโรงงานและอาคารท่ัวไป 
ทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบุันทีไ่มใ่ชโ่รงงานควบคมุ หรอือาคารควบคมุตามกฎหมาย ซึง่ประสงคจ์ะด าเนนิการอนุรักษ์
พลังงาน อยา่งไรก็ตาม ในชว่งของแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่1 ยังไมม่กีารด าเนนิการ 

1.4) โครงการอาคารของรฐั มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้กดิการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของสว่นราชการและรัฐ 
วสิาหกจิซึง่ไมใ่ชอ่าคารควบคมุ เพือ่ใหเ้ป็นแบบอยา่งอันดใีนการเป็นผูน้ า ในการอนุรักษ์พลังงาน และเพือ่เป็น
การประหยัดงบประมาณในการใชพ้ลังงานของรัฐ โดยจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะโครงการทีใ่หผ้ลตอบแทนการ
ลงทนุดา้นเศรษฐศาสตรท์ี ่แทจ้รงิตัง้แตร่อ้ยละ 9 ขึน้ไป ซึง่มอีาคารของรัฐทีจ่ะด าเนนิการตามแผนรวมจ านวน 
573 แหง่ 

2) แผนงานภาคความรว่มมอื 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิเป็นผูรั้บผดิชอบการด าเนนิงานตามแผนงานนี้ โดยมี
คณะกรรมการก ากับดแูลแผนงานภาคความรว่มมอื ก ากับดแูลการด าเนนิงานและพจิารณากลั่นกรองโครงการ 
แผนงานนีเ้ป็นการสนับสนุนและรว่มมอืกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพือ่ใหม้กีารใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพในการผลติทัง้ดา้นเกษตรกรรม และอตุสาหกรรมในชนบท รวมทัง้ การน าพลังงานหมนุเวยีนซึง่มี
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยมาใชอ้ยา่งแพรพ่ลาย โดยไดรั้บงบประมาณสนับสนุนรวม 1,605 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย 3 โครงการหลัก คอื 



2.1) โครงการพลงังานหมนุเวยีนและกจิกรรมการผลติในชนบท เป็นการสนับสนุนใหม้กีารใชพ้ลังงาน
หมนุเวยีนทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ย และชว่ยเหลอืกจิกรรมในชนบท ทัง้ภาคเกษตรกรรมและ
อตุสาหกรรมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยจะเนน้โครงการทีเ่กีย่วกับการ แนะน า เผยแพร่ และการถา่ยทอด
เทคโนโลยสี าหรับพลังงานหมนุเวยีน โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ การใชพ้ลังงานโดยใชเ้ทคโนโลยทีีม่กีาร
พสิจูนแ์ลว้ และโครงการเกีย่วกับการน าวสัดเุหลอืใชจ้ากการแปรรปู เชน่ ชานออ้ย แกลบ หรอืของเสยีจากภาค
เกษตรกรรม เชน่มลูสตัว ์มาใชเ้ป็นพลังงาน โดยมโีครงการตา่ง ๆ ทีเ่สนอขอรับการสนับสนุนเงนิจากกองทนุ ฯ 
ในชว่งของแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที ่1 รวม 9 โครงการ เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้ส ิน้ 598 ลา้นบาท ไดแ้ก ่

 โครงการสง่เสรมิการผลติกา๊ซชวีภาพจากมลูสตัวใ์นฟารม์ขนาดใหญ ่(ระยะที ่1 และระยะที ่2) 
 โครงการสง่เสรมิการผลติกา๊ซชวีภาพจากมลูสตัวใ์นเกษตรกรรายยอ่ย (ระยะที ่1 และระยะที ่2) 
 โครงการประหยัดพลังงานในการบม่ใบยาสบู (ระยะที ่1 และ ระยะที ่2) 
 โครงการผลติกระแสไฟฟ้าจากหลมุขยะ 
 โครงการเตาเซรามคิประสทิธภิาพสงู 
 โครงการระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติยส์ าหรับโรงเรยีนทีไ่มม่รีะบบจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ถงึ 

ผลจากการด าเนนิโครงการสง่เสรมิการใชพ้ลังงานหมนุเวยีนทัง้ 9 โครงการ คาดวา่เมือ่ด าเนนิโครงการไปจน
ครบอายกุารใชง้านของอปุกรณ์หรอืเทคโนโลยขีอง แตล่ะโครงการในระยะ 5 ปี 15 ปี และ 25 ปี จะสามารถ
ทดแทนพลังงานไฟฟ้าไดป้ระมาณ 89 ลา้นหน่วย ทดแทนกา๊ซหงุตม้ได ้109 ลา้นกโิลกรัม และทดแทน
ลกิไนตไ์ด ้617 พันตัน รวมเป็นเงนิทีป่ระหยัดไดทั้ง้หมดประมาณ 2,114 ลา้นบาท 

2.2) โครงการสง่เสรมิธุรกจิดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน เป็นการเผยแพรเ่ทคโนโลยใีนการอนุรักษ์พลังงาน
เพือ่สรา้งตลาดใหแ้กเ่ครือ่ง จักรอปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพการใชพ้ลังงานสงู และวสัดทุีใ่ชใ้นการอนุรักษ์
พลังงาน ซึง่เป็นการสนับสนุนทางออ้มแกผู่ผ้ลติและผูจ้ าหน่ายเครือ่งจักรอปุกรณ์ทีม่ ีประสทิธภิาพการใช ้

พลังงานสงู และวสัดทุีใ่ชใ้นการอนุรักษ์พลังงาน โดยจะเนน้เทคโนโลยทีีย่ังไมไ่ดม้กีารใชอ้ยา่งแพรห่ลายใน
ประเทศไทย เชน่ เทคโนโลยกีารใชพ้ลังงานจากเซลลแ์สงอาทติย ์จากการแปรรปูขยะมลูฝอย เป็นตน้ การ
ด าเนนิการทีผ่า่นมา กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนุนแกโ่ครงการตา่งๆ รวม 23 โครงการ รวมเป็นเงนิทีส่นับสนุน 
482 ลา้นบาท ไดแ้ก ่

 โครงการสาธติการใชป้ระโยชนจ์ากพลังงานแสงอาทติย ์
 โครงการสาธติการใชพ้ลังงานจากการแปรรปูมลูฝอย 
 โครงการสาธติเทคโนโลยปีระสทิธภิาพพลังงาน 
 โครงการจัดตัง้หอ้งปฏบิัตกิารทดสอบบัลลาสตข์องการไฟฟ้านครหลวง 
 โครงการสรา้งเครอืขา่ยระบบสารสนเทศดา้นพลังงานและสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการน าพลังงานหมนุเวยีนไปสาธติในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
 โครงการลดตน้ทนุการผลติอตุสาหกรรมขนาดกลาง - ยอ่ม 

ผลจากการด าเนนิโครงการตา่งๆคาดวา่เมือ่โครงการด าเนนิงานไปจนครบอายกุาร ใชง้านของอปุกรณ์ หรอื
เทคโนโลยขีองแตล่ะโครงการในระยะ 5 ปี 15 ปี และ 25 ปี จะสามารถลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าไดป้ระมาณ 
209 ลา้นหน่วย ลดการใชน้ ้ามันดเีซลได ้5 ลา้นลติร ลดการใชฟื้นได ้203 ตัน และลดการใชก้า๊ซหงุตม้ได ้1 
ลา้นกโิลกรัม รวมเป็นเงนิทีป่ระหยัดไดทั้ง้หมดประมาณ 583 ลา้นบาท 

2.3) โครงการศกึษา วจิยั และพฒันา เป็นการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาเชงินโยบาย การวจัิยและ
พัฒนาเกีย่วกับเทคโนโลยกีารเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานและ พลังงานหมนุเวยีน การถา่ยทอดและการ
น าเอาเทคโนโลยทีีไ่ดม้กีารรับรองแลว้ในประเทศมาประยกุต ์การถา่ยทอดและเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกับผลของ
งานวจัิย รวมถงึโครงการสาธติขนาดเล็กดว้ย ในชว่งของแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่1 กองทนุ ฯ ไดใ้หก้าร
สนับสนุนการศกึษาวจัิยอยา่งหลากหลายสาขา รวมทัง้ส ิน้ 59 โครงการ รวมเป็นเงนิทีส่นับสนุน 525 ลา้นบาท 
ไดแ้ก ่

