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1.

บทนํา

พลังงานเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของประชาชน
อีกทั้งยังเปนปจจัยพื้นฐานของการผลิตทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม พลังงานจึงเปนสิ่งที่มีความ
จําเปนตอความสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พลังงานที่เราใช
อยูในปจจุบันสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก พลังงานที่ใชแลวสูญสิ้น (Non
renewable energy) และพลังงานที่ใชแลวไมสูญสิ้น (Renewable energy) พลังงานที่ใชแลวสูญสิ้น
หมายถึงพลังงานที่ใชแลวหมดไปไมสามารถหามาทดแทนไดและเมื่อใชแลวจะกอใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมตามมา ไดแก น้ํามัน ถานหิน หินน้ํามัน กาซธรรมชาติ และยูเรเนียม เปนตน พลังงานที่
ใชแลวไมสูญสิ้นหมายถึงพลังงานที่สามารถหามาทดแทนไดและเปนพลังงานสะอาดเมื่อใชแลวไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานไฟฟาจากพลัง
น้ํา พลังงานคลื่น และพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติในรูปของฟนหรือถาน เปนตน ปจจุบันพลังงานที่
1

รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ การสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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ใชกันในทั่วโลกเกือบรอยละ 80 มาจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ (Fossil fuel) อันไดแก น้ํามัน
ถานหิน และกาซธรรมชาติ ผลเสียของการใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ คือ เมื่อยิ่งใชยิ่งขาด
แคลนเนื่องจากมีปริมาณสํารองจํากัด ในขณะที่ความตองการใชพลังงานของประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น
ทุกป ดังนั้น ปญหาที่ตามมาก็คือพลังงานประเภทนี้อาจหมดไปจากโลกไดในวันขางหนา การใช
พลังงานสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ สามารถแบงออกตามสาขาเศรษฐกิจไดเปน สาขา
ครัวเรือน ซึ่งเปนการใชพลังงานภายในอาคารบานเรือนเพื่อใหแสงสวาง ปรับอากาศใหรอนหรือเย็น
รวมทั้งอุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ สําหรับอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน สาขาการคมนาคม
ขนสง พลังงานที่ถูกนํามาใชเกือบทั้งหมดอยูในรูปของน้ํามันสําเร็จรูป ไดแก น้ํามันดีเซล เบนซิน
น้ํามันเตา และน้ํามันเครื่องบิน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะตาง ๆ ที่เราใชในชีวิตประจําวัน
เชน รถยนต รถไฟ เรือ และเครื่องบิน เปนตน สาขาอุตสาหกรรมการผลิต พลังงานที่ใชสวนใหญ
ไดมาจากเชื้อเพลิงประเภทน้ํามัน และถานหิน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตในกระบวนการ
ผลิตตาง ๆ และสาขาเกษตรกรรม พลังงานที่ใชไดแกนํา้ มันและไฟฟาซึ่งใชสําหรับอุปกรณเครื่องไม
และเครื่องมือในการทําการเกษตร เชน รถไถ และเครื่องสูบน้ํา เปนตน
ในอดีตที่ผานมา การผลิต การจัดหา และการจําหนายพลังงานในประเทศไทยเปนไปอยาง
ไมเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพ ทําใหพลังงานในประเทศมีปริมาณลดนอยลงอยางตอเนื่อง ดาน
การบริ โ ภคขาดการสร า งจิ ต สํา นึ ก ในการอนุรั กษ แ ละประหยัด พลัง งาน และทํา ใหอั ต ราการใช
พลังงานภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นทุกป สงผลทําใหประเทศไทยตองนําเขาพลังงานโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ จากปญหาดังกลาว ทําใหรัฐบาลไทยตระหนักถึงการจัดหาแหลง
พลังงานที่ยั่งยืนและพลังงานทดแทนสําหรับรองรับปริมาณความตองการใชพลังงานในประเทศไทย
นอกจากนั้น รัฐบาลไดเริ่มกําหนดแผนการอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานขึ้นตั้งแตป
พ.ศ. 2535 มาตรการตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวในแผนงานอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานประกอบไปดวย มาตรการบังคับ มาตรการความรวมมือ และมาตรการสนับสนุน สําหรับ
กลยุทธอื่น ๆ ที่ไดนํามาใชรวมกับมาตรการดังกลาวประกอบไปดวย กลยุทธทางดานราคา การให
ขอมูลขาวสารดานการอนุรักษพลังงาน การสรางความตระหนักและใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการ
อนุรักษพลังงาน การกระตุนทางเทคนิคและการเงิน และการควบคุมโดยการกําหนดมาตรฐานดาน
เทคนิคผลิตภัณฑ เปนตน มาตรการอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยได
ใชวิธีการจากระดับบนสูลางโดยมีรัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบาย และมีหนวยราชการตาง ๆ เปน
ผู ดํ า เนิ น การให แ ผนและมาตรการต า งๆบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ส ง ผลทํ า ให แ ผนการอนุ รั ก ษ แ ละเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีการพัฒนาและมีความกาวหนามากที่สุดอันหนึ่งใน
ภูมิภาคอาเซียน
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การใชพลังงานในแตละสาขาเศรษฐกิจโดยสวนมากเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงจากซาก
ดึกดําบรรพซึ่งกอใหเกิดกาซตาง ๆ ไดแก กาซคารบอนไดออกไซดที่เปนตัวการทําใหอุณหภูมิของ
โลกสูงขึ้น กาซซัลเฟอรไดออกไซดและกาซไนโตรเจนออกไซดทําใหเกิดฝนกรด นอกจากนี้ยังมีกาซ
คารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนซึ่งเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตบนโลก
การกําหนดนโยบายตาง ๆ เพื่อใหเกิดการอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
แตละสาขาเศรษฐกิจนอกจากจะชวยลดปริมาณการใชพลังงานในแตละสาขาเศรษฐกิจไดแลว ยัง
สามารถชวยลดปญหาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงานไดอีกดวย ดังนั้น รัฐบาล
ไทยจึงควรใหความสําคัญตอการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อใหการอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานในแตละสาขาเศรษฐกิจบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว

2.

หลักทฤษฎีประสิทธิภาพพลังงาน
2.1. คําจํากัดความ

ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) เปนแนวคิดที่สําคัญและมีประโยชนอยางมาก
สําหรับใชในการวิเคราะหการใชพลังงาน โดยทั่วไปประสิทธิภาพพลังงานที่ถูกกลาวถึงและนํามาใช
จะอยูในรูปของความสัมพันธเชิงสัมพัทธ (relative term) แทนที่จะหมายถึงความสัมพันธเชิง
สมบูรณ (absolute term) นั่นคือ เมื่อกลาวถึงประสิทธิภาพพลังงานจะหมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของการใชพลังงานของสินคาและบริการหนึ่ง ๆ แทนที่จะหมายถึงปริมาณความตองการใน
การใชพลังงานของสินคาหรือบริการหนึ่ง ๆ การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพพลังงานจะเกิดขึ้นเมื่อ
ปริมาณสินคาหรือบริการที่ผลิตไดมีจํานวนเพิ่มขึ้นภายใตระดับการใชพลังงานจํานวนหนึ่ง ในทาง
ตรงกันขาม การสูญเสียหรือลดลงของประสิทธิภาพพลังงานจะเกิดขึ้นเมื่อระดับการใชพลังงานที่
ตองการมีปริมาณมากขึ้นเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือบริการหนึ่ง ๆ ในปริมาณที่เทาเดิม
ในทางปฏิ บั ติ ก ารวั ด ประสิท ธิ ภ าพพลังงานถือ ไดวา มี ค วามยุง ยาก ทั้ ง นี้ เนื่อ งจากความ
ตองการพลังงานถูกประเมินอยูในรูปของความสัมพันธเชิงสัมพัทธตอปริมาณของสินคาหรือบริการ
หนึ่ง ๆ โดยทั่วไปอัตราการใชพลังงานหรือที่เรียกวา ความหนาแนนพลังงาน (Energy intensity) ถูก
นํามาใชในทางปฏิบัติเพื่อใชเปนตัววัดถึงแนวโนมของประสิทธิภาพพลังงานที่เกิดขึ้น
คาความ
หนาแนนพลังงานที่นํามาใชเปนตัววัดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใชพลังงานสามารถ
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) คาความหนาแนนพลังงานที่สะทอนถึงอัตราสวนทางเศรษฐกิจ
ตัววัดดังกลาวนี้ใชวัดประสิทธิภาพ ณ ระดับการใชพลังงานของเศรษฐกิจโดยรวม หรือ
สาขาเศรษฐกิจตางๆ เชน อุตสาหกรรม ครัวเรือน ขนสง เกษตรกรรม เปนตน ความ
หนาแนนพลังงานถูกนิยามไวเปนอัตราสวนของการบริโภคพลังงานที่ถูกวัดในรูปของหนวย
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พลังงานที่ใช เชน จํานวนตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (Tons of oil equivalent) ตอกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ถูกวัดในรูปของมูลคาเงินคงที่ เชน มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(2) คาความหนาแนนพลังงานที่สะทอนถึงอัตราสวนทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
ตัววัดดังกลาวนี้ใชวัดประสิทธิภาพ ณ ระดับการใชพลังงานของเศรษฐกิจในกลุมยอยของ
สาขาเศรษฐกิจตางๆ ตัวอยางเชน การวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานของรถโดยสาร
ประจํ า ทางและรถโดยสารส ว นบุ ค คล หรื อ การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานของ
ครัวเรือนในเขตกรุงเทพและตางจังหวัด เปนตน ความหนาแนนพลังงานจะถูกนิยามไวเปน
อัตราสวนของการบริโภคพลังงานที่ขึ้นอยูกับกิจกรรมซึ่งสะทอนใหเห็นถึงลักษณะทาง
กายภาพ เชน จํานวนผูโดยสารตอระยะทาง หรือการใชพลังงานที่ถูกวัดในรูปของหนวย
ของการบริโภคพลังงาน เชน การบริโภคพลังงานตอยานพาหนะ การบริโภคพลังงานตอที่
อยูอาศัย เปนตน
ส ว นกลั บ ของค า ความหนาแน น พลั ง งานที่ วั ด ได จ ะสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของหนวยเศรษฐกิจที่กําลังพิจารณา ถาคาความหนาแนนพลังงานมีคา
สู ง หรื อ ส ว นกลั บ ของค า ความหนาแน น พลั ง งานมี ค า ต่ํ า จะสะท อ นให เ ห็ น ว า แนวโน ม ของการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใชพลังงานของหนวยเศรษฐกิจนั้นๆอยูในระดับต่ํา ในทางตรงกันขาม
ถาคาความหนาแนนพลังงานมีคาต่ําหรือสวนกลับของคาความหนาแนนพลังงานมีคาสูงแสดงให
เห็นวาแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใชพลังงานของหนวยเศรษฐกิจนั้นๆอยูใน
ระดับสูง
การเปรียบเปรียบเทียบผลการดําเนินการทางดานประสิทธิภาพการใชพลังงานในสาขา
เศรษฐกิจตางๆ เชน อุตสาหกรรม ครัวเรือน ขนสง เกษตรกรรม เปนตน คาความหนาแนนพลังงาน
ที่สะทอนถึ งอัตราส วนทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิ จจะถูกนํามาใชในการเปรียบเทียบ คาความ
หนาแนนพลังงานจะถูกนิยามไวเปนอัตราสวนของการบริโภคพลังงานที่เกิดขึ้นในรายสาขาตอมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อยางไรก็ตาม การบริโภคพลังงานที่ถูกกําหนดในแตละสาขา
เศรษฐกิจจะมีความแตกตางกัน ดังนั้น ตัววัดดังกลาวจะตองถูกปรับคาใหเหมาะสมโดยใหสามารถ
สะทอนถึงโครงสรางที่แตกตางกันในแตละสาขาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังตองสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงการวัดการเปลี่ยนแปลงของปจจัยอื่นๆ เชน สภาพภูมิอากาศ รายไดครัวเรือน เปน
ตน
2.2. นโยบายในการสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงาน
นักเศรษฐศาสตรพลังงานหรือผูกําหนดนโยบายของรัฐสามารถวางแนวนโยบายเพือ่
สงเสริมใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานในสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ นโยบายสําหรับ
สงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
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การออกกฎระเบียบขอบังคับเพื่อลดพลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
1. เปนการออกกฎระเบียบขอบังคับแกภาครัฐและเอกชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ประหยัดพลังงาน หรือลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากกระบวนการผลิต
หรืออุปกรณตาง ๆ เปนตน การออกกฎระเบียบถูกนํามาใชเมื่อผูกําหนดนโยบายตระหนักวา
ตลาดเกิดความลมเหลวและไมสามารถใชเครื่องมือทางเศรษฐกิจเพียงลําพังในการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบายทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยทั่วไปการออกกฎระเบียบ
ขอบังคับมีเปาหมายเพื่อกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ําในทางกฎหมาย หรือเพื่อ
กําหนดการดํ าเนิ นการทางเทคนิ ค การจัดการ และพฤติกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน รวมทั้งเพื่อใหขอมูลที่เหมาะสมแกผูบิโภคเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
2. การใชกลไกทางตลาดผานรูปแบบของการจูงใจดานตางๆ เชน ดานการเงิน และเศรษฐกิจ
นโยบายดังกลาวตองอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐกิจเพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทางดานเศรษฐกิจ
สําหรับสงเสริมประสิทธิภาพในการใชพลังงานในแตละสาขาเศรษฐกิจ
มาตรการตาง ๆ ที่นิยมใชเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงาน ไดแก
1. การกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับอาคาร
มาตรฐานประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับอาคารจะครอบคลุมถึงอาคารที่อยูอ าศัย
สําหรับครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย อาคารสํานักงานทั้งในหนวยงานราชการและเอกชน และ
อาคารที่ใชในอุตสาหกรรมการผลิต ประเทศที่พัฒนารวมถึงประเทศในภูมภิ าคอาเซียน เชน
มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และประเทศไทย ไดมีการกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพ
การใชพลังงานสําหรับอาคารที่อยูอาศัยและสํานักงาน
มาตรฐานประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับอาคารที่ถูกนํามาใชในทางปฏิบัติ ไดแก การ
กําหนดเกณฑความรอนสําหรับอาคาร หรือที่เรียกวา Thermal building code ซึ่งเกณฑความรอน
ดังกลาวที่มีการนํามาใชในแตละประเทศแบงออกเปน 4 ประเภทขึ้นอยูกับวิธีในการกําหนดการวัด
ความรอนทีแ่ ตกตางกัน
1)

Envelope component approach

วิธีนี้จะพิจารณาถึงการถายเทความรอน (สูญเสียหรือไดรับ) จากสวนประกอบ
ตางๆของผนังอาคาร เชน กําแพงภายนอก หนาตาง หลังคา เปนตน โดยปกติจะกําหนดเกณฑ
บังคับการถายเทความรอนของสวนประกอบตางๆของผนังอาคารในรูปของจํานวนวัตตที่ไดตอพื้นที่
หนึ่งตารางเมตร
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Overall envelope approach

วิธีนี้จะกําหนดตามการถายเทความรอน (สูญเสียหรือไดรับ) ของผนังอาคาร
ทั้งหมดของตัวอาคาร โดยกําหนดเกณฑบังคับการถายเทความรอนของผนังอาคารทั้งหมดในรูปของ
จํานวนวัตตที่ไดตอพื้นที่หนึ่งตารางเมตร
3)

Limitation of heating/cooling demand approach

วิธีนี้จะกําหนดตามระดับความตองการความรอนและความเย็นของอาคาร โดย
พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานที่ไดรับหรือความสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นจากระบบถายเทอากาศ
การประหยัดพลังงานจากแสงอาทิตยของสวนประกอบตางๆในอาคาร เชน หนาตาง เปนตน และ
แหลงความรอนภายในตัวอาคาร โดยเกณฑบังคับถูกกําหนดในรูปความตองการความรอนและ
ความเย็นของอาคารตอพื้นที่หนึ่งตารางเมตร หรือตอปริมาตรหนึ่งลูกบาศกเมตร
4)

Energy performance standard approach

วิธีนี้จะพิจารณาไมเฉพาะแตความตองการความรอนและความเย็นของอาคาร แต
ยังรวมถึงอุปกรณที่มีการใชทุกชนิดที่ติดตั้งอยูในอาการ โดยเกณฑบังคับถูกกําหนดในรูปความ
ตองการความรอนและความเย็นของอาคารตอพื้นที่หนึ่งตารางเมตร หรือตอปริมาตรหนึ่งลูกบาศก
เมตร

2. การติ ดฉลากประหยัด พลังงานและกําหนดมาตรฐานประสิทธิภ าพพลังงานสําหรับ
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
มาตรการดังกลาวถือไดวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับทั้งรัฐบาลและผูบริโภคใน
การลดการใชพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเนื่องจากมีตนทุนและคาใชจายที่ต่ํา
การติดฉลากประหยัดพลังงานสําหรับเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนเปนการใหขอมูลแกผูใช
ไฟฟา เกี่ย วกั บประสิ ท ธิภาพพลังงานของเครื่องใชไฟฟา การติ ดฉลากประหยัด พลังงานสําหรับ
เครื่องใชไฟฟาของแตละประเทศอาจจะมีความแตกตางกันแตสามารถแยกออกไดเปน 2 ประเภท
ดังนี้
1) ฉลากเปรียบเทียบ (Comparison label) ถือไดวาเปนมาตรการบังคับของรัฐบาลแก
ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาในการติดฉลากลงบนเครื่องใชไฟฟา ฉลากเปรียบเทียบทําใหผูใชไฟฟาสามารถ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพลังงานของอุปกรณไฟฟาทั้งหมดที่ไดมีการวางจําหนายอยูใน
ตลาด ตัวอยางเชน European label ในกลุมประเทศยุโรป หรือ Energy Guide ในสหรัฐอเมริกา และ
ฉลากประหยัดไฟฟาของประเทศไทย เปนตน
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2) ฉลากรับรอง (Endorsement label) เปนมาตรการความรวมมือที่ถูกนํามาใชกับ
ผูผลิตเครื่องใชไฟฟา ฉลากรับรองทําใหผูใชไฟฟาทราบวาอุปกรณไฟฟาดังกลาวไดรับการรับรองวา
มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน
สํา หรั บการกํ าหนดมาตรฐานประสิทธิ ภาพพลังงานสํา หรั บเครื่องใช ไ ฟฟา ในครัวเรือน
สามารถกําหนดไดในรูปของมาตรฐานการดําเนินงานของพลังงานขั้นต่ําซึ่งเปนคาที่แสดงถึงอัตรา
ของประสิทธิภาพการใชพลังงานขั้นต่ําสุดของเครื่องใชไฟฟา หรือกําหนดในรูปของมาตรฐานการ
ดํา เนิ นงานของพลั งงานขั้นสู งซึ่ งเปนคา ที่แ สดงถึง การบริ โ ภคพลังงานสูงสุ ดของเครื่ อ งใชไ ฟฟ า
ทั้งหมดที่มีการจําหนายอยูในตลาด อัตราขั้นต่ําหรือขั้นสูงที่ถูกกําหนดนั้นสามารถคํานวณไดอาศัย
หลักการทางสถิติหรือการประเมินโดยการใชวิธีการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost-benefit
analysis) เปนตน
3. การตรวจวิเคราะหพลังงาน
การตรวจวิเคราะหพลังงานเปนการตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวกับการใชพลังงาน เปน
การสํารวจรายละเอียดของการใชพลังงานในอาคารสํานักงานของทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชนโดย
ผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดประสิทธิภาพพลังงาน วัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเชิงเทคนิคและการเงิน
แกผูใชไฟฟาเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติหรือแนวทางที่จะสามารถลดคาใชจายตางๆอันเนื่องมาจากการใช
พลังงานที่เกิดขึ้น แนวทางตางๆรวมถึงการพยายามลดปริมาณการบริโภคพลังงาน หรือการหา
แหลงพลังงานอื่นๆมาใชทดแทน การตรวจวิเคราะหพลังงานถูกใชเพื่อใหไดแนวทางในการปฏิบัติที่
กอใหเกิดตนทุนต่ําสุดและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารที่อยูอาศัย สํานักงาน
หรื อ โรงงาน เช น อุ ป กรณ เ ครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช ง านป จ จุ บั น สามารถถู ก แทนที่ ด ว ยอุ ป กรณ ใ หม ที่ มี
ความสามารถในการประหยัดพลังงานที่สูงกวา เปนตน
4. มาตรการดานภาษี
มาตรการดานภาษี หมายถึงการเก็บภาษีสําหรับการซื้อรถยนต ภาษีความเปนเจาของ
รถยนต ภาษีเชื้อเพลิง และภาษีถนน มาตรการดานภาษีถือไดวาเปนมาตรการที่สําคัญที่สงผลตอ
การใชพลังงานในสาขาการคมนาคมและขนสง
ภาษีรถยนตใหม ภาษีประเภทนี้จะถูกรวมอยูในราคารถยนตใหมที่ซื้อโดยสามารถเรียกเก็บ
โดยการรวมไวในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ประเทศที่ไดมีการนําระบบภาษีรถยนตใหมมาใช ไดแก
สหราชอาณาจั ก ร ฮั ง การี มาเลเซี ย ฝรั่ ง เศส ญี่ ปุ น สเปน ออสเตรี ย โปรตุ เ กส ไอร แ ลนด
เนเธอรแลนด นอรเวย ฟนแลนด เดนมารก เปนตน
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ภาษีเจาของรถยนต ผูใชรถยนตจะตองเสียภาษีในการใชรถยนตไมวาจะเปนรถยนตใหม
หรือเกา ภาษีประเภทนี้จะแยกออกมาในรายการเสียภาษีทําใหผูใชรถยนตสามารถตระหนักถึง
จํานวนภาษีที่ตองเสียในแตละป ประเทศที่ไดมีการนําระบบภาษีรถยนตใหมมาใช ไดแก รัสเซีย
โปรตุเกส ฮังการี สเปน ฟนแลนด กรีซ ฮองกง สหราชอาณาจักร ออสเตรีย สวิสเซอรแลนด ไตหวัน
นอรเวย เดนมารก สวีเดน ไอรแลนด เกาหลี ญี่ปุน เนเธอรแลนด เปนตน
ภาษีเชื้อเพลิง อัตราภาษีนี้จะถูกรวมไวในราคาของเชื้อเพลิงที่ผูใชรถยนตทุกชนิดจะตองเสีย
ในการเติ ม เชื้ อ เพลิ ง รถยนต ประเทศที่ ไ ด มี ก ารนํ า ระบบภาษี ร ถยนต ใ หม ม าใช ได แ ก ไทย
สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย สวิสเซอรแลนด เดนมารก ออสเตรีย เยอรมันนี ไอรแลนด
นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร กรีซ โปรตุเกส ฮังการี โปแลนด
เปนตน
สําหรับมาตรการจูงใจอื่น ๆ ที่สามารถนํามาใชเพื่อลดการใชพลังงานในสาขาการคมนาคม
ทําไดโดยการใหความชวยเหลือแกผูใชรถยนตที่ตองการเปลี่ยนจากรถยนตเกาที่ไมมีประสิทธิภาพ
ไปใชรถยนตที่มีประสิทธิภาพสูงกวา และสงเสริมใหผูใชรถยนตเลือกซื้อรถยนตที่มีประสิทธิภาพสูง
และปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ในอัตราที่ต่ํา
5. มาตรการกระตุนทางเศรษฐกิจและการเงินที่ไมใชภาษี
มาตรการกระตุนทางเศรษฐกิจและการเงินถูกกําหนดขึ้นโดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมการ
ลงทุนในอุปกรณและกระบวนการผลิตตางๆที่มีประสิทธิภาพสูงในการใชพลังงาน โดยพยายามลด
ตนทุนของการลงทุนใหแกผูบริโภคที่ไดลงทุนในโครงการที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานตาง ๆ
มาตรการกระตุนทางเศรษฐกิจ ไดแก การใหเงินอุดหนุนการลงทุนและการใหเงินกูแกผูบริโภคที่
ลงทุนในอุปกรณและกระบวนการผลิตตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการใชพลังงาน สําหรับการการ
กระตุนทางการเงิน ไดแก การอุดหนุนผูบริโภคที่ไดลงทุนในอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช
พลังงาน
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แนวโนมการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานของประเทศไทย
3.1. สถานการณพลังงานของประเทศไทย

ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง จากรายงานของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมี
มูลคาเทากับ 6,576 พันลานบาทในป พ.ศ. 2547 ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 11 จากป พ.ศ. 2546
จากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจตั้งแตป พ.ศ. 2542 สะทอนใหเห็นวาปริมาณการใชพลังงานของ
ประเทศไทยมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง อย า งไรก็ ต าม การจั ด หาพลั ง งานจากแหล ง
ภายในประเทศไมเพียงพอตอการปริมาณความตองการใชพลังงานที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ประเทศ
ไทยจึงมีความจําเปนตองนําเขาแหลงพลังงานจากตางประเทศเพื่อใหเพียงพอกับความตองการทาง
เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องทุกๆป โดยในป พ.ศ.2547 ประเทศไทยไดทําการผลิตพลังงาน
จากแหลงภายในประเทศรวมทั้ งสิ้น 50,140 พันตันเทียบเทา น้ํามันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.
2546 คิดเปนรอยละ 4.1 ซึ่งเปนการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย ไดแก น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ คอน
เดนเสท ลิกไนต พลังงานน้ํา พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน ในสัดสวนรอยละ 67.4 และ
พลังงานใหมและหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ ไดแก ถานฟน กากออย แกลบ แบล็คลิเคอ เปนตน
คิ ด เป น ร อ ยละ 32.6 ของการผลิ ต พลั ง งานทั้ ง หมด ในขณะที่ ก ารนํ า เข า พลั ง งานจากแหล ง
ตางประเทศรวมทั้งสิ้น 57,714 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนปที่ 6 และ
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2546 คิดเปนรอยละ 12.5 โดยเปนการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยเกือบทั้งหมด
ไดแก น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ น้ํามันสําเร็จรูป ถานหิน ไฟฟา เปนตน สําหรับตัวเลขการสงออก
พลั งงานในป พ.ศ. 2547 รวมทั้ งสิ้น 8,388 พันตันเทียบเทาน้ํา มันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.
2546 คิด เปนร อยละ 5.5 โดยเปนการสงออกพลั งงานเชิ งพาณิช ยเกือบทั้งหมด ไดแ ก น้ํา มั น
สําเร็จรูป กาซโซลีน และไฟฟา เปนตน
ตารางที่ 1 แสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมู ล ค า การนํ า เข า และการส ง ออกพลั ง งานและ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศระหวางป พ.ศ. 2542 ถึง 2547 จากตารางพบวามูลคาการนําเขา
พลังงานสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 329 พันลานบาทในป พ.ศ. 2546 เปน 451 พันลานบาทในป พ.ศ.
2547 และอัตราของมูลคาการนําเขาพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นจาก
6.9 ในป พ.ศ. 2546 เปน 8.5 พันลานบาทในป พ.ศ. 2547
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจและพลังงานระหวางพ.ศ. 2542 ถึง 2547
(พันลานบาท)
รายการ
การนําเขาพลังงาน
การสงออกพลังงาน
การนําเขาพลังงานสุทธิ
การนําเขาสินคาทั้งหมด
การสงออกสินคาทั้งหมด
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
อัตรารอยละของมูลคาการนําเขาพลังงาน ตอ
การนําเขาสินคา
การสงออกสินคา
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

ที่ ม า:

2542
186
38
148
1,907
2,214
4,637

2543
314
68
246
2,494
2,768
4,923

2544
331
65
266
2,755
2,885
5,134

2545
336
70
266
2,775
2,952
5,446

2546
407
78
329
3,138
3,334
5,930

2547
561
110
451
3,840
3,922
6,576

9.8
8.4
4.0

12.6
11.3
6.4

12
11.5
6.4

12.1
11.4
6.2

13
12.2
6.9

14.6
14.3
8.5

รายงานประจํ า ป ข องกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
(http://www.dede.go.th/)

การใชพลังงานของประเทศไทยในป พ.ศ. 2547 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 61,262 พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนปที่ 6 และเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2546 คิดเปนรอยละ
8.8 โดยเปนการใชพลังงานเชิงพาณิชยในสัดสวนรอยละ 82.8 และพลังงานใหมและหมุนเวียนรอย
ละ 17.2 ของการใชพลังงานทั้งหมด สําหรับการใชพลังงานเชิงพาณิชย น้ํามันสําเร็จรูปมีการใชเปน
สัดสวนที่สูงที่สุดคิดเปนรอยละ 64.4 โดยเปนการใชในสาขาขนสงมากที่สุดคิดเปนรอยละ 69.7
รองลงมาเปนการใชในอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร ครัวเรือน ธุรกิจการคา และอื่น ๆ เปน
สัดสวนรอยละ 13.5, 10.7, 3.2, 2.2 และ 0.6 ตามลําดับ ในขณะที่การใชไฟฟาคิดเปนรอยละ
19.3 ของการใชพลังงานเชิงพาณิชย โดยเปนการใชในสาขาอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 45.2
สาขาธุรกิจ การคา ครั วเรื อน และอื่น ๆ เปนสั ดสวนร อยละ 32.0, 21.5 และ 1.3 ตามลํ า ดับ
สํ า หรั บ การใช ถ า นหิ น และก า ซธรรมชาติ คิ ด เป น รอ ยละ 11.7 และ 4.6 ตามลํา ดั บ ของการใช
พลังงานเชิงพาณิชย ทั้งนี้เปนการใชในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทั้งหมด ในสวนของการใช
พลังงานใหม แ ละหมุนเวี ยนสําหรั บป พ.ศ. 2547 มีก ารใชรวมทั้งสิ้น 3,520 พันตั นเทียบเท า
น้ํ า มั นดิบ เพิ่มขึ้ น จากป กอนคิ ด เปนรอ ยละ 7.8 เป นสั ด สว นร อ ยละ 17.2 ของการใช พลังงาน
ทั้งหมด โดยเปนการใชในสาขาครัวเรือนรอยละ 53.7 และสาขาอุตสาหกรรมการผลิตรอยละ 46.3
สถานการณการใชพลังงานในป พ.ศ. 2547 จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจสามารถสรุปไดดงั นี้
สาขาการคมนาคมและขนสงมีการใชพลังงานรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการใชพลังงานในสาขาอื่น ๆ
ซึ่งมีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 22,812 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 37.2
ของการใชพลังงานรวม โดยมีการเพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 9.5 พลังงานที่ใชเกือบทั้งหมด
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เปนน้ํามันสําเร็จรูปซึ่งประกอบดวยน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่องบิน น้ํามันเตา น้ํามัน
ปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 53.1 24.6 15.2 5.8 1.2 และ 0.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงการใชพลังงานในสาขาการคมนาคมและขนสงจําแนกตามวิธีการขนสงระหวางป
พ.ศ. 2542 ถึง 2547 จากตารางพบวาในป พ.ศ. 2547 การขนสงทางบกมีการใชพลังงาน
17,960 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบของพลังงานทั้งหมดที่มีการใชในสาขาการคมนาคมและขนสง
หรื อ คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 78.4 การขนส ง ทางน้ํ า มี ก ารใช พ ลั ง งาน 1,480 พั น ตั น เที ย บเท า
น้ํามันดิบของพลังงานทั้งหมดที่มีการใชในสาขาการคมนาคมและขนสง หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
6.5 และการขนสงทางอากาศมีการใช พลังงาน 3,467 พันตันเทียบเทาน้ํามั นดิบของพลังงาน
ทั้งหมดที่มีการใชในสาขาการคมนาคมและขนสง หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 15.1
ตารางที่ 2 แสดงการใชพลังงานจําแนกตามวิธีการขนสงระหวางพ.ศ. 2542 ถึง 2547
(พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ)
วิธีการขนสง
การขนสงทางบก
การขนสงทางน้ํา
การขนสงทางอากาศ
รวม

ที่ ม า:

2542
2543
2544
2545
2546
2547
14,691 14,342 14,743 15,561 16,617 17,960
910
824
851
987 1,236 1,480
2,696 2,856 3,038 3,088 3,074 3,467
18,297 18,022 18,632 19,636 20,927 22,907

รายงานประจํ า ป ข องกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
(http://www.dede.go.th/)

สาขาอุตสาหกรรมการผลิตมีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 21,961 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.9 ของการใชพลังงานรวม โดยมีการเพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ
6.9 พลังงานที่ใชประกอบดวยถานหิน พลังงานไฟฟา น้ํามันสําเร็จรูป และกาซธรรมชาติคิดเปน
รอยละ 27.0, 22.2, 20.2, 20.1 และ 10.5 ตามลําดับ ตารางที่ 3 แสดงการใชพลังงานในสาขา
อุตสาหกรรมการผลิตจําแนกตามสาขายอยระหวางพ.ศ. 2542 ถึง 2547 จากตารางพบวาในป
พ.ศ. 2547 สาขายอยในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการใชพลังงานเรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอย
ที่สุด ไดแก อโลหะ อาหารและเครื่องดื่ม เคมี ผลิตภัณฑโลหะ สิ่งทอ โลหะขั้นมูลฐาน กระดาษ ไม
และเครื่องเรือน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 30.7, 27.2, 12.8, 7.1, 5.2, 5.7, 3.7 และ 0.9
ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 แสดงการใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจําแนกตามสาขายอยระหวาง
พ.ศ. 2542 ถึง 2547 (พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ)
สาขายอย
อาหารและเครื่องดื่ม
สิ่งทอ
ไมและเครื่องเรือน
กระดาษ
เคมี
อโลหะ
โลหะขั้นมูลฐาน
ผลิตภัณฑโลหะ
อื่นๆ (จําแนกไมได)
รวม

ที่ ม า:

2542
2543
2544
2545
2546
2547
4,625 4,865 4,705 5,285 6,092 5,812
1,113 1,139 1,135 1,157 1,142 1,114
106
124
156
160
170
183
755
701
707
832
694
792
2,070 2,124 2,251 2,240 2,555 2,729
4,235 3,936 4,713 5,408 5,663 6,555
595
820
756
970 1,053 1,211
854
948 1,057 1,169 1,314 1,528
1,135 1,551 1,442 1,458 1,305 1,454
15,488 16,208 16,922 18,679 19,988 21,378

รายงานประจํ า ป ข องกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
(http://www.dede.go.th/)

สาขาครัวเรือนมีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 8,801 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือคิดเปน
สัด ส ว นร อ ยละ 14.4 ของการใช พ ลั ง งานรวม โดยมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น จากปก อ นคิ ด เป น ร อ ยละ 2.4
พลังงานที่ใชประกอบดวยพลังงานหมุนเวียน พลังงานไฟฟา และน้ํามันสําเร็จรูปคิดเปนรอยละ
64.2, 23.9 และ 11.9 ตามลําดับ ตารางที่ 4 แสดงการใชพลังงานในสาขาครัวเรือนป พ.ศ. 2547
จากตารางพบวาในป พ.ศ. 2547 กรุงเทพและปริมณฑลมีการใชพลังงานรวม 1,052 พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบของพลังงานทั้งหมดที่มีการใชในสาขาครัวเรือน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.6
เขตเทศบาลมีการใชพลังงานรวม 698 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบของพลังงานทั้งหมดที่มีการใชใน
สาขาครัวเรือน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.3 และนอกเขตเทศบาลมีการใชพลังงานรวม 6,620
พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบของพลังงานทั้งหมดที่มีการใชในสาขาครัวเรือน หรือคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 79.1
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ตารางที่ 4 แสดงการใชพลังงานในสาขาครัวเรือน พ.ศ. 2547 (พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ)
2542
กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันกาด ไฟฟา
กรุงเทพและปริมณฑล
240
0 803
เขตเทศบาล
210
0 403
นอกเขตเทศบาล
590
6 902
รวม
1,040
6 2,108
เขต

ที่ ม า:

รวม
1,043
613
1,498
3,154

2546
รวม
ฟน
ถาน แกลบ รวม ทั้งหมด
2
7
0
9 1,052
35
50
0
85
698
2,729 2,351 42 5,122 6,620
2,766 2,408 42 5,216 8,370

รายงานประจํ า ป ข องกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
(http://www.dede.go.th/)

สาขาธุรกิจการคารวมถึงการบริการภาครัฐและองคกรไมแสวงหากําไรมีการใชพลังงานรวม
ทั้งสิ้น 3,866 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.3 ของการใชพลังงานรวม
โดยมีการเพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 6.6 พลังงานที่ใชประกอบดวยพลังงานไฟฟาและน้ํามัน
สําเร็จรูปคิดเปนรอยละ 81.1 และ 18.9 ตามลําดับ
สาขาเกษตรกรรมมีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 3,520 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 5.7 ของการใชพลังงานรวม โดยมีการเพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 4.1
พลั ง งานที่ ใ ช ป ระกอบด ว ยน้ํ า มั น สํ า เร็ จ รู ป และพลั ง งานไฟฟ า คิ ด เป น ร อ ยละ 99.5 และ 0.5
ตามลําดับ
สําหรับสาขาอื่น เชน กอสราง เหมืองแร เปนตน มีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 302 พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.5 ของการใชพลังงานรวม โดยมีการเพิ่มขึ้นจากป
กอนคิดเปนรอยละ 15.6
การใชพลังงานขั้นสุดทายจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจระหวางป พ.ศ. 2542 ถึง 2547 ถูก
แสดงไวในตารางที่ 5 จากตารางพบวาการใชพลังงานในแตละสาขาเศรษฐกิจมีคาเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2542 ยกเวนในสาขาการคมนาคมและขนสงและสาขาเกษตรกรรมซึ่งมีคา
ลดลงระหวางป พ.ศ. 2542 ถึง 2543 โดยมีการลดลงคิดเปนรอยละ 1.5 และ 2.2 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 แสดงการใชพลังงานขั้นสุดทายจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจระหวางพ.ศ. 2542 ถึง
2547 (พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ)
สาขา
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมการผลิต
ธุรกิจการคา
บานอยูอาศัย
การคมนาคมและขนสง
อื่นๆ
รวม

ที่ ม า:

2542
2543
2544
2545
2546
2547
2,854 2,791 2,847 3,032 3,308 3,443
15,488 16,208 16,922 18,679 19,988 21,377
2,864 3,118 3,437 3,468 3,626 3,866
7,250 7,433 7,483 7,909 8,173 8,370
18,297 18,022 18,632 19,636 20,927 22,907
376
234
221
255
267
306
47,129 47,806 49,542 52,979 56,289 60,269

รายงานประจํ า ป ข องกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
(http://www.dede.go.th/)
3.2. มาตรการอนุรักษการใชพลังงานของประเทศไทย

ประเทศไทยไดเริ่มนโยบายการอนุรักษการใชพลังงานขึ้นในป พ.ศ. 2535 โดยรัฐบาลได
ออกพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ขึ้นเพื่อกําหนดมาตรการในการ
กํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือเกี่ยวกับการใชพลังงาน พระราชบัญญัติดังกลาวไดใหสิทธิความ
รับผิดชอบแกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ในการเปนหนวยงานหลักเพื่อ
กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห
การอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานและการกําหนดระดับการใชพลังงานใน
เครื่องจักรและอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและอนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน
ช ว ยเหลื อ ในการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มจากการใช พ ลั ง งาน
ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และการกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษ
พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน
นอกจากนั้นรัฐบาลยังไดออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ.
2535 โดยเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเพื่อทําหนาที่ในการพิจารณา
เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานรวมทั้งกํากับดูแลประสานงานและประเมินผล
การปฏิบัติงานดานพลังงานของหนวยงานตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานในดานนโยบายและการ
บริ ห า ร พลั ง ง า น ข อ ง ปร ะ เ ท ศ มี เ อกภาพและประสิ ทธิ ภ า พ สู งขึ้ นโดยใ ห มี สํ า นั กงา น
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ซึ่งเปนสวนราชการระดับกรม สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมอบหมาย
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ตอมาในป พ.ศ. 2538 รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538
และกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 1 ถึ ง 3 สํ า หรั บ ควบคุ ม การใช พ ลั ง งานในอาคารควบคุ ม และในป
พ.ศ. 2540 รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 ถึง 6 สําหรับควบคุมการใชพลังงานในโรงงานควบคุม (รายละเอียดเกี่ยวกับพระราช
กฤษฎีกากําหนดอาคารและโรงงานควบคุมและกฎกระทรวงถูกแสดงไวในตารางภาคผนวก)
มาตรการอนุรักษพลังงานการใชพลังงานของประเทศไทยไดใชวิธีการจากระดับบนสูลาง
โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (สพช.) และศูนยการอนุรักษพลังงานของประเทศไทย (ศ.อ.ท.) เปนผูดําเนินการ
ใหแผนและมาตรการตาง ๆ บรรลุผลสําเร็จ สงผลทําใหมาตรการตางๆที่ถูกนํามาใชถือไดวาเปน
มาตรการอนุรักษพลังงานที่ถูกพัฒนาและมีความกาวหนาที่สุดอันหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน มาตรการ
อนุรักษพลังงานของประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 3 มาตรการ
1. มาตรการบังคับ
โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปนหนวยงานหลักในการ
กําหนดมาตรการที่มีผลบังคับตางๆเพื่อใชในการควบคุมโรงงาน อาคารของภาครัฐบาลและเอกชน
รวมถึงอาคารสิ่งกอสรางใหม มาตรการดังกลาวกําหนดใหเจาของโรงงานและอาคารจะตองสงบันทึก
ขอมูลการใชพลังงานและการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงาน
และการอนุรักษพลังงานใหแกรัฐบาลเพื่อการตรวจสอบ
2. มาตรการความรวมมือ
โดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) เปนหนวยงานหลักในการ
ดูแล มาตรการความรวมมือนี้อนุญาตใหองคกรตางๆของประเทศไทย หรือองคกรที่ไมแสวงหากําไร
เสนอโครงรางเกี่ยวกับแผนในการอนุรักษพลังงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติเพื่อขอความสนับสนุนทางดานการเงิน โครงรางของแผนการอนุรักษพลังงานดังกลาว
สามารถแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมอุตสาหกรรมในชนบทและมีขนาดเล็ก กลุมพลังงานใหม
และหมุนเวียน กลุมการวิจัยและพัฒนา และกลุมพันธมิตรทางอุตสาหกรรม การจัดทําแผนการ
อนุรักษพลังงานสําหรับกลุมอุตสาหกรรมในชนบทและมีขนาดเล็ก รวมถึงกลุมพลังงานใหมและ
หมุ น เวี ย นจะมุ ง เน น ที่ ก ารเลื อ กอุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพทางการตลาดในการอนุ รั ก ษ ก ารใช
พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สวนแผนการอนุรักษพลังงานสําหรับกลุมการวิจัยและพัฒนาจะ
มุงเนนที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมหรือการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่มีอยูแลว สําหรับ
แผนการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานสํ า หรั บ กลุ ม พั น ธมิ ต รทางอุ ต สาหกรรมถู ก ออกแบบขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม
ความสามารถของภาคอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการใชพลังงานหรือ
พลังงานหมุนเวียน

