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บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักในการศึกษา และคนควาในการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมเคมี โดยใชวิธีการจําลองรูปแบบ

การอนุรักษพลังงานในโรงงาน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลการอนุรักษพลังงานโรงงานควบคุม ในอุตสาหกรรมเคมีจํานวน 258 แหง จากฐานขอมูล
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยใชสมการถดถอยฟงกชันตางๆ วิเคราะหหาคาความสัมพันธจากตัวแปรตางๆ ซ่ึงไดแก
ปริมาณการใชพลังงาน,ผลประหยัด และเงินลงทุน โดยทําการเลือกตัวอยางจากโรงงานควบคุม 258 แหง ซ่ึงสามารถสรุปศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
จากการจัดทํามาตรการการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมเคมีจํานวน 10 มาตรการ ไดถึง 330,488,979.76 บาท/ป (คิดเปน 7.04 ktoe/ป หรือลด
การปลอยกาซเรือนกระจกได 36,806.56 tCO2/ป) และไดมีการวิเคราะหหาความเหมาะสม ในการวางแนวทางการใหการสนับสนุนผานโครงการ
ตางๆจากภาครัฐ ไดแก โครงการสงเสริมมาตรการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Direct Subsidy), โครงการสิทธิประโยชนทางภาษี, โครงการ
คนหาศักยภาพการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญ, โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในรงงานควบคุม (อบรม) และโครงการ
ประชาสัมพันธตางๆ เพ่ือเปนการกระตุนใหโรงงานมีการดําเนินการมาตรการขางตน โดยจากผลการวิเคราะหพบวา ในมาตรการท่ีมีการลงทุนสูง
สัดสวนของโครงการสนับสนุนจากทางภาครัฐควรเปน Subsidy 45%, ภาษี 25%, ผูเชี่ยวชาญ 15%, ประชาสัมพันธ 5%, อบรม 10% และใน
มาตรการท่ีมีการลงทุนนอยหรือไมมีการลงทุน สัดสวนของโครงการสนับสนุนจากทางภาครัฐควรเปน ผูเชี่ยวชาญ 35%, ประชาสัมพันธ 35%, อบรม
40% จึงจะสงผลใหภาครัฐเกิดความคุมคามากท่ีสุด

คําสําคัญ: การอนุรักษพลังงาน, อุตสาหกรรมเคมี, สมการถดถอย, โครงการสนับสนุนตางๆจากภาครัฐ

1. ท่ีมาและความสําคัญ
ปญหาวิกฤตพลังงานถือเปนปญหาใหญของโลกในปจจุบันท่ีทุกฝายใหความสนใจ เน่ืองจากปริมาณพลังงานจากแหลงตางๆนับวันยิ่งลดลง

และมีแนวโนมท่ีจะหมดไปในอนาคตอันใกลน้ี ในขณะท่ีอัตราการบริโภคพลังงานกลับเพ่ิมมากขึ้น สาเหตุเกิดจากจํานวนประชากรโลกท่ีเพ่ิมขึ้น และ
แนวโนมการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก และกอใหเกิดวิกฤตการทางส่ิงแวดลอม จึงทําใหทุกภาคสวน
ท่ัวโลกตองหันมาใหความสําคัญในเรื่องการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยในสวนของประเทศไทยก็ไดตระหนักถึง
ปญหาดังกลาวจึงไดจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573) ขึ้น โดยมีเปาหมายท่ีจะลดความเขมการใชพลังงาน(Energy Intensity) ลง
รอยละ 25 ภายในป 2573 โดยใชป 2548 เปนปฐาน เน่ืองจากเม่ือป 2548 ความเขมการใชพลังงานของประเทศไทยคือ 15.6 ktoe (พันตันเทียบเทา
นํ้ามันมันดิบ) ตอพันลานบาท (GDP) ดังน้ันความเขมการใชพลังงานในภาพรวมของประเทศไทยในป 2573 จะตองไมเกิน 11.7 ktoe ตอพันลานบาท
[1] ท้ังน้ีจากแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป ก็ไดมีแบงสัดสวนการใชพลังงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สามารถแสดงไดดังรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 สัดสวนการใชพลังงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
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40% จึงจะสงผลใหภาครัฐเกิดความคุมคามากท่ีสุด

