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การรายงานขอ้มลูที่
เก ีย่วขอ้งกบักา๊ซเรอืน
กระจก และขอ้มลูที่

จาํเป็นตอ้งมกีารรายงาน

นายวศิรตุ  เมธาสทิธิ์
สํานกักาํกบัและอนรุกัษพ์ลงังาน

10 มกราคม 2561

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนรุกัษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน



เป้าหมายปี 2020 (ประกาศใน COP 20 ค.ศ.2014) 

“Thailand  will  endeavor,  on  a  voluntary  basis, to  reduce  its  GHG 
emissions  in the range of 7 to 20 percent below the Business as Usual 
(BAU) in energy and transportation sectors in 2020, subject to the level 
of international support provided […]”

 การดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs)

RE EE Bio‐fuels TransportCoverage:

เป้าหมายปี 2030 (ประกาศใน COP 21 ค.ศ.2015)

“Thailand intends to reduce its greenhouse gas emissions by 20 percent 
from the projected business‐as‐usual (BAU)  level by 2030. The  level of 
contribution  could  increase up  to 25 percent,  subject  to adequate and 
enhanced [support] through a balanced and ambitious global agreement 
[…]”

    ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (INDC)

Inclusion of LULUCF will be decided laterCoverage: Economy‐wide

[2]

เป้าหมายลดกา๊ซเรอืนกระจกของไทย



Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) [3]

Nationally Appropriate 

Mitigation Actions (NAMAs)

Nationally Determined 

Contributions (NDCs)

ปีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) ปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573)

Baseline

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในกรณีปกติ

BAU 2020

367 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e)

BAU 2030

555 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(MtCO2e)

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
จาก BAU

7-20%

24 – 74 MtCO2e

20–25% 

110 – 140 MtCO2e

การดําเนินงานในปัจจุบัน

ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)

ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 40 MtCO2e หรือ
11% ของเป้า NAMAs

จากมาตรการตามแผน 

AEDP + EEP

สผ. จัดทํา Roadmap 

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
และได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อ 

23 พ.ค. 2560

มีศักยภาพลดได้ 115 MtCO2e

เป้าหมายลดกา๊ซเรอืนกระจกของไทย



แผนทีน่ําทางลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศภายหลงัปี พ.ศ.2563

[4]

สาขา/มาตรการ ปริมาณก๊าซเรอืนกระจก (Mt-CO2eq)

สาขาพลังงานและขนส่ง 113.00
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
2. ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในครัวเรือน
4. การใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
6. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม
7. การใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรม
8. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง
9. การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง
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สาขาของเสีย 2.00
1.  ลดปริมาณขยะ (3Rs) 

2.  นําก๊าซชีวภาพจากน้ําเสียมาใช้ประโยชน์
3.  การจัดการน้ําเสียอุตสาหกรรม
4.  การจัดการน้ําเสียชุมชน

1.3

0.7

ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ 0.60
1. การทดแทนปูนเม็ด
2. การทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารทําความเย็น

0.3
0.3

ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกรวม 115.60

ภาคพลังงานเป็นสาขา

หลักในการลดก๊าซเรือนกระจก



สถานการณพ์ลงังานในปี 2559
•ในปี 2559 ประเทศไทยใชพ้ลงังานท ัง้ส ิน้ 79,929 ktoe

การใชพ้ลงังานตาม
ภาคสาขา

การเกษตร
อตุสาหกรรม
อาคารอาศยั
ภาคธรุกจิ
ภาคการขนสง่

3.7  %
36.9%
13.8%
7.8  %
37.8%

ทีม่า: พพ. สถานการณพ์ลงังานประเทศไทย มกราคม – ธนัวาคม 2559 [5]



Security Economy Ecology

6

Thailand Integrated Energy Blueprint 
(2015)



7

ผลประหยดัดา้นไฟฟ้า

ลด Energy Intensity ลง 30% ภายในปี 2579 เมือ่เทยีบกบัปี 2553
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มาตรการตามแผน EEP 2015

