
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ระบบการจัดการพลังงาน 5 ข้ันตอนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 
โดย นายพิชชา สุทธิกุล นักวิชาการพลังงานช านาญการ 
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 
 ระบบการจัดการพลังงาน คือระบบท่ีมุ่งเน้นการด าเนินการใน 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านเทคนิควิศวกรรม 
และมิติด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างจิตส านึกและความมี ส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร  
อันจะส่งผลให้เกิดผลประหยัดจากการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน จากประโยชน์ของระบบ 
การจัดการพลังงานในข้างต้นซึ่งเดิมมีการบังคับใช้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเท่านั้น ผู้เขียนจึงมี
แนวคิดท่ีจะขยายผลไปยังโรงงาน/อาคารขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลทางด้านพลังงาน 
อย่างมีระบบ สามารถน ามาวิเคราะห์หาศักยภาพการประหยัดพลังงานได้ (ซึ่งก็หมายถึงการลดต้นทุนทางด้าน
พลังงานด้วย) รวมท้ังยังเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรภายในองค์กรจาก
การอบรม และท ากิจกรรมเพื่อ ส่ง เสริมการอนุรักษ์พ ลังงาน อันจะส่งผลให้ เกิดการใช้พลังงาน  
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากศักยภาพของหน่วยงาน SMEs ท้ังจ านวนบุคลากร เงินทุน 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ จะมีน้อยกว่าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม จึงมีการปรับลดขั้นตอนการด าเนินการ  
จัดการพลังงานจาก 8 ข้ันตอน เหลือเพียง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 การจัดการพลังงาน 5 ขั้นตอนส าหรับ SMEs 
 

หน้าท่ี 1 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
การแต่ง ต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรู้ จักหน้า ท่ี 

ความรับผิดชอบของตนเอง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยคณะท างานประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 
ได้แก่ 
 1) หัวหน้าคณะท างาน ควรเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้มีอ านาจขององค์กร โดยมีบทบาทหน้าท่ีก าหนด
นโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนให้การสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานของคณะท างาน 
 2) คณะท างาน ประกอบด้วย บุคลากรหรือพนักงาน มีหน้าท่ีหลักในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
ซึ่งคณะท างานควรถูกคัดเลือกจากหัวหน้ากลุ่มต่างๆ โดยสามารถประชาสัมพันธ์หรือถ่ายทอดภารกิจ 
การอนุรักษ์พลังงานไปยังทีมงานท่ีอยู่ภายใต้การดูแลได้อย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม  
ของบุคลากรในทีมได้ 
 ท้ังนี้จะต้องจัดท าจัดท าผังโครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน และประกาศเป็นเอกสาร
พร้อมลงนามโดยเจ้าของสถานประกอบการ โดยระบุอ านาจหน้าท่ีของคณะท างานให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น
คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) รวบรวมข้อมูลผลผลิต และข้อมูลการใช้พลังงานท้ังหมดน าเสนอต่อผู้บริหารทุกเดือน 
(2) ประสานงาน และสร้างความมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
(3) วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพลังงาน และน าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานต่อผู้บริหาร 
(4) ติดตาม และรายงานผลการอนุรักษ์พลังงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 
(5) ควบคุมการจัดการพลังงานในองค์กร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ตัวอย่างโครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
 
 
 

หน้าท่ี 2 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
นโยบายอนุรักษ์พ ลังงานถือ เป็นการก าหนดเจตจ านง  และแนวทางในการจัดท าระบบ  

การจัดการพลังงานขององค์กร เปรียบเสมือนส่ิงท่ีก าหนดทิศทางในการท าระบบการจัดการพลังงานให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีหน่วยงานก าหนดไว้ได้ โดยนโยบายอนุรักษ์พลังงานท่ีดีควรเกิดจากคณะท างานและบุคลากร
ต่างๆ ร่วมเสนอนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในนโยบาย  
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกท่ีอยากปฏิบัติตามนโยบายมากยิ่งขึ้น โดยนโยบายต้องสามารถส่ือสารให้กับ
บุคลากรทุกคนภายในองค์กรได้ทราบถึงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมไปถึงอาจระบุถึง
ประโยชน์ท่ีบุคลากรจะได้รับจากการประหยัดท่ีเกิดขึ้ นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน 
ตัวอย่างของข้อความในนโยบายอาจก าหนดได้ดังนี้ 

(1) หน่วยงานจะมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานอย่างสม่ าเสมอ และมีระบบการจัดเก็บท่ีดี 
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย 

(2) หน่วยงานจะมีการใช้ลด ละ เลิก การใช้ทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็น 
(3) หน่วยงานจะมีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
(4) หน่วยงานจะมีการพัฒนา และสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรในองค์กร 

โดยการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ าเสมอ 
(5) หน่วยงานจะให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน ส าหรับการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน 