 การน ากา๊ซชวีภาพมาใชแ้ทนพลังงานจากน ้าเสยีในโรงฆา่สตัว ์น ้าเสยีโรงงานสกัดน ้ามันปาลม์
ดบิ และน ้าเสยีโรงงานแป้ง 

 การน าเศษวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตรมาเป็นเชือ้เพลงิ (แทง่เชือ้เพลงิเขยีว) 
 การน าผลติภัณฑพ์วีซีทีีใ่ชแ้ลว้มาหมนุเวยีนใชใ้หม ่
 การน าพลังงานทีส่ญูเสยีจากการใชล้ฟิตก์ลับมาใชใ้หม ่



 การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานในอตุสาหกรรมรมควนัยาง เตาเผาอฐิ และอบแหง้ผัก 
 การจัดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าประจแุบตเตอรีด่ว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์
 การวจัิยและพัฒนาเซลลแ์สงอาทติยท์ีเ่หมาะกับภมูอิากาศเขตรอ้นชืน้ 
 การศกึษาจัดท าขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบเซลลแ์สงอาทติยข์องประเทศไทย 
 การขยายเขตตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีนใหเ้กาะตา่งๆ 
 การน ากังหันลมมาใชเ้พือ่ผลติกระแสไฟฟ้าตามแนวชายฝ่ังและบนเกาะทีห่า่งไกล 
 การศกึษาศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย 
 การน าพลังงานหมนุเวยีนและขยะมาผลติกระแสไฟฟ้า 
 การผลติกา๊ซเชือ้เพลงิจากเหงา้มันส าปะหลัง 
 การวจัิยพัฒนาเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงาน 

ผลจากการศกึษาวจัิยและพัฒนาในโครงการตา่งๆ คาดวา่เมือ่โครงการด าเนนิงานไปจนครบอายกุารใชง้านของ
อปุกรณ ์หรอืเทคโนโลยขีองแตล่ะโครงการในระยะ 5 ปี 15 ปี และ 25 ปีแลว้ จะสามารถอนุรักษ์พลังงานและ
ทดแทนการใชน้ ้ามันเตาไดป้ระมาณ 305,550 ลติร ลดการใชน้ ้ามันดเีซลได ้5 ลา้นลติร ลดการใชก้า๊ซหงุตม้
ได ้14 ลา้นกโิลกรัม รวมเป็นเงนิทีป่ระหยัดไดป้ระมาณ 193 ลา้นบาท 

3) แผนงานสนบัสนนุ 

เป็นแผนงานเกีย่วกับการวางแผน ก ากับดแูล ประเมนิผล การเพิม่ประสทิธภิาพบคุลากร และการประชาสมัพันธ ์
เพือ่ใหแ้ผนอนุรักษ์พลังงานด าเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ โดยมคีณะกรรมการก ากับดแูลแผนงาน
สนับสนุน ก ากับดแูลการด าเนนิงานและพจิารณากลั่นกรองโครงการ ไดรั้บงบประมาณสนับสนุนรวม 2,508 ลา้น
บาท ประกอบดว้ย 3 โครงการหลักคอื 

3.1) โครงการพฒันาบคุลากร เป็นการสง่เสรมิและพัฒนาบคุลากรของประเทศใหม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ
ดา้นพลังงาน และมจี านวนทีม่ากเพยีงพอทีจ่ะรองรับใหก้ารด าเนนิงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน บรรลุ
ประสทิธผิลสงูสดุ ประกอบดว้ย การพัฒนาหลักสตูร การฝึกอบรม การศกึษา การจัดสมัมนา การจัดหาเครือ่งมอื
อปุกรณ์ในการฝึกอบรม การใหท้นุการศกึษา การสนับสนุนสถาบันการศกึษาในการเปิดสอนสาขาวชิาเกีย่วกับ
การอนุรักษ์พลังงาน โดยในชว่งของแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่1 ไดม้กีารสนับสนุนเงนิจากกองทนุฯ ไปแลว้
เป็นจ านวน 595 ลา้นบาท 

3.2) โครงการประชาสมัพนัธ ์เป็นการประชาสมัพันธไ์ปยังกลุม่เป้าหมาย 2 กลุม่ คอื กลุม่ผูเ้กีย่วขอ้งกับแผน
อนุรักษ์พลังงานโดยตรงซึง่อยูใ่นความรับผดิชอบ ของกรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน และกลุม่ประชาชน
ท่ัวไปซึง่อยูใ่นความรับผดิชอบของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแหง่ชาต ิโดยการประชาสมัพันธ์
ผา่นสือ่และการจัดกจิกรรมตา่งๆ 

การประชาสมัพันธไ์ปยังกลุม่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับแผนอนุรักษ์พลังงานโดยตรง เป็นการประชาสมัพันธเ์กีย่วกับ
ขอ้มลูของแผนอนุรักษ์พลังงาน และการอดุหนุนของรัฐใหแ้กเ่จา้ของ และผูรั้บผดิชอบดา้นพลังงาน โครงการ
โรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการด าเนนิงาน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทัง้ 
การประชาสมัพันธเ์พือ่สรา้งจติส านกึใหม้กีารใชพ้ลงังาน อยา่งมปีระสทิธภิาพในโรงงานและอาคาร ในชว่งที่
ผา่นมาไดม้กีารสนับสนุนเงนิจากกองทนุฯ เพือ่ด าเนนิโครงการประชาสมัพันธเ์ป็นจ านวน 194 ลา้นบาท 

การประชาสมัพันธไ์ปยังประชาชนท่ัวไปเนน้การรณรงคเ์พือ่เปลีย่นทัศนคต ิและคา่นยิมของประชาชนท่ัวไป ให ้
เห็นความส าคัญของการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมกีารเผยแพรว่ธิกีารใชพ้ลังงานอยา่งประหยัด ซึง่
สามารถปฏบิัตไิดง้า่ยในชวีติประจ าวนั โดยการประชาสมัพันธภ์ายใตแ้ผนปฏบิัตกิารรวมพลังหารสอง (÷ 2) 
ในชว่งทีผ่า่นมาไดม้กีารสนับสนุนเงนิจากกองทนุ ฯ เพือ่ด าเนนิโครงการประชาสมัพันธเ์ป็นจ านวน 591 ลา้น
บาท 

3.3) โครงการบรหิารงานตามกฎหมาย เป็นการสนับสนุนเงนิจากกองทนุ ฯ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใหแ้ก่
หน่วยงานหลักทีบ่รหิารงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ประกอบดว้ย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหง่ชาต ิกรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน และกรมบัญชกีลาง คา่ใชจ้า่ยการบรหิารงานในสว่นนีจ้ะรวมถงึ
การศกึษาเพือ่จัดท านโยบายทีเ่กีย่ว ขอ้งกับแผนอนุรักษ์พลังงาน การวา่จา้งทีป่รกึษาในการวางแผนและ
ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผน อนุรักษ์พลังงานดว้ย 



ตารางที ่1 สรปุกรอบแผนงาน/โครงการในแผนอนรุกัษพ์ลงังานระยะที ่1 

แผนงานภาคบงัคบั แผนงานภาคความรว่มมอื แผนงานสนบัสนนุ 

1. โครงการโรงงานควบคมุ
และอาคารควบคมุทีก่ าลัง
ใชง้าน 

2. โครงการโรงงานควบคมุ
และอาคารควบคมุทีอ่ยู่
ระหวา่งการออกแบบหรอื
กอ่สรา้ง 

3. โครงการโรงงานและ
อาคารท่ัวไป 

4. โครงการอาคารของรัฐ 

1. โครงการพลังงาน
หมนุเวยีน และกจิกรรม
การผลติในชนบท 

2. โครงการสง่เสรมิธรุกจิ 
ดา้นการอนุรักษ์พลังงาน 

3. โครงการศกึษา วจัิย และ
พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาบคุลากร 
2. โครงการประชาสมัพันธ ์
3. การบรหิารงานตาม

กฎหมาย 

การด าเนนิงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่1 ไดผ้สมผสานแนวทางตา่งๆ ในการ ด าเนนิงาน ไดแ้ก ่
แรงจงูใจทางดา้นการเงนิ ความชว่ยเหลอืทางดา้นเทคนคิ และการบังคับใช ้มาตรฐานตา่งๆ ทีก่ าหนดขึน้ โดย
เมือ่ใกลจ้ะสิน้แผนฯ ระยะที ่1 ไดม้กีารศกึษา วเิคราะห ์และประเมนิผลเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดท าแผน
อนุรักษ์พลังงานระยะที ่2 ตอ่ไป ซึง่จากผลการศกึษาวเิคราะหโ์ดยสถาบันวจัิยพลังงาน จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย พบวา่มปัีญหาและอปุสรรค ในการด าเนนิการแตล่ะแผนงานดังนี้ 