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

16

3. มาตรการสงเสริม
ก ร ม พั ฒ น า พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ พ ลั ง ง า น (พ พ . ) แ ล ะ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) จะเปนหนวยงานที่รวมกันในการดูแล มาตรการ
สงเสริมจะประกอบการไปดวยการจัดทําแผนในการสรางความรวมมือของภาคประชาชน แผนการ
ตลาด และการจัดการอบรม แผนการสรางความรวมมือของภาคประชาชนเปนการใหประชาชนทั่ว
ๆ ไปตระหนักถึงผลของการอนุรักษพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สวนแผนการ
ตลาดมีวัตถุประสงคในการกําหนดตลาดและกลุมเปาหมาย สําหรับแผนการอบรมจะดําเนินการทั้ง
ในสวนของภาคธุรกิจเอกชน องคกรของรัฐ และประชาชนทั่วไป
รัฐบาลไดใชงบประมาณจํานวนกวา 19,735 ลานบาทระหวางป พ.ศ. 2538 ถึง 2542
เพื่อใหการอนุรักษพลังงานทั้ง 3 มาตรการดังกลาวบรรลุเปาหมายและเปนไปตามวัตถุประสงคที่ได
กํ า หนดไว โดยในวงเงิ น จํ า นวนนี้ ถู ก นํ า มาใช ใ นมาตรการบั ง คั บ คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 69.6
มาตรการความรวมมือคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.1 และสวนที่เหลือสําหรับใชในมาตรการสงเสริม
ธุรกิจทางดานพลังงานของประเทศไทยถูกควบคุมโดยรัฐบาล รัฐบาลเปนผูกําหนดกลไก
การควบคุมพลังงานและระบบการจัดการที่เกี่ยวของทั้งเชิงเทคนิคและการเงิน นอกจากที่รัฐบาลได
กําหนดแผนการอนุรักษพลังงานในประเทศขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทยยังไดนํายุทธศาสตร
การจัดการดานอุปสงค (Demand side management) มาใชเพื่อใหการจัดการดานพลังงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟา
สวนภูมิภาค (กฟภ.) มีหนาที่รวมกันในการกําหนดยุทธศาสตรการจัดการดานอุปสงคที่ครอบคลุม
ขึ้น หนวยงานของการไฟฟาดังกลาวตระหนักถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการอนุรักษพลังงานอัน
เนื่องมาจากการประหยัดการใชไฟฟา นั่นคือ สามารถลดเงินทุนสําหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณ
การผลิตกระแสไฟฟา การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรพลังงาน การปรับปรุงและเพิ่มความ
ปลอดภัยและความมั่นคงในการใชพลังงาน รวมถึงการปองกันผลกระทบอันเนื่องมาจากปญหา
สภาวะแวดลอมจากการใชพลังงาน วัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรการจัดการดานอุปสงคก็เพื่อ
สรางประสิทธิภาพใหเกิดแกสถาบันการผลิตกระแสไฟฟาและหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการบริการพลังงานมีตนทุนต่ําทั่วทั้งประเทศ และเพื่อออกนโยบายและดําเนินการโดยจะ
นําไปสูการพัฒนา การผลิต และการนําไปใชเครื่องมือและขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในการ
ใชพลังงานภายในประเทศ
ยุทธศาสตรการจัดการดานอุปสงคที่นํามาใชจําแนกออกไดเปน (1) ยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับ
การจัดการดานความตองการใชไฟฟา ในทางปฏิบัติยุทธศาสตรดังกลาวจะสัมพันธกับการปรับปรุง
รูปแบบของการบริโภคกระแสไฟฟาซึ่งจะถูกนํามาใชรวมกับมาตรการอื่นๆ เชน กลไกดานราคาและ
โครงสรางภาษี ยุทธศาสตรดังกลาวนี้เนนที่การสงเสริมดานเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่สามารถ
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ปรั บ เปลี่ ย นปริ ม าณการใช ไ ฟฟ า ตามช ว งเวลาการใช ง านและการควบคุ ม เวลาการใช ง านของ
เครื่ อ งจั ก ร เช น ระบบการควบคุ ม ไฟฟ า อั ต โนมั ติ และเครื่ อ งผลิ ต ไฟฟ า สํ า รอง เป น ต น (2)
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ยุทธศาสตรดังกลาวนํามาซึ่ง
การปรับอัตราสวนของการใชปจจัยการผลิตและผลผลิตที่ไดในกระบวนการผลิต และการปรับตัวให
เหมาะสมทางดานการออกแบบและการกอสรางสําหรับอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ยุทธศาสตรการจัดการดา นอุปสงคที่ถูกนํา มาใชในระยะแรกครอบคลุมระยะเวลา 5 ป
ระหวางป พ.ศ. 2538 ถึง 2542 ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 แผนดําเนินการ อันไดแก
แผนดําเนินการ 1
มุงเนนที่การจัดการปริมาณการผลิตในภาคการผลิตกระแสไฟฟา
แผนดําเนินการในขั้นนี้เพื่อตองการลดปริมาณการผลิตไฟฟาสูงสุด
แผนดําเนินการ 2
มุงเนนที่ภาคธุรกิจเอกชน วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใชระบบ
ไฟฟ าและเครื่องปรับอากาศที่ มีประสิท ธิภาพ การกําหนดมาตรฐานประหยัดพลังงานและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสําหรับอาคารใหม
แผนดําเนินการ 3
มุงเนนที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยสงเสริมการใชหมอแปลง
ไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงในโรงงาน
แผนดําเนินการ 4
มุ ง เน น ที่ ภ าคครั ว เรื อ น โดยส ง เสริ ม การใช เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า เช น
ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ และบัลลาสตที่มีประสิทธิภาพสูงในอาคารที่อยูอาศัย

การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรการจัดการดานอุปสงคที่ไดกําหนด
ไวอาศัยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ (1) กําหนดแรงจูงใจแกผูใชและผูผลิต (2) ใหความรูเพื่อชวยเหลือ
ทางด า นการปฏิ บัติ การ สร า งทั ศ นคติตอ มาตรการประสิ ท ธิ ภ าพการใชพ ลังงานให แ กผูใ ชงาน
ทดสอบระดับพลังงานที่ใชเพื่อควบคุมปริมาณการใช และตรวจสอบประสิทธิภาพการใชพลังงานที่
เพิ่มขึ้น (3) พัฒนาและเผยแพรเกณฑการกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ําสําหรับอาคารและ
เครื่องใชไฟฟา (4)
ดําเนินการอยางตอเนื่องในการพัฒนาเทคโนโลยีและการนําไปใชต อ
สภาพแวดลอมของประเทศไทย
ยุทธศาสตรการจัดการดานอุปสงคถูกนํามาใชเพื่อจัดการการใชพลังงานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพผานมาตรการตาง ๆ อันไดแก การกําหนดมาตรฐานและการติดฉลากประหยัดไฟ
สําหรับเครื่องใชไฟฟา การสรางแรงจูงใจและการกําหนดโทษแกผูที่ไมปฏิบัติตาม การออกเงินกูยืม
และการออกใบอนุญาต และการจัดการอบรมและรณรงคสงเสริมการประหยัดพลังงาน รวมถึงการ
นํามาใชในการผลิตกระแสไฟฟาซึ่งถูกกําหนดไวในการวางแผนพัฒนากําลังไฟฟา จากรายงาน
การศึกษาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดทําการประเมินวายุทธศาสตรการจัดการดาน
อุปสงคจะชวยทําใหประเทศไทยสามารถประหยัดความตองการในการใชไฟฟาสูงสุดเปนปริมาณถึง
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4,450 เมกกะวัตต และจะชวยใหประเทศไทยสามารถประหยัดการใชไฟฟาเปนปริมาณถึง 26,656
ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง ระหวางป พ.ศ. 2540 ถึง 2554
3.3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยและของโลก
การเปรียบเทียบผลการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของแตละประเทศในแต
ละภูมิภาคสามารถทําไดโดยการคํานวณหาคาความหนาแนนพลังงาน (Energy intensity) ความ
หนาแนนพลังงานในที่นี้หมายถึงการบริโภคพลังงานปฐมภูมิทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแตละประเทศหรือ
ภูมิภาคตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ ความหนาแนน
พลังงานเปนการวัดปริมาณของพลังงานปฐมภูมิทั้งหมดที่ตองการใชสําหรับขยายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ถูกวัดในรูปของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศจํานวน 1 หนวย พลังงานปฐมภูมิ
(Primary energy) ในที่นี้ หมายถึง พลังงานที่ยังไมผานการแปรรูปไปเปนพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง
เชน น้ํามัน ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร เปนตน สําหรับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
จะตองถูกเปลี่ยนใหอยูในรูปของเงินตราเดียวกันเพื่อใชในการเปรียบเทียบ เชน ดอลลารสหรัฐ
อยางไรก็ตามการเปลี่ยนโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนจะไมสามารถใชเปนตัวแทนในการบงชี้ถึงความ
แตกตางที่แทจริงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแตละประเทศ เนื่องจากวาความแตกตางที่เกิดขึ้นอยูใน
รูปของระดับราคาที่แตกตางกัน เพื่อที่จะสะทอนใหเห็นถึงอํานาจในการซื้อของมูลคาเงินที่แตกตาง
กันนี้ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือมูลคาเพิ่มจะถูกเปลี่ยนใหขึ้นอยูกับภาวะเสมอภาคของ
อํานาจซื้อที่ถูกใชในแตละประเทศและภูมิภาค คาความหนาแนนพลังงานดังกลาวเปนตัววัดที่ถูก
นํามาใชอยางแพรหลายในทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการใชพลังงานในแตละประเทศ
และภูมิภาค นอกจากนั้น ตัววัดนี้ยังสามารถใชเปนสัญญาณแกผูกําหนดนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการ
กําหนดทิศทางของแนวโนมในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการพลังงานโลกโดยคํานวณหาคาความหนาแนนพลังงาน
จากการวั ดอั ตราสวนของปริ มาณการบริโ ภคพลังงานปฐมภูมิในหนวยของจํา นวนตันเทียบเทา
น้ํามันดิบตอมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่ไดถูกเปลี่ยนใหขึ้นอยูกับภาวะเสมอภาคของ
อํานาจซื้อที่ถูกใชในหนวยของดอลลารสหรัฐ การศึกษาประกอบไปดวยประเทศตางๆจํานวน 51
ประเทศ โดยแบงประเทศตางๆออกเปน 6 ภูมิภาค ดังนี้ ยุโรปตะวันตกจํานวน 17 ประเทศ ยุโรป
กลางและตะวันออกจํานวน 11 ประเทศ อเมริกาจํานวน 17 ประเทศ เอเชียจํานวน 17 ประเทศ
แปซิ ฟ ก จํ า นวน 17 ประเทศ และ แอฟริ ก าจํ า นวน 17 ประเทศ รู ป ภาพที่ 1 แสดงค า ความ
หนาแนนของการใชพลังงานปฐมภูมิในป พ.ศ. 2533, 2538 และ 2542 ของกลุมประเทศตางๆ
เชน ยุโรปตะวันตก (WE) ประเทศที่เคยเปนสมาชิกของสหภาพโซเวียต (FSU) ยุโรปกลางและ
ตะวันออก (CEEC) อเมริกาเหนือ (NA) อาเซียน (Asean) เอเชีย (Asia) เอเชียใต (SA) แอฟริกา
(Africa) แปซิฟก (Pacific) และประเทศตางๆที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 51 ประเทศ (World)
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จากการศึกษาสามารถสรุปผลและเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ
ตางๆในแตละภูมิภาคไดดังนี้
1. ความหนาแนนของการใชพลังงานปฐมภูมิเฉลี่ยของกลุมประเทศตางๆทั่วโลกที่นํามาใชใน
การศึกษาครั้งนี้มีแนวโนมลดลงในอัตรารอยละ 2.3 ตอป ตั้งแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมา
อยางไรก็ตาม คาความหนาแนนพลังงานเฉลี่ยของแตละภูมิภาคจะมีระดับและทิศทางไม
เทา กัน ตัวอยา งเชน คาความหนาแน นพลังงานเฉลี่ยของประเทศที่เคยเป นสมาชิกของ
สหภาพโซเวียตมีคาสูงกวา 3 เทาเทียบกับคาความหนาแนนพลังงานเฉลี่ยของประเทศตางๆ
ทั่วโลก ในทางตรงขาม คาความหนาแนนพลังงานเฉลี่ยของประเทศเอเชียใตมีคาเพียงแค
ครึ่งหนึ่งของคาความหนาแนนพลังงานเฉลี่ยของประเทศตางๆทั่วโลก
2. คาความหนาแนนของการใชพลังงานปฐมภูมิเฉลี่ยของกลุมประเทศตางๆทั่วโลกมีความ
แตกตางกันอยางมาก ความแตกตางดังกลาวนี้มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในสวนแบง
ของกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแตละภูมิภาคของโลก ความหนาแนนของการใชพลังงาน
ของประเทศที่เคยเปนสมาชิกของสหภาพโซเวียตและประเทศยุโรปกลางและตะวันออกมีคา
อยูในระดับที่ต่ําสาเหตุเนื่องมาจากกลุมประเทศเหลานี้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนไป
อยางถดถอย ในขณะที่ความหนาแนนของการใชพลังงานของประเทศเอเชียใตมีคาอยูใน
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ระดับที่สูงสาเหตุเนื่องมาจากกลุมประเทศเหลานี้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนไปอยาง
กาวหนา
3. ประเทศที่กําลังกาวเขาสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม เชน กรีซ, โปรตุเกส และ เกาหลี คา
ความหนาแน นของการใชพลังงานปฐมภูมิเฉลี่ยของประเทศเหลานี้จ ะมีคา เพิ่มขึ้นอยา ง
ตอเนื่อง โดยตั้งแตป พ.ศ. 2533 ประเทศ โปรตุเกส และ กรีซ มีคาเพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ
1.5 ตอป ในขณะที่ ประเทศ เกาหลี คาดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ 2.2 ตอป ระหวางป
พ.ศ. 2530 ถึง 2540
4. ประเทศที่กําลังพัฒนา ยกเวนจีนคาความหนาแนนของการใชพลังงานเฉลี่ยปฐมภูมิของ
ประเทศเหลา นี้มีแ นวโน มเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละประมาณ 1 ตอป อยา งไรก็ตาม ในบาง
ภูมิภาค เชน อาฟริกา แนวโนมของคาความหนาแนนของการใชพลังงานเฉลี่ยปฐมภูมิจะมี
คาคงที่ หรือ ในบางภูมิภาคเชน เอเชียใต แนวโนมของคาความหนาแนนของการใชพลังงาน
ปฐมภูมิเฉลี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆอยางไมรุนแรง
5. การลดลงของคาความหนาแนนของการใชพลังงานปฐมภูมิเฉลี่ยที่เกิดขึ้นสวนใหญในเกือบ
ทุกภูมิภาคเปนผลสืบเนื่องมาจากการลดลงในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
โดยการใชขอมูลดานพลังงานองหนวยบริการจัดการขอมูลพลังงานของสหรัฐอเมริกาเพื่อ
คํ า นวณหาค า ความหนาแน น พลั ง งานจากอั ต ราส ว นของการบริ โ ภคพลั ง งานปฐมภู มิ ต อ มู ล ค า
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของประเทศไทยและประเทศอื่นๆระหวางป พ.ศ. 2534 ถึง 2542
รูปภาพที่ 2 แสดงถึงคาความหนาแนนพลังงานที่คํานวณไดของประเทศไทยกับประเทศพัฒนา
ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมันนี และญี่ปุน จากรูปภาพพบวาคาความหนาแนน
พลังงานของไทยมีคาสูงกวากวาเมื่อเปรียบเทียบกับคาความหนาแนนพลังงานของประเทศพัฒนา
อื่นๆ นอกจากนั้นคาความหนาแนนพลังงานของไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.
2535 ในขณะที่คาความหนาแนนพลังงานของประเทศพัฒนาอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวโนม
ลดลงหรื อ คงที่ ค า ความหนาแน น พลั ง งานของสหรั ฐ อเมริ ก าและ สหราชอาณาจั ก รแสดงการ
เปลี่ ย นแปลงโดยมี แ นวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง แนวโน ม ของค า ความหนาแน น พลั ง งานของ
เยอรมั น นี ไ ม เ ปลี่ ย นแปลงระหว า งป พ.ศ. 2534 ถึ ง 2539 และภายหลั ง จากนั้ น จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะที่คาความหนาแนนพลังงานของญี่ปุนมีคาต่ําสุดเมื่อเทียบ
กั บประเทศอื่น ๆและไม แสดงการเปลี่ ยนแปลงอยางเห็ น ไดชัด ตลอดชว งเวลาของการพิจ ารณา
สําหรับคาความหนาแนนพลังงานของสหรัฐอเมริกามีคาสูงกวาไทยระหวางป พ.ศ. 2534 ถึง 2537
แต จ ะมี ค า ต่ํ า กว า ของไทยตั้ ง แต ป พ.ศ. 2537 เป น ต น มา โดยค า ความหนาแน น พลั ง งานของ
สหรั ฐ อเมริ ก าแสดงการเปลี่ ย นแปลงโดยมี แ นวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง แต ใ นขณะที่ ค า ความ
หนาแนนพลังงานของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคาความหนาแนนพลังงานของประเทศไทยกับประเทศพัฒนา
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ที่มา: Energy Information Administration (http://www.eia.doe.gov/)
ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบของคาความหนาแนนพลังงานที่คํานวณไดของประเทศไทย
กับประเทศที่กําลังพัฒนาอื่นๆในทวีปเอเชีย ไดแก จีน อินเดีย เวียดนาม และมาเลเซีย จากรูปภาพ
พบวาคาความหนาแนนพลังงานของจีนมีคาสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคาความหนาแนนพลังงาน
ของประเทศอื่นๆ แตอยางไรก็ตาม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของคาความหนาแนนพลังงานของจีนมี
แนวโนมลดลงอยางมากระหวางป พ.ศ. 2534 ถึง 2542 และมีเปนไปอยางคงที่ระหวางป พ.ศ.
2542 ถึง 2545 คาความหนาแนนพลังงานโดยเฉลี่ยของอินเดียมีคาสูงกวาประเทศอื่นๆรองจาก
ประเทศจีนตลอดชวงเวลาของการพิจารณา โดยทิศทางการเปลี่ยนแปลงของคาความหนาแนน
พลังงานของอินเดียเปนไปอยางคงที่ระหวางป พ.ศ. 2534 ถึง 2537 และมีการลดลงอยางตอเนื่อง
เพียงเล็กนอยระหวางป พ.ศ. 2540 ถึง 2542 สําหรับคาความหนาแนนพลังงานโดยเฉลี่ยของไทย
มีคาต่ํากวาประเทศอื่นๆตลอดชวงเวลาของการพิจารณา โดยทิศทางการเปลี่ยนแปลงของคาความ
หนาแนนพลังงานของไทยระหวางป พ.ศ. 2534 ถึง 2537 เปนไปอยางคงที่ และมีทิศทางเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องหลังจากป พ.ศ. 2537 ในขณะที่คาความหนาแนนพลังงานโดยเฉลี่ยของเวียดนามและ
มาเลเซียมีคาสูงกวาประเทศไทยตลอดชวงเวลาของการพิจารณา โดยการเปลี่ยนแปลงของคาความ
หนาแน น พลั ง งานของเวี ย ดนามมี ทิ ศ ทางเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งยกเว น ในช ว งเวลาระหว า งป
พ.ศ. 2539 ถึง 2541 สําหรับคาความหนาแนนพลังงานโดยเฉลี่ยของมาเลเซียมีการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กนอยตลอดชวงเวลาของการพิจารณาและจะมีคาสูงกวาของไทยเพียงเล็กนอยในระหวางป
พ.ศ. 2540 ถึง 2544
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รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคาความหนาแนนพลังงานของไทยกับประเทศที่กําลังพัฒนาอื่น
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ที่มา: Energy Information Administration (http://www.eia.doe.gov/)
3.4. นโยบายสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานในรายสาขาของประเทศไทย
3.4.1. สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
ถื อ ได ว า เป น สาขาที่ มี ศั ก ยภาพในการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานอย า งมาก จากรายงาน
การศึ ก ษาของสถาบั น สํ า หรั บ พลั ง งานของภู มิ ภ าคอาเซี ย นได ป ระเมิ น ไว ป ระเทศไทยสามารถ
ประหยัดการใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตไดประมาณ 5 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมงในป
พ.ศ. 2536 จนถึงประมาณ 247 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมงในป พ.ศ. 2540 อยางไรก็ตาม การลงทุน
สําหรับการอนุรักษพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยัง
เปนไปในอัตราที่ต่ํามาก ในประเทศไทยประมาณ 80% ของปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมดในสาขา
อุตสาหกรรมการผลิตมาจากหมอแปลงไฟฟา แตอยางไรก็ตามหมอแปลงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพใน
การประหยัดพลังงานสูงถูกนํามาใชเพียง 5% ของหมอแปลงไฟฟาที่ถูกขายเทานั้น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในสาขาอุตสาหกรรมการผลิ ตจะสงผลกระทบอยางมากตอการลดปริมาณการใช
พลังงาน นั่นคือ นอกจากจะชวยลดความตองการในการบริโภคไฟฟาแลวยังทําใหอุตสาหกรรมการ
ผลิ ต มี ตนทุน การผลิ ต ที่ ต่ํา ลงซึ่ งจะทํา ใหห นว ยผลิต ได รับกํา ไรเพิ่มขึ้น และสามารถแข งขั นไดใ น
ตลาดโลก
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ยุทธศาสตรการจัดการดานอุปสงคที่ถูกนํามาใชในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต ไดแก
1. มาตรการใชหมอแปลงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง
มาตรการดังกลาวเริ่มใชในเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2541 โดยมีสํานักงานการจัดการดาน
การใชไฟฟา (สจฟ.) ของการไฟฟาฝายผลิตเปนผูรับผิดชอบ วัตถุประสงคของมาตรการดังกลาวนี้
เพื่อสงเสริมและเพิ่มการตลาดของระบบหมอแปลงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพใหสูงขึ้น รวมถึงสงเสริมให
ผูผลิตและผูนําเขาหมอแปลงไฟฟาทําการผลิตและนําเขาหมอแปลงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง และ
สงเสริมใหผูประกอบการการในอุตสาหกรรมเลือกใชหมอแปลงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง มาตรการ
ดังกลาวถูกนํามาใชกับผูประกอบการ 2 กลุม ไดแก ผูที่มีหมอแปลงไฟฟาเกาที่ตองทําการซอมแซม
อยูเปนประจําและผูที่ตองการซื้อหมอแปลงไฟฟาใหมมาใชงาน มาตรการนี้ถูกประเมินไววาในป
พ.ศ. 2541 จะสามารถลดปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุดได 41 เมกกะวัตต และจะสามารถชวย
ประหยัดการใชไฟฟาเปนปริมาณถึง 460 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง
2. มาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในอุตสาหกรรม
มาตรการดังกลาวมี กรมพัฒนาพลั งงานทดแทนและอนุรักษ พลั งงาน (พพ.)
เปน
ผู รั บ ผิ ด ชอบ มาตรการต า งๆที่ ถู ก นํ า มาใช ได แ ก การส ง เสริ ม ให นํ า เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ และ
กระบวนการผลิตทุกประเภทที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานใหมาใชในอุตสาหกรรมการ
ผลิต เชน ระบบเครื่องทําความรอนและความเย็น ตูเย็น การเพิ่มคุณภาพของระบบไฟฟา หลอด
ไฟฟา และระบบควบคุมการใชไฟฟา เปนตน
3. การจัดตั้งธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานจะทําธุรกิจหลักโดยการเขาไปรับดําเนินการตางๆเพื่อใหลูกคา
บรรลุเปาหมายในการประหยัดพลังงาน โดยจะแบงผลประโยชนที่ไดจากผลการประหยัดพลังงานที่
บรรลุผลสําเร็จ พรอมทั้งมีการรับประกันถึงผลการประหยัดพลังงานไวดวย ในกรณีที่ประหยัดไมได
ตามที่ตกลงกันไว บริษัทจัดการพลังงานก็จะเปนผูรับผิดชอบชดเชยให
ธุรกิจดังกลาวนี้ประกอบไปดวยผูเกี่ยวของ 3 สวน ไดแก (1) ผูใหบริการ ไดแก บริษัท
ประกอบการที่ดําเนินการจัดการพลังงาน (2) ผูรับบริการ ไดแก ผูประกอบการตาง ๆ เชน อาคาร
โรงงาน ที่มีความตองการในการลดการปริมาณการใชพลังงาน (3) แหลงทุน คือ หนวยงานที่
อนุมัติใหเงินทุนสนับสนุนคาใชจาย สําหรับการปรับเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณซึ่งจะประกอบไปดวย
สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือบางครั้งอาจเปนบริษัทประกอบการเอง
หน า ที่ ห ลั ก ของบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน คื อ เลื อ กกลุ ม เป า หมายหรื อ กลุ ม ผู รั บ บริ ก าร
ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน รวมถึงจัดทําเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานและการ
ออกแบบทางวิศวกรรม จัดเตรียมเอกสารเสนอโครงการ จัดหาหรือชวยจัดหาเงินทุนในการ
ดําเนินการ บริหารโครงการ จัดหาหรือชวยจัดหาอุปกรณ การติดตั้ง การกอสราง การควบคุม และ
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การซอมบํารุง ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ รับประกันผลการ
ประหยัดพลังงาน ฝกอบรมและใหบริการอื่นๆที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน
นอกจากยุทธศาสตรการจัดการดานอุปสงคที่ถูกนํามาใชแลวนั้น มาตรการอื่นๆที่นํามาใช
ไดแก
(1)

