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1. สถานการณพ์ลงังานโลก

2. สถานการณพ์ลงังานของประเทศไทย

3. นโยบายดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานของประเทศ

หวัขอ้การบรรยาย
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1. สถานการณพ์ลงังานของโลก
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แนวโน้มการใช้พลังงานของโลกจาํแนกตามชนิดพลังงาน
การใชพ้ลงังานในปี 2018 = 13,864.9 Mtoe
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แนวโน้มการใช้พลังงานของโลกจาํแนกตามชนิดพลังงาน
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การบรโิภคนํามนัในโลก 

World Consumption ~ 99.8 million barrels daily

ทีม่า : BP Statistical Review of World Energy 2018
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โลก
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แนวโนม้ราคานํามนัโลก

ทีม่า: BP Statistical Review of World Energy 2018
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ปรมิาณการบรโิภคกา๊ซธรรมชาตใินโลก

World Consumption for Natural Gas 
~ 3,309.4 Mtoe

ทีม่า: BP Statistical Review of World Energy 2018
 

26.6%

15.1%

14.4%

3.9%

21.4%

4.4%

14.3%

อเมรกิาเหนอืใชก้า๊ซ
ธรรมชาตมิากทสีดุ 

คดิเป็น 26.6% ของ
โลก

8



แนวโนม้ราคากา๊ซธรรมชาตโิลก

ทีม่า: BP Statistical Review of World Energy 2018
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การบรโิภคถา่นหนิในโลก 

World Consumption ~ 3,772.1 Mtoe

ทีม่า : BP Statistical Review of World Energy 2018
 

เอเซยีแปซฟิิกใช้
ถา่นหนิมากทสีดุ 
คดิเป็น 75.3% 

ของโลก
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แนวโนม้ราคาถา่นหนิโลก

ทีม่า: BP Statistical Review of World Energy 2018
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แนวโนม้ทางดา้นพลงังานทดแทนโลก

ทีม่า: BP Statistical Review of World Energy 2018
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2. สถานการณพ์ลงังานของประเทศไทย
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สถานการณพ์ลงังานในปี 2561
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สถานการณพ์ลงังานในปี 2561 
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สถานการณพ์ลงังานในปี 2561
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เป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงาน 

พ.ศ. 2558 - 2579
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เป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579

แผนบูรณาการพลังงานระยะยาวพ.ศ. 2558-2579 (20 ปี)

บรูณาการ

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

ลด Energy Intensity ลง 30% ภายในปี 2579 เมอืเทยีบกบัปี 2553

8.54 8.23 5.98

8.54 8.23
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• วจิัยพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน (R&D)
• พัฒนาบคุลากรดา้นอนุรักษ์พลังงาน (HRD)
• ประชาสมัพันธส์รา้งปลกูจติสํานกึการอนุรักษ์พลังงาน (PR)

• วจิัยพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน (R&D)
• พัฒนาบคุลากรดา้นอนุรักษ์พลังงาน (HRD)
• ประชาสมัพันธส์รา้งปลกูจติสํานกึการอนุรักษ์พลังงาน (PR)

• บงัคบัใชม้าตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคารควบคมุ (DBs/DFs)
• บงัคบัมาตรฐานอาคารกอ่สรา้งใหมเ่พอืการอนุรักษ์พลังงาน (BEC)
• กําหนดมาตรฐานและตดิฉลากอปุกรณ์ เครอืงจักร และวัสดเุพอืการอนุรักษ์พลังงาน (HEPS/MEPS)
• บงัคบัใชเ้กณฑม์าตรฐานอนุรักษ์พลังงานสําหรับผูผ้ลติและจําหน่ายพลังงาน (EERS)

• บงัคบัใชม้าตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคารควบคมุ (DBs/DFs)
• บงัคบัมาตรฐานอาคารกอ่สรา้งใหมเ่พอืการอนุรักษ์พลังงาน (BEC)
• กําหนดมาตรฐานและตดิฉลากอปุกรณ์ เครอืงจักร และวัสดเุพอืการอนุรักษ์พลังงาน (HEPS/MEPS)
• บงัคบัใชเ้กณฑม์าตรฐานอนุรักษ์พลังงานสําหรับผูผ้ลติและจําหน่ายพลังงาน (EERS)

ภาคบงัคบั

• ชว่ยเหลอื/อดุหนุนการดําเนนิงานเกยีวกบัการอนุรักษ์พลังงาน (Financial Incentive) 
• สง่เสรมิการใชแ้สงสวา่งเพอือนุรักษ์พลังงาน (LED)
• อนุรักษ์พลังงานภาคขนสง่ (Transport)