• EE 1 :  มาตรการการจดัการพลงังานในโรงงานและอาคารควบคมุ

• EE 2 :  มาตรการกําหนดมาตรฐานการใช้พลงังานในอาคารใหม ่(Building Energy Code; BEC)

• EE 3 :  มาตรการกําหนดติดฉลากแสดงประสทิธิภาพการใช้พลงังาน

• EE 4 :  Energy Efficiency Resources Standard (EERS)

• EE 1 :  มาตรการการจดัการพลงังานในโรงงานและอาคารควบคมุ

• EE 2 :  มาตรการกําหนดมาตรฐานการใช้พลงังานในอาคารใหม ่(Building Energy Code; BEC)

• EE 3 :  มาตรการกําหนดติดฉลากแสดงประสทิธิภาพการใช้พลงังาน

• EE 4 :  Energy Efficiency Resources Standard (EERS)

Compulsory

• EE 5 :  มาตรการชว่ยเหลือ อดุหนนุด้านการเงิน

• EE 6 :  มาตรการสง่เสริมการใช้แสงสวา่งเพื่ออนรุักษ์พลงังาน

• EE 7 :  มาตรการอนรุักษ์พลงังานภาคขนสง่ 

• EE 8 :  มาตรการสง่เสริมการศกึษา วิจยั พฒันาเทคโนโลยีอนรุักษ์พลงังาน

• EE 5 :  มาตรการชว่ยเหลือ อดุหนนุด้านการเงิน

• EE 6 :  มาตรการสง่เสริมการใช้แสงสวา่งเพื่ออนรุักษ์พลงังาน

• EE 7 :  มาตรการอนรุักษ์พลงังานภาคขนสง่ 

• EE 8 :  มาตรการสง่เสริมการศกึษา วิจยั พฒันาเทคโนโลยีอนรุักษ์พลงังาน

Voluntary

• EE 9 : มาตรการสนบัสนนุการพฒันาบคุลากร และสร้างกําลงัคนด้านพลงังาน

• EE 10 : มาตรการสนบัสนนุการรณรงค์สร้างจิตสํานกึใช้พลงังานอยา่งรู้คณุคา่ และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลงังาน

• EE 9 : มาตรการสนบัสนนุการพฒันาบคุลากร และสร้างกําลงัคนด้านพลงังาน

• EE 10 : มาตรการสนบัสนนุการรณรงค์สร้างจิตสํานกึใช้พลงังานอยา่งรู้คณุคา่ และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลงังาน

Complementary

3 กลยทุธ ์– 10 มาตรการ



พระราชบญัญตัิ
การสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน 

พ.ศ. 2535

พระราชกฤษฎกีา
กาํหนดโรงงานควบคมุ

พระราชกฤษฎกีา
กาํหนดอาคารควบคมุ

1. มาตรฐาน
การจดัการพลงังาน

5. มาตรฐานการ
ออกแบบอาคาร

4. มาตรฐานดา้นประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานใน
เครือ่งจกัร อปุกรณ ์กาํหนดวสัดเุพือ่การอนรุกัษพ์ลงังาน

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 12 ธ.ค. 2538มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 12 ธ.ค. 2538

พระราชบญัญตัิ
การสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 17 ก.ค. 2540มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 17 ก.ค. 2540

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 3 เม.ย. 2535มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 3 เม.ย. 2535

มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551

มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551

2. คณุสมบตั ิ
ผูต้รวจสอบพลงังาน

3. คณุสมบตั ิ
ผูร้บัผดิชอบพลงังาน

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

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 11 พ.ค..2555มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 11 พ.ค..2555

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 20 มิ.ย. 2552มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 20 มิ.ย. 2552

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 8 เม.ย. 2552มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 8 เม.ย. 2552