1) แผนงานภาคบงัคบั 

โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับแผนงานดังกลา่วเริม่ด าเนนิการอยา่งจรงิจังประมาณ กลางปี 2540 กอ่นทีจ่ะเกดิวกิฤติ
เศรษฐกจิไมน่านนัก ดว้ยเหตดุังกลา่วจงึยังไมส่ามารถบง่ชีถ้งึผลส าเร็จของ โครงการไดอ้ยา่งชดัเจนนัก 
นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัขาดบคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละความช านาญดา้นการอนุรักษ์พลังงานใน โรงงาน
อตุสาหกรรม ในชว่งแรกจงึจ าเป็นตอ้งพึง่พาการปรับเปลีย่นการใชอ้ปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ สงู เชน่ มอเตอร ์
หมอ้ไอน ้า และการควบคมุกระบวนการ ซึง่จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทนุสงูเป็นหลัก ดังนัน้ แผนงานภาคบังคับที่
มุง่เนน้การปรับปรงุประสทิธภิาพทางเทคนคิ และการลงทนุปรับเปลีย่นอปุกรณ์ อาจจะประสบความส าเร็จได ้
ยาก หากไมม่กีารสาธติ ประชาสมัพันธ ์และใหข้า่วสารขอ้มลูทีถ่กูตอ้งเป็นระยะเวลาตอ่เนือ่งนานพอควร เชน่ 
การด าเนนิโครงการรว่มกับ เจา้ของโรงงาน การใหก้ารฝึกอบรมแกช่า่งเทคนคิและเจา้หนา้ทีป่ฏบิัตงิานที่
เกีย่วขอ้งกับการ ใชพ้ลังงาน ตลอดจนการพัฒนาผูเ้ชีย่วชาญทีใ่หบ้รกิารดา้นพลังงานเพือ่สนับสนุนการด าเนนิ 
งานขา้งตน้ 

2) แผนงานภาคความรว่มมอื 

แผนงานนีเ้ป็นแผนงานทีช่ว่ยภาคอตุสาหกรรมซึง่มสีดัสว่นการใชพ้ลังงานสงู ใหส้ามารถประหยัดพลังงาน
ไดม้าก แตจ่ากการด าเนนิงานในชว่งทีผ่า่นมาพบวา่ภาคอตุสาหกรรม ไดรั้บการสนับสนุนนอ้ยกวา่ภาคธรุกจิและ
การพาณชิย ์โดยหน่วยงานภาครัฐ ฯ ยังมไิดด้ าเนนิกจิกรรมตา่งๆ รว่มกับผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายอปุกรณ์ใน
โรงงานอตุสาหกรรมมากนักในการเพิม่ ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานหรอืก าหนดมาตรฐานการใชพ้ลังงาน 
รวมทัง้โรงงานสว่นใหญม่กีระบวนการผลติทีซ่บัซอ้น เกนิกวา่ทีผู่เ้ชีย่วชาญ หรอืวศิวกรจากภายนอกโรงงาน จะ
สามารถตรวจวนิจิฉัย ตามโครงการในแผนงานภาคบังคับไดอ้ยา่งชดัเจน และไดรั้บการยอมรับจากโรงงาน 
ในขณะทีเ่จา้ของโรงงานสว่นใหญ ่ตอ้งการทีจ่ะลดภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นพลังงานลง ดังนัน้แผนงานภาคความ
รว่มมอื จงึควรใหก้ารสนับสนุนแกภ่าคอตุสาหกรรม ซึง่มกีารใชพ้ลังงานในสดัสว่นทีส่งูใหม้ากขึน้ 

3) แผนงานสนบัสนนุ 

การจัดการพลังงานทีใ่หผ้ลดทีีส่ดุและถกูทีส่ดุ คอื การดแูลกระบวนการผลติและใชง้านอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให ้
เหมาะสม การด าเนนิการดังกลา่วตอ้งอาศัยวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์ ซึง่สามารถระบถุงึต าแหน่งและวธิกีารทีค่วร
ด าเนนิการปรับปรงุได ้รวมทัง้ สามารถใหค้วามรูแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในโรงงานใหค้อยด าเนนิการตรวจ สอบ
และด าเนนิการใชง้านใหเ้หมาะสม แตใ่นทางเทคนคิพบวา่ยังไมม่กีารพัฒนาบคุลากรในลักษณะดังกลา่วอยา่ง
เป็น รปูธรรม อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของการประชาสัมพันธเ์พือ่รณรงคใ์หป้ระชาชนท่ัวไปมคีวามตืน่ตัวและสนใจ 



เรือ่งการอนุรักษ์พลังงานมากขึน้ นับวา่ประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งด ีและควรมกีารประชาสมัพันธอ์ยา่งตอ่เนือ่ง
ตอ่ไป 

นอกจากนี ้ไดม้กีารศกึษาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในสาขาการผลติตา่งๆ พบวา่สาขาคมนาคมมศีักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงานในสดัสว่นทีส่งูถงึรอ้ยละ 56 ของศักยภาพโดยรวม สว่นสาขาอตุสาหกรรมมศีักยภาพ
รองลงมาอยูท่ีร่อ้ยละ 30 ตามดว้ยธรุกจิและการพาณชิยร์อ้ยละ 7 และบา้นอยูอ่าศัยรอ้ยละ 6 ตามล าดับ สว่น
ภาคเกษตรกรรมนัน้มศีกัยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน คอ่นขา้งต า่เมือ่เทยีบกับสาขาอืน่ๆ ดังนัน้ ขอ้เสนอแนะ
ส าหรับแนวทางการอนุรักษ์พลังงานใน ระยะตอ่ไป สถาบันวจัิยพลังงาน จงึมคีวามเห็นวา่ควรใหค้วามส าคัญกับ
ภาคคมนาคม และภาคอตุสาหกรรมใหม้ากขึน้ 

ตารางที ่2 ศกัยภาพการอนรุกัษพ์ลงังานแยกตามสาขาตา่งๆ 

สดัสว่นการใชพ้ลงังานของสาขาตา่งๆ 
(กรณีการใชป้กต)ิ 

คา่พยากรณ์ปรมิาณพลงังาน 
ทีส่ามารถประหยดัไดใ้นปี 2568 

สาขา ปี 2538 ปี 2568 ศกัยภาพ 
การอนรุกัษ์
พลงังาน 

ศกัยภาพ 
การอนรุกัษพ์ลงังาน

ไฟฟ้า 

พลงังาน 
รวม 
(รอ้ย
ละ) 

ไฟฟ้า 
รวม 
(รอ้ย
ละ) 

พลงังาน 
รวม 
(รอ้ย
ละ) 

ไฟฟ้า 
รวม 
(รอ้ย
ละ) 

(ktoe) (รอ้ยละ) (ktoe) (รอ้ยละ) 

คมนาคม 39 0 39 0 12,773 56 0.4 0 

อตุสาหกรรม 32 46 42 51 6,955 30 2,828 54 

บา้นอยูอ่าศัย 21 28 14 25 1,381 6 878 17 

ธรุกจิบรกิาร และการ
พาณชิย ์

4 25 3 23 1,638 7 1,535 30 

เกษตรกรรม 3 2 2 1 252 1 16 0 

รวม 100 100 100 100 22,999 100 5,289.4 100 

ทีม่า : สถาบันวจัิยพลังงาน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จากปัญหาและอปุสรรค รวมทัง้ผลการศกึษาวเิคราะหศ์ักยภาพการอนุรักษ์พลังงานดังกลา่วขา้งตน้ สถาบันวจัิย
พลังงานมขีอ้เสนอแนะใหม้กีารปรับปรงุแนวทางการอนุรักษ์พลังงานใน ระยะที ่2 เพือ่ใหก้ารด าเนนิการอนุรักษ์
พลังงานบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนี ้

1) สาขาอตุสาหกรรม ควรมกีารด าเนนิการดงันี ้

1.1) ใหค้วามรูท้างดา้นเทคนคิแกว่ศิวกรทีป่รกึษาดา้นพลังงาน และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สนับสนุนการตรวจ
วนิจิฉัย และการจัดการพลังงาน การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ การออกแบบและการจัดการ การ
ตดิตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ ในโรงงานอตุสาหกรรม 