• ชว่ยเหลอื/อดุหนุนการดําเนนิงานเกยีวกบัการอนุรักษ์พลังงาน (Financial Incentive) 
• สง่เสรมิการใชแ้สงสวา่งเพอือนุรักษ์พลังงาน (LED)
• อนุรักษ์พลังงานภาคขนสง่ (Transport)

ภาคความรว่มมอื

ภาคสนบัสนนุ

  

3 กลยทุธ ์– 10 มาตรการ

แผนอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2558 – 2579 
4 กลุม่เป้าหมาย

อตุสาหกรรม อาคารธรุกจิ
ขนสง่ครวัเรอืน

EERS: Energy Efficiency Resource Standard
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กํากับดูแล / ขึ้นทะเบียน / อบรมให้ความรู้ โดย พพ.

การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

ผูร้บัผดิชอบ
ดา้นพลงังาน

(Energy Manager)

- ให้คําปรึกษา
- กระตุ้น
- ผลักดัน

ผูต้รวจสอบ
 (Auditor)

อาคารและโรงงานควบคุม

ผูเ้ชยีวชาญ
(Expert)

- ตรวจสอบและรับรอง
   การจัดการพลังงาน

- ดําเนินการจัดการพลังงาน
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ
  เครื่องจักร/อุปกรณ์

อาคารควบคุม

3,130 แห่ง              

โรงงานควบคุม

6,061 แห่ง

รวม 9,191 แห่ง              

อาคาร/โรงงาน ที่มีขนาด

เครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่
1,000 kW  ขึ้นไป    

หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่
1,175 kVA ขึ้นไป

การใช้พลังงานรวมตั้งแต่
20 ล้าน MJ/ปี ขึ้นไป

การกาํกบัดแูลตาม พ.ร.บ. การสง่เสรมิการอนรุกัษ์
พลงังาน
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36

อาคารที่ก่อสร้างใหม่หรอืดัดแปลงมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลงั

เดียวกัน ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 9 ประเภทอาคาร

การออกแบบอาคารเพอืการอนรุกัษพ์ลงังาน

การบงัคบัใช ้
• นํากฎกระทรวงฯ ไปบงัคบัใชต้าม ม.8 ของ พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร
• ปัจจบุนักฎกระทรวงฯ อยูใ่นขนัตอนการพจิารณาของ คกก.กฤษฎกีา
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การออกแบบอาคารเพอืการอนรุกัษพ์ลงังาน

ออกแบบผ่าน BEC ทุกระบบ และมีผล

ประหยัด 30-50%50-70%>70%

• รวบรวมข้อมูล เผยแพร่องค์ความรู้ ให้คําปรึกษาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ 

• ตรวจแบบอาคารภาครัฐตาม มติ ครม. วันที่ 4 ตุลาคม 2554 และเอกชนที่สนใจ

• สร้างเครือข่าย ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ วิศวกร สถาปนิก เจ้าหน้าที่อนุญาตแบบก่อสร้าง ฯลฯ

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
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การสนบัสนนุดา้นการเงนิเพอืการอนรุกัษพ์ลงังาน

โครงการสนับสนุนการลงทนุการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ 

(Matching Fund ระยะที่ 1-3)

   
     อาคารโรงพยาบาลภาครฐัทดีําเนนิการปรบัปรงุ
อุปกรณ์อนุรกัษพ์ลงังาน จะสามารถลดคา่ใชจ้่าย
ดา้นพลงังานลงได ้รวมถงึเป็นตน้แบบ สามารถ
เผยแพรผ่ลสําเร็จใหก้บัสงัคมและชุมชนได้

ประโยชนท์ไีดร้บัจากโครงการ

• สนับสนุน
งบประมาณ

• ตดิตาม
ประเมนิผล

สมคัร

อนุมตัิ ร.พ.