การตรวจวิเคราะหพลังงานของอาคารและโรงงาน

มาตรการดังกลาวถือไดวาเปนมาตรการที่มีผลใชบังคับกับ (1) อาคารของรัฐ (2)
อาคารและโรงงานควบคุมขนาดใหญ (3) อาคารและโรงงานที่อยูระหวางการออกแบบและกอสราง
(4) อาคารและโรงงานที่ไมถูกควบคุม วัตถุประสงคหลักของมาตรการดังกลาวก็เพื่อใชบังคับและ
ควบคุมอาคารของรัฐใหเปนตัวอยางแกสาธารณะในการอนุรักษพลังงาน และเพื่อสนับสนุนให
เจาของอาคารและโรงงานควบคุมที่ใชงานในปจจุบันไดปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานที่ได
กําหนดไวในกฎหมาย รวมถึงใหเจาของอาคารและโรงงานที่อยูระหวางการออกแบบและกอสราง
พิจารณาถึงการออกแบบและกอสรางอาคารและโรงงานใหมีประสิทธิภาพในการใชพลังงานไดสูงสุด
และเพื่อสนับสนุนใหเจาของอาคารและโรงงานที่ไมถูกควบคุมไดตระหนักถึงการมีสวนรวมในการ
อนุรักษพลังงาน
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน (พพ.) และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) จะเปนหนวยงานที่รวมกันดูแลมาตรการดังกลาวนี้
โดยมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาและอนุรักษพลังงานเปนผูดูแลการดําเนินการใหบรรลุผล
สําเร็จ มาตรการตรวจวิเคราะหพลังงานของอาคารและโรงงานถูกกําหนดไววาในชวงระหวางป พ.ศ.
2538 ถึง 2546 อาคารและโรงงานควบคุมจํานวน 6,075 แหงจะตองไดรับการตรวจวิเคราะห
พลังงาน ซึ่งอาคารและโรงงานควบคุมดังกลาวโดยมากอยูในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต มาตรการ
ตรวจวิเคราะหพลังงานจําเปนตองใชงบประมาณคิดเปนเงินกวา 21.5 ลานเหรียญสหรัฐ โดยเงิน
ลงทุนที่จะตองใชเพื่อใหการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารและโรงงานบรรลุผลสําเร็จคิด
เปนจํานวนเงินกวา 519 ลานเหรียญสหรัฐ จากการประเมินพบวามาตรการดังกลาวจะชวยลด
ปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุดไดถึง 1062 เมกกะวัตตตอป และจะสามารถชวยประหยัดการใช
ไฟฟาเปนปริมาณถึง 5294 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมงตอป ประเภทของอาคารและโรงงานควบคุม เงิน
ลงทุนและงบประมาณในการตรวจวิเคราะหพลังงาน และปริมาณความตองการไฟฟาที่สามารถ
ประหยัดไดในแตละประเภทของอาคารและโรงงานควบคุมถูกแสดงไวในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงเงินลงทุนและงบประมาณในการตรวจวิเคราะหพลังงานและปริมาณความ
ตองการไฟฟาที่สามารถประหยัดไดในแตละประเภทของอาคารและโรงงานควบคุม
ประเภท

อาคารของรัฐ
อาคารควบคุม
โรงงานควบคุม
รวม

จํานวน

1,215
1,234
3,626
6,075

เงินลงทุน

งบประมาณการ จํานวนเงิน ที่
ตรวจวิ เ คราะห ส า ม า ร ถ
พลังงาน
ประหยั ด ได
ตอป
(ล า นเหรี ย ญ (ล า น เ ห รี ย ญ (ลานเหรียญ
สหรัฐ)
สหรัฐ)
สหรัฐ)

100.4
154.5
263.7
518.6

2.8
9.9
8.8
21.5

15.0
56.3
185.3
256.6

ป ริ ม า ณ
ค ว า ม
ต อ ง ก า ร
ไฟฟ า สู ง สุ ด
ที่ ป ร ะ ห ยั ด
ไดตอป
(เ ม ก ก ะ
วัตต)
112
4.3
547
1,062

ปริมาณการใช
ไ ฟ ฟ า ที่
ประหยัดไดตอ
ป
(ล า นกิ โ ลวั ต ต
ตอชั่วโมงตอ)
297
1,165
3,832
5,294

ที่มา: World Energy Council Report 2001 (http://www.worldenergy.org)

ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น มาตรการดั ง กล า ว ได แ ก จํ า นวนอาคารและโรงงานที่
จําเปนตองไดรับการตรวจวิเคราะหพลังงานมีจํานวนมากกวาที่ไดคาดการณไว งบประมาณที่ไดรับ
ไมเพียงพอสําหรับการตรวจวิเคราะหพลังงานของอาคารรัฐและโรงงานขนาดใหญ นอกจากนั้นในป
พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจสงผลทําใหโรงงานควบคุมจํานวนมาก
ขาดสภาพคลองทางดานการเงินและทําใหโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานจะตองเลื่อนออกไป
นอกจากปญหาในเรื่องของความชวยเหลือทางการเงินที่ไมเพียงพอทําใหเปนอุปสรรคแกเจาของ
โรงงานในการติดตามผลการดําเนินการในขั้นตอไป และปญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่จะ
ใหคําปรึกษาในเรื่องพลังงานและตรวจวิเคราะหพลังงานอีกดวย
มาตรการบังคับสําหรับตรวจวิเคราะหพลังงานของอาคารและโรงงานไดถูกนํามาใชควบคูไป
กับมาตรการความรวมมือซึ่งเปนมาตรการที่ใหความสนับสนุนทางดานการเงินแกโครงงานตางๆที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานของกลุมอุตสาหกรรมในชนบทและมีขนาดเล็ก กลุมพลังงานใหม
และหมุนเวียน กลุมการวิจัยและพัฒนา และกลุมพันธมิตรทางอุตสาหกรรม นอกจากนั้นมาตรการ
สงเสริมที่ถูกนํามาใชควบคูกันนั้น ไดแก การจัดทําแผนในการสรางความรวมมือของภาคประชาชน
แผนการตลาด การจัดการอบรม และแผนการสรางความรวมมือของภาคประชาชนเปนการให
ประชาชนทั่วๆไปตระหนักถึงผลของการอนุรักษพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
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การกําหนดเกณฑความรอนสําหรับอาคาร หรือ Thermal building code

ประเทศไทยไดนําเกณฑความรอนสําหรับอาคารมาใชเมื่อป พ.ศ. 2538 เกณฑ
ความรอนถูกกําหนดตามการวัดความรอนดวยวิธี Limitation of heating/cooling demand รัฐบาล
ไดกํา หนดคํา จํ า กั ด ความและข อจํ า กั ดของปจ จัย ต า งๆที่มีค วามสั มพั นธ กับประสิท ธิภ าพการใช
พลังงานสําหรับอาคารควบคุม โดยปจจัยตางๆที่ถูกกําหนดประกอบไปดวย การถายเทความรอน
หลังคาของอาคารที่ใชงานในปจจุบันและอาคารใหมจะตองมีคาไมเกิน 25 วัตตตอตารางเมตรของ
พื้ น ที่ ห ลั ง คาทั้ ง หมด การถ า ยเทความร อ นทั้ ง หมดของผนั ง ภายนอกของอาคารที่ มี ก ารใช
เครื่องปรับอากาศจะตองมีคาไมเกิน 45 วัตตตอตารางเมตรของผนังภายนอกสําหรับอาคารใหม
และมีคาไมเกิน 55 วัตตตอตารางเมตรของผนังภายนอกสําหรับอาคารใชงานปจจุบัน และความ
หนาแนนของกําลังสองสวางในอาคารจะตองมีคาไมเกิน 16 วัตตตอตารางเมตรสําหรับอาคาร
สํานักงาน โรงแรม และโรงเรียน และมีคาไมเกิน 23 วัตตตอตารางเมตรสําหรับหางสรรพสินคา
เกณฑความรอนสําหรับอาคารที่กําหนดในระยะเริ่มตนถูกกําหนดขึ้นอยางงายๆ
โดยพิจารณาถึงปจจัยตางๆเพียงไมกี่ปจจัย ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
(พพ.) ไดพิจารณาถึงการปรับปรุงเกณฑความรอนสําหรับอาคารควบคุมตางๆดังกลาวใหมีความ
เหมาะสมมากขึ้นและสามารถนํามาใชเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับอาคารทั่วทั้งประเทศ โดยการ
กํา หนดเกณฑค วามรอนใหม สําหรับอาคารนี้จะตองครอบคลุมถึงการพิจารณาป จจัย ตางๆเปน
สวนประกอบ อันไดแก สภาพภูมิอากาศของแตละทองถิ่น คาความชื้นในอากาศ การถายเทความ
รอนจากพื้นและคาการถายเทความรอนทั้งหมด ปริมาณแสงสวางระหวางวัน และจํานวนชั้นของ
อาคาร เปนตน
เกณฑความรอนสําหรับอาคารเปนมาตรการที่ถูกบังคับใชรวมกับมาตรการบังคับ
อื่นๆ เชน การรายงานผลการใชพลังงานในทุก ๆ 6 เดือน และมาตรการตรวจวิเคราะหพลังงานใน
ทุกๆ 3 ป
3.4.2. สาขาธุรกิจการคา
ยุทธศาสตรการจัดการดานอุปสงค (DSM) ที่ถูกนํามาใชในสาขาธุรกิจการคาไดแก
(1)

การปรับปรุงอุปกรณติดตั้งแสงสวาง

อาคารธุรกิจการคาและของภาครัฐมีการใชหลอดไฟกวา 30% ของยอดขายทั้งหมด
ในตลาด โดยปริ ม าณการใช พ ลั ง งานของหลอดไฟในอาคารธุ ร กิ จ การค า และของภาครั ฐ อยู ที่
ประมาณ 40% ของการใชไฟฟาทั้งหมดของตัวอาคาร มาตรการดังกลาวนี้มุงเนนที่การสงเสริมและ
พัฒนาหลอดฟลูออเรสเซนทที่มีประสิทธิภาพและผลักดันใหลูกคาเปลี่ยนหลอดไฟและบัลลาสตเกา
ที่ใชงานอยูแทนที่ดวยอุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงกวา ในระยะเริ่มตนมาตรการดังกลาวมุง เนน
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ที่การนําบัลลาสตแมเหล็กที่มีการสูญเสียความรอนต่ําและหลอดฟลูออเรสเซนตประหยัดไฟฟา
ขนาด 36 วัตตมาใช
การไฟฟาฝายผลิตไดออกมาตรการปรับปรุงอุปกรณติดตั้งแสงสวางในสาขาธุรกิจการคา
โดยมุงเนนที่โครงสรางของอาคารธุรกิจการคาที่ใชงานอยูในปจจุบันที่สามารถประหยัดไฟฟาไดจาก
การเพิ่มอุปกรณติดตั้งแสงสวาง มาตรการดังกลาวประกอบไปดวยมาตรการสงเสริมประสิทธิภาพ
ของอุปกรณติดตั้งสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนทขนาดยาว โดยสรางแรงกระตุนใหแกผูผลิตและผู
นําเขาหลอดไฟและบัลลาสตทําการผลิตและนําเขาหลอดไฟและบัลลาสตที่มีประสิทธิภาพสูงเขาสู
ตลาด โดยมาตรการนี้จะถูกยกเลิกภายหลังจากที่สัดสวนของปริมาณการผลิตหลอดไฟและบัลลาสต
ประสิทธิภาพสูงที่มีอยูในตลาดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น มาตรการดังกลาวถูกประเมินไววาจะชวยลด
ปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุดไดถึง 84 เมกกะวัตต และจะสามารถชวยประหยัดการใชไฟฟา
เปนปริมาณถึง 200 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมงในป พ.ศ. 2541 สําหรับมาตรการปรับปรุงอุปกรณ
ติดตั้งแสงสวางจะสงเสริมใหลูกคาทําการปรับปรุงระบบแสงสวางที่ใชงานอยูในปจจุบัน โดยการ
เสนอใหมีการตรวจวิเคราะหขอมูลดานแสงสวางและสรางการกระตุนทางการเงิน และกําหนด
ปริมาณสําหรับหลอดไฟและบัลลาสตที่จะตองซื้อเปลี่ยน
(2)

มาตรการสําหรับอาคารใหมของภาคธุรกิจการคาและภาครัฐ

มาตรการดังกลาวถูกกําหนดขึ้นภายใตขอเท็จจริงที่วา อาคารและสํานักงานใหมมี
จํานวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการประเมินพบวาปริมาณการใชไฟฟาในอาคารขนาด
ใหญจะเพิ่มขึ้น 12% ตอป วัตถุประสงคของมาตรการนี้ก็เพื่อรวมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการ
ใชพลังงานใหเขากับการใชงานของอาคารและสํา นักงานที่เกิ ดขึ้นในทางปฏิบัติ มาตรการนี้ถูก
ออกแบบเพื่อใหไดมาซึ่งตนทุนการใชพลังงานที่ต่ําและมีประสิทธิภาพและสามารถประหยัดการใช
พลังงาน มาตรการนี้จะชวยทําใหสถาปนิกและวิศวกรตระหนักถึงการพัฒนาการออกแบบ และการ
กอสรางอาคารใหมีประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางเปนระบบ มาตรการดังกลาวถูกประเมินไววา
จะชวยลดปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุดไดถึง 20 เมกกะวัตต และจะสามารถชวยประหยัดการใช
ไฟฟาเปนปริมาณถึง 140 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมงในป พ.ศ. 2540
(3)