1.2) สรา้งการรับรูแ้ละการยอมรับถงึความคุม้คา่ในการลงทนุทางดา้นเทคนคิ และ ผลตอบแทนทีจ่ะเกดิขึน้แก่
เจา้ของโรงงาน และผูจั้ดการทางดา้นการเงนิ โดยการด าเนนิการขยายหรอืปรับปรงุสายการผลติและควรน าการ
ปรับปรงุระบบการ จัดการเสรมิเขา้ไปเป็นระยะ 

1.3) อาศัยการสนับสนุนทางดา้นการลงทนุในสว่นทีเ่พิม่ข ึน้จากการปรับปรงุทางดา้นพลังงาน 

1.4) ความพรอ้มของอปุกรณ์ประสทิธภิาพสงูของตลาดภายในและตลาดทอ้งถิน่ ควรมกีารพัฒนาโรงงาน
ประกอบอปุกรณ์ประสทิธภิาพสงูดว้ยราคาทีเ่หมาะสมขึน้ภาย ในประเทศ 

1.5) ควรมหีน่วยหลักเพยีงหน่วยงานเดยีวทีท่ าหนา้ทีต่รวจสอบ และสนับสนุนการใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพในสาขาอตุสาหกรรม พรอ้มทัง้เผยแพรข่า่วสารเกีย่วกับโครงการและวธิกีารด าเนนิการอนุรักษ์ 
พลังงานอยา่งเป็นรปูธรรม โดยหน่วยงานดังกลา่วตอ้งมอีงคค์วามรูท้ีค่รอบคลมุอุตสาหกรรมหลักทกุประเภท ที่



มอียูใ่นประเทศ และควรมคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะชีถ้งึโอกาสในการปรับปรงุประสทิธภิาพการใช ้พลังงาน 
รวมถงึกระบวนการซึง่สามารถน าไปสูก่ารปฏบิัตไิดจ้รงิ หน่วยงานดังกลา่วควรตอ้งมเีจา้หนา้ทีท่ีม่คีวามสามารถ
พอทีจ่ะด าเนนิการตรวจ สอบและประเมนิผลการด าเนนิการ เพือ่ใชใ้นการปรับเปลีย่นวธิกีารและนโยบายในการ
ด าเนนิการทีเ่หมาะสมตอ่ไป ซึง่ในปัจจบุันยังไมม่หีน่วยงานทีท่ าหนา้ทีไ่ดค้รบถว้นภายใตอ้งคก์รเดยีวกัน 

2) สาขาธุรกจิบรกิารและการพาณิชย ์

ภาคธรุกจิบรกิารและการพาณชิยม์ศีักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานเพยีงรอ้ยละ 7 ของศักยภาพรวมจากทกุภาค
การผลติ โดยประมาณหนึง่ในสามเป็นพลังงานไฟฟ้า ดังนัน้ หากตอ้งการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน
ไฟฟ้า ก็จ าเป็นตอ้งด าเนนิการในสองสว่นหลักคอื 1) สรา้งตลาดทีเ่กีย่วขอ้งกับประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน
ของอาคาร และ 2) สรา้งความสามารถในการรองรับตลาดดังกลา่ว 

3)สาขาทีอ่ยูอ่าศยั 

เนือ่งจากศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานของสาขาบา้นอยูอ่าศัยมคีอ่นขา้งต า่ ดังนัน้จงึควรพจิารณา 1) สรา้ง
แผนในการยกระดับประสทิธภิาพของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าหลักในบา้น เชน่ เครือ่งปรับอากาศ และตูเ้ย็น ฯลฯ พัฒนา
ศนูยท์ดสอบประสทิธภิาพ และพจิารณาน ามาตรฐานเหลา่นีไ้ปใชใ้นลักษณะเชงิบังคับมากกวา่ทีจ่ะเป็นไปตาม 
ความสมัครใจ และ 2) พัฒนาและตัง้เป้าหมายในการเพิม่ประสทิธภิาพเตาหงุตม้ทีใ่ชถ้า่น และฟืน เนื่องจากยัง
มกีารใชพ้ลังงานใน สดัสว่นทีส่งูถงึประมาณรอ้ยละ 50 ของการใชพ้ลังงานในภาคบา้นอยูอ่าศัย 

4) สาขาคมนาคม 

การประหยัดพลังงานในสาขาคมนาคมและการขนสง่มักถกูพจิารณาวา่เป็นผลพลอยได ้จากการจัดการและ
แกปั้ญหาดา้นจราจร โดยเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานมักไมไ่ดรั้บพจิารณาเป็นเงือ่นไขส าคัญตัง้แต ่ชว่งแรก
ของการวางแผนดา้นการจราจร ทัง้ๆ ทีบ่างมาตรการสามารถตอบสนองตอ่เป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งด ีเชน่ ระบบ
ขนสง่มวลชนขนาดใหญ ่สามารถลดปัญหาสิง่แวดลอ้มและเพิม่ประสทิธภิาพในการจราจร รวมทัง้ ประหยัด
พลังงาน เป็นตน้ ในขณะทีบ่างมาตรการอาจสง่ผลกระทบในเชงิลบตอ่เป้าหมายในการประหยัดพลังงาน แต่
เกดิประโยชนใ์นดา้นอืน่ เชน่ การสรา้งถนนเพิม่เตมิสามารถชว่ยใหก้ารจราจรคลอ่งตัวขึน้ แตก็่อาจท าให ้
ระยะทางทีใ่ชใ้นการเดนิทางยาวมากขึน้สง่ผลใหใ้ชพ้ลังงานมาก ขึน้เชน่กัน อยา่งไรก็ดผีลในเชงิบวกทีเ่กดิขึน้
จากมาตรการเหลา่นีม้ักมมีากกวา่ผลในดา้น ลบ ดงันัน้ จงึควรใหค้วามสนใจมาตรการประหยัดพลังงานในภาค
ขนสง่ใหม้ากขึน้ โดยพจิารณาน าไปใชใ้นการปรับปรงุแผนอนุรักษ์พลังงานตอ่ไป 

5) การพฒันาพลงังานหมนุเวยีน 

การพัฒนาควรใหค้วามสนใจกับเทคโนโลย ีและแหลง่พลังงานหมนุเวยีนทีม่ศีักยภาพสงู เชน่ การเปลีย่น
พลังงานกา๊ซชวีภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าหรอืความรอ้น เป็นตน้ ทัง้นีก้ารพัฒนาควรองิอยูก่ับเทคโนโลยแีตล่ะ
ประเภททีม่กีารใชง้านอยูใ่น ปัจจบุัน รวมทัง้ควรก าหนดเป้าหมายของการน าเทคโนโลยแีตล่ะประเภทมาใชง้าน
ใหช้ดัเจน เชน่ น ามาใชใ้นประเทศหรอืเพือ่การสง่ออก เป็นตน้ การด าเนนิแผนการเชงิพาณชิยส์ าหรับพลังงาน
หมนุเวยีนตอ้งมคีวามรว่มมอือยา่ง ใกลช้ดิจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศกึษา และภาคเอกชน โดยภาครัฐ
ควรสนับสนุนและเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่แกโ่ครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ ผูน้ าเขา้อปุกรณ์ ผูผ้ลติ ผูค้า้สง่ ผูค้า้ปลกี 
บรกิารหลัง การขายเพือ่ใหเ้กดิตลาดดา้นพลังงานหมนุเวยีนทีย่ั่งยนืตอ่ไป สว่นบทบาทของเอกชนก็ควรอยูท่ี่
การลงทนุและการน าไปใชง้าน 

การพัฒนาพลังงานหมนุเวยีนจงึควรก าหนดเป้าหมายใน 2 ประเด็นหลัก คอื 1) สรา้งและพัฒนาแผนงานเชงิ
พาณชิยใ์นระยะยาวใหม้คีวามเขม้แข็ง โดยไมค่วรมุง่เนน้แตโ่ครงการสาธติเทคโนโลยตีา่งๆ ในระยะสัน้ และ 2) 
ใหก้ารสนับสนุนในชว่งแรกเพือ่น าไปสูก่ารลงทนุ และการน าพลังงานหมนุเวยีนมาใชโ้ดยภาคเอกชน 