ทปีรกึษา

ผูร้ับเหมา

วา่จา้ง

สนับสนุนการดําเนนิงาน

วา่จา้ง

ตดิตงัอปุกรณ์

แนวทางการดาํเนนิโครงการ
กลุม่

เป้าหมาย
สถาน

พยาบาล
ภาครฐั

ทวัประเทศ

ระยะท ี1
- เกดิผลประหยดัรวม 

79,035,000 kWh/ปี
316.14 ลา้นบาท/ปี 

ระยะท ี2
- เกดิผลประหยดัรวม 

71,725,000 kWh/ปี
    286.90 ลา้นบาท/ปี 

ระยะท ี3
- เกดิผลประหยดั

ไมน่อ้ยกวา่
    87,500,000 kWh/ปี
    350 ลา้นบาท/ปี 

ผลประหยดั

ผลการดาํเนนิโครงการทผีา่นมา

ระยะท ี1 
สนบัสนนุ : 548 ลา้นบาท

ระยะท ี2
สนบัสนนุ : 567 ลา้นบาท

ระยะท ี3
สนบัสนนุ : 1,048  ลา้น

บาท

งบประมาณ

ระยะท ี1 : 60 รพ.

ระยะท ี2 : 79 รพ.

ระยะท ี3 : 181 รพ.

จํานวนผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ
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การสนบัสนนุดา้นการเงนิเพอืการอนรุกัษพ์ลงังาน

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี / ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ IoT ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

โครงการสง่เสรมิการใชร้ะบบควบคมุอตัโนมัตแิละระบบ IoT รว่มกบัอปุกรณป์ระหยัดพลังงาน

โครงการพัฒนาเทคโนโลยดีจิทิัลพลังงานเพอืเพมิ
ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธรุกจิ
ตามแผนพัฒนา Electronic Monitoring ในอาคารควบคมุ
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การสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน
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โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 

เป้าหมาย ปี 2563
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
จํานวน  500  แหง่
(10 กลุม่พนืท ีกลุม่ละ 50 แหง่)

วธิดีําเนนิการ
o ใหค้ําปรกึษาการใชพ้ลังงาน และประเมนิการใชพ้ลังงานตอ่

ผลผลติ (Specific Energy Consumption : SEC)
o ผลักดันใหส้ถานประกอบการใชร้ะบบจัดการพลังงานทเีกดิผล

เป็นรปูธรรม รวมทังการประหยัดพลังงานในเครอืงจักร
o จัดอบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรของโรงงาน

โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน

(การประกวดสิ่งประดิษฐเ์พื่อการอนรุักษ์พลังงาน)  

วธิดีําเนนิการ
 สง่เสรมิความรูด้า้นการอนุรักษ์พลงังานแกน่ักศกึษาอาชวีะ ในสถานศกึษาภาครัฐและเอกชน
 สง่เสรมิการวจิัย คดิคน้ และพัฒนาสงิประดษิฐด์า้นพลงังาน
 จัดการประกวดและมอบรางวัลแกผู่ท้มีผีลงานดเีดน่ 
 สง่เสรมิการพัฒนาชดุตน้แบบไปสูก่ารทดลองใชง้านจรงิ และแนวทางการขยายผลในวงกวา้ง

ผลการดําเนนิงานปี 2561:
 โครงงานสงิประดษิฐเ์พอืการอนุรักษ์พลงังาน 100 โครงงาน
 สามารถสรา้งความรูแ้ละแรงบนัดาลใจแกน่ักศกึษาอาชวีะในการเรยีนรูด้า้นพลงังาน
 เป็นพนืฐานในการทํางานในอนาคต

การอนรุกัษพ์ลงังานในโรงงานอตุสาหกรรม SMEs
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โครงการสนบัสนนุการลงทนุเพอืปรบัเปลยีนปรบัปรงุ เครอืงจกัร วสัดอุปุกรณ์
เพอืการอนรุกัษพ์ลงังาน ปี 2560-61
วธิกีารดาํเนนิงาน
1. สนับสนุนการลงทนุปรับเปลยีน ปรับปรงุ เครอืงจักรวสัด ุและ

อปุกรณ์ เพอืใหเ้กดิการประหยดัพลงังานในสถานประกอบการ
2. เป็นกรณีสาธติตวัอยา่งมาตรการอนุรักษ์พลงังานนําไปเผยแพร่

ขยายผล ตอ่ไป
กลุม่เป้าหมายของโครงการ
โรงงานอตุสาหกรรม อาคารธรุกจิ วสิาหกจิชมุชน ผูป้ระกอบการ SMEs ทัวประเทศ

แนวทางการสนับสนุน

➲ สนับสนุนเงินให้เปล่า 20-30%  ของค่าอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง

✔ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

✔ ไม่เกินราคากลางที่ พพ. เห็นชอบ

✔ ต้องเป็นราคาสุดท้ายที่หักส่วนลดแล้ว

➲ สนับสนุนสูงสุดถึง 1,500,000 บาทต่อสถานประกอบการ 

➲ สามารถขอรับการสนับสนุนได้หลายมาตรการ    

➲ ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7  ปี (simple payback period)