มาตรการอาคารสีเขียว

มาตรการดังกลาวเริ่มตนเมื่อป พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อกระตุนให
อาคารธุรกิจการคา สํานักงาน โรงพยาบาล หางสรรพสินคาทั้งเกาและใหมมีการใชไฟฟาใหเปนไป
ตามขอกําหนดที่ควบคุมโดยรัฐบาล รวมทั้งสงเสริมมาตรการอนุรักษและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ที่ไดกําหนด
ไว โดยอาคารที่มีการใชพลังงานเปนไปตามเกณฑที่ทางรัฐบาลไดกําหนดไวจะถูกกําหนดใหเปน
อาคารสีเขียว มาตรการดังกลาวถูกประเมินในเบื้องตนไววาจะชวยลดปริมาณความตองการไฟฟา
สูงสุดไดถึง 48 เมกกะวัตต และจะสามารถชวยประหยัดการใชไฟฟาเปนปริมาณถึง 1400 ลาน
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กิโลวัตตตอชั่วโมงในป พ.ศ. 2541 แตอยางไรก็ตามมาตรการดังกลาวถูกระงับไวเนื่องจากปญญาใน
เรื่องของงบประมาณ
นอกจากยุทธศาสตรการจัดการดานอุปสงคที่ถูกนํามาใชแลวนั้น มาตรการอื่นๆ อันไดแก
การตรวจวิเคราะหพลังงานของอาคาร และการกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสําหรับ
อาคาร หรือ Thermal building code เชนเดียวกันกับอาคารและโรงงานในสาขาอุตสาหกรรมการ
ผลิตก็ไดถูกนํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับอาคารสาขาธุรกิจการคา
3.4.3. สาขาครัวเรือน
มาตรการหลักที่ถูกนํามาใชในการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ไดแก มาตรการติดฉลากประหยัดไฟสําหรับเครื่องใชไฟฟา ในจํานวนอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆที่
มีการใชงานในสาขาครัวเรือน ตูเย็นและเครื่องปรับอากาศถูกเลือกมาใชในมาตรการติดฉลากเปน
ลําดับแรกและสองตามลําดับ เนื่องจากอุปกรณไฟฟาทั้งสองมีปริมาณการใชไฟฟาที่สูงและเพิ่มขึ้น
อยางมากในสาขาครัวเรือน การไฟฟาฝายผลิตเริ่มมาตรการติดฉลากประหยัดไฟสําหรับตูเย็นใน
เดือนกันยายน ป พ.ศ. 2537 และเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2538 ตูเย็นที่วางขายถูกกําหนดให
ติ ด ฉลากประหยั ด ไฟฟ า ต อ มาในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2539 การติ ด ฉลากถู ก นํ า มาใช กั บ
เครื่องปรับอากาศ
มาตรการติดฉลากประหยัดไฟสําหรับเครื่องใชไฟฟาในประเทศไทยแตกตางจากมาตรการ
อื่นๆในแงที่วาเปนมาตรการที่ถูกควบคุมและดําเนินงานโดยการไฟฟาฝายผลิต โดยในระยะเริ่มตน
มาตรการดังกลาวเปนไปอยางสมัครใจอาศัยความรวมมือจากผูผลิตตูเย็นรายใหญ 5 ราย เพื่อทํา
การตรวจวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานของตูเย็นขนาด 150 ถึง 200 ลิตรซึ่งเปนตูเย็นขนาดที่มี
ส ว นแบ ง ในตลาดมากที่ สุ ด มาตรการดั ง กล า วได รั บ ความร ว มมื อ เป น อย า งดี จ ากผู ผ ลิ ต ตู เ ย็ น
เนื่องจากผูผลิตตูเย็นแตละรายมั่นใจวาสินคาของตนสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ถาตูเย็นของผูผลิตรายอื่น ๆ ในตลาดที่มีราคาถูกแตมีคุณภาพต่ําถูกกีดกันออกจากตลาด ซึ่งในเวลา
ตอมามาตรการติดฉลากประหยัดไฟสําหรับเครื่องใชไฟฟาในประเทศไทยไดกลายมาเปนมาตรการ
บังคับใชในที่สุดเมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2542 โดยมีผลบังคับใชกับตูเย็นทุกรุนที่วางขายในตลาดรวมถึง
ตูแชแข็ง ในขณะที่มาตรการติดฉลากมีผลบังคับใชกับเครื่องปรับอากาศในป พ.ศ. 2543
มาตรการติดฉลากประหยัดไฟสําหรับเครื่องใชไฟฟาไดกระตุนใหผูผลิตเครื่องใชไฟฟาเพิ่ม
กําลังการผลิตเครื่องใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพในการใชพลังงานออกสูตลาดมากขึ้น และยังสงเสริม
ใหผูผ ลิตปรับปรุงและพั ฒ นาเครื่ อ งใช ไ ฟฟา รุ น ตา งๆที่มีก ารใชงานในปจ จุ บัน ใหมีระบบในการ
ประหยัดไฟฟาไดมากขึ้น ฉลากประหยัดไฟฟาสําหรับเครื่องใชไฟฟาในประเทศไทยแบงเกณฑของ
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ไ ฟฟ า ออกเป น 5 ระดั บ โดยระดั บ 5 หมายถึ ง เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ที่ ส ามารถ
ประหยัดไฟไดสูงสุดหรือมีการบริโภคไฟฟานอยที่สุด ในตอนเริ่มตนโครงการในป พ.ศ. 2538 มี
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ตูเย็นเพียงรุนเดียวเทานั้นที่ถูกวัดไดระดับ 5 แตตอมาในปลายป พ.ศ. 2539 ตูเย็นรุนตางๆจํานวน
กวา 70% ที่วางขายในตลาดมีการประหยัดไฟฟาอยูในเกณฑระดับ 5
หากเปรียบเทียบมาตรการติดฉลากประหยัดไฟสําหรับเครื่องใชไฟฟาของประเทศไทยกับ
สหรัฐอเมริกาจะพบวามาตรการของไทยสงผลกระทบตอตลาดและผูบริโภคมากกวาในสหรัฐ นั่นคือ
ผูบริโภคของไทยกวา 60% จะสอบถามหรือเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่มีความสามารถการประหยัดไฟ
มากกวา ในขณะที่ผูบริโภคของสหรัฐเพียงแค 20% เทานั้นที่จะสอบถามหรือเลือกซื้อเครื่องใชไฟที่มี
ความสามารถการประหยัดไฟฟา สาเหตุที่มาตรการดังกลาวประสบความสําเร็จในไทยเนื่องมาจาก
มาตรการดังกลาวมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการเชิญชวนผูบริโภคใหหันมาเลือกซือ้ เครือ่ งใชไฟฟาทีม่ ี
ความสามารถการประหยัดไฟ ในขณะที่มาตรการของสหรัฐเปนเพียงแคการใหขอมูลแกผูบริโภค
เทานั้น
มาตรการติดฉลากประหยัดไฟของไทยสงผลทําใหเกิดการประหยัดพลังงานไดมากกวาที่
คาดการณไว จากการประเมินพบวาปริมาณการใชพลังงานเฉลี่ยตอปของตูเย็นที่มีประตูเดียวได
ลดลงจากระดับ 435 กิโลวัตตตอชั่วโมงในป พ.ศ. 2538 มาสูระดับ 389 กิโลวัตตตอชั่วโมงในป
พ.ศ. 2541 โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดประเมินวามาตรการติดฉลากประหยัดไฟ
สําหรับตูเย็นสามารถลดปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุดไดถึง 39 เมกกะวัตต และจะสามารถชวย
ประหยั ด การใช ไ ฟฟ า เป น ปริ ม าณถึ ง 297 ล า นกิ โ ลวั ต ต ต อ ชั่ ว โมง โดยปริ ม าณการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดลดลงจํานวน 177,000 ตัน ในขณะที่มาตรการติดฉลากประหยัดไฟฟาสําหรับ
เครื่ อ งปรั บ อากาศสามารถลดปริ ม าณความต อ งการไฟฟ า สู ง สุ ด ได ถึ ง 13 เมกกะวั ต ต และจะ
สามารถชวยประหยัดการใชไฟฟาเปนปริมาณถึง 297 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง โดยปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลดลงจํานวน 102000 ตัน
นอกจากรัฐบาลไดกําหนดมาตรการบังคับการติดฉลากประหยัดไฟสําหรับเครื่องใชไฟฟาใน
สาขาครัวเรือน รัฐบาลยังไดใชมาตรการสงเสริมอื่นๆรวมดวย ไดแก การรณรงคใหประชาชนได
ตระหนักถึงขอดีของการใชเครื่องใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟ และการใหเงินกูยืมแก
ประชาชนในการซื้ออุปกรณไฟฟาที่มีการประหยัดไฟ การรณรงคไดครอบคลุมถึงการใหการศึกษา
แกประชาชนเกี่ยวกับระบบการติดฉลากประหยัดพลังงานและสิทธิประโยชนที่จะไดรับจากการใช
อุปกรณที่มีการติดฉลาก โครงการไดรับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเนื่องจากราคาของอุปกรณ
ไฟฟาที่ไดมาตรฐานกับอุปกรณไฟฟาที่สามารถประหยัดไฟฟาไดมากกวามีคาไมแตกตางกันมากนัก
3.4.4. สาขาการคมนาคมและขนสง
ถือไดวาเปนสาขาที่มีศักยภาพในการกอใหเกิดการอนุรักษพลังงานสูงสุด เนื่องจากสาขา
การคมนาคมและขนส ง มี ก ารใช พ ลั ง งานรวมสู งที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บการใช พ ลั ง งานในสาขาอื่ น ๆ
อย า งไรก็ ต าม มาตรการตา งๆที่ ไ ดถู ก กํา หนดเพื่ อ สง เสริ ม ในเกิ ด การอนุ รัก ษ พลั ง งานและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในสาขาการคมนาคมและขนสงที่ผานมาในอดีตไมไดครอบคลุมเมื่อ
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เปรียบเทียบกับมาตรการตางๆที่ถูกกําหนดไวในสาขาอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการคา
และครัวเรือน
มาตรการหลักที่ไดนํามาใชอนุรักษพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในสาขาการ
คมนาคมและขนสง ไดแก มาตรการดานการเงินในรูปของการจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิง อัตราภาษี
เชื้อเพลิงไดถูกรวมไวในราคาของเชื้อเพลิงที่ผูใชรถยนตทุกชนิดจะตองเสียในการเติมเชื้อเพลิง
รถยนต
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ไดกําหนด
มาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานขึ้น โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
(พพ.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) เปนผูดําเนินการ เงินทุน
สําหรับการอนุรักษพลังงานและเงินทุนสําหรับสงเสริมการอนุรักษพลังงานถูกจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.
2538 เงินทุนดังกลาวมาจากภาษีเชื้อเพลิงของผูใชรถยนต โดยอัตราภาษีเชื้อเพลิงถูกกําหนดไวใน
อัตรา 7 สตางคตอการเติมน้ํามัน 1 ลิตร ในปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2542 เงินทุนที่เรียกเก็บได
จากภาษี เ ชื้ อ เพลิ ง ของผู ใ ช ร ถยนต มี ย อดรวมประมาณ 14,000 ล า นบาท สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ทําหนาที่เปนผูดูแลเงินทุนสําหรับการอนุรักษ
พลังงานดังกลาว โดยไดนําเงินจากกองทุนดังกลาวไปใชในการชวยเหลือดานการเงินในโครงการ
อนุรักษพลั งงานตางๆของทั้งภาครัฐและเอกชน เงินทุนสําหรับการอนุรักษพลังงานจะใหความ
ชวยเหลือทางการเงินเปนมูลคาเทากับ 50% ของคาใชจายทั้งหมดของแผนการอนุรักษพลังงานใน
แตละโครงการ แตตองมีมูลคาไมเกิน 500,000 บาทตอโรงงาน ซึ่งโครงการอนุรักษพลังงานทีไ่ ดขอ
ความสนับสนุนทางการเงินจะตองมีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการสูงกวาระดับที่กําหนดโดย
คณะกรรมการเงินทุนการอนุรักษพลังงาน ในชวงเริ่มตนผลตอบแทนภายในขั้นต่ําสุดของโครงการ
ถูกกําหนดไวที่ระดับ 9% เปาหมายหลักของการปลอยเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ําและใหเงิน
ชวยเหลืออุดหนุนแกโครงการตางๆก็เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการอนุรักษพลังงาน
ในแตละโครงการใหมีอัตราที่สูงขึ้นจนอยูในระดับที่นาพอใจและดึงดูดในเชิงพาณิชย
สํานักงานการจัดการดานการใชไฟฟา (สจฟ.) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปน
ผูดําเนินการในโครงการเพิ่ มประสิทธิภาพการใชพลังงาน เงินทุนสําหรับใชใ นยุทธศาสตรการ
จัดการดานอุปสงคมาจากภาษีเชื้อเพลิงของผูใชรถยนต การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยได
ประเมินวายุทธศาสตรการจัดการดานอุปสงคจะตองใชงบประมาณทั้งสิ้น 20 ลานเหรียญสหรัฐ
ระหวางชวงเวลาในป พ.ศ. 2533 ถึง 2538 หรือประมาณ 0.01 เหรียญสหรัฐตอการใชพลังงาน
หนึ่งกิโลวัตตตอชั่วโมง ซึ่งจะสามารถลดปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุดไดถึง 182 เมกกะวัตต
และจะสามารถชวยประหยัดการใชไฟฟาเปนปริมาณถึง 710 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง ในชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2534 ถึง 2539 ปริมาณเงินที่ถูกใชในโครงการอนุรักษพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
พลั ง งานต า งๆของกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน (พพ.) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยคิดเปน
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มูลคากวา 770 ลานบาท ซึ่งมูลคาเงินดังกลาวถูกใชในรูปของการใหเงินกูยืมแกโครงการลงทุน
ตางๆที่นําไปใชในการอนุรักษพลังงานและลดการนําเขาของอุปกรณที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงาน
แนวคิดของหนวยงานดังกลาวภายใตโครงการตางๆนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของการสรางแรงจูงใจทาง
การเงินเพื่อที่จะใหการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเปนที่ยอมรับแกสาธารณชนทั่ วไป มาตรการ
แรงจูงใจทางการเงินที่นํามาใชจะคอยๆลดลงในอนาคต โดยในอนาคตจะอาศัยกลไกทางการตลาด
สําหรับควบคุมและกระตุนใหเกิดการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
นอกจากรัฐบาลไดใชมาตรการทางการเงินโดยการกําหนดอัตราภาษีเชื้อเพลิงขึ้นเพื่อการ
อนุรักษพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในสาขาการคมนาคมและขนสง รัฐบาลยังไดใช
มาตรการสงเสริมอื่นๆโดยการรณรงคใหประชาชนไดตระหนักถึงขอดีของการเลือกซื้อรถยนตให
เหมาะสมกับสภาพการใชงาน วิธีการขับรถยนตอยางไรใหประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง การรณรงคใหใช
รถโดยสารประจําทาง การคํานึงถึงจํานวนผูโดยสารตอการใชรถยนต และการเลือกใชเชื้อเพลิง
ทางเลือกอื่นๆในการประหยัดพลังงาน เชน กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) กาซโซฮอลล
หรือไบโอดีเซล เปนตน
3.4.5. สาขาเกษตรกรรม
ปริมาณการใชพลังงานรวมในสาขาเกษตรกรรมถือวานอยมากโดยคิดเปนสัดสวนรอยละ
5.7 ของการใชพลังงานรวมทั้งหมด การใชพลังงานในสาขาเกษตรกรรมอยูในรูปของการใชน้ํามัน
สําเร็จรูปซึ่งคิดเปนรอยละ 99.5 ของพลังงานประเภทอื่นๆ จากตัวเลขดังกลาวสงผลทําใหมาตรการ
ควบคุมโดยรัฐบาลเพื่อการอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในสาขาดังกลาวไมชัดเจนและเปน
รูปธรรมเมื่อเทียบกับมาตรการตางๆที่ถูกกําหนดในสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ
3.5. การประเมินผลการดําเนินงานของแผนงานอนุรักษพลังงานของประเทศไทย
จากการกํ า หนดแนวทางและหลั ก เกณฑ ข องแผนอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานขึ้ น ในป พ.ศ. 2535
เพื่อใหการอนุรักษพลังงานสอดคลองกับความตองการใชพลังงานของประเทศในอนาคต สํานักงาน
นโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ไดทําการประเมินถึงความความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในระยะยาว ความตองการใชพลังงานของประเทศไทยในรายสาขา การศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบทางเลือกตางๆในการจัดหาพลังงาน และกําหนดแผนการพัฒนาจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอมในระยะยาว
โดยในการศึกษาไดทําการประเมินอุปสงคและอุปทานทางดานพลังงานของประเทศไทยใน
ชวงเวลาตั้งแต พ.ศ. 2538 ถึง 2568 โดยกําหนดสถานการณของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สําหรับกรณี Business as usual (BAU) ไวที่อัตรารอยละ 5 ตอปจนถึงป พ.ศ. 2568 จากขอ
สมมติฐานดังกลาวทําใหสามารถประเมินคาความตองการใชพลังงานในสาขาเศรษฐกิจตางๆ ได
ดังนี้ ความตองการพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4.8 ตอป
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ความตองการพลังงานในสาขาธุรกิจการคาในชวงป พ.ศ. 2538 ถึง 2543 จะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย
รอยละ 2.76% ตอป โดยจะมีคาคงที่ระหวางป พ.ศ. 2543 ถึง 2548 แตจะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย
รอยละ 3.66 ตอประหวางป พ.ศ. 2548 ถึง 2558 และเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 3.97 ตอป
ระหวางป พ.ศ. 2558 ถึง 2568 สําหรับอัตราการเติบโตการใชพลังงานในสาขาครัวเรือนมีคาเฉลี่ย
รอยละ 2.3 ตอป ความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการทําอาหาร โดยประเภทของ
เชื้อเพลิงหลักที่ใช ไดแก ถานไม ฟน กาซปโตรเลียมเหลว และไฟฟา ตามลําดับ และคาดวาการใช
ถานไมฟนในป พ.ศ. 2568 จะมีปริมาณการใชลดลงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับปริมาณการใชในป
พ.ศ. 2538 และอัตราการเติบโตการใชพลังงานในสาขาคมนาคมและขนสงเฉลี่ยตอปรอยละเทากับ
4.2 โดยอัตราการเติบโตดังกลาวจะเปนคาการเติบโตในการขนสงผูโดยสารรอยละ 3.68 การขนสง
สินคารอยละ 4.19 และการขนสงในเมืองรอยละ 5.47 สําหรับอัตราการเติบโตการใชพลังงานใน
สาขาเกษตรกรรมเฉลี่ยตอปคิดเปนรอยละ 2.67
ภายใตสถานการณของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกรณี Business as usual (BAU)
ที่ไดกําหนดขึ้น ถากําหนดใหมีการใชมาตรการที่มีความเปนไปไดทั้งทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร
เพื่อกอใหเกิดการอนุรักษพลังงานขึ้น เชน การพัฒนาและปรับปรุงการใชพลังงานของอุปกรณที่
ขึ้ นกั บ กลไกทางการตลาดและเปน ไปตามสภาวะของเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยีที่ คิด ค นได การ
ประเมิ น การประหยัดพลัง งานตามแผนการอนุรักษพลังงานในแตละสาขาสามารถสรุ ปไดดั งนี้
มาตรการอนุรักษพลังงานที่ใชในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตถูกกําหนดภายใตขอสมมติฐานที่วา
อุตสาหกรรมพื้นฐานทั้งหมดไดเปลี่ยนไปใชกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อถึงป พ.ศ.
2568 อุตสาหกรรมทุกดานไดเปลี่ยนมาใชเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและใชหมอแปลงไฟฟาที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและสามารถปรั บ ความเร็ ว ได ทั้ ง หมด และได มี ก ารนํ า บั ล ลาสต แ ละหม อ น้ํ า ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงมาใชสําหรับการผลิตทั้งหมดในป พ.ศ. 2568 ผลจากการประเมินพบวาสามารถ
ประหยัดการใชพลังงานในป พ.ศ. 2568 ไดทั้งสิ้น 11% โดยคิดเปรียบเทียบกับปริมาณการใช
พลังงานในปพ.ศ. 2538 จากแผนการอนุรักษพลังงานในสาขาธุรกิจการคา โดยกําหนดใหอาคาร
และโรงงานทั้งหมดของภาคธุรกิจการคานําการใชพลังงานความรอน เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ
ใหแสงสวางที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงมาใชในอาคารและโรงงานทั้งหมดภายในป
พ.ศ. 2568 ผลจากการประเมินพบวาสามารถประหยัดการใชพลังงานไดทั้งสิ้น 29% ในป พ.ศ.
2568 โดยปริมาณการใชพลังงานที่ลดลงสวนใหญเปนผลมาจากการใชไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ
อยางประหยัด มาตรการอนุรักษพลังงานที่นํามาใชในสาขาครัวเรือนไดกําหนดใหอาคารที่อยูอาศัย
ทั้งหมดนําอุปกรณที่ใหแสงสวาง เครื่องใชไฟฟา และเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการ
ประหยัดพลังงานสูงมาใชในอาคารที่อยูอาศัยทั้งหมดในป พ.ศ. 2568 ผลจากการประเมินพบวา
สามารถประหยัดการใชพลังงานไดทั้งสิ้น 7% ในป พ.ศ. 2568 โดยการประหยัดพลังงานสวนใหญ
มาจากประสิท ธิภาพการใช เครื่องใชไฟฟ าและการทํา อาหาร มาตรการที่มีความเปนไปไดท าง
เทคนิคและทางเศรษฐศาสตรซึ่งทําใหเกิดการอนุรักษพลังงานในการขนสงทุกรูปแบบทั้งทางบก
ทางน้ํ า ทางรถไป และทางอากาศถู ก นํ า มาใช ใ นสาขาการคมนาคมและขนส ง การปรั บ ปรุ ง
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ประสิทธิภาพการใชพลังงานจะสามารถทําใหเกิดการประหยัดไดทั้งสิ้น 20% ในป พ.ศ. 2568 โดย
สวนใหญจะเปนการลดการใชน้ํามันเครื่องบิน เบนซิน และดีเซล นอกจากนั้น การขนสงผูโดยสาร
และการขนสงในเมืองใหญจะสามารถประหยัดพลังงานไดมากที่สุด มาตรการอนุรักษพลังงานที่ใช
ในสาขาเกษตรกรรม ได แ ก การประหยัด การใช ไ ฟฟา เพื่อ ใช ใ นการสู บน้ํา การประหยัด น้ํา มั น
เชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซลและเบนซิล สําหรับยานยนตทางการเกษตรและเรือประมง และการ
ประหยัดการใชน้ํามันอื่นๆ เชน กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันกาด และน้ํามันเตา ในทางการเกษตร
ผลจากการประเมินพบวาสามารถประหยัดการใชพลังงานคิดเปนอัตรา 7.27% ตอป

4.