คําสําคัญ: การอนุรักษพลังงาน, อุตสาหกรรมเคมี, สมการถดถอย, โครงการสนับสนุนตางๆจากภาครัฐ

1. ท่ีมาและความสําคัญ
ปญหาวิกฤตพลังงานถือเปนปญหาใหญของโลกในปจจุบันท่ีทุกฝายใหความสนใจ เน่ืองจากปริมาณพลังงานจากแหลงตางๆนับวันยิ่งลดลง

และมีแนวโนมท่ีจะหมดไปในอนาคตอันใกลน้ี ในขณะท่ีอัตราการบริโภคพลังงานกลับเพ่ิมมากขึ้น สาเหตุเกิดจากจํานวนประชากรโลกท่ีเพ่ิมขึ้น และ
แนวโนมการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก และกอใหเกิดวิกฤตการทางส่ิงแวดลอม จึงทําใหทุกภาคสวน
ท่ัวโลกตองหันมาใหความสําคัญในเรื่องการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยในสวนของประเทศไทยก็ไดตระหนักถึง
ปญหาดังกลาวจึงไดจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573) ขึ้น โดยมีเปาหมายท่ีจะลดความเขมการใชพลังงาน(Energy Intensity) ลง
รอยละ 25 ภายในป 2573 โดยใชป 2548 เปนปฐาน เน่ืองจากเม่ือป 2548 ความเขมการใชพลังงานของประเทศไทยคือ 15.6 ktoe (พันตันเทียบเทา
นํ้ามันมันดิบ) ตอพันลานบาท (GDP) ดังน้ันความเขมการใชพลังงานในภาพรวมของประเทศไทยในป 2573 จะตองไมเกิน 11.7 ktoe ตอพันลานบาท
[1] ท้ังน้ีจากแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป ก็ไดมีแบงสัดสวนการใชพลังงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สามารถแสดงไดดังรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 สัดสวนการใชพลังงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
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จากรูปท่ี 1 พบวาการใชพลังงานของอุตสาหกรรมเคมีมีสัดสวนประมาณรอยละ 11 เม่ือเทียบกับการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด
ซ่ึงมีปริมาณมากเปนลําดับท่ี 3 รองจากอุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม และจากขอมูลรายงานการจัดการพลังงานประจําป
2555 [2] พบวาอุตสาหกรรมเคมี (ซ่ึงมีการสงรายงานการจัดการพลังงานจํานวน 258 แหง) มีการใชพลังงานรวม 69,249,658,237.86 เมกะจูล
หรือ คิดเปน 1,639.28 ktoe โดยแบงออกเปนการใชพลังงานไฟฟาจํานวน 9,576,888,940.85 กิโลวัตตชั่วโมง หรือ 34,476,800,187.06 เมกะจูล
คิดเปนรอยละ 49.79 ของพลังงานรวม และเปนการใชพลังงานความรอนจํานวน 34,772,858,050.80 เมกะจูล เมกะจูล คิดเปนรอยละ 50.21 ของ
พลังงานรวม ท้ังน้ีชนิดเชื้อเพลิงท่ีมีการใชพลังงานสูงท่ีสุดไดแก กาซปโตรเลียมเหลว(LPG), ถานหิน (บิทูมินัส) และนํ้ามันเตาตามลําดับ