ผลการดาํเนนิการ:

ไมเ่ป็นโรงงาน/อาคารควบคมุ เป็นโรงงาน/อาคารควบคมุ

**ไมเ่กนิ 1.5 ลา้นบาทตอ่ราย**

การอนรุกัษพ์ลงังานในโรงงานอตุสาหกรรม SMEs
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โครงการอนรุกัษพ์ลงังานแบบมสีว่นรว่มในอาคารธรุกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก  

ผลการดําเนนิงาน ปี 2562
- อาคารทเีขา้รว่มโครงการจํานวน  50  แหง่
- เกดิผลประหยัดพลังงาน 308 toe หรอืเป็นเงนิ 4.5 ลา้นบาท

วธิดีําเนนิการ
o ใหค้ําปรกึษาการใชพ้ลังงานและวธิกีารประหยัดพลังงาน
o ผลักดันใหส้ถานประกอบการจัดการพลังงานทเีป็นรปูธรรม 

รวมทังการประหยัดพลังงานในอปุกรณ์เครอืงใชต้า่งๆ
o จัดอบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรของอาคาร

โครงการสง่เสรมิการจดัการพลงังานและเพมิประสทิธภิาพในโรงพยาบาลภาครฐันอกขา่ยควบคมุ  

วธิดีําเนนิการ
 พัฒนาบคุลากรของโรงพยาบาลใหส้ามารถดําเนนิการอนุรักษ์พลังงานไดด้ว้ยตนเองอยา่ง

ตอ่เนอืงและยังยนื
 สนับสนุนใหม้กีารปรับปรงุอปุกรณ์และการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
 สง่เสรมิการรณรงคป์ระชาสมัพันธก์ารอนุรักษ์พลังงานสูป่ระชาชนผา่นโรงพยาบาลทเีขา้รว่ม

โครงการ และขยายผลสูโ่รงพยาบาลอนืๆ
 เพอืผลักดันโรงพยาบาลทเีขา้รว่มโครงการทปีระสบผลสําเร็จเขา้รว่มประกวดในโครงการ 

Thailand Energy Awards ประเภท อาคารนอกขา่ยควบคมุ

กลุม่เป้าหมายของโครงการ
 โรงพยาบาลภาครัฐนอกขา่ยควบคมุประจํา

อําเภอในพนืทเีขตภมูภิาค

ผลการดําเนนิงานปี 2561:
 อาคารภาครัฐนอกขา่ยควบคมุ จํานวน 200 แหง่ สามารถบรหิารจัดการพลงังานไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพเป็นตน้แบบการอนุรักษ์พลงังานในอาคารภาครัฐ
 ผลประหยัดทไีด ้ 1.312 ktoe/ปี
 เงนิสนับสนุนโรงพยาบาลจากกองทนุเพอืสง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน 240 ลา้นบาท

การอนรุกัษพ์ลงังานในอาคารขนาดกลางและเล็ก
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บา้นเดยีวขนาดเล็ก 42 8

บา้นเดยีวขนาดกลาง 19 8

บา้นเดยีวขนาดใหญ่ 10 5

บา้นทาวนเ์ฮาสข์นาดเล็ก 21 0

บา้นทาวนเ์ฮาสข์นาดใหญ่ 8 1

รวม 100 22

โครงการขนาดเล็ก 5 2

โครงการขนาดกลาง 13 1

โครงการขนาดใหญ่ 2 0

รวม 20 3

รวมทงัหมด 120 25

การศกึษาจดัทาํเกณฑม์าตรฐานประสทิธภิาพพลงังานของบา้นอยูอ่าศยั

 จัดทํารา่งเกณฑม์าตรฐาน
ประสทิธภิาพพลังงานในบา้นอยู่
อาศัย และคูม่อืการปฏบิัตติามเกณฑ์

 จัดทําโปรแกรมแบบจําลองเพอืใช ้
ตรวจสอบการใชพ้ลังงานในบา้นอยู่
อาศัย และคูม่อืการใชง้านอยา่งงา่ย

