
ผูต้รวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน 
กบับทบาท 

ความม ัง่คงพลงังานชาต ิ

10 มกราคม 2560 

ดร.ณฐัพล รุน่ประแสง 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน 



หวัขอ้การน าเสนอ 

สถานการณ์พลงังานไทย 

ตวัชีว้ดัการอนรุกัษพ์ลงังาน 

แผนอนรุกัษพ์ลงังานของประเทศไทย 
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สถานการณ์พลงังานไทย 
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สถานการณ์พลงังานในปี 2559 
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สถานการณ์พลงังานในปี 2559 

5 



สถานการณ์พลงังานในปี 2559 
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Source: Egat 7 

ในปี2559 
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 

(Peak Demand) เท่ากับ29,618.80 
MW 

11 พฤษภาคม2559 เวลา 22:28 น. 

อัตราการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 
ประมาณ 4.2% 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของไทย 



ตวัชีว้ดัการอนุรกัษพ์ลงังาน 
Energy Efficiency Indicator 
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ดชันปีระสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 

พรีะมดิแสดงดชันีประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระดบัต่างๆ 

Energy Efficiency Indicator Pyramid  

ทีม่า:  Energy Efficiency Indicator Thailand – TGP-EEDP: GIZ 
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แผนอนุรกัษพ์ลงังานของประเทศไทย 



Approved: 

August 13th, 

2015 

Security Economy Ecology 

แผนบรูณาการพลงังาน (2015) 
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พ.ศ. 2558 - 2579 

ค.ศ. 2015 - 2036 

การบรูณาการแผนพลงังาน 
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เป้าหมายอนุรกัษพ์ลงังาน 
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1. จ านวน โรงงาน/อาคาร ปจัจบุนัและใหม ่รวมถงึปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า รายปี  
เป็นขอ้มลูของ กฟน และ กฟภ ทีเ่สนอตอ่คณะจดัท า PDP2015  
 
 
 
 

2. โอกาสลดใชพ้ลงังานใน โรงงาน/อาคารควบคมุ อา้งองิจากรายงานผลการจดั
การพลงังานรายปี  

3. โอกาสในการลดใชพ้ลงังาน อาคารใหม ่เนน้ที ่BEC เป็นหลกั และพฒันาเกณฑใ์ห้
เขม้ขน้ขึน้ในทกุ 5 ปี 

4. โอกาสในการลดใชพ้ลงังาน วสัด ุอปุกรณ์ ใชข้อ้มลูจากคณะท างาน Load forecast 
และ กฟผ. และผลการศกึษาของ พพ. และพฒันาเกณฑใ์หเ้ขม้ขน้ขึน้ในทกุ 5 ปี 

5. โอกาสในการลดใชพ้ลงังาน มาตรการทางการเงนิ อา้งองิจากรายงานผลการสนบัสนุน
ทางการเงนิในแตล่ะมาตรการทีผ่า่นมา 

6. โอกาสในการลดใชพ้ลงังาน ภาคขนสง่ อา้งองิจากนโยบายและรายงานผลการศกึษา
ของ สนข. และศนูยพ์ยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน ของ สนพ. 

ประเภท 
ปี 2556 ปี 2579 

จ ำนวน (แหง่) พลงังำน (ktoe) จ ำนวน (แหง่) พลงังำน (ktoe) 

โรงงำนควบคมุ 5,282 21,500 11,300 41,600 

อำคำรควบคมุ 3,008 1,200 6,100 3,500 

ขอ้มลูฐานทีน่ ามาใชค้าดการณ์ 

ทีม่า:  สนพ. 



แผนอนรุกัษพ์ลงังาน 20 ปี (EEDP 2015)  
พ.ศ. 2558-2579 

ลด Energy Intensity ลง 30% ภายในปี 2579 เมือ่เทยีบกบัปี 2553 
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แผนอนรุกัษพ์ลงังาน 20 ปี (EEDP 2015)  
พ.ศ. 2558-2579 

3 กลยทุธ ์10 มาตรการ 
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แผนอนรุกัษพ์ลงังาน 20 ปี (EEDP 2015)  
พ.ศ. 2558-2579 

เป้าหมาย 10 มาตรการ 
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แนวทางด าเนนิการอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2558 - 
2579 

10 มาตรการ 4 กลุม่เศรษฐกจิ 
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ทีม่า:  สนพ. 
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ทีม่า:  สนพ. 
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ทีม่า:  สนพ. 



22 ทีม่า:  สนพ. 
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ทีม่า:  สนพ. 
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ทีม่า:  สนพ. 



25 
ทีม่า:  สนพ. 