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาอุตสาหกรรมเคมีเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญอุตสาหกรรมหน่ึงของประเทศ เน่ืองจากมีการใชพลังงานคอนขาง
สูง อีกท้ังอุตสาหกรรมเคมีน้ันยังเปนอุตสาหกรรมหน่ึงมีการสงออกสูง สามารถสรางรายไดใหแกประเทศไดมาก จึงควรมุงเนนในการอนุรักษพลังงาน
หรือการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเคมี เพ่ือใหเกิดการประหยัดพลังงานอยางมีนัยสําคัญ งานวิจัยฉบับน้ีจึงไดจัดทําแบบจําลอง
การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมเคมีขึ้น เพ่ือหาศักยภาพการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมประเภทอุตสาหกรรมเคมีท่ียังไมไดดําเนินการ
มาตรการอนุรักษพลังงานท่ีมีการดําเนินการอยางแพรหลายในภาคอุตสาหกรรมเคมี 10 มาตรการแรก รวมท้ังหาความเหมาะสมของโครงการสงเสริม
จากภาครัฐในการสนับสนุนใหสถานประกอบการดําเนินการมาตรการอนุรกัษพลังงาน

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
จากการศึกษาคนควางานวิจัย ไดพบงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชพลังงาน หรือศักยภาพการลดการใชพลังงานซ่ึงสงผลใหเกิดการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมเคมี คือ โครงการศึกษาและกําหนดคา Carbon Intensity ของอุตสาหกรรมเคมี อาหาร ส่ิงทอ แกว และ
เซรามิก [3] โดย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดทําการประเมินศักยภาพการปลอยกาซเรือนกระจก จาก 2 มาตรการ
หลัก คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต โดยกําหนดประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงสําหรับเครื่องจักร
พ้ืนฐาน และ การปรับเปล่ียนเชื้อเพลิงของโรงงานท่ีมีการใชนํ้ามันเตาและถานหินเปนพลังงานความรอนมีการเปล่ียนมาใชกาซธรรมชาติท้ังหมด โดย
ผลการประเมินศักยภาพในการลดสามารถสรุปไดวามาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนผลิตสามารถชวยลดปริมาณกาซเรือน
กระจกในอุตสาหกรรมอาหาร เคมี ส่ิงทอแกว และเซรามิค ไดรอยละ 6.36, 9.34, 5.11, 5.80 และ 27.66 ตามลําดับ และมาตรการในเปล่ียน
เชื้อเพลิงมาใชกาซธรรมชาติ สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมอาหาร เคมี ส่ิงทอ แกวและเซรามิค ไดรอยละ 2.74, 8.24, 2.13,
2.90 และ 0.43 ตามลําดับ และมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเคมี คือ การศึกษาประสิทธิภาพ
และตรวจติดตามการใชพลังงานของโรงงานควบคุม โดย พัชรมาศ นุมดี, จันทนา จันทโร และ ไชยะ แชมชอย (2554) ไดจัดทํางานวิจัยเพ่ือวิเคราะห
ประสิทธิภาพการใชพลังงานตามแนวทาง การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมในกลุมอุตสาหกรรม 4 กลุม ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม,
อุตสาหกรรมส่ิงทอ, อุตสาหกรรมกระดาษ และ อุตสาหกรรมเคมี โดยสรางสมการเชิงเสนแบบงายแสดงความสัมพันธของการใชพลังงานและปริมาณ
การผลิตในแตละอุตสาหกรรม คํานวณคาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) และตรวจติดตามการใชพลังงาน โดยประยุกตใชหลักการทางสถิติ คือกราฟ
CUSUM ซ่ึงแสดงใหเห็นชวงท่ีมีการใชพลังงานผิดปกติในกระบวนการผลิต ผลท่ีไดรับจากงานวิจัยน้ี คือ ไดสมการตัวแทนการใชพลังงานและคาของ
แตละกลุมอุตสาหกรรมยอย ซ่ึงคาน้ีจะใชเปนคาอางอิงเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใชพลังงานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะการผลิตใกลเคียงกัน
นอกจากน้ีจากกราฟ CUSUM แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการใชพลังงานซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพตอไป จาก
ผลการวิจัยพบวากลุมอุตสาหกรรมเคมี มีการใชพลังงานสม่ําเสมอ แสดงใหเห็นวาโรงงานสวนใหญมีการจัดการพลังงานท่ีดี [4]

ในสวนของงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจําลองมาตรการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมน้ัน นางสาว วริศรา แสงวิเชียร ไดทําการการศึกษา และ
คนควาในการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยใชวิธีการจําลองรูปแบบการอนุรักษพลังงานในโรงงาน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลการ
อนุรักษพลังงานโรงงานควบคุมในอุตสาหกรรมส่ิงทอจํานวน 128 แหง จากฐานขอมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และใช
สมการถดถอยตัวแปรเดียวฟงกชันตางๆ (Linear) วิเคราะหหาคาความสัมพันธจากตัวแปรตางๆ ซ่ึงไดแก ปริมาณการใชพลังงาน, ผลประหยัด และ
เงินลงทุน โดยทําการเลือกตัวอยางจากโรงงานควบคุม 128 แหง ซ่ึงสามารถสรุปผลประหยัดจากการจัดทํามาตรการการอนุรักษพลังงานใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอจํานวน 10 มาตรการไดถึง 380,226,943 บาท โดยตองใชเงินลงทุนท้ังส้ินจํานวน 206,048,331 บาท [5]

3. วิธีการและผลการวิจัย
3.1. คัดเลือกขอมูลการใชพลังงาน และหามาตรการท่ีมีการดําเนินการอยางแพรหลาย 10 ลําดับแรก
ขอมูลจากฐานอนุรักษพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน มีความหลากหลาย จึงตองมีการคัดเลือกเฉพาะขอมูลท่ีมี

ความจําเปนในการวิจัยเทาน้ัน โดยขอมูลท่ีนํามาใชในการวิจัยไดแก ชื่อโรงงานควบคุมประเภทอุตสาหกรรมเคมี, TSIC-ID, ปริมาณการใชพลังงาน,
ชื่อมาตรการท่ีดําเนินการ, ชื่ออุปกรณท่ีปรับปรุง, ผลการประหยัดจากการดําเนินการมาตรการ, เงินลงทุนในการดําเนินการมาตรการ โดยเม่ือไดขอมูล
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แลว จึงทําการคัดเลือกมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีมีการดําเนินการอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเคมี 10 ลําดับแรก โดยพิจารณาจากความถี่ของ
โรงงานท่ีดําเนินการมาตรการต้ังแตป 2553 – 2555 สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 สรุปขอมูล 10 มาตรการแรกท่ีมีการดําเนินการอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเคมี

3.2. วิเคราะหหาคาความสัมพันธจากสมการถดถอย
นําขอมูลของมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีมีการดําเนินการอยางแพรหลาย 10 ลําดับแรกในอุตสาหกรรมเคมี ไดแก ปริมาณการใชพลังงาน,

ผลการประหยัดจากการดําเนินการมาตรการ และเงินลงทุนในการดําเนินการมาตรการ มาวิเคราะหหาความสัมพันธโดยใชสมการถดถอย ท้ังน้ีจะ
คัดเลือกชนิดของสมการจากสมการท่ีทําใหคา R-Square มีคาสูงท่ีสุด (สมการท่ีพิจารณาไดแก เอ็กซโพเนนเชียล, เชิงเสน, ลอการิทึม, โพลิโนเมียล,
ยกกําลัง) สามารถแสดงตัวอยางไดดังรูปท่ี 3 และ 4

รูปท่ี 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) กับผลการอนุรักษพลังงาน (kWh) ในมาตรการลดจํานวนวัตตของ
หลอดไฟ

แล้ว

(แห่ง)

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

(บาท)

เงินลงทุน

(บาท)

ระยะเวลา

คืนทุน (ปี)

1 ลดจํานวนวตัต์ของหลอดไฟฟ้า 96 24,489,172.40 32,292,595.11 1.32

2 การปรบัความเร็วรอบของอุปกรณ์ให้เหมาะสม 81 94,493,262.24 47,424,765.06 0.50

3 การกําหนดเวลาปิด-เปิดอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 79 71,000,548.08