จากแนวทางดังกลา่วขา้งตน้ไดน้ ามาสูก่ารจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่2 ปีงบประมาณ 2543 - 2547 
โดยแผนดังกลา่วยังมกีารจัดแบง่ออกเป็น 3 แผนงานหลัก คอื แผนงานภาคบังคับ แผนงานภาคความร่วมมอื 
และแผนงานสนับสนุนเชน่เดมิ แตไ่ดม้กีารปรับโครงการ โรงงานและอาคารท่ัวไปทีก่ าลังใชง้าน ซึง่ไมไ่ด ้
จัดเป็นโรงงานหรอือาคารควบคมุใหม้าอยูใ่นแผนงานภาคความรว่มมอื และเนน้การสง่เสรมิการใชพ้ลังงาน
หมนุเวยีนใหม้ากขึน้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ การด าเนนิงานในภาพรวมตอ่ไป โดยกรอบแผนอนุรักษ์พลงังานใน
ระยะ 5 ปีขา้งหนา้ไดม้กีารปรับทศิทางและแนวทางการด าเนนิงาน สรปุไดด้ังนี้ 



1) ใหก้ารสนับสนุนเจา้ของโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุทีก่ าลังใชง้านอยูใ่น ปัจจบุัน ทัง้ในดา้นการ
วางแผนเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน และการลงทนุในการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดใหม้ี
ผูรั้บผดิชอบดา้นพลังงานประจ าโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ โดยในชว่ง 5 ปี มเีป้าหมายทีจ่ะสนับสนุน
การลงทนุตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน ควบคมุ 875 แหง่ และอาคารควบคมุจ านวน 
1,074 แหง่ท่ัวประเทศ 

2) สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของรัฐทีม่คีวามตอ้งการพลังไฟฟ้าสงูกวา่ 100 กโิลวตัต ์และใหก้าร
สนับสนุนอาคารทีม่กีารใชพ้ลังงานไฟฟ้าตัง้แต ่150,000 หน่วยตอ่ปี จ านวน 800 แหง่ ประกอบดว้ย
โรงพยาบาล 350 แหง่ สถานศกึษา 350 แหง่ และสว่นราชการอืน่ๆ 100 แหง่ 

3) ใหก้ารสนับสนุนและรว่มมอืกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนทีจ่ะมผีลใหม้กีารใช ้พลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพในดา้นการขนสง่ การเกษตร และการน าวสัดกุลับมาใชใ้หม ่ตลอดจนสนับสนุนใหเ้กดิตลาดของ
สนิคา้ และบรกิารทีช่ว่ยและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน เชน่ การก าหนดมาตรฐานประสทิธภิาพการใช ้

พลังงาน สนับสนุนการใชส้ญัลักษณ์ทีป่ระหยัดพลังงาน (Green Labeling) เพือ่การขยายตลาดของเครือ่งจักร
อปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพการใชพ้ลังงานสงู เป็นตน้ 

4) สนับสนุนโครงการศกึษาวจัิยและสาธติการน าวัสดกุลับมาใชใ้หม ่และการจัดการขยะทีถ่กูวธิทีีใ่ชพ้ลังงาน
และมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ย 

5) ขยายขอบเขตการศกึษาเชงินโยบาย เชน่ ดา้นราคาพลังงาน การปรับโครงสรา้งกจิการและตลาดพลังงาน 
ซึง่จะสง่ผลใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ การสง่เสรมิการน าวสัดกุลับมาใชใ้หม ่การศกึษาเพือ่
ลดการใชพ้ลังงานในการผลติสนิคา้ การจัดการดา้นการจราจรและผังเมอืงเพือ่การลดการใชพ้ลังงานในการ
ขนสง่นโยบาย พลังงานและสิง่แวดลอ้ม นโยบายภาษีเพือ่ใหเ้กดิการอนุรักษ์พลังงาน เป็นตน้ 

6) สนับสนุนงานศกึษาวจัิยโดยก าหนดหัวขอ้งานวจัิยใหช้ดัเจนยิง่ข ึน้ เชน่ การศกึษาและพัฒนาเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมสาขาพลังงานชวีมวล การศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพเซลลแ์สงอาทติยแ์ละการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลติ เซลลแ์สงอาทติย ์การศกึษาความเหมาะสมในการใชพ้ลังงานแบบผสมผสานในพืน้ทีท่ีห่า่งไกลหรอืที ่ไม่
มรีะบบสายสง่ไฟฟ้าเขา้ไปถงึ การศกึษาส ารวจและปรับปรงุประสทิธภิาพการขนสง่และภาคการเกษตร 
การศกึษามาตรการและแนวทางการด าเนนิการทีเ่หมาะสมในการน าวสัดเุหลอืใชก้ลับมา ใชใ้หม ่รวมทัง้ 
มาตรการสง่เสรมิโครงการทัง้ในสว่นของภาคอตุสาหกรรม ธรุกจิและบรกิาร และชมุชน การด าเนนิโครงการน า
รอ่งใหป้ระชาชน ท่ัวไปสามารถเห็นประโยชน ์และวธิกีารเพือ่ใหม้กีระบวนการน ากลับมาใชใ้หมเ่กดิขึน้อยา่ง
กวา้งขวาง เป็นตน้ 

7) ก าหนดทศิทางโครงการพัฒนาบคุลากรใหช้ดัเจนขึน้ ทัง้ในดา้นรายละเอยีดของโครงการและกลุม่เป้าหมาย 
เชน่ มุง่เนน้การสรา้งนักวจัิยไทยใหส้ามารถน าภาคทฤษฎไีปสูก่ารปฏบิัตไิดอ้ยา่ง จรงิจัง สนับสนุนงานวจัิย
เกีย่วกับการอนุรักษ์พลังงานในกลุม่อตุสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดยอ่ม สนับสนุนใหม้กีารฝึกอบรมเพือ่
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการอนุรักษ์ พลังงานในสาขาขนสง่ รณรงคป์ลกูจติส านกึและสง่เสรมิการแยก
ขยะในชมุชนและอตุสาหกรรมเพือ่น ากลับมา ใชใ้หม ่จัดตัง้หอ้งปฏบิตักิารดา้นพลังงานและพลังงานหมนุเวยีน
เพือ่สนับสนุนการวจัิย และการเรยีนการสอนในระดบับัณฑติศกึษา สง่เสรมิการเรยีนการสอนเรือ่งการอนุรักษ์
พลังงานในสถาบันการศกึษา และสนับสนุนใหม้กีารวจัิยเชงิอนุรักษ์พลังงานดว้ยวถิแีหง่ภมูปัิญญาชาวบา้น ที่
สามารถน าไปประยกุตแ์ละสรา้งเสรมิเป็นรายไดท้ีม่ั่นคงใหก้ับชมุชน เป็นตน้ 

ตารางที ่3 สรปุกรอบแผนงาน/โครงการในแผนอนรุกัษพ์ลงังานระยะที ่2 

แผนงานภาคบงัคบั แผนงานภาคความรว่มมอื แผนงานสนบัสนนุ 

1. โครงการโรงงานและ
อาคารควบคมุทีก่ าลังใช ้

งาน 
2. โครงการโรงงานและ

อาคารทีอ่ยูร่ะหวา่งการ
ออกแบบหรอืกอ่สรา้ง 

3. โครงการอาคารของรัฐ 

1. โครงการสง่เสรมิการใช ้

พลังงานหมนุเวยีน 
2. โครงการสง่เสรมิผูผ้ลติ

ไฟฟ้ารายเล็กทีใ่ช ้

พลังงานหมนุเวยีน 
3. โครงการสง่เสรมิธรุกจิดา้น

การอนุรักษ์พลังงาน 

1. โครงการพัฒนาบคุลากร 
2. โครงการประชาสมัพันธ ์
3. การบรหิารงานตาม

กฎหมาย 



4. โครงการศกึษาวจัิยและ
พัฒนา 

5. โครงการโรงงานและ
อาคารท่ัวไปทีก่ าลังใช ้

งาน 

แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่2 ไดรั้บอนุมตังิบประมาณสนับสนุนจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 
วงเงนิรวมทัง้ส ิน้ 29,110.61 ลา้นบาท แบง่เป็นแผนงานภาคบังคับ 17,021.30 ลา้นบาท แผนงานภาคความ
รว่มมอื 6,422.00 ลา้นบาท และแผนงานสนับสนุน 5,667.31 ลา้นบาท (ดภูาคผนวกที ่9) 