ภาวะโลกรอนกับการใชพลังงานของประเทศไทย

พลังงานเปนสิ่งที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ในชวงป
พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2540 ความตองการพลังงานเบื้องตนของประเทศไทยเติบโตรอยละ 8.9 ตอป
อยางไรก็ตาม การเกิด วิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอการใช
พลังงานของไทย เปนครั้งแรกในรอบสิบปที่ความตองการพลังงานลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากการลดคา
ของเงินบาททําใหตนทุนการใชพลังงานในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาที่น้ํามันใน
ตลาดโลกมีราคาสูง
ถึงแมวาพลังงานจะมีประโยชนในดานการบริโภคและการผลิตอยางมาก แตการใชพลังงาน
โดยเฉพาะพลังงานจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ (Fossil Fuel) ยังมีผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม
ที่เรียกวาปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) เนื่องจากในกระบวนการผลิตและใช
พลังงานจะมีการปลอยกาซบางประเภทที่ไปสะสมอยูในชั้นบรรยากาศ เรียกกาซที่มีดังกลาววา กาซ
เรือนกระจก (Greenhouse gases) เชน กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซมีเทน (CH4) และกาซ
ไนตรัสออกไซด (N2O) โดยกาซเหลานี้จะเปนอุปสรรคกีดขวางไมใหรังสีความรอนสะทอนบนผิวโลก
กลับไปอวกาศได ทําใหความรอนยังถูกเก็บรักษาอยูในบริเวณพื้นผิวโลก เมื่อความรอนถูกสะสม
บริเวณผิวโลกเพิ่มมากขึ้นจะทําใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน2
ภาวะโลกรอนจะสงผลกระทบตอโลกและประเทศไทย ไมเฉพาะทําใหอุณหภูมิของโลกเพิ่ม
สูงขึ้น แตยังสงผลกระทบตอประเทศไทยในดานอื่น ๆ เชน ระดับน้ําทะเลขึ้นสูง ผลกระทบตอระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบตอการเกษตรและแหลงน้ํา เหตุการณสภาพ
อากาศรุนแรงและผลกระทบดานสุขภาพ ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอสภาพแวดลอมและ
ความเปนอยูของคนจํานวนมหาศาลทั้งในระดับโลกลงไปจนถึงระดับทองถิ่น

2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารวิชาการหมายเลข 10 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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4.1. การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกกับการใชพลังงานของโลก
จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวาปริมาณกาซเรือนกระจกสวนใหญของโลกเกิดจากประเทศ
ตาง ๆ ไมกี่ประเทศเทานั้น เพราะเมื่อพิจารณา 10 ประเทศแรกที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุด
แลว พบวาปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นคิดเปนประมาณรอยละ 74 ของปริมาณกาซเรือน
กระจกของโลก ประเทศที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาที่มีปริมาณกาซสูง
ถึง 6,928 ลานตัน รองลงมาคือประเทศจีน และสหภาพยุโรปตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศตาง ๆ ในป พ.ศ. 2543
ประเทศ
1. สหรัฐอเมริกา
2. จีน
3. สหภาพยุโรป
4. รัสเซีย
5. อินเดีย
6. ญี่ปุน
7. เยอรมัน
8. บราซิล
9. แคนาดา
10. อังกฤษ
สูงสุด 10 ประเทศ
ประเทศอื่น ๆ
รวม

ลานตันของคารบอนไดออกไซด
6,928
4,938
4,725
1,915
1,884
1,317
1,009
851
680
651
24,898
8,768
33,666

% ของปริมาณกาซเรือนกระจกของโลก
20.6
14.7
14.0
5.7
5.6
3.9
3.0
2.5
2.0
1.9
73.9
26.1
100.0

ที่มา: WRI (2005)
เมื่อพิจารณาแนวโนมของการปลอยกาซเรือนกระจกของโลกจากป พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ.
2545 พบวาประเทศกําลังพัฒนามีอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นประมาณ 47%
ในขณะที่ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากประเทศที่พัฒนาแลวไมไดเปลี่ยนแปลงไป
มากนัก3 ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในแตละ
ประเทศคือ จํานวนประชากร (Population) การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ความ
เขมขนของพลังงาน (Energy intensity) และสัดสวนของคารบอนในพลังงานที่ใช (Energy fuel mix)
การวิเคราะหเพื่อแยกองคประกอบของปจจัยที่กําหนดปริมาณกาซเรือนกระจกจึงทําไดจากสมการ
ตอไปนี้

3

ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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CO2
GDP
Energy
× Population ×
×
Person
GDP
Energy

กิจกรรม

ความเขมขน
พลังงาน

…(1)

สัดสวนคารบอน
ตอพลังงาน

สมการที่ 1 แสดงปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับพลังงาน
สมการประกอบไปดวย 3 สวนคือ สวนที่แสดงระดับกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจ ความเขมขนของ
พลังงานและสัดสวนของกาซคารบอนไดออกไซดในพลังงาน ยกตัวอยางเชน การใชรถยนต หากมี
ประชากรเพิ่มขึ้น ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการใชรถยนตจะเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดอาจจะไมเพิ่มขึ้นมากนักหากการใชรถยนตที่มีประสิทธิภาพในการ
ใชพลังงาน (ดูไดจากความเขมขนของพลังงาน) และหากเชื้อเพลิงที่รถยนตใชไมมีสวนผสมของ
คารบอน กาซคารบอนไดออกไซดก็จะไมเกิดขึ้นเลย
โดยสวนใหญแลวปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในการกําหนดระดับการปลอยกาซเรือนกระจก
คือการเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และ
อิหราน อยางไรก็ดี จะเห็นไดวาสัดสวนของคารบอนในเชื้อเพลิงพลังงานที่ใช (Energy fuel mix)
และความเขนขนของการใชพลังงาน (Energy intensity) มีบทบาทสําคัญในการกําหนดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก จากรูปที่ 4 พบวาประมาณรอยละ 61 ของปริมาณกาซเรือนกระจกทั้งหมด
ในป พ.ศ. 2543 เกิดจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพลังงานโดยเฉพาะการเผาไหมเชื้อเพลิงซากดึกดํา
บรรพ ไดแก การผลิตไฟฟาและพลังงานความรอน การคมนาคมขนสง อุตสาหกรรม กิจกรรมเผา
ไหมเชื้อเพลิงอื่น ๆ และกิจกรรมที่ไมใชการเผาไหม เชน การสกัดกาซธรรมชาติ และน้ํามัน
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รูปที่ 4 แสดงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของโลกจากภาคพลังงาน พ.ศ. 2543

พลังงาน 61%

ไมใชพลังงาน 39%

ไฟฟาและความรอน 40%

คมนาคมขนสง 22%
อุตสาหกรรม 17%
กิจกรรมเผาไหมเชื้อเพลิง
อื่น ๆ 15%
กิจกรรมที่ไมใชการเผาไหมอื่น ๆ 6%

ที่มา: WRI (2005)
ความต อ งการใช พ ลั ง งานของแต ล ะประเทศมี ค วามแตกต า งกั น ไปตามโครงสร า งทาง
เศรษฐกิจและประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยเฉพาะระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีผลตอ
ปริมาณการใชพลังงาน ประเทศกําลังพัฒนาอาจไมมีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟาหรือ
สรางการคมนาคมขนสงที่ทันสมัย นอกจากนี้ประชาชนในประเทศดังกลาวอาจไมมีกําลังซือ้ เครือ่ งใช
ที่สิ้น เปลือ งพลั ง งาน เช น ตู เ ย็ น โทรทัศ น คอมพิว เตอร ห รื อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ นอกจากความ
แตกตางดานเศรษฐกิจ สภาพทางภูมิอากาศ ความหนาแนนของประชากร และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู ก็สงผลใหความตองการใชพลังงานเพื่อทําความรอนหรือทําความเย็น พลังงานเพื่อการขนสง
และการเลือกใชเทคโนโลยีเทคโนโลยีพลังงานแตกตางกันไปในแตละประเทศ
เมื่อพิจารณาตามประเภทของเชื้อเพลิง น้ํามันเปนเชื้อเพลิงพลังงานที่ใชมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 35 ของปริมาณการใชพลังงานปฐมภูมิของโลก โดยสวนใหญถูกนําไปใชเพื่อการคมนาคม
ขนสง (ตารางที่ 8) รองลงมาคือถานหิน และกาซธรรมชาติที่คิดเปนรอยละ 24 และรอยละ 21
ตามลําดับ รูปที่ 2 แสดงปริมาณการใชเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ และสัดสวนของกาซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงแตละชนิด เนื่องจากถานหินมีปริมาณคารบอนตอพลังงานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
น้ํามันและกาซธรรมชาติ ดังนั้นพลังงานปฐมภูมิรอยละ 24 จากถานหินกอใหเกิดกาซเรือนกระจก
เทียบเทากับพลังงานปฐมภูมิรอยละ 35 จากน้ํามัน นอกจากนี้ยังมีพลังงานที่ไมกอใหเกิดกาซเรือน
กระจกอีกหลายชนิด เชน พลังงานน้ํา และพลังงานนิวเคลียร
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รูปที่ 5 แสดงการใชพลังงานปฐมภูมิของโลกและการปลอยกาซเรือนกระจกในป พ.ศ. 2545
ก. พลังงาน

ข. กาซเรือนกระจก

กาซธรรมชาติ 21%
น้ํามัน (CO2) 37% %
กาซธรรมชาติ (CO2) 20 %

ถานหิน 24%
ชีวมวล 11 %

กิจกรรมที่ไมใชการเผาไหม 7%

อื่น ๆ 1%
พลังน้ํา 2%

ถานหิน (CO2) 37 %

นิวเคลียร 7%
น้ํามัน 35%

น้ํามันและกาซธรรมชาติ (CO2 ,CH4) 5 %
เหมืองถานหิน (CH4) 2 %

ที่มา: WRI(2005)

ตารางที่ 8 แสดงการใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพตามภาคตาง ๆ ในป พ.ศ. 2545
เชื้อเพลิง
ถานหิน
น้ํามัน
กาซธรรมชาติ

ไฟฟา
อุตสาหกรรม
68%
13%
9%
18%
38%
27%

ภาคเศรษฐกิจ
พาณิชยและครัวเรือน
15%
27%

คมนาคมขนสง
52%
3%

อื่น ๆ
18%
7%
5%

หมายเหตุ: พาณิชยและครัวเรือนหมายรวมถึงการเกษตร อื่น ๆ รวมถึงกระบวนการเปลี่ยนรูป
พลังงาน และอุตสาหกรรมพลังงาน
ที่มา: IEA (2004)
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4.2. การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกและการใชพลังงานของประเทศไทย
ตารางที่ 9 แสดงปริมาณของกาซเรือนกระจกของประเทศไทยป พ.ศ. 2537 และ
พ.ศ. 2541 เห็นไดวากาซคารบอนไดออกไซดเปนกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมามากที่สุด คิด
เปน 241 ลานตัน ในป พ.ศ. 2537 และคิดเปน 235 ลานตัน ในป พ.ศ. 2541 แตเนื่องจากมีการ
ดูดซับคารบอนไดออกไซดจากการปลูกปา ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเทากับ 202 ลาน
ตัน และ 204 ลานตันตามลําดับ จะเห็นไดวาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมาใน
ป พ.ศ. 2541 นั้ นไม ไ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากปริ ม าณในป พ.ศ. 2537 แหล ง กํ า เนิ ด ก า ซ
คาร บ อนไดออกไซด ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ กิ จ กรรมด า นพลั ง งาน โดยสั ด ส ว นของปริ ม าณก า ซ
คารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 52 ของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ทั้งหมดของประเทศ เปนรอยละ 61 ในป พ.ศ. 2541 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากปา
ไม แ ละการใช ที่ ดิ น ลดลงอย า งต อ เนื่ อ งเมื่ อ นํา ไปเปรีย บเที ย บกั บ ปริ มาณก า ซจากกิ จ กรรมด า น
พลังงาน เนื่องจากการยกเลิกการสัมปทานปาไมในป พ.ศ. 2532 และมีการปลูกปาเพิ่มมากขึ้น
กาซเรือนกระจกที่มีปริมาณรองลงมาคือกาซมีเทน มีปริมาณที่ถูกปลอยออกมาในป พ.ศ.
2537 และป พ.ศ. 2541 เทากับ 3.171 ลานตัน และ 3.787 ลานตัน ตามลําดับ โดยกาซสวน
ใหญ เกิด จากการทํ า เกษตรกรรม ปริม าณการปลอ ยกา ซไนตรัส ออกไซด สว นใหญ เกิด จากการ
เกษตรกรรม แตปริมาณการปลอยกาซลดลงจากป พ.ศ. 2537 กวารอยละ 20
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ตารางที่ 9 แสดงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยป พ.ศ. 2537 และป
พ.ศ. 2541
(พันตัน)
แหลงกําเนิด
พ.ศ. 2537
ปริมาณการปลอยกาซทั้งหมด
1. สาขาพลังงาน
ก. การเผาไหมเชื้อเพลิง
การผลิตและการแปรรูปพลังงาน
อุตสาหกรรม การทําเหมืองแรและการ
กอสราง
การคมนาคมและการขนสง
การพาณิชย
ครัวเรือน
การเกษตร

CO2
Emission

CO2
Removal

N2O

CH4

CO

NMVOC

241,028 -39,102 3,171 56
286 555 2,513
125,482
197
1 271
34
1
125,482
3
1 271
34
1
45,529

2

30,824
39,920
890
3,469
4,849

1

1

155

15

114

17
1

1
1

ข. กิจกรรมอื่น ๆ

194

เชื้อเพลิงแข็ง
น้ํามันและกาซธรรมชาติ

16
178

2. สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรม
3. สาขาเกษตรกรรม
4. สาขาปาไมและที่ดิน
5. สาขาของเสีย

NOx

1

15,970

5,512

2,879
99,577 -39,102
60
35

ปริมาณการปลอยกาซทั้งหมด
234,959 -30,667
1. สาขาพลังงาน
143,817
ก. การเผาไหมเชื้อเพลิง
143,817
ข. กิจกรรมอื่น ๆ
2 . ส า ข า ก ร ะ บ ว น ก า ร 10,592
อุตสาหกรรม
3. สาขาเกษตรกรรม
4. สาขาปาไมและที่ดิน
80,550 -30,667
5. สาขาของเสีย

1

55
15

3,787
375
1
374
1

44
1
1

2,703
34
674

40

521

275
251

พ.ศ. 2541
757
184
30
1
30
1

1

183

14
8

431
296

3

ที่มา: ขอมูลป พ.ศ. 2537 จาก Office of Environmental Policy and Planning (2000) และขอมูล
ป พ.ศ. 2541 จาก Environmental Resources Management (2002)

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

40

ตารางที่ 10 แสดงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ป พ.ศ. 2541
แยกตามชนิดของกา
กาซเรือนกระจก
คารบอนไดออกไซด
มีเทน
ไนตรัสออกไซด

ปริมาณการปลอย
204,292
3,787
44

GWP

พันตันของคารบอนไดออกไซด
1
204,929
21
79,537
310
13,646

รอยละ
68
27
5

ที่มา: คํานวณจากตารางที่ 9
เนื่องจากกาซแตละชนิดมีความสามารถในการทําใหโลกรอนในระดับที่แตกตางกัน ดังนั้น
จึงตองมีการแปลงปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไมใชคารบอนไดออกไซดใหเปนปริมาณที่เทียบเทากับ
คารบอนไดออกไซด (CO2-equivalent) โดยใชศักยภาพในการดูดกลืนความรอน (Global Warming
Potentials: GWPs) เมื่อปรับปริมาณการปลอยกาซมีเทนและไนตรัสออกไซด พบวาการปลอยกาซ
เรือนกระจกเกิดจากคารบอนไดออกไซด มีเทน และไนตรัสออกไซดคิดเปนรอยละ 71.60 รอยละ
23.25 และรอยละ6.06 ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
จะเห็นไดวากาซคารบอนไดออกไซดเปนกาซเรือนกระจกที่มีปริมาณมากที่สุดของประเทศ
ไทย ดังนั้นกิจกรรมดานพลังงานที่มีสวนในการสรางกาซคารบอนไดออกไซดมากกวารอยละ 50
ยอมเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําคัญที่สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน กิจกรรมดานพลังงานที่นํามา
คํ า นวณปริ ม าณกา ซเรื อ นกระจกประกอบด ว ยสองสว นคื อ กระบวนการเผาไหมเ ชื้อ เพลิง และ
กระบวนการอื่ น ๆ เพื่ อ การนํ า พลั ง งานมาใช ได แ ก กระบวนการสกั ด พลั ง งานจากทรั พ ยากร
กระบวนการผลิต การขนสง การเก็บรักษา และการกระจายพลังงาน
4.2.1. กาซเรือนกระจกจากกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิง
จากตารางที่ 3 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในป พ.ศ.
2537 และ พ.ศ. 2541 คิ ด เป น 125 ล า นตั น และ 144 ล า นตั น จากข อ มู ล ป พ.ศ. 2537
โดยประมาณรอยละ 36 ของกาซดังกลาวเกิดจากสาขาการผลิตพลังงาน โดยเฉพาะโรงงานผลิต
พลังงานตาง ๆ รองลงมาคือ การเผาไหมจากภาคการขนสงและการเผาไหมในภาคอุตสาหกรรม
และการกอสราง คิดเปนรอยละ 32 และรอยละ 25 ตามลําดับ จะเห็นไดวาสาขาที่มีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดมากที่สุดสามอันดับแรกยังเปนแหลงที่สําคัญในการปลอยกาซเรือนกระจกชนิด
อื่น ๆ ที่ไมใชคารบอนไดออกไซดอีกดวย ปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมานั้น
จะขึ้นอยูกับปริมาณคารบอนที่เปนสวน ประกอบในเชื้อเพลิงเปนสําคัญ การเลือกใชเชื้อเพลิงที่มี
คารบอนเปนองคประกอบสูงยอมหมายความวาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดยอมสูงขึ้นดวย
ดังนั้นเมื่อประเทศไทยหันมาใชกาซธรรมชาติมากขึ้น ทําใหปริมาณกาซเรือนกระจกต่ําลงกวากรณีที่
ไมมีการเปลี่ยนสัดสวนการใชพลังงาน
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4.2.2. กระบวนการอื่น ๆ ที่ไมใชการเผาไหม
เนื่องจากประเทศไทยตองการที่จะพึ่งพาตนเองดานพลังงานมากขึ้น ประเทศไทยจึงมีความ
พยายามคนหาแหลงพลังงานเพิ่มเติมและพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ดานพลังงาน สงผลใหปริมาณกาซ
เรือนกระจกที่เกิดจากการทําเหมืองแรถานหินและน้ํามัน และการขุดเจาะกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้น
เพราะวากาซคารบอนไดออกไซดและกาซอื่น ๆ ที่มีน้ําหนักเบา เชน มีเทน หรือ VOC จะถูกปลอย
ออกมาในขณะที่มีการทําเหมืองแร การสกัดแรธาตุ และกิจกรรมอื่น ๆ ภายหลังที่มีการทําเหมืองแร
เชน การขนสงพลังงาน การเก็บรักษาพลังงานและการกระจายพลังงาน จากการสํารวจในป พ.ศ.
2537 พบวาการปลอยกาซมีเทนที่เกิดจากการทําเหมืองแรถานหิน และกิจกรรมอื่น ๆ ในการผลิต
กาซธรรมชาติและน้ํามันทั้งหมดเทากับ 194 พันตัน โดยที่กาซมีเทนสวนใหญกวารอยละ 91.25
เกิดจากกิจกรรมการผลิตกาซธรรมชาติ รองลงมาคือกิจกรรมการผลิตพลังงานจากถานหิน และ
น้ํามัน ที่คิดเปนรอยละ 8.27 และรอยละ 0.48 ตามลําดับ ความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นทําให
ปริมาณการปลอยกาซมีเทนเพิ่มขึ้นเกือบเปนสองเทาในป พ.ศ. 2541
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณกาซเรือนกระจกของประเทศไทยกับปริมาณกาซเรือนกระจกของ
โลกพบว า ประเทศไทยปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกรวมเท า กั บ 208 ล า นตั น เที ย บเท า กั บ
คารบอนไดออกไซด ในขณะที่ปริมาณกาซเรือนกระจกทั้งหมดของโลกเทากับ 33,666 ลานตัน
เทียบเทากับคารบอนไดออกไซด ดังนั้นสัดสวนของกาซเรือนกระจกจากประเทศไทยจึงมีเพียงรอย
ละ 0.61
การคาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยในป พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ.
2563 ภายใตขอสมมติวาผลิตภัณฑมวลรวมมีการขยายตัวปานกลางคือประมาณรอยละ 4 -5 ตอป
พบวา กาซเรือนกระจกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.9 ตอป ดังตารางที่ 11 และรูปที่ 6 กาซเรือน
กระจกที่ปลอยออกมายังคงมีกาซคารบอนไดออกไซดเปนองคประกอบหลัก โดยภาคพลังงานเปน
แหลงที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด โดยมีการปลอยกาซเรือนกระจกประมาณ 148 ลานตัน
คารบอนไดออกไซดในป พ.ศ. 2543 และเพิ่มสูงขึ้นเปน 361 ลานตันในป พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 11 แสดงการคาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย
จําแนกตามชนิดของกาซ กรณีผลิตภัณฑมวลรวมขยายตัวในระดับปานกลาง

กาซเรือนกระจก

คารบอนไดออกไซด
มีเทน
ไนตรัสออกไซด
ไฮโดรฟลูออโรคารบอน
รวม

ปริมาณการปลอยกาซ
(พันตันคารบอนไดออกไซด)
2541
2543
2553
2563

อัตราการขยายตัวตอป
(%)
2543- 2553- 25432553
2563
2563
202,292 202,610 268,722 414,938 2.86
4.44
3.65
79,537 79,070 88,726 100,584 1.16
1.26
1.21
13,646 15,063 17,771 18,507 1.67
0.41
1.04
136
241
443
668
6.28
4.21
5.24
297,611 296,984 375,661 534,697 2.38
3.59
2.98

ที่มา:
รูปที่ 6 แสดงการคาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจําแนกตามสาขาป พ.ศ. 2543-2563

700
600

CO2-Equivalent

500
400
300
200
100
0

2541

2543

พลังงาน
สารทําละลายและผลิตภัณฑตาง ๆ
ปาไมและการใชที่ดิน
GDP-High Case

2548

2553

2558

2563

ป

กระบวนการอุตสาหกรรม
การเกษตร
ของเสีย
GDP-Low Case
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โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)
5.1. ลักษณะและที่มาของโครงการ CDM