กฎกระทรวง

โครงสรา้งกฎหมายอนรุกัษพ์ลงังาน

9
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•  หลกัเกณฑพ์จิารณาการเป็นโรงงาน/อาคารควบคมุ

โรงงาน/อาคาร ทีม่ขีนาด
เครือ่งวดัไฟฟ้าต ัง้แต ่  1,000  kW  ขึน้ไป    
หมอ้แปลงไฟฟ้าต ัง้แต ่ 1,175  kVA ขึน้ไป
การใชพ้ลงังานรวมต ัง้แต่ 20 ลา้น MJ/ปี ข ึน้ไป

•  จํานวนผูร้บัผดิชอบพลงังานในโรงงาน/อาคารควบคมุ

ประเภท โรงงาน/อาคารควบคมุ
ขนาดเครือ่งวดัไฟฟ้า < 3,000 kW ≥ 3,000 kW
ขนาดหมอ้แปลง < 3,530 KVA ≥ 3,530 KVA
ปรมิาณการใชพ้ลงังาน < 60 ลา้น MJ/ ปี ≥ 60ลา้น MJ/ ปี
จาํนวนผูร้บัผดิชอบพลงังาน 1 คน 2 คน  (เป็นผูร้บัผดิชอบพลงังาน

อาวโุส อยา่งนอ้ย 1 ทา่น)
จาํนวนโรงงาน/อาคารควบคมุ 2,955 แหง่ 2,451 แหง่

 มาตรฐานการบรหิารจดัการพลงังานใน
       โรงงาน/อาคารควบคมุ



ระบบการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานตามกฎหมาย

1. เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

2. จัดทําระบบการจัดการพลังงาน

2. ผู้ตรวจสอบและรับรองฯ

7. รับรายงานผลการตรวจสอบฯ และจัดส่ง
รายงานการตรวจสอบและรับรอง, รายการ

ตรวจสอบ และรายงานการจัดการพลังงานให้ พพ.

ภายใน เดือนมีนาคมของทุกปี

6. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบฯ 

ให้โรงงาน/อาคารควบคุม

4. ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

สร
รห

า แ
ละ

ว่า
จ้า

ง

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน

3. จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

แจ
้งรับ

ทร
าบ

กา
รต

รว
จส

อบ
แก

่โรง
งา

น/
อา

คา
รค

วบ
คุม

11

โครงการสนบัสนนุระบบการตรวจสอบและรบัรองการจัด
การพลงังาน
• ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ

– 215 ใบอนุญาต (299 ทีม)
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ISO 50001การจดัการพลงังานตาม พ.ร.บ.

ขับเคลื่อนสู่ระดับสากล – การจัดการพลังงานตาม
มาตรฐาน ISO 50001

• โครงการ 4 ระยะ (2555 – 2560)

• เข้าร่วมโครงการ 200 แห่ง
• ได้รับการรับรอง 72 แห่ง (36%)

อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่อาคารโรงงานในกรณีที่ได้รับการรับรอง 

ISO50001 โดยไม่จําเป็นต้องส่งรายงานการจัด
การพลังงานให้ พพ.

การปฏบิตัติามกฎหมาย Vs. ISO50001

12
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ข้อกําหนดการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน BEC

อาคารที่ก่อสร้างใหม่หรอืดัดแปลงมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลงั
เดียวกัน ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 9 ประเภทอาคาร

1.ระบบกรอบอาคาร
Envelope system

2.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
Electric lighting system

3.ระบบปรับอากาศ
Air-conditioning system

4.ระบบอุปกรณ์ผลิตน้ําร้อน
Water heating appliance

5.ระบบพลังงานหมนุเวียน
Renewable energy system

EE2: มาตรการการใชพ้ลงังานในอาคารใหม่

13



BEC Regulation : Envelop and Lighting System

EE2: Building Energy Code

14



ยผ. ให้ความเห็นชอบให้ร่างกฎกระทรวง ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ประภทและขนาดของอาคาร เป็นไปตามมาตรา 32 ของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ปี 2522

หมวดที่ 2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบ
หมวดที่ 3 การรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
หมวดที่ 4 การฝึกอบรมและการทดสอบ

การบังคับใช้
ที่จะเกิดขึ้น

2561

2562
2563

ยผ. ให้ พพ.