จากการด าเนนิงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่1 และระยะที ่2 ในชว่งปีงบประมาณ 2538 - 2544 ทีผ่า่น
มา ไดใ้ชเ้งนิจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังานในการด าเนนิการตามแผน งานภาคบังคับ แผนงาน
ภาคความรว่มมอื และแผนงานสนับสนุน ภายใตแ้ผนอนุรักษ์พลังงานรวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 11,673.77 ลา้นบาท 
โดยคาดวา่จะกอ่ใหเ้กดิการอนุรักษ์พลังงาน การใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และทดแทนพลังงาน
สิน้เปลอืง คดิเป็นมลูคา่ 812.93 ลา้นบาทตอ่ปี หรอืคดิเป็น 12,194.50 ลา้นบาท ตลอดอายกุารใชง้าน
โครงการตัง้แต ่5 ปี 15 ปี และ 25 ปี ดังนี ้

ตารางที ่4 สรปุความสามารถในการอนรุกัษพ์ลงังานตามแผนอนรุกัษพ์ลงังาน 

รายการ ภาคบงัคบั ภาคความรว่มมอื สนบัสนนุ รวม 

1.เงนิกองทนุฯ ทีใ่หก้ารสนบัสนนุแลว้ 
(ลา้นบาท) 

3,712.60 3,567.09 4,394.08 11,673.77 

2.ความสามารถในการอนรุกัษพ์ลงังาน     **   

2.1ดา้นพลงังานไฟฟ้า         

· ทดแทนพลังงานไฟฟ้า         

ตอ่ปี (ลา้นหน่วย/ปี) 129.23 51.39   180.62 

ตลอดอายโุครงการ* 
(ลา้นหน่วย) 

1,938.45 770.90   2,709.35 

จ านวนเงนิ (ลา้นบาท/ปี) 259.92 128.45   388.37 

จ านวนเงนิตลอดอาย ุ
โครงการ (ลา้นบาท) 

3,898.93 1,927.25   5,826.18 

· ลดความตอ้งการพลังไฟฟ้า         

เมกะวตัต ์ 48.46 14.749   63.209 

เงนิลงทนุ (ลา้นบาท) 2,180.76 663.72   2,844.48 

2.2ดา้นพลงังานเชือ้เพลงิ         

· ทดแทนพลังงานเชือ้เพลงิ         

ตอ่ปี (ลา้นลติรน ้ามันดบิ/ปี) - 48.40   48.40 

ตลอดอายโุครงการ 
(ลา้นลติรน ้ามันดบิ) 

- 666.00   666.00 

จ านวนเงนิ (ลา้นบาท/ปี) - 424.55   424.55 

จ านวนเงนิตลอดอาย ุ
โครงการ (ลา้นบาท) 

- 6,368.31   6,368.31 

รวมความสามารถในการอนรุกัษ์
พลงังาน 

        

จ านวนเงนิ (ลา้นบาท/ปี) 259.93 553.00   812.93 

จ านวนเงนิตลอดอาย ุ
โครงการ (ลา้นบาท) 

3,898.93 8,295.57   12,194.5 

ลดความตอ้งการพลังไฟฟ้า 
(เมกะวตัต)์ 

48.46 14.749   63.209 

เงนิลงทนุ (ลา้นบาท) 2,180.76 663.72   2,844.48 



หมายเหต ุ 
* อายกุารใชง้านตลอดโครงการ ตัง้แต ่5 ปี 15 ปี และ 25 ปี 
** แผนงานสนับสนุนไมส่ามารถประมาณการความสามารถในการอนุรักษ์พลงังานเป็นจ านวนเลขได ้

 

4. ชว่งแผนยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษพ์ลงังานระยะ 10 ปี 

ในปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตการณ์ราคาน ้ามันทีเ่พิม่สงูขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากความ
รว่มมอืในการลดปรมิาณการผลติของกลุม่โอเปค และความตอ้งการใชน้ ้ามันในตลาดโลกไดป้รับตัวสงูขึน้ อัน
เนือ่งมาจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะในภมูภิาคเอเซยี ราคาน ้ามันดบิทีเ่คยตกต า่อยูท่ีร่ะดับ 10 -
11 เหรยีญสหรัฐฯ/บารเ์รล ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2541 ไดป้รับตัวมาอยูท่ีร่ะดบั 24 - 26 เหรยีญสหรัฐฯ/บารเ์รล 
ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2542 สง่ผลใหร้าคา น ้ามันส าเร็จรปูในประเทศไดป้รับตวัสงูขึน้มาก รัฐบาลจงึเรง่รัดการ
ด าเนนิการตามแผนอนุรักษ์ พลังงานใหเ้ป็นรปูธรรมมากขึน้ 

อยา่งไรก็ตาม การด าเนนิการตามแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่1 เป็นกา้วแรกของการเริม่ตน้แผนอนุรักษ์
พลังงาน ดังนัน้ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุสว่นใหญ ่จงึเป็นเรือ่งของการออก
กฎระเบยีบ และหลักเกณฑต์า่งๆ จนมาเริม่ด าเนนิการไดอ้ยา่งจรงิจังในปี พ.ศ. 2540 ซึง่เป็นปีทีป่ระเทศประสบ
ปัญหาวกิฤตทางเศรษฐกจิอยา่งรนุแรง จงึเป็นปัญหากับ เจา้ของโรงงานและอาคารในการหาเงนิทนุสว่นหนึง่มา
ใชใ้นการด าเนนิการอนุรักษ์ พลังงาน ท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการปรับแผนใหม ่และการด าเนนิงานในสว่นนีจ้งึตอ้ง
ลา่ชา้ออกไป 

ในสว่นของการพัฒนาพลังงานหมนุเวยีนภายใตแ้ผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่1 และระยะที ่2 ยังเป็นเพยีงการ
ก าหนดกรอบเงนิกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังานในการ สนับสนุนโครงการตา่งๆ โดยยังไมม่กีาร
ก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนวา่จะพัฒนาพลังงานหมนุเวยีนแตล่ะชนดิ เพือ่น ามาใชท้ดแทนพลังงานจากฟอสซลิ 
เชน่ น ้ามัน มากนอ้ยเพยีงใด สง่ผลใหก้ารแกปั้ญหาการพึง่พาพลังงานจากฟอสซลิไมเ่ป็นไปในเชงิรกุ และเป็น
รปูธรรมทีช่ดัเจน  

ตอ่มาเมือ่วนัที ่11 กันยายน 2544 ไดเ้กดิเหตกุอ่วนิาศกรรมอาคาร เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์และอาคารเพนตากอน 
ของสหรัฐอเมรกิา เหตกุารณ์ดังกลา่วสง่ผลกระทบตอ่ความมั่นคงทางเศรษฐกจิของโลก และกอ่ใหเ้กดิความไม่
แน่นอนในสถานการณ์พลังงาน รัฐบาลจงึมนีโยบายใหด้ าเนนิ มาตรการประหยัดพลังงานอยา่งจรงิจัง และ
เตรยีมความพรอ้มหากเกดิผลกระทบดา้นพลังงานจากการกอ่วนิาศกรรมทีเ่กดิขึน้  

จากการประเมนิสถานการณ์และผลการด าเนนิงานอนุรักษ์พลังงานในชว่งที ่ผา่นมายังไมส่ามารถตอบสนองตอ่
การแกไ้ขปัญหาดา้นพลังงานไดใ้นเชงิรกุและยัง ไมเ่ห็นผลเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน รัฐบาลจงึไดพ้จิารณาใหม้กีาร
ปรับแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที ่2 ปีงบประมาณ 2543 - 2547 และใหจั้ดท าเป็น " แผนยทุธศาสตรก์าร
อนรุกัษพ์ลงังาน (ปี พ.ศ. 2545 - 2554)" เป็นแผนระยะ 10 ปี เพือ่ใหส้ามารถลดอัตราการเพิม่การใช ้

พลังงานใหต้ า่กวา่อัตราการขยายตัวทาง เศรษฐกจิ โดยใหม้กีารก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนในการปรับปรงุ
ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน การพัฒนาและใชแ้หลง่พลังงานหมนุเวยีนทีม่อียูภ่ายในประเทศ การสง่เสรมิให ้
เอกชนลงทนุในการอนุรักษ์พลังงานและใชพ้ลังงานหมนุเวยีนให ้เกดิผลในทางปฏบิัต ิจนสามารถลดภาระทาง
การเงนิในการน าเขา้พลังงานจากตา่งประเทศ และชว่ยฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ (ดภูาคผนวกที ่10) 

แผนยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์พลังงานระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2545 - 2554) ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
แลว้ เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2545 โดยในแผนไดก้ าหนดเป้าหมายลดปรมิาณการใชพ้ลังงานของประเทศใน 
3 กลุม่หลกั คอื 