เนื่องจากหลักฐานทางวิทยาศาสตรตาง ๆ ไดบงชี้วาสภาพภูมิอากาศของโลกได
เปลี่ยนแปลงไป โดยสาเหตุที่สําคัญมาจากมนุษย ดังนั้นในป พ.ศ. 2535 การประชุม the Rio Earth
Summit ภายใตกรอบอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change : UNFCCC) ประเทศอุตสาหกรรม 36 ประเทศ (เรียกวาเปนกลุม
ประเทศในภาคผนวกที่ 1) ไดใหลงนามดวยความสมัครใจที่จะลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกภายในป พ.ศ. 25434 จากระดับการปลอยกาซเดิมในป พ.ศ. 2533 เพื่อบรรเทาการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิโลก ถึงแมวาประเทศกําลังพัฒนาจะไมไดรวมลงนามในการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกดวยสาเหตุที่วาระดับการปลอยกาซตอจํานวนประชากร (Emission per capita) ต่ํากวา
ประเทศพัฒนาแลวเปนอยางมาก แตประเทศกําลังพัฒนาเหลานั้นก็เห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว
ในป พ.ศ. 2538 ณ ที่ประชุมของประเทศภาคีอนุสัญญา (Conference of the
parties : COP) วาดวยการประชุมเกี่ยวกับภูมิอากาศไดริเริ่มใหมีกิจกรรมการปฏิบัติตามอนุสัญญา
รวมกันในโครงการนํารอง (the Activities Implemented Jointly : AIJ) เพื่อสนับสนุนโครงการ
บรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระหวางรัฐภาคีในประเทศตาง ๆ
การประชุมครั้งที่สามของ COP จัดขึ้นในป พ.ศ. 2540 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน รัฐ
ภาคีมีความเห็นตกลงกันในการกําหนดสนธิสัญญาชั้นตนที่ทราบกันดีในนามของพิธีสารเกียวโต
(the Kyoto Protocol) ที่ไดกําหนดพันธะในการจํากัดการปลอยกาซสําหรับประเทศในภาคผนวกที่
1 ที่จะลดการปลอยกาซลง 5.2 % จากปริมาณทั้งหมด ณ ระดับการปลอยกาซในป พ.ศ. 2543
ภายในระยะเวลา 5 ป นับแตป พ.ศ. 2551 เปนตนไป แมวาประเทศกําลังพัฒนาไมไดมีพันธะใน
การลดปริมาณการปลอยกาซภายใตสนธิสัญญาดังกลาวก็ตาม แตก็สามารถมีสวนรวมไดโดยทํา
หนาที่เปนประเทศเจาภาพ (host countries) ในโครงการบรรเทาการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
ประเทศอุตสาหกรรมภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)
ตามมาตราที่ 12 ในพิธีสารเกียวโต
ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7 เมื่อป พ.ศ. 2544 ณ เมืองมารรา
เกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก ที่ประชุมเห็นชอบวาการดําเนินการของประเทศพัฒนาแลวตามกลไก
ตาง ๆ รวมทั้งกลไกการพัฒนาที่สะอาดนั้น เปนเพียงการดําเนินการเพิ่มเติมจากการดําเนินการ
ภายในประเทศเพื่อใหสามารถบรรลุตามพันธกรณีที่มีอยูภายใตพิธีสารเกียวโต โดยมิใหมีการใช
โครงการนิวเคลียรในการดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งภายใตมาตรา 6 และ

4

อยางไรก็ตาม ประเทศพัฒนาแลวยังไมไดดําเนินการ และไดขยายเวลาออกไปเปนป พ.ศ. 2551
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มาตรา 12 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดเห็นชอบกับกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑในการดําเนินตาม
กลไกตางๆ ของพิธีสารเกียวโตทั้งสามกลไกดวย
เหตุผลสําคัญในการที่ตองมีกลไกการพัฒนาที่สะอาด เนื่องจากการลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกในประเทศภาคผนวกที่ 1 หรือประเทศพัฒนาแลวมีตนทุนที่สูงมาก ซึ่งเปนเหตุผลที่
ประเทศพัฒนาแลวนํามาอางวาการดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อใหบรรลุ
ตามพันธกรณีที่กําหนดไวในพิธีสารเกียวโตจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศของตน จึงอาจไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีที่กําหนด
ไวได ประเทศพัฒนาแลวจึงพยายามที่จะใหประเทศกําลังพัฒนาเขามามีสวนรวมในการลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกในรูปแบบของโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด นั่นคือ การ
อนุญาตใหประเทศพัฒนาแลวลงทุนเพื่อดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศ
กําลังพัฒนาซึ่งมีตนทุนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกต่ํากวาประเทศพัฒนาแลวเปนอยางมาก
ในขณะเดียวกันก็ยังเปนเครื่องมือที่ชวยสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกําลังพัฒนาดวย
ดังนั้นประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจะสูงขึ้น เพราะการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกมีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ (Public goods) การดําเนินการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเทาเทียมกันไมวาจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม
CDM จึงเปนกลไกหนึ่งของกลไกของพิธีสารโตเกียว (Kyoto Mechanisms) ที่กําหนดในสนธิสัญญา
ชั้ น ต น เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ให ป ระเทศอุ ต สาหกรรมบรรลุ เ ป า หมายการลดการปล อ ยก า ซได อ ย า งมี
ประสิทธิผลดานตนทุนโดยการซื้อขายกาซเรือนกระจก
อยางไรก็ตาม มีขอโตแยงวาการดําเนินโครงการ CDM ของประเทศพัฒนาแลวเปนการโอน
ภาระในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกใหประเทศกําลังพัฒนา ที่ยังจําเปนตองเรงรัดการ
พัฒนาประเทศเพื่อยกระดับความเปนอยูของประชาชนในประเทศ ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลว
กําลังแลกเปลี่ยนการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อความฟุมเฟอยของตนเองดวยการลดปริมาณการ
ปลอยกาซเพื่อความอยูรอดของประเทศกําลังพัฒนา ความขัดแยงในการรักษาผลประโยชนของแต
ละประเทศภาคีอันเนื่องมาจากระดับการพัฒนาที่แตกตางกัน ทําใหการเจรจาเพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่แทจริงมีความยุงยากมากขึ้น
การดําเนินโครงการ CDM ตองเปนการดําเนินการรวมกันระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับ
ประเทศกําลังพัฒนาดวยความสมัครใจของทั้งสองฝาย เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแลวที่รวมดําเนิน
โครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาดกับประเทศกําลังพัฒนาจะสามารถนําปริมาณกาซเรือน
กระจกที่ลดไดจากโครงการคิดเปนการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศตนเอง
หรือนําการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไปขายใหกับประเทศพัฒนาแลวอื่น ๆ ที่
จําเปนตองใชปริมาณที่ลดได เพื่อใหบรรลุตามพันธกรณีที่กําหนดไวในพิธีสารเกียวโต โดยให
สามารถดําเนินการผานระบบตลาดซื้อ-ขายกาซเรือนกระจก (Emission trading) ซึ่งเปนที่คาดกัน
วาตลาดการคาที่จะเกิดขึ้นดังกลาวจะเปนตลาดโลกที่มีขนาดใหญ และมีความเคลื่อนไหวสูง
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การดําเนินการตามกลไกของพิธีสารเกียวโตมีผลประโยชนที่เกี่ยวของกัน ทําใหที่ประชุม
สมัชชาประเทศภาคีตองกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อควบคุมการดําเนินการตามกลไก CDM อยาง
ละเอียดรอบคอบ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการนั้นเปนไปตามเจตนารมยของพิธีสาร โปรงใสและ
เปนประโยชนตอประเทศภาคีอยางแทจริง หลักเกณฑเบื้องตนตางๆ ที่สําคัญสรุปไดดังนี้
o มีกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากโครงการ CDM มีเพียง 6 ชนิด ตามที่กําหนดไวในพิธี
สารเกียวโตคือ CO2 N2O CH4 HFCs PFCs และ SF6
o มีคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive
Board: EB) ซึ่งทําหนาที่รับรองโครงการ CDM ที่เสนอโดยประเทศที่รวมดําเนิน
โครงการ
o ประเทศเจาภาพ (Host Country) ตองมี Designated National Authority for CDM
(DNA) ทําหนาที่แทนประเทศในการดําเนินการตามกลไก CDM
o การดําเนินโครงการภายใตกลไก CDM จะตองเปนการดําเนินการรวมกันดวยความ
สมัครใจ (voluntary) ของประเทศพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนาที่เปน
ประเทศภาคีพิธีสารเกียวโต
o โครงการที่เปน CDM ไดจะตองเปนการดําเนินงานเพิ่มเติมจากการดําเนินงาน
ตามปกติในดานการเงิน (financial additionality) การลงทุน (investment
additionality) การถายทอดเทคโนโลยี (technology additionality) และดาน
สิ่งแวดลอม (environmental additionality) รวมทั้งจะตองเขาขายตามหลักเกณฑ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเจาบานดวย
o เงินลงทุนในโครงการ CDM จะตองไมใช Official Development Assistance (ODA)
o โครงการ CDM จะต อ งมี ก ารวิ เ คราะห ผ ลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม และต อ งเป ด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
o ตองมีการตรวจสอบและออกใบรับรอง (Verification and Certification) ปริมาณ
กาซที่ลดได (Certified Emission Reduction: CERs) โดยองคกรอิสระ
(Operational Entitie: OEs) ที่ไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการบริหารการ
ดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ดังนั้นจะตองมีการวัดปริมาณกาซที่
เกิดขึ้นในกรณีที่มีการดําเนินการตามปกติ (Business as usual) เปรียบเทียบกับ
กรณีที่มีการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการภายใต
กลไก CDM หรือการจัดทํา Baseline นั่นเอง
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o ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการภายใตกลไก CDM จะตองเปน
ผลประโยชนระยะยาวที่แทจริง และสามารถตรวจวัดไดวามีผลดีตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
5.2. ประเทศไทยกับโครงการ CDM
ประเทศไทยไดสัตยาบันในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติที่วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2537 และมีผลบังคับตามกรอบอนุสัญญาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2538
สําหรับพิธีสารเกียวโต (Kyoto protocol) ซึ่งเปนพิธีสารภายใตกรอบอนุสัญญา ประเทศไทยไดให
สัตยาบันเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 นับเปนประเทศภาคีที่ 895 ทําใหประเทศไทยสามารถ
เขารวมการดําเนินกลไกการพัฒนาที่สะอาดไดตามมาตราที่ 12 คือประเทศกําลังพัฒนาที่จะเขา
รวมดําเนินการโครงการ CDM ตองใหสัตยาบันในพิธีสารโตเกียวกอนดําเนินการ
ปจจุบันเริ่มมีรัฐบาล องคกร หรือบริษัทจากตางประเทศในกลุมประเทศภาคผนวกที่ 1 เชน
เดนมารก เยอรมัน สวีเดน และญี่ปุน เขามาติดตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บริษัทเอกชน และหนวยงานในประเทศไทย เพื่อหาความเปนไปไดในการรวมมือโครงการ CDM
เปาหมายของประเทศไทยในการรวมดําเนินโครงการคือตองการมีสวนรวมในการแกปญหาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer)
และการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางไรก็ตามภาคเอกชนหลายฝาย เชน NGOs หรือกลุมกรีนพีช
ไดแสดงความเห็นวาประเทศไทยจําเปนตองศึกษารายละเอียดของโครงการ เพราะโครงการดังกลาว
อาจเป น การผลั ก ดั น ให ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นายอมรั บ เทคโนโลยี ป ระเภทที่ ไ ม มี ก ารปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซด แตอาจจะสรางปญหาอื่น ๆ ในระยะยาวได (กรุงเทพธุรกิจ, 2543)
5.2.1. การประเมินตนทุนและปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดลงได
ความเปนไปไดในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกโดยทั่วไปนั้น สามารถสรุปไดเปน 2 วิธี
หลัก คือ การลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เชน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงาน และการหันไปใชเชื้อเพลิงที่สะอาด เปนตน และการดูดซับกาซเรือนกระจกที่มีอยูใน
บรรยากาศ เชน การปลูกปา และการเพิ่มความสามารถในการดูดซับกาซเรือนกระจกของดิน เปน
ตน

5

โดยพิธีสารเกียวโตจะมีผลบังคับใชเมื่อประเทศสมาชิกในกลุมภาคผนวกที่ 1 อยางนอย 55 ประเทศใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต
และปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของประเทศในภาคผนวกที่ 1 ที่ใหสัตยาบันนี้รวมกันตองมีปริมาณอยางนอยรอย
ละ 55 ของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของกลุมประเทศภาคผนวกที่ 1
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จากขอมูลในตารางที่ 9 พบวาปริมาณกาซเรือนกระจกของประเทศไทยประมาณรอยละ 90
ของปริมาณกาซเรือนกระจกทั้งหมดในประเทศเกิดจากกิจกรรมสําคัญ 3 สาขา คือ ภาคพลังงาน
(รอย ละ 50) ภาคเกษตรกรรม (รอยละ 23) และ ภาคปาไม (รอยละ17) ดังนั้นโครงการที่
เหมาะสมในการลดกาซเรือนกระจกสําหรับประเทศไทยควรเริ่มตนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง
สามสาขา คือ
1. การลดกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคพลังงาน ไดแก การจัดการดานอุปสงค เชน
มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน มาตรการดานอุปทาน เชน การผลิตพลังงานจาก
เชื้อเพลิงที่สะอาด เชน พลังงานชีวมวล และพลังงานทดแทน และ มาตรการดานการถายเท
ทรัพยากร เชน การนํามามีเทนจากขยะมาผลิตไฟฟา
2. การลดกาซมีเทนจากภาคการเกษตร เชน การลดมีเทนจากนาขาว และปศุสัตว
3. การเพิ่มการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคปาไม เชน การปลูกปา
จากการคํานวณของ Environmental Resources Mangaement พบวาตนทุนในการลด
ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตาง ๆ เปนไปตามรูปที่ 4 การประมาณตนทุนในการลดกาซ
เรือนกระจกแบงเปนทั้งหมด 2 กรณี โดยกรณีที่ 1 สมมติใหประเทศไทยไมมีการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา และกรณีที่ 2 ที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงสัดสวนเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟา นั่นคือมีสัดสวนในการใชพลังงานที่สะอาดมากขึ้น โดยในแตละกรณีจะจําแนกออกเปน 2
กรณียอยคือกรณีการลดกาซเรือนกระจกมีศักยภาพสูง (Optimistic) คือ กรณีที่มาตรการที่ใชมี
ศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกไดมาก และมีตนทุนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกต่ํากวา
อีกกรณี คือ กรณีการลดกาซเรือนกระจกที่มีศักยภาพปานกลาง (Moderate)
รูปที่ 7 แสดงตนทุนของการลดกาซเรือนกระจกในประเทศไทย
ก. กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
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ข. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา

ที่มา: ERM (2002)

ตนทุนหนวยสุดทาย (Marginal cost) ที่เกิดจากการลดปริมาณกาซเรือนกระจกมีลักษณะ
เหมือนกับเสนตนทุนหนวยสุดทายทั่วไป นั่นคือการลดปริมาณกาซเรือนกระจกในหนวยแรกจะมี
ตนทุนที่ต่ํากวาการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในหนวยหลัง ๆ เนื่องจากสังคมจะใชมาตรการที่มี
ตนทุนต่ําที่สุดในระยะแรก แลวคอยเปลี่ยนไปใชมาตรการที่มีตนทุนสูงขึ้น เสนตนทุนหนวยสุดทาย
ของประเทศไทยแสดงอยูในรูปของปริมาณกาซเรือนกระจกที่เทียบเทาคารบอนไดออกไซดที่ลดลง มี
หนวยเปนตันของกาซเรือนกระจกที่เทียบเทาคารบอนไดออกไซด กับตนทุนตอหนึ่งตันของกาซเรือน
กระจกที่ลดลง
จะเห็ น ได ว า โครงการที่ มี ต น ทุ น ในการลดก า ซเรื อ นกระจกต่ํ า และมี ศั ก ยภาพที่ จ ะเป น
โครงการ CDM ไดแก การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน พลังงานทดแทน และโครงการดาน
ปาไม นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา เชน การใชกาซธรรมชาติ
หรือพลังน้ํา เพื่อทดแทนการผลิตที่ใชถานหิน เปนโครงการที่สามารถลดกาซเรือนกระจกไดเปน
ปริมาณสูง พบวาในกรณีที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา และเปน
กรณีที่ศักยภาพในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกแบบปานกลาง ประเทศไทยมีศักยภาพของการลด
กาซเรือนกระจกมีประมาณ 5 ลานตันตอป แตในกรณีที่ศักยภาพในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก
อยูในระดับสูง ประเทศไทยมีศักยภาพของการลดกาซเรือนกระจกสูงขึ้นเปน 12 ลานตันตอป แต
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการใชใชเพลิงในการผลิตไฟฟา และเปนกรณีที่ศักยภาพในการลด
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ปริมาณกาซเรือนกระจกแบบปานกลางและสูง ศักยภาพของการลดกาซเรือนกระจกจะเพิ่มขึ้นเปน
14 ลานตันตอป และ 27 ลานตันตอป ตามลําดับ
จากการศึกษาของ ERM พบวาโครงการที่มีศักยภาพในประเทศไทยมักจะเปนโครงการ
ขนาดเล็ก โครงการขนาดเล็กที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน และพลังงาน
ทดแทน เพื่อลดตนทุนในการดําเนินการ (transaction costs) ของโครงการขนาดเล็ก ประเทศไทย
ควรมีการจัดทํารูปแบบ (Template) การพัฒนาโครงการขนาดเล็กใหมี คุณลักษณะและ
ความสามารถในการพัฒนาซ้ําไดงาย เชน การจัดทํากระบวนการใน การอนุมัติ และการจัดทํา
กระบวนการวิเคราะห เปนตน หนวยงานที่เหมาะสมที่จะดําเนินการดังกลาวนี้ เชน สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.)
โครงการที่เขาขายในการดําเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดนั้นครอบคลุมทั้งใน
สาขาพลังงาน อุตสาหกรรม การกําจัดกากของเสียและการบําบัดน้ําเสีย และปาไม โดยที่โครงการ
ในสาขาพลังงานเปนทางเลือกที่สําคัญอันดับแรก ไมวาจะเปนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
การลดปริมาณการใชพลังงาน การเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงที่มีปริมาณคารบอนสูงไป
เปนเชื้อเพลิงที่มีปริมาณคารบอนต่ํา หรือไมมีคารบอน และการใชพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้
โครงการลดปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากการกําจัดขยะและปศุสัตวตลอดจนการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต หรือการใชสารบางอยางในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตัวอยางของ
โครงการที่เขาขายตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ไดแก
• โครงการพลังงานจากมวลชีวภาพ เชน แกลบ ชานออย เศษไมยางพารา และกะลาปาลม
เปนตน
• โครงการกาซชีวภาพ เชน กาซชีวภาพจากฟารมหมู หรือจากแหลงฝงกลบขยะ เปนตน
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหมและหมอตมไอน้ํา
• โครงการปรับปรุงประสิทธภาพเครื่องทําความเย็น
• โครงการเปลี่ยนแปลงชนิดของเชื้อเพลิงในภาคของการคมนาคมขนสงทางบก
• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชพลังงาน และแสงสวางภายในอาคาร
• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม
• โครงการพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานน้ําขนาด
เล็ก เปนตน
• โครงการปลูกปา (Afforestation และ Reforestation)
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5.2.2. การลงทุนดําเนินโครงการ CDM ของประเทศไทย
ผลตอบแทนสุทธิจากโครงการ CDM มีความไมแนนอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตนทุนของมาตรการ
การลดกาซเรือนกระจกในประเทศไทยและผลประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมรวมถึง
จาก Certified credits (CERs) จากโครงการ CDM ที่ประเทศไทยสามารถผลิตและจําหนายได โดย
มูลคาของ CERs จะขึ้นอยูกับปริมาณกาซเรือนกระจกที่สามารถลดไดในทางปฏิบัติ และราคาของ
CERs ในตลาดโลก ERM ไดศึกษาทางเลือกโครงการ CDM โดยแบงออกเปน 2 ชวงเวลา คือในชวง
พันธกรณีที่ 1 (Commitment Period 1) ที่เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 และในชวง
พันธกรณีที่ 2 (Commitment Period 2) ที่เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 จากสมมติฐาน
ในแบบจําลอง ประเทศไทยสามารถผลิต CERs ที่นําไปขายไดนอยกวารอยละ 1 ของปริมาณที่
สามารถผลิตไดทั้งหมดในโลก ทําใหประเทศไทยมีลักษณะเปนผูรับราคา (Price taker) ที่ไม
สามารถกําหนดราคา CERs ได ดังนั้นความไมแนนอนของราคาของ CERs จึงมีผลสําคัญตอการ
คํานวณผลตอบแทนจากโครงการ CDM ในประเทศไทย
จากการประมาณการราคา CERs พบวาราคา CERs อยูระหวาง 1-14 ดอลารสหรัฐตอตัน
ของกาซเรือนกระจกที่เทียบเทาคารบอนไดออกไซด6 โดยราคาในชวงพันธะกรณีที่ 1 จะต่ํากวา
ราคาในชวงพันธะกรณีที่ 2 ภายใตแบบจําลองแบบ Optimistic ปริาณการซื้อขายจะอยูในชวง 40
ล า นตั น เที ย บเท า คาร บ อนไดออกไซด ถึ ง 80 ล า นตั น เที ย บเท า คาร บ อนไดออกไซด ถ า
สหรัฐอเมริกามีสวนรวมในพิธีสารเกียวโต
ERM ไดนําเสนอประเภทของโครงการลดกาซเรือนกระจกที่มีโอกาสประสบ ความสําเร็จสูง
โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ตาง ๆ เชน การใหความสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืน อุปสรรค ทางดาน
องคกร ตนทุนตอหนวย อุปสงคในตลาดโลก และความดึงดูดใจนักลงทุน โดยประเภทของโครงการ
ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จ สามารถสรุปไดดังนี้
 โครงการพลังงานจากมวลชีวภาพ มีความเปนไปไดในเชิงธุรกิจพอสมควร สอด
คลองกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนอยางดี แตอาจประสบปญหาขอจํากัด
ดานองคกร
 โครงการกาซชีวภาพ มีความเปนไปไดในเชิงธุรกิจเล็กนอย สอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนอยางดียิ่ง แตอาจประสบปญหาขอจํากัดดานองคกร
 การปลูกปาในพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ปาเสื่อมโทรม มีความเปนไปไดในเชิง
ธุรกิจพอสมควร สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนมากที่สุด และไมมี
ปญหาขอจํากัดดานองคกร
6