การด าเนินการตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน 



มาตรการที ่1 (ตอ่)  

1. กำรพัฒนำบคุลำกรภำคบงัคบัตำม
กฎหมำย* 

2. กำรพัฒนำบคุลำกรภำค
สนับสนุนกำรปฏบิตัติำม
กฎหมำย* 

3. กำรพัฒนำ
หลกัสตูร 

4. กำรพัฒนำบคุลำกรเพือ่สรำ้ง
จติส ำนกึดำ้นกำรอนุรักษ์พลงังำน 

• โรงงำน/อำคำรควบคมุ 8,300 
แหง่ 

• ผูรั้บผดิชอบดำ้นพลงังำน
เป้ำหมำย 21,765 ในปี 2564 

• ผูต้รวจสอบและรับรองกำรจัด
กำรพลงังำนเป้ำหมำย 1,200 
คนในปี 2564  

• โรงงำนและอำคำรควบคมุ 
8,300 แหง่ 

• ผูท้ีจ่ะแตง่ตัง้เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นพลังงำน  21,765 คน ในปี 2564 
• ผูท้ีจ่ะแตง่ตัง้เป็นผูต้รวจและรับรองระบบกำรจัดกำรพลังงำน 
• ศกึษำและพัฒนำแนวทำงกำรลดภำระกำรใชเ้งนิกองทนุฯ  ในกำรฝึกอบรม

ผูรั้บผดิชอบดำ้นพลังงำน และใหโ้รงงำนอำคำรควบคมุเป็นผูรั้บภำระ และ
ด ำเนนิกำรภำยใน 3 ปี ซึง่จะสำมำรถลดภำระจำกกองทนุฯ ไดป้ระมำณ 200 
ลำ้นบำท 

• อำคำรภำครัฐ 800 แหง่ 27 

การพฒันาบคุลากร 

*หมายเหต ุ 

• พระราชบญัญัตกิารส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานพ.ศ.2535 ฉบบั
แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2550 

• กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐาน 

หลักเกณฑ์และวธีิการจดั
การพลังงาน ในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552    



พระราชบญัญตั ิ
การสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน  

พ.ศ. 2535 
 

พระราชกฤษฎกีา 
ก าหนดโรงงานควบคมุ 

พระราชกฤษฎกีา 
ก าหนดอาคารควบคมุ 

1. มาตรฐาน 
การจดัการพลงังาน 

5. มาตรฐานการ 
ออกแบบอาคาร 

4. มาตรฐานดา้นประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในเครือ่งจกัร 
อปุกรณ์ ก าหนดวสัดเุพือ่การอนรุกัษพ์ลงังาน 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 12 ธ.ค. 2538 

พระราชบญัญตั ิ
การสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน  

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 17 ก.ค. 2540 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 3 เม.ย. 2535 

มีผลบงัคบัใช ้
ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551 

2. คณุสมบตั ิ
ผูต้รวจสอบพลงังาน 

3. คณุสมบตั ิ
ผูร้บัผดิชอบพลงังาน 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 20 พ.ย. 2552 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 31 ก.ค. 2552 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 11 พ.ค..2555 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 20 มิ.ย. 2552 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 8 เม.ย. 2552 

กฎกระทรวง 

โครงสรา้งกฎหมายอนุรกัษพ์ลงังาน 

28 



หน้าที่ของเจ้าของอาคารควบคุม และโรงงานควบคุม ตาม พ.ร.บ. 

อาคารควบคุม โรงงานควบคุม 
พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 

พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540  

• เครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่       1,000  kW  ขึ้นไป     
• หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่     1,175  kVA ขึ้นไป 
• การใช้พลังงานรวมตั้งแต่  20 ล้าน MJ/ปี ขึ้นไป 

หน้าที ่
1. จัดให้มี ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าโรงงาน/อาคารควบคุม คุณสมบัติ จ านวน และหน้าที่ตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจ านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 

2. จัดให้มี การจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ. 2552 
• จัดท ำระบบกำรจัดกำรพลังงงำน 
• จัดให้มีรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน เปน็ประจ ำทกุปี 
• จัดให้มีกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลงังำน โดยผู้ตรวจสอบและรบัรองฯ 
• น ำรำยงำนกำรจัดกำรพลงังำนเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และส่งให้อธิบดี ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปี 
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เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม 

1. แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบด้านพลังงาน 

2. จัดท าระบบการจัดการพลังงาน 

ผู้ตรวจสอบและรับรองฯ 

3. จัดท ารายงานการจัดการพลังงาน 

4. ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

สร
รห

า แ
ละ

ว่า
จ้า

ง 

5. จัดท ารายการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ตรวจสอบฯ 

6. ส่งรายงานผลการตรวจสอบฯ รายการตรวจสอบ 
และรายงานการจัดการพลังงานให้ พพ. 

การตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน (หลังมีผู้ตรวจสอบ) 
แจ้

งร
ับท

รา
บผ

ลก
าร

ตร
วจ

สอ
บฯ

 

จัดส่งให้โรงงาน/อาคารควบคุม 

ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 



Smart Energy Management 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพ       
การใชพ้ลงังาน 

1. Energy 
Conservation 

• พฒันาต่อยอดสู่ระบบ     
การจดัการพลงังาน (ปัจจุบนั) 

2. Energy 
Management 

System 

• มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
ภายใน 5 ปี 

3. ISO 50001 

 

•House Energy Management Systems : HEMS 

•Building Energy Management Systems : BEMS 

• Factory Energy Management Systems : FEMS 

4. Community 
Energy Management 

Systems : CEMS  

การพฒันาระบบการจดัการพลงังานในอนาคต 

สง่เสริมให้เกิดระบบ CEMS 

31 



32 

www.dede.go.th  

ขอขอบคณุ 

www.dede.go.th 

http://www.dede.go.th/