1) การอนุรกัษพ์ลงังานในโรงงาน/อาคารและบา้นอยูอ่าศยั 

ก าหนดเป้าหมายลดการใชพ้ลังงานในภาคอตุสาหกรรม ธรุกจิการคา้ และบา้นอยูอ่าศัยลงรอ้ยละ 3.24 หรอืคดิ
เป็น 1,142 พันตันเทยีบเทา่น ้ามันดบิ ในปี พ.ศ. 2549 และรอ้ยละ 4.21 หรอืคดิเป็น 1,862 พันตันเทยีบเทา่
น ้ามันดบิ ในปี พ.ศ. 2554 โดยใหม้กีารด าเนนิการดังนี้  

1.1) สง่เสรมิการฝึกอบรมทักษะและใหค้วามรูเ้รือ่งการอนุรักษ์พลังงาน 



1.2) พัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ปรมิาณและสรา้งบคุลากรมอือาชพี 

1.3) จัดตัง้ศนูยบ์รกิารใหค้ าปรกึษาดา้นการอนุรักษ์พลังงานใหก้ระจายท่ัวประเทศ 

1.4) เรง่ปรับปรงุกฎกระทรวง ระเบยีบ และขัน้ตอนการด าเนนิงาน รวมทัง้รปูแบบการสนับสนุนเงนิ จากกองทนุ
เพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ใหม้คีวามคลอ่งตวัเพือ่ใหก้ารด าเนนิการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร/โรงงาน
ควบคมุ และอาคารของรัฐ เกดิผลโดยเร็ว 

1.5) เรง่รัดใหม้กีารบังคับใชม้าตรฐานประสทิธภิาพการใชไ้ฟฟ้าขัน้ต า่กับเครือ่ง ปรับอากาศ ตูเ้ย็น มอเตอร ์บัล
ลาสต ์หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต ์และหลอดฟลอูอเรสเซนต ์ 

1.6) สนับสนุนใหห้น่วยงานภาครัฐและเอกชนรว่มมอืกันอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคาร และบา้นอยูอ่าศัย 

ตารางที ่5 แสดงเป้าหมายลดปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิและไฟฟ้าของประเทศ 
ในชว่งปี พ.ศ. 2545 - 2554 

การอนรุกัษพ์ลงังานในโรงงาน/อาคารและ
บา้น 

เป้าหมาย 

หนว่ย ปี 2545 - 
2549 

ปี 2550 - 
2554 

ลดปรมิาณการใชพ้ลงังานลงรวม 
คดิเป็นรอ้ยละของการใชพ้ลงังานท ัง้หมด 
ประกอบดว้ย 

1,142.21 
3.24 

1,862.80 
4.21 

Ktoe/ปี 
% 

1. ลดการใชน้ ้ามันดเีซล 
2. ลดการใชน้ ้ามันเตา 
3. ลดการใชไ้ฟฟ้า 
4. ลดการใชล้กิไนต ์
5. ลดการใช ้LPG 
6. ลดการใชฟื้น/ถา่น 

0.73 
407.16 

5,950.89 
57,768 

9.15 
486,771.81 

7.30 
699.20 

8,948.78 
61,248 
14.86 

993,230.85 

ลา้นลติร/ปี 
ลา้นลติร/ปี 
Gwh/ปี 
ตัน/ปี 
ลา้นกโิลกรัม/ปี 
ตัน/ปี 

คดิเป็นมลูคา่พลงังานทีป่ระหยดัได ้ 20,574.55 32,509.97 ลา้นบาทตอ่ปี 

หมายเหต ุKtoe = พันตันเทยีบเทา่น ้ามันดบิ 
Gwh = กกิะวตัต ์- ชัว่โมง 

2) การอนุรกัษพ์ลงังานในสาขาขนสง่ 

ก าหนดเป้าหมายลดการใชพ้ลังงานในสาขาคมนาคมขนสง่ลงรอ้ยละ 11.28 หรอืคดิเป็น 2,792 พันตัน
เทยีบเทา่น ้ามันดบิ ในปี พ.ศ. 2549 และลดลงรอ้ยละ 22.16 หรอืคดิเป็น 7,094 พันตันเทยีบเทา่น ้ามันดบิ 
โดยด าเนนิการดังนี ้

2.1) เพิม่ประสทิธภิาพการจัดระบบการจราจรและการขนสง่คนและสนิคา้ 

2.2) เรง่ประชาสมัพันธใ์หค้วามรูแ้กป่ระชาชนและขา้ราชการเพือ่รว่มมอืกันประหยัดพลังงาน 

2.3) สนับสนุนใหม้กีารน ารถใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพการใชน้ ้ามันสงูและมมีลพษิต า่มาใชแ้ทนรถเกา่ทีใ่ชน้ ้ามัน
สิน้เปลอืง 

2.4) สนับสนุนการขนสง่สนิคา้ทางรถไฟ และทางเรอื รวมทัง้สง่เสรมิใหก้ารขนสง่สาธารณะเป็นระบบขนสง่
หลักของประเทศ 

2.5) สนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการขนสง่รายยอ่ยรวมตัวกันจัดระบบขนสง่สนิคา้ทีม่ ีประสทิธภิาพ และเกดิธรุกจิ
ศนูยข์นสง่สนิคา้ (Depot) กระจายท่ัวประเทศ 



ตารางที ่6 เป้าหมายลดปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิและไฟฟ้าของประเทศ 
ในชว่งปี พ.ศ. 2545 - 2554 

การอนรุกัษพ์ลงังานในสาขาขนสง่ 

เป้าหมาย 

หนว่ย ปี 2545 - 
2549 

ปี 2550 - 
2554 

ลดปรมิาณการใชพ้ลงังานลงรวม 
คดิเป็นรอ้ยละของการใชพ้ลงังานท ัง้หมด 
ประกอบดว้ย 

2,792.28 
11.28 

7,094.65 
22.16 

Ktoe/ปี 
% 

1. ลดการใชน้ ้ามันเบนซนิ 
2. ลดการใชด้เีซล 

1,333.88 
2,086.41 

3,000.35 
5,637.22 

ลา้นลติร/ปี 
ลา้นลติร/ปี 

คดิเป็นมลูคา่พลงังานทีป่ระหยดัได ้ 51,304.35 129,563.55 ลา้นบาทตอ่ปี 

3) การใชพ้ลงังานหมนุเวยีน 

ก าหนดเป้าหมายการใชพ้ลังงานหมนุเวยีนใหม้สีดัสว่นเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 20.75 ของการใชพ้ลังงานโดยรวม 
หรอืคดิเป็นปรมิาณ 12,235 พันตันเทยีบเทา่น ้ามันดบิ ในปี พ.ศ. 2549 และมสีดัสว่นเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 24.02 
หรอืคดิเป็นปรมิาณ 17,051 พันตันเทยีบเทา่น ้ามันดบิ ในปี พ.ศ. 2554 โดยด าเนนิการดังนี ้

3.1) สนับสนุนทนุการศกึษา ทนุวจัิย และทนุพัฒนานักวจัิยในแตล่ะเทคโนโลย ีเชน่ แสงอาทติย ์ลม กา๊ซ
ชวีภาพ ชวีมวล เซลลเ์ชือ้เพลง เป็นตน้ เพือ่เพิม่ปรมิาณ และคณุภาพของบคุลากรในแตล่ะสาขาเทคโนโลย ี 

3.2) เรง่สรา้งเครอืขา่ยการท างานรว่มกันระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวชิาการ และผูแ้ทนประชาชน 
เพือ่ใหม้กีารท างานรว่มกันเป็นเครอืขา่ย จนบังเกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3.3) เรง่ด าเนนิการใหร้าคารับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กทีใ่ชพ้ลังงานหมนุ เวยีน เป็นเชือ้เพลงิอยูใ่น
ระดับทีจ่ะจงูใจใหม้ผีูส้นใจลงทนุเพิม่มากขึน้ และใหม้กีารแกไ้ขระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาด
เล็ก ทีม่ปีรมิาณไฟฟ้าขายเขา้ระบบนอ้ยกวา่ 1 เมกะวตัต ์เพือ่ลดตน้ทนุคา่เชือ่มโยงระบบเขา้กับระบบจ าหน่าย
ของการไฟฟ้า 