ราคาเฉลี่ยของ CERs ในระหวางเดือนมกราคา พ.ศ. 2547 – เมษายน พ.ศ. 2548 เทากับ 5.63 ดอลลารสหรัฐตอตันกาซเรือน
กระจกเทียบเทาคารบอนไดออกไซด
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 การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษและอโลหะ ดึงดูดนักลงทุน
พอสมควร สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนอยางดี และไมปญหา
ดานองคกร
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมและหมอตมไอน้ํา มีความเปนไปไดใน เชิง
ธุรกิจพอสมควร และสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทําความเย็น มีความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ
เล็กนอย มีความสนใจจากตางประเทศบาง แตสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
ไมมากนัก
โครงการ CDM โดยทั่ ว ไป รวมทั้ ง โครงการในประเทศไทยมี ค วามไม แ น น อน
โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐอเมริกายังไมลงนามในพิธีสารเกียวโต อุปสงคของคารบอนเครดิตในตลาดโลก
จึงลดลงกวารอยละ 50 ทําใหอุปสงคจากประเทศในภาคผนวกที่ 1 อื่น ๆ เชนประเทศในทวีปยุโรป
และญี่ปุนมีต่ํากวาอุปทาน CERs หรือคารบอนเครดิตที่ผลิตขึ้น สงผลใหราคาของคารบอนเครดิตใน
ตลาดโลกคอนขางต่ํา ทําใหประโยชนของโครงการ CDM ที่จะไดรับจากการขาย CERs ต่ําลงไปดวย
ดังนั้นประเทศไทยจึงควรพิจารณาโครงการ CDM ที่มีความเปนไปไดสูงในทางธุรกิจ แตขาดความ
พรอมในทางธุรกิจในภาวะปกติ เนื่องจากอุปสรรคและความเสี่ยงอื่น ๆ จึงจะเปนโครงการที่ดึงดูดใจ
นักลงทุนชาวตางประเทศ เพราะถึงแมวามูลคาของคารบอนเครดิตจะมีอยูไมมากนัก ผลตอบแทน
ดานอื่น ๆ จากการลงทุนก็จะจูงใจใหมีการลงทุนมากขึ้น
สําหรับโครงการ CDM ที่มุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความเปนไปไดทางธุรกิจ
คอนขางต่ํา ประกอบกับ CERs ที่เกิดขึ้นจากโครงการมีมูลคานอย ทําใหโครงการที่มีลักษณะ
ดังกลาวไมดึงดูดใจผูลงทุนชาวตางประเทศ อาจจําเปนตองมีการดําเนินการผานการรวมลงทุน
อาศัยงบประมาณ หรือเงินสนับสนุนจากชาวตางประเทศ
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ขอเสนอแนะการอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของประเทศไทย

จากการที่รัฐบาลไดกําหนดแผนการอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานขึ้นตั้งแตป พ.ศ.
2535 เปนตนมา มาตรการตางๆที่ถูกนํามาใชประกอบไปดวย มาตรการทางดานราคา การให
ขอมูลขาวสารและรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษพลังงาน มาตรการกระตุนและให
ความชวยเหลือทางเทคนิคและการเงิน และการกําหนดมาตรฐานดานเทคนิคผลิตภัณฑ เปนตน
โดยมาตรการตางๆที่ถูกนํามาใชในการอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในแตละสาขาสามารถ
แบง ได เป น มาตรการบั ง คับ มาตรการความรว มมื อ และมาตรการสนั บ สนุน มาตรการแตล ะ
มาตรการจะมีหนวยงานตางๆเปนผูดูแลรับผิดชอบ อยางไรก็ตาม มาตรการตางๆที่ถูกนํามาใช
อาจจะแตกตางไปตามแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน ตัวอยางเชน มาตรการที่ถูกควบคุมโดย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพื่อใชในการจัดการดานพลังงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นมีเปาหมายเพียงเรื่องพลังงานไฟฟาอยางเดียว ในขณะที่มาตรการที่ถูกควบคุมโดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)เพื่อใชในการอนุรักษการใชพลังงานของประเทศ
ไทยมี เ ป า หมายมุ ง ไปที่ ทุ ก ๆ ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พลั ง งาน เป น ต น ข อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
มาตรการตางๆที่นํามาใช ไดแก การกําหนดมาตรการตางๆควรคํานึงถึงการสรางแผนการปฏิบัติ
และแผนความรวมมือเพื่อพัฒนาดานพลังงาน โดยมุงเปาไปที่ผลงานที่ประสบความสําเร็จและ
สามารถประเมินไดในสวนตางๆ นอกจากนั้น มาตรการบังคับควรจะถูกนํามาใชก็ตอเมื่อผูปฏิบัติไม
สามารถหรือไมเต็มใจที่จะกระทําเพื่อใหเศรษฐกิจ แหลงพลังงาน และสิ่งแวดลอมดีขึ้น สําหรับ
มาตรการความรวมมือและแผนเฉพาะกิจที่เนนเฉพาะสวนนั้น เมื่อไดมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินงานควรจะแบงหนาที่ใหชัดเจนวาหนวยงานใดมีหนาที่ปฏิบัติตามแผนใด เพื่อปองกันไมให
เกิดความขัดแยงระหวางหนวยงานขึ้น นอกจากมาตรการตางๆที่นํามาใชในการอนุรักษและเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน แนวทางหลักในการกําหนดนโยบายควรจะอาศัยการกระตุนใหเกิดกลไกทาง
การตลาด มาตรการจู ง ใจทางการเงิ น ควรถู ก นํ า มาใช เ พื่ อ สร า งการยอมรั บ ในมาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพพลังงาน และจะคอยๆลดการสนับสนุนเพื่อใหกลไกทางการตลาดทํางานซึ่งจะสงผลให
มีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานตามมา
นอกจากข อ เสนอแนะในเรื่ อ งการกํ า หนดมาตรการต า งๆในการอนุ รั ก ษ แ ละเพิ่ ม
ประสิทธิภาพพลังงานแลวนั้น องคประกอบอื่นๆที่จะตองใหความสําคัญเพื่อสงเสริมใหการอนุรักษ
พลังงานเปนไปอยางประสบผลสําเร็จและเกิดการใชพลังงานอยางยั่งยืนสามารถสรุปไดดังนี้
1. ดานอุปสงค
ความตองการในการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึ้นทุกๆปเปนไปตามอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่เพิ่มสูงขึ้น การสรางความรับผิดชอบตอการอนุรักษพลัง งานใหกับผูใ ช
พลังงานจะทําใหโครงการอนุรักษพลังงานประสบความสําเร็จ มาตรการดานอุปสงคที่นํามาใชเนน
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในสวนของสาขาอุตสาหกรรมการผลิต มาตรการตางๆไมวาจะ
เปนมาตรการบังคับ มาตรการความรวมมือ และมาตรการสนับสนุนไดถูกนํามาใช เชน มาตรการ
บังคับ ไดแก การปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นต่ําของอาคารใหมและอุปกรณตางๆ และเพื่อขยายการ
ลงทุนในอาคาร อุปกรณ และเครื่องใชไฟฟาตางๆในปตอๆไป มาตรการความรวมมือนั้นถูกนํามาใช
กับโรงงานหรืออาคารที่มีอยูแลวและเพื่อความสําเร็จควรเนนประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับ
เพิ่มขึ้นจากการลงทุน
ขอเสนอแนะ
1. มาตรการบังคับสําหรับมาตรฐานประสิทธิภาพการใชพลังงานขั้นต่ําสําหรับอาคารใหมควรมี
การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ําอยูสม่ําเสมอ และควรใหมีการทดสอบและติด
ฉลากตามชนิดของอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาทุกประเภท
2. มาตรการความรวมมือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานที่มีอยูแลว โดยใชมาตรการจูงใจ
ทางการเงิน และกระตุนใหผูบริโภคเลือกใชสินคาที่มีประสิทธิภาพสูงเหนือกวามาตรฐาน
การใชพลังงานขั้นต่ํา ในกรณีนี้อาจมีความจําเปนในการใชมาตรการเงินจูงใจใหมีการใช
สินคาประสิทธิภาพสูงดังกลาว
3. มาตรการสนับสนุนควรนํามาใชเพื่อใหเกิดกลไกขับเคลื่อนทางการตลาดและสรางความ
ตื่นตัวทางการตลาดในสินคาและบริการดานการอนุรักษพลังงาน
4. การประชาสัมพันธตัวอยางการจัดการพลังงานที่ดี โดยใชแผนงานรวมมือสรางมาตรการจูง
ใจทางการเงินแกอาคารธุรกิจในปจจุบันสําหรับในชวง 2 ถึง 3 ปขางหนา หากผลการ
ดําเนินการไมสําเร็จจึงจะใชมาตรการบังคับสําหรับโครงการอาคารควบคุม
2. ดานอุปทาน
จากอดีตที่ผานมาการจัดหาพลังงานในประเทศไทยมีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการใช
พลังงานภายในประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากแหลงตางประเทศ
รัฐบาลจะตองคํานึงถึงการพัฒนากระบวนการที่สงเสริมและเพิ่มศักยภาพของแหลงพลังงานใชแลว
หมดสิ้นไป หรือพลังงานสิ้นเปลือง เชน น้ํามันและกาซ โดยการวางแผนการลงทุนในสวนตางๆ เชน
โรงงาน โรงกลั่น ทอขนสงเชื้อเพลิง และอุปกรณตางๆ เปนตน รวมถึงพิจารณาการทดแทนการใช
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมและขนสงจากการใชน้ํามันและถานหินไปเปนการใชกาซและไฟฟา ซึ่ง
จะทําใหเกิดทางเลือกที่มากขึ้น และเกิดความยืดหยุนในการวางแผนการพัฒนาพลังงานของประเทศ

ขอเสนอแนะ
1. จัดหาแหลงพลังงานที่แนนอนในอนาคต รัฐควรจัดตั้งหนวยงานอิสระเพื่อควบคุมใหเกิดการ
จัดการแหลงพลังงานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหเกิดความรวมมือในกิจกรรม
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ตางๆ สรางตลาดที่เกิดการแขงขันอยางยุติธรรม การใชกลไกทางดานกฎหมายและนโยบาย
เพื่อผลักดันใหมีการนําเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมมาใช
2. สนับสนุนแหลงพลังงานที่มีประสิทธิภาพและคุมคาทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถทําไดโดยการ
ซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานและเพิ่มแหลงผลิตไฟฟาพลังน้ํา สนับสนุนการใชน้ํามันอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชพลังงานทดแทน เปดรับผูผลิตไฟฟาขนาดใหญเพื่อได
ราคาที่เหมาะสม เปนตน
3. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน หลักการสําคัญคือจํากัดการแพรขยายกาซที่
ทําอันตรายตอสิ่งแวดลอม รัฐตองกําหนดแผนงานการลดการแพรกระจาย NOX และ SOX
โดยใชเทคโนโลยีและประเภทเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสําหรับการลดการปลดปลอย CO2 นั้น
ควรกําหนดนโยบายในระยะกลางและระยะยาวที่จะนําพลังงานนิวเคลียรมาใช ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนการใชพลังงานในสาขาการคมนาคมขนสงขนสงและอุตสาหกรรมdkiz]b9
3. พลังงานทดแทน
นอกจากการที่รัฐบาลไดพิจารณาถึงการจัดการเกี่ยวกับแหลงพลังงานสิ้นเปลืองแลวนั้น
รัฐบาลยังตองคํานึงถึงการนําแหลงพลังงานทดแทนมาใชงานในระยะยาว รัฐบาลจําเปนตองกําหนด
และผลตอบแทนเชิง
เปาหมายของการสํารวจ ศักยภาพและความเปนไปไดทางการตลาด
สิ่งแวดลอมจากการใชพลังงานทดแทน เชน ปริมาณการปลอย CO2 ที่สามารถลดได นั่นคือ รัฐ
จํ า เป น ต อ งกํ า หนดผลตอบแทนทางสั ง คมเพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น ของเอกชน
ผลตอบแทนทางสังคมในที่นี้หมายถึง ผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนของเอกชนในโครงการอนุรักษ
พลังงาน โดยคิดจากตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชน และผลกระทบเชิงบวกและเชิง
ลบตอบุคคลกลุมอื่นๆ ในสังคมที่เรียกวาผลกระทบภายนอก (Externality) ดวยวิธีวิเคราะหตนทุน
และผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis) การพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนตองมีการเตรียมแผน
กลไกทางการตลาดในระยะยาว การสาธิตเทคโนโลยีเพื่อกําหนดกิจกรรมที่จะทําใหเกิดการลงทุน
ของเอกชนที่จะนําไปสูเชิงพาณิชย และรัฐจะเปนผูผลักดันกลไกทางการตลาด เพื่อสนับสนุนให
เอกชนสามารถลงทุนและพัฒนาดวยตนเอง
ขอเสนอแนะ
1. การปรับปรุงนโยบาย รัฐจําเปนตองปรับปรุงนโยบายใหมใน 2 ดาน คือ การกําหนด
ราคาของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนตองอยูในระดับที่เหมาะสม เชน รัฐบาลควรจะ
ลดภาษีสําหรับอุปกรณในสวนนี้เพื่อกระตุนการใชงาน และการกําหนดผลไดเชิงสังคม
ของการใชพลังงานทดแทน เชน การสนับสนุนอุปกรณที่มีผลดีตอสิ่งแวดลอม
2. แผนงานเชิ ง พาณิ ช ย รั ฐ ควรกํ า หนดแผนเพื่ อ ส ง เสริ ม เทคโนโลยี ที่ มี ศั ก ยภาพทาง
การตลาดใหชัดเจน โดยแผนดังกลาวจะขึ้นกับสภาวะทางการตลาดของเทคโนโลยีนั้น
และวัตถุประสงคของนโยบายสงเสริมวาจะพัฒนาเพื่อใชในประเทศหรือสงออก การ
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ดําเนินงานแผนเชิงพาณิชยจําเปนตองใชความรวมมือจากรัฐ สถาบันการศึกษา และ
เอกชน โดยรัฐมีบทบาทในการออกกฎหมาย ขณะที่เอกชนจะเปนผูดําเนินการและ
ลงทุน จึงควรมีการศึกษาโครงสรางการประสานงานระหวางองคกร สถาบันเพื่อใหเกิด
การใชพลังงานทดแทน
4. สาขาเศรษฐกิจ
สาขาคมนาคมและขนสงถือไดวาเปนสาขาที่มีศักยภาพในการกอใหเกิดการอนุรักษพลังงาน
สูงสุด โดยสามารถลดการทําลายสิ่งแวดลอม การติดขัดของการจราจร และอากาศเสียในเขตเมือง
ตลอดจนลดการพึ่งพาการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ ดังนั้น สํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ
(สพช.) จําเปนตองกําหนดลําดับความสําคัญของแผนการอนุรักษพลังงานในสาขาคมนาคมและ
ขนสงเพื่อใหองคกรของรัฐตางๆสามารถวางแผนงานดําเนินการได
ขอเสนอแนะ
1. กําหนดแผนงานการขนสงและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใหอยูในแผนงานเดียวกัน
2. สนับสนุนเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และทางเลือกในการขนสงใน
รูปแบบอื่นๆ รวมถึงการทดแทนการใชเชื้อเพลิงในรูปแบบอื่นๆที่ชวยในการลดปริมาณการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงและชวยลดปญหาทางดานสภาวะแวดลอม
3. การกําหนดราคาการขนสงที่สะทอนตนทุนที่สามารถทําใหเกิดกลไกทางการตลาด
5. หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานพลังงาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกรตางๆที่เกี่ยวของกับการดูแลแผนการอนุรักษ
พลังงานจะเปนตัวจักรกลสําคัญในการวางแผนและพัฒนานโยบาย การตรวจสอบและประเมินผล
การทําวิจัยและพัฒนา รวมถึงการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบขององคกรหลักในแตละกิจกรรม
เพื่อใหแผนการอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานที่ไดกําหนดไวบรรลุผลสําเร็จ ปจจุบันไดมีการ
จัดตั้งสํานักงานนโยบายและแผน (สนพ.) ขึ้นเปนองคกรหลักในการรับผิดชอบดานการวางแผน
พัฒนาขอมูลพื้นฐานและประเมินความตองการสําหรับเชื้อเพลิงทุกชนิดและทุกสวนในการอนุรักษ
พลังงาน
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ขอเสนอแนะ
1. สรางความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในสวนของ
แผนงานอนุรักษพลังงาน
2. พิจารณาบทบาทความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ทางดานพลังงานรวมถึงปรั บปรุ ง
นโยบายเพื่อสงเสริมการอนุรักษและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง
3. ปรับปรุงนโยบายเพื่อสงเสริมดานพลังงานทดแทน และการอนุรักษพลังงาน โดยใชบริการ
ทางดานพลังงานเปนพื้นฐาน
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รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารและโรงงานควบคุมและกฎกระทรวง
พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 วาดวยการกําหนดคํานิยามของอาคารควบคุม การ
กําหนดขนาดปริมาณการใชพลังงานและวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุม
อาคารควบคุม หมายถึง (1) อาคารที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน ขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวัตตหรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลท
แอมแปรขึ้นไป หรือ (2) อาคารที่มีการใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนาย หรือ
พลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือของตนเองอยางหนึ่งอยางใด หรือรวมกันในรอบปปฏิทินที่ผานมามีปริมาณ
พลังงานตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไป
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2538) ออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535
วาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2538) ออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535
วาดวยการกําหนดแบบและระยะเวลาสงขอมูลเกี่ยวกับการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน และกําหนด
หลักเกณฑวิธีการบันทึกขอมูลการใชพลังงานและการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีผลตอการใช
พลังงานและการอนุรักษพลังงาน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2538) ออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535
วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาใหเจาของอาคารควบคุมจัดทํา สงเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานของอาคารควบคุมและตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 วาดวยการกําหนดคํานิยามของโรงงานควบคุม การ
กําหนดขนาดปริมาณการใชพลังงานและวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม
โรงงานควบคุม หมายถึง (1) โรงงานที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน ขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวัตตหรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลท
แอมแปรขึ้นไป หรือโรงงานที่มีการใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนาย
พลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันในรอบป
ปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงานตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไป
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540) ออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535
วาดวยการกําหนดแบบและระยะเวลาสงขอมูลเกี่ยวกับการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน และกําหนด
หลักเกณฑวิธีการบันทึกขอมูลการใชพลังงานและการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีผลตอการใช
พลังงานและการอนุรักษพลังงาน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) ออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535
วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาใหเจาของโรงงานควบคุมจัดทํา สงเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานของอาคารควบคุมและตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ที่มา: สถาบันวิจัยพลังงาน (http://www.eri.chula.ac.th/)
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ตารางที่ 1A แสดงปจจัยที่มีผลตอปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตั้งแตป พ.ศ. 2533 – 2545

ประเทศ

การ
เปลี่ยนแปลง
CO2
ลานตัน %
CO2

จีน
สหรัฐอเมริกา
อินเดีย
เกาหลีใต
อิหราน
อินโดนีเซีย
ซาอุดิอาระเบีย
บราซิล
สเปน
ญี่ปุน
เม็กซิโก
แคนาดา
ออสเตรเลีย
อาฟริกาใต
ตุรกี
ปากีสถาน
อิตาลี
อาเจนตินา
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
โปแลนด

1,247
863
457
246
178
164
148
1258
98
96
87
87
73
69
59
40
33
10
2
-36
-60

สหภาพยุโรป
เยอรมัน

-70
-127

ยูเครน

-291

รัสเซีย

-453

49
18
70
97
93
97
91
57
44
9
28
20
28
23
39
60
8
9
0
-6
17
-2
13
48
23

% ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง CO2
GDP ตอหัว
(GDP/Pop)

ประชากร
(pop)

ความเขมขน
พลังงาน
(E/GDP)

การเปลี่ยน
แปลงกาซที่
ไมใช CO2

สัดสวน
เชื้อเพลิง
(CO2/E)

122
23
55
84
44
44
-7
17
31
12
17
24
31
-2
16
18
17
17
17
24
35

15
16
28
15
26
25
46
21
6
3
22
13
16
28
25
38
2
13
5
3
0

-96
-20
-31
12
24
2
52
7
7
0
-12
-18
-19
-2
0
-1
-6
-9
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-46

8
-1
19
-15
-1
26
0
13
-1
-7
1
0
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5
-5
-11
-15
-13
-6

21
4
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49
46
13
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10
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24
3
15
11
11
9
29
4
9
-12
-32
-24

21
15

3
4

-14
-21

-12
-10

-18
-33

-32

-5

40

-51

-35

-5

-3

-12

-3
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ตารางที่ 2A แสดงปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2568
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เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงจากป พ.ศ. 2543
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