ดําเนินการเอง

คกก.ควบคุมอาคาร
เห็นชอบ

พพ./พน.

ยกร่าง
กพช./ครม.

เห็นชอบ
ค.กฤษฎีกา
ตรวจร่าง

ครม.

เห็นชอบร่าง
ประกาศ

ราชกิจจาฯ
บังคับใช้

ภายในปี 61

  ต.ค. 60 ม.ค. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 ส.ค. 61

สถานภาพการบังคับใช้

แนวทางและขั้นตอนการยกร่างแก้ไขกฎหมาย

15



งานตรวจประเมิน และรับรองการออกแบบอาคาร ผลการตรวจประเมินแบบ ปี 2552 - 2560

 การออกแบบอาคารเพือ่การอนรุกัษพ์ลงังาน

- สามารถประเมินผลประหยดัพลงังานจากพลงังาน

  ที่ลดลงเมื่อเทียบกบักรณี Baseline ได้
- สําหรับอาคารใหม/่ปรับปรุงเทา่นัน้
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MEPS: Minimum Energy 
Performance Standards

• มทีัง้ภาคสมัครใจ (voluntary) และ
ภาคบงัคบั (mandatory)

• ความรว่มมอืระหวา่ง พพ. (DEDE) 
และ สํานักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม –สมอ. 
(TISI)

• พพ. ศกึษามาตรฐานฯ กําหนด
กฎกระทรวง และเสน่อให ้สมอ.
ประกาศใชบ้งัคบักบัผูผ้ลติอปุกรณ์

HEPS: High Energy Performance 
Standard

Electric Labelling Non-Electric Labelling

TISI: Thailand Industrial Standard Institute, EGAT: Electricity Generating Authority of Thailand

• โครงการแบบสมัครใจ (voluntary 
program)

• ความรว่มมอืระหวา่ง พพ. และ กฟผ.  
(EGAT)

• มาตรฐานกําหนดโดย พพ.  การตดิ
ฉลากโดย กฟผ. และ พพ.

EE3: มาตรการกาํหนดตดิฉลากแสดงประสทิธภิาพ
การใชพ้ลงังาน
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ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้งจากรายงานการจดัการพลงังาน 
จากโรงงานและอาคารควบคมุ

ขั้นตอนการจัดการพลงังาน ข้อมูลทีม่กีารจัดเกบ็

ขอ้มูลเบื้องตน้ - ชื่อโรงงาน/อาคาร  + ที่อยู ่  +  ประเภท

- จาํนวนพนกังาน/ชัว่โมงการทาํงาน

- จาํนวนเตียง-วนั (สาํหรับ รพ.) จาํนวน หอ้ง-วนั (สาํหรับโรงแรม)

ขั้นตอนที่ 4 - ปริมาณการใชพ้ลงังาน (ไฟฟ้า - ความร้อน)

- ประเภทเชื้อเพลิงที่ใชใ้นการสร้างพลงังานความร้อน

- สดัส่วนการใชพ้ลงังานแยกรายระบบ

- ปริมาณการผลิต/ค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะ (SEC)

- เครื่องจกัร/อุปกรณ์ที่มีนยัยะสาํคญัในการใชพ้ลงังาน

- การผลิตพลงังานใชเ้องของโรงงาน/อาคาร (RE/Stand-by generator)

ขั้นตอนที่ 5-6 - มาตรการอนุรักษพ์ลงังานที่ดาํเนินการ (รายละเอียดมาตรการ/

เป้าหมาย/ผลการประหยดั)
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