3.4) สนับสนุนการจัดตัง้ศนูยบ์รกิารขอ้มลูเพือ่ท าหนา้ทีใ่หค้ าปรกึษา และใหบ้รกิารขอ้มลูดา้นพลังงาน
หมนุเวยีน 

ตารางที ่7 เป้าหมายลดปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิและไฟฟ้าของประเทศ 
ในชว่งปี พ.ศ. 2545 - 2554 

การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน 

เป้าหมาย 

หนว่ย ปี 2545 - 
2549 

ปี 2550 - 
2554 

ทดแทนการใชพ้ลงังานเชงิพาณิชย ์
คดิเป็นรอ้ยละของการใชพ้ลงังาน
ท ัง้หมด 
ประกอบดว้ย 

1,645.17 
3.52 

5,068.89 
9.39 

Ktoe/ปี 
% 

1. พลังงานแสงอาทติย ์
2. พลังงานลม 
3. กา๊ซชวีภาพ 
4. พลังงานชวีมวล 
5. พลังงานน ้า 
6. ความรอ้นใตพ้ภิพ 
7. เซลลเ์ชือ้เพลงิ 
8. ใชน้ ้ามันจากพชืเป็นเชือ้เพลงิ 

24.16 
0.87 

37.86 
630.14 
19.22 
0.39 
0.22 

71.61 
2.64 

125.32 
1,098.56 

22.82 
3.06 
0.38 

Ktoe/ปี 
Ktoe/ปี 
Ktoe/ปี 
Ktoe/ปี 
Ktoe/ปี 
Ktoe/ปี 
Ktoe/ปี 



9. อืน่ๆ เชน่ การน าของเสยี มาใชเ้ป็น
พลังงาน 

877.51 
54.80 

3,678.67 
65.76 

Ktoe/ปี 
Ktoe/ปี 

คดิเป็นมลูคา่พลงังานทีป่ระหยดัได ้ 33,005.39 89,691.87 ลา้นบาทตอ่ปี 

การด าเนนิการอนุรักษ์พลงังานตามเป้าหมายของแผนยทุธศาสตรข์า้งตน้ คาดวา่จะสามารถลดปรมิาณการใช ้

พลังงานของประเทศในชว่งปี พ.ศ. 2545 - 2549 รอ้ยละ 8.92 ของการใช ้พลังงานทัง้หมด หรอืคดิเป็น
ปรมิาณ 5,579.66 พันตันเทยีบเทา่น ้ามันดบิ/ปี คดิเป็นมลูคา่ทีป่ระหยัดได ้104,884.29 ลา้นบาท/ปี และ
ในชว่งปี พ.ศ. 2550 - 2554 ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 17.74 ของการใชพ้ลังงานทัง้หมด หรอืคดิเป็นปรมิาณ 
14,026.34 พันตันเทยีบเทา่น ้ามันดบิ/ปี คดิเป็น มลูคา่ทีป่ระหยดัได ้251,765.39 ลา้นบาท/ปี 

รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นวา่การอนุรักษ์พลังงาน และการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ มสีว่นส าคัญตอ่การชว่ยฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิของประเทศ โดยจะชว่ยลดการใชเ้งนิตราตา่งประเทศ ในการน าเขา้พลังงานได ้ดังนัน้ การก าหนด
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ทีช่ดัเจนตามแผนยทุธศาสตรข์า้งตน้ จะชว่ยใหก้ารด าเนนิการมทีศิทางทีแ่น่นอน 
และสามารถวดัผลในทางปฏบิัตทิีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิ ชึง่จะสง่ผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาดา้นพลังงานของประเทศ 
บังเกดิผลเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจนกวา่ทีผ่า่นมา 

 

5. บทสรปุ 

ภาวะการขาดแคลนน ้ามันและราคาน ้ามันทีถ่กูควบคมุโดยประเทศผูผ้ลติ และสง่ออกน ้ามัน เป็นบทเรยีนใหแ้ก่
ประเทศน าเขา้พลังงานทัง้หลาย ตอ้งตระหนักถงึการพึง่พาตนเองใหม้ากขึน้ ในประเทศทีไ่มม่แีหลง่พลังงาน
ของตนเอง การพยายามพึง่พาตนเองทีด่ทีีส่ดุก็คอื การใชพ้ลังงานอยา่งประหยัดและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ 
การพัฒนาสิง่ทีม่อียูภ่ายในประเทศ มาใชท้ดแทนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ กฎหมายและแผนเกีย่วกับการอนุรักษ์
พลังงานจงึเกดิขึน้ เพือ่ใหป้ระเทศมกีารพึง่พา ตนเองอยา่งเป็นระบบและมทีศิทางทีช่ดัเจน 

การด าเนนิการอนุรักษ์พลงังานของประเทศในชว่งทีผ่า่นมา ถงึแมจ้ะยังไมเ่ห็นผลเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน 
เนือ่งมาจากความไมค่ลอ่งตัว ในกฎระเบยีบและขัน้ตอนการด าเนนิการ รวมทัง้ การขาดเป้าหมายทีช่ดัเจน แตก็่
นับเป็นจดุเริม่ตน้ทีด่ใี นการน าไปสูก่ารปรับปรงุการก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการด าเนนิงาน ทีม่คีวาม
ชดัเจนยิง่ข ึน้ แผนยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์พลังงานในระยะ 10 ปีขา้งหนา้ ( พ.ศ. 2545 - 2554) จะเป็นตัวชีว้ดั
ความส าเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน ของประเทศในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

บรรณานกุรม 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ีแผน อนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง 
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และล าดับความส าคัญการใชจ้า่ยเงนิของกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ในชว่ง
ปีงบประมาณ 2543 - 2547 

______ แผนยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์พลังงานของประเทศในชว่งปี พ.ศ. 2545 - 2554 มนีาคม 2545 

______ โครงการศกึษาวจัิยและจัดท าประวตักิารพัฒนาพลังงานของประเทศไทย - มตคิณะรัฐมนตร ีค าสัง่
นายกรัฐมนตร ี(ทีเ่กีย่วขอ้งกับดา้นพลังงาน) ค าสัง่คณะกรรมการตา่ง ๆ ดา้นพลังงาน รายงานความกา้วหนา้
ครัง้ที ่2 โดย บรษัิทเบอรร์า จ ากัด 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ีแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่5 พ.ศ. 2525 - 2529 ปี 2524 

______ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่6 พ.ศ. 2530 - 2534 ปี 2529 

______ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่7 พ.ศ. 2535 - 2539 ปี 2534 
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ภาคผนวก 
(ไมร่วมอยูใ่นฉบับอนิเทอรเ์นทนี)้ 

ภาคผนวกที ่1 ค าสัง่นายกรัฐมนตร ีที ่178/2520 ลงวนัที ่19 กันยายน 2520 เรือ่ง การก าหนดใหผู้ค้า้น ้ามันสง่
เงนิเขา้กองทนุรักษาระดบัราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 

ภาคผนวกที ่2 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2521 เรือ่ง ขอ้เสนอเกีย่วกับมาตรการประหยดัการใช ้

พลังงานและน ้ามันเชือ้เพลงิของคณะท า งานวางมาตรการประหยัดการใชพ้ลังงานและน ้ามันเชือ้เพลงิ 

ภาคผนวกที ่3 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2522 เรือ่ง มาตรการประหยัดการใชพ้ลังงานและน ้ามัน
เชือ้เพลงิ 

ภาคผนวกที ่4 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่2 ธันวาคม 2523 เรือ่ง การประหยัดการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ 

ภาคผนวกที ่5 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่3 ธันวาคม 2534 เรือ่ง แผนงานการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟ้า 

ภาคผนวกที ่6 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2535 เรือ่ง การจัดการดา้นการใชไ้ฟฟ้า 

ภาคผนวกที ่7 พระราชบัญญัตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และระเบยีบคณะกรรมการกองทนุ
เพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 

ภาคผนวกที ่8 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2537 เรือ่ง การด าเนนิการตามพรบ. การสง่เสรมิการ
อนุรักษ์พลังงาน และแผนอนุรักษ์พลังงานและแนวทางหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และล าดับความส าคัญการใชจ้า่ย
เงนิกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 

ภาคผนวกที ่9 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่5 ตลุาคม 2542 เรือ่ง แผนอนุรักษ์พลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และล าดับความส าคัญของการใชจ้า่ยเงนิกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ในชว่งปีงบประมาณ 
2543 - 2547 

ภาคผนวกที ่10 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2545 เรือ่ง แผนยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์พลงังาน 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2545 - 2554) 

 

  

  

 