 จัดทําแผนการดําเนนิงานการอนุรักษ์
พลังงานในบา้นอยูอ่าศัย ตามแผน 
EEP 2015

สรปุขนัตอนการดาํเนนิงาน:
ศกึษาเกณฑก์ารใชพ้ลงังาน
ในบา้นอยูอ่าศยัเพอืกาํหนดเป็น
เกณฑม์าตรฐาน
 ศกึษาเกณฑข์องตา่งประเทศ
 สํารวจและวเิคราะหข์อ้มลูการใช ้
    พลังงานในบา้นกวา่ 2,500 หลัง
 ประชมุหน่วยงานทเีกยีวขอ้งสว่นกลาง
    และภมูภิาค
 สมัมนารับฟังความคดิเห็น
 จัดฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม
 จัดทําสอืเผยแพรผ่ลการศกึษา

 สามารถประเมนิการใชพ้ลังงานในภาพรวมภาค
ทอียูอ่าศัยของประเทศ

 ใชก้ําหนดนโยบายดา้นการอนุรักษ์พลังงานใน
ภาคทอียูอ่าศัยของประเทศในอนาคต

 พัฒนาเป็น Building Energy Code สําหรับบา้น
อยูอ่าศัยตอ่ไป

การขยายผลผลทไีด้

การประกวดบา้นจดัสรรอนรุกัษพ์ลงังานดเีดน่

 เพอืสง่เสรมิและกระตุน้ผูป้ระกอบการใหเ้กดิความ
ตระหนักและสนใจการออกแบบบา้นอนุรักษ์
พลังงาน

 เพอืใหค้วามรูแ้กผู่บ้รโิภคในการเลอืกซอืบา้น 
และการเลอืกใชว้ัสดอุปุกรณ์เพอืการประหยัด
พลังงานในบา้นอยูอ่าศัย

 ผูป้ระกอบการบา้นจัดสรร
 ผูป้ระกอบการธรุกจิรับสรา้งบา้น

สรปุขนัตอนการดาํเนนิงาน:

กลุม่เป้าหมาย

 แตง่ตังคณะกรรมการตัดสนิการ
ประกวด

 กําหนดเกณฑก์ารตัดสนิ
 พจิารณาผูช้นะการประกวด
 จัดงานมอบรางวัล
 เผยแพรผ่ลงานทชีนะการประกวด 

ผลประกวดปี 61 การขยายผล

ประเภทการประกวด
 ประเภทบา้น : บา้นเดยีว ทาวนเ์ฮาส์
 ประเภทโครงการจัดสรร

สง่ประกวด ไดร้างวลั

การอนรุกัษพ์ลงังานในบา้นอยูอ่าศยั
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คณะกรรมการบรูณาการนโยบายดา้นการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนสง่
(รองนายกรัฐมนตร)ี

คณะอนุกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลการดําเนนิมาตรการตามแผน

อนุรักษ์พลังงานในภาคขนสง่
(นายอํานวย ทองสถติย)์

คณะอนุกรรมการสง่เสรมิการอนุรักษ์
พลังงานในภาคขนสง่ทางนํา

(อธบิดกีรมเจา้ทา่)

คณะอนุกรรมการสง่เสรมิการอนุรักษ์
พลังงานในภาคขนสง่ทางอากาศ

(อธบิดกีรมทา่อากาศยาน)

เลขานุการ• กํากบัดแูลการดําเนนิมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนสง่ตาม
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579

• บรูณาการการดําเนนิงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนสง่
• ตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานภายใตม้าตรการภาคขนสง่

อธบิดกีรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กพช.

ทมีา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

สดัสว่นการใชพ้ลงังานในภาคขนสง่

โครงการที่จะดําเนินการในปี 2562
 ศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและโดยสาร 

 ให้คําปรึกษาและสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ประกอบการ

ขนส่ง 

 ศึกษาการเพิ่มศักยภาพการ Shift Mode ขนส่งทางลําน้ําเพื่อการประหยัดพลังงาน

 ศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold Chain)

กรอบมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง

การอนรุกัษพ์ลงังานในภาคขนสง่
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โครงการที่จะดําเนินการในปี 2562

 ศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานและจัดทําแผนปฏิบัติการ

อนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรม (พพ.) – กสิกรรม, 

ปศุสัตว์ และการลี้ยงสัตว์น้ํา

 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

(Smart Farm) (พพ.) เพิ่มเติมอีก 30 แห่ง

นําร่องสาธิต SMART FARM
 สนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยใช้ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ประหยัด

พลังงาน ร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นฟาร์มต้นแบบสาธิตสําหรับ

การขยายผลแก่เกษตรกรในวงกว่างต่อไป

 กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มโค ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือฟาร์ม

เลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ๆ

โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปี 2561

 สนับสนุนเงินลงทุน 40% ให้กับฟาร์มปศุสัตว์ จํานวน 19 แห่ง ในการ

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน (สุกร 11 แห่ง, ไก่ 4 แห่ง 

และโค 4 แห่ง) 