 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร และน าไป
ก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเริ่มจากการเก็บข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องการใช้พลังงาน โดยการท า
สัดส่วนการใช้พลังงาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินว่าระบบใดท่ีเป็นนัยส าคัญของการใช้พลังงาน ซึ่งจะต้อง
มุ่งเน้นการจัดการไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ท่ีมีสัดส่วนการใช้พลังงานท่ีสูง จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้ อมูล 
โดยละเอียดมากขึ้น จนทราบว่าอุปกรณ์/เครื่องจักรใดในองค์กรท่ีมีการสูญเสียมาก และมีศักยภาพในการ
อนุรักษ์พลังงานสูง โดยประโยชน์ท่ีได้รับคือ การได้ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานภายในกิจการ  
และการทราบข้อมูลต้นทุนทางพลังงานส าหรับสินค้าหรือการบริการ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป โดยการประเมินศักยภาพด้านการอนุรักษ์
พลังงาน  

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1) การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร 
2) การประเมนิการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
3) การประเมินการใช้พลังงานระดับอุปกรณ์ 
 
 

หน้าท่ี 3 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

เมื่อด าเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในขั้นตอนท่ี 3 แล้ว จะท าให้ทราบว่าองค์กร 
มีการใช้พลังงานชนิดใดบ้าง, ใช้ไปเพื่อด าเนินกิจกรรมใด, มีสัดส่วนการใช้พลังงานเป็นอย่างไร, ประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานเป็นอย่างไร (SEC), เครื่องจักร/อุปกรณ์ใดท่ีจัดเป็นเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ตลอดจนทราบ
ถึงประสิทธิภาพ และสาเหตุการสูญเสียพลังงานในเบ้ืองต้นจากการวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลา ดังนั้นในขั้นตอนนี้
จะเป็นขั้นตอนท่ีก าหนดแนวทางในการสูญเสียพลังงาน ด้วยแนวทางหลัก 2 แนวทางคือ 

1. การจัดท าแผนมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
2. การจัดท าแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ส่งผลให้เกิดการใช้

พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยก่อนจะก าหนดแผนอนุรักษ์พลังงาน สถานประกอบการต้องเริ่มต้น
ก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน โดยก าหนดเป็น % การใช้พลังงานท่ีต้องการให้ลดลง หรือก าหนดเป็น 
% SEC ท่ีต้องการให้ลดลง 

แนวทางการก าหนดแผนมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
ในส่วนของการก าหนดแผนมาตรการอนุรักษ์พลังงานจะต้องก าหนดมาตรการให้สอดคล้องกับ 

การวิเคราะห์สาเหตุการสูญเสียพลังงานจากผังก้างปลา และสอดคล้องกับเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ท้ังนี้
แนวทางในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานอาจพิจารณาจากประเภทของมาตรการดังนี้ 

(1) การใช้ระบบปัจจุบันท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (House Keeping) คือการปรับเปล่ียนวิธีการ
ท างานโดยเพื่อลดความสูญเสียทางด้านพลังงาน 

หน้าท่ี 4 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

(2) การปรังปรุงส่ิงท่ีมีอยู่ (Process Improvement) คือการติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติม หรือเปล่ียน
อุปกรณ์ประกอบของระบบเพื่อให้เกิดผลประหยัด  

(3) การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยู่ (Machine Change) คือการลงทุนเพื่อเปล่ียนเครื่องจักรใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกว่ามาใช้ทดแทนของเดิม 

แนวทางการก าหนดแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ในส่วนของการก าหนดแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนั้น จะเน้นไปท่ี

การปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร เช่น กิจกรรมประกวดค าขวัญ
อนุรักษ์พลังงาน, การตอบค าถามชิงรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงาน , การติดโปสเตอร์รณรงค์ เป็นต้น ท้ังนี้ 
หากมีกิจกรรมมาก ก็ยิ่งสร้างความสัมพันธ์และความมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 

 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 ภายหลังจากท่ีเป้าหมาย แผนอนุรักษ์พลังงาน รวมท้ังแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม  
การอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการพิจารณาแล้ว บุคลากรทุกคนมีหน้าท่ีในการควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการ  
ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามก าหนดเวลา 
ท่ีระบุไว้ในแผนงานหรือไม่ ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานท่ีวางไว้ 
คณะท างานจะต้องด าเนินการค้นหาสาเหตุว่าท าไมการด าเนินงานจึงไม่ประสบผลตามท่ีได้วางไว้ พร้อมท้ัง 
หาแนวทางแก้ไขในการด าเนินเพื่อปรับปรุงให้การท างานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 การติดตามประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน 

หน้าท่ี 5 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าระบบการจัดการพลังงาน 5 ขั้นตอนส าหรับสถานประกอบการ SMEs 
(1) สามารถเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นและน าไปใช้ได้ง่าย 

เช่น ค่าไฟฟ้า, ปริมาณผลผลิต, ค่าเช้ือเพลิง เป็นต้น 

(2) ท าให้ทราบว่าเครื่องจักร/อุปกรณ์ใดในสถานประกอบการมีค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานสูง 

(3) สามารถเปรียบเทียบแนวโน้ม และวิเคราะห์การใช้พลังงานได้ 

(4) สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการสูญเสียด้านพลังงาน และหาแนวทางในการประหยัดพลังงานได้  

ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง 

(5) เสริมสร้างความรู้ และความมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะท าให้เกิดความยั่งยืน

ในองค์กร 
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หน้าท่ี 6 
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