4 60 110,429,306.80

5 48 184,151,196.40 541,108,847.12 2.94

6 37 11,110,176.00

7 การควบคุมระดบัความดนัของอากาศอดั 25 38,728,320.72

8 การใช้สวิตช์ควบคุมการปิด-เปิด 22 2,437,855.80 236,340.00 0.10

9 18 24,654,923.12 25,670,582.36 1.04

10 19 9,586,277.48

571,081,039.04 646,733,129.65 1.13รวม
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รูปท่ี 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) กับเงินลงทุน (บาท) ในมาตรการลดจํานวนวัตตของหลอดไฟ
3.3. จําลองมาตรการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเคมี
สรางแบบจําลองมาตรการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเคมีในรูปแบบของเมตริกซ โดยกําหนดใหแทน 1 ในโรงงานท่ีจัดทํามาตรการท่ี

ไดรับการคัดเลือกจากขั้นตอนท่ี 3.1. และแทน 0 ลงในโรงงานท่ีไมไดจัดทํามาตรการ สามารถแสดงตัวอยางไดดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 แบบจําลองมาตรการอนุรักษพลังงานในรูปแบบของเมตริกซ

นําสมการถดถอยท่ีไดจากขอ 3.2 มาจําลองใสในโรงงานท่ียังไมไดดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานในเมตริกซขางตน โดยปอนขอมูลปริมาณ
การใชพลังงานเขาไปเปนอินพุท เพ่ือจําลองหาเอาตพุทคือผลประหยัด และเงินลงทุนจากการดําเนินการ 10 มาตรการแรก ท้ังน้ีในการประเมินผล
ประหยัด และเงินลงทุนจะมีการพิจารณาความนาจะเปนของจํานวนโรงงานท่ีคาดวาจะดําเนินการในมาตรการน้ันๆดวย เชน ในสวนของมาตรการลด
จํานวนวัตตมีการคาดการวาจะมีโรงงานดําเนินการประมาณรอยละ 60 จากจํานวนโรงงานท้ังหมดท่ียังไมไดดําเนินการมาตรการน้ี จึงมีการถวงนํ้าหนัก
ผลประหยัด และเงินลงทุนไวมากท่ีสุด เปนตน โดยเม่ือจําลองครบท้ัง 10 มาตรการแลวไดผลสรุปดังตารางท่ี 3

TSIC-ID M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

19201-0001 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

19201-0002 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

19201-0003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19201-0004 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

19201-0005 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

19201-0006 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

19201-0007 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

19201-0008 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

19201-0009 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

19201-0010 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

19201-0011 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

19201-0013 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1

19201-0014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19202-0001 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

19202-0002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการจําลองมาตรการอนุรักษพลังงาน

3.4. จําลองโครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเคมี
พิจารณาโครงการสงเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐจํานวน 5 โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี

- โครงการสงเสริมมาตรการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Direct Subsidy) เปนโครงการท่ีภาครัฐใหการสนับสนุนรอยละ 20
ของการลงทุนในมาตรการติดต้ัง/ปรับเปล่ียนอุปกรณหรือเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง

- โครงการสิทธิประโยชนทางภาษี เปนโครงการท่ีใหการลดหยอนภาษีรอยละ 25 เม่ือสถานประกอบการซ้ือสินคาท่ีติดสลากประหยัดไฟ
เบอร 5 หรือสลากประสิทธิภาพสูง

- โครงการคนหาศักยภาพการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญ เปนโครงการท่ีภาครัฐสงผูเชี่ยวชาญเขาไปยังสถาน
ประกอบการเพ่ือคนหา และใหคําแนะนําในการดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงาน

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในรงงานควบคุม (อบรม) เปนโครงการฝกอบรมเพ่ือใหความรูทางดานเทคนิค และดานการจัด
การพลังงานใหแกบุคลากรในโรงงานควบคุม

- โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ เปนโครงการประชาสัมพันธเพ่ือเชิญชวน และใหความรูแกสถานประกอบการผานส่ือตางๆ เชน
ส่ือส่ิงพิมพ, ซีดี เปนตน

โดยการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการในแตละมาตรการน้ัน จะพิจารณาจากคาทางเศรษฐศาสตรเชน NPV, IRR และจะพิจารณา
ความคุมคาของทางภาครัฐเปนหลัก ซ่ึงในเบ้ืองตนในมาตรการท่ีมีการลงทุนสูงจะมีการแบงสัดสวนโครงการเปน Subsidy 40%, ภาษี 25%,
ผูเชี่ยวชาญ 15%, ประชาสัมพันธ 10%, อบรม 10% และในมาตรการท่ีมีการลงทุนนอยหรือไมมีการลงทุนจะมีการแบงสัดสวนเปน ผูเชี่ยวชาญ 45%,
ประชาสัมพันธ 25%, อบรม 30% จากน้ันไดมีการทดลองปรับเพ่ิม และลดสัดสวนของโครงการจนไดคาทางเศรษฐศาสตรท่ีเหมาะสม สงผลใหภาครัฐ
เกิดความคุมคามากท่ีสุด สามารถสรุปผลไดดังตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 สรุปผลการจําลองมาตรการอนุรักษพลังงาน

ลําดบัท่ี ชื่อมาตรการ

โรงงานท่ีทํา

มาตรการแลว

(แหง)

โรงงานท่ียัง

ไมทํามาตรการ

(แหง)

ผลประหยัด

(บาท)

เงินลงทุน

(บาท)

คนืทุน

(ป)

1 ลดจํานวนวัตตของหลอดไฟฟา 96 162 49,407,942.38 111,089,793.18 2.25

2 การปรับความเร็วรอบของอุปกรณใหเหมาะสม 81 177 33,833,653.74 25,836,690.89 0.76

3 การกําหนดเวลาปด-เปดอุปกรณอยางเหมาะสม 79 179 21,872,045.10

4 การจัดโหลดใหเหมาะสมกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ 60 198 21,119,742.69

5 การใชเครื่องจักรและอุปกรณประสิทธิภาพสูง 48 210 83,632,876.74 185,277,709.54 2.22

6 การลดการรั่วไหลของอากาศอัด 37 221 32,524,170.47

7 การควบคุมระดับความดันของอากาศอัด 25 233 14,772,076.40

8 การใชสวิตชควบคุมการปด-เปด 22 236 2,818,940.94 1,271,239.25 0.45

9 การบํารุงรักษาท่ีเหมาะสม 18 240 22,663,222.68 8,856,486.57 0.39

10 การยกเลิกการใชอุปกรณไฟฟาท่ีไมจําเปน 19 239 47,844,308.62

330,488,979.76 332,331,919.42 1.01รวม

subidy TAX ผูเชี่ยวชาญ
ประชา

สัมพันธ
อบรม

1 ลดจํานวนวัตตของหลอดไฟฟา ฿48,028,470.93 45 25 10 10 10

2 การปรับความเร็วรอบของอุปกรณใหเหมาะสม ฿62,311,945.61 45 25 15 5 10

3 การใชเครื่องจักรและอุปกรณประสิทธิภาพสูง ฿84,954,927.90 45 25 15 5 10

1 การใชสวิตชควบคุมการปด-เปด -฿3,454,382.86 45 15 40

2 การบํารุงรักษาท่ีเหมาะสม ฿6,880,794.31 35 35 40

1 การกําหนดเวลาปด-เปดอุปกรณอยางเหมาะสม ฿21,361,500.62 35 35 40

2 การจัดโหลดใหเหมาะสมกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ ฿20,116,219.25 35 35 40

3 การลดการรั่วไหลของอากาศอัด ฿38,076,568.41 35 35 40

4 การควบคุมระดับความดันของอากาศอัด ฿12,030,213.71 35 35 40

5 การยกเลิกการใชอุปกรณไฟฟาท่ีไมจําเปน ฿55,353,379.02 35 35 40

มีการลงทุนสูง

มีการลงทุนเล็กนอย

ไมมีการลงทุน

ลําดบัท่ี ชื่อมาตรการ

โครงการ

NPV ท่ีดท่ีีสุด
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4. สรุป
ผลการศึกษาพบวา การจําลองมาตรการอนุรักษพลังงาน ในโรงงานควบคุมประเภทอุตสาหกรรมเคมีท่ียังไมไดดําเนินการในมาตรการ 10

มาตรการแรกท่ีมีการดําเนินการอยางแพรหลาย เกิดศักยภาพการอนุรักษพลังงานถึง 330,488,979.76 บาท/ป คิดเปน 7.04 ktoe/ป หรือลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกได 36,806.56 tCO2/ป โดยตองใชเงินลงทุน 332,331,919.42 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 1.01 ป โดยในการคัดเลือกโครงการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานจากทางภาครัฐน้ัน การใหการสนับสนุนเพียงโครงการใดโครงการหน่ึงในแตละมาตรการ อาจไมสงผลใหเกิดความคุมคาสูง
ท่ีสุดตอทางภาครัฐ และภาคเอกชน จึงควรมีโครงการอื่นรวมสนับสนุนเพ่ิมเติม โดยตองแบงสัดสวนการลงทุนในแตละโครงการใหเหมาะสม หากแบง
สัดสวนไมเหมาะสมอาจจะสงผลใหเกิดความไมคุมคาตัวอยางเชน ในมาตรการลดจํานวนวัตตของหลอดไฟหากแบงสัดสวนเปน Subsidy 45%,
ภาษี 25%, ผูเชี่ยวชาญ 15%, ประชาสัมพันธ 5%, อบรม 10% จะไดผลตอบแทนคิดเปน NPV ได 48,028,470.93 บาท ซ่ึงเปนผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด
แตถาแบงสัดสวนเปน Subsidy 30%, ภาษี 25%, ผูเชี่ยวชาญ 25%, ประชาสัมพันธ 10%, อบรม 10% จะไดผลตอบแทนคิดเปน NPV
ได 22,407,695.23 บาท ซ่ึงไดผลตอบแทนท่ีตํ่าท่ีสุด โดยผลตอบแทนตางกันถึง 25,620,775.70 บาท จะเห็นไดวาการแบงสัดสวนของโครงการมีผล
ตอความคุมคาจากการลงทุนของภาครัฐเปนอยางมาก ท้ังน้ีโดยภาพรวมของการแบงสัดสวนของโครงการซ่ึงสงผลใหภาครัฐเกิดความคุมคามากท่ีสุดได
ผลสรุปคือ มาตรการท่ีมีการลงทุนสูง สัดสวนของโครงการสนับสนุนจากทางภาครัฐควรเปน Subsidy 45%, ภาษี 25%, ผูเชี่ยวชาญ 15%,
ประชาสัมพันธ 5%, อบรม 10% และในมาตรการท่ีมีการลงทุนนอยหรือไมมีการลงทุน สัดสวนของโครงการสนับสนุนจากทางภาครัฐควรเปน
ผูเชี่ยวชาญ 35%, ประชาสัมพันธ 35%, อบรม 40%

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นน้ี สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคลากรหลายทาน โดยผูขอขอบคุณเหลาคณาจารยจากคณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชา

วิศวกรรมเคมี สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงคอยใหความรู คําแนะนําตรวจทาน และแกไขขอบกพรองตาง ๆ
เพ่ือใหการจัดทํางานวิจัยชิ้นน้ีสมบูรณท่ีสุด และขอขอบคุณนายพีนัท ประจักษวงศ และนายนรวัฒน วงศคํา ในการใหคําแนะนํา และชวยแกปญหา
ตางๆท่ีเกิดขึ้นระหวางจัดทํางานวิจัย นอกจากน้ีขอขอบคุณบุคคลอื่นๆทุกทานท่ีไมไดกลาวนาม ท่ีไดคอยใหความชวยเหลือทางดานตางๆ และให
กําลังใจในการคนควาตลอดมา

สุดทายน้ีขอขอบพระคุณคุณพอ และคุณแม ท่ีอยูเบ้ืองหลังในความสําเร็จท่ีไดใหความชวยเหลือสนับสนุนและใหกําลังใจ ตลอดมา
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