 มาตรการที่ขอรับการสนับสนุน อาทิ 

1. ระบบจัดการข้อมูลอัตโนมัติ IoT

2. เปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

3. ติดตั้งพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ/เซลล์

แสงอาทิตย์

 เกิดผลประหยัด 0.68 ktoe

การอนรุกัษพ์ลงังานในภาคเกษตรกรรม
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ปี 50-61
พพ. ศกึษาแลว้
72 ผลติภณัฑ์

มาตรฐานประสทิธภิาพพลังงานขนัสงู
กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวง

• ออกกฎกระทรวง                        
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา แลว้ 35 ฉบับ

• ออกประกาศกระทรวง                  
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา แลว้ 24 ฉบับ

มาตรฐานประสทิธภิาพพลังงานขนัตาํ
มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.)

• พพ. ลงนาม MOU กบั สมอ.              
กําหนด มอก. ดา้นประสทิธภิาพพลงังาน

• ประกาศในราชกจิจานุเบกษา แลว้ 23 ฉบับ
    - มอก. บงัคบั   4 ฉบับ
    - มอก. ทัวไป 19 ฉบบั

• ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) 2550

• มาตรา 23 กําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสําหรับ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุ 

         สง่เสรมิ
     การตดิฉลาก

• กฟผ. ตดิฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5          
             แลว้ 28 ผลติภณัฑ ์(ตงัแตป่ี 62 กฟผ. ตดิ  
    ฉลากรปูแบบใหม ่(มดีาว) จํานวน 21 ผลติภณัฑ)์
• พพ.   ตดิฉลากประหยัดพลงังานประสทิธภิาพสงู   
             แลว้ 19 ผลติภณัฑ์

ผลการตดิฉลากทผีา่นมา ของ พพ.

ตั้งแต่ ปี 50-61 จํานวนฉลาก 38.7  ล้านใบ
ประหยัดพลังงานได้ 739.1 ktoe/ปี 
ลดการปล่อย Co2     4,600 ตัน/ปี 
การประหยัดเงิน     28,785  ล้านบาท/ปี

ฟิลม์ตดิ
กระจก

ฟิลม์ตดิ
กระจก

เตาหงุตม้ใช ้LPGเตาหงุตม้ใช ้LPG เตากา๊ซ
แรงดนัสงู
เตากา๊ซ

แรงดนัสงู
เครอืงยนตด์เีซล

ขนาดเล็ก
เครอืงยนตด์เีซล

ขนาดเล็ก
เครอืงยนตแ์กส๊
โซลนีขนาดเล็ก
เครอืงยนตแ์กส๊
โซลนีขนาดเล็ก VSDVSD ฉนวนใยแกว้ฉนวนใยแกว้ กระจ

ก
กระจ

ก
มอเตอรเ์หนยีวนํา

สามเฟส
มอเตอรเ์หนยีวนํา

สามเฟส

ปี 2550 - 2558

ฮตีปมัฮตีปมั เครอืงอดัอากาศเครอืงอดัอากาศ สทีาผนงัสทีาผนงั

ปี 2561

อฐิมวลเบาอฐิมวลเบา กระเบอืง
หลงัคา

กระเบอืง
หลงัคา

เครอืงเชอืม
ไฟฟ้า

เครอืงเชอืม
ไฟฟ้า

เตา
อนิฟราเรด

เตา
อนิฟราเรด

มอเตอรเ์หนยีวนํา
เฟสเดยีว

มอเตอรเ์หนยีวนํา
เฟสเดยีว

เครอืงทอด
นํามนัทว่ม
เครอืงทอด
นํามนัทว่ม

เครอืงดดูควนัเครอืงดดูควนั

ปี 2559 - 2560

การศึกษามาตรฐานปี 61

ทบทวนมาตรฐาน
 - กระจก
 - เตารีด
 - หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่
 - หลอด LED / โคม LED
 - เครื่องอุ่นไส้กรอก
 - ตู้แช่เย็นกึ่งตั้ง (ตู้เค้ก)
 - ฉนวนอุตสาหกรรมที่ใช้ อุณหภูมิต่ํา
- จักรยานยนต์ไฟฟ้า
 - เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

มาตรฐานประสทิธภิาพพลงังานขนัสงู-ขนัตาํ 
และสง่เสรมิการตดิฉลาก
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THANK YOU

Q